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ةيميظنت ميسارم
 72 يف خرؤـــــملا 5٠-81 مـــــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىـــضتقمبو –

 ددحي يذلا 81٠2 ةنس رياني 51 قفاوملا 93٤1  ماع يناثلا عيبر
،اهتسرامم تايفيكو تابكرملا ةقباطم ةبقارم ميظنت

: يتأي ام مسري

 نوــناقلا نـــم ٠11 ةداـــملا ماـــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 11 قــفاوملا 1٤٤1 ماــع يناثلا عــيبر ٤1 يف خرؤــملا ٤1-91 مــقر
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نــمضتملاو 91٠2 ةنس رــــبمسيد
 طورــش دــــيدحت ىلإ موـــسرملا اذـــه فدــــهي ،ةممتملاو ةلدعملا

 ةـيـحاـيسلا تاراـيسلا ةـقـباـطـم ةـبـقارـمو ةـكرـمــج تاــيــفــيــكو
 ،نوــمــيــقملا دارــفألا اــهــيــنــتــقــي يتــلا ةــلــمــعــتسملا ةــيــعــفــنـــلاو
.صاخلا مهلامعتسال

 : يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي  : ٢ ةّداملا
 كرـــحم تاذ وأ ةـيئابرهك ةــصاخ ةراـــيس : ةـــيحايس ةرايـــس

 )ءاــــبرهكو نــيزنب( نيـــجه وأ )نــــيزنب( ةرارـــش داــــقيإو ســــبكمب
 سولجلل دعاقم )9( ةعست زواجتت ال صاخشألا لقنل ةممصم
.قئاسلا دعقم كلذ يف امب

 كرحم تاذ وأ ةيئابرهك ةـصاخ ةراـــيس : ةــيعفن ةراـــيس
 )ءابرهكو نيزنب( نيجه وأ )نيزنب( ةرارش داقيإو سبكمب
 عــــــم يلاـــــمجإلا اــــــهنزو زواــــــجتي ال عــــــئاضبلا لــــــقنل ةممــــــصم
 ةبكرم ،ةريغص لقن ةبكرم ،لــــقن ةــبكرم : نـــــط 5.3 ةـــــلومحلا

.بآ كيب عون نم
 ةلمعتسم ةيعفن وأ ةيحايس ةرايس لك  : ةلمعتسم ةرايس

 ىلإ ريسلل اهعضو لوأ خيرات نم تاونس )3( ثالث زواجتت ال
.كالهتسالل اهعضوب حيرصتلا ليجست خيرات

.رئازجلا يف ميقم يعيبط صخش لك : ميقملا درفلا
 ةلمعتسم ةرايس ءانتقاب ميقملا درفلل صخري : ٣ ةّداملا

 اهعضو لجأ نم ،نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا ىدل
 ءادتبا تاونس )3( ثالث لك ةدحاو ةرم ،رئازجلا يف ريسلل
.كالهتسالل اهعضوب حيرصتلا خيرات نم

 اهعضو دصق ةلمعتسملا تارايسلا ةكرمج عضخت : ٤ ةّداملا
 عيرشتلل اقبط ةقحتسملا موسرلاو قوقحلا عفد ىلإ كالهتسالل
.هب لومعملا

 لـــبق نــم ةــلمعتسملا تاراـــيسلا دارـــيتسا مــــتي : 5 ةّداملا
.ةصاخلا مهتلمع باسح ىلع نيميقملا دارفألا

 : ةدروتسملا ةلمعتسملا تارايسلا نوكت نأ بجي : 6 ةّداملا
،ريسلل ةديج ةلاح يف  –
،ةحداف وأ ةريبك بويع يأ نمضتت ّالأ  –
 ينمألا لاجملا يف ةيميظنتلا تايضتقملل بيجتست  –

.عِّنصُملا ريياعمل ءاضتقالا دنعو ،يئيبلاو

 ٤٤٤١ ماع بجر ٩٢ يف خّرؤم ٤٧-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 طورــــــش ددـــــحي ،٣٢٠٢ ةــــــنس رــــــياربف ٠٢ قــــــفاوملا

 تاراــــــيسلا ةــــقباطم ةــــبقارمو ةـــــكرــمج تاــــــيفيكو
 فرط نم ةانتقملا ةلمعتسملا ةيعفنلاو ةيحايسلا
 .نيميقملا دارفألا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ
 رــيزوو ةيلاملا رــيزو نيب كرــتشملا رـــيرقتلا ىلـــع ءاـــنب –

 ةيقرتو ةراجتلا ريزوو ةعانصلا ريزوو مجانملاو ةقاطلا
،تارداصلا

 1٤1و 5-211 ناــــتداملا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 85-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوـــناقلا نــمضتملاو 5791 ةـــنس رــــبمتبس 62 قــــفاوملا 5931
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

 ناــــــضمر ٠2 يف خرؤــــــملا 95-57 مـــــقر رـــــمألا ىـــــــضتقمبو –
 نــــــمضتملاو 5791 ةــــــنس رــــبمتبس 62 قــــــفاوملا 5931 ماــــــع
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا نوناقلا

 ماع نابعش 62 يف خرؤملا 7٠-97 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،كرامجلا نوناق نمضتملاو 9791 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 9931
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج 92 يف خرؤملا ٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 قــــــلعتملاو 1٠٠2 ةـــنس تــــشغ 91 قـــــفاوملا 22٤1 ماـــــع ىلوألا

 لدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب
،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج 5 يف خرؤملا ٤٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،سييقتلاب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا 52٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 يناثلا عيبر ٤1 يف خرؤملا ٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوـــــناق نـــمضتملاو 91٠2 ةـــنس رــــبمسيد 11 قــــفاوملا 1٤٤1 ماـــــع
،هنم ٠11 ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

 يذ 91 خرؤملا 572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو  –
 نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا
،لوألا ريزولا

 يف خرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 183-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا ٤٠٠2 ةــــنس رـــــبمفون 82 قــــــفاوملا 52٤1 ماـــــع لاوـــــش 51
،ممتملاو لدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح دعاوق ددحي
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 ريبخلا لبق نم ةرايسلا ةقباطم مدع ةنياعم ةلاح يف
 ةداـــعإ بــجي هـــنإف ،مـــجانملاب ةــــفلكملا ةرازوـــــلا نــــم دــــمتعملا

 ،دروـــــــتسملا مـــــــيقملا درــــــفلا ةــــــقفن ىلــــــع ةراـــــيسلا رـــــيدــــــصت
 ميظنتلاو عيرشتلل اقبط اهب لـــــفكتلا متــي ،ءاـضتقالا دــــنعو
.نييكرمجلا

 ةـــــــلمعتسملا تاراـــــيسلل تـــــقؤملا لوــــــبقلا مـــــتي : ٧ ةّداملا
 روبع دنس رادصإ قيرط نع ينطولا بارتلا ىلع ةدروتسملا
.ديدجتلل لباق ريغ ،)1( دحاو رهش ةدمل حلاص كرامجلا ىدل

 كالهتسالل ةرايسلا عضول ةكرمجلا فلم عاديإ متي نأ بجي
 كراـــــمجلا بـــــــتكم وأ لوـــــــخدلل كراـــــــمجلا بـــــــتكم ىوــــــــتسم ىلــــــــع
.ميقملا درفلا ةماقإل ةبسنلاب ايميلقإ صتخملا

 ةدروـــتسملا ةلــمعتسملا تارايسلا ةكرمج متت  : ٨ ةّداملا
 ىلع ،كالهتسالل اهعضو لجأ نم ،نيميقملا دارفألا لبق نـــم
 : ةيتآلا قئاثولا ساسأ

 نم ةخسن وأ ميقملا درفلا ةيوه ةقاطب نم ةخسن –
،بناجألل ةبسنلاب ميقملا ةقاطب

،ميقملا درفلا ةماقإ ةداهش –
،ةلداعم ىرخأ ةقيثو يأ وأ جراخلا يف ةرايسلا ميقرت ةداهش –
 وأ/و ءارش ةروتاف ،ةرايسلا ةيكلم ليوحت تبثت ةقيثو  –

،عيب دقع
 ةلاحلا تبثت ،رهشأ )3( ةثالث نم لقأب ةخرؤم ةقيثو –

،اهميقرت دلب يف ةلهؤم ةئيه اهدعت ،ةرايسلل ريسلل ةديجلا
 ةرازولا نم دمتعملا ريبخلا هّدعي ةقباطملا ةربخ ريرقت  –

.مجانملاب ةفلكملا

 ماكحأ قبطت ،لثملاب ةلماعملا دعاوق ةاعارم عم : ٩ ةّداملا
 اهنع لزانتملا ةيحايسلا تارايسلا ىلع اضيأ موسرملا اذه
 وأ ةــيساــموــلــبدــلا تاــيـــلـــثـــمملا لـــبـــق نـــم نيمـــيـــقملا دارـــفألل
 ةدمتعملا ةيلودلا تامظنملا تايلثممو ةيبنجألا ةيلصنقلا

.اهناوعأ لبق نم اذكو رئازجلا يف

 الو ،طقف ةينطولا ةلمعلاب تارايسلا هذه نع لزانتلا متي
.جراخلا وحن لزانتلا جتان ليوحت كلذ ىلع بترتي نأ نكمي

 اـهعضول ،ةــــيحايسلا تاراـــــيسلا ةــــــكرمج مــــــتت : ٠١ ةّداملا
 لـــــــبق نـــــم نيـــــميقملا دارــــــفألل اــــــهنع لزاـــــنتملا ،كالـــــهتسالل
 تايلثممو ةيبنجألا ةــيلصنقلا وأ ةــــيسامولبدلا تاـــــيلثمملا
 لــــبق نـــــم اذـــــكو رــــــئازجلا يف ةدـــــــمتعملا ةــــــيلودلا تاــــــمظنملا
 : ةيتآلا قئاثولا ساسأ ىلع ،اهناوعأ

 ميقملا ةقاطب وأ ميقملا درفلا ةيوه ةقاطب نم ةخسن –
،بناجألل ةبسنلاب

،ميقملا درفلا ةماقإ ةداهش –

،ةرايسلا ميقرت ةداهش –

 وأ/و ءارش ةروتاف ،ةرايسلا ةيكلم ليوحت تبثت ةقيثو –
،عيب دقع

 لوبقلاب صاــخلا كراــمــجلا ىدــــل حيرصتلا نــــم ةــــخسن –
،ةرايسلل تقؤملا

 حـــــلاصم نــــع رداــــص ةراـــــيسلا نــــــع لزاـــــنتلاب صيــــخرت –
،ةيجراخلا نوؤشلاب ةفلكملا ةرازولا

 حــلاصم نـــع رداــــص ةراــــيسلا نـــــع لزاــــــنتلاب صيـــــــخرت –
،كرامجلا

 ةرازولا نم دمتعملا ريبخلا هّدعي ةقباطملا ةربخ ريرقت  –
.مجانملاب ةفلكملا

 تاـــيلمعل ةــينطو ةـــيقاطب كراـــمجلا ةرادإ كــــسمت : ١١ ةّداملا
 دارفألا لبق نم متت يتلا ةلمعتسملا تارايسلا ءانتقاو داريتسا
.نيميقملا

 ىلإ ةـــــــــلخادــــلا ةـــــــــلــــمعتسملا تاراــــــــيـــــسلا ىــــــــنثتست : ٢١ ةّداملا
 ةدافتسالا نم ،يحايس راطإ يف ةتقؤم ةماقإل ينطولا بارتلا

.موسرملا اذه ماكحأ نم

 ،موـسرملا اذــــه ماــــكحأ قـــــيبطت تاــــيفيك ددــــحت : ٣١ ةّداملا
.نيينعملا ءارزوـــــلا نيب كرــــتشم رارـق بـجومب ،ةـــجاحلا دـــنع

 ةّيـــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني : ٤١ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رياربف ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 92 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ٩ يف خّرؤم 5٤-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضــتــي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٢ قــــــفاوــملا ٤٤٤١ ماع
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت
 ةيلاملا نوناـق بجومب ،ةــلودــلا ةـيـنازــيـم ناوـنــعـب
 ســـــيــئر فرــــــصـت تــحـت ةـــــــعوـــــــضوــــملا ،٣٢٠٢ ةــــــنسل
.)كاردتسا( ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىدامج 9 خيراتب رداصلا لوألا ددعلا – ةّيمسرلا ةديرجلا
32٠2 ةنس يفناج 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا

: )تاريشأتلا ( ٤1و 31 نارطسلا – 1٠1 ةحفصلا –

 613-91 مــــقر يـــسائرلا موــــــسرملا .............." : نــــم الدــــب –
 ربمفون 62 قــفاوملا 1٤٤1 ماـــع لوألا عـيــبر 92 يـف خّرؤـملا

."........................ نمضتملاو 91٠2 ةنس

 83-22 مقر يسائرلا موسرملا ..................." : أرقي –
 يفناج 5 قفاوملا 3٤٤1 ماــع ةـيناـثــلا ىداــمــج 2 يف خّرؤـــملا

 قوقحل ينطولا سلجملا سيئر ديلقت نمضتملاو 22٠2 ةنس
."هماهم ناسنإلا

.............................)رييغت نودب يقابلا(...........................


