
٨٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٢
11م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٨١

نيناوق
ماع يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٩٠–٩١ مقر يوضع نوناق

مّمتيو لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١
يذ٢٢ يفخّرؤـــــملا5١–٨١ مـــقر يوــــــضعلا نوـــــناـــــقلا
٨١٠٢ ةنــس ربـــمتـــبس٢ قـــفاوــــملا٩٣٤١ ماــــع ةـــجــــحلا

.ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

)6 ةرقفلا(2٠١و8٧ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
)2 ةرـــــقـــفلا(68١و١٤١و٠٤١و٩٣١و8٣١و )٣ ةرـــــــقــــــفلا(6٣١و
،هنم2٩١و )٣و ىلوألا ناترقفلا(١٩١و

22 يف خّرؤملا5١–8١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس2 قـفاوملا٩٣٤١ ماـع ةجحلا يذ
،ةيلاملا نيناوقب

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

،يروتسدلا سلجملا يأرب ذخألا دعبو–

: هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

نوناقلا نم8١ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت : ىلوألا ةّداملا
٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ22 يف خّرؤملا5١–8١ مقر يوضعلا
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا

: يتأي امك ررحتو

ماكحألا ىلع اهاوس نود ةيلاملا نيناوق صنت :8١ ةداملا“
امهم تاعاضخإلا ليصحت تايفيكو بسنو ءاعوب ةقلعتملا

.يئابجلا ءافعإلا لاجم يف اذكو ،اهتعيبط تناك

تاطاشنلا ىلع قبطملا يئابجلا ماظنلا نكمي هّنأ ريغ
ماكحألا ىلع صني نأ تاقورحـملا عاطقب ةطبترملا ةيقفألا
كلـت ءاــنــثــتساــب ،صاــخ نوــناــق قــيرــط نــع ،هالــعأ ةروــكذملا
.ةيئابجلا تاءافعإلاب ةقلعتملا

ةدـــيرــــجلا يف يوــــضـــــعلا نوــــناــــقلا اذـــــه رــــشـــــنــــــي :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١  يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

حلاص نب رداقلا دبع

١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٠١–٩١ مقر نوناق
مقر رمألا لّدعي،٩١٠٢ ةنس ربمسيد١١ قفاوملا
٨ قفاوملا6٨٣١ ماع رفـص٨١ يفخّرؤملا55١–66
تاءارجإلا نوناق نمــضـــــتملاو66٩١ ةنــــس وـــــيــــــنوي
.ةيئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

6٣١و )6 ةرقفلا(2٠١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلـع ءانب –
،هنم٤٤١و٧–٠٤١و8٣١و

ماع رفص8١ يف خّرؤملا55١–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص62 يف خّرؤملا82–١٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
ءاضقلا نوناق نمضتملاو١٧٩١ ةنس ليربأ22 قفاوملا١٩٣١
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا

 ،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

رمألا ماكحأ ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا55١–66 مقر

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس

55١–66 مقر رمألا نم٧٠2و٩١و5١ داوملا لّدعت:٢ ةّداملا

امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو66٩١ ةنـس ويـنوي8 يف خّرؤـملا

: يتأي

 : ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ةفصب عتمتي  :5١ ةداملا “

،ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر–١

،ينطولا كردلا طابض–2

،نيبقارملل ةـــصاخلا كالــــسألل نوعـــباتلا نوفـــــــظوملا–٣

،ينطولا نمألل ةطرشلا طابضو يظفاحمو

ينطولا كردلا كلس يف اوضمأ نيذلا فصلا طابض –٤

رارق بجومب مهنييعت متو ،لقألا ىلع ،تاونس )٣( ثالث

عافدلا ريزوو،ماتخألاظفاح ،لدعلا ريزو نع رداص كرتشم

،ةصاخ ةنجل ةقفاوم دعب ،ينطولا

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




