
٨7  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٩٢
15م ٢٢0٢ ةنس ربمفون ٤٢

لوألا ريزولا حلاصم

 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٩٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 مـيـظـنـتـلا دّدـحـي ،٢٢0٢ ةــنس رــبــمــفوـــن ٤٢ قـــفاوملا
.رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولل يلخادلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

 ةجحلا يذ ٥2 يف خّرؤملا 81–22 مقر نوناقلا ىضتقمب –
،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 يف خّرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـفاوملا ٤٤٤1 ماـع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 892–22 مقر يذـيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـفاوملا ٤٤٤1 ماـع رفص 11
،اهريسو رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا ميظنت

 رفص 2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلا دّدحي يذلا 8٠٠2 ةنس رياربف 9 قفاوملا 92٤1 ماع
،رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل يلخادلا

: يتأي ام نارّرقي

 موـسرــملا نــم 6 ةداــملا ماــكـحأل اــقـيــبـطـت : ىلوألا ةداملا
 قـفاوملا ٤٤٤1 ماـع رفص 11 يف خّرؤملا 892–22 مقر يذيفنتلا

 يلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8
 ،رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا ديدحت

.”ةلاكولا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا

.)2( ناريدم ،هماهم ةسرامم يف ماعلا ريدملا دعاسي : ٢ ةداملا

 ،ماعلا ريدملا ةــطـلس تحت ،ماــعـلا نيمألا نـمـضـي : ٣ ةداملا
.ةلاكولل يلاملاو يرادإلا رييستلا

: ةيتآلا ةيعرفلا تايريدملا ماعلا نيمألاب قحلت

،ةيرشبلا دراوملل ةيعرفلا ةيريدملا –

،ةبساحملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا –

،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا –

.فيشرألاو قئاثولل ةيعرفلا ةيريدملا –

.)2( نيبتكم يف ةيعرف ةيريدم لك مظنتو

: )6( ةتسب تاساردلا يريدم ددع دّدحي : ٤ ةداملا

 لاصتالاو رامثتسالا ةيقرتب فـّلـكــملا تاــساردــلا رــيدــم –
،نواعتلاو

 طيسبتو تاليهستلاو ةقفارملاب ّفلكملا تاساردلا ريدم –
،تاءارجإلا

 ةـيـضرألا ريـيـستو ةـنـمـقرـلاـب فّلـكمـلا تاـساردــلا رـــيدـم –
،رمثتسملل ةيمقرلا

 دادعإو تارامثتسالا ةعـباـتـمب فــّلـكـملا تاـساردــلا رـــيدــم –
،ةيفارشتسالا تاساردلاو ةيئاصحإلا ريراقتلا

 كيبابشلا ةعباتمو قيقدتلاب فّلكملا تاساردلا ريدم –
،ةديحولا

 ةـــيـنوـــناـــقــلا نوؤـــشـــلاــب فـــــــــــــــــــــّلـــكـــمـــلا تاــساردـــلا رـــيدـــم –
.تاعزانملاو

 ءاسؤر )٤( ةعبرأو )2( ناريدم تاسارد ريدم لك دعاسي
.تاسارد

 ىربـكـلا عيراشملل ديحولا كاـّبشلا ريدم دعاسي : ٥ ةداملا
 )٤( ةــعـبرأو تاـسارد )2( اـــسـيـــئر ،ةــيـبـنجألا تاراـمـثـتسالاو
.بتاكم ءاسؤر

 ةعبرأ يزكرماللا ديحولا كاّبشلا ريدم دعاسي : 6 ةداملا
.بتاكم ءاسؤر )٤(

 خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت : 7 ةداملا
 دّدحي يذلا 8٠٠2 ةنس رياربف 9 قفاوملا 92٤1 ماع رفص 2 يف

.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٨7٩٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس ربمفون ٤٢ 16

ةيلاملا ةرازو

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣١ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 بصانم دادعت ددحي ،٢٢0٢ ةنس ربوتكأ ٩ قفاوملا
 ناوـعألاـب صاخلا دـقـعـلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا
 تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
 ةيريدملل ةيجراخلاو ةيزكرملا حلاصملا ناونعب
.ةينطولا كالمألل ةماعلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر يساـــئرــلا موــسرـــملا ىضـتـقــمب –
 يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71
 مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك ددحي
 مهرييسـتب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
 اــمـيس ال ،لدـــعـملا ،مــهيـــــلـع قبطـــــملا يــبيدأـــتلا ماـــظنــلا اذـــكو
،هنم 8 ةداملا

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـــضـتـقـمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقــمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خرؤملا 1٥2-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاوش ٥2
 اهقوقحو اهكالمأ ليوحتو يضارألا حسمل ةينطولا ةلاكولا لح
،ةيلاملا ةرازو ىلإ اهيمدختسمو اهتابجاوو

 يف خرؤملا 2٥2-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاوش ٥2
 اــمـيـس ال ،ةـيـلاــملا ةرازوــل ةــيزـــكرــملا حــلاـصملا ةرادإلا مــيـظـنت
،هنم 8 ةداملا

 يف خرؤملا 393-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 11
 كالمألل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت ددحي
،اهتايحالصو ةينطولا

 يــف خرؤــــملا كرـــتــشــملا يرازوــــلا رارـــقلا ىـــضــتـــقــــمـبو –
 يذلا 9٠٠2 ةنس وـياـم ٥2 قفاوملا ٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠3
 صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي
 تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
 ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب

،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا ةرازو يف

 يـف خرؤمـــلا كرـــتـــشمــلا يرازوـــلا رارـــقــلا ىـــضـتــقــمــبو –
 يذلا ٠1٠2 ةنس ليربأ 31 قفاوملا 13٤1 ماع يناثلا عيبر 82
 صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي
 تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
 يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأل ةيجراخلا حلاصملا ناونعب
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملل

  يـف خرؤمـــلا كرـــتـــشمــلا يرازوـــلا رارـــقــلا ىـــضـتــقــمــبو –
 يذلا 11٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 23٤1 ماع لوألا عيبر 81
 صاخلا دـقـعـلا ةدـمو اـهــفــيــنصتو لــغشلا بصاــنــم دادعـت ددـحـي
 تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
 حسمل ةينطولا ةلاكولل ةيجراخلاو ةيزكرملا حلاصملا ناونعب
،لدعملا ،يضارألا

:  يتأي ام ناررقي

 يسائرلا موسرملا نم 8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر

 دادــعـت رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،7٠٠2 ةنس
 ناوــعألاــب صاـخلا دــقـعـلا ةدــمو اــهـفيـنـصتو لـــغشـلا بــصاــنـم
 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
 كالمألل ةــماـــعلا ةـــيريدــــملل ةـــيــجراـــخلاو ةـــيزـــكرــملا حـــلاـــصملا
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةينطولا

لوألا ريزولا نع
لوألا ريزولا ناويد سيئر
قودص جاح نايفس دـمحم

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو 

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٨ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قـفاوـمـلا ٤٤٤1 ماــع يــناـثــلا عــيـبر 92 يـف رــئازــجـلاــب رّرــح
  .22٠2 ةنس ربمفون ٤2


