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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



٦٩ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١٢
31م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٦٢

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

رــبوــتــكأ٢ قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع رـفــص٥٢ يـفخّرؤـــم رارــق
ةجحلا يذ٢١ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةـــنــــس
نمضتملاو٠٢٠٢ ةنس تشغ٢ قفاوملا١٤٤١ ماع
ينـــــــطوـــــــلا زـــــــكرملا ةرادإ ســـلــجــم ءاـــضــــعأ نيــيــعــت
.تالالسلا نيسحــتو يعانطصالا حيقلتلل

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

ربوتكأ2 قفاوملا3٤٤1 ماـع رفص٥2 يف خرؤم رارق بــجومب
1٤٤1 ماع ةجحلا يذ21 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس

سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس تشغ2 قفاوملا
،تالالسلا نيسحتو يعانطصالا حيقلتلل ينطولا زكرملا ةرادإ
: يتأي امك

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،سردإ دامع–“
،اسيئر

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

ةيبرتل ينقتلا دهعملا نع لثمم ،يليازغ ميركلا دبع–
،تاناويحلا

.”.........................)رييغت نودب يقابلا (............................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربوتكأ02 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر31 يفخّرؤم رارق
هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس

.ةعيبطلا ظفحل ةينطولا ةلاكولا
`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر31 يف خّرؤم رارق بجومب
،مـــهؤاـــمـسأ ةــيـتآلا ءاـضــعألا نــّيـــعـي ،1202 ةـنــس رــبوــتكأ02
33–19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل اقيـبـطـت
1991 ةنس رياربف9 قفاوملا1141 ماع بجر42 يف خّرؤملا

يف ،ةـعـيـبـطـلـل ينـطوـلا فــحــتملا مــيــظــنــت ةداــعإ نــمضتملاو
سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا ،ةعيبطلا ظفحل ةينطو ةلاكو
)3( ثالـث ةدمل ،ةــعــيــبــطــلا ظــفحل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا هــيــجوــت

: ديدجتلل ةلباق تاونس

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ةلثمم ،فيصول ايوباك ماهلإ–
،ةسيئر ،ةيفيرلا

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،شمعل ةظيفح–

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،طقير نيدلا رصن–

،ةينطولا ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ليضفلا دمحأ–

،يملعلا ثحبلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،نامرز ةيجن–

.فارشتسالاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ياكبلا عيبر–

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يفخّرؤم رارق
ةصاخلا تايـــفـــيــــكلا دّدــــحي ،1202 ةــــنــــس رــبــــمــــســــيد

ةبسانمب ةــيدودــــحلا ةـــضـــياـــقملا ةراـــجت ةـــــسراــــممل
عئاضبلا ةمئاق اذكو تسغنمات راهيسأ ةرهاظت
.ةينعملا

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

،تارداصلا ةيقرتوةراجتلا ريزو ّنإ

يناثلا عيبر02 يف خّرؤملا73-67 مقر رمألا ىضتقمب–
ةقداصملا نمضتملاو6791 ةنس ليربأ02 قفاوملا6931 ماع
ليوطلا قافتالاب ةقلعتملا ةيفيرعتلاو ةيراجتلا ةيقافتالا ىلع
ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب لجألا

يف رئازجلا ةنيدمب اهيلع عّقوملا ،رجينلا ةيروهمج ةموكحو
،6791 ةنس رياربف91

ماع نابعش62 يف خّرؤملا70-97 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931
،مّمتملاولّدعملا

نابعش8 يف خّرؤملا143-38 مقر موسرملاىضتقمبو–
ةقداصملا نمضتملاو3891 ةنس ويام12 قفاوملا3041 ماع
ةّيروهمجلا ةموكح نيب ةيفيرعتلاو ةيراجتلا ةيقافتالا ىلع
،يلام ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
،وكامابب1891 ةنس ربمسيد4 يف ةعّقوملا

يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

ىدامج6 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا

ةمئاقو ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت ةسرامم تايفيكو طورش
،رجينلا ةيروهمجو يلام ةيروهمج عم لدابتلا عوضوم عئاضبلا

: يتأي ام رّرقي

يرازولا رارقلا نم31 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
2 قفاوـملا1441 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــج6 يف خّرؤــــملا كرـــتـــــشملا

ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ويلوي
ةيدودـــحلا ةـــضـــياقـــملا ةراـــجت ةـــسراـــممل ةـــصاـــخلا تايـــفـــيكلا

عئاضبلا ةمئاق اذكو تسغنمات راهيسأ ةرهاظت ةبسانمب
.ةينعملا
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ةدروتسملا عئاضبلا عيب دئاع هيجوت نكمي ال:7 ةّداملا
.ةّيرئازجلا علسلا ءارشل ّالإ

ريدصتلا ضرغل ةانتقملا علسلا غلبم قوفي نأ نكمي ال
.لوخدلا دنع هب حرصملاوةدروتسملا علسلا غلبم

راهيسأ ةرهاظت يف نوكراشملا حتفي نأ بجي:8 ةّداملا
ىدـل راـهـيسألاـب ةصاـخ ةـيراـج ةـيـكــنــب تاــباسح تسغــنــماــت
ةــــــــيالو بارــــت ىوــــتـــســـم ىلع ةدوـــــجوـــملا ةيــــــــلوألا كوـــــنــــبلا

.تسغنمات

بجي ،تسغنمات راهيسأ ةرهاظت ةياهن دنع:9 ةّداملا
راهيسأ ةرهاظت لالخ ءارشلا يف لمعتسملا ريغ غلبملا عاديإ
ىلع مايأ )3( ةثالث دعب يلوألا كنبلا سفن ىدل تسغنمات
ديدست يف ّالإ هلامعتسا نكمي الو ،ةرهاظتلا قلغ نم رثكألا
.ةّيرئازجلا عئاضبلا نم تايرتشملا

ةعضاخ داوملا لدابتب ةقلعتملا تالماعملا ىقبت:01 ةّداملا
ةيامحوةباقرلا لاجم يف امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل
.كلهتسملا

تسغنمات راــــهــــيـــسأ ةرــــهاـــــــظت ءاــــهـــتـــنا دـــعـــــــب :11 ةّداملا
مل يتلاو ةعيبملا عئاضبلا ةيعضو ّنإف ،اموي )09( نيعستب
نوناق ماكحأل اقبط ةيوست عوضوم نوكت نأ بجي عبت
.كرامجلا

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارــــقلا اذــــه رـــشـــنــــي:21 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس ربمسيد

ڤيزر لامك

تسغنمات راهيسأ ةرهاظت يف ةكراشملا حتفت:2 ةّداملا
يلماعتمونييرئازجلا نييداصتقالا نيلماعتملا مامأ انوناق
.رجينلاويلام يتلود

يتلود نم ةمداقلا عئاضبلا دروتسُت نأ نكمي:3 ةّداملا
تسغنماتويزيليإو راردأ تايالو يف عابتو رجينلاويلام
نإو سابع ينبو راتخم يجاب جربو نوميميتو فودنتو

راـــهــــيسأ ةرــــهاــــظــــت ةرــــتــــف لالــــخ ،تناــــجو مازــــق نإو حــــلاص
.رارقلا اذه يف ةددحملا طورشلا قفو ،تسغنمات

.ةيسيلدت ةلماعم تايالولا هذه جراخ ةلماعم لك ربتعت

هتددح امك ،تسغنمات راهيسأ قاطن سسؤي:4 ةّداملا
حـــلاصم ةـــباـــقر تحت نوــــكــــيو ،ةصتــــخملا ةــــيرادإلا ةــــطــــلسلا
.كرامجلا

ّالإ ةكراشملا لودلا نم ةدروتسملا عئاضبلا عاديإ نكمي ال
وأ تسغنمات راهيسأ ةرهاظتل صصخملا قاطنلا دودح يف

يف كرامجلا ةرادإ نم اهب صخرم ىرخأ نزاخم يأ لخاد
.تسغنمات ةيالو

نــكاــمألا هذــه جراــخ هــتــنــياــعــم مــتــت عدوــتسم يأ رــبــتـــعـــي
.ينوناق ريغ اعدوتسم

ةرـــهاـــظــتل ةهـــجوـــملا عئاــــضـــبلا دارـــيـــتـــسا مـــتــــي:5 ةّداملا
ضراعملل تقؤملا لوخدلل يكرمجلا ماظنلا تحت راهيسألا

.تارهاظتلاو

اذكو تسغــنــمات راهـــيــسأ ةرـــهاـــظت لـــجأ دّدـــحـــي:6 ةّداملا
ريزولا نم رّرقم بجومب ةضياقملاب ةينعملا عئاضبلا ةمئاق
.ةراجتلاب فّلكملا

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


