
٩٩ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤٢
15م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٩٢

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

62 يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر
،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو

: يتأي ام مسري

حيقلت زاوج ثادحإ ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
ةحص ىلع ةظفاحـملا ىلإ ةيمارلا ريبادتلا مارتحا لظ يف

.انوروك سوريف راشتنا رطاخم نم مهتيامحو نينطاوملا

ّدض لماكلا حيقلتلا تبثت ةقيثو حيقلتلا زاوج:٢ ةّداملا
.)91 - ديفوك( انوروك سوريف

،حاقللا نم نيتعرج وأ ةعرج ءاطعإ ،لماكلا حيقلتلاب دصقي
.حاقللا عون بسح ،لقألا ىلع

ةيحصلا ةطلسلا فرط نم حيقلتلا زاوج مّلسي :٣ ةّداملا
.ةلهؤملا

نم رارق بجومب هصئاصخو حيقلتلا زاوج جذومن ددحي
.ةحصلاب فلكملا ريزولا

ينامث هرمع غلبي صخش لك حيقلتلا زاوج صخي :٤ ةّداملا
.قوف امف ةنس )81( ةرشع

ةيحصلا ةطلسلا حارتقا ىلع ءانبّ نسلا طرش ةعجارم نكمي
سوريف ةحئاج روطت ةعباتمل يملعلا سلجملا يأر دعب ،ةلهؤملا

.)91 - ديفوك( انوروك

دودحلا دنع ةيحصلا ةبقارملا حلاصم ضرفت :5 ةّداملا
يــــــــنـــطولا بارـــتلا ىلإ لوــــخدلا دنـــع حـــيــــقلـــتلا زاوــــج مــــــيدـــــقت
.هنم جورخلا وأ

تاءاضفلا لوخد دنع يرابجإ حيقلتلا زاوج ميدقت :6 ةّداملا
لبقتست يتلا وأ يعامجلا لامعتسالا تاذ ينابملاو نكامألاو
تارهاظتلاو تالفحلاو مسارملا اهيف يرجت يتلاو روهمجلا
: رمألا صخيو ،يلافتحالا وأ يضايرلا وأ يفاقثلا عباطلا تاذ

،ةيضايرلا تاسفانملاو تارهاظتلا ءارجإ نكامأو بعالملا–

،حباسملاو ةيضايرلا تآشنملاو ةضايرلا تاعاق–

تارمتؤمو تاءاقل نضتحت يتلا نكامألاو تاءاضفلا–
،تاودنو

نكامأو تاءاضفو فحاتملاو حراسملاو امنيسلا تاعاق–
،ضورعلا

ىلوألا ىدامج٣٢ يفخّرؤم٤٤5-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد٨٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع
.حيقلتلا زاوج ثادحإ

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و5-211 ناتدامـلا اميس ال،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص81 يف خرؤمـلا651-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىدامج7 يف خرؤمـلا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو8891ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤1 ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاومـلا91٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىدامج71 يف خرؤمـلا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىدامج72 يف خرؤمـلا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاومـلا52٤1 ماع ةيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي51 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قـلـعـتملاو11٠2 ةـنس وـيــنوــي22 قـفاوــمـلا23٤1
،ممتمـلاو لدعمـلا

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤمـلا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤملا392-31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
خيراتب فينجب ةدمتعمـلا ،)5٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،5٠٠2 ةنس ويام32

91 يف خرؤملا572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت



3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم
–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،زاويع نيدلازع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب

–––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةدّيــــسلا ماـــهمىهـــنت ،1202 ةــــنس رــبــمـــسيد62 قفاوملا3441
امهفــــيلكتل ،ةّيروهــــمــــجلا ةـــسائرب،امــــهامـــسا يتآلا ّديــــــسلاو
: ىرخأ فئاظوب

ةيرشبلا دراوملل ريدم ةبئان اهتفصب ،ينايز موتلك–
،نيوكتلاو

.تاساردلل اسيئر هتفصب ،يليم رهاطلادـمحم–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم ةبئان

–––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةدّيسلا ماــهمىهـــنت ،1202 ةـــنس ربـــــــمسيد62 قــــفاوـــملا3441
،ةّيروهمجلا ةـــسائرب رـــــيدم ةبئان اهتفــــصب ،نادـــيز ةيـــحـــتـــف
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا

.فراطلا ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول يلحم بودنم
–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيمأدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم هتفصب ،دـمحم نب ملسم

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فراطلا ةيالو يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا

ةعــطاقـــملاب ةّيروهـــــمجلا طيــــسول يلـــحم بودــــنم
.تناجل ةيرادإلا

–––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

8 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
هتفصب ،ناديوأ ناميلسدّيسلا ماهم ،1202 ةنس ربمسيد
.تناجل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يفخّرؤم يسائر موسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا
.قرطلا يف نمألل ينطولا بودنملا

–––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دّيسلا ماهـمىهنـت ،1202 ةنـس ربـمـسـيد82 قـفاوـملا3441
،قرطلا يف نمألل اينطو ابودنم هتفصب ،سيريهم قحلا دبع
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

ةّيدرف ميسارم

ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩٩٤٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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زاوج ميدقت ضرفو لوخدلا ةبقارم نامض ،هالعأ7 ةداملا
.ةيمومعلا ةوقلا ىلإ ءوجللا كلذ يف امب ،لئاسولا لكب حيقلتلا

تالوكوتوربلا قيبطت نم حيقلتلا زاوج يفعي ال :٨ ةّداملا
عانقلل  يرابجإلا ءادترالا يأ ،ةعناملا ريبادتلاب ّديقتلاو ةيحصلا
.يدسجلا دعابتلاو ةيحصلا ريبادتلاو يقاولا

ةّيـــــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رــــشــــني:٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

عباطلا تاذ ثادحألاو تالافتحالا ءارجإ نكامأو تاءاضف–
،يلحـملاو ينطولا

،ضراعملاو تانولاصلاو تاعاقلا–

،تالفحلا تاعاق–

.تاماّمحلا–

ةروكذملا ينابملاو نكامألاو تاءاضفلا ةمئاق ةعجارم نكمي
.ةيئابولا ةيعضولا روطت بسح ،هالعأ ةرقفلا يف

نكامألاو تاءاضفلا يّريسمو يلوؤسم ىلع ّنيعتي:7 ةّداملا
يف ةروكذملا ثادحألاو تارهاظتلا يمـظنم اذــــكو يــــناـــبــــملاو


