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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
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بحسوعاـجرـتسا تاـيـلـمـع عــيــمــج زاــجــنإو قــيسنــت–
،ةعرسب ةيبطلا تاـمزلتسملا وأ ةينالديصلا داوملا

ةـــيـــنالدــيــصلا ةدوـــجلا ةرادإ ماــظــن قــيــبــطـــت نـــم دـــكأـــتـــلا–
،همارتحاو

تارتف ىلع يتاذلا شيتفتلا تايلمع زاجنإ نم دكأتلا–
تاءارجإلا قيبطتو،اًقبسم ددحم جمانربل اًقفو،ةمظتنم
،ةيرورضلا ةيئاقولاو ةيحيحصتلا

لصاوتـملاويلوألا نــيوــكــتــلا جـــمارـــب ذــيــفــنــت نـــم دكأـــتـــلا–
.اهثيدحتو

،ايونس ،ميدقتب ينقتلا ريدملا يلديصلا مزلي:5 ةداملا
بجومب ةددحملا تاـيـفـيـكـلـل اـقـفو ةـيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــلاــح
كلذك مزليو.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم ررقم
 .نيمدختسملا نيوكتل ةيونسلا ةطخلا ميدقتب

سرامي نأ ينقتلا ريدملايلديصلا ىلعبجي:6 ةداملا
ةيرورضلا تايلوؤسملاو دراوملا يف فرصتي نأوهتطلس
.هماهم ءادأل

دعاسم يلديص ينقتلا ريدملا يلديصلا دعاسي:7 ةداملا
ضيوفت هنكميو ،هماهم ءادأ يف نيدعاسم ةلدايص ةدع وأ

.هتايلوؤسم نود مهيلإ هماهم

ددـــع بــــسح نـــــيدعاسملا ةــــــلدايصلا ددــــــع ددـــــحي:8 ةداملا
: يتآلا وحنلا ىلع نيمدختسملا

،اصخش )03( نيثالث نم دادعت لكل دعاسم يلديص–
)04( نيعــــبرأ نــــم دادــــعــــت لــــكــــل يفاضإ دـــــعاسم يلدـــــيص–

.ايفاضإ اصخش

نيروكذملا نيينعملا نيمدختسملا دادعت باسحل:9 ةداملا
نومئاقلانومدختسملا نابسحلا يف ذخؤي،هالعأ8 ةداملا يف

.عينصتلا تايلمعب

ةدعاسم يف نيدعاسملا ةلدايصلا ماهم لثمتت:01 ةداملا
.ينقتلا ريدملا يلديصلا

ةــلداــيصلا ءالؤه لّوــخــي ،ضيوــعــتــلا تارــتــفــل ةــبسنــلاــبو
يلدــيصلــل ةــلوــخملا ماـــهملاو تاـــيـــحالصلا سفـــن نودـــعاسملا
.ضيوعتلا ةرتف لالخ العف اهنوسراميو ينقتلا ريدملا

يناثلا لصفلا
ينقتلا ريدملا يلديصلا تالهؤم

 نيدعاسملاةلدايصلاو

تاــــبثإ يــــنقتلا رـــيدملا يلدـــــيصلاىلــــع بـــــجي:11 ةداملا
نـــــــع لــــقت ال ةــــينالديصلا ةــــعانصلا لاــــجم يف ةـــينهم ةرـــبخ
ةـــــــينالديص تاـــــسسؤم ةدـــــع وأ ةـــــسسؤم يف،)2( نيــــتنس

ةربخلا لك وأ ءزج تابثإ نكمي هنأ ريغ .ةدمتعم عينصتلل
قلعتت ةينالديصلا ةعانصلا يف تابيردت لالخ نم ةبولطملا

 .عينصتلا تايلمعب

ةصح لك نأ نامض دعب داوملا صصح ريرحتوقيدصت–
ليجستلل ةمزاللا تابلطتملل اقفو اهتبقارمواهعينصت مت

وأ لـــــــــيجستلا فــــــــلمل اــــــهتقباــــــطم ناـــــــمضو،ةـــــــقداـــــصملا وأ
،ةــــقداصملا

ةـــــــــقباطمةـــــــــعنصملاداوــــــملا نأ ،تـــــــقو يأ يف،تاـــــــبثإ–
ةسسؤملا نأو اـــهـــل بيــــجــــتست نأ بجــــي يتــــلا صئاصخــــلــــل
،ةيرورضلا تابقارملا لكب تماق عينصتلل ةينالديصلا

ظفحونيزختو لقن فورظ نأ دكأتلل ريبادتلا لك ذاختا–
ةيعونو ةيلاعفو ةمالسب رضتنأ نكمي ال ةيبطلا تانّيعلا
،تانّيعلا

ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملل ايعوبسأ حيرصتلا–
داوملا تاـــــنوزـــــخـــــم ةـــــلاـــــح نـــــع ةـــــيـــــنالدـــــيصلا ةـــــعاــــــنصلاــــــب
،ةينالديصلا

ةـــــــــفلكملا ةرازوــــــلل ةـــــــصتخملا حـــــــلاصملل حــــــــــيرصتلا–
داوملاوةيحالصلا ةيهتنم داوملا نع ةينالديصلا ةعانصلاب
،جاتنإلل ةيريدقتلا جماربلاوةقورحملا

ةــــــيلوألا داوـــــملا دارــــيتسال يرـــــيدقتلا جـــــمانرــــبلا ضرـــــع–
ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىلع بيضوتلا داومو
،ةينالديصلا ةعانصلاب

،ريوطتلاوثحبلا جمانرب دادعإ يف ةكراشملا–
نيمدختسملا عـيــمــج ىلـــع ةــيــمّلــسلا ةــطــلــســـلا ةــــسراــــمم–

،اهبقاريواهمظني يتلا ةطشنألاب نيطبترملا
ةـــــــيريدم عــــــم نواــــــعتلاب نــــــيدـــــــعاسم ةـــــلداــــيص نييـــــــعت–

ةـــــفـــــلـــــكملا ةرازوـــــلـــــل ةصتـــــخملا حـــــلاصملا مالــــــعإو ةسسؤملا
،مهتلاقتسا وأ مهتابايغبةينالديصلا ةعانصلاب

ةسراممل دييقت وأ قئاع يأب ةسسؤملا يرّيسم غالبإ–
،هماهم

ةعانصلاب ةــــفلكملا ةرازوـــــلل ةـــصتخملاتاــــطلسلا مالــــعإ–
ةــــينقتلا دــــعاوقلا قــــيبطتب قـــــلعتي فالـــــخ يأـــــبةــــينالديصلا

،ةبقارم وأ ةرادإ زاهج عم اهيف فلتخي يتلا ةيرادإلاو
وأ ءاود لكب ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا غالبإ–

اًشوشغم ربتعي ةينطولا قوسلا يف عضو يبط مزلتسم
يذلاواهب لومعملا ةيميظنتلاوةيعيرشتلا ماكحألا موهفمب
،هعينصت نمضي

ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملل اقبسم حيرصتلا–
نــمأو ةدوــجــب قــلــعــتــي لــيدــعــت يأب ةــيــنالدــيصلا ةــعاـــنصلاـــب
فلملا يف يبطلا مزلتسملا وأ ينالديصلا جوتنملا ةيلاعفو
،ةقداصملا وأ ليجستلل يلوألا

ةــــــبــــــقارملا وأ ةرادإلا ةزــــــهــــــجأ تالوادــــــم يف ةـــــــكراشملا–
نأ نكمي وأتالوادملا صخت امدنع ،ةينالديصلا ةسسؤملل

يف ةروــــــكذملاوهــــــتيلوؤسمل ةــــعباتلا ماــــهملا ةـــسرامم ســــمت
،رارقلا اذه
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تاـمزــلــتسملا ةدوــج مــكحت يتــلا رــيــياــعملا يف وأ عــيــنصتــلــل
تاءافكلا باستكاب مهل حمسي الصاوتم انيوكت اذكو،ةيبطلا

 .مهل ةلكوملا ماهملا روطت عم ةقباطملا لجأ نم

وأ يــــنقتلا رــــــيدملا يلدــــــيصلا باــــــيغ ةـــــلاح يف :61 ةداملا
حـــلاــصــملا ىلإ هــفالــخــتــسا غــيــلــبـــت بـــجـــي،هـــل عـــناـــم لوـــصـــح
نكمي الو ،ةينالديصلا ةعانصلابةفلكملا ةرازولل ةصتخملا
ىلع ةقفاوملا ةلاح يف ّالإ،)١( دحاو رهش ةدم زواجتي نأ
ةـــفـــلـــكملا ةرازوـــلـــل ةصتـــخملا حـــلاصملا لـــبـــق نـــم دــــيدــــمــــتــــلا

هتدم زواجتت ال رربم بلط ىلع ءانب ةينالديصلا ةعانصلاب
.رهشأ )٦( ةتس

،فالــــختسالاب نوموقي نيذلا ةلدايصلا ةيوهب ظافتحالا متي
)5( سمخ ةدمل ةــينالديصلا ةـــسسؤملا يف هددــــموهـــخيراوتو

.تاونس

،هطاشن ةلوازم نع يئاهنلا فيقوتلا ةلاح يف :71 ةداملا
مالعإب دعاسملا يلديصلا وأينقتلا ريدملا يلديصلامزلي
ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

.هب صاخلا ةسرامملا ررقم ءاغلإ لجأ نم

وأديدج ينقت ريدم يلدــيــص نييــعــت مــتــي،ةلاحلا هذـــه يفو
.اموي )51( رشع ةسمخ هاصقأ لجأ يف ديدج دعاسم يلديص

يلديصلا طاشن نع يئاهنلا فقوتلا ةلاح يف :81 ةداملا
ةــسسؤملا ىلـــع بــجي،دـــعاسملا يلدــــيصلا وأ يـــنقتلا رــــيدملا
ةــفــلــكملا ةرازوــلــل ةصتــخملا حــلاصملا غــيـــلـــبـــت ةـــيـــنالدـــيصلا

)3( ةثالث لبق كلذب تايبدألا سلجموةينالديصلا ةعانصلاب
.ةرداغملا خيرات نم ،لقألا ىلع ،رهشأ

ّةيـــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقــــلا اذــــــه رــــــشـــنــــي :٩١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةيروهمّجلل

22 قــــــفاوملا2441 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ11 يف رــــــئازـــجلاب رّرـــــح
 .1202 ةنس وينوي

دمحاب نب يفطل لامج نمحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قــــــفاوملا2441 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ21 يفخرؤــــم رارــــق
ررـــــقم لـــــيدعتتاـــيفيك ددــــحي ،1202 ةــــنس وـــــينوي
يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا
.يرشبلا بطلا

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

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ
ماع لاوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمب–

لدعملا،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،هنم032 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

يف اهيلع صوصنملا ةيقيبطتلا ةبرجتلا ةدم طرتشت ال
مولبد ىلع الصاح يلديصلا نوكي امدنع ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا

 .ةينالديصلا ةعانصلا لاجم يف جردتلا دعب ام
يف سراـــــمي يذـــــلا يـــنقتلا رــــيدملا يلدـــــيصلا ىلــــع بـــــجي

تبــثــي نأ ةرــكــتــبملا ةـــيـــجالـــعـــلا ةـــيودألا عـــيـــنصتـــل ةسسؤم
نأ وأ تاطاشنلا هذه نيدايم يف ةصاخلا لامعألاوتاداهشلا

.ةءافكلا هذه تبثي صخش هدعاسي
يف سراــــــمي يذــــــلا يـــنقتلا رـــــيدملا يلدـــــيصلا ىلــــع بــــجي

تبثي نأ ةعشـملا ةــيـــنالدـــيـــصلاداوـــملا عــيــنـــصــتـــل ةــــســـسؤـــم
اذهب ةصاخلا ةدوجلا رييست ماظن بناوج يفامئالم انيوكت
نأ وأ عاعشإلا نم ةيامحلا يف تاءافكلاوةيودألا نم عونلا

.تاءافكلا هذه تبثي صخش هدعاسي

يف سراــــمــــي يذــــلا ينــــقــــتــــلا رــــيدملا يلدــــيصلا ىلع بجــــي
صخش هدعاسي نأ ةيبطلا تازيهجتلا عينصتل ةسسؤم
.ةيبطلا تازيهجتلا ةعانص يف ةءافكلا تبثي

يلديصلاوينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع بجي :21 ةداملا
اــنوــكــي نأ عــيــنصتــلــل ةــيـــنالدـــيصلا ةسسؤملا ىدـــل دـــعاسملا

ريزولا همّلسي ررقم ىلع،امهماهم ةسرامم لبق ،نيزئاح
طورـــــــشلا اـــــيفوــــتسي نأوةـــــينالدـــيصلاةـــــعانصلاب فــــلكملا
،اــــمهب لوـــــمعملا مــــيظنتلاوعـــــيرشتلا يف اــــهيلع صوـــــصنملا

28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا نم5 ةداملا ماكحأ اميس ال
1202 ةـــنس رـــياربف32 قـــفاوملا2441 ماـــع بــــجر11 خّرؤـــملا

.هالعأ روكذملاو

يلديصلاوينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع بجي:31 ةداملا
: نم نوكتي فلمب قفرم بلط عاديإ دعاسملا

،بلطلا ةرامتسا–
،يلديصلا ةداهش نم ةخسن–
،ةيوهلا ةقاطب نم ةخسن–
اذـــــه يف اــــهيلع صوـــصنملا ةرـــبخلا تــــبثت ةـــقيثو لــــك–

،رارقلا
،ةيسمش ةروص–
،ةلدايصلا تايبدأ سلجم ىدل ليجستلا ةداهش–
.لمع دقع–

ينقتلا رــــيدملا يلدـــــيصلا يف رــــفوتت نأ بــــجي :41 ةداملا
ةــــــــسسؤــــــملا ىلـــــــــع بـــــــــجيو .ةـــــمئالــــــملا ةرـــــبخلاوتاءاــــــفكلا
تاسراــمملا يف اــيــلوأ اـــنـــيوـــكـــت هـــل نـــمضت نأ ةـــيـــنالدـــيصلا
تامزلتسملا ةدوج مكحت يتلا ريياعملا وأ عينصتلل ةنسحلا
ينقتلا ىوتسملا ىلع ءاوس الصاوتم انيوكت اذكو،ةيبطلا
باستكاب هل حمست يتلا ةدوـــجلا رـــييست ىوــــتسم ىلــــع وأ
 . هماهم روطتل ةقباطملا لجأ نم تاءافكلا

نــــمضت نأ ةينالديصلا ةــــسسؤملا ىلـــــع بـــجي:51 ةداملا
ةنسحلا تاسرامملا يف ايلوأ انيوكت نيدعاسملا ةلداـــيصلل


