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ـه١٤٤١ ماع بجر٥١٦٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس سرام١٢ 6

١٤٤١ ماع بجر٦٢ يفخّرؤم٩٦–0٢ مقر يذيفنتموسرم
ريبادـتـب قـلـعـتـي ،0٢0٢ ةـــنس سراـــم١٢ قـــفاوملا
اـــــــــنوروــــــك سورــــــيــــف ءاـــــــبو راشـــــتــــنا نـــم ةــــياــــــقوــــلا
.هتحفاكمو )٩١–ديفوك(

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

3٤١و٤–٩٩ ناـــــــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــــنب –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج7 يف خّرؤمـلا7٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو88٩١ ةنس يفناج٦2 قفاومـلا8٠٤١ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

لوألا عيبر3 يف خّرؤمـلا٦٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي72 قفاومـلا٩١٤١ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلل ةماعلا

ىدامج7١ يف خّرؤمـلا3١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمـــضـــتـــمـلاو١٠٠2  ةنــــستـــشـــغ7 قــــفاوــــمـلا22٤١ماــــــع ىلوألا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىدامج72 يف خّرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو٤٠٠2ةنستشغ٤١ قفاومـلا52٤١ماع ةيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىدامج٩١ يف خّرؤمـلا3٠–٦٠ مـــقر رـــمألا ىضتــــقمبو –
نمضتمـلاو٦٠٠2ةنس ويلوي5١ قفاومـلا72٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا7٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا33٤١ماع

ماع لاّوش١١ يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩3٤١

يف خّرؤملا٠73–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يف خّرؤملا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس يفــناــج2 قـفاوــمـلا١٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

ريــــــبادت ديدـــــحت ىلإ موــــسرــــمـلا اذه فدــــــهي: ىلوألا ةّداملا
سوريف  ءابو راشتنا نم ةياقولل ةهجومـلا يعامتجالا دعابتلا

 .هتحفاكمو )٩١–ديفوك( انوروك

كاكتحالا نم ،ةيئانثتسا ةفصب ،ّدحلا ىلإ ريبادتلا هذه يمرت
.لمعلا نكامأ يفو ةيمومعلا تاءاضفلا يف نينطاومـلا نيب يدسجلا

ىلع ،موـــسرمـلا اذه عوـــــضوم ريــــبادـــــتلا قـــــبطت :٢ ةّداملا
.اموي )٤١( رشع ةعبرأ ةدمـل ينطولا بارتلا ةفاك

١٤٤١ ماع بجر٤٢ يفخّرؤم٨٦–0٢ مقر يذيفنت موسرم
زكرم ءاشنإ نمضتي ،0٢0٢ ةنس سرام٩١ قفاوملا
،فاص ينب ةيدلبب نوقشرل نيدهاجملل ةحارلا

.تنشومت نيع ةيالو
––––––––––

  ،لوألا ريزولا ّنإ

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

3٤١و٤–٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤملا7٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ديهشلاو دهاجملاب قلعتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ5 قفاوملا٩١٤١

يف خّرؤملا٠73–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا372–3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3١٠2 ةنس ويلوي52 قفاوملا٤3٤١ ماع ناضمر٦١
اميس ال ،نيدهاجملل ةحارلا زكارمل يساسألا نوناقلا ليدعت
،هنم٤ ةداملا

: يتأي ام  مسري

موــــــسرــــملا نم٤ ةداــــملا ماكـــــــــحأل اقيــــبـــــطت : ىلوألا ةّداملا
٤3٤١ ماـــــــع ناضمر٦١ يف خّرؤملا372–3١ مـقر يذـيـفـنـتــلا
اذه فدــهي ،هالـــعأ روكذـــــملاو3١٠2 ةنــــس وــــيلوي52 قـــــفاوـــــملا
نوــقشرــل نــيدــهاـــجـــمـــلـــل ةـــحارـــلا زـــكرـــم ءاشنإ ىلإ موسرملا

هذه ةمئاق ميمتتو ،تنشومت نيع ةيالو ،فاص ينب ةيدلبب
.موسرملا اذهب قفرملا قحلملل اقبط زكارملا

ةّيمـــــــسّرلا ةديرــــجلا يف موــــسرملا اذه رـــــشــــني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٤2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

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

نيدهاجملل ةـحارلا زــــــكرـــــم
نوقشرل

ةـــــــيالو ،فاــــص يـــنب ةـــــيدلب
تنشومت نيع

ةسسؤملا ةيمست

قحلملا
نيدهاجملل ةحارلا زكارم ةمئاق

ةسسؤملا رقم



٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع بجر٦٢
7م0٢0٢ ةنس سرام١٢

،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارم ومدختسم –

،ةيرطيبلا ةطلسلل نوعباتلا نومدختسمـلا –

،ةيتابنلا ةحصلا ةطلسل نوعباتلا نومدختسمـلا –

،ريهطتلاو ةفاظنلا ماهمب نوفلكمـلا نومدختسمـلا –

.ةسارحلاو ةبقارمـلا ماهمب نوفلكمـلا نومدختسمـلا –

اهل عـــبــــتي يتلا ةــــصـــتــــخملا تاطــــلـــسلا نكــــمي ،هّنأ رــــــيغ
عضوب صخرت نأ ،ءارجإلا اذه نم نونثتسملا نومدختسملا

.ةيئانثتسا ةلطع يف اهيمدختسم

،هالعأ هيلع صوصنمـلا ءارجإلا نم ىنثتسي نأ نكمي امك
نوـمزالــلا نوــمدــخــتسمـلا ،ةصتــخملا ةــطــلسلا رارــق بجومب
.ةيويحلا ةيمومعلا تامدخلا ةيرارمتسال

ءاسنلل ةيئانثتسالا ةلطعلا يف ةيولوألا حنمت:٨ ةّداملا
اذكو،راغصلا نهئانبأ ةيبرتب تالفكتمـلا ءاسنلاو لماوحلا
نوناعي نيذلا كئلوأو ،ةنمزم ضارمأب نيباصملا صاخشألل

.ةيحص ةشاشه

ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤمـلا ذختت نأ نكمي:٩ ةّداملا
نيـــــناوقلا مارـــــتحا لــــظ يف دعــب نع لـــــمعلا عــــجــــشي ءارجإ لك
.اهب لومعمـلا تاميظنتلاو

لك ،ايميلقإ صتخمـلا يلاولا ذختي نأ نكمي:0١ ةّداملا
انوروك سوريف راشتنا نم ةياقولا راطإ يف جردني ءارجإ
: ّرخسي نأ ،ةفصلا هذهب هنكمي امك ،هتحفاكمو )٩١–ديفوك(

نيعـــباـــتـــلا نييرـــبـــخملاو ةـــحصلا كالسأ يمدـــخـــتسم –
،ةصاخلاو ةيمومعلا ةيحصلا تاسسؤملل

ةيامحلاو ينطولا نمألا كالسأل نيعباتلا نيمدختسملا –
كلس لكو ،ةيمومعلا ةفاظنلاو ةيحصلا ةياقولاو ةيندملا

،هتحفاكمو ءابولا نم ةياقولا ريبادتب ينعم

ةحفاكملاو ةياقولا تاءارجإب اينعم نوكي نأ نكمي درف لك –
،ةينهملا هتربخ وأ هتنهم مكحب ءابولا اذه دض

ىرخأ قفارم يأ وأ ةيقدنفلا قفارملاو ءاويإلا قفارم لك –
،ةصاخ وأ ةيمومع

امهم ،ةصاخ وأ ةماع ،ةيرورضلا دارفألا لقن لئاسو لك –
،اهتعيبط تناك

زهجت وأ يحصلا لقنلل لمعتست نأ نكمي لقن ةليسو يأ –
.ةصاخ وأ ةماع تناك ءاوس ،ضرغلا اذهل

ةيمومع ةأشنم يأ ريخست ايميلقإ صتخملا يلاولا نكمي
.نينطاوملل تامدخلا نم ىندألا دحلا نامضل ةصاخ وأ

نـم ءادــتباذيـفـنتلا زيـح موـسرـمـلا اذـه لخدي:١١ ةّداملا
.احابصةدحاولا ةعاسلا ىلـع ،٠2٠2 ةنس سرام22 دحألا موي

ةّيمسّرلا ةدـيرــــجلا يف موـــسرـــملا اذـه رــــــشني :٢١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٦2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

بسح ،ءاضتقالا دنع ،اهديدمت وأ ريبادتلا هذه عفر نكميو
.اهسفن لاكشألا

اهرـــــكذ يتآلا صاخـــــــشألا لقـــنتاـــطاــــشن قـــــلعت:3ةّداملا
: هالعأ2 ةداملا يف ةروكذمـلا ةرتفلا لالخ

ةكبشلا ىلع نيرفاسملل يمومعلا لقنلل ةيوجلا تامدخلا –
،ةيلخادلا

يرضحلا هبشو يرضحلا : تاهاجتالا لك يف يربلا لقنلا –
،تايالولا نيبو تايدلبلا نيبو

،ةيديدحلا ككسلاب نيرفاسمـلا لقن –

دعاصمـلاب لقنلاو ،ياومارتلاو ،ورتمـلا : هجومـلا لقنلا –
،ةيئاوهلا

.ةرجألا تارايسب يعامجلا لقنلا –

.نيمدختسمـلا لقن طاشن ءارجإلا اذه نم ىنثتسي

ىلوتي ،هالعأ3 ةدامـلا ماكحأب ساسمـلا نود:٤ ةّداملا
اميف لك ،ايميلقإ صتخمـلا يلاولاو لقنلاب فلكملا ريزولا

ةيرارمتسا نامض لجأ نم صاخشألا لقن ميظنت ،هصخي
: يف ةيويحلا تاطاشنلا ىلع ظافحلاوةيمومعلا ةمدخلا

ةددحـملا ،موسرمـلا اذه ماكحأ نم ةانثتسمـلا حلاصمـلا –
:هاندأ7 ةداملا يف

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤمـلا –

.ةيلامـلا حلاصمـلاو ةيداصتقالا تائيهلا –

مراصلا ديقتلا لظ يف لقنلا ميظنت متي نأ بجي،نكي امهمو
،)٩١– ديفوك(  انوروك سوريف راشتنا نم ةياقولا تايضتقمب

.ةيمومعلا ةحصلل ةصتخملا حلاصملا فرط نم ةررقملا

ةروكذملا ةدملا لالخ ،ىربكلا ندمـلا يف قلغت:٥ ةّداملا
تاسسؤمو ،تابورشملا عيب تالحم ،هالعأ2 ةداملا يف

ءانثتساب،معاطمـلاو ضرعلاو ةيلستلاو هيفرتلا تاءاضفو
.لزانمـلا ىلإ ليصوتلا ةمدخ نمضت يتلا كلت

،ىرخأ ندمو ةطشنأ ىلإ قلغلا ءارجإ عيسوت متي نأ نكمي
.ايميلقإ صتخمـلا يلاولا نم رارق بجومب

،رجألا ةعوــــــفدم ةــــيئانـــــثتسا ةلـــطع يف عــــضوي:٦ ةّداملا
ىلع%٠5 ،هالعأ2 ةدامـلا يف اهيلع صوصنمـلا ةدملا لالخ
.ةيمومع ةرادإوةسسؤم لك يمدختسم نم ،لقألا

٦ ةدامـلا يف هيلع صوصنملا ءارجإلا نم ىنثتسي :7 ةّداملا
: مهركذ يتآلا نومدختسملا ،هالعأ

،ةمِدختسمـلا ةهجلا تناك امهم ةحصلا ومدختسم –

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملل نوعباتلا نومدختسمـلا –

،ةيندمـلا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل نوعباتلا نومدختسمـلا –

،كرامجلل ةماعلا ةيريدملل نوعباتلا نومدختسمـلا –

،نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملل نوعباتلا نومدختسملا –

تالصاوملل ةماعلا ةيريدملل نوعباتلا نومدختسمـلا –
،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا


