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ةضايرلاو بابشلا ةرازو

٢٤٤١ ماـــع ناـــبعش٠١ يفخّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
طورــــــــش ددــــــحي ،١٢٠٢ ةــــنس سراــــم٤٢ قـــــــفاوــــــملا

لاجم يف ةيئانثتسالا ريبادتلا قيبطت تايفيكو
ضعبب يلاعلا ىوتسملاو ةــبخنلا ييـــضاير قاـــحتلا
ةــــــفلكملا ةرازوـلا فرط نم ةرــــّــيسملا ةصاخلا كالسألا
ةــــيموـــمعلا ةرادإلل ىرــــخألا كالــــــسألاو ةـــضايرـــلاب
.مهبادتنا اذكو مهجامدإو مهتيقرتو

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو
ماـــــع ةـــيناثلا ىداـــــمج91 يف خرؤـــــملا3٠-6٠ رــــمألا ىــــضتقمب –

يساسألا نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا

ماع ناضمر٤1 يف خرؤملا٥٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةطشنألا ميظنتب قلعتملاو31٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا٤3٤1
،هنم٥٤ ةداملا اميس ال ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا

71 يف خرؤــملا٤٠3-7٠ مـــقر يسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
ددحي يذلا7٠٠2 ةــنس رـــبمتبس92 قـــفاوملا82٤1 ماــــع ناــــضمر
،مهبتاور عفد ماظنو نيفظوملا تابترمل ةيلالدتسالا ةكبشلا
،ممتملاو لدعملا

9 يف خرؤملا87-12 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بــــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

12 يف خرؤملا7٠-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٠1٠2 ةنس رياني7 قفاوملا13٤1 ماع مرحم
ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا
،ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا

٥ يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
٤ يف خرؤملا٠33-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددــحي يذـــلا٤1٠2 ةــنــس رــــبمفون72 قــفاوملا63٤1 ماـــع رـــفص
اذكو اهريسو ةينطولا ةيضايرلا ةيداحتالا ميظنت تايفيك
،يجذومنلا يساسألا اهنوناق

62 يف خرؤملا312-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
تايفيك ددحي يذلا٥1٠2 ةنس تشغ11 قفاوملا63٤1 ماع لاوش
ةبخنلا ييضايرب ةقلعتملا ةيساسألا ةينوناقلا ماكحألا قيبطت
،هنم٤ ةداملا اميس ال ،يلاعلا ىوتسملاو

12 يف خرؤملا٤8-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا61٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو باباشلا ريزو تايحالص ددحي

3 يف خرؤملا٤11-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــلا8٠٠2 ةــنس لــيربأ9 قــفاوملا92٤1 ماــع يــناثلا عـيـبر
اهبحسو زاغلاو ءابرهكلا عيزوت تازايتما حنم تايفيك ددحي
،هتابجاوو زايتمالا بحاص قوقحب قلعتملا طورشلا رتفدو

يف خرؤملا831-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠1٠2 ةنس ويام31 قفاوملا13٤1 ماع ىلوألا ىدامج82
تاكبش ةنايصو لالغتساو ميمصتل ةينقتلا دعاوقلا ددحي
،هنم31 ةداملا اميسال ،لدعملا ،زاغلاو ءابرهكلا عيزوت

يف خرؤــملا2٠3-٥1 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو–
ددحي يذلا٥1٠2 ةـنس رـبمسيد2 قـفاوملا73٤1 ماــع رفــص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

63٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاءارجإلاو تافصاوملا ددحي يذلا٥1٠2 ةنس سرام11 قفاوملا
،زاغلا عيزوت تآشنم ةنايصل ةينقتلا

: يتأي ام رّرقي

موـــــسرـــملا نـــم31 ةداـــملا ماــــكحأل اـــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
13٤1 ماع ىلوألا ىدامج82 يف خرؤملا831-٠1 مقر يذيفنتلا
فدهي ،هالعأ روـكذملاو لدــعملا ،٠1٠2 ةــنس وــيام31 قــفاوملا

ةنايصل ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا ديدحت ىلإ رارقلا اذه
.زاغلا عيزوت تآشنم

ةنايصل ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا قحلت :٢ ةداملا
لبق نم اهرشن متيو ،رارقلا اذه لصأب زاغلا عيزوت تآشنم
.ةقاطلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

ةنايصل ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا قبطت:٣ ةداملا
: ىلع ،زاغلا عيزوت تآشنم

،زاغلا عيزوت زايتما باحصأ )أ

ىلع ةــناــيصلا لاــمــعأب ماــيــقــلــل ةــلــهؤملا تاسسؤملا )ب
.زاغلا عيزوت تآشنم

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ،أشنت :٤ ةداملا
تاءارجإلاو تافصاوملا نييحتو ةعباتمب ةفلكم ةمئاد ةنجل

.زاغلا عيزوت تاطاشنب ةصاخلا ةينقتلا

.اهماهمو ةنجللا ةليكشت ررقملا ددحي

ىلوألا ىدامج٠2 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:5 ةداملا
تافصاوملا ددحي يذلا٥1٠2 ةنس سرام11 قفاوملا63٤1 ماع
. زاغلا عيزوت تآشنم ةنايصل ةينقتلا تاءارجإلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سراــم٤1 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر٠3 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

باقرع دـمحم
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ىلـــع نوـــتبثي نـــيذلا "3ب" ةـــئفلا نـــم ةـــبخنلا وــــيضاير–
حاــجنب اوــعباتو ةـــلداعم ةداــهش وأ ٍماـــس يــنقت ةداـــهش ،لـــقألا

.)1( ةدحاو ةنس ةدمل انيوكت
: ةضايرلا راشتسم ةبتر يف صبرتم ةفصب نيعي:٦ ةداملا
اوعبات نيذلا "1أ" ةئفلا نم يلاعلا ىوتسملا ويضاير–

،)1( ةدحاو ةنس ةدمل انيوكت حاجنب
نوتبثي نيذلا "2أ" ةـئفلا نــم يلاــعلا ىوـــتسملا وــيضاير–

حاجنب اوعباتو ةلداعم ةداهش وأٍ ماس ينقت ةداهش ،لقألا ىلع
،)1( ةدحاو ةنس ةدمل انيوكت

نوــتبثي نــيذلا "3أ" ةـئفلا نــم يلاــعلا ىوــتسملا وــيضاير–
ةدـــــمل اـــنيوكت حاــجنب وــــعباتو ،ســـناسيل ةداـــهش ،لـــقألا ىلـــع

.)1( ةدحاو ةنس
يف هــيلع صوــــصنملا نــــيوكتلا ىوـــــتحم ددــــــحي :٧ ةداملا

كرتشم رارق بجومب ،هميظنت تايفيكو ،هالعأ6و٥و٤ داوملا
ةــــفيظولاب ةـــفلكملا ةــــطلسلاو ةــــضايرلاب فـــــلكملا رـــــيزولا نيب
.ةيمومعلا

،يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير فيظوت نكمي :٨ ةداملا
ىوتسم اوتبثأ اذإ ،نيفظوملل ىرخألا بترلا يف ،مهبلط ىلع ءانب
بترلل ةّريسملا ةيساسألا نيناوقلا يف هيلع صوصنملا ليهأتلا
.ةينعملا

،هالعأ ةروكذملا بترلا يف فيظوتلا تايفيكو ةمئاق ددحت
ريزولاو ةضايرلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب

.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ينعملا
يـــضاير ةـــفص نوـــتبثي نــــيذلا نوـــفظوملا ىـــّقري :٩ ةداملا

ةبترلا ىلإ ،ينهملا مهراسم يف ،يلاعلا ىوتسملا وأ ةبخنلا
.ةرشابم ىلعألا كلسلا يف وأ كلسلا سفن يف ةرشابم ىلعألا

ةـــعباتم ،ىلــعأ ةــبتر يف ةيــقرتلل طرتــشي اــمدنع ،هــنأ رــيغ
ةينعملا ةبترلا يف ةيقرتلا متت نأ نكمي الف ،صصختم نيوكت
.نيوكتلا اذه ةياهن دعب الإ

بجومب ،هالعأ اهيلع صوصنملا ىرخألا بترلا ةمئاق ددحت
ينعملا ريزولاو ةضايرلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو

يناثلا لصفلا
جامدإلل ةيئانثتسالا ريبادتلا

،ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا يبرم ةبتر يف جمدي :٠١ ةداملا
ةبخنلا يضاير ةفص نوتبثي نيذلا نوفظوملا ،مهبلط ىلع ءانب
ةبترل ةلداعم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا "ج"و "ب" نيتئفلا نم
.ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا يبرم

ةيندبلا ةطشنألل يسيئر يبرم ةبتر يف جمدي :١١ ةداملا
ةفص نوتبثي نيذلا نوفظوملا ،مهبلط ىلع ءانب ،ةيضايرلاو
يـــيضايرو "3أ"و "2أ" ةـــئفلا نـــم يلاــــعلا ىوـــتسملا يـــيضاير
ةبترل ةلداعم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا "ب" ةئفلا نم ةبخنلا

.ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألل يسيئر يبرم

٤ يف خرؤملا٤91-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةـنس وـيلوي٥2 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ةــجحلا يذ
مهاوتسم نيسحتو نييمومعلا ناوعألاو نيفظوملا نيوكتب

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

يف خرؤملا373-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس رــبمسيد21 قــفاوملا2٤٤1 ماــع يــناثلا عــيبر62
،فظوملل ةيساسألا ةينوناقلا تايعضولاب قلعتملاو

: يتأي ام نارّرقي

تايفيكو طورش ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
ييــــضاير قاـــحتلا لاــــجم يف ةـــيئانثتسالا رـــيبادتلا قـــيبطت
ةّريسملا ةــصاـخلا كالــسألا ضـعـبـب يلاــعلا ىوتــسملاو ةبخنلا

ةرادإلل ىرخألا كالسألاو ةضايرلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم
اقيبطت ،مهبادتنا اذكو اهيف مهجامدإو مهتيقرتو ةيمومعلا

خرؤملا312-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأل
يذلا٥1٠2 ةنس تشغ11 قفاوملا63٤1 ماع لاوش62 يف

ةـــقلعتملا ةـــيساسألا ةـــينوناقلا ماــــكحألا قـــيبطت تايفيك ددحي
.يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييــــضايرب

صوصنملا ةيئانثتسالا ريبادتلا نم ديفتسي ال:٢ ةداملا
نم يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ويضاير ّالإ رارقلا اذه يف اهيلع
يتلا ةيونسلا ةمئاقلا يف نولجسملا "ج"و "ب"و "أ" ةئفلا

ماكحأل اقفو ،ررقم بجومب ،ةضايرلاب فلكملا ريزولا اهددحي
62 يف خرؤملا312-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم91 ةداملا

،هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس تشغ11 قفاوملا63٤1 ماع لاوش
.مهبلط ىلع ءانب

ةيقرتلاو قاحتلالل ةيئانثتسالا ريبادتلا حنمت:٣ ةداملا
ةبخنلا ييضايرل ،رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا جامدإلاو
.مهراسم لالخ )1( ةدحاو ةرم ،يلاعلا ىوتسملاو

لوألا لصفلا

ةيقرتلاو قاحتلالل ةيئانثتسالا ريبادتلا

ةطشنألا يبرم ةبتر يف صبرتم ةفصب نّيعي:٤ ةداملا
"ج"و "ب" نيتئفلا نم ةبخنلا ويضاير ،ةيضايرلاو ةيندبلا
.رهشأ )6( ةتس ةدمل انيوكت حاجنب اوعبات نيذلا

يـــسيئر يــبرم ةــبتر يف صــبرتم ةــفصب ّنيــعي :5 ةداملا
: ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألل

نيذلا "3أ"و "2أ" ةئفلا نم يلاعلا ىوتسملا ويضاير–
،)1( ةدحاو ةنس ةدمل انيوكت حاجنب اوعبات

نوــــتبثي نيذلا "2ب"و "1ب" ةــئفلا نم ةبخنلا وـيضاير–
حاجنب اوعباتو ،ةلداعم ةداهش وأٍ ماس ينقت ةداهش ،لقألا ىلع
،)1( ةدحاو ةنس ةدمل انيوكت


