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ةـّيميظنتميسارم
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ةـّيدرفميسارم

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................اقباس - ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب
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ةضايرلاو بابشلل نيبدتنم نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرــم
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................ةراجتلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................ةئيبلا
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..)كاردــتسا( .لوألا ريزولا حــــلاصمب ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتت ،81٠2 ةـــــنس وــــينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر٥2 يف ةخرؤم ةيسائر مــيسارم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

يرازوـــــلا رارــــقلا مّمــــتيو لّدــــعي ،1202 ةــــنس رــــياربف11 قـــــفاوملا2441 ماع ةـــيناثلا ىداـــمج82 يف خّرؤـــم كرـــتشم يرازو رارــــق
ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت دّدــــــحي يذــــلا8102 ةــــنس سراــــم62 قـــــفاوــــــملا9341 ماـــع بــجر8 يف خّرؤـــملا كرــــتشملا

..................................................................................................................................................بتاكم يف ،ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةبدتنملا ةيريدملا ميظنت دّدحي ،1202 ةنس رياربف11 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...................................................................................................................بتاكمو حلاصم يف ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل

يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،1202 ةنس رياربف81 قفاوملا2441 ماع بجر6 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...بتاكم يف،ةيالولل ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةيريدم ميظنت دّدحي يذلا2102 ةنس ويام02 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج82

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

13٤1 ماعىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج61 يفخّرؤم رارق
يتلاو ةينطولا ةيارلا لمحـت يتلا نفسلل ةبسنلاب ءارمحلا ةنوتلا ديص صصح سسؤي يذلا٠1٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا

..............................................................................اهليعفتو اهعيزوت تايفيك ددحيو ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا يف سرامت
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6١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع بجر٠٢
3م١٢٠٢ ةنس سرام٤

تارارق
يــــــتلاو٠2٠2 ةـــــنس رــــبمفون٤ خـــــيراتب يروـــــتسدلا ســـلـــــجملا

ضرتعملا يعيرشتلا مكحلا ةيروتسدب حيرصتلا اهيف سمتلي
تاءارجإلا نوناق نم33 ةداملا نأ ىلا اريشم ،هـــتيروتسد ىلع
يتلا تايرحلاو قوقحلا نم قح يأ كهتنت ال ةيرادإلاو ةـــيندملا

رــصـتـقي ،نيـتـجرد ىلـع يضاـقـتلا أدـبـم نأــبو ،روـتـسدــلا اــهـنمـضي
٠61 ةداـــــملل اـــــقبط ةــــيئازجلا لـــــئاسملا ىلــــع اــــيرـــصح هــــــــــقيبطت
،)هليدعت لبق( روتسدلا نم )2 ةرقفلا(

نــم ةـــمدقملا ةـــبوتكملا تاـــظحالملا ىلـــع عالـــطالا دـــعبو –
ايلعلا ةمكحملا ىدل نيدمتعملا )ن.ز و ج.ب( نيذاتسألا فرط
ةباتك ىدل ةلجسملا ،)ص.ب. س .ح( قح يف ،ةلودلا سلجمو

،٠2٠2 ةنس رـــبمفون8 خـــيراتب يروـــــتسدلا ســـلجملا طـــــبض
٠2٠2 ةــنس رــبمفون32 خــيراتب ةـــلجسملا ةــبوتكملا دودرـــلاو
مدعب حــيرصتلا اــهيف ســمتلي يتلاو12٠2 ةــنس يـــفناج٤1و
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نم33 ةداملا ةيروتسد
نـم8٥1 ةداـــملا ماـــكحأل ةـــفلاخم تءاــــج ةداـــملا نأ ىلـــع ادـــــّكؤم
نينطاوملا قوقح تكهتنا اـهّنأ اــمك ،)هــــليدعت لـــبق( روــــتسدلا

نيـــــضاقتملا نيــــب تزّيمو ،اـــــيروتسد ةـــــلوفكملا مــــــهتاــيرحو
،يضاقتلا تاجرد نم ةجرد مهتمرحو

فرط نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
يف هيلع ىعدملا )ل .ب( قـح يف ةيماحملا )س .ب( ةذاتسألا
سلجملا طبض ةباتـك ىدــل ةلـجـسملا ةــيروتـسدــلا مدــعـب عفدــلا
ســمتلي يــتلاو٠2٠2 ةــنس رــبمفوــن8 خـــيراتب يروـتـسدــلا

عفدلا عوضوم33 ةداملا نأل عفدلا ةـيدــج مدــعــب حيرصتلا اــهيف
مومعلا ةفصب تءاج اهنوك روتسدلا ماكحأو ضراعتت ال
،ةاواسملاو ديرجتلاو

فرط نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل ةلجسملا لوألا ريزولا

رظنلا كرت اهيف سمتلي يتلاو٠2٠2 ةنس ربمفون9 خيراتب
،روـــــتسدلل اــــهتقباطم ىدــــم يف لـــصفلل يروــــتسدلا ســــلجملل
ةاواسملا أدبمب سمت ال عفدلا عوضوم33 ةداملا نأ ىلإ اريشم
،ءاضقلا مامأ

هرــــــيرقت ةوالــــت يف ررــــقملا وـــضعلا ىلإ عاـــمتسالا دــــعبو –
،12٠2 ةنس رياربف3 خيراتب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلاب

نـــيذاـتسألل ةـــيوـفــشلا تاــظحالــملا ىلإ عاــمتسالا دــعـبو –
)ص.ب. س.ح( عـفدــلا يــف يـعدــملا قـــح يــف )ع.ب و ج .ب(
أدـبـم سّرــك روـتـسدـلا ليدــعت نأ دــكأ يذـلا ،اــهـسـفنةـســلــجلاب

يروتسدلا سلجملا

ةيناثلا ىدامج7٢ يفخرؤم١٢/د ع د/د م.ق/١٠ مقر رارق
.١٢٠٢ ةنس رياربف٠١ قفاوملا٢٤٤١ماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

 ،هنم٤22و891و٥91 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

سلجملا لصوت ،ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإ ىلع ًءانبو –
31 يف خرؤـــم رارـــقب٠2٠2 ةــنس رـــبوتكأ٠2 موـــي يروـــتسدلا
لـــجسمو٥٠٠٠٠/٠2 سرـــهفلا مـــقر تـــحت٠2٠2 ةـــنـــس رـــبوتكأ
ربوتكأ٠2 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل

ناذاــــتسألا هراـــثأ عــفدب قــــــلعتي3٠/٠2 مــــقر تــــحت٠2٠2 ةــنــس
،ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىدــل نادـــمتعملا )ن.ز و ج.ب(
ةـــيروــتـسد مدــــع هـــيـف يـــعدــــي يذــلاو )ص.ب.س.ح( قـــح يــف
  ،ةــيرادإلاو ةيندــملا تاءارــجإلا نوــناــق نــم33 ةداـملا

22 يف خرؤـــملا61-81 مــقر يوــضعلا نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
يذــــــلا81٠2 ةـــنس رـــبمتبس2 قــــفاوملا93٤1 ماـــع ةـــجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

قـــفاوملا٠٤٤1 ماــع ناـــضمر7 يف خرؤـــملا ماـــظنلا ىـــضتقمبو –
،يروتسدلا سلجملا لــمع دـــعاوقل ددـــحملا91٠2 ةــنس وـــيام21
،ممتملاو لدعملا

ماع رفص81 يف خرؤــملا9٠-8٠ مــــقر نوـــناقلا ىـــــضتقمبو –
نوـــــــناق نـــــــمضتملاو8٠٠2 ةـــــنس رـــــيارـــبف٥2 قـــفاوـــملا92٤1
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةـــلاحإ رارـــق ىلــع عالـــطالا دعـــبو –
  ،ةقفرملا قئاثولاو ،هالعأ روكذملا

ةيروهمجلا سيئر ىلإ لسرملا راعشإلا ىلع عالطالا دعبو –
خـــــيراتب يروـــــــتسدـــــلا ســــــــلـــجملا طــــــبض ةــــــباــــتك ىدـــــــــل لـــــــــجسملا

،٠2٠2 ةنس ربمفون٠1

سلجم سيئر ىلا لسرملا راـــعشإلا ىلع عالـــطالا دــــــعبو –
يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل لجسملا ةباينلاب ةمألا

،٠2٠2 ةنس ربمفون٠1 خيراتب

فرط نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
طبض ةـــباتك ىدـــل ةـــلجسملا يـــنطولا يــــبعشلا ســـلجملا ســـيئر
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كـــــسمتلا ســـمتلاو هــــنايرس ةــــيروفو نيــتجرد ىلع يضاقتلا
حــــيرصتلا ىلإ ةـــــيمارلاو ،ةـــــمدقملا ةـــــبوتكملا تاـظحالملاب
،عفدلا عوضوم ةداملا ةيروتسد مدــعب

)س .ب( ةذاتسألل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
تاــــــظحالملاب كــــسمت يذــــلا عــــفدلا يف هــــيلع ىــــعدملا قـــــح يف

ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا ىلإ ةيمارلاو ،ةمدقملا ةبوتكملا
،عفدلا عوضوم

،ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
ةرازوـب ةـيــنوــناــقــلاو ةــيــئاضقــلا نوؤشلــل ماــعــلا رــيدملا ،)ب.ل(
،ةـــمدــــــقملا ةـــبوــــــتــــــكملا تاــــظــــــحالملاــــــب كـــسمت يذــــلاو ،لدــــــعـــــــلا

نوـناــق نــم33 ةداملا ةـــيروـــتسدــــب حــــيرصتــــلا ىلإ ةــــيــــمارــــلاو
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 ،ةلوادملا دعبو –

،)ن .ز و ج .ب( نيذاتسألا ةطساوب )ص .ب س .ح( نأ ارابتعا –
تاءارــــجإلا نوـــناق نـــم33 ةداــــملا صــــن ةـــيروتسد مدــــعب عــــفد
لوأ يف مــــكحب لـــصفت“ : ىلـــع صـــنت يـتلاو ،ةــيرادإلاو ةـــيندملا

فلأ يتئام اهتميق زواجتت ال يتلا ىواعدلا يف ةجرد رخآو
.”)جد٠٠٠.٠٠2( رانيد

زواجتت ال ىــــعدملا نـــم ةـــمدقملا تابـــلطلا ةـــميق تـــناك اذإ
يف مكحب ةمكحملا لصفت ،)جد٠٠٠.٠٠2(رانيد فلأ يتئام
وأ ةلباقملا تابلطلا ةميق تناك ولو ىتح ،ةجرد رخآو لوأ
.ةميقلا هذه زواجتت ةيئاضقلا ةصاقملا

ةـــــــلباق ماـــــكحأب ىرـــــخألا ىواـــــعدــــــــلا عــــيمج يف لــــــــصفتو
نيسركملا ةاواسملاو ةيعرـشـلا ئدابـم اـهقرخل ،فاــنــئتسالل

تزّيم اـــهنوكلو ،)هـــليدعت لبـــق( روـــتسدلا نـــم8٥1 ةداـــــملا يف
يتــــجرد نــــم ةـــجرد مــــهنم ةـــئف تـــمرحو نيـــــضاقتملا نيـــب
 ،يضاقتلا

يف هــيــلــع قداصملا يروــتسدــلا لـــيدـــعـــتـــلا نأ اراـــبـــتـــعاو –
موسرملا بجومب رداصلا ،٠2٠2 ةنس ربمفون لوأ ءاتفتسا
2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف خرؤملا2٤٤-٠2 مقر يسائرلا
ةدــــــيرـــــجلاب روــــــشنملاو ،٠2٠2 ةـــــــنس رـــــــبمسيد٠3 قفاوملا
،ةـــــــيبعشلا ةـــيطارقميدلا ةــــيرئازجلا ةــــيروهمجلل ةـــــــيمسرلا
٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف ةخرؤملا ،28 ددعلا
يف نيتجرد ىلــع يـضاقتلا أدــبم سّرك ،٠2٠2 ةـنس رـــبمسيد
: ىلع صنت يتلاو٥61 ةداملا

.ةاواسملاو ةيعرشلا ئدابم ساسأ ىلع ءاضقلا موقي “

.عيمجلل حاتم ءاضقلا

طورــش ددـــحيو ،نيـــتجرد ىلــع يــضاقتلا نوـــناقلا نمـــضي
،“ هقيبطت تاءارجإو

ىلع يضاقتلا أدبم ّرقأ هليدعت دعب روتسدلاّ نأ ارابتعاو –
تناك ىتم هنأو ،هقيبطت نامض نوناقلا ىلع لاحأو نيتجرد
نــــــم قــــح يأ ةـــسرامم دـــــييقت زــــيجت ال روــــتسدلا نـــم٤3 ةداــــملا
ماظنلا ظفحب ةطبترم بابسألّ الإ ،هرهوجب سمي امب قوقحلا
ةيرورضلا كلت اذكو ةينطولا تباوثلا ةيامحو ،نمألاو ماعلا

نكمي الف ،روتسدلا اهسّركي ىرخأ تايرحو قوقح ةيامحل
،نيتجرد ىلع يضاقتلا قح ةسرامم دييقت عّرشملا

ىلوألا نيـــــترــقفلا(33 ةداـــملا يف عّرـــشملا نأ اراــبــــتعاو –
امدنع ةـــيرادإلاو ةـــيندملا تاءارــــجإلا نوـــناق نـــم )ةـــيناثلاو
يــــتلا ىواـــــعدــلا يف ةــــــجرد رـــــــخآو لوأ مـــــكحب لـــــــصفلا بـــــجوأ

نوـــكي ،)جد٠٠٠.٠٠2( رانيد فــــلأ يتئام اــــهتميق زواــــجتت ال
ىلــــــع يضاقتلا قح ةسرامم يف نيضاقتملا نيب زّيم دق كلذب
سسؤملا ةـــــحارص هـسّرك ام عـم ىشامتي ال ام وـهو نيتجرد
،روتسدلا نم٥61 ةداملا يف يروتسدلا

لكل روتسدلا هنمضي يذلا ةاواسملا أدبم نأ ارابتعاو –
،هنم٥61و73 نيتداملل اـقبط ءاضقلاو نوناقلا مامأ نينطاوملا

فاــــنئتسا يف فارـــــطألا قـــح عّرـــشملا دـــييقت مدـــع بـــجوتسي
تاــــبلطلا ةـــــميقب ةـــيندملا لــــئاسملا يف ةرداــــصلا ماـــكحألا
نيــــترقفلا(33 ةداــــملا صـــن يف درو اــمــك ،ىوـــعدلا يف ةـــمدقملا
،ةيرادإلاو ةـــيندملا تاءارـــجإلا نوــــناق نـــم )ةـــيناثلاو ىلوألا

ىلوألا نيترــــقفلا(33 ةداـــملا ّنإـــف ،ةـــجيتنلاب اراـــبتعاو –
روكذملاو ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نم )ةيناثلاو
نــــــم٥61 ةداـــملا نــــم3 ةرـــــقفلا عـــم ضراــــعتت ،هالــــعأ اـــهصن
،ةيروتسد ريغ يهف مث نمو ،روتسدلا

،روتسدلا نم )٤ ةرقفلا(891 ةداملل اًقبطو هنأ رابتعاو –
هيف دقفي يذلا مويلا ديدحت يروتسدلا سلجملل دوعي هنإف
.هرثأ يروتسد ريغ نلعملا يعيرشتلا صنلا

: يتأي ام رّرقي

نوناق نم )ةيناثلاو ىلوألا ناترقفلا(33 ةداملا دعت: الوأ
.ةيروتسد ريغ ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 .اًروف هرثأ يعيرشتلا مكحلا دقفي: ايناث

مل يتلا ةيندملا ماكحألا ىلع رارقلا اذه رثأ يرسي: اثلاث
نيترقفلا(33 ةداملا ماكحأ قيبطت دنع فانئتسالا لاجآ دفنتست
.هالعأ روكذملا نوناقلا نم )ةيناثلاو ىلوألا

ةــــمألا ســـلجم ســــيئرو ةــــيروهمجلا ســــيئر مـــــلعي: اعبار
لوألا رـيزولاو يـــنطولا يـــبعشلا ســلجملا ســـيئرو ةـباينلاب
.رارقلا اذهب
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ةـّيميظنتميسارم
٢٤٤١ ماـــع بـــجر3١ يفخّرؤم6٨-١٢ مــقر يساــئر موـــسرــم

ليوــحــت نــمـضـتــي،١٢٠٢ ةنـــس رـــيارــبــف٥٢ قــفاوــملا
.ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةــيــلاــملا رــيزو رــيرـقــت ىلــع ءاـنــب –

141و7-19 ناـــتداــمــــلا اـــمـيــس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـــش8 يــف خرؤمــــلا71-٤8 مــقر نوناــقـــلا ىضـتــقــمبو –
نيـناوــقــب قـــلـعتملاو٤891 ةـنـس وـيــلوــي7 قــفاوملا٤٠٤1 ماــع
،مـمـتملاو لدـــعملا  ،ةـيــلاـملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج81 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يــف خرؤـملا1٠-12 مــقر يساــئرـلا موــسرـمـــلا ىضـتـقــمبو –
12٠2 ةـنـس يــفـناــج2 قــفاوـملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـج81
ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٤.16( رانيد فلأ ةئامعبرأو انويلم نوتسو دحاو
19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دـــّيقم
.''عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن''

دحاو هردق داـمتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٤.16( رانــــيد فــلأ ةــئاـمـــــعـبرأو اــنوـيــلـم نوــتسو
نيبابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم يف دــّيقي
.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا يف نينّيبملا

ةّيـــمسّرــلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرـملا اذــه رـــشــنــي:3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرـئازجلا ةّيروـهـمجـلل

رـــــيارـبــف٥2 قـــفاوـملا2٤٤1 ماـــع بـــجر31 يــف رـــئازـــجلاـب رّرـح
.12٠2 ةـنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٢٤٤١ ماـــع بـــجر3١ يفخّرؤم7٨-١٢ مــقر يساــئر موـــسرــم
ثادحإ نــمضتي،١٢٠٢ ةنـــس رـــيارــبــف٥٢ قــفاوــملا
رــــــييست ةـــــــــيـــنازـــيـم ىلإ داـــــــــمـتـعا لـــيوحــتو باب
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

141و7-19 ناـــــتداــمــــلا اــمـــيس ال ،روتـــسدــلا ىلــع ءانـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــش8 يــف خرؤـــمــــلا71-٤8 مــقر نوــناــقــلا ىضـتـقمبو –
نيــناوـــقـب قلـــعـتملاو٤891 ةـنـس وــيلوـــي7 قـــفاوـملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

ةــــــمكحملل لوألا سيــــــئرلا ىلإ رارـــــقلا اذـــــه غـــــــّلبي: اسماخ
.ايلعلا

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني: اسداس
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

ةدــقــعــنملا هــتاسلـــج يف يروـــتسدـــلا سلـــجملا لوادـــت اذـــهـــب
٥2و٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج62و11و٠1 خيراتب
.12٠2 ةنس رياربف9و يفناج

يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمـحم –

،اوضع ،يتارسم ةميــلس –

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ –

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم –

،اوضع ،يوارق رونلا دبع –

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا –

،اوضع ،لولج ةدع دمـحمأ –

.اوضع ،يواروب رمع –
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ةـّيدرفميسارم

ىلوألا ىدامج81 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤـملا92-12 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرـمــلا ىضــتــقــمبو –
12٠2 ةــنـس يــفــناــج2 قـــفاوـملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمــج81
ةـحـصـلا رــيزوــل ةصـصـخملا تاداــمـتعالا عــيزوــت نـمـضـتملاو
بجومب  رييستلا ةينازيم نم تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

ةرازو رييـسـت ةـيـنازـيـم لودــج يــف ثدـحي: ىلوألا ةّداملا
عرـفــلا ،12٠2 ةـنـسـل تايـفـشتـسملا حالـصإو ناــكـسـلاو ةحصلا
هـــناوـــنعو7٠-٤٤ هــمــقر باــب ،لوألا يئزــجلا عرـــفـلا - لوألا
ءارش ناونعب  رئازجلا روتساب دهعمل ةيئانثتسا ةمـهاــســم”

.''91 - ديفوك دض حاقل ةلودلا باسحل

ةــثالــث هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي :٢ ةّداملا
ةينازـيـم يف دــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.3٤( راـنـيد نويـلـم نوـــعـبرأو
- ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عمجم يطايتحا

ةثالث هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :3 ةّداملا
ةـيـنازــيم يـف دــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.3٤( رانيد نويلم نوـعـبرأو
يفو تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو رييست
روـتـساـب دـــهــعمل ةــيئاـنـثـتسا ةـمهاـســم”7٠-٤٤ مـقر باــبــلا
.''91 - ديفوك دض حاقل ةلودلا باسحل ءارش ناونعب رئازجلا

ناـكـسلاو ةــحصلا رــيزوو ةـيــلاـملا رــيزو فــلـكــي :٤ ةّداملا
اذـــه ذـيـفـنـتـــــــب ،هـصـخــــــــي اـمـيــف لـــك ،تاــــــــيـفـشـتسملا حالــصإو
ةــّيروــهــمـجلل ةّيــمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف رـشـنــي يذــلا موــسرــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرـئازــجلا

رـــيارــبــف٥2 قــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع بـــجر31 يــف رئازــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قــفاوـملا2441 ماــع بــجر11 يفخّرؤــم يذــيـفنت موــسرـــم
فّلــكـم ماـهـم ءاــهـنإ نمـضـتـي ،1202 ةـنـس رــيارـبـف32
تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.اقباس– ةددجتملا

–––––––––––

2441 ماــع بـــجر11 يــف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرـم بــجوـــمب
نيدلا زعدّيسلا ماهمىهنـت ،1202 ةـنـس ريارـبـف32 قفاوـملا

لوؤسم ،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ةبغز نب
ةئيبلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو
–––––––––––★–––––––––––

قــفاوـملا2441 ماــع بــجر11 يفخّرؤم يذـيـفـنت موــسرــم
سيئر ماـهـم ءاــهـنإ نــمـضـتي ،1202 ةـنـس رــيارـبف32
– ةددــجــتملا تاــقاــطــلاو ةــئيــبـــلا ةرازوـــب تاسارد

.اقباس
–––––––––––

ماـــــع بـــــــــجر11 يف خّرؤــــــم يذـــــيـــــفــــنـــــت موــــــسرــــم بـــــجوــــمب
ماهـمىـهــــــنــــــت ،1202 ةـــــــنــــــــــــــــس رــــــــيارــــــبــــــــف32 قـــــــفاوــــــملا2441
تاساردلل اسيئر هتفصب ،فسوــــي نــــب هـــــللا دــــبــــعدــّيـــــــسلا

ةرازوـب ةـــسسؤــملا يـــف يلخادـــلا نــــمألــل يرازوــــلا بتــــكــــملاب
ةفيظوب هفيلكــتل ،اـــقــــباـــس– ةددـــجـــتملا تاــــقاـــطلاو ةـــئـــيـــبــــلا
.ىرخأ

قـفاوـملا2441 ماــع بــجر11 يفخّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم
يرـــيدــم نييـــعــت نـــــمـضــتي ،1202 ةنــس رــيارــبـف32
.ةذتاسألل ايلع سرادــم

–––––––––––

2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا
: ةذتاسألل ايلعلا سرادملل نيريدم ،مهؤامسأ

،راشبب ،جارف بيطلا–

،ةعيرزوبب ،موديق ةبيتر–

،ةبقلاب ،ينوتيز ينغلا دبع–

.ةنيطنسقب ،نوجبط حبار–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماــع بــجر11 يفخّرؤـم يذيــفنت موــسرـــم
نـيرــيدــم نييــعــت نــمضتــي ،1202 ةــنس رــيارــبـــف32
نيتيرادإ نيتعطاقمل ةضايرلاو بابشلل نيبدتنم

.نيتيالو يف
–––––––––––

2441 ماــع بــجر11 يـف خّرؤـم يذيــفـنت موـسرـم بــجوــمب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا

نيتيرادإلا نيتعطاقملل ةضايرلاو بابشلل نيبدتنم نيريدم
: نيتيتآلا نيتيالولا يف

،راشب ةيالو يف سابع ينبب ،يبلاط دــمحـم–

.تسغنمات ةيالو يف حلاص نإب ،ةدوجاب دمحأ–
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قــفاوـملا2441 ماــع بــجر11 يفخّرؤــم يذـيـفــنت موسرــم
ســيــئر نيـيــعــت نــمــضتي ،1202 ةــنـس رــيارــبــف32
.ةئيبلا ةرازوب تاــسارد

–––––––––––

2441 ماــع بــجر11 يــف خّرؤــم يذــيفـنت موــسرـم بــجوـمــب
،ةبغز نب نيدلا زع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا

يـف يلـخادــلا نــمألل يرازوــلا بـتـكــملاب تاــساردــلل اـسـيــئر
.ةئيبلا ةرازوــب ةـسـسؤـملا

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩3٤١ ماع ناضمر٥٢ يف ةخرؤم ةيسائر مــيسارم

حــــلاصمب ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتت ،٨١٠٢ ةـــــنس وــــينوي٠١
.)كاردــتسا( .لوألا ريزولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خــيراتــب رداــصلا٤٤ ددــعلا– ةيـمسرــلا ةديرــجلا
.٨١٠٢ ةنس ويلوي٢٢ قفاوملا٩3٤١ ماــع ةدعقلا يذ٩
.81 رطسلا– لوألا دومعلا–٥1 ةحفصلا

،”لوألا ريزولا حلاصمب“: دعب

.”ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل“: ةفاضإ

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

قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف32
.ةراجتلا ةرازوب

–––––––––––

2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يوافلخ ةنيمأ ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا

.ةراجتلا ةرازوب يلآلا مالعإلا تاكبشو ةنايصلل ريدم ةبئان

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤم يذيفــنت موــسرــم
ّفلـــكــم نيـيــعت نـمـضـتــي ،1202 ةـنـس رــيارـبــف32
.ةئيبلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

–––––––––––

2441 ماــع بــجر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرـم بــجوـمب
،فسوي نب هـللا دبع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا

يرازوــلا بــتكملا لوؤــسـم ،صيـخـلـتلاو تاساردـلاب اــفـّلــكم
.ةئيبلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
يــف خّرؤـملا361–02 مــقر يـساــئرـلا موــسرـملا ىــضـتــقــمبو –

0202 ةـــنـــــــس وــــيــــــنوـــــــي32 قــــــفاوــــملا1441ماــــــع ةدـــــــعـــــــقــــلا يذ لّوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نــمضتملاو

يـف خّرؤـملا45–59 مــقر يذيـفنـتلا موـسرــملا ىضـتـقــمبو –
يذـــلا5991 ةـنـس رــيارـبـف51 قــفاوملا5141 ماــع ناـضـمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا391–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤـــملا50–61 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو –
يذلا6102 ةنس رياني01 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر92
لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص دّدحي
،مّمتملاو

يف خّرؤملا60–61 مــقر يذيـفـنتلا موــسرـملا ىضتــقــمبو –
6102 ةــنــس رــياــنــي01 قــفاوـملا7341 ماــع لوألا عـيـبر92
ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزـكرملا ةرادإلا مـيـظـنت نمضـتـملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
يلئاعلا لمعلاو

ةـــيـناــثــلا ىداـــمج82 يـــفخّرؤـــم كرـــتــشـــم يرازو رارــــق
لّدــــعي ،1202 ةــــنس رــــياربــف11 قـــــفاوــملا2441 ماــــع
يــفخّرؤـــملا كرــتــشــملا يرازوــــلا رارـــقـــلا مّمــــتيو
8102 ةــــنس سراــــم62 قـــــفاوــــــملا9341 ماـــع بــــــجر8
ةرازوــل ةـــيزــكرــملا ةرادإلا مــــــيــظــنـــــــت دّدــــحـــــــي يذــــلا
.بتاكم يف ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحاـيـسـلا

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزوو

يف خّرؤملا073–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
ةــــنس رــــبمسيد82 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمجلّوأ
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو9102
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بجر8 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ميظنت دّدحي يذلا8102 ةنس سرام62 قفاوملا9341 ماع
يف ةــيديلقتلا ةــعانصلاو ةـــحايسلا ةرازوــــل ةــــيزكرملا ةرادإلا

،بتاكم

: يتأي ام نورّرقي

رارقلا ماكحأ ضعب مّمتيو رارقلا اذه لّدعي: ىلوألا ةداملا
قـــفاوــملا9341 ماــع بــجر8 يــف خّرؤــملا كرــتــشملا يرازوــلا

.هالعأ روكذملاو8102 ةـنـس سراــم62

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ نمض جردت :2 ةداملا
روــــكذملاو8102 ةـــنس سراـــم62 قــــفاوملا9341 ماـــع بـــــجر8 يف

: يتأي امك رّرحت رّركم3 ةدام ،هالعأ

ىلـــــــع مــــــظنتو ،يلــــئاعلا لــــــمعلا ةــــــيرـــيدم : رّركم3 ةداملا “
: يتآلا وحنلا

: هميظنتو يلئاعلا لمعلا ريطأتل ةيعرفلا ةيريدملا–1
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،يلئاعلا لمعلا ريطأتو ميظنت بتكم –

،يلئاعلا لمعلا ليهأتو نيوكت بتكم –

.يعاطقلا قيسنتلاو يلئاعلا لمعلا معد بتكم –

: هتيقرتو يلئاعلا لمعلا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا–2
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،يلئاعلا لمعلا ريوطت بتكم –

،يلئاعلا لمعلا ةيقرت بتكم –

 .“ يلئاعلا لمعلاب ةقلعتملا تايئاصحإلاو تاساردلا بـتكم –

ةـــعاــنـصــلاو ةحاــيـســلا ةرازو“ ةراـبــعلدــبــتسـت :3 ةداملا
يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ لـــك يف ”ةيديلقتلا

،هالعأ روكذملاو8102 ةنس سرام62 قفاوملا9341 ماع بجر8
.”يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةـــعانصلاو ةـــحايسلا ةرازو“ ةرابعب

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:4 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قفاوملا2441 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج82 يف رــئازــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس رياربف11

ماع ةيناثلا ىدامج82 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ميظنت دّدحي ،1202 ةنس رياربف11 قفاوملا2441
،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل ةبدتنملا ةيريدملا

.بتاكمو حلاصم يف
`````````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزوو

يـف خّرؤـملا041–51 مـقر يـساــئرـلا موــسرـملا ىضـتــقــمب –
نمضتملاو5102 ةنس وــيام72 قـــفاوملا6341 ماـــع ناـــبعش8
دعاوقلا ديدحتو تايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ
،مّمتملاو لّدعملا ،اهب ةطبترملا ةصاخلا

يف خّرؤملا073–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامجلّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــملا361–02 مـقر يسائرــلا موــسرـملا ىـضــتــقمبو –
0202 ةــنـس وــيـنوــي32 قــفاوــملا1441 ماــع ةدـــعــقلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مــقر يذيـفـنــتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا391–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـــقمبو –
دّدحي يذـــلا4102 ةـــنس وـــيلوي3 قــــفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤــملا141–51 مقر يذـيـفنتلا موــسرـملا ىضتـقــمبو –
نمضتملاو5102 ةــنس ويام82 قــــفاوملا6341 ماـــع ناـــبعش9
،اهريسو ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت

يف خّرؤــملا50–61 مـــقر يذــيــفـنتلا موــسرــملا ىضــتـــقمبو –
دّدحي يذلا6102 ةنس رياني01 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر92

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

يــف خّرؤـــملا كرــتـشـملا يرازوـــلا رارـــقــلا ىضـتـقـــمبو –
8102 ةـنــس رــياــني11 قــفاوـملا9341 ماــع يناـثــلا عـيــبر42
ةـــــعانصلاو ةـــــحاــيسلل ةــبدتنملا ةـيريدملا ميظنت نمضتملاو
،بتاكمو حلاصم يف ،ينهملا نــــــيوكتلاو ةــــيديلقتلا

: يتأي ام نورّرقي

موـــــسرملا نـــــم51 ةداــــملا ماــــكحأل اــــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا6341 ماع نابعش9 يف خّرؤملا141–51 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارـــقلا اذـــه فدــــهي ،هالـــــعأ روــــكذملاو5102 ةــــنس وــياـم82
ةـعاـــنصلاو ةـــحاـــيسلـــل ةـــبدـتـــنملا ةـــيرـيدــملا مـــيـــظـــنــــت دـــيدحت

.بتاكمو حلاصم يف ،ةيديلقتلا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةعانصلاو ةحايسلا ريزو
يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

وديمح دمـحم

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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يف خّرؤملا073–91 مقر يساــئرلا موـسرــملا ىضتـقــمب–
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامجلّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا7٥2–٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠1٠2 ةــنــس رــبوـتــكأ٠2 قـــفاوملا13٤1 ماـــعةدـــعقــلا يذ21
ةــحاــيـسلا ةرازوــل ةـيــجراـخلا حـــلاـصــملا ءاـــــشــنإ نــمـضـتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،اهميظنتو اهماهم ددحيو ةـــيديلقتلا ةعانصلاو

يف خّرؤملا391–41 مــقر يذيفـنـتلا موــسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا50–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتــقــمبو–
يذلا6102 ةنس رياني01 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر92
لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص دّدحي
،مّمتملاو

يف خّرؤملا133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41
ةيـلـحملا تاــعاــمجلاو ةيـلــخادــلا رــيزو تاـيــحالــص دّدحي يذــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يــف خّرؤــملا كرـتــشملا يرازوـــلا رارــقــلا ىـضـتـقـــمبو–
يذلا2102 ةنس ويام02 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج82
،ةيالولل ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةيريدم ميظنت دّدحي

،بتاكم يف

: يتأي ام نورّرقي

رارقلا ماكحأ ضعب مّمتيو رارقلا اذه لّدعي : ىلوألا ةداملا
3341 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا
.هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويام02 قفاوملا

رارــقــلا نـم3و2 نيـتداــملا ماـكـحأ مـمــتتو لّدــعــت :2 ةداملا
3341 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا
نارّرـحـتو ،هالــعأ روــكذــملاو2102 ةـنـس وــــياــم02 قــفاوــملا

: يتأي امك

: يتأي ام ةحايسلا ةحلصم مضت:2 ةداملا “

لمعلاو ةيحايسلا ةئيهتلاو رامثتسالا ةعباتم بتكم–
،يلئاعلا

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

: يتأي ام ةيديلقتلا ةعانصلا ةحلصم مضت :3 ةداملا “

،يلئاعلا لمعلاو فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا ةيمنت بتكم–

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

ةعانصلاو ةـــحايسلل ةـــبدتنملا ةــــيريدملا مــــظنت :2 ةداملا
: )2( نيتحلصم يف ةيديلقتلا

،ةحايسلا ةحلصم –1

.ةيديلقتلا ةعانصلا ةحلصم –2

: )2( نيبتكم ةحايسلا ةحلصم لمشت:3 ةداملا

لمعلاو ةيحايسلا ةئيهتلاو رامثتسالا ةعباتم بتكم –1
،يلئاعلا

ةــــــيقدنفلاو ةـــــيحايسلا تاـــــطاشنلا ةـــــبقارـــــم بــــتكم –2
.ةيندعملا تامامحلاو

: )2( نيبتكم ةيديلقتلا ةعانصلا ةحلصم لمشت:4 ةداملا

لــمعلاو فرــــحلاو ةــــيديلقتلا ةـــــعانصلا ةــــيقرت بـــــــتكم –1
،يلئاعلا

.فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا تاطاشن ةبقارم بتكم –2

خّرؤملا كرتشملا يرازوــــلا رارـــقلا ماـــكحأ ىـــــغلت:5 ةداملا
8102 ةـنس رــياني11 قـــفاوملا9341 ماــع يـــناثلا عـــيبر42 يف

ةـعانصلاو ةــحايسلل ةـــبدتنملا ةــــيريدملا مـــيظنت نـــمضتملاو
.بتاكمو حلاصم يف ،ينهملا نيوكتلاو ةيديلقتلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :6 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قفاوملا2441 ماع ةــيناـثــلا ىداـمــج82 يـف رــئازــجلاـب رّرـــح
.1202 ةنس رياربف11

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةعانصلاو ةحايسلا ريزو
يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

وديمح دمـحم

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع بـــجر6 يــفخّرؤـــم كرــتـشــم يرازو رارـــق
رارقلا مّمتيو لّدعي ،1202 ةنس رياربف81 قفاوملا
ةيناثلا ىدامج82 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا

دّدحي يذلا2102 ةنس ويام02 قفاوملا3341 ماع
ةـيدـيـلـقـتــلا ةــعاــنصلاو ةــحاــيسلا ةــيرــيدــم مــيــظــنــت
.بتاكم يف ،ةيالولل

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزوو



ـه٢٤٤١ ماع بجر6١٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٤ 10

ةـــعاـنـصـلاو ةــحاــيـسـلا ةرازو“ ةراـبــع لدبتــسـت:3 ةداملا
يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ لك يف ”ةيديلقتلا

2102 ةنس ويام02 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج82
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو“ ةرابعب ،هالـعأ روكذملاو
.”يلـئاـعـلا لـمعلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رياربف81 قفاوملا2441 ماع بجر6 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

يفخّرؤملا18٤-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمسيد31قفاوملا٤2٤1 ماع لاوش91

،اهتايفيكو يرحبلا ديصلا ةسرامم طورش

يفخّرؤملا181-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا92٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ىلإ

يفخّرؤــملا28-٠2 مــقر يذــيـفـنتلا موــسرـملا ىـضــتــقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا1٤٤1 ماع نابعش7

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

13٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ديص صصح سسؤي يذلا٠1٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا
ةينطولا ةيارلا لمحت يتلا نفسلل ةبسنلاب ءارمحلا ةنوتلا

دّدحيو ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا يف سرامت يتلاو
،مّمتملاو لّدعملا ،اهليعفت و اهعيزوت تايفيك

:يتأي ام رّرقي

رارقلا ماكحأ ضعب مّمتيو رارقلا اذه لّدعي: ىلوألا ةداملا
لـــيرـــبأ91 قـــفاوـملا13٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـــج٤ يـفخّرؤــملا

دـــيــص صـصــح ســسؤــي يذــلا ،ممـتـملاو لدـــعملا ،٠1٠2 ةـنــس
ةينطولا ةيارلا لمحت يتلا نفسلل ةبسنلاب ءارمحلا ةنوـتـلا

ددحيو ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا يف سرامت يتلاو
 .اهليعفتو اهعيزوت تايفيك

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤملا رارقلا ماكحأ مّمتت:٢ ةداملا
،مـمــتملاو لدـــعملا ،٠1٠2 ةـنــس لــيرـــبأ91 قـــفاوملا13٤1 ماـــع
: يتأي امك ررحت ،رّركم1 ةدامب ،هالعأ روكذملاو

: يتأي امـب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي: رركم1 ةداملا"

ديصلا فدهتست ةنوتلا ديص ةنيفس لك : صنقلا ةنيفس–
ةحلسم ،ةتيملا وأ /و ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا كامسأل يراجتلا

 .اهب حومسملا ديصلا ةرتف لالخ ضرغلا اذهل ةزهجمو

ةنوـــتلا دـــيـــصل صــــنق ةنــيــــفــــس لك: ةدعاسملا ةنيفس–
،ءارمحلا ةنوتلا بارسأ نع ثحبلا لجأ نم لمعتست ةزهجم
يف اهلقنو ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا كامسأ صنقو ،معطلا لقنو
.ةكرتشملا ديصلا ةيلمع راطإ

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

ةنوتلا فدهتستو ،ينطولا ملعلا عفرت يتلا ،ةراودلا ةيسيكلا
.ةيحلا ءارمحلا

.صافقألا رجل مدختست ةنيفس لك : ةرطاقلا–

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب

ةحايسلا ريزو
ةيديلقتلا ةعانصلاو

يلئاعلا لمعلاو

وديمح دمـحم

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

قـــفاوملا٢٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمــج6١ يــفخّرؤـــم رارــق
خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد١3
لــيرــبأ٩١ قــفاوملا١3٤١ ماــعىلوألا ىداـمــج٤ يــف

ءارمحلا ةنوتلا ديص صصح سسؤي يذلا٠١٠٢ ةنس
يتلاو ةينطولا ةيارلا لمحـت يتلا نفسلل ةبسنلاب

ددحيو ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا يف سرامت
 .اهليعفتو اهعيزوت تايفيك

–––––––––––

،ةيديصلا تاجتنملا و يرحبلا ديصلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا883-٠٠٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠٠٠2 ةنس ربمفون82قفاوملا12٤1ماعناضمر2
ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل ةيلودلا ةيقافتالا ىلع قيدصتلا

ويام٤1 يف وريناج يد ويرب ةعّقوملا ،يسلطألا طيحملاب
يف هيلع قداصملا سيراب لوكوتوربب ةلدعملا6691 ةــنــس
وينوي٥ يف دمتعملا ديردم لوكوتورببو٤891 ةنس ويلوــي٠1

،2991 ةنس

يفخّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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: 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 رطق ةنيفس وحن رطق ةنيفس نم ةيحلا ءارمحلا

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

بلــــط ىلع ًءاـــنب مـــتي يفاــــضإ لــــقــــن لــــك : ةبقارملا لقن–
ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا وأ ةيبرتلا وأ  يرحبلا ديصلا يلماعتم
.ةلوقنملا كامسألا ددع نم ققحتلا ضرغب ،يرحبلا

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–
ءارمحلا ةنوتلا لقن تايلمع ءانثأ ةبقارملا ضارغأل مدختست
.ةيحلا

–DCBوأ DCBةـــيــــنورــــتـــــكلإلا :)DCBe( ةقــــيثو ددـــحي
."ءارمحلا ةنوتلا كمس صنق

رارقلا نم رركم2 ةداملا ماـــكـــــحأ ممــــــتتو لدعـــــــت :3 ةداملا
ةنس ليربأ91 قفاوملا13٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤملا

 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠1٠2

ةنوتلا ديص ةصخر ىلع لوصحلا عضخي : رركم2 ةداملا"
ةحلسملا ،ةينطولا ةيارلا لمحت ةنيفس زهجم لكل ءارمحلا

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

ديصلا عون هيف حضوي ةنيفسلا زهجم نم يطخ بلط–
ةنوــتلا ديــــص وأ ةتـــــــيـــملا ءارـــمـــحلا ةنوـــتلا ديـــص : فدهـــتـــسملا
ديصلا نفسل وأ ةنيفسل ةينقتلا صئاصخلاو ،ةيحلا ءارمحلا

ءارمحلا ةنوتلا لقن صافقأ رجل ةلمعتسملا لئاسولا ةمئاقو
عمزملا رجلاو ديصلا تالآو لئاسوب ةقلعتملا كلت اذكو ،ةيحلا
 ،اهلامعتسا

تاظفحتب عفشم ريغ ،ةيفاضإ شيتفت ةرايز رضحم–
يف ةـــحالــملا ىلـع ةرداــق صـنــقلا نـفـس وأ ةنـيـفس نأــب دـــهــشـي

ديـصلا تازـيهـجـتو داــتـعلا نأو هل تـهـجو يذـلا يرحبلا دـيـصلا
ددحيو ،كلذل ةقباطم ءارمحلا ةنوتلا ديصل ةهجوملا يرحبلا

،رارقلا اذهب2 قحلملا يف رضحملا جذومن

،ديصلا نفس وأ ةنيفس ةيسنج دقعل لصألا قبط ةخسن–

ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا ليوحت ةقيرطب ةقلعتملا تامولعملا–
.ةداطصملا

ةزـهـجملا ةـنوـتـلا دـيص نــفسل ةــيــنــقــتــلا تاــفصاوملا ددحت
يف ةيسيكلا كابشلاب وأ رينانصلا لابحب ديصلل ةدعملاو
.رارقلا اذهب٤و3 نيقحلملا

،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–

ةنوتلا ديص نفس يزهجم فرط نم ةاضمم ةقيثو–
يف ةكراشملاب مهدهعتب اهيف نودهشي ةيسيكلا كابشلاب
ةنوتلا ديص ةنيفس لك رود ديدحت و ةكرتشملا ديصلا ةيلمع

،ةكرتشملا ديصلا ةيلمع ةلاح يف ،ةيلمعلا هذه يف

جذومن ددحيو ،ةنيفسلا زهجم فرط نم ىضمم دهعت–
،رارقلا اذهب٠1 قحلملا يف دهعتلا

."ةنيفسلا ةطحم صيخرت–

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤملا رارقلا ماكحأ  ممتت :٤ ةداملا
،مـمــتملاو لدـــعملا ،٠1٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا13٤1 ماع
ناررـــحـتو ،2 ررــكــم2و1 ررــكــم2 نيــتداــــمب ،هالـــعأ روـــكذــــملاو
 : يتأي امك

ةــــنوـــتلا دـــيــــص يف ةكراـــشـــملا حـــتـــف مــتــــي:1 رركم2 ةداملا"
يــف تاراطــخإ رـشـن قــيرـط نع ةتيملا وأ ةيحلا ءارـمـحلا

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

ةكراشملل بولطملا ىندألا دحلا طورش:2 رركم2 ةداملا"
: يه ،ةتيملا وأ ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمح يف

،ةيرئازجلا ةيسنجلا نم يونعم وأ يعيبط صخش–
،ضرغلا اذهل ةزهجمو ةحلسم ةنوتلا ديص ةنيفس كلتميو

يف ةفلاخم عوضوم نكي مل يونعم وأ يعيبط صخش–
،ءارمحلا ةنوتلا ديص لاجم

يئازج مكح اهقح يف ردصي مل ةنوتلا ديص ةنيفس–
."ءارمحلا ةنوتلا ديصب قلعتي يئاهن
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يفخّرؤملا رارقلا نم رركم٤ ةداملا ماكحأ لدعت:٥ ةداملا
،٠1٠2 ةـنـس لــيرــبأ91 قــفاوملا13٤1 ماع ىلوألا ىداــمـج٤
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ،مـمــتملاو لدـــعملا

........................ ةنيـفس زـهجم لــك ىلع بجي: رركم٤ ةداملا "
لـــك نم لــيرــبأ٥1 هاصــــقأ لـــجأ يف )ىتح رييغت نودب(..........

."ةنس

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤملا رارقلا ماكحأ ممتت :6 ةداملا
،مـمــتملاو لدـــعملا ،٠1٠2 ةنس لـــيرـــبأ91 قـــفاوـملا13٤1 ماــع
: يتأي امك ررحت ،رركم٤ةدامب ،هالعأ روكذــملاو

،ءارمحلا ةنوتلا ديص مسوم ءدب لبق : رركم٤ ةداملا "
.ٍناث يفاضإ شيتفت ءارجإ متي

،تاظفحتب عوـفــشم ريغ شيتفتلا اذه رضحم ميدقت بجي
زواجتي ال لجأ يف ايميلقإ ةصتخملا يرحبلا ديصلا ةرادإ ىلإ
."ماع لك نم ويام٥1

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤملا رارقلا ماكحأ ممتت:7 ةداملا
،مـمــتملاو لدـــعملا ،٠1٠2 ةنس لــــيرــبأ91 قــفاوملا13٤1 ماـــع
: يتأي امك ررحت ،رركم6 ةدامب ،هالعأ روكذملاو

ةنوتلا ديص ةنيفس زهجمل نكمي ال: رركم6 ةداملا "
ببسب ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمح يف كراشي ال يذلا ءارمحلا
."ةواتإلا عاجرتساب بلاطي نأ ،ةلمحلا نم هباحسنا

يـفخّرؤــملا رارــقــلا نــم7 ةداــملا ماـكــحأ لدـــعــــت:٨ ةداــملا
،٠1٠2 ةـنــس لــيرــبأ91 قـفاوـملا13٤1 مـاــع ىلوألا ىداــمـج٤
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ،مـمــتملاو لدـــعملا

تاـــــيلـــمعل ةمظــــتنم ةعباــــتم نامـــض لـــجأ نــــم :7 ةداملا "
اهــل صــــخرـــــملا ةنوــــتلا ديـــص نفـــس نوـــــكت نأ بــــجي ،دـــــــيصلا
ةرطاقلا نفسلا اذكو ،ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمح يف ةكراشملا

.عقاوملا ديدحت ملعمب ةزهجم

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

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤملا رارقلا ماكحأ ممتت:٩ ةداملا
،مـمــتملاو لدـــعملا ،٠1٠2 ةنـس لــيرــبأ91 قـــفاوـملا13٤1 ماـــع
ناررــحــت ،1 ررــكــم7 ةداـــمو ررـــكـم7 ةداـــمب ،هالـــعأ روــــكذــــملاو
: يتأي امك

ةيلمع ءدب ةنوتلا ديص ةنيفس نكمي ال: رركم7 ةداملا"
 ."الطعم عقوملا ديدحت ملعم ناك اذإ ءارمحلا ةنوتلا ديص

عقوملا ديدحت ملعم ناك اذإ ام ةلاح يف:1 رركم7 ةداملا"
مالعإ ةنيفسلا ناّبر ىلع بجي ،ديصلا ةلمح ءانثأ الطعم
لكبو ،لـــــقألا ىلع ،ايـــــموي ةدـــحاو ةرـــم يرـــحبلا ديــــــصلا ةرادإ

: ةيتآلا تامولعملا ةنمضتملا ريراقتلاب ،لاصتالا لئاسو

،ةنيفسلا فيرعت–

،تقولاو خيراتلا–

.")ضرعلا طخو لوطلا طخ( ةنيفسلل يفارغجلا عقوملا–

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤملا رارقلا ماكحأ ممتت:٠١ ةداملا
،مـمــتملاو لدـــعملا ،٠1٠2 ةنـــس لـــيرـــبأ91 قـــفاوـــملا13٤1 ماــع
رركم8و2رركم8و1رركم8و رركم8 داومب ،هالعأ روكذملاو
: يتأي امك ررحتو ،6رركم8و٥ رركم8و٤ رركم8و3

ىلع رحبملا ظحالملا بقارملا ىلع بجي : رركم8 ةداملا"
ميظنتلا قيبطت ىلع رهسي نأ ةنوتلا ديص ةنيفس نتم
اذـــكو يرـحـبلا ديـصـلاـب قـلــعتملا لوــعــفملا يراـســلا ينطوـلا

ةنوتـلا كاـمسأ ىلع ةـظـفاـحـمـلـل ةـيـلودـلا ةـنـجـلـلا تاـبـلـطـتـم
بجيو .ءارمحلا ةنوتلا ظفحل )ATCIC( يسلطألا طيحملاب
: صوصخلا ىلع هيلع

،اهنتم ىلع هبوكر درجمب ةنوتلا ديص نفس ةبقارم–

،ةنيفسلا رتفد ةبقارم–

،عقوملا ديدحت ملعم ليغشت نم ققحتلا–

ديصلا ةلمح ءانثأ ةطشنلا ةنيفسلا ةكراشم مدع ةنياعم–
،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا غالبإو

ةـــنوــتــلا لـــيوــحتو ةدـــعاــســملاو ديــصـلا تاــيــلــمع ةــعــباــتــم–
،ءارمحلا

،ديصلا لجس يف ةنودملا تامولعملا ةقباطم نم ققحتلا–

،ءارمحلا ةنوتلا ليوحت قئاثو ةبقارم–

رـيراـقـتـلا رـيرحتو تالـيوـحـتـلا وـيدـيـف عـطاـقـم لـيـلحت–
،اهب ةقلعتملا

،ديربتلا فرغو نيزختلا تاءاضف ىوتحم ةبقارم–

،ةيجولويبلاو ةيملعلا تانايبلا عمج–

،ةنياعملا تافلاخملاو ةقباطملا مدع لوح ريراقت دادعإ–

،لازنإلا دعب ةعاس8٤ نوضغ يف ةلمحلا ةياهن ريرقت دادعإ–
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ويديفلا عطاقم نع خسن اذكو ديصلا تالجس ةداعإ–
ةيملعلا تانايبلا تالجسو ءارمحلا ةنوتلا ليوحتب ةقلعتملا

تابلط اذكو ليوحتلا تاحيرصت نع خسنو ةيجولويبلاو
،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا ىلإ ،ليوحتلا صخر

يرحبلا ديصلا ةرادإ اهبلطت ىرخأ ةمهم لكب مايقلا–
."يرحبلا ديصلا طاشن ةنياعمو ةبقارمو ةعباتمب ةطبترملاو

ىلع رحبملا ظحالملا بقارملا ىلع بجي:1 رركم8 ةداملا"
ىلع ،يرحبلا ديصلا ةرادإ غالبإ ةنوتلا ديص ةنيفس نتم
ميظنتلا قيبطت يف صقن يأ نع ،لاصتا ةليسو يأبو ،روفلا
ةظفاحملل ةيلودلا ةنجللا تابلطتم اذكو لوعفملا يراسلا

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

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

."ةرربم

نيظــــــحالـــملا نيـــبـــقارـــملا ىلع بـــــجي :2 ررــــــكم8 ةداـــملا"
تامولعملا ليجست ةنوتلا ديص ةنيفس نتم ىلع نيرحبملا

ديصلا ةعومجم سفن ىلإ يمتنت يتلا ىرخألا نفسلا نع
."لقنلاو ديصلا تايلمع ءانثأ ةكرتشملا

ةنيفس نتم ىلع ظحالملا بقارملا مزلُي :3 رركم8 ةداملا"
،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا ىلإ لاسرإب ةنوتلا ديص

ةنيفسلا لوخد نم ةعاس8٤ نوضغ يف ديصلا ةلمح ريرقت
."لازنإلا ءانيمل

ديصلا ةرادإل نوعباتلا نوشتفملا موقي :٤ رركم8 ةداملا"
ةـنوـتـلا دـيص ةـلـمـح ةـياـهـن يف ،اـيـمـلـيــقإ ةصتــخملا يرــحــبــلا
.لازنإلا ءانيم يف ةنوتلا ديص نفسل شيتفت ءارجإب ،ءارمحلا

ةعاس٤2 يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا ىلإ ريرقت لسري
."شيتفتلا ةيلمع دعب

ءارـــجإ بـــقارـــملا ظـــحالـــملا ىلع بـــــجي:٥ ررــــكم8 ةداملا"
متيو .ةنوتلا ديص ةنيفس نتم ىلع هبوكر درجمب شيتفت
يرحبلا ديصلا ةرادإ ىلإ هلاسرإ متيو نأشلا اذهب ريرقت دادعإ
.لاصتالا لئاسو لكب ،اروف

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

."رارقلا اذهب11 قحلملا يف ريرقتلا جذومن ددحي

ديص ةلمح ريس ةعباتم نامض متي:6 رركم8 ةداملا"
ةرادإلا ىوتسم ىلع أشنت ةيلخ فرط نم ءارمحلا ةنوتلا
فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ،يرحبلا ديصلل ةيزكرملا

."يرحبلا ديصلاب

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤملا رارقلا ماكحأ ممتت :١١ ةداملا
،مـمــتملاو لدـــعملا ،٠1٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا13٤1 ماع
: يتأي امك ررحت ،رركم11  ةدامب ،هالعأ روكذملاو

ةنوتلا ديص ةنيفس نّابر لك ىلع ّنيعتي: رركم11ةداملا"
ةلمح نع يئاهن ريرقت ديصلاب ةفلكملا ةرادإلل لاسرإو دادعإ
ةنوتلا ديص ةنيفس لوخد نم ةعاس8٤ لالخ ،عّقوم ديصلا
."لازنإلا ءانيم ىلإ

خّرؤملا رارقلا نم81و71 نيتداملا ماكحأ ممتت:٢١ ةداملا
،٠1٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا13٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ،مـمــتملاو لدـــعملا

.......ءارمحلا ةنوتلا ديص ةنيفس نابر ىلع بجي :71 ةداملا"
نيظحالملا نيبقارمللو )ىتح رييغت نودب(.........................
.هالعأ8 ةداملا يف نيروكذملا

ةيلودلا ةنجللا يبقارمو نيظحالملا نيبقارملا ىلع بجي
)ATCIC( يســلـــطألا طــيــحملاب ةـــنوـــتلا كاــمــسأ ىلــع ةــظــفاــحملل
ويديف تاليجست ىلع عالطإلاو ليوحتلا ةيلمعل روضحلا
."ددصلا اذه يف ريرقت ريرحتو ليوحتلا

يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا ىدل سسؤت :81 ةداملا"
: يتأي امب صوصخلا هجو ىلع فلكت ةنجل

،...................................)رييغت نودب(...............................–

،...................................)رييغت نودب(...............................–

،...................................)رييغت نودب(...............................–

.،.....................................)رييغت نودب(................................–

،....................................)رييغت نودب(...............................–

،تابوقعلا يف لصفلا–

،نفسلا يزهجم فرط نم ةمدقملا نوعطلا ةجلاعم–

."ةينعملا ةنسلل ديصلا ةلمح ةليصح ليلحتو دادعإ–

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤملا رارقلا ماكحأ ممتت:3١ ةداملا
،مـمــتملاو لدـــعملا ،٠1٠2 ةــــنــــس ليربأ91 قـــفاوــــــملا13٤1 ماــع
: يتأي امك ررحت ،رركم81 ةدامب ،هالعأ روكذملاو

مامأ نعط ميدقت نفسلا يزهجمل نكمي : رركم81 ةداملا"
.هالعأ81 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا

ديصلا ةرادإو ةنيفسلا زهجم ىلإ نعطلا جئاتن غالبإ متي
."ايميلقإ ةصتخملا يرحبلا
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12و ررـكــم12 نيـــتداـــملا ماـــكـــحأ مــمـــتــتو لدــــعت:٤١ ةداملا
قــفاوــملا13٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤملا رارقلا نم1 رركم
،هالــــعأ روكذـــملاو ،مـمــتملاو لدـــعملا ،٠1٠2 ةـنـس لــيرــبأ91
: يتأي امك ناررحــتو

صوصـنـملا تاــفــلاـخملا ىلإ ةــفاـضإلاـب: ررــكـم12 ةداـملا "
ةصخر بحست ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع
ةفلكملا ةرادإلا لبق نم ةنيفسلا زهجمل ةحونمملا ديصلا

الو ،رارقلا اذه ماكحأ مارتحا مدع ةلاح يف ،يرحبلا ديصلاب
ةلبقملا ءارمحلا ةنوتلا ديص تالمح يف ةكراشملا هنكمي

تالاحلا يف ،تاونس )3( ثالث ىلإ )1( ةنس نم حوارتت ةدمل
: ةيتآلا

،عنقم ببس نودب ةلمحلا نم باحسنالا–

،ديصلا ةلمح يف ةنيفسلل ةطشنلا ةكراشملا مدع–

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

تانايبلاو صنقلا نع تانايب ليجست نع عانتمالا–
ةنجّللاب ةقلعتملا غالبإلا تابلطتمل اقبط ،صنقلاب ةقلعتملا
يسلطألا طيحملاب ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل ةيلودلا
)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–
ةيلودلا ةنجللا فرط نم ةدمتعملا رييستلا و ةيامحلا ريبادت
،)ATCIC( يسلطألا طيحملاب ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل

بجومب اهب لومعملا صصحلا وأ صنقلا دودح زواجت–
،ميظنتلا

،ديصلا ةنيفس ليجست وأ ةيوه وأ تامالع ءافخإ وأ ريوزت–

نع يرحتلاب ةطبترملا ةلدألا ةلازإ وأ رييغت وأ ءافخإ–
،ةفلاخم

بقارم وأ ينطو ظحالم بقارم وأ شتفم ىلع ءادتعالا–
طــيــحملاـب ةــنوـتـلا كاـمـسأ ىلــع ةـظــفاـحـملل ةـيــلودــلا ةــنـجللا
مهتقياضم وأ مهبـيهرـت وأ مهـتضراـعـم وأ)ATCIC( يســلـطألا
،مهريخأت وأ مهجاعزإ وأ

،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

ةــتـبـثم ةـفــلاـخـم تــبــكترا ةـنـيـفس لـــك:1 رركم12 ةداملا"
يف شيتفت وأ كرتشملا يلودلا شيتفتلا راطإ يف رضحمب
)1( ةنس ةدمل ةكراشملا نم عنملل ضرعتت ،يبنجأ ءانيم
.ةدحاو

ةــلـمـح يـف ةــكراـشملا نـم ةـنـيـفـسلا عـنــمت ،دوـعـــلا ةــلاــح يـف
."تاونس )3( ثالث ةدمل ديصلا

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤملا رارقلا ماكحأ ممتت :٥١ ةداملا
،مـمــتملاو لدـــعملا ،٠1٠2 ةنس لـــيرــبأ91 قـــفاوملا13٤1 ماـــع
ررــكـم22و3 ررــكــم12و2 ررــكــم12 داوــمـب ،هالـــعأ روــكذــــملاو
: يتأي امك ررحتو ،1 رركم22و

رهظي يتلا ةنيفسلا داعبتسا متي :2 رركم12 ةداملا"
هــب حرـصملا رـيـغ يـئاوــشـعـلا ديصلا نـفس ةـمـئاــق يف اــهـمـسا

ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمح يف ةكراشملا نم ،ينوـناـقــلا رـيـغو
."ةفلاخملا يلت يتلا ديصلا ةرتف نم ءادتبا ،)2 ( نيتنس ةدمل

يتلا ةـــــنوـــتلا ديـــص نفـــس نكــــمي ال:3ررــــكم12 ةداملا"
لوصحلاب ةبلاطملا ،ديصلا ةلمح ءانثأ تافلاخم تبكترا

ةنوتلا ديص ةقيثو وأDCB ءارمحلا ةنوتلا ديص ةقيثو ىلع
."DCBe ةينورتكلإلا ءارمحلا

ءارمحلا ةنوتلا ديص نفس يزهجم نكمي: رركم22 ةداملا"
ديص ةلمح يف ةكراشملل مهلوبق مت نيذلا ةيسيكلا كابشلاب
."ةكرتشم ديص ةيلمع يف ماظتنالا ، ءارمحلا ةنوتلا

ةكرتـــــــــشـــملا ديـــصلا ةيلــــمــــع ىرــــجت :1 رركم22 ةداملا"
ةــيـسـيـكـلا كاــبـشـلاـب ةــنوتلا دــيـص نــفس )٠1( رـشــع ةـمــهاــســمــب
)2( اــتـنيـفس اــهنيب نم ،رـثــكألا ىلـع ،ءارـمحلا ةـنوـتلا ديـصل
."صنق

ةّيـــمــــسّرـلا ةدــــيرـــجلا يــف رارــــقلا اذـــه رـــشـــني:6١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمــج61 يــف رــئازــجلاـب رّرــح
 .٠2٠2 ةنس ربمسيد13

يخورف دمحأ ديس
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يناثلا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةينطولا ةيارلا لمحت يتلا ةنوتلا ديص ةنيفس شيتفت ةرايز رضحم

،يرحبلا نوناقلا نمضتملاو6791 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا6931 ماع لاوش92 يف خرؤملا٠8-67 مقر رمألا ىضتقمب–
،ممتملاو لدعملا

ةنوتلا ديص صصح سسؤي يذلا٠1٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا13٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
اهعيزوت تايفيك ددحيو ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا يف سرامت يتلاو ةينطولا ةيارلا لمحت يتلا نفسلل ةبسنلاب ءارمحلا

،ممتملاو لدعملا ،اهليعفتو

............................................ :ةنسلا ......................................................................... : مويلا

................................... : ــــــل ةكولمملا ................................. ةاّمسملا يرحبلا ديصلا ةنيفس

........................................... :رّيسملا ..................................................................... :ناونعلا

.................................................... : )1(ءارمحلا ةنوتلا ديص  لجأ نم نمأ ةرايز لحم تناك

................................................................... /RAMRIC شيتفتلل ةيلحملا ةنجللا اهب تماق

...................................................................................................................... : )2( نم بلطب

ةنيفسلا فصو

................................................................................................................. : )3( 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

.ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا وأ ةتيملا ءارمحلا ةنوتلا )1(

 .ةصتخملا ةيرحبلا ةرادإلا رارق ،ةنيفسلل مقاطلا ةبلاطم ،ةنيفسلا زهجم ،كلاملا )2(

، )ةتيملا ةنوــــتلا( رانــــصلا لابح ،)ةيحلا ةنوتلا( ةيسيك كابش )3(



....................................................................................................... : )٤( دئاقلا

......................................................................................... : يكيناكيم سيئر

رتم ............................................................................................. : فيوجتلا

........................................................................................................ : ةراحبلا

.................................................................... :  ءادنلا زمر وأ ةزيمملا ةراشإلا

............................................... : ءاملا بوحسمو )٥( ةنيفسلا  لكيه تامالع

........................................................................................................ : فيصلا

.......................................................................................................... : ءاتشلا

.......................................................................................... : فرط نم ةعّقوم

 .............................................. : يف ةرداصلا ةنيفسلا  لكيه  تامالع  ةداهش

.................................................................... : ءاملا يف عضولا خيرات ...................................................... : ةشرولا يف عضولا خيرات

..................................................................................................... : )6( لكيهلا

.طاو وليك /ناصح ..................................................................... : كرحملا ةوق

..........................................................................................: )7( كرحملا ةعرس

.......................................... :OMI يلودلا ةيرحبلا ةمظنملا يف ليجستلا مقر

.رانصلا لابحب وأ ةيسيكلا كابشلاب ديصلا ةنيفسلTACCI ليجستلا مقر

................................................... : )8( كرتشملا ديصلا ةلاح يف ةنيفسلا رود

،خلإ........يرحبلا ديصلا يف ةءافك ةيلهأ ،لحاوـــسلا ىلع يرــــحبلا ديــــصلا ةنيـــــفس ســــــيئر )٤(

.تاعفترــــملا ديدــــــحت )٥(

.رتسإلا ددعتم ،ذالوف ،ديدح،بشخ )6(

.ةعرسلا لدعم )7(

.كرتشملا ديصلا يف اهرودل اًقفو ةزهجم ةنوتلا ديص ةنيفس  نوكت نأ بجي )8(

،رتم٠٠٥1 نع لقي ال ىدمب رانوسلا و ريظانملا : ءارمحلا ةنوتلا نع ثحبلا  ةيلمع يف ةدعاسملا - أ

،ةيفيظو)ةدراب( نيزخت ةحاسم : معُطلا نيزختو لقن يف ةدعاسملا - ب

،ةنيفس لكل يلآ قروز )1( لقألا ىلع : ةمزاللا قراوزلا لقن يف ةدعاسملا - ج

.قراوزلا لقن يف ةدعاسملا ةنيفسلا فرط نم اهب دوزيو قراوزلا نم كرتشملا ديصلا يف ةكراشملا صنقلا ةنيفس ىفعت - د
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)عبات(يناثلا قحلملا
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1

2

3

٤

٥

6

7

8

9

٠1

11

)1(ةنيفسلل ماعلا  دهشملا ططخم

)2( ءاملل  ضرعملا  مسقلا ططخم

)3(  لاكشألا  ططخم

)٤( ةماعلا  ةلكيهلا  ططخم

نم  لكيهلل  ةيناضرعلا  ماسقألا  دهشمو  ةيناضرعلا  زجاوحلا  ططخم
فلخلاو مامألا

)٥(ةيساسألا تانيكاملا ططخم

 ةدايقلا  ةفد ،ةدايقلا زاهج ،مراصلا : ططخم

تايوتسملاو ةكرحلا لقن دومع ططخم

ةيئابرهكلا رئاودلاو بيكرتلا ططخم

)6( رئاودلا ططخم

)7(رارقتسالا رتفد

ةنيفسلا عم قباطتلا

المعن
نييعتلا مقرلا

: تافصاوملا

: تافلملاو تاططخملا١
: تاططخملا .١.١

1

2

3

٤

٥

6

7

8

9

٠1

ءانبلا ةداهش

ةلومحلا  ةداهش

فوطلا  ةداهش

زيهجتلا ةداهش

ةلصفم ةينقت ةقاطب

يرحبلا ديصلا نفس ءانتقاب صيخرتلا

)٠1( ةنيفسلل يمويلا رتفدلا

)٠1( ةنيكاملا رتفد

)٠1( تاقورحملا رتفد

طابضنالا رتفد

)٩( خيراتلا)٨( دوجولا نييعتلا مقرلا

: تافصاوملا

: تافلملا١.٢

.ةفلغألاو تائيهلا تانّيع ةلسلسو ةيساسألا داعبألا ىلإ ةراشإلا )2( .حطسلا تحت ططخملا دهشم ،حطسلا ىلع ططخملا دهشم ،يدومعلا يلوطلا مسقلا  )1(

فيفجت ،دوقولا )6( .بناجلا نمو يناضرع دهشم )٥( .ةيقوفلا ةينبلا سارتألاو روسلا ةفلغأو حطسلا ،عاقلا ةئيه )٤( .ةثالثلا دهاشملل ةلماكلا تاراسملا )3(

.نط٠3 اهنزو قوفي يتلا ديصلا نفسل )٠1( .رتافدلل ةبقارم رخآ خيرات وأ رادصإ خيرات )9( .ال / معن )8( .رارقتسالا ةسارد وأ )7( .قئارحلا داضمو ضوحلا
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1

2

3

ةنيكاملا ةعاق لخدم

كمسلا ربنع لخدم

يمامألا  زكرملا  لخدم

dB/dT لخدم
تاودأعدوتسم

ةراشإلا

ةنيفسلا ذفاون

غيرفتلا ةوك

روسلا ىلع تاحتف

ددعلا رطقلانييعتلا ددعلا رطقلانييعتلا

حطسلا ىلع تاحتف مقرلا

: تافصاوملا

: عيطقتلاو ةناتملاو رارقتسالا .٢
  : لكيهلا٢.١

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

1

2

3

٤

٥

6

مادطصالا زجاح

 يمامألا ةنيكاملا زجاح

 يفلخلا ةنيكاملا زجاح

ةيمامألا  ةرابلا  ةيوازلا

 ةيمامألا ديربتلا ةفرغ

 ةيفلخلا ديربتلا ةفرغ

ددعلا عقوملاعونلا
ددعلانييعتلا مقرلا

: تافصاوملا

: زجاوحلا .٢.٢

ةكيمس باوبأ

: لازنإلا روسجو روسجلا.3
: لازنإلا روسج١.3
: ةحالملا -ويدارلا١.١.3

1
2
3
٤
٥
6
7
8
9
٠1

ةحالملا  طئارخ
طيطختلا لئاسو
SPG يلودلا  عقاوملا  ديدحت  ماظن
)2( ةيسيطانغم ةلصوب

)3( ةيبوكسوريج ةلصوب

  )ruednos(رابسملا
رادارلا
FHV ادج يلاعلا ددرتلا

FM طسوتملا ددرتلا
FH يلاعلا ددرتلا

ةمالعلا وأ عونلا لسلستلا مقرددعلا نييعتلا

)١(٤أ ،3أ ،٢أ ،١أ ةقطنملا

مقرلا

.ةمزاللا ريغ ةرابعلا بطشأ )1(
 .ةلصوبلا حابصم صحفت )2(
 .توصلا ديعم دوجو صحفت )3(
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11

21

31

٤1

٥1

61

71

81

91

٠2

12

22

32

٤2

٥2

62

72

82

92

SSDMG رحبلا  يف  نمألاو  ةثاغإلل  يملاعلا  ماظنلا  ةطحم

XETVAN ةحالملل  ةيصن  لئاسر

BRIPE  ويدار  تارانم  انيبم ئراوطلا  تالاح  يف  عقوملا

TRAS يئاضفلا  رادارلاب  ذاقنإلاو  ثحبلا

TASRAMNIةيئاضفلا  ةيلودلا  ةيرحبلا  ةمظنملا

يف نمألاو ةثاغإلل يملاــعلا ماـــظنلا ةـــطـــحــــم يكـــــلاو يكــــلاـــت
SSDMG رحبلا

يكلاو يكلات

يلخادلا لاصتالا

 تقولا سايقم

ةروصقملا ةعاسلا

ةيسيدسلا

راظنملا

)٤( كمسلا فشك راظنم

)EDADILA( طئارخلا ةءارقل  ةادأ

  ةنيفسلا يف ةعرسلا لجسم

يكيتاموتوأ دومع

)٥( زجاحلا نّيبم

rettolP SPG مسقم يلودلا عقاوملا ديدحت ماظن

)توصلاب فشاك( رانوس

ةمالعلا وأ عونلا لسلستلا مقرددعلا نييعتلا مقرلا

: تافصاوملا

.دعبلا صحفتو قفألا ىلع °٠63 ـب ةيؤرلا نمضت ةيعضو يف راظنملا نوكي نأ بجي )٤(
 .حابصملا صحفت )٥(
.هيبنت سوقانو رتم٠2  ،ةرافص )6(

ناخد

 ةلظملاب خوراص

ديلاب ران

ةيمقر افلأ ةيار

ةآرم

يودي حابصم

مويلا تامالع

)6( ةيتوصلا تاراشإلا لئاسو

ةراشإلا لئاسو

٠3

13

23

33

٤3

٥3

63

73
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: ةيوجلا داصرألا مزاول :١.٢.3

1
2
3
٤
٥
6

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

ةمالعلا وأ عونلا لسلستلا مقرددعلا نييعتلا مقرلا

.تباثو راود سولقلا هجوم )1(
 .ةرافصلاو ح ابصملا صحفت )1(
 .لبحلا لوطو يرولفلا طيرشلا ،ةيراطبلا ،ةيئوضلا ةراشإلا صحفت )2(

: تافصاوملا

1

2

3

٤

٥

6

7

8

ةاسرملا

ةاسرملا ةلسلس

عفرلا فافلم

)ةيوحر ةعفار( راود

لوزنلاو  دوعصلل  يسيئر مّلس

)1( سولقلا هجوم

سلقلا

بحسلل  ريغص  لبح

ةمالعلا وأ عونلا ةلاحلاددعلا نييعتلا مقرلا

: تافصاوملا

:رسجلا٢.3
: رسجلا تازيهجتو مزاول٢.١.3

وسرلا زاهج

ةدايقلا زاهج

: ذاقنإلا لئاسو –٢-٢-3

1

2

3

٤

٥

6

براوقلا

ذاقنإلا فوط

ذاقنإلا قراوز

)1( ذاقنإلا ةرتس

)2( ذاقنإلا ةماوع

 سطغلا  ةلذب

ددع
صاخشألا جرفمددعلا

يكيتاتسورديه نييعتلا مقرلا

: تافصاوملا

 يسيئرلا زجاحلا

ةناكلا

ةيكيلورديهلا تاخضملا

9

٠1

11
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: قئارحلا نم ةيامحلا .٤

1
2
3
٤
٥
6
7
8
9
٠1
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

ددعلا ةيحالصلاعونلا نييعتلا مقرلا

: تافصاوملا

: اهتاقحلمو ةنيكاملا.٥
: ةنيكاملا .٥١

1

2

3

dB/dT يسيئرلا كرحملا

G÷¡ÉR Gıàõ∫ dB / dT

لازايدلا  دلوم

لسلستلا مقرةوقلاعونلاددعلا نييعتلا مقرلا

: تافصاوملا

: ةحصلاو ةينكسلاو ةفاظنلا -3.٢.3

1
2
3
٤
٥
6
7

عجاضملا
)3( ةيوهتلا

ةئفدتلا
)٤(ةرانإلا

  ضيحارملا
خبطملا

ةيودألا قودنص

تاظحالملاددعلا نييعتلا مقرلا

: تافصاوملا

.ةيوهتلا تاهوف ددع  )3(
.ةدجنلا ةرانإ اضيأ رظنأ )٤(

dB / dT يكيناكيملا ءزجلا

dB / dT يئابرهكلا ءزجلا
٤

٥

6

 ةدجنلل لازايدلا دلوم

تايراطبلا

طغضلا زاهج
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: هايملا كلاسم مواقمو فيفجتلا -٥.٢

1

2

3

٤

٥

6

dB /dT ةيئابرهك ةخضم

ةدجنلل ةيئابرهك ةخضم

 كرحملاب ةطوبرم ةخضم

 ةخضم -كرحم

 دسلا مزاول

 ةافصم

بيبصلا لسلستلا مقرعونلاددعلا نييعتلا مقرلا

: تافصاوملا

: ةروباصلاو جيرهصلا -3.٥

1

2

3

٤

٥

6

زاغلا تيز جيراهص

ةيمويلا قيدانصلا

 تيزلا جيراهص

 ةبذعلا هايملا جيراهص

قفصلل جيراهص

 ةروباصلا

)3م( ةردقلاحارتقالاددعلا نييعتلا مقرلا

: تافصاوملا

: تارابتخاو براجت .6

ةعنقم ريغةعنقم نييعتلا مقرلا

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 دلوم

لزايد ةدجنلا دلوم

1

2

3

٤

٥

6

7

8

9

٠1

11

21

31

٤1
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ةعنقم ريغةعنقم نييعتلا مقرلا

: تافصاوملا

قئارحلا ةحفاكم

ءالخإلا

فيفجتلا

قئارحلل ةمواقملا تاخضملا

قئارحلا ةحفاكم ماظن

كرحمب ةخضم

قئارحلا فشك ماظن

٥1

61

71

81

ذاقنإلل قروز

ذاقنإلل براق

91

٠2

كرحم لكل ةطوبرم ةخضم

  ةيئابرهك ةخضم

ةيودي ةخضم

12

22

32

: يرحبلا ديصلا-7
: ةنيفسلا .١.7

1

2

3

٤

ةينقتلا تافصاوملا

ةعرسلا

 ةنيفسلا ةيلالقتسا

ةنيفسلا مقاطل ىندألا ددعلا

ةظحالملاايندلا تافصاوملا نييعتلا مقرلا

تافصاوملا ىدحإ قفاوت نأ بجي ةنيفسلا
 : ةيتآلا

،م٤2 يواــســي وأ رـبــكأ يلاـمــجإلا لوــطــلا
ةنط٠9 نم ربكأ ةيلامجإلا ةلومحلا

طاوليك٠73 نم ربكأ كرحملا ةوق

لقألا ىلع ةدقع٠1

لقألا ىلع مايأ٠1

نيــظحالــملا نيبقارملا باــستـحا نود(٠1
)نيصبرتملاو
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يرحبلا ديصلا تالآ كيرحـت ةزهجأ -٢.7

ةضبقلا ةوق ماظنو ةعفارلا / عفرلا يراص .٢.١.7

1

2

ةضبقلا ةوق ماظنل عفرلا يراص

يولعلا رسجلل عفرلا يراص

ال/معن لمعتعفرلا يراص /ةعفار )نط( ةردقلا نييعتلا مقرلا

ايلمع نوكي نأ بجي عفرلا يراص *

ةضبقلا ةوق ماظن .٢ .٢.7

1

2

ةلاحلا)نط( ةردقلا )مس( حاتفنالا مقرلا

: ايندلا تابلطتملا *
2 : ةمزاللا ةضبقلا ةوق ماظن  *
مس٠٥ : ىندألا حاتفنالا *

تادعملاو عافرملا -7.3

 عافرملا .١.7.3

1

: تافصاوملا

ةلاحلافنصلا وأ عونلا ةوقلا نييعتلا مقرلا

ايلمع عافرملا نوكي نا بجي *

 قالزملا .٢.7.3

1

: تافصاوملا

ةلاحلا)م( لوطلا )مم( رطقلا نييعتلا مقرلا

ملم٠2 ىندألا رطقلاو م٠٠٠2 ىندألا قالزملا لوط*

: تافصاوملا

: تافصاوملا
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عافرملا ليغشتب ةقلعتملا تادعملا .7.3.3

1

2

3

: تافصاوملا

ةلاحلادوجولا ددعلا نييعتلا مقرلا

ةيلمع تادعملا نوكت نأ بجي*

ةيطايتحا ةركب1 + ةبصنملا يف ةركب2 : ايندلا طورشلا*

تافصاوملا

ةبصنملا

ةبصنملا تاركب

تاقلحلا كبشم

رارجلا٤.7

1

: تافصاوملا

 فنصلا كرحملا)م( لوطلا
عونلا وأ

ةوقلا
ب ح يلسلستلا مقرلا دوجوم

)م( ضرعلا)ال/معن( مقرلا

ب ح٠22 ايندلا كرحملا ةوقو  م6 رارجلل ىندألا لوطلا  : ايندلا تابلطتملا *

رارجلا كيرحـت ةزهجأ٤.١.7

1

2

3

رارجلا بحس ةكس

رارجلا بحس ماظن

نامألا كبشم

ةلاحلا)ال/معن( دوجوم نييعتلا مقرلا

 كابشلا دش قراوز .٥.7

1

2

3

٤

٥

6

عون وأ فنص
كرحملا

كرحملا عقوم
ةلاحلاب ح ةوقلا جراخ / لخاد عونلايجراخلا فيرعتلا مقرلا

نابولطم ،لقألا ىلع )2(ناقروز*
كرحمب نيدوزم ناقروزلا نوكي نأ بجي *



فشكلا تادعم7-7

1

2

3

فصولادوجولا نييعتلا مقرلا

ةيرابجإ فشكلا تادعم*

 ةيرابجإ لاصتالا ةزهجأو تادعم*

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

رانوسلا

رودنوسوكيا

راظنملا

لاصتالا ةزهجأو تادعم٨-7

1

2

يتيليتاس فتاه

تنرتنإلا ةكبشب لاصتالا

)ال/معن( دوجوم نييعتلا مقرلا

: تافصاوملا

تافصاوملا

ـه٢٤٤١ ماع بجر6١٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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: تافصاوملا

 م٠٠2 طوقسلل ىندألا ضرعلاو م٠٠71 كابشلل ىندألا لوطلا*

 ةبوذجم مم٠٠1 كابشلل ايندلا ةحتفلا*

ديصلا داتع -7.6

)ةيسيكلا( كابشلا -١.7.6

1

2

3

كابشلا ةحتف
)ملم(

شارفلا عون
ةيعضولايقاولا

طيخلا
لمعتسملا

ددع
تاقلحلا )م( طوقسلا)م( لوطلا مقرلا
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1

2

خسنلا ةلآ

ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا ليوحت تاهويديف ةدهاشمل تادعم

ةلاحلادوجولا نييعتلا مقرلا

 يرابجإ عقومتلا ملعم*

: ةبقارملاو عبتتلا تادعم .٩.7

SMV ةنيفسلا عبتت ملعم1

ةمالعلا)ال/معن( دوجولا نييعتلا مقرلا

. ةيتايلمعو ةيرورض ةبقارملا تاهويديف ةدهاشم تادعمو خسنلا ةلآ *

: ىرخألا تادعملاو ىرخألا ةبقارملا تادعم .٠١.7

1

2

3

٤

1 ديربتلا ةفرغ

2 ديربتلا ةفرغ

3 ديربتلا ةفرغ

٤ ديربتلا ةفرغ

ةلاحلاس د ةرارحلا )١(عونلا 3م مجحلا نييعتلا مقرلا

ةيلمع نوكت نأ بجيو ةيرابجإ ظفحلاو ديربتلا ةزهجأ *

ظفحلا ربنع وأ ديمجتلا قفن :  عونلا)1( *

ظفحلاو ديربتلا ةزهجأ -١١.7

: تافصاوملا

: تافصاوملا

: تافصاوملا
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ةنجّللا رارق

ةقفاوملا يأر

ةيحلا وأ ةتيملا ءارمحلا ةنوتلا ديص ةسرامم ىلع ةرداق ةنيفسلا ّنإ
.هب لومعملا ميظنتلل ةقباطم يرحبلا ديصلا تازيهجتو داتع نأو

: تاظفحـت

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

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

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

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

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

................................. يف .............................. ــب ررح

: ةنجّللا ءاضعأ

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ : )FNA( لثمم–
..................................................................................................................................................................... : ةنيفسلا زهجم–

شيتفتلل ةيلحملا ةنجللا سيئر
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 ةنيفسلا١

عبارلا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

ةيسيكلا كابشلا ةطساوب ديصلل ةزهجملاو ةحلسملا ءارمحلا ةنوتلا ديص ةنيفسل ةينقتلا تافصاوملا

1

2

3

٤

٥

ايندلا تافصاوملا نييعتلا مقرلا

ةنيفسلا لكيه

ةينقتلا تافصاوملا

ةعرسلا

 ةنيفسلا ةيلالقتسا

ةنيفسلا مقاطل ىندألا ددعلا

ةيجاجز فايلأ ،موينملأ،ديدح

: ةيتآلا  تافصاوملا ىدحإ قفاوت نأ بجي ةنيفسلا

م٤2 يواسي وأ ربكأ لوطلا

ةنط٠9 نمربكأ ةيلامجإلا ةلومحلا

.طاو وليك٠73 : نم ربكأ كرحملا ةوق

 لقألا ىلع ةدقع٠1

لقألا ىلع مايأ٠1

نيصبرتملاو نيظحالملا-نيبقارملا باستحا نود٠1

يرحبلا ديصلا تالآ كيرــحــت ةزهجأ.٢

ةضبقلا ةوق ماظنو ةعفارلا / عفرلا يراص  .٢.١

1

2

ايندلا  طورشلا نييعتلا مقرلا

 ةضبقلا ةوق ماظنل عفرلا يراص

يولعلا رسجلل عفرلا يراص

نوكي نأ بجي )يراصلا /ةعفارلا( عفرلا يراص
ايلمع

ةضبقلا ةوق ماظن٢.٢

1

2

طورشلا نييعتلا مقرلا

ددعلا

حاتفنالا

2 : ىندألا ددعلا

مس٠٥ ىندألا حاتفنالا

تادعملاو عافرملا -3

عافرملا١.3

1

طورشلا نييعتلا مقرلا

ايلمع عافرملا نوكي نأ بجيعافرملا
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 قالزملا٢-3

1

طورشلا نييعتلا مقرلا

  م٠٠٠2 ىندألا قالزملا لوطقالزملا

ملم٠2 ىندألا رطقلا

عافرملا ليغشتب ةقلعتملا تادعملا3.3

1

2

3

طورشلا نييعتلا مقرلا

ةبصنملا

ةبصنملا تاركب

تاقلحلا كبشم

ةيلمع ةبصنملا نوكت نأ بجي

ةيطايتحا ةركب1+ ةبصنملا يف ةركب2

ةيلمع تادعملا نوكت نأ بجي

رارجلا .٤

1

طورشلا نييعتلا مقرلا

 م6 رارجلل ىندألا لوطلارارجلا

ب ح٠22 ايندلا كرحملا ةوق

 كابشلا دش قراوز :٤.١

1

طورشلا نييعتلا مقرلا

كرحمب نادوزم لقألا ىلع )2( ناقروزكابشلا دش قراوز

ديصلا داتع .٥

)ةيسيكلا ( كابشلا.٥.١

1

طورشلا نييعتلا مقرلا

ىندألا ضرعلاو م٠٠71 كابشلل ىندألا لوطلا -ةيسيكلا ةكبشلا
م٠٠2 طوقسلل

ةبوذجم مم٠٠1 كابشلل ايندلا ةحتفلا -
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فشكلا تادعم.6

1

2

3

طورشلا نييعتلا مقرلا

رانوسلا

رودنوسوكيإ

راظنملا

ةيرابجإ فشكلا تادعم

لاصتالا ةزهجأو تادعم -7

1

2

طورشلا نييعتلا مقرلا

يتيليتاس فتاه

تنرتنإلا ةبشب لاصتالا

 ةيرابجإ لاصتالا ةزهجأو تادعم -

ةــيــلــمــع لاصتالا ةزــهــجأو تادــعــم نوـــكـــت نأ بجـــي
ديصلا ةلمح ةليط

1

2

طورشلا نييعتلا مقرلا

خسنلا ةلآ

ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا ليوحت تاهويديف ةدهاشمل تادعم

لــيوحت تاــهوــيدــيــف ةدــهاشم تادــعــمو خسنــلا ةـــلآ
ةيتايلمعو ةيرابجإ ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا

ةبقارملاو عبتتلا تادعم .٨

1

طورشلا نييعتلا مقرلا

ةنيفسلا نتم ىلع يرابجإ عقومتلا ملعم -SMV ةنيفسلا عبتت ملعم

ةددحملا ةدملا ةليط ايلمع ملعملا نوكي نأ بجي
هب لومعملا ميظنتلاب

ىرخألا تادعملاو ىرخألا ةبقارملا تادعم .٩

1

2

3

٤

٥

طورشلا نييعتلا مقرلا

1 ديربتلا ةفرغ

2 ديربتلا ةفرغ

3 ديربتلا ةفرغ

٤ ديربتلا ةفرغ

٥ ديربتلا ةفرغ

ةيتايلمعو ةيرابجإ ظفحلاو ديربتلا ةزهجأ -

ظفحلاو ديربتلا ةزهجأ .٠١
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 رشاعلا قحلملا

ةـــّيـبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازـــجلا ةّيروهـــمجلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلاةرازو

دهعت

،ةامسملا ةنوتلا ديص )نفس( ةنيفس زهجم فرط نم صخرملا ّريسملا وأ ةنيفسلا زهجم ......................ّديسلا ،هاندأ عّقوملا انأ
،..............................................ةلجسم........................................–
،..............................................ةلجسم........................................–
،..............................................ةلجسم........................................–
: اميس ال ،ةيرحبلا ةمالسلاو ةحصلا ،لمعلا ،يرحبلا ديصلاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا ىلع لمعلاو مارتحاب دهعتأ
،ممتملاو لدعملا،يرحبلا نوناقلا نمضتملاو6791 ةنس ربوتكأ32 يف خرؤملا٠8–67 مقر رمألا–
،ممتملاو لدعملا،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 يف خرؤملا11–٠9 مقر نوناقلا–
ةيبرتو يرحبلا ديصلاب قلعتملاو1٠٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا22٤1 ماع يناثلا عيبر11 يف خرؤملا11–1٠ مقر نوناقلا–

،ممتملاو لدعملا،تايئاملا
نم ةياقولا ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاوملا1٤٤1 ماع بجر62 يف خرؤملا96–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا–

،ممتملاو لدعملا،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا
ةيليمكت ريبادت ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا1٤٤1 ماع بجر92 يف خرؤملا٠7–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا–

،ممتملاو لدعملا ،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل
ءارمحلا ةنوتلا ديص صصح سسؤي يذلا٠1٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا13٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا رارقلا –

اهعيزوت تايفيك ددحيو ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا يف سرامت يتلاو ةينطولا ةيارلا لمحت يتلا نفسلل ةبسنلاب
،ممتملاو لدعملا ،اهليعفتو

،ّريسملا وأ ةنوتلا ديص )نفس( ةنيفس زهجم نإ ،انوروك سوريف ةحئاجل قوبسملا ريغ عضولا رابتعالا نيعب ذخأ عم ،هيلعو
.انوروك سوريفب ىودعلا رطاخم عم لماعتلل ةمزاللا ةيحصلا ريبادتلا عيمج ذاختاب دهعتي ،…………………صخرملا

: ــــب دهعتأ ،ةفصلا هذهبو
،ةينعملا ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمحل ةكرتشملا ديصلا ةيلمع ءابعأ مساقت يف ةمهاسملا–
،اًيلاح نفسلا / ةنيفسلا اهيف وسرت يتلا ئناوملا نم مقاوطلا لازنإو باكرإ–
،TACCI وبقارم مهيف امب( باكرإلاب ينعملا مقاطلا لكل ،امزال ناك اذإ ،ديفوكلا صحفو يفاضإلا يبطلا صحفلاب مايقلا–

،)يرحبلا ديصلا يف نيوكتلا زكارم وبردتمو يرحبلا ديصلا ةرادإ يف نوبقارملا نوظحالملا
نم ،ةيرحبلا ةمالسلاو ةحصلاو لمعلاو يرحبلا ديصلاب ةقلعتملاو هب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا ىلع لمعلا–

،ةنيفسلا ناّبر فرط
،)91-ديفوك(انوروكسوريف نم ةياقولا ماكحأ ةمارصبو قيبطتب ةنيفسلا ناطبق مازلإ–
)خلإ...يئاملا يلوحكلا مالهلاو ليفاج ءامو ةيقاولا تاراظنلاو تامامكلا( ريهطتلاو ةيامحلا تادعم ةفاكب ةنيفسلا ديوزت–

،ةيفاك ةيمكب
عباتلا بقارملا ظحالملاوTACCI يبقارمو ،ةراحبلا( ةنيفسلا نتم ىلع نيدوجوملا صاخشألا عيمج ةيلوؤسم يلوت–

،اهجراخو رئازجلا يف،ةلمحلا ءانثأ ،ىودعلاب نيباصم نونوكي امبر نيذلا ) نيبردتملاو يرحبلا ديصلا ةرادإل
،رئازجلا ىلإ ديصلا ةلمح لالخ نيباصملا عيمج ةدوع نامض–
ىلإ ةدوعلا دنع اًموي )٤1( رشع ةعبرأ ةدمل يحصلا رجحلا نع ةجتانلا )ةراحبلا تآفاكمو قدنفلا( فيلاكتلا عيمج لّمحت–

،ديفوكلا صحف دعب ىودعلا ةلاح يف،رئازجلا
،روفلا ىلع يرئازج ءانيم برقأب قاحتلالاو انوروك سوريفب ىودعلا روهظ ةلاح يف ديصلا ةطشنأ عيمج فقو–
ىودع يأ ثودح روف ،ةينعملا ةيسامولبدلا انتايلثممو ينطولا ىوتسملا ىلع ةصتخملا ةينطولا تاطلسلا غالبإ–

.انوروك سوريفب
............................. يف ..................... ـب رّرح

صخرملا رّيسملا / ةنيفسلا زهجم متخو عيقوت
)ةرابع ةفاضإ(

”هيلع قدوصو ئرق“
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رشع يداحلا قحلملا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو
)ةعجارملا ةمئاق( ةيسيكلا كابشلا ةطساوب ةنوتلا ديص  نفسل ةرداغملا لبق ام شيتفت ريرقت

ظحالملا -بقارملا بقل

ةنيفسلا نع تامولعم-١

: خيراتلا

  :ءانيملا

ةمهمب رمأ / ةقاطبلا مقر

 ةيالولا

: يوهجلا ظحالملا نع تامولعم -٢

ةنيفسلا مسا
ليجستلا مقر
OMI مقر
:ةنيفسللTACCI مقر
:ديصلا ةصخر مقر
رّيسملا / ةنيفسلا زهجم مسا

:رّيسملا / ةنيفسلا زهجم ناونع

 ةقاطبلا مقر

باكرإلا خيرات

: مسالاو بقللا

ةيسنجلا

ةمالسلا تادعم -٥

ةمالسلا ةرايز رضحم

عونلا

 ذاقنإلا فوط

 ةيرحبلا ةطحملاخيراتلامقرلا

يكيتاتسورديهلا ماظنلاةعسلاددعلا
)ال /معن(

ةنايصلا ةداهش
ةداهشلا ةيحالص)ال / معن(

 مقاطلا نع تامولعم -3

ةنيفسلا ناّبر ناونع ةنيفسلا ناّبر مسا

ةنيفسلا ناّبرل ينورتكلإلا ديربلا ناونعو فتاهلا مقر

: مقاطلا ددع

ةنيفسلاب لاصتالا -٤

ينورتكلإلا ديربلا ناونع
سكاف

: )SCRI( يكلساللا ءادنلا ةمالع

 فتاهلا مقر

tasramnI مقر
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ةاجنلا ةرتس

ةاجنلا تاماوع

رطخلا ءاوضأ

قيرحلا تايافط

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

ةيلوألا تافاعسإلا تادعم

)ال / معن()SALOS(سالوسددعلاةوغر / خفن عون

ناخد /TRAS / حابصم / ءيش ال : ـب قفرمددعلاجذومنلا وأ /و عونلا

امهالك / عمجتلا طاقن / ةنيباكعقوم

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

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

يرحبلا ديصلا تالآ كيرحـت ةزهجأ-6

يلسلستلا مقرلا)ب ح(ةلاحلا /كرحملا ةوق)م( لوطلاال/معنرارج قروز -

كابشلا دشل قحاول

1

2

3

٤

ةلاحلا)ب ح( كرحملا ةوق)م( لوطلا

ديصلا تادعم -7

ةراودلا ةيسيكلا ةكبشلا

)م( لوطلا

)مم( ةكبشلا نيع مجح

)م( طوقسلا لوط
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ديربتلا ماظن -٨

 نييعتلا
 ديربتلا ةفرغ

 ديمجتلا قفن

 ةظحالم)ال/ معن( ليغشتلا ةيلمع)3م( مجحلا

لاصتالا لئاسو -٩

FHV)يلمع(
)ال/ معن(

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

ءارمحلا ةنوتلا نع ثحبلا  لئاسو-٠١

)ال /معن( ةيفارتحا ريظانم
)ال/ معن(رانوس

ةبقارملاو ةعباتملا لئاسو -١١

ةمتاخلا

  ظحالملا – بقارملا عيقوتو ةريشأت

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

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

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


