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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب
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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



55  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةجحلا وذ٤
31م١٢٠٢ ةنس ويلوي٤١

دــعــب تــجردــنا يـتـلا تارــيـغـتلل ةـيــجوــلوــنورــك لـيصاــفـت–
فرـــط نـــم اـــهداـــمــــتــــعا يراجلا وأ ةدــــمـتـعملا ءاودــلا لـيـجـست
،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

لـبـق نـم دــمـتـعملاولدـــعملا جوـتـنملا صـئاـصــخ صــخلم–
،أشنملا دلب يف ةينالديصلا ةيميظنتلا ةـطـلسـلا

لوألا قحلملل اقفوجوتنملا صئاصخ صخلمل حارتـقا–
ءاودلل يلوألا بيضوتلاو يوناثلا بيضوتلا نم جذومنو
قحلملل اقفو ،ةيرئازجلا قوسلل ةصصخملا ةرشنلا اذكو
ةــغــلــلاــب ةــلوــهسب اــهــتءارــق نــكــمــي ،ةــيــئرــم فرــحأب ،يناــثـــلا
ناقحلملا( رئازجلا يف ةلمعتسم ةيبنجأ ةغل يأبو ةيبرعلا
،)رارقلا اذه لصأب ناقفرم يناثلاولوألا

ةداهشو أشنملا دلب يف قوسلا يف عضولاصيخرت ديدجت–
ىرخأ ةقيثو يأ وأ رحلا عيبلا ةداهشوينالديصلا جوتنملا

نع ةرداص ،أشنملا دلب يف ءاودلا قيوستو ليجست ءاقبإ تبثت
،ةينالديصلا ةيميظنتلا تاطلسلا

عينصتلا يف نيلخدتملا فلتخم نأ اهنم نيبتي ةقيثو–
،يئاـهـنـلا جوـتـنـمـلـل ،ءاضتـقالا دــنــعو ،ةــيداــيــعــلا براــجــتــلاو
تاسرامملاوةنسحلا عينصتلا تاسرامم عم ةقباطملا اميسال
لازاـم ةـنسحلا ،ةــيداــيــعــلا تاسراــمملاوةـنسحلا ةـيرـبـخملا

وأ/و اهيلع قفاوملا ةطشنألا ذيفنتل مهنادلب يف اهب اصخرم
،ليجستلا ررقم ديدجت فلم يف اهب حرصملا

عضول هيلع لوصحلا مت ديدجت وأ حيرصت يأ نم ةخسن–
،ىرخألا لودلا يف هديدجتو قوسلا يفءاودلا

.ءاودلا رعس ةبيكرت–

جئاتنب ةقلعتملا تامولعملاوقئاثولا نوكت نأ بجي
ةيداـيـعـلاوةــيداـيـعـلا رـيـغ براـجـتلاو ،ةـيـنالدــيـصلا براـجتـلا

مـيـظـنـتلل اــقــفواـــهـعـضو مــتـي ةـلـصـفـم تاــصـخـلـمب ةــقـــفرم
.لاجملا اذــه يف هــب لوــمعـملا

يف ةروكذملا قئاثولاو تامولعملا ميدقت متي:11 ةداملا
،)2( نيـتدــحو يف دــحوــم يـنـقــت فلم لكش يف ،هالــعأ9 ةداـملا

ليجستلا ررقم ميلست نم ءادتبا ،تاريغتلا لك ىلع يوتحي
:رارقلا اذه لصأب قفرملا عبارلا قحلملل اقفو

،ةصاخلا ةيرادإلا تايطعملا ىلع يوتحت:1 ةدحولا–

رـيــغ ،ةدوــجلا لوــح تاـصـخـلم ىلــع يوـتــحت:2ةدحولا–
.ةيدايعلاوةيداـيـعلا

لـــكـشـلل مراـصــلا مارـتحالا عم ناــتدــحوــلا مدــقــت نأ بــجـي
قــحــلـملا يـف ليـصفتـلاب نيبملا مـيـقرـتـلا ماــظـنو ىوتحملاو
.هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف روكذملاو عبارــلا

عادـيإ بلـط ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوــلا ةــلاــكوــلا نــكــمــي
5 ةداملا ماكحأل اقفو )5( سمخلا تادحولا نمضتي لماك فلم
.هالعأ

مايقلا ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نكمي:21 ةداملا
ديدجت بلطل ينقتلا مييقتلا جئاتن دعب ءاودلا ةدوج ةبقارمب
.ليجستلا ررقم

مدقت نأ ،بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي
ةبقارمل ةهجوملا تانيعلا ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل

اقبط هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا يئاهنلا جوتنملا ةدوج
.هالعأ7 ةداملا ماكحأل

ىلوألا ىداـــمــج21 يف خّرؤـملا رارــقــلا ماـــكــحأ ىغــلـت:31 ةداملا
ليكشت ددحي يذلا0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441 ماع
.يرشبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا ليجست فلم

ةـــّيــمــسرــلا ةدـــيرـــجلا يــف رارـــقــلا اذــــه رـــشــــنـي:41 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهـمـجلل

وـــياــم01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82يف رئازـــجلاــب رّرـح
.1202 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نمحرلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم رارق
ىلوألا ىدامج21 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
نمضتملاو0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441 ماع
ىلع ةــــــــقداصملا ةـــــــــنجل ءاضعأو سيـــــــــئر نييـــــــــعـــــــــت
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم رارق بجومب
2441 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس

ســيــئر نيـيـعـت نـمضتملاو0202 ةنـس رــبـمـسيد72 قــفاوــملا
ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةنجل ءاضعأو

: يتأي امك ،يرـشـبلا بــطـلا يف

رــــيــــيــــغــــت نودـــــب( .........................................................“
،ةحصلاب فّلكملا ريزولا )ىتح

نـمألل ةينطولا ةــلاــكوــلا نــع لـثمم ،يـتـباـن رـيـشب دــّيسلا–
،يحصلا

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


