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2٤٤١ ماع مّرحم٣ يفخّرؤم٥٣2-02 مقر يذيفنت موسرم
ةـــسردم ءاــشنإ نـمضتي،0202 ةنس تشغ22 قفاوملا

يــلآلا مالــعإلا تاـيجوـــلوــنكــتو موــــلـع يــف اــيلع
.ةنمقرلاو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(٣٤١ و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ةجحلا يذ8١ يف خّرؤمـلا5٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو999١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا9١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر8١ يف خّرؤمـلا١2–5١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو5١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا
،لّدعملا

يفخّرؤمـلا٠٧٣–9١  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤمـلا٣6١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يفخّرؤمـلا6٧١–6١ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا6١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

: يتأي ام مسري

موــسرمـــلا نــم٣ ةداــملا ماــكـحأل اــقـــيـبـطت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر9 يفخّرؤمـلا6٧١–6١ مقر يذيفنتلا

ىّمست ايلع ةسردم أشنت ،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس وينوي٤١
،”ةنمقرلاو يلآلا مالعإلا تايجولونكتو مولع يف ايلعلا ةسردملا”
.”ةسردملا” صنلا بلص يف ىعدت

يذــيـفنـتلا موـــسرمــلا ماــكـحأل ةسردــــملا عضـــــخت :2 ةّداملا
وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر9 يفخّرؤمـلا6٧١–6١ مقر

ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا6١٠2 ةنس
.موسرملا اذه ماكحأل اذكو ،ايلعلا

.ةياجب يف ةسردملا رقم ددحي :٣ ةّداملا

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
فـلـكملا رـيزوـلا رـيرــقــت ىلع ءاــنــب ذــخــتــي يذــيــفــنــت موسرــم
.يلاعلا ميلعتلاب

تايجولونكتو مولع يف ايلعلا ةسردملا عضوت :٤ ةّداملا
ميلعتلاب فلكملا ريزولا ةياصو تحت ةنمقرلاو يلآلا مالعإلا
.يلاعلا

9١ داوملا يف ةددحملا ةماعلا ماهملا ىلع ةدايز :٥ ةّداملا
9 يفخّرؤمـلا6٧١–6١ مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم١2و٠2و
روكذملاو6١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر
ثحبلاو يلاعلا نيوكتلا نامض ةمهم ةسردملا ىلوتت ،هالعأ
تاصصخـت فـلـتـخـم يف يجوـلوـنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو يمــلــعــلا
.ةنمقرلاو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو يلآلا مالعإلا

نم٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز :6 ةّداملا
ماع ناضمر9 يفخّرؤمـلا6٧١–6١ مقر يذيفنتلا موسرمـلا

نوكتي ،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١
،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلل ةبسنلاب ،ةرادإلا سلجم
: نم

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلاـب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

فـلــكـملا لوألا رــيزوـلا ىدـــل بدـتـنـملا رــيزوــلا لـثـمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

داصتقاب فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا لثمم–
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

وأ/و ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا نع )2( نيلثمم–
.ةصاخلا

ةّيــمـسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رــشــني :7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ22 قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٣يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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