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ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

رــبوـتــكأ٣ قــفاوــملا٣٤٤1 ماـــع رـــفــص٦٢ يـفخّرؤـــم رارـــق
جذومنو بــلطلا ةسارد تاـيــفــيـك ددـحـي ،1٢٠٢ ةنس

داوـــمــــلا لــيـــجــســــتـــلقــــباـــــســـلا بـــلـــطــلا ةراـــمـتــسا
.ةيــنالدـــيـصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

لاّوـــش21 يـف خّرؤــملا7٠-٠2 مــقر نوـــناــقــلاىــضـتـقــمب –
نوــناــق نـمـضتملاو٠2٠2 ةـنـس وــيــنوــي٤ قــفاوــملا1٤٤1 ماــع
،هنم16 ةداـملا اــمـيس ال ،٠2٠2 ةـنـسـل يليـمـكـتـلا ةـيــلاـملا

يـف خّرؤــمــلا182-12 مــــقر يـــساـــئرــلا موــسرــملاىــضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1ماع ةدـعـقـلا يذ62
  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٠91-91 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرـملاىضــتـقـمبو –
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
 ،ممتملاو لدعملا

يف خّرؤملا172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

خّرؤملا٥23-٠2 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملاىــضـتقـمــبو –
٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف

اــمـيـس ال ،ةـيــنالدـيـصـلا داوــملا لـيــجـسـت تاــيـفـيـكـب قـلـعتــملاو
،هنم32و22 ناتداملا

2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤملا رارقلاىضتقمبو –
ةرامتسا جذومن ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
،ةينالديصلا داوملا ليجستل قباسلا بلطلا

2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤملا رارقلاىضتقمبو –
ةـنــجل ماــهـم نـمــضتـملاو٠2٠2 ةـنس رــبـمـسـيد72 قــفاوــملا
،اهريسو اهميظنتو اهليكشتو نييداـيـعـلا ءارــبـخلا

2٤٤1 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤملا رارقلاىضتقمبو –
ليجست تايفيك ددحي يذلا12٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا
ةقّوسملا ريغو ةلجسملا ةدروتسملا ةينالديصلا تاجوتنملا

،أشنملا دلب يف

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم32و22 نيتداملا ماكحأل  اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٥23-٠2 مقر يذيفنتلا

ليجست تايفيكب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا
تاــيــفــيــك دــيدحت ىلإ رارــقــلا اذــه فدــهـــي ،ةـــيـــنالدـــيصلا داوملا
ليجستل قباسلا بلطلا ةرامتسا جذومنو تابلطلا ةسارد
.ةينالديصلا داوملا

ةـلاــكوــلا ىدـــل لـيـجـسـتـلل قــباــســلا بـلـطـلا عدوـــي :٢ ةّداملا
نم قباس بلط ةرامتسا ىلع ةينالديصلا داوملل ةينطولا

ةــــيــــنالدــــيصلا تاسسؤمــــلــــل ينــــقــــتــــلا رــــيدملا يلدــــيصلا فرــــط
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،لالغتسالا وأ/و عينصتلل
.امهب

قحلم يف ليجستلل قباسلا بلطلا ةرامتسا جذومن ددحي
.رارقلا اذه

دـــــيدست تـــبثي لـــصو لــــيجستلل قـــــباسلا بــــلطلاب قـــــفري
مــــــــيظنتلاو عــــــيرشتلل اــــــقبط ،لــــــيجستلا قوـــــقح نـــــم ٥2%
.امهب لومعملا

.بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملل عاديإ لصو مّلسي

داوملا ليجستل قباسلا بلطلا ةرامتسا قفرت:٣ ةّداملا
دحوملا ينقتلا فلملل2 ةدحولاب ةدروتسملا ةينالديصلا

.لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ليجستلا فلمل

داوـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةــلاــكوــلــل ماــعــلا رــيدملا نــكــمــي ،هــنأ رــيــغ
بلطلا ةسارد دنع ةيليمكت ةمولعم يأ بلط ةينالديصلا
.ليجستلل قباسلا

ةسارد عوضوم ليجستلل قباسلا بلطلا نوكي:٤ ةّداملا
داوـــمـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلا حـــلاصم فرـــط نـــم ةــــيــــلــــباــــقــــلا
.مايأ )٥( ةسمخ زواجتي ال لجأ يف ةينالديصلا

يف ةدراولا تامولعملا ةلمكت نم دكأتلا ةساردلا صختو
تاــموــلــعملا ةـــحصو لـــيـــجستـــلـــل قـــباسلا بلـــطـــلا ةراـــمـــتسا
يلديصلاو بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملاب ةقلعتملا

ةينالديصلا تاطاشنلا ةسراممل اهدامتعاو ينقتلا اهريدم
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط

لوبقملا ليجستلل قباسلا بلطلا ةسارد متت :٥ ةّداملا
داوـمـلـــــــل ةـــــــيـنــــــــطوــلا ةــلاــكوــلــــــــل ةـيـنـعملا حــلاصملا فرــط نــم
ةيـلـباــق يـف ّتـبـلا حــلاـصـملا هذــه ىلــع بـجـيو .ةـيــنالدــيـصلا
.هلوبق خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث لجأ يف بلطلا

ةيداصتقالا ةدئافلاو ةيجالعلا ةدئافلا ةسارد نع تبترت اذإ
داوــمــلــل ةــيــنــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلـــل ماـــعـــلا رـــيدملا موـــقـــي ،تاـــظـــفحت

بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا غيلبتب ةينالديصلا
.ةبولطملا ةيليمكتلا تامولعملا ميدقتل
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ةعفنملا ةيجالعلا ةدئافلا ةسارد صخت نأ بجي :٦ ةّداملا
جوــتــنملا ىلإ رــظــنــلاــب ينالدــيصلا جوــتــنملا نــم ةدــئاـــفـــلا وأ
اذـــهـــل ةرـــظــــتــــنملا ةــــناــــكملاو قوسملاو لــــجسملا ينالدــــيصلا
.ةيجالعلا ةيجيتارتسالا يف جوتنملا

: يتأي ام نابسحلا يف ةيجالعلا ةدئافلا ةسارد ذخأت

،ينالديصلا جوتنملا لمحت ةيلباق عم ةيلاعفلا ةبسن –

ةيجالعلا ةيجيتارتسالا يف ينالديصلا جوتنملا ةناكم –
،ىرخألا ةرفوتملا ةيجالعلا قرطلا ىلإ رظنلاب

،ينالديصلا جوتنملا هل صصخملا ضرملا رطخ –

وأ يجالعلا وأ يئاقولا عباطلا اميس ال ،جالعلا فادهأ –
.ةيئاودلا ةجلاعملل يضارعألا

ةــحصلا ةــحــلصم اضيأ ةــيــجالــعــلا ةدــئاــفــلا ةسارد مــيـــقـــتو
ةــبسنــلاــب ينالدــيصلا جوــتــنملا نــم ةرــظــتــنملا ةـــيـــموـــمـــعـــلا
يف ذــــخألا عــــم ،قّوسملاو لــــجسملا ينالدــــيصلا جوـــــتـــــنـــــمـــــلـــــل
ةلثامملا ةليدبلا تاجالعلا دوجوو ةصاخلا ةلالدلا نابسحلا

.هنم نوناعي نيذلا صاخشألاو ضرملا ةلاح راركتو

ديدحت يف ةيداصتقالا ةدئافلا ةسارد مهاست:7 ةّداملا
ىلع نحشلا رعس وأ عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس

حرتقملا رعسلا نيب ماجسنالاب حمسي يذلا ءاودلل ةرخابلا
.ةيجالعلا هتدئافو ءاودلل

: يتأي ام ،صوصخلا ىلع نابسحلا يف ةساردلا هذه ذخأت

،ايلحم عّنصملا ينالديصلا جوتنملا جامدنا ةبسن –

ةـيـموـيـلا ةـفـلـكــلاو يعاــمــتــجالا ناــمضلا نــم ضيوــعــتــلا –
،دروتسملا ينالديصلا جوتنملل جالعلا ةفلكو

.ينالديصلا جوتنملل ةيجالعلا ةدئافلا ةسارد جئاتن –

ىوتسم ىلع بقاوع ريياعملا هذه ىلع بترتت نأ نكمي
ىلع ضوافتلا قاطن ىلع وأ ،هديدحت متيس يذلا ءاودلا رعس

ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا نيب ءاودلل حرتقملا رعسلا
ةنّجللا يأر دعب ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولاو بلطلا
.ةيودألل  ةكرتشملا ةيداصتقالا ةيعاطقلا

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا بلطي نأ بجي :٨ ةّداملا
ةـيـنـعملا نييداــيــعــلا ءارــبخلا ةــنجل يأر ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل

ةيجالعلا ةساردلا جـئاـتــن تراــثأ اذإ ،جالــع فــنـص لـــك بــســح
.تاظفحت

ىدعتي ال لجأ يف نييدايعلا ءاربخلا ةنجل ّتبت نأ بجي
مــيــظــنــتــلــل اــقــبــط ،اــهراــطــخإ خــيراــت نــم اــموــي )٠3( نيثالـــــث
  .هب لومعملا

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا بلطي نأ بجي :٩ ةّداملا
ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا نم ةينالديصلا داوملل
ةـيداصتـقالا ةدـئاـفـلا رـيــثــت اــمدــنــع ،ةــيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب

- ةينالديصلا  وأ/و ةيداصتقالا ةساردلل ميوقت ءارجإ ،تاظفحت
 .ةيداصتقالا

ةدئافلاو ةيجالعلا ةدئافلا ةسارد ريراقت مدقت :٠1 ةّداملا
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملل ةلوبقملا ةيداصتقالا
بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا غلبي يذلا ةينالديصلا

)٠1( ةرشع ىدعتي ال لجأ يف ،ليجستلل قباسلا بلطلا لوبق
.مايأ

داوملل ةيــنطوــلا ةــلاــكوـــلل ماـــعــلا رـــيدـمــــلا مدـــقــي:11 ةّداملا
ةدئافلا تاسارد جئاتنو ليجستلل قباسلا بلطلا ةينالديصلا
وأ ىرـبـكـلا تاـظـفـحـتـلا تاذ ةـيداصتـقالا ةدـئاـفـلاو ةــيــجالــعــلا

،يأرلا ءادبإ لجأ نم ليجستلا ةنجلل ةمئالم ريغ اهنوك
)٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف اهيأر يطعت نأ اهيلع بجيو
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،اهراطخإ خيرات نم ءادتبا ،اموي
.امهب لومعملا

ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل ماـعـلا رـيدملا غــلــبــي
قباسلا بلطلا ةسارد جئاتن ،ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع ىدعتي ال لجأ يف ليجستلل
عـيرــشـتلل اــقــبط ،لـيـجـسـتـلا ةـنــجل يأر لاــسرإو ،ةــلوادــمــلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

قــباــســلا بــلــطــلل ضــفر لـــك نوــكــي نأ بــجــي:٢1 ةّداملا
بلـطـلا ةــبــحاص ةــيــنالدــيصلا ةسسؤمــلــل غــلــبملا لــيــجستــلــل
.اًرّرـــبـم

ةـلاــكوــلا ىدــل نــعــط ميدــقــت ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا نــكــمــي
)٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف ةينالديصلا داوملل ةينطولا

 .هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي

ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت :٣1 ةّداملا
جذومن ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا2٤٤1  ماع
.ةينالديصلا داوملا ليجستل قباسلا بلطلا ةرامتسا

ةّيـــــــمسرلا ةدـــــيرــــجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رـــــشني:٤1 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رـــبوتكأ3 قــفاوملا3٤٤1 ماـــع رــــفص62 يف رــــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع
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قحلملا

ةينالديصلا داوملا ليجستل قباسلا بلطلا ةرامتسا

: ينالديصلا جوتنملا لوح تامولعم -1

: ةيراجتلا ةيمستلا1.1

: ةيلودلا ةكرتشملا ةيمستلا1.2

: ينالديصلا لكشلا1.3

: ةعرجلا٤.1

: غاوسلاو ةلعافلا )داوملا( ةداملل ةيمكلاو ةيفيكلا ةبيكرتلا٥.1

.مفلا قيرط نع ،ينايرش ،يلضع :ةعرجلا ذخأ فصو1.6

: ميدقتلاو فيلغتلا لكش1.7

: يجالعلا ينالديصلا مسقلا1.8

: ةيجالعلا يعاودلا1.9

: )CTA( يئايمكلاو يجالعلا يحيرشتلا زمرلا٠1.1

: عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس1.11

: ةرخابلا ىلع يناجملا نحشلا رعس1.21

: يرئازجلا يمومعلا رعسلا حارتقا1.31

: بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا -٢

: بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ناونعو مسا2.1

: ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا خيراتو مقر2.2

: ينقتلا ريدملا يلديصلا بقلو مسا2.3

: ينقتلا ريدملا يلديصلا ةسرامم ررقم خيراتو مقر٤.2

 : ينالديصلا جوتنملا بلط عضوم -٣

: يلحم جاتنإ3.1

ةيلوألا داوملا نم اقالطنا عينصتلا3.1.1

طيسو جوتنم نم اقالطنا عينصت3.1.2

يلّوأ بيضوت3.1.3

 يوناث بيضوت٤.3.1

: داريتسالا3.2

: ينالديصلا جوتنملا قيوست ةصخر خيراتو مقر3.2.1

: أشنملا دلبو قوسلا يف عضولا ةصخر زئاح3.2.2

ال معن أشنملا دلب يف قّوسم جوتنم3.2.3
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أشنملا دلب يف قيوستلا مدع ببس ريربت ،ال ـب ةباجإلا تناك اذإ

ال معن   رخآ دلب يف ّقوسمو لجسم جوتنم٤.3.2

: رخآلا دلبلا  ديدحت

: ىلع رخآلا دلبلا يوتحي٥.3.2

ةمراص ةينالديص ةيميظنت ةطلس -أ

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا فرط نم اهب فرتعم ةينالديص ةيميظنت ةطلس - ب

: ليجستلل قباسلا بلطلا عون -٤

ةديدج ةلعاف )داوم( ةدام ةدعاقب ينالديص جوتنم1.٤

ينالديصلا لكشلا عاستا2.٤

ديدج عمجت3.٤

ةعرجلا عاستا٤.٤

ديدج ميدقت٤.٥

سينجلا صاصتخا6.٤

لثامم يجولويب جالع7.٤

.)رئازجلا يف الجسم ناك اذإ يعجرملا يجولويبلا جوتنملا وأ يعجرملا صاصتخالا ديدحت(

 : ةيجالعلا ةدئافلا -٥

جراخ نم )ذخألا ةقيرطو ةعرجلاو لكشلاو ةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا( جوتنملا ناك اذإ ةيجالعلا ةدئافلا ةميسق جاردإ
.ةينطولا ةنّودملا

 : ةيداصتقالا ةدئافلا -٦

ةيلحملا ةعانصلا6.1

: عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس6.1.1

: جامدإلا  ةبسن6.1.2

داريتسالا6.2

: أشنملا دلب يف يمومعلا رعسلا6.2.1

: ءاضتقالا دنع ،رخآلا دلبلا يف يمومعلا رعسلا

: جوتنملااهيف قّوسي يتلا ىرخألا نادلبلا يف يمومعلا رعسلا6.2.2

: )1 دلبلا( –

: )2 دلبلا( –

: )3 دلبلا( –

: ضيوعتلا  ةبسنو ةيعضو6.2.3

: يمويلا جالعلا ةفلكت٤.6.2

: جالعلا ةفلكت٥.6.2

.ءاضمإلاو خيراتلا ،ينقتلا ريدملا يلديصلا بقلو مسا


