
ـه344١ ماع مرحم٧٢ دحألا ٨6 ددعلا

م١٢٠٢ ةنسربمتبس٥ قفاوملا نوسمخلاو ةنماثلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا

ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

29  ىلإ98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا86élc05-0023 ب.ج.ح

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



٨6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع مرحم٧٢
33م١٢٠٢ ةنسربمتبس٥

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
صخري يذلا12٠2 ةنــس ويـــلوـــي7 قفاوملا2٤٤1 ماــع ةدـــعــقــلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

لاوــــــش92 يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييــعـت نــمــضـتملاو12٠2 ةـنـس وينوي٠1 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع
ينيوكتلا ثحبلل رــيدــم ةبئان ،يدافوب ةنيمسي ةيراتخم ةّديسلا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

ةنيـمــــسـي ةــيراـتـــخـم ةدّيـــسلا ىلإ ضّوـــــــــفـي: ىلوألا ةداملا
دودـــح يف ءاــضــمإلا ،ينـيوــكتـلا ثـحـبلا رــيدــم ةـبـئاــن ،يداــفوــب

ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب ،اهتايحالص
.ترارقملاو تارارقلا ءانثتساب ،قئاثولا عيمج

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع ّةجحلا يذ22 يف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نايز نب يقابلا دبع
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،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يــف خّرؤــــملا182-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـب–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويـلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماع ةدــــعـــقــلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خّرؤملا77-31 مــقر يذيفنتلا موسرـملا ىضــتـقــمبو–
دّدحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٤31-12 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ليربأ7 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
يذلا12٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي7 قـــفاوــــملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقــلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

21  يــف خّرؤــملا يذيفنتلا موسرـملا ىلــــع عالـــطالا دـــــعـبو–
نــمــضـتملاو12٠2 ةـنــــس وــيــنوـــي32 قفاوملا2٤٤1 ماعةدعـقـلا يذ
ةماعلا لئاسولل رـــيدــم ةبئان ،قفاومل نب ةقيتع ةّديـسلا نييــعـت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

،قفاومل نب ةقيتع ةدّيـــــسلا ىلإ ضّوـــــــفي: ىلوألا ةداملا
،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةماعلا لئاسولا ريدم ةبئان
،قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب
.ترارقملاو تارارقلا ءانثتساب

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ٥ قفاوملا2٤٤1 ماع ّةجحلا يذ62 يف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نايز نب يقابلا دبع

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ويلوي٢٢ قفاوملا٢44١ ماع ةجحلا يذ٢١ يفخّرؤم رارق
تاجوتنملا ليــــجــسـت تاــيــفـــيك ددــــحي ،١٢٠٢ ةـــنــــس

ةقوسملا ريغو ةلجسملاو ةدروتسـملا ةــينالديصلا
.أشنملا دلب يف

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤملا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمب–
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنسوينوي8 قفاوملا
،هنم13ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل

يف خرؤـــملا182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنـــسويلوـــي7 قــــفاوملا2441 ماع ةدعــقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنـــس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا172–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

يفخّرؤملا523–02 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
0202 ةــنـس رـبـمفوــن22 قفاوملا2441 ماــع يــناــثلا عـيـبر6
 ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب قلعتملاو

قفاوملا2441ماع ناضم82 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
لـيجـســتلا فــــلـم لـيـكــــشت ددــــحــي يذـــــلا12٠2 ةـنــــــس وــياــم٠1
بطلا يف ةلمعتسملا ةــيودألا ليـــــجست ررـــقم دــــيدـــــجت فـــــلمو
،يرشبلا



ـه344١ ماع مرحم٨6٧٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنسربمتبس٥ 34

: يتأي ام ررقي

موـــسرـــملا نـــم91 ةاــملا ماـــكحأل اــقــيـبـطـت:ىلوألا ةداملا
2441 ماع يناثلا عيبر6يفخّرؤملا523–02 مقر يذيفنتلا
ليجست تايفيكبقلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا
ليجست تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةينالديصلا داوملا
يف ةقّوسملا ريغو ةلجسملاو ةدروـتسملا ةينالديــــصلا داوملا

.أشنملا دلب

دروتسملا ينالديصلا جوتنملل أشنملا دلب ددحي :2 ةداملا
قوسلا يف عضولاب صيخرتلا هيف ملسي يذلا دلبلا هنأ ىلع
عيبلا ةداهش ،ءاضتقالا دنعو ،ينالديصلا جوتنملا ةداهشو
.رحلا

قلعت اذإ ةــبلاـــطلا ةينالديـــصلا ةســـسؤمـلل نــــكمي ،هنأ ريغ
ةدعل ةينالديصلا ةيميظنتلا تاطلسلا عمجي ءارجإب رمألا
عــــضولاب صيـــــخرتلا ميدـــقت ،ينــــعملا أشنملا دلب اهيف امب لود

ةينالديصلا ةيميظنتلا ةطلسلا فرط نم ملسملا قوسلا يف
،دروتسملا ينالديصلا جوـــتنـــملا قـــيوـــست تاـــبثإو ةيزكرملا

.دحاو وضع دلب يف ،لقألا ىلع

يــنالدــيـص جوـتـنـم لــيـجــــسـت بــلـط لوــبــــق مـــتـي :3 ةداملا
اهنم  اميس ال ،أشنملا دلب يف قوـسـم رـيـغو لـجـسـمو دروـتـسـم
: امدنع ،ةيساسألا ةيودألا

رــخآ دــلـب يف ايـلـعـف ينالديـصـلا جوـتـنملا قــيوـسـت نوــكـي–
،ةمراص ةينالديص ةطلس هيف رفوتت

يف قوسم ريغ نكلو الجسم ينالديصلا جوتـنـملا نوـكـي–
طقف ضرعلا وأ /و بيــــضوــتلا نـــم عونل ةبــســـنلاب أشنملا دلب
رــخأ دلب يف جوتنملا اذه قيوست تابـثإ بـلطـلا مدـقـم نكـمـيو
نــم اــهـب فرتـعـم ةـيـنالدـيـص ةيـمـيـظـنت ةـــطـلس هـيــف رــفوــتت

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا فرط

نأ ةــبلاـطـلا ةـيـنالدـيصـلا ةـسـسؤــملا ىلــع بــجي :4 ةداملا
: نأ تبـثـت

جوتنملا سفن وه ليجستلل عضاخلا ينالديصلا جوتنملا–
،أشنملا  دلب يف لجسملا

جوتنملا سفن وه ليجستلل عضاخلا ينالديصلا جوتنملا –
ةيميظنت ةطلس هيف رفوتت رخآ دلب يف قوسملاو لجسملا

فرط نم اهب فرتعم ةينالديص ةطلس وأ ةمراص ةينالديص
،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

وأ قيلعت ىلإ دوعي ال ينالديصلا جوتنملا قيوست مدع–
ةينالديصلا ةيميظنتلا ةطلسلا فرط نم جوتنملا بحس

،أشنملا دلبلل

جوـتـنـملا ليـجـسـتـلا بـلـط نمـضـتي نأ بــجي:٥ ةداملا
دــلــبــلا يـف قوـسـملا رـيـغو لـجـسـملاو دروـتـسـملا يــنالدـيصـلا

اــقـبط ةــبوـلـطملا رـصانـعــلاو قــئاــثوــلا ىلإ ةــفاــضإلاب أـشــنملا
قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر82 يف خرؤملا رارقلا نم٤ ةداـمـلل
: يتأي ام ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس ويام٠1

ينالديصلا جوتنملا ةداهشو قوسلا يف عضولاب صيخرت –
 ،أشنم دلب يف ةينالديصلا ةيميظنتلا ةطلسلل

لــكو رحلا عـيبـلا ةداــهـشو قوـسـلا يـف عـضوــلاـب صـيـخرـت–
تبثت ،ةينالديصلا ةيميظنتلا ةطلسلا اهملست ىرــخأ ةــقـيـثو
رفوتي رـــخأ دلــب يف ينالديـــــصلا جوتـــنملا قـــيوـــستو ليــــجـــست
نم ،اهب فرتعم وأ ةمراص ةينالديص ةيميظنت ةطلس ىلع
،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا فرط

رــخآ دـلـب يف هيـلـع قــفاوــملا جوــتنـملا صــئاـصــخ صـخـلـم–
،جوـتـنملا اذــه هـيف قّوـسـي

ةظقيلا ماظن ساسأ ىلع رطخلاب ةنراقـم ةدــئاـفــلا ةبـسـن–
،ةحلاص تيقب ،رخآ دلب يف ةيودألا صوصخب

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نكمي ،هنأ ريغ
.ةديفم اهاري ةيليمكت تامولعم يأ بلط

ليجست ىلع قبطت ،رارقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم:6 ةداملا
يف ةقوسملا ريغو ةلجسملاو ةدروتسملا ةينالديصلا داوملا

نم9٤ ىلإ٠2 نم داوملا يف ةددحملا تايفيكلا أشنملا دلب
يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٥23–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع

ةّيروهمجلل ةّـيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف رارقلا اذـــه رـــشــنـي :٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

ويلوي22 قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ21 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دـــمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

`````````````````````````H`````````````````````````

تشغ٠3 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخرؤم رارق
يرازولا بتكملا ريسو ةليكشت دّدحي ،1202 ةنس

ةرازو ىوتسم ىلع ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل
.ةينالديصلا ةعانصلا

`````````````````````````

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

يناثلا عــيـــبر03 يف خّرؤــــملا42-59 مـــقر رــــمألا ىضــــــتقمب–
ةيامحب قلعتملاو5991 ةنـــس ربمتـــبـــس52 قـــفاوــــملا6141 ماع
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

يف خرؤــملا182-12 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت


