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8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

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



وــــيلوي٨١ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ّةجـحلا يذ٨ يف خّرؤـــم رارــــق
بــــــــــئان ىلإ ءاـــــــــضمإلا ضــــيوــــــفت نــــــمضتي ،١202 ةـــــــــنس
.ةماعلا لئاسولاو ةبساحملاو ةينازيملا رــــيدم

`````````````````````````

،ناملربلا عم تاقالعلا ةريزو ّنإ

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

91 يف خّرؤملا40-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8991 ةنس رياني71 قفاوملا8141 ماع ناضمر

،ناملربلا عم تاقالعلاب فّلكملا ريزولا تايحالص

يف خّرؤملا441-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو3002 ةنس سرام92 قفاوملا4241 ماع مّرحم62
،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٤ يف خّرؤــــملا يسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دـــعبو–
٦١٠2 ةـنس سراــــــم٣١ قــفاوملا٧٣٤١ ماــع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
رـــيدــــم بــــــئان ،فـــيــــلـــخ قوراــــــف ّديـــــــسلا نيـــــيـــعــت نــــــمــضــتـــملاو
تاقالعلا ةرازوـــب ةماعلا لئاسولاو ةبساحملاو ةينازيملل
،ناملربلا عم

: يتأي ام رّرقت

بئان ،فيلخ قوراف دّيــــــسلا ىلإ ضّوــــفـــي: ىلوألا ةداملا
ءاــــــضــــمإلا ،ةــــماعلا لئاــــسولاو ةــــبساحملاو ةــــينازيملا رـــــيدـــــم

،ناملربلا عم تاقالعلا ةريزو مــساب ،هتايـــــحالـــص دودـــــح يف
.تارارقلاءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي8١ قفاوملا2٤٤١ ماع ّةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

راوزع ةمسب

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ةنس ويام72 قفاوملا2441 ماع لاوش51 يفخّرؤم رارق
ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا
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72 قـــــفاوملا2441 ماـــع لاوـــش51 يف خّرؤــــم رارــــق بـــــجومب
اـقيبطت ،مــــهؤامسأ ةـــيتآلا ءاـــضعألا نّيــــعي،1202 ةـــنس وــــيام
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خّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03يف

اــهــمــيــظــنــتو ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةـــلاـــكوـــلا ماـــهـــم
ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةينالديصلا داوملل

فــلــكملا رــيزوــلا نــع لــثمم ،مالسإ ةدــيـــقسمـــيـــت دـــّيسلا–
،اسيئر ،ةينالديصلا ةعانصلاب

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،رونلا دبع حبار دلو دّيسلا–
فـــّلـــكملا رـــيزوـــلا نـــع ةـــلـــثمم ،ةـــلـــف نادـــيز نـــب ةدـــّيسلا–

،ةيلاملاب
ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم،ديشر رادح دّيسلا–

،ةيلحملا تاعامجلاو
فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ةيداهلا يروصنم ةدّيسلا–

،ةحصلاب
لمعلاب ّفلكملا  ريزولا نع ةلثمم ،ةشئاع ةرشد ةدّيسلا–

،يعامتجالا نامضلاو
ميلعتلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،اضر كيجيج دّيسلا–

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ةلثمم ،مالحأ ةمح ةدّيسلا–
فلـكــملا رـــيزوـــلا نــــع ةـــلـــثـــمم،ناــنـــــــح يـــنامصع ةدّيسلا–

،ةقاطلاب
فــّلــكملا رــيزوــلا نــع ةــلــثمم ،ةــنــيــمسي يلاــمــك ةدـــّيسلا–

،ةراجتلاب
،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ايسآ ينارف ةدّيسلا–
ريزولا نع لثمم ،ميركلا يقوش دمحأ ملاغوب دّيسلا–

،ةحالفلاب فّلكملا
تاـيـلـيـفـطـلا مـلـع يف رـيــبــخ ،دــعسوــب يوــيرــمــح دــّيسلا–

،تايرطفلاو
،ةلديصلا ملع يف ريبخ ،ليبن دمـحم يلاسروب دّيسلا–
ةلاكولا يمدختسم نع ةلثمم ،ةجيدخ ةرقوب ةدّيسلا–

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قــــــــفاوــــملا2441 ماــــــع ةدـــــعــــقلا يذ11 يفخّرؤــــــــم رارـــــق
دامتعا بلط فلم رصانع دّدحي ،1202 ةنس وينوي
ةجلاعم تايفيكو عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا
.ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو،فلملا
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،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ
9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نـــمضتملاو1202 ةـنس رـــياربف12 قـــفاوملا2441 ماـــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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عم١/٠٠١ مّلسب اهلمكأب ةينالديصلا ةسسؤملا ططخم –
،تالحملا صيصختو طيطخت

،ةيسيئرلا تادعملا عقوم ددحي يذلا ططخملا–
،ءاملاو ءاوهلا ةجلاعم ةمظنأل يليصفت ططخم–
داوـــــمو ةــــيــــلوألا داوــــملاو دارـــفألا تاـــقـــفدـــت ددــــحت طـــطـــخ–

ةــيــئاــهــنــلا تاــجــتــنملاو ةــطــيسوــلا تاــجــتــنملاو بيضوـــتـــلا
،ةينالديصلا تايلمعلاب ةطبترملا تايافنلاو

،ةينالديصلا ةسسؤملل ةدوجلا ماظن فصو–
،ةدوجلا ةبقارم ميظنتو عون فصو–
ثوــلــتــلا لاــقــتــنا بنــجــتــل ةرــفوـــتملا لـــئاسوـــلا فصو–

،عطاقتملا
،ةروصتملا ةينالديصلا تايلمعلا–
،ةدوجلا ةبقارمو جاتنإلا تادعم ةمئاق–
تائف وأ ةيودألل ةفلتخملا ةينالديصلا لاكشألا ةمئاق–

،ةيبطلا تامزلتسملا
ةيلودلا ةيمــســـتلاب اهنـــع رّبعــملا تاــجــتــنــملا ةــلــيــكـــشــــت–

ةـيـبـطـلا تاـمزـلـتسملا ةـيـمستـب وأ ةـيـنالدـيصلا تاـجـتـنـمــلــل
جاتنإلا تاردقو ايونس اهجاتنإل ةعّقوتملا تايمكلا اذكو
،تاعيبملا تادحوب اهنع رّبعملا ةيمويلا

،ءاضتقالا دنع ،ايجولونكتلا لقن تاقافتال ينقتلا معدلا–
،ءاضتقالا دنع ،ةلوانملا دقع–
ةطشنألاـب ةـــيــنــعـــملا ةـــيـــنالدـــيـــصلا تاـــيــــلـــمـــعـــــلا ةـــمــــئاق–

،ةيجراخ ةطشنأ ةلاح يف اهذيفنت طورشو

احضوم ةيــنالديــصلا ةــســسؤــملل يلــيــصــفــتلا نـــيوـــكـــتلا–
وأ ةتباث تانازخ يف تازاغلا نيزختوةعانص نكامأ عيمج

مادختسالل تازاغلل ةبسنلاب هيبش بعوتسمو ريراوق يف
،يبطلا

ةـــعشملا ةـــيودألا( عوـــنـــلا بسح ةـــعشملا ةـــيودألا دــــيدحت–
ةهجوملا ةعشملا فئالسلاوةينورتيزوبلا ةعشملا ةيودألاو
ةرادإ ةــــــقيرـــطو،)ةـــــعشملا تادـــــيوــــنلا تادـــــلوــــمواــــــهجاتنإل
ةـــمـــعادــلا تادـــنـــتــســملاو عاـــعـــشإلا نــــم ةـــياــمــــحلاو رـــطاـــخـــملا

عاــــــعـــــشإلا نــــم ةـــياـــمـــحلا يف يــنـــقــتـــلا رــــيدــــملا صاـــصـــتـــخال
ةـيودألل ةـبسنـلاـب ةـيرذـلا ةـقاـطـلا ةـظـفاـحـم نـم صيــخرــتــلاو
،ةيعاعشإلا

قبسملا دامتعالا ديدجت بلط ةلاح يف زاجنإلا مدقت ةلاح–
.زاجنإلل

ةــيــنالدــيصلا ةسسؤمــلــل فــلملا عادـــيإ لصو مـــيـــلست مـــتـــي
 .ةبلاطلا

قـــــــــــــبسملا داــــــــــــمتعالا بـــــــــــــــلط تاــــــــــــــفلمّ الإ لـــــــــــبــــقت ال:4 ةداملا
نم ،ةلماك ربتعت يتلا ،عينصتلل ةينالديص ةسسؤم زاجنإل
.ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا لبق

يف خّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يف خّرؤملا172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا0202 ةــنس رــبمتبس92 قـــفاوملا2441 ماــــع رــــفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

11 يف خّرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قـــــلعتملاو1202 ةــــنس رــــياربف32 قــــفاوملا2441 ماــــع بــــجر
داوملا اميس ال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
 ،هنم22و91و71

 :يتأي ام رّرقي

نـــــم22و91 نيـــــــتداــــملا ماـــــــكحأل اـــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
2441 ماع بجر11 يف خّرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا
اذـــه فدــهي ،هالـــعأ روــــكذملاو1202 ةـــنس رــــياربف32 قــــفاوملا
ةسسؤملا داـــمـــتـــعا بلـــط فـــلـــم رصاــــنــــع دــــيدحت ىلإ رارــــقــــلا
ةمئاق اذكو ،فلملا ةجلاعم تايفيكو عينصتلل ةينالديصلا
.ةيرهوجلا تاليدعتلا

28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا نم71 ةداملا ماكحأل اقفوو
1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤملا

ةينالديص ةسسؤم حتف عـــضخي نأ بـــجي ،هالـــعأ روــــكذملاو
تاذ ةـيـبـطــلا تاــمزــلــتسملا وأ ةــيــنالدــيصلا داوملا عــيــنصتــل
حمسي زاجنإلل قبسم دامتعال ،يرشبلا بطلا يف لامعتسالا

دامتعا اذكو عورشم قالطإل ةمزاللا داوملاو تادعملا ءانتقاب
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا امهمّلسي ،حتفلا

لوألا لصفلا
ةسسؤم زاجنإل قبسملا دامتعالا بلط فلم رصانع

 هتجلاعم تايفيكوعينصتلل ةينالديص

زاــــــجنإل قـــــبسملا داـــــمتعالا بـــــــلط عادـــــيإ مـــــــتي :2 ةداملا
،ينقتلا اهريدم يلديصلا نم ،عينصتلل ةينالديص ةسسؤم
ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىدل
فرط نم ،ضرغلا اذهل ةدعملا دامتعالا بلط ةرامتسال اًقفو
.ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

ةسسؤم زاجنإل قـبسملا داـــمتعالا بــــلط قــــفري:3 ةداملا
:نمضتي فلمب عينصتلل ةينالديص

ةسسؤم زاــــجــــنإل قــــبسملا داــــمــــتــــعالا بلــــط ةراـــــمـــــتسا –
،عينصتلل ةينالديص

،ةينالديصلا ةسسؤملل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –
،يراجتلا لجسلا نم ةخسن –
،ينقتلا ريدملا يلديصلا لمع دقع –
،راجيإلا دقع وأ ةيكلملا دقع –
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ىلإ ةـيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب فــلــكملا رــيزوــلا رارــق غــّلــبــي
.ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا

ةـــــسسؤملا زاــــجنإل قــــبسملا داـــــمتعالا صــــني:01 ةداملا
:صوصخلا ىلع ،عينصتلل ةينالديصلا

،عينصتلا عقوم ناونعو ةكرشلا مسا–
 ،ةدمتعملا عينصتلل ةينالديصلا تايلمعلا–
 ،عينصتلل ةدمتعملا ةينالديصلا لاكشألا ةمئاق–
ةدمتعـملا ةــيــنالدــيــصلا داوــملا ةــعــيــبـــطـــل ًاـــقـــفو نيــيــعــتلا–

،عينصتلل
ةدـمــتــعــملا ةـــيودألــل يـــجالـــعلا فــنـــصلا بـــســـح نيــيــعـــتلا–

،عينصتلل
.ينقتلا ريدملا ةسرامم ررقم عجرم–

فرـــــــط نـــم زاــــجنإلل قــــبسملا داــــمتعالامّلـــــسي:11 ةداملا
)١( ةدحاو ةنس ةدمل ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا

 .ديدجتلل ةلباق

بلاطلا ىلــع بـــجي ،زاـــجنإلل قــــبسملا داـــمتعالا دــــيدجتلو
.هعورشم زاجنإ مدقت ةلاح عاديإ

ديدجت ضفر ةينالديصلا ةعانصلابفلكملا ريزولا نكمي
يف زاــجنإلا مدـــقت ةــلاح نـــكت مل اذإ زاـــجنإلل قـــبسملا داـــمتعالا

.ةرربم ،هديدجت دعبو هتيحالص ةدم ةياهن

يناثلا لصفلا
ةينالديص ةسسؤم حتف دامتعا بلط فلم رصانع

 هتجلاعم تايفيكوعينصتلل

ىلـــــــع بـــــــجي ،عورــــــــــشملا زاــــــجنإ ةـــــــياــــــهـــــــن يف:21 ةداملا
حـتـف داـمـتـعا بلــط عادــيإ ،عــيــنصتــلــل ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا

اـــهريدم يلدــيصلا فرـــط نـــم عـــينصتلل ةـــينالديص ةـــسسؤم
ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةــصتخملا حـــلاصملا ىدــــل يـــنقتلا
.ةينالديصلا

ةينالديص ةسسؤم حتفدامتعا بلط قفري:31 ةداملا
ةروكذملا رصانعلا ىلإ ةفاضإلاب ،نمضتي فلمب عينصتلل

:هالعأ3 ةداملا يف

ةــــيــــنالدــــيص ةسسؤم حــــتــــف داـــــمـــــتـــــعا بلـــــط ةراـــــمـــــتسا –
ةصتخملا حلاصملا فرط نم ضرغلا اذهل ةدعم عينصتلل
،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل

حلاصملا اهمّلست ةفنصم ةسسؤمل لالغتسالا ةصخر–
،ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا

ةــياــمحلا حــلاصم هدــعــت نــمألا رــيــياــعمل ةــقــباـــطملا يأر–
،ةيندملا

قبسملا داــمــتـــعالا بـــلـــطـــل فـــلـــملا ةــــسارد مـــتـــي:5 ةداملا
نم بلطب ءاربخ هب موقي ينقت مييقت ىلع ضرعيو،زاجنإلل
.ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

لجأ يف ينقتلا مييقتلا ريراقت ميدقت ءاربخلا ىلع بجي
.مايأ )01( ةرشع

مــــيـــيـــقـــت رـــيراـــقــتـــب قـــفرــــــملا فــــلـــــــملا ضرــــعـــي:6 ةداملا
ةنجللا ىلع ،ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا فــــــلم
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىدل ةأشنملا ةينقتلا

ةرـقـفـلا يف نـيروـكذملا ءارـبخلاو ةـيـنـقـتــلا ةــنــجــلــلا نــكــمــي
 .ةيليمكت تامولعم بلط ،هالعأ

لـكــب ةــناــعــتسالا ،رــمألا مزــل اذإ ،ةــيــنــقــتــلا ةــنــجــّلــلا نــكــمــي
يف تالـــهؤملاو تاءاـــفـــكـــلا هـــل يوـــنـــعـــم وأ يعـــيــــبــــط صخش

 .اهلاغشأ يف اهتدعاسم هنكمي لاجملا

اذكواهريسواهميظنتو ةينقتلا ةنجللا ةليكشت ددحتو
ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ،ءاربخلا ةمئاق
 .ةينالديصلا

لـــــــك ةــــيداع ةرود يف ةـــــينقتلا ةـــنجللا عـــمتجت:7 ةداملا
ىضتقا امّلك ةيداع ريغ ةرود يفو ،اموي )51( رشع ةسمخ
تاسسؤملا داــــمــــتــــعا تاــــبــــلــــط عــــيـــــمـــــج ةساردـــــل كلذ رـــــمألا
ةــقــلــعــتملا دــيدــجــتــلا تاــبــلــط اذــكو ،عــيــنصتــلــل ةــيـــنالدـــيصلا

.عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعاب

مايأ )8( ةينامث لجأ ىلع ةينقتلا ةنجللا رفوتت:8 ةداملا
تاــموـــلـــعملا نأ دـــكأتـــتو .داـــمـــتـــعالا بلـــط يف اـــهـــيأر ءاـــطـــعإل
بيجتستو ةحيحص ،هالعأ3 ةداملا ماكحأل اًقفو ةمدقملا
ةيميظنتلا ماــكحأللوعــينصتلل ةــنسحلا تاـــسرامملا دـعاوقل
 .لوعفملا ةيراسلا

ينـقـتـلا مـيـيـقـتــلاــب قــلــعــتــت تاــظــفحت ةــنــياــعــم ةــلاــح يفو
لــجأ يف ،ةــبــلاــطــلا ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا رــطــخــت ،فــلـــمـــلـــل
ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا فرط نم ،مايأ )8( ةينامث
 .ةينالديصلا ةعانصلاب

ىدـعتي ال لــــجأ يفتاـــــظفحتلا هذـــــه عـــفرب بــــلاطلا مزــــليو
رربم ديدمت بلط ميدقت هنكمي كلذ دعبو،اًموي )06( نيتس
ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا هيلع قفاوت نأ نكمي
.ةينالديصلاةعانصلاب

ةرـقـفـلا يف ةروـكذملا ةـيـنـقـتـلا ةـنـجـلـلا مـيــيــقــت ةــياــهــن يفو
ىلإ غــــّلـــبـــي ،الـــماــــك فـــــلـــملا راــــبـــتــــعا ةــــلاـــح يفو،هالـــــعأ ىلوألا
،زاــجــنإلل قــبسم داــمــتــعال ةــبــلاــطــلا ةـــيـــنالدـــيصلا ةسسؤملا

.فلملا لوبق

لــــجأ ةينالديصلا ةعانـــصلاــب فــلــكــملا رـــيزوـــلـــل:9 ةداملا
قـــبسملا داــمتعالا بـــلـــــط فـــلم يف ّتــــــبلل اـــموـــــي )03( نيــــثالث
.ةينالديصلا ةسسؤملا زاجنإل
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ةرـقـفـلا يف ةروـكذملا ةـيـنـقـتـلا ةـنـجـلـلا مـيــيــقــت ةــياــهــن يفو
ىلإ غّلــــــبــــــي ،الــماــــــك فـــلـــملا راـــبــتــــعا ةــــلاــــح يفو،هالـــــعأ ىلوألا
.فلملا لوبق حتفلا دامتعال ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا

لجأ ةينالديــصلا ةعاــنــصلاــب فّلـــكملا رـــيزوـــلل:81 ةداملا
ةسسؤملا حتف دامتعا بلط فلم يف ّتبلل اموي )03( نيثالث
.ةينالديصلا

ىلإ ةـيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب فــلــكملا رــيزوــلا رارــق غــّلــبــي
.ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا

ةســسؤــــملا حــــتــــف داــــمـــتــــعا لـــــمـــحــــي نأ بـــــجـــــي:91 ةداملا
.هالعأ01 ةداملا يف ةروكذملا تانايبلا عينصتلل ةينالديصلا

ةــــــــينالدــــــيص ةـــــــسسؤــــم حــــــــتفداـــــــمتعا مّلـــــــسي :02 ةداملا
لبق نم ديدجتلل ةلباق تاونس )5( سمخ ةدمل عينصتلل
ماكحأب لالخإلا نود ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا
11 يف خّرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا نم32 ةداملا

روكذملاو1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر
 .هالعأ

بلـط عادـيإ بلاـطـلا ىلع بجــي ،حــتــفــلا داــمــتــعا دــيدــجــتــلو
ةـــفـــلـــكملا ةرازوـــلـــل ةصتـــخملا حـــلاصملا ىدـــل عــــقوملا ةرــــبــــخ
 .ةينالديصلا ةعانصلاب

ثلاثلا لصفلا
يرهوج عباط تاذ تاليدعت

تاليدعت يرهوجلا عباطلا تاذ تاليدعتلا دعت:12 ةداملا
عــيــنصتــلــل ةــيــنالدــيصلا تاــيــلــمــعــلا ىلع رــيــثأت اـــهـــل ىرـــبـــك
تاليدعتلا هذه بلطتتو ،ةدمتعملا ةينالديصلا ةسسؤملل
فــــلــــكملا رــــيزوــــلا نــــم قــــبسم صيــــخرــــت حــــنــــم ةــــيرـــــهوجلا

ةروكذملا ةينقتلا ةنجللا يأر ذخأ دعب ةينالديصلا ةعانصلاب
 .هب لومعملا ميظنتلا ماكحأل اًقفو ،هالعأ6 ةداملا يف

ىلــــــع ،ةــــــيرهوجلا تالـــــيدعتلا ةـــــمئاق لـــــمشت:22 ةداملا
:صوصخلا

،ةينالديصلاداوملا نم ةديدج ةئف عينصت–
 ،ةيبطلا تامزلتسملا نم ةديدج ةئف عينصت–
 ،ديدج ينالديص لكش عينصت–
 ،ةديدج ةيجالع ةئف عينصت–
تاذ ةــــلاــعــف داوـــم ىلـــع يوــتـــحت يــتــلا ةـــيودألا عــيــنــصــت–

 ،ةيلعف ةروطخ
 ،ةديدج ةينالديص عينصت ةيلمع ذيفنت–
تايلمع زاجنإ اهيف متي ةديدج ٍنابم عيسوت وأزاجنإ–

 ،ةينالديص
جاتنإلا تاـــيلمع ذـــيفنت اــــهيف متي يــــتلا تالـــــحملا ءاـــــغلإ–

 ،ةدوجلا ةبقارم وأ /و
.ءاملا وأ ءاوهلا ةجلاعم ماظن ميمصت–

قـــــــيثوتلاو يناـــــبملا نيــــمأت طورـــــشب قـــــلعتت ةـــــقيثو–
،ينالديصلا

،ةدوجلا رطاخم ةرادإ ةيلمعب قلعتت ةقيثو–
مـــيــظــنــت ســكــعــي يذـــلا عّقوــتــملا يمــيـــظــنــتلا طـــطـــخـــملا–

ةـــيسيـــئرـــلا بصاـــنملا نيبـــي يذـــلاو ةــــيــــنالدــــيصلا ةسسؤملا
،مهتالهؤم اذكو نيمدختسملا دادعت لودجو ةيلوؤسملل

ةسسؤمــلــل ةرــبخلا بلــطــب قــلــعــتملا مسرـــلا عـــفد لصو–
.ةينالديصلا

ةــيــنالدــيصلا ةسسؤمــلــل فــلملا عادـــيإ لصو مـــيـــلست مـــتـــي
 .ةبلاطلا

ةسسؤم حتفل دامتعالا بلط تافلم ّالإ لبقت ال:41 ةداملا
حلاصملا لبق نم ،ةلماك ربتـعــت يــتــلا ،عــيــنــصـــتلل ةينالديص

.ةينالديصلاةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا

ضرعيوةساردلل دامتعالا بلط فلم عضخي:51 ةداملا
ةفاضإلاب ،هالعأ لوألا لصفلا ماكحأل اقبط ينقت مييقت ىلع
نـــــــم بــــــلطب ءارــــبخ اــــهب موــــقيعـــينصتلا عــــقوم ةرــــبخ ىلإ
ةينالديصلاةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

.حتفلا دامتعال ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا نم بلطبو

لجأ يف ينقتلا مييقتلا ريراقت ميدقت ءاربخلا ىلع بجي
.مايأ )01( ةرشع

يــــــنقتلا مـــــــييــــقتلا رـــــيراــــــــقتب فــــــلملا قـــــفرــــــي:61 ةداملا
ةينالديصلا ةسسؤملا عقوم يف اهؤارجإ مت يتلا ةربخلاو
يف اهيلع صوصنملا ةينقتلا ةنجللا ىلع ضرعيوةبلاطلا
.هالعأ6 ةداملا

ةرـــــقفلا يف نـــــيروكذملا ءارــــبخلاوةــــينقتلاةــــنجّللا نــــكمي
.ةيليمكت تامولعم بلط ،هالعأ

لـكــب ةــناــعــتسالا ،رــمألا مزــل اذإ ،ةــيــنــقــتــلا ةــنــجــّلــلا نــكــمــي
يف تالــــهؤملاوتاءاــــفكلا هــــل يوــــنعم وأ يــــعيبط صــــخش

.اهلاغشأ يف اهتدعاسمهنكميلاجملا

)8( ةينامث لجأ ىلعةينقــتلا ةــنــجــلــلا رـــفوـــتـــت:71 ةداملا
تامولعملا نأ دكأتتو .دامتعالا بلط يف اهيأر ءاطعإل مايأ
بيجتستوةحيحص ،هالعأ31 ةداملا ماكحأل اًقفو ةمدقملا
ةيميظنتلا ماكحأللوعينصتلل ةنسحلا تاسرامملا دعاوقل
 .لوعفملا ةيراسلا

ينـقـتـلا مـيـيـقـتــلاــب قــلــعــتــت تاــظــفحت ةــنــياــعــم ةــلاــح يفو
ةينالدــيــصلا ةــســسؤــملا غــلــبــت،عـــقوــملا ةرــبـــخ وأ /وفــلــمـــلل
ةينعملا حلاصملا فرط نم ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف ةبلاطلا
 .ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل

لــــــجأ يف تاـــــــظفحتلا هذــــــه عـــــفر بــــــــــلاطلا ىلـــــع نيــــــــــعتيو
بـــلط ميدـــقت هــــنكمي كلذ دـــــعبو،اــــموي )06( نيـــــتس ىدـــــعتي ال
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا هيلع قفاوت نأ نكمي رربم ديدمت

.ةينالديصلاةعانصلاب ةفلكملا
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11 يف خّرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر
داوملا اميس ال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
،هنم91و٥١و41

: يتأي ام ررقي

نـــــــم91و41 نيــــــــتداـــــملا ماــــــــكحأل اـــــــقيبطت: ىلوألا ةداــــملا
2441 ماع بجر11 يف خّرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا
تاـــــسسؤملاب قــــلعتملاو1202 ةـــنس رــــياربف32 قــــفاوملا
ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا

نيدعاسملا ةلدايصلاوينقتلا ريدملا يلديصلا تالهؤمو ماــهم
.عينصتلل ةينالديصلا تاسسؤملاب ةصاخلا

لوألا لصفلا
 نيدعاسملا ةلدايصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا ماهم

نم دكأتلا نع لوؤسم ينقتلا ريدملا يلديصلا:2 ةداملا
ةيبطلا تامزلتسملا وأ ةينالديصلاداوملا نم ةصح لك نأ
لومعملا ميظنتلاوعيرشتللاًقفو اهتبقارمو اهعينصت متي
ليجستلا ررقم يف ةدراولا تابلطتملا مارتحا لظ يفوامهب
.ةقداصملا ررقم وأ

هماهم ينقتلا ريدملا يلديصلايدؤي نأ بجي:3 ةداملا
هذه مساقت نكميو،ةصحلا عينصت لحارم عيمجل ةبسنلاب
تاــيلوؤسملا بــصانم نوــلغشي نــيذلا صاخشألا عــم ماــهملا
لــحارـــمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب ةـــيـــنالدـــيصلا ةسسؤملا لـــخاد ةددحملا
.ةصحلا ةبقارموعينصت يف ةصاخلا

ينـــقـــتـــلا رـــيدملا نيب ماـــهــــمــــلــــل مساــــقــــت لــــك دــــيدحت بجــــي
اــــميفةـــيلوؤسملا بـــصانم نوــــلغشي نــــيذلا نيـــمدختسملاو
لبق نم اًيمسر ةلوبقم ةقيثو يف ةصحلا ةقباطمب قلعتي
ماـــهملا ةـــقـــيـــثوــــلا هذــــه لصفــــت نأ بجــــيو .فارــــطألا عــــيــــمــــج
عـيـنصتـلـل ةـنسحلا تاسراـمـمـلـل ةصحلا ةـقـباـطمب ةــقــلــعــتملا

.ةقداصملا وأ ليجستلاررقمو

قــــــيبطت ىلــــع ينقتلا رــــيدملا يلدــــيصلا رـــــهسي:4 ةداملا
ةــحصلا ةــحــلصم يف ةذــخـــتملا ةـــيرادإلاو ةـــيـــنـــقـــتـــلا دـــعاوـــقـــلا
فلكيو.عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا دعاوق اذكو ةيمومعلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع هماهم راطإ يف
ةــــــيـنالدـــــيصلا تاـــــيـلـمـعـلا عــــــــيـمــج ةـــــبــــقارــمو مـــــيــظــنــت–

ةـــــــينالدـــــــيصلا ةـــــــــظقيلاو عــــــينصتلا اـــــــــميس ال،ةـــــــــسسؤــــــملل
صصح بحسوةعباتمويبطلا داتعلاوةيودألا صوصخب
اذــــــكو ةـــــينـــــعــــملا ةــــيبـطلا تاــــمزلتسملاو ةــــينالديصلاداوــــملا

،اهب ةطبترملا نيزختلا تايلمع
ظفحلانمضت يتلا لقنلا فورظ ريفوت ىلع رهسلا–

ةيبطلا تامزلتسملا وأ ةينالديصلاداوملا نمأوةمالسوديجلا
،اهب ةطبترملا تالخدملا وأ

ررقم تابلط ىلع،فلملا ىلع عالطالا دعب،عيقوتلا–
بلط يأ وأ ةسسؤملا نم ةمدقملا ةقداصملا وأ ليجستلا
،اهبقاريواهمظني يتلا ةطشنألاب قلعتي رخآ

ةزــئاحلا ةـــينالديصلا ةــــسسؤملا ىلــــع نّيـــــعتي:32 ةداملا
ةــعاــنصلاــب فــلــكملا رــيزوــلا ىلع ضرــعــتنأ حـتـفـلا داــمــتــعا
عـــــباط يذ لـــــيدعت لــــك،صـــيخرتلاو مــــييقتلل ،ةــــينالديصلا

صيخرتلا حنموةيرهوجلا تاليدعتلا مييقت متيو .يرهوج
.اًموي )03( نيثالث زواجتي ال لجأ يف قبسملا

دامتعا ةزـــئاحلا ةـــــينالديصلا ةـــــسسؤملا مزــــــلت:42 ةداملا
ةــــعاــــنصلاـــــب فـــــّلـــــكملا رـــــيزوـــــلـــــل اضيأ حرصت نأب ،حـــــتـــــفـــــلا
،ًاـموي )51( رــشع ةــسمخ زواـــجتي ال لـــجألالـــخ،ةـــينالديصلا

لك اذكو ،دامتعالا ررقم يف ةروكذملا تانايبلا يف ليدعت لكب
:صوصخلا ىلع ،ىرخألا تاليدعتلا

 ،ةسسؤملل يراجتلا مسالا رييغت–
ةـــــــينالديصلا ةـــــسسؤملل ةــــينوناقلا ةــــــــعيبطلا رـــــييغت–

 ،عينصتلل
،عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا رقم لقن–
ةسمخ زواجتت ال ةدــم لالـــخ دــــيدج ينقت رـــيدم نييــــعت–

 ،قباسلا ينقتلا ريدملا ةلاقتسا نم اموي )51( رشع
 ،ةينالديص ةيلمع وأ طاشن فقوت–
 .ةعّنصملاداوملا ةمئاق–

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرــــــجلا يف رارــــــــــقلا اذــــــه رـــــشني:٥2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازّجلا ةيروهمّجلل

22 قــــــفاوملا2441 ماــــــع ةدـــــــعقلا يذ11 يف رــــــئازجلاب رّرــــــح
 .1202 ةنس وينوي

دمحاب نب يفطل لامج نمحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قـــــــفاوـــــملا2441 ماــــــع ةدــــعـــقــــلا يذ11 يفخرؤــــــم رارـــــق
يلديصلا تالهؤمو ماهـــم ددحي ،1202 ةنس وــيــنوـــي
ةصاخلا نـــيدـــعاسملا ةـــلداـــيصلاو ينـــقـــتـــلا رـــيدملا
.عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملاب

`````````````````````````

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ
9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نــــمضتملاو1202 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2441 ماـــع بــــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
اــهــمــيــظــنــتو ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةـــلاـــكوـــلا ماـــهـــم
  ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي


