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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وينوي٢٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١١ يفخّرؤم رارق
ليثمتل تايالولا يف ةئيبلا يريدم لهؤي ،١٢٠٢ ةنس
.ةلادعلا مامأ ةعوفرملا ىواعدلا يف ةئيبلا ريزو

––––––––––

،ةئيبلا ةريزو ّنإ

يــف خّرؤـــملا87-12 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتقـــمب–
نّمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا622-91 مــقر يذـيفـنتلا موــسرـملا ىضـتــقـمبو–
يذلا91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21 يـف
،اهميظنتو تايالولا يف ةئيبلا تايريدم ماهم ددحي

يف خرؤملا7٥3-٠2 مـقر يذـيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عـيـبر٤1
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام رّرـــــــــــقت

ليثمتل تايالولا يف ةئيبلا وريدم لهؤي : ىلوألا ةّداملا
ءاعدإلا ىوعد يف ةيئاضقلا تاهجلا عيمج مامأ ةئيبلا ريزو
.عافدلا ىواعد اذكو

ىلوألا ةداملا يف هيـلع صوـصـنملا لــيـثـمـتلا مـتــي :٢ ةداملا
تايالولا يف ةئيبلا يريدم فئاظو ةسرامم راطإ يف ،هالعأ

.مهتايحالصو مهماهم دودح يفو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رـشـني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي22 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ11 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

ةعمجوب ةليلد

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

وــياــم01 قـفاوـملا2441 ماــع ناــضمر82يـفخرؤــم رارــق
فــلـمو ةــقداـصملا فـلـم لــيـكـشــت ددـحـي ،1202 ةــنس

ةيبطلا تامزلتسملا ىلــع ةـقداصملا ررــقـم دــيدــجت
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

2241 ماع لاوش7 يف خرؤملا12-10 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةـيـلاـملا نوــناــق نـمـضتملاو1002 ةـنـس رـبــمـسيد22 قــفاوملا
،هنم112و012 ناتداملا اميس ال ،ممتملاولدعملا ،2002 ةنسل

ماع لاوش81 يفخّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لّدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،هنم032 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

يف خرؤــملا87-12 مـــقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىضتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2441 ماع بجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا0202 ةــنـس رــــبمـتـبس92 قـــفاوــملا2441 ماـــع رــفـص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدـحـي

يفخّرؤملا423-02 مقر يذـيفـنتلا موـسرــملا ىــضـتـقــمبو–
0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر6
،ةيـبـطلا تاــمزـلـتـسملا ىلــع ةــقداــصملا تاــيـفـيـكـب قــلـعـتملاو
،هنم53و91 ناتداملا اــمـيس ال

:يتأي ام رّرقي

نــــم53و91 نيــتداــملا ماــكــــحأل اــــــقـــيـــبـــــــطــت:ىلوألا ةداــمـلا
يناثلا عيبر6يفخّرؤملا423-02 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا

تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس رـبـمـفون22 قفاوملا2441 ماع
ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا

ةقداصملا ررقم ديدجت فلمو ةقداصملا فلم ليكشت ديدحت
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع

تاــيرــيدــملاب ةصاــخلا اــيـلـعلا بــصاـنـملا ددـــع عزوــي:3ةّداملا
بصنمب ،هالــعأ ىلوألا ةّداــملا نـــم لودــــجلا يف ةروــــكذملا ةــــيئالولا

.ةئيبلل  ةيئالو ةيريدم لك  ىوتسم ىلع )1( دحاو

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٤ ةّداملا
.ةيبعشلا  ّةيطارقميّدلا  ةيرئازجلا

وــياـم61 قــفاوـمـلا2٤٤1ماـــعلاوـــش٤ يــف رــئازـجــلاــب رّرـــح
.12٠2ةنس

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوبمساقلب

ةئيبلا ةريزو
ةعمجوبةليلد

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ
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يلوألا بيــضوــتـلاو يوـــناــثــلا بــيضوتــلا جذومنل حارتقا–
ةلوهسب اهتءارق نـكـمـيو ةـيــئرـم فرــحأــب ،يبـطـلا مزلـتـسمـلل
،رئازجلا يف ةلمعتسم ةيبنجأ ىرخأ ةغل يأبو ةيبرعلا ةغللاب
،رارقلا اذه لصأب قفرملا لوألا قحلملل اًقفو

ليـجـسـت تـبثت ىرــخأ ةـــقـيـثو يأ وأ رــحلا عـيـبلا ةداـــهـش–
نــع ةرداـص ،أـــشـنملا دـــلـب يــف يبـطـلا مزـــلـتـسملا قــيوـسـتو
فرتعم ةطلس لـك نـع وأةـيـنالدـيـصلا ةيميظـنـتلا تاـــطلـسلا

،اهب

ةداــهشو أـشـنملا دــلب يف قوسلا يـف عـضوــلاب صيخرت–
،ءاضتقالا دنع ،ينالديصلا جوتنملا

قوسلا يف عضولل هيلع لوصحلا مت حيرصت لك نع ةخسن–
،ىرخألا لودلا يف يبطلا مزلتسملل

،ةيميظنتلا سيياقملل يبطلا مزلتسملا ةقباطم ةداهش–

عينصتلا يف نيلخدتملا فلتخم نأ اهنم نيبتي ةقيثو–
اـــمـيــسال ،يئاهنلا جوتنملا ،ءاضتقالا دنعو ،ةيدايعلا براجتلاو
OSI ســيياــقــمو ةــنـسـحلا عينـصتلا تاـسراــمم عــم ةــقباــطـملا

ةنسحلا ةيدايعلا تاسرامملاوةنسحلا ةيربخملا تاسراــمملاو
يف اهب حرصملا ةطشنألا ذيفنتب مهنادلب يف اهب مـهـل صــخرــم
،ةقداصملا فلم

،ءاضتقالا دنع ،يبطلا مزلتسملا رعس ةبيكرت–

:هتفصب ،يبطلا مزلتسملا نييعت–

يوــمد نوـكـم وأءاود ىلــع يوـتـحي اـيـبـط اــمزــلـتــــسم*
،تالاثفلا وأ سكتاللا وأيناويح ردصم نم جوتنم وأ

،عرزلل ًالباق اطيشن ايبط امزلتسم*

،ربخملا يف صيخشتلا يف ًالمعتسم ايبط امزلتسم*

.بلطلا بسح ايبط امزلتسم*

جئاـتـنـب ةـقـلـعـتملا تاـموــلــعملاو قــئاــثوــلا نوــكــت نأ بجــي
ةــيداـيــــعـلا رـيــغ براــجـتلاو ةيـنــقـتـلاو ةـيــنالدـيصلا براــجتلا

اــقــفو اـــهعــضو مــتـي ةــلـصـفـم تاــصـخـلـمب ةــقوــفرــم ةــيداـيـعـلاو
.لاجملا اذه يف هـب لوـمـعـملا ميـظـنتـلل

يف ةروكذملا قئاثولاو تامولعملا ميدقت متي:5 ةداملا
)5( ةسمخ نم هاندأ ينقتلا فلملا لكش يف ،هالعأ4 ةداملا
:رارقلا اذه لصأب قفرملا يناثلا قحلملل اقفو ،ماسقأ

،ةصاخلا ةيرادإلا تايطعملا ىلع يوتحي:1 مسقلا–

ةعاجنلاو ةينقتلا لوح تاصخلم ىلع يوتحي:2 مسقلا–
 ،ةيدايعلاو ةيدايعلا ريغو

دـــيدــجت فــلــم وأ ةـــقداــصملا فـــلم عادـــيإ عضخي:2 ةداملا
ديدجتلا وأ ةقداـصملا ةواــتإ وأ قوـقـح عــفد ىلإ ةــقداـصـملا ررـــقـم
قفريو،بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤـملا اــهــلـمـحتــت يــتلا

ةواتإ وأ قوقح ديدست تبثي لصو افـنآ ةروـكذــملا تاــفــلـملاـب
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ديدجتلا وأ ةقداــصــملا

لوألا لصفلا

ةقداصملا فلم ليكشت

ةـــلاـــكوـــلا ىدـــل ةــقداــصملا فــلــم عدوــي نأ بــجــي:3 ةداملا
رــيدــملا يـلدـــيـصلا فرـــط نـم ةـيـنالديـصـلا داوـمـلل ةـيـنطوــلا
،لالـــغـتـسالا وأ/و عيـنـصـتلل ةـينالدـيـصلا ةـسـسؤـملل يـنـقتـلا

   .امهب لومعملا عيرشتلاوميظنتلل اقفو

تامولعملا ةقداصملا فلم نمضتي نأ بجي:4 ةداملا
: ةيتآلا قئاثولاو

ةســسؤـــملا رـــقــم وأنـــطوــملاو يراــجـتـلا مـــسالا وأ مــسالا–
ينــــقــتـلا رـــيدــملا يلدـــيــصلاوبــــلـــطلا ةـبـــحاـــص ةـيـــنالدـــيصلا

،ءاضتقالا دنع ،عنصملاو

،يبطلا مزلتسملل ةيراجتلا ةيمستلا–

 ،يبطلا مزلتسملا نييعت–

،يبطلا مزلتسملا تافصاوم–

،يبطلا مزلتسملا ةبيكرت–

 ،فينصتلا دعاوقو يبطلا مزلتسملا فينصت–

ىلع يبطلا مزلـتـسملا اــهلـكـــشـي دـــق يتـلا راـطــخألا ميــيـقت–
،ءاضتقالا دنع ،ةئيبلا

،عينصتلا ةقيرط فصو–

ةـيـبناــجلا راــثآلاو يــعاودـــلا عــناوـــمو ةـــيـجالــعـلا يــعاودــــلا–
،ءاود ىلع يوتحت يتلا ةيـبـطلا تاـمزـلـتـسـملل

،يبطلا مزلتسملا ظفح ةدموطورش–

اهذاختا بجاولا نمألاوطايتحالا ريبادت لوح تاحورشلا–
صلختلا ءانثأوهلامعتسا دنعويبطلا مزلتسملا نيزخت دنع
اهلكشي دق يتلا ةلمتحملا راطخألا نايب اذكو،تايافنلا نم
،ةئيبلا ىلع يبطلا مزلتسملا

،عنصملا فرط نم ةلمعتسملا ةبقارملا قرط فصو–

: براجتلا ةجيتن–

ةــيـــئاـــيـمـيكــلا – ةـيـئاـــيزـيـفـلا( ةـيــنـقـتلاوةــيـنالدــيصلا *
)ةيجولويبوركيملا وأةيجولويبلاو ةيكيناكيملا ةيئايزيفلا وأ

.ءاضتقالا دنع،ةيدايعلاوةيدايعلا ريغ براجتلا *

،يبطلا مزلتسملا ةعاجن–
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ةيئايزفلاو ةيئايميكلا تامولعملا ىلع يوتحي:3 مسقلا–
:اصوصــخو ،ةـيجوــلوـيـبلاوةـيكـيناــكيملاو

،عينصتلا ةيلمع•

،ميقعتلا ةقيرط ىلع ةقداصملا ريرقت /ميقعتلا•

تاغاوسلا نوكملا وأ /و ةيلوألا ةداملا ةبقارم تاءارجإ•
،ةيحالصلا ةدمويئاهنلا جوتنملاو

.راطخألا مييقت•

مزلتسملا ةعاجن لوح تامولعملا ىلع يوتحي:4 مسقلا–
،ةيدايعلا ريغ ريراقتلاويبطلا

.ةيدايعلا ريراقتلا ىلع يوتحي:5 مسقلا–

لكشلل مراصلا مارتحالا عم )5( ةسمخلا ماسقألا مدقت نأ بجي
قـحـلـملا يـف ليصـفـتلاب نـّيـبملا مـيـقرـتـلا ماــظـنوىوـتحملاو
.هالــعأ ىلوألا ةرـقـفلا يـف روـــكذــملا يناـثـلا

روكذملا لكشلا يف ةقداصملا فلم ميدقت قبطي:6 ةداملا
ديدجتلا بلط وأةقداصملا تابلط عيمج ىلع ،هالعأ5 ةداملا يف

اضيأ ميدقتلا اذه قبطيو .ةقداصملا ررقم ليدعت بلط وأ/و
تامزلتسملا اميس ال ،ةيبطلا تامزلتسملا عاونأ عيمج ىلع
تامزلتسملاوربخملا يف صيخشتلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا
 .ةطيشنلا عرزلل ةلباقلا ةيبطلا

،بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي:7 ةداملا
،ةـيـنالدـيـصلا داوـمـلل ةـيـنطوــلا ةـــلاــكوــلا نــم بـلـطـب ،مدــقــت نأ
هداوــموةـيــلوألا هداوــم ،ءاـضـتقالا دـنـعو ،يـبـطـلا مزـلــتـسملا
ةصاخلا لئاسولاوفشاوكــلاو ىرـخأ تاـبكرــم وأةـطـيـسوـلا
اذــكويـئاــهنلا جوتـنـملا ةدوــج ةـبـقارــمب ةـقـلـعتملا ،ةـيرورــضلا
.ةلصلا تاذ قئاثولا

ةــســسؤــملا ةــيـنالدـيـصـلا داوـمـلل ةـيـنـطوــلا ةــلاــكوــلا غـلـبـت
اقفو ،اهميدقت بجاولا تايمكلا ،بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا

ىرخألا عجارملاو ريياعملا لك وأ ،ةقداصملا فلم صئاصخل
يبـطلا مزـلـتـسملا ءاــفيتسا نم دـكأتـلا لـجأ نـم اـهــب فرــتـعملا
ةقداصملا فلم يف ةدراولا تافصاوملاوةعاجنلاوةبيكرتلا
.عدوملا

يناثلا لصفلا

ةقداصملا ررقم ديدجت فلم ليكشت

بلطب يبط مزلتسم ةقداصم ررقم ديدجت نكمي:8 ةداملا
بـلـطـلا اذــه مدـــقــيو .ةقداصملا ررـقــم لـغـتـسم وأ/و زــئاــح نــم
خيرات لبق اموي )09( نيعست ىدعتي ال لجأ يف فلمب اقفرم
.ررقملا اذه ةيحالص ءاهتنا

ةــقداــصملا ررــقــم دــيدــجت فــلـم عدوــي نأ بــجــي:9 ةداملا
يلديصلا فرط نم ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاـكوــلا ىدــل
ةلغتسموأ/و ةزئاح ،ةينالديصلا ةسسؤملل ينقتلا ريدملا

 .امهب لومعملا عيرشتلاوميظنتلل اقفو ،ةقداصملا ررقم

ةقداصملا ررقم ديدجت فلم نمضتي نأ بجي:01 ةداملا
:ةيتآلا قئاثولاوتامولعملا

ةــسـسؤــملا رــقــم وأنــطوــملاو يراــجـتلا مــسالا وأ مــسالا–
ررــــقــم ةــلـغـتـسـموأ/و ةزـئاـح ،بــــلـطلا ةـــبــحاـــــص ،ةــينالديـصلا
،ينقتلا ريدملا يلديصلاوةقداصملا

،يبطلا مزلتسملل ةيراجتلا ةيمستلا–

،يبطلا مزلتسملا نييعت–

 ،يبطلا مزلتسملا تافصاوم–

،يبطلا مزلتسملا ةبيكرت–

 ،فينصتلا دعاوقويبطلا مزلتسملا فينصت–

ىلع يبـطـلا مزلـتـسملا اـهـلـكـشـي دــق يـتـلا راـطــخألا مييــقـت–
،ءاضتقالا دنع ،ةئيبلا

،ءاضتقالا دنع ،عينصتلا ةقيرط فصو–

ريغ راثآلاو بابطتسالا تاداضمو ةيجالعلا تانايبلا–
،ءاود ىلع يوتحت يتلا ةيبطلا تامزلتسملل اهيف بوغرملا

،يبطلا مزلتسملا ظفح ةدموطورش–

اهذاختا بجاولا نمألاوطايتحالا ريبادت لوح تاحورشلا–
ءاــنــثأوهـــلاــمـعـتسا دــنـعويـبـطـلا مزــلـتـسملا نــيزـــخـت دـنـع
دق يتلا ةلمتحملا راطخألا نايب اذكو،تايافنلا نم صلختلا

،ةئيبلا ىلع يبطلا مزلتسملا اهلكشي

،ةظقيلا ماظن صخلم–

يف يبطلا مزلتسملا رطخل ةبسنلاب ةدئافلا لدعم مييقت–
،أشنملا دلب يفو رئازجلا

ةقداصملا دعب ةمدقملا تاريغتلل ةيجولونورك ليصافت–
فرط نم اهدامتعا يراجلا وأ ةدمتعملا يبطلا مزلتسملا ىلع
،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

يلوألا بيـــضوـــتلاو يوناــــثلا بيـــــــضوتلا جذومن حارتقا–
ةلوهسب اهتءارق نكميو ةيئرم فرحأب ،يبطلا مزلتسملل
اًقفو ،رئازجلا يف ةلمعتسم ةيبنجأ ةغل يأبو ةيبرعلا ةغللاب
،رارقلا اذه لصأب قفرملا لوألا قحلملل

ىلع ءاقبإلا تبثت ىرخأ ةقيثو يأ وأ رحلا عيبلا ةداهش–
ةرداــص ،أـــــشــــنملا دــــلـب يف يبطلا مزلتسملا قيوستو ليجستلا

فرتعم ةطلس لك نع وأ ةينالديصلا ةيميظنتلا تاطـلـسـلا نــع
،اهب

ةداهشو أشنملا دلب يف قوسلا يف عضولا صيخرت ديدجت–
،ءاضتقالا دنع ،ينالديصلا جوتنملا

قوسلا يف عضولل هيلع لوصحلا مت حيرصت يأ نع ةخسن–
،ىرخألا نادلبلا يف يبطلا مزلتسملا ديدجت وأ/و
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وـياــم01 قــفاوــملا2441 ماـــع ناـضـمر82يـفخرؤــم رارـق
ةقداصملا فلم ةيوســت تاــيـفـيـك دّدـحــي ،1202 ةـنس
بـــطـلا يف ةــلـمـعـتـسملا ةـيــبـطـلا تاــمزـلــتــسـملا ىلــع
.يرــشـبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

2241 ماع لاوش7 يف خرؤملا12-10 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةيــلاــملا نوــناــق نـمضتملاو1002 ةـنـس ربـمـسـيد22 قــفاوـملا
،هنم112 ةداملا اميس ال ،مّمتملاولّدعملا ،2002 ةنسل

لاوـــش81 يــفخّرؤــملا11-81 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتــقــمـبو–
،ةحصلاـب قـــلــعـتملاو8102 ةـنـس وــيـلوــي2 قــفاوــملا9341 ماــع
،هنم032 ةداملا اميس ال ،مّمتملاولّدعملا

يــف خرؤـملا87-12 مــقر يساـــئرــلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2441 ماـــع بــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤـملا172-02 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

يفخّرؤــملا423-02 مـقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
0202 ةنــس رــبـمفوــن22 قــفاوــملا2441 ماــع يناـثــلا عـيـبر6
،ةيبطلا تاـمزـلـتـسملا ىلــع ةــقداــصــملا تاــيـــفـيـكـب قــلــعتملاو
،هنم44 ةداملا اميس ال

:يتأي ام رّرقي

موــسرـملا نـم44 ةداـملا ماـــكــحأل اـــقيـبـطـت:ىلوألا ةداملا
2441 ماـع يـناـثــلا عـيـبر6يـفخّرؤــملا423-02 مــقر يذـيـفـنتـلا
ةقداصملا تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا

تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع
ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا فلم ةيوست

.يرشبلا بطلا يف

دـنــع ةــقوـــسـملا ةــيـبـطلا تاــمزـــلــتــسـمـلا نوـــكـــت:2 ةداملا
يفخّرؤــملا423-02 مــقر يذيـفـنـتلا موـــسرـــملا عــيـقوــت خــيراــت
0202 ةــنس ربــمـفوــن22 قفاوملا2441 ماــعيــناـثــلا عـيـبر6
ةـــيوــســت عوــضوــم ،ةــقداـصـملا ررــقــم نودـــب هالــعأ روـــكذــملاو
يف هيلع صوصنملا ةقداصملا ءارجإل اقـفو ،ةــقداـصــملا فــلم
.رارقلا اذه ماكحأ

،ةيميظنتلا سيياقملل يبطلا مزلتسملا ةقباطم ةداهش–
،ءاضتقالا دنع

عينصتلا يف نيلخدتملا فلتخم نأ اهنم نيبتي ةقيثو–
اميس ال ،يئاهنلا جوتنملا ،ءاضتقالا دنعو ،ةيدايعلا براجتلاو
OSI سيياـقــمو ةنـسـحلا عـيـنـصتلا تاــسراــمم عــم ةــقـباـــطـملا

ةنسحلا ةيدايعلا تاسرامملاو ةنسحلا ةيربخملا تاسرامملاو
اهيلع قفاوملا ةطشنألا ذيفنتب مهنادلب يف اهب مهل صخرم
،ةقداصملا ررقم ديدجت فلم يف اهب حّرصملاوأ/و

.ءاضتقالا دنع ،يبطلا مزلتسملا رعس ةبيكرت–

جــئاـتـنب ةـقــلـعتملا تاــمولـــعملاوقــئاــثوــلا نوــكــت نأ بــجــي
ةـيدايــعلا رـيـغ براـــجتلاو ةيـنـقـتلاوةـيـنالدــيصـلا براـجـتـلا

اــقــفو ،اـــهــعـضو مــتي ةــلـصـفم تاــصـخـلمب ةـــقـفرــم ةــيدايـــــعلاو
.لاجـملا اذــه يف هــب لوـمـعملا مــيـظـنـتلل

يف ةروكذملا قئاثولاو تامولعملا ميدقت متي:11 ةداملا
يذلا  هاـــندأ دحوملا ينقتلا فلملا لـــكش يف ،هالـــعأ01 ةداـــملا

،ةــقداـصملا ررــقــم ميـلـسـت نــم ءادــتبا ،تاريغتلا لك ىلع يوتحي
:رارقلا اذه لصأب قفرملا ثلاـثـلا قـحلملل اـقفو

،ةصاخلا ةيرادإلا تايطعملا ىلع يوتحي :1 مسقلا–

ةعاجنلاو ةينقتلا لوح تاصخلم ىلع يوتحي:2 مسقلا–
.ةيدايعلاو ةيدايعلا ريغو

لـــكـشــلل مراــصــلا مارـتـحالا عـم ناـــمــســقـلا مدـــقــي نأ بــجـي
قـحـلملا يف ليصـفـتلاب نيـبملا مـيـقرـتـلا ماـظــنو ىوــتحملاو
.هالــعأ ىلوألا ةرــقـفلا يف روــكذــملا ثلاـثـلا

فلم عاديإ بلط ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نكمي
.هالعأ5 ةداملل اقفو ،)5( ةسمخلا ماسقألا نمـضـتي لــماــك

ةيــنالدـيـصـلا داوـملل ةــيـنطوــلا ةـــلاــكوــلا نـــكــمــي:21 ةداملا
دعب يبطلا مزلتسملا ةعاجن ةربخوأ/و ةدوج ةبقارمب مايقلا

  .ةقداصملا ررقم ديدجت بلطل ينقتلا مييقتلا جئاتن

مدقت نأ ،بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي
ةهجوملا تانــّيعلا ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل

ةروكذملا يئاهنلا جوتنملا ةعاجن ةربخوأ/و ةدوج ةبقارمل
    .هالعأ7 ةداملا ماكحأل اقبط ،هالعأ ةرقفلا يف

ةــــّيـمـسرــلا ةدـــيرـــجلا يـــف رارـــقـــلا اذــــه رشني:31 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس
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