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ـه ٤٤٤١ ماع رفص 36٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢٢ 30

 قــــــفاوــــملا ٤٤٤١ ماــــــــــع رــــــــفص 6 يف خّرؤــــــــــم يذـــــــيفنت موــــــسرــــم
 ّفلــــــــــكم نييـــــــــــعت نــــــــــمضتي ،٢٢0٢ ةــــــــنس رـــــــــــبمتبس 3
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اّفلكم ،ةيقيازر نيدلا ريخ ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفــص 6 يـف خّرؤـــم يذيفـــنت موسرــم
 رــــــيدــــم نــييــعـــت نـــمــــضـتـي ،٢٢0٢ ةـنـــس رـــبــــمـــتـبس 3
 ةــــيرادإلا ةـــــعطاقملاب ةـــــضايرـــــلاو باـــبشلل بدتنم
.ةبانع ةيالو يف شيرلا عارذـــــل

––––––––––––

  قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،شيمق رامع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3
 شيرلا عارذل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةضايرلاو بابشلل ابدتنم

.ةبانع ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفــص 6 يـف خّرؤـــم يذيفـــنت موسرــم
 يـبــئاــن نييـــعـــت نـــمضتـــي ،٢٢0٢ ةــــنس رـــبـــمـــتــــبس 3
.ةعانصلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يبئان ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3
: ةعانصلا ةرازوب ريدم

 يف يــــقيبطتلا ثــــحبلل رــــيدم بــــئان ،توـــيحم قراــــط –
،تاسسؤملا

 راــــقعلا نيـــمثتو رـــيوطتل رـــــيدم بــئان ،يلـــعل نـــب مـــيكح –
.يعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ٨ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرـــم
 ةسدنهلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٥
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةيرامعملا

––––––––––––

  قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ريصبل باــهولا دــبع دّيـــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبمتبس ٥
 نارــمــعـلاو نـــكـســلا ةرازوـــب ةــيراـــمـعملا ةـــسدــنـهــلـــــــــــــــــل ارـــيدــــم
.ةـنـيدــملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع رــــفص 6 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 رـــيدم بــــئان نييــعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمتبس 3
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

––––––––––––

   قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 بـــــئان ،حيابصم دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3
.ةيمومعلا لاــــــغشألا ةرازوـــب قرــــطلل ةيـمومعلا ةمدخلل رـيدم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ناجل ءاشنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ويلوي ٨١ قفاوملا
 ةقلعتملا نوعطلا ةجلاعم تايفيك ديدحتو نوعطلا
.ريمعتلا دوقعب

––––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

 يف خّرؤملا ٠٤1–٥1 مقر يـساـــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقــمب –
 نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ويام 72 قفاوملا 63٤1 ماع نابعش 8
 دعاوقلا ديدحتو تايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ
،مّمتملاو لّدعملا ،اهب ةطبترملا ةصاخلا

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يساــئرـلا موــسرـملا ىضـتـقــمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 91-٥1 مقر يذــيـفـنتلا موــسرـملا ىـضــتـقـمبو –
 يذلا ٥1٠2 ةنس رياني ٥2 قفاوملا 63٤1 ماع يناثلا عيبر ٤
 لّدعملا ،اـــهـميـلـسـتو رــيـمـعـتلا دوــقـع رـيــضحت تاـــيـفـيـك دّدـحي
،مّمتملاو
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: نوعطلا ةنجل سأري

،ةيرادإلا ةعطاقملا ىوتسم ىلع هلثمم وأ بدتنملا يلاولا –

،ةيالولا ىوتسم ىلع هلثمم وأ يلاولا –

 ةرازولا ىوتسم ىلع هلثمم وأ نارمعلاب فّلكملا ريزولا –
.نارمعلاب ةفلكملا

 ةيرادإلا ةعطاقملل ةعباتلا نوعطلا ناجل لّكشتت نأ بجي
 ءاـضــعأ نــيرــيدــملا وأ نيبدـتـنملا نــيرـــيدـــملا نــم ،ةـــيالوــلا وأ
.ةديحولا كـيبابشلا

 بسح ،اهّالوتت ةمئاد ةينقت تانامأب نوعّطلا ناجل دّوزت
 ةّفلكملا ةرازولا وأ ةيالولا وأ ةيرادإلا ةعطاقملا حلاصم ،ةلاحلا

.نارمعلاب

 ،اهتايحالص راطإ يف ،نوعطلا ناجل ىلع نّيعتي : ٥ ةداملا
: يتأي ام

 رشع ةسمخ لجأ يف هؤاضمإ متي يذيفنت رارق رادصإ–
،نعّطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1(

 خيرات نم ءادتبا مايأ )٥( ةسمخ لجأ يف رارقلا غيلبت–
: ةلاحلا بسحو ،نعطلا سمتلمل هعيقوت

 سيئرـل ،ةــيرادإلا ةـعـطاــقـمـلل نوـعـطـلا ةــنجـلل ةــبـسـنلاـب *
،نارمعلاب ّفلكملا بدتنملا ريدملاو يدلبلا يبعشلا سلجملا

 سلجملا سيئرل ،ةيئالولا نوعطلا ةنجلل ةبسنلاب *
 ىوــتسم ىلع نارــمــعــلاــب فــّلــكملا رــيدملاو يدــلــبـــلا يبـــعشلا
،بدتنملا يلاولل ،ءاضتقالا دنعو ةيالولا

 ،ءاضتقالا دنعو ،يلاولل ،نوعطلل ةيرازولا ةنجلل ةبسنلاب *
.بدتنملا يلاولل

 خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت : 6 ةداملا
 ددحي يذلا ٥1٠2 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا 63٤1 ماع لاوش 9 يف

.ريمعتلا دوقعب ةقلعتملا نوعطلا ةجلاعم تايفيك

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

 يف خّرؤملا 1٤1–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقـمبو –
 نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ويام 82 قفاوملا 63٤1 ماع نابعش 9
،اهريسو ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت

 لاوش 9 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 تايفيك دّدحي يذلا ٥1٠2 ةنس وــيلوي ٥2 قفاوملا 63٤1 ماع
،ريمعتلا دوقعب ةقلعتملا نوعطلا ةجلاعم

: يتأي ام نارّرقي

 موــسرـملا نــم 39 ةداــملا ماــكـحأل اــقــيـبـطــت : ىلوألا ةداملا
 63٤1 ماــع يـناـثـلا عيـبر ٤ يـف خّرؤــملا 91-٥1 مــقر يذـيـفنـتلا
 ريـضـحت تايفيك ددحي يذلا  ٥1٠2 ةنس رياني ٥2 قفاوملا

 رارقلا اذه فدهي ،مّمتملاو لّدعملا ،اهميلستو ريمعتلا دوقع
 نوعطلا ةجلاعم تايفيك ديدحتو نوــعـطـلا ناــجل ءاــشــنإ ىلإ
.ريمعتلا دوقعب ةقلعتملا

 فرط نم بوتكم بلط يف نعطلا عاديإ متي : ٢ ةداملا
: ىدل مالتسا لصو لباقم نعطلا سمتلم

 تاعطاقملا ثادحإ مت يتلا تايالولا يف بدتنملا يلاولا –
 ٠٤1-٥1 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ بجومب اهيف ةيرادإلا
 ،٥1٠2 ةنس وـــيام 72 قفاوملا 63٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤملا
 ريمعتلا دوـــقعل ةبسنلاب ،هالــعأ روــكذــملاو مــّمتملاو لّدـــعملا
 يبعشلا سلجملا سيئر صاصتخا نم اهميلست نوكي يتلا
،يدلبلا

 نم اهميلست نوكي يتلا ريمعتلا دوقعل ةبسنلاب يلاولا –
 ةبسنلاب اذكو بدتنملا يلاولا صاصتخا نم وأ هصاصتخا
 يف ةروكذملا ةيرادإلا ةعطاقملا ةنجل تارارق يف نوعطلل
 ،هاندأ 3 ةداملا

 يتلا ريمعتلا دوقعل ةبسنلاب ،نارمعلاب فّلكملا ريزولا –
.هصاصتخا نم اهميلست نوكي

 صتخملا يلاولا ىدلو بدتنملا يلاولا ىدل أشنت : 3 ةداملا
 ةجلاعمب ةّفلكم ةنجل ،نارمعلاب فلكملا ريزولا ىدلو ايميلقإ

 يعيبط صخش لك فرط نم ةــعدوملا نوـعـطـلا يـف لصــفلاو
 ةفّلكملا ةطلسلا هيلع ّدرت مل يذلا وأ دّرلا هضري مل ،يونعم وأ
.ريمعتلا دوقع ميلستب

 دعب نوعطلا يف ناجللا لصفت نأ بجي ،دّرلا مدع ةلاح يف
 .ةينعملا حلاصملا ءارآ عمج

 هالعأ 3 ةداملا يف ةروكذملا ناجللا ةليكشت ددحت : ٤ ةداملا
 صتخملا يلاولاو بدتنملا يلاولا نم ررقم بجومب ،اهريسو
.يلاوتلا ىلع ،نارمعلاب فلكملا ريزولاو ايميلقإ

 تاعامجلاوةيلخادلا ريزو

 ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

 نكسلا ريزو

ةنيدملاو نارمعلاو

يبيرعلب قراط دـمحم


