
ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٠٦١٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨١ 4

 ٤٤٤١  ماع رفص ٧ يف خرؤم٦٩٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ةنجللا ةليكشت ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤ قفاوملا
 راـــــــمـــثتـــــسالاب ةقــلعــتــملا نوـــعـــطلل ةـــيـــنـــطولا اـــــيـــلــــــعلا

.اهريسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ةرقفلا( 1٤1و 7-19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألا

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

 يف خرؤملا 661-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 91٠2 ةنس ويام 92 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ناضمر ٤2
 رامثتسالا ةيقرت لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت
،اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام مسري

 ةـــلــــيـــــكـــشت دــيدـــــحت ىلإ موـــسرـــملا اذـــــه فدــــهــــي : ىلوألا ةّداملا
 ،اهريسو رامثتسالاب ةقلعتملا نوعطلل ةينطولا ايلعلا ةنجللا
 81-22 مقر نوناقلا نم11ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا
 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا
 صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 
.”ةنجللا“

 نوـــعــطلا يف تـــبلاب فلـــكت ايـــلع ةئـــيه ةـــنـــجللا : ٢ ةّداملا
 راطإ يف ،اونبغ دق مهنأ اوري نيذلا نيرمثتسملا نم ةمدقملا

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا ماكحأ قيبطت
.رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2  ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 :  مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ةنجللا لكشتت : 3 ةّداملا

،اسيئر ،ةيروهمجلا ةسائر  لثمم –

 ةـــــــلودلا سلـــــجــم نمٍ ضاــــقو ايلــــعلا ةمــــكـــحـملا نمٍ ضاـــــق –
،ءاضقلل ىلعألا سلجملا امهحرتقي

 ةاضق سلـجـم هـحرـتــقــي ةــبساحـملا سلـــجـــم نـــم ٍضاــــق –
،ةبساحـملا سلجم

 مهنّيعي ،نيلقتسمنييلامو نييداصتقا ءاربخ )3( ةثالث –
.ةيروهمجلا سيئر

 هـتءاـفـك مـكـحـب صخش لـكـب ةــنــجــلــلا نيعــتست نأ نــكــمــي
.اهئاضعأ ةدعاسم هنأش نم ،ةصاخلا

 يسائر موسرم بجوــمب ةنــــجللا ءاـــضعأ نيعي : ٤ ةّداملا
.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق ،تاونس )3( ثالث اهتدم ةيوضعل

 ،ةكراشملاو روضحلا نع ًاضيوعت ةنجللا ءاضعأ حنمي 
.يذيفنت موسرم بجومب هحنم تايفيكو هغلبم ددحي

.ةنامأب ةنجللا دوزت : ٥ ةّداملا

.لوألا اهعامتجا ءانثأ يلخادلا اهماظن ىلع ةنجللا قداصت

 عازن لك نع رمثتسملا فرط نم ةنجللا رطخت : ٦ ةّداملا
 : ةلاح يف اميس ال ،رامثتسالاب قلعتي

،ايازملا حنم ضفر وأ بحس –
 فرط نم صيخارتلاو قئاثولاو تاررقملا دادعإ ضفر –

.ةينعملا تائيهلاو تارادإلا
 رشع ةسمخ لجأ يف ةنجللا مامأ هنعط رمثتسملا عفري

 ةيرئازجلا ةلاكولا رارق هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1(
 7 ةداملا يف دّدحم وه امك هيف ملظتملا رامثتسالا ةيقرتل
.هاندأ

 مدع ةلئاط تحت كلذ عم ،رمثتسملا ىلع بجي : ٧ ةّداملا
 ةيرئازجلا ةلاكولا مامأ اقبسم امّلظت مدقي نأ ،نعطلا لوبق
 ءادتبا ،دحاو رهش لجأ يف ،ةليسو يأب ،رامثتسالا ةيقرتل
.هيف ملظتملا رارقلاب هغيلبت خيرات نم

 قبسملا ملظتلا يف ةلاكولل ماعلا ريدملا لصفي نأ بجيو
.همّلست خيرات نم اموي )٥1( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف

 نمضتيو ،اًعّقومو اًيدرف نعطلا نوكي نأ بجي : ٨ ةّداملا
 هلثمم وأ ضراعلا ةفصو ناونعو مساو بقل صوصخلا ىلع
.لئاسولاو عئاقولا ضرعتست ةركذمو انوناق ضّوفملا

 نع وأ ةنجللا ىلإ ةرشابم لسرملا نعطلا نوكي نأ بجي
 قئاثولا لكب اًبوحصم ،رمثتسملل ةيمقرلا ةصنملا قيرط
.ةيتوبثلا تادنتسملاو

 ،كلذ ىلإ ةجاـــحلا تـــعد امـّلك ةنــــجللا عمــــتـــجت : ٩ ةّداملا
.اهراطخإ خيرات نمً ادحاوً ارهش زواجتي ال لجأ يف لصفتو

 ةيمومعلا تائيهلاو تارادإلا يلثمم ةنجللا وعدت : ٠١ ةّداملا
 عامتسالا ضرغل رمثتسملا اذكو نعطلا عوضومب ةينعملا
.مهيلإ

 نعطلا فلم نم ةخسن ةنجللا سيئر لسري : ١١ ةّداملا
 هيلع درت نأ اهيلع بجي يتلا ةينعملا ةئيهلا وأ ةرادإلا ىلإ
 ةرشع لجأ لالخ ،رمثتسملا اهيلع ضرتعا يتلا طاقنلا نأشب
.فلملا مالتسا خيرات نم مايأ )٠1(

ةيميظنت ميسارم



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 –


