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 ةـلـحرـم ناوـنـعـب ،اـيازملا نــم ةداــفــتسالا تايـفـيـكو ةلـكـيـهملا
 ةقفارم تايفيك اذكو اهب ةقلعتملا مييقتلا تاكبشو لالغتسالا
 ةئيــهــتلا لاــــمـــعأب ،يلـــكلا وأ يئزـــجلا لفـــكتلا قيرــــــط نع ةلودلا

 تاراــــمثـــتــسالا ديـــســجتل ةـــيرورـــضلا ةـــيـــساـــسألا تآشـــنــــملاو
.ةلكيهملا

 ةلحرم ناونعب ،ايازملا نم ةدافتسالا عضخت : ٢ ةداملا
 ةنياعم رضحم دادعإ ىلإ ،رـــمثــتسملا نم بلـــطب ،لالـــغـــتسالا
 ةـــيـــقرــتل ةـــيرئازـــجلا ةلاــــكولا هّدــــعت ،لالــــغتـــسالا يف لوــــخدلا
.”ةلاكولا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلاو ،رامثتسالا

 ةلـــحرم ناوـــنــعب ،ةـــحوـــنــمملا ايازـــملا ةدــــم ددــــــحت : 3 ةداملا
 ،يزيفحت ماظن لكب ةصاخ مييقت ةكبش ساسأ ىلع ،لالغتسالا

 لوخدلا ةنياعم رضحم يف ةددحملا ايندلا ةدملا ءاضقنا دعب
.لالغتسالا يف

 ةـعـباــتــلا عــقاوملا يف ةدــجاوــتملا تاراــمــثــتسالا عضخــت ال
.ةداملا هذه ماكحأل ريبكلا بونجلل

يناثلا لصفلا

لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم

 يف ةدعملا ،لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم ربتعت : ٤ ةداملا
 قحلملا يف هيلع صوصنملا جذومنلل اًقفو رضحم لكش

 نأ ىلع داهشإلاب حمسي يذلا ءارجإلا ،موسرملا اذهب يناثلا
 ىـّفو دق ،ةلاكولا ىدل لجسم عورشمل لماحلا رمثتسملا

 ،تامدخلا وأ /و علسلا ءانتقاب قلعتي اميف اميس ال ،هتامازتلاب
 اقفو ،هطاشن ةسراممو لالغتسالا يف يلعفلا لوخدلا ضرغب
.ليجستلا ةداهشل

 تامدخلا وأ/و علسلا جاتنإ ،لالغتسالا يف لوخدلاب دصقي
 ءانتقالا ىلإ ىدأ يذلا رامثتسالا ناونعب ،عيبلل ةهجوملا
 علسلا ةمئاق يف ةدراولا جاتنإلا لئاسول يلكلا وأ يئزجلا

 ةسراممل ةيرورضلاو ليجستلا دنع ةلاكولل ةمدقملا تامدخلاو
 .لجسملا رامثتسالا عوضوم طاشنلا

 لالغتسالا يف لوــخدــلا ةــنــياــعــم رضحــم مــيــلست نــكــمــي ال
 ةقفاوملا دعب ّالإ ةننقملا ةطشنألاب ةقلعتملا تارامثتسالل
.ةينعملا تارادإلا لبق نم اهيلع

 ةبسنلاب ،لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم حمست : ٥ ةداملا
 ةبسنلا ديدحتب ،ليهأتلا ةداعإ وأ ةعسوتلا تارامثتسال
 ،لالغتسالا ةلحرم ناونعب حنمت يتلا تاءافعإلل ةيوئاملا

 ةنراقم ةديدجلا تارامثتسالا ةبسن قفو بستحت يتلاو
.ةزجنملا ةيلامجإلا تارامثتسالا عومجمب

 ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم ٢٠3-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 ريياعم ددـــحي ،٢٢٠٢ ةــــنــــس رـــبـــمـــتـــبـــس ٨ قـــــفاوـــــملا
 ةدافتسالا تايفيكو ةلكيهملا تارامثتسالا ليهأت
.مييقتلا تاكبشو لالغتسالا ايازم نم

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب 

 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،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 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 892-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،اهريسو رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا ميظنت

 يف خرؤملا 992-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 تارامثتسالا نع لزانتلاو تارامثتسالا ليجست تايفيك
 ةقلعتملا ةواتإلا ليصحت تايفيكو غلبم اذكو اهليوحت وأ

،رامثتسالا تافلم ةجلاعمب

 يف خرؤملا 1٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ةيمهأ ةلودلا اهيلوت يتلا قطانملل ةعباتلا عقاوملا ةمئاق
،رامثتسالا لاجم يف ةصاخ

 يف خرؤملا 3٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11

 ةلاح يف اهذاختا بجاولا ريبادتلاو تارامثتسالا ةعباتمب
،ةبتتكملا تامازتلالاو تابجاولا مارتحا مدع

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 نـــم 33و 13و ٠3 داوــــملا ماـــكـــحأل اقـــيـــبـــــطت : ىلوألا ةداملا
 روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا
 تارامثتسالا ليهأت ريياعم ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ
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 ،لجسملا هرامثتسا زاجنإ لمكتسا يذلا رمثتسملل نكمي
 رضحم دادعإ بلطي نأ ،زاجنإلا ايازم نم ةدافتسالا نود
 خيرات يلت يتلا ةنسلا لالخ لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم
 .زاجنإلا لاجآ ءاهتنا

 ايئزج هعورشم لخد يذلا رمثتسملا عضخي : ٠١ ةداملا
 ىلع ءانب لالغتسالا ايازم نم ةدافتسالا لجأو لالغتسالا يف
 طورش قفو يئزجلا هطاشن ىلع ةبيرضلل ،حيرصلا هبلط

 يف لوـخدـلا ةـنــياــعــم رضحــم دادــعإ ةــياــغ ىلإ ،ماــعــلا نوــناــقــلا
.رامثتسالل يلكلا لالغتسالا

 نم ءادتبا لالغتسالا ايازم باستحا أدبي ،ةلاحلا هذه يفو
.لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ خيرات

 نم ةيروفلا ةدافتسالا رمثتسملا راتخا اذإ ام ةلاح يف
 ىلع متت ايازملا هذه نم ةدافتسالا ّنإف ،لالغتسالا ايازم
 أدبيو ،يئزجلا لالغتسالا ةلحرم يف لوخدلا رضحم ساسأ

 راثآب ظافتحالا عم لالغتسالا يف لوخدلا خيرات نم اهنايرس
 نود نكلو ،زاجنإلا ةرتف ءاهتنا ةياغ ىلإ ليجستلا ةداهش

.زاجنإلا ةدم لجأ ديدمت ةيناكمإ

 لالغتسالا يف تلخد يتلا تارامثتسالل ةبسنلاب : ١١ ةداملا
 متي هنإف ،لالغتسالا ايازم نم ةيروفلا ةدافتسالا عم ايئزج
 عورشملل ّيلكلا لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ ءارجإ

.زاجنإلا ةرتف نم ءاهتنالا دعب رهشأ )3( ةثالث هاصقأ لجأ يف

 ءارجإ يف عورشلا متي ،ءارجإلا اذه لامكتسا مدع ةلاح يفو
.ليجستلا ةداهش ءاغلإ

 تآشنم وأ تادحو ةدع رامثتسالا نمضتي امدنع : ٢١ ةداملا
 ةروكذملا قطانملا يف ةدوجوملا كلت نإف ،رامثتسالاب ةينعم

 ويلوي ٤2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم 82 ةداملا يف
 لالغتسالا ايازم نم ديفتست ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس

.قطانملا هذه ىلع قبطنت يتلا

 رابتعالا نيعب ةذوخأملا لغشلا بصانم نوكت : 3١ ةداملا
: يتأي امك لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم يف

 عـيـمـج باستـحا مـتــي ،ءاشنإلا تاراــمــثــتسال ةــبسنــلاــب –
،ةثدحتسملا ةيلعفلا لغشلا بصانم

 ،ليهأتلا ةداعإ وأ /و ةعسوتلا تارامثتسال ةبسنلاب –
 كلت ريغ اًثيدح اهؤاشنإ مت يتلا لغشلا بصانم بستحت

 .رامثتسالا ليجست ءانثأ ةدوجوم تناك يتلا

 لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم دادعإ بلط ميدقت متي : ٦ ةداملا
 يف هيلع صوصنملا جذومنلا قفو ،رمثتسملا فرط نم
 ةصنملا ربع وأ ةلاكولا ىلإ ،موسرملا اذهب لوألا قحلملا
 .رمثتسملل ةيمقرلا

 هميلستو لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ متي
 عاديإ خيرات نم ءادتبا ،ًاموي )٠3( نيثالث زواجتي ال لجأ لالخ
.رمثتسملا همدق يذلا بلطلا

 ،اميس ال ،لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم بلط قفري : ٧ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولاب

 تامولعملا ركذ عم تامدخلاو علسلا تاءانتقا فشك –
: ةيتآلا

،ريتاوفلا ماقرأو خيراوت *

 ةـلاـح يف ةــيــكرــمجلا تاــحــيرصتــلا ماــقرأو خــيراوــت *
،داريتسالا

 ىلع مسرلا نم تاينتقملا ءافعإ صيخارت عجارم *
،ةفاضملا ةميقلا

 موسرلا نم ةافعملا كلتو موسرلا عيمجب تاءانتقالا *
 ايازملا نم ةديفتسملا تامدخلاو علسلا ةمئاق يف ةجردملا
.ةيئابجلا ايازملا نم ةديفتسملا ريغ كلت وأ ةيئابجلا

 تارامثتسالل ةبسنلاب تادامتعالا وأ /و صيخارتلا –
،ةننقملا ةطشنألاب ةقلعتملا

،ةثدحتسملا لمعلا بصانم ددع رربت يتلا ةقيثولا –

 ةبسنلاب ةلفقملا ةريخألا ةنسلا ةينازيم نم ةخسن –
.ليهأتلا ةداعإ وأ ةعسوتلا تارامثتسال

 لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ ءارجإ : ٨ ةداملا
 تبلط يتلا ،ليجستلا عوضوم تارامثتسالا عيمجل يرابجإ
 .ايازملا نم ةدافتسالا

 ءاهتنا دعب ءارجإلا اذه دادعإ رمثتسملا بلط مدع لكشي
 راذعإ دعب كلذو ليجستلا ةداهش ءاغلإل اًببس ،زاجنإلا ةدم

 ىودج نود يقبو قرطلا لك لامعتساب ،ةلاكولا نع رداص
.اًموي )٠6( نيتس ةدم

 ،لالغتسالا يف لوخدلاب قلعتملا ءارجإلا ذيفنت نكمي : ٩ ةداملا
 ،عورشملل يئزجلا لالغتسالا ءانثأ ءاوس ،رمثتسملا ةبغرل اًقفو
 ىصقأك رهشأ ،)3( ةثالث لالخ وأ ،هنم يّلكلا ءاهتنالا دنع وأ
.زاجنإلا لاجآ ديدمت تايناكمإ دافنتسا دعب ،ريدقت
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 ةمهاسم بلط ،ةلاكولا ىدل ،رمثتسملا عدوي : ٨١ ةداملا
 ساسأ ىلع ،ةيساسألا تآشنملا لاغشأب لفكتلا يف ةلودلا

.اهزاجنإ ررقملا لاغشألل لصفم يريدقتو يفصو ضرع

 نيب ةدعملا ةيقافتالا يف ةلودلا ةمهاسم ددـــحت : ٩١ ةداملا
 ةـقـفاوـم دـعـب ،ةـلودـلا مساـب ةـفرصتملا ةـلاــكوــلاو رــمــثــتسملا
 ناوـــنــعب ةلودـــلل زيـــهــــجتلا تاقــفن نـــمــض لـــجـــستو .ةموـــــكــــحلا
 .ةينعملا ةيرازولا رئاودلا وأ ةرئادلا

عبارلا لصفلا

مييقتلا تاكبش

 ةلـــــحرــــم ناونـــعب ،ةحونـــمملا ايازــــملا ةدـــم ددـــــحت : ٠٢ ةداملا
 ،ةلاكولا فرط نم ،هالعأ 3 ةداملا يف ةروكذملا لالغتسالا

 اذهب ثلاثلا قحلملا يف ةددحملا مييقتلا تاكبش ساسأ ىلع
.موسرملا

 ماـــظن لـــكل ةبــــــســنلاب ،ميـــيـــقتلا ةكــــــبـــــش ددـــــحت : ١٢ ةداملا
 دصق ةحّجرملاو يّمكلا سايقلل ةلباقلا ريياعملا ،يزيفحت
 نوناقلا نم 2 ةداملا ماكحأ بجومب ةروكذملا فادهألا قيقحت
 ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 يف خرؤملا 81-22 مقر
: لجأ نم اميس الو

 تاءافك ةيقرتو ةمئادلا لغشلا بصانم ثادحتسا ليعفت –
،ةيرشبلا دراوملا

،ةيلحملا ةيلوألا داوملاو ةيعيبطلا دراوملا نيمثت –

 ىلع هتردقو ينطولا داصتقالا ةيسفانت نيسحتو ميعدت –
،ريدصتلا

 راكتبالا ريوطتو يجولونكتلا ليوحتلل ةيلضفألا ءاطعإ –
.ةفرعملا داصتقاو

 ررقم بجومب مييقتلا جئاتنب رمثتسملا غّلبي : ٢٢ ةداملا
 خيرات نم ءادتبا ،مايأ )7( ةعبس ىدعتي ال لجأ يف ةلاكولا نم
.لالغتسالا ةلحرم ايازم ةدم ديدحت بلط عاديإ

 اذهب عبارلا قحلملا يف هجذومن ددحملا ررقملا نمضتي
 ةلجسملا وأ رمثتسملا نم ةمدقملا رصانعلا عيمج ،موسرملا

 يف ةمدختسملاو لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم يف
.يرامثتسالا عورشملا مييقت

 ةّيـــمــسّرلا ةدـيرــــجلا يف موــــسرــملا اذـه رــــشـــــني : 3٢ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 اًءزج اوناك نيذلا نيرداغملا نيمدختسملا ددع مصخ متي
 نم رامثتسالا ليجست لبق نيدوجوملا نيمدختسملا نم
 رامثتسالا ناونعب ةأشنملا لغشلا بصانمل يلامجإلا ددعلا
.ينعملا

 يف لوــــخدلا ةـــنـــياــعم رـــضـــحــم دادــــعإ ربــــتـــعــــي : ٤١ ةداملا
 ةبتتكملا هتامازتلاب رمثتسملا ءافوب افارتعا ّيلكلا لالغتسالا

 ةـــصرـــف هـــحـــــنميو ،ةحونــــمملا اـــيازـــملا نم ةدافــــتسالا لــــباـــــقم
 وأ جاتنإلا تاردق هعـــسوت ناوـــنعب ،ديدـــج رامثــتسا ليــجست
 اقباس تدافتسا يتلا ةدوجوملا تارامثتسالا ليهأت ةداعإ

.ايازملا نم

ثلاثلا لصفلا

 لامعأب لفكتلا تايفيكو ةلكيهملا تارامثتسالا
اهديسجتل ةيرورضلا ةيساسألا تآشنملاو ةئيهتلا

 نوناقلا موهفمب ،ةلكيهملا تارامثتسالاب دصقي : ٥١ ةداملا
 ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 يف خرؤملا 81-22 مقر
 ثادحتساو ةورثلا قلخل ةيلاعلا ةردقلا تاذ تارامثتسالا

 ميلقإلا ةيبذاج نم عفرلا اهنأش نم يتلاو لغشلا بصانم
 ،ةمادتسم ةيمنت لجأ نم يداصتقالا طاشنلل ةعفاد ةوق نوكتو
 اـــصوـــصــــــــخ مـــهاــــستو ،ةيـــمــــيلـــقإو ةيــــــعاـــمـــــتجاو ةيداــــصــــتقا

: يتأي اميف

،تادراولا لالحإ –

،تارداصلا عيونت –

،ةيوهجلاو ةيملاعلا ميقلا ةلسلس نمض جامدنالا –

.ءادألا نسحو ايجولونكتلا ءانتقا –

 تارامثتسالا ،ةلكيهملا تارامثتسالا ماظنل لهؤت : ٦١ ةداملا
: ةيتآلا ريياعملا يفوتست يتلا

 قوفي وأ يواسي : ةرشابملا لمعلا بصانم ىوتسم –
،لمع بصنم )٠٠٥( ةئامسمخ

 رييالم )٠1( ةرشع قوفي وأ يواسي : رامثتسالا غلبم –
.يرئازج رانيد

 نم ةلكيهملا تارامثتسالا ديفتست نأ نكمي : ٧١ ةداملا
 لاغشأب يّلكلا وأ يئزجلا لفكتلا قيرط نع ةلودلا ةقفارم
.اهديسجتل ةيرورضلا ةيساسألا تآشنملاو ةئيهتلا

 قلعتت يتلا لامعألا ،ةيساسألا تآشنملا لامعأب دصقي
 طيحم دودح ةياغ ىلإ قرطلا حتفو تاكبشلا فلتخم طبرب
.يرامثتسالا عورشملا
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 لوألا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لوألا ريزولا حلاصم

رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

..................... ديحولا كاّبشلا

يئزجلا وأ يلكلا لالغتسالا ةلحرم يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ بلط



 ريياعم ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خرؤملا 2٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 6 ةداملا(
)مييقتلا تاكبشو لالغتسالا ايازم نم ةدافتسالا تايفيكو ةلكيهملا تارامثتسالا ليهأت

 باسحل ................................................. ةفصب )ة( فرصتملا ......................................................... : )ة( دّيسلا هاندأ عّقوملا انأ
......................................................................................................................................................................................... ةسسؤم

 .......................................................................  يف خرؤملا .......................................................... : مقر يراجتلا لجسلا بحاص

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

................................................................................................................................................... : طاشن يف رامثتسالا نمضتي

 ........................................................................... : )ةطشنألا( طاشنلا ............................................................... : )زومرلا(زمرلا

................................................................................................................................................................ : ةيبيرضلا ةداملا مقر

.................................................................................................................................................................. : يف )عقاوملا( عقوملا

  ..................... : مقر رامثتسالا ليجست ةداهش عوضوم رامثتسالا             ايّلك  وأ             ايئزج : )1( تزجنأ ينأ حرصأ
................................................................................................................................................................................... : يف ةخرؤملا

 : )2( عم ،لالغتسالا ةلحرم يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ بلطأ

 ايازملا نم ةدافتسالا ليجأت              ايازملا نم ةيروفلا ةدافتسالا 



 ةدافتسالا عم ،يئزجلا لالغتسالا ةلحرم يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ اهبجومب يدؤي يتلا ماكحألا تأرق ينأ حرصأ
: ىلإ ،لالغتسالا ايازم نم ةيروفلا

و ،ايازملا اهلالخ تحنم يتلا ةرتفلا باستحا ةيادب –

.حونمملا زاجنإلا لجأل ديدمت يأ نع لزانتلا –

 يف ةددحملا لاجآلا يف ،يّلكلا لالغتسالا ةلحرم يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ بلطب ،يراجلا زاجنإلا لجأ دعب ،دهعتأ
.هب لومعملا ميظنتلا

........................... ديحولا كاّبشلا ىدل بلطلا اذه عاديإب دهعتأ



رمثتسملا عيقوت




.بسانملا عبرملا يف ةمالع عض )1(

.هزاجنإ لاجآ  ِضقنت ملو يئزجلا لالغتسالا زيح لخد عورشمل ةلمتحم ةلاح )2(
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يناثلا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لوألا ريزولا حلاصم

 رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

............................... ديحولا كاّبشلا

)١( )يلكلا / يئزجلا( لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم

 ريياعم ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خرؤملا 2٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٤ ةداملا(
)مييقتلا تاكبشو لالغتسالا ايازم نم ةدافتسالا تايفيكو ةلكيهملا تارامثتسالا ليهأت

........................................................... خيراتلا ................................................................................. مقرلا 

.......................................................................................................................................... و نيفلأ ماعلا يف

 : هاندأ نيعّقوملا نحن

............................................................ ةبترلا ................................................................. : مسالاو بقللا –

............................................................. ةبترلا ................................................................. : مسالاو بقللا –

 .................................. دنع ............................................ : خيراتب هبلط ىلع ءانب ،انرضح ،ةمهمب نيفلكملاو انوناق نيفلحملا
............................................................. : ـب نئاكلا ................................................................................. )2( يف

........................................ : ةفصب ........................................... : )3( فرط نم ............................. )ة( لثمم

........................................................ يف ةخرؤملا ............................... مقر ليجستلا ةداهش نم ديفتسملا

.................................................................................................... طاشنلا يف رامثتسالا زاجنإ ةنمضتملا

............................................................. )ةطشنألا( طاشنلا ................................................)زومرلا( زمرلا

............................................................................................................................... )٤( يف )عقاوملا( عقوملا

..................................... : يف .............................. : مقر تحت )يوناث – يسيئر( يراجتلا لجسلا يف دّيقم

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

.................................................................................................................................. : ةيبيرضلا ةداملا مقر

 .............................................. : نم ءادتبا ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا ىدل لمع بحاصك لجسم
.......................................................................................................................................................... : مقر تحت

 .هالعأ ةروكذملا ةنياعملا يف عورشلا لجأ نم

: يتأي ام انظحال





.ةيرورضلا ريغ ةراشإلا بطشأ )1(
.ةكرشلا رقم ناونعب )ة( ًاعوبتم ةينوناقلا ةفصلا وأ يراجتلا مسالا )2(
.لثمملا ةفصو بقلو مسا )3(
 ماظن ايازم نم ةديفتسملا عقاوملا يف ةدوجوملا كلت نيب زييمتلا عم ،عقاوملا عيمج ركذأ ،تآشنملا وأ تادحولا ددعت ةلاح يف )٤(

 ىلإ ةيمتنملا كلتو ،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم 72 ةداملا يف روكذملا تاعاطقلا
.نوناقلا سفن نم 82 ةداملا يف ةروكذملا قطانملا
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: يرامثتسالا عورشملا زاجنإ ىوتسم ىلع – ١


: يتأي امك تازاجنإلا ةلاح دجوت


)جد وليك( : ةدحولا  

ةلمعتسم              ةديدج             : ةانتقملا علسلا ةلاح نع – ٢

)٥( لجسملا رامثتسالا عونل هتقباطم ىدمو زجنملا رامثتسالا عون نع – 3

قباطم ريغ                قباطم      

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

عومجملاةدروتسملا تاينتقملاةيلحملا تاينتقملانييعتلا

 يضارألا

تايانبلا

ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا تامدخلاو علسلا



 نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ تامدخلاو علسلا
ايازملا

عومجملا

 ،ةصاخ لاومأ لكش يف تامهاسملا غلابم
: اهيف امب

: ةيدقنلا ةمهاسملا –  

: رانيدلاب

: ةلمعلاب

: ةينيعلا ةمهاسملا – 

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

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

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




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


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


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

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

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

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

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

/

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

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




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


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


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

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

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

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

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

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

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

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




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


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


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

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

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

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

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

.ةقباطملا مدع بابسأ ددح )٥(

)عبات( يناثلا قحلملا
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: يتآلا وحنلا ىلع ةعزوم ،ًابصنم ..................... : )٦(  ةثدحتسملا ةرشابملا لغشلا بصانم ددع نع – ٤

،........................... : ذيفنتلا –

،............................ : مكحتلا –

............................. :ريطأتلا –

: لالغتسالا زيح لوخدلا خيرات نع – ٥

،........................... : يئزجلا –

................................ : يّلكلا –

............................................................... : )٧( ةقبطملا ءافعإلا ةبسن – ٦

........................................ : )٨( لالغتسالا ةلحرم ايازمل ايندلا ةدملا – ٧

: ةلمتحم ىرخأ تانياعم – ٨

 مامأ تانياعملا ةءارقب انمقو ،هالعأ امهيلإ راشملا رهشلاو مويلا يف ،رضحملا اذه انلفقأ ،عقوملا ىوتسم ىلع انلخدت بقع
.......................................... : يتأي امب )ت( حرصف ،انعم عيقوتلا )اه( هنم انبلط )يتلا( يذلا .............................. ةدّيسلا / دّيسلا

.ميلست لصو لباقم رضحملا اذه نم ةخسن )اه( هل انمّلس ،)ة( ينعملا نم بلطبو  





نيلهؤملا ناوعألا ءاضمإ                                                                                         رمثتسملا ءاضمإ

















 موسرملل اًقفو ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا اهدعأ يتلا نيمدختسملا دادعت يف تاريغتلا لوادج بسح )6(
 اهذاختا بجاولا ريبادتلاو تارامثتسالا ةعباتمب قلعتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خرؤملا 3٠3-22 مقر يذيفنتلا

.ةبتتكملا تامازتلالاو تابجاولا مارتحا مدع ةلاح يف
 دودح يف ينهملا طاشنلا ىلع مسرلاو تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا نم ءافعإلا نم ءاشنإلا تارامثتسا فالخب تارامثتسالا ديفتست )7(

.ةيلامجإلا تارامثتسالاب ةنراقم ةديدجلا تارامثتسالا ةبسن

 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم 82 ةداملا يف ةروكذملا قطانملا ماظن نم ةديفتسملا تارامثتسالل ةبسنلاب     
 لامعألا مقر باستحاب ءافعإلا قيبطت متي ،قطانملا هذهل ةعباتلا عقاوملا يف ةدوجوملا تادحولا نم نوكتت يتلا ،رامثتسالاب قلعتملاو
.يّلكلا لامعألا مقرل ةبسنلاب ةلودلا نم ةمهاسم اهتيمنت بلطتت يتلا قطانملل ةعباتلا عقاوملا يف ةدوجوملا تادحولا فرط نم زجنملا

.يزيفحتلا ماظنلا بسح ةدملا ددحت )8(

)عبات( يناثلا قحلملا
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ثلاثلا قحلملا

مييقتلا تاكبش

I– تاعاطقلا ماظن نم ةدافتسالل ةلباقلا تارامثتسالا مييقت ةكبش :

: مييقتلا ريياعم –

٢ : حيجرتلا لماعم – رامثتسالا غلبم : ١رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلارامثتسالا غلبم

 جد نويلم ٠٠1 ≤ غلبملا

 جد نويلم ٠٠٥ ≤ رامثتسالا غلبم < جد نويلم ٠٠1

جد نويلم ٠٠٠1 ≤ رامثتسالا غلبم< جد نويلم ٠٠٥

جد نويلم ٠٠٠1 > رامثتسالا غلبم

2,5 

5 

7,5 

10

2 

2 

2 

2

5 

10 

15 

20

٢ : حيجرتلا لماعم – ةصاخلا لاومألا : ٢ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلاةصاخلا لاومألا

%٥2 ≤ خ أ

%٠٥ ≤ خ أ <٥2%

%٥7 ≤ خ أ < %٠٥

%٥7 > خ أ

2,5 

5 

7,5 

10

2 

2 

2 

2

5 

10 

15 

20

3 : حيجرتلا لماعم – فيظوتلا ىوتسم : 3 رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلا ةثدحتسملا فئاظولا ىوتسم

٠1 ≤ م و ع

٠٥ ≤ م و ع <٠1

٠٠1 ≤ م و ع < ٠٥

٠٠1 > م و ع

2,5 

5 

7,5 

10

3 

3 

3 

3

7,5 

15 

22,5 

30

٢ : حيجرتلا لماعم – رامثتسالا يف جامدإلا ةبسن : ٤ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلايلحملا ردصملا تاذ تامدخلاو علسلا ةميق لدعم

%٠1 ≤ إإ

%٠3 ≤ إإ <٠1%

%٠٥ ≤ إإ < ٠3%

%٠٥ > إإ

2,5 

5 

7,5 

10

2 

2 

2 

2

5 

10 

15 

20



ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلانييعتلا

 نيوكت ةدحو دوجو

ريوطتلاو ثحبلل ةدحو دوجو

ةصخر وأ عارتخا ةءارب لالغتسا

ةيعماج ثحب رباخم عم ةيقافتا

عومجملا

3 

3 

3 

1 

10

1 

1 

1 

1 

1

3 

3 

3 

1 

10
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51م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨١

II–قطانملا ماظن نم ةدافتسالل ةلباقلا تارامثتسالل مييقتلا ةكبش:
II–ريبكلا بونجلاو بونجلاو ايلعلا باضهلل ةعباتلا عقاوملا يف ةزجنملا تارامثتسالل مييقت ةكبش١.

 :مييقتلا ريياعم –
 ٦ :حيجرتلا لماعم - يرامثتسالا عورشملا عقوم :١رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلايرامثتسالا عورشملا عقوم

ريبكلا بونجلل ةعباتلا عقاوملا

بونجلل ةعباتلا عقاوملا

ايلعلا باضهلل ةعباتلا عقاوملا

ةيالولا ةمصاع –

 ىرخأ –

10 

10 

 

3 

8,5

6 

6 

 

6 

6 

60 

60 

 

18 

51

: مييقتلا جئاتن

لالغتسالا ةلحرم ةدم)ن ع( طاقنلا ددع

٠٥ ≤ ن ع

٥7 ≤ ن ع <٠٥

٥7 > ن ع

تاونس 3

تاونس ٤

تاونس ٥

١ : حيجرتلا لماعم – ةيجولونكتلا ةمهاسملا : ٥ رايعملا

١ : حيجرتلا لماعم – فيظوتلا ىوتسم : ٢ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلا ةثدحتسملا فئاظولا ىوتسم

٠1 ≤ م و ع

٠٥ ≤ م و ع <٠1

٠٠1 ≤ م و ع < ٠٥

٠٠1 > م و ع

2,5 

5 

7,5 

10

1 

1 

1 

1

2,5 

5 

7,5 

10

)عبات( ثلاثلا قحلملا



لالغتسالا ةلحرم ةدم)ن ع( طاقنلا ددع

٠٤ ≤ ن ع

2٥ ≤ ن ع <٠٤

٤6 ≤ ن ع <2٥

67 ≤ ن ع <٤6

88 ≤ ن ع <67

88 > ن ع

ريبكلا بونجلا

تاونس ٥

تاونس 6

تاونس 7

تاونس 8

تاونس 9

تاونس ٠1

تاونس ٠١

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلا)إ م( رامثتسالا غلبم

جد نويلم٠٠1 ≤ إ م

جد نويلم٠٠٥ ≤ إ م <جد نويلم٠٠1

جد نويلم٠٠٠1 ≤ إ م < جد نويلم٠٠٥

جد نويلم٠٠٠1 > إ م

2,5 

5 

7,5 

10

1 

1 

1 

1

2,5 

5 

7,5 

10
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١ : حيجرتلا لماعم – رامثتسالا يف جامدإلا ةبسن : 3 رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلايلحملا ردصملا تاذ تامدخلاو علسلا ةميق لدعم

%٠1 ≤ إإ

%٠3 ≤ إإ <٠1%

%٠٥ ≤ إإ < ٠3%

%٠٥ > إإ

2,5 

5 

7,5 

10

1 

1 

1 

1

2,5 

5 

7,5 

10

١ : حيجرتلا لماعم – رامثتسالا غلبم : ٤ رايعملا

١ : حيجرتلا لماعم – ةصاخلا لاومألا : ٥ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلاةصاخلا لاومألا

%٥2 ≤ خ أ

%٠٥ ≤ خ أ <٥2%

%٥7 ≤ خ أ < %٠٥

%٥7 > خ أ

2,5 

5 

7,5 

10

1 

1 

1 

1

2,5 

5 

7,5 

10

: مييقتلا جئاتن

)عبات( ثلاثلا قحلملا
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II– عقاوملا يف ةزجنملا تارامثتسالا مييقت ةكبش٢ :
،ةلودلا نم ةصاخ ةقفارم اهتيمنت بلطتت يتلا –
.نيمثتلل ةلباقلا ةيعيبطلا دراوملا  نم تايناكمإ  ىلع رفوتت يتلا –
: مييقتلا ريياعم –



3 : حيجرتلا لماعم – فيظوتلا ىوتسم : ١رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلا ةثدحتسملا فئاظولا ىوتسم

٠1 ≤ و ع

٠٥ ≤ و ع <٠1

٠٠1 ≤ و ع < ٠٥

٠٠1 > و ع

2,5 

5 

7,5 

10

3 

3 

3 

3

7,5 

15 

22,5 

30

3 : حيجرتلا لماعم – ةصاخلا لاومألا : ٢ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلاةصاخلا لاومألا

%٥2 ≤ خ أ

%٠٥ ≤ خ أ <٥2%

%٥7 ≤ خ أ < %٠٥

%٠٠1 > خ أ

2,5 

5 

7,5 

10

3 

3 

3 

3

7,5 

15 

22,5 

30

٢ : حيجرتلا لماعم – رامثتسالا غلبم : 3 رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلارامثتسالا غلبم

جد نويلم٠٠1 ≤ إ م

جد نويلم٠٠٥ ≤ إ م <جد نويلم٠٠1

جد نويلم٠٠٠1 ≤ إ م < جد نويلم٠٠٥

جد نويلم٠٠٠1 > إ م

2,5 

5 

7,5 

10

2 

2 

2 

2 

5 

10 

15 

20

٢ : حيجرتلا لماعم – رامثتسالا يف جامدإلا ةبسن : ٤ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلايلحملا ردصملا تاذ تامدخلاو علسلا ةميق لدعم

%٠1 ≤ إإ

%٠3 ≤ إإ <٠1%

%٠٥ ≤ إإ < ٠3%

%٠٥ > إإ

2,5 

5 

7,5 

10

2 

2 

2 

2

5 

10 

15 

20

)عبات( ثلاثلا قحلملا



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٠٦١٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨١ 54

III– ةلكيهملا تارامثتسالا ماظن نم ةدافتسالل ةلهؤملا تارامثتسالا مييقت ةكبش :

: مييقتلا ريياعم –
٢ : حيجرتلا لماعم – فيظوتلا ىوتسم : ١رايعملا

 ةثدحتسملا فئاظولا ىوتسم

٠٠7  ≤ ت م <٠٠٥

٠٠8 ≤ ت م < ٠٠7

٠٠9 ≤ ت م <٠٠8

٠٠٠1 ≤ ت م < ٠٠9

٠٠٠1 > ت م

2 

4 

6 

8 

10

2 

2 

2 

2 

2

4 

8 

12 

16 

20

٢ : حيجرتلا لماعم – )جد رايلم ٠١ > (رامثتسالا غلبم : ٢ رايعملا

رامثتسالا غلبم

2 

4 

6 

8 

10

2 

2 

2 

2 

2

4 

8 

12 

16 

20

٢ : حيجرتلا لماعم – ةصاخلا لاومألا : 3 رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلاةصاخلا لاومألا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلا

%٥2 ≤ خ أ

%٠٥ ≤ خ أ <٥2%

%٥7 ≤ خ أ < %٠٥

%٥7 > خ أ

2,5 

5 

7,5 

10

2 

2 

2 

2

5 

10 

15 

20

جد رايلم ٥1 ≤ إ م ≤ جد رييالم٠1

جد رايلم٠2 ≤ إ م < جد رايلم٥1

جد رايلم ٠3 ≤ إ م < جد رايلم٠2

جد رايلم٠٥ ≤ إ م < جد رايلم٠3

جد رايلم٠٥ > إ م

: مييقتلا جئاتن

لالغتسالا ةلحرم ةدم)ن ع( طاقنلا ددع

٥،73 ≤ ن ع
٠٥ ≤ ن  ع < 73،٥
٥،26 ≤ ن ع < ٠٥
٥7 ≤ ن ع ≤ 26،٥
٥،78 ≤ ن ع ≤ ٥7

٥،78 > ن ع

تاونس ٥
تاونس 6
تاونس 7
تاونس 8
تاونس 9
تاونس ٠1

)عبات( ثلاثلا قحلملا
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١ : حيجرتلا لماعم – ةئيبلا ىلع ريثأتلا : ٤ رايعملا

)عبات( ثلاثلا قحلملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلاةئيبلا ىلع ريثأتلا

ةلكسرملا ةيلوألا داوملا مادختسا

ةقاطلا داصتقا ةيلمع مادختسا

ةددجتملا تاقاطلا ةيلمع مادختسا

ةيزاغلاو ةبلصلاو ةلئاسلا تافيرصتلا ةجلاعم ماظن

3 

3 

4 

3

1 

1 

1 

1 

3 

3 

4 

3

٢ : حيجرتلا لماعم – ةئشانلا تاعانصلاو راكتبالاو ةيجولونكتلا تامهاسملا : ٥ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلانييعتلا

 نيوكت ةدحو دوجو

ريوطتلاو ثحبلل ةدحو دوجو

ةصخر وأ عارتخا ةءارب لالغتسا

ةيعماج ثحب رباخم عم ةيقافتا

راكتبا

ةئشان ةعانص

2 

2 

2 

1 

2 

1

2 

2 

2 

2 

2 

2

4 

4 

4 

2 

4 

2

١ : حيجرتلا لماعم – تارامثتسالا يف جامدإلا لدعم : ٦ رايعملا

ةيئاهنلا ةطقنلالماعملاةطقنلايلحملا ردصملا تاذ تامدخلاو علسلا ةميق لدعم

%٠1 ≤ إإ

%٠3 ≤ إإ <٠1%

%٠٥ ≤ إإ < ٠3%

%٠٥ > إإ

2,5 

5 

7,5 

10

1 

1 

1 

1

2,5 

5 

7,5 

10

: مييقتلا جئاتن

لالغتسالا ةلحرم ةدم)ن ع( طاقنلا ددع

تاونس ٥

تاونس 6

تاونس 7

تاونس 8

تاونس 9

تاونس ٠1

٠3 ≤ ن ع

٤٤ ≤ ن ع <٠3

8٥ ≤ ن ع <٤٤

27 ≤ ن ع <8٥

68 ≤ ن ع <27

68 > ن ع



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 رايعملا
2 رايعملا
3 رايعملا
٤ رايعملا
٥ رايعملا

اهيلع لصحتملا طاقنلا عومجم

)ةنسلا( ةقفاوملا ايازملا ةدم

ةيئاهنلا ةطقنلاحيجرتلاةطقنلامييقتلا ريياعم

ديحولا كاّبشلا ريدم

عبارلا قحلملا 

ديحولا كاّبشلا

يرامثتسالا عورشملا مييقت جئاتنب قلعتي ررقم

خيراتلا


............................................................... : خيراتلا ....................................... : رامثتسالا ليجست ةداهش مقر –

...................................... : خيراتلا ..................................... : رامثتسالا ليجست ةداهشل ةلدعملا ةداهشلا مقر –

............................................................................................................................................. : ةسسؤملا ناونع –

................................................................... : ةفصلا ............................................................ : ينوناقلا لثمملا –

................................................................................................................................................ : نكسملا ناونع –

.............................................................................................................................................. : عورشملا طاشن –

............................................................................................................................................... : رامثتسالا عون –

.................................................................................................................... : رامثتسالا عورشم طاشن عقوم –

........................................................................................................................................... : يزيفحتلا ماظنلا –



: لالغتسالا ايازم ةدم ديدحـت لودج –
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