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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
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مزلتسملا نأ ىلع ،حوضوب ،ةقداصملا بلط صني نأ بجي
هــــــــجوم ،ةـــــقداصملا بــــــلط عوــــضوم اًيــــلحم جــــتنملا يــــبطلا

.ريدصتلل اًيرصح

يبطلا مزلتـســملا ىلـــع ةـــقداــصــملا بــلــط قــفرــُي:4 ةداملا
ةقداصم فلمب ريدصتلــل اًيرـــصـــح هـــجوـــملا اــيـــلـــحـــم جــتــنــملا

رارـــــقلا ماــــكحأل ًاقــــبط ةـــــبولطملا رـــــصانعلاو قئاثولا نمضتي
1202 ةنس ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤـــــملا

.هالعأ روكذملاو

ةقداصملا مــسر عـــفدل ةــــقداصملا بــــلط عــــضخي:5 ةداملا
عيرشتلل اقبط بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا قتاع ىلع
.امهب لومعملاميظنتلاو

،هالعأ ةرقفلا يف روكذملا مسرلا عفد تبثي لصو قفريو
.ةقداصملا فلمب

ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤمللفلملا عاديإ لصو مّلسي
.بلطلا

،ةيلباقلا ةسارد عوضوم ةقداصملا فلم نوكي:6 ةداملا
يف ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا حلاصم فرط نم
نم دكأتلا ةساردلا صختو .مايأ )8( ةينامث زواجتي ال لجأ

ةقداصملا بلط عوضوم يبطلا مزلتسملا فينصتو عضو
مسر عفد اذكو ،هل ةنّوكملا قئاثولا ةحصو فلملا لامتكاو
.هب طبترملا ةقداصملا

مدعب حّرصي ،لمتكم ريغ ةقداصملا فلم نوكي امدنع
.ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلإ كلذ غيلبت متيو .هلوبق

مـــــــتي،ًالوــــــبقم ةــــقداـصملا فـــــلم رــــبتعي اـــــمدنع :7 ةداملا
ةــلاــكوــلــل ةصتــخملا حــلاصملا هــب موــقــت ينــقــت مــيــيــقــت ءارــجإ
52و42و32 داوملا ماكحأل ًاقبط ةينالديصلا داوملل ةينطولا

عيبر6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا نم62و
روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع يناثلا
.هالعأ

داوــــــملل ةـــــينطولا ةــــــلاكولل ماــــــعلا رـــــيدملا مدــــــقي:8 ةداملا
ريراقتو ةقداصملا فلمل ةيساسألا رصانعلا ةينالديصلا
خيرات نم ءادتبا ،اًموي )06( نيتس لجأ يف ينقتلا مييقتلا

ةنجل ىلإ ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا بلط لوبق
يطعت نأ بجي يتلا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط اهيأر

اــــــــــــًموــــي )06( نيـــــتــســـلا لــــــــجأ دــــــيدــمت نـــــــكــمــي هــــــنأ رــــــيـــــــغ
يأ ميدقت بلطُي امدنع،اًموي )03( نيثالث زواجتت ال ةدمل
.ةيليمكت تامولعم

،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولاّ تبت نأ بجي:9 ةداملا
،ًاموي )09( نيعست ىدعتي ال لجأ يف،ةقداصملا ةنجل يأر دعب
7 ةداملا ماكحأل ًاقبط،ةقداصملا فلم لوبق خيرات نم ءادتبا
.هالعأ

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس رياربف12 قفاوملا2441 ماع بجر
،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–
يذـــــلا0202 ةــــنس رــــبمتبس92 قــــفاوملا2441 ماــــع رــــفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

6يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـنس رــبــمــفوــن22 قــــفاوملا2441 ماــع يناــثـــلا عـــيـــبر
،ةيبطلاتامزلتسملا ىلـع ةــــقداصملا تاــــيـفـيـكـب قــــــلـعــتــملاو
،هنم61 ةداملا اميس ال

2441 ماـــــع ناـــــضمر82 يف خّرؤـــــملارارـــــقلا ىــــضتقمبو–
فـــــلم لــــيكشت ددــــحي يذــــلا1202 ةــــــنس وـــــيام01 قـــــفاوملا
تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم ديدجت فلموةقداصملا
،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا

2441 ماـع ةدــعـــقـــلا يذ21 يف خّرؤــــملارارـــقلا ىـــضـــتـــقـــمبو–
لـــيدعت تاـــيفيك ددـــحي يذــــلا1202 ةـــنس وــــينوي32 قــــفاوملا

يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم
،يرشبلا بطلا

: يتأي ام رّرقي

نم )2 ةرــقــفلا(61 ةداــملا ماــكــحأل اــقــيــبـــطــت: ىلوألا ةداملا
يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا

تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع
ىلإ رارقلا اذه فدهي،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا

ةجتنملا ةيبطلاتامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيك ديدحت
.ريدصتلل ايرصح ةهجوملاو اًيلحم

لوألا لصفلا
ةجتنملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا بلط

ريدصتلل ايرصح ةهجوملاو ايلحم

ةجتنملا ةيبطلا تامزلتسملا نوكت نأ بجي:2 ةداملا
يأر دعب،اهيلع ًاقداصم ريدصتلل اًيرصح ةهجوملاو اًيلحم

مقر يذــيــفــنــتلا موــــسرــــملا ماــكـــحأل اقــبــــط،ةـــقداـــصـــملا ةــنـــجل
22 قـــــــفاوملا2441 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر6 يف خّرؤـــــملا02-423
 .رارقلا اذه ماكحأل اذكو ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون

ةـينطولا ةـــــلاكولا ىدـــــل ةـــــقداصملا بــــــلط عدوـــــي :3ةداملا
يــــــنقتلا رـــــيدــــملا يلدــــــيصلا لــــبق نــــمةــــينالدــــــيصلا داوـــــملل
اقبط،لالغتــسالا وأ /وعــيــنــصــتــلل ةــيـــنالديــــصلا ةـــســـسؤـــملل
.هب لومعملا ميظنتلل
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ةــلــغـــتسملا وأ /وةزــئاحلا ةــيــنالدـــيصلا ةسسؤملا نـــم بلـــط
موسرملا نــــم53 ةداـــــملا ماــــكــــحأل ًاقــــبـــط،ةــــقداــــصـــملا ررــــقـــمل

2441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا
.هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا

نيعتي،ةقداصملا ررــقمةـــيحالص ةرــــتف لالــــخ:61 ةداملا
ررقمل ةلغتسملا وأ/وةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع
داوـــمـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلـــل ،اروـــف ،حــــيرصتــــلا ،ةــــقداصملا
نــــم63 ةداــــملا ماـــكحأل ًاقـــبط،لــــيدعتلــــك نـــع ةــــينالديصلا
يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا

رارقلاماكحألو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441ماع
ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤملا

.هالعأنيروكذملاو1202

ثلاثلا لصفلا
ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم بحس

ريدصتلل اًيرصح ةهجوملاو اًيلحم ةجتنملا

،ةـينالديصلا داوـــــملل ةـــــينطولا ةـــــلاكولانـــــكمي:71 ةداملا
مزلتسملا ةدوج وأ /وءادألاويحصلا نمألاب قلعتت بابسأل
تقؤملابحسلاب موقت نأ ،رّدصملاو هيلع قداصملا يبطلا
نم83 ةداملا ماــكــحأل ًاــقــبـــط،ةــقداصملا ررــقمل يئاــهــنـــلا وأ
يناثلا عيبر6يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأروكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع

وأ تــــقؤم بـــحس ررــــقم لــــك نوــــكي نأ بـــــجي:81 ةداملا
ةلغتسملا وأ/و ةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤمللغلبملا يئاهن

.اًرربم ،ةقداصملا ررقمل

بحسل اببس لكشت نأ اهنأش نم يتلا تامولعملا غّلبت
ريدصتلل ايرصح هجوملاوايلحم جتنملا يبطلا مزلتسملا
ماــعــلا رــيدملاو ةــيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا ىلإ
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل

وأ اـــــــتقؤم ةـــــقداصملا ررـــــقم بـــــحسي اـــــــمدنع:91 ةداملا
وأ/وةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤملا ذختت نأ بجي ،ايئاهن
لجأ نم ةيرورضلا ريبادتلا لك ةقداصملا ررقمل ةلغتسملا

 .ينعملا ينالديصلا جوتنملا ريدصت فيقوت

يأ عوضوم بوحسملا ةقداصملا ررقم نوكي نأ نكمي
ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا اهارت ةيمالعإ ريبادت
.ةديفم

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارــــــــقلا اذــــــه رـــــشني :02 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازّجلا ةيروهمّجلل

32 قـــــفاوملا2441 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ21 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.1202 ةنس وينوي

دمحابنبيفطللامجنمحرلا دبع

لــبــق نــم لــجألا اذــه دــيدمت ،ةــيــئاــنــثــتسا ةــفصب ،نــكـــمـــيو
ةدــملةيــنالدــيصــلا داوــمــلل ةــينــطوــلا ةــلاــكوــلــل ماــــعــلا رــــــيدـــــملا

.اًموي )03( نيثالث زواجتت ال

تامولعمبلطت اــمدــنـــع لاـــجآلا ،تالاـــحلا لـــك يف ،قــلــعـــتو
،بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع نيعتيو .ةيليمكت
دــنــعو .اــهــل ةددحملا لاــجآلا يف ةــيــلــيــمــكــت تاــموــلــعــم ميدـــقـــت
.ايغال ةقداصملا بلط حبصي ،لجألا اذه ءاضقنا

داوــــملل ةـــينطولا ةــــلاكولل ماــــعلا رـــيدملا غّلــــبي:01 ةداملا
ررقم ،بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلإ ةينالديصلا
عيرشتلل ًاقبط،مايأ )01( ةرشع زواجتي ال لجأ يف ةقداصملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

بـــــــــلطل ضــــــفر رارـــــقلـــــــــك نوـــــكي نأبـــــــجي :11 ةداملا
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا هغّلبي يذلا ةقداصملا
.ارربم ،بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلإ ةينالديصلا

ةلاكولا ىدل نعـــط ميدــقــت ةــيــنالدــيــصلا ةــســـسؤـــملانــكــمـــي
)03( نيثالث زواجتي اللجأ يف ةينالديصلا داوملل ةينطولا

.ضفرلا رارق غيلبت خيراتنم ءادتبا ،اًموي

يناثلا لصفلا
ةجتنملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم

ريدصتلل اًيرصح ةهجوملاو اًيلحم

مزلتسملا ىلعةقداصملا ررقمميلست نكمي ال :21 ةداملا
ّالإ رــــــيدــــصتلل اًيرــــــصح هـــــجوــــــملاواــــيلحم جـــتنملا يـــــبطلا
.انوناق ةدمتعملا ةينالديصلا تاسسؤملل

ةدوجلا ةـــبـــقارـــمو عـــيـــنصتـــلا ةـــقـــباـــطـــم ةــــيــــلوؤسم عــــقــــت
،رارقلا اذه ماكحأل ًاقبط،هيلع قداصملا يبطلا مزلتسملل
ةـــلــغــتــســـملا وأ /وةزـــــئاـــــحلا ةينالديصلا ةـــسسؤملا قتاع ىلع

 .ةقداصملا ررــــقـــمل

مزلتسم ىلع ةقداصملا ررقم ركذي نأ بجي:31 ةداملا
موــــــسرـــملا نــــــم33 ةداــــملا يف ةروــــكذـــملا تاـــموـــلـــعــملا يـــبـــط

2441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا
.هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا

هيلع قداصملا يبطلا مزلتسملا نأ ىلع صني نأ بجيو
.ريدصتلل اًيرصح هجومو اًيلحم جتنميبط مزلتسموه

يبطلا مزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم نوكي:41 ةداملا
سمخ ةدملاحلاص ريدصتللاًيرصح هجوملاو اًيلحم جتنملا
.هعيقوتخيرات نم ءادتبا،تاونس )5(

مزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقـم دـــيدـــجت نـــكــمـــي :51 ةداملا
ساسأ ىلع ريدصتلل اًيرصح هجوملاوايلحم جتنملا يبطلا


