
٠٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١٢
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨١

 ةقلعتملا ةيرادإلا قئاثولا ىلع عالطالا ةطلس ةنجللا لّوخت
.عازنلا عوضوم ةيرامثتسالا عيراشملاب

 )2/3( يثلث روضحبّ الإ ةنجللا تالوادم حصت ال : ٢١ ةّداملا
.لقألا ىلع اهئاضعأ

 ءاضعألا تاوصأ ةيبلغأب ةنجللا تارارق ىلع ةقداصملا متت
 توص نوكي ،تاوــــصألا ددع يواــــست ةلاـــح يفو .نيرــــضاـــحلا
.احّجرم سيئرلا

 لكب ،ةينــعملا فارـــطألا ىلإ ةنــــجللا رارـــــق غّـلبي : 3١ ةّداملا
 قطنلا خيرات نم مايأ )8( ةينامث زواجتي ال لجأ يف ،ةليسو
ً.اذفان رارقلا نوكيو ،هب

 ةتس لك ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةنجللا عفرت : ٤١ ةّداملا
 يتلا ةرركتملا لكاشملا ىلعو اهطاشن نع اريرقت ،رهشأ )6(
 تاـــيــصوت ،ءاـــضـــتقالا دنع ،مدــــقتو ،تارامـــثـــتسالا اهــهـــجاوـــت

.اهتجلاعمل

 661-91 مقر يذيــفــنتلا موـــسرملا ماــــكحأ ىـــغلت : ٥١ ةّداملا
 نعطلا ةنجل ةليكشت نمضتملاو 91٠2 ةنس ويام 92 يف خرؤملا
.اهريسو اهميظنتو رامثتسالا ةيقرت لاجم يف ةصتخملا

 ّةيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف  موــــسرـــملا اذـــــه رـــــشـــني : ٦١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١  ماع رفص ١١ يف خّرؤم ٧٩٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 سلجملا ةليكشت ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨ قفاوملا
.هريسو رامثتسالل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 92 يف خرؤملا 9٠-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو 61٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا 73٤1
،هنم 73 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 62 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤـملا ٥٥3-6٠ مقر يذـيـفـنـتلا موـسرـملا ىضتقمبو –
 قــلـعـتملاو 6٠٠2 ةـنـس رـبوـتــكأ 9 قفاوـملا 72٤1 ماـع ناـضـمر 61
 هميظنتو هتليكشتو راــمثتسالل يـنطولا سـلـجملا تاـيـحالصـب
،هريسو

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم 71 ةداملا ماكحأل ًاقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 22-81

 ىلإ موسرملا اذه فدهي ،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس
 يذلا ،هريسو راــمثتسالل يـنطولا سـلـجملا ةليكشت ديدحت

.”سلجملا“ صنلا بلص يف ىعدي

 يف ةلودلا ةيجيتارتسا حارتقاب سلجملا فلكي : ٢ ةّداملا
 مـيـيـقـتو لـماشلا اـهـقساـنـت ىلع رـهسلاو ،راــمــثــتسالا لاــجــم
 81-22 مقر نوناقلا نم 71 ةداملا ماكحأل اقبط كلذو اهذيفنت
 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا

.رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2

 ايونس ايمييقت اريرقت راــمثتسالل يـنطولا سـلـجملا دعي
.ةيروهمجلا سيئر ىلإ هعفري

 وأ لوألا ريزوـلا ةطلس تحت سلجملا عضوي : 3 ةّداملا
 لكشتيو ،هتسائر ىلوتي يذلا ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر
 : مهركذ يتآلا ءاضعألا نم

،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا –

،مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولا –

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا –

،رامثتسالاب فلكملا ريزولا –

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا –

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا –

،ةحايسلاب فلكملا ريزولا –

،ليغشتلاو لمعلاب فلكملا ريزولا –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا –

.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا –



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٠٦١٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨١ 6

 تاعامتجا يف لامعألا لودجب نوينعملا ءارزولا كراشي
.سلجملا

 ةلاكولل ماعلا ريدملا اذكو ةرادإلا سلجم سيئر رضحي
 تاـــعاــمــتجا يف نيـــظــحالــمك رامـــثتـــسالا ةـــيـــقرــــتــل ةـــيرئازــــجلا
 .سلجملا

 ارظن صخش لكب ،ةجاحلا دنع ،سلجملا نيعتسي نأ نكمي
.رامثتسالا لاجم يف هتربخ وأ هتاءافكل

 لك يف ،لقألا ىلع ،ةدحاو ةرم سلجملا عمتجي : ٤ ةّداملا
 ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةجاحلا دنع ،عمتجي نأ نكميو ،يسادس
.هسيئر نم

 .تايصوتو ءارآب سلجملا لاغشأ جوتت

 .سلجملا ةنامأ رامثتسالاب فلكملا ريزولا ىلوتي : ٥ ةّداملا
 : يتأي امب ،ةفصلا هذهب ،موقيو

،تاسلجلا لامعأ لودج طبض –

 تايصوتو ءارآب ةينعملا تارادإلاو سلجملا ءاضعأ غيلبت –
،سلجملا

 ريراقتلاو تامولعملا لك سلــجملا فرـــصت تـــــحت عضو –
.رامثتسالا لوح

 ٥٥3-6٠ مـقر يذــيــفــنتلا موـــسرـــملا ماــــكحأ ىغــــلت : ٦ ةّداملا
 6٠٠2 ةـنـس رـبوـتــكأ 9 قفاوـملا 72٤1 ماـع ناـضـمر 61 يف خرؤـملا

 هتليكشتو راــمثتسالل يـنطولا سـلـجملا  تايـحالصـب قــلـعـتملاو
.هريسو هميظنتو

 ّةيــــمـــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موـــسرــــملا اذــــــه رــــشــــــني : ٧ ةّداملا
 . ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١  ماع رفص ١١ يف خّرؤم ٨٩٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 مـــيـــــظــــنت ددـــحي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس رـــبــــمـــتـــبس ٨ قــــفاوـــــملا
.اــهرــيــسو راــمــثـتــسالا ةــيــقرــتــل ةـــيرــئازـــجلا ةلاكولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاّوش 92 يف خرؤملا 9٠-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو 61٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا 73٤1
،هنم 73 ةداملا اميس ال

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 6٥3-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا 72٤1 ماع ناضمر 61

 اهميظنتو رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا تايحالص
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو

: يتأي ام مسري

 نوناقلا نم 32و 81 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر
 موسرملا اذه فدهي ،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي
 راــــمثـــتــسالا ةـــيــقرــتل ةيرئازـــجلا ةلاـــــكولا ميـــظـــنت ديدـــــحت ىلإ

.اهريسو

لوألا بابلا

رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

لوألا لصفلا

رقملا – ةياصولا – ةيمستلا

 81-22 مقر نوناقلا نم 81 ةداملا ماكحأل اقبط : ٢ ةداملا
 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا

 ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا“ ةــيــمست لدــبــتست ،هالــعأ روـــكذملاو 22٠2
 ،”رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا“ ـب “رامثتسالا ريوطتل
 .”ةلاكولا“ صنلا بلص يف ىعدتو

 عـــتـــمـــتت ،يرادإ عــــباـــط تاذ ةيــــــموـــمع ةســـسؤـــم ةــــلاــــكولا
 ةياصو تحت عضوتو .يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب
.لوألا ريزولا

.رئازجلا ةنيدم يف ةلاكولا رقم ددحي : 3 ةداملا

91 نم داوملا ماكحأل اقبط مظنت ةيزكرمال لكايه ةلاكولل
.هاندأ 12 ىلإ


