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ةراجتلا ةرازو

ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
طورش دّدحي ،0202 ةنس ويلوي2 قفاوملا1441
ةــــيدودحلا ةضياــــقملا ةراجت ةسرامم تاــــيــــفــــيـــــكو
ةيروهمج عم لدابتلا عوضوم عئاضبلا ةمئاقو
.رجينلا ةيروهمجو يلام

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

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

ماع ناضمر02 يف خّرؤملا95-57 مقر رمألا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو5791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا5931
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا
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ماع نابعش62 يفخّرؤملا70-97 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــــــناق نــــــــمضتملاو9791 ةـــــنس وـــــــيلوي12 قــــــفاوملا9931
،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا

ةجحلا يذ6 يفخّرؤملا71-78 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو7891 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا7041 ماع
،ةيتابنلا ةحصلا

ىدامج7 يفخّرؤملا80-88 مــقر نوــناــقــلا ىضتــقمبو–
قلعتملاو8891 ةنس رياني62 قفاوملا8041 ماع ةيناثلا

،ــةيناويحلا ةـــحصلا ةــــيامحو يرــــطيبلا بــــطلا تاــــطاشنب
،مّمتملاولّدعملا

ماع مرحم72 يفخّرؤملا22-09 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لــــــــجسلاب قـــــلعتملاو0991 ةــــنس تــــشغ81 قـــــفاوملا1141
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

يفخّرؤملا81-39 مقر يعيرشتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
3991 ةـــــــنس رـــــــبمسيد92 قــــــــفاوـــــــملا4141 ماـــــــع بــــــــــجر51
821 ةداملا اميسال ،٤991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
،هنم

ماع نابعش91 يفخّرؤملا10-69 مقر رمألا ىضتقمبو–
يتلا دعاوقلا دّدحي يذلا6991 ةنس رياني01 قفاوملا6141

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا مكحت

ىلوألا ىدامج91 يفخّرؤملا30-30 مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةسفانملاب قلعتملاو3002 ةنس ويلوي91 قفاوملا4241 ماع
،مّمتملاولّدعملا

ىلوألا ىدامج91 يفخّرؤملا40-30 مقر رمألا ىضتقمبو–
دعاوقلاب قلعتملاو3002 ةنس ويلوي91 قفاوملا4241 ماع
،اهريدصتو عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقبطملا ةماعلا
،مّمتملاو لّدعملا

ىداــــمج72 يفخّرؤـــملا80-40 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
قـــلعتملاو4002 ةــنس تـــشغ41 قـــفاوملا5241 ماـــع ةـــيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع رفص92 يفخّرؤملا30-90 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةــــــــيامحب قــــــلعتملاو9002 ةــــــنس رــــــياربف52 قــــــفاوملا0341
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع لاوش81 يفخّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341

يفخّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يفخّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنسربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص دّدحي

بجر01 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
تايفيك دّدحي يذلا4991 ةنس ربمسيد41 قفاوملا5141 ماع

،يلامو رجينلا عم ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت ةسرامم

: يتأي ام نارّرقي

تايفيكو طورش ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
عوضوم عئاضبلا ةمئاقو ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت ةسرامم

.رجينلا ةيروهمجو يلام ةيروهمج عم لدابتلا

اـــــــعباط ةــــــيدودحلا ةـــــــضياقملا ةراـــــجت يـــــستكت :2 ةداملا
يف نيميقملا ناكسلا نيومت ليهست فدهتستو ايئانثتسا

.مهاوس نود ،فودنتوتسغنماتو يزيليإو راردأ تايالو

يلام عـــم ةــــيدودحلا ةــــضياقملا ةراـــــجت رـــــصتقت:3 ةداملا
اذــــهب ةــــقحلملا ةـــمئاقلا يف ةنّيبملا عــــئاضبلا ىلـــع رـــجينلاو
.رارقلا

يأ ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت سرامي نأ نكمي:4 ةداملا
ةــيــنــعملا تاــيالوـــلا يف مـــيـــقـــم يوـــنـــعـــم وأ يعـــيـــبـــط صخش
رفوتتو ،ةلمج رجات هتفصب يراجتلا لجسلا يف لجسمو
ىلع عئاضبلا لقنل ةمئالملا لئاسولاو نزخلل لكايه هيدل

.راجئتسالا وأ ةيكلملا ليبس

ةـــنس لـــك ،رارـــق بــــجومب ،يـــنعملا يلاولا دّدـــحي:5 ةداملا
ةراجت تايلمع زاجنإب مهل صخرملا ةلمجلا راجت ةمئاق
.ةيدودحلا ةضياقملا

ةراجت ةسرامم ةصخر بحسي نأ يلاولا نكمي:6 ةداملا
:رجاتلا نم ةيدودحلا ةضياقملا

ةنسلا لالخ ريدصتو داريتسا ةـــيلمع يأب مـــقي مـــل يذــــلا–
،ةينعملا

ةيراجتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مرتحي مل يذلا–
ةـحصلاو يرـطـيـبـلا بطـلاـب ةـقـلـعـتملاو ةـيـئاـبجلاو ةـيـكرــمجلاو
.اهب لومعملا ، ةيتابنلا

بارـــتلا ىلإ ةدروـــتسملا عـــئاضبلا لوـــخد ىــــقبي:7 ةداملا
يرطيبلا بطلا تامازتلاو دعاوق مارتحاب اطبترم ينطولا

.ةيتابنلا ةحصلاو

ارطخ ،ةضياقملا ةراجت عوضوم ،عئاضبلا لكشت ّالأ بجي
.كلهتسملا ةحص ىلع

ةراجت راطإ يف عئاضبلا داريتسا ىلع بترتي:8 ةداملا
عــــئاضبــــلا عضوــــب حــــيرصت باــــتــــتـــــكا ،ةـــــيدودحلا ةضياـــــقملا
داوملا ريدصتب مازتلالل قباطم كالهتسا عضوم ةدروتسملا
.رهشأ )3( ةثالث لجأ يف ةيرئازجلا
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،رهشأ )3( ةثالث زواجتت ال ةدمل لجألا ديدمت حنم زوجي
.ديدمتلل ةلباق ريغ ،ىصقأ دحك

،ةارـــــتشملا تاـــجوتنملا غـــلبم زواـــجتي نأ نــــكمي ال :9 ةداملا
.لوخدلا دنع هب حرصملا غلبملا ،ريدصتلا دصق

يف مــــــــتت يـــــــتلا رــــــــيدـــــــصتلا تاـــــــيلمع نوـــــــكت :01 ةداملا
ىدـــــل حـــــيرصت عوضوــــــم ،ةــــــيدودحلا ةضياــــــقملا ةراجت راــــــطإ
عــئاضبــلا عضوــب حــيرصتــلا نــم ةـــخسن هـــب قـــفرـــت كراـــمجلا
يتلا تاجوتنملا ءارش ريتاوفو كالهتسا عضوم ةدروتسملا

.اهريدصت داري
ينعملا رجاتلا ايمازلإ تادنتسملا هذه بحاصت نأ بجي

.دودحلا زايتجا ىتح
ىلع بجي ،داريتسالا لبق ريدصتلا نوكي امدنع ،هنأ ريغ

عـئاضبـلا دارـيـتسا لـفــكــي اــمازــتــلا بتــتــكــي نأ ةــلــمجلا رــجاــت
.رهشأ )3( ةثالث زواجتي ال لجأ يف لدابتلا عوضوم

.ةرّدصملا ةعاضبلا ةميق نم% 01 ةلافكلا لداعت
راطإ يف ةدروتسملا عئاضبلا قيوست نكمي ال :11 ةداملا
تايالول ةيميلقإلا دودحلا جراخ ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت

.فودنتو تسغنماتو يزيليإو راردأ
،هلثمم وأ ينعملا يلاولا اهسأري ةنجل أشنت:21 ةداملا

ةراـــجـــتـــلا تارادإ يف ةـــيـــلحملا حـــلاصملا يلثمم نـــم لـــكشتــــت
ىلع فّلكت ،ةفصلا هذهبو .ةحالفلاو بئارضلاو كرامجلاو
: يتأي امب صوصخلا

،طاشنلا زاجنإ طورشل يرودلا ميوقتلا–
يف اــهــب حوـــمسملا عـــئاضبـــلا راـــعسأ يف قراـــفـــلا دـــيدحت–

،ةضياقملا ةراجت
.مالعإلا لاجم يف اهلمع قيسنت–

نم ،ةجاحلا دنع ،ريدصتلاو داريتسالا دنع تايمكلا ددحت
.ةيلحملا قوسلا ةيعضو بسح ،ينعملا يلاولا فرط

ةراـــــــجت ةــــسراممب ةــــــصاخلا تاــــــيفيكلا ددــــــحت :31 ةداملا
ةبسانمب ،ةينعملا عئاضبلا ةمئاق اذكو ،ةيدودحلا ةضياقملا
وأ ،ضراـــعـــم لـــكش يف ةـــيوـــنسلا ةـــيداصتـــقالا تارـــهاـــظـــتــــلا

،ةــجاحلا دــنــع ،اـــموـــي )51( رشع ةسمخل يداصتـــــقا ضرـــــعــــــم
.ةراجتلا ريزو نم رارق بجومب

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:41 ةداملا
يذلا4991 ةنس ربمسيد41 قفاوملا5141 ماع بجر01 يف

عــــم ةــــيدودحلا ةضياــــقملا ةراجت ةسرامم تاــــيــــفــــيــــك دّدـــــحـــــي
.يلامو رجينلا

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرــجلا يف رارــــــــقلا اذـــــــــه رـــــــشني :51 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

2 قــــفاوملا1441 ماــــع ىلوألا ىداــــمج6 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.0202 ةنس ويلوي

ةضياقملا ةراجت يف اهب حومسملا عئاضبلا ةمئاق
ةهج نم رئازجلا نيب ةيدودحلا

ىرخأ ةهج نم رجينلاو يلامو

: ةيرئازجلا تاجوتنملا–1

ىرخألا عاونألا ءانثتساب ،اهتاقتشمو ةفاجلا رومتلا–
،رون ةلقد رومت نم

،يلزنملاو ماخلا حلملا–

موينمولألاو كيتسالبلا نم ةعونصملا ةيلزنملا ءايشألا–
،ذالوفلاو ديدحلاو رهزلاو

،تايناطبلا–

،ةينفلاو ةيديلقتلا ةيفرحلا ةعانصلا تاجوتنم–

،ةزهاجلا ةسبلألا–

،نوباصلا–

،نوباصلا قوحسم–

،نوتيزلا تيز–

،نوتيزلا–

،لسعلا–

،ةيكيتسالبلا )يناوألا( تاعانصلا–

،فيظنتلا داوم–

.ةيدسجلا ةفاظنلاو ليمجتلا داوم–

:رجينلاو يلام نم ةمداقلا تاجوتنملا -2

زعاملاو مانغألاو راقبألا ةليصف نم“ ةيحلا ةيشاملا–
نادــــــــلبلا يف ةدــــــــئاــسلا ةـــيحصلا ةـــــلاـــحلل اـــــــــــقفو ،لاـــــمجلاو
،”ةرّدـــصملا

،ءانحلا–

،رضخألا ياشلا–

،لباوتلا–

،يرات شامقو مئامعلا شامق–

،ءاضيبلا ةرذلا –

،وجناملا –

،رمحألا بشخلا–

،لسعلا–

،ماعنألا ةيذغأ–

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّـيمسرلا ةعبطملا

،يقراتلا عباطلا تاذ ةسبلألا–

،قراوت تسانمت ءاعو–

،ةيدلجلا مهارملاو روطعلا–

،افنات ةشمقأ–

،تسنغسات ةشمقأ–

،يبرعلا غمصلا–

،يلزنملاو نشخلا حلملا–

،نازاب ةشمقأ–

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا تاجوتنم لك–

،ةجلاعملا دولجلاو دولجلا–

،ةيلحملا روطعلا–

رــيــغ يدــيــلــقــتــلا بطــلا نــم ةــجردملا رــيــغ تاـــجـــتـــنملا–
،ةدمتعملا

،ينادوسلا لوفلا–

،مايخلا بيكرت رصانع–

،يليمجتلا لامعتسالل يتيراكلا ةدبز–

،طورخملا ركسلا–

،داجسلا–

،كامسألا–

،كامسألا نيحط–

،اهعاونأب تارسكملا–

،ةيقيرفإلا هكاوفلا–

،ةرذلا نيحط –

،ةيدكركلا–

،يلحملا لامعتسالا تاذ ةشمقألاو ةسبلألا –

،دنهلا زوجو سانانألا ةهكاف–

.ياشلا قيرابأو باوكأ–


