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ـه١٤٤١ ماع ناضمر٣١
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ةـّيميظنتميسارم
ماع ناضمر7 يفخّرؤم7٠١–٠٢ مقر يذيفنت موسرم

تايفيك ددحي ،٠٢٠٢ ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا١٤٤١
.دعاقتلل ةينوناقلا نسلا دعب طاشنلا ةلصاوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ناــمضلاو لــيــغشتــلاو لــمــعــلا رــيزو رــيرــقـــت ىلع ءاـــنـــب–
،يعامتجالا

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

ناضمر١2 يف خّرؤملا2١–٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،دعاقتلاب قلعتملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2قفاوملا٣٠٤١ ماع
،هنم6 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

ناضمر١2 يف خّرؤملا٤١–٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تامازتلاب قلعتملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يعامتجالا نامضلا لاجم يف نيفلكملا

ماع ناضمر62 يف خّرؤملا١١–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي5١ قفاوملا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع رفص6١ يف خّرؤملا8٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
يف تاعزانملاب قلعتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٣2قفاوملا٩2٤١
،يعامتجالا نامضلا لاجم

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

٩ يف خّرؤملا٤2١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ5١ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام  مسري

تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
)٠6( نيتس دعاقتلل ةينوناقلا نسلا دعب طاشنلا ةلصاوم

خرؤملا2١–٣8 مقر نوناقلا نم6 ةداملا ماكحأل اقيبطت ةنس
قلعتملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع ناضمر١2 يف

.مّمتملاو لّدعملا ،دعاقتلاب

ةلصاوم هنم بلطب راتخي نأ ،)ة( لماعلا نكمي:٢ ةّداملا
)5( سمخ دودح يف ،دعاقتلل ةينوناقلا نسلا دعب هطاشن

.تاونس

هطاشن ةلصاوم راتخا يذلا )ة( لماعلا ىلع بجي :٣ ةّداملا
خرؤمو بوتكم بلط ميدقت دعاقتلل ةينوناقلا نسلا دعب
ةثالث لبق ةمدختسملا ةئيهلا ىدل عدوي هفرط نم يضممو
.دعاقتلا ىلع ةلاحإلل ةينوناقلا نسلا نم لقألا ىلع رهشأ )٣(
.عاديإ لصو ةمدختسملا ةئيهلا هملست لباقملا يفو

ةئيهلا ىلإ طاشنلا ةلصاومل هبلط لسري نأ )ة( لماعلا نكمي
ةلاسر اهيف امب ىرــخأ ةـــليسو لكب ،ءاــضتقالا دنع ،ةـمدختسملا

.مالتسالاب راعشإ عم اهيلع ىصوم

دنع طاشن ةلاح يف ،)ة( لماعلا نوكي نأ بجي:٤ ةّداملا
.دعاقتلل ةينوناقلا نسلا دعب طاشنلا ةلصاوم بلط عاديإ

عدوملا بلطلا مالتسا ضفر مدختسملا نكمي ال:5 ةّداملا
نسلا دعب هطاشن ةلصاوم راتخا يذلا )ة( لماعلا فرط نم
.موسرملا اذه ماكحأل اقبط دعاقتلل ةينوناقلا

.يرادإلا هفلم يف )ة( لماعلا بلط ظفح بجي

دعاقتلا ىلع )ة( لماعلا ةلاحإ مدختسملا نكمي ال:٦ ةّداملا
يف ةروكذملا تاونس )5( سمخلا ةدم لالخ ةدرفنملا هتدارإب
.هالعأ2 ةداملا

)ت(راتخا )يتلا( يذلا )ة( لماعلا ىـلع نـّيعتي:7 ةّداملا
يـف بغريو دعاـقتلل ةينوناقلا نسلا دعب هــطاشن ةلصاوم
ةنس )56( نيتسلاو سمخلا نس لبق دعاقتلا نم ةدافتسالا
،لقألا ىلع ،)2( نيرهش لبق دعاقتلا ىلع ةلاحإلا بلط مدقي نأ

.بقترملا دعاقتلا ىلع ةلاحإلا خيرات نم

اخّرؤمو ابوتكم دعاقتلا ىلع ةلاحإلا بلط مدقي نأ بجي
،ةمدختسملا ةئيهلا ىدل)ة( لماعلا فرط نم عدويو ايضممو
.عاديإ لصو ةمدختسملا ةئيهلا همّلست لباقملا يفو

)ة( لماعلا ةلاحإ ايئاقلت ررقي نأ مدختسملا نكمي:٨ ةّداملا
اموةلماك ةنس )56( نيتسو سمخ نس نم ءادتبا دعاقتلا ىلع
.قوف

ةّيـــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف موــسرــملا اذــه رـــشـني:٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٧يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع


