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٦٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٢٢
3م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١

ةيميظنت ميسارم
 ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 طورشب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس تشغ ٤1 قفاوملا ٥2٤1 ماع ةيناثلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

 ماع مرحم 12 يف خرؤملا 1٠-6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نم ةياقولاب قلعتملاو 6٠٠2 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا 72٤1
،ممتملا،هتحفاكمو داسفلا

 ماع رفص 92 يف خرؤملا 3٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف ٥2 قفاوملا ٠3٤1
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو

 ماع رفـــــص 72 يف خرؤـــملا 8٠-31 مـــقر نوناــــقلا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 31٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا ٥3٤1
،ةلدعملا ،2٥ ةداملا اميس ال ،٤1٠2 ةنسل

 ماع لاوش 21 يف خرؤملا 7٠-٠2 مــقر نوناــــقلا ىضـــتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي ٤ قفاوملا 1٤٤1
،هنم 9٥و 9٤ ناتداملا اميسال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤـملا 81-22 مـــقر نوناــــقلا ىضــــتقمبو –
،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو  22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا  ٤٤٤1 ماع رفص 11
  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 183-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا ٥2٤1 ماع لاوش ٥1
،ممتملاو لدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح دعاوق

 يف خرؤملا8٥٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ربمفون ٠3 قفاوملا 62٤1 ماع لاوش 82
 تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن ةسرامم تايفيك
  ،ممتملاو لدعملا ،اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو

 ٤ يف خرؤملا 891-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 طبضي يذلا 6٠٠2 ةنس ويام 13 قفاوملا 72٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا
،ممتملاو لدعملا

 2 يف خرؤملا ٤٤1-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 7٠٠2 ةنس ويام 91 قفاوملا 82٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق

 يناثلا عيبر ٢٢يف خّرؤم٣٨٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 طورش ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 .ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 )2 ةرقفلا( 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميسال روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم
 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 8٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –

 ،يندملا نوناقلا نمضتملاو ٥791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا ٥931
،ممتملاو لدعملا

 ٥931 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو ٥791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ماع نابعش 62 يف خرؤملا 7٠-97 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،كرامجلا نوناق نمضتملاو 9791 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 9931
،ممتملاو لدعملا

 ماع رفص 32 يف خرؤملا 22-69 مقر رمألا ىضتقمبو–
 ةفلاخم عمقب قلعتملاو 6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 71٤1
 لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا

،ممتملاو لدعملا ،جراخلا ىلإو نم
 ىلوألا ىدامج 92 يف خرؤملا ٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 ميظنتب قلعتملاو 1٠٠2 ةنس تشغ 91 قفاوملا 22٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح

 ماع ناضمر 72 يف خرؤملا 91-1٠ مقر نوـــناـــقلا ىضــــتقمبو
 ريـــيــســتب قلـــعـــتملاو 1٠٠2 ةــــنـــس رــــبـــمــســـيد 21 قــــفاوــــملا 22٤1
،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا

 ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-3٠ مقر رــمألا ىضــــتقمبو –
 ،ةسفانملاب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا ٤2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ىداــــمـــج 91 يف خرؤــــملا ٠1-3٠ مقر نوـــناـــقلا ىضتقمبو –
 ةيامحب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا ٤2٤1 ماع ىلوألا
،لدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا

 ىلوألا ىدامج ٥ يف خرؤملا 2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 دعاوقلا ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٥2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

 ىلوألا ىدامج ٥ يف خرؤملا ٤٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،سييقتلاب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٥2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٦٧٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١ 4

،ةفيفخلا ةيعفنلاو ةيحايسلا تابكرملل ،ملك )٠٠1( ةئام *
.ةيعانصلا تابكرملل ،ملك )٠٠٥.1( ةئامسمخو ًافلأ *
 ةممصم كرحم تاذ ةصاخ ةبكرم يه : ةيحايس ةبكرم

 ءانثتساب ،قئاسلا مهيف نمب ،لقأ وأ صاخشأ )9( ةعست لقنل
 تايضرأ قوف وأ جلثلا قوف لقنتلل ةممصملا ةصاخلا تابكرملا

 .ةهباشملا تابكرملاو فلوغلا بعالم
 كرحم تاذ ةصاخ ةبكرم يه : ةفيفخ ةيعفن ةبكرم

 هـــب صــــــخرـــم يلامــــجإ نزو تاذ عئاـــــضــــبلا لقــــــنل ةصصخم
 لقن ةبرـــعو لقـن ةـــبرـــع : نــــط ٥,3 زواـــــــجـــتي ال ةلوــمـــحلا عـــم

.بآ كيب ةبرعو ةريغص
 لـقـنـل تاـبـكرـمو تارارجلا نــمضتــت : ةـيـعاــنص ةــبــكرــم

 تابكرمو ،قئاسلا مهيف نمب ،رثكأ وأ صاخشأ )٠1( ةرشع
.تاروطقملا فصنو تاروطقملاو عئاضبلا لقنل

 رجل ةصصخـملاكرحم تاذ تالجعب ةبكرم وه : رارج
 لكلو عاونألا لك نم ،ةلومح وأ ةبكرم ،ىرخأ تالآ عفد وأ
 تارارـجو ةـيـباـغ تارارـجو ةـيـحالــف تارارــج( تالاــمــعــتسالا

.)...خلا ةفارج تارارجو ةيمومعلا لاغشألل تارارجو ةيقيرط
 مهيف نمب رثكأ وأ صاخشأ )٠١( ةرشع لقنل ةبكرم

 ةنيدملا لخاد لقن ةلفاحو ةنيدملا جراخ لقن ةلفاح يه : قئاسلا
  .سيبوريجو سيبيلورتو

 ةصصخم كرحم تاذ ةبكرم يه : عئاضبلا لقنل ةبكرم
 لك نم ةريغص ةنحاشو ةنحاش : عئاضبلا عاونأ لك لقنل
  .عاونألا

 ،ةكرحلا ةيتاذ ريغ ةبكرم يه : ةروطقم فصنو ةروطقم
 رُجتل ةممصم ،عئاضبلا لقنل ةصصخم رثكأ وأ نيتلجع تاذ
 يلامجإلا اهنزو زواـــجـــتي يتلا ،كرــــحم تاذ ةبــــكرم ةطــــــساوب
.نط ٥,3 ةلومحلا عم

 وأ ثالث وأ نيتلجعب كرحم تاذ ةبكرم : ةيران ةجارد
 ةيعابر ةجارد ،رتوكس ،ةيكيسالك ةيران ةجارد : تالجع عبرأ
.يئابرهك كرحمب ةزهجملا كلت ءانثتساب تالجعلا

 ،ال وأ لكيــــه تاذ ،عـــفدلا ةيـــتاذ ةلآ لك يـــــه : ةكرــــحتم ةلآ
 ةزــهــجــم ،قـيرطلا ربع علـسلا وأ صاخشألا لقنل ةصصخم ريغ
 اميس ال ،ينيجورديه وأ/و يئابرهك وأ يلخاد عفد كرحمب

 لاغشألاو ةيباغلا لاغشألا يف ةلمعتسملا كلتو ةيحالفلا تالآلا
 يرــــلاو عــــفرلاو غـــــيرفـــتلاو نــــحـــــشلا تاـــــمدــــخو ةيـــــــموـــمــــعـــلا

.تاقورحـملاو
 ةيتاذ تابكرم يه : ةصاخ تالامعتسا تاذ تابكرم

  ةزهجملا ،عئاضبلا وأ صاخشألا لقنل ةممصم ريغ ةكرحلا
 ةصصخـتـم اـهـلـعجت ةـفـلـتـخـم تازــيــهجت وأ ماــظــنــب اصيصخ
.تحبلا لقنلا ةفيظو ريغ ةددحم فئاظو ءادأب

 تابكرملا حنام ّعنصملا هبجومب لزانتي دقع يه : ةلاكولا
 نــم عاوــنأ ةّدــع وأ عوــن قــيوست قـــح نـــع لـــيـــكوـــلـــل ،ةدـــيدجلا

.ةيرصح ةفصب ينطولا بارتلا ىلع هتابكرم

 يف خرؤملا 3٥1-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥1٠2 ةنس وينوي 61 قفاوملا 63٤1 ماع نابعش 82
 لئاسوب متت نأ بجي يتلا عفدلا تايلمع ىلع قبطملا دحلا
،ةيلاملاو ةيكنبلا تاونقلا قيرط نع ةيباتكلا عفدلا

 يف خرؤملا ٤32-٥1 مقر يذيــفنـــتلا موـــسرـــملا ىضـــتقمبو –
 يذلا ٥1٠2 ةنس تشغ 92 قـــفاوـــملا 63٤1 ماـــــع ةدعـــقلا يذ ٤1
 ةمظنملا نهملاو ةطـــشــنألا ةــسرامم تايفــــيكو طورـــش ددــــحي
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

 72 يف خرؤملا ٥٠-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنــس رياــــني ٥1 قـــفاوـــملا 93٤1 ماــــع يـــناــثلا عــــيبر
،اهتسرامم تايفيكو تابكرملا ةقباطم ةبقارم ميظنت ددحي

 يف خرؤملا 722-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠2٠2 ةنس تشغ 91 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ 92
 تاـــبكرـــملا ءالـــكو طاـــشن ةـــسراــمم تايفـــيكو طورـــش ددـــحي
،ممتملاو لدعملا ،ةديدجلا

 8 يف خرؤملا 393-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمسيد 32 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا ٤٤2-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ويام 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاوش 91

  ،علسلا عيب دعب ام ةمدخ ميدقت تايفيكو طورش
: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

فيراعتلاو عوضوملا

 نوناقلا نم ٥2و ٤2 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا ٥2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠–٤٠ مقر
 ةطشنألا ةسرامم طورشب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس تشغ ٤1
 ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا

.ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش
 : يتأي امب ،موسرملا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي : ٢ ةّداملا

 كرحمب ةدوزم ريغ وأ ةدوزم يرب لقن ةليسو لك : ةبكرم
 قـــــيرـــطلا ىلع رـــيــست ،يئابرــــهكلا كرحــــملا اهـــيــف اـــمب ،عــــفدـــــلل
 ةفيفخ ةيعفنو ةيحايس ةبكرم ،رجت وأ ةصاخلا اهلئاسوب
 تابكرمو ةكرحتم ةلآو ةيران تاجاردو ةيعانص تابكرمو
،ةصاخ تالامعتسا تاذ

 : ةبكرملا ،ةديدج ةبكرم دعت
 يأ يف قالطإلا ىلع ليجست ءارجإ عوضوم نكت مل يتلا –

،ناك دلب
 خيراتو اهعنص خيرات نيب قرفلا زواجتي ّالأ بجي يتلا –

،ارهش )21(رشع ينثا ينطولا بارتلا اهلوخد
 : اهب ةعوطقملا ةفاسملا زواجتت ّالأ بجي يتلا –
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 يعيبطلا صخشلا ريسملا فرط نم ّدعم ةهازنلاب حيرصت –
،موسرملا اذهب قحلملا جذومنلل اقفو

 ّعنصملا نيب مربم يرصح ةلاكو قافتا لوكوتورب وأ دقع –
 ةديدجلا تابكرملا ليكو طاشن ةسراممل بتتكملاو حناملا

،تاونس )٥( سمخ نع لقت ال ةدمل

 مـيـلست لـباـقـم ةـنـجـلـل ةـيـنـقـتـلا ةــناــمألا ىدــل فــلملا عدوــي
.عاديإ لصو

 ينثاب ةقبسملا ةصخرلا ةيحالص ةدم ددحت : ٧ ةّداملا
 .ارهش )21( رشع

 ةقبسملا ةصخرلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ملسي : ٨ ةّداملا
 ميلست خيراتل ةيلاوملا اموي )٠3( نيثالثلا ىدعتي ال لجأ يف

 ةداملا يف ةروكذــــملا ةنـــجللا ةراـــشتــسا دعـــب ،عادـــيإلا لــــصو
.موسرملا اذه نم ٥1

 نم ينعملل غلبيو ،اررـــبم يبلـــس در لك نوــــكي نأ بـــــجي
 )٠3( نيثالثلا زواجتي ال لجأ يف ةنجلل ةينقتلا ةنامألا لبق
.عاديإلا لصو ميلست خيراتل ةيلاوملا اموي

 نأ ،اررضتم هسفن ربتعي يذلا بلطلا بحاصل نكمي
 يف ،هاندأ 81 ةداملا يف ةروكذملا نعطلا ةنجل مامأ انعط مدقي
 درلا غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ
.يبلسلا

 ةيلاوملا اموي )٠3( نيثالثلا لالخ درلا نعطلا ةنجل ىلع بجي
 .بلطلا بحاص نم مدقملا نعطلا مالتسا خيراتل

 ليــــكو طاــــشـــنل ةـــيلـــعــــفلا ةـــسراـــمـــملل طرـــتـــشــــي : ٩ ةّداملا
 اذــه ةسراــممل داــمــتـــعالا ىلع لوصحلا ،ةدـــيدجلا تاـــبـــكرملا
.طاشنلا

 ،دامتعالا ىلع لوصحلل بولطملا فلملا نّوكتي نأ بجي
 : نم

،دامتعالا ىلع لوصحلا بلط –

،ةقبسملا ةصخرلا نم ةخسن  –

،يئابجلا فيرعتلا مقر –

،يمقرلا يراجتلا لجسلا جرختسم نم ةخسن –

،ىوسم ةيبيرضلا لوادجلا جرختسم –

 ،يعامتجالا نامضلاب ةفّلكملا ةئيهلا نم ةنّيحم ةقيثو –
 ،لوعفملا ةيراس

 باستنالا ةداهشب ةقفرم مهتالهؤمو نيمدختسملا ةمئاق –
،يعامتجالا نامضلاب ةفّلكملا ةئيهلل

 ليــــكولا طـــبرـــي يذلا يرـــصـــحلا ةلاــــكولا دقــــع نــــم ةــــخــــسن –
،حناملا عّنصملاب

 يذلا ،مألا ةكرشلا هتفصب ،عّنصملا وه : حناملا عّنصملا
 اـهـجاـتـنإ دـلـب نـم اـقالـطـنا هـتاـجـتـنـم قـيوستـل ةـلاـكو حـنــمــي
.يلصألا

 تابكرم داريتسا ىلع موقي طاشن لك : ليكولا طاشن
 دقع ساسأ ىلع ،ةلاحلا ىلع اهعيب ةداعإ لجأ نم ةديدج
.حناملا عّنصملاب ليكولا طبري زايتما

 ةديدجلا تابكرملا عيب طاشن لك : دمتعملا عزوملا طاشن
.ليكولاب دمتعملا عزوملا طبري دقع ساسأ ىلع

 يف ةديدجلا تابكرملل عّزوم ليمع : دمتعملا عزوملا
.ليكولاب هطبري دقع راطإ

.نيدمتعملا هيّعزومو ليكولا نم نوكتت : عيزوتلا ةكبش

 تاكرشلل ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن صصخي : ٣ ةّداملا
 ميظنتلاو عيرشتلل اقفو  ةأشنملا يرئازجلا نوناقلل ةعضاخلا
.لوعفملا ييراسلا

 ،اهتلاح ىلع اهعيبل ةديدجلا تابكرملا داريتسا طاشن
 اقبط ،ةيراجت تاكرش لكش يف نينوكملا ءالكولل حوتفم
 ريزولا همّلسي دامتعا ىلع نيزئاحلاو ،هب لومعملا عيرشتلل
 تايــــفـــيـــكلاو طورـــــشلا مارــــتــحا ةداــــهـــشو ،ةــــعاــــنصلاب فلـــــكـــملا
 تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا داريتسا طاشن ةسراممل ةبولطملا

 ريزولا اهمّلسي ،اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو
  .لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقبط ةراجتلاب فلكملا

يناثلا لصفلا

 ليكولا طاشن ةسرامم طورش

 ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم عضخت : ٤ ةّداملا
.دحاو حنام عّنصمب ليكولا طبري ةلاكو دقع ماربإل

 موسرملا اذه ماكحأ مارتحا ،طاشنلا اذه ةسراممل طرتشي امك
.هب قحلملا طورشلا رتفد يف باتتكالاو

 ىلع لوصـــحلل بـــتـتكــملا رـــمــثــتـــسملا عـــضــــخـــي : ٥ ةّداملا
 ،هتارامثتسا زاجنإ تاءارجإب مايقلاب هل  حمست ةقبسم ةصخر
 ةــيلعـفلا ةـــسراـــمملل ةصــــخر ةقــــبســـملا ةـــصــــخرلا رـــبــتـــعت الو
.طاشنلل

  ةصخرلا ىلع لوصحلل بولطملا فلملا نوكتي : ٦ ةّداملا
: يلي ام ىلع ةقبسملا

،ةتقؤملا ةصخرلا ىلع لوصحلا بلط –

 ةقيثو نمضتملاو موسرملا اذهب قفرملا طورشلا رتفد –
 رمثتسملا فرط نم نييضمملاو نيخرؤملاو نيرشؤملا ،دهعتلا
،”هيلع قدوصو ئرق“ ةرابع لمحيو بتتكملا

 زمر زارـبإ عـــم ،ةكرــــشلل يساـــسألا نوناــــقلا نم ةــــخــــسن –
،ليكولا طاشن
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،لوألا ريزولل ةلهؤملا حلاصملا  •
 ةيريدملاو كرامجلل ةماــــعلا ةيرــــيدـــــملا( ةيلاملا ةرازو •

،)بئارضلل ةماعلا
،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا •
 ،مجانملاب ةفلكملا ةرازولا •
،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا ةحلصملا •
،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا •
،لقنلاب ةفلكملا ةرازولا •
،ليغشتلاب ةفلكملا ةرازولا •
 .ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا •

 لاكشألا سفن بسح دامتعالا ديدجتل بلط لك ميدقت بجي
.هتيحالص ءاهتنا نم اموي )٠9( نيعست لبق

  ةنجللا هردصت يبلس يأر لك نوكي نأ بجي : ٤١ ةّداملا
 بحاصل غّلبيو انوناق ارربم ،هاندأ ٥1 ةداملا يف ةروكذملا
 صوصنملا لاجآلا لالخ ةنجلل ةينقتلا ةنامألا لبق نم بلطلا

.هالعأ ٠1 ةداملا يف اهيلع

 ميدقت ،اررضتم هسفن ربتعي يذلا بلطلا بحاصل قحي
 ،هاندأ 81 ةداملا يف اهيلع صوصنملا نعطلا ةنجل ىدل نعط
 غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ لالخ
.يبلسلا يأرلا

 يتلا اموي )٠3( نيثالثلا لالخ درلا نعطلا ةنجل ىلع بجي
.بلطلا بحاص نم مدقملا نعطلا مالتسا خيرات يلت

ثلاثلا لصفلا 

هتعباتمو طاشنلا ةبقارم

 ريزولا ىدل ةكرتشم ةيرازو ةينقت ةنجل أشنت : ٥١ ةّداملا
 لكشتتو  ،”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت ،ةعانصلاب فلكملا

 : نم لك نع لثمم نم
،اسيئر ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا –
،اوضع ،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا  –
،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا  –
،اوضع ،مجانملاب فلكملا ريزولا  –
،اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا  –
 ،اوضع ،لقنلاب فلكملا ريزولا  –
،اوضع ،ليغشتلاب فلكملا ريزولا –
.اوضع ،ةئيبلاب فلكملا ريزولا  –

 مهل نيذلا ةنجللا ءاضعأ ةعانصلاب فلكملا ريزولا نّيعي
 ءانب ،رارق بجومب ،لقألا ىلع ،ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم ةبتر
 ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،نيينعملا ءارزولا حارتقا ىلع
 .ةدحاو ةرم ديدجتلل

 نيزختل ةيساسألا تآشنملا دوجو تبثت يتلا قئاـــثولا –
 ،عيبلا دعب ام ةمدخ تاشرو ،رايغلا عطق نيزختل ،تابكرملا

.عيبلاو ضرعلا نكامأ اذكو

 ىدل ،عاديإ لصو لباقم ،دامتعالا ىلع لوصحلا بلط عدوي
.هاندأ ٠2 ةداملا يف ةروكذملا ةينقتلا ةنامألا

 ريزولا حنمي ،هاندأ 11 ةداملا ماكحأب لالخإلا نود : ٠١ ةّداملا
 ،موسرـــملا اذهب قحلملا جذومنلل اقفو دامتعالا ةعانصلاب ّفلكملا

 ٥1 ةداملا يف ةروكذملا ةنـــجـــلـــلا نـــم قباـــطـــم يأر ىلـــع ءانـــب
 لصو ميلست خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث  لجأ يف ،هاندأ
.عاديإلا

 بحاص ىلإ ،ةنجللا هيدبت لمتحم ظفحت لك غّلبُي نأ بجي
 لاجآلا يف ،ةيـــنــقتلا اهـــتناــمأ قيرـــط نع لئاـــسولا لكب بلـــــطلا
 .هالعأ ةرقفلا يف ةددحـملا

 نيثالث لجأ يف هل ةغّلبملا تاظفحتلا بلطلا بحاص عفري
 .هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3(

 ةنجللا لبق نم دامتعالا بلط فلم ةسارد لبق : ١١ ةّداملا
 اهسأري ةطلتخم ةنجل موقت ،هاندأ ٥1 ةداملا يف ةروكذملا
 تارايزب ،ايميلقإ صتخملا ةعانصلاب فلكملا يئالولا ريدملا

 : نم لك نع لثمم نم ةنجللا هذه لكشتت ،ةيناديم شيتفت
،ةلودلا كالمأب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا –
،ةيندملا ةيامحلل ةيئالولا ةيريدملا  –
،مجانملاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا –
،ءانبلاو ريمعتلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا  –
،ةراجتلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا –
،لقنلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا –
،ليغشتلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا –
.ةئيبلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا  –

 ةداملا يف ةروكذملا ةطلتخملا ةنجللا فلكت : ٢١ ةّداملا
 ىلإ رظنلاب ةيساسألا تآشنملا دوجو نم ققحتلاب ،هالعأ 11
 )٠1( ةرشع لجأ يف يفصو ريرقت دادعإو ،ةمدقملا قئاثولا
 بلــط فــلــم نـــم اءزـــج نوـــكـــي تآشنملاو عـــقاوملا نـــع ،ماـــيأ
.دامتعالا

 ريزولا نم ررقم قيرط نع ةطلتخملا ةنجللا ريس ددحي
 .ةعانصلاب فلكملا

 ةعانصلاب فلكملا ريزولا هّملسي يذلا دامتعالا دعي : ٣١ ةّداملا
 ةرشع ىدحإ يف ،ديدـــجــتلل ةلباـــق تاونس )٥( سمخ ةدــــمل

 : نم لكل ةهجوم ةيلصأ ةخسن )11(

 ،رمألاب ينعملا •
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 هيجوتب ةلهؤملا اهحلاصم موقتل ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا
 لجأ لالخ هتيعضو ةيوست لجأ نم دمتعملا ليكولل راذعإ
.راذعإلا غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠9( نيعست

 يف اـهـيـلـع صوصنملا رـيـبادـتـلــل تاــفــلاــخملا هذــه عضخــت
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

 هتيعضو رّصقملادمتعملا ليكولا ّوسي مل اذإ : ٢٢ ةّداملا
 ردصي ،هالعأ 12 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةرتفلا ءاضقنا دعب
 ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا فرط نم دامتعالا بحس رارق
 كلذب ةراجتلاو ةيلاملاب نيتفلكملا نيترازولا غيلبت متيو
 عــيرشتــلا يف اــهــيــلــع صوصنملا تاءارــجإلا ذاــخــتا لـــجأ نـــم
.امهب لومعملا ميظنتلاو

 يف قحلا ً،اررضتم هسفن ربتعي يذلا دمتعملا ليكولل
.هالعأ ٤1 ةداملا يف ةددحملا لاكشألا سفن بسح نعط ميدقت

 نيتفلكملا نيترازولا حلاصم مالعإ متي نأ بجي : ٣٢ ةّداملا
 حلاصملا فرــــط نـــم ،ةمـــظـــتــنم ةفـــصب ،ةراـــجـــتلاو ةـــيلاـــملاب
 يف ةذختملا تاءارجإلاب ،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا
.هالعأ 22و 12 نيتداملا ذيفنت راطإ

 ىدل اّينيب ةلــصــتم ةــيــمــقر ةـــيــــــضرأ أـــشــــنت : ٤٢ ةّداملا
 ةعـــــباــتمو رــــيــيـــست نامض ىلع لمعت ةعانـصلاب ةفلــكملا ةرازولا

.ماظنلا اذه

 نيب كرــتشم رارــقــب ةداملا هذــه قــيــبــطــت تاــيــفــيــك ددحت
 .نيينعملا ءارزولا

عبارلا لصفلا

ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش

ةديدجلا تابكرملا

 تآشنملا ،دمتعملا ليكولا ىدل نوكي نأ بجي : ٥٢ ةّداملا
 نيزختللو عيبلا دعب ام ةمدخللو ضرعلل ةمئالملا ةيساسألا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

 نوعتمتي نيمدختسم ريفوتب دمتعملا ليكولا مزلي : ٦٢ ةّداملا
 قيوستلا تالاجم يف ةينهملا ةربخلا وأ/و ةبولطملا تالهؤملاب
.ةلصلا تاذ قئاثولاب ةرربملا ،تابكرملاب ةطبترملا نهملاو

 رــمــتـــسملا نـــيوـــكــتلا ناـــمـــضــب دـــمــتــعــملا لـــــــيـــكولا مزلـــــيو
 ،عـــــيزوـــتلل هـــتكـــبشل نيـــعــباـــتلا نيـــمدــخــتسمللو هــــيمدــخــتــسمل
 ةيادب نم ءادتبا ،ايرود ،مهاوتسم نيسحتو مهفراعم ديدجتو
.طاشنلا

 هنمضي يذلا نيوكتلا ططخم ةلاكولا دقع يف جاردإ بجيو
.حناملا  عّنصملا

 امــــيف ،هل نوـــكت نأب دمـــتعـــملا لــــيـــــكولا مزــــــلي : ٧٢ ةّداملا
 وأ /و ةصاخلا ةيـساـــسألا هتآشـــنم ،عـــيزوـــتلل هتـــكــبش صــــخي
 ءافولاو هنئابز نم برقتلا نامضل نيدمتعم نيعزوم ىلإ ءوجللا

.مههاجت هتامازتلاب

 : ـب ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا فلكت : ٦١ ةّداملا

 تابلطب ةقلعتملا تافلملا لوح قباطم يأر ءادبإو ةسارد –
،ةقبسملا ةصخرلا

 دامتعالاب ةقلعتملا تابلطلا لوح قباطم يأر ءادبإو ةسارد –
،ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسراممل

 راطإ يف ةحونمملا تادامتعالا بحس نأشب يأرلا ءادبإ –
.موسرملا اذه

 تائيه وأ ءاربخب ةناعتسالا ةنجّللا نكمي : ٧١ ةّداملا
 ماهملاب مايقلاب اهل حمست يتلا ةينقتلا ةقفارملا راطإ يف ،ةلهؤم
.اهيلإ ةلكوملا

 سيئر وأ لوألا ريزولا ىدل نعط ةنجل أشنت : ٨١ ةّداملا
 : نع لثمم نم لكشتت ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا

،اسيئر ،لوألا ريزولا  –
،اوضع ،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا  –
،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا  –
،اوضع ،مجانملاب فلكملا ريزولا  –
،اوضع ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا  –
،اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا  –
،اوضع ،لقنلاب فلكملا ريزولا  –
،اوضع ،ليغشتلاب فلكملا ريزولا –
.اوضع ،ةئيبلاب فلكملا ريزولا  –

 ةرادإلا يف ريدم ةبتر مهل نيذلا نعطلا ةنجل ءاضعأ نّيعي
 ةيوضعل لوألا ريزولا نم ررقم بجومب  ،لقألا ىلع ،ةيزكرملا

 ىلع ءانب ،ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث اهتدم
.ةينعملا تاعاطقلا ءارزو نم حارتقا

 .اهريس ددحي يذلا يلخادلا اهماظن نعطلا ةنجل دعت

 قباطم يأر ءادبإو ةساردب نعطلا ةنجل فلكت : ٩١ ةّداملا
 .ةعدوملا نوعطلا لوح

 ،ةعدوملا نوعطلا نأشب اقباطم ايأر نعطلا ةنجل يدبت
.اهمالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نوثالث اهاصقأ ةدم يف

 ةينقتلا ةنامألا لبق نم لماعتملل يئاهنلا يأرلا غيلبت متي
.هاندأ ٠2 ةداملا يف ةروكذملا

 ،نعطلا ةنجلو ةنجلل ةينقتلا ةنامألا ىلوتت : ٠٢ ةّداملا
.ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا  حلاصم

 ريزولا نم ررقم بجومب ةينقتلا ةنامألا ءاضعأ نيعي
.ةعانصلاب فلكملا

 تامازتلالاو موسرملا اذه ماكحأب لالخإ لك : ١٢ ةّداملا
 ىلإ غلبي ،ةلهؤملا حلاصملا هنياعت طورشلا رتفد يف ةدراولا
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قحالملا
لوألا قحلملا

 طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي طورش رتفد
 ،ةفيفخلا ةيعفنلاو ،ةيحايسلا تابكرملا ءالكو

 تاذ تابكرملاو ةيرانلا تاجاردلاو ،ةيعانصلاو
 ةصاخلا تالامعتسالا

لوألا لصفلا
 عوضوملا

 مقر يذيفـــنــتلا موـــسرـــملا ماـــكـــحأل اقــــبــــط : ىلوألا ةّداملا
 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خّرؤملا 22-383
 ةـــسراـــمم تايــــفـــيــــــكو طورـــــش دّدــــــحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون
 ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي ،ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن

 بحاص اهب مزتلي نأ بجي يتلا تايفيكلاو طورشلا ديدحت
 ةيعفنلاو ،ةيحايسلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسراممل بلطلا
 تاذ تابكرملاو ،ةيرانلا تاجاردلاو ،ةيعانصلاو ،ةفيفخلا
.ةصاخلا تالامعتسالا

يناثلا لصفلا
ةيرادإلا طورشلا

 383-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط : ٢ ةّداملا
 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خّرؤملا

 ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش دّدحي يذلا 22٠2
 تابكرملا ءالكو طاشن ةسراممل طرتشي ،ةديدجلا تابكرملا
 ،ةيرانلا تاجاردلاو ،ةيعانصلاو ،ةفيفخلا ةيعفنلاو ،ةيحايسلا

.دامتعا ىلع لوصحلا ،ةصاخلا تالامعتسالا تاذ تابكرملاو
 طاشن ةسراممل دامتعالا بلط مدقم ىلع بجي : ٣ ةّداملا

 يذيفنتلا موسرملا ماكحأل لاثتمالا ةديدجلا تابكرملا ءالكو
 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خّرؤملا 383-22 مقر
.هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ربمفون

 ليكولا طبري يذلا ةلاكولا دقع نمضتي نأ بجي : ٤ ةّداملا
 : ةيتآلا رصانعلاو ماكحألا اصوصخ ،حناملا عّنصملاب

 : دقعلل ةماعلا ماكحألا •
،حوضوب نوددحـملا نوعّقوملاو فارطألا –
،ديدجتلا لاكشأو دقعلا ةيحالص ةدم –
،ةلمتحـملا تاضيوعتلا اذكو خسفلا ماكحأ –
،تامالعلا وأ ةمالعلا ليثمتل ةيرصحلا –
 يف خّرؤملا 383-22 مقر يذيفنتلا موسرملل ةيعجرملا –

 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22
.هالعأ روكذملاو

 : تابكرملا •
،تابكرملا عاونأ –
 تاـكرـحـم تاذ تاـبـكرـمـلـل يّوجلا ثوــلــتــلا سيــياــقــم –

،يلخادلا قارتحالا

 ةنسلا ءاضقنا دعب ،دمتعملا ليكولا ىلع بجي ،ةفصلا هذهبو
 نامث ىوتسم ىلع عقومتي نأ ،دامتعالا ىلع هلوصح نم ىلوألا

،ينطولا بارتلا ربع ةعزوم ،لقألا ىلع ،ةيالو )82( نيرشعو

 نوزخم دمتعملا ليكولا ىدل رفوتي نأ بجي : ٨٢ ةّداملا
 قداصملا ةيعونلا تاذ وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق نمٍ فاك
 ةقلعتملا طورشلاب لفكتلل ،حناملا عّنصملا فرط نم اهيلع
.تابكرملل عيبلا دعب ام ةمدخلابو نامضلاب

 ،داريتسا ةديدجلا تابكرملا ءالكول صخري ال : ٩٢ ةّداملا
 كرحمب ةزهجملا كلت ّالإ ،ةيحايسلا تابكرملا ةئفل ةبسنلاب
 ،يئابرهك / نيزنب : نيجه ،ينيجورديه ،يئابرهك ،نيزنب
 يعيبطلا زاغلا / عيمملا لورتبلا زاغ وأ ،ينيجورديه / نيزنب
 تاثاعبنا بيجتست يتلاو هب زيهجتلل ةلباقلا وأ طوغضملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اهب زاغلا

 اقبط ةديدجلا تابكرملا داريتسا ةيلمع متت : ٠٣ ةّداملا
 ربمسيد ٠3 يف خرؤملا 8٠–31 مقر نوناقــلا نم 2٥ ةداملا ماكحأل

.ةلّدعملا ،٤1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو 31٠2 ةنس

 ىلع ةدروتسملا تابكرملل ةقباطملا صحف تايلمع ّمتت
 وأ ةتقؤـــملا تاــــعدوـــتـــســـملا وأ ءاــــنـــيـــملا تآشــــــنــم ىوـــتـــســــم
 يكرمجلا صيلختلا ةيلمع لبق كلذو ،ةيكرمجلا تاعدوتسملا

 ةمظنملا ةيميظنتلا ماكحألل اقبط كالهتسالل عضولا راطإ يف
 .تابكرملا ةقباطم ةبقارمل

 ىدـــــــــــل دوزــتلا دمـــتـــعملا لـــيـــكولا ىلع نّيعـــــتــــــي : ١٣ ةّداملا
 ّالأب دهعتي نأـــبو ،هل ةعباـــتلا تاســـسؤـــملا وأ حناملا عّنــــصـــملا

 دمتعا يتلا جذامنلاو تامالعلا تاذ تابكرملا ّالإ دروتسي
.اهلجأ نم

 ةدــــيدـــجلا تاـــبـــكرــــملا رـــيـــتاوــــــف رـــيرــــحت بـــجـــي : ٢٣ ةّداملا
.هل ةعباتلا تاسسؤملا وأ حناملا ّعنصملا لبق نم ةدروتسملا

 ةبكرم ءانتقا لجأ نم عفد لك متي نأ بجي : ٣٣ ةّداملا
 ةيكنبلا تاكبشلا لالخ نم ةيباتكلا عفدلا لئاسو قيرط نع
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةيلاملاو

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

 722 –٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت : ٤٣ ةّداملا
 ةنس تشغ 91 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ 92 يف خرؤملا

 ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا ٠2٠2
.مّمتملاو لّدعملا ،ةديدجلا تابكرملا

 ةّيمسّرلا ةدـيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــــه رـــشــــني : ٥٣ ةداملا
 . ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ
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 قداصملا ةيعونلا تاذ وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق –
،حناملا عّنصملا فرط نم اهيلع

 ةيلصألا مزاوللابو رايغلا عطقب قوسلا ديوزتب مازتلالا –
 حناملا عّنصملا فرط نم اهيلع قداصملا ةيعونلا تاذ وأ

 يف ىتح ،تاــبكرــملا قيوـــست دعب تاوــــنــــس )٥( ســـــمـــخ ةدــــمل
،دقعلا خسف ةلاح

 عاجرتسا اذكو ةيفخلا بويعلابو عينصتلا صئاقنب لفكتلا –
.ةينعملا تابكرملا

ثلاثلا لصفلا

ةينقتلا طورشلا

I .تآشنملا : 

 طاشن ةسراممل ،بتتكملا ىدل رفوتت نأ بجي : ٥ ةّداملا
 ةمدخللو ضرعلل ةمئالم تآشنم ،ةديدجلا تابكرملا ليكو
.راجيإلا دقع وأ ةيكلملا ةغيصب ،نيزختللو عيبلا دعب ام

 لودـــــــــــجلا يف تآشــــنـــملا هذـــــــــهل اــــــيـــندلا ةــــحاــــــــســــــــملا دّدـــــحت
 : )2م : و( يتآلا

،نمألا ةمظنأو تازيهجت –

 تابكرم ىلإ تابكرملا ليوحتل ةينقتلا بناوجلاب لفكتلا –
،عّيمملا لورتبلا زاغب ريست

 عم قفاوتت نأ بجي يتلا اهيلع قفتملا ديوزتلا رداصم –
.تابكرملل يلصألا عنصلا نادلب

 : تاراهملاو ةقفارملا •

،عيزوتلا ةكبش ريوطتو ةماقإل ةينقتلا ةقفارملا –

،تاراهملا لقنو نيمدختسملا نيوكت –

،يراجتلاو ينقتلا لاجملا يف ةقفارملا –

 ام ةمدخلل ةيجولونكتلاو ةينقتلا ةمولعملل لوصولا –
.)تايطعملا كنبل لوصولاو تايجمربو قئاثو( عيبلا دعب

 : تانامضلا •

 نيعزوــملاو ءالكولا ىلإ حـــناـــملا عّنـــصـــملا نامــــض دادــــتما –
،نيدمتعملا

 ةقيرطب ،نيدمتعم نيعزومل ءوجللا وأ/و هب ةصاخ تآشنم ريفوتب ،هعيزوت ةكبش ناونعب دمتعملا ليكولا مزلي : ٦ ةّداملا
 نم ىلوألا ةنسلا ءاضقنا دعب ،دمتعملا ليكولا ىلع بجي ،ةفصلا هذهبو .مههاجت هتامازتلاب ءافولاو ،هنئابز نم ابرق نمضت
،ينطولا بارتلا ربع ةعزوم ،لقألا ىلع ،ةيالو )82( نيرشعو نامث ىوتسم ىلع  عقومتي نأ ،دامتعالا ىلع هلوصح

: )2م : و( يتآلا لودجلا بسح ،عيزوتلا ةكبش  ليمع لكل ةمزاللا ايندلا تاحاسملا دّدحتو 

تاجتنملا عون

 ،ةـفـيـفـخ ةـيـعـفـن ،ةـيـحاـيس ةـبـكرــم
 ةرشع لـــقـــنـــل تاـــبـــكرـــم ،تارارــــج
 مــــــهــــــيــــــف نمب رــــــثـــــــكأ وأ صاـــــــخشأ
 ،عئاضبلا لقنل تابكرم ،قئاسلا

ةصاخ تالامعتسا تاذ تابكرمو
 ةيران ةجارد
ةروطقم فصنو ةروطقم

 ةريظح
نيزختلا

 عطق نزخم
رايغلا

 ةحلصم ةـــــــشرو
عيبلا دعب ام ةمدخلا

ةحاسم
ضرعلا 

ةحاسملا
ةيلامجإلا 
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تاجتنملا عون

 ،ةفيفخ ةـيـعـفـن ،ةـيـحاـيس ةـبـكرـم
 ةرشع لـقـنـل تاـبــكرــم ،تارارــج
 ،قئاسلا مهيف نمب رثكأ وأ صاخشأ

 تابكرمو ،عئاضبلا لقنل تابكرم
ةصاخ تالامعتسا تاذ
 ةيران ةجارد
ةروطقم فصنو ةروطقم

 ةريظح
نيزختلا

 عطق نزخم
رايغلا

 ةحلصم ةشرو
عيبلا دعب ام ةمدخلا

ةحاسم
ضرعلا 

ةحاسملا
ةيلامجإلا 
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ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٦٧٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١ 10

 تابكرم داريتسا مدعب دمتعملا ليكولا دهعتي : ٠١ ةّداملا
.نيرخآ ءالكو باسحل

III . نومدختسملاو نيوكتلا : 

 نومدختسم هل نوكي نأب دمتعملا ليكولا مزلي : ١١ ةّداملا
 ةيفاك ةينهم ةربخب وأ /و ةبولطملا تالهؤملاب نوعتمتي

.لاجملا يف

 ًانيوكت نمضي نأ دمتعملا ليكولا ىلع بجي : ٢١ ةّداملا
 . عيبلا دعب ام ةحلصملا يمدختسمل

 رمتسملا نيوـــكتلا ناــــمـــضب دـــمــتـــعملا لــــيــــكولا مزــــلي اـــــمــــك
 ،عيزوتلل هتكبشل نيــعباــتلا نيـــمدـــختـــسمللو هيــــمدـــخـــتـــسمل
.ةيرود ةفصب مهفراعم ديدجتو

عبارلا لصفلا

طاشنلا ةسرامم تايفيكو طورش 

 ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحاب دمتعملا ليكولا مزلي : ٣١ ةّداملا
 تاسرامملاو ةسفانملا لاجم يف اميس ال ،ةقبطملا ةيميظنتلاو
 طورــــشلاو ةفاــــظنلاو نـــمألاو كلهتـــســـملا ةيامـــحو ةيراــــجـــتلا
.ةئيبلاو نيمأتلاو لمعلاو ةيحصلا

 ّالإ مــــيلـــست مدـــع دمتــــعــملا ليـــكوـــلا ىلع بـــــجي : ٤١ ةّداملا
 نم ةقباطملا صحـــف لــحـــم تناــــك يتلا ةدــــيدـــجلا تاـــبـــكرـــملا

 ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،مجانملاب  ةفلكملا حلاصملا فرط
.امهب لومعملا

 تابكرملل لوصو لك دنع ،مدقي نأب دمتعملا ليكولا مزليو
: ةيتآلا قئاثولا ةيالولل مجانملا حلاصم ىلإ ،ةديدجلا

،ةملتسملا ةعاضبلا مئاوق –
،نحشلا دنس –
،لوصولاب راعشإلا –
  نم وأ حناملا عّنصملا فرط نم ةدعملا ءارشلا ريتاوف –

،هل ةعباتلا تاسسؤملا ىدحإ
.تابكرملا مالتسا رضاحم نم خسن –

 تايلمع ةرشابم لبق ،دمتعملا ليكولل نوكي نأ بجي
 ةرادإ لبق نم دمتعم صاخ عدوـــتـــسم ،تاـــبـــكرـــملا دارـــيـــتــــسا
 ةيـقاـــفتا مارـــبإ هـــيلع بـــجي ،كلذ هل ّنســـــتي مل اذإو .كراـــــمـــجلا

 عوضوم يمومع عدوتسم لغتسم عم انوناق ةدعمو ةاضمم
.ةيكرمجلا ةباقرلا تحت

سماخلا لصفلا

دمتعملا ليكولا ىلع ةقبطملا عيبلا طورش

 دوقعلا يف جردي نأب دمتعملا ليكولا دهعتي : ٥١ ةّداملا
 رتفد يف ةدّدحـملا طورشلا ،نيدمتعملا هيعزومب هطبرت يتلا
.اذه طورشلا

II . عيبلا دعب ام ةمدخلا : 

 دعب اـم ةـــمدـــخلا نامـــضب دمتـــعملا لــــيكولا مزـــــلي : ٧ ةّداملا
 .ةعيبملا تابكرملل عيبلا

 ،صوصخلا ىلع ،عيبلا دعب ام ةحلصملا نمضت نأ بجي
 : ةيتآلا تامدخلا

،نامضلا اهيطغي يتلا ةيرودلا تاعجارملا –
،رايغلا عطق نامض عم حيلصتلاو ةنايصلاو ةيانعلا –
 ةـيـعوـنـلا تاذ وأ ةـيـلصألا مزاوــلــلاو راــيــغــلا عــطــق عــيــب –

.حناملا عّنصملا فرط نم اهيلع قداصملا
 عوــن بسح ،عــيــبــلا دــعــب اــم ةــحــلصملا رــفوــتــت نأ بجـــي

 : ىلع ،اصوصخ ،ةبكرملا
،ةدعاسملا تابكرم –
،)ريناكس( صيخشتلا تاودأ –
،عفرلا تاودأو ةزهجأ –
،ةماعلاو ةصاخلا تاودألا –
،غيرفتلا تاودأ –
،تايراطبلا تالغشم /نحاشم –
،لسغلاو فيظنتلا تاودأ –
،طوغضملا ءاوهلا تانازخ –
،ءالطلاو لكيهلا لاغشأ مزاول –
،فييكتلا ماظنل ةنايصلاو صيخشتلا تاودأ –
.يئابرهكلا سايقلا ةزهجأ –

 تابكرم ةريظح دمتعملا ليكولا ىدل رفوتت نأ بجي
 ةرقفلا ماـــكحأل اقبـــط لادبـــتـــسالل ةفيـــفـــخ ةيــعـــفنو ،ةيــــحاـــيــــس

 ،لقألا ىلع ،نوكتت ،اذه طورشلا رتفد نم 72 ةداملا نم ىلوألا
 قيوست لبق اذهو ،همساب ةمقرم ةبكرم )٥1( ةرشع سمخ نم
 .ةبكرم لوأ

 عّنصملا ىدل دوزتلاب دمتعملا ليكولا مزلي : ٨ ةّداملا
 نأب دهعتيو ،هل ةـــعــباــــتلا تاســـسؤــــملا ىدــــحإ ىدل وأ حـــــناــــملا

 دمتعا يتلا جذامنلاو تامالعلا تاذ تابكرملا ّالإ دروتسي ال
.اهلجأل

 ،داريتسا نيدمتعملا ةديدجلا تابكرملا ءالكول صخري ال
 كرحمب ةزهجملا كلت ّالإ ،ةيحايسلا تابكرملا ةئفل ةبسنلاب
 ،يئابرهك / نيزنب : نيجه ،ينيجورديه ،يئابرهك ،نيزنب
 يعيبطلا زاغلا / عيمملا لورتبلا زاغ وأ ،ينيجورديه نيزنب
 تاثاعبنا بيجتست يتلاو ،هب زيهجتلل ةلباقلا وأ طوغضملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اهب زاغلا

 تابكرملا عيبب دمتعملا ليكولل صخري ال : ٩ ةّداملا
 نمألا ريياعمل بيجتست نأ بجي يتلا ةدروتسملا ةديدجلا
 ىلع مت يتلا عيزوتلا ةكبش راطإ يف ّالإ ايلود اهب لومعملا
.انوناق هدامتعا اهساسأ



٦٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٢٢
11م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١

 ىلع ،يوتحت نمأ تاودأ نم ةعومجمو ،)تاودأ( حيتافم
 ءوضلل ةسكاعلا ةيردصلاو ريذحتلا ثلثم ىلع ،صوصخلا

.ةيلوألا ةدجنلا ةبيقحو

 ةديدـــجلا تاــــبـــكرـــملا بـــيـــجـــتــــــــست نأ بـــجـــي : ٣٢ ةّداملا
 ناخدلا ثاعبنا( ةئيبلا ةيامحو نمألا ريياعمل ةدروتسملا

 عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ،)جيجضلاو ةماسلا تازاغلاو
 لومعملا سيياقملل ،كلذ بايغ يف ،وأ امهب لومعملا ميظنتلاو
.ايلود اهب

 فرصت تحت عضي نأب دمتعملا ليكولا مزلي ،ددصلا اذهبو
 ةبكرملا جذومن ،ايميلقإ ةصتخملا ةيئالولا مجانملا حلاصم
 ةـــصاــخلا ةينـــقــتلا قئاـــثولا لكو قوــــسلا يف اهعـــضول ةهـــجوملا

 : هاندأ ةنّيبملا اهب

 نم اهيلع ارشؤم خسن )3( ثالث يف ةيفصولا تارشنلا –
،حناملا عّنصملا لبق

،ةطشنلا نمألا براجت رضاحم –

،ةنماكلا نمألا براجت رضاحم –

.ةئيبلا ةيامح براجت رضاحم –

 نــم ،هالــعأ ةروــكذملا براــجــتــلا رضاـــحـــم مـــلست نأ بجـــي
 ةدمتعملا ةقباطملا مييقت تائيه نم وأ حناملا ّعنصملا فرط
 وريياعملا قفو

 ةدروتسملا ةديدجلا تابكرملا نوكت نأ بجي : ٤٢ ةّداملا
 : ةيتآلا نمألا ةزهجأب ،لقألا ىلع ،ةزهجم

 : ةفيفخلا ةيعفنلاو ةيحايسلا تابكرملا –١

 ىلع ،يوحت يتــلا صاــخشألا لــقــنــل ةــهــجوملا تاـــبـــكرملا
 ،قئاسلا دعقم اهيف امب ،سولجلل دعاقم)9(ةعست ،رثكألا

 : غلك ٠٠٥3 اهنزو زواجتي ال يتلاو

،)SBA( تالجعلا لفقل داضم ماظن –

 ةبسنلاب ،)PSE ,CSE(رارقتسالل ةينورتكلإلا ةبقارملا –
،3مس ٠٠21 اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا تابكرملل

 ةبسنلاب ،ةعرسلل تبثم وأ /و ةعرسلل ددحم ماظن –
،3مس ٠٠21 اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا تابكرملل

،)بكارلاو قئاسلا( نايمامأ نايئاوه )2(ناسيك –

 نّايبناجو ،)بكارلاو قئاسلا( نايمامأ نايئاوه )2( ناسيك –
 ةعس يواست وأ قوفت يتلا ةيحايسلا تابكرملل ةبسنلاب
،رتل 6.1 اهتاكرحم

 ماكحألل ةقباطم تاتبثمو باكرلا عيمجل نمأ مازح –
 صخي امــيــف ةقـــبـــطملا سيـــياقـــملل ةيفوتــــسمو ةيـــميـــظــــنتلا

،تامدصلا براجت

.ISO 17025 ISO 17020

 ليكولا طبري يذلا عيبلا دقع نوكي نأ بجي : ٦١ ةّداملا
 مـــــقر يذيــــفنتلا موــــسرملا ماــــكـــحأل اـــقـــباـــطـم نوبزلاب دمتعملا

 ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خّرؤملا 22-383
 طاشن ةسرامم تاــيـــفـــيـــكو طورش ددـــحـــي يذـــلا 22٠2 ةـــنس
 صوصنملا طورشلاو دعاوقلل اذكو ،ةديدجلا تابكرملا ءالكو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

 دنس يف نّيبملا ،عيبلا رعس نوكي نأ بجي : ٧١ ةّداملا
 ةعجارملل لباق ريغو اتباث ،ةديدجلا ةبكرملاب صاخلا ةيبلطلا

 ةيئاهنلا ةروتافلا رّرحت نأ بجيو .ةدايزلاب نييحتلل الو
 دـنـع ،جاردإ عـم ،اـمـهـب لوـمـعملا مـيـظـنـتـلاو عـيرشتــلــل اــقــبــط

.ةحونمملا ايازملاو تاعاطتقالاو تاضيفختلا ،ءاضتقالا

 ،قيبست عفد دمتعملا ليكولا بلط ةلاح يف : ٨١ ةّداملا
 ،غلبملا ةميق زواجتت نأ نكمي ال هّنإف ،ةيبلطلا ريرحت دنع

 رعس نم )%٠1( ةئاـــملا يف ةرــــشـــع ،لاوــــحألا نم لاـــــح ّيأ يف
.موسرلا لك باستحا عم ،عيبلا

 ةديدجلا ةبكرملا ميلست لجأ زواجتي ّالأ بجي : ٩١ ةّداملا
 خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ ةدم ةبولطملا
 نيب كرتشم قافتاب ةدملا هذه ديدمت نكمي هنأ ريغ ،ةيبلطلا
.ةبوتكم ةقيثو ساسأ ىلع نيفرطلا

 دمتعملا ليكولا مزلي ،ةبكرملا نمثل يلكلا عفدلا ةلاح يفو
 مايأ )7( ةعبسلا هاصقأ لجأ يف ةديدجلا ةبكرملا ميلستب
.ةيلاوملا

 نكمي ،ةيبلــطلا طورـــش مارـــتـــحا مدــــع ةلاـــــح يف : ٠٢ ةّداملا
 ضفر ةـــــلاـــح يفو .يـــــضارـــتـــلاب لــــح ىلع اقـــفـــتــي نأ نيــــفرــــطلا
 ،مايقلا دمتعملا ليكولا ىلع بجي هّنإف ،حرتقملا لحلل نوبزلا

 وأ قيبستلا غلبم نوبزلل عاجرإب ،مايأ )8( ةينامث نوضغ يف
 ةئاملا يف ةرشع اهردق ةدايز عم ،عوفدملا يلامجإلا غلبملا
.عوفدملا غلبملا نم )٠1%(

 ةبولطملا صوحفلاب مايقلاب دمتعملا ليكولا مزلي : ١٢ ةّداملا
 نم دكأتلا ضرغب كلذو ،نوبزلل ةديدجلا ةبكرملا ميلست لبق
.ةمدقملا ةيبلطلل ةمّلسملا ةبكرملا ةقباطم

 ،يعاري نأب ،ميلستلا دنع ،دمتعملا ليكولا مزلي : ٢٢ ةّداملا
 ةبكرملل ةيفاضإلا تازيهجتلاو ةينقتلا تافصاوملا ،ةقدب
 ةيمكب ةدوزم نوكت نأ بجي يتلا ،ةيبلطلا عوضوم ةديدجلا

 ىلع ،ملك )٠٠1( ةئام ةفاسمل ريسلاب اهل حمست دوقولا نم
.لقألا

 ،ةينقتلا قئاثولاب ةقفرم ةديدجلا ةبكرملا مّلست نأ بجي 
 نيتـغـلـلاـب ةـناـيصلا بيـتـكو لاـمـعـتسالا لـيـلد اـهـنـم اــمــيسال
 مـيـقرـتـلا ةـقاـطـب اذـكو ةـيسنرـفـلا وأ ةـيزـيـلـجـنإلاو ةـيـنـطوـلا
 .ميلستلا لصوو ةتقؤملا

 ةبكرـــملا ّملــــست نأ بـــجـــي ،ةيئانـــثـــتسا تايـــصوـــصـــخ ادـــع
 ةبـــيقــحو – كــنرـــك – ةعــــفارو ةدجــــنلا ةلـــجـــعب ةدوزــــم ةدــــيدـــجلا
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،ةيفلخلاو ةيمامألا دعاقملل سأرلا دنسم –

،)XIFOSI( لافطألا دعاقم دش ماظن –

،يفلخلاو يمامألا جاجزلا نم ميدسلا ةلازإو بيوذت زاهج –

.يمامألا بكاّرلاو قئاسلل نمألا مازح قلغل ريكذتلا ماظن –

 : ةريغصلا تانحاشلا –٢

 زواجتي ال يتلا عئاضبلا لقنل ،ايرصح ،ةهجوملا تابكرملا
 : غلك ٠٠٥3 ةلومحلاب صخرملا يلامجإلا اهنزو

،)SBA( تالجعلا لفقل داضم ماظن –

،ةعرسلا تبثم وأ/و ةعرسلا دّدحم ماظن –

،)بكاّرلاو قئاسلا( نايمامأ نايئاوه )2 (ناسيك –

 ةيميـــظــنتلا ماكـــحألل ةقباــــطم تاتـــبـــثــمو نـــمأ مازــــح –
،تامدصلا براجت صخي اميف ةقبطملا سيياقملل ةيفوتسمو

،دعاقملا عيمجل سأرلا دنسم –

،يمامألا جاجزلا نم ميدسلا ةلازإو بيوذت زاهج –

،نمألا مازح قلغل ريكذتلا ماظن –

 نحشلا ةقــطـــنمو ةداـــيـــقلا ةروـــصـــقم نيب لـــــصــفلا زـــجاـــح –
 عون نم ةريــغــصلا تابرـــعلل ةبــــسنلاب سيياقــــملل بيجتسي
nogruof.

 : قيرطلا تاراّرجو تانحاشلا–٣

 صخرم يلامجإ نزو تاذ عئاضبلا لقنل ةهجوملا تابكرملا
 : غلك ٠٠٥3 قوفي ةلومحلاب

 لفقل داضم ماظن عم فلخلا يفو مامألا يف حبك ماظن –
،)SBA( تالجعلا

 تابكرملل تازاغلا جورخ مامص ىلع وأ يكيلورديه لهمم–
 ةلومحلاب هب حومسملا يلامجإلا اهنزو يواسي وأ قوفي يتلا
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،ةعرسلا تبثم وأ/و ةعرسلا دّدحم ماظن –

 ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا ىوصقلا ةعرسلا دش ماظن –
،رورملا ةكرح مكحي يذلا

 ةيفوتسمو ةيميظنتلا ماكحألل ةقباطم تاتبثمو نمأ مازح–
،تامدصلا براجت صخي اميف ةقبطملا سيياقملل

 ةبسنلاب ،فلخلا يفو مامألا يف فيوجتلا نم ةيامحلا زاهج –
،تانحاشلل

 تارارجل ةبسنلاب ،فيوجتلا نم مامألا يف ةيامحلا زاهج –
،قيرطلا

،ةيبناج ةيامح –

،ةعرسلا ليجستل يمقر دادع –

،دعاقملا عيمج يف سأرلا دنسم –

،يمامألا جاجزلا نم ميدسلا ةلازإو بيوذت زاهج –

،نمألا مازح قلغل ريكذتلا ماظن –

.نيطلا ةظفاح –

 : ةروطقملا فصن –٤

،)SBA( تالجعلا لفقل داضم ماظن –

،فيوجتلا نم ةياقولل يفلخ زاهج –

،ةيبناج ةيامح –

،رارقتسالل ةينورتكلإلا ةبقارملا –

.نيطلا ةظفاح –

 نزو تاذ ةرـــطــخلا داوــملا لــقـــن تاـبـكرــم نوـــكـــت نأ بــجي
 ،غلك ٠٠٥.3 قوفي وأ يواسي يذلا ةلومحلاب صــخرــم يلاــمــجإ

 سيياقملل ،كلذ بايـــغ يف ،وأ هب لوـــمــعملا ميـــظــنتلل ةقـــباــــطم
 يف ةقبــــطــملا كلت نــم لقأ نوـــكت نأ نود ايلود اهب فرــــتعملا
.حناملا عّنصملل يلصألا دلبلا

 : ةنيدملا جراخ لقنلا تالفاح – ٥

 ةعست نم رثكأ ىلع يوتحت يتلا صاخشألا لقن تابكرم
 نيب ام لقنلل ةهجوملاو قئاسلا دعقم اهيف امب ،دعاقم )9(
 : ندملا

،)SBA( تالجعلا لفقل داضم ماظن –

،)PSE ,CSE(رارقتسالل ةينورتكلإلا ةبقارملا–

،اس / ملك٠٠1 ـــب ةعرسلا دش ماظن وأ ةعرسلا دّدحم ماظن –

،ةعرسلا ليجستل يمقر دادع –

،بالقنالا دض ماظن –

،قئاسلل ةبسنلاب قلغلاب ريكذتلا ماظنب دوزم نمأ مازح –

،دعاقملا عيمجل نمأ مازح –

،دعاقملا عيمجل سأرلا دنسم –

.يمامألا جاجزلا نم ميدسلا ةلازإو بيوذت زاهج –

 : ةنيدملا يف لقنلا تالفاح – ٦

 ةعست نم رثكأ ىلع يوتحت يتلا صاخشألا لقن تابكرم
 : يرضحلا لقنلل ةهجوملاو قئاسلا دعقم اهيف امب ،دعاقم )9(

،)SBA( تالجعلا لفقل داضم ماظن –

،)PSE ,CSE( رارقتسالل ةينورتكلإلا ةبقارملا –

،اس / ملك٠8 ـــب ةعرسلا دش ماظن –
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 مزلي ،ةعاس )8٤( نيعبرأو انامث قوفت ةرتفل ،نامضلا راطإ
 تحت ،لادبـــتــسالا هـــجو ىلع ،ةبـــكرم عـــضوب دمــــتعملا لـــيكولا

.نوبزلا فرصت
 دمتـعملا لـيـكوـلا مزـلـي ،ةـيـعاـنصلا تاـبـكرـمـلـل ةـبسنـلاـبو

 اذه نـــع مـــجاــن بســـك نم هتاـــف ام لباــــقم نوـــبزلا ضيوـــــعتب
.ةعنقم قئاثوب ارربم نوكي يذلا فقوتلا

 ىلع ،رــفوت نامــضب دمـــتــعــملا لـــيـــكولا دهـــعــــتي : ٩٢ ةّداملا
 ،ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق تايعجرم لك ،هنزخم ىوتسم
 يفو .حناملا عّنصملا فرط نم اهيلع قداصم ةيعون تاذ وأ

 دمتعملا ليكولا مزلي ،دقعلا خسف وأ طاشنلا نع فقوتلا ةلاح
 مزاوللاو رايغلا عطق رفوت ،عيزوتلل هتكبش ربع ،نمضي نأب
 عّنصملا فرط نم اهيلع قداصملا ةيعونلا تاذ وأ ،ةيلصألا
 .تاونس )٥( سمخ اهاندأ ةدمل حناملا

 : قوفت وأ يواست نامضلا يف ةددحـملا ةفاسملا : ٠٣ ةّداملا

 )٠6( نيتس دودح يف ارتموليك )٠٠٠.٠8( فلأ نينامث –
 فصنو تاروــــــطـــــقملا ادـــع ام ةيـــعاــنــصلا تاـــبكرــــملل ارـــــهــش

.ةصاخ تالامعتسا تاذ تابكرملاو ،تاروطقملا

 )٠6( نيتس دودح يف ارتموليك )٠٠٠.٠٠1( فلأ ةئام –
،ةفيفخلا ةيعفنلاو ةيحايسلا تابكرملل ارهش

 نيثالثو ةتس دودح يف ارتموليك )٠٠٠.8( فالآ ةينامث –
.ةيرانلا تاجاردلل ةبسنلاب ارهش )63(

 صخي اميف حناملا عّنصملا هّرقي يذلا نامضلا قّبطيو
 تالامعتسالا تاذ تابكرملاو تاروطقملا فصنو تاروطقملا
.ةصاخلا

 ةداهش يف ةحارص نامضلا ذيفنت طورش جردت نأ بجي 
 امهب لومــعملا ميـــظنــتلاو عـــيرـــشتلل اقـــبـــط ةّدــــعــملا ناـــمـــضلا

 نامضلا عقيو .ةبكرملا ميلست دنع نوبزلل ابوجو ةمّلسملاو
 ىلع ةيفاضإ فيلاكت ضرف نودب دمتعملا ليكولا قتاع ىلع
.نوبزلا

 ،دامتعالا بحس ةلئاط تحت ،دمتعملا ليكولا مزلي : ١٣ةّداملا
 ةسراممب ةطبترملا ةيميظنتلا طورشلل ةعجارم لك مارتحاب
.ةديدجلا تابكرملا ليكو طاشن

 ةــــــفـــصب ،لــــسرـــي نأب دــــمــتـــعملا لـــيــــكولا مزـــــلــــي : ٢٣ ةّداملا
 ليدعت وأ ديدجت لك ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا ىلإ  ،ةمظتنم
 اذكو اهتيحالص يهتنت يتلا تآشنملا راجيإو ةلاكولا دقعل
.يراجتلا لجسلا

 حلاصملا ىدل حيرصتلاب دمتعملا ليكولا مزلي : ٣٣ ةّداملا
 ىلع أرطي رييغت لكب ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا

 نـيزـخـتـلا تآشنـم صخـي اـمـيـف عـيزوـتـلـل هـتــكــبش ىوــتسم
 طاقن اذكو رايغلا عطق نزاخمو عيبلا دعب ام ةمدخ تاشروو
.عيبلاو ضرعلا

،ةعرسلا ليجست دادع –
،قئاسلل ةبسنلاب قلغلاب ريكذتلا ماظنب دوزم نمأ مازح –
،قئاسلا دعقمل سأرلا دنسم –
.يمامألا جاجزلا نم ميدسلا ةلازإو بيوذت زاهج –

 : ةيرانلا تاجاردلا – ٧

،اهيلع قداصم ةيامحلا ةذوخ –
 تاجاردلل ةبسنلاب،)SBA( تالجعلا لفقل داضم ماظن –

،جو ب فنص نم ةيرانلا
،ةيزكرم وأ ةيبناج زئاكر –
.)تماص( جيجضلا ثاعبنا دض زاهج –

 ،ةبــــكرـــملا عـــيب دنـــع ،دمـــتـــعــملا لـــيـــكوـــلا مزـــلــــي : ٥٢ ةّداملا
 قئاثولا نمضتي نأ بجيو ،نوبزلل لماكلا فلملا ميلستب
 : ةيتآلا

 فرط نم وأ دمتعملا ليكولا فرط نم ىضمم عيبلا دقع –
،دمتعملا هعزوم

 فرط نم وأ دمتعملا ليكولا فرط نم ةّدعملا ةروتافلا –
،دمتعملا هعزوم

 رضحم : ةنمضتملاو رمحألا نوللاب ةبوطشملا ةقيثولا–
 اهيلع رّشؤم ةقباطملا ةداهشو ةيفصولا ةرشنلاو مالتسالا

،هل ةعباتلا تاسسؤملا نم وأ حناملا عّنصملا فرط نم
،لصفملا يكرمجلا حيرصتلا نم ةخسن –
.تقؤملا ميقرتلا ةقاطب –

 لكش لك نع عانتمالاب دمتعملا ليكولا مزلي : ٦٢ ةّداملا
 ةريطخلا تافرصتلا عيجشت اهنأش نم يتلا راهشإلا لاكشأ نم
.قيرطلا يلمعتسم نمأ ىلع

سداسلا لصفلا

تايلوؤسملاو تانامضلا

 دـــمــتـــعـــملا لـــيـــكوــــلا دهـــعـــتي ،ناــــمـــضلا راـــــطإ يف : ٧٢ ةّداملا
 عـــيــنـــصتلا صئاـــقن اهـــيــــف نوــــكت يتلا تاـــبكرـــملاب لفـــكــــتلاب
 رايغلا عطق لادبتسا اذكو ،ةيفخلا وأ/و ةرهاظلا بويعلاو
 نأ نيبت اذإ ام ةلاح يفو .لامعتسالل ةحلاصلا ريغ مزاوللاو
 بجي هنإف ،حيلصتلل ةلباق ريغ بويعلا وأ عينصتلا صئاقن
 .نوبزلل اهنمث عاجرا وأ ةبكرملا لادبتسا دمتعملا ليكولا ىلع
 ةبكرملا نامض ريخألا اذهل دمتعملا ليكولا مدقي نأ بجيو
 مايقلاب ،راطإلا اذه يف ،نوبزلا مزتلي نأ ةطيرش ،ةمّلسملا

 دمتعملا ليكولا ةكبش ىوتسم ىلع ةيرودلا تاعجارملا عيمجب
.حناملا عّنصملا تاداشرإ مارتحاو

 ةيعفنلا وأ ةيحايسلا ةبكرملا فقوت لاح يف : ٨٢ ةّداملا
 يف جردني يذلا حيلصتلا ضرغب ةيرانلا ةجاردلا وأ ةفيفخلا
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 دمتعملا ليكولا طاشنل بتتكملاب فيرعتلا

 : ةكرشلا مسا

: يراجتلا لجسلا مقر

 : يئابجلا فيرعتلا مقر

 : ينوناقلا لكشلا

 : ةكرشلا لامسأر

 : نيطوتلا /رقملا ناونع

 : ةيالولا

 : فتاهلا

 : سكافلا

 : ينورتكلإلا ديربلا

 : ينورتكلإلا عقوملا

 : رّيسملا بقلو مسا

تابكرملاب ةصاخلا تانايبلا

)*( عونلا)تامالعلا( ةمالعلا
 عّنصملا مسا

حناملا
 يملاعلا فيرعتلا زمر 

IMW )**(ناكم )عينصتلا نكامأ(

.ةصاخ تالامعتسا تاذ تابكرمو ةيران ةجاردو ةيعانص ةبكرم ،ةفيفخ ةيعفنو ةيحايس ةبكرم )*(

.)OSI .AN 73 ٠8 رظنأ( IMW نيعّنصملل يملاعلا فيرعتلا نم )**(

جذومنلا
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دمتعملا  ليكولا تآشنم

)٢م( اهنم ةينبملا)٢م( ةحاسملاةيالولاناونعلا)*( نييعتلا



.ةيكرمجلا ةباقرلل عضاخلا عدوتسملاو عيبلا دعب ام تامدخلا تاشرو ،رايغلا عطق نزاخم ،تابكرملا نيزخت ،ضرعلا ةعاق ،رقملا : تآشنملا )*(



عيبلاداريتسالا)*( ةبكرملا عون
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 .تاراطإ ..................... : مهنم .................. : نيمدختسملا ددع –

 .جد فالآ ...................... : ةقباسلا ةنسلل لامعألا مقرب ريكذت –

: هنم ،جد فالآ ....................... : يلامجإلا رامثتسالا 

 .جد فالآ ........................ : تازيهجت /داتع –

.جد فالآ ............................. : تآشنم –


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ةصاخ تالامعتسا تاذ تابكرمو ةيران ةجاردو ةيعانص ةبكرم ،ةفيفخ ةيعفنو ةيحايس ةبكرم )*(

ةـيئاـصحإ تاموـلعـم



 : ةكرشلا مسا



 : رقملا ناونع



ةنسلا / يسادسلا .......................................... ةرتفلا



)تادحولا( تابكرملا عيبو داريتسا – 
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ليكولا دهعت ةقاطب

................................................................................................................. : ) مسالاو بقللا( هلفسأ عّقوملا انأ

...................................................................................................... : )ةكرشلا مسا( ةكرشلا نع ةباين فرصتأ

........................................................................................................................................................... : يتفصب

......................................................................................................................................................... : ناونعلا 

 ........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... : يراجتلا لجسلا مقر

 ........................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................. : يئابجلا فيرعتلا مقر 

 ........................................................................................................................................................................

   : حرصأ –١

،طورشلا رتفد دونبو لوعفملا يراسلا ميظنتلاب ملع ىلع يننأ –

.ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسراممل ةيرورضلا تابلطتملاو اهميدقت بجي يتلا تامدخلا ةعيبطب ملع ىلع يننأ –

: دهشأ –٢

،ةحيحص دامتعالا بلط يف ةنمضتملا تامولعملا لك ّنأ –

،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ىلإ يدؤيس بذاك حيرصت يأ نأب ملع ىلع ينّنأ –

.ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش عيمجب  ملع ىلع ينّنأ –

: يتأي امب مزتلأ –٣

،ةيلصألا عينصتلا نادلب نم ّالإ تابكرملا داريتساو حناملا عّنصملا عم ةلاكو دقع ماربإ –

،اذه طورشلا رتفدو ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسراممب قلعتملاو لوعفملا يراسلا ميظنتلا ماكحأ مارتحا ىلع رهسلا –

،دامتعالا بلط فلم يف ةدراولا تامولعملا يف ليدعت يأب ،لاجآلا رصقأ يف ،ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولا حلاصم مالعإ –

 ةمئاقلا اذكو ،يسادس لك يف تاعيبملاو تادراولا مجحو ليغشتلاو تارامثتسالا روطتب ةقلعتملا تايئاصحإلا لاسرإ –
،ةيرهش ةفصب نئابزلل ةيمسالا

 ريغ ةبكرملا تناك اذإ ام ةلاح ءانثتساب ،تاونس )٥( سمخ ةدم يف يعيبط صخش لكل ةدحاو ةيحايس ةبكرم ّالإ عيب مدع –
.انوناق ةرربم ،ريسلل ةحلاص

...........................................................ـــــــب رّرح

عّقوملا ةفصو عيقوتلا
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 : ةكرحتملا تالآلا •

 ،ةكرحتملا تالآلا عاونأ –

 تاكرحمب ةدوزملا ةكرحتملا تالآلل ثولتلا سيياقم –
 ،يلخادلا قارتحالا

 عم قفاوتت نأ بجي يتلا اهيلع قفتملا ديوزتلا رداصم –
.تابكرملل يلصألا عنصلا نادلب

 : تاراهملاو ةقفارملا •

 ،عيزوتلا ةكبش ريوطتو ةماقإل ةينقتلا ةقفارملا–

،تاراهملا لقنو نيمدختسملا نيوكت–

 ،يراجتلاو ينقتلا لاجملا يف ةقفارملا –

 ام ةمدخلل ةيجولونكتلاو ةينقتلا ةمولعملل لوصولا –
.)تايطعملا كنبل جولولا ،تايجمرب ،قئاثو( عيبلا دعب

: تانامضلا•

 ءالمعلا ىلإو ليكولا ىلإ حناملا عّنصملا نامض دادتما –
،نيدمتعملا

 قداصملا ةيعونلا تاذ وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق –
 ،حناملا عّنصملا فرط نم اهيلع

 وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطقب قوسلا ديوزتب مازتلالا–
 سمخ ةدمل عّنصملا فرط نم اهيلع قداصملا ةيعونلا تاذ
 ةلاـح يف ىتـــح ،ةكرـــحتـــملا تالآلا قــــيوـــست دـــعب تاوـــنــــس )٥(
،دقعلا خسف

 اذـــكو ،ةـــيـــفـــخلا بوـــيـــعلاو عـــيـــنــصتلا صئاقــــنب لفـــكــــتلا –
 يراسلا ميظنتلل اقبط ،ةينعملا ةكرحتملا تالآلا عاجرتسا
 .لوعفملا

ثلاثلا لصفلا

ةينقتلا طورشلا

I. تآشنملا :

 هتكبش  ناونعب ،دمتعملا ليكولا رفوتي نأ بجي : ٥ ةداملا
 نيدمتعم ءالمع ىلإ ءوجللا وأ/و ةصاخلا هتآشنم ىلع ،عيزوتلل
 .مههاجتا هتامازتلاب ءافولاو هنئابز عم ةبارقلا نمضي لكشب

 لودـــــــــــجلا يف تآـــــــشــــنــــملا هذـــهل اــــيــــندلا ةــــحاــــســــــملا ددـــــحت
: )2م : و( يتآلا

يناثلا قحلملا

 طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي طورش رتفد
ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا ءالكو

لوألا لصفلا

 عوضوملا

 مــقر يذيــــفــنتلا موـــسرـــملا ماـــكـــحأل اقـــبـــــط : ىلوألا ةداملا 
 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خّرؤملا 22-383
 ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا22٠2 ةنس ربمفون
 ،اذه طورشلا رتفد فدهي ،ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن
 اهيف بتتكي نأ بجي يتلا تايفيكلاو طورشلا ديدحت ىلإ

 .ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا ءالكو طاشن ةسرامم بلاط

يناثلا لصفلا

ةيرادإلا طورشلا

 383-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطت : ٢ ةداملا
 ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خّرؤملا

 طاشن ةسرامم تاـــيـــفـــيـــكو طورش ددـــحــــي يذــــلا 22٠2 ةـــنس
 ءالكو طاشن ةسراممل طرتشي ،ةديدجلا تابكرملا ءالكو
.دامتعا ىلع لوصحلا ،ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا

 ،ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا ليكو ىلع بجي : ٣ ةداملا
 يف خّرؤملا 383-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل لاثتمالا

 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22
.هالعأ روكذملاو

 ليكو طبري يذلا  ةلاكولا دقع نمضتي نأ بجي : ٤ ةداملا
 اصوصخ ،حــــناملا عــــّنصملا عــــم ةدـــــيدجلا ةـــــكرـــــحـــــتملا تالآلا
 : ةيتآلا رصانعلاو دونبلا

: دقعلل ةماعلا ماكحألا• 

،حوضوب نوددحمـلا نوعّقوملاو فارطألا –

 ،ديدجتلا لاكشأو دقعلا ةيحالص ةدم –

 ،ةلمتحمـلا تاضيوعتلا اذكو خسفلا ماكحأ –

 يف خّرؤملا 383-22 مقر يذيفنتلا موسرملل ةيعجرملا –
 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22
.هالعأ روكذملاو

تاجتنملا عون
 ةريظح

نيزختلا
 عطق نزخم

رايغلا
 ةمدخلا ةحلصم ةشرو

عيبلا دعب ام
ةحاسم
ضرعلا

ةيلامجإلا ةحاسملا

٠٠٥٠٠2٠٠٤٠٠٤٠٠٥1ةكرحتم تالآ
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 صوصنملا جيجضلاو ةماسلا تازاغلاو ناخدلا ثاعبنا صخي
 ،بيجتست نأ وأ امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

.ايلود اهب لومعملا سيياقملل ،كلذ بايغ يف
 تحت عضي نأب دمتعملا ليكولا مزلي ،صوصخلا اذه يفو

 جذومن ،ايميلقإ ةصتخملا ةيئالولا مجانملا حلاصم فرصت
 قئاــــثوـــــلا لكو قوــــسلا يف اهــــعـــضول ةهـــجوـــملا ةكرحــــتملا ةلآلا
 .اهب ةصاخلا ةينقتلا

سماخلا لصفلا

دمتعملا ليكولا ىلع ةقبطملا عيبلا طورش

 دوقعلا يف جردـي نأب دمـــتــعملا  ليـــــكولا دهـــعــــتي : ٥١ ةداملا
 رتفد يف ةددـــــحملا  طورشلا نيدمتعملا هيعزومب هطبرت يتلا
.اذه طورشلا

 ليكولا طبري يذلا عيبلا دقع نوكي نأ بجي : ٦١ ةداملا
 مقر يذيفنتلا موـــسرملا ماكـــحأل اقباــــطم نوـــبزلاب دمتعملا

 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خّرؤملا 22-383
 ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون
 طورشلاو دــعاوــقــلــل اذــكو ،ةدــيدجلا تاــبـــكرملا ءالـــكو طاشن
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

 دنس يف نّيبملا عـيـــبلا رــــعــس نوــــكي نأ بـــجــــي : ٧١ ةداملا
 لباق ريغو اتباث ةديدجلا ةكرحتملا ةلآلاب صاخلا ةيبلطلا
 ةروتافلا ررحت نأ بجيو .ةدايزلاب نييحتلل الو ةعجارملل
 ،جاردإ عم ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةيئاهنلا

.ةحونمملا ايازملاو تاعاطتقالاو تاضيفختلا ،ءاضتقالا دنع

  قـــيــبــــست عــفد دـــمتــــعملا لـــيــــكولا بلـــط ةلاــــح يف : ٨١ ةداملا
 غلبملا ةميق زواجتت نأ نكمي ال هنإف ،ةيبلطلا ريرحت دنع
 عم ،ةكرحتملا ةلآلا عيب رعـس نـــم )% ٠2( ةئاـــــملاب نــــيرـــــشـــع
.موسرلا لك باستحا

 ةكرحتملا ةلآلا ميلست لجأ زواجتي ّالأ بجي : ٩١ ةداملا
 خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠9( نيعست ةدم ةبولطملا ةديدجلا
.ةيبلطلا

 نيب كرتشم قافتاب ةدملا هذه ديدمت نكمي ،هنأ ريغ 
 .ةبوتكم ةقيثو ساسأ ىلع نيفرطلا

 نكمي ،ةيبلطلا طورش مارــــتــــحا مدـــــع ةــــلاـــح يف : ٠٢ ةداملا
 ضــــفر ةـــلاـــح يفو .يــــضارـــتلاب لــــح ىلع اقـــــفـــتي نأ ناـــــفرــــطلا
 ،مايقلا دمتعملا ليكولا ىلع بجي هنإف ،حرتقملا لحلل نوبزلا

 غلبملا وأ قيبستلا غلبم عاجرإب ،مايأ )8( ةينامث نوضغ يف
 ةئاملا يف ةرشع اهردق ةدايز عم نوبزلل عوفدملا يلامجإلا
.عوفدملا غلبملا نم )% ٠1(

 تاصوحفلاب مايــقلاب دمتـــعــملا ليـــكولا مزلــــي : ١٢ ةداملا
 ةديدجلا ةكرحتملا ةلآلل نسحلا ليغشتلا لجأ نم ةبولطملا

 ةمّلسملا ةبكرملا ةقباطم نم دكأتلل ،نوبزلل اهميلست لبق
.ةمدقملا ةيبلطلل

II. عيبلا دعب ام ةمدخلا :

 تاشرو دمتعملا ليكولا ىدل رفوتت نأ نيعتي : ٦ ةداملا
 .نوبزلا عقوم يف تاحيلصتلا نامضل ةلقنتم

 تالآلل عيبلا دعب ام ةمدخلا نامضب دمتعملا ليكولا مزلي
 .ةعيبملا ةكرحتملا

 ،صوصخلا ىلع ،عيبلا دعب ام ةحلصملا نمضتت نأ بجي
 : ةيتآلا تامدخلا

،نامضلا اهيطغي يتلا ةيرودلا تاعجارملا –
،حيلصتلاو ةنايصلاو ةيانعلا –
 ةـيـعوـنــلا تاذ وأ ةــيــلصألا مزاوــلــلاو راــيــغــلا عــطــق عــيــب –

 .حناملا عّنصملا فرط نم اهيلع قداصملا

 عّنصملا ىدل دوزتلاب دمتعملا ليكولا مزلي : ٧ ةداملا
 دروتسيّ الأب دهعتيو ،هل ةعباتلا تاسسؤملا ىدحإ نم وأ حناملا
 .طورشلا رتفد يف ةدراولا ةديدجلا تابكرملا تامالع ّالإ

 ةكرحتملا تالآلا عيبب دمتعملا ليكولل صخري ال : ٨ ةداملا
 نمألا ريياعمل بيجتست نأ بجي يتلا ،ةدروتسملا ةديدجلا
 ىلع مت يتلا عيزوتلا ةكبش راطإ يف ّالإ ،ايلود اهب لومعملا
.انوناق هدامتعا اهساسأ

 ةكرحتم تالآ داريتسا مدعب دمتعملا  ليكولا دهعتي : ٩ ةداملا
.نيرخآ ءالكو باسحل

III. نومدختسملاو نيوكتلا :

 نومدختسم هل نوكي نأب دمتعملا ليكولا مزلي : ٠١ ةداملا
 ةيفاك ةينهم ةربخب وأ/و ةبولطملا تالهؤملاب نوعتمتي

.لاجملا اذه يف

 نيوكتلا نامض دمـــتــعملا ليـــكوــلا ىلع بـــــجـــي : ١١ ةداملا
 نيوكت لامعأ نامضب مزليو ،عيبلا دعب ام ةحلصملا يمدختسمل

.مهفراعم ديدجتو عيزوتلل هتكبشل نيعباتلا نيمدختسملا

عبارلا لصفلا

طاشنلا ةسرامم تايفيكو طورش 

 ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحاب دمتعملا  ليكولا مزلي : ٢١ ةداملا
 تاسرامملاو ةسفانملا لاجم يف اميس ال ،ةقبطملا ةيميظنتلاو
 ةيحصلا طورشلاو ةفاظنلاو نمألاو كلهتسملا ةيامحو ةيراجتلا

.ةئيبلاو نيمأتلاو لمعلاو

 تالآلا ّالإ دمــــــتــعــملا لــــيــكولا مّلــــســـي ّالأ بــــجـــــي : ٣١ ةداملا
 نـم ةـقــباــطملا صحــف لــحــم تناــك يتــلا ةدــيدجلا ةــكرــحــتملا

 ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،مجانملاب ةفلكملا حلاصملا فرط
 .امهب لومعملا

 ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا بيجتست نأ بجي : ٤١ ةداملا
 اميف اميس ال ،ةئيبلا ةيامحو نمألا تابلطتمل ةدروتسملا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٦٧٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١ 20

 رثكأل ةديدجلا ةكرحتملا ةلآلل فقوت ةلاح لك : ٥٢ ةداملا
 ءادتبا ،دمتعملا ليكولا مزلي ،نامضلا راطإ يف )1( رهش نم
 بسك نم هتاف ام لباقم نوبزلا ضيوعتب ،خيراتلا اذه نم
 .ةعنقم قئاثوب اتبثم نوكي يذلا فقوتلا نع مجان

 تايعجرم لك ،رفوت نامضب دمتعملا ليكولا دهعتي : ٦٢ ةداملا
 اهيلع قداصملا ةيعونلا تاذ وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا عطق
.هنزخم ىوتسم ىلع ،حناملا عّنصملا فرط نم

 ليكولا مزلي ،دقعلا خسف وأ طاشنلا نع فقوتلا ةلاح يفو
 عـطـق رـيـفوـت ،عـيزوـتـلـل هـتـكـبش رــبــع ،نــمضي نأب دــمــتــعملا
 نم اهيلع قداصملا ةيعونلا تاذ وأ ةيلصألا مزاوللاو رايغلا

.تاونس )٥( سمخ اهاندأ ةدمل حناملا عّنصملا فرط

 بــحــس ةلئاـــط تـــحت ،دـــمـــتـــعــملا لـــيـــكوـــلا مزـــــلـــي : ٧٢ ةداملا
 ةيميـــظنـــتلا طورـــشلل ةعـــجارـــم لك عـــم فيـــكـــتــلاب ،داـــمـــتــــعالا
.ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا ليكو طاشن ةسراممب ةطبترملا

 ةرازوـــلا ىلإ لـــسرـــي نأب دمــــتعــملا ليــــكولا مزــــلي : ٨٢ ةداملا
 سمي رييغت وأ ديدجت لك ،ةمظتنم ةفصب ،ةعانصلاب ةفلكملا

 اذكو ،اهتيحالص يهتنت يتلا تآشنملا راجيإو ةلاكولا دوقع
.يراجتلا لجسلا

 حلاصملا ىدل حيرصتلاب دمتعملا ليكولا مزلي : ٩٢ ةداملا
 ىلع أرطي رييغت لكب ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا

 نيزـــخــتلا تآشـــنم صـــخي اميف عيزوـــتلل هتكـــبش ىوــــتسم
 طاقن اذكو رايغلا عطق نزاخمو عيبلا دعب ام ةمدخ تاشروو
.عيبلاو ضرعلا

 يعاري نأب ،ميلستلا دنع ،دمتعملا  ليكولا مزلي : ٢٢ ةداملا
 ةلآلاب ةصاخلا ةيفاضإلا تازيهجتلاو ةينقتلا تافصاوملا ةقدب
 .ةيبلطلا عوضوم ةديدجلا ةكرحتملا

 قئاثولاب ةقفرم ةديدجلا ةكرحتملا ةلآلا مّلست نأ بجي
 ةنايصلا بيتكو لامعتسالا ليلد اهنم اميس ال ،ةينقتلا

.ةيسنرفلا وأ /و ةيزيلجنإلاو ةينطولا نيتغللاب

 ةبيقحب ةدوزم ةديدجلا ةكرحتملا ةلآلا مّلست نأ بجي
.)تاودأ( حيتافملا

سداسلا لصفلا

تايلوؤسملاو تانامضلا

 نوبزلا ةدئافل دمتعملا ليكولا مدقي نأ بجي : ٣٢ ةداملا
 عّنصملا فرط نم قبطملا ةديدجلا ةكرحتملا ةلآلا نامض

 ةيرودلا تاعجارملاب مايقلاب نوبزلا مزتلي نأ ةطيرش ،حناملا
.ّعنصملا تاداشرإ مارتحاو دمتعملا ليكولا ةكبش ىوتسم ىلع

 ،نامضلا اذه راطإ يف ،لفكتلاب دمتعملا ليكولا دهعتيو
 عينصتلا صئاقن اهيف نوكت يتلا ةديدجلا ةكرحتملا ةلآلاب
 رايغلا عطق لادبتسا اذكو ،ةيفخلا وأ/و ةرهاظلا بويعلاو
.لامعتسالل ةحلاصلا ريغ مزاوللاو

 ةحارص نامضلا ذيفنت طورش جردت نأ بجي : ٤٢ ةداملا
 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةدعملا نامضلا ةداهش يف

 ةكرحتملا ةلآلا ميلست دنع نوبزلل ابوجو ةمّلسملاو ،امهب
.ةديدجلا

 ةكرحتملا تالآلا ليكو طاشنل بتتكملاب فيرعتلا



: ةكرشلا مسا

: يراجتلا لجسلا مقر

 : يئابجلا فيرعتلا مقر

: ينوناقلا لكشلا

: ةكرشلا لامسأر

: نيطوتلا /رقملا ناونع

: ةيالولا

 : فتاهلا

: سكافلا

: ينورتكلإلا ديربلا

: ينورتكلإلا عقوملا

: رّيسملا بقلو مسا



٦٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٢٢
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١

ةديدجلا ةكرحتملا تالآلاب ةصاخلا تانايبلا

)*( عونلا حناملا عّنصملا مسا)تامالعلا( ةمالعلا
فيرعتلا زمر

)**( IMW يملاعلا
ناكم

)عينصتلا نكامأ(

.يئاهنلا لامعتسالاو ةكرحتملا ةلآلا زارط )*(

.)OSI.AN 73 ٠8 رظنأ( IMW نيعّنصملل يملاعلا فيرعتلا نم )**(



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٦٧٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١ 22

ناونعلا )٢م( اهنم ةينبملا)٢م( ةحاسملاةيالولا)*( نييعتلا

 ةباقرلل عضاخلا عدوتسملاو ،عيبلا دعب ام تامدخلا تاشرو ،رايغلا عطق نزاخم ،تابكرملا نيزخت ،ضرعلا ةعاق ،رقملا : تآشنملا )*(
.ءاضتقالا دنع ،ةيكرمجلا

 ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا ليكو تآشنم



٦٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٢٢
23م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١

ليكولا  دهعت ةقاطب



................................................................................................................. : ) مسالاو بقللا( هلفسأ عقّوملا انأ

......................................................................................................: )ةكرشلا مسا( ةكرشلا نع ةباين فرصتأ

........................................................................................................................................................... يتفصب

.......................................................................................................................................................... : ناونعلا

.................................................................................................................................... : يراجتلا لجسلا مقر 

.................................................................................................................................. : يئابجلا فيرعتلا مقر 

: حّرصأ –١ 

،طورشلا رتفد دونبو لوعفملا يراسلا ميظنتلاب ملع ىلع يننأ –

.ةديدجلا تابكرملا ليكو طاشن ةسراممل ةيرورضلا تابلطتملاو اهميدقت بجي يتلا تامدخلا ةعيبطب ملع ىلع يننأ –

: دهشأ –٢

،ةحيحص دامتعالا بلط يف ةنمضتملا تامولعملا لك نأ –

،يبلط ضفر ىلإ يدؤيس بذاك حيرصت يأ نأب ملع ىلع يننأ –

.ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش عيمجب ملع ىلع يننأ –

: يتأي امب مزتلأ –٣

،ةيلصألا عينصتلا نادلب نم ّالإ ةديدجلا ةكرحتملا تالآلا داريتساو حناملا عّنصملا عم ةلاكو دقع ماربإ –

،اذه طورشلا رتفدو ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسراممب قلعتملا لوعفملا يراسلا ميظنتلا ماكحأ مارتحا ىلع رهسلا –

،دامتعالا بلط فلم يف ةدراولا تامولعملا يف ليدعت يأب ،لاجآلا رصقأ يف ،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم مالعإ –

.يسادس لك يف تاعيبملاو تادراولا مجحو ليغشتلاو تارامثتسالا روطتب ةقلعتملا تايئاصحإلا لاسرإ –



.............................................. يف .............................. ـب رّرح

عّقوملا ةفصو عيقوتلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٦٧٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١ 24

 ةهازنلاب حيرصتلا

 ةسرامم دامتعا ةبلاط ةسسؤملا لثمم ةفص هل يذلا عّقوملا دايدزا ناكمو خيرات ،ةيسنجلا ،بقللا ،مسالا ،هلفسأ عّقوملا انأ
: ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................
: فرصتملا

   هباسحلو همساب –  
  )ةكرشلا ةيمست  ( اهلثمي يتلا ةكرشلا باسحلو مساب – 
 : يئابجلا فــيرــعــتــلا مــقرو ينورــتــكــلإلا دــيرــبــلاو سكاــفــلا مــقرو فــتاــهــلا مــقرو ناوــنــعــلا 
 ..................................................................................................................................................... 
: ةكرشلل ةينوناقلا ةعيبطلا

..................................................................................................................................................... 
:  حرصأ 

 وأ ةوشرلا ببسب ةيئاضق تاعباتم لحم ،ينع نيلثمم وأ يمدختسم وأ يئاكرش نم دحأ الو ،ايصخش انأ نكأ مل ينأب –  
نييمومع ناوعأ ةوشر ةلواحم

 ةلواحم وأ ةوشرلا ببسب ةيئاضق تاعباتم لحم ،ينع نيلثمم وأ يمدختسم وأ يئاكرش نم دحأو ايصخش انأ تنك –
 نييمومع ناوعأ ةوشر

 )ءاضتقالا دنع مكحلا نم ةخسن قفرأو ذختملا رارقلاو ،تاعباتملا هذه ةعيبط حضو(
 ..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 وأ تقؤملا صيخرتلا حنم ءارجإ دعب وأ ءانثأ وأ لبق ،داسف وأ زايحنال ةقباطم ةلدأ فاشتكا نأ ملع ىلع ينأ حرصأ –

 دامتعالا بحس اميسال ،يعدر ريبدت يأ ذاختال ايفاك اببس ،ةيئاضقلا تاعباتملاب ساسملا نود ،لكشي ،يئاهنلا دامتعالا
 تابكرملا ليكو طاشن ةسراممل دامتعالا بلطل حشرتلل نيعونمملا نييداصتقالا نيلماعتملا ةمئاق يف يليجستو حونمملا
.ةديدجلا

: مزتلأ

،هيلع ينوناقلا لوصحلا أدبم باسح ىلع يبلط ةجلاعم ليضفت وأ ليهست فدهب ةروانم وأ فرصت يأ ىلإ ءوجللا مدعب –
 ريغ وأ ةرشابم ةفصب ،صيصخت وأ حنمب يمومع نوعل دعو ميدقت ىلإ يمرت تاروانم وأ لاعفأ يأ ىلإ ءوجللا مدعب –

،دامتعالا بلط ةبسانمب ،هتعيبط تناك امهم ازايتما وأ ةأفاكم ،رخآ نايكل وأ هسفنل امإ ،ةرشابم
  .اهب صخرملا عيبلا ةكبش نع ةعّنصملا تابكرملا ليوحت ىلإ يدؤت ةبراضملل ةروانم لك ةحفاكمب –
 تابوقعلا قيبطتل ضرعتلا ةلئاط تحت ةقباطمو ةحيحص ،تامازتلالاو تاحيرصتلاو ةمدقملا تامولعملا نأ دهشأ

 لدعملا ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 يف خرؤملا 6٥1-66 مقر رمألا نم 612 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
   .ممتملاو

   ..................................... يف ......................... ـب رّرح

بتتكملا ءاضمإ

)بتتكملا متخو يضمملا ةفص ،مسا(



٦٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٢٢
25م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧١

/               : مقر دامتعا ررقم

،ةعانصلا ريزو ّنإ 
 تايحالص ددحي يذلا ........ ةنس .................... قفاوملا ........ ماع..................يف خّرؤملا......مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب –

،ةعانصلا ريزو
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خّرؤملا 383-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

،ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسرامم تايفيكو طورش
 ......................... هتفصب ،......................... دّيسلا فرط نم ............................................... خيراتب مدقملا بلطلل ارظنو –

،...................................يئابجلا فيرعتلا مقر ......................... يراجتلا لجسلا مقر ..................... ةعقاولا .................... ةكرشل
 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٥1 ةداملا يف ةروكذملاو ةكرتشملا ةيرازولا ةينقتلا ةنجلل ............. مقر يأرلا ىلإ رظنلابو –

،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خّرؤملا 22-383
 : يتأي ام رّرقي
 ةينيتاللا فرحألابو ............................................ ةاّمسملا ............................................ ةكرشلا حلاصل حنمي : ىلوألا ةداملا

 ،.................................................................................................... ـب اهرقم دجاوتملا ،...............................
............................... : ةمالع ......................................................... : عون نم ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسراممل دامتعا
............................................................................................ :فنص .........................................................................................
.ديدجتلل ةلباق تاونس )٥( سمخ ةدمل دامتعالا اذه حنمي : ٢ ةداملا
: نم لك ىلإ هجوت ،ةيلصأ خسن )11( ةرشع ىدحإ يف ررقملا اذه رّرح : ٣ ةداملا
،رمألاب ينعملا  –
،لوألا ريزولل ةلهؤملا حلاصملا –
،ةيلحمـلا تاعامجلاو ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا –
،)بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو كرامجلل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا –
،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا ةحلصملا –
،مجانملاب ةفلكملا ةرازولا –
،ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا –
،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا –
،لقنلاب ةفلكملا ةرازولا –
.ليغشتلاب ةفلكملا ةرازولا –
.اهقيبطتو لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل لاثتمالاب دامتعالا اذه نم ةديفتسملا ةكرشلا مزتلت : ٤ ةداملا
  .هئاضمإ خيرات نم ءادتبا دامتعالا اذه لوعفم يرسي : ٥ ةداملا

  .......................................... يف ،رئازجلاب رّرح

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةعانصلا ةرازو


