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ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



٥٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع رفص٣
13م0٢0٢ ةنس ربمتبس١٢

،ةسسؤملا ءاشنإ تاءارجإ ءانثأ عيراشملا يلماح ةقفارم –

لامعألا ططخم زاجنإ يف ةئشانلا تاسسؤملا ةدعاسم –
،ليومتلا ططخو قوسلا تاساردو

لاـــــمــــعألا ةرادإ يف اــــصوـــصخ ،يعوـــن نــــيوـــكت رــــــــيـــفوت –
،ةيبساحـملاو ةينوناقلا تامازتلالاو

عيراشملا يلماح فرصت تحت ةيتسيجوللا لئاسولا  عضو –
تاـــــمزلتــــسملاو يلآلا مالعإلا داتعو عامــــتجالا تاـــعاـــــــق لثــــــــم
،قفدتلا يلاع تينرتنإلاو ةيبتكملا

،جذامنلا زاجنإل ةئشانلا تاسسؤملا ةدعاسم –

داجيإل اهناضتحا متي يتلا ةئشانلا تاسسؤملا ةقفارم –
.قوسلا يف راشتنالاو ليومتلا رداصم

ةمالع ىلع لوـــــــصـــحلل بلـــط لك ىلع درلا مــــــتي :٦٢ةّداملا
،اموي )٠٣( نوثالث اهاصقأ ةرتف لالخ ”ركتبم عورشم“
.هعاديإ خيرات نم ءادتبا

اذه فقوي ،ةبولطملا قئاثولا نم ءزج ميدقت يف رخأت لك
لجأ يف ةصقانلا قئاثولا ميدقت بلطلا بحاص ىلعو .لجألا

فرط نم هراطخإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥١( رشع ةسمخ
.هبلط ضفر ةلئاط تحت ،ةينطولا ةنجللا

”لامعأ ةنضاح“ ةمالع ةينطولا ةنجللا حنمت :٧٢ةّداملا
،دـيدـجـتـلـل ةـلـباـق تاوــنس )٥( سمــــخ ةدمل ،بلــــطـــــلا بحاصل

.اهسفن لاكشألا بسح

ةينطولا ةنجللا ىلع ّنيعتي هّنإف ،ام بلط ضفر ةلاح يفو
.اينورتكلإ كلذب بلطلا بحاص راطخإو ،ضفرلا رارق ريربت

ءانب ،رارقلا اذه يف رظنلا ةداعإ ةينطولا ةنجللا نكميو
ةباجإلاب هراطخإ متيو .بلطلا بحاص نم رربم بلط ىلع
،اموي )٠٣( نيثالث زواجتي ال لجأ يف اينورتكلإ ةيئاهنلا
.هبلط عاديإ خيرات نم ءادتبا

يف ”لامعأ ةنضاح“ ةمالع حنم تارارق رشنت :٨٢ةّداملا
.ةئشانلا تاسسؤملل ةينطولا ةينورتكلإلا ةباوبلا

اهيلع صوصنــملا تاـــمازـــتلالا ذيــــفـــنت عـــضـــخي :٩٢ةّداملا
.ةينطولا ةنجللا نم ةمئاد ةبقارم ىلإ ،هالعأ٥2 ةداملا يف

٥2 ةداملا يف ةروكذملا تامازتلالاب لالخإ لك :0٣ةّداملا
”لامعأ ةنضاح“ ةمالع بحس وأ ديمجت هيلع بترتي ،هالعأ

.ةينطولا ةنجللا فرط نم

نّيعتي ،”لامعأ ةنضاح“ ةمالع بحس وأ ديمجت ةلاح يفو
كلذب ينعملا راطخإو ،اهرارق ريربت ةينطولا ةنجللا ىلع
 .اينورتكلإ

ىلع ءانب ،رارقلا اذه يف رظنلا ةداعإ ةينطولا ةنجللا نكمي
.ةنياعـملا صئاقنلا ةلازإ دعبو .بلطلا بحاص نم رربم بلط
ال لـجأ يف اـيـنورــــتـكـلإ ةـيــئاــهــــنــلا ةــباــــــجإلاــب هراــطــخإ مــتــيو
.هبلط خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالث زواجتي

ريبادت يف قحلا ”لامعأ ةنضاح“ ةمالع لّوخت :١٣ةّداملا
.ةلودلا معدو ةدعاسم

ّةيمـــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رــــشـــــني :٢٣ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس
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٢٤٤١ ماع رفص٣ يفخّرؤم٤٦٢–0٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا لّدعي ،0٢0٢ ةنس ربـــــمــــتــــبــــس١٢ قفاوملا
ماع  مّرـــــحم٦١ يفخّرؤــــملا٣٥٢–٩١ مقر يذـــيفـــــنـــــتلا
ددــــحي يذلا٩١0٢ ةنــــس ربــــمتـــبس٦١ قــــفاوــملا١٤٤١

ةريغصلا ةلوفطلا لابقتسا تاسسؤم ءاشنإ طورش
.اهتبقارمو اهريسو اهميظنتو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرــسألاو ينــــــطولا نـــماـــــضتلا ةرـــيزو رـــيرـــقت ىلع ءاـــــنب –
،ةأرملا اياضقو

٣٤١و٤–٩٩ ناـــــتداــــــملا امـــيـــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مــقر يـــسائرلا موـــــسرملا ىضـــتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يــــــسائرلا موـــسرملا ىضــــتقمبو –
٠2٠2 ةـــنــــــس وـــــيــــنوـــي٣2 قــــفاوــــملا١٤٤١ ماــــــع ةدعـــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٣١–٣١ مقر يذيفـــنتلا موـــسرــــــملا ىضتقمبو –
يذلا٣١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٣٥2–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــــتقمبو –
ددحي يذلا٩١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٦١

ةريغصلا ةـلوــــفـــــطلا لاـــبــــقتــــسا تاســــسؤــــم ءاـــشـــــنإ طورــــــش
،اهتبقارمو اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام مسري

٠٥ ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا ددمي: ىلوألا ةّداملا
ماع  مّرحم٦١ يف خّرؤملا٣٥2–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
ةنسب ،هالعأ روـــــكذــــملاو٩١٠2 ةنـــــسربـــمـــتـــــبس٦١ قفاوملا١٤٤١
.٠2٠2 ةنس ربمتبس22 خيرات نم ءادتبا )١( ةدحاو

ةّيمسّرلا ةدــيرـــــــجلا يف موـــــسرـــــملا اذــــــه رـــشـــــني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس١2 قفاوــملا2٤٤١ ماــــع رفــــص٣ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس
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