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نع ةجتانلا ةيجولويبلا تايطعملل يئاصحإلا ليلحتلا–
 ،يلاعلا قفدتلا تاذ تايجولونكتلا

تاودألاو يوـيـحلا ءاـصـحإلل ةدــيدــج بيــلاـسأ رــيوــطـت–
 .ةـيوـيحلا ةــيتاـمولــعملا

نم كيمويتوربلل ةيجولونكتلا ةيضرألا نوكتـت :٤ ةداملا
: عورف )٤( ةعبرأ

فلكيو ،تانيتوربلا ةيمك سايقو صالختسا عرف *
 : يتأي امب

،ءاضعألا وأ/و ةجسنألاو تانئاكلا فلتخم نم تانــّيع دادعإ–

،تاديتببلاو تانيتوربلا صالختسا–

.تاميزنإلاو تانيتوربلا ةيمك سايق–

،يئاـبرــهــكـلا لـصـفلا رـبـع تانـيتورـبلا ليلحـت عرــف *
 : يتأــي اــمب فـلـكيو

لصفلا قرط نم ديدعلا مادختساب تانيتوربلا لصف–
،داعبألا يئانثو يداحأ )EGAP-SDS( يئابرهكلا

ماظنقيرطنعتاميزنإلاوةيلصألاتانيتوربلالصف–
،)EGAP(يئابورهكلالصفلا

.يعانملا عقبتلا لالخ نم تانيتوربلا نع فشكلا–

 : يتأي امب فلكيو ،تانيتوربلا ديدحـتو ةيقــنت عرف *

تادعم ىلع دامتعالاب مويتوربلا ليلحت تاينقت ريوطت–
،ايجولونكت ةروطتم

،اهديدحتو تانيتوربلا ةيقنت–

.اهصيخشتو تانيتوربلل ةيديلقتلا تاليدعتلا ديدحت–

فــلــكــيو ،ةـيــموــيتورـبـلا تاــيـطـعملا ةـــجلاــعــم عرــــف *
 : يــتأــي اـــمـب

،ةيمويتوربلا تانايبلل يتامولعملا ليلحتلا–

،تايطعملا كنب عم اهيلع لصحملا جئاتنلا ةنراقم–

.اهنيزختو تانايبلا ةفشرأ–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوملا2٤٤1 ماــع ةـيــناـثــلا ىدامج٤1 يـف رــئازــجلاـب رّرـح
.12٠2 ةنس يفناج82

ماع ةيناثلا ىدامج٤١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ءاشنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس يفناج٨٢ قفاوملا٢٤٤١
.سابعلب يديس ةعماج ىدل ثحبلل ةكرتشم ةحلصم

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يـفخّرؤـملا361-٠2 مـــقر يـساـئرـلا موـسرـملا ىضـتـقــمب–
٠2٠2 ةــنـس وــيــنوــي32 قـــفاوــملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقلا يذ لوأ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا1٤1-98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9891 ةنس تشغ لوأ قفاوملا9٠٤1 ماع ّةجحلا يذ92
،مّمتملاو لّدعملا ،سابعلب يديس ةعماج ءاشنإ

يـفخّرؤـملا٤5–59 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتــقمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـــمبو–
3٠٠2 ةنس تـشغ32 قـفاوـملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اـــهــمـيظـــنـتب ةـصاــخلا دــــعاوــقــلاو ةــعــماــجلا ماـــهــــم دّدــحـي يذـــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اـهرـيسو

يفخّرؤــملا392–21 مـقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىضتـقــمبو–
دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2
يجولونـــــــكتلاو يملــــــعلا ثــــحبلل ةكرـــــــتشملا حلاــــصملا ماـــــــهم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

يفخّرؤــملا77–31 مــقر يذيفـنتلا موـسرــملا ىضتــقمبو–
يذـــلا31٠2 ةـنس رياـنــي٠3 قـــفاوملا٤3٤1 ماــع لوألا عـيــبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدـحـي

يفخّرؤـملا671-61 مـقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتــقــمبو–
دّدحي يذلا61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

 : يتأي ام  نارّرــقي

موسرملا نم21 ةداــــــملا ماكــــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشملا حلاصملا ماهم دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12
أشنت ،اهريسو اـهـمـيـظـنـتو يجوـلوـنـكـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل
ةـيــجوـــلوــنــكت ةـيــضرأ لــــكش يـف ثــحـبلل ةــكرــتـشم ةـــحــلـصم
 .سابعلب يديس ةعماج ىدل ”ةيعانصلا تايجولونكتلا“

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةـبـسنــلاـب ًاــفرـط رـبـتـعـت يـتـلا تاـسسؤـملا ددـحــت :٢ ةداملا
ةروكذــملا ”ةـيـعانـصـلا تاـيــجوــلوـنـكتلا“ ةـيـجوــلونــكتلا ةيـضرألل

: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

،1 نارهو ةعماج–

،ركسعم ةعماج–

،ةديعس ةعماج–

،ترايت ةعماج–

،راشب ةعماج–

.سابعلب يديسل يلآلا مالعإلل ايلعلا ةسردملا–

تايجولونكتلا“ ةيجولونكتلا ةيضرألا نوكتت:3 ةداملا
: عورف )٤( ةعبرأ نم ”ةيعانصلا

،ةيكيناكيملا تارابتخالاو سايقلاو عينصتلا عرف *
 : يتأي امب فلكيو

قيرط نع ةيكيناكيملا تابيكرتلاو ءازجألا عينصت–
اهيف ميكحتلا متي يتلا وأ ةيديلقتلا تالآلا ىلع عينصتلا

،اقباس ددحم طورش رتفدل اقفو ايمقر

عينصتلا ةيلمع ءانثأ ةيكيناكيملا ءازجألا سايق نامض–
فرط نم ةبولطملا ةدوجلا ةبقارمل وأ ةيضرألا ىوتسم ىلع
،نوبزلا

صاوخلا فلتخمو ةيكيناكيملا رابتخالا تالآ ىلع سايقلا–
 .ةنورملاو بعتلاو دشلا صئاصخ لثم داوملل ةيكيناكيملا

: يتأي امب فلكيو ،داوملا ةبقارمو فيصوت عرف *

ةزهجأ ةطساوب داوملا تانــــّيع يف مكحتلاو فيصوتلا–
ةينيسلا ةعشألاب ةيرتموتكارفيدلا ةزهجأ لثم ،ةقدلا ةيلاع
 ،ةينورتكلإلا حسملا رهاجم وأ

،ةيقيقحلا ماسجألل ةرمدملا ريغ ةبقارملاو فيصوتلا–
،ةقدلا ةزهجأ مادختساب ،ربخملا يف وأ عقوملا جراخ

.ةيئيبلا تارشؤملا ةدوج ةبقارم–

حـئاـفصلا لاـمـعأو ةــيــلوألا جذاــمــنــلا عــيــنصت عرــف *
: يتأي امب فلكيو ،ةيندعملا

داعبألا ةيثالثو )D2( داعبألا ةيئانث عطق لامعأب مايقلا–
)D3( نوبزلا طورش رتفد بسح ةفلتخم جذامن قيقحتل، 

،ةيكيتسالبلا وأ ةيندعملا تاوبعلا ةعانصل يطلا لامعأب مايقلا–

،داعبألا ةيثالثو ةيئانث ةيكيتسالبلا ءايشألا ةعابط–

.داعبألا ةيثالث ةيندعملا ءايشألا ةعانص–

: يتأي امب فلكيو ،ةيندملا ةسدنهلا عرف *

ةينقتويجلا صئاصخلا ديدحتل ةينقتويجلا تاساردلا زاجنإ–
ةسدنهلا لامعأل ساسأك ةمدختسملا ةبرتلل ةيكيناكيملاو
رباخملاو عقوملا يف تارابتخالا( ةيمومعلا لاغشألاو ةيندملا
 ،)ةبرتلا اكيناكيم يف ةقبطملا

يتنمسإلا طالملا ىلع ةيكيناكيملا تارابتخالا زاجنإ–
،ةبلصتملاو ةجزاطلا ةناسرخلاو

داوم ىلع ةيكيناكيملاو ةيئايزيفلا تارابتخالا زاجنإ–
،ءانبلا

مـيـمصت ىلع ةـقـبـطملا ةـيـنـقـتوــيجلا تاساردــلا زاــجــنإ–
.ةرايسلا قرطلاو قرطلا ةفصرأ

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوملا2٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج٤1يــف رــئازــجلاـب رّرــح
.12٠2 ةنس يفناج82

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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ماع ةيناثلا ىدامج7٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ميظنتلا ددحي ،١٢٠٢ ةنس رياربف٠١ قفاوملا٢٤٤١
.ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل يرادإلا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يــفخّرؤملا٠73-91 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتقــمب–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤـملا361-٠2 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
٠2٠2 ةـنـس وـيــنوــي32 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع ةدـــعــقلا يذ لوأ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يـفخّرؤـملا٤5-59 مــقر يذيفنـتـلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–
يذــلا5991 ةـنـس رــيارـبف51 قــفاوـملا51٤1 ماــع ناـضـمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا851-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدـحي يذـلا6991 ةنس ويام٤ قـفاوـملا61٤1 ماع ّةجحلا يذ61

صوصنملا ،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألا ماكحأ قيبطت طورش
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