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٥٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧
17م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩٢

 ٤٤٤١ ماع بجر ٤ يف خّرؤم ٩٥-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 يذيفنتلا موسرملا لدعي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦٢ قفاوملا

 قفاوملا ٥٢٤١ ماع ناضمر ٤ يف خرؤملا ١٣٣-٤٠ مقر
 تاطاشن ميظنت نمضتملاو ٤٠٠٢ ةنس ربوتكأ ٨١

.اهعيزوتو اهداريتساو ةيغبتلا داوملا عنص
–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ماع ةجحلا يذ 71 يف خرؤملا ٤٠1-67 مقر رمألا ىضتقمبو –

 بئارضلا نوناق نمضتملاو 6791 ةنس ربمسيد 9 قفاوملا 6931
،هنم 892 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،ةرشابملا ريغ

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

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٤ يف خرؤملا 133-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا ٥2٤1 ماع ناضمر
 ،اهعيزوتو اهداريتساو ةيغبتلا داوملا عنص تاطاشن ميظنت
 ،ممتملاو لدعملا

: يتأي ام مسري

 مقر يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداـــملا لدعت: ىلوألا ةّداملا
 ربوتكأ 81 قفاوملا ٥2٤1 ماع ناضمر ٤ يف خرؤملا 133-٤٠

 ةيغبتلا داوملا عنص تاطاشن ميظنت نمضتملاو٤٠٠2 ةنس
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،اهعيزوتو اهداريتساو

 داوملل ةجتنملا ةكرشلا لامسأر نوكي نأ بجي : 3 ةداملا“
 بئارضلا نوناق نم 892 ةداملا ماكحأ بجومبً اكولمم ةيغبتلا

: ةرشابملا ريغ
 ةبسنلاب نيميقملا نييرئازجلا فرط نم ةّيلك ةفصب ّامإ –

،غضملاو قشنلا وأ/و نيخدتلل هجوملا غبتلا ةعانصل
 يف نيميقم ريغ نيمهاسم عم ةكارشلا راطإ يف اّمإو –

 ةعانصل ةبسنلاب ةكرشلا لامسأر نم ،رثكألا ىلع ،%9٤ دودح
.غضملا وأ/و قشنلاو نيخدتلل هجوملا غبتلا

 قشنلل هجوــملا غـبتلل ةــيرــصحلا ةعاـنصلا صخي اميف
 ةــبسنــلاــب اـــبوـــلـــطـــم سيـــل ةـــكارشلا طرش نإف ،غضملا وأ/و
 .”يبنجألا كيرشلل

 ةّيـــــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشـــــني : ٢ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 يفناج 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤ يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 ٤٤٤١ ماع بجر ٤ يف خّرؤــــم ٠٦-٣٢ مـــقر يذيفــــنت موــسرم
 موــسرملا لّدعي ،٣٢٠٢ ةنــس يــفناــج ٦٢ قـــفاوـــملا
 ٣٤٤١ ماع بجر ٩ يف خّرؤــــملا٠٧-٢٢ مقر يذيــــفــنـــتلا
 طورش ددحي يذلا ٢٢٠٢ ةنس رياربف ٠١ قفاوملا

 اهــــــغلبمو ةـــلاــطــبلا ةــحـنم نـــم ةدافــتــسالا تايـــفــيـــكو
.اهنم نيديفتسملا تامازتلا اذكو

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ
 ناـــمـــضلاو ليـــغــشـــتلاو لـــــمــعلا رـــيزو رـــيرـــقت ىلع ءاــــنـــــــب –

،يعامتجالا
 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ىداـمـج ٥2 يف خرؤملا 61-12 مـقر نوـناـقـلا ىضتقمبو –

 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا
،هنم ٠91 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 9 يف خّرؤملا ٠7-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس رياربف ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر

 اذكو اهغلبمو ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا تايفيكو طورش
،ممتملاو لدعملا ،اهنم نيديفتسملا تامازتلا

: يتأي ام مسري

 ةداملا ماكحأ ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
 ماع بجر 9يف خّرؤملا ٠7-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 7
 طورش ددـــحـــي يذــــلا 22٠2 ةــنس رــيارـــبـــف ٠1 قــــــفاوملا 3٤٤1
 تامازتلا اذكو اهغلبمو ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا تايفيكو
: يتأي امك ،ممتملاو لدعملا ،اهنم نيديفتسملا

 هاـــضاقـــتي يذلا ةــــلاــطــبلا ةـــحــنم غـــلـــبم ددـــــحي : 7 ةداملا ''
.جد ٠٠٠.٥1 ــب ديفتسملا

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

 لّوأ نــم ءادـــــتبا موــــسرـــــملا اذـــه ماـــــكـــحأ يرــــــســـت : ٢ ةّداملا
.32٠2 ةنس يفناج

 ةّيمـــسّرلا ةدـيرـــــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رــــشــــني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 يفناج 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤ يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 


