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لوألا عيبر٩2يفخّرؤم2١٣–02 مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،0202 ةنس ربمفون٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع

طوـــطــخ ةــكرمــــج ةــصــخر حنــم تاـــيـفـيــكوطورــــش
تاطاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو
.تامدخلاو علسلا جاتنإ

––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــــتداــملا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا9٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠–97 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةسفانملاب  قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥ يف خرؤملا٤٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا٥2٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،سييقتلاب

ىدامج72 يف خرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع لاوش92 يف خرؤملا9٠–61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا73٤1
،لدعملا

يناثلا عيبر11 يف خرؤملا2٠–71 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو71٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا83٤1 ماع
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل يهيجوتلا

ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،هنم7٥ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٤ يف خرؤملا891–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا طبضي
،ةئيبلا

2 يف خرؤملا٤٤1–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا7٠٠2 ةنس ويام91 قفاوملا82٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق ددحي

يف خرؤملا1٤2–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤1٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،لدعملا ،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

فيراعتلاوعوضوملا

مقر نوناقلا نم7٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2
فدهي ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2
ةصخر حــــنــــم تاــــيــــفــــيـــــكو طورش دـــــيدحت ىلإ موسرملا اذـــــه
راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج
.تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن

 : يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي :2 ةّداملا

جاتنإ طخ لكشت يتلا تازيهجتلا: جاتنإلا طوطخ –
فيلغتو ةئبعت وأ جاتنإلا وأ جارختسالا يف لثمتتو سناجتم
.تاجتنملا

جاتنإ طوطخ يه: اهديدجت مت يتلا جاتنإلا طوطخ –
نوكت نأ ىلع ةدمتعم ديدجت ةيلمعل تعضخو ةلمعتسم
.لامعتسالل ةلباق

حمسي رصنع لك: اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم –
طخ يف اجمدم نوكي دق وأ ةمدخ وأ/و ةعلس جاتنإب هدحول
الباق نوكي نأ ىلع ةدمتعم ديدجت ةيلمعل عضخو جاتنإلا
.لامعتسالل

نوناقلل ةعضاخلا تاسسؤملا: يداصتقالا لماعتملا –
.تامدخلاو علسلا جاتنإ طاشن سرامت يتلا يرئازجلا

يناثلا لصفلا

ةماع ماكحأ

مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج عضخت :٣ ةّداملا
فــــلــــكملا رــــيزوــــلا هــــمــــّلسي قــــبسم صيــــخرــــت ىلإ اــــهدـــــيدجت

قفرملا جذومنلا بسح هدادعإ متي ررقم لكش يف ةعانصلاب
  .موسرملا اذهب يناثلا قحلملاب
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،ةــكرـمـجلا ةـصـخر ىلــع لوــصـحلل الــهؤــم دــعـي:٤ ةّداملا
يف يراجتلا لجسلا يف نودــّيقملا نويداصتقالا نولماعتملا
،تامدخلاو علسلل ةيجاتنإلا ةردقلا عيسوت وأ ءاشنإ راطإ
هل ةهجوملا طاشنلاب ارشابم اطابترا مهطاشن طبتري نيذلا

.موسرملا اذه عوضوم جاتنإلا تادعم وأ طوطخ

ةــيــتحت ةــيــنــب مــهــتزاــيــح نودــيــفـــتسملا ررـــبـــي نأ بجـــيو
.ةدروتسملا طوطخلا لالغتسال ةبسانم

داريتسا موسرملا اذه ماكحأ نم ةدافتسالا نم ىنثتسي
.عئاضبلاو صاخشألا لقن تادعم

تادعمو طوطخ لامعتسا ةدم زواجتتّ الأ بجي:٥ ةّداملا
)٠1( رشع ،موسرملا اذه نم2 ةداملا يف ةفرعم يه امك جاتنإلا

.تاونس

مت يتلا تادعملاو طوطخلا مدق زواجتي نأ نكمي ال هنأ ّالإ
تاعانصلل ةهجوملا كلتل ةبسنلاب تاونس )٥( سمخ اهديدجت

تاعانصلل ةهجوملا كلتل ةــبسـنلاـب )2( نيتنـسو ،ةـيـئاذــغــلا
.ةينالديصلا هبشو ةينالديصلا

اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ عضخت نأ بجي
.ةقباطملا ىلع داـهـشإلل ةدمتعم ةئيه اهيلع دهشت ديدجت ةيلمعل

ثلاثلا لصفلا
ةيرادإلا طورشلا

فـــلم ميدـــقـتل ةــكرـمـجلا ةـصـخر حـنـم عـضـخي :6 ةّداملا
: ةيتآلا قئاثولا نمضتي

بسح ،ةــياــنــعــب ألمت ةــكرــمجلا ةصخر بلـــط ةراـــمـــتسا –
،موسرملا اذهب لوألا قحلملاب قفرملا جذومنلا

طاشنلا ةقالع تبثت يراجتلا لجسلا نم )1( ةخسن –
،اهداريتسا دارملا تادعملا وأ طخلاب

،ةيئابجلا ميقرتلا ةقاطب نم )1( ةخسن –

جاتنإلا تادعم وأ /و طوطخل ةلصفم )1( ةينقت ةقاطب –
،اهديدجت مت يتلا

ةـلـهؤم ةـباــقرو شيتـفت ةـئـيه اــهدــعـت دــيدــجت ةداـــهش –
ةبرجت  تابثإ ةقيثوو،ةربخ ةقاطبب ةبوحصم ،ةدمتعمو
،غرفملا رابتخالا

نم ءاوس تادعملاو طوطخلا ءانتقا تبثت )1( ةقيثو –
نع لزانتلاب تماق يتلا ةسسؤملا نم وأ دازملا يف عيب
 ،ةلزانتملا ةسسؤملا نم وأ لوصألا

نم ةيلصألا ءانتقالا ةروتافب ةقفرم ةيلكش )1( ةروتاف –
تازيهجتلل ةيلسلستلا ماقرألا نايبت عم ،دمتعم عئاب فرط

،طخلل ةنوكملا

لالغتسال ةمزاللا ةيتحتلا ىنبلا دوجو تبثت ةقيثو –
.ةدروتسملا جاتنإلا تادعم وأ طوطخ

مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ نع لزانتلا راطإ يف
اـــهـــعورـــف دـــحأ ىلإ ةـــيـــبـــنـــجأ مأ ةـــكرش فرــــط نــــم اــــهدــــيدجت

ةـيـبساـحـم قـئاـثو ميدـقـت بجـي ،يرـئازجلا نوــناــقــلــل ةـــعضاخلا
.تادعملا رمعو ةفلكتلا نــّيبت

جاتنإلا تادعم وأ /و طخل يليصفتلا فصولا ّنيبي نأ بجي
: صوصخلا ىلع ،اهديدجت مت يتلا

،جاتنإلا طخ ططخم –

وأ طخلا اذــه لــبــق نــم ةــعــنصملا تاــجــتــنملا فــلــتــخـــم –
،تادعملا

،ةيجاتنإلا ةقاطلا –

،جاتنإلا طخل وأ تادعملل  ةينقتلا تافصاوملا –

، جاتنإلا تادعم وأ طخ عينصت أشنم دلب –

.جاتنإلا تادعم وأ طخ لالغتسا ناكم –

يف ةروـكذملا ةــنــجــلــل ةــيــنــقــتــلا ةــناــمألا ىدــل فــلملا عدوــي
.عاديإ لصو ميلست لباقم ،هاندأ٤1 ةداملا

فلكملا ريزولا فرط نم ةكرمجلا ةصخر ردصت :7 ةّداملا
خيرات يلت يتلا اموي )٠3( نيثالثلا زواجتي ال لجأ يف ةعانصلاب
ةروكذملا ةينقتلا ةنجللا يدبت نأ دعب ،عاديإلا لصو ميلست

.قباطملا اهيأر ،هاندأ٤1  ةداملا يف

فرط نم ينعملا راطخإو بلط ضفر لك ريربت بجي
زواجتي ال لجأ يف ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا
لصو رربيو .بلطلا عاديإ خيرات يلت يتلا اموي )٠3( نيثالثلا
.كلذ بلطلا عاديإ

طورشلا سفنل  ةديدج ةكرمج ةصخر بلط ءارجإ عضخي
.موسرملا اذه يف ةددحـملا تايفيكلاو

ميدقت لماعتملا نــكمـي ،بلـطـلا ضفر ةــلاــح يـف:٨  ةّداملا
يف ،هاــندأ61  ةداملا يف ةروــكذـملا نوــعـطـلا ةـنجل ىدــل نــعـط
.رارقلا  غيلبت يلت يتلا اموي )٥1( رشع ةسمخلا نوضغ

)٠3( نيثالثلا نوضغ يف درلا ،نوعطلا ةنجل ىلع بجيو
 .لماعتملا فرط نم مدقملا نعطلا مالتسا يلت يتلا  ًاموي

لاجآلا مارتحا لظ يف ةكرمجلا ةصخر غيلبت لبق :٩ ةّداملا
ةيريدملل ةصتخملا حلاصملا موقت ،هالعأ7 ةداملا يف ةددحـملا
شيتفت تارايزب ايميلقإ ةصتخملا ةعانصلاب ةفلكملا ةيئالولا

اهنأش نم يتلا ،ةدوجوملا تآشنملا ةقباطم نم ققحتلا فدهب
عوضوم ،اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ لابقتسا

.ةمدقملا قئاثولل رظنلاب ،ةصخرلا بلط

نـــكاـــمألل يفصو رـــيرـــقـــت دادـــعإب تاراـــيزـــلا هذـــه جوــــتــــتو
ةصخر حنم رربي يذلا فلملا نم اءزج نوكي تآشنملاو
.ةكرمجلا

لبق نم لماعتملا غيلبت بجي ،ظفحت يأ دوجو ةلاح يف
ىتح فلملا عاديإ يلت يتلا اموي )٠3( نيثالثلا لالخ ةنجللا

خيرات نم اموي )٠6( نيتس لجأ يف عضولا كرادت نم نكمتي
.غيلبتلا

نع لزانت دق لماعتملا ربتعي ،ةدملا هذه زواجت ةلاح يفو
 .هبلط
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مت يتلا جاتنإلا ةدحو لغتسي نأ لماعتملا ىلع:0١ ةّداملا
ةيرورضلا ةدملا مارتحا عم هطاشن تاجايتحا حلاصل اهديدجت
.يلعفلا اهلالغتسال

تاءارــجإلاب ماـيـقـلاـب ةــكرـمـجلا ةـصـخر حـمـــســت :١١ ةّداملا
 .اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمجل ةمزاللا

،ارهش )21( رشع ينثاب ةصخرلا  هذه ةيحالص ةدم ددحت
.اهئاضمإ خيرات نمءادتبا

زواجتت ال ىرخأ ةرتفل ،ءانثتسا ،ةدملا هذه ديدمت نكميو
قـئاــثوـب اـقـفرــم نوــكـي لــماـــعـتملا نــم بـلـطـب رــهـشأ )6( ةتـس
 .ةيريربت

ةصخرلا دعت ،ةددحـملا لاجآلا يف ةكرمجلا مدع ةلاح يف
.نوناقلا ةوقب ةاغلم

طوــطـخ لوــخدــل ةـنـياـعـم رــضحم دادــعإ بـجـي:2١ ةّداملا
ةطساوب لالغتسالا زيح اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو
ةصخر نم ديفتسملا بلط ىلع ءانب يئاضق رضحم ةنياعم
خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس هاصقأ لجأ يف ةكرمجلا

   .اهديدجت مت يتلا تادعملاو طوطخلا ةكرمج

دعملا ةنياعملا رضحم ينعملا لماعتملا لسري :٣١ ةّداملا
ىلإ ،هدادعإ يلي يذلا رهشلا يف يئاضقلا رضحـملا فرط نم
.هاندأ٤1 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا

ةهجو نم ققحتلا تاءارجإب مايقلا ةينقتلا ةنجللا نكمي
لالغتسالا زيح اهعضوو ةدروتسملا جاتنإلا تادعموطخ
.ةمزاللا ريبادتلا لك ذاختا رمألا ىضتقا اذإو ،يلعفلا

عبارلا لصفلا
ةعباتملاو ةباقرلا

ةـنـجل ةــعاـنـصلاـب فـلـكملا رــيزوــلا ىدــل أــشـنت:٤١ ةّداملا
.”ةنجللا “ ىّمست ةيـنـقـت

،هنع لثمم وأ ةعانصلاب فلكملا ريزولا ةنجللا سأري
: نيتآلا نيلثمملا نم نوكتتو

.ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )2( نالثمم –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

.رئازجلا كنب نع )1( لثمم –

ةينقتلا ةنامألا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ىلوتت
.ةنجللا هذهل

يأ وأ ءارــبــخــب ةــناــعــتسالا ،ةــجاحلا دــنــع ،ةــنــجــلــلا نــكــمــي
.اهماهم يف اهتدعاسم هنأش نم صخش

ريزولا نم رارق بجومب ةنجللا هذه ءاضعأ نييعت متي
تاـــعاــطــقلا ءارزو نـم حارـتـقا ىلــع ءاـنـب ةــعاــنـصلاــب فـلــكـملا

.ةينعملا تائيهلا يلوؤسمو

ةكرمج صخر حنم تابلط ةساردب ةنجللا فلكت:٥١ ةّداملا
فلملا ىلإ ادانتسا اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ
: يتأي امب اصوصخ ةنجللا هذه فلكتو . بلطلاب قفرملا

ةقلعتملا نيلماعتملا تابلط صخي اميف قباطم يأر ءادبإ –
،ةكرمجلا  صخرب

.موسرملا اذه ماكحأ مارتحا ىلع رهسلا –

ةنجل ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت :6١ ةّداملا
:نم نوكتت نوعط

،اسيئر ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

.اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

ريزولا نم رارق بجومب نوعطلا ةنجل ءاضعأ نييعت متي
حارتقا ىلع ءانب ،تاونس )3( ثالث ةدمل ةعانصلاب فلكملا

.ةينعملا تاعاطقلا ءارزو نم

بسح هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
 .اهسفن لاكشألا

.ةدهعلا ةياهن ىتح نيعملا ديدجلا وضعلا هفلخيو

تايفيكو اهريس طبضتو يلخادلا اهماظن ةنجللا ددحت
فــلــكملا رــيزوـــلا قـــفاوـــيو .لوألا اـــهـــعاـــمـــتـــجا ذـــنـــم راـــطـــخإلا

.اذه يلخادلا ماظنلا ىلع ةعانصلاب

اهاصقأ ةدم يف ،ةعدوملا نوعطلا يف اهيأر ةنجللا يدبت
ضرعي ثيح ،نعطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا اموي )٠3( نوثالث
غلبتو كلذ ىلع ءانب لصفلل ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىلع
.يئاهنلا رارقلاب لماعتملا

سماخلا لصفلا
ةفلتخم ماكحأ

اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخدعت :7١ ةّداملا
ءادتبا تاونس )٥( سمخ ةدمل لزانتلل ةلباق ريغ اهتكرمجو
.لالغتسالا زيح اهعضو خيرات نم

،ةيلاملاو ةراجتلاب ةفلكملا تارازولا حلاصم غالبإ نــّيعتيو
اذه ماكحأ قرخ ةــلاـح يف ةنجللا فرـط نـم ،ةـمـظـتـنم ةــفـصب
.موسرملا

يتلا تامازتلاللو موسرملا اذه ماكحأل قرخ يأ :٨١ ةّداملا
صوصنملا تابوقعلا قيبطت هيلع بترتي لماعتملا اهب دهعت
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

تادعمو طخ ةكرمج ةصخر نمضتملا ررقملا دعي :٩١ ةّداملا
ملستو ،ةيلصأ خسن )3( ثالث يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا

 : ىلإ ةخسن

،رمألاب ينعملا –

،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا –

.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا –

ةّيــمـسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرـملا اذــــه رــشـني:02 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥1 قفاوملا2٤٤1 ماــع لوألا عـيبر92 يــف رـئازـجلاــب رّرـح
 .٠2٠2 ةنسربمفون

دارج زيزعلا دبع
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لوألا قحلملا

 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةعانصلا ةرازو

ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا نم7٥ ةداملا(

)٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج صيخرت بلط

تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف

I–رمثتسملاب فيرعتلا : 

: )يعيبط صخش( ةيدرف ةسسؤم–١

.................................................................................................................................................................. : بقللاو مسالا*

........................................................................................................................................................................ : ةيسنجلا*

: يونعم صخش–2

.....................................................................................................................................................................: ةكرشلا مسا*

 : ينوناقلا ماظنلا*

APS                         LRAS

SERTUA                   CNS                        LRUE

:نومهاسملا /نويسيئرلا ءاكرشلا*

........................................................................................................................................: ةكرشلا مسا وأ بقللاو مسالا –

........................................................................................................................................................................: ةيسنجلا –

...........................................................................................................................................................................:ناونعلا –

.........................................................................................................................................: ةكرشلا مسا وأ بقللاومسالا –

........................................................................................................................................................................: ةيسنجلا –

...........................................................................................................................................................................:ناونعلا –
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...........................................................................................................................................: ةكرشلا مسا وأ بقللاومسالا –

............................................................................................................................................................................: ةيسنجلا

..............................................................................................................................................................................:ناونعلا –

 : لاومألا لصأ–٣

 طلتخم  ميقم ريغ                  ميقم

 : ينوناقلا عاطقلا–٤

 طلتخم   ماع                 صاخ

...................................................................................................................................................: يراجتلا لجسلا مقر–٥

.......................................................................................................................................................... :ةكرشلا لاــمـسأر–6

................................................................................................................................................: يئابجلا فيرعتلا مقر–7

.....................................................................................................................................................: ةكرشلا رقــم ناونع–٨

................................................................................................... : ةيالولا................................................................ : ةيدلبلا

II–ينوناقلا لثمملا ديدــحـت : 

.................................................................................................................................................................. : بقللاومسالا –1

....................................................................................................................................................... : داليملا ناكمو خيرات –2

............................................................................................................................................................................ : ةفصلا –3

......................................................................................................................................................... .: يصخشلا ناونعلا –٤

.......................................................................................... :  سكافلا .......................................................... : فتاهلا مقر –٥

........................................................................ : ينورتكلإلا عقوملا ................................................ : ينورتكلإلا ديربلا –6

يكرمجلا صيخرتلا بلط عدوم ةفصوبقللاو مسالا –7
)1( 

)رخآ صخش فرط نم فلملا عاديإ ةلاح يف(

................................................................................................................................................................................. : بقللا*

................................................................................................................................................................................. : مسالا*

................................................................................................................................................................................ : ةفصلا*

اهيلع قداصم ةلاكوو ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن قافرإ )1(
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III–عورشملا ىوتحموةعيبط : 

............................................................................................................................................................... : عورشملا ىوتحم.1

............................................................................................................................................ : عورشملا عقومت )نكامأ( ناكم.2

........................................................................................... : اهنم ةينبملا .......................................................... : ةحاسملا.3

).................زايتما دقع ،راجيإ ،ةيكلم(......................................................................... : يراقعلا ءاــعولاةعيبط

VI–ةسسؤملا طاشن لوح تامولعم : 

............................................................................................................................... : )تا( طاشنلا )تا( زيمرتو)تا( لاجم –1

....................................................................................................................................: جاتنإلا يف لوخدلل عّقوتملا خيراتلا –2

.................................................................................................................................................................... : تاجتنملا مهأ –3

: ةسسؤملل  ةيعامتجالاوةيداصتقالا تارشؤملا روطت –٤

)١-س( ةنسلاجوتنملا )2-س( ةنسلا )٣-س( ةنسلا

 لامعألا مقر

 ةفاضملا ةميقلا

لغشلا بصانم

جوتنملا
)١-س( ةنسلا )2-س( ةنسلا )٣-س( ةنسلا

جاتنإلا
يلعفلا

ةردقلا
ةيجاتنإلا

جاتنإلا
يلعفلا

ةردقلا
ةيجاتنإلا

جاتنإلا
يلعفلا

ةردقلا
ةيجاتنإلا

: ةيسيئرلا جاتنإلا تارشؤم روطت.٥
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V– ةكرمجلا صيخرت بلط  عوضوم اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ /و طخ لوح تامولعم :

.................................................... : بلطلا عوضوم يه يتلاو اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ/و  طخل ةقيقدلا ةيمستلا–1

.............................................................................................................................................................. : لامعتسالا لاجم–2

: جاتنإلا تادعم وأ جاتنإلا طخل ةعئابلا ةسسؤملا لوح تامولعم–3

.............................................................................................................................................................................. : ةيمستلا*

........................................................................................................)جد( اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ /و طخ غلبم*

......................................................................................................................................................................................: دلبلا*

...........................................................................................................................................................................: ءارشلا ةنس*

................................................................................................................................................................: يلوألا ءارشلا غلبم*

IVاهدوجو لمتحي يتلا كلت ىلع ةدايز( اــهؤاــشـــنإ عّقوتملا ةرشابملا لغشلا بصانم( : .........................................

................................................................................................................................................................................. : ذيفنتلا*

.................................................................................................................................................................................. : مكحتلا*

................................................................................................................................................................................. :ريطأتلا*

: ماــــــه

تحت اذهو بلطلا اذه رصانع يف قحال رييغت يأ ةلاح يف ،بجي: ةكرمجلاب صيخرتلا  رصانع نم رصنع رييغت–١

.ةعانصلا ةرازول ةصتخملا حلاصملا  مالعإ ،ةكرمجلاب صيخرتلا بحس ةلئاط

صوصنملا تابوقعلا ىلع ةدايز ةكرمجلاب صيخرتلا ءاغلإ بذاك حيرصت يأ ىلع بترتي :بذاكلا حيرصتلا ةلاح يف–2

.لاجملا اذه يف هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع

اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا  ىلع ةدايز ،اهيلع صوصنملا تامازتلالا مارتحا مدع ةلاح يف:تامازتلالا مارتحا مدع–٣

 .ةكرمجلاب صيخرتلا بحس ةعانصلا ةرازول ةلهؤملا حلاصملا نكمي ،لاجملا

ةلهؤملا حلاصملا ىدل عدوت نأ ةكرمجلاب صيخرتلا نم ةديفتسملا ةسسؤملا ىلع نــّيعتي:تامازتلالا ذيفنت ةيعضو–٤

.اهلالغتسا اذكو تادعملا وأ جاتنإلا ةدحو ءانتقا نــّيبت ةيبساحمو ةيدام ةيعضو ةعانصلا ةرازول

.ةكرمجلاب صيخرتلا بحس ىلإ يدؤي دق ةيبساحـملاو ةيداملا ةيعضولا هذه عاديإ مدع نإ

ةانتقملاو اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعموطوطخ دعت :اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ عيب ةيلباق مدع–٥

.لالغتسالا ديق اهعضو نم ءادتبا تاونس )٥( سمخ ةدمل لزانتلل ةلباق ريغ ،موسرملا اذه راطإ يف يليضفتلا ماظنلا نمض

......................................................حلاصل فرصتملا ....................................................)ة(دــيسلا هلفسأ )ة( يضمملا انأ –6

،حرصأو ،هالعأ ةروكذملا ةفلتخملا ماكحألاب املع تطحأ يننأب دهشأ ،.....................................ةفصب.........................................

.ةقداصو ةحيحص بلطلا اذه يف ةدراولا تامولعملا نأب ،نوناقلا ةلئاط تحت

    لماعتملل هيلع قداصملا ءاــضمإلا
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يناثلا قحلملا

 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةعانصلا ةرازو

تادعم وأ جاتنإلا طخ ةكرمجب صيخرتلا نمضتي ........................... يفخرؤم .....مقرررقم

تامدخلاو علسلا جاتنإ طاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا

 ،ةعانصلا ريزو نإ

نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمب –

،هنم7٥ ةداملا  اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ددحييذلا٤1٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ يف خرؤملا1٤2–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

،لدعملا ،مجانملاوةعانصلا ريزو تايحالص

نمضتملاو٠2٠2  ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف خرؤملا213-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

،تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخل ةكرمجلا ةصخر حنم تايفيكو طورش

..................................خيراتب عدوملا ،اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو جاتنإلا طخ ةكرمجب  صيخرتلا بلط ىلع ءانبو –

...........................................................مقر تحت يراجتلا لجسلا يف لجسملاو ،............................................. ةسسؤم فرط نم

،بلطلا ةسارد ىلع ءانبو –

: يتأي ام رّرقي

مت يتلا جاتنإلا تادعم وأ /و جاتنإلا طخ ةكرمجب صيخرتلا....................................... ةسسؤمل حنمي : ىلوألا ةّداملا

.ةروكذملا اهتازيهجتو اهتانوكم اذكو اهديدجت

مت يتلا جاتنإلا تادعم اذكو ،ررقملا اذهب قفرملا قحلملا يف ةروكذملاو اهديدجت مت يتلا جاتنإلا طخ تانّوكم:2 ةّداملا

.هالعأ ةروكذملا ةسسؤملا طاشنل ةصاخلا تاجايتحالل اديدحت ةهجوم ،اهديدجت

ةلباق ريغ ،اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعم اذكو ،ةصخرلا هذه عوضوم اهديدجت مت يتلا جاتنإلا طخ تانّوكم:٣ ةّداملا

.لالغتسالا ديق اهعضو خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ ةدمل اهنع لزانتلل

.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا ،ةدحاو )1( ةنس ةدمل ،ررقملا اذه لوعفم يرسي:٤ ةّداملا

: ـل ةهجوم ةيلصأ خسن )3( ثالث يف ررقملا رادصإ متي:٥ ةّداملا

،ديفتسملا –

،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا –

  .ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا –



76  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع لوألا عيبر٩2
19م0202 ةنس ربمفون٥١

هديدجت مت يذلا جاتنإلا طخ ءازجأل ةقيقدلا ةيمستلا

ددعلاهديدجت مت يذلا جاتنإلا  طخ تانوكم نييعتمقر

اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمل ةقيقدلا ةيمستلا

ددعلاتادعملا نييعتمقر


