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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



3١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع بجر٠١
9م١٢٠٢ ةنس رياربف٢٢

مده وأ ليدــعـت وأ ليوـحت لحم نوـكــت نأ نــكـمي :١١ ةّداملا
ةأشنم وأ ةيانب لك ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا فرط نم ةزايح وأ
لكشي نأ هنأش نم ،ةيامحلا طيحم لخاد عقي طاشن وأ
نم هّوشيوأ رئازجلا عماج نمأو ةمالس ىلع ارطخ وأ اديدهت

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ةيلامجلا هتروص

نوـيـنـعملا ةــيــنــيــعــلا قوــقحلاو كالــمألا باــحصأ دــيــفــتسي
عـيرشتـلـل اـقـبــط ،ضيوــعــت نــم ،هالــعأ ةروــكذملا تاءارــجإلاــب
.لاجملا اذه يف امهب لومعملا ميظنتلاو

ّالإ ،رئازجلا عماجل ةيامحلا طيحم لخاد عنمي :٢١ ةّداملا
تاطاشن ةسرامم ،ةصتخملا تاهجلا هّملست صاخ صيخرتب
راــيط نودــب ةرــئاط ةــطـساوـب ةياـمحلا طـيـحـم قوــف قـيلحتلا
مسج يأ وأ ةيعارـشـلا تارــئاــطلا وأ دـيـطانـملا وأ تالــظملا وأ

.قلحم

،ةيامحلا طيحم لخاد عنم ،ةرورضلا دنع ،نكمي :3١ ةّداملا
تاحوللاوأ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا تازيهجت بيصنت
.رخآ يرضح زيهجت يأ وأ ةيراهشإلا

ططخم دادعإب ةصتخملا ةيرادإلا تاطلسلاّ فلكت :٤١ ةّداملا
ةفلكملا ةطلسلا عم رواشتلاب ،ةيامحلا طيحم لخاد رورملا

.رئازجلا عماج نمأب

ةنجل ،رئازجلا ةــيالو يلاو ةـطـلس تـحت ،أـــشنت :5١ ةّداملا
ذـيـفـنـتو مارـتـحا ىدمل نيمـئادـلا ةـعـباـتملاو مـيـيـقـتـلاـب ةـفـلــكــم
ةيامحلا طيحم نيمأتب ةقــلعتملا رـيـبادـتـلاو ماـــكحألا قيبطتو

.رئازجلا عماجل

نم رارق بجومب ةنجللا هذه ريسو ميظنتو ةليكشت ددحت
.ةيلخادلاب فلكملا ريزولا

تاـــــقــفـنـلاــب رـــئازــجلا ةــيالو ةــيـنازــيم لـــفــكـتـت:٦١ ةّداملا
.رئازجلا عماجل ةيامحلا طيحم نيمأتب ةــطـبترـملا

تابوقعلل موسرملا اذه ماكحأ مارتحا مدع ضّرعي:7١ ةداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

،ءاــضتـقالا دــنـع ،موــسرـــملا اذــه ماــكــــحأ حــضوــت:٨١ ةّداملا
ريزولاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجوـمب
.نيينعملا ءارزولا وأ

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٩١ ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ريارـبـف71 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر5 يـف رــئازــجلاـب رّرــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

٢٤٤١ ماع بجر٨ يفخرؤم٦7-١٢ مقريذيفنتموسرم
موـــسرــملا لدـعـــــــي،١٢٠٢ ةــنس رــــيارـبــف٠٢ قــفاوــملا
2441 ماع مرحم21يفخرؤملا932-02 مقر يذــيفنتلا
تاــيفيك ددـــحي يذلا0202 ةـنس تشغ13 قــــفاوــــملا
ةـــفصب ،لــــفــكتلا يف ةـيموـمــعلا ةــــنيزــخلا رارــــمتسا
ضورـــــقـلا ىلع ةدــئافلا ةــبسنضـيفختب ،ةــيئانثتسا
ةــيلاملا تاــسسؤملاو كوــنبلا فرـــط نم ةــــحونمملا
نوــهــجاوـــي نـــيذـــلا صاوــخلاو تاــسسؤملا ةدـــئاـــفـــل

.)91 - ديفوك( انوروك سوريف ءاــبو ببسب تاـبوعص

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناـــتداــمـــلا اــمــيس ال ،روـــتـسدــلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةـنـس رـبــمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا رــيزوــلا نييــعت نــمضـتـملاو

يف خرؤملا361-٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنـس وـيـنوــي32 قــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدــعــقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا932-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــلا0202 ةنس تشغ13 قــــــفاوــــــملا2441 ماـــــــع مرـــحم21
ةفصب ،لفكتلا يف ةيمومعلا ةنيزخلا رارمتسا تايفيك ددحي
ةحونمملا ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفختب ،ةيئانثتسا

تاسسؤملا ةدئافل ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم
سوريف ءابو ببسب تاـبوعص نوهجاوي نيذلا صاوخلاو
،لدعملا ،)91 - ديفوك( انوروك

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نم5 ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةّداملا
تشغ13 قفاوملا2441 ماع مرـــحم21يف خرؤملا932-02 مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس

يذــيـفنـتلا موسرـــملا  ماــــكــحأ ناـــــيرـــس دّدــمـــي:5 ةّداملا”
تشغ13 قفاوملا2441 ماع مرحم21يف خرؤملا932-02 مقر

.”1202 ةنس سرام13 ةياغ ىلإ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي:2 ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

رــيارـبـف٠2 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر8 يف رئازـجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع


