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،)ةصاخ ةيكلم(8٣٣ مقر ةعطق –

،)ةلودلل ةيكلم(٩٣٣ مقر ةعطق –

.)ةصاخ ةيكلم(٠٤٣ مقر ةعطق –

8٣٣نيـــتعطقلا(ةــصاخلاةـــيراقعلاكالـــمألاةـــحاسمغـــلبت
ةــيمومعلاةعفنملالجأنمةيكلملاعزنبةينعملا )٠٤٣و
نيـــعبسوارآ )٧٥(نيــسمخوةـــعبسواراــتكه )٣١(رـــشعةثالث
.ارايتنس )٠٧(

ةيلمع ناونعب ،اهب مزتلملا لاغشألا ماوق لثمتي :٣ ةّداملا
ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا رحبلا هايم ةيلحت ةطحم زاجنإ
/٣م٠٠٠.٠٠٣( ايموي بعكم رتم فلأ ةئامثالث ةعس تاذ هالعأ
: يتأي اميف صوصخلا ىلع ،)ايموي

،تالّوحملاو ءابرهكلا زكارم –

،ةيئابرهكلا ةيتحتلا ةطحملا –

،ةحلاملا هايملا حرطو رحبلا هايم خض تاطحم –

،رحبلا هايم لابقتسا لكيه –

،لخانملاو يفاصملا –

،رحبلا هايم خض ةيانب –

،ةيفصتلاو حيشرتلا تايانب –

،لدابتملا ريثأتلا ةيانب –

،يسكعلا حضانتلا هايم تانازخ –

،ةجتنملا هايملل نيدعتلا ةداعإ ينابم –

،ةجلاعملا هايملا تانازخ –

،برشلا هايم خض ةطحم –

،ةيواميكلا داوملا نيزخت قطانم –

،لئاوسلا ديدحتو ةجلاعم تانازخ –

،مكحتلا ةفرغ –

،ةرادإلا ةيانب –

،ةعونتملا قرطلا ةكبش –

،لوخدلا ذفانم –

،ةسارحلاو ةبقارملا زكرم –

،ءارضخ ةحاسم –

.تارايسلا فقوم –

ةـــــــيرورـــــضلا تاداــــــمتعالا رـــــــــفوـــــتت نأ بـــــــــجي:٤ ةّداملا
قوقحلاوأ/و ةيراقعلا كالمألا عزن ةيلمعب نيينعملا ضيوعتل
ةداملا يف ةروكذملا ةيلمعلا زاجنإ ضرغل ةيراقعلا ةينيعلا
.ةيمومعلا ةنيزخلا ىدل عدوتو ،هالعأ ىلوألا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرــجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــشني :٥ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش١١ يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

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

ماع نابعش١١ يفخّرؤم٠١١-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
ئدابم طبضي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٤١ قفاوملا٣٤٤١
.ينورتكلإلا قيدصتلا تامدخ ةفيرعت ديدحـــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةــيكلسلا تالــصاوملاو دــــيربلا رـــيزو رـــيرقت ىلـــع ءاــــنب –
،ةيكلساللاو

١٤١و٥-2١١ناــــتداملا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةسفانملاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا

ىداـــمج٥ يف خّرؤـــملا2٠-٤٠ مـــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٥2٤١ ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىداـــمج٧2 يف خّرؤــــملا8٠-٤٠ مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع رفص٩2 يف خّرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةــــيامـحب قـــــلعتملاو٩٠٠2 ةـــــنس رـــياربف٥2 قــــفاوملا٠٣٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

عــــيبر١١ يف خّرؤـــــملا٤٠-٥١ مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
ددحي يذلا٥١٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا٦٣٤١ ماع يناثلا
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

،هنم٩٤ ةداملا اميس ال

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١
 ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

يف خّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــنس وـــــينوي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدـــــعقلا يذ٩١
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت



٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٦١
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ةفيرعتلا ديدحتب ةقالع اهل ىرخأ ةمولعم وأ ةقيثو لك –
.ينورتكلإلا قيدصتلل ةيداصتقالا ةطلسلا اهبلطب موقت

تايفيك ينورتكلإلا قيدصتلل ةيداصتقالا ةطلسلا ددحت
.ةيفيرعتلا زجاوملاو ةيبساحـملا رصانعلا لاسرإ

ةلاح يف ،ينورتكلإلا قيدصتلل ةيداصتقالا ةطلسلا نكمي
ةـمـظــنأ نــم قــقــحــتــلاــب موــقــت نأ ،اــيرورض كلذ ترــبــتــعا اــم
.ينورتكلإلا قيدصتلا ةمدخ يدؤمب ةصاخلا ةرتوفلا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رــــشني :٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش١١ يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
`````````````````````````H`````````````````````````

ماع نابعش٤١ يفخّرؤم٥١١-٢٢مقر يذيفنتموسرم
ريبادتب قلعتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٧١قفاوملا٣٤٤١
طورشلاـــب صاخلا ماـــظـــنـــلـــل ةدـــيدجلا فـــيـــفـــخـــتــــلا
ىوــتسم ىلع نــيرــفاسملا ىلع ةــقــبـــطملا ةـــيـــحصلا
 .ينطولا بارتلا ىلإ لوخدلا طاقن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

١٤١و٥-2١١ ناــــــتدامـلا اـــميس ال،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خرؤمـلا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تاـبوـقـعـلا نوـناـق نــمضتملاو٦٦٩١ ةــنس وــيــنوــي8 قــــفاوملا
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىدامج٧ يف خرؤمـلا٧٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو88٩١ةنس رياني٦2 قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

لوألا عيبر٣ يفخرؤمـلا٦٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاومـلا٩١٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج٧١ يف خرؤمـلا٣١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لقنلا هيجوت نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاومـلا22٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ىدامج٧2 يف خرؤمـلا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خرؤمـلا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يف خّرؤملا8٧١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ويلوي٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١
ةــــيــــكــــلسلا تالصاوملاو دــــيرــــبــــلا رــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي
،ةيكلساللاو

قـــــيدصتلل ةـــــيداصتقالا ةـــــطلسلا حارـــــتقا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،ينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم٩٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
لّوأ قفاوملا٦٣٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خّرؤملا٤٠-٥١
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس رياربف

فرط نم ةحونمملا تامدخلا ةفيرعت ديدحت ئدابم طبض
.ينورتكلإلا قيدصتلا تامدخ ييدؤم

مدع ينورتكلإلا قيدصتلا ةمدخ يدؤم نمضي:٢ ةّداملا
.ةحونمملا تامدخلا ةفيرعت ديدحت لاجم يف زييمتلا

تاـفـيرـعـتـلا ىلع تاضيـفـخـتـلا زـيـيــمــتــلا مدــع دــعــبــتسي ال
يدؤمل ةصاخلا ضورعلا وأ/و كارتشالا طورشب ةطبترملا

طورشلا هذه نوكت نأ طرشب ،ينورتكلإلا قيدصتلا ةمدخ
تاـيـفـيـكــلــل اــقــبــط تاــفــيرــعــتــلا عــم ةروشنــم ضورــعــلا وأ/و
ةقبطم تاضيفختلا نوكت نأو ،هاندأ٣ ةداملا يف ةددحـملا
.طورشلا هذه هيف رفوتت نوبز لك ىلع زييمت نود

قــــــيدـــصتلا تاـــــمدـــــخ يدؤـــــم نــــــمضي نأ بـــــجي:٣ ةّداملا
 .ةفيرعتلا ديدحت لاجم يف ةيفافشلا ينورتكلإلا

ينورتكلإلا هــعقوم ىلـــع ضرــــعيو رــــشني ،ةــــفصلا هذــــهبو
قيدصتلا تامدخ تافيرعتل لصفملا نايبلا ،تنرتنإلا ىلع
.ينورتكلإلا

لصفملا نايبلا اذه ضرعو رشن نكمي ،كلذ ىلع ةدايز
.ىرخأ ةليسو يأب

هنئابز مالعإب ينورتكلإلا قيدصتلا تامدخ يدؤم مزلي
.اهليدعت طورش اذكو تافيرعتلا ديدحت طورشب

تاـــــفيرعتلا دــــيدحت تاـــسرامم نوـــكت نأ بــــجي:٤ ةّداملا
يف ةددـــــحـم يـــه اـــــمك ةـــسفانملا ةـــسرامم طورـــشل ةــــقباطم
.هب لومعملا عيرشتلا

ينورتكلإلا قيدصتلل ةيداصتقالا ةطلسلا موقت:٥ ةّداملا
.اهقيبطتو تافيرعتلا عضو دعاوق مارتحا ةبقارمب

ينورتكلإلا قيدصتلا تامدخ يدؤم مزلي ،ةفصلا هذهبو
: ينورتكلإلا قيدصتلل ةيداصتقالا ةطلسلا ىلإ لسري نأب

تاـــــفيرعت دـــــيدحتل ةـــــلمعتسملا ةــــيبساحـملا رـــصانعلا –
ةقلعتملا ةيبساحـملا قئاثولاو ينورتكلإلا قيدصتلا تامدخ
،اهب

،نأشلا اذه يف تاليدعت يأ اذكو ةيفيرعتلا زجاوملا –


