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ةّيميظنت ميسارم

 مقر يـساـئرـلا موــسرملا ممتيو لدــعـي ،22٠2 ةنس يام ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٩2 يف خرؤم ٤٠2-22 مقر يسائر موسرم
 نييندــملا نيمدـختسملل يساسألا نوناقـلا ددحي يذــلا 8١٠2 ةنس يام ٧2 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ناضمر ١١ يف خرؤملا٥٤١-8١
.........................................................................................يبعشلا ينطولا شيجلليداــصتقالا عاطقلا تاــــسسؤمل نيعباـتلا

 ةيـنازـيـم ىلإ دامتـعا لــيوحـت نــمضتي،22٠2 ةنس يام ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٩2 يف خرؤم ٥٠2-22 مقر يسائر موسرم
............................................................................................................................................. ةضايرلاو بابشلاةرازو رييسـت

ةّيدرف ميسارم

.............................فودنت ةيالو يلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٩2 يف خرؤم يسائر موسرم

................راشب ةيالول ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٩2 يف خرؤم يسائر موسرم

 داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملاماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٩2 يف خرؤم يساــئر موـــسرــم
................................................................................................................................................................................ةينالديصلا

....................................................نييلاو نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس يام ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٩2 يف خرؤم يسائر موسرم

 بدـــتـــنـملا يـــــلاوـــــلا ناوــــيد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................سابع ينبل ةــــيرادإلا ةـــعـطاـــقـمــلل

 ةعطاقملاب ةقاطلل ةبدتنم ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................ةنيطنسق ةيالو يف يلجنم يلعب ةيرادإلا

 تاموظنمو ةيتامولعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب مالعإلا

 ةعانصلا ةرازوب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................اقباس – مجانملاو

 ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................ةنيطنسق ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

...تليسمسيت ةيالو يف لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

....سادرموب ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

 ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................ةيديلقتلا

 صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

...مناغتسم ةيالو يف ليغشتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

.........ركسعم ةيالو يف ةئيبلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

 دراوملاو يرحبلا ديصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................نارهو ةيالو يف ةيديصلا

 ةيبرتو يرحبلا ديصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................ةياجب ةيالو يف تايئاملا

سرهف
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٨٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٢
33م ٢٢٠٢ ةنس ناوج٢

 ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................نيينهملا

....تايالولا ضعب يف ةيئاملا دراوملل نيريدم نييعت نمضتت ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف ةخرؤم ةيذيفنت ميسارم

...........ةليسملا ةيالو يف ليغشتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

 يرحبلا ديصلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو

 يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةفرغلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................ةياجبب تايئاملا ةيبرتو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 عافدلا ةرازو ىدل ٍٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،2202 ةنس ليرفأ 72 قفاوملا 3441 ماع ناضمر 62 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..........................................................ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا

 ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 51 قفاوملا 3441 ماع لاوش 41 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................................ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب

 ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا نمضتي ،2202 ةنس يام 51 قفاوملا 3441 ماع لاوش 41 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................................ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب

 / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجم ةسائر فالختسا نمضتي ،2202 ةنس يام 51 قفاوملا 3441 ماع لاوش 41 يف خّرؤم رارق
..................................................................................................................................ةتقؤم ةفصب ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

 قفاوملا 8٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليرفأ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماـــع ناــضــمر ٠2 يـف خّرؤـــم رارق
.........................................اهريسو فيرشلا فحصملا خسن ةعجارمو قيقدت ةنجل ةليكشت دّدحي يذلا ٧١٠2 ةنس سرام ٦2

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

 نيفظوملل ايلعلا بـصاـنـملا ددع ددحـي ،22٠2 ةنس يرفيف٦١ قفاوملا 3441 ماـــع بــــجر ٥١ يـف خّرؤـــم كرـتــشــم يرازو رارــق
....تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازول ةيزكرـمـلا ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا

ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ةرازو
 

 يتلا نفسلل ةـــبسنلاب ءارــــمحلا ةـــنوتلا دــــيص طورــــش ددــــحي ،22٠2 ةنس يرفيف ٤2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع بجر ٣2 يف خرؤم رارق
........................................................................................................................................كلذ تايفيكو ةينطولا ةيارلا لمحــت

)عبات( سرهف
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م ٢٢٠٢ ةنس ناوج٢ 4

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٩٢ يف خرؤم ٤٠٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 موــسرملا مــــمـتيو لدــعـي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٠٣ قفاوملا
  ناــضــمر١١يـف خّرؤـــملا٥٤١–٨١ مـــــقر يـــــساــــئرـــلا

 ددحي يذــلا ٨١٠٢ ةــــنس يام ٧٢ قفاوملا ٩٣٤١ ماع
 نيعباــتلا نييندــملا نيمدـختسملل يساسألا نوناقـلا

 ينطولا شيجلليداــصتقالا عاطقلا تاــــسسؤمل
.يبعشلا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 )٧و ٦و ١( ١٩و ٠٣ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(١٤١و

 ىلوألا ىدامج 22 يف خرؤمـلا١٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 88٩١ ةنس رياني 2١ قفاوملا ٦٠٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا

 ةيناثلا ىدامج لوأ يف خرؤمـلا٤٠ –١٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 ميظنتب قلعتملاو ١٠٠2 ةنس تشغ ٠2 قفاوملا 22٤١ ماع
 ،اهتصصوخو اهرييستو ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا
،ممتملا

 يف خرؤمـلا 2٠١–8٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 8٠٠2 ةنس سرام ٦2 قفاوملا ٩2٤١ ماع لوألا عيبر 8١
 ةيمومعلا تاسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
 يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
،هنم ١2و ٩١ ناتداملا اميس ال ،لدعملا ،يبعشلا ينطولا شيجلل

 يف خرؤمـلا ٥٤١–8١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 8١٠2 ةنس ويام ٧2 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ناضمر ١١
 تاسسؤمل نيعباتلا نييندملا نيمدختسملل يساسألا نوناقلا
،يبعشلا ينطولا شيجلل يداصتقالا عاطقلا

 ىلع لوــعــفملا ةــيراسلا صوصنــلا عوــمـــجـــم ىضتـــقمبو –
،ينطولا عافدلا ةرازو ىوتسم

: يتأي ام مسري

 موسرملا نم ٥٧ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ناضمر ١١ يف خرؤمـلا ٥٤١–8١ مقر يسائرلا

 نيمدختسملل يساسألا نوناقلا ددحي يذلا 8١٠2 ةنس ويام ٧2
 شيجلل يداصتقالا عاطقلا تاسسؤمل نيعباتلا نييندملا
: يتأي امك ررحت ،يبعشلا ينطولا

 )ىتح رييغت نودب( .............. ةمدخلاب مايقلا : ٥٧ ةّداملا ''
.ةسسؤملا لبق نم اهب صخرملا

 دوجوملا يداصتقالا يندملا مدختسملا عضوي نأ نكمي
 نوناقلل ةعضاخ ةكرش فرصت تحت ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف

 ةيمومع ةسسؤم ةيأ وأ ةسسؤملا عم ةكارشلاب أشنت يرئازجلا
 سأر عومجم وأ ةيبلغأ ةسسؤملا هذه اهيف زوحت ةيداصتقا
 ةددحملا تاــــيـــــفـــــيـــــكـــــلاو طورشلا بسح ،يعاـــــمـــــتـــــجالا لاملا

 مدـخـتسملا ىـقــبــيو .نيفرــطــلا نيب ةــمرــبــم ةــيــقاــفــتا بجومب
 ماكحأل اعضاخ فرصتلا تحت عوضوملا يداصتقالا يندملا

.موسرملا اذه

 بجومب ةريخألا ةرقفلا قيـبطـت تاــيـفـيـكو طورــش ددــحـت
.''ينطولا عافدلا ريزو نم رارق

 ةّيمسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذــه رــشـنــي : ٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ياـــم ٠٣ قــفاوــملا ٣٤٤١ ماـــع لاوــش ٩2 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٩٢ يف خرؤم ٥٠٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
  دامتـعا لــيوحـت نــمضتي،٢٢٠٢ ةنس يام ٠٣ قفاوملا
.ةــضايرلاو بابشلاةرازو رييسـت ةيـنازـيـم ىلإ

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧–١٩ ناـتداــمـــلا اــمـيس ال ،روـــتــسدلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٠٤١ ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا ٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا

،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا ٦١–١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ىلوألا ىدامج ٩2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

ةـّيميظنت ميسارم



٨٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٢
5م ٢٢٠٢ ةنس ناوج٢

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٩٢ يف خرؤم يساــئر موـسرــم
.نييلاو نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٠٣

––––––––––––
 ٣٤٤١ ماـع لاوش ٩2 يف خرؤــم يـساــئر موـسرــم بــجوــمـب

 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس يام ٠٣ قفاوملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نييلاو

،فودنت ةيالو يف ،يبخم دـمحم –

.ةلشنخ ةيالو يف ،تويحم فسوي –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ناويد سـيـئر ماهم ءاــهــنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةـنـس يام ٨٢
.سابع ينبل ةــــيرادإلا ةـــعـطاـــقـمــلل بدـــتـــنـملا يـــــلاوـــــلا

––––––––––––
 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤــم يذــيـفنـت موـسرــم بــجوـــمب

 ،يبوقعي دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا
 ةـــيرادإلا ةـعـطاـقمــلل بدـتنـملا يـلاوـلا ناويدل اسيئر هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،سابع ينبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـفاوـملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ةرــيدــم ماـهــم ءاــهــنإ نـمـضـتـي ،٢٢٠٢ ةــنــس ياــم ٨٢
 يلجنم يلعب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل ةبدتنم

.ةنيطنسق ةيالو يف
––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤـــم يذــيفـنت موـسرــم بــجوــمب
 ،حباور ةيحتف ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا

 يلجنم يلعب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل ةبدتنم ةريدم اهتفصب
.ةيلصألا اهتبتر يف اهجامدإ ةداعإل ،ةنيطنسق ةيالو يف

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٩٢ يف خرؤـم يــساــئر موـــسرــم
 ةيالو يلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٠٣
.فودنت

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماـــع لاوــش ٩2 يـف خرؤــم يـساـــئر موــسرــم بــجوــمب
 ،تويحم فسوي ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس يام ٠٣ قفاوملا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فودنت ةيالول ايلاو هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٩٢ يف خرؤم يساــئر موـــسرــم
 بــتاـكــلا ماــهـم ءاـهــنإ نـمـضـتي ،٢٢٠٢ ةـنــس ياـــم ٠٣
.راشب ةيالول ماـعـلا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماــع لاوـش ٩2 يف خرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمب
 ،يبخم دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس يام ٠٣ قفاوملا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،راشب ةيالول اـــماع ابتاك هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٩٢ يف خرؤم يساــئر موـــسرــم
 ماعلا ريدملاماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٠٣
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماــع لاوـش ٩2 يف خرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمب
 ،يروصنم لامك ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس يام ٠٣ قفاوملا

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم هتفصب

ةّيدرف ميسارم

 هردـــق داــمـتـعا 22٠2 ةـنـس ةـيــنازــيــمل صــصـخـــي : ٢ ةّداملا
 رانيد فلأ نوثالثو نانثاو انويلم نوثالثو نانثاو رايلم
 بابشلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد 2٣٠.١.2٣٠.٠٠٠(
 فيراصم - ةيزكرملا ةرادإلا'' ٠١–٧٣ مقر بابلا يفو ةضايرلاو
 ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل رييست
.''نارهول ةرشع

 ،ةضايرلاو بابشلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

 يام ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٩2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

 يف خرؤملا ٦١–22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتـقــمبو –

 22٠2 ةـنـس يـفــناــج ٣ قـــفاوـملا ٣٤٤١ ماـــع ىلوألا ىدامــــــج ٩2

 بابشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو

 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةضايرلاو

22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

 رانيد فلأ نوثالثو نانثاو انويلم نوثالثو نانثاو رايلم

 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دــّيقم )جد 2٣٠.١.2٣٠.٠٠٠(

.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” ١٩–٧٣ مقر  بابلا يفو



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٣٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ناوج٢ 6

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدــم ماـــهــم ءاـــهــنإ نـمـضـتـي ،٢٢٠٢ ةــنس ياـــم ٨٢
 نــيوكتلا ةرازوب مالعإلا تاموظنمو ةيتامولعملا

.نيينهملا ميلعتلاو

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيدــلا لاـمـج دــّيـسلا ماــهــم ىـهنت ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا

 تاموظنمو ةيتامولعملل اريدم هتفصب ،دمحا يديس نب
 ةفيظوب هفيلكتل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب مالعإلا
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ةسيــئر ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتـــي ،٢٢٠٢ ةـــــنس ياــــــم ٨٢
.اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ربمسيد ٥2 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا

 تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،يلاب ىنم ةديسلا ماهم ،١2٠2 ةنس
 ةرازوــب ةـــطسوـــتملاو ةرـــيـــغصلا تاسسؤملا ةـــيـــقرـــت مسقـــب
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس – مجانملاو ةعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٨٢
 ةـــيالو يـف يراــقــعلا رـيــيـسـتـلاو ةــيــقرــتــلا ناوــــيدـــل
.ةنيطنسق

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤــم يذـيــفنـت موــسرــم بــجوــمـب
 ،يداصع لضاف ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا

 يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب
.ةنيطنسق ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٨٢

.تليسمسيت ةيالو يف

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يتاردس ونيز ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا

 ىلع هتلاحإل ،تليـسـمسـيت ةــيالو يف لــقـنـلل ارـــيدــم هــتــفــصب
.دعاقتلا

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 رـــيدـــم ماــهــم ءاـــهــنإ نــــمـضــتــي ،٢٢٠٢ ةـنــس ياـــم ٨٢
.سادرموب ةيالو يف ةيئاملا دراوملا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،سابع لامك دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا

 هفيلكتل ،سادرموب ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 نـيرــيدــم ماــهــم ءاـــهــنإ نــمـضـتـي ،٢٢٠٢ ةــنـس ياــم ٨٢
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا
 ةـعاـنصلاو ةـحاـيسلا ةرازوـب نـيرـيدـم اـمـهــتــفصب ،اــمــهاــمسا
: ةيديلقتلا

،نواعتلاو لاصتالل ةريدم ،يالوم ءامسأ –

.عاطقلا تاسسؤم ةعباتمل اريدم ،يديز رداقلا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ةـفــّلــكــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس ياـــــــم ٨٢
 ليغشتلاو لمعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.يعامتجالا نامضلاو

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ماركإ ةنيمأ ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا

 ةرازوـب صيـخـلــتــلاو تاساردــلاــب ةــفــّلــكــم اــهــتــفصب ،يدادــغــب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ليغشتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٨٢

.مناغتسم ةيالو يف

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 قــيدصلا دــّيسلا ماــهــم ىــهـــنـــت ،22٠2 ةــــــنس ياــــــم 82 قــــفاوملا

 هفيلكتل ،مناغتسم ةيالو يف ليغشتلل اريدم هتفصب ،يرفعج
.ىرخأ ةفيظوب



٨٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٢
7م ٢٢٠٢ ةنس ناوج٢

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف ةخرؤم ةيذيفنت ميسارم
 دراوملل نيريدم نييعت نمضتت ،٢٢٠٢ ةنس يام ٨٢
.تايالولا ضعب يف ةيئاملا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،سابع لامك دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا
.فودنت ةيالو يف ةيئاملا دراوملل

––––––––––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،ةروغب ليبن دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا
.نازيلغ ةيالو يف ةيئاملا دراوملل

––––––––––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،نابضغ هلـلا دبع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا

.تناج ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ليغشتلا ريدم نييـعت نمـضـتـي ،٢٢٠٢ ةــنـس ياــم ٨٢

.ةليسملا ةيالو يف

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يرفعج قيدصلا دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا

.ةليسملا ةيالو يف ليغشتلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدــم بئاــن نييــعــت نــمضتـــي ،٢٢٠٢ ةـــــنس ياــــــم ٨٢
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يدـمحم مالعوب دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا

 ديصلا ةرازوب ةبذعلا هايملا يف تايئاملا ةيبرتل ريدم بئان
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ةـــفرــغـلا رــيدــم نييـــعـت نـمـضـتـي ،٢٢٠٢ ةـنـس ياــم ٨٢
.ةياجبب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،رمحل رامع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا
.ةياجبب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةفرغلل

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ةئيبلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٨٢

.ركسعم ةيالو يف

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةنس يام 2 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا

 يف ةئيبلل اريدم هتفصب ،نوعرف رديوق دّيسلا ماهم ،22٠2
.ةافولا ببسب ،ركسعم ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ديصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٨٢
.نارهو ةيالو يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةنس ربمفون ٤ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا

 ديصلل اريدم هتفصب ،مسيوق يراوهلا دّيسلا ماهم ،١2٠2
 ءاغلإ ببسب ،نارهو ةيالو يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا
.لكيهلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ديصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٨٢
.ةياجب ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،رمحل رامع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس يام 82 قفاوملا

 ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةياجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٨٢
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيدـــلا لامـــج دّيســـلا نّيعـــي ،22٠2 ةـــنـــس ياـــم 82 قــــفاوـــملا

 ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب تاساردلل اريدم ،دـمحا يديس نب
.نيينهملا



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٣٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ناوج٢ 8

 ياــم 51 قـــفاوـــملا 3441 ماـــع لاوـــش 41 يـف خّرؤــــم رارــق
 ســلـجــم ةـــساــــئر فالـخـتــسا نــــمضـتــي ،2202 ةنس

 ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا
.ةتقؤم ةفصب ،ةيناثلا

––––––––––––

 يام 51 قفاوملا 3441 ماع لاوش 41 يف خّرؤم رارق بجوـمب
 ةمكحملا سيئر ،قداصلا هـللا لضف دّيسلا فّلكي ،2202 ةنس

 نامضب ،ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا / تسغنماتب ةيركسعلا
 / نارـــــهوــــب يركسعلا فانئتسالا سلجم ةسائر فالختسا
 ،2202 ةنس يام 5 نم ءادتبا ،ةـيـناــثــلا ةـــيرــكــسـعلا ةـيــحاـــنـــلا

 رمألا نم 1 ررـكم 5 ةداـملا ماــكحأل اــــقــيـبـــطت ،ةـــتـــقؤـــم ةـــفـــصـــب
 نوناق نمضتملاو 1791 ةنس لــيرــبأ 22 يف خّرؤـــملا 82-17 مـــقر
.مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا ءاضقلا



فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

 ليرفأ١٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٠٢ يف خّرؤم رارق
 ةيناثلا ىدامج ٧٢ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 دّدحي يذلا ٧١٠٢ ةنس سرام 6٢ قفاوملا ٨٣٤١ ماع
 فحـصـملا خـســن ةــعـجارــمو قــيـقدـــت ةـنــجل ةــليـكـشـت
.اهريسو فيرشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا ١82–١2 مقر يسائرلا موــسرــملا ىـضــتـــقـمب –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قـفاوملا 2٤٤١ ةدعقلا يذ ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 8٠–٧١ مقر يذـيـفـنـتلا موــسرـــملا ىــضــتـقـمبو –
 يذلا ٧١٠2 ةـنـس رــياـنـي ٤ قفاوملا 8٣٤١ ماــع يـناـثــلا عــيــبر ٥
 فحصملا رشنل قبسملا صيخرتلا تايفيكو طورش دّدحي
،مئاعدلا عيمج ىلع هقيوستو هعبطو فيرشلا

 يف خّرؤملا ٠٦٣–١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ١2٠2 ةنس ربمتبس ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع رفص ٤١
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو تايحالص دّدحي

ينطولا عافدلا ةرازو

 3441 ماــع ناـــضــمر 62 يف خّرؤـــم كرــتـشم يرازو رارــق
 دــيدـجـت نــمـضـتي ،2202 ةــنـس لـــيرــفأ 72 قــفاوـــمـلا
 هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا

 ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمـــكـحمـلـل اــــســيـئر
.ةسماخلا ةيركسعلا

––––––––––––

 3441 ماع ناضمر 62 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 هـلـلا دبع دّيسلا بادتنا دّدجي ،2202 ةنس ليرفأ 72 قفاوملا

 ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،رداوش
 ةدمل ،ةسماخلا ةيركسعلا ةـيـحاـنــلا / ةنيـطـنـسـقـب ةــيرــكـســـعــلا

.2202 ةنس ةيليوج لّوأ نم ءادتبا ،)١( ةدحاو ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 41 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ىدل ٍضاق بادتنا ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 51
 ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب ةيركسعلا

––––––––––––

 3441 ماع لاوش 41 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 ،2202 ةنس يام لّوأ نم ءادتبا ىهني ،2202 ةنس يام 51 قفاوملا
 ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،موخش ناضمر دّيسلا بادتنا

 ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب
.ةعبارلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 41 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ىدــل ٍضاـــق بادـــتـــنا نـــمضتـــي ،2202 ةــــــنس ياــــــم 51
 ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب ةيركسعلا

––––––––––––

 3441 ماع لاوش 41 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 يام لّوأ نــم ءادـتـبا بدــتـني ،2202 ةــنس ياــــم 51 قـــفاوــملا

 ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،بالج ليلجلا دبع ّديسلا 2202 ةنس
 ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ةدحاو )1( ةنس ةدملو
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



٨٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٢
9م ٢٢٠٢ ةنس ناوج٢

 يف خرؤملا ٧٠٣-٧٠ مقر يـساــئرلا موــسرملا ىـضـتـقــمب –

 يذــلا ٧٠٠2 ةنس رـبمتبس ٩2 قــفاوملا 82٤١ ماــع ناــضــمر ٧١

 بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

 خرؤــملا ٥٧2-١2 مــقر يـساـئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقـــمبو –

 ١2٠2 ةنـس وـيـنوـي ٠٣ قــفاوملا 2٤٤١ ماــع ةدـعـقلا يذ ٩١ يـف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

  يف خرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدــعــقلا يذ ٦2

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤـملا ٤٥-٥٩ مـقر يذـيـفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو –

 ددحي يذلا ٥٩٩١ ةنس رياربف ٥١ قفاوملا ٥١٤١ ماع ناضمر ٥١

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفـنـتـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –

 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني ٩١ قفاوملا ٩2٤١ ماع مرحم ١١

 كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا

 ،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

،هنم 2٧١و ٣٣١و 8٩و ٦٧ داوملا اميس ال

 يف خرؤملا ٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتــــــقـمبو –

 ددحي يذلا ٤١٠2 ةنس ويلوي ٣ قفاوملا ٥٣٤١ ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خرؤملا ٣٦٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمسيد ٥ قفاوملا 2٤٤١  ماع يناثلا عيبر ٩١

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو تايحالص ددحي

 خرؤملا ٤٦٣-٠2 مـقر يذـيفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو –

 ٠2٠2 ةنس ربمسيد ٥ قفاوملا 2٤٤١ ماع يناثلا عيـبر ٩١ يـف

 ةــنـــمــقرـــلا ةرازوــــل ةــــيزـــــكرــملا ةرادإلا مـــيــــظـــنــــت نــمــــضـــتـملاو

،تاـيـئاـصـحإلاو

: يتأي ام نورّرقي

 نم 2٧١و ٣٣١و 8٩و ٦٧ داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

 ٩2٤١ ماع مرحم ١١ يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

 ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،8٠٠2 ةنس رياني ٩١ قفاوملا

 كالسألل نيمـتـنملا نيفـظوـمــلــل اــيــلــعــلا بصاــنملا ددــع ددــحــي

 ناوـــنـــعـــب ،ةـــيـــموـــمـــعـــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةـــكرـــتشملا

 نــّيبم وه امك ،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازول ةيزكرملا ةارادإلا

: يتآلا لودجلا يف

 خّرؤــملا ١٦٣–١2 مـقر يذـيــفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتــقـمــبو –
 ١2٠2 ةـنـس رـبـمتـبـس ١2 قـــفاوـــملا ٣٤٤١ ماـــع رـــفــص ٤١ يـف
 ةينيدلا نوؤشلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،فاقوألاو

 8٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 قيقدت ةنجل ةليكشت دّدحي يذلا ٧١٠2 ةنس سرام ٦2 قفاوملا

،لّدعملا ،اهريسو فيرشلا فحصملا خسن ةعجارمو

: يتأي ام رّرقي

 يف خّرؤملا رارقلا  نم 2 ةداملا ماكحأ لّدعت : ىلوألا ةداملا
 ٧١٠2 ةنس سرام ٦2 قفاوملا 8٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧2
 فحصملا خسن ةعجارمو قيقدت ةنجل ةليكشت دّدحي يذلا
: يتأي امك ررحتو ،اهريسو فيرشلا

 ينآرقلا ميلعتلا ريدم اهسأري يتلا ةنّجللا لكشتت : 2 ةداملا“
: نم ،ةينآرقلا تاقباسملاو

 اـبـئاـن ،هـلـكاـيـه ةـيـقرـتو ينآرـقـلا مــيــلــعــتــلا رــيدــم بئاــن –
،سيئرلل

.“ .......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................

 ةــّيـمـسرــلا ةدـــيرــجلا يـف رارــقـــلا اذــــه رــشــنــي : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ليرفأ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يدهملب فسوي



تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

 3441 ماـــع بــــجر ٥١ يـف خّرؤـــم كرـتــشــم يرازو رارــق
 بـصاـنـملا ددع ددحـي ،٢٢٠٢ ةنس يرفيف6١ قفاوملا
 يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا
 ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازول ةيزكرـمـلا

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

،لوألا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزوو
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ددعلاايلعلا بصانملابــعــّشلا

ةماعلا ةرادإلا



ةيروفلا ةمجرتلا - ةمجرتلا

يلآلا مالعإلا



تايئاصحإلا

ةيزكرملا ةرادإلا يف عورشمبو تاساردلاب فلكم

 ةيزكرملا ةرادإلا يف ناويدلاب قحلم

 هيجوتلاو لابقتسالاب فلكم

ةيروفلا ةمجرتلاو ةمجرتلا جماربب فلكـم

تايطعملا دعاوق لوؤسم

ةكبشلا لوؤسم

ةيتامولعملا تاموظنملا لوؤسم

ةيئاصحإلا جماربلاب فلكـم

٤

2

١

١

١

١

١

١

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميددلا ةيرئازجلا

 يرفيف ٦١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع بجر ٥١ يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

 لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو

ليبحرش نيسح

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةيديصلاتاجتنملاويرحبلا ديصلا ةرازو
 

 يرفيف ٤٢ قــفاوــملا ٣٤٤١ ماـــع بـــجر ٣٢ يـف خرؤـــم رارــق
 ءارـــــمحلا ةــــنوــتلا دــــيص طورــــش ددــــحي ،٢٢٠٢ ةـنس
 ةـــيــنطوـلا ةــــيارــــلا لـــمــحــــــت يــتـلا نــــفـســـلـل ةبــسنـلاـب
.كلذ تايفيكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو ّنإ

 يف خرؤملا 88٣-٠٠٠2 مــــقر يـــــساــــئرـــلا موــــسرـــملا ىــضـتـقـمب –
 نمضتملاو ٠٠٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا ١2٤١ ماع ناضمر 2
 كاـمسأ ىلع ةـظـفاـحــمــلــل ةــيــلودــلا ةــيــقاــفــتالا ىلع قــيدصتــلا
 موــــي ورـــيناج يد وــــيرب ةـــعّقوملا ،يـــسلطألا طــــيحملاب ةنوتلا

 دمتعملا سيراب لوكوتوربب ةلّدعملا ،٦٦٩١ ةنس وـــــيام ٤١
 دــــمتعملا دــــيردم لوــــكوتوربو ،٤8٩١ ةــنس ويلوي ٠١ موي
،2٩٩١ ةــــنس وــــينوي ٥ موـــــي

 ٠٣٤١ ماع بجر ٩2 يف خّرؤملا ١٠-٩٠ مـــقر رـــمألا ىـضـتـقـمبو –
 ةـــــــيلاملا نوــــناق نـــــمضتملاو ٩٠٠2 ةـــــنس وــــيلوي 22 قـــــــــفاوملا
،هنم ٤٥ ةداملا اميس ال ،٩٠٠2 ةنسل يليمكتلا

 يــف خرؤـــملا ١٠-٧١ مـــــقر يـساـــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقـــمبو –
 نمضتملاو ٧١٠2 ةنس رياني 2 قفاوملا 8٣٤١ ماع يناثلا عيبر ٣
،اهميظنتو لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا ماهم

 يف خرؤملا ١82-١2 مقر يـــساـــئرـــلا موـــسرــــملا ىـــضـتـقــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ١8٤-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــــلا ٣٠٠2 ةــــنس رــــبمسيد ٣١ قـــــفاوملا ٤2٤١ ماــــع لاوــــش ٩١
،اهتايفيكو يرحبلا ديصلا ةسرامم طورش ددحي

 يف خرؤملا 2٠١-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥٠٠2 ةنس سرام ٦2 قفاوملا ٦2٤١ ماع رفص ٥١
 نفسل نيحالملا نيمدختسملا لمع تاقالعل يعونلا ماظنلا
،يرحبلا ديصلا وأ يراجتلا وأ يرحبلا لقنلا

 يف خرؤملا ١8١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8٠٠2 ةنس وينوي ٣2 قفاوملا ٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٩١
 نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ىلإ

 يف خرؤملا 28-٠2 مقر يذــيفـنـتلا موــــسرــــملا ىـضـتـقــمبو –
 يذـلا ٠2٠2 ةـنس لــيربأ لوأ قـــفاوملا ١٤٤١ ماـــع ناــبعش ٧
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص ددـحي

 يـف خرؤــملا ٦٣٤-١2 مـــــقر يذـــيـفـنـتـلا موــــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 ١2٠2 ةــنس رــبــمــفوـــن ٤ قـــــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع لوألا عـــــيـــــبر 82
 ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةيريدملا ءاشنإ نمضتملاو
،تايئاملا
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 ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا عضو ةداعإ : صافقألا يف عضولا–
 نيمست عرازم صافقأ ىلإ ةديصملا نم وأ لقنلا صفق نم
،ءارمحلا ةنوتلا

 ويديف اريماك وأ /و ةمسجم اريماك : ةبقارملا اريماك–
 ةــنوــتــلا لــقــن تاــيــلـــمـــع ءاـــنـــثأ ةـــبـــقارملا ضارـــغأل مدـــخـــتست
،ةيحلا ءارمحلا

– DCBوأ DCBةـــــينورــتكلإلا )DCBe( : ةـــــقيثو ددـــــحي 
.ءارمحلا ةنوتلا كمس صنق

لوألا عرفلا

 ءارمحلا ةنوتلا ديص صصح ىلع لوصحلا طورش

كلذ تايفيكو

 ةصخر ىلع لوصحلل ءارمحلا ةنوتلا ديص عضخي : ٣ ةداملا
 يرــحــبــلا دــيصلا رــيدــم فرــط نــم ةــحوــنــمملا يرــحــبــلا دـــيصلا

 يف ددحملا جذومنلل اقفو ،ايميلقإ صتخملا تايئاملا ةيبرتو
.رارقلا اذهب لوألا قحلملا

 ةــــنوتلا دـــيص ةــــصخر ىلــــع لوـــــصحلا عــــضخي : ٤ ةداملا
  ةحلسم ،ةــينطولا ةـــيارلا لــــمحت ةنيفس زـــهجم لــــكل ءارـــمحلا

 ىلع يوتحي فلم ميدقت ىلإ ،ءارمحلا ةنوتلا ديصل ةزهجمو
: ةيتآلا تادنتسملا

 ديصلا عون هيف حضوي ةنيفسلا زهجم نم يطخ بلط–
 ةنوتلا ديص وأ ةتيملا ءارمحلا ةنوتلا ديص : فدهتسملا
 ديصلا نفسل وأ ةنيفسل ةينقتلا صئاصخلاو ،ةيحلا ءارمحلا

 ةــنوــتــلا لــقــن صاــفـــقأ رجل ةـــلـــمـــعـــتسملا لـــئاسوـــلا ةـــمـــئاـــقو
 ديصلا تالآو لئاسوب ةقلعتملا كلت اذكو،ةيحلا ءارمحلا

،اهلامعتسا عمزملا رجلاو

 نفس وأ ةنيفس نأب دهشي ةيفاضإ شيتفت ةرايز رضحم–
 يذلا يرحبلا ديصلا يف ةحالملا ىلع ةرداق ةدعاسملا وأ صنقلا

 ديصل ةهجوملا يرحبلا ديصلا تازيهجتو داتعلا نأو ،هل تهجو
.كلذل ةقباطم ءارمحلا ةنوتلا

.رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف رضحملا جذومن ددحي

 ،ديصلا نفس وأ ةنيفس ةيسنج ةداهشل لصألا قبط ةخسن–

 ءارـمحلا ةـنوـتـلا لـيوحت ةـقـيرـطـب ةـقـلــعــتملا تاــموــلــعملا –
،ةداطصملا ةيحلا

،لوعفملا يراس مقاطلا رتفد نم ةخسن–

 ريدصت نم ةيتأتملا ةبعصلا ةلمعلا لاخدإ تبثت ةقيثو–
 ةلمح يف اوكراش نيذلا نيلماعتملا فرط نم ءارمحلا ةنوتلا

،ةيضاملا ةنسلا يف ءارمحلا ةنوتلا ديص

،)IMO( يلودلا يرحبلا ليجستلا مقر–

 ١٣٤١ ماــع ىلوألا ىداـــمج ٤ يف خرؤــــملا رارـــقلا ىـــضتقمبو –
 ديص صصح سسؤي يذلا ٠١٠2 ةنس ليربأ ٩١ قفاوملا
 ةينطولا ةيارلا لمحت يتلا نفسلل ةبسنلاب ءارمحلا ةنوتلا

 ددحيو ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا يف سرامت يتلاو
،مّمتملاو لّدعملا ،اهليعفتو اهعيزوت تايفيك

:  يتأي ام ررـقــي

 ٩2و ٠2و ٦١و ٥١ داوـــــملا ماـــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 لاوش ٩١ يف خرؤملا ١8٤-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٠٣و
 ،هالعأ روكذملاو ٣٠٠2 ةنس ربمسيد ٣١ قفاوملا ٤2٤١ ماع
 ءارــمحلا ةـــنوتلا دـــيص طورـــش دـــيدحت ىلإ رارــــقلا اذـــه فدـــهي
.كلذ تايفيكو ةينطولا ةيارلا لمحت يتلا نفسلل ةبسنلاب

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي : ٢ ةداملا

 ةــيـسـيـك ةـــنوـــتلا دــيــص ةــنــيــفس لــــك : صــنـقـلا ةـنـيـفـس–
 كاــمسأل يراــجــتــلا دــيصلا فدــهــتست رــيــناــنصلا لاــبـــحـــب وأ
 اذــهل ةزــــهجمو ةـــحلسم ،ةــــتيملا وأ /و ةــــيحلا ءارـــمحلا ةنوتلا
،اهب حومسملا ديصلا ةرتف لالخ ضرغلا

 ةيسيك ةنوتلا ديص ةنيفس لك : ةدعاسملا ةنيفس–
 دــيصلا ةــيــلــمــع راــطإ يف ةدــعاسملا يف اــهرود لــثــمــتــي يتـــلا
 ،ءارمحلا ةنوتلا بارسأ نع ثحبلا يف اميس ال ،ةكرتشملا

 ةـيحلا ءارـمحلا ةـنوـتــلا كاــمسأ لــقــنو صنــقو ،مــعــطــلا لــقــنو
 ةنوتلا لقنو ديصلا ةيلمعل ةمزاللا كابشلا دش قراوز لقنو
،ةيحلا ءارمحلا

 نيب اهؤارجإ متي ةيلمع لك : ةكرتشملا ديصلا ةيلمع–
 كابشلا ةطساوب ةنوتلا ديص نفس نم رثكأ وأ نيتنيفس

 فدــهــتستو ،ينــطوــلا مــلــعــلا عــفرـــت يتـــلا ،ةراودـــلا ةـــيسيـــكـــلا
،ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا

،صافقألا رجل مدختست ةنيفس لك : ةرطاقلا–

: ينعت ليوحتلا ةيلمع–

 صنقلا ةنيفس كابش نم ةيحلا ءارمحلا ةنوتلل ليوحت لك–
،لقنلا صفق ىلإ

 ىلإ لقنلا صفق نم ةيحلا ءارمحلا ةنوتلل ليوحت لك–
 ،لقنلل رخآ صفق

 ةنوتلا كامسأ ىلع يوتحي يذلا صفقلا نم ليوحت لك–
،ىرخأ ةرطاق ةنيفس وحن ةرطاق ةنيفس نم ةيحلا ءارمحلا

 صفق ىلإ ةديصم نم ةيحلا ءارمحلا ةنوتلل ليوحت لك–
.لقنلا

 بــــلط ىلـــع ًءاـــنب متي يفاضإ لـــقن لـــك : ةـــبقارملا لـــقــن–
 ةـــــفلكملا ةرادإلا وأ ةـــــيبرتلا وأ يرــــحبلا دـــيصلا يلـــماعتم
،ةلوقنملا كامسألا ددع نم ققحتلا ضرغب ،يرحبلا ديصلاب
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 ةنوتلا ديص نفس يزهجم فرط نم ةاضمم ةقيثو–
 يف ةكراشملاب مهدهعتب اهيف نودهشي ةيسيكلا كابشلاب
 ةنوتلا ديص ةنيفس لك رود ديدحتو ةكرتشملا ديصلا ةيلمع

،ةكرتشملا ديصلا ةيلمع ةلاح يف ،ةيلمعلا هذه يف

 هجذومن ددحي ،ةنيفسلا زهجم فرط نم يضمم دهعت–
،رارقلا اذهب ثلاثلا قحلملا يف

.ةنيفسلا ةطحم صيخرت–

 ةزـهـجملا ةـنوـتــلا دــيص نــفسل ةــيــنــقــتــلا تاــفصاوملا ددحت
 يف ةيسيكلا كابشلاب وأ رينانصلا لابحب ديصلل ةدعملاو
.رارقلا اذهب سماخلاو عبارلا نيقحلملا

 ةمهاسملا ةنوتلا ديص نفس يزهجم ىلع ّنيعتي : ٥ ةداملا
 يف ةروكذملا ةكرتشملا ةيلودلا شيتفتلا تايلمع ميظنت يف

.هاندأ ٦2  ةداملا

 ءارــــمحلا ةـــنوتلا دـــيص يف ةــــكراشملا حـــتف مـــتي : 6 ةداملا
 نيتفيحص يف تاراطخإ رشن قيرط نع ةتيملا وأ ةيحلا

 رشنلا لالخ نمو )ةيسنرفلاو ةيبرعلاب( نيتينطو نيتيموي
.ايميلقإ ةصتخملا يرحبلا ديصلا تارادإ ىوتسم ىلع

 يف ةـــــكراشملل بوــــلطملا ىــــندألا دـــــحلا طورــــش : ٧ ةداملا
: يه ةتيملا وأ ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمح

 ،ةيرئازجلا ةيسنجلاب عتمتي يونعم وأ يعيبط صخش–
،ضرغلا اذهل ةزهجمو ةحلسم ةنوتلا ديص ةنيفس كلتميو

 ةفلاخم باكترا هل قبسي مل يونعم وأ يعيبط صخش–
،ءارمحلا ةنوتلا ديص لاجم يف

 يـــئازج مـــكح اـــهقح يف ردـــصي مـــل ةـــنوتلا دــــيص ةـــنيفس–
.ءارمحلا ةنوتلا ديصب قلعتي يئاهن

 ةرادإلا ىدل ،هالعأ ٤ ةداملا يف روكذملا فلملا عدوي : ٨ ةداملا
 ،)2(نيتخسن يف ،ايميلقإ ةصتخملا يرحبلا ديصلاب ةفلكملا

.ديصلا ةلمح ءدب نم ،لقألا ىلع ،رهشأ )٣( ةثالث لبق

 هـــــــلوـــــــبـــق مت ةـــــنيــفس زــــــــهـــجم لـــــــك ىلـــــع بــــــــجي : 9 ةداملا
 رضحم عدوي نأ ،ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمح يف ةكراشملل
 ةفلكملا ةرادإلا ىدل ةقفاوملاب ايأر نمضتي شيتفتلا ةرايز
 ٠٣ هاـــــصقأ لـــــجأ يف ،اـــــيميلقإ ةــــصتخملا يرــــحبلا دـــيصلاب
.ةنس لك نم ليرفأ

 فرط نم ،اًبوجو ،يفاضإلا شيتفتلا ءارجإ بلط عدوي
 هيف حضوي شيتفتلل ةيلحملا ةنجللا ىدل ةنيفسلا زهجم
 ةنيفس( ةكرتشملا يرــحبلا دـــيصلا ةـــيلمع يف ةـــنيفسلا  رود
.)ةدعاسم ةنيفس وأ صنق

 كـــمس دـــيص يف ةـــكراشملا ةــنوتلا دـــيص ةنيفس نـــكمي ال
 )٥( سمخ نم رثكأل ”ةدعاسم ةنيفس“ زيهجتب ةيحلا ةنوتلا

.رارقلا اذه ءاضمإ خيرات نم ءادتبا ،تاونس

 ةزهجم ةيسيكلا ةنوتلا دــيص نــفس لـــك نوـــكت نأ بـــجي
 يف ةروـــــكذملا صنقلا ةنيفسل ةـــينقتلا تاـــفصاوملل اــــقبط

 تاونس )٥( ســمخ ةدـــم دـــعب ،رارـــقلا اذـــهب سماخلا قـــحلملا
.رارقلا اذه ءاضمإ خيرات نم ءادتبا

 ةكراشملل هلوبق مت ةنيفس زهجم لك ىلع بجي : ٠١ ةداملا
 عفد رربي يذلا لصولا عدوي نأ ،ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمح يف

 ٥١ هاصقأ لجأ يف ،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا ىدل ،ةواتإلا
.ةنس لك نم يام

 ةصتخملا يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا موقت : ١١ ةداملا
 ٩٤ ةداملا يف ةروكذملا ةيرازولا ةنجللا تالوادم دعب ،ايميلقإ
: يتأي امب ،رضحملا ساسأ ىلعو هاندأ

 نم اهعاطتقا صخرملا يرحبلا ديصلا ةصخر دادعإ–
،ةقفاوملا ةلاح يف ةينعملا ةنيفسلا لبق

 ةلاح يف ضفرلا رارقب بلطلا بحاص غيلبتو ريربت–
.ضفرلا

 ّنيعتي ،ءارمحلا ةنوتلا ديص ةصحب غيلبت دعب : ٢١ ةداملا
 رمألا يف ةددحملا ىواتألا ديدستب مايقلا ةنيفسلا زهجم ىلع
 ويلوي 22 قفاوملا ٠٣٤١ ماع بجر ٩2 يف خرؤملا ١٠-٩٠ مقر

.هنم ٤٥ ةداملا اميس ال ،هالعأ روكذملاو ٩٠٠2 ةنس

 ءارـمحلا ةنوتلا دــــيص ةنيفس زـــهجمل نـــكمي ال : ٣١ ةداملا
 ببسب ءارــــمحلا ةــــنوـــــتـــــلا دـــــيص ةـــــلـــــمـــــح يف كراشي ال يذـــــلا
.ةواتإلا عاجرتساب بلاطي نأ ،ةلمحلا نم هباحسنا

يناثلا عرفلا

ةبقارملاو ةعباتملا

 تاــــيلمعل ةـــمظتنم ةــــعباتم ناـــمض لــــجأ نــــم : ٤١ ةداملا
 صخرملا ةنوتلا ديص نفس نوكت نأ بجي ،يرحبلا ديصلا
 نفسلا اذكو ،ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمح يف ةكراشملا اهل
.عقاوملا ديدحت ملعمب ةزهجم ةرطاقلا

 نم مايأ )٥( ةسمخ لبق ايلمع ملعملا اذه نوكي نأ بجي
 دعب مايأ )٥( ةسمخ لصاوتيو ،يرحبلا ديصلا ةلمح ةيادب
.اهقلغ

 ديص ةيلمع ءدب ةنوتلا ديص ةنيفسل نكمي ال : ٥١ ةداملا
.الطعم عقوملا ديدحت ملعم ناك اذإ ءارمحلا ةنوتلا

 الطعم عقوملا ديدحت ملعم ناك اذإ ام ةلاح يف : 6١ ةداملا
 مالعإ ةنيفسلا ناّبر ىلع بجي ،يرحبلا ديصلا ةلمح ءانثأ
 لـــكبو ،لــقألا ىلـــع ،اــيموي ةدــــحاو ةرــــم يرــــحبلا دــــيصلا ةرادإ

: ةيتآلا تامولعملا ةنمضتملا ريراقتلاب ،لاصتالا لئاسو

،ةنيفسلا فيرعت–

،تقولاو خيراتلا–

 .)ضرعلا طخو لوطلا طخ( ةنيفسلل يفارغجلا عقوملا–
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 نتم ىلع رحبملا ظحالملا بقارملا ىلع بجي : ٩١ ةداملا
 ،روفلا ىلع ،يرحبلا ديصلا ةرادإ غالبإ ةنوتلا ديص ةنيفس
 مــيــظــنــتــلا قــيــبــطـــت يف صقـــن يأ نـــع ،لاصتا ةـــلـــيسو يأبو
 ةظفاحملل ةيلودلا ةنجللا تابلطتم اذكو لوعفملا يراسلا

 ةنوتلا ظفحل )ATCIC( يسلطألا طيحملاب ةنوتلا كامسأ ىلع
  .ءارمحلا

 ديصلاب ةفّلكملا ةرادإلا ىلإ هلاسرإو ريرقت ريرحت بجي
 ةلدأ ىلإ ريرقتلا دنتسي نأ بجيو .لاجآلا نسحأ يف يرحبلا

.ةرربم

 نـــيرحبملا نيـــظحالملا نيـــبقارملا ىلــــع بــــجي : ٠٢ ةداملا
 نفسلا نع تامولعملا ليجست ةنوتلا ديص ةنيفس نتم ىلع
 ةكرتشملا ديصلا ةعومجم سفن ىلإ يمتنت يتلا ىرخألا
.لقنلاو ديصلا تايلمع ءانثأ

 ديص ةنيفس نتم ىلع ظحالملا بقارملا مزلُي : ١٢ ةداملا
 ريرقت يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا ىلإ لاسرإب ةنوتلا

 ءانيمل ةنيفسلا لوخد نم ةعاس 8٤ نوضغ يف ديصلا ةلمح
.لازنإلا

 يرحبلا ديصلا ةرادإل نوعباتلا نوشتفملا موقي : ٢٢ ةداملا
 ءارجإب ،ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمح ةياهن يف ،ايميلقإ ةصتخملا

.لازنإلا ءانيم يف ةنوتلا ديص نفسل شيتفت

 ٤2 يرـــحبلا دــــيصلاب ةــــفلكملا ةرادإلا ىلإ رــــيرقت لــــسري
.شيتفتلا ةيلمع دعب ةعاس

 شـيتفت ءارــــجإ بـــقارملا ظــــحالملا ىلـــــع بــــجي : ٣٢ ةداملا
.ةنوتلا ديص ةنيفس نتم ىلع هبوكر درجمب

 ديصلا ةرادإ ىلإ هلاسرإ متيو ،نأشلا اذهب ريرقت دادعإ متي
.لاصتالا لئاسو لكب ،اًروف ،يرحبلا

 نم عمتجت نأ ةنجللا ىلع بجي ،ريرقتلا يقلت درجمبو
.ال وأ ةلمحلا يف ةينعملا ةنيفسلا ةكراشم ديدحت لجأ

.رارقلا اذهب سداسلا قحلملا يف ريرقتلا جذومن ددحي

 ةنوتلا دـيـص ةلـمـح رـــيـس ةــعــباــتــم ناــمض مــتي : ٤٢ ةداملا
 ةيزكرملا ةرادإلا ىوتسم ىلع أشنت ةيلخ فرط نم ءارمحلا
 ديصلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ،يرحبلا ديصلل
.يرحبلا

 نيروكذملا نيبقارملا نيظحالملا ىلع ةدايز : ٥٢ ةداملا
 دــيصلا نـــفس لـــك يزـــهجم ىلـــع نّيــــعتي ،هالـــعأ ٧١ ةداــــملا يف

 ةيلودلا ةنجللا نم دحاو ظحالم راحبإ ةيسيكلا كابشلاب
.)ATCIC( يسلطألا طيحملاب ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل

 ،يلاوتلا ىلع نالثمي ناظحالم نابقارم موقي : ٧١ ةداملا
 ةينطولا ةحلصملاو يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا نم ّالك

 ةنوتلا ديص تايلمع ةبقارمو ةعباتمب ،لحاوسلا ةسارحل
.كلذ ةبقارمو ،ةنيفس لك نتم ىلع ءارمحلا

 يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا نيب ةكرتشم ةميلعت ددحت
 امهماهمو نيظحالملا نيبقارملا نييعت ينطولا عافدلا ريزوو
.امهلخدت تايفيكو

 نتم ىلع رحبملا ظحالملا بقارملا ىلع بجي : ٨١ ةداملا
 ينطولا ميظنتلا قيبطت ىلع رهسي نأ ةنوتلا ديص ةنيفس

 تابلطتم اذكو يرحبلا ديصلاب قلعتملا لوعفملا يراسلا
 طـيحملاـب ةـنوـتـلا كاـمسأ ىلع ةـظـفاـحـمــلــل ةــيــلودــلا ةــنــجــلــلا
 ىلع هيلع بجيو .)ATCIC( ءارمحلا ةنوتلا ظفحل يسلطألا
: صوصخلا

،اهنتم ىلع هبوكر درجمب ةنوتلا ديص نفس ةبقارم –

،ةنيفسلا رتفد ةبقارم–

،عقوملا ديدحت ملعم ليغشت نم ققحتلا–

 ةـلـمـح ءاـنـثأ ةــطشنــلا ةــنــيــفسلا ةــكراشم مدــع ةــنــياــعــم–
،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا غالبإو ديصلا

 ةــــنوتلا لـــيوحتو ةدــــعاسملاو دـــيصلا تاـــيلمع ةـــعباتم–
،ءارمحلا

 لـــجس يف ةـــنّودملا تاــــمولعملا ةـــقباطم نـــم قــــقحتلا–
،ديصلا

،ءارمحلا ةنوتلا ليوحت قئاثو ةبقارم–

 رـــيراقتلا رـــيرحتو تالــــيوحتلا وــــيديف عـــطاقم لـــيلحت–
،اهب ةقلعتملا

،ديربتلا فرغو نيزختلا تاءاضف ىوتحم ةبقارم–

،ةيجولويبلاو ةيملعلا تانايبلا عمج–

،ةنياعملا تافلاخملاو ةقباطملا مدع لوح ريراقت دادعإ–

 دـــعب ةـــعاس 8٤ نوــضغ يف ةـــلمحلا ةـــياهن رــــيرقت دادـــعإ–
،لازنإلا

 ويديفلا عطاقم نع خسن اذكو ديصلا تالجس ةداعإ–
 تاــناــيــبــلا تالــجسو ءارــمحلا ةــنوــتــلا لــيوــحــتــب ةـــقـــلـــعـــتملا
 اذكو ليوحتلا تاحيرصت نع خسنو ةيجولويبلاو ةيملعلا

،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا ىلإ ،ليوحتلا صخر تابلط

 يرحبلا ديصلا ةرادإ اهبلطت ىرخأ ةمهم لكب مايقلا–
.يرحبلا ديصلا طاشن ةنياعمو ةبقارمو ةعباتمب ةطبترملاو
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 ظــحالملاو نيـــظحالملا نيـــبقارملا ىلـــع ةداــيز : 6٢ ةداملا
 ،هالعأ ٥2و ٧١ نيتداملا يف ،يلاوتلا ىلع ،مهيلع صوصنملا

 ،كرتشملا يلودلا شيتفتلا تايلمعب مايقلل نوشتفم نّيعي
 ةقطنم يف ءارمحلا ةنوتلا ديص يف ةكراشم ةنيفس لكل
 لالـخ ،ةـيـبـنـجألا ةـيارـلـل ةـلــماحلا نــفسلا اــهــيــف امب ةــيــقاــفــتالا

 ةيارلا لمحت ةنيفس ةطساوب ،ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمح
.ةينطولا

 تاــــيلمعب موــــقت يـــتلا ةـــنيفسلا ىلــــع نّيــــعتي : ٧٢ ةداملا
 ةنجللا اهل اهرفوت ةيار عفر ةكرتشملا ةيلودلا شيتفتلا
 يسلطألا طيحملاب ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل ةيلودلا
)ATCIC( ةينطولا ةيارلل ةفاضإ.

 ةداملا يف مهيلع صوصنملا نوشتفملا دّوزي : ٨٢ ةداملا
 ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا اهمّلست ،مهب فرعت ةقاطبب ،هالعأ ٦2
.يرحبلا

 لــــــكش يف نيـــــشتفملا فـــــيرعت ةـــــقاطب نوــــــكت : ٩٢ ةداملا
 فافش قرو هيطغي ضيبأ نول يذ ىوقم قرو يف ،ليطتسم
: يتأي امك اهداعبأ نوكتو ،ايّلك قصال

،الوط مس ٤,٠١ •

.اضرع مس ٧ •

: ةيتآلا تارابعلا ةقاطبلا نمضتت

: هجولا ىلع

 ةــــنوتلا كاــــمسأ ىلــــع ةــــظفاحملل ةيلودلا ةـــنجللا راـــعش–
،قرزأو رفصأ نولب )ATCIC(يسلطألا طيحملاب

،ةقاطبلا بحاصل ةيسمش ةروص–

،”شتفملا فيرعت ةقاطب“ ةرابع–

،شتفملا مساو بقل–

،ةقاطبلا مقر–

،اهدادعإ خيرات–

.اهتيحالص ةدم–

: رهظلا ىلع

 ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل ةيلودلا ةنجللا راعش–
،قرزأ و رفصأ نولب )ATCIC( يسلطألا طيحملاب

 شــــتفم وــــه ةـــقاطبلا هذـــــه بـــــحاص“ طـــــسولا يف ةراـــــبع–
 طـيحملاـب ةـنوـتـلا كاـمسأ ىلع ةـظـفاـحـمــلــل ةــيــلودــلا ةــنــجــلــلا
 يلودلا شيتفتلا جمانرب راطإ يف اينوناق نّيعم يسلطألا

 ىلع ةظفاحملل ةيلودلا ةنجلل ةبقارملاب صاخلا كرتشملا
 اقفو فرصتلا ةطلس هل ،يسلطألا طيحملاب ةنوتلا كامسأ
 ةيلودلا ةنجلل ةعباتلا ةبقارملا ريبادتل ةيقيبطتلا ماكحألل
،)ATCIC( يسلطألا طيحملاب ةنوتلا كامسأ ىلع

،ةقاطبلا مّلست يتلا ةطلسلا ءاضمإ–

.شتفملا ءاضمإ–

.رارقلا اذهب عباسلا قحلملا يف ةقاطبلا جذومن ددحي

 تاعوبطم ىلع شيتفتلا ريراقت نوشتفملا دعي : ٠٣ ةداملا
 ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل ةيلودلا ةنجللا نم اهيلع قداصم
 ناـــّـبر روـــــضحب اـــــهيلع عــــّقومو ،)ATCIC( يـــــــــسلطألا طــــــيحملاب
.هعيقوتب ةعوبتم ،ةظحالم لك ةفاضإ هنكمي يذلا ةنيفسلا

: نيتخسن يف شيتفتلا ريراقت دعت

،ةنيفسلا نابر ىلإ مّلست ةخسن–

.شيتفتلا ةنيفس ةيار ةلود ىلإ مّلست ةخسن–

 فرط نم شيتفتلا ريرقت نم ةخسن لسرت : ١٣ ةداملا
 ةيار ةلودل ةصتخملا تاطلسلل شيتفتلا ةنيفس ةيار ةلود
 ةيلودلا ةنجللا ىلإ ةخسنو ،ةفلاخملا تفرتقا يتلا ةنيفسلا
.)ATCIC( يسلطألا طيحملاب ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل

ثلاثلا عرفلا

ةنيفسلا ناّبر تامازتلا

 ةـــــنوتلا دــــيص ةــنيفس ناــّـبر لــــك ىلـــع نّيــــعتي : ٢٣ ةداملا
 ةصتخملا يرحبلا ديصلاب ةفّلكملا ةرادإلا غيلبت ءارمحلا
 ةـطساوـب ،لـحاوسلا ةسارحل ةـيـنـطوـلا ةــحــلصملاو اــيــمــيــلــقإ
 يعوبسأ ريرقتب ،ىرخأ ةليسو ةيأ وأ ةينورتكلإلا لئاسولا

 امب ديصلا تايمك نع تامولعم ىلع يوتحي ،ديصلا لوح
 طخو ديصلا عقومو خيراتو ديصلا مادعنا ليجست كلذ يف

.لوطلا طخو ضرعلا

 موي ،ريدقت ىصقأك ،يعوبسألا ريرقتلا اذه لاسرإ بجي
.عوبسأ لك نم احابص ةنماثلا ةعاسلا ىلع نينثالا

 دادعإ ةنوتلا ديص ةنيفس ناّبر لك ىلع نّيعتي : ٣٣ ةداملا
 ةلمح نع ايئاهن اريرقت ديصلاب ةفّلكملا ةرادإلل لاسرإو
 ةنوتلا ديص ةنيفس لوخد نم ةعاس 8٤ لالخ ،اعّقوم ديصلا
.لازنإلا ءانيم ىلإ

 ةــــــــنوتلا دــــــيص ةــنيـــــفس ناّبر ىلـــــــــع نّيـــــعتي : ٤٣ ةداملا
 ايميلقإ ةصتخملا يرحبلا ديصلاب ةفّلكملا ةرادإلا غيلبت
 يموي ديص ريرقتب ،لحاوسلا ةسارحل ةينطولا ةحلصملاو
 ديصلا تايمك نع تامولعم صوصخلا هجو ىلع يوتحي
.ديصلا عقومو خيراتو



٨٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٢
15م ٢٢٠٢ ةنس ناوج٢

 نــــم يرـــحبلا ديـــصلا ةرادإل ةـــحفص لــــك ةــــميسق مّـلـــست–
،ةنيفسلا ناّبر فرط

 نماثلا قحلملا يف يرحبلا ديصلا يرتفد جذومن ددحي –
.رارقلا اذهب

 ةرادإ دــيوزت دـــيصلا ةـــنيفس ناـــّبر ىلـــع بــــجي : ٧٣ ةداملا
 )٤( عــــبرأ لبـــق ،لازــــنإلا ءاـــنيم اـــهل عـــباتلا يرـــحبلا دـــيصلا

 ءانيم ىلإ ةلمتحملا لوصولا ةــعاس نـــم ،لــقألا ىلـــع ،تاعاس
: ةيتآلا تامولعملاب لازنإلا

،لوصولل رّدقملا تقولا–

 نتــــم ىلـــع ةردـــــقملا ةــــتيملا ءارــــمحلا ةــــنوتلا تاــــيمك–
،ةنيفسلا

.صنقلا اهيف مت يتلا ةقطنملا–

 ةطساوب ةنوتلا ديص ةنيفس ناّبر ىلع بجي : ٨٣ ةداملا
 ةــتــّيملا ءارــمحلا ةـــنوـــتـــلا تاـــيـــمـــك لازـــنإ ةـــيسيـــكـــلا كاـــبشلا
.ضرغلا اذهل ةنّيعملا ئناوملا يف ةداطصملا

 ةبانع ءانيمو رئازجلا ءانيم : يتآلاك يه لازنإلا ئناوم
 ءاـنـيــمو نارــهو ءاــنــيــمو لاشرش ءاــنــيــمو ةــياــجــب ءاــنــيــمو
.سنت

 لاــبــح ةــطساوــب ةــنوــتــلا دــيص ةـــنـــيـــفس ناـــّبر ىلع نـــّيـــعـــتـــي
.فاص ينب ءانيمو راجزوب ءانيم يف هجوتنم لازنإ رينانصلا

 ىلع لهسي نأ ديصلا ةنيفس ناّـبر ىلع نّيعتي : ٩٣ ةداملا
 اذكو يرحبلا ديصلا ةرادإل نيلثمملا نيظحالملا نيبقارملا

 ةــنوــتــلا كاــمسأ ىلع ةــظــفاــحــمــلــل ةــيــلودــلا ةــنــجــلـــلا ظـــحالـــم
  : نيشتفملاو يسلطألا طيحملاب

 دــيصلا ةـــطشنأب ةـــطبترملا تاــــيطعملا ىلــــع لوـــــصحلا–
،يرحبلا

 ةنيفسلا ءازجأ لك ىلإو تازيهجتلاو تادعملا ىلإ لوصولا–
،نيزختلاو ليوحتلاو ديصلا ةطشنأ اهيف تمت يتلا

 اــــمّلك ،ةـــنيفسلا نتــــم ىلــــع لاـــصتالا تادــــعم لاــــمعتسا–
،كلذ ةرورضلا تضتقا

.ءارمحلا ةنوتلا كمسل ةيجولويب ةنّيع يأ عاطتقا–

 يتلا ةينطولا ةيارلل ةلماحلا نفسلا ىلع نـّيعتي : ٠٤ ةداملا
 ةــنــياــعــم درــجمب دــيصلا ةــيــلــمــع فــيــقوــت ،ةــفــلاـــخـــم تبـــكـــترا
.كلذل نيلهؤملا نيشتفملا فرط نم ةفلاخملا

 ةددحملا ئناوملا دحأب قاحتلالاب نفسلا هذه وشتفم مزلي
 يتلا ةعاس )2٧( نيعبسلاو نيتنثالا لالخ ،هالعأ 8٣ ةداملا يف

 ةظفاحملل ةيلودلا ةنجللا لبق نم ةددحملا ةفلاخملا يلت
 لجأ نم ،)ATCIC( يسلطألا طيحملاب ةنوتلا كامسأ ىلع
.قيقحتلا

 ةطساوب ةنوتلا ديص نفس يزهجم ىلع ّنيعتي : ٥٣ ةداملا
 ةزــهــجألا عضو ،رــيــناــنصلا لاــبــح ةــطساوــبو ةــيسيــكــلا كاــبشلا
 فتاهلاو تنرتنإلا ةكبش طبر نمضت يتلا لاصتالاب ةصاخلا
.يعانطصالا رمقلاب لصتملا

.ديصلا ةلمح لالخ ةيلمع ةزهجألا هذه نوكت نأ بجي

 كاـــــبشلا ةــــطساوب ةـــنوتلا دـــيص نــــفس يزـــــهجم ىلـــع ّنيـــعتي
 نيظحالملا نيبقارملا فرصت تحت ةزهجألا هذه عضو ةيسيكلا

 طيحملاب ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل ةيلودلا ةنجللا ظحالمو
.)ATCIC( يسلطألا

 ظافتحالا ةنوتلا ديص ةنيفس نّابر ىلع ّنيعتي : 6٣ ةداملا
 ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفدب ،ةنيفسلا نتم ىلع ،ةنس ةدمل

 ديصلا ةرادإ هرفوت ،هيلع ارّشؤمو امّقرم ،ةّتيملا وأ ّةيحلا
.يرحبلا

: نم ديصلا رتفد لكشتي

 ،ةحفص لكل ةدحاو )١( ةميسقو ةيلصأ ةحفص )٠٦( نيتس–
،ةيسيكلا كابشلا ةطساوب ةنوتلا ديص ةنيفسل ةبسنلاب

 )١( ةدحاو ةميسقو ةيلصأ ةحفص )٠٧١( نيعبسو ةئام–
 لاـبـح ةـطساوـب ةـنوـتـلا دــيص نــفسل ةــبسنــلاــب ،ةــحــفص لــكــل
.رينانصلا

 فصتنم لبق تامولعملاب ايموي رتفد لك ألمي نأ بجي
 رـيــغ دــيصلا تاــيــلــمــع كلذ يف امب ،دــيص ةــيــلــمــع لــكــل لــيــلــلا
.ةزجنملا ريغ ديصلا تايلمعو ةرمثملا

 يرــتــفدــب ةــطــبــترــم ةــيــلصألا تاــحــفصلا ىــقــبــت نأ بجــي
.ديصلا

 طخب ةينعملا ةحفصلا بطش بجي ،أطخلا ةلاح يفو 
.”ةاغلم“ ةرابعب عوبتم

: ديصلا ةلمح ءاهتنا دنع

 كابشلا ةطساوب ءارمحلا ةنوتلا ديص ةنيفسل ةبسنلاب
: ةيسيكلا

 ىلع ديصلا رتفدب ةطبترم ةيلصألا تاحفصلاب ظفتحي–
،ةنيفسلا نتم

 يرحبلا ديصلا ةرادإل ةحفص لكل ىلوألا ةميسقلا مّلست–
.ةنيفسلا نتم ىلع رحبملا ينطولا بقارملا فرط نم

 ةـــــطساوب ءارـــــمحلا ةـــــنوتلا ديــــص ةنـــــيفسل ةـــــبسنلاب
: رينانصلا لابح

 ىلع ديصلا رتفدب ةطبترم ةيلصألا تاحفصلاب ظفتحي –
،ةنيفسلا نتم
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 ةتيملا ءارــمحلا ةـــنوتلا ىلــــع قـــصلت نأ بــــجي : ١٤ ةداملا
 لاـــبح ةـــطساوب ةـــنوتلا دـــيص نــــفس قـــيرط نـــع ةداـــطصملا
: ةيتآلا تامولعملا ىلع يوتحت ةقاطب ،رينانصلا

،ةقاطبلل يلسلستلا مقرلا–

،)وافلا ةنّودم( كمسلا عون مسا–

،)مس( )إ ط( يلامجإلا مجحلا–

،)غلك( يلامجإلا نزولا–

،كمسلا عون سنج–

،كمسلا عون أشنم–

.يرحبلا ديصلا ةصخر مقر–

: تاميسق )٣( ثالث نم ةقاطبلا لكشتتو

 نتــــم ىلـــع هـــب ظــــفتحي ”ةـــنيفسلا نتــــم ءزـــج“ ةــــميسق –
،ةنيفسلا

 ديصلا ةرادإل مّلسي ”يرحبلا ديصلا ةرادإ ءزج“ ةميسق–
،يرحبلا

.داطصملا كمسلاب قفرت ”كمسلا ةقاطب“ ةميسق–

.رارقلا اذهب  عساتلا  قحلملا يف ةقاطبلا جذومن ددحي

 ءارمحلا ةنوتلا ديص نفس يزهجم ىلع ّنيــعـتــي : ٢٤ ةداملا
 دـهاـعمل اـعـباـت اــنرــمــتــم اــبــلاــط ،لــقألا ىلع ،اــهــنــتــم ىلع باــكرإ

 لفكتلاو ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف نيوكتلا سرادمو
.ديصلا ةلمح ةليط ،مهنفس ةردق بسح ،هب

عبارلا عرفلا

ليوحتلا

 لـك لبـق ،دــيـص ةـنــيـفــس ناـّبر لك ىـلـع نّيــعـتــي : ٣٤ ةداملا
 ةــكــبــشـــلا نــــــــــــــــم ةــيــحلا ءارـــمــحلا ةــنوــتـــلــل لــــــــــــــــيوــحت ةـــيــلــمــع
 قــــــبــســم بلــط لاــسرإ ،روـــــــطـــــــقملا صفــقــلا وـــحــن ةــيــســيــكــلا
 ةـــفـــلـــكملا ةرادإلا ىلإ ناــــّبرـلا هـــعــــّقوـي لــــيوـحـتـلاـب صيـخرـتـلـل
.يرحبلا ديصلاب

 قــــحــــلملاــــب لــــيوـحــتــلاـب صـيـخرــتـلا بـلـط جذوـــــمـــــن ددــحـي
.رارقلا اذهب رشاعلا

 صاـــــــفـــقألا ءلــــــم نـــم قـــقــــحـــتـــلا ىـلــــــــع ةداـــــــيز : ٤٤ ةداـملا
 نيظـــــحالملا نيبـــــقارملا لـبــق نـــــم تاــيـــلــمــعـــلا لــــــك ةــبـــقارــمو
 اذإ ّالإ لـــيوــحت ةــيـــلــمــع ةـــيأــب ماــيـــقــلا نــــكــــمــــي ال ،نــــيرــــحــــبملا

 دـــيـــصـــلاـــب ةــــــــفـــــــــلـــــــــكملا ةرادإلا نـم ةـــحارـــص ةـــصــــخرـــم تناـــك
.يرحبلا

 تانايب ءلم ديـص ةنـيفـس ناـّبر لك ىلع بجـي : ٥٤ ةداملا
 ةفلكملا ةرادإلا ىلإ اهلاسرإو ليوحتلاب حيرصتلا ةرامتسا

 .ليوحت ةيلمع لك نم ءاــهــتـنالا روــف ،يرــحــبــلا دــيـصــلاــب

 ةرادإلا نم ليوحتلاب حيرصتلا تارامتسا مــّقرت نأ بجي
.يرحبلا ديصلاب ةفلكملا

 حيرصتلا ةيحلا ءارمحلا ةـنوـتـلا ليوـحت قفارـي نأ بجـي
.يلصألا ليوحتلاب

 يداحلا قحلملا يف لـيوحتـلاب حيرـصتـلا جذومن ددـحي
.رارقلا اذهـب رشع

 تايلمعب موقي ديص ةنيفس نّابر لك ىلع ّنيعتي : 6٤ ةداملا
 ةنوتلا تايمك ديصلل يمويلا هرتفد يف لجسي نأ ليوحتلا
.ددعلابو نزولاب ةداطصملا ةيحلا ءارمحلا

 لـك ليصافت ىلع يمويلا ديصلا رتفد يوتحي نأ بجي
 نوكي نأ بجـيو ،دـيــصـلا ةـلــمـح لالخ تزــجنأ ليوـحت ةـيــلـمـع

.ةبقارم لك لوانتم يف

 يـف اـهـلاـمـعـتـسا عمزملا تارـطاـقـلا ىلـع بجـي : ٧٤ ةداملا
 عضخــــــــــــــت نأ ةداــــــــــــــطصملا ءارــمـحلا ةـنوـتـلا لـيوـحت تاـيـلـمـع
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 ةـــــنوــــتــلا دــــــيــص ةــنــيـــفــس ناــّبر ىـلـــــع بـــجــي : ٨٤ ةداملا
 اهتعباـتم متت ليوحتـلا تايلمـع نأ نم دكأتي نأ ءارمـحلا

.ةيئامتحت ويديف اريماك ةطساوب

.ليوحتلا ةعاسو خيرات ليجستلا حضوي

 ىلع عالطالا نم ناظحالملا نابقارملا نكمتي نأ بجي
 نع تاليجستلا ةطساوب اميسال ،لئاسولا لكب ليوحتلا

.ويديفلا قيرط

 كامسأ ىلع ةظفاحملل ةيلودلا ةنجللا مقر راهظإ بجي
 ةــــقـــــيـــــثوـــــب صاخلا )ATCIC( يسلــــطألا طـــــيحملاـــــب ةـــــنوـــــتـــــلا
.ويديف طيرش لك ةياهن وأ /و ةيادب يف ليوحتلاب حيرصتلا

 ليوحتلاب حيرصتلا ةقيثو ويديفلا ليجست قفاري نأ بجي
.كلذب ةقلعتملا ةكرتشملا ديصلا تايمكو

 ةنجللا ظحالمل ويديفلا ليجست نم ةخسن ميلست بجيو
 يسلطألا طيحملاب ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل ةيلودلا
)ATCIC( ٥2 ةداملا يف نيروكذملا نيظحالملا نيبقارمللو 
.هالعأ

 ةيلودلا ةنجللا يبقارمو نيظحالملا نيبقارملا ىلع بجي
 )ATCIC( يسلطألا طيحملاب ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل
 وــيديف تالــيجست ىلـــع عالـــطالاو لـــيوحتلا ةـــيلمعل روــضحلا
.ددصلا اذه يف ريرقت ريرحتو ،ليوحتلا
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،عنقم ببس نودب ةلمحلا نم باحسنالا –

،ديصلا ةلمح يف ةنيفسلل ةطشنلا ةكراشملا مدع–

 تامولعملا هلاسرإ مدع وأ ،عقوملا ديدحت ملعم لاغتشا مدع–
،رارمتساب ةبولطملا

 تاــــنايبو صـــنقلا نـــع تاــــنايب لــــيجست نــــع عاـــنتمالا–
 ةنجلّلاب ةقلعتملا غالبإلا تابلطتمل اقبط ،صنقلاب ةقلعتم
 يسلطألا طـيحملاب ةــــنوتلا كاـــمسأ ىلــــع ةـــظفاحملل ةــــيلودلا
)ATCIC(، وأ/و صنقلا تايطعم نع ئطاخ حيرصت لاسرإ وأ 
،صنقلاب ةقلعتملا تايطعملا نع

،ةروظحم وأ ةقلغم ةقطنم يف ديصلا–

،قلغلا مسوم لالخ ديصلا–

 عـم ضراـعـتـت ةـقـيرــطــب اــهــب ظاــفــتــحالا وأ عاوــنأ صنــق–
 ةـــــنجللا فرـــــط نــــم ةدـــــمتعملا رـــــييستلاو ةـــــيامحلا رــــيبادت
 يسلطألا طيحملاب ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل ةيلودلا
)ATCIC(،

 بجومب اهب لومعملا صصحلا وأ صنقلا دودح زواجت–
،ميظنتلا

 ةـــنيفس لــــيجست وأ ةــــيوه وأ تاـــمالع ءاــــفخإ وأ رـــيوزت–
،ديصلا

 نع يرحتلاب ةطبترملا ةـــلدألا ةـــلازإ وأ رـــييغت وأ ءاـــفخإ–
،ةفلاخم

 بقارم وأ ينطو ظحالم بقارم وأ شتفم ىلع ءادــــتعالا–
 طــــــيــحملاـب ةـــــــنوـتـلا كاــــمـسأ ىلـــــــع ةــــــظــفاـحـملل ةـــــيــلودــلا ةـــــنـجللا
 وأ مهتقياضم وأ مهبـيهرـت وأ مهـتضراـعـم وأ )ATCIC( يســلـطألا
،مهريخأت وأ مهجاعزإ

،فشكلا تارئاط ةدعاسمب ديصلا–

،ليوحتلاب حيرصتلا نود ليوحتلا تايلمعب مايقلا–

،ءانيملا يف وأ رحبلا يف ءارمحلا ةنوتلا ةنفاسم–

 ةنيفس نتم ىلع اهب حرصم ريغ ءارمحلا ةنوتلا ةزايح–
.ةنوتلا ديص

 رضحمب ةتبثم ةفلاخم تبكترا ةنيفس لك : 55 ةداملا 
 ءانيم يف شيتفت وأ كرتشملا يلودلا شيتفتلا راطإ يف

.)١( ةدحاو ةنس ةدمل ةكراشملا نم عنملل ضرعتت ،يبنجأ

 ةلمح يف ةكراشملا نم ةنيفسلا عنمت ،دوعلا ةلاح يفو
.تاونس )٣( ثالث ةدمل ديصلا

 يف اهمسا رهظي يتلا ةنيفسلا داعبتسا متي : 6٥ ةداملا 
 مـــظنملا ريغو هب حرصملا ريغ يئاوشعلا ديصلا نفس ةمئاق
)RNDNI( ءارـــمحلا ةـــنوـــــتلا دـــيص ةــــلمح يف ةــــكراشملا نــــم 

.ةفلاخملا يلت يتلا ديصلا ةرتف نم ءادتبا ،)2( نيتنس ةدـــمل

سماخلا عرفلا

ةيرازولا ةنجللا

 ،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا ىدل سسؤت : ٩٤ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا هجو ىلع ،فلكت ةيرازو ةنجل

 ناوـــنعب ءارـــمحلا ةـــنوتلا دـــيص تاــــبلط تاــــفلم ةــجلاعم–
،ةينعملا ديصلا ةلمح

 )سونيت سونوت( ءارمحلا ةنوتلا ديص صصح عيزوت–
 لوـــــمعملا مـــــيظنتلاو عـــــيرشتلا يف ةددـــــحملا طورــــشلل اــــقفو
،امهب

،صصحلا مارتحا نامض اهنأش نم يتلا ريبادتلا عضو–

 امهراحبإ مت نيذلا نيظحالملا نيبقارملا ريراقت لابقتسا–
 ءارـــــــمحلا ةـــــنوــتلا دــــــيص تاـــــيلمع ةـــــــــعباتم ناـــــمض لـــــــــجأ نـــــــم
،اهتبقارمو

 ةلمحل نسحلا ريسلاب حمسي رخآ زاهج لك عضو حارتقا–
،ءارمحلا ةنوتلا ديص

،تابوقعلا يف لصفلا–

،نفسلا يزهجم فرط نم ةمدقملا نوعطلا ةجلاعم–

.ةينعملا ةنسلل ديصلا ةلمح ةليصح ليلحتو دادعإ–

 ةنجللا مامأ نعط ميدقت نفسلا يزهجمل نكمي : ٠٥ ةداملا
.هالعأ ٩٤ ةداملا يف ةروكذملا

 ةرادإ فرط نم ةنيفسلا زهجم ىلإ نعطلا جئاتن غالبإ متي
.ايميلقإ ةصتخملا يرحبلا ديصلا

 ةيرازولا ةـنجـلـلا ءاضـعأل ةيـمـسالا ةـمــئاــقــلا ددحت : ١٥ ةداملا
.يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب

 نم صخش يأـب ،ةـجاـحلا دـنـع ،نيعـتـسـت نأ ةـنجـٌلـل نكـمي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هنأش

.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةنجللا عمتجت : ٢٥ ةداملا

 رـــضاحم رـــيرحت ةـــنجللا لاــــغشأ ىلـــع بـــترتي : ٣٥ ةداملا
 هذـــه نّودـــت .اهــــئاــضــعأو ةــنــجلـلا ســيـئر اـــهـعــّقوـــي عاــمـتــجا
 ةـفــــلـكملا ةرادإلا هـيـلـع رــشؤــتو هــمــقرــت لــجـس يـف رــضاــحملا

.يرحبلا ديصلاب

 اـــــهيلع صوــــصـنـملا تاــــــفــلاـــخملا ىلإ ةــــــفاـضإلاـب : ٤٥ ةداملا
 ديصلا ةصخر بحست ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف

 ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا لبق نم ةنيفسلا زهجمل ةحونمملا
 اذه ماكحأ مارتحا مدع ةلاح يف ،ايميلقإ ةصتخملا يرحبلا
 ءارمحلا ةنوتلا ديص تالمح يف ةكراشملا هنكمي الو ،رارقلا
 يف ،تاونس )٣( ثالث ىلإ )١( ةنس نم حوارتت ةدمل ةلبقملا
: ةيتآلا تالاحلا
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 تـــــــبكترا يـــتلا ةـــنوتلا دـــيص نــــفسل نـــــكمي ال : ٧٥ ةداملا
 ةقيثو ىلع لوصحلاب ةبلاطملا ،ديصلا ةلمح ءانثأ تافلاخم

.)DCB( وأ  )DCBe( ءارمحلا ةنوتلا ديص

سداسلا عرفلا

ةفلتخم ماكحأ

 ءارمحلا ةنوتلل كرتشملا ديصلا تايلمع عنمت : ٨٥ ةداملا
.ةيبنجألا ةيارلل ةلماحلا نفسلا عم

 ءارـــمحلا ةـــنوتلا دــــيص نـــفس يزـــهجم نــــكمي : ٩٥ ةداملا
 ديص ةلمح يف ةكراشملل مهلوبق مت نيذلا ةيسيكلا كابشلاب
.ةكرتشم ديص ةيلمع يف مامضنالا ،ءارمحلا ةنوتلا

 رشع ةمهاسمب ةكرتشملا ديصلا ةيلمع يرجت : ٠6 ةداملا
 ةــنوــتــلا دــيصل ةــيسيــكــلا كاــبشلاــب ةــنوــتــلا دـــيص نـــفس )٠١(
.لقألا ىلع صنق )2( اتنيفس اهنيب نم ،رثكألا ىلع ،ءارمحلا

 تحت عضو ةنوتلا ةنيفس زهجم ىلع نّيعتي : ١6 ةداملا
 ىلع ةظفاحملل ةيلودلا ةمظنملل يوهجلا بقارملا فرصت
 نــمألا تادــعـــم )ATCIC( يسلــطألا طــيحملاــب ةــنوــتــلا كاـــمسأ
: ةيتآلا

 ةيرارطضالا ةيعضولا ديدحتل ةيصخش ةيكلسال ةدشار–
)BLP(،

 ةيعانصلا رامقألا ربع ةيفتاه تامدخل لومحم زاهج–
.عقاوملا لابقتساو

 راـــحـــبإ ةرـــتـــف لـــك لالـــخ تادـــعملا هذـــه لــــغــــتشت نأ بجــــي
 كامسأ ىلع ةظفاحملل ةيلودلا ةمظنملل يوهجلا بقارملا
.)ATCIC( يسلطألا طيحملاب ةنوتلا

 تارتفلا لالخ ءارمحلا ةنوتلا ديصب صخري : ٢6 ةداملا
: ةيتآلا

 يتلا رينانصلا لابح ةطساوب ديصلا نفسل ةبسنلاب –
 يفناج لوأ نيب ةدتمملا ةرتفلا لالخ : ارتم ٤2 اهلوط قوفي
،يام ١٣و

 لالخ : ةيسيكلا كابشلا ةطساوب ديصلا نفسل ةبسنلاب–
.ةيليوج لّوأو يام ٦2 نيب ةدتمملا ةرتفلا

 ءارـــمحلا ةـــنوتلا دـــيص ةـــنيفس ناـّــبرل نــــكمي : ٣6 ةداملا
 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط بناجأ نيحالم باكرإ
.امهب

 لـــــــكل ةــــبسنلاب دــــيصلا صـــصـح عــــيزوت مـــــتي : ٤6 ةداملا
 فرط نم رئازجلل ةصصخملا ةصحلا مارتحا راطإ يف ةـنيفس

 طــــيحملاب ةــــنوتلا كاــــمسأ ىلــــع ةـــــظفاحملل ةيلودـــــلا ةـــــنجللا
.ةيملعلا اهتايصوت ساسأ ىلعو )ATCIC( يسلطألا

 ةكراشملل اهلوبق مت ةنيفس لك ةصح باسح متي : ٥6 ةداملا
.ةنيفسلل يلامجإلا لوطلل اقفو ةنوتلا ديص ةلمح يف

 ةيلامجإلا ةصحلا نم )%٥( ةئاملا يف ةسمخ لدعم مصخي
 مـتـيو ،ءارــمحلا ةــنوــتــلا دــيصل ةــيسيــكــلا نــفسلــل ةصصخملا

 تماــق يتــلا صنــقــلا نــفس ىلع طــقــف يواستــلاــب اــهـــمـــيسقـــت
 ةقباسلا ةنسلا لالخ ،لقألا ىلع ،ةدحاو ةحجان ديص ةيلمعب
.)DCBe( ءارمحلا ةنوتلا صنق ةقيثوب ةرربم

 ديصل ةيسيك ةنيفس لكل ةصصخملا ةصحلا باسح متي
 اقفو ،ديصلا ةلمح يف اهرايتخا مت يتلاو ءارمحلا ةنوتلا
 .رارقلا اذهب رشع يناثلا قحلملا يف ةنيبملا ةغيصلل

 صخرملا ةنيفسلل ديص ةيلمع لك يف حمسي : 66 ةداملا
 نع ،)% ٥( ةئاملا يف ةسمخ ديص ءارمحلا ةنوتلا ديصب اهل
 ٠٣ ىلإ 8 نم اهنزو نوكي يتلا ءارمحلا ةنوتلا نم ،دصق ريغ
 كفلا ةياهن نم هسايق متي يذلا ،اهلوط نوكي يتلا وأ غلك
 ىلإ ٥٧ نــــم حوارـــــتي ،يلــــيذ عاــــعش رــــصقأ ةــــياهن ىلإ يوــــلعلا

.دح ىصقأك ،مس ٥١١

 اهعاطتقاب صخرملا ىوصقلا ةصحلا قفاوت : ٧6 ةداملا
.ةداطصملا ءارمحلا ةنوتلل يلامجإلا نزولا ةنيفسلا بسح

 ءارمحلا ةنوتلا ةصح عاطتقا تايلمع رثإ ىلع : ٨6 ةداملا
 ةـــــــفاك ةــــنيفسلا زـــــهجم ىفوــــتسا اذإ اــــم ةـــــلاح يفو ةــــحونمملا
 ّملست ،كلذب ةقلعتملا ةيرادإلاو ةينقتلاو ةينوناقلا تابلطتملا
 ضارغأل )DCBe( ءارمحلا ةنوتلا ديصل ةينورتكلإ ةقيثو هل
.ريدصتلا

 ثلاثلا قحلملاب ءارمحلا ةنوتلا ديص ةقيثو جذومن ددحي
.رارقلا اذهب رشع

 ىلوألا ىدامج ٤ يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٩6 ةداملا
 صصح سسؤي يذلا ٠١٠2 ةنس ليربأ ٩١ قفاوملا ١٣٤١ ماع

 ةــيارــلا لــمحت يتــلا نــفسلــل ةــبسنــلاــب ءارــمحلا ةــنوــتــلا دــيص
 ددحيو ،ءاضقلل ةعضاخلا هايملا يف سرامت يتلاو ةينطولا

.مّمتملاو لّدعملا ،اهليعفتو اهعيزوت تايفيك

.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه ماكحأ يرست : ٠٧ ةداملا

 ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ١٧ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 رياربف ٤2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع بجر ٣2 يف رئازجلاب رّرح 
.22٠2 ةنس

يشتاولص نايفس ماشه
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لوألا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

 

ءارمحلا ةنوتلا ديص ةصخر
 




........................ ىلإ ................... نم ةحلاص ................................. يف ةخرؤم ..................... مقر ءارمحلا ةنوتلا ديص ةصخر

.............................................................................................................................................. ةكرشلا ةيمست وأ /و  مسالاو بقللا

...................................................................................................................................................................................... : نيطوتلا

...................................................................................................................................................................... : ةنوتلا ةنيفس مسا

........................................................................................................................................................................................... : عونلا

.............................................................................................................................................................................. : ليجستلا مقر

................................................................................................................................................................. : ATCIC ليجستلا مقر

.......................................................................................................................................................................................... : لوطلا

....................................................................................................................................................................... : ةيلامجإلا ةلومحلا

............................................................................................................................................................................. : ديصلا ةلآ عون

................................................................................................................................................. : اهعاطتقا صخرملا ديصلا ةصح

............................................................................................................................................................ : فدهتسملا ديصلا ةعيبط

.............................................................................................................................................................. : ةتيملا ةنوتلا ديص –

................................................................................................................................................................ : ةيحلا ةنوتلا ديص –

................................................................................................................................................. )ةرطاقلا( رجلا ةلآ وأ ةليسو مسا

...................................................................................................................................................................................... : ةيسنجلا

...................................................................................................................................................................: ATCIC ليجست مقر

 تايئاملا ةيبرتو يرـــحبلا دــيصـــلا ريدــم
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يناثلا قحلملا

 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةينطولا ةيارلا لمحت يتلا ةنوتلا ديص ةنيفس شيتفت ةرايز رضحم 
 

 ،يرحبلا نوناقلا نمضتملاو ٦٧٩١ ةنس ربوتكأ ٣2 قفاوملا ٦٩٣١ ماع لاوش ٩2 يف خرؤملا ٠8-٦٧ مقر رمألا ىضتقمب –
،ممتملاو لدعملا

 ءارمحلا ةنوتلا ديص طورش ددحي يذلا 22٠2 ةنس رياربف ٤2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع بجر ٣2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
،كلذ تايفيكو ةينطولا ةيارلا لمحت يتلا نفسلل ةبسنلاب
....................................................................... : ةنسلا ....................................................................................................... : مويلا

............................................................... :  ـل ةكولمملا ............................................................ : ةاّمسملا يرحبلا ديصلا ةنيفس
..................................................................... : رّيسملا ................................................................................................... : ناونعلا
............................................................................................................. : )١( ءارمحلا ةنوتلا ديص لجأ نم نمأ ةرايز لحم تناك 
................................................................................................................................... : )2( كرتشملا ديصلا ةلاح يف ةنيفسلا رود
......................................................................................................................... : /RAMRIC شيتفتلل ةيلحملا ةنجللا اهب تماق
................................................................................................................................................................................ : )٣( نم بلطب
 

ةنيفسلا فصو
 
........................................................................................................................................................................... : )٤( زيهجتلا عون
........................................................................................................................................................................................... : ءانبلا

.................................................................................................................................................................................. : ءانبلا ةنس
................................................................................................................................................................................. : ةحالملا ةئف
................................................................................................................................................................................. : ءانبلا ناكم
........................................................................................................................................................................... : ليجستلا ءانيم
.............................................................................................................................................................................. : ليجستلا مقر
ةنط ................................................................................................................................................................. ةيلامجإلا ةلومحلا
........................................................................................................................................................................ مقاطلل ىندألا ددعلا
................................................................................................................................................................... : مقاطلل ىصقألا ددعلا
رتم .................................................................................................................................................................................. : لوطلا
رتم ................................................................................................................................................................................. : ضرعلا

رتم ..................................................................................................................................................................... : ءاملا بوحسم
....................................................................................................................................................................................... : )٥( دئاقلا

........................................................................................................................................................................ : يكيناكيم سيئر
رتم ............................................................................................................................................................................. : فيوجتلا

............................................................................................................................................................................... : ةراحبلا ددع
.................................................................................................................................................... : ءادنلا زمر وأ ةزيمملا ةراشإلا

................................................................................................................................. : يف ةرداصلا ةنيفسلا لكيه تامالع ةداهش
......................................................................... : ءاملا يف عضولا خيرات ............................................. : ةشرولا يف عضولا خيرات
..................................................................................................................................................................................... : )٦( لكيهلا

.طاووليك /ناصح .................................................................................................................................................... : كرحملا ةوق
....................................................................................................................................................................... : )٧( ةنيفسلا ةعرس
................................................................................................................... :)OMI( ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا يف ليجستلا مقر
................................................................................ : رانصلا لابحب وأ ةيسيكلا كابشلاب ديصلا ةنيفسلTACCI ليجست مقر

.ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا وأ ةتيملا ءارمحلا ةنوتلا  )١(
ةدعاسم ةنيفس /صنق ةنيفس : كرتشملا ديصلا يف اهرودل اًقفو ةزهجم ةنوتلا ديص ةنيفس نوكت نأ بجي )2(
.ةصتخملا ةيرحبلا ةرادإلا رارق ،ةنيفسلل مقاطلا ةبلاطم ،ةنيفسلا زهجم ،كلاملا )٣(
،)ةتيملا ةنوتلا(رانصلا لابح ،)ةيحلا ةنوتلا( ةيسيك كابش )٤(
خلإ…يرحبلا ديصلا ةنيفس سيئر ،يرحبلا ديصلا يف بيقن )٥(
موينملأ رتسإلا ددعتم ،ذالوف )٦( 
ةنيفسلا ةعرس  )٧(
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 تافلملاو تاططخملا – ١

 تاططخملا – ١.١

ةنيفسلا عم قباطتلانييعتلامقرلا

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11

)١( ةنيفسلل ماعلا دهشملا ططخم

)2( ءاملل ضّرعملا مسقلا ططخم

)٣( لاكشألا ططخم

)٤( ةماعلا ةلكيهلا ططخم

 ةيناضرعلا ماسقألا دهشمو ةيناضرعلا زجاوحلا ططخم

فلخلاو مامألا نم لكيهلل

)٥( ةيساسألا تانيكاملا ططخم

ةدايقلا ةفد ،ةدايقلا  زاهج ،مراصلا : ططخم

تايوتسملاو ةكرحلا لقن دومع ططخم

ةيئابرهكلا رئاودلاو بيكرتلا ططخم

 )٦( رئاودلا ططخم

)٧( رارقتسالا رتفد

المعن

: تافصاوملا

،حطسلا تحت ططخملا دهشم ،حطسلا ىلع ططــخملا دــــهشم ،يدوــــمعلا يلوــــطلا مـــسقلا)١(

،ةفلغألاو تائيهلا تانّيع ةلسلسو ةيساسألا داعبألا ىلإ ةراشإلا )2(

،ةثالثلا دهاشملل ةلماكلا تاراسملا )٣(

،ةيقوفلا ةينبلا ،سارتألاو روسلا ةفلغأو حطسلا ،عاقلا ةئيه )٤(

،بناجلا نمو يناضرع دهشم )٥(

، قئارحلا داضمو ضوحلا يفيفجت ،دوقولا )٦(

.رارقتسالا ةسارد وأ )٧(



)٩( خيراتلا)8( دوجومنييعتلامقرلا

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

ءانبلا ةداهش



ةلومحلا ةداهش

فوطلا ةداهش

زيهجتلا ةداهش

ةلصفم ةينقت ةقاطب

يرحبلا ديصلا نفس ءانتقاب صيخرتلا

)٠١( ةنيفسلل يمويلا رتفدلا

)٠١( ةنيكاملا رتفد

)٠١( تاقورحملا رتفد

طابضنالا رتفد

: تافصاوملا

ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٣٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ناوج٢ 22

تافلملا – ٢.١

،ال/معن )8(

 ،رتافدلل ةبقارم رخآ خيرات وأ رادصإ خيرات )٩(

.نط٠٣اهنزو قوفي يتلا ديصلا نفسل )٠١(
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: عيطقتلاو ةناتملاو رارقتسالا – ٢
: لكيهلا – ٢.١

زجاوحلا – ٢.٢

معن: )١( ءاملا ىلع دهشملا ال : )١( فاجلا ىلع دهشملا

روسلا ىلع تاحتفحطسلا ىلع تاحتفمقرلا

رطقلاددعلانييعتلارطقلاددعلانييعتلا

1 

2 

3

ةنيكاملا ةعاق لخدم

كمسلا ربنع لخدم

يمامألا زكرملا لخدم

 ةراشإلا تاودأ عدوتسمdB/dT لخدم

ةنيفسلا ذفاون

غيرفتلا ةوك

: تافصاوملا

نييعتلامقرلا
ةكيمس باوبأ

ددعلا
عقوملاددعلاعونلا

1 

2 

3 

4 

5 

6

مادطصالا زجاح
يمامألا ةنيكاملا زجاح
يفلخلا ةنيكاملا زجاح
ةيمامألا ةرابلا ةيوازلا

ةيمامألا ديربتلا ةفرغ
ةيفلخلا ديربتلا ةفرغ

: تافصاوملا

لسلستلا مقرةمالعلا وأ عونلاددعلامقرلا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ةحالملا  طئارخ

طيطختلا لئاسو

SPG يلودلا عقاوملا ديدحت ماظن

)2( ةيسيطانغم ةلصوب

)٣( ةيبوكسوريج ةلصوب

)ruednos( رابسملا

رادارلا

FHV ادج يلاعلا ددرتلا

FM طسوتملا ددرتلا

FH يلاعلا ددرتلا

)١( ٤أ ،٣أ ،٢أ ،١أ ةقطنملا

لازنإلا روسجو روسجلا – ٣
: لازنإلا روسج – ٣.١
: ةحالملا - ويدارلا – ٣.١.١

ةمزاللا ريغ ةرابعلا بطشأ )١(
ةلصوبلا حابصم صحفت )2(
توصلا ديعم دوجو صحفت )٣(

نييعتلا
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مقرلا

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37

SSDMG رحبلا يف نمألاو ةثاغإلل يملاعلا ماظنلا طحم

XETVAN ةحالملل ةيصن لئاسر

BRIPE ويدار تارانم انّيبم ئراوطلا تالاح يف عقوملا

TRAS يئاضفلا ويدارلاب ذاقنإلاو ثحبلا

TASRAMNI ةيئاضفلا ةيرحبلا ةيلودلا ةمظنملا

SSDMG رحبلا يف نمألاو ةثاغإلل يملاعلا ماظنلا ةطحم يكلاو يكلات

يكلاو يكلات

يلخادلا لاصتالا

تقولا سايقم

ةروصقملا ةعاسلا

ةيسيدسلا

راظنملا

)٤( كمسلا فشك راظنم

)EDADILA( طئارخلا ءارقل ةادأ

ةنيفسلا يف ةعرسلا لجسم

يكيتاموتوأ دومع

)٥( زجاحلا نّيبم

rettolP SPG مسقم ةيلودلا عقاوملا ديدحت ماظن

)توصلاب فشاك( رانوس

ناخد

ةلظملاب خوراص

ديلاب ران

ةيمقر افلأ ةيار

ةآرم

يودي حابصم

مويلا تامالع

)٦( ةيتوصلا تاراشإلا لئاسو

: تافصاوملا

.دعبلا صحفتو قفألا ىلع °٠٦٣ ـب ةيؤرلا نمضت ةيعضو يف راظنملا  نوكي  نأ بجي )٤(
.حابصملا صحفت )٥(
.هيبنت سوقانو رتم ٠2 ،ةرافص )٦(

لسلستلا مقرةمالعلا وأ عونلاددعلانييعتلا

ةراشإلا لئاسو
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: رسجلا – ٣.٢
: رسجلا تازيهجتو مزاول – ٣.٢.١

: ذاقنإلا لئاسو – ٣.٢.٢

: ةيوجلا داصرألا مزاول – ٣.١.٢

لسلستلا مقرةمالعلا وأ عونلاددعلانييعتلامقرلا

1 

2 

3 

4 

5 

6

تاعافترالا ةمسرم
يوجلا  طغضلا سايقم
ءاوهلا ةبوطر سايقم
 اهتعرسو حيرلا هاجتا سايقم
ةرارحلا سايقم
ءاوهلا ةراود

: تافصاوملا

ةلاحلاةمالعلا وأ عونلاددعلانييعتلامقرلا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

ةاسرملا
ةاسرملا ةلسلس
عفرلا فافلم
)ةيوحر ةعفار( راود

لوزنلاو دوعصلل يسيئر مّلس
)١( سولقلا هجوم

سلقلا
بحسلل ريغص لبح

 يسيئرلا زجاحلا

ةناكلا

ةيكيلوردهلا تاخضملا

: تافصاوملا

يكيتاتسورديه جرفمصاخشألا ددعددعلانييعتلامقرلا

1 

2 

3 

4 

5 

6

براوقلا
ذاقنإلا فوط
ذاقنإلا قراوز

)١( ذاقنإلا ةرتس

)2( ذاقنإلا ةماوع

سطغلا ةلذب

: تافصاوملا
.تباثو راود سولقلا  هجوم)١(
.ةرافصلاو حابصملا صحفت)١(
.لبحلا لوطو يرولفلا طيرشلا ،ةيراطبلا ،ةيئوضلا ةراشإلا صحفت)2(

ةدايقلا زاهج

9 

10 

11

ّوسرلا زاهج
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: قئارحلا نم ةيامحلا – ٤

: اهتاقحلمو ةنيكاملا – ٥
: ةنيكاملا – ٥.١

 : ةحصلاو ةينكسلاو ةفاظنلا – ٣.٢.٣

تاظحالملاددعلانييعتلامقرلا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

عجاضملا

)٣( ةيوهتلا

ةئفدتلا

)٤( ةرانإلا

ضيحارملا

خبطملا

ةيودألا قودنص

ةيحالصلاددعلاعونلانييعتلامقرلا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

تباث بيكرت
قيرحلا تايافط

ريبانصلا
هايملا ميطارخ
ميطارخلا سوؤر
قئارحلا فشاك
تاخضملا

ئفاطملا لاجر ةلذب
)حيباصملا( لعاشملا

DBEE ئراوطلا تالاح يف سفنتلا زاهج
قئارحلا دض ركبملا راذنإلا

: تافصاوملا

لسلستلا مقرةوقلاعونلاددعلانييعتلامقرلا

1 

2 

3 

4 

5 

6

dB/dT يسيئرلا كرحملا
dB/dT لزتخملا زاهجلا

لازايدلا دلوم

ةدجنلل لازايدلا دلوم
تايراطبلا

طغضلا زاهج

: تافصاوملا

.ةيوهتلا تاهوف ددع )٣(
.ةدجنلا ةرانإ اضيأ رظنأ )٤(

dB/dT يكيناكيملا ءزجلا
dB/dT يئابرهكلا ءزجلا
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ةعنقم ريغةعنقمنييعتلامقرلا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14

15 

16 

17 

18

19 

20

                        ةحالملا تازيهجت
                          ةحالملا ءاوضأ

                       ويدارلا تازيهجت
                      لاصتالا لئاسو
            يفلخلاو يمامألا فقوتلا
                                          نارود
                            ةيسيئرلا ةناكلا

                             ةدجنلا ةناك
                  ةيكيلورديهلا ةمظنألا

                          كرحملا ماظن
 كرحملل ةبسنلاب دعب نع فقوتلا

 كرحملل ةبسنلاب ةدجنلا فقوت
                                 لزايدلا دّلوم
لزايد ةدجنلا دلوم

       قئارحلل ةمواقملا تاخضملا
              قئارحلا ةحفاكم ماظن
                             كرحمب ةخضم
قئارحلا فشك ماظن

                              ذاقنإلل قروز

ذاقنإلل براق

: هايملا كلاسم مواقمو فيفجتلا -٥.٢

لسلستلا مقربيبصلاعونلاددعلانييعتلامقرلا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ةيئابرهك ةخضم
 ةدجنلل ةيئابرهك ةخضم
 كرحملاب ةطوبرم ةخضم
ةخضم – كرحم
دسلا مزاول
ةافصم

: تافصاوملا

: ةروباصلاو جيرهصلا – ٥.٣

)٣م( ةردقلاحارتقالاددعلانييعتلامقرلا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 زاغلا تيز جيراهص
 ةيمويلا قيدانصلا

       تيزلا جيراهص
 ةبذعلا هايملا جيراهص
   قفصلل جيراهص

ةروباصلا

: تافصاوملا

قئارحلا ةحفاكم

ءالخإلا

: تارابتخاو براجت – 6

Td/Bd
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فيفجتلا

21 

22 

23

كرحم لكل ةطوبرم ةخضم

ةيئابرهك ةخضم

ةيودي ةخضم

: تافصاوملا

: تافصاوملا

: يرحبلا ديصلا – ٧
: ةنيفسلا – ٧.١

ايندلا تابلطتملانييعتلامقرلا

: ةيتآلا تافصاوملا ىدحإ قفاوت نأ بجي ةنيفسلا

،م ٤2 يواسي وأ ربكأ يلامجإلا لوطلا –

ةنط ٠٩ نم ربكأ ةيلامجإلا ةلومحلا –

طاوليك ٠٧٣ نم ربكأ كرحملا ةوق–

ةظحالملا

1

2 

3 

4 

ةينقتلا تافصاوملا

ةعرسلا

ةنيفسلا ةيلالقتسا

 مقاطلل ىندألا ددعلا

 لقألا ىلع ةدقع ٠١

 لقألا ىلع مايأ ٠١

)نيصبرتملاو نيظحالملا نيبقارملا باستحا نود( ٧

: يرحبلا ديصلا تالآ كيرحــت ةزهجأ – ٧.٢

: ةضبقلا ةوق ماظنو ةعفارلا / عفرلا يراص – ٧.٢.١

)ال / معن( لمعت)نط( ةردقلاعفرلا يراص / ةعفارنييعتلامقرلا

1 

 

2

ةضبقلا ةوق ماظنل عفرلا يراص


يولعلا رسجلل عفرلا يراص

: تافصاوملا

: ةضبقلا ةوق ماظن – ٧.٢.٢ 

.2 : ةمزاللا ةضبقلا ةوق ماظن : ايندلا تابلطتملا *
.مس ٠٥ : ىندألا حاتفنالا *

ايلمع نوكي نأ بجي عفرلا يراص *

ةلاحلا)نط( ةردقلا)مس( حاتفنالامقرلا

1 

 
2
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: تافصاوملا

: تادعملاو عافرملا – ٧.٣

: عافرملا – ٧.٣.١

 ايلمع عافرملا نوكي نأ بجي*

ةلاحلاةوقلافنصلا وأ عونلانييعتلامقرلا

1

: تافصاوملا

: قالزملا – ٧.٣.٢

 صنق رودب ةنيفسل ةبسنلاب ملم ٠2 ىندألا رطقلاو م ٠٠٠2 ىندألا قالزملا لوط *

ةلاحلا)م( ةرطقلا)م( لوطلانييعتلامقرلا

1

: تافصاوملا

: عافرملا ليغشتب ةقلعتملا تادعملا – ٧.٣.٣

ةيلمع تادعملا نوكت نأ بجي
.ةيطايتحا ةركب ١ + ةركب 2 : ايندلا طورشلا*

ةلاحلاددعلادوجومنييعتلامقرلا

1 

 

2 

 

3

ةبصنملا


ةبصنملا تاركب


 تاقلحلا كبشم

: تافصاوملا

: رارجلا – ٧.٤

ب ح ٠22 ايندلا كرحملا ةوقو م ٦ رارجلل ىندألا لوطلا : ايندلا تابلطتملا *

ب ح ةوقلايلسلستلا مقرلاعونلا وأ فنصلا كرحملا)م( ضرعلا)م( لوطلا)ال / معن( دوجوممقرلا

1 
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: رارجلا كيرحـــت ةزهجأ – ٧.٤.١

ةلاحلا)ال / معن( دوجومنييعتلامقرلا

1 

2 

3

رارجلا بحس ةكس

رارجلا بحس ماظن

نامألا كبشم

: تافصاوملا

: كابشلا دش قراوز – ٧.٥

كرحمب نيدوزم ،لقألا ىلع ،)2( ناقروز *

 كرحملا عقومكرحملا عون وأ فنصعونلايجراخلا فيرعتلامقرلا
جراخ / لخاد

ةلاحلا ب ح ةوقلا

1 

2 

3 

4 

5 

6

: تافصاوملا

: ديصلا داتع – 6.٧

: )ةيسيكلا( كابشلا – ١.6.٧

م ٠٠2 طوقسلل ىندألا ضرعلاو م ٠٠٧١ كابشلل ىندألا لوطلا*
ةبوذجم مم ٠٠١ كابشلل ايندلا ةحتفلا*
ةدعاسم رودب ةنيفسل ةبسنلاب ةبولطم ريغ كابشلا*

 كابشلا ةحتف)م( طوقسلا)م( لوطلامقرلا
)ملم(

تاقلحلا ددعيقاولا شارفلا عون لمعتسملا طيخلاةيعضولا

1 

2 

3

: تافصاوملا

: فشكلا تادعم – ٧.٧

.ةيلمعو ةيرابجإ فشكلا تادعم *

فصولانييعتلامقرلا دوجوم

1 

2 

3

رانوسلا
رانوسوكيإ
راظنملا
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: تافصاوملا

: لاصتالا ةزهجأو تادعم – ٧.٨

)ال / معن( دوجولانييعتلامقرلا

1 

 

2 

يتيليتاس فتاه



تنرتنإلا ةكبشب لاصتالا

ةيرابجا لاصتالا تادعم *
ديصلا ةلمح ةدم لماك لالخ ةيلمع نوكت نأ بجي لاصتالا ةزهجأو تادعم *

: تافصاوملا

: ةبقارملاو عبتتلا تادعم – ٧.٩

ةمالعلا)ال / معن( دوجومنييعتلامقرلا

SMV ةنيفسلا عبتت ملعم1

.يتايلمعويرابجإ عقومتلا ملعم*

: تافصاوملا

: ىرخألا تادعملاو ىرخألا ةبقارملا تادعم– ٧.٠١

ةلاحلا دوجومنييعتلامقرلا

1 

2

خسنلا ةلآ

ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا ليوحت تاهويديف ةدهاشمل تادعم

ةيتايلمعو ةيرورض ةبقارملا تاهويديف ةدهاشم تادعمو خسنلا  ةلآ *

: تافصاوملا

: ظفحلاو ديربتلا ةزهجأ – ٧.١١

ةلاحلا)١( عونلاس د ةرارحلا)٣م( مجحلانييعتلامقرلا

1 
 

2 
 

3 
 

4

١ ديربتلا ةفرغ


2 ديربتلا ةفرغ


٣ ديربتلا ةفرغ


٤ ديربتلا ةفرغ

.ةيلمع نوكت نأ بجيو ةيرابجإ ظفحلاو ديربتلا ةزهجأ *

.ظفحلا ربنع وأ ديمجتلا قفن : )١(
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ةنجللا رارق


ةقفاوملا يأر
ةيحلا وأ ةتيملا ءارمحلا ةنوتلا ديص ةسرامم ىلع ةرداق ةنيفسلا ّنأ

.هب لومعملا ميظنتلل ةقباطم ديصلا تازيهجتو داتع ّنأو






: تاظفحـــت


– ....................................................................................................................................................................................................


– ....................................................................................................................................................................................................


– ....................................................................................................................................................................................................


– ....................................................................................................................................................................................................


– ....................................................................................................................................................................................................


................................................. يف............................................. ـب ررح                                                                                        




: ةنجللا ءاضعأ


................................................................................................................................................. : ةيرحبلا نوؤشلا يف فرصتم –


.......................................................................................................................................................................... : )MTN( شتفم –


......................................................................................................................... : ةينعملا ةيالولل يرحبلا ديصلا ةيريدم لثمم –


.......................................................................................................................................................................... : )MTN( شتفم –


.......................................................................................................................................................................... : )FNA( شتفم –


......................................................................................................................................................................... : ةنيفسلا زهجم –








شيتفتلل ةيلحملا ةنجللا سيئر
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 ةكرتشملا ديصلا ةيلمع ءابعأ مساقت يف ةمهاسملا .١
،ةينعملا ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمحل

 اهيف وسرت يتلا ئناوملا نم مقاوطلا لازنإو باكرإ .2
،ايلاح  ةنيفسلا

 امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا ىلع لمعلا .٣
 ةــمالسلاو ةــحصلاو لــمــعــلاو يرــحــبــلا دــيصلاــب نيقــلــعـــتملاو
،ةنيفسلا ناّبر فرط نم ،ةيرحبلا

 رــيــهــطــتــلاو ةــياــمحلا تادــعــم ةــفاــكــب ةــنــيـــفسلا دـــيوزـــت .٤
 يلوحكلا مالهلاو ليفاج ءامو ةيقاولا تاراظنلاو تامامكلا(
،ةيفاك ةيمكب )خلإ...يئاملا

 اذإ ،ديفوكلا صحفو يفاضإلا يبطلا صحفلاب مايقلا .٥
 وبقارم مهيف نمب( باكرإلاب ينعملا مقاطلا لكل ،امزال ناك
TACCI يرــحــبــلا دــيصلا ةرادإ يف نوــبــقارملا نوـــظـــحالملاو 
،)يرحبلا ديصلا يف نيوكتلا زكارم وصبرتمو

 ةياقولا ماكحأ ةمارصبو قيبطتب ةنيفسلا ناطبق مازلإ .٦
،)٩١-ديفوك( انوروك سوريف نم

 نتم ىلع نيدوجوملا صاخشألا عيمج ةيلوؤسم يلوت .٧
 بــــقارملا ظــــحالملاوATCIC يــــبقارمو ،ةراــــحبلا( ةـــنيفسلا
 امبر نـــيذـــلا )نيصبرـــتملاو يرــــحــــبــــلا دــــيصلا ةرادإل عــــباــــتــــلا

 رــــئازجلا يف ةــــلــــمحلا ءاــــنــــثأ ،ىودــــعــــلاــــب نيباصم نوــــنوــــكــــي
،اهجراخو

 ىلإ ديصلا ةلمح لالخ نيباصملا عيمج ةدوع نامض .8
،رئازجلا

 )ةراـحـبـلا تآفاـكـمو قدـنـفـلا( فـيــلاــكــتــلا عــيــمــج لــمحت .٩
 دنع اموي )٤١( رشع ةعبرأ ةدمل يحصلا رجحلا نع ةجتانلا
،ديفوكلا صحف دعب ىودعلا ةلاح يف ،رئازجلا ىلإ ةدوعلا

 ىودــــعلا روـــهظ ةـــلاح يف دـــيصلا ةــــطشنأ عـــيمج فــــقو .٠١
 ىلع يرـئازـج ءاـنـيـم برــقأب قاــحــتــلالاو اــنوروــك سورــيــفــب
،روفلا

 ىوــتسملا ىلـــع ةـــصتخملا ةــــينطولا تاــــطلسلا غالــــبإ .١١
 يأ ثودح روف ،ةينعملا ةيسامولبدلا انتايلثممو ينطولا

.انوروك سوريفب ىودع

 ٠١و ٩و 8و ٧و ٦و ٥( هالعأ ةمقرملا ريبادتلا : ةظحالم
.)٩١ ديفوك( ةحئاج لالخ طقف ةقبطم )١١و



............................ يف ........................ رئازجلاب رّرح

 ةنيفسلا زهجم متخو عيقوت

صخرملا رـّـيسملا 

)ةرابع ةفاضإ(

“ هيلع قدوصو ئرق “

 ثلاثلا قحلملا
ةيـبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازـــجلا ةيروهـــمجلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو
دهعت

 ................................................... ديسلا ،هاندأ عّقوملا انأ
 ةنيفس زهجم فرط نم صخرملا رّيسملا وأ ةنيفسلا زهجم
 ..................................................ةاّمسملا ةنوتلا ديص )نفس(

........................................ ةلجسم ....................................

........................................ ةلجسم ....................................

...................................... ةلجسم .....................................

 مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا مارــتــحا ىلع لــمــعــلاو مارــتــحاــب دــهــعـــتأ
 ،ةيرحبلا ةمالسلاو ةحصلا ،لمعلا ،يرحبلا ديصلاب نيقلعتملا

: اميسال

 قفاوملا ٦٩٣١ ماع لاوش ٩2 يف خرؤملا ٠8-٦٧ مقر رمألا –
 لدعملا ،يرحبلا نوناقلا نمضتملاو ٦٧٩١ ةنس ربوتكأ ٣2
،ممتملاو

 ٠١٤١ ماـــع ناـــضمر ٦2 يف خرؤـــملا ١١-٠٩ مــقر نوـــناقلا –
 ،لـــمعلا تاـــقالعب قـــلعتملاو ٠٩٩١ ةـــنس لــــيربأ ١2 قــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 22٤١ ماع يناثلا عيبر ١١ يف خرؤملا ١١-١٠ مقر نوناقلا –
 يرــــحبلا دـــيصلاب قـــلعتملاو ١٠٠2 ةـــنس وـــيلوي ٣ قـــفاوملا

،ممتملاو لدعملا ،تايئاملا ةيبرتو

 ماع رفص ٥١ يف خرؤملا 2٠١-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
 ماــظــنــلا ددــحـــي يذـــلا ٥٠٠2 ةـــــــنس سراـــــــم ٦2 قـــــــــفاوملا ٦2٤١
 لقنلا نفسل نيحالملا نيمدختسملا لمع تاقالعل يعونلا
،يرحبلا ديصلا وأ يراجتلا وأ يرحبلا

 ماع بجر ٦2 يف خرؤملا ٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا –
 ةياقولا ريبادتب قلعتملاو ٠2٠2 ةنس سرام ١2 قفاوملا ١٤٤١
 ،هتـحـفاـكـمو )٩١ دــيــفوـــك( اـــنوروـــك سورـــيـــف ءاـــبو راشتـــنا نـــم
،ممتملاو لدعملا

 ماع بجر ٩2 يف خرؤملا ٠٧-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا –
 رـــــيبادت ددـــحي يذــــلا ٠2٠2 ةـــنس سراــــم ٤2 قـــفاوملا ١٤٤١
  ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكت
،ممتملاو لدعملا ،هتحفاكمو )٩١

 رـــــياربف ٤2 قــــفاوملا ٣٤٤١ بــــجر ٣2 يف خرؤـــــملا رارــــقلا –
 ةبسنلاب ،ءارمحلا ةنوتلا ديص طورش ددحي يذلا 22٠2 ةنس

.كلذ تايفيكو ةينطولا ةيارلا لمحت يتلا نفسلل

 قوــبسملا رــيــغ عضوــلا راـــبـــتـــعالا نيعـــب ذـــخأ عـــم ،هـــيـــلـــعو
 ديص )نفس( ةنيفس زهجم نإ ،انوروك سوريف ةحئاجل

 عيمج ذاختاب دهعتي ،.............. صخرملا رّيسملا وأ ةنوتلا
 ىودــعــلا رــطاــخــم عــم لــماــعــتــلــل ةــمزالــلا ةــيــحصلا رــيــبادــتـــلا

: ــــب دهعتأ ،ةفصلا هذهبو .انوروك سوريفب
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عبارلا قحلملا

رينانصلا لابحب ديصلل ةزهجمـلا ةنوتلا ديص ةنيفسل ةينقتلا تافصاوملا
ةنيفسلا – ١

رانصلا لابح كيرحــت ةزهجأ – ٢

رتم ٥١ىندألا لوطلا

لقألا ىلع)BJT( ةيلامجإلا ةلومحلا 


ديربتلا ماظن


ديربتلا ةفرغ ةردق

٠2

C°  ٠  : ديربتلا

C° 8١- :ديمجتلا

C° ٠٦-   : طرفملا ديمجتلا

لقألا ىلع ٣م٠2

≤

طيخلا هاجتا لوحم

طيخلا فلم

طيخلا فذاق

ةقيقدلا لباوكلا تافلم

١

١

١

لقألا ىلع  2

ديصلا ةلآ – ٣

لقألا ىلع مم ٣ هرطق ليتفلا يداحأ مألا طيخلا –

لقألا ىلع مم ٤ هرطق ليتفب طوبرم مألا طيخلا –

ريبانصلا ددع –

datsuM عون نم ةنوتلا ريبانص –

يناباي عون نم صوصش–

ةطيسولا تافاوطلا –

ةلسرم تاماوع –



لقألا ىلع ملك ٠٦ هلوط

لقألا ىلع ٠٠٣

٦١/٠ وأ ٥١/٠ ٤١/٠

لقألا ىلع مم٦,٣

ةلمعتسملا ريبانصلا ددع ىلع ددعلا فقوتي ،لقألا ىلع مم ٠٦١ اهرطق

ةطيسو ةفاوط ٠٣ لك دعب عضوت

يرحبلا ديصلا ةيلمع يف ةدعاسملا زاهج –٤

SPG يلودلا عقاوملا ديدحت ماظن لبقتسم–

رادارلا–

ULB وأFHV ادج لاع ددرت ويدار–

توصلاب فشاك رابسم–

ةيوجلا داصرألا طئارخ لبقتسم–

حطسلا ةرارح سايقم–

ةجوملا ةهجو ديدحت زاهج لبقتسم–

١

١

١

١

١

١

١
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سماخلا قحلملا

ةيسيكلا كابشلاب ديصلل ةزهجملاو ةدعملا ءارمحلا ةنوتلا ديص ةنيفسل ةينقتلا تافصاوملا

ةنيفسلا - ١

يرحبلا ديصلا تالآ كيرــحــت ةزهجأ .٢
ةضبقلا ةوق ماظنو ةعفارلا / عفرلا يراص .٢.١

ايندلا تافصاوملانييعتلامقرلا

1 

 

2 

 

 

 

3 

4 

5 

ةنيفسلا لكيه


ةينقتلا تافصاوملا








ةعرسلا

ةنيفسلا ةيلالقتسا

ةنيفسلا مقاطل ىندألا ددعلا

ةيجاجز فايلأ ،موينملأ ،ديدح


: ةيتآلا تافصاوملا ىدحإ قفاوت نأ بجي ةنيفسلا
م ٤2 يواسي وأ ربكأ يلامجإلالوطلا–
ةنط ٠٩ نمربكأ ةيلامجإلا ةلومحلا–
.طاو وليك ٠٧٣ : نم ربكأ كرحملا ةوق–
 

لقألا ىلع ةدقع ٠١

لقألا ىلع مايأ ٠١

)نيصبرتملاو نيظحالملا - نيبقارملا باستحا نود( ٧

ايندلا طورشلانييعتلامقرلا

1 

2

ةضبقلا ةوق ماظنل عفرلا يراص

يولعلا رسجلل عفرلا يراص

ايلمع نوكي نأ بجي )يراصلا /ةعفارلا( عفرلا يراص

ةضبقلا ةوق ماظن .٢.٢

طورشلانييعتلامقرلا

1 

2

ددعلا

حاتفنالا

2 : ىندألا ددعلا

مس ٠٥ ىندألا حاتفنالا

قالزملا – ٣.٢

طورشلانييعتلامقرلا

قالزملا1

م ٠٠٠2 ىندألا قالزملا لوط –
صنقلا ةنيفسل ةبسنلاب ملم ٠2 ىندألا رطقلا –
ةدعاسم رود تاذ ةنيفسلل ابولطم سيل قالزملا –

تادعملاو عافرملا .٣
عافرملا ٣.١

طورشلانييعتلامقرلا

ايلمع عافرملا نوكي نأ بجيعافرملا1
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عافرملا ليغشتب ةقلعتملا تادعملا . ٣.٣

رارجلا .٤

طورشلانييعتلامقرلا

1 

 

2 

 

3

ةبصنملا

ةبصنملا تاركب

تاقلحلا كبشم

ةيلمع ةبصنملا نوكت نأ بجي

ةيطايتحا ةركب ١ + ةبصنملا يف ةركب 2

ةيلمع تادعملا نوكت نأ بجي

 طورشلانييعتلامقرلا

م ٦ رارجلل ىندألا لوطلا –رارجلا1

ب ح ٠22 ايندلا كرحملا ةوق –

كابشلا دش قراوز .٤.١

طورشلانييعتلامقرلا

كرحمب نادوزم ،لقألا ىلع ،)2( ناقروزكابشلا دش قراوز1

فشكلا تادعم .6

طورشلانييعتلامقرلا

1 

 

2 

 

3

رانوسلا

رودنوسوكيإ

راظنملا

ةيرابجإ فشكلا تادعم

ديصلا داتع. ٥
)ةيسيكلا( كابشلا .٥.١

طورشلانييعتلامقرلا

ةيسيكلا كابشلا1

م ٠٠2 طوقسلل ىندألا ضرعلاو م ٠٠٧١ كابشلل ىندألا لوطلا –

ةبوذجم مم ٠٠١ كابشلل ايندلا ةحتفلا –

ةدعاسم رود تاذ ةنيفسلل ةبولطم تسيل كابشلا –
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لاصتالا ةزهجأو تادعم .٧

طورشلانييعتلامقرلا

1 

 

 

2

يتيليتاس فتاه

 

تنرتنإلا ةكبشب لاصتالا

.ةيرابجإ لاصتالا ةزهجأو تادعم

 ةلمح ةليط ةــيــلــمــع لاصتالا ةزــهــجأو تادــعــم نوكت نأ بجي

ديصلا

ةبقارملاو عبتتلا تادعم .٨

طورشلانييعتلامقرلا

.ةنيفسلا نتم ىلع يرابجإ عقومتلا ملعم –SMV  ةنيفسلا عبتت ملعم1

 ميظنتلاب ةددحملا ةدملا ةليط ايلمع ملعملا نوكي نأ بجي –

هب لومعملا

ىرخألا تادعملاو ىرخألا ةبقارملا تادعم .٩

طورشلانييعتلامقرلا

1 
 
 
2

 خسنلا ةلآ

 ةـــــنوتلا ليوــــحت تاــــهويديف ةدــــهاشمل تادــــعم
ةيحلا ءارمحلا

 ةـــــنوتلا لــــــيوحت تاـــــهوــيدــيــف ةدــــــهاشم تادــــــعــمو خـــسنــلا ةــــلآ

ةيتايلمعو ةيرابجإ ةيحلا ءارمحلا

ظفحلاو ديربتلا ةزهجأ .٠١

طورشلانييعتلامقرلا

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5

١ ديربتلا ةفرغ

2 ديربتلا ةفرغ

٣ ديربتلا ةفرغ

٤ ديربتلا ةفرغ

٥ ديربتلا ةفرغ

ةيتايلمعو ةيرابجإ ظفحلاو ديربتلا ةزهجأ
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سداسلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا 

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو


)ةعجارملا ةمئاق( ةيسيكلا كابشلاب ةنوتلا ديص نفسل ةرداغملا لبق ام شيتفت ريرقت

)SCRI( يكلساللا ءادنلا ةمالع

: فتاهلا مقر

 :tasramnI  مقر

: ةنيفسلا مسا

: ليجستلا مقر

: OMIمقر

 : ةنيفسللTACCI مقر

: ديصلا ةصخر مقر

:رّيسملا / ةنيفسلا زهجم مسا

: رّيسملا / ةنيفسلا زهجم ناونع

ظحالملا -بقارملا بقل

: ءانيملا


: ةمهمب رمأ / ةقاطبلا مقر

: خيراتلا

: ةيالولا

: ةنيفسلا نع تامولعم - ١

: مسالاو بقللا



: ةيسنجلا

: ةقاطبلا مقر



: باكرإلا خيرات

: يوهجلا ظحالملا نع تامولعم - ٢

: ةنيفسلا ناّبر مسا

ةنيفسلا ناّبرل ينورتكلإلا ديربلا ناونعو فتاهلا مقر

: مقاطلا ددع

: ةنيفسلا ناّبر ناونع

: مقاطلا نع تامولعم - ٣

: ةنيفسلاب لاصتالا - ٤

: ينورتكلإلا ديربلا ناونع

: سكافلا 
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ةمالسلا ةرايز رضحم

: مقرلا

ذاقنإلا فوط

: ةيرحبلا ةطحملا: خيراتلا

 : ةمالسلا تادعم - ٥

 ماظنلاةعسلاددعلاعونلا
 يكيتاتسورديهلا

)ال /معن(

ةنايصلا ةداهش
)ال / معن(

ةداهشلا ةيحالص

ةاجنلا ةرتس

ةوغر / خفن عون

ةاجنلا تاماوع

جذومنلا وأ /و عونلا

رطخلا ءاوضأ

جذومنلا وأ /و عونلاجذومنلا وأ /و عونلاجذومنلا وأ /و عونلاجذومنلا وأ /و عونلا

جذومنلا وأ /و عونلاجذومنلا وأ /و عونلاجذومنلا وأ /و عونلا

قيرحلا تايافط

جذومنلا وأ /و عونلا

)ال / معن( ةضورعملا عمجتلا طاقنو ئراوطلا تالاح يف ءالخإلا نكامأ ةمئاق

ةيلوألا تافاعسإلا تادعم

ددعلا

ددعلا

)SALOS( سالوس
امهالك / عمجتلا طاقن / ةنيباك عقوم)ال / معن(

SART حابصم / ءيش ال : ـب قفرم// ناخد
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)ال / معن( رارج قروز

كابشلا دشل قحاول

١

2

٣

٤

Gd£ƒ∫)Ω(                  

Gd£ƒ∫ )Ω(

)ب ح( ةلاحلا /كرحملا ةوق

)ب ح( كرحملا ةوق

يلسلستلا مقرلا

ةلاحلا

: يرحبلا ديصلا تالآ كيرحـت ةزهجأ - 6

)م( لوطلاةراودلا ةيسيكلا ةكبشلا

)مم( ةكبشلا نيع مجح

)م( طوقسلا لوط

: ديصلا تادعم - ٧

نييعتلا

ديربتلا ةفرغ

ديمجتلا قفن

ةظحالم)ال / معن( ليغشتلا ةيلمع )٣م( مجحلا

: ديربتلا ماظن - ٨

FHVال / معن( يلمع(
    ةيعانصلا رامقألاب لمعي فتاه
)ال /معن( يلمع

)ال/ معن( يلمع تنرتنإلا

لاصتالا لئاسو - ٩

)ال /معن( ةيفارتحا ريظانم

)ال/ معن( رانوس

ءارمحلا ةنوتلا نع ثحبلا لئاسو - ٠١

)ال / معن( يلمع)ال / معن( )SMV( عقومتلا ملعم

ةبقارملاو ةعباتملا لئاسو - ١١

ظحالملا – بقارملا عيقوتو ةريشأت


.روفلا ىلع يرحبلا ديصلا ةرادإ غالبإ متي ،تاظفحـت دوجو ةلاح يف : ةظحالم

ةمتاخلا
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عباسلا قحلملا


يشتفم فيرعت ةقاطب جذومن 
)TACCI( يسلطألا طيحملاب ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل ظفاحملل ةيلودلا ةنجللا 



: ةقاطبلا هجو

: ةقاطبلا رهظ

 ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل ظفاحملل ةيلودلا ةنجللا 
يسلطألا طيحملاب

TACCI

شتفملا فيرعت ةقاطب


.............................................................................................................  : دقاعتملا فرطلا
 

...................................................................................................................  : شتفملا مسا


..................................................................................................................   : ةقاطبلا مقر


...............................................................................................................   : رادصإلا خيرات


تاونس )٥( سمخ  : ةيحالصلا ةدم

 .مس ٧ : عافترالا                           .مس ٤,٠١ : ضرعلا : ماجحألا

AT

AT

نّيعمTACCI شتفـم وـه ةـقاطـبـلا هذـه بحاص
كرتـشملا يلودـلا شيـتفـتلا جماـنرب راـطإ يف اـنوناـق

ىلـع ةــظــفاـحــمــلـل ةــيــلودـلا ةــنــجـلــل ةــبــقارـملاــب صاــخلا
فرصتلا ةـطلس هلو يسلـطألا طيحملاب ةـنوتلا كامـسأ

TACCI ـل ةباقرلا ريبادت قيبطت ماكحأل اقفو



شتفملا                                           نع ةرداص
.................                                         ...................

ةروص
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نماثلا قحلملا


ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا


ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو 


ةيّحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفد


................................. : ةنسل ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمح


.......................................................................................................................................................... : صنقلا ةنيفس مسا


...................................................................................................................................................... : ةنيفسلا ليجست مقر


............................................................................................................................................................ : مقرATCIC لجس


......................................................................................................................................................................... :IMO مقر


.............................................................................................................................. : مقر ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفد




ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفد لامعتساب ةقلعتملا تامازتلالا
  ةيسيكلا كابشلا ةطساوب ةنوتلا ديص ةنيفس ناّبر لبق نم



: ةيسيكلا كابشلا ةطساوب ةنوتلا ديص ةنيفس ناّبر ىلع نّيعتي
 
.ةنسلا ةليط ةنيفسلا نتم ىلع ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديصرتفدب ظافتحالا –


.ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفدب ةطبترم ةيلصألا تاحفصلاب ظافتحالا –


.ةنيفسلا نتم ىلع رحبملا ينطولا بقارملا فرط نم يرحبلا ديصلا ةرادإل ةحفص لكب ةصاخلا ةميسقلا ميلست –

.”ةاغلم“ ةرابعب عوبتم طخب ةينعملا ةحفصلا ،أطخلا ةلاح يف ،بطش –


 تايلمع اهيف امب ،ديص ةيلمع لكلو ليللا فصتنم لبق ،ايموي ،تامولعملاب ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفد ديوزت –
.ةزجنملا ريغ ديصلا تايلمعو ةرمثملا ريغ ديصلا







ناّبرلا ءاضمإو ناونعو مسا


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

..............................................
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)عبات( نماثلا قحلملا 

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو 

ةّيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفد

AZD/ ١٠/٠6 / ةنسلا

 ةيلمع مقر              ال               معن : )OFJ( : )OFJ( ديصلل ةكرتشملا ةيلمعلا يف ةكراشملا نفسلا نع تامولعم – ٢
: ةكرتشملا ديصلا

..................................... : ATCIC مقر / صنقلا ةنيفس مسا : ةرمثملا ديصلا تايلمع نع تامولعم – ٣

* IMO مقرةيكلساللا ةملاكملل يلودلا مقرلاATCIC مقرليجستلا مقرصنقلا ةنيفس مسا

باهذلا ءانيمباهذلا خيرات )غلك( ةيدرفلا ةصحلالوصولا ءانيملوصولا خيرات

 ةيلمع مقر
ديصلا

صنقلا ةعاس

١

2

٣

 طخ
لوطلا

 طخ
ضرعلا

 طخ
لوطلا

 طخ
ضرعلا

 يرحبلا عقوملا
كابشلا يمر نم

 يرحبلا عقوملا
 يحلا نزوكابشلا بحس نم

)غلك(

 ددع
 تادحولا
ةداطصملا

 ديصلا تايمك مجح
 ةصحلا نم ةطقسملا

ةيدرفلا

 نفس ءامسأ
ليجستلا مقرىرخألا صنقلا

 ةصحلا
)غلك( ةيدرفلا

ATCIC مقر
 يلودلا مقرلا

ةيكلساللا ةملاكملل
 ديصلا تايمك مجح

ةيدرفلا ةصحلا نم ةطقسملا

............ : طاشنلا ............. )مم( ةبشلا نيع مجح .............. : ةيسيكلا كابشلا لوط .............. : وافلا زمر .................. : ديصلا ةلآ

 ........................................................................... : )مويلا لالخ ديص ةيلمع يأب مايقلا مدع ةلاح يف( راهنلا فصتنم يف عقوملا

طاقسإ                    ةنيفسلا نتم ىلع هنزو                  ريدقت : ديصلا تايمك نزولا سايق قرط

: ديصلا ةنيفس تامولعم - ١ 

...................... : ناّبرلا بقلو مسا


............................ : ناّبرلا ناونع

..................................... : خيراتلا
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)عبات( نماثلا قحلملا 

........... : ATCIC مقر مسالاو ةهجولا ةعرزم : صافقألا لخاد )TFB( ءارمحلا ةيحلا ةنوتلا ليوحــت لوح تامولعم – ٤

:)OFJ( ةكرتشملا ديصلا تايلمع نع تامولعم – ٥

 مقر
 ةيلمع

ليوحتلا

مسا
ةنيفس

صنقلا
يتلا

لوحت

 طخةيارلامسالا

لوطلا

 طخ

ضرعلا

 مقر

ATCIC

ATCIC مقر

صفقلل

 ةعاس

ليوحتلا

 عقومةرطاقلا

ليوحتلا
 ددع

 كامسألا
ةلوحملا

)غلك(

 ةيمكلا
 ةلوحملا

 لخاد
صافقألا

 ددع
 كامسألا

 ةتيملا
 لالخ

ليوحتلا

 تاظحالم
 خيرات(
)ديصلا

: ةرمثملا ريغ ديصلا تايلمع نع تامولعم – 6 

IMO ـب ةصاخلا حنملا ريياعمل ةقباطملا ةيسيكلا كابشلا ةطساوب ءارمحلا ةنوتلا ديص ةنيفس: IMO مقر *
SP  : ةيسيك كابش : ديصلا ةلآ - : وافلا زمر
TFB : ءارمحلا ةنوتلا : عونلا )-(

بقارملا ظحالملا ءاضمإناّبرلا ءاضمإ

(JFO)

1 

2 

3 

4

1 

2 

3 

4

1 

2 

3 

4

TFB

ةكرتشملا ديصلا ةيلمع مقر

 يتلا صنقلا ةنيفس لوح تامولعم
ءارمحلا ةنوتلا لوحـت

 نتم ىلع ةعوفرملا ديصلا تايمك مجح
ةنيفسلا

 كراشت مل يتلا ىرخألا نفسلا لوح تامولعم
صافقألا لخاد ءارمحلا ةنوتلا ليوحـت يف

    ةنيفسلا نتم ىلع ةيمك يأ عفر مدع ديدحـت
صافقألا لخاد اهليوحـت وأ

 مقر
 ةيلمع
ديصلا

 ةعاس
 ةيلمع
ديصلا

 مت نيأ يرحبلا عقوملا
صفقلا نع يلختلا

ضرعلا طخلوطلا طخ

 ةيمكل يرحبلا عقوملا
لطابلا صفقلا

ضرعلا طخلوطلا طخ

 مت نيأ يرحبلا عقوملا
صنقلا حيرست

ضرعلا طخلوطلا طخ

 صنقلا ةيمك
)غلك( ةحرسملا
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 .................................................................................................................................................................... : صنقلا ةنيفس مسا

 ................................................................................................................................................................ : ةنيفسلا ليجست مقر

            .....................................................................................................................................................................  :  مقرATCIC لجس

..................................................................................................................................................................................... : IMO مقر

........................................................................................................................................ : مقر ةـتيملا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفد

                                                                                             )عبات( نماثلا قحلملا

                                                                         ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

                                                                          ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

                                                                                  ةتّيملا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفد

..................... : ةنسل

ناّبرلا عيقوتو ناونعو مسا
.................................................

 : رينانصلا لابح ةطساوب ةنوتلا ديص ةنيفس ناّبر ىلع نّيعتي

،ةنسلا ةليط ةنيفسلا نتم ىلع ةـتيملا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفدب ظافتحالا –

،ةـتيملا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفدب ةطبترم ةيلصألا تاحفصلاب ظافتحالا –

 ،ةنيفسلا ناّبر فرط نم يرحبلا ديصلا ةرادإل ةحفص لكب ةصاخلا ةميسقلا ميلست –

،”ةاغلم“ ةرابعب عوبتم طخب ةينعملا ةحفصلا ،أطخلا ةلاح يف ،بطش –

 ،تايلمع اهيف امب ،ديص ةيلمع لكلو ليللا فصتنم لبق ،ايموي ،تامولعملاب ةـتّيملا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفد ديوزت –

.ةزجنملا ريغ ديصلا تايلمعو ةرمثملا ريغ ديصلا

                                                       ةـتيملا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفد لامعتساب ةقلعتملا تامازتلالا

 رينانصلا لابح ةطساوب ةنوتلا ديص ةنيفس ناّبر لبق نم
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)عبات( نماثلا قحلملا 

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو 


ةتّيملا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفد

AZD/ ١٠/٠٧١ / ةنسلا 

* IMO مقرةيكلساللا ةملاكملل يلودلا مقرلاATCIC مقرليجستلا مقرصنقلا ةنيفس مسا

)غلك( ةيدرفلا ةصحلالوصولا ءانيملوصولا خيراتباهذلا ءانيمباهذلا خيرات

........................................................................................................ ةتيملا : )TFB( ءارمحلا ةنوتلا : فدهتسملا عونلا /-أ-٢

 مقر
 ةيلمع
ديصلا

 خيرات
 ةيلمع
ديصلا

 مسا
 عونلا
 زمر(
)وافلا

١

2

٣

 طخ
لوطلا

 طخ
ضرعلا

 ةعاس
صنقلا

 يرحبلا عقوملاصنقلا ةقطنم
لابحلا بحس نم

 عقوملا
 نم يرحبلا
لابحلا يمر

 نزولا
)غلك(

 ددع
 تادحولا
ةداطصملا

 تايمك مجح
 ةطقسملا ديصلا

 ةصحلا نم
)غلك( ةيدرفلا

 مقر
 ةيلمع
ديصلا

 خيرات
 ةيلمع
ديصلا

هيمر مت يذلا عونلاةيحلا ةيوناثلا عاونألاةتيملا ةيوناثلا عاونألا

١

2

٣

 طخ
لوطلا

 طخ
ضرعلا

 عونلا مسا
)وافلا زمر(

 نزولا
)غلك(

 ددع
 تادحولا
 /ةداطصملا

عاونألا

 عونلا مسا
 زمر(
)وافلا

 ددع
/تادحولا

عاونألا

 مسا
 عونلا
 زمر(
)وافلا

 تيم
يح وأ

 ةعاس
صنقلا

صنقلا ةقطنم

: ديصلا ةنيفس تامولعم - ١

............................ : ناّبرلا بقلو مسا


........................................... : خيراتلا

: ةرمثملا ديصلا تايلمع نع تامولعم – ٢

............................................ : رينانصلا مجح ........................... : رينانصلا لابح لوط  ................... : )وافلا زمر(  : ديصلا ةلآ

: يوناثلا ديصلا / -ب- ٢

     طاقسإ                  ةنيفسلا نتم ىلع هنزو                    ريدقت : ديصلا تايمك نزو سايق قرط
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: لازنإلا لوح تامولعم -٣

لازنإلا ءانيملازنإلا خيرات
ناّبرلا ءاضمإلزنملا جوتنملا

)غلك( ةيمكلا)وافلا زمر( عون

عساتلا قحلملا

ةقاطبلا جذومن

........... : يلسلستلا مقرلا
“ ةنيفسلا نتم ءزج“

............ : يلسلستلا مقرلا
”يرحبلا ديصلا ةرادإ ءزج“

............ : يلسلستلا مقرلا
“ كمسلا ةقاطب“

............  : )وافلا ليلد( كمسلا عون مسا

.............. :  )مس( )إ ط( يلامجإلا مجحلا

........................  : )غلك( يلامجإلا نزولا

............................................. :  سنجلا

............................. : كمسلا عون أشنم

.............. : يرحبلا ديصلا ةصخر مقر

............. : )وافلا ليلد( كمسلا عون مسا

.............. :  )مس( )إ ط( يلامجإلا مجحلا

......................... : )غلك( يلامجإلا نزولا

............................................. :  سنجلا

.............................. : كمسلا عون أشنم

............... : يرحبلا ديصلا ةصخر مقر

.......... : )وافلا ليلد( كمسلا عون مسا

............ : )مس( )إ ط( يلامجإلا مجحلا

...................... : )غلك( يلامجإلا نزولا

.......................................... : سنجلا

.......................... : كمسلا عون أشنم

.......... : يرحبلا ديصلا ةصخر مقر

: ةرمثملا ريغ ديصلا تايلمع لوح تامولعم - ٤

IMO  ـب ةصاخلا حنملا ريياعمل ةقباطملا رينانصلا لابح ةطساوب ءارمحلا ةنوتلا ديص ةنيفس :مقر *
                    LL  : ةيسيك كابش : ديصلا ةلآ –  : وافلا زمر
.TFB  : ءارمحلا ةنوتلا : عونلا –

 ديصلا ةيلمع خيراتديصلا ةيلمع مقر
ةرمثملا ريغ

صنقلا ةقطنم
تاظحالم

ضرعلا طخلوطلا طخ

1 
 
2 
 
3 
 
4

ظحالملا ءاضمإ                                                                                                 ناّبرلا ءاضمإ

OMI
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رشاعلا قحلملا


ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

ءارمحلا ةنوتلا ليوحتب صيخرتلا بلط

........................... : خيراتلا


 ............................................ : ءارمحلا ةنوتلا لقن صيخرت مقر

ةنيفسلا مسا



ةنيفسلا ليجست مقر




TACCI ليجست مقر



 لقنلل رّدقملا تقولا




ةلوقنملا ءارمحلا ةنوتلا ةيمك




ليوحتلا هيف متي يذلا عقوملا لوح تامولعم




 ةرطاقلا مسا



ةرطاقلا ليجست مقر



ةرطاقللTACCI مقر



 صافقألا مقر



ةروطقملا صافقألا ددع



ءارمحلا ةنوتلا هيجوت صافقأ ،تايئاملا ةيبرت ةعرزم ،ءانيم

ضرعلا طخلوطلا طخ

ظحالملا ءاضمإو بقل                                                                                 ةنيفسلا ناّبر ءاضمإو بقل



ىرخألا تاليوحتلا - ٣
......... /....... : خيراتلا

/............ / ....... : خيراتلا

: ATCIC ليجستلا مقر: ةيارلا: ءادنلا زمر: ةرطاقلا مسا

 ناّبر عيقوتو مسا: صفقلا مقر: يجراخلا فيرعتلا: ةيارلا دلب ليوحتلا ةصخر مقر
: ةلبقتسملا ةنيفسلا

 ناّبر عيقوتو مسا: صفقلا مقر: يجراخلا فيرعتلا: ةيارلا دلب ليوحتلا ةصخر مقر
: ةلبقتسملا ةنيفسلا

: لوطلا طخ : ضرعلا طخ : ءانيملا : عقوملا وأ ناكملا 

: لوطلا طخ : ضرعلا طخ : ءانيملا : عقوملا وأ ناكملا 

: ATCIC ليجستلا مقر: ةيارلا: ءادنلا زمرةرطاقلا مسا

: ATCIC ليجستلا مقر

/............ / ....... : خيراتلا

 ناّبر عيقوتو مسا: صفقلا مقر: يجراخلا فيرعتلا: ةيارلا دلب ليوحتلا ةصخر مقر
: ةلبقتسملا ةنيفسلا

: لوطلا طخ : ضرعلا طخ : ءانيملا : عقوملا وأ ناكملا 

: ةيارلا: ءادنلا زمرةرطاقلا مسا

٨٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٢
49م ٢٢٠٢ ةنس ناوج٢

رشع يداحلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا 

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

TACCI ءارمحلا ةنوتلا ليوحتلاب حيرصتلا 

: ةقيثولا مقر
نيمستلل ةهجوملا ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا ليوحــت -١

:ليوحتلا نع تامولعم -٢

ةمسقملا صافقألا  -٤ 
يلصألا صفقلا مقر
ةيلصألا ةرطاقلا مسا

لبقتسملا صفقلا مقر
ةلبقتسملا ةرطاقلا مسا

لبقتسملا صفقلا مقر
ةلبقتسملا ةرطاقلا مسا

لبقتسملا صفقلا مقر
ةلبقتسملا ةرطاقلا مسا

غلك
: ءادنلا زمر

: كامسألا ددع
: ATCIC ليجستلا مقر: ةيارلا

: ATCIC ليجستلا مقر

: ATCIC ليجستلا مقر

: ATCIC ليجستلا مقر

: كامسألا ددع
: ةيارلا

: كامسألا ددع
: ةيارلا

: كامسألا ددع
: ةيارلا

: ءادنلا زمر

: ءادنلا زمر

: ءادنلا زمر

غلك

غلك

غلك

/............ / ....... : خيراتلا

: تانّيعلا ددع

 : عقوملا وأ ناكملا 

: عونلا

: لوطلا طخ : ضرعلا طخ : ءانيملا

TACCI ليوحتلاب حيرصتلا

: ديصلا ةنيفس مسا
: ءادنلا زمر
: ةيارلا

ليوحت ةصخر مقر
: ةيارلا دلب
: TACCI ليجستلا مقر
: يجراخلا فيرعتلا

: ديصلا رتفد مقر
: كرتشملا ديصلا ةيلمع مقر
: DCBe مقر

 ةطساوب ديصلا ةسسؤم مسا
: ةتباثلا ديصلا كابش



: ATCIC ليجستلا مقر

)حيضوتلل( رخآ                       ءاشحألا  عوزنم                     لماك                   يح             : جوتنملا عون

 /ديصلا ةنيفس نّابر عيقوتو مسا
 كابش ةطساوب ديصلا ةسسؤم لماعتم
: ةعرزملا لماعتم /ةتباثلا ديصلا

 ةنيفسلا ناّبر عيقوتو مسا
)لقانلا ،لّوحملا ،ةرطاقلا( ةلبقتسملا

عيقوتلاوATCIC مقر نيظحالملا ءامسأ

: ةرطاقلا مسا
: ءادنلا زمر
: ةيارلا
 

: ATCIC ليجستلا مقر

: يجراخلا فيرعتلا

: ةهجولا ةعرزم مسا
 



: ATCIC ليجستلا مقر


: صفقلا مقر
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)٥٩.٠ x أ يواست( % ٥ اهنم صاصتقا متي ةنوتلا ديصل ةيسيكلا نفسلل ةصصخملا ةصحلا– ’أ

 صــــنقلانـــــفس ىلــــــع يواــــــستلاب اـــــهميسقت مــــتي ةـــــنوتلا دــــــيصل ةـــــيسيكلا نـــــفسلل ةـــــــصصخملا ةــــصحلا نـم % )٥( ةـسمخ  – ‘’أ

 ءارمحلا ةنوتلا صنق ةقيثوب ةرربم ةقباسلا ةنسلا لالخ ،لــــقألا ىلـــع ،ةدــــحاو ةـــحجان دـــيص ةـــيلمعب تــــماق اهـــــنأ تــــبثت يـــتلا

)DCBe( )0,05)أ = ’’أ X

رشع يناثلا قحلملا

اهلوبق مت ةنيفس لكل ةصصخملا ةصحلا باسح

ةنوتلا ديصل ةيسيكلا نفسلل ةصصخملا ةصحلا  – أ

                                                                                                    =  )نط( اهلوبق مت ةدعاسم رود تاذ ةنيفس لكل ةصصخملا ةصحلا –

 .اهلوبق مت يتلا )رتم( نفسلل لاوطألا عومجم / ’أx )رتم( ةنيفسلل يلامجإلا لوطلا

                                                                                                         = )نط( اهلوبق مت صنق رود تاذ ةنيفس لكل ةصصخملا ةصحلا –

[ x )رتم( ةنيفسلل يلامجإلا لوطلا .صنقلا نفس ددع / ’’أ + ]اهلوبق مت يتلا  )رتم( نفسلل لاوطألا عومجم / ’أ
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رشع ثلاثلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو
)TACCI )DCBe ءارمحلا ةنوتلا ديص ةقيثو

                                                                                                                : TACCI ءارمحلا ةنوتلا ديص ةقيثو مقر
 ديصلا لوح تامولعم

ةتباثلا كابشلا / ةنيفس

: ةنيفسلا

)ةنسلا -رهشلا - مويلا( خيراتلاديصلا فصو

)ةجاحلا دنع( مسولا مقرةموكحلا رارقإ
عقوملاو ةطلسلا مسا

بصنملا

متخلاخيراتلا

ةلآلاةقطنملا

ليجستلا مقرةيارلامسالا

: TACCI ليجستلا مقر

)غلك( طسوتملا نزولا)غلك( يلكلا نزولاكامسألا ددع

: عيقوتلا

ليوحتلا لوح تامولعم
ةرطاقلا ةنيفسلا فصو
ةرطاقلا صفق فصو
* ةنفاسملا لوح تامولعم
نحشلا ةنيفس فصو

ةيارلامسالا
مقرلا

: TACCI ليجستلا مقر ةيارلامسالا

)لوط/ضرع( عقوملا)دلبلاو مسالا( ءانيملاخيراتلا

) RF/Fمكرايتخا ديدحت( جوتنملا فصو

صفقلا مقر)ةنسلا - رهشلا - مويلا( خيراتلاصفقلا فصو

)غلك( طسوتملا نزولا)غلك( يلكلا نزولاكامسألا ددعكمسلا فصو

غلك ٠٣ >غلك ٠٣-8غلك 8 < مجحلا بسح ةليكشتلا

            ةموكحلا رارقإ
     ليتقتلا لوح تامولعم
نيمستلا تاسسؤم لخاد

                                                      عقوملاو ةطلسلا مسا
 عيقوتلا

          بصنملا
خيراتلا

متخلا

      ةموكحلا رارقإ
 نيمستلا لوح تامولعم
 نيمستلا ةسسؤم فصو

عقوملاو ةطلسلا مسا
عيقوتلا
ةيارلا  مسالا

عقوملا

)مكرايتخا ديدحت( ال مأ معن ؟تانّيعلا ذخأل ينطولا جمانربلا

متخلاخيراتلا
TACCI  BFF مقر

بصنملا

)مكرايتخا ديدحت(
 يفاصلا نزولا

)غلك(
RD/GG/DR/FL/OT

ICCAT
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)غك( يلكلا يحلا نزولا     )ةنسلا /رهشلا / مويلا( خيراتلا كامسألا ددع                                                                            ليتقتلا فصو

)عبات( رشع ثلاثلا قحلملا

)غك( طسوتملا نزولا

)ةجاحلا دنع( مسولا مقر

ةسسؤملا قالطنالا /ريدصتلاعئابلا /ردصملا

خيراتلاعيقوتلا

ناونعلا 

           لقنلا فصو

ةموكحلا رارقإ

 ١١-١٠ مقر نوناقلا نم 8٥ ةداملا( انوناق اهتظحالمو اهتابثإ متي ةرهاق ةوق ةلاح يفّ الإ يرئازجلا عيرشتلا يف ةنفاسملا عنمت *
.)تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلاب قلعتملاو ١٠٠2 ةنس ويلوي ٣ يف خرؤملا

يرتشملا / دروتسملا

)ةلصلا تاذ ةمولعملا قافرإ بجي(

ةموكحلا رارقإ
ةيراجت تامولعم
جوتنملا فصو

 عقوملاو ةطلسلا مسا
عيقوتلا

RF/F)مكرايتخا ديدـحـت( 

       بصنملا
 خيراتلا

TO/LF/RD/GG/DR
)مكرايتخا ديدحت(

متخلا

)غلك( يفاصلا نزولا

     عقوملاو ةطلسلا مسا

                          عيقوتلا

 ةسسؤملا ةهجولا داريتسالا

عيقوتلا

       بصنملا

خيراتلا

ناونعلا

خيراتلا

 متخلا

/PT

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


