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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
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ةظقيلاوةيلاعفلاو نمألاو ءادألاب ةقلعتملا تاليدعتلا–
.يبطلا داتعلا صوصخب

عوضوم تاليدعتلا هذه نم ليدعت لك نوكي نأ بجي
 لصفنم بلط ميدقت

ىلـــــع أرــــطت يــــتلا تالــــيدعتلا فـــــينصت نــــــكمي:4 ةداملا
،ةفلتخم تائف يف ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم
ىلع راثآلاو ةيمومعلا ةحصلا ىلع رطخلا ىوتسم بسح
وحنلا ىلع،هنمأو هئادأو يـنـــعـــملا يــبــطــلا مزـــلــتــســـملا ةدوــــج
:يتآلا

وأ ةدوج ىلعهراثآ نوكت ليدعت لك:ريغص ليدعت–
وأ ةليئض ينعملا يبطلا مزلتسملا ءادأ وأ ةيلاعف وأ ةمالس
،ةمودعم

راثآ هل نوكي نأهنأش نم ليدعت لك:ريبك ليدعت–
هتيلاعفو هنمأو ينعملا يبطلا مزلتسملا ةدوج ىلع ةربتعم
،هئادأو

يلعف رثأ هل نوكي نأ هنأش نم ليدعت لك:لدتعم ليدعت–
.هئادأو هتيلاعفو هنمأو ينعملا يبطلا مزلتسملا ةدوج ىلع

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ددحي
ةرقفلا يف ةروكذملا تاليدعتلل ةفلتخملا تائفلا صئاصخ
اهميدقت بجي يتلا قئاثولا اذكو ميدقتلا طورشو،هالعأ

.تاليدعتلا تائف بسح

مزلتسم ىلع ةقداصملا ررقمل ليدعتلك ضرع بجي
داوملل ةينطولا ةلاكولا ىلع ،اقبسم ،هيلع قداصم يبط

.رارقلا اذه ماكحأل اقبط ،هذيفنت لبق ةينالديصلا

رثؤت ال يتلاةريغصلا تاليدعتلا ضرع نكمي،هنأ ريغ
بلطتت اليتلاوةقداصملاررقم ىف ةدراولا تامولعملا ىلع
رشع ينثالا يف ينعملا يبطلا مزلتسملل ةرمتسم ةبقارم
.اهذيفنت خيرات يلت يتلا اًرهش )21(

ىلإ ةقداصملا ررقم ليدعت بلط عاديإ عضخي:5 ةداملا
بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا قتاع ىلع مسر عفد

.امهب لومعملاميظنتلاوعيرشتلل اقبط

روكذملا بلطلاب قلعـتملا مــسرلا عــفد تــبثي لــصو قــفرـــي
.هاندأ7 ةداملا يف روكذملا فلملاب ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف

ةلاكولا ىدل ةقداصملا ررقم ليدعت بلط عدوي:6 ةداملا
ينقتلا ريدملا يلديصلا لبق نم،ةينالديصلا داوملل ةينطولا
ررـــــــقمل ةــــــلغتسملا وأ/وةزـــــئاحلا ةــــينالدـــيصلا ةـــــــسسؤملل
.امهب لومعملاميظنتلاوعيرشتلل ًاقبط،ةقداصملا

فـــــــلمب ةـــــقداصملا ررـــــقم لـــــيدعت بـــــلطقــــفري:7 ةداملا
نم ةئف لكلةيرورضلا ةصاخلا قئاثولا ىلع ةدايز ،نمضتي
:ةيتآلا قئاثولاو تامولعملا،ليدعتلا تائف

ماع لاوش72 يف خّرؤملا70 -12 مقررمألا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو1202 ةنس وينوي8 قفاوملا2441
 ،هنم13 ةداملا اميس ال ،1202 ةنسليليمكتلا

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس رياربف12قفاوملا2441 ماع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

يف خّرؤملا172-02 مقريذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا0202 ةـــنس رـــبمتبس92 قــــفاوملا2441 ماــــع رــــفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

6 يف خّرؤملا423-02 مقريذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـــــنس رـــــبمفون22 قـــــفاوملا2441 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر
،ةـــيبطلا تاــمزلتسملا ىلـــــع ةــــقداصملا تاـــيفيكبقـــــلعتملاو
،هنم63ةداملا اميس ال

2441 ماــــــع ناـــــضـــــمر82 يف خّرؤـــــملارارـــقـــلا ىضـــتـــقـــــمبو–
فــــــــلم لــــــيكشت ددــــحي يذـــــلا1202 ةـــــنس وــــيام01 قـــــفاوملا
تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم ديدجت فلموةقداصملا
،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا

:يتأي ام رّرقي

موسرــملا نـــم63 ةداـــملا ماــكـــحأل اــقــيــبـــطـــت: ىلوألا ةداملا
2441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا
تاــــــيفيكب قــــــلــــعتملاو0202 ةـــــــنس رــــبمفوــــن22 قــــــفاوملا
ىلإ رارقلا اذهفدهي،ةيبطلاتامزلتسملا ىلع ةقداصملا

تاـمزـلـتسملا ىلع ةـقداصملا ررــقــم لــيدــعــتتايفـيـك دـيدحت
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا

ىلـــــــع ةـــــــقداــــــصملا ررـــــــــــقملـــــــــيدـــــــعت صــــــــــخي:2 ةداملا
وأ تامولعملا ىلع أرطي ليدعت لك ،ةيبطلا تامزلتسملا
82 يف خّرؤملارارقلا نم4 ةداملا يف ةروكذملا تادنتسملا

روكذملاو1202 ةـنــــس وـــياـــم01 قــــفاوـــملا2441 ماـــــع ناـــضـــمر
ىلع ةـــقداـــصـــملا ررــقـــمب ةــقــلـــعــتـــملا تاـــمولـــعـــملا اذــــكو،هالــــعأ
نم33 ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا،يبطلا مزلتسملا
يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع

وأتافاضإلا يف ةقداصملا ررقم ليدعت لثمتي:3 ةداملا
ةروكذملا تادنتسملا وأ تامولعملل فذحلا وأ تاضيوعتلا

.هالعأ2 ةداملا يف

ةلدعملا تادنتسملاوتامولعملا بسح ،تاليدعتلا صخت
:يتأي ام ،ةقداصملا فلمل

،ةيرادإلا تاليدعتلا–
،ةينقتلا تاليدعتلا–
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داوـــمــلـــل ةــيــنــــطوـــلا ةــــلاــــكوــــلا ّتــــبــــت نأ بـــجــي:21 ةداملا
نم ءادتبا اًموي )09( نيعست زواجتي ال لجأ يف ،ةينالديصلا

،ةـيـئاـنـثـتسا ةـفصب ،نـكـمـيو .لـيدــعــتــلا بلــط مالــتسا خــيراــت
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا لبق نم لجألا اذه ديدمت

.اًموي )03( نيثالث ىدعتت ال ةدمـل ةينالديصلا

بـــــلطتاــــمدنع ،تالاــــحلا عـــيمج يف ،لــــجألا قـــــيلعت مــــتيو
نّيعتيو .ةمدقملا تاظفحتلل تاريربتوةيليمكت تامولعم
تامولعملا ميدقت بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع
.اهل ةددحملا لاجآلا يف ةيليمكتلا

داوملل ةينطولا ةلاكوــلـــل ماـــعـــلا رــــيدـــملا غــــّلـــبـــي :31 ةداملا
ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةـــلاـــكوـــلا رارـــق ةـــيـــنالدـــيصلا
ررــــــقمل ةــــلغتسملا وأ /وةزـــــئاحلا ةــــينالدـــــيصلا ةــــسسؤملل
قـــــلعتملاو،ماــــيأ )01( ةرـــــشع زواـــــجتي اللــــجأ يفةـــــقداصملا

:يتأي امب
قفاوملا ليدعتلا بلط ناك اذإ ،لدعملاةقداصملا ررقم–

،ةقداصملا ررقم يف ةدراولا تامولعملاصخي هيلع
هيلع قـفاوملا لــيدعتلا بـــلط ناــــك اذإ ،بوـــــتكملا قاـــــفتالا–

،ةقداصملا ررقم يف ةدراولا تامولعملا صخي ال
.انوناقً ارربم ضفرلا رارق غيلبت–

وأ /وةزـــــئاحلا ةــينالديصلا ةـــــسسؤملانــــكمي:41 ةداملا
)03( نيــــثالثلا لـــجأ يف،مدـــقت نأ ةـــقداصملا ررـــقمل ةــــلغتسملا

لــــيدعت بـــلط،ضــــفرلا رارــــق مالـــتسا خــــيرات يلــــت يتلا اًموـــي
.ضفرلا اذه بابسأنابسحلا يف ذخأي نأ بجي ححصم

يفةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ّتبت:51 ةداملا
اذه ماكحأل ًاقبط ،هالعأ41 ةداملا يف روكذملا ححصملا بلطلا
.همالتسا خيرات يلت يتلا اًموي )03( نيثالثلا يف ،رارقلا

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــــــيرــــــجلا يف رارـــــقلا اذــــه رــــــــشني:61 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازّجلا ةيروهمّجلل

32قـــــــفاوملا2441 ماـــع ةدـــــعقلا يذ21 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.1202 ةنس وينوي

دمحاب نب يفطل لامج نمحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قـــــفاوملا2441 ماـــــع ةدــــعقلا يذ21 يفخرؤـــــم رارــــق
ىلع ةـــقداصملا تاـــــيفيك ددـــــحي ،1202 ةــــنس وــينوي
ةهجوملاوايلحم ةجتـنــملا ةــيــبــطلا تاــمزـــلـــتــسملا

.ريدصتلل ايرصح
`````````````````````````

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو َّنإ
2441 ماع لاوش72 يف خّرؤملا70-12 مقر رمألا ىضتقمب–

ةيــلاــملا نوــناــق نــمــضــتــملاو1202 ةـــنـــس وــيـــنوـــي8 قـــفاوـــملا
،هنم13 ةداملا اميس ال ،1202 ةنسل يليمكتلا

يف ةنّيبميه امك،ةمدقملا تاليدعتلالمجمل فصو–
:حيضوت عم،هالعأ4 ةداملا

ةلاح يف ةنّيبملا تاليدعتلا نم ليدعت لك ذيفنت خيرات )أ
،ةريغصلا تاليدعتلا

اهب مايقلا مت يتلا ةريغصلا تاليدعتلالمجم فصو )ب
عوضوم نكت مل يتلاو ةريخألا اًرهش )21( رشع ينثالا لالخ
بلـــطـــتـــت ال يتـــلاةرــيــغصلا تالــيدـــعـــتـــلا ةـــلاـــح يف حـــيرصت
.اًيروف احيرصت

لكشي امدنع تاليدعتلا نيب ةدوجوملاةقالعلل فصو–
تامولعملا ىلع أرط رـــخآ لـــيدعتل ةـــجيتن وأ لـــصألا اـــهدحأ

.هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملاقئاثولاو

اــــــقفرم ةـــــقداصملا ررـــــقم لـــــيدعت فـــــلم نوــــكي :8 ةداملا
داوملا،ءاضتقالا دنــعو،ةــيلوألا هداومويــبـــطــلا مزــلــتــســـملاــب
ةصاخلا لئاسولاو فشاوكلاوىرخألا تانوكملا وأ هطيسولا
اذكو يبطلا مزلتسملا ةدوج ةـبـــقارـــمبةــقــلــعــتـــملا ةــــيرورـــضلا
.هب ةطبترملا قئاثولا

ةسسؤملا ،ةـيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا غــّلــبــت
اًقفو،اهميدقت بجاولا تايمكلاب بلطلا ةبحاص ةينالديصلا

ناضمر82 يفخّرؤملارارقلا نم )2 ةرقفلا(6 ةداملا ماكحأل
 .هالعأ روكذملاو1202ةنس ويام01 قفاوملا2441 ماع

عوضوم ةقداصــملا ررــقــملـــيدــعــت فـــلــمنوـــكــي:9 ةداملا
داوملل ةينطولا ةلاكولا حلاصم فرط نم ةيلباقلا ةسارد
صختو .مايأ )8( ةيــناــمـــث زواـــجــتـــي ال لـــجأ يف،ةــيــنالدـــيـــصلا
ةـــــــحصو لاـــــمتكاو لـــــيدعتلافــــينصت نــــم دـــــكأتلا ةـــــساردلا
تاليدعتلا تائف نم ةئف لكب ةصاخلا هل ةنّوكملا قئاثولا

.ةلصلا تاذ تاليدعتلابقلعتملا مسرلا عفداذكو

مدعب حّرصي،لمـتــكــم رــيــغ لــيدــعـــتلا فـــلــم نوـــكـــي اـــمدـــنع
ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملاىلإ كلذ غيــلــبــت مــتــيو .هــلوــبــق
.بلطلا

ءارجإ متي،ًالوبقم ليدعتلا فلم ربتعي امدنع:01 ةداملا
ةينطولا ةلاكولل ةصتخملا حلاصملا لبق نم ينقت مييقت
نم62و52و42و32 داوملا ماكحأل ًاقبط ةينالديصلا داوملل
يناثلا عيبر6 يفخّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأروكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع

نأ ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولانكمي:11 ةداملا
ةيميظنت ةطلس اهزجنت يتلا تامييقتلا نابسحلا يف ذخأت

ةلاكولا لبق نم اهب فرتعم ةطلس وأ ةمراص ةينالديص
لـيدـعـت تاـبـلـط ىلع ةـقـفاوـمـلـل ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوــلا
خّرؤملارارقلا نم6 ةداملا يف ةروكذملا ةيبطلا تامزلتسملا

ةنس ربمسيد62 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج11يف
.هالعأ روكذملاو0202


