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يف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا2٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد12 قــــفاوملا32٤1 ماــــع لاوــــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يــف خرؤــملا28-٤٠ مــقر يذيـــفـنتلا موــسرـملا ىضــتــقـمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس سرام81 قفاوملا٥2٤1 ماع مرحم62

يــتلا تآـــشنملل يـــحصلا داـــمتعالا حـــنم تاـــيفيكو طورــــش
تاذو ةيناويحلا تاجوتنملاو تاناويحلاب اهطاشن طبتري
،ممتملا ،اهلقن اذكو يناويحلا ردصملا

يف خرؤملا76-٥٠ مــقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا ىـضــتقمبو–
٥٠٠2 ةـنس رـياــنــي٠3 قـــفاوملا٥2٤1 ماـــــع ةـــــجحلا يذ٠2
ديدحتو ةيئاذغلا ةنودملل ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
،اهميظنتو اهماهم

يف خرؤملا973-11مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٠٤1-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا71٠2 ةنس ليربأ11 قفاوملا83٤1 ماع بجر٤1

داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش
،هنم7٥ةّداملا اميسال ،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا

يف خرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

موــسرــملا نــم7٥ ةداــملا ماــكـحأل اــقـيـبـطــت : ىلوألاةّداملا
قفاوملا83٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤملا٠٤1-71 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس ليربأ11
ةنسحلا قرطلا ةلدأ ىلع ةقداصملا تايفيكو طورش ديدحت

ةبقارملا طاقنو راطخألا ليلحت ماظن ئدابم قيبطتو ةفاظنلل
  .)PCCAH( ةجرحلا

ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ةلدأ دادعإ طورش ددحت:٢ ةّداملا
ةجرحلا ةبقارملا طاقنو راطخألا ليلحت ماظن ئدابم قيبطتو
:يتآلا وحنلا ىلع ،)PCCAH( اهيف مكحتلل

جاـــتنإلا ةـــبعش ســـفنل مــــهتايعمج وأ/و نوــــينهملا موــــقي–
يذيفنتلا موسرملا ماكحأ مارتحا لظ يف ليلدلا عورشم دادعإب
ليربأ11 قفاوملا83٤1 ماــع بــجر٤1 يف خرؤملا٠٤1-71 مــقر

تاــــــــنّودم ىلإ داـــــــنتسالابو ،هالــــــــعأ روــــــــكذــملاو71٠2 ةــــــنس
،ةيئاذغلا ةنّودملاب ةلصلا تاذ تاسرامملا

ةعساو ةراشتسا عوضوم ليلدلا عورشم نوكي نأ بجي–
ةفلكملا ةيرازولا رئاودلاو ةينعملا بعشلا وأ ةبعشلا يينهمل

ماـظـن نأ نـم دـكأتـلـل قـقـحـتـلا تاءارــجإ قــيــبــطــت–١١
)PCCAH( ةيلاعفب لمعي )6 أدبملا( :

تاءارجإلا قيرط نع ققحتلل )PCCAH( ماظن عضخي نأ بجي
ةــــطخ عــــم هتقباطم ديدحت ىلإ تاءارجإلا هذه فدهتو .ةدعملا
)PCCAH(، ةزهجأ ةـــبقارم تاءارـــجإ : لاـــثملا لـــيبس ىلـــع
.تانّيعلا عاطتقاو سايقلا

ماظن ىلع قيدصتلل ايفاك تاققحتلا رتاوت نوكي نأ بجي
)PCCAH(. 

فلكملا صخشلا ريغ صخش لبق نم ققحتلا ءارجإ بجي
مايقلا رذعتي امدنعو .ةيحيحصتلا تاءارجإلاو دصرلا ءارجإب
ققحتلا ءارجإ نكمي ،ةأشنملا لخاد ققحتلا ةطشنأ ضعبب

وأ اهل نيعبات ريغ نيصصختم ةطساوب ةأشنملا ةحلصمل
.ةلهؤم ىرخأ فارطأ

تافوشكلاو تاءارجإلا عيمج زربي فلم ليكشت –٢١
: )7 أدبملا( اهقيبطت اذكو ئدابملا هذهب ةقلعتملا

قيبطتلا تابثإل تالجسو تافلم ليكشتب رمألا قلعتي
.ةأشنملا يف )PCCAH( ماظن ئدابمل لاعفلا

لــهسيل ةــطيسب تالـــجسلاو تاــــفلملا هذـــه نوـــكت نأ بـــــجي
.اهلالغتسا

تاءارـجإلا : لـثـم قـئاــثوــلا عــيــمــج ةــفشرأب ماــيــقــلا بجــي
يتلا ةيجراخلا قئاثولاو تاليجستلاو ةيتايلمعلا قرطلاو

هذـــه نوـــكـــت نأ بجــــيو )PCCAH( ماـظـن ذـيـفـنــتــل اــهــعضو مت
 .ةباقرلا تاطلس فرط نم اهيلع عالطالل ةحاتم قئاثولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر٥١يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
طورش ددحي ،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٢٤٤١
ةـــنسحلا قرـــطلا ةـــلدأ ىلـــع ةــــقداصملا تاــــيفيكو
راطخألا ليلحـت ماـــظن ئداـــبم قـــيبطتو ةـــفاظنلل

.)PCCAH( اــهيـف مــكحتلل ةــجرحلا ةـبــقارـملا طاــقــنو

–––––––––

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

يف  خرؤملا361–٠2 مــقر يساــئرــلا  موــسرـملا  ىـضـتـقمب–
٠2٠2 ةــــــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا1٤٤1 ماــــــع ةدــــــعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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ةعانصلاو ةحالفلاو ةحصلاو شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب
تاـــــئيهلاو يـــنعملا لاـــجملا يفنيــــصتخم ،ءاـــضتقالا دـــــنعو
 .ةينعملا ىرخألا

اقباطم ليلدلا عورشم ىوتحمو لكش نوكي نأ بجي
.رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف ةددحملا تابلطتملل

عورــــشم ىلــــع ةــــقداصملا بــــلط هــــجوي نأ بـــــجي :٣ةّداملا
ةــبعش بـــسح ،مــــهتايعمج وأ/و نييـــــنهملا فرـــط نـــم لـــيلدلا
.ةيئاذغلا ةنّودملل ةينطولا ةنجللا سيئر ىلإ ،جاتنإلا

خــسن نــمٍفاـــك ددـــعب اـــقفرم بـــلطلا اذـــه نوـــكي نأ بـــجي
.ينورتكلإلاو يقرولا هيلكش يف ليلدلا عورشم

ءاــــضعأ لــــبق نـــم لـــيلدلا عورــــشم  ةــــسارد  مـــــتت :٤ةّداملا
نيينهملا لثمم روضحب ةـــيئاذغلا ةـــنّودملل ةـــينطولا ةــــنجللا
.هيلع ةقفاوملا  فدهب  مهتايعمج وأ /و نيينعملا

نـــم اـــهنع رــــبعملا ءارآلاو تاـــــظحالملا لـــــسرت:٥ةّداملا
لـبـق نـم ةـيـئاذـغـلا ةـنّودـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـنــجــلــلا ءاضعأ فرــط
دصق مهتايعمج وأ/و نيينهملا لثمم ىلإ هلثمم وأ اهسيئر
.اهب لفكتلا

ةبعش بسح ،مهتايعمج وأ/و نوينهملا لسري:6ةّداملا
ةنجللا سيئر ىلإ ليلدلا عورشمل ةححصملا ةخسنلا ،جاتنإلا
اهيلع صوصنملا لاكشألا سفن يف ةيئاذغلا ةنّودملل ةينطولا

.اهيلع ةقداصملاو اهتسارد ةداعإل ،هالعأ3ةّداملا يف

،لـيلدلل ةــــيئاهنلا ةــــخسنلا ىلــــع ةــــقداصملا مــــتي :7ةّداملا
،ةيئاذغلا ةنّودملل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ فرط نم ةانبتملا

.هلثمم وأ اهسيئر نم ررقمب

.ررقملا اذهب مهتايعمج وأ /و نيينهملا راطخإ متي

.رارقلا اذـهب يــناثلا قـــحلملا يف ررـــقملا اذـــه جذوـــمن ددــــحي
.هيلع قداصملا ليلدلا يف ررقملا اذه جردي نأ بجيو

: مهتايعمج وأ/و نوينهملا موقي نأ بجي :٨ةّداملا

،نيينعملا مهئاضعأ ىلع هيلع قداصملا ليلدلا رشنب–

ةـــيـقروــلا هـيــتــخـسن يــف هـيــلـع قداـصـملا لـــيـــلدــلا لاــسرإ–
عـمــقو كلــهـتسملا ةـياـمـحب ةــفـلـكملا تارازوــلل ةـيـنورــتكلإلاو
.ةعانصلاو ةحالفلاو ةحصلاو شغلا

ةبعش بسح ،مهتايعمج وأ /و نيينهملا نكمي :٩ةّداملا
تاريغتلا ببسب هيلع قداصملا ليلدلا ةعجارم بلط ،جاتنإلا
.ةيجولونكتلا وأ ةيملعلا وأ ةيميظنتلا

قداصملا ليلدلا نييحت بلط ،اضيأ  ةينعملا تارازولا نكمي
.هالعأ ةروكذملا بابسألا سفنل هيلع

ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا سفنل ليلدلا نييحت عضخي
.هيلع ةقداصملاو هدادعإب

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرـــــجلا يف رارـــــقلا اذـــــــه رـــــــــشني :٠١ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو

مهاربا يلع تيآ تاحرف

 ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

لوألاقـــــــحلملا

  عورشم نومضمو لــكشب ةــقلعتملا تابلطتملا

 ئدابم قيبطتو ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ليلد

)PCCAH( ماظن

ةـــــنسحلا قرـــــطلا لـــــيلد عورـــــشم دادــــــعإ عـــــضخي نأ بــــجي
: ةيتآلا تابلطتملل)PCCAH( ماظن ئدابم قيبطتو ةفاظنلل

: ةماع ةمدقم –١

: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ءزجلا اذه لمشي

،ليلدلا فادهأ–

،ةينعملا جاتنإلا ةبعشل ماع ضرع–

قيبطتو ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ليلد حرتقي نأ بجي–
قيبطت دصق اذهو ،ذيفنتلا قرطو لئاسولا )PCCAH( ماظن
يحصلا نــمألا فادــهأل ةــباــجــتسالاو هــب لوــمــعملا مــيــظــنــتـــلا
 ،ةينعملا جاتنإلا ةبعشل رظنلاب ةيئاذغلا داوملل

ةــبــعش يف نيلــخدــتملا لـــك ىلإ لـــيـــلدـــلا هـــجوـــي نأ بجـــي–
 ،ةينعملا جاتنإلا

ةءورــقــم لــيــلدــلــل ةراــتــخملا ةــبراــقملا نوـــكـــت نأ بجـــي–
 .ةبقارملا حلاصمو نيينهملا فرط نم ةموهفمو حوضوب

: ليلدلا قيبطت لاجم –٢

،صوصــخلا ىلـع لـيـلدــلا قيـبـطت لاجــم نــمضـتي نأ بــجـي
:يتأي ام

،ليلدلا اهلمشي يذلا جاتنإلا ةبعش لاجم–
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يناثلا قـــــــحلملا

ىلع ةقداصملا نمضتملا ررقملا نم جذومن

 ئدابم قيبطتو ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا  ليلد

)PCCAH( ماظن

نمضتي ،................يفخرؤــــم ................مقر ررقم
 ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ليلد ىلع ةقداصملا

 راطخألا ليلحـت ماظن ئدابم قيبطتو

)PCCAH( ةجرحلا ةبقارملا طاقنو

....................................................:جاتنإلا ةبعش–

،ةيئاذغلا ةنّودملل ةينطولا ةنجللا سيئر نإ

يـف خرؤـملا76–٥٠ مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتــقــمب–
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٥2٤1 ماع ةجحلا يذ٠2
اـهـماـهـم دــيدـحتو ةـيـئاذـغـلا ةــنّودــمـلل ةـينـطوـلا ةـنـجـللا ءاـشـنإ

،اهـمـيظـنـتو

عيبر٥1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا

ةــــنسحلا قرــــطــــلا ةـــــلدأ ىلع ةـــــقداصملا تاـــــيـــــفـــــيـــــكو طورش
طاــقــنو راــطــخألا لــيـــلحت ماــظــن ئداــبــم قــيــبــطــتو ةــفاــظــنــلــل
،هنم7 ةداملا اميس ال،)PCCAH( ةجرحلا ةبقارملا

ةـنّودـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـنـجـلــلا عاــمــتــجا جئاــتــن ىضتــقمبو–
...............................خيراتب دقعنملا ،ةيئاذغلا

: يتأي ام رّرقي

: ةديحو ةدام

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم7 ةداملا ماكحأل اقيبطت
٠2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف

قيبطتو ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ليلد نإف ،هالعأ روكذملاو
ةـــجرحلا ةـبــقارـملا طاــقــنو راـطـخألا لــيـلــحت ماــظـن ئداــبـم
)PCCAH( ةــبعـشب قــلـعــتملا...................................................
 .هيلع اقداصم ،)جاتنإلا ةبعـش ةـيـمـسـت نييــعـت(

ةينطولا ةنجللا سيئر عيقوت

ةيئاذغلا ةنّودملل

،ةينعملا وأ ينعملا تاجوتنملا وأ جوتنملا–

.جاتنإلا قرط وأ ةقيرط–

: ةمدختسملا تاحلطصملا –٣

لـــــيلدلا يف ةـــــمدختسملا تاــــحلطصملا نوـــــكت نأ بـــــجي–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا عم ةقفاوتم

ةـــــــلمعتسملا تادرــــــفملاو فـــــيراـــعتلا نوــــــكت نأ بــــــجي–
.ةينعملا جاتنإلا ةبعشب ةطبترم

: ضرعلا –٤

احضاوو اقسانتم هريرحتو ليلدلا ىوتحم نوكي نأ بجي–
اميس ال ،لــــيلدلا اذـــــهب نييـــــنعملا نييـــــنهملل ةـــــــبسنلاب ايلــــمعو
،سرهف دوجوب

نم اءزج ةيفارغويلببلا عجارملا ةمئاق نوكت نأ بجي–
 .ليلدلا

: ليلدلا لكش –٥

يقرولا هيلكشب هيلع قداصم لـيلد لــــك رـــشني نأ بــــجي–
.مهتايعمج وأ/و نيينهملا فرط نم ينورتكلإلاو

: )HPB( ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا –6

لكشب )HPB( ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا حضوت نأ بجي–
نإ ،ةيعقاو ةلثمأ ةطساوب اهحاضيإو ةقدب اهفصوو حيحص

،كلذ نكمأ

تامولعملاب ريكذت وأ تازاجنإلل ةلثمأ ءاطعإ نكمي–
باـسح قرـطو رــيهطتلاو فـــيظنتلا نــــع ةـــقاطب( ةــــيساسألا
لـــجأ نــم لـيــلدـلا قـحــلم يــف )خـلإ....... ةـيرارحلا سـيياــقـملا
.مهفلا ىلع ةدعاسملا

 : )PCCAH( ماظن ئدابم قيبطت –7

ماــظــنــل )7( ةــــعـــــبسلا ئداـــــبملا لـــــيـــــلدـــــلا حضوـــــي نأ بجـــــي
)PCCAH( كرــتشملا يرازوــــلا رارـــقلا يف اـــهيلع صوــــصنملا
.ماظنلا اذهب قلعتملا

: ةلثمأ –٨

ةـقــيــقد نوــكــت نأ بجــي ةــلــثــمأب لــيــلدــلا حضوــي نأ نــكــمــي
عـقاوـلا ضرأ ىلع ةـلوــهسب اــهدــيسجت نــكــمــيو ةــيــحــيضوــتو
.هقحلم يف اهضرع نكمي هيلعو ،ليلدلا ةءارق قيعتّ الأ بجيو

: ةقبطملا ةيميظنتلا عجارملا –٩

ةـــيـــمـــيـــظـــنـــتـــلا صوصنـــلــــل ءزجلا اذــــه يف راشي نأ بجــــي
.ةقبطملا


