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٢٤٤١ ماع بجر٥٢ يفخّرؤم٤٩-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا ممتيو لدعي ،١٢٠٢ ةنس سرام٩قفاوملا
6٢٤١ ماــع لاوش٨٢ يفخرؤملا٨٥٤-٥٠ مقر يذــيفنتلا
تاـــيفيك ددحي يذلا٥٠٠٢ ةــنس رــبمفون٠٣ قـــفاوملا

ةــــــــــــــــيلوألا داوــــــــــــــــــملا دارــــــــــــــيتـــسا تاــــــــــــطاـــــــــــــشن ةـــــــــــــسراــــــــمم
ىلع عيبلا ةداــعإل ةـهجوملا عـئاضبلاو تاـــجوتنملاو
.اهتلاح

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥-211 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىداــــمج72 يف خرؤــــملا8٠-٤٠ مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
قـــلعتملاو٤٠٠2 ةـــنس تــــشغ٤1 قـــــفاوملا٥2٤1 ماــــع ةــــيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

يف خرؤملا٠73-91  مــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قــفاوملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12  مقر يـسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةـــنس رــــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

82 يف خرؤملا8٥٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ددــــحي يذـــــلا٥٠٠2 ةــــنس رــــبمفون٠3 قـــــفاوملا62٤1 ماــــع لاوـــش
تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن ةسرامم تايفيك
،ممتملاو لدعملا ،اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو

٥1 يف خرؤملا9٤2-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا63٤1 ماع ةجحلا يذ
ةطشنألا ةنوّدم نييحتو رييست طورش اذكو روحمتو ىوتحم
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا

:يتأي ام مسري

مــــــيمتتو لــــيدــــعت ىلإ موــــسرـــــــملا اذـــــــه فدــــــــهي: ىلوألا ةّداملا
82 يف خرؤــــملا8٥٤-٥٠ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرمـلا ماـــكحأ ضـــعب

ددــــحي يذــــلا٥٠٠2 ةـــنس رــــبمفون٠3 قــــفاوملا62٤1 ماــــع لاوــــش
تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن ةسرامم تايفيك
.ممتملاو لدعملا ،اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو

8٥٤-٥٠ مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرمـلا ماــــــكحأ مـــمتت :٢ ةّداملا
ةـــــنس رــــبمفون٠3 قـــــفاوملا62٤1 ماـــــع لاوـــــش82 يف خرؤـــــملا

1 ررــكم3 داوـــــمــب ،هالــــعأ روـــــكذملاو ممــــتملاو لدـــــعملا ،٥٠٠2
:يتأي امك ررحت ،رركم6و رركم5و

ةــيلوألا داوــــملا دارـــيتسا تاـــطاشن سراــــمت :1 رركم3 ةداملا”
ىلع اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو
زومر لمحت ينورتكلإلا يراجتلا لجسلا تاجرختسم ساسأ

نــــــم ةدـــــحاو ةــــيعرف ةـــــعومجمل يـــــمتنت ةـــــسناجتم تاـــــطاشن
ةـــــطشنألا ةــــنّودم يف ةــــجردملا دارـــــيتسالا تاــــطاشن تاـــــعومجم
.”يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا

ةــينعملا ةـــيراجتلا تاـــكرشلا ىلـــع بــــجي : رركم٥ ةداملا”
ناددحي نيذللا ءابعألا يرتفد دحأ يف ،ةلاحلا بسح ،باتتكالا
طاــــــشن ةــــسراممب ةــــطبترملا فارــــطألا تاــــمازتلاو طورـــــشلا
ةــهجوملا عـــــئاضبلاو تاـــــجوتنملاو ةـــــيلوألا داوـــــملا دارـــــيتسا

:يتأي امك ،اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل
سرامت يتلا ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي–

يف ددحملا ءابعألا رتفد يف باتتكالا ،ةمظنم ريغ تاطاشن
،يناثلا قحلملا

سراــمت يــتلا ةــينعملا ةـــيراجتلا تاــــكرشلا ىلـــع بــــجي–
يف باتتكالا ،صاخ ءابعأ رتفدل ةعضاخلاو ةمظنم تاطاشن
.ثلاثلا قحلملا يف ددحملا ءابعألا رتفد

يف اــــهيلع صوـــصنملا طورـــــشلا مارـــتحا ةداـــهش مــــّلست ال
،ءابعألايرتفددحأيفباتتكالادعبالإ ،هالعأ٥ ةداملا ماكحأ
.هالعأ نيروكذملا

،ءاــــبعألا يرــــتفدو طورــــشلا مارـــــتحا ةداــــهش جذاــــمن ددــــحت
يـــــــناثلاو لوألا قــــــحالملا يف ،يلاوــــتلا ىلــــع ،هالعأ نـــيروكذملا

.''موسرملا اذهب ةقفرملا ثلاثلاو
صوصنملا طورشلا مارتحا مدع ةــــلاح يف: رركم6 ةداملا”

ةداهشلا بحست ،ءابعألا رتفد دونب وأ موسرملا اذه يف اهيلع
بـــــحـــسلا رّرقـــم غّلبــــيو ،موــــسرــــملا اذه يف اهيلع صوصنملا
.''ةينعملا تاسسؤملا اذكو ةيراجتلا ةكرشلل

يذــــيفنتلا موـــسرمـلا نـــم8 ةداـــملا ماـــكحأ مــــمتت :3 ةّداملا
٠3 قـــفاوملا62٤1 ماــــع لاوــــش82 يف خرؤــــملا8٥٤-٥٠ مـــــقر
ةرقفب ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٥٠٠2 ةنس رـــبمفون

:يتأي امك ررحت
:موسرملا اذه ماكحأ قيبطت لاجم نم ىنثتست:8 ةداملا”
............................. )رييغت نودب( ................................. –
............................. )رييغت نودب( ................................. –

رارــق بجومب ةداملا هذــه قـــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــكو طورــش ددـــــحت
.”نيينعملا ءارزولا وأ ريزولاو ةراجتلا ريزو نيب كرتشم يرازو

لاــثتمالا ةــينعملا ةـــيراجتلا تاــــكرشلا ىلــــع بـــــجي :4 ةّداملا
يراــــــجتلا لــــــــــجسلا لـــــيدــــعتب ةــــــقلعتملا موــــــسرـــــــملا اذـــــــه ماـــــكحأل
.12٠2 ةنس ربمسيد13 لبق ءابعألا يرتفد دحأ يف باتتكالاو

يراجتلا لجسلا تاجرختسم حبصت ،لجألا اذه ءاضقنا دنعو
ةيوست ةياغ ىلإ رثألا ةميدع موسرملا اذه ماكحأل ةقباطملا ريغ
.ةينعملا تاكرشلا ةيعضو

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني:٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سراـــم9 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر٥2 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةيلوألا داوملا داريتسا طاشن ةسراممل ةبولطملا تايفيكلاو طورشلا مارتحا ةداهش
اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو

لوألا قحلملا

ةيلوألا داوملا داريتسا طاشن ةسراممل ةبولطملا تايفيكلاو طورشلا مارتحا ةداهش  جذومن
اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةراجتلا ةرازو
.....................ةيالول ةراجتلا ةيريدم

ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا داريتسا طاشن ةسرامم تايفيكو طورش مارتحا تابثإ ةداهش مّلست
:ىلإ ،اهتلاح ىلع عيبلا

.................................................................................................................................................................................... : )ة( ديسلا

......................................................................................... ــب........................................................................ : خيراتب )ة( دولوملا

................................................................................................ :)ةكرشلا ةيمست وأ مسالا( ةكرشلل ينوناقلا لثمملا وأ رّيسملا

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

.......................................................................................................................................................................... : ـــب اهّرقم نئاكلا

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

......................................................................................... يف رداصلا ...................................................... :مقر يراجتلا لجسلا

ماكحأل اقبط ةبولطملا طورشلا يفوتست ......................................................................................... : ةكرشلا نأب حّرصي يذلا
ةسرامم تايفيك ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا62٤1 ماع لاوش82 يف خرؤملا8٥٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا

ءابعألا رتفدو ،ممتملاو لدعملا ،اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن
عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا داريتسا طاشن سرامت يتلا ةيراجتلا تاكرشلا تامازتلاب قلعتملا

.اهتلاح ىلع

.......................................... يف ................................ ـــب رّرح

)عيقوتلاو متخلا(
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يناثلا قحلملا

تاكرشلا تامازتلاب قلعتملا ءابعألا رتفد  جذومن
ةيلوألا داوملا داريتسا طاشن سرامت يتلا ةيراجتلا

اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةراجتلا ةرازو

ةيراجتلا تاكرشلا تامازتلاب قلعتملا ءابعألا رتفد
ةيلوألا داوملا داريتسا طاشن سرامت يتلا
عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاــــــجوتنملاو

اهتلاح ىلع

دــــــــيدـــــــحت ىلإ ،اذـــــــــه ءاــــــــبعألا رــــــتفد فدـــــــهي : ىلوألا ةّداملا
داريتسا طاشن سرامت يتلا ةيراجتلا تاكرشلا تامازتلا
عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا

.اهتلاح ىلع

ةسرامم ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي:2 ةّداملا
عــــئاضبــــلاو تاــــجوــــتــــنملاو ةــــيــــلوألا داوملا دارـــــيـــــتسا طاشن
لـجسلا تاـجرـخــتسمب ،اــهــتــلاــح ىلع عــيــبــلا ةداــعإل ةــهــجوملا
ةسناــجــتـــم تاـــطاشن زوـــمر لـــمحت ينورـــتـــكـــلإلا يراـــجـــتـــلا

تاطاشن تاعومجم نم ،ةدحاو ةيعرف ةعومجمل يمتنت
ةعضاخلا ةيداصتقالا ةطشنألا ةنّودم يف ةجردملا داريتسالا
.يراجتلا لجسلا يف ليجستلل

ةــــــــــينعـملا ةــــــيراــــجتلا تاـــــكرـــــــــشلا ىلــــــع بـــــــجي :٣ ةّداملا
داريتسا طاشن ةسرامم طورش مارتحإ ةداهش ىلع لوصحلا
عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا

ةراجتلل ةيئالولا ةيريدملا حلاصم اهمّلست يتلا ،اهتلاح ىلع
ةكرشلا لثمم فرط نم فلم  عاديإ دعب ،ايميلقإ ةصتخملا
:ةيتآلا قئاثولا نمضتي ،ةيراجتلا

،اهيلع اًقداصم ءابعألا رتفد نم ةخسن–

زوــمر لــمحي يـــنورتكلإلا يراـــجتلا لـــجسلا نـــم ةـــخسن–
،راتخملا يراجتلا طاشنلا

نامضلل ينطولا قودنصلا ىدل نيمدختسملاب حيرصت–
،يعامتجالا

يـــنطولا زـــكرملا ةـــباوب يف كارـــتشالا ناـــيب نـــم ةـــــخسن–
.يراجتلا لجسلل

طورشلا مارتحا ةداهش ةراجتلل ةيئالولا ةيريدملا مّلست
.فلملا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )51( رشع ةسمخ لجأ يف

فلملل للعملا ضفرلاب ينعملا غّلبي ،ضفرلا ةلاح يفو
.اهسفن لاجآلا يف

ةزايح ةينعملا ةيراجتلا تاـــكرشلا ىلـــع بـــــجي :4 ةّداملا
زهجمو قيقد ناونعب ايلعف لغتسمو قئال يعامتجا رقم
.لاصتالا  لئاسوب

ةيلج ةفصب عضو ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي
مقرو اهناونعو اهتيمست لمحت ةتفال ،اهرقم لخدم قوف
.ءاضتقالا دنع ،ىرخأ ةغلبو ةيبرعلا ةغللاب فتاهلا

نأةـــــينعملا ةـــيراجتـلا تاــــكرـــــــشلا ىلـــع بـــــجـــــي:5 ةّداملا
وأ دقع لك وأ زايتمالا وأ ريجأتلا وأ ةيكلملا قيرط نع ،تبثت
دوــــــجو ،ةــيمومع ةـــئيه فرـــط نـــم مــّـلسم صــــيصخت ررـــــــــقم
اقفو ةأيهمو ةبسانم عيزوتلاو نيزختلل ةيدعاق تآشنم
عـــــــئاضبلل ةـــــيامحو نـــــيزخت تاـــــيضتقمو مـــــجحو ةــــــعيبطل
.اهطاشن عوضوم

يتلا ةيراجتلا تاــكرشلا ،هالــــعأ ةرــــقفلا ماكـــحأ نــــم ىــــفعت
تامدخلاو عئاضبلاو تاجوتنملا داريتسا تاطاشن سرامت

تآــــــشنملا دوـــــجو اـــــهمجحو اـــــهتعيبط بــــــجوتست ال يــــــتلا
.هالعأ ةروكذملا ةيدعاقلا

قوف ةتفال عضو ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي
نــــــمضتت عــــيزوتلاو نـــــيزختلل ةـــــيدعاقلا تآــــــشنملا لـــــخدم
ةباتكبو ةيبرعلا ةغللاب ،اهطاشن لاجمو ةكرشلا ةيمست
.ةءورقم

رقم يف نيزختلا نكامأو ةكرشلا رقم نوكي نأ نكمي
.هالعأ ةروكذملا تافصاوملا عيمج هيف رفوتت كرتشم

نأةــــينعملا ةـــــيراجتلا تاـــــكرشلا ىلــــع بــــجي:6 ةّداملا
.نينثا )2( نيمدختسم نع لقي ال ام فيظوت تبثت

،رفوتت نأةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي :٧ ةّداملا
مءالتت ةبسانم لقن لئاسو ىلع ،راجيإلا وأ ةيكلملا قيرط نع
.ةدروتسملا عئاضبلاو تاجوتنملا ةيصوصخو ةعيبط عم

يتلا ةيراجتلا تاـــكرشلا ،هالـــعأ ةرـــقفلا ماـــكحأ نــــم ىـــــفعت
تامدخلاو عـــئاضبلاو تاـــــجوتنملا دارـــــيتسا طاــــشن سراــــــمت

.لقن لئاسو لامعتسا اهطاشن يعدتسي ال يتلا
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صرحلا ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي:٨ ةّداملا
تاـجوـتـنملا ةـقـباـطـم ةـبـقارمل ةـمزالـلا رــيــبادــتــلا ذاــخــتا ىلع
ةدروتسملا تاجوتنملا قباطتت يكل ،ةدروتسملا عئاضبلاو
ةيرئازجلا ريياعملاو ةيميظنتلا وأ ةينقتلا تافصاوملا عم
عم قباطتت نأ بجي ،اهمادعنا ةلاح يف وأ ،اهب لومعملا
قبطت ،ةيلودلا ريياعملا بايغ ةلاح يفو .ةيلودلا ريياعملا

.جوتنملا رّدصم دلبلا وأ أشنملا دلب ريياعم

داريتساةينعملا ةـــيراجتلا تاــــكرشلا نـــــكمي ال:٩ ةّداملا
مدـــع بـــبسب يلـــصألا اــــهدلب يف ةـــــقّوسملا رـــــيغ تاــــــجوتنملا

.اهتقباطم

:يف كارتشالاب ةيراجتلا تاكرشلا مزتلت:٠١ ةّداملا

ةاـــــــّمسملا يراــــــجتلا لــــــجسلل يــــنطولا زــــــكرـــملا ةـــــباوب–
)MOCLIJDIS( نييداصتـقالا نيلـماـعـتملا ةــمــئاــق ةــنــمضتملا
ةيوه نم ققحتلا فدهب ،يراجتلا لجسلا يف نيلجسملا
،يراجتلا لجسلا يف هديق ةيحالصو نوبزلا

،بئارضلل ةماعلا ةيريدملل يئابجلا ميقرتلا عقوم ةباوب–
عيبر91 يف خرؤملا81-81 مقر نوناقلا نم9 ةداملا ماكحأل اقبط

نــــمضتملاو81٠2 ةــــنس رــــبمسيد72 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع يـــناثلا
هـــفيرعت مـــقر ةـــيحالص نــــم دــــكأتلل ،91٠2 ةــــنسل ةـــيلاملا نوــــناق
.عيبلا ةروتاف يف نّيبملا يئابجلا

مارتحا ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي :11 ةّداملا
ةـــــــقلعتملاو نيــــــكلهتسملا ةـــــياـــــمحب ةـــــطبترـــملا تاـــــمازـــتلالا

:يتأي اــمب

،اهنمأو ةيئاذغلا داوملا ةفاظن–

،اهتقباطمو تاجوتنملا ةمالس–

،عيبلا دعب ام ةمدخلاو نامضلا–

.كلهتسملا مالعإ–

ةـــــــــــــيلوألا داوــــــــــــــملا دارــــــــــــيتسا تاــــــطاـــــــــشن سراـــــــــــمت:21 ةّداملا
نم اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو
،تاباسحلا ظفاحم ةباقرل ةعضاخلا ةيراجتلا تاكرشلا فرط
8٥٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم رركم3 ةداملا ماكحأل اقبط

5002 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا62٤1 ماع لاوش82 يف خرؤملا
ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن ةسرامم تايفيك ددحي يذلا

،اـهـتــلاــح ىلع عــيــبــلا ةداــعإل ةــهــجوملا عــئاضبــلاو تاــجوــتــنملاو
.ممتملاو لدعملا

نأ ةـــــينعملا ةـــيراجتلا تاــــكرشلا ىلــــع بـــــجي :31 ةّداملا
فرــــــــط نـــــم ةـــــمّلسملا تاداــــــمتعالا وأ/و صـــــيخارـــتلا زوــــــــحت

.ةلهؤملا حلاصملا

راــطخإلاب ةـــينعملا ةــــيراجتلا تاــــكرشلا مزـــــلت :41 ةّداملا
ةصتـخملا ةراــجــتــلــل ةــيــئالوــلا تاــيرــيدملا حــلاصمل يروــفــلا
،ىرخأ نادلب وأ/و أشنملا دلب هذختي ءارجإ لكب ،ايميلقإ
بيع ببسب ،بحس وأ عاجرتسا وأ قيلعت وأ ليدعتب قلعتي

.ةدروتسملا عئاضبلا وأ تاجوتنملا يف

نأ ةــــينعملا ةــــيراجتلا تاــــكرشلا ىلـــع بــــجي :51 ةّداملا
،اــــــيميلقإ ةـــــصتخملا ةراـــــجتلل ةـــــيئالولا تاـــــيرــــيدملل مدــــــقت
.داريتسالل ايونس ايريدقت اجمانرب

تاعيبملا ةلاح نع تايئاصحإلا ميدقت اهيلع بجي امك
ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا حلاصم ىلإ تانوزخملا ةيمكو
.رهشأ )6( ةتس لك ،ايميلقإ ةصتخملا

ماــيقلاب ةــــينعملا ةــــيراجتلا تاـــــكرشلا دـــــــهعتت :61 ةّداملا
ةينطولا قوسلا رارقتسا نامض فدهب داريتسالا تايلمعب

نيومت يف تالالتخا ليجست ةلاح يفو قوسلا طبض راطإ يف
.قوسلا

نأ ةــينعملا ةـــيراجتلا تاـــــكرشلا ىلــــع بــــــجي :71 ةّداملا
تالــــجس قــــيرط نـــع ةــــيراجت تاـــــيليثمت ةزاـــــيحب حّرـــــصت

نييداصتقا نيلماعتم عــم ةـــيراجت دوــــقع وأ ةــــيوناث ةــــيراجت
مـــــجحو تاــــيناكمإ بــــسح ،يــــنطولا بارـــــتلا رـــــبع اهـــــليثمتل
.ةدروتسملا تاجوتنملا ةعيبطو

ميدقت ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي :81 ةّداملا
اضيأ اهيلع بـــجيو .عـــيبلا دـــعب اـــم ةـــمدخ رــــيفوتو ناــــمضلا

وأ اهقحاولو حيلصتلاو ةنايصلا تامزلتسم ريفوت نامض
دعب ام تامدخلا يف نيدمتعم ءالكو عم تاقافتا ماربإب مزتلت
تاـــــجوتنملا ةـــــعيبط بـــــسح ،يـــــنطولا بارـــــتلا رـــــبع عـــــيبلا
.ةدروتسملا

نأ ةــــينعملا ةــــيراجتلا تاــــكرشلا ىلــــع بـــــجي :٩١ ةّداملا
ةصتخملا ةراجـتلل ةيئالولا تايريدملا حلاصم ،اروــف ،رطـــخت
.يساسألا اهنوناق يف ليدعتب ايميلقإ

دّيقتلا ةينعملا ةيراجتلا ةكرــــشلا ىلــــع بــــجــــي:٠٢ ةّداملا
.اذه ءابعألا رتفد ماكحأبو ،امهب لومعملا ميظنتلاو نوناقلاب

)بتتكملا( ةكرشلا لثمم

هيلع قدوصو ئرق
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ثلاثلا قحلملا

تاكرشلا تامازتلاب قلعتملا ءابعألا رتفد  جذومن
داوملا داريتسال امظنم اطاشن سرامت يتلا ةيراجتلا

عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا
ءابعأ رتفد زوحــتو اهتلاح ىلع

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةراجتلا ةرازو

ةيراجتلا تاكرشلا تامازتلا نمضتملا ءابعألا رتفد
ةيلوألا داوملا داريتسال امظنم اطاشن سرامت يتلا

ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو
ءابعأ رتفد زوحـتو اهتلاح

دـــــــيدـحت ىلإ اذـــــــــه ءاـــــــبـــعألا رـــــــتـــــفد فدـــــــــــهي: ىلوألا ةّداملا
،امظنم اطاشن سرامت يتلا ةيراجتلا تاكرشلا تامازتلا

ةـهـجوملا عــئاضبــلاو تاــجوــتــنملاو ةــيــلوألا داوملا دارــيــتسال
.صاخ ءابعأ رتفدل عضختو اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل

ةسرامم ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي:2 ةّداملا
عــــئاضبــــلاو تاــــجوــــتــــنملاو ةــــيــــلوألا داوملا دارـــــيـــــتسا طاشن
لـجسلا تاـجرـخــتسمب ،اــهــتــلاــح ىلع عــيــبــلا ةداــعإل ةــهــجوملا
ةسناجتم تاطاشن زومر لمحي يذلا ينورتكلإلا يراجتلا

تاطاشن تاعومجم نم ،ةدحاو ةيعرف ةعومجمل يمتنت
ةعضاخلا ةيداصتقالا ةطشنألا ةنّودم يف ةجردملا داريتسالا
.يراجتلا لجسلا يف ليجستلل

ةــــــينعملا ةــــــيراــــــجتلا تاـــــــكرــــشلا ىلـــع بـــــــجــــــي:٣ ةّداملا
داريتسا طاشن ةسرامم طورش مارتحا ةداهش ىلع لوصحلا
عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا

ةــيــئالوــلا تاــيرــيدملا حــلاصم اـــهـــمـــّلست يتـــلا ،اـــهـــتـــلاـــح ىلع
،ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلإ ايميلقإ ةصتخملا ةراجتلل
يذلا ،ةــــيراـــجتلا ةــــكرــــشلا لـــثـــمم فرــــط نم فلـــم عادـــيإ دـــعب
:ةيتآلا قئاثولا نمضتي

،هيلع اقداصم ،اذه ءابعألا رتفد نم ةخسن–

زومر لمحي ينورتكلإلا يراجتلا لـــجسلا نـــم ةــــخسن –
،راتخملا يراجتلا طاشنلا

نامضلل ينطولا قودنصلا ىدل نيمدختسملاب حيرصت–
،يعامتجالا

ينطولا زكرملا ةــباوب يف كارـــتشالا ناـــيب نـــم ةــــخسن –
،يراجتلا لجسلل

ءابعألا رتفد نم ةخسنو دامتعالا وأ ةصخرلا نم ةخسن–
.ينعملا مظنملا طاشنلا ةسراممب صاخلاو هيلع قداصملا

طورشلا مارتحا ةداهش ةراجتلل ةيئالولا ةيريدملا مّلست
عاديإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )51( رشع ةسمخ نوضغ يف

.فلملا

فلملل للعملا ضفرلاب ينعملا غّلبي ،ضفرلا ةلاح يفو
.اهسفن لاجآلا يف

نأ ةــــــينعملا ةـــــيراجتلا تاـــــكرشلا ىلــــع بـــــجي:4 ةّداملا
.نينثا )2( نيمدختسم نع لقي ال ام فيظوت تبثت

:يف كارتشالا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي :٥ ةّداملا

ةاـــــــّمسملا يراـــــجتلا لـــــجسلل يــــنطولا زــــــكرملا ةــــــباوــب–
)MOCLIJDIS( نييداصتـقالا نيلـماـعـتملا ةــمــئاــق ةــنــمضتملا
ةيوه نم ققحتلا فدهب ،يراجتلا لجسلا يف نيلجسملا
،يراجتلا لجسلا يف هديق ةيحالصو نوبزلا

ةـــــــماعلا ةـــــيريدملل يـــــئابجلا مـــــيقرتلا عــــــقوم ةــــــباوب –
يف خرؤملا81-81 مقر نوناقلا نم9 ةداملل اقبط ،بئارضلل
81٠2 ةنس رـــبمسيد72 قــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع يـــناثلا عــــيبر91
ةيحالص نم دـكأتلل ،91٠2 ةـــنسل ةـــيلاملا نوــناق نــــــمضتملاو
لــــــبق عــــيبلا ةروـــــتاف يف نّيـــــبملا يـــــئابـــجلا فـــــيرعتلا مـــــقر

.اهريرحت

ةـــــــــــــيلوألا داوـــــــــــملا دارــــــــــــيتسا تاـــــــــطاــــــــشن سراــــــــــمت :6 ةّداملا
نم اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو
،تاباسحلا ظفاحم ةباقرل ةعضاخلا ةيراجتلا تاكرشلا فرط
8٥٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم رركم3 ةداملا ماكحأل اقبط

٥٠٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا62٤1 ماع لاوش82 يف خرؤملا
ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن ةسرامم تايفيك ددحي يذلا

،اـــهتلاح ىلــع عـــيبلا ةداــــعإل ةــــهجوملا عــــئاضبلاو تاــــجوتنملاو
.ممتملاو لدعملا

ننــــقملا طاــــشنلل ةــــمظنملا ماـــــكحألاب لالـــــخإلا نود :٧ ةّداملا
تايلمعب مايقلاب ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا دهعتت ،ينعملا
طبض راطإ يف ةينطولا قوسلا رارقتسا نامض فدهب داريتسالا
.قوسلا نيومت يف لالتخا ةلاح يفو قوسلا

)بتتكملا( ةكرشلا لثمم

هيلع قدوصو ئرق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع بجر6٢ يفخّرؤم٥٩-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ممـــــــتـيو لدـــــــعـي ،١٢٠٢ ةــــــنس سراـــــم٠١قـــــفاوـــــملا
١٢ يفخّرؤـــــملا٠٨٢-٩١ مـــــقر يذــــــــــيــــفنتلا موـــــسرملا

٩١٠٢ ةــــنس رـــــبوـــتكأ٠٢ قــــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع رــــــــفص
ةددجتملا تاــقاطلل ةظفاحم ءاــــــــشنإ نــــمضتملاو
.اهريسو اـهميظنتو ةــيوقاطلا ةــيلاعفلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناــــــتدامـلا اــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــع ءاـــــنب –
،هنم )2 ةرقفلا(




