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ةّيميظنتميسارم

زكرم ءاشنإ نــــمـــضــــتي ،91٠2 ةـــنــــس رــــياربـــف9 قــــفاوـــــــملا٠٤٤1 ماــــــع ةيناثلا ىدامج٤ يف خّرؤم٠٦–91 مقر يذيفنت  موسرم
...........................................................................................................................................................ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا

زــــكرــملا رــــــــــقــم لــــقن نمـــــضتي،91٠2 ةنــــس رـــــياربـــــف9 قـــــــفاوـــــــملا٠٤٤1 ماع ةيناــــثلا ىدامج٤ يف خّرؤم1٦–91 مقر يذيفنت موسرم
.ةدــكيـكس ةـيالو ،ةدـــكيكس ةــيدلب ىـلإ ةــلفلف ةـيدلب نم ايدــسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا

فــــحـــــتــــم ءاــــشــنإ نمــــــــضتــــــي ،91٠2 ةنـــــس رــــيارـــــبف9 قــــفاوــــملا٠٤٤1 ماـــــع ةيناــــثلا ىدامج٤ يف خّرؤم2٦–91 مقر يذيفنت  موسرم
..................................................................................................نارهو ةنيدمب رصاعملاو ثـــــــيدــــحلا نـــــفلل يــــنــــــطو يــــموـــــمع

رـــــييــــست تايفيك ددحي ،91٠2 ةنـــــس رــــيارـــــبف9 قــــفاوــــملا٠٤٤1 ماـــــع ةيناــــثلا ىدامج٤ يف خّرؤم٣٦–91 مقر يذيفنت  موسرم
ىوـــتــــســــــــملاو ةبخــــنلا ييـــــضاير ريـــضــــحتل ينــــطولا قودنـــــصلا“ هناونع يذلا2٠٣–8٤1 مقر صاخلا صيصـــختلا باــــســـــح
.........................................................................“12٠2 ةنسل نارهوب رشع ةعساتلا طـــــــــسوتــــملا ضـــــيبألا رحــــــبلا باــــــــــعلأل يلاــــــــــعـــلا

تاسسؤملا ةمئاق ممتي ،91٠2 ةنـــــس رــــيارـــــبف9 قــــفاوــــملا٠٤٤1 ماـــــع ةيناــــثلا ىدامج٤ يف خّرؤم٤٦–91 مقر يذيفنت موسرم
ربمسيد2 قفاوملا81٤1 ماع نابعش2 يف خّرؤملا٥٦٤–٧9 مقر يذيفنتلا موسرملاب ةقحلملاةصصختملا ةيئافشتسالا

.................................................اهريسو اهميظنتو ةصصختملا ةيئافشتسالا تاسسؤملا ءاشنإ دعاوق ددحي يذلا٧991 ةنس

تـــــيوـــــصـــــتب قلعتي،91٠2 ةنـــــس رــــيارـــــبف91 قــــفاوــــملا٠٤٤1 ماـــــع ةيناــــثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم٤٧–91 مقر يذيفنتموسرم
...............................................................................................................................جراخلا يف نيميقملا نييرئازجلا نينطاوـملا

ةّيدرف ميسارم

نيوكتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عـــــــيــــبر42 يف ةخّرؤــــــم ةيـــــــسائر ميسارم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

نيريدم ماهم ءاهنإ نانـــــمـــــضتي ،8102 ةنـــــس ربمـــــــسيد2 قفاوملا0441 ماــــع لوألا عــــيـــبر42 يف ناـــــخّرؤم نايــــسائر ناــــموسرم
...............................................................................................................................................................تايالولا يف ينهملا نيوكتلل

ميلعتلاو نيوكتلا دهعم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................ةلقروب نيينهملا

نماضتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماــــــع لوألا عـــــيـــــبر42 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موسرم
..........................................................................................................................................................اقباس– ةرسألاو ينطولا

نماضتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربــــمـــسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عــــيــــبر42 يف ةـــــخّرؤم ةيـــــسائر ميــــسارم
.................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

طاشنلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماــــــع لوألا عـــــيــــبر42 يفخّرؤـــــــم يــــسائر موــــــــسرم
.....................................................................................................................................ةريوبلا ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

تاساردلاب ةفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو

ةحصلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ةحصلا ةرازوـبماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا0441 ماـــع يناثلا عـــــــــيــــــبر٧1 يفخّرؤـــــــــــــم يــــــــسائر موسرم
........................................................................................................................................................تايفشتسملاحالصإوناكسلاو

ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا0441 ماـــع يناثلا عـــــــــيــــــبر٧1 يفخّرؤـــــــــــــم يــــــــسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................فودـنـت ةــيالو يفناكسلاو
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صيخلتلاو تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................نيدهاجملا ةرازوب

.....نيدهاجملا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
....................................................................................................................................................................................نيينهملا

ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم نييعت نمضتت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
...............................................................................................................................................................تايالولا يف نيينهملا

ينطولا نماضتلا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
...............................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو

يعامتجالا طاشنلا ةريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................فيطس ةيالو يف نماضتلاو

ريزو ناويد سيئر نييعتنمضتي ،8102 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا0441 ماـــع يناثلا عـــــــــيــــــبر٧1 يفخّرؤـــــــــــــم يــــــــسائر موسرم
...................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلاةرازو

قثوملا ةنهمب قاحتلالل نيوكتلا ميظنت تايفيك دّدحي ،91٠2 ةنس يفناج1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤2 يف خّرؤم رارق
......................................................................................................................................................................هجمارب ىوتحمو

رــــــضــحملا ةـــــنــهمب قاــــــحتلالل نيوكتلا مــــيظنت تاــــيفيك ددــــحي ،91٠2 ةــــنس يـــــفناج1٣ قـــــــــفاوملا٠٤٤1 ماــــــــــع ىلوألا ىداــــــــــــــمج٤2 يف  خّرؤــــــــــم رارـــــــــــق
.............................................................................................................................................................هجمارب ىوـــــــتــحمو يـــــئاــضقلا

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

........رحبلا لاجرل ةيندبلا ةقايللا ريياعم ددحي ،81٠2 ةنس تشغ٦1 قفاوملا9٣٤1 ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
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ـه٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج١١٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس رياربف٠٢ 4

ةّيميظنتميسارم
خّرؤملا٣٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرــــملا ىـــــضـــــتقمبو–

يذلا9991 ةنس ربوتكأ1٣ قفاوملا٠2٤1 ماع بجر12 يف
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا ميظنت ددحي
،اهريسو يجولونكتلا

خّرؤملا1٣1–8٠ مقر يذيفنتلا موسرـــملا ىـــــضـــــتقمبو–
8٠٠2 ةنس وياــم٣ قــــفاوـــملا92٤1 ماــــع يــــناــــثلا عيـــــــــبر٧2 يف

،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

خّرؤملا٧٣1–11 مقر يذيــــفنــــتلا موــــسرملا ىضــتقمبو–
11٠2 ةنس سرام82 قفاوملا2٣٤1 ماع يناثلا عيبر٣2 يف

،ميلاقألا ةيبذاجو ةئيهتل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو

خّرؤملا٦9٣–11 مــــقر يذيــــفنـــــتلا موسرملا ىضـتقمبو–
11٠2 ةنـــــس ربــــمفون٤2 قفاوملا2٣٤1 ماــــع ةجـــحلا يذ82 يف

ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ

خّرؤملا٣٤٤–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2 ةنس ربمـــسيد٦2 قـــــفاوـــــــملا٣٣٤1 ماـــــــع رـــــــفـــــــص لّوأ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ثحبلا معد يمدختسم كالسأل

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

:يتأي ام مسري

موــسرملا نم2 ةداـــملا ماـــــكحأل اقيــــــبطت :ىلوألا ةداملا
2٣٤1 ماــــع ةجـــحلا يذ82 يف خّرؤملا٦9٣–11 مـــقر يذــــيفــنتلا
زكرم أشني ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا

يف ىــعدــيو ”مــــيلقإلا ةئيــــهت يف ثحـــــبلا زكرم“ ىّمـــــسي ثحب
 .”زكرملا “ صنلا بلص

يجولونكتو يملع عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم زكرملا
مقر يذــــيفـــنتلا موـــسرملا ماــــكحأل عضـــخي ،ةيعاطق ةغبـــص هل
قـــــــــــــفاوـــــــملا2٣٤1 ماـــــع ةــــجـــــحلا يذ82 يف خّرؤـــــــملا٦9٣–11
 .موسرملا اذه ماكحألو ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ربمفون٤2

فلكملا ريزولا ةياصو تحت زكرــــملا عـــــضوي :٢ ةداملا
.يملعلا ثحبلاب

.ةنيطنسق ةنيدم يف زكرملا رقم نوكي
يــــــنـطولا بارـــــتلا نــــم رـــــخآ ناـــــــكم يأ ىلإ هلـــــــقن نكـــــمـــــيو

فلــــــكملا رـــــيزولا رــــيرــــقت ىلع ءاــــنب ردــــصي موــــسرم بــــجوــــمب
.يملعلا ثحبلاب

ةيناثلا ىدامج٤ يفخّرؤم٠٦–٩١ مقر يذيفنت  موسرم
نــــمـــضــــتي ،٩١٠٢ ةـــنــــس رــــياربـــف٩ قــــفاوـــــــملا٠٤٤١ ماــــــع
.ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرم ءاشنإ

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٤1 يف خّرؤملا92–٠9 مقر نوناــقلا ىـــــضتقمبو–
قلعتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ريمعتلاو ةئيهتلاب

رفص٠2 يف خّرؤملا٤٠–89 مقر نوناـــــقـلا ىضــــتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو8991 ةنس وينوي٥1 قفاوملا91٤1 ماع
،يفاقثلا ثارتلا

ناضمر٧2 يف خّرؤملا٠2–1٠ مقر نوناقلا ىضــتقمبو–
ةئيهتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد21 قفاوملا22٤1 ماع
،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا

ىدامج91 يف خّرؤملا٠1–٣٠ مقر نوناـــقلا ىضــتقمبو–
قــــلــــعـــــــتملاو٣٠٠2 ةنــــــس وــــــيلوي91 قفاوـــــــملا٤2٤1 ماــــــع ىلوألا

،لّدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

مّرحم12 يف خّرؤملا٦٠–٦٠ مقر نوناــــقلا ىضــــتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤1 ماع
،ةنيدملل يهيجوتلا

بجر٦1 يف خّرؤملا2٠–٠1 مـــــقر نوناــــــقلا ىضــــتقمبو–
ةقداصملا نمضتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا1٣٤1 ماع
،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا ىلع

عـــــيـــــبر81 يف خّرؤـــــملا12–٥1 مقر نوـناـــــقلا ىضــــتقمبو–
نمضــــتملاو٥1٠2 ةنــــس ربمـــــسيد٠٣ قــــــــفاوــــملا٧٣٤1 ماـــع لوألا
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا نوناقلا

خّرؤملا2٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشــــغ٥1 قـــــــفاوــــــــملا8٣٤1 ماـــــع ةدــــعـــــقلا يذ٣2 يف

،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرــملا ىــــضـــــتـــــقمبو–
٧1٠2 ةنس تشـغ٧1 قــــــفاوـــــــملا8٣٤1 ماـــــــع ةدـــــعـــــــقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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٣٤1و٤–99 ناتّداملا امّيس ال ،روتسّدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

خّرؤــــملا2٤2–٧1 مقر يــــسائرلا موسرـــــملا ىــــضتـــقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤـــــملا٣٤2–٧1 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتــــقمبو–
٧1٠2 ةنـــــس تـــــشغ٧1 قــــفاوـــــملا8٣٤1 ماــــع ةدــــعــــقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٥٦2–٠1 مقر يذيفنـــــتلا موــــسرملا ىضــــتقمبو–
٠1٠2 ةنس ربوتكأ12 قفاوملا1٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣1 يف

ينهملا نيوكتلا يف صــــــصختملا زكرملا ءاشــنإ  نمـــــضتملاو
  ،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو

خّرؤملا٤81–٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦1٠2 ةنس ويــنوي22 قـــفاوـــملا٧٣٤1 ماع ناــــضمر٧1 يف

يف ةصصختملا زكارملا ريسو ميظنت تايفيكو ماهم ددحي
،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا

: يتأي ام مسري

رقم لقــن ىـلإ موـــــسرـــــملا اذــــــه فدــــــــهـــــــي : ىلوألا ةّداملا
صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا زكرملا
موسرملا بجومب أشنملا ،ةلفلف ةيدلب نم ايدسج نيقوعملا
ماــــــــــــع ةدـــــــعـــــقــــلا يذ٣1 يف خّرؤـــــملا٥٦2–٠1 مــقر يذـــــيــــــفــــــنـــــتلا

ىلإ ،هالعأ روكذملاو٠1٠2 ةنـــــس رــــبوـــتكأ12 قــــــــفاوـــملا1٣٤1
.ةدكيكس ةيالو ،ةدكيكس ةيدلب

تامازتلالاو قوقحلاو كالمألا عومجم لّوحت :٢ ةّداملا
صــــصـــخـــــــتملا زكرملل نيعباتلا نيمدختسملاو نيصبرتملاو

ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمــتلاو يـــــنهملا نيوــــــكتلا يف
ةيدلبب دوجوملا زكرمــــلل دـــــــيدــــــجلا رـــقـــــملا ىلإ ةلــــــفلف ةيدلـــــبب

.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةدكيكس

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذـه رــــشـــــــني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوـــــــملا٠٤٤1 ماع ةيناــــثلا ىدامج٤يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس رياربف9

ىيحيوأ دمحأ
–––––––––––H––––––––––

ةيناــــثلا ىدامج٤ يفخّرؤم٢٦–٩١ مقر يذيفنت  موسرم
نمــــــــضتــــــي ،٩١٠٢ ةنـــــس رــــيارـــــبف٩ قــــفاوــــملا٠٤٤١ ماـــــع
ثـــــــيدــــحلا نـــــفلل يــــنــــــطو يــــموـــــمع فــــحـــــتــــم ءاــــشــنإ

.نارهو ةنيدمب رصاعملاو
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةفاقثلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

نم٧ ةداملا يف ةددحـملا ماهملا ىلع ةدايز :3 ةداملا
ماع ةجحلا يذ82 يف خّرؤملا٦9٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا

فلكي ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ربمفون٤2 قـفاوـــــملا2٣٤1
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا جمارب زاجنإب زكرملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةقلعتملا ميلقإلا ةئيهت نيدايم يف

نم اهريوطتو اهرييستو ندملاو ميلاقألا ميظنت–
ةيداصـــــتقالاو ةيفاقــــثلاو ةيــــــعامـــــتجالاو ةــــــيئاــــــضفلا ةيـــــحاـــــنلا

،ةيئيبلاو

ىلع ةيخانملا رـــهاوـــظلاو ىرـــــبــــكلا رــــطاــــخـــــملا ريثأت–
،ميلقإلا ةئيهت

،ةيكذلا ندملاو ةيمقرلا ميلاقألا–

ةدعاسملاو ةيملعلا ثاــــحبألل ةدــــيدـــج تاودأ ريوطـــــــت–
.ميلاقألاب قلعتي اميف رارقلا  ذخأ ىلع

يفمهيلع صوصنملا ءاـضعألا ىلع ةداــــــيز:٤ ةداملا
82 يف خّرؤملا٦9٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٣1 ةداملا
روكذملاو11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤1 ماع ةجحلا يذ
: يلثمم زكرملا ةرادإ سلجم مضي ،هالعأ

،ينطولاعافدلاريزو–

،ةينارمعلاةئيهتلاوةيلحـملاتاعامجلاوةيلخادلاريزو–

،ةنيدملاونارمعلاونكسلابفلكملاريزولا–

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألابفلكملاريزولا–

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلابفلكملاريزولا–

،ةيئاملا دراوملابفلكملاريزولا–

،)TAANA(ميلاقألاةيبذاجوةئيهتلةينطولاةلاكولا–

.)REDISOC(راديسوكةيداصتقالاةسسؤملا–

ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوـــــــملا٠٤٤1 ماع ةيناــــثلا ىدامج٤يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس رياربف9

ىيحيوأ دمحأ
–––––––––––H––––––––––

ةيناــــثلا ىدامج٤ يفخّرؤم١٦–٩١ مقر يذيفنت موسرم
نمضتي،٩١٠٢ ةنس ريارــبف٩ قــــــفاوـــــــــــملا٠٤٤١ ماع
ينهملا نيوكتلا يف صصختملا زكرملا رقم لقن
ةـيدلب نم ايدــسج نيقوعملا صاخــشألل نيـــــهمــــتلاو
.ةدــكيـكس ةـيالو ،ةدـــكيكس ةــيدلب ىـلإ ةــلفلف

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاريزو ريرقت ىلع ءانب–
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،نيدهاجملاب فلكملا ريزولا لثمم  –

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملاريزولا لثمم  –

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملاريزولا لثمم  –

،ةضايرلاو بابشلاب فلكملاريزولا لثمم  –

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاب فلكملاريزولا لثمم –

.ةليمجلا نونفلل ايلعلا ةسردملا ريدم  –

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رـــــشــــني :٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوـــــــملا٠٤٤1 ماع ةيناــــثلا ىدامج٤يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس رياربف9

ىيحيوأ دمحأ
–––––––––––H––––––––––

ةيناــــثلا ىدامج٤ يفخّرؤم3٦–٩١ مقر يذيفنت  موسرم
ددحي ،٩١٠٢ ةنـــــس رــــيارـــــبف٩ قــــفاوــــملا٠٤٤١ ماـــــع
صاخلا صيـــــــصـــختلا باــــــــســــــــح رـــــيــــيــــــــــست تاــــيـــــفـــــيك
ينــــطولا قودنـــــصلا“ هناونع يذلا٢٠3–٨٤١ مقر
يلاــــــــــعـــلا ىوـــتــــســــــــملاو ةبخــــنلا ييـــــضاير ريـــضــــحتل
ةعـــساـــــتلا طـــــــــــسوــــتــــملا ضـــــــــيـــبألا رــــحــــــــبلا باــــــــــــــعلأل
.“١٢٠٢ ةنسل نارهوب رشع

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيــــــلاــــملا ريزو نيــــب كرــــتــــــشملا رـــيرقــــــتلا ىلع ءاـــــــــنب–
 ،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

٣٤1و٤–99 ناتداملا اميـــــــسال ،روــــتـــــسدلا ىلع ءاــــــنبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧1–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

مّرحم٤2 يف خّرؤــملا12–٠9 مــــقر نوــــناـــقلا ىضتقمبو–
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ناضمر٤1 يف خّرؤملا٥٠–٣1 مقر نوناـــقلا ىضتقمبو–
ميظنتب قلعـــتملاو٣1٠2 ةنــــس ويــــلوي٣2 قـــــفاوــــملا٤٣٤1 ماع
،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

عيبر91 يف خّرؤملا81–81 مـــقر نوــــناـــــقلا ىضـــــتقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمــــسيد٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

،هنم٥٦ ةداملا اميس ال ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

٣٤1و٤–99 ناتداملا امـــيــــــس ال ،روتــــــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

رفص٠2 يف خّرؤــــملا٤٠–89 مقر نوــــــناقلا ىـــضــــتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو8991 ةنس وينوي٥1 قفاوملا91٤1 ماع
،يفاقثلا ثارتلا

خّرؤملا2٤2–٧1 مـقر يــــسائرلا موسرــــــملا ىضتـــــقمبو–
٧1٠2 ةنس تــــشغ٥1 قـــــفاوـــــملا8٣٤1 ماــــع ةدـــــعــــقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2–٧1 مــــــقر يــــسائرلا موــــــسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا11٣–٣٠ مقر يذيفـــنتلا موــــسرملا ىضــــــتقمبو–
يذلا٣٠٠2 ةنس ربمتبس٤1 قفاوملا٤2٤1 ماع بجر٧1 يف

 ،ةيمحـملا ةيفاقثلا تاكلتمملل ماعلا درجلا دادعإ تايفيك ددحي

خّرؤملا2٥٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا2٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٧ يف

ريسفتلا زكارمو فحاتملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،هنم٧ ةداملا اميس ال ،يفحتملا عباطلا تاذ

: يتأي ام مسري

موسرــملا نم٧ ةداــــملا ماــــكــحأل اقيــــبطت : ىلوألا ةداملا
2٣٤1 ماع ةدعـــقلا يذ٧ يف خّرؤــــــملا2٥٣–11 مــــقر يذـــــيــــفــــنـــــتلا
يساسألا نوناقلا ددحي يذلا11٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا
،يفحتملا عباطلا تاذ ريسفتلا زكارمو فحاتملل يجذومنلا

نفلل ينطو يمومع فحتم ءاشنإ ىلإ موسرملا اذه فدهي
.نارهوب هرقم ددحيو رصاعملاو ثيدحلا

نفلل ينطولا يــموـــــمـــــعلا فـــــحـــــتملا عـــــضوــــي :٢ ةداملا
فلكملا ريزولا ةياصو تحت نارهو ةنيدمل رصاعملاو ثيدحلا

.ةفاقثلاب

ثيدحلا نفلل ينطولا يمومعلا فحتملا مضي :3 ةداملا
رصاعملاو ثيدحلا نفلا تاعومجم نارهو ةنيدمل رصاعملاو
نفلاو ةيطيطختلا نونفلاو ةيليكشتلا ريباعتلاو نونفلا نم
عادبإلاو ويدـيفلا نفو ريوــــــــصتلا نفو يـــــمؤالـــــتلا يمـــــيـــــمصتلا
.يعانصلا

21 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز:٤ ةداملا
ةدعقلا يذ٧ يف خّرؤملا2٥٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
،هالـعأ روــــكذـــملاو11٠2 ةــــنــــس رـــبوـــتكأ٥ قــــفاوـــــملا2٣٤1 ماــــــع
نفلل ينطولا يمومعلا فحتملا هـــــيــــــجوـــــت ســــلـــــــجم نّوــــــكــــتي
: نم نارهو ةنيدمل رصاعملاو ثيدحلا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم  –

ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم  –
،ةينارمعلا



١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥١
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ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرـملا اذـه رـــــشــــــني  :٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوـــــــملا٠٤٤1 ماع ةيناــــثلا ىدامج٤يف رئازجلاب رّرح
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ىيحيوأ دمحأ
–––––––––––H––––––––––

ةيناــــثلا ىدامج٤ يفخّرؤم٤٦–٩١ مقر يذيفنت موسرم
مــــــّمـــتي ،٩١٠٢ ةنـــــــس رــــــــيارـــــبف٩ قــــفاوـــــملا٠٤٤١ ماــــــــع
ةصـصخـــتملا ةــيئافشتـــــــــسالا تاســــــــسؤـــــملا ةــــــمئاـــــق
خّرؤملا٥٦٤–٧٩ مــــــقر يذيــــــفنـــــتلا موسرــــملاب ةقحلملا

ةنسربـمــــــــسيد٢ قفاوــــــــملا٨١٤١ ماع نابــــــــــعش٢ يف
تاـــــــســـــــــسؤــــــــملا ءاــــــــــــشــــنإ دـــــــعاوـــــــــــــق ددـــــــحـــــــي يذـــــــــلا٧٩٩١
.اهريسو اهميظنتو ةصصختملا ةيئافشتسالا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

حالصإو ناكـــــــسلاو ةـــحصلا رـــــيزو رـــــيرـــــقت ىلــــع ءاــــنــــــــب–
،تايفشتسملا

٣٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــنــــــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لاّوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا9٣٤1 ماع

خّرؤملا2٤2–٧1 مقر يــــــسائرلا موــــسرملا ىضــــــتقمبو–
٧1٠2 ةنـــــس تـــــــشغ٥1 قـــــــــفاوــــــملا8٣٤1 ماــــع ةدعقــلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2ةنــــس تشـــــــغ٧1 قـــــــــفاوــــملا8٣٤1 ماع ةدعـــــــقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٥٦٤–٧9 مقر يذيفنـــــتلا موـــــسرملا ىضــــتقمبو–
يذلا٧991 ةنس ربمسيد2 قفاوملا81٤1 ماع نابعش2 يف

ةصصختملا ةيئافشتسالا تاسسؤملا ءاشنإ دعاوق ددــــحي
 ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام مسري

تاسسؤملا ةمئاق موسرملا اذه مّمتي : ىلوألا ةداملا
يذيفنتلا موسرملاب ةقحلملاةصصختملا ةيئافشتسالا

ربمسيد2 قفاوملا81٤1 ماع نابعش2 يف خّرؤملا٥٦٤–٧9 مقر
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٧991 ةنس

خّرؤملا2٤2–٧1 مقر يــــسائرلا موــــسرــــملا ىــــضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2–٧1 مقر يــــسائرلا موـــسرـــملا ىـــضـــتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم٥٦ ةداملا ماـــكـــــحأل اقــــــيبـــــــطت : ىلوألا ةداملا
٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر91 يف خّرؤملا81–81 مقر
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد
صيصخـتـلا باسح رــيــيست تاــيــفــيــك موسرملا اذــه ددــحــي
ريضحتل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣–8٤1 مقر صاخلا

ضيبألا رحـبلا باــــعلأل يلاــــعلا ىوــــتــــسملاو ةبــــخــــنلا يــــيـــــضاير
  .“12٠2 ةنسل نارهوب رشع ةعساتلا طسوتملا

يســـــيئرلا ةنـــــيزــــخلا نيــــمأ تاباــــــتك يف حـــــتـــــفي:٢ ةداملا
هـــــــناوــــنـــــــع يذـــــلا2٠٣–8٤1 مــــــقر صاــــخلا صـــيصـــــخــــتلا باــــسح
ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ريضحتل ينطولا قودنصلا“
نارهوب رشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل يلاعلا
.“12٠2 ةنسل

فرصلاب رمآلا ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا نوكي
.باسحلا اذهل يسيئرلا

: باسحلا  اذه يف ديقي  :3 ةداملا

: تاداريإلا باب يف

،ةلودلا ةينازيم تاصصخم–

،جيورتلا تايلمع جتان–

،اياصولاو تابهلا–

.ىرخألا تاداريإلا لك–

: تاقفنلا باب يف

ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ريضحتب ةطبترملا تاقفنلا
نارهوب رشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل يلاعلا
.12٠2 ةنسل

باسحلا اذه يف ةديقملا تاقفنلاو تاداريإلا ةنودم ددحت
ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب

.ةضايرلاو بابشلاب فلكملا

باسح مييـقتو ةــــعـــــباــــــتـــــم تاـــــــــــيـــــفـــــيك ددـــــــحت :٤ ةداملا
فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب صاخلا صيصختلا

.ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب

فادهألا هيف ددحت لمــع جــــماـــــنرب فرــــصلاب رـــــمآلا دـــــعـي
.زاجنإلا لاجآ اذكو ةرطسملا
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ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوـــــــملا٠٤٤1 ماع ةيناــــثلا ىدامج٤يف رئازجلاب رّرح
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ىيحيوأ دمحأ
–––––––––––H––––––––––

ةيناــــثلا ىدامج٤١ يف خّرؤم٤٧–٩١ مقر يذيفنتموسرم
قلعتي،٩١٠٢ ةنـــــس رــــيارـــــبف٩١ قــــفاوــــملا٠٤٤١ ماـــــع
يف نيميقملا نييرئازجلا نينطاوـملا تـــــيوـــــصـــــتب
.جراخلا

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
ةــــــيلـــــــخادلا رـــــيزونيب كرتـــــشــــــملا رـــــيرقـــــتلا ىلع ءاــــــنب –

نوؤـــــــشلا رـــــــــيزووةينارـــــمعلا ةئيهـــــــتلاوةيلــــــحـملا تاعامجلاو
 ،ةيجراخلا

٣٤1و٤–99 ناتداملا امّيــــــس ال ،روتـــــــسدلا ىلع ءاــــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠1–٦1 مقر يوضــــعلا نوناـــــقلا ىـــضـــتقمبو–
قلعتملاو٦1٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤1 ماع ةدعقلا يذ22
2٦1و٤8و٤٥و٣٣و٦1و9 داوملا امّيس ال ،تاباختنالا ماظنب
،هنم٣٦1و

يف خّرؤملا11–٦1 مقر يوــــــضعلا نوناــــقلا ىضــــــتقمبو–
قلعتملاو٦1٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤1 ماع ةدعقلا يذ22
،تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلاب

خّرؤملا2٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةنس تشغ٥1 قـــــــفاوــــــملا8٣٤1 ماــــــــع ةدــــــعــــــقلا يذ٣2 يف

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
خّرؤملا٣٤2–٧1 مقر يسائرلا موـــــسرـــــملا ىضــــــتقمبو –

٧1٠2 ةنس تشـــــغ٧1 قـــــفاوــــــملا8٣٤1 ماــــــع ةدــــعـــــــقلا يذ٥2 يف
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٥٣٣–٦1 مقر يذيـــفنـــــــتلا موـــــسرملا ىضــــــتقمبو –
٦1٠2 ةنس ربمــــــسيد91 قــفاوــــملا8٣٤1 ماع لوألا عيبر91 يف

نيميقملا  نييرئازجلا نينطاوملا تيوصت طورش ددحي يذلا
تايفيكو ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنال جراخلا يف

  ،كلذ

: يتأي ام مسري

تيوصت تايفـيك موـــــسرملا اذه ددـــــــحي : ىلوألا ةداملا
ناجللا ريسو جراـــخلا يف نيمـــــيقملا نيـــيرئازجلا نيــــــنطاوملا
.ةيباختنالا

لوألا لصفلا

بخانلا ةقاطب ميلستو ةيباختنالا ةمئاقلا

نطاوم لك جراـخلا يف امــــــيقم ابـــــــــخان ربـــــتعي:٢ ةداملا
ةمئاقلا يف ليجستلل ةينوناقلا طورشلا هيف رفوتت يرئازج
يــــــــــــــــــــــــسامولبدلا زكرــــــــملا ىدل الــــــــــــــــجــــــــسم نوكيو،ةيــــــباخـــــــــتنالا
.هتماقإ ناكمل يلصنقلا وأ

نوميقملا نويرئازجلا نونطاوملا لجسي:3 ةداملا
زكرملا ىدل ةحوتـــــفملا ةيــــباخــــتنالا ةمئاــــــقلا يف جراــــــــخلا يف

.مهتماقإ ناكمل يلصنقلا وأ يسامولبدلا

زــــــــــــكرـــــــملا  لبــــــــق نم بـــــخاـــــنلا ةــــــقاـــــطـب ّدـــــــــــــــعت :٤ ةداملا
.يلصنقلا وأ يسامولبدلا

يسامولبدلا زكرملا رقمب بخانلا ةقاطب ّملست:٥ ةداملا
دنعو ،ةيباختنالا ةمئاقلا يف لجسم بخان لكل يلصنقلا وأ
.اهبحاص نكس رقم ىلإ ديربلا قيرط نع لسرت ،ءاضتقالا

لبق اهباحصأل مّلست مل يتلا نيبخانلا تاقاطب ظفحت
زكارملا ىدل ،عارتقالا خيرات نم ، لقألا ىلع ،مايأ )8( ةينامث
نيبخانلا فرصت تحت ىقبتوةيلصنقلا وأةيسامولبدلا
.عارتقالا موي ةياغ ىلإ نيينعملا

بخانلا نكــــــــمي ،بخاـــــــــــنلا ةقاطب دوــــــــجو مدع ةلاــــح يفو
ةـــــمئاـــــقلا يف الـــــجســـــم ناـــــك اذإ تـــيوــــصــتلا يف هقــــــح ةـــــسراــــمم

ةينطولا فيرعتلا ةقاـــــــطــب لـــمــــــحــي نأ بــــجــــيو.ةيـــباــــــختــــنالا
.هتيوه تبثت ىرخأ ةيمسر ةقيثو ةيأ وأ هب ةصاخلا

يناثلا لصفلا
ةيباختنالا ناجّللا

لوألا مسقلا
ةيباختنالا ةّيرادإلا ةنجللا

يوضعلا نوناقلا نم٦1 ةداملا ماكحأل اقبط:٦ ةداملا
٥2 قفاوملا٧٣٤1 ماع ةدعقلا يذ22يف خّرؤملا٠1–٦1 مقر
لك ةبـساــنمب ،بّصــــنت ،هالــــعأ روــــكذـــــملاو٦1٠2 ةنــــــس تـــــشغ

ديلوتلاو ءاسنلا بط
لافطألا بط

لافطألا ةحارج

ةيالولاعقوملاةيمستلاصاصتخالا

......)رييغت نودب(......

لفطلاو مألا ىفشتسم

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

ةملاق

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

ةملاق

..........................)رييغت نودب(..........................

..........................)رييغت نودب يقابلا(..........................
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امهنيعي )2( نينثا نيفظومب ةنجللا هذه ءاضعأ نيعتسي
ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا

.كرتشم رارق بجومب

ثلاثلا لصفلا
تيوصتلا تايفيك

جراـــخلا يف نومـــــــيقملا نوبــــخاـــــنلا سراــــــمي :١١ ةداملا
وأ ةيسامولبدلا زكارملا ىدل ةرشابم تــــيوــصــــتلا يف مــــــهـــقح
.اهيف اولجس يتلا ةيلصنقلا

ةسرامم جراخلا يف نيميقملا نيبخانلا نكمي :٢١ ةداملا
ءادأ مهيلع رذعت اذإ ،مهنم بلطب ةلاكولاب تيوصتلا يف مهقح
 .عارتقالا موي ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا زكارملا ىدل مهبجاو

هقوقحب عتمتي ليكول الإ ةلاكولا حنمت ال:3١ ةداملا
 .ةيسايسلاو ةيندملا

.طقف ةدحاو ةلاكو ّالإ ليكولا زوحي نأ نكمي ال

وأ يسامولبد زكرم يأ ىدل ةلاكولا ررحت:٤١ ةداملا
.جراخلا يف يرئازج يلصنق

نيذلا ،جراخلا يف نيميقملا نيبخانلا نكمي ،هّنأ ريغ
زكارـــــــملا ىلإ لقنــــــــتلاب اـــصوـــصخ طـــــبترت تابوعـــــص نوــــــهجاوي
حمـــــــــــــــست ةقيــــــثو ةـــــيأ دادــــــعإ ،ةــــــيــــــلصـــنقلا وأ ةيـــــساموــــــــلــبدلا
تائيهلا ىدل كلذو ،ةلاكولاب باختنالا يف مهقح ةسراممب مهل
.ةماقإلا دلبل ةيمسرلا ةيرادإلا

ينعملا يلصنقلا وأ يسامولبدلا زكرملا سيئر ىلوتي
.اهدامتعاو ةقيثولا هذه يف ةنمضتملا تامولعملا نم دكأتلا

ةسمخلا لالخ تالاكولا ريرحت ةدم أدبت :٥١ ةداملا
ةّيباختنالا ةئيهلا ءاعدتسا خيراتل ةيلاوملا اموي )٥1(رشع
.عارتقالا خيرات نم ماّيأ )٣( ةثالث لبق يهتنتو

همقري ضرغلا اذهل حوــتفم رتـــــفد يف تالاــــــكولا لـــــجـــــست
.يلصنقلا وأيسامولبدلا  زكرملا سيئر هيلع رشؤيو

مقر يذيفنتلا موــسرـــــــملا ماـــــــكـــــــحأ ىـــــــغــــــلـــــت:٦١ ةداملا
قــــــــــــــــــفاوـــــملا8٣٤1 ماــــــع لوألا عــــــــيــــــــبر91 يف خّرؤـــــــــــــملا٥٣٣–٦1
نينطاوملا تيوصت طورش ددحي يذلا٦1٠2 ةنس ربمسيد91
سلجملا ءاـــــضعأ باخـــتنال جراــــخلا يف نيـــمــــــيقملا نيــــــــيرئازجلا
.كلذ تايفيكو ينطولا يبعشلا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رـــشـــــني :٧١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوـــــــملا٠٤٤1 ماع ةيناـثلا ىدامج٤1يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس رياربف91

ىيحيوأ دمحأ

ةمئاقلا دادـعإب ةفلـــــكملا ّةيباخــــــتنالا ةـــــيرادإلا ةنــــــجللا ،عارــــتقا
وأ ةيسامولبد ةرئاد لك ىوتسم ىلع اهتعجارمو ةيباختنالا

 : نم نوكتتو ،ةيلصنق

زكرملا ســـــيئر وأ ةيــــــساموــــــلبدلا ةيـــــــــلثـــــمــــملا ســــــيئر –
،اسيئر ،يلصنقلا

ةرئادلل ةيباخـتنالا ةمئاــــــقلا يف نيلجـــــسم )2( نيبخان –
،نيوضع ،ةنجللا سيئر امهنيعي ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا

.اوضع ،يلصنق فظوم –

رارق بجومب ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةليكشتلا ددحت
.ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نم

ةناــــمأب ةـــيباخـــــتنالا ةــــــيرادإلا ةنـــــــجـــللا دّوزـــــت :٧ ةداملا
سيئر ةباقر تحت عضوتو يلصنق فظوم اهرّيسي ةمئاد
ماــــكحألل اقــــفو ةّيــــباـــــخـــــتنالا ةمئاـــــــقلا كـــــسم نامـــــــضل ةنجللا
.اهب لومعملا ةّيميظنتلاو ةّيعيرشتلا

رــــقــــمب ةــيباخـــتنالا ةـــيرادإلا ةنـــــجللا عمتـــــــــجت :٨ ةداملا
 .اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب يلصنقلا وأ يسامولبدلا زكرملا

يناثلا مسقلا

ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا رئاودلل ةيباختنالا ناجللا

يوضعلا نوناقلا نم2٦1 ةداملا ماكحأل اقبط :٩ ةداملا
قفاوــــــــــملا٧٣٤1 ماــــــــع ةدعــــــقلا يذ22 يف خّرؤـــــــملا٠1–٦1 مـــــــــقر
لك ةبسانمب بّصنت ،هالعأروكذملاو٦1٠2 ةنس تشغ٥2
ةيلصنقلا وأ ةيـــساـــمولبدلا ةيباــــختــــنالا ناـــــجـــــللا عارتقا
بتاكم عيمج يف اهيلع لصحـملا جئاتنلا ءاصحإب ةفلكملا
ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا ةيباختنالا رئاودلل ةعباتلا تيوصتلا

،ةـــــــيلــــصــــنقلا وأ ةيــــساــــمولبدلا زكارــــملا ىوتـــــسم ىلع عمـــــتــــجتو
فلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهتليكشتو اهددع ددحيو
.ةيجراخلا نوؤشلا

ثلاثلا مسقلا

جراخلا يف نيميقملل ةيباختنالا ةنجللا

يوضعلا نوناقلا نم٣٦1 ةداملا ماكحأل اقبط :٠١ ةداملا
٥2 قــــــفاوـــملا٧٣٤1 ماع ةدعـــــــقلا يذ22 يف خّرؤـــــــملا٠1–٦1 مقر
،عارتقا لك ةبسانمب ،بّصنت ،هالعأ روكذملاو٦1٠2 ةنس تشغ
جئاتنلا عمجب ةفلكملا جراخلا يف نيميقملل ةيباختنالا ةنجللا
ةيسامولبدلا رئاودلا ناجل فرط نم ةلجسملا عارتقالل ةيئاهنلا
.رئازجلا ءاضق سلجمب عمتجتو ،ةيلصنقلا وأ

سيئر مهنــــيب نـــــم ،ةاضق )٣( ةثالث نم ةنجللا نّوكتت
،لدعلا ريزو مهنيعينوــــــيفاـــــضإ ءاـــــضعأو ،راشـــــتـــــسم ةـبـــــترب
.ماتخألا ظفاح
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ةّيدرفميسارم
0441 ماع لوألا عـــــــيــــبر42 يف ةخّرؤــــــم ةيـــــــسائر ميسارم

ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربمسيد2 قـــــفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

–––––––––– 

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
امهفيلكتل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ،امهامسايتآلا

: ىرخأ فئاظوب

،اشتفم هتفصب ،دادحلب دارم–

.لئاسولاو ةيلاملل اريدم هتفصب ،يلاصرب دـمحم–
––––––––––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قازرمّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
تالداعملاوتابثإلاوقيدصتللريدمبئانهتفصب ،يداوج
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نيينهملاميلعتلاونيوكتلاةرازوب

–––––––––––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
نيسحتو فراعملا ديدجتل ريدم ةبئاناهتفصب ،دناح ةبيجن
اهفيلكتل ،نيينهملاميلـعتلاونــــيوكـــــتلاةرازوـــــبىوــــتــــــسملا

.ىرخأ ةفيظوب
––––––––––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةّديــــــسلا ماــــــهم ىهـــــنت ،8102 ةنـــــس ربمـــــسيد2 قـــــفاوـــــــملا0441
ةرازوبجماربلاو عجارملل ريدم ةبئاناهتفصب ،كلاوم ةيدرو
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،نيينهملاميلعتلاونيوكتلا

–––––––––––H––––––––––

ماــــع لوألا عــــيـــبر42 يف ناـــــخّرؤم نايــــسائر ناــــموسرم
نانـــــمـــــضتي ،8102 ةنـــــس ربمـــــــسيد2 قفاوملا0441
.تايالولا يف ينهملا نيوكتلل نيريدم ماهم ءاهنإ

––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
تاـــــيالولا يف ينــــــهملا نـــــيوكـــــتلل نيريدممهتـــــــفصب ،مهؤامــــسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،ةنتاب ةيالو يف ،يسالح دـمحم–

،ةياجب ةيالو يف ،يحول ديشر–

.وزو يزيت ةيالو يف ،بارعأ رصانلا دبع–

ماع لوألا عـــــيبر42 يفخّرؤم يـــــسائر موـــــسرم بجومب
ةّديسلا ماـــــهم ىهـــــــــنت ،8102 ةنس ربـــــمـــــسيد2 قـــــــــــــفاوملا0441
ينهملا نيوكتلل نيريدممهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا نيّديسلاو

:ةيتآلا تايالولا يف
ىلع هتلاحإل ،ةريوـــــبلا ةــــيالو يف ،شــــيلاول نيدلا رون–

،دعاقتلا
،ةدكيكس ةيالو يف ،يزغم لصيف–
نم ءادتبا ،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،ناتيتنأ ةريزج–

.7102 ةنس ويام81
––––––––––H–––––––––––

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربـــــمسيد2 قفاوملا

.ةلقروب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهعم ريدم
––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ّديسلا ماــــهم ىهـــــنت ،8102 ةنـــــس ربــــــمــــــــسيد2 قــــــفاوــــــملا0441
ميلـــــعتلاو نيوـــــكتلا دـــهــــعمل ارــــيدمهتــــفـــــصب ،يتوكسدوــــمــــحم
.هبلط ىلع ءانب ،ةلقروب نيينهملا

––––––––––H–––––––––––

0441 ماــــــع لوألا عـــــيـــــبر42 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمـــــسيد2 قفاوملا
.اقباس– ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

––––––––––
ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةدّيسلا ماهم ىهــنــــت ،8102 ةنـــــس ربــــمـــــسيد2 قـــــفاوـــــملا0441
– ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا دّيسلاو

: اقباس
قـــيـــــــثوــــتلل رــــيدــــم ةـــــبئان اهتـــــفــــصب ،يراــــهزل ميرــــم –

،فيشرألاو
بتكملاب تاساردلل اسـيئر هتــــفـــصب ،ةيــــموب نــــسحأ–

.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا
–––––––––––H––––––––––

0441 ماع لوألا عــــيــــبر42 يف ةـــــخّرؤم ةيـــــسائر ميــــسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربــــمـــــسيد2 قفاوملا
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيــــسلا ماهــــم ىهـــنت ،8102 ةنـــس ربـــمـــســـــيد2 قفاوــــملا0441
ةرسألاو ينــطولا نماــــضتلا ةرازوب ،امهاــــــمسا يتآلا دّيسلاو
: ةأرملا اياضقو

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،ولحل زيزعلا دبع –
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل



١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥١
11م٩١٠٢ ةنس رياربف٠٢

0441 ماـــع لوألا عـــــــــيــــــبر42 يفخّرؤـــــــــــــم يــــــــسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا
حالـــــــــــصإو ناـــــكـــــســـــلاو ةـــحــــــصلا ةرازوـــــب ريدم ةبــــئاــــــــــن
.تايفشتسملا

––––––––––
ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةّديـــــسلا ماــــــــهم ىهـــنت ،8102 ةنــــس ربــــمـــــسيد2 قــــفاوــــــملا0441
نيــــــــمدخـــــتسملل رـــــيدم ةبئاــــــناهتــــــفــــــصب ،ةداو يدوج نــــــب ةزــــــــيو
حالـــــــــــصإو ناكـــــــسلاو ةحـــــصلا ةرازوـــــب نيـــــيـــــنقـــــتلاو نيـــــيرادإلا
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،تايفشتسملا

–––––––––––H––––––––––

ماـــع يناثلا عـــــــــيــــــبر٧١ يفخّرؤـــــــــــــم يــــــــسائر موسرم
ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد٥٢ قفاوملا0441
.تايفشتسملاحالصإوناكسلاو ةحصلا ةرازوـبماهم

––––––––––
ماع يناثلا عيبر٧1 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

نيدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا0441
:تايفشتسملاحالصإوناكسلاوةحصلاةرازوب امهامسا يتآلا

تازيهجتلاو ةلديصلل اماع اريدم هتفصب ،ظفاح ومح –
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيحصلا

،ةينالديصلا داوملل اريدم هتفصب ،تاحيرف ديعس دمحأ –
.هبلط ىلع ءانب

–––––––––––H––––––––––

ماـــع يناــثــلا عـــــــــيــــــبر٧١ يفخّرؤـــــــــــــم يــــــــساــئر موسرــم
ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد٥٢ قفاوملا0441
.فودنت ةيالو يفناكسلاوةحصلا ريدم ماهم

––––––––––
ماع يناثلا عيبر٧1 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

ّديسلا ماـــهم ىهـــنت ،8102 ةنس ربــــــــمــــــســـيد٥2 قــــــفاوــــملا0441
ناكـــــــسلاو ةحـــــصلل اريدم هتفصب ،ريشب يلع ديمحلا دبع

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،فودنت ةيالو يف
––––––––––H–––––––––––

0441 ماــــع لوألا عــــيـــــبر42 يفخّرؤم يـــــــــــسائر موــــــسرم
نييـــــعت نمـــضـــتي ،8102 ةنــــس ربــــمـــــسيد2 قــــــفاوـــــملا

.نيدهاجملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فلكم
––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موــــــسرم بـــــجومب
نيدلاروندّيسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
.نيدهاجملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،سيبيرق

––––––––––H–––––––––––

0441 ماـــــع لوألا عــــــيـــــبر42 يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــــسرم
نييعت نمــــضــــتي ،8102 ةنــــــــس رـــــبمـــســـــيد2 قــــفاوـــــــملا
.نيدهاجملا ةرازوب ريدم ةبئان

––––––––––
ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤــم يـــــــسائر موــــــسرم بجومب

ةمــــــيلس ةّديـــــسلا نـّيعت ،8102 ةنـــــس ربـــــمــــسيد2 قفاوملا0441
ةرازوب ةيخيراتلا رثآملاو زومرلا ةيامحل ريدم ةبئان ،تباث
.نيدهاجملا

ةطــــشنأ ةعباتــــــمل رـــــيدم ةبئان اهتفصب ،طبارم ةميعن–
ةيجوغاديبلا دراوملاو ةقهارملاو ةلوفطلل يتاسسؤملا لفكتلا

.اهمييقتو
–––––––––––––––––––

0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلسومرمعّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

نماضتلا ةرازوبتاعزانملاوميظنتللريدمبئانهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

––––––––––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحمّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
يعامتجالا لاجعـــتسالا جـــــمارــــبلرــــيدمبئانهتـــــفـــــصب ،لادم
هفيلكتل ،ةأرملا اياضـقو ةرــــــــسألاو ينـــــطولا نماـــــضتلا ةرازوب
.ىرخأ ةفيظوب

––––––––––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيهبةدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441

ةلوـــفــــطلاو ةريغـــــصلا ةلوفـــــطللرــــيدمةبـئاناهتــــــفصب ،عبس
ةرـــــــسألاو ينــــطولا نماـــــــضتلا ةرازوـــــبةلئاـــــعلا نـــم ةــــمورـــــحملا

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةأرملا اياضقو
––––––––––H–––––––––––

0441 ماــــــع لوألا عـــــيــــبر42 يفخّرؤـــــــم يــــسائر موــــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمـــــــــضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

ةــــــــــــــــيالو يف نـــماــــضتلاو يعامـــــتجالا طاـــشـــنلا ةرـــــيدم
.ةريوبلا

––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماـــــــهم ىهـــــنت ،8102 ةنــــس ربــــمــــسيد2 قفاوملا0441

نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل ةريدماهتفصب ،تاكرحةحيلص
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةريوبلا ةيالو يف

––––––––––H–––––––––––

0441 ماـــــــــع لوألا عـــــيـــــبر42 يفخّرؤـــــم يــــــسائر موــــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنـس ربــــمــــسيد2 قفاوملا

ةحـــــــصلا ةرازوــــب صيـــــخلتلاو تاــــساردلاب ةـــــــــــفـــــلـــــــــكم
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةــنـــــس ربــــــمـــــــسيد2 قـــــفاوـــــملا0441
صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكماهتفصب ،ريذوخءافوةفيرظ
اهفيلكتل ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب
.ىرخأ ةفيظوب
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0441 ماع لوألا عيبر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
نييعتلا نمضتت ،8102 ةنس ربــــمــــسيد2 قــــــفاوـــــملا
 .نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

––––––––––
ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

يتآلا نادّيــــسلا نـّيــــعي ،8102 ةنــــس ربـــــمــــسيد2 قفاوملا0441
: نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب،امهامسا

،اشتفم ،يلاصرب دـمحم–
.لئاسولاو ةيلاملل اريدم ،دادحلب دارم–

––––––––––––––––––
ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

قازرمدّيسلا نـّيعي ،8102 ةنــــس رـــبمــــــســـيد2 قـــــفاوـــملا0441
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب اشتفم ،يداوج

––––––––––––––––––
ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةبيجنةدّيـــسلا نـّيعت ،8102 ةنـــــس ربمــــسيد2 قـــــفاوملا0441
ةرازوب ةيجوغاديبلا لئاسولاو جهانملل ريدم ةبئان ،دناح
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

––––––––––H–––––––––––

0441 ماع لوألا عيبر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
نيـــــيــــعت نمـــــضــــتت ،8102 ةنس ربــــــمــــسيد2 قــــفاوملا

 .تايالولا يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم
––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلاةداـــــسلا نـّيــــعي ،8102 ةنــــس ربـــمــــسيد2 قـــــفاوملا0441
تايالولا يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم،مهؤامسأ
: ةيتآلا

،ةريوبلا ةيالو يف ،بارعأ رصانلا دبع–
،وزو يزيت ةيالو يف ،يحول ديشر–
.جيريرعوب جرب ةيالو يف ،يسالح دـمحم–

––––––––––––––––––
ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

يتآلا نادّيسلا نـّيعي ،8102 ةنــــس ربــــــمســــيد2 قفاوـــــــملا0441
نيتيالولا يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم،امهامسا
: نيتيتآلا

،ةركسب ةيالو يف ،يڤوزرم رداقلا دبع–
.ةدكيكس ةيالو يف ،نايز دـمحم–

––––––––––––––––––
ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،بيطلا لالعّديسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
.ةيدملا ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريدم

–––––––––––H––––––––––

0441 ماع لوألا عيبر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
نييـــــعـــتلا نـــمـــضـــتت ،8102 ةنــــس ربـــــمـــــسيد2 قـفاوملا
 .ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

––––––––––
ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةيتآلاتاّديسلا نـّيعت ،8102 ةنس ربـــمـــســـيد2 قــــفاوــــملا0441

اــــــــياــــضقو ةرــــسألاو يــــنطولا نماـــــضتلا ةرازوــــب،نــــهؤاــــــــمـــــسأ
: ةأرملا

ةمظنأو طيطختلاو تاساردلل ةريدم ،ينادم ةحيتف–
،مالعإلا

،نيوكتلاو نيمدختسملل ةريدم ،ةداو يدوج نب ةزيو–

هاجت نماــــــــضتلا جــــمارــــبل رــــيدم ةــــبئان ،عـــبـــــس ةيــــــــهب–
.بعص عضو يف بابشلاو نيقهارملا

––––––––––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةفيرظةدّيسلا نـّيعت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
ةرازوب قيثوتلاو نواعتلاو ميـــظــــنتلل ةرــــيدم ،رــــيذوخ ءاــــفو
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

––––––––––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمــحمّديســــلا نـّيعي ،8102 ةنــــس ربــــمــــســـــيد2 قــــفاوــــــملا0441
نماضتلا ةرازوب ةيوعمجلا ةكرحلا ةيقرتل ريدم بئان ،لادم
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

––––––––––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رمعدّيــسلا نـّيــــــعي ،8102 ةنــــــس ربــــمــــســــيد2 قـــــفاوــــــملا0441
نماضتلا ةرازوب فيشرألاو قيثوتلل ريدم بئان ،يلسوم
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

––––––––––H–––––––––––

0441 ماـــع لوألا عـــيــــبر42 يفخّرؤم يساـــئر موسرـــم
نيــــيعت نمـــضـــتي ،8102 ةنــــس ربـــــمســــيد2 قــــــفاوـــملا

ةــيالو يف نــــماـــضــــتلاو يعامتـــــجالا طاـــشـــنلا ةرـــــــــــيدم
.فيطس

––––––––––

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةحيـــــلص ةّديــــسلا نـّيعت ،8102 ةنــــس ربمــــسيد2 قفاوـــــملا0441
ةيالو يف نماـضتلاو يــــعامــــــتجالا طاـــــشــــنلل ةرـــــيدم ،تاــــــــكرح
.فيطس

–––––––––––H––––––––––

ماـــع يناــثــلا عـــــــــيــــــبر٧١ يفخّرؤـــــــــــــم يــــــــساــئر موسرــم
نمـــــــضـــتي ،8102 ةنــــــس ربمـــــسيد٥٢ قـــــفاوــــملا0441
حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ناويد سيئرنييعت
.تايفشتسملا

––––––––––

ماع يناثلا عيبر٧1 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
قازرم دّيـــسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمــــــسيد٥2 قفاوـــــملا0441
حالـــصإو ناـــــكــــسلاو ةـــــحــــصلا رـــــيزو ناوــــــيدل اـــــســـــــيئر ،طوانرغ
.تايفشتسملا
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متي ةذتاسأ يرظنلا نيوكتلا ريطأت ىلوتي:٥ ةداملا
لدعلا ةرازو تاراطإو ةاـضقلاو نيقثوـــــملا نيب نم مهراـــــيتخا

ةلصلا تاذ نيدايـــــملا يف نيصـــــــصختمو نييــــعماج ةذتاــــسأو
تاسسؤملا يف ةلهؤملا تاراـطإلا امـــــيـــــس ال ،قـــــــــثوــــــملا ماهمب
.ةيمومعلا تارادإلاو

ةبقارـملا أدـــبم بــــسح فراعــــملا مييـــــقت مـــــتي :٦ ةداملا
قلعتت ةيرود تاناحتما نمضتيو ،ةرمتسملا ةيجوغاديبلا

.يقيبطتلاو يرظنلا نيبناجلاب

ناحتما ،يرظنلا نيوكتلا ةياهن دنع ،مظــــــــــــــني:٧ ةداملا
،سّردملا جمانربلا نم ةيــــــباـــتك تارابـــــتخا نمــــــضتي يئاـــــهن
 .رابتخا لكل )2( ناتعاس هتّدم

بيردتلا ةياهن دنع ،نيصبرتملا ىلع بجي:٨ ةداملا
قثوملا فارشإ تحت صبرتلا ةياهن ريرقت دادعإ ،يناديملا
.هبتكم ىوتسم ىلع بيردتلا مت يذلا

: يتأي امك نيوكتلل يئاهنلا مييقتلا متي :٩ ةداملا

عوـمـجمل ةرـمـتسملا ةـيـجوـغادـيـبـلا ةـبـقارملا لدـعــم–
،1 لماعملا : ةسّردملا تادحولا

: يئاهنلا ناحتمالل ةيباتكلا تارابتخالا طاقن لدعم–
،2 لماعملا

،2 لماعملا : يناديملا صبرتلا ةطقن–

.1 لماعملا : نيوكتلا ةياهن ريرقت ةطقن–

لك نيوكتلا ةرود يف ايئاهن احجان دعي :٠١ ةداملا
٠2 نم٠1 ،لقألا ىلع ،يواسي ماع لدعم ىلع لصحت صبرتم
.هالعأ9 ةداملا يف روكذملا مييقتلل اقفو

ايئاهن نيحجانلا نيصبرتملا ةمئاق طبضت:١١ ةداملا
 : نم نوكتت يتلا نيوكتلا ةياهن ةنجل فرط نم ،نيوكتلا يف

،اسيئر ،ةلودلا متخو ةيندملا نوؤشلا ريدم–

،قرش( نيقثوملل ةيوـــــهــــج ةــــــفرــــغ لك نـــــع )1( لثــــــــمم–
،اوضع ،نيوكتلا زكرمو ةهج بسح )برغ ،طسو

،اوضع ،نيرطؤملا ةذتاسألا نع )1( لثمم–

اوضع ،ةلودلا متخو نييئاضقلا ناوـــعألا رـــــيدــــم بئان–
.اررقم

ةّيمسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رــــــشني :٢١ ةداـملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىداـــــمج٤2 يف رئازــــــجلاب رّرح
.91٠2 ةنس يفناج1٣

حول بيطلا

لدعلاةرازو
قــــــــفاوــــملا٠٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــــــمــــج٤٢ يفخّرؤـــــــم رارــــــق

ميـــظـــنت تايــــفـــيك دّدـــــحي ،٩١٠٢ ةنــــس يـــفـــــناــــج١3
.هجمارب ىوتحمو قثوملا ةنهمب قاحتلالل نــــــيوكـــتلا

––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

مّرــــحم12 يف خّرؤـــملا2٠–٦٠ مــــقر نوــــناــــقلا ىــــضتقمب–
ميظنت نمضتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤1 ماع
،قثوملا ةنهم

خّرؤملا٣٤2–٧1 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا2٣٣–٤٠ مقر يذيفـنتلا موـــسرـــملا ىضــــــتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠1 يف

9 ةداملا اميس ال،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي
 ،هنم

خّرؤملا2٤2–8٠ مقر يذيفـــنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا92٤1 ماع نابعش لوأ يف

اهماظنو اهتسراممو قثوملا ةنهمب قاحتلالا طورش ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،اهميظنت دعاوقو يبيدأتلا

 ،نيقثوملل ةينطولا ةفرغلا ةراشتسا دعبو–

: يتأي ام ررقي

نـــــــم٥و٤ نيــــتداـــملا ماكــــحأل اقيــــــــــبــــطت:ىـلوألا ةداملا
ماع نابعش لّوأ يف خّرؤــــــملا2٤2–8٠ مقر يذيفـــنتلا موسرملا

فدــــــهي ،هالـــــعأ روكذـــــــملاو8٠٠2 ةنـــــس تشغ٣ قــفاوـــــملا92٤1
ةنهمب قاحتلالل نيوكتلا ميظنت تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه
.هجمارب ىوتحمو قثوملا

نم ررقم بــــجوــــــمب ةيــــنيوـــــكت ةرود حــــــتــــــفت :٢ ةداــــملا
: ددحي نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا

 ،ميظنتلا يف ةررقملا نيوكتلا ةرود ةدم–

،نيوكتلا ةيادب خيرات–

.نيوكتلا دهاعمو تاسسؤم–

خيراتب ةقباسملا يف ايئاهن نوحجانلا غّلبي :3 ةداــــملا
.ىرخأ ةليسو ةيأب وأ يدرف ءاعدتسا بجومب نيوكتلا ةيادب

وأ لصاوتم لكشب يرظنلا نيوكتلا مّظنُي :٤ ةداــــملا
.ةيقيبطت الامعأو تارضاحمو اــــسورد نمـــضــــتيو يـــبوانـــــت
.قيثوتلا بتاكم ىوتسم ىلع يناديملا بيردتلا يرجيو

.نيوكتلا جمارب رارقلا اذهب قحلت

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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: يندملا نوناقلا : ىلوألا ةدحولا

: دوقعلاو تامازتلالا  –١

لاطبإ ،دقعلا راثآ ،دوقعلا يف ةيلكشلا ،دقعلا ةيرظن *
.هنالطبو دقعلا

دقع ،عيــــبــلا دقع( ةيمــــــــسرلا اهــــيف بــــــجت يـــتلا دوقعلا *
،ءيشلاب عافتنالاب ةقلعتملا دوـقعلا ،ةكرــــشلا دـــــقع ،ةضياقملا

.)ةيراعلا دقع ،راجيإلا دقع

.اهؤاهتنا ،اهراثآ ،اهرصانع : ةلاكولا *

: ةيلصألا ةينيعلا قوقحلا –٢

.هقحلت يتلا دويقلاو هقاطن ،ةيكلملا قح *

 .)ةكرتشملا ،ةعئاشلا ،ةزرفملا( ةصاخلا ةيكلملا عاونأ *

.)ةبقرلاو عافتنالا قح( ةيكلملا قح ةئزجت *

.ةزايحلا قح *

.اهطوقس ،اهراثآ ،اهتاءارجإ ،اهطورش : ةعفشلا *

.اهتاءارجإو ةيعبتلاو ةيلصألا ةينيعلا تانيمأتلا –3

.ليجستلا –٤

.نايراقعلا ديقلاو رهشلا –٥

:ريمعتلاو ةيراقعلا ةيقرتلا نوناق : ةيناثلا ةدحولا

.ةيراقعلا ةيقرتلا دوقع–

.ريمعتلاو ةئيهتلا تاودأ–

.ريمعتلاو ةئيهتلا دعاوق–

.ريمعتلاو ةئيهتلا تارارق–

: يراجتلا نوناقلا : ةثلاثلا ةدحولا

،هنهر ،هراهشإ ،هعــيب ،هرــــصاــــنع : يراــــــجـــــتلا لـــــــــحملا–
.رحلا رييستلا

،اهعاونأ : اهب ةطبترملا دوقعلاو ةيراجتلا تاكرشلا–
.اهتيفصتو اهّلح ،اهليدعت ،اهسيسأت

داـــــمــــتـــعالا ،نوــــهرلا ،تاراـــــجيإلا : ةــــيراـــــجـــتلا دوــــــقــــعلا–
.يراجيإلا

 .ةيئاضقلا ةيوستلاو سالفإلا–

: ةرسألا نوناق : ةعبارلا ةدحولا

.هراثآو هطورشو هناكرأ : جاوزلا دقع–

،ةثرولل لقتنت يتلا قوقحلا ،هراثآو هماكحأ : ثاريملا–
،ليزنتلا ،درلا ،لوعلا ،بجحلا ،ةبصعلا ،ضورفلا باحصأ
.لئاسملا حيحصت

.اهيف عوجرلا ،اهطورش ،اهفيرعت : ةبهلا–

.هيف فرصتلا ،هعاونأ ،هناكرأ ،هطورش : فقولا–

.ةيلهألا يميدعو يصقان ىلع ةعقاولا تافرصتلا–

: تابوقعلا نوناق : ةسماخلا ةدحولا

بصنلا–رّوزملا لامعتساو ريوزتلا( حنجلاو تايانجلا–
،لاومألا ضييبتو داسفلا مئارج ،ةنامألا ةنايخ ،لايتحالاو
 .)ردغلا ،ةفص لاحتنا ،ديصر نودب كيش ،ماتخألا ديلقت

: قثوملا ةنهم ميظنت : ةسداسلا ةدحولا

 .هتايحالصو قثوملا  ةنهم فيرعت –1

تائيهلاو هنئابزو هئالمز هاجتا قثوملا تابجاو –2
.اهعم لماعتملا تارادإلا عمو ،ةنهملا ىلع ةفرشملا

.قثوملا قوقح –٣

. )ةيبيدأتلاو ةيندملاو ةيئازجلا( قثوملا ةيلوؤسم –٤

.بتاكملا رييست يف ةثيدحلا تايجولونكتلا جاردإ –٥

)رهشأ٠1( يقيبطتلا نيوكتلا جمانرب /٢

.هتاطاشن فلتخم ىلعو قثوملا ةنهم ىلع فرعتلا–

ةيفيك ،ةيقيثوتلا قئاثولاو دوــــقعلا فلتــــــخم ةــــسارد–
اهراهشإو اهليجستو اهعيقوتو اهريرحتو اهماربإو اهريضحت
.اهظفحو

تالجسلا ىلع عالطالاو ةيقيثوتلا ةبساحملا ناقتإ–
.اهكسم تايفيكو اهكسم بجي يتلا

لماعتي يتلا تائيهلا و حلاصملا عيمج ىلع فرعتلا–
: ةيتآلا حلاصملا ةرايز اميس ال ،اهيلإ لقنتلاو قثوملا اهعم

ظفاـــــــــحملا ماــــهـــم ىلع فرـــــعــــــتلا : ةيراــــقعلا ةــظفاحملا *
ىلع فرعتلا ،رهشلاو ديقلا يتيلمع يف هتايحالصو يراقعلا

مقرلا

1

2

٣

٤

٥

٦

يندملا نوناقلا

ةيراقعلا ةيقرتلا نوناق
ريمعتلاو

يراجتلا نوناقلا

 ةرسألا نوناق

تابوقعلا نوناق

قثوملا ةنهم ميظنت

 اس٠٧

اس٠٦

اس٠٤

اس٠٣

اس٠2

اس٠2

٣

٣

٣

2

2

2

٥١

مجحلاتادحولا
يعاسلا

لماعملا

اس٠٤٢عومجملا

قحلملا
)2 نارهش( يرظنلا نيوكتلا جمانرب /١
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: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥و٤ نيتداملا ماكحأل اقيبطت: ىـلوألا ةداملا
11 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٥1 يف خّرؤـــــــــــملا٧٧-9٠ مـــــقر يذــــــــيفنتلا

ىلإ رارـــــــــــقلا اذـــــــه فدــــــــــــــهي ،هالــــــعأ روـــــــــــكذملاو9٠٠2 ةــــنــــــــــس رــــــــــــــياربف
يئاضقلا رضحملا ةنهمب قاحتلالل نيوكتلا ميظنت تاــيفيك دـــــيدحت
.هجمارب ىوتحمو

نـــــم ررــــــقم بــــــجومب ةــــينيوكت ةرود حـــــتفت:٢ ةداــــملا
: ددحي نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا

 ،ميظنتلا يف ةررقملا نيوكتلا ةرود ةدم –

،نيوكتلا ةيادب خيرات –

.نيوكتلا دهاعمو تاسسؤم –

خيراتب ةقباسملا يف ايئاهن نوحجانلا غّلبي:3 ةداــــملا
.ىرخأ ةليسو ةيأب وأ يدرف ءاعدتسا بجومب نيوكتلا ةيادب

وأ لصاوتم لكشب يرظنلا نيوكتلا مّظني :٤ ةداــــملا
.ةيقيبطت الاــــمعأو تارــــضاحمو اـــسورد نــــمضتيو ،يــــبوانت
نيرضحملا بتاكم ىوتسم ىلع يناديملا بيردتلا يرجيو
.نييئاضقلا

.نيوكتلا جمارب رارقلا اذهب قحلت

متي ةذتاسأ يرظنلا نيوكتلا ريطأت ىلوتي :٥ ةداملا
تاراطإو ةاضقلاو نييئاضقلا نيرضحملا نيب نم مهرايتخا

نــيدايملا يف نيــــصصختمو نييــــعماج ةذــــتاسأو لدــــعلا ةرازو
ةلهؤملا تاراطإلا اميس ال ،يئاضقلا رضحملا ماهمب ةلصلا تاذ

.ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

ةـــبقارملا أدـــبم بــسح فراـــعملا مـــييقت مــــتي:٦ ةداملا
قلعتت ةيرود تاناحتما نمضتيو ،ةرمتسملا ةيجوغاديبلا

.يقيبطتلاو يرظنلا نيبناجلاب

ناحتما ،يرظنلا نيوكتلا ةـياهن دــــنع ،مــــــظني:٧ ةداملا
،سّردملا جــمانربلا نـــم ةـــيباتك تاراــــبتخا نمـــضتي يــــئاهن
 .رابتخا لكل )2( ناتعاس هتدم

بيردتلا ةياهن دنع ،نيصبرتملا ىلع بجي:٨ ةداملا
رضحملا فارشإ تحت صبرتلا ةياهن ريرقت دادعإ ،يناديملا
.هبتكم ىوتسم ىلع بيردتلا مت يذلا يئاضقلا

: يتأي امك نيوكتلل يئاهنلا مييقتلا متي :٩ ةداملا

عوـــمجمل ةرــــمتسملا ةـــيجوغاديبلا ةـــبقارملا لدــــعم –
،1 لماعملا : ةسّردملا تادحولا

:يئاهنلا ناحتمالل ةيباتكلا تارابتخالا طاقن لدعم –
،2 لماعملا

،2 لماعملا : يناديملا صبرتلا ةطقن –

.1 لماعملا : نيوكتلا ةياهن ريرقت ةطقن –

،يصخشلا رهشلا ،ينيعلا رهشلا ،اهبيترتو ةيراقعلا تاقاطبلا
.يراقعلا رتفدلا دادعإ ،راهشإلل ةلباقلا دوقعلاو قئاثولا

ثـــــــــــــيراوــــــــملاو عـــــــــباـــــــــطــــلاو لــــيــــــــــجـــــــــســــــــــتلا ةــــــــيـــــــــــــــشــــــتـفم *
تاــــياـــــغ ،ليــــجستلا شــــتفم ماهـــــم ىلع فرـــــعــــــتلا: ةــــــــيقاطبلاو
سراهف ليجست ،ةفلتخملا دوقعلا ،ماكحألا ليجست  ،ليجستلا
.ةيبسنلا موسرلاو ةتباثلا موسرلا ضبق ،دوقعلا

تاءارــــــــــجإ ىلـــع فرــــعــــتلا: يـــضارألا حــــســــم حـــــلاـــصم *
دصر ،قئاثولا ريضحت ،يوجلا ريوصتلا ،تاططخملا ،حسملا
تاططخم دادعإ ،ماسقألا ،ءازجألا ،دودحلا مسر ،تاضارتعالا
.ةيدلبلا

: يـــــعامـــتجالا نامــــضلا حلاـــــصمو لـــمعلا ةيشتفم *
قلعـــــتي امـــــيف ةــــــصاخ ،حلاـــــصملا هذه تاـــــطاشــــن ىلع فرعـــــــتلا

تافلاخم ةبقارم ،تاكارتشالا عفد ،نيفظوملاب حيرصتلاب
.رضاحملا فلتخمو لمعلا

ىلع فرعتلا: ةيالولاب ءانبلاو ريمعتلا ةيريدم *
تافلاخملا ةنياعم ،ةقباطملا ،ةئزجتلا ةصخر دادعإ تاءارجإ

.تاءارجإلاو

،ةحلصملا هذه ىلع فرعتلا: يراجتلا لجسلا ةحلصم *
،تايمستلا ،عويبلا ،ةينوناقلا تانالعإلل ةيمسرلا ةرشنلا
،يراجـــتلا لجــــسلا نم بطــــشلا ،يراــــجـــتلا لــــجــــسلا يف دــــيـــــقلا
.يراجتلا لجسلل ةينورتكلإلا ةباوبلا

––––––––––H–––––––––––

١3 قــــــــــــــــــفاوملا٠٤٤١ ماــــــــــع ىلوألا ىداــــــــــــــمج٤٢ يفخّرؤــــــــــم رارـــــــــــق
نيوكتلا مــــيظنت تاــــيـــــفـــــــيك ددــــــــــحــــي ،٩١٠٢ ةــــنــــس يـــــــــفناج
.هجمارب ىوـــــــتــحمو يـــــئاــضقلا رــــــضــحملا ةـــــنــهمب قاــــــحتلالل

````````````````````

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

ماع مرحم12 يف خّرؤملا٣٠-٦٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
مــــيظنت نــــمضتملاو٦٠٠2 ةـــنس رـــــياربف٠2 قــــــفاوملا٧2٤1
،يئاضقلا رضحملا ةنهم

يف خّرؤملا٣٤2-٧1مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــــملا2٣٣-٤٠ مــــقر يذـــــيفنتلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠1

،هنم9 ةداملا اميس ال ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٧٧-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا9٠٠2 ةنس رياربف11 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٥1

اهماظنو اهتسراممو يئاضقلا رضحملا ةنهمب قاحتلالا طورش
،مّمتملاو لّدعملا ،اهميظنت دعاوقو يبيدأتلا

نـــــــيرـــــضحملل ةـــــيــــــنطولا ةــــــفرــــغلا ةراـــــــشــــتسا دـــــــــعبو –
 ،نييئاضقلا
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،نـــــيوــكتلا ةرود يف اـــــــــيئاهن اـــحــــــجان ّدــــــــــــعي:٠١ ةداملا
٠1 ،لقألا ىلع ،يواسي ماع لدعم ىلع لصحت صبرتم لـــــك
.هالعأ9 ةداملا يف روكذملا مييقتلل اقفو٠2 نم

ايئاهن نيحجانلا نيصبرتملا ةمئاق طبضت:١١ ةداملا
 : نم نوكتت يتلا نيوكتلا ةياهن ةنجل فرط نم نيوكتلا يف

،اسيئر ،ةلودلا متخو ةيندملا نوؤشلا ريدم –

نييئاضقلا نيرضحملل ةيوهج ةفرغ لك نع )1( لثمم –
،اوضع ،نيوكتلا زكرمو ةهج بسح )برغ ،طسو ،قرش(

،اوضع ،نيرطؤملا ةذتاسألا نع )1( لثمم –

اوضع ،ةلودلا مــــــتخو نييئاــــضقلا ناوــــعألا رــــــيدم بئان –
.اررقم

ةّيمـــــسرلا ةدــــيرجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشني :٢١ ةداـملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤2 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس يفناج1٣

حول بيطلا

ةقحتسملا نويدلا ليصحتو ةيذيفنتلا تادنسلا ذيفنت -٧
،اهعاديإ وأ اهضرع لوبق وأ ايئاضق وأ ايدو

،ذيفنتلا تالاكشإ ةيوست تاءارجإ -8

،اهراثآو زوجحلا عاونأ -9

،زجحلا تاءارجإ لاطبإ -٠1

 ،زجحلل ةلباقلا ريغ لاومألا -11

،ةيراقعلا عويبلا -21

   ،ذيفنتلا نم ةلصحملا غلابملا عيزوت -٣1

.ةيرادإلاو ةيندملا داوملا يف لاجعتسالا -٤1

: يندملا نوناقلا : ةيناثلا ةدحولا

: دوقعلاو تامازتلالا -١

،دقعلا ةيرظن *

،دوقعلا يف ةيلكشلا *

 ،دقعلا راثآ *

.دقعلا نالطب *

: ةيلصألا ةينيعلا قوقحلا -٢

ةدراولا ةينيعلاو ةيصخشلا تانيمأتلاو ةيكلملا دوقع *
.اهيلع

اهعاونأو اهناكرأ ،ةيراجتلاو ةيندملا ةكرشلا دقع -3
.اهتيفصتو اهؤاضقناو

.يعامتجالا نامضلاو لمعلا تاعزانم -٤

.ليجستلاو عباطلا نوناق -٥

تاءارــــــجإلاو تاـــــبوقعلا نوـــــناق : ةـــــثلاثلا ةدــــــحولا
: ةيئازجلا

،روزـــملا لاـــمعتساو رـــيوزتلا ،ماـــتخألا رـــسك( مئارج -1
ءايشألا ليوحت ،دــيصر نودب كــيش ،ةــنامألا ةــنايخ ،بـــصنلا
،)لاومألا ضييبتو داسفلا مئارج ،ةزوجحملا

رــــضحملا ىلع ناــــيصعلاو يدــــعتلاو ةـــناهإلا مــــئارج -2
.هماهم ةيدأت ءانثأ يئاضقلا

: يئاضقلا رضحملا ةنهم ميظنت : ةعبارلا ةدحولا

،يئاضقلا رضحملا فيرعت -1

هنئابزو هــئالمز هاــــجتا يـــئاضقلا رــــضحملا تاــــبجاو -2
،هيلع ةفرشملا تائيهلاو

قحلملا
)2 نارهش( يرظنلا نيوكتلا جمانرب/١

1

2

٣

٤

تاءارجإلا نوناق
ةيرادإلاو ةيندملا

 يندملا نوناقلا

تاـــــــــبوـــــقــــــــعلا نوــــــناــــــق
ةيئازجلا تاءارجإلاو

رضحملا ةنهم ميظنت
يئاضقلا

اس٠21

اس٠٦

اس٠٤

اس٠2

٣

2

2

1

لماعملايعاسلا مجحلاتادحولامقرلا

٨اس٠٤٢عومجملا

: ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق : ىلوألا ةدحولا

 ،يئاضقلا ميظنتلا -1

،اهعاونأو ةيئاضقلا ماكحألا موهفم -2

،ةيداعلا ريغو ةيداعلا نعطلا قرط -٣

فيلكتلا( يمسرلا غيلبتلا دوقعو ةينوناقلا لاجآلا -٤
.)تانالعإلاو تادنسلاو دوقعلا غيلبتو روضحلاب

.اهليصحت ةيفيكو ةيئاضقلا فيراصملا -٥

،اهعاونأو ةيذيفنتلا تادنسلا -٦
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،يئاضقلا رضحملا قوقح -٣

ةـــيبيدأتلاو ةـــيندملا( يئاضقلا رــــــضحملا ةـــيلوؤسم -٤
،)ةيئازجلاو

ىدـــــل ةــــمدخلاب ماــــيقلل يـــــئاضقلا رــــضحملا رـــــيخست -٥
،ةيئاضقلا تاهجلا

.بتاكملا رييست يف ةثيدحلا تايجولونكتلا جاردإ -٦

)رهشأ٠1(يقيبطتلا نيوكتلا جمانرب /٢

فلتخم ىلعو يئاضقلا رضحملا ةفيظو ىلع فرعتلا –
،هتاطاشن

ةيفيكو ةيمسرلا تادنسلاو دوقعلا فلتخم ةسارد –
اهلوصأ ظفحو ،يمسرلا متخلاب اهغمدو اهليجستو اهريرحت
،فيشرألا يف

لماعتي يتلا تائيهلاو حلاصملا عيمج ىلع فرعتلا –
: اميسال ،اهيلإ لقنتلاو ،يئاضقلا رضحملا اهعم

،لمعلا ةيشتفم /1

،يعامتجالا نامضلا ةئيه /2

،بئارضلا ةرادإ /٣

،ةيراقعلا ةظفاحملا /٤

.ةيئاضقلا تاهجلا /٥

،ةيناديملا هتالقنت عيمج يف يئاضقلا رضحملا ةقفارم –

ىلــــع عالـــــطالاو يـــــئاضقلا رـــــضحملا ةــــبساحم ناـــــقتإ –
.اهكسم ةقيرطو اهكسم بجي يتلا تالجسلا

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

٩3٤١ ماـــــع ةجــــــحلا يذ٥ يفخّرؤــم كرتــــــشم يرازو رارق
ةقايللا ريياعم ددحي ،٨١٠٢ ةنس تشغ٦١ قفاوملا
.رحبلا لاجرل ةيندبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ّنإ

،لـــقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

يف خّرؤملا٠٦2–٥1 مقر يسائرلا موسرملا ىضـــــتقمب–
٥1٠2 ةـــــــــنـــــس رــــبوـــــتكأ٧ قـــــــفاوـــــملا٦٣٤1 ماـــــع ةـــجــــحلا يذ٣2
ةدمتعملا ،يرحبلا لمعلا ةيقافتا ىلع قيدصتلا نمضتملاو
هترود يف ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ماعلا رمتؤملا فرط نم
،٦٠٠2 ةنس رياربف٣2 يف فينجب ،نيعستلا و ةعبارلا

يف خّرؤملا1٠–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧1٠2 ةنس رياني2قفاوملا8٣٤1 ماع يناثلا عيبر٣
،اهميظنتو لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا ماهم

خّرؤملا٣٤2–٧1 مقر يــــــسائرلا موـــسرملا ىضــــــتقمبو –
٧1٠2 ةنــــــس تـــــشغ٧1 قـــفاوـــملا8٣٤1 ماــــع ةدـــــعـــــقلا يذ٥2 يف

 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا9٧٣–11 مــــقر يذيفــــنتلا موسرملا ىـــــضـــــتقمبو–
11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا2٣٤1 ماع ةجحلا يذ٥2 يف

حالــــــــــــــصإو ناكـــــسلاو ةـــحـــصلا رـــيزو تاــــيــــــحالـــص ددــــــحي يذــــــــلا
،تايفشتسملا

خّرؤملا8٠1–٦1 مقر يذيــــفنـــــتلا موـــسرملا ىضـتقمبو–
ةنــــس سراـــم12 قـــــفاوـــملا٧٣٤1 ماــــع ةيـــناــــثلا ىدامـــــــج21 يف

ىلع لوصحلاو ةينهملا تالــهؤــــملا طورـــــش ددحي يذلا٦1٠2
،هنم )٣ ةرقفلا(11 ةداملا اميسال ،ةقباطملا ةيرحبلا تاداهشلا

خّرؤملا11٣–٦1 مـــقر يذيـــفنـــتلا موــــسرــــملا ىــــضـــــتقمبو–
ةنـــــــــــس رـــبمـــسيد لوأ قــــفاوــــملا8٣٤1 ماــــع لوألا عــــــيبر لوأ يف

،لـقنلاو ةـيمومعلا لاـغشألا رـيزو تاـيحالص ددحي يذلا٦1٠2

٦2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣891 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٤٠٤1 ماع رفص
،نفسلا نتم ىلع يرحبلا ةفيظو ةسراممل ةيندبلا ةيلهألاطورش

: يتأي ام ناررـــــــــــقـي

نم )٣ ةرقفلا(11 ةداملا ماكحأل اـقيبطت :ىلوألا ةداـملا
ةيناثلا ىدامج21 يف خّرؤملا8٠1–٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا

،هالــــــــعأ روـــــــكذـــــملاو٦1٠2 ةنـــــس سراـــــم12 قــــفاوـــــملا٧٣٤1 ماع
.رحبلا لاجرل ةيندبلا ةقايللا ريياعم ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي

ةسرامم يف بغري صخش لك ىلع بجي :٢ ةداملا
نم املاس نوكي نأو ،ةديج ةحصب عتمتي نأ رحبلا لاجر ةنهم
لهؤم ريغ هلعجت نأ اهنأش نم يتلا تاباصإلا وأ ضارمألا لك
نيرخآلا مقاطلا ءاضعأ ىلع ارطخ لكشي نأ وأ ةحالملاب مايقلل
.باكرلاو

لوألا قحــــــلــــــــملا يف ،تاــــباــــصإلا وأ ضارــمألا ةمئاق ددحت
  .رارقلا اذهب

لاجر ءابطأ ةيندبلا ةقايللا ةنياعمب موقي:3 ةداملا
طورشلا بسح ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملل نوعباتلا رحبلا
.هالعأ2 ةداملا يف ةددحملا

قحـلملا يف ةحـــــصلل ةيمومعلا تاســــــسؤملا ةمئاـــــق ددحت
.رارقلا اذهب يناثلا

ريزولا نم ررقم بجومب رحبلا لاجر ءابطأ ةمئاق ددحت
.ةحصلاب فلكملا

صخشلا ةلاح بولطملا يبطلا صحفلا يعاري :٤ ةداملا
: صحفلا اذه نوكيو ،هذيفنتب موقيس يذلا لمعلا ةعيبطو

،يرحبلا نيوكتلا ةسسؤمب قاحتلالا دنع–

،ةنهملاب قاحتلالا دنع–
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)٣( ةــــــــثالث نع دـــــــيزت ةدــــمل لمـــــعلا نع فــــقوـــــــتلا دــــعب–
.ثداح وأ ضرم ببسب عيباسأ

ةصاخلا ةيـبطلا تاــــصوـــــحفلا ءارــــجإ ىلوــــــتي:٥ ةداملا
ءابـــــطأ ،يلاوـــــتلا ىلع ،رحـــــــبلا لاـــــجرل  عـــــمسلاو رصــــــبلا ةدحب
اقبط ،ةرجنحلاو فنألاو نذألاو نويعلا بط يف نوصصختم
.رارقلا اذهب ثلاثلا قحلملا يف  ةددحملا ريياعملل

لاجرل ايندلا ةيندبلا تاردقلا مييقت متي :٦ ةداملا
.رارقلا اذهب عبارلا قحلملا يف  ةددحملا ريياعملل اقفو رحبلا

ةيبط ةداــــــهش رحـــبلا لاــــجر بيـــــــبط ردـــــــــصي :٧ ةداملا
وأ ،تاظفحت /دويقب  لهؤم وأ ،لهؤم راّحبلا نأ اهيف تبثي
.نامأ لكب نفسلا نتم ىلع هماهم ةسراممل لهؤم ريغ

رحبلا لاجرل ةمّلسملا ،ةيبطلا ةداهشلا جذامن ددحت
،يرحبلا ديصلا ةحالمو ةيراجتلا ةحالملا نوسرامي نيذلا

.رارقلا اذهب سداسلاو سماخلا نيقحلملا يف ،يلاوتلا ىلع

تاغللاب ةررحملا ةيبطلا ةداهشلا جذامن نوكت:٨ ةداملا
ةنمضتملاو  ،مس٧2 ×12سايقمب ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلاو ةيبرعلا

 .ةيفلخ / ةيمامأ نيهجوب  ةحفص

صوـــــصــــخب نعـــــط ميدقت رحــــبلا لاــــجر نــــكمي:٩ ةداملا
،تاظفحت /دويقب  لهؤم رّاحبلا نأ تبثت يتلا ةيبطلا ةداهشلا
 .نفسلا نتم ىلع هماهم ةسراممل لهؤم ريغ وأ

ةحصلا ةيريدمب شتفم بيبط ىدل نعطلا عاديإ بجي
.ايميلقإ ةصتخملا ةيالولل ناكسلا و

،هالــــــــعأ ةروــــكذـــملا ةيبــــطلا ةداهــــشلا نوـــــــــــكت :٠١ةداملا
رحــــبلا لاـــجرل اهـــميلــــست خيراــــت نم )2( نيتنس ةدمل ةحلاص

)1( ةنـــــسو ،رــــثكأ وأ ةنــــس )81( ةرــــشع ينامث مهرامعأ ةغلابلا
.ةنس )81( ةرشع ينامث نع مهرامعأ لقت نيذلل ةبسنلاب ةدحاو

ةحلاص ناولألا كاردإب ةقلعتملا ةيبطلا ةداهشلا نوكت
.اهميلست خيرات نم تاونس )٦( تس ةدمل

ةدم يضـــقنت يتلا ةيبــــــطلا ةداهـــــشلا ىقــــــبت:١١ ةداملا
وسرلا ءانيم ىلإ لوصولا نيح ىلإ ةلحرلا ءانثأ اهتيحالص

ّالأ ةطيرش ،رحبلا لاجر بــــيــــبط ىلع رـــــــفوــــتي يذلا يلاـــــــــــتلا
 .رهشأ )٣( ةثالث لجألا اذه زواجتي

،لاجعتسالا تالاح يف ،ةيرحبلا ةرادإلل نكمي:٢١ ةداملا
نود ةنيفسلا نتم ىلع هماهم ةسرامم راّحبلل صخرت نأ

يلاتلا وسرلا ءانيم ىلإ لصي نأ ىلإ ةحلاص ةيبط ةداهش
لاجر نم ةيبط ةداهش ىلع لوصحلا راّحبلا عيطتسي ثيح
: طرشب ،رحبلا

)٣( ةـــــــــثالث ةــــــصخرـــــــلا هذه ةـــيحالص ةدم زواجتت ّالأ–
و ،رهشأ

ةيــــبط ةداهـــــش ينـــــــعملا راّحــــبلا ةزوــــــح يف نوكت نأ–
.ةزيجو ةرتف ذنم ةدملا ةيهتنم

ديــــــق نوــــكت يــــتلا ةيـــــبطلا ةداهــــــشلا ىقــــــبت:3١ ةداملا
ةياهن ةياغ ىلإ ةحلاص ،رارقلا اذه رشن خيرات دنع ةيحالصلا

.اهتيحالص خيرات

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:٤١ ةداملا
ددحي يذلا٣891 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٤٠٤1 ماع رفص٦2 يف
.نفسلا نتم ىلع يرحبلا ةفيظو ةسراممل ةيندبلا ةيلهألا طورش

ةّيمسّرلا ةدــيرـــــجلا يف رارـــــقلا اذــــــه رـــــشـــــني :٥١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوـــــــملا9٣٤1 ماـــع ةــجـــــحلا يذ٥ يف رـــئازـــــــــجلاــب رّرـــح
.81٠2 ةنس تشغ٦1

ناــكسلاو ةـحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

ةيمومعلا لاغشألا ريزو
                            لــقنلاو

 نالعز يناغلا دبع

قحالملا

ريــــــــغ تاــباــــصإلاوأضارــــــمألا ةـــــــمئاــــق : لوألا قـــــحلملا
.رحبلا لاجر ماهم عم ةقفاوتملا

ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق: يناثلا قحلملا
.رحبلا لاجرل ةيبطلا ةداهشلا مــيلستب ةفلكملا

عمسلاو رصبلا ةدحل ايندلا ريياعملا: ثلاثلا قحلملا
.رحبلا لاجر ىلع ةقبطملا ةمدخلا يف

لاجرل ايندلا ةيندبلا تاردقلا مييقت: عبارلا قحلملا
 .اهءانثأو ةمدخلا ةرشابم دنع رحبلا

لاــــــــجرل ةيـــــبطلا ةداــهـــــشلا جذوـــــــمن : سماخلا قحلملا
.ةيراجتلا ةحالملا نوسرامي نيذلا رحبلا

لاــــــجرل ةيــــبــــطلا ةداهــــشلا جذوــــــمن : سداسلا قحلملا
.ديصلا ةحالم نوسرامي نيذلا رحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوألا قحلملا

عــم ةقفاوـــتملا ريــغ تاــباـــصإلا وأ ضارــــمألا ةمــئاق
رحبلا لاجر ماهم

ةماع ماكحأ–١

دـــــــعاوــــقل ،نفـــسلا نتـــم ىلع لمعلل ،رـــــحبلا لاـــجر عـــــضخي
.هاندأ ةددحملا ةيبطلا ةقايللا

ةمالسلا ،ماع لكشب ،ةحالملل ةيبطلا ةقايللا بلطتتو
.درفلل ةيجولوفروملاو ةيفيظولا

لكشب ةردقلا مدع ببستو ةحالملل ةيبط عناوم لكشت
ةلاح يأ ،اًيئاهن نكي مل نإ مئاد وأ تقؤم وأ يلك وأ يئزج
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نكـــــمي ةـــــقاـــــعإ وأ ةــــباــــصإ يأ وأ ةيــــــسفن وأ ةيــــــندب ةيـــــحص
: اهفاشتكا

اهراثآ ،ةيروطتلا اهتاناكمإ ،ضرمملا اهنايكب ،ءاشنإ–
ةسرامم يف ،نوكي دق يذلا صخشلا ىلع دكؤم رطخ ،ةيجالعلا

،ةبسانم ةيبط ةدعاسم يأ لوانتم نع اديعب ،هتنهم

هماهم ءادأل ةليحتسم ةلاح يف ينعملا صخشلا لعج–
،يعيبط لكشب ةنيفسلا نتم ىلع

،ةاخوتملا ةينهملا ةسرامملا ببسب مقافتت نأ–

باكرلا وأ نيرخآلا مقاطلا دارفأل ادكؤم اًرطخ ببست–
.نيلمتحملا

ةحالملا عونل اقفو ةقيقد دعاوقلا هذه نوكت نأ نكمي
.سرامت يتلا وأ ةضرتفملا ماهملاو ةسرامملا وأ ةاخوتملا

ةيدسجلا ةلاحلا –٢

هتجرد بسح ،نزوـــــــــــلل يفاــــــكلا رـــيغ روـــــطتلا يدؤــــــي دـــــق
قبطنيو ،ةــــحالــــملا نع مئاد وأ تقؤم زــــجع ىلإ ،هـــــــتاببـــسمو
.غولبلا ريخأت ىلع هسفن ءيشلا

يف ظوــــــحلملا فعـــضلاو يجولويــــــــسفلا لكآـــــتلا يدؤيو
.ةحالملا ىلع ةردقلا مدع ىلإ ةيسفنلا وأ ةيدسجلا تاردقلا

يراقفلا يمجمجلا روحملا يف ضارمأ–3

،ةيفيظو تايعادت ىلإ يدؤي امدنع ةحالملا عم ضراعتي
:يتأي ام

،زجعلا ىلإ يدؤت يتلا ةيفحقلا ةمدصلاو رسكلا راثآ–

،يرقفلا دومعلا يف ةباصإلا نع ةمجانلا ةريبكلا راثآلا–

تاهوشـــتلاو زراـــبلا يرــــقفلا دوــــمعلا سّوــــقتو فـــــــنجلا–
.يرقفلا دومعلا روحم يف ةريطخلا

ةمزحألاو فارطألا ضارمأ–٤

: يتأي ام ،ماع لكشب ةحالملا عم ىفانتي

ببست يتلا تافآلاو تاباصإلا ،ةيولعلا فارطألا يف–
اًصوصخ ،نيديلا نم يأب كاسمإلا ةفيظو يف اًريبك اًرّيغت
ةبالصلا كلذكو ماهبإلا ةمئاقو ةيثالثلا مئاوقلاب قلعتي اميف
،مئالم ريغ عضو يف ،فتكلا وأ قفرملا بلصت وأ

،طاشنلا قايس يف ثدحت يتلا اهسفن تاباصإلا هذهل–
ريثأتلاو ،يفيـــظولا ضيوعـــــتلا تايـــــناكمإ رابتعالا يف ذخؤي
عونو نفسلا نتم ىلع ماهــــملاو ،ةقاـــعإلل ينهملا –يعاـــمتجالا
،صاخ رارقل عضخت ةلاح لك ،ةحالملا

،معأ لكـــــــــشبو ،ءاــــضعألا رتــــب ةيـلفــــسلا فارـــــطألا يف–
نزاوتلا ىلع ةريبك تابارطضا ببست يتلا تافآلاو تاباصإلا
،يشملا وأ

رتب رابتعا نكمي ،ماهملا ةسرامم ءانثأو ،كلذ عمو –
تناك اذإ ةحالملا عم اًقفاوتم قاسلا نم يولعلا ثلثلا لفسأ
،رارقتسا مدع وأ ةبالص ىلع ةبكرلا يوتحت الو ةيضرم تادعملا

،أدبـــــــملا ثيـــــح نم ،نايــــــعانطـــصالا ةــــــــبكرلاو كرولا–
متي دق ،ماهملا ةسرامم ءانثأو ،كلذ عمو .ةحالملا عم ىفانتت
ةيفيظولا ةجيتنلا تاذ ةيعانطصالا فارطألا ضعب لوبق
نتم ىلع اهتسرامم مــتي يتلا ماهـــــملا ىلإ رظــــنلاب ،ةيــــــضرملا
.ةحالملا عونو نفسلا

ةيدعم ضارمأ –٥

اًتقؤم لهؤم ريغ ٍدعم ضرمب باصم صخش لك نوكي
فنأتست ال ،ضارمألا هذه نم يأب ةباصإلا دنعو .ةحالملل
نوكي نيح ،لمعلا نم نامرحلا ةرتف ةياهن دعب ّالإ ةحالملا

ءافشلا تبثت ةيبط ةداهش ميدقت دعبو ،اررقم نامرحلا اذه
.ىودعلا رطخ دوجو مدع وأ

فشكلا ريبادت ذيفنت نكمي ٍ،دعم ضرم دوجو ةلاح يفو
.ىودعلل نيلماحلا صاخشألا ىلع ةياقولاو

ةداضملا ماسجألا رابتخال ةلوزعملا ةيباجيإلا لثمت ال
ًاببس ،اهتاذ دح يف ةبستـــكملا ةعانـــــملا صــــقن سورـــــيـــــفل
.ةحالملا  ىلع ةردقلا مدعل

تاحاقللا –٦

ةنهمل نيحشرملاو رحبلا لاجر حيقلت نييحت بجي
مـــــــــــــتي اـــــــمك ،ينـــــــطولا ميــــعـــــــــطتلا ةــــماـــــــــنزرل اــــقــــــــــبط ،راـــــّحب

ةبسنلاب ،ءاضتقالا دنع ،يلودلا يحــــصلا ميــــــــظنتلا بــــــجوــــــــمب
.ةيلودلا تالحرلل

عون بسح رحبلا لاجرل ىرخأ تاحاقل حارتقا نكمي
.ةاخوتملا ةحالملا

ماروألا تالاح –٧

ةردقلا مدع ىلإ ،أدبملا ثيح نم ،ماروألا تالاح يدؤت
.ةحالملا ىلع

وأ نوجلاعي نيذلا صاخشألل حامسلا نكمي كلذ عمو
ذخألا عم ،مهماهم ةسراممب تاباصإلا هذه ىدحإ نم اوجلوع

اهروطتو ةدوجوملا حورجلاو ةباـصإلا ةعيـــــبط نابــــــسحلا يف
ةنيفسلا نتم ىلع سرامت يتلا ماهملاو ةاخوتملا ةحالملاو
.ضفرلل يسفنلا ريثأتلاو

مدلل نّولت ءاضعأو مدلا ضارمأ –٨

: ةيتآلا ضارمألا ةحالملا عم ىفانتت ،ماع لكشب

،ةثيبخلا مدلا ماروأ–

.ايليفوميهلا ةمزالتمو ايليفوميهلا–

،بستكملا وأ يقلخلا وأ يلالحنالا مد رقف عاونأ–
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نييارشلاو بلقلا ضارمأ –٢١

ةسرامم عم مومعلا ىلع ةيقلخلا بلقلا ضارمأ ىفانتت
: اهنم اميسال ،ةحالملا

ضرم كلذ يف امب ،ةينيجوناياسلا بلقلا ضارمأ–
،ةيحارج تايلمعل اهعوضخ ةلاح يف ىتح ،نياتسبيإ

،فشكتسملاو دكؤملا ،نيتولا قيضت–

،ةيحارج ةيلمعل عضاخلا ريغ يطروألا نايرشلا قيضت–

،ةدقعملا ةيقلخلا بلقلا ضارمأ–

،يوئرلا ينايرشلا مدلا طغض عافترا–

،ةمهملا ةيلامشلاو ةينيميلا تاليوحتلا–

الو ،ملم٠٤ نم ربكأ جردتلا عم ةيوئرلا تاقيضتلا–
ةئرلا تاصلقت و1 فنصلا نم ةريغصلا تاليوحتلا ىفانتت
.ةحالملا عم ةلدتعملا وأ ةضفخنملا ةيجيردتلا

ضرم نم نوناعي نيذلا صاخشألل حمسي دق ،كلذ عمو
دـعـب ،ةـيـحارـج ةـيـلـمـعـل عضاخلا ينـيـجوـناـياسلا رـيـغ بلــقــلا

.ةحالملاب ،راثآلل صاخ مييقت

ةيومدلا ةرودلل ةديمحلا ةيمامصلا بلقلا ضارمأ ّنإ
طلجتلل داضم جالعل عضخت يتلا ةيعانطصالا تامامصلاو
مامصلا يلدت ةحالملا عم ىفانتتالو .ةحالملا عم ىفانتت ال
  .)لوزعم رقن( عاقيإلا بارطضا نودبو سافنأ نودب يجاتلا

،صاخ صيخشت دعبو ،ةحالملاب حمسي دق ،كلذ عم
: نيلماحلا صاخشألل

وأ طلجتلل داضم نودب يويحلا يعانطصالا وضعلا–
،يفيظو بارطضا

امـــــيــــس ال ،ةلوــبـــــــقملا تاماــــــــــمــــصلا تالالـــــتعا ضـــــــــعب–
،يجاتلا روصقلا عم يلدتلا

.ةحالملا عم بلقلا لشف ىفانتي

 .ةحالملا عم  ةدكؤملا بلقلا تالضع تالالتعا ىفانتت

،ةلئاسلاو ةقيضلا ،ةنمزملا بلقلا فالغ تاباهتلا ىفانتت
.ةحالملا عم

فالغ تاباهــــتلا ،ةـــحالـــــملا عم ىفانـــــــــتت ال دـــــــق ،كلذ عمو
.راثآلل صاخ مييقت دعب ،ةيحارج ةيلمعل ةعضاخلا بلقلا

باهتلال ةقباسلا تالاحلا ،ةحالملا عم ىفانتت ال ،لباقملاب
 .راثآ نودب اهنم ءافشلا مت يتلا داحلا بلقلا فالغ

يتلا  )seuqiméhcsi( ةيمامصلا بلقلا ضارمأ نيب نم
مدعو اهلاكشأ عيمجب ةيردصلا ةحبذلا ،ةحالملا عم ىفانتت
.بلقلا ةلضع ءاشتحا ضارعأو يجاتلا نايرشلا ةيافك

،اهلاكشأو اهعاونأ بسح ،تايرفرفلا–

،ىربكلا رمحلا ةرثك–

.ثيبخلا مدلا رقف–

: ةحالملا عم ىفانتت ال نأ نكمي ، كلذ عمو

،ةيلاعفب ةجلاعملا نيكجدوه ضارمأ–

ةرطيسمو ةيبصع تامالع روهظ نود ثيبخلا مدلا رقف–
،جالعلاب ديج لكشب

.ايميسالطلا نم ةفيفط لاكشأ–

تامّمستلا –٩

،ةيعانص داوم ةطساوب تاممستلا ببستت نأ نكمي
ىلإ ،اهــــــضارعأ عقومو ،اهتدــــــشو ،اهتجردو اهتعــــــيبط بسح
.ةحالملا نع مئاد وأ تقؤم زجع

.رارق يأ لبق صاخ مييقتل  ةلاح لك عضخت

ءامصلا ددغلا ضارمأ –٠١

مدع ىلإ ،أدبملا ثيح نم ،ءامصلا ددغلا ضارمأ يدؤت
.ةمئادلا وأ ةتقؤملا ،ةحالملا ىلع ةردقلا

رابتعا نكمي ،ةلاح لكل صاخلا صحفلا دعبو ،هّنأ ريغ
ةحالملا عم ةيفانتم ريغ ددغلا لالتخال ةفيفخلا لاكشألا ضعب
.ةيجالعلا اهراثآو ةيفيظولا اهتايعادتو اهتاببسمل اقفو

يئاذغلا ليثمتلا ضارمأ –١١

مدع ىلإ نيلوسنألا ىلع دمتعملا يركسلا ضرم يدؤي
.ةحالملاو رحبلا لاجر ةنهم لوخدل ةيبطلا ةردقلا

رــيـــغ يرـــكسلا ضرمب نوـــباصملا صاـــخشألا عضخـــي
حيحص لكشب نزاوتملاو دقعملا ريغو نيلوسنألا ىلع دمتعملا

ديجلا مهفلاو يومفلا جالعلا عم وأ هدحو يئاذغلا ماظنلا عم
جالــعــلا ةــعــيــبــط ناــبسحلا يف ذــخأي صاــخ رارــق ىلإ ،جالــعــلـــل
ماهملاو ةقبطملا ةحالملاو ةيجولويبلا تارابتخالا جئاتنو
.نفسلا نتم ىلع ةسرامملا

وأ دـــقـــعملا وأ نزاوـــتملا رـــيــــغ يرــــكسلا ضرــــم يدؤي
هذه نوكتسو .ةحالملا يف مئاد وأ تقؤم زجع ىلإ ،روطتملا
.ةيبط ةربخ عوضوم تالاحلا

وأ موحشلا بالقتسا يف ةريبكلا تابارطضالا يدؤت دق
،ةينلعلا ةيريرسلا رهاظملا بايغ يف ىتح ،كيرويلا ضمح
دويقلا بسح ،ةمئادلا وأ ةتقؤملا ،ةحالملا ىلع ةردقلا مدع ىلإ
دقعملا مدلا كيروي ضمح طرف ضراعتيو .ةيئاذغلاو ةيجالعلا

.ةحالملا عم يولكلا لشفلا وأ يسرقنلا لصافملا لالتعا ببسب

ةحالملا عم ةيفانتم ةضرمملا ةنمسلا رابتعا نكمي
ةردقلا مدع وأ ،مراص جالع ةرورض وأ ،اهتاديقعت لالخ نم اّمإ
زجعلا نوكي .ئراوطلا تالاح يف ةيرورضلا ماهملا ءادأ ىلع
.صاخ رارقل اًعوضوم ةلاح لك نوكتو ،اًيئاهن وأ اًتقؤم
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جالع لك ّنإف ،ةيومدلا ةيعوألاو بلقلا تاجالع نيب نم
،كلذ عمو .ةحالملا عم أدبملا ثيح نم ىفانتي رثختلل داضم
رطخو ةقاشلا لامعألاو دعبلا مدعل ةيئانثتسا تالاح يفو
.ةحالملاب صاخشألا ضعبل حامسلا نكمي ،ةمدصلا

ةيئاوهلا بعشلاو ،ةئرلاو يبنجلا ضارمأ –3١

ةئرلاو بــنـــــجلا تاذب تاـباـــــصإلا ،ةــــحالــــــملا عم ىفانـــــــتت
يئاوــــه وأ يسفــــــنت روصقب ةبوـــــحــــصملا ،ةيئاوـــــــهلا بعــــشلاو
تابونلا وأ توــصلا يف ةرمتــــــسملا ةحبلا عـــــــــم ،داح وأ نـــــــمزم
وأ يندب دوهجم ىلع ةردقلا مدع ىلإ يدؤت يتلا ةرركتملا
عوضوم ةلاح لك نوكتو .ةيداع ةسرامم ةنهملا ةسرامم ءانثأ
.صاخ رارقو صصختم صحف

ةعانملاو ةيساسحلا ضارمأ –٤١

،ةـــــــــمئادلا وأ ةتـــــقؤـــــــــــملا ةـــــــحالـــــــملا نع زــــــــجـــعلا نــــكـــــــــمي
ضارــمأب نيباــــصملا صاــخــــشألل ،ةــــيــلــكـــلا وأ ةـــيـــئزـــــجلا
رثألا بــسح ،ةدــــح ىلع ةلاــــــح لك يف ةعاــــــنملا وأ ةــــيساــــــسحلا
ةزهجألا فلــــتـخم ىلع هــــثدـــــحت دـــــق يذلا يفــــيـــــظولا وأ يداــــــــــملا

 .اهتاببسمو

يمضهلا زاهجلا ضارمأ –٥١

امومع ،هتاقحلم وأ يمضهلا زاهجلا تاباصإ لك يدؤت
ءاوس ،ةلمتحملا اهتافعاضمل نكمي ذإ ،ةحالملا نع زجعلا ىلإ
صاخشألا ضعب رطخلل ضرعت نأ ،اهروطتب وأ اههنكب
فاعسإ يأ نع اديعب ةينهملا ةيحانلا نم نودجوي دق نيذلا

.لجعتسم يبط

: يتأي ام ،ةصاخ ةروصب ،ةحالملا عم ىفانتيو

،ءيرملا قيض تالاحو ءيرملا حرق–

،اهتافعاضمو ءاعمألاو ةدعملا ةحرق–

،ةرتاوتملا تابونلا يذ يفيزنلا ظيلغلا يعملا باهتلا–

،مدقتملا نورك ضرم–

،دبكلا تاعمشت–

،ءيرملا يلاود ،يبابلا مدلا طغض عافترا–

بلقلا وأ دبكلا نينر عم ةيومدلا ةغبصألا بسرت ءاد–
،ءامصلا ددغلا وأ

،ةرارملا باهتلا–

.ةنمزملا سايركنبلا تاباهتلا–

نيباصملا صاخشألل  ةحالملاب حامسلا نكمي ،هّنأ ريغ
عـم ،اـيـحارـج وأ اـيـبـط ،ةجلاـعملا ةـيــجــفــعــلا ةــيدــعملا حرــقــلاــب
.راظنم ةطساوب ةمئالم ةجيتن

نيلـماحلا ىضرـمــلــل ةــحالملاــب كلذــك حاــمسلا نــكــمــيو
يف ةنمزم تاباهتلاب نيباصملا وأ ،ةيوارفصلا تاوصحلل
.اهنم ءافشلا قيرط يفو سايركنبلا

ءاشـــــتحا باـــــحــــصأل ةحالـــملاب حامــــسلا نكــــــمي ،كلذ عــــمو
،اـهضارـعأب نـيددـهـم اوـناــك نــيذــلا وأ ةــمــئتــلملا بلــقــلا ةــلضع
نيباصم اونوكي ّالأ ىلع ،راثآلل صاخ صيخشت دعب اذهو
،عاقيإلا بارطضا وأ بلقلا لشف وأ ةيقبتملا ةيردصلا ةحبذلاب
يريرسلا رابتخالا يف ةيضرُم جئاتن ىلع لوصحلا دعبو
نم يفذقلا ءزجلا سايقو داهجإلا رابتخا نمضتملا يطيحملا

 .رسيألا بلقلا نيطب

ةيلمعل اوعضخ نيذلا صاخشألل ةبسنلاب ءيشلا سفنو
 .ةيجاتلا ةيعوألا ةرطسق وأ ةيومدلا ةرودلا طيشنت ةداعإ

عوضوم  ةلزعنملا بلقلا تابرض لدعم تابارطضا نوكت
.ةينمضلا ةيمامصلا بلقلا ضارمأ يغلي ،قيقدو حيحص مييقت

: يتأي ام ةحالملا عم ىفانتي

،ةرمتسملا ينيطبلا بلقلا تاقد ماظتنا مدع–

،ةلوبقملا ريغ يبايتنالا بلقلا تاقد ماظتنا مدع–

،ةمئادلا ةفرفرلاو نافجرلا–

وأ ةيلاع ةجرد تاذ ،ةلماكلا ةينيطبلا ةينيذألا لتكلا–
،ztiboM 2 عون نم ةيناث ةجرد

ةحالملاب حامسلا نكمي ،صاخ مييقت دعبو ،هّنأ ريغ
: يتأي امب نيباصملا صاخشألل

،اهرقم ناك امهم ،بلقلا تاضابقنا–

،ةراثإلا لبق ام ةمزالتم–

ينيذألا يبيـجلا ليــــصوتلا عاقيإل ىرخأ تابارطـــــــــضا–
،ينيطبلا ينيذألا ليصوتلاو

.عرزلل لباقلا ريغ يئاقلتلا نافجرلا ليزم–

ةحالملاو ةفيظولا عون نابسحلا يف مييقتلا اذه ذخأيس
.نيتسرامملا

تابونلا وذ وأ مئادلا ينايرشلا مدلا طغض عافترا ىفانتي
.ةحالملا عم طبضنملا ريغ ةديدشلا

ةيومدلا ةدروألاو نيتولا تاباصإ ،ةحالملا عم ىفانتت
: ةيتآلا ةيبناجلا

،ةيبناجلاو ةينيتولا مدلا ةيعوأ ددمت–

،ةمدقتملا ةينايرشلا ضارمألا–

،ديرولا دعب ام ضرمل ةميخولا رهاظملا–

ةــبوـــحصملا وأ ةـــمـــخضتملا وأ ةدودـــمملا يلاودـــلا–
.ةيوذغتلا تابارطضالاب

ةحالملاب حامسلا نكمي ،صاخ مييقت دعبو ،هّنأ ريغ
ضرمو ةيناثلا هتلحرم يف نييارشلا لالتعا ضرمب نيباصملل
ةيفيظو ةجيتن عم ةيحارج ةيلمعل عضاخلا نييارشلا لالتعا

.ةديج
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.ةيبصعلا تاباصإلا –٩١
 : يتأي ام ةحالملا عم ىفانتي

عاخنلاو تاءاحسلاو غامدلا يف حورجلاو تاباصإلا–
ةحالملا عم ىفانتت الو ،تاببسملا نع رظنلا ضغب ،يكوشلا
 .رثأ نود تيفش يتلا ةداحلا تاباصإلا ّالإ

لمتحملا نم يذلا ،يطيحملا للشلاو يئزجلا للشلا–
فرــطــلــل ةـــقسنملا ةضبـــقـــلا ماـــهـــم وأ مسجلا نزاوـــت ددـــهـــي نأ
تاباصإلل ةبسنلاب ءيشلا سفنو .اــــــضيأ يشملا وأ يولعلا
فئاظو وأ فئاظولا سفن بيصت يتلا ةيلضعلا ةيبصعلا

،ىرخأ ةيويح

ةباصإلا رابتعا نكمي ،هنأ ريغ ،يفحقلا بصعلا للش–
يرـــــــقـــــــفلا دوـــــــــــمعلا وأ يهــــــجولا بـــــــصـــــعلل ةــلدتـــــعملاو ةلوزــــــعملا

،ةحالملا عم ىفانتت ال

ىلإ يدؤت نأ لمتحملا نم يتلا حورجلاو تاباصإلا–
اًمامت اهثودح بـــــنجت نـــــكمي ال يـــتلاو يــــعولل رركـــــــتم نادقف

  .اهتاببسم نع رظنلا ضغب ،فورظلا نم فرظ يأ تحت

تاباصإلا هذه نوكت ،ةينهملا مهتايح لالخو ،كلذ عمو
،ينيقي صيخشت يأ نود نم نكلو ايريرس اهب فرتعملا

يئابرهكلا طــيطختلل ددـــــحم رايـــــــــــعم دوــــــجو مدع عم ةصاخو
ةبقارم ةرــــتف ىلع لمتــــــشت ،صاخ ميـــــيقت عوضوم ،غامدلل
يريرسلا مييقتلا اذه ةياهن يفو ،لقألا ىلع رهشأ )٦( ةتسل
ذخألا عم ،صاخ رارق عوضوم ةلاح لك نوكت ،يربتخملاو
،نفسلا نتـم ىلع ةـــسراــــمملا ماهــــــملاو ةـــــحالملا رابتعالا نيعب
عم ايئدبم ضراعــــتت يتلا ،ةدــــكؤملا باـــــيغلا تالاــــح نوــــكتو
: ةصاخ ةسارد عوضوم ،ةحالملا

.ةممعملا عرصلا ةمزالتم–

.ةفافللا–

يتلا ماهملل نيحشرتملا ةطرفملا ةهتهتلا يصقت–
مقاطلا دارفأل تامولعملل وأ رماوألل يوفش لقن ىلع يوطنت
.باكرلا وأ نيرخآلا

نامدإلاو ةيكولسلاو ةيسفنلا تابارطضالا –٠٢

I.ةيــسفـــنلا تاــــبارطــــضالا ضــــعب ةحالــــــملا عـــــــــم ىفاــــــنــتــــــت
: اهنم اميسال ،ةيكولسلاو

،فرخلا–

،ةينهذلا تابارطضالاو ةيمهولا تابارطضالاو ماصفلا–

ىرخألا جازملا تابارطضاو يبائتكالا يسوهلا ناهذلا–
،ةروطتم ةلاح يف

قلقلاو قلــقلا اهـــنم اميــــــس ال ،ةيباـــــصعلا تابارطــــــضالا–
،ةيماصفلاو ةمدصلا دعب امو يرهقلا ساوسولاو يباهرلا

،ةيصخشلا تابارطضا–

،ةيلقعلا تاقاعإلاو ومنلا تابارطضا–
مادختساب ةقلعتملا ةيكولسلاو ةيسفنلا تابارطضالا–

.ةيلقعلا تارثؤملا

تاراقبنالاو قوتفلا –٦١

دــــعـبو .تاراــقــبــنالاو قوـــــــــــتــفــلا ةـــــحالملا عــم ىفاــنـــــــتــت
نأ نكمي ،نطبلا رادجل ةيضرم ءانب ةداعإو يرذج جالـــــــع
.اهيلع لوصحلا مت يتلا ةجيتنلل اقفو ةحالملاب حمسي

يلسانتلا يلوبلا زاهجلا ضارمأ –٧١

:ةيتآلا ضارمألا مومعلا ىلع ةحالملا عم ىفانتت

،ةنمزملا ىلكلا تاباهتلا–

،زونيسلاكورفينلا–

،ةددعتملا سايكألاب ةباصملا ىلكلا ضرم–

،larétéru–oléyp ةضيوحلا لكشت–

،سورفينورديهلا–

،ةمئادلا ةينيتوربلا–

يولعلا زاهجلا ىلع تايعادت عم تاتسوربلا يدغ مرو–
،زاجتحا ةقلح نم لعفلاب اهديقعت وأ

.لوبلا سلس–

: يتأي ام ،ةحالملا عم فانتم ريغ هرابتعا نكمي ،كلذ عمو

لاصئتسا ،ةرشتنملا وأ ةرباعلا وأ ةبراهلا ةينيتوربلا–
،ةيعيبطلا ىلكلا ةفيظو عم دحاو بناج نم ةيلكلا

ةينيتوربب ةباصإلا تالاح ضعب ،ماهملا ءادأ ءانثأ يف–
تاذو ةلصفنم ةيحيرشتلا تافآلا ىقبت امدنع ،ةرباع ريغ
ةباـــــــــــصإلا تالاــــح ضـــــعب ،لثاـــــمم وــــــــحن ىلعو ،دـــــيـــــج صيـــــخشت
ةرشق ققرت نودو ،ىودع نود ،ةلصفنم سورفينورديهب
،ةميدعلاو ةلوزعملا ىلكلا تاوصح عم لاــــــحلا وه اذكو ،ىلكلا

مييقت نوكي امدنع ،ةلوزــــــعم ةيرهـــجم ةيومد ةليبو ضارعأو
.ايبلس تاببسملا

ديلوتلاو ءاسنلا ضارمأ –٨١

مــكــحــب نــكــمــي ،ءاسنــلا ضارــمأ نــم ضرمب ةـــباصإ لـــك
ىلع ارطخ لكشت نأ ،ةيجالعلا اهتابلطتمو اهروطتو اهنايك

يأ نع اديعب ،ةينهملا ةيحانلا نم ،هسفن دجي دق ام صخش
 .ةحالملا عم ىفانتت ،يبط فاعسإ

نابسحلا يف ذخأي صاخ مييقت عوضوم لمحلا ةلاح نوكت
ةشيعملا فورظو لمعلا ميظنت بجومب ةروظحملا ماهملا

،ةحالملا عون اهضرفي يتلا ةفاسملاو ةنيفسلا نتم ىلع لمعلاو
،ةيئايزيفلاوةيئايميكلاو ةيدعملا لماوعلل ينهملا ضرعتلاو
،باجنإلا ىلع ةرثؤملا ةماسلا وأ ةرفطملا داوملا ةصاخو
.اهنم يليللا لمعلا اميسال ،ةيميظنتلا لماوعلاو

رهشأ )٦( ةتس لالخ ،تاهمألاو لماوحلا ءاسنلا ىقلتت
.ةززعم ةيبط ةبقارم ،ةيعيبطلا ةعاضرلا ءانثأو ةدالولا نم
 .ةحالملا عم يضرملا لمحلا ةلاح ىفانتتو
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ةرركــــــــتملا ةلقــــنتملا ىودــــعلا ،ةحالــــملا عم ىفانـــــــتت اـــــمك
.نفسلا نتم ىلع ماعطإلا يفــــظومل  دلجلل

نانسألا –3٢

يواسي غضم لماعم داجيإب ةطورشم ةحالملل ةيلباقلا
ةفيظنلا وأ ةميلسلا نانسألا نم ىندأ دح عم%٠٤ نم ربكأ وأ
كلذ يف اــــمب ،ةضراعــــتملا نانــــسألا نـــــم جاوزأ )٦( ةتس لمشت
جاوزأ نـم )2( ناـــــنــــثاو كـــــــــحاوـــضلا وأ سارــــــــــضألا نم ناـــــجوز
.عطاوقلا وأ باينألا

ةلدبتسملا وأ ةجلاعملا نانسألا ،ةبولطملا طورشلا يبلت
حمست يتلا و ةدــيج ةــــــلاـــح يف ةيعاــنطــــصا نانــــسأ ةـــــطـــــساوب
.ةيعيبط غضم ةفيظوب

نانسألا ةجلاعم بجي ،ةنيفسلا نتم ىلع دوعصلا لبقو
ةببستملا ةمكحلا نانسأ علق بجيو .اهعلق وأ ةسوستملا

.ثداحلا يف

ةيؤرلا ،نيعلا زاهج –٤٢

ةبولطملا ناولألا كاردإ ةساحو رصبلا ةدح طورش ددحت
.ةيسحلا ريياعملا لودجل اقبط

تاباصإلا و حورجلا ،امئاد وأ اتقؤم ةحالملا عم ىفانتت
نأ نكمي وأ اهل يتلا اهتاقحلمو نيعلا يف ةنمزملا وأ ةداحلا

.وضعلل ةيفيظولا ةميقلا ىلع ريثأت اهل نوكت

نأ ةدحاو نيع يف شمكلاب وأ روعلاب نيباصملا نكمي
،ةظقيلا مهنم بلطتت ال ماهم يف ةحالملا ةعباتمب مهل حمسي
٥/٠1 اهردق ةيرصب ةدح تاذ ةميلسلا نيعلا نوكت نأ طرشب
وأ ةيلهأ ةداهش ىلع اولصحي نأ مهنكمي الو ،ميوقت نودب

.ةدايق ماهم ةسرامم

ةسراممو ةدايقلا نع زجعلا يف نيعلا لوح ببستي
.حطسلا ىلع ةبونلاب فلكم طباض ماهم

ةرجنحلاو فنألاو نذألا –٥٢

.ةيسحلا ريياعملالودجل اقبط عمسلا ةدح طورش ددحت

يعانطصالا وضعلا ءانثتساب يعمسلا ميوقتلاب حمسي ال
.عمسلا نم لوبقم ىوتسمب حمسي يذلا يويحلا

: يتأي ام ةحالملا عم ىفانتي

،ةيلخادلا نذألاو ىطسولا نذألل ةروطتملا تاباصإلا–1

،ةهاتملا تامزالتم –2

اهتدش مكحب ببستت يتلا ةرجنحلا–فنألا تاباصإ –٣
.مهم يسفنت يفيظو للخ يف ،اهراثآ وأ اهتافعاضم وأ

.)فنألا ةناتن( ةهلنلا –٤

لالخ اهب فرتعملا ،ةيسفنلا تابارطضالا سفن نوكت
ىلع نابسحلا يف ذخأي صاخ مييقت عوضوم ،ةينهملا ةايحلا
فيكتلاو ،نفسلا نتم ىلع لمعلاو ةشيعملا فورظ صوصخلا

.ةلمتحملا ةيجالعلا راثآلاو ةسرامملا ةحالملا عونو ةئيبلا عم
رصانع لكب اّملم نوكي نأ رحبلا لاجر بيبط ىلع بجيو
.ةحالملل ةيلهألا ديدجت نكمي ، مييقتلا اذه ةياهن يفو .مييقتلا

II–ةيلقعلا تارثؤملا نع يجولويب ثحب ءارجإ متي:

،ةيلوألا مهترايز لالخ ،رحبلا لاجرل ةبسنلاب–

لغش مهنم بلطُي نيذلا رحبلا لاجر عيمجل ةبسنلاب–
ةظقيلا نم ةيلاع ةجرد بلطتت يتلاو ةنيفسلا نتم ىلع ماهم
ةمالسلاب ةصاخلا لمعلا بصانم صوصخلا ىلعو ةمئادلا

: ةيتآلا نمألاو

،نفسلا يف مكحتلاو ةدايقلا زكارم •

.ةيامحلاو نمألا ناوعأ •

رصانعلا ضعب نع يبطلا صحفلا فشكي امدنع–
،ةيلقعلا تارثؤملا كالهتسا ىلإ ريشت دق يتلا

ةنيفسلا نتم ىلع ثدح يف رحبلا لاجر كراشي امدنع–
ىلإ ناّبرلاب ىدأو ةيلقع تارثؤم كالهتسا ىلإ ريشي دق
.رحبلا لاجر بيبط ىلإ لصفم ريرقت ميدقت

رظنلا ةداعإ ىلإ يباجيإ رابتخا يدؤي نأ حجرملا نم
نمألاو ةمالسلا نامض ىلع ةردقلاو ةحالملا ىلع ةردقلا يف

كلذ يف امب ،ةيلقعلا تارثؤملا ىلع نامدإلا .نفسلا نتم ىلع
ىفانتي ،يكولسلا مكحتلاو ةظقيلا ثيح نم هراثآو لوحكلا

 .ةحالملا عم

ةيئاودلا تاجالعلا –١٢

تاظفحت عم ةيئاودلا تاجالعلا ،ةحالملا عم ىفانتت ال
.اهمادختساب ةقلعتملا رطاخملا نم

 : يتأي ام نابسحلا يف ةيلهألا رارق ذخأي

ةصاخو ةيودألل ةلمتحملا ةيبلسلا ةيبناجلا راثآلا–
،نامأ لكب لمعلا ءادأ ىلع ةيندبلا ةردقلاو رصبلاو ةظقيلا ىلع

اهمادختساب ةطبترملا ةلمتحملا ةريطخلا تافعاضملا–
،رطخلل رحبلا لاجر ةحص ضّرعت نأ اهنأش نم يتلاو

،ءاودلا لوانت نع ئجافملا فقوتلل ةلمتحملا جئاتنلا–

،ةيودألا ضعب لوانت نع ةبولطملا ةصاخلا ةعباتملا–
.ةنيفسلا نتم ىلع اهقيبطت ليحتسملاو

ةيدلجلا ضارمألا –٢٢

امدنع ةنمزملا ةيدلجلا تاباصإلا ،ةحالملا عم ىفانتت
 .ةربتعم ةيفيظو ةحار مدع ببست
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يناثلا قحلملا

 رحبلا لاجرل ةيبطلا ةداهشلا ميلستب ةفلكملا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق

ةحصلا تاسسؤمةيالولا

فراطلا

ةبانع

ةديكيكس

لجيج

ةياجب

وزو يزيت

سادرموب

رئازجلا

ةزابيت

فلشلا

مناغتسم

نارهو

تنشومت نيع

ناسملت

ةلاقلاب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

)فورخ يبرعلا تامدخلا ةددعتم ةدايع( ةبانعب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

)لمعلا بط زكرم( نارف ةدحو -

لاحربب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا  -

ةدكيكسب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

ةيروصنم ةمايزب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

لجيجب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

لجيجب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا -

ةياجبب ةيعماجلا ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا -

ةياجبب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

نوفزأب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

نونقاوب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

سلدب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

سادرموبب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

ةفانشوب دــمحم يديسب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

)لاشرش لمعلا بط ةمدخ( ةزابيتب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

)يتسيمخ لمعلا بط زكرم( ليعامساوبب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

سنتب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

)ةبورخ جالعلا ةعاق( مناغتسمب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

ويزرأب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

ةيرحبلا ةهجلاب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

)ةيرمعلا راجزوب جالعلا ةعاق( تنشومت نيعب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

)فاص ينب جالعلا ةعاق( تنشومت نيعب  ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -

تاوزغلاب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا -
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)١( دعب نع ةيؤرلاراحبلا ةئف

ميوقتلا عم
 ةيؤر

)3(ناولألا

 نيع
ةدحاو

 نيع
ىرخأ

نع ةيؤرلا
ةرشابم / برق

نينيعلاب ةيؤرلا
ميوقت نودب وأ عم

 لاجملا
)٤(يرصبلا

عفشلا)٤(ةواشغلا
ةيؤرلا(

)٤()ةفعاضملا

،ناّبر -

،ناث ناّبر -

،حطسلا مسق يف طباض -

،و لهؤم راحب -

تامهمب فلكم راحب -

.ةبونلاب  طبترت

،يسيئر يكيناكيم -

،ناث يكيناكيم -

،يكيناكيم طباض -

،ينقتورتكلإ طباض -

،ينقتورتكلإ يرحب حّالم -

ةفرغ يف لهؤم راّحب -

،تانيكاملا

تانيكاملا ةفرغ يف راّحب -

.نورخآو

تالاصتالا لّغشم  -

ماظنلا راطإ يف ةيكلساللا

ةثاغتسالل يملاعلا

.رحبلا يف ةمالسلاو

رظنأ

ةركذملا
)٦(

رظنأ

ةركذملا
)٧(

(2)0,50,5

ةـبولـــــطـــــملا ةــــــــيؤرـــــــــلا

ةــــــــــــحالـــــــملاـــب مايـــــقلل

طئارــــــــــخلا ةءارـــــــــــــــــــــــــق(

تاروــــــــــــشـــــــــــــــــنـــــــــــــملاو

لامعتـــسا ،ةــيـــــحالــــملا

جرــــــــب داتـــــــعو تاودأ

ةيــحالملاةدايـــقلا

تامزلـتــــسم ديدحتو

)ةحالملا يف ةدعاسملا

ةبولطملا ةيؤرلا

تاودألا ىلع عالطالل

ةرشابم ةبيرقلا

داتعلا ليغشتل

/ ةزهجألا ديدحتو

ةجاحلا دنع ،رصانعلا

يداع

يفاك

ةيؤرلا

ةبولطملا

ىلع مايقلل

هجو لمكأ

فئاظولاب

ةيرورضلا

مالظلا ءانثأ

كانه سيل

 زيمم ليلد

اذهل

 بارطضالا

ةيؤرلا يف

(5)0,4

0,4

ثلاثلا قحلملا

عمسلاو رصبلا ةدحل ايندلا ريياعملا

رحبلا لاجر ىلع ةقبطملا ةمدخلا يف رصبلا ةدحل ايندلا ريياعملا -١
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رحبلا لاجر ىلع ةقبطملا ةمدخلا يف عمسلا ةدحل ايندلا ريياعملا -٢

فئاظولا عيمج

تاصصختلا عيمجو

فئاظولا عيمج

،تاصصختلا عيمجو

ةبونلاو ةدايقلا ادع ام

،نينذألا نسحأل ةبسنلاب )ميوقت نود(٠٣Bd طسوتم -1

   تاددرتلل اعمس لقألا نذألل ةبسنلاب )ميوقت نود(٠٤Bd طسوتمو -2

عمسلا كاردإ ابيرقت قفاوي امم(  زتره٠٠٠٣ و٠٠٠2 و٠٠٠1 و٠٠٥

،)يلاوتلا ىلع راتمأ٣و2 دعب نع

.راتمأ٣ : هردق هب ىصوملا كاردإلا نوكيو سومهملا توصلا -٣

،رتم1 : سومهملا توصلا كاردإ -1

.راتمأ٥ : يلاعلا توصلا كاردإ -2

عمسلا ةدح ةردق

: ةركذم

.)يرشعلا ماظنلا( نيلانس لودج عم ةروكذملا ميقلا قباطت  )1(

.نويعلل يفخ ضرم نع فشكلا مدع رطخ صيلقتل ،لقألا ىلع ،٧.٠ ـب  ةدحاولا نيعلل راصبإلا ةجرد ردقت نأ ىصوي  )2(

يف امب ،1٠٠2 –٣٤1 – إ د ب ( ةرانإلل ةيلودلا ةنجلل لقنلا يف ناولألا كاردإ تابلطتمب ةصاخلا ةيلودلا تايصوتلا يف ددحم وه املثم )٣(

.)ةقباس ةعبط لك كلذ

 . يلوأ صحف بقع اهنايبت متي امدنع ةيؤرلا يف يريرس بيبط اهمييقتب موقي ةلاح  )٤(

.لقألا ىلع ،٤.٠ ــب تانيكاملاب نيفلكملا نيمدختسملل ةيلامجإلا ةيؤرلا ردقت نأ بجي  )٥(

.2 وأ1 ةرانإلل ةيلودلا ةنجلل ناولألا كاردإ ريياعم )٦(

.٣ وأ2 وأ1 ةرانإلل ةيلودلا ةنجلل ناولألا كاردإ ريياعم )٧(
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عبارلا قحلملا

)3(اهءانثأو ةمدخلا ةرشابم دنع رحبلا لاجرل ايندلا ةيندبلا تاردقلا مييقت

وأ ثدحلا ،ةفيظولا ،ةمهملا
 ةقفاوملا ةيندبلا ةردقلا)3( ةنيفسلا نتم ىلع ةلاحلا

فلكملا بيبطلا دكأتي نأ يغبني
)٤(حشرملا نأب ةنياعملاب

 : ةنيفسلا ءاجرأ يف ةداتعملا ةكرحلا

كرحتم حطس ىلع -

حطسألا نيب -

.تاريجحلا نيب -

.فصلا اذه ىلع١ ةظحالملا قبطت

كرــــحـــتلاو نزاوــــتلا ىلع ةــــظــــفاــــــحملا -

،ةسالسب

ةيدومعلا يقارملاو ملالسلا مادخــــتـــــسا -

،الوزنو ادوعص

ربانعلا تاحتف زجاوـــح قوـــف رورــــــملا -

طوطخ ةيقافتا يضتقت ،لاثملا ليبس ىلع(

زــــــــــجاوــــحلا هذـــــه عاـــــــفــــــترا نوـــــــكي نأ ليــــــمـــــحــــــتلا

،)مم٠٠٦

.اهقلغو ءاملل ةميتكلا باوبألا حتف -

، نزاوتلا يف بارطضا يأ نم يناعي ال -

لوحي ضرم وأ ةقاعإ يأ نم يناعي ال -

تاــــــطاــــشــــنلاو تاــــكرـــحلاب هــــماــــيــــــــــق نود

،هلمعب ةقلعتملا ةيندبلا

ماــــيــــقلا ىلـــع ،)٥(ةدعاــــــــسم نود ،رداـــــــــــــق -

 : يتأي امب

،ةيدومعلا يقارملاو ملالسلا قلست -

،ةعفترم تابتع قوف رورملا -

.باوبألا قالغإ مظن لامعتسا -

: ةنيفسلا نتم ىلع ةداتعملا ماهملا

،ةيوديلا تاودألا مادختسا -

،ةنيفسلا نؤم لقن -

،ةيولع لاغشأب مايقلا -

،تامامصلا ليغشت -

)٤( عـبرأ اـهـتدــم ةــبوــنــب ماــيــقــلا -

،تاعاس

،ةروصحم نكامأ يف لمعلا -

تاراذـــــــــــــــنإلل ةــــــــــباــــــــــجــــــــــتــــــــــــــــسالا -

،تاميلعتلاو تاريذحتلاو

.ةيهفشلا تالاصتالا -

.فصلا اذه ىلع١ ةظحالملا قبطت

مادختسال لامتحالا ةوقو ةراهملاو ةدشلا -

،ةراهمب ةيكيناكيملا تاودألا

81( اهلمحو اهرجو ةليقثلا لامحألا عفر -

،)لاثملا ليبس ىلع غك

،ىلعألا يف عقت ءايشأ ىلإ لوصولا -

بهأتلا ىلع ظاـــفــحلاو يـــشـــملا فوــــــقولا -

،ةليوط ةرتفل

ربع رورملاو ةقـــــيــــض نـــــكاـــمأ يف لـــــمــــعلا -

يضتقت ،لاثملا ليبس ىلع( ةقيض تاحتف

ايندلا داعبألا نوكت نأ سالوس ةيقافتا

كلاسمو عئاضبلا نكامأ يف ايندلا تاحتفلل

نم٣.٦.٥.1 ةدعاقلا– ممx٠٠٦ مم٠٠٦ ةاجنلا

،)سالوس ةيقافتا

تاراشإلاو لاكــــشألاو ءاـــــيـــشألا زــــيــــيــــــمت -

،ايرصب

،تاميلعتلاو تاريذحتلا عامس -

.حضاو يهفش فصو ءاطعإ -

ةباصإ وأ ةددحم ةقاعإ يأ نم يناعي ال -

هتردق نم دحت نأ اهنكميو اهصيخشت مت

ةيرورضلا ةداتعملا هتابجاوب مايقلا ىلع

.ةنيفسلل نمآ  ليغشتل

: يتأي امب مايقلا ىلع رداق -

،ناتعوفرم هاديو لمعلا -

،ةليوط ةرتفل يشملا و فوقولا -

،ةروصحم نكامأ لوخد -

،رــــــــــصـــــبلا ةدـــــــح رـــيـــــــياــــعم ءاـــــفـــيـــــــــــتـــــسا -

)Ⅰ/9 - أ لودجلا (

عـــــمــــــــــسلا ةدـــــــح ريــــــــياـــعم ءافــــيـــتــــــــــسا -

عم ةصتخملا ةطلسلا فرط نم ةدعملا

ةيلودلا تاهيجوتلا رابتعإلا نيعب ذخألا

.ةيعيبط ةثداحم ءارجإ -
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: تاظحالم

تاردقلا )ب( ،ةنيفسلا نتم ىلع ةداتعملا تالاحلاو ثادحألاو فئاظولاو ماهملا )أ( : يتأي ام هالعأ لودجلا نم2و1 نافصلا فصي -1

يتلا ىوتسملا ةعيفرلا ريياعملا )ج( ،ةنيفسلاو مقاطلا دارفأ رئاسو رحبلا لاجر ةمالسل ةيرورض اهرابتعا نكمي يتلا ةقفاوملا ةيندبلا

يذلا لمعلا ةعيبطو رحبلا لاجر ماهم فلتخم رابتعالا يف اوذخأي نأ ىلع ،ةيبطلا ةقايللا مييقتل نوسرامملا ءابطألا اهمدختسي  نأ بجي

.ةنيفسلا نتم ىلع هب مايقلل مهفيظوت متيس

تاردقلا )ب( ،ةنيفسلا نتم ىلع ةئراطلا تالاحلاو ثادحألاو فئاظولاو ماهملا )أ( : يتأي ام ،هالعأ لودجلا نم٣ فصلا فصي -2

يتلا ىوتسملا ةعيفرلا ريياعملا )ج( ،ةنيفسلاو مقاطلا دارفأ رئاسو رحبلا لاجر ةمالسل ةيرورض اهرابتعا نكمي يتلا ةقفاوملا ةيندبلا

يذلا لمعلا ةعيبطو ةراّحبلا ماهم فلتخم رابتعالا يف اوذخأي نأ ىلع ،ةيبطلا ةقايللا مييقتل نوسرامملا ءابطألا اهمدختسي  نأ بجي

.ةنيفسلا نتم ىلع هب مايقلل مهفيظوت متيس

نيلهؤم ريغ رحبلا لاجر لعجت يتلا ةيبطلا تالاحلا عيمج وأ ةنيفسلا نتم ىلع ةنكمملا تالاحلا عيمج لودجلا اذه لوانتي ال -٣

ذخأت نأ بجيو .)"يكيناكيملا "و "ةنيفسلا طباض " ـك( رحبلا لاجر ةئف ىلع ةقبطملا ةيندبلا تاردقلا ديدحت فارطألا ىلع بجي .ةمدخلل

.ةدودحملا وأ ةصصختملا ماهملا يوذو دارفألل ةصاخلا فورظلا ،رابتعالا نيعب

تارابتخا ةطساوب عوضوملاب ةلص تاذ ةقاعإ يأ ةدش وأ ةجرد ددحي نأ ةنياعملاب فلكملا بيبطلا ىلع يغبني ،كشلا ةلاح يف -٤

.ةيفاضإلا تارابتخالا نم ديزمل حشرملا ليحي نأ وأ ،ةمئالملا تارابتخالا رفاوتت امثيح ،ةيعوضوم

.ةمهملا زاجنإل رخآ صخشب ةناعتسالا ،”ةدعاسملا“  حلطصمب دصقي -٥

تاءارجإلا نع الضف ،قئارحلا ةحفاكم وأ ةنيفسلا ءالخإك ،ئراوطلل ةيدايتعالا ةهجاوملا تالاح ةفاك ،”ئراوطلا ماهم“ ةرابع لمشت -٦

 .ةايحلا ديق ىلع هئاقب نامضل رحب لجر لك اهعبتي نأ نّيعتي يتلا

)عبات( عبارلا قحلملا

وأ ثدحلا وأ ةفيظولا   ةمهملا
 ةقفاوملا ةيندبلا ةردقلا)3( ةنيفسلا نتم ىلع ةلاحلا

فلكملا بيبطلا دكأتي نأ يغبني
)٤(حشرملا نأب ةنياعملاب

نتم ىلع)٦(ئراوطلا ماهم
: نفسلا

،قئارحلا ةحفاكم -
،ءالجإلا -
.ةنيفسلا ءالخإ -

اذه ىلع٢ ةظحالملا قبطت
.فصلا

سطغ ةلدب وأ ةاجن ةرتس ءادترا -

،ناخدلا اهيف قبعي يتلا نكامألا نم ةاجنلا -

يف امب ،قئارحلا ةحفاكم ماهم يف ةكراشملا -
،سفنتلا زاهج مادختسا كلذ

.ةنيفسلا ءالجإ تاءارجإ يف ةكراشملا -

ةباصإ وأ ةددحم ةقاعإ يأ نم يناعي ال -
هتردق نم دحت نأ اهنكميو اهصيخشت مت
ةيرورــــضلا ئراوـــطلا ماـــــهــــمب ماـــــــيـــــقلا ىلع
.ةنيفسلل نمآ ليغشتل

: يتأي امب مايقلا ىلع رداق -

،سطغ ةلذب وأ ةاجن ةرتس ءادترا -

،فحزلا -

،ةرارحلا تاجرد يف رييغتلاب ساسحإلا -

،قئارحلا ةحفاكم تادعم مادختسا -

كلذ مزلي نيح( سفنتلا زاهج ءادترا -
.)هماهم راطإ يف
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Yes No

معنال

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA

ةـــيبـــعـــشـــلا ةـيــطارـــقـــمـيدـــلا ةـــيرـــئازــجــلا ةـــيروـــهـمــــجـــلا

رحـبلا لاـجرـل ةيبــطـلا ةداـهـشـلا
CERTIFICAT MEDICAL  DES GENS DE MER

MEDICAL CERTIFICATE OF SEAFARERS

رحبـلا لاجر بيبط نايب
DECLARATION DU MEDECIN DES GENS DE MER

SEAFARERS’S DOCTOR DECLARATION

،رحبـلا لاجر بيبط ،هلفسأ يضمملا انأ
: )ة( ديسلا
........................................................................

)مسإلا و بقللا(

Je soussigné, médecin des gens de mer, / I, The Undersigned, Doctor of Seafarers,

M., Mme. / Mr, Mrs : …………………………………...................................
(Nom et Prénom / Name and First Name)

تاداهشلا رادصإ و بيردتلا ريياعمل ةيلودلا ةيقافتالا نم ،ةيبطلا ريياعملاب نيقلعتملا،-أ/I-٩ دنبلاو٩/Iةدعاقلا ماكحأ بـجومـب
ةيقافتالا نم ،ةيبطلا ةداهشلاب ةقلعتملا٢.١.أةدعاقلاو ،ةلدعملا اهتغيصب ،٨٧٩١ ةنسل)WCTS( رحبلا لاجرل تابونلا لامعأو
٩3٤١ ماع ةجحلا يذ٥يفخرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلاو ،لمعلل ةيلودلا ةمظنملل٦٠٠٢ ةنسل)CLM( يرحبلا لمعلل ةيلودلا
.رحبلا لاجرل ةيندبلا ةقايللا ريياعم ددحي يذلا٨١٠٢ ةنس تشغ٦١ قفاوملا

Conformément aux dispositions de la règle I/9 et la section A-I/9, relatives aux normes médicales de la Convention
Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), tel
qu’amendé, et la règle1.2 relative au certificat médical de la Convention Internationale du Travail Maritime (MLC) de 2006
et l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018  fixant les normes d’aptitude physique
des gens de mer.
According to the Regulation I/9 and the section A-I/9 related to Medical Standards, of  the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), adopted in 1978, as amended, and the regulation
1.2 related to medical certificate of the International Maritime Labour Convention (MLC), adopted in 2006, and the
Interministerial Order dated on 5 Dhou El Hidja 1439 / August 16th 2018 fixing the standards of physical fitness for seafarers.

: ةيتآلا ةيبطلا جئاتنلاو صـحـفـلا ءارـجإ دـنـع ةيوهـلا قاروأ نـم قـقحتـلا دعبو
- Après la confirmation des documents d’identité sur le lieu de l’examen ainsi que les résultats de consultations suivantes : 
- After Confirmation that identification documents were checked at the point of examination, and the results of the consultations below:

  نويعلا بط صحف جئاتن١

.هالعأ روكذملا كرتـشـملا يرازوـلا رارقـلا يـف ةدراوـلا رـيياعـملا يـفوتسـت راصـبإلا ةدـح -

.هالعأ روكذملا كرتـشـملا يرازوـلا رارقـلا يـف ةدراولا ريياعملا يفوتست ناولألا ةيؤر -

1 RESULTATS DE L’OPHTALMOLOGIE /OPHTHALMOLOGY RESULTS : 

- Acuité visuelle satisfaisante aux normes énoncées dans l’arrêté interministériel cité ci-dessus.

- Visual acuity meets standards in Interministerial Order Cited above.

- Perception des couleurs satisfaisante aux normes énoncées dans l’arrêté interministériel cité ci-dessus.

- Colour vision meets standards in Interministerial Order Cited above.

 ناولألل رابتخا رخآ خيرات
Date du dernier test de perception des couleurs.

Date of last colour vision test.

صتخملا بيبطلا ءاضمإ
SIGNATURE DU MEDECIN SPECIALISTE
SIGNATURE OF A SPECIALIST DOCTOR D   D M   M Y    Y     Y     Y

:ةرجنحلاو فنألا ،نذألا بط صحف جئاتن٢

- Acuité auditive satisfaisante aux normes énoncées dans l’arrêté interministériel cité ci-dessus. 
- Hearing meets the standards in Interministerial Order Cited above.

.هالعأ روكذملا كرتـشـملا يرازوـلا رارقـلا يـفةدراولا ريياعملايفوتست عمسلا ةدح -
2 RESULTAS DE L’O.R.L / O.R.L RESULTS: 

صتخملا بيبطلا ءاضمإ
SIGNATURE DU MEDECIN SPECIALISTE
SIGNATURE OF A SPECIALIST DOCTOR

.ةدعاسم ةزهجأ نودب ةديج عمسلا ةدح
- Acuité auditive sans aide satisfaisante. 
- Unaided hearing satisfactory.                                             

___ o ___

Yes No

معنال

Yes No

معنال

Yes No

معنال

سماخلا قحلملا
ةيراجتلا ةحالملا نوسرامي نيذلا رحبلا لاجرل ةيبطلا ةداهشلا جذومن
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- .............................................................................................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................................................................................................

)ة( ديسلا نأبدهشأ
........................................................................

)مسالاو بقللا(

Je certifie que M., Mme. / I, Certify That Mr, Mrs :
.....................................................................................

(Nom et Prénom / Name and First Name)

  :سنجلا
Sexe

Gender

ركذ
Masculin

Male

ىـثـنأ
Féminin
Female

          :داليملا خيراـت
Date de naissance

Date of birth
D   D M   M Y     Y      Y     Y

__ __ / __ __ / __ __ __ __

:ةيـسـنـجـلا
Nationalité
Nationality

          :داليملاناكم
Lieu de naissance

Place of birth

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

:ةنهملا
Fonction 
Function 

 حطسلا ىلعراحب
Matelot Pont 
Deck Rating

       حطس طباض
Officier Pont
Deck Officer

 ناث نابر
Second Capitaine
Chief Mate

نابر
Capitaine
Master

 تاكرحملا ةفرغ يف راحب
Matelot Machine
Engine Room  Rating

 ينقتورتكلإراحب
Matelot Eléctrotechnicien 
Electrotechnical Rating

 ينقتورتكلإ طباض
Officier Eléctrotechnicien 
Electrotechnical Officer

 يكيناكم طباض
Officier Mécanicien
Mechanic Officer

     ناث يكيناكيم
Second Mécanicien
Second Mechanic

 يسيئر يكيناكيم
Chef Mécanicien
Chief Mechanic

 يرحب دشرم
Pilote
Pilot

نورخآ
Autres
Others

:ةبقارملا لامعأل قئال

 .)دويقلا وأ دودحلا نيعت ،”معن“ ةباجإلا تناك اذإ( ؟ةيندبلا هتقايل ىلع دويق وأ دودح دجوت له

- Apte aux tâches liées à la veille /- Fit for look-out duties ?

- Réserves/restrictions en ce qui concerne l’aptitude physique ? Si « Oui », préciser ces réserves ou restrictions
- Limitations or restrictions on fitness? (If “Yes”, specify limitations or restrictions.) 

ةمدخلا هذهل قئال ريغ هلعجت وأ رحبلا يف ةمدخلا لعفب مقافتت نأ حجري ةيبط تالاح يأ نم وكشي ال
.رطخلل ةنيفسلا نتم ىلع نيلماعلا نيرخآلا صاخشألا ةحص ضرعت وأ

- Le marin souffre t-il d’une affection susceptible d’être aggravée par le service en mer, de le rendre inapte au
service en mer ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord ?
- Is the seafarer free from any medical condition likely to be aggravated by service at sea or to render  the seafarer
unfit for such service or to endanger the health of other persons on board ? 

___ o ___

.ةمالس لكبةيراجتلاةيرحبلا ةحالملا ةسراممل قئال
- Apte pour l’exercice des activités de la navigation maritime au commerce, en toute sécurité
- Apt to excise in safety the trade maritime navigation activities.

 .ةمالس لكبةيراجتلاةيرحبلا ةحالملا ةسراممل دويق/ظفحتب قئال
- Apte avec restrictions/réserves pour l’exercice des activités de la navigation maritime au commerce, en toute sécurité.
- Apt with restrictions/ reserve to excise in safety the trade maritime navigation activities.

- .............................................................................................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................................................................................

                                                                                 Le certificat est remis à  l’intéressé -ايـصخـش رـمألاب ينـعمـلا ىلإ ةيـبطـلا ةداهشـلا هذه ملسـت
- The certificate is delivered to the concerned person.

:صحفلا خيرات
Date d’Examination
Date of Examination

: ةيحالصلا ءاهتنا خيرات
Date d’Expiration
Date of Expiry 

رحبلا لاجر بيبط متخو ءاضمإ
SIGNATURE ET CACHET DU MEDECIN DES GENS DE MER

SIGNATURE AND STAMP OF SEAFARERS DOCTOR

رمألاب ينعملا ءاضمإ
SIGNATURE DE L’INTERESSE

SIGNATURE OF THE INTERESTED

D   D M   M Y     Y      Y     Y

__ __ / __ __ / __ __ __ __
D   D M   M Y     Y      Y     Y

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Yes No

معنال

Yes No

معنال

Yes No

معنال



١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥١
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA

ةـــيبـــعـــشـــلا ةـيــطارـــقـــمـيدـــلا ةـــيرـــئازــجــلا ةـــيروـــهـمــــجـــلا

رحـبلا لاـجرـل ةيبــطـلا ةداـهـشـلا
CERTIFICAT MEDICAL  DES GENS DE MER

MEDICAL CERTIFICATE OF SEAFARERS
رحبـلا لاجر بيبط نايب

DECLARATION DU MEDECIN DES GENS DE MER

SEAFARERS’S DOCTOR DECLARATION

،رحبـلا لاجر بيبط ،هلفسأ يضمملا انأ
: )ة( ديسلا
........................................................................

)مسالاو بقللا(

Je soussigné, médecin des gens de mer, / I, The Undersigned, Doctor of Seafarers,

M., Mme. / Mr,  Mrs : …………………………………...................................
(Nom et Prénom / Name and First Name)

يذلا٦١٠٢ ةنس سرام١٢ قفاوملا٧3٤١ ماع ةيناثلا ىدامج١٢ يفخرؤملا٨٠١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا بـجومـب
خرؤــمـلا كرتـشـملا يرازوـلا رارقـلاو ،ةقباطملا ةيرحبلا تاداهشلا ىلع لوصحلاو ةينهملا تالهؤملا طورش ددحي
.رحبلا لاجرل ةيندبلا ةقايللا ريياعم ددحي يذلا٨١٠٢ ةنس تشغ٦١ قفاوملا٩3٤١ ماع ةجحلا يذ٥يـف

Conformément au décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions
de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants et de l’arrêté interministériel du 5 Dhou
El Hidja 1439 correspondant au 16 Août 2018 fixant les normes d’aptitude physique des gens de mer. 
According to the executive decree n° 16-108 dated on 12 Joumada Ethania 1437/Marsh 21st 2016 fixing the conditions of
professional qualification and obtaining the maritime titles corresponding and the Interministerial Order dated on 5 Dhou
El Hidja 1439 / August 16th 2018 fixing the standards of physical fitness for seafarers.

: ةيتآلا ةيبطلا جئاتنلاو صـحـفـلا ءارـجإ دـنـع ةيوهـلا قاروأ نـم قـقحتـلا دعبو
- Après la confirmation des documents d’identité sur le lieu de l’examen ainsi que les résultats de consultations suivantes : 

- After Confirmation that identification documents were checked at the point of examination, and the results of the consultations below :
  نويعلا بط صحف جئاتن١

.هالعأ روكذملا كرتـشـملا يرازوـلا رارقـلا يـف ةدراوـلا رـيياعـملا يـفوتسـت راصـبإلا ةدـح -

.هالعأ روكذملا كرتـشـملا يرازوـلا رارقـلا يـف ةدراولا ريياعملا يفوتست ناولألا ةيؤر -

1 RESULTATS DE L’OPHTALMOLOGIE /OPHTHALMOLOGY RESULTS : 

- Acuité visuelle satisfaisante aux normes énoncées dans l’arrêté interministériel cité ci-dessus.

- Visual acuity meets standards in Interministerial Order Cited above.

- Perception des couleurs satisfaisante aux normes énoncées dans l’arrêté interministériel cité ci-dessus.

- Colour vision meets standards in Interministerial Order Cited above.

 ناولألل رابتخا رخآ خيرات
Date du dernier test de perception des couleurs.

Date of last colour vision test.

صتخملا بيبطلا ءاضمإ
SIGNATURE DU MEDECIN SPECIALISTE
SIGNATURE OF A SPECIALIST DOCTOR D   D M   M Y    Y     Y     Y

:ةرجنحلاو فنألا ،نذألا بط صحف جئاتن٢

- Acuité auditive satisfaisante aux normes énoncées dans l’arrêté interministériel cité ci-dessus. 
- Hearing meets the standards in Interministerial Order Cited above.

.هالعأ روكذملا كرتـشـملا يرازوـلا رارقـلا يـف ةدراولا ريياعملايـفوتسـت عمسلا ةدح -

2 RESULTAS DE L’O.R.L / O.R.L RESULTS: 

صتخملا بيبطلا ءاضمإ
SIGNATURE DU MEDECIN SPECIALISTE
SIGNATURE OF A SPECIALIST DOCTOR

.ةدعاسم ةزهجأ نودب ةديج عمسلا ةدح
- Acuité auditive sans aide satisfaisante. 
- Unaided hearing satisfactory.                                             

يرحبلا ديصلا ةحالمل ةحلاص
VALABLE POUR LA NAVIGATION A LA PECHE

VALID FOR NAVIGATION FISHING

Yes No

معنال

Yes No

معنال

Yes No

معنال

Yes No

معنال

سداسلا قحلملا
ديصلا ةحالم نوسرامي نيذلا رحبلا لاجرل ةيبطلا ةداهشلا جذومن



ـه٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج١١٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس رياربف٠٢ 32

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّـيمسرلا ةعبطملا

- .............................................................................................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................................................................................

)ة( ديسلا نأبدهشأ
........................................................................

)مسالاو بقللا(

Je certifie que M.,  Mme. / I, Certify That Mr, Mrs :
.....................................................................................

(Nom et Prénom/Name and First Name)

  :سنجلا
Sexe

Gender

ركذ
Masculin

Male

ىـثـنأ
Féminin
Female

          :داليملا خيراـت
Date de naissance

Date of birth
D   D M   M Y     Y      Y     Y

__ __ / __ __ / __ __ __ __

:ةيـسـنـجـلا
Nationalité
Nationality

          :داليملاناكم
Lieu de naissance

Place of birth

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

:ةنهملا
Fonction 
Function 

 راحب
Marin
Sailor

       حطس طباض
Officier Pont
Deck Officer

 ناث نابر
Second Capitaine
Chief Mate

نابر
Capitaine
Master

 يكيناكيمورهك
Eléctro-motoriste
Electro-motorist

 يكيناكم طباض
Officier Mécanicien
Mechanic Officer

     ناث يكيناكيم
Second Mécanicien
Second Mechanic

 يسيئر يكيناكيم
Chef Mécanicien
Chief Mechanic

نورخآ
Autres
Others

:ةبقارملا لامعأل قئال

 .)دويقلا وأ دودحلا نيعت ،”معن“ ةباجإلا تناك اذإ( ؟ةيندبلا هتقايل ىلع دويق وأ دودح دجوت له

- Apte aux taches liées à la veille /- Fit for look-out duties ?

- Réserves/restrictions en ce qui concerne l’aptitude physique ? Si « Oui », préciser ces réserves ou restrictions
- Limitations or restrictions on fitness? (If “Yes”, specify limitations or restrictions.) 

وأ ةمدخلا هذهل قئال ريغ هلعجت وأ رحبلا يف ةمدخلا لعفب مقافتت نأ حجري ةيبط تالاح يأ نم وكشي ال
.رطخلل ةنيفسلا نتم ىلع نيلماعلا نيرخآلا صاخشألا ةحص ضرعت

- Le marin souffre t-il d’une affection susceptible d’être aggravée par le service en mer, de le rendre inapte au
service en mer ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord ?
- Is the seafarer free from any medical condition likely to be aggravated by service at sea or to render  the seafarer
unfit for such service or to endanger the health of other persons on board? 

___ o ___

.ةمالس لكب يرحبلا ديصلا ةحالم ةسراممل قئال

- Apte pour l’exercice des activités de la navigation maritime à la pêche, en toute sécurité
- Apt to excise in safety the navigation fishing activities.

 .ةمالس لكب يرحبلا ديصلا ةحالم ةسراممل دويق/ظفحتب قئال
- Apte avec restrictions/réserves pour l’exercice des activités de la navigation maritime à la pêche, en toute sécurité.
- Apt with restrictions/ reserve to excise in safety the navigation fishing activities.

- .............................................................................................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................................................................................

                                                                                 Le certificat est remis à  l’intéressé -ايـصخـش رـمألاب ينـعمـلا ىلإ ةيـبطـلا ةداهشـلا هذه ملسـت
- The certificate is delivered to the concerned person.

:صحفلا خيرات
Date d’Examination
Date of Examination

: ةيحالصلا ءاهتنا خيرات
Date d’Expiration
Date of Expiry 

رحبلا لاجر بيبط متخ و ءاضمإ
SIGNATURE ET CACHET DU MEDECIN DES GENS DE MER

SIGNATURE AND STAMP OF SEAFARERS DOCTOR

رمألاب ينعملا ءاضمإ
SIGNATURE DE L’INTERESSE

SIGNATURE OF THE INTERESTED

D   D M   M Y     Y      Y     Y

__ __ / __ __ / __ __ __ __
D   D M   M Y     Y      Y     Y

__ __ / __ __ / __ __ __ __

 تايئاملا ةيبرت ةنيفس نابر
Capitaine de navire aquacole
Master of aquaculture vessel

Yes No

معنال

Yes No

معنال

Yes No

معنال

Yes No

معنال


