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ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو


 رــبمتبس ٧١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ٠٢ يف خرؤـــم رارـــق
 ٧٢ يـف خّرؤـــــــملا رارــــــقلا ممــــتيو لدــــعي ،٢٢٠٢ ةــــنس
 ١٢٠٢ ةـــــنس رــــــبوـــــتكأ ٥ قـــفاوــــملا ٣٤٤١ ماــــع رــــــــفص

 ةسسؤملا دامتعا بـلـط فـلــم رــصاـنـع ددــحـي يذــــلا
 ةينالديصلا داوـمـلـل ةـلـمجلاـب عـيزوـتـلـل ةـيـنالدـيصلا

 اذكو فلملا ةجلاعم تايفيكو ةيبطلا تامزلتسملاو
.ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

 11 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمب –
 نــــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رـــبمتبس 8 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع رــــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 091-91 مقر يذيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
 دّدحي يذلا 9102 ةنس وــيلوي 3 قـــفاوملا 0441 ماـــع لاوـــش 03
 ،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤـملا 172-٠2 مـقر يذــيفنتلا موـسرملا ىـضتقمبو –
 يذــــلا 0202 ةنس رــــبمتبس 92 قـــــفاوـــملا 2441 ماـــع رـــــفص 11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

 يـف خّرؤملامقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 قـــلعتملاو 12٠2 ةــنـس رــياربف 32 قـــفاوملا 2٤٤1 ماــع بــــجر11
 داوملا اميس ال ،اــهدامتعا طورـشو ةــينالديصلا تاـــسسؤملاب
،هنم 22و 91و 11

 يف خرؤملا ٤22-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةـــنس وــــيام ٤2 قـــفاوملا 2٤٤1 ماــــع لاوــــش 21
،ةيساسألا ةيودألا ةمئاق دادعإ تايفيك

 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 72 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 داــمتعا بــلط فـــلم رـــصانع ددــحي يذـــلا 12٠2 ةنـس رـــبوتكأ ٥
 ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا ةسسؤملا

 ةمئاق اذكو ،فلملا ةجلاعم تايفيكو ةيبطلا تامزلتسملاو
،ةيرهوجلا تاليدعتلا

:  يتأي ام ررقي

 ضعب ميمتتو ليدــعت ىلإ رارقلا اذــه فدــهي : ىلوألا ةّداملا
 ربوتكأ ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع رــفص 72 يف خرؤــملا رارــقلا ماـــكحأ

 ةـــسسؤملا داـــمتعا بــــلط فــــلم رـــصانع ددـــحي يذــــلا 12٠2 ةــــنس
 تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا
 تالـــــيدعتلا ةـــمئاق اذـــــكو ،فــــلملا ةــــجلاعم تاــــيفيكو ةـــــيبطلا
.ةيرهوجلا

)عبات( قحلملا لودجلا

ددعلاةعانصلل ةيئالولا تايريدملايلاعلا بصنملا

ةعانصلل ةيئالولا تايريدملا ناونعب
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ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 32

 خرؤــملا رارــقلا نــم 3 ةداــملا ماـــكحأ ممــتتو لدـــعت : ٢ ةداملا
 روـــكذملاو 12٠2 ةنس رــبوتكأ ٥ قـــفاوملا 3٤٤1 ماع رــفص 72 يف

: يتأي امك ،هالعأ

 فلمب ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط قفري : 3 ةداملا"
: نمضتي

،فانصألا بسح )ىتح رييغت نودب(.......................... –

،ماعلا ريدملا وأ رّيسملل ةيوهلا ةقيثو نم ةخسن –

 وأ ّريسملل ةبسنلاب ايلع تاسارد تاونس )3( ثالث تابثإ –
 عاــــطقلا يف )2( ناتنس اهتدم ةينهم ةربخ تابثإ عم ماعلا ريدملا
 تاوــــنس )3( ثالـث تاــبثإ ميدـــقت ةيمازلإ نـــم ىـــفعيو .يــــنالديصلا

 ةربخ تبثي يذلا ماــعلا رـــيدملا وأ رــــّيسملا ،اــــيلعلا تاــــساردلا نـــــم
،ةينالديص ةسسؤم يف تاونس )٥( سمخ اهتدم ةينهم

 يفوــتسي نأ مــهدحأ ىلع بـــجي ،نــيّريسملا ددــــعت ةــــلاح يف –
،هالعأ ةروكذملا طورشلا دحأ

."........................)ريـيـغـت نودـب يقاـبـلا(............................

 طورشلا رتفد نم 6و 2 نيتداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٣ ةداملا
 ربوتكأ ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 72 يف خرؤملا رارقلاب قحلملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس

 ةــــــــلمجلاب عــــيزوتلاب ةــــينالديصلا ةســــسؤملا مزـــــتلت : 2 ةداملا"
 تاــــيـلدـــــــيصلـل ةــــيـبـطـلا تاــــمزـــــــلــتسملاو ةــــيــنالدــــــيصلا داوـــــمــلــل
 ةـــــــحصلا تاـــــسسؤــــملو عـــــيزوـــــتلل ةــينالدــــــــيصلا تاــــسسؤمللو
 بارــــتلا ىلع ةـــعزوملاو اــــنوناق ةدــــــمتعملا ةــــــــصاخلاو ةــــــيمومعلا
.ينطولا

.".............................)رييغت نودب يقابلا(.........................

.................................)رييغت نودب(.................. : 6 ةداملا "

..................................)رييغت نودب(....................................

...................................)رييغت نودب(.....................................

 ةأشنملا ةينالديصلا تاسسؤملا ىلع ءارجإلا اذه قبطي ال
 تـــبثتو ،لـــبق نـــم ةدـــمتعم ةــــسسؤم طاــــشن عـــيسوت راـــطإ يف
.ةربخلا نم )2( نيتنس

 تاسسؤمو تايلديصلا ىلع داوملا هذه عيزوت رصتقيو
."طقف ةصاخلاو ةيمومعلا ةحصلا

 تاسسؤملاب قلعتملا طورشلا رتفد ماكحأ ممتت : ٤ ةداملا
 تامزلتسملاو  ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا
 3٤٤1 ماـــــع رـــــفص 72 يف خرؤـــــملا رارــــقلاب قــفرملا ةـــيبطلا
 نيتداــــمب ،هالـــــعأ روـــــكذــملاو 12٠2 ةــنس رــــبوـــتكأ ٥ قــــفاوــــملا

: يتأي امك ناررحت 1 رركم 33و ررــكم 33

 لاسرإب ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت : رركم 33 ةداملا "
 وأ/و ةـــــينالديصلا داوـــــملل ةرــــفوتملا تاــــنوزخملا ةـــــيعضو
 دنعو ،ايرهش ،ةيساسألا اهنم اميس ال ،ةـــيبطلا تامزلتسملا
 ةـــفلكملا ةرازوـــــــلل ةــــصتخملا حــــلاصملل ،اــــــيعوــــــبسأ ةـــــجاحلا

.ةنّمؤم ةينورتكلإ ةقيرطب ةينالديصلا ةــعانصلاب

 ســــــفن بـــــسح ،رــــهشأ )3( ةـــــثالث لــــــــك لاــــسرإب مزـــتلت اـــــمك
 تاــــمزلتسملاو ةــــينالديصلا داوــــملا تايمكو ةـــــمئاق ،لاكشألا
."ةيحالصلا ةيهتنملا ةــــــيبطلا

 مالـــــعإب ةــــينالدــــيصلا ةــــسسؤــــملا مزـــــتلت : 1رركم 33 ةداملا"
 ةـــياهن يف ةـــينالديصلا ةـــعانصلا ةرازوــــل ةـــصتخملا حــــلاصملا

 تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا درــج ةــيعضو نــــع ،ةــنس لك
."ةّنمؤم ةينورتكلإ ةقيرطب ،ةيساسألا اهنم اميس ال ،ةــيبطلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوع يلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٧١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع رـــــفص ٠٢ يف خرؤـــــم رارـــــق
 عــيــبر ٩ يـف خّرؤــملا رارــــقلا ممـــــــــتيو لدـــــــعي ،٢٢٠٢ ةنس

 ١٢٠٢ ةــــنـس رــــبـمــفوــن ٤١  قــــفاوـــمـــلا ٣٤٤١ ماــــع يــــــناــثــلا
 ةسسؤملا دامتعا بـلـط فــــلــم رــــــصاـنـع ددـــــحـي يذــــــلا
 ،فــــــلملا ةـــجلاعم تايـــفيكو لالــــغتسالل ةــــينالديصلا

.ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

 11 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمب –
 نــــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس 8 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع رـــــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 9102 ةنس ويلوي 3 قفاوملا 0441 ماع لاوش 03
 ،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

 11 يف خّرؤملا 172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحــي يذـــلا 0202 ةـــنس رـــــبمتبس 92 قــــــفاوملا 2441 ماــــع رـــــفص
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

 يـف خّرؤملا 28-12 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 قلعتملاو 12٠2 ةــنـسرياربف 32 قفاوملا 2٤٤1 ماــع بجر11
 داوملا اميسال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
،هنم 22و 91و 9


