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7٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٠٣
9م ٢٢٠٢ ةنس يام ١٣

 فادهألل اقفو اهزاجنإو اهتعباتمو ةينازيملا ذيفنت –
،ةدّدحملا

 ةعوضوملا دراوملاو لئاسولل لثمألاو ينالقعلا لامعتسالا –
،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملل ةعباتلا لكايهلا فرصت تحت

 لكايهلاو ةينازيملل ةيزكرملا ةرادإلل مظتنملاو يداعلا ريسلا –
،اهل ةعباتلا ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

 مارتحا لظ يف لمعلا ميظنت يف ةمارصلا أدبم ديسجت –
.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا

 نيناوقلا اهلوخت يتلا تايحالصلاب ساسملا نود : ٣ ةّداملا
 ،ىرخألا ةباقرلا ةزهجأو تاسسؤمل اهب لومعملا تاميظنتلاو
 رواشتلاو لاصتالاب ،مايقلل ةماعلا ةيشتفملا فيلكت نكمي
 رامثتسالا عيراشم مييقتب ،نيينعملا فرصلاب نيرمآلا عم
 نأ نكميو .اهماتتخاو اهزاجنإ تاقاقحتسال اقبط يمومعلا

 ةيزكرملا ةرادإلل ىرخألا لكايهلا كارشإب تالخدتلا هذه ذفنت
.ةينازيملل ةماعلا ةيريدملل

 لامعأب مايقلاب ،ةماعلا ةيشتفملا فلكت نأ نكمي امك
.اهصاصتخا لاجم نمض لخدت يتلا ريكفتلاو ةساردلا

 جمانرب ساسأ ىلع ةماعلا ةيشتفملا لخدتت : ٤ ةّداملا
.ةينازيملل ماعلا ريدملا نم هيلع ةقفاوملا دعب يونس شيتفت

 ىلع ءانب ،ةيئاجف ةفصب ،لخدتلا اهنكمي كلذ ىلع ةدايزو
 حـــلاـــصـــملا ىوـــتــســــم ىلع ،ةـــيــــنازــــيــملل ماـــعلا رـــيدـــملا تاـــمــــيلــعت
 ةمهم ةيأب مايقلل ،طقف ةينازيملل ةماـــعلا ةـــيرــيدــمـــلل ةعـــباـــــتلا

 ةيرورض نوكت تابلط وأ ةددحم تافلم ةبقارمل ةيفرظ قيقحت
.ةصاخ فورظ لعفب

 ددحي ةركذم ساسأ ىلع ةبقارملاو شيتفتلا ماهم رشابت
 نومضمو اهشيتفت متي يتلا ةحلصملا وأ لكيهلا اهلالخ نم
.لخدت لكل ةددحملا فادهألا اذكو اهب مايقلا دارملا لامعألا

 ريرقتب مييقتلاو ةباقرلاو شيتفتلا  ماهم جوتت : ٥ ةّداملا
 يتلا ةلمتحملا تايصوتلاو تاظحالملاو تانياعملا نمضتي
 لكايهلا ميظنتو لمع زيزعتو نيسحت يف مهاست نأ اهنأش نم
.اهشيتفت متي يتلا حلاصملاو

 ،هنم جرختــســم وأ رــيرــقـــتلا نـــم ةـــخــســن غلــبـــت : ٦ ةّداملا
 ،اهشيتفت مت يتلا حلاصملاو لكايهلا يلوؤسم ىلإ ،ةلاحلا بسح
 تاـــظـــــحالـــملاو تاـــنـــياعــملا لـــك ىلع درلا مهـــــيـــلع ّنيعـــتي نــــيذلا
.ةررحملا

 ةرــــكذــم دعــت ،نأـــشلا اذـــه يف ةــــمدــــقملا دودرـــلا ىلع ءاــــنــــبو
 مت يتلا حلاصملاو لكايهلا يلوؤسم ىلإ لــسرـــتو ةــيـــهــيــجوـــت
 لفكتلا بجي يتلا ريبادتلاو تايصوتلا نمضتت ،اهشيتفت
.اهب

 قئاثولاو تامولعملا لك ىلع لوصحلل نوشتفملا لهؤي
 يلوؤسم نم اهبلطو مهماهم ذيفنت يف مهديفت يتلا ةيرورضلا
.اهشيتفت متي يتلا حلاصملاو لكايهلا

 ظافحلابو ينهملا رسلاب نوشتفملا مزلي ،ةفصلا هذهبو
 اهرييستب نوموقي يتلا تامولعملاو قئاثولا ةيّرس ىلع
.اهيلع عالطإلاو اهتعباتمو

 تاطاشنلا نع ايونـس ارــيرقت ماعلا شـــتــفــملا دــعـــي : 7 ةّداملا
 تاظـــحالـــملا هيــــف مدـــقــي ،ةــينازــيملل ماـــعلا رـــيدــــملا ىلإ لسري
 حلاصملاو ةيزكرملا لكايهلا ريس مييقتب ةقلعتملا تاحارتقالاو
.ةيزكرماللا

 هدعاسي ماع شتفم ةماعلا ةيشتفملا ىلع فرشي : ٨ ةّداملا
.شيتفتلاب نيفلكم )8( ةينامثو نيشتفم )8( ةينامث

.نيشتفملا تاطاشن عباتيو قسنيو ماعلا شتفملا طشنيو

 نيفلكملاو نيـــشــتـــفملاو ماـــعلا شـــتــفـــملا فئاــــظو : ٩ ةّداملا
 ميظنتلل اقبط مهنييعت متيو ةلودلا يف ايلع فئاظو شيتفتلاب
.هب لومعملا

.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

 شيتفتلاب فلكملاو شتفملاو ماعلا شتفملا فئاظو فنصت
 ماع شتفم ةفيظو ىلإ ،يلاوتلا ىلع ،ادانتسا مهتابترم عفدتو

 ةرادإلا يف ريدم بئانو ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدمو ةرازولا يف
.ةيزكرملا

 مقر يذـيفــنتلا موــسرـــملا ماـــكحأ عــيـــمج ىغــــلت : ٠١ ةّداملا
 62 قفاوملا 92٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠2 يف خرؤملا ٤٥1-8٠
 ةينازيملا حلاصم ةيشتفم ماهم نمضتملاو 8٠٠2 ةنس ويام
.اهريسو اهميظنتو

 ّةيـــمــسّرلا ةدــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــنـــي : ١١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 يام ٥2 قـــفاوـــملا 3٤٤1 ماـــع لاوـــش ٤2 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 
`````````````````````````H````````````````````````

 ماـــــع لاوـــش ٤٢ يف خّرؤم ١٠٢-٢٢ مـــقر يذـيـــفنت موسرم
 موسرـملا ممــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ياـــم ٥٢ قـــفاوـــملا ٣٤٤١
 7٣٤١ ماع رفص ٤٢ يف خّرؤملا ٦٠٣-٥١ مقر يذيفنتلا
 طورـــش ددـــــحي يذـــــلا ٥١٠٢ ةـــنس ربـــمسيد ٦ قـــفاوـــملا

 ريدصتلا وأ داريتسالا صخر ةمظنأ قيبطت تاـيفيكو
.عئاضبلاو تاجوتنملل

––––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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م ٢٢٠٢ ةنس يام ١٣ 10

 ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا ٤٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 دعاوقلاب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا ٤2٤1 ماع
 ،اهريدصتو عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقبطملا ةماعلا
،هنم 6 رركم 6 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوــــملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 6٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥1٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا 73٤1 ماع رفص ٤2

 ريدصتلا وأ داريتسالا صخر ةمظنأ قيبطت تايفيكو طورش
،عئاضبلاو تاجوتنملل

: يتأي ام مسري
 6٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ممتت :ىلوألا ةّداملا

 ٥1٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا 73٤1 ماع رفص ٤2 يف خرؤملا
 ررحتو ،2 رركم ٤و 1 رركم ٤و رركم ٤ داومب ،هالعأ روكذملاو
: يتأي امك

 دارـيـتسالـل ةـيـئاـقـلـتـلا ةصخرـلا مــّلست : ررــــــكــــــم ٤ ةّداملا''
 ،داريتسا ةيلمع لكل ،هالعأ ٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

.''ةدحاو )1( ةنس ةدمل ةحلاص نوكتو

 ةينعملا ةيرازولا تاعاطقلا ىلع نّيعتي : 1 رركم ٤ ةّداملا''
 ةراجتلاب فّلكملا ريزولل قبسملا يأرلا بلط صخرلا حنمب
.ةصخرلا ميلست لبق

 6 ةداملا ماكحأل اقبط هيأر ةراجتلاب فّلكملا ريزولا يدبي
 ماع ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا ٤٠-3٠ مقر رمألا نم 6 رركم
 مــــمــــتملاو لدـــــعملا ،3٠٠2 ةـــــنس وـــــيـــــلوـــــي 91 قـــــــــــــفاوملا ٤2٤1
.''مايأ )٠1( ةرشع هاصقأ لجأ يف ،هالعأ روكذملاو

 ةراجتلا ةرازو ىوتسم ىلع أشنت : 2 رركم ٤ ةّداملا''
 دارـــــيـــــتسالا صخر رـــــيـــــيستـــــل ةصصخـــــم ةـــــيـــــمــــــقر ةصنــــــم
 ةـيـنـعملا ةـيرازوـلا تاـعاـطـقـلاـب ةـلوصوـم نوـكـتو ،ةـيـئاـقـلـتـلا

.''كرامجلا ةرادإ اذكو

 صــــخرلا نــــيزئاـــحلا نيــــلماــعـــتـــملا ىلع بــــجـــي : 2 ةّداملا
 اذه ماكحأل لاثتمالا ةينعملا تاـعاــطـــقلا نـــم مـــهل ةـــحونـــــمـــــملا
 هرشن خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس هاصقأ لجأ يف موسرملا

.ةيمسرلا ةديرجلا يف

 ةّيمـــسّرلا ةديرـــجلا يف موـــسرـــملا اذه رشـــــنـــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 يام ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ماع لاوش ٤٢ يف خّرؤم ٢٠٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 موــسرملا لدـعي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٥٢ قفاوملا ٣٤٤١
 ٩١٤١ ماع رفص 7 يف خّرؤــــملا ٨٨١-٨٩ مقر يذــيفنتلا
 زكرم ءاشنإ نمضتملاو ٨٩٩١ ةنس وينوي ٢ قفاوملا

.هلمعو هميظنتو مومسلا ملعل ينطو

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةحصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىدامج 22 يف خّرؤملا 1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8891 ةنس رياني 21 قفاوملا 6٠٤1 ماع ىلوألا
 اميس ال ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا نوناقلا
،هنم ثلاثلا بابلا

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خّرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 ماع لاّوش 81 يف خّرؤملا 11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو 81٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 93٤1
،مّمتملاو

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنـس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
  ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 7 يف خّرؤملا 881-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس وينوي 2 قفاوملا 91٤1 ماــع رفص

،هلمعو هميظنتو مومسلا ملعل ينطولا زكرملا

: يتأي ام مسري

 ماـــكــحأ لــيدـــعت ىلإ موـــسرــملا اذـــه فدــــهي :ىلوألا ةّداملا
 خّرؤملا 881-89 مقر يذيفنتلا موسرـملا نـــم 31و 7 نيتداــــملا

 نمضتملاو 8991 ةنس وينوي 2 قفاوملا 91٤1 ماــع رفص 7 يف
 امك ،هلمعو هميظنتو مومسلا ملعل ينطولا زكرملا ءاشنإ
: يتأي

: نم هيجوتلا سلجم نوكتي : 7 ةّداملا''

 ةينطولا ةلاكولا  )ىتح رييغت نودب( ................................ –
،مدلل

،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا لثمم –

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


