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يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ : ايناث
رـمألا ممتيو لدـعي يذـلا رـمألا ةـيروتسد ةـبقارم صوـصخب
وــينوي8 قـفاوملا6831 ماـع رـفص81 يف خرؤـملا651-66 مـقر

ماــكحأل اـقيبطت مت ،تاــبوقعلا نوــناق نــمضتملاو6691 ةـنس
.يروتسد وهف ،روتسدلا نم٤22و )2 ةرقفلا(2٤1 نيتداملا

: عوضوملا يف

: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف: ًالوأ

يــف خرؤـــمـــلا11-5٠ مــــــقر يوــــضــــــعــلا نوـــناــــــقــــــلا جاردإ–
5٠٠2 ةنس ويلوي71 قفاوملا62٤1 ماــع ةيــناـثــلا ىداــمــج٠1
عوضوم رمألا تاريشأت نمض ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو
.راطخإلا

ةــجـحلا يذ72 يــف خرؤــــملا1٠-5٠ مـــقر نوــــناـــــقـــلا جاردإ–
ةياقولاب قلعتملاو5٠٠2 ةـنـس رــيارـبـف6 قــفاوـــملا52٤1 ماــع
لدــعملا ،اـمهتحفاكمو باــهرإلا ليومتو لاوـمألا ضييبت نــم
.راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض ،ممتملاو

651-66 مقر رمألا ممتيو لدعي يذلا رمألا ماكحأ دعت : ًايناث
6691 ةــنس وــينوي8 قــــفاوملا6831 ماــــع رـــفص81 يف خرؤــــملا

.ةيروتسد ،راطخإلا عوضوم ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غّلبي: اًثلاث

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني: اًعبار
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

ةدـــــــقعنملا هـــــتاسلج يف يروـــــتسدلا ســــلجملا لوادــــت اذــــــهب
وينوي7و6و5 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش62و52و٤2 خيراتب

 .12٠2 ةنس

 يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

 ،سيئرلل ابئان ،يشبح دمحـم

 ،ةوضع ،يتارسم ةميلس

،ةوضع ،باحر ةيداش

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دــمـحم

،اوضع ،يوارق رونلا دبع

،ةوضع ،دابع ةجيدخ

،اوضع ،طيلب ليعامس

 ،اوضع ،يمهارب يمشاهلا

،اوضع ،لولج ةدع دــمـحـمأ

.اوضع ،يواروب رمع

٨ قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش7٢ يفخّرؤم٨٠-١٢ مقر رمأ
6٥١-66 مقر رـمألا ممـــتيو لدـــعي ،١٢٠٢ ةـــنس وـــينوي
وــــينوي٨ قــــفاوملا6٨3١ ماــــع رـــــفص٨١ يفخرؤــــملا

.تابوقعلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و7-931و9٤ داوـــــــملا اــــــميسال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــنب–
،هنم٤22و891و2٤1و )2 ةرقفلا(

٠1 يف خرؤـــــــملا11-5٠ مـــــقر يوـــضعلا نوــــناقلا ىـــــضتقمبو –
قلعتملاو5٠٠2 ةنس ويلوي71 قفاوملا62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
 ،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا551-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارـــــجإلا نوــــناق نــــمضتملاو6691 ةـــــنس وــــينوي8 قـــــفاوــــــملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا651-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تاــــــبوقعلا نوـــــناق نــــمضتملاو6691 ةــــنس وــــينوي8 قـــــفاوـــــملا
،ممتملاو لدعملا

ةجحلا يذ72 يف خرؤــملا1٠-5٠ مــقر نوــناقلا ىــضتقمبو –
ةـياقولاب قــلعتملاو5٠٠2 ةــنس رـــياربف6 قــفاوملا52٤1 ماـــع
لّدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،مّمتملاو

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو–

: هصن يتآلا رمألا ردصي

رمألا ميمتتو لــيدعت ىلإ رـــمألا اذــــه فدـــــهي: ىلوألا ةّداملا
وينوي8 قفاوملا6831 ماـع رـــفص81 يف خرؤــــملا651-66 مــــقر

.ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس

مــــقر رـــــمألا نــــم ررـــــكم78 ةداــــملا ممــــتتو لدــــعت:٢ ةّداملا
ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81 يف خرؤملا66-651
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو6691

لعف لك ،ابيرخت وأ ايباهرإ العف ربتعي :رركم78 ةداملا“
تاسسؤملا رارقتساو ةينطولا ةدحولاو ةلودلا نمأ فدهتسي
: يتأي ام هضرغ لمع يأ قيرط نع ،يداعلا اهريسو

............................)رييغت نودب(...................... )31 ىلإ )1–

ماظن رييغت وأ ةطلسلا ىلإ لوصولل ،ةليسو يأب يعسلا–
،كلذ ىلع ضيرحتلا وأ ،ةيروتسدلا قرطلا ريغب مكحلا



٥٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٨٢
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ضيرحتلا وأ ةيبارتلا ةمالسلاب ةليسو يأب ساسملا–
.”كلذ ىلع

ماع رفص81 يف خرؤملا651–66 مقر رمألا ممـتي:3 ةّداملا
نيتدامب ،هالــعأ روــكذملاو6691 ةــنس وــينوي8 قــفاوملا6831
: يتأي امك ناررحتو ،٤1 رركم78و31 رركم78

صاـــــــخشألل ةـــــينطو ةـــــمئاق أـــــشنت:31 ررــــكم78 ةداملا“
صوصنملا لاـــعفألا دــــحأ بــــكترت يـتلا ةــيباـــهرإلا تاـنايكلاو
مــتي نــــيذلا ،نوـــــناقلا اذــــــه نـــم ررــــكم78 ةداـــملا يف اــــــهيلع
لبق نم ،”ايباهرإ اميظنت“ وأ ”ايباهرإ اصخش“ مهفينصت

ىعدت يتلاو ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألا فينصت ةنجل
 .“ ةنجللا“ هاندأ

هذه يف ةروكذملا ةمئاقلا يف نايك وأ صخش يأ لجسي ال
وأ ةيئازج ةعباتم وأ ةيلوأ تايرحت لحم ناك اذإ ّالإ ،ةداملا

 .ةنادإلاب رارق وأ مكح هدض ردص

وأ ةـــيعمج لــــك ،ةداـــملا هذـــه موـــهفم يف ،ناــــيكلاب دـــــصقي
،اهتيمست وأ اهلكش نكي امهم ،ةمظنم وأ ةعامج وأ مــيظنت
78 ةداملا ماكحأ ةلئاط تـحت اــهتطشنأ عــــقت وأ اـــهضرغ نوــكي
.نوناقلا اذه نم رركم

ةدـــــــيرـــجلا يف ةـــــينطوــــــلا ةــــمئاقلا يف لــــيجستلا رارــــق رـــــــــــشني
دعيو ،ةيبعشلا ةـيطارقميدلا ةــيرئازجلا ةــــيروهمجلل ةــيمسرلا

بلط ميدقت مهل قحي نيذلا نيينعملل غيلبت ةباثمب رشنلا اذه
)٠3( نيثالث لجأ يف ،ةينطولا ةمئاقلا نم مهبطشل ةنجللا ىلإ
 .ليجستلا رارق رشن خيرات نم اموي

ةــمئاقلا نــم ناــيك وأ صــخش يأ بــطشت نأ ةــنجللا نـــكمي
،ينعملا نايكلا وأ صخشلا بلط ىلع ءانب وأ ايئاقلت ،ةينطولا
 .ةرربم ريغ هليجست بابسأ تحبصأ اذإ

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةـــــــــمئاقلا يف لـــــيــجستلا ىلـــــع بـــــــترتي :٤1 ررــــكم78 ةداملا“
رظح ،نوــناقلا اذـه نـم31 ررــكم78 ةداـــملا يف اـــهيلع صوـــصنملا

هلاومأ ديمجت وأ /و زجحو ينعملا نايكلا وأ صخشلا طاشن
عضـخت يتلا وأ اهزوحي يتلا هتاكلتمم نم ةيتأتملا لاومألاو
صاخشأ ةباقر وأ هتباقرل ،ةرشابـم ريغ وأ ةرـشابـم ةقيرـطب
ريغلا قوقح ةاعارم عم ،هرماوأب نورمتأي وأ هحلاصل نولمعي
.ةينلا نسح

ةرقفلا يف ةروكذملا ةمئاقلا يف ليجستلا ىلع بترتي امك
ءانب ،يئاضق رارق بجومب رفسلا نم نيينعملا عنم ،هالعأ

.ةنجللا بلط ىلع

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رمألا اذـه رشني :٤ ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وـــينوي8 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع لاّوـــش72 يف رـــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6٢ يفخرؤم١٢/ د م.ق /٤٢ مقر يروتسدلا سلجملا رارق
قـــــــلعتي ،١٢٠٢ ةـــنس وــــينوي7 قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش
تامولعملا ةيامحب قلعتملا رــمألا ةــيروتسد ةــبقارمب
.ةيرادإلا قئاثولاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،يروتسدلا سلجملا نإ

،يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب
ةــلـجـسملاو ،12٠2 ةـنـس وـيــنوــي2 يــف ةـــخرؤــملا ةـــلاــسرــلاــب
وــيـنوــي2 خــيراـتـب يروـتـسدــلا ســلـجملل ةــماـــعــلا ةـــناـــمألاـــب

رـــمألا ةــيروــتسد ةـبــقارـم دـصــق ،56 مــقر تــحــت12٠2 ةـنـس
 ،ةيرادإلا قئاثولاو تامولعملا ةيامحب قلعتملا

791و2٤1و931 داوــمــلا اـــمـيــسال روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو–
،هنم٤22و891 )ىلوألا ةرقفلا(

٠٤٤1 ماــع ناـضــمر7 يــف خرؤــملا ماــظــنلا ىضـتـقــمـبو–
ســلـجملا لـمــع دــعاوــقــل ددـحملا91٠2 ةـنـس وــياــم21 قــفاوــملا
،مـمـتملاو لدـــعملا ،يروــتـسدلا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دــعـبو–

:لكشلا يف

هلح مت يذلا ينطولا يبعشلا سلجملا روغشل ارابتعا–
77-12 مقر يسائرلا موسرملا بجومب ،12٠2 سرام لوأ يف

،12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9 يف خرؤملا

سلجم ىلع هضرع مت راطخإلا عوضوم رمألا نأ ارابتعاو–
،12٠2 ةنس وــياــم٠3 خيراتـب ةدـــقـعـنملا هـتـســلـج يــف ءارزوـــلا

،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعب

نيتداملل اقفو ءاج ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نأ ارابتعاو–
،روتسدلا نم2٤1و931

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ ارابتعاو–
تاـــموـلــعملا ةــياـــمـحـب قـــــلـعـتملا رــمألا ةــيروــــــتسد ةـبـــــقارــــمل
)2 ةرــقـفـلا(2٤1 ةداــملا ماــكــحأل اـــقــفو ءاـــج ،ةيرادإلا قــئاــثوــلاو
.روتسدلا نم


