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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
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةئيبلا ةرازو

٠٢ قــــــفاوـــملا٢٤٤١ ماـــعةدـــــــعقلا يذ٩ يفخّرؤــــم رارــــــق
ةنجللا ءاــضعأ نييــــعت نـــمضتي ،١٢٠٢ ةـــــنس وــــينوي
.ةيمحملا تالاجملل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٠2 قـفاوملا2٤٤1 ماـــع ةدعقلا يذ9 يف خّرؤم رارق بـــجومب

اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،12٠2 ةنس وينوي
9٥2-61 مقر يذـيـــفنـــتلا موـــسرــــملا نــــم٤و3 نيــــتداـــــملا ماكحأل
ةنـــس ربوـــتكأ٠1 قـــــفاوـــملا83٤1 ماع مرـــــحم8 يف خرؤــــملا

ةـــيئالولا ناــــجللاو ةيـــنــطولا ةنـــجللا ةليـــكشت ددــــحي يذلا61٠2
ةنجـللا يف ،اهرـــيـــسو اهميــــظنت تايفــــيكو ةيمحملا تالاجملل
: ةيمحملا تالاجملل ةينطولا

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيدان فونش ةديسلا –
،ةسيئر

،تاباغلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ماهلإ فيصول ةديسلا  –
،سيئر ةبئان

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،نسحل راودم ديسلا –
تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ةلثمم ،ةميلس ملاسوأ ةديسلا –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
،ةيلاملا ريزو ةلثمم ،نانح ليعو ةديسلا –
،ةيئاملا  دراوملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةرون ريشع ةديسلا –
فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليضف ةكيلم يشيرق ةديسلا –

،ةحالفلاب
،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليبن يلاشرش ةديسلا –
ديصلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيموس ينايزوب ةديسلا –

،يرحبلا
ثحبلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةاجن شابرخ نب ةديسلا –

،يملعلا
،ةحايسلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليمج سانم ةديسلا –
ةيامحل ةينطولا ةلاكولا لثمم ،ميزن دمحاو يحي ديسلا –

،ةعيبطلا
ةيمــنــــتل ينـــطولا زكرـــملا ةلثـــمم ،ةميــــسن عوفدوب ةديسلا –

،ةيجولويبلا دراوملا
،لحاسلل ةينطولا ةظفاحملا ةلثمم ،ةكيلم ةلمن نب ةديسلا –
،موه ةيعمج ةلثمم ،ةيماس ورتسيلاب ةديسلا –
ةــيـــعـــمـــج لـــثـــمم ،رـــيـــنـــملا نـــيدلا ناــــهرـــب فيرــــــش نب ديسلا –

.ةيمنتلاو ةئيبلا لجأ نم لمعلاو لدابتلاو ريكفتلا

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ةنس ربوتكأ٤ قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٧٢ يفخرؤم رارق
ةـــيــنالدـــيــصلا داوـــملا ليـــجـــست تايـــفـــيـــك ددـــحـــي ،١٢٠٢
.ريدصتلل ايرصح ةهجوملاو ايلحم ةعّنصملا

–––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
 ،هنم16 ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ماــــع لاوـــش72 يف خرؤــــملا7٠-12 مـــــقر رـــمألا ىضـــتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
،هنم13 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠91-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنسربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

6 يف خرؤملا٥23-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
 ،هنم71 ةداملا اميس ال ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب

قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر82 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
فلمو ليجستلا فلم ليكشت ددحي يذلا12٠2ةنس ويام٠1

،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيودألا ليجست ررقم ديدجت

قفاوملا3٤٤1 ماع رفص62 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ليجست ررقم ليدعت تايفيك ددحي يذلا12٠2 ةنس ربوتكأ3
،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملا

:يتأي ام ررقي

موـــسرـــملا نم71 ةداــــملا ماـــكـــحأل اقـــيـــبــــطت :ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماع يناـــثلا عيـــبر6يف خرؤــــملا٥23-٠2 مــــقر يذيفــــنتلا
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موـــــقت ،الوـــبقم ليـــجســـتلا فلم ربـــتــعي امدنـــــع:٧ةداملا
مييقتب ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ةصتخملا حلاصملا

يذيفنتلا موسرملا نم13و٠3و92 داوملا ماكحأل اقبط ينقت
22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٥23-٠2 مقر
.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا مدقي :٨ةداملا
ينقتلا مييقتلا ريراقتو ليجستلا فلمل ةيساسألا رصانعلا

بلــط لوــبـــق خـــيراـــت نـــم ءادـــتــــبا ،اـــموـــي )٠6( نيـــتـــس لـــــجأ يف
نأ بجي يتلا ةينالديصلا داوملا ليجست ةنجل ىلإ ،ليجستلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط اهيأر يطعت

ةدـــــــمل اـــموــي )٠6 ( نيـــتـــسلا لجأ دـــــيدـــمت نكــــمي ،هـــنأ رـــيــــغ
تامولعم يأ ميدقت بلطي امدنع ،اموي )٠3( نيثالث زواجتت ال
.ةيليمكت

،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولاّ تبت نأ بجي :٩ةداملا
ءادتبا ،اموي )٠9( نيعست لجأ يف ،ليجستلا ةنجل يأر دعب
.هالعأ6 ةداملا ماكحأل اقبط ليجستلا فلم لوبق خيرات نم

ريدملا لبق نم لجألا اذه ديدمت ،ةيئانثتسا ةفصب ،نكميو
زواجتت ال ةدمل ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا

.اموي )٠3( نيثالث

تاــــمولـــعم بلـــطت امدنـــع ،تالاـــــحلا لك يف ،لاـــــجآلا قلـــعتو
بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع نّيعتيو .ةيليمكت
ءاضقنا دنعو .اهل ةددحملا لاجآلا يف ةيليمكت تامولعم ميدقت
.ايغال ليجستلا بلط حبصي ،لجألا اذه

داوملل ةيـــنـــــطولا ةلاـــــكولل ماـــــعلا رـــــيدـــــملا غّلبي:٠١ةداملا
ررقم بلطلا ةبـــحاــص ةـــيــــنالديــــصلا ةســـسؤـــملا ةـــيـــنالدـــيـــــصلا
عيرشتلل اقبط ،مايأ )٠1( ةرشع زواجتي ال لجأ يف ليجستلا

 .امهب لومعملا ميظنتلاو

ليجستلا بلطل ضفر رارق لك نوكي نأ بجي :١١ةداملا
ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا هغّلبي يذلا
.ارربم ،بلاطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلإ

ةلاــــكوـــلا ىدل نعــــط ميدـــقت ةيـــنالدـــيصلا ةســـسؤملا نكميو
نيــــثالـــث زواــــجـــتي ال لــــجأ يف ةــــــينالدـــيــــصلا داوـــملل ةيـــنطولا
.ضفرلا رارق غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3(

يناثلا لصفلا

ايلحم ةعّنصملا ةينالديصلا داوملا ليجست ررقم
ريدصتلل ايرصح ةهجوملاو

ينالديصلا جوتنملا ليجست ررقم ميلست نكمي ال:٢١ةداملا
تاسسؤملا ىلإ ّ الإ ريدصتلل ايرصح هجوملاو ايلحم ّعنصملا
.هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملاو انوناق ةدمتعملا ةينالديصلا

ليجست تايفيكب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا
تايـــفــــيك ديدــــحت ىلإ رارـــقلا اذه فدــــهي ،ةيـــنالديــــصــلا داوملا

ايرصح ةهجوملاو ايلحم ةعنصملا ةينالديصلا داوملا ليجست
.ريدصتلل

لوألا لصفلا

ايلحم ةعّنصملا ةينالديصلا داوملا ليجست بلط
ريدصتلل ايرصح ةهجوملاو

ايلحم ةّعنصملا ةينالديصلا داوملا نوكت نا بجي :٢ةداملا
،ليجستلا ةنجل  يأر دعب ،ةلجسم ريدصتلل ايرصح ةهجوملاو
عيبر6 يف خرؤملا٥23-٠2مقريذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط

روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا
.رارقلا اذه ماكحألو ،هالعأ

داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل ليجستلا بلط عدوي :٣ةداملا
ةينالديصلا ةسسؤملل ينقتلا ريدملا يلديصلا لبق نم ةينالديصلا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،لالغتسالا وأ/و عينصتلل

جوتنملا نأ ىلع  ،حوضوب  ،ليجستلا بلط صني نأ بجي
هجوم ،ليجـــست بـــلط عوـــضوم ايلـــحم عـــّنــــصملا يـــنالدـــيــــصلا

.ريدصتلل ايرصح
ايلحم ةعـــّنـــصملا ةينالديـــصلا داوـــملا ليـــــجست بلط ىفعي

.ليجستلل قباس بلط عاديإ نم ،ريدصتلل ايرصح ةهجوملاو

ّعنصملا ينالديصلا جوتنملا ليجست بلط قفري:٤ةداملا
نمضتي ليجست فلمب ريدصتلل ايرصح هجوملاو ايلحم
يف خرؤملا رارقلا ماكحأل اقبط ةبولطملا رصانعلاو قئاثولا

روكذملاو12٠2 ةنس وياـــم٠1 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــــع ناـــضـــــمر82
.هالعأ

ليجستلا قوقح عفدل ليجستلا بلط عضخي:٥ةداملا
عيرشتلل اقبط ،بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا قتاع ىلع
.امهب لومعملا ميظنتلاو

ةرقفلا يف ةروكذملا ليجستلا قوقح عفد تبثي لـــــصو قفريو
.ليجستلا فلمب ،هالعأ

ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملل فلملا عاديإ لصو مّلسي
.بلطلا

ةيلباقلا ةسارد عوضوم ليجستلا فلم نوكي:٦ةداملا
يف ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا حلاصم فرط نم
نم دكأتلا ةساردلا صختو .مايأ )8( ةينامث زواجتي ال لجأ

لامتكاو ،ليجستلا بلط عوضوم ،ينالديصلا جوتنملا ةيعضو
ليجستلا قوقح عفدو هل ةنّوكملا قئاثولا ةحصو فلملا
.هب طبترملا

مدعب حّرصي ،لمتكم ريغ ليجستلا فلم نوكي امدنعو
.كلذب بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا غيلبت متيو ،هلوبق
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داوــملا ةدوـــج ةبـــقارــمو عينـــصتلا ةقباـــطم ةيلوؤـــــسم عقت
ةسسؤملا قتاع ىلع ،رارقلا اذه ماكحأل اقبط ةلجسملا ةينالديصلا
.ليجستلا ررقمل ةلغتسملا وأ/و ةزئاحلا ةينالديصلا

ينالديصلا جوتنملا ليجست ررقم ركذي نأ بجي:٣١ ةداملا
يذيفنــتلا موــسرـــملا نم٠٤ ةداــــملا يف ةروكذملا تاـــمولــعملا

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عـــيبر6 يف خرؤــــملا٥23-٠2 مـــقر
.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون

وه لجسملا ينالديصلا جوتنـملا نأ ىلع صــــني نأ بجيو
.ريدصتلل ايرصح هجومو ايلحم عّنصم ينالديص جوتنم

ةعسوملا ريبادتلاب ،ءاضتقالا دنع ،اعوفشم نوكي نأ نكميو
بابـــــسأل ،ةيــــنالديـــصلا ةعاــــنصلاب ّفلــــكملا رـــيزولا نم بلـــــطب
.ةيمومعلا ةحصلل ماعلا حلاصلا صخت

ّعنصملا ينالديصلا جوتنملا ليجست ررقم نوكي:٤١ ةداملا
)٥( سمخ ةدمل اـحلاـــص ريدــــصتلل ايرـــــصح هـــجوـــملاو ايلــــحم

.هعيقوت خيرات نم ءادتبا ،تاونس

ءانب ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ّملست:٥١ ةداملا
ررقمل ةلغتسملا وأ/و ةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤملا بلط ىلع
.ينالديصلا جوتنملا ةداهش ،ليجستلا

ةينالديصلا داوملا ليجست ررقم ديدجت نكمي:٦١ةداملا
ساسأ ىلع ريدصتلل ايرصح ةهجوملاو ايلحم ةعّنصملا

ررقمل ةلغتسملا وأ/و ةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤملا نم بلط
يذيفنتلا موسرملا نم2٤ ةداملا ماكحأل اقبط ،ليجستلا

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٥23-٠2 مقر
.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون

ةزئاــــحلا ةـــيـــنالدـــيـــصلا ةســــسؤــــملا ىلع ّنيعـــــتي :٧١ةداملا
ةدم لالخ ،اروف ،حيرصـتلا ،ليـجــستلا ررـقمل ةلغـــتســـملا وأ/و

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ،ليجستلا ررقم ةيحالص
يذيفنتلا موسرملا نم3٤ ةداملا ماكحأل اقبط ،ليدعت لكب

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٥23-٠2 مقر
3٤٤1 ماع رفص62 يف خرؤملا رارقلا ماكحألو٠2٠2 ةنس ربمفون
 .هالعأ نيروكذملا ،12٠2 ةنس ربوتكأ3 قفاوملا

ثلاثلا لصفلا
ةعّنصملا ةينالديصلا داوملا ليجست ررقم بحس

ريدصتلل ايرصح ةهجوملاو ايلحم
،ةيــــنالديـــصلا داوــملل ةيــنـــطولا ةـــلاـــكولا نكـــــمي:٨١ةداملا

ينالديصلا جوتنملا ةدوج وأ/و يحصلا نمألاب قلعتت بابسأل
يئاهـــنلا وأ تــــقؤـــملا بـــحـــسلاب موــــقت نأ ،رّدـــصـــملاو لـــجـــســـملا

يذيفنتلا موسرملا نم٥٤ ةداملا ماكحأل اقبط ،ليجستلا ررقمل
22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناــــثلا عــيـــبر6 يف خرؤـملا٥23-٠2 مقر
.هالعأ ةروكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون

يئاهن وأ تقؤم بحس ررقم لك نوكي نأ بجي:٩١ةداملا
ررقمل ةلغتسملا وأ/و ةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤملل ّغلبيو
.ارّربم ،ليجستلا

بحسل اببس لكشت نأ اهنأش نم يتلا تامولعملا ّغلبتو
،ريدصتلل ايرصح هجوملاو ايلحم عّنصملا ينالديصلا جوتنملا
ةلاكولل ماعلا ريدملاو ةينالديصلا ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا ىلإ
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا

،ايئاهن وأ اتقؤم ليجستلا ررقم بحسي امدنع :٠٢ةداملا
ةلغتسملا وأ/و  ةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤملا ذختت نأ بجي

فيقوت لجأ نم ةـيرورـــضلا رـــيـــبادــتلا لك ،لـــيـــجــســتلا ررـــقــــمل
 .ينعملا ينالديصلا جوتنملا ريدصت

لك عوضوم بوحـــسملا ليــــجستلا ررـــقم نوــــكي نأ نـــــكمي
ةينالديصلا داوــملل ةيــــنطولا ةلاكولا اـــهارت ةيــــمالــــعإ ريـــبادت
.ةديفم

ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:١٢ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ٤ قــفاوـــملا3٤٤1 ماع رفـــــص72 يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس
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