
٠4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢44١ ماع لاّوش٩١
7م١٢٠٢ ةنس ويام١٣

يف خرؤــملا69–21 مــقر يذـيـفـنتـلا موــسرـــملا ىضـتــقــمبو–
21٠2 ةـنــس سراـــم لّوأ قـــفاوملا33٤1 ماــع يــناـثــلا عــيـبر8
مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا

يف خرؤملا232–91 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–
يذــلا91٠2 ةـنـس تــشــغ31 قــفاوــملا٠٤٤1 ماــع ةجحلا يذ21
اــهمـيـظـنتو ثـحـبلل ةـيـتاــعوــضوـملا تالاــكوــلا ماــهـم ددــحــي
،ممتملا ،اــهرـيسو

يف خرؤــملا7٠2–12 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىضـتقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8
ةـيـعاـمتـجالا موــلـعلا يـف ثـحـبلل ةيتاــعوــضوــملا ةــلاــكوــلا لــح
،ةـيـناـسـنإلاو

يــف خرؤملا٠12–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نـمضتملاو12٠2 ةنس وــــياــــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8
ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ميظنت ةداعإ

،اهتيمست رييغتو

: يتأي ام مسري

ةلاكولا ميظنت ةداعإ ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
ةعارزلا مولعو اـيجولونكتوـيبلا يـف ثحـبلل ةـيـتاــعوــضوــملا

٥9–21 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا ،ةيذغتلاو
سراــم لوأ قـــفاوـــملا33٤1 ماـــع يـــناــثــلا عـيــبر8 يــف خرؤــــملا

ةـــلاــكوــلا'' ىلإ اهتيمست رييغتو ،هالــعأ روـــكذــملاو21٠2 ةــنس
،”ةيـناـسـنإلاو ةـيعامتجالا موــلعـلا يـف ثـحـبلل ةـيـتاعوــضوــملا

.''ةــلاــكوـلا''صنلا بلص يف ىــعدــتو

يذيفنتلا موسرـملا ماـكـحأ ةـلاــكوــلا ىلــع يرــسـت:٢ةّداملا
قــفاوــملا٠٤٤1 ماــــع ةــــجحلا يذ21 يــف خرؤــملا232–91 مـــقر
.موسرملا اذه ماكحأو ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةـنـس تــشــغ31

موسرملا نم٥ ةداملا يف ةددحملا ماهملا راطإ يف:٣ةّداملا
٠٤٤1 ماــع ةجحلا يذ21 يف خرؤــملا232–91 مــقر يذـيـفنــتلا
ةلاكولا فلكت ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس تشغ31 قفاوــملا

ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تاطاشن ذيفنت ةعباتمو قيسنتب
نيمثتو ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلاب ةقلعتملا يجولونكتلا

.اهجئاتن

نــم8 ةداــملا يف نــيددــحملا ءاــضــعألا ىلــع ةداــيز:4ةّداملا
ةــجـحلا يذ21 يــف خرؤــملا232–91 مـــقر يذــيفـنـتـلا موــسرــملا

،هالـــعأ روـــكذـــملاو91٠2 ةـنـس تـشــغ31 قـــفاوــملا٠٤٤1 ماـــع
: يلـثـمم نــم ةــلاـــكوــلا هيــجوــت سـلـجم لـــكـشتـي

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو–

،قوقحلا يوذو نيدهاجملاب فّلكملا ريزولا–

،ةينطولا ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا–

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فّلكملا ريزولا–

،ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا–

،ليغشتلاب فّلكملا ريزولا–

،ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا بدتنملا ريزولا–

تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا بدتنملا ريزولا–
.ةئشانلا

يملعلا ثحبلا عيراشمب ةصاخلا قئاثولا لّوحت:٥ةّداملا
ةـــــلاـــــكوــــلا فرــــط نـــم ةرـّيـسملا ،يـــجوـــلوــنـكـتـلا رــيوــطتلاو
ةعارزلا مولعو ايجولونكتويبلا يف ثـحـبلل ةـيــتاـــعوــضوــملا

ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ىلإ ةيذغتلاو
.ةايحلاو

يملعلا ثحبلا عيراشمب ةصاخلا قئاثولا لّوحت:6ةّداملا
ةلاكولا فرط نم اقباس ةرّيسملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو
ةـيـناــسـنإلاو ةـيــعامتجالا موـــلعلا يـف ثـحبلل ةـيـتاــعوــضوــملا
خرؤملا7٠2–12 مقر يذيــفنتلا موــــسرـــملا بـــــجوــــمب ةـــــلحملا

روكذملاو12٠2 ةنس وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوــــش8يـف
.موسرملا اذه عوضوم ،ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ىلإ ،هالـــعأ

اّميسال موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:7ةّداملا
يناـثـلا عـيـبر8 يـف خرؤــملا٥9–21 مــقر يذيـفـنـتـلا موــسرـــملا

ءاشنإ نمضتملاو21٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا33٤1 ماع
مولعو ايجولونكتويبلا يف ثـحـبلل ةـيـتاــعوــضوــملا ةــلاــكوــلا
.هنم ىلوألا ةداملا ادع ام ،ةيذغتلاو ةعارزلا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـنــي :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم٩٠٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةــلاــكولالـــــح نمضتي،١٢٠٢ ةنس وـــــــياـــم٠٢ قـــفاوــملا
.ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءاــنــب –

1٤1و٥–211 ناـــتداــمـــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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