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نيناوق
ىدامج٩1 يف خرؤملا٣٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –

قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩1 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا
،ممتملاو لدعملا ،ةسفانملاب

ىدامج٩1 يف خرؤملا5٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قوقحب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩1 قفاوملا٤2٤1 ماع ىلوألا
،ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا

ىدامج٩1 يف خرؤملا٧٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩1 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

،عارتخالا تاءاربب

ىدامج٧2 يف خرؤملا11-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو دقنلاب

ىدامج5 يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا52٤1 ماع ىلوألا
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

٧2 يف خرؤــــــملا8٠-٤٠ مــــــقر نوــــــــناقلا ىــــضتقمبو –
٤٠٠2 ةــــــنس تــــــشغ٤1 قــــــفاوملا52٤1 ماــــــع ةـــــيناثلا ىداـــــمج
لدــــعملا ،ةــــيراجتلا ةــــطشنألا ةــسرامم طورـــشب قـــلعتملاو
،ممتملاو

ةجحلا يذ٧2 يف خرؤملا1٠-5٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو5٠٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا52٤1 ماع
لدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،ممتملاو

رفص81 يف خرؤملا٩٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٩2٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

رفص٩2 يف خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع
،لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

نابعش٤1 يف خرؤملا٤٠-٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا نمضتملاو٩٠٠2 ةنس تشغ5 قفاوملا٠٣٤1 ماع
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةصاخلا

،اهتحفاكمو لاصتالاو

٩٣٤١ ماـــع ناــــبــــعش٤2 يفخرؤم50-٨١ مــقر نوـــــناــــــق
ةراــجـتــلاـب قـلـعــتـي ،٨١02 ةـنــس وــياــم0١ قــفاوــملا
.ةــــينورتكلإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٦٣1و٦٤و٣٤ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤1و٣٤1و٠٤1و8٣1و

ماـع رفص81 يف خرؤملا551-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو  –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩1 ةنس وينوي8 قـفاوملا٦8٣1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماـع رـفص81 يف خرؤملا٦51-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو  –
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩1 ةنس وـينوي8 قـفاوملا٦8٣1
 ،ممتملاو لدعملا

ناضمر٠2 يف خرؤملا85-5٧ مقر رمألا ىضتقمبو  –
نوناقلا نمضتملاو5٧٩1 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا5٩٣1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

ناضمر٠2 يف خرؤملا٩5-5٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نمضتملاو5٧٩1 ةــنس رـبــمـــتـــبس٦2 قـفاوملا5٩٣1 ماـــــع
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا نوناقلا

نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمبو  –
نوناـــق نمـضـتملاو٩٧٩1 ةنــس وــيـلوــي12 قــفاوــملا٩٩٣1 ماــــع
،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا

عيبر لوأ يف خرؤملا12-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٤8٩1 ةنس ربمسيد٤2 قـفاوملا5٠٤1 ماع يناثلا

ةــلدعــملا ،هنم٦51 ةداــملا اــمــيــسال ،58٩1 ةـنـســل ةـيــلاــملا نوــناـــق
،ةممتملاو

مرحم٧2 يف خرؤملا22-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لجسلاب قلعتملاو٠٩٩1 ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ماع رفص٣2 يف خرؤملا22-٦٩ مقر رمألا ىضتقمبو  –
ةفلاخم عمقب قلعتملاو٦٩٩1 ةنس ويلوي٩ قفاوملا٧1٤1
سوؤر ةـــكرـــحو فرصلاـــب نيصاخلا مـــيـــظـــنــــتــــلاو عــــيرشتــــلا
،ممتملاو لدعملا ،جراخلا ىلإو نم لاومألا
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تالاصتالا قيرط نع متت يتلا تالماعملا لك عضخت
عيرشتلا اهيلع صني يتلا موسرلاو قوقحلا ىلإ ةينورتكلإلا

 .امهب لومعملا ميظنتلاو

ةــــــمعادلا تاراـــــمثتسالا نوــــــكت نأ نــــــــكمي :٤ ةّداملا
ةـيزـيـفحت رـيـبادــت  عوضوــم ةــيــنورــتــكــلإلا ةراـجــتــلا ةــطشنأل
 .هب لومعملا عيرشتلل اـقبط

تالاـــصتالا قــــيرط نــــع ةـــــلماعم لــــك عـــنمت :5 ةّداملا
ةساسحلا تاجتنملاو تازيهجتلاو داتعلا يف ةينورتكلإلا
تاجتنملا لك اذكو ،هب لومعملا ميظنتلا قيرط نع ةددحملا

حــــلاصمب ساسملا اــــهــــنأش نــــم يتــــلا ىرــــخألا تاـــــمدخلا وأ/و
.يمومعلا نمألاو ماعلا ماظنلاو ينطولا عافدلا

:  يتأي امب نوناقلا اذه موهفم يف دصقي :٦ ةّداملا

موـــــــقــــــــي يذـــــــلا طاــــــشنـــــــــلا : ةـــيـــنورـــتـــكـــلإلا ةراـــجــــتــــلا
علس ريفوت ناـــــمض وأ حارــــتقاب يــــنورتكلإ دروـــــم هـــــــبجومب
تالاصتالا قيرط نع ،ينورتكلإ كلهتسمل دعب نع تامدخو
.ةينورتكلإلا

2٠-٤٠ مقر نوناقلا موهفمب دقعلا: ينورتكلإلا دقعلا
ةنس وينوي٣2 قفاوملا52٤1 ماع ىلوألا ىدامج5 يف خرؤملا

،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2
نـــمازـــتملاو يلعـــفـــلا روضحلا نود ،دـــعــــب نــــع هــــمارــــبإ مــــتــــيو
.ينورتكلإلا لاصتالا ةينقتل ايرصح ءوجللاب هفارطأل

وأ يعــــيــــبــــط صخش لــــك: ينورــتــكــلإلا كلــهـــتسملا
نع ةمدخ وأ ةعلس ةيناجم ةفصب وأ ضوعب ينتقي يونعم
ينورـــتـــكـــلإلا دروملا نـــم ةـــيـــنورــــتــــكــــلإلا تالاصتالا قــــيرــــط
.يئاهنلا مادختسالا ضرغب

يونعم وأ يعيبط صخش لك: ينورتكلإلا دروملا
قيرط نع تامدخلا وأ علسلا ريفوت حارتقا وأ قيوستب موقي
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

صخرم عفد ةليسو لك : ينورتكلإلا عفدلا ةليسو
مايقلا نم اهبحاص نكمت هب لومعملا عيرشتلل اقبط اهب
.ةينورتكلإ ةموظنم ربع ،دعب نع وأ برق نع عفدلاب

ةرشابم ةفصب فدهي نالعإ لك : ينورتكلإلا راهشإلا
قيرط نع تامدخ وأ علس عيب جيورت ىلإ ةرشابم ريغ وأ
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

هحرتقي نأ نكمي عيبلاب دهعت وه: ةقبسملا ةيبلطلا
مدع ةلاح يف ينورتكلالا كلهتسملا ىلع ينورتكلإلا دروملا

 .نوزخملا يف جوتنملا رفوت

ماقرأ وأ/و فرحأ ةلسلس نع ةرابع : قاطنلا مسا
،قاــطــنــلا ءاــمسأل ينــطوـــلا لـــجسلا ىدـــل ةـــلـــجسمو ةســـّيـــقـــم
.ينورتكلإلا عقوملا ىلإ جولولاو فرعتلاب حمستو

عيبر11 يف خرؤملا٤٠-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا51٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا٦٣٤1 ماع يناثلا
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

ناضمر82 يف خّرؤملا٣1-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةطشنأب قلعتملاو51٠2 ةنس ويلوي51 قفاوملا٦٣٤1 ماع
،هنم٣٣و2٣ ناتداملا اميسال ،باتكلا قوسو

نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنسويام٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع
 ،ةينورتكلإلاتالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

:  هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا بابلا
ةماع ماكحأ

ةــــماعلا دـــــــعاوقلا نوــــناقلا اذــــه ددــــحي: ىلوألا ةّداملا
 .تامدخلاو علسلل ةينورتكلإلا ةراجتلاب ةقلعتملا

لاـــــجــم يف يرـــــئازجلا نوـــــــناـــقـــلا قـــــــــبـــطـــي:2 ةّداملا
دحأ ناك اذإ ام ةلاح يف ةينورتكلإلا ةيراجتلا تالماعملا
: ينورتكلإلا دقعلا فارطأ

وأ ،ةيرئازجلا ةيسنجلاب اعتمتم  –

وأ ،رئازجلا يف ةيعرش ةماقإ اميقم  –

،يرئازجلا نوناقلل اعضاخ ايونعم اصخش  –

.رئازجلا يف ذيفنت وأ ماربإ لحم دقعلا ناك وأ

راـــــــــطإ يف ةـــــينورتكلإلا ةراــــجتلا سراــــــــــمت:٣ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

تالاصتالا قـــيرـــط نـــع ةـــلـــماـــعــــم لــــك عــــنمت ،هــــنأ رــــيــــغ
 :  يتأيامـب قلعتت ةينورتكلإلا

،بيصنايلاو ناهرلاو رامقلا بعل  –

،غبتلاو ةيلوحكلا تابورشملا  –

،ةينالديصلا تاجتنملا  –

وأ ةيركفلا ةيكلملا قوقحب سمت يتلا تاجتنملا –
،ةيراجتلا وأ ةيعانصلا

عـــيرشتــــلا بجومب ةروــــظــــحــــم ةــــمدــــخ وأ ةــــعــــلس لــــك –
،هب لومعملا

.يمسر دقع دادعإ بجوتست ةمدخ وأ ةعلس لك  –
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دعب الإ ةينورتكلإلا ةراجتلا طاشن ةسرامم نكمي ال
لـــجسلـــل ينـــطوـــلا زـــكرملا حـــلاصم ىدـــل قاـــطـــنــــلا مسا عادــــيإ
 .يراجتلا

نع نيينورتكلإلا نيدروملل ةينطولا ةيقاطبلا رشنت
كلهتسملا لوانتم يف نوكتو ةينورتكلإلا تالاصتالا قيرط

.ينورتكلإلا

 ثلاثلا لصفلا

قيرط نع ةيراجتلا تالماعملاب ةقلعتملا تابلطتملا
ينورتكلإلا لاصتالا

ةـــــيراجت ةـــــلماعم لــــــك نوـــــكت نأ بـــــــجي:0١ ةّداملا
قثوت نأو ينورتكلإ يراجت ضرعب ةقوبسم ةينورتكلإ

.ينورتكلإلا كلهتسملا هيلع قداصي ينورتكلإ دقع بجومب

ضرعلا ينورتكلإلا دروملا مّدــقي نأ بجي:١١ ةّداملا
،ةموهفمو ةءورقمو ةيئرم ةقيرطب ينورتكلإلا يراجتلا

لــــيــــبس ىلع سيــــل نــــكـــــلو ،لـــــقألا ىلع نـــــمضتـــــي نأ بجـــــيو
: ةيتآلا تامولعملا ،رصحلا

ةــــــيداملا نـــــيواــنــعـــلاو ،يـــــــــئاـــبجلا فـــــيرـــعـــتـــلا مـــــــقر–
،ينورتكلإلا دّروملا فتاه مقرو ،ةـــينورتكلإلاو

ةــيــنــهملا ةــقاــطـــبـــلا مـــقر وأ يراـــجـــتـــلا لـــجسلا مـــقر–
،يفرحلل

تاــــمدخلا وأ عــــلسلا راــــعسأو صئاصخو ،ةــــعــــيــــبــــط–
،موسرلا لك باستحاب ةحرتقملا

،ةمدخلا وأ ةعلسلا رفوت ةلاح–

،ميلستلا لاجآو فيراصمو تايفيك–

ةـقـلـعـتملا دوــنــبــلا اــمــيسال ،عــيــبــلــل ةــماــعــلا طورشلا–
،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةيامحب

،عيبلا دعب ام ةمدخو يراجتلا نامضلا طورش–

،اقبسم هديدحت نكمي ال امدنع ،رعسلا باسح ةقيرط–

،عفدلا تاءارجإو تايفيك–

،ءاضتقالا دنع دقعلا خسف طورش–

ةــلــماــعملا ذــيــفــنــت لـــحارـــم فـــلـــتـــخمل لـــماـــك فصو–
،ةينورتكلإلا

،ءاضتقالا دنع ،ضرعلا ةيحالص ةدم–

،ءاضتقالا دنع ،لودعلا لاجآو طورش–

،ةيبلطلا ديكأت ةقيرط–

ةـيـبـلـطـلا عوضوــم جوــتــنملا رــعسو مــيــلستــلا دــعوــم–
 ،ءاضتقالا دنع ،ةقبسملا ةيبلطلا ءاغلإ تايفيكو ةقبسملا

يناثلا بابلا

ةينورتكلإلا ةراجتلا تاسرامم

 لوألا لصفلا

دودحلل ةرباعلا ةيراجتلا تالماعملا

ةراــــــجتلا ةــــــبقارم تاءارـــــجإ نـــــم ىــــــفعي :7 ةّداملا
ةينورتكلإلا تالاصتالا قيرط نع عيبلا،فرصلاو ةيجراخلا
كلهتسمل ميقم ينورتكلإ دروم فرط نم ةمدخ وأ/و ةعلسل
ةميق زواجتت ال امدنع ،يبنجأ دلب يف دوجوم ينورتكلإ

صوصنملا دحلا رانيدلاب اهلداعي ام ةمدخلا وأ ةعلسلا هذه
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف هيلع

باسح ىلإ عفدلا دعب عيبلا اذه تادئاع لّوــحت نأ بجي
نم دمتعم كنب ىدل رئازجلا يف نّطوملا ينورتكلإلا دروملا

.رئازجلا ديرب ىدل وأ ،رئازجلا كنب لبق

فرصلاو ةيجراخلا ةراجتلا ةبقارم تاءارجإ نم ىفعي
اــــيرصح ةــــهــــجوملا ةـــــيـــــمـــــقرـــــلا تاـــــمدخلا وأ/و عـــــلسلا ءارش

مـيـقـم ينورـتـكـلإ كلـهـتسم لــبــق نــم يصخشلا لاــمــعــتسالــل
يبـــنـجأ دـــلــــب يـف دوـجوــــم ينورـتــــكــــلإ دروـم ىدـل رــــئازجلاــــب
اهلداعي ام ةمدخلا وأ ةعلسلا هذه ةميق زواجتت ال امدـنع
مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا يف هـــيـــلـــع صوصنملا دحلا راـــنـــيدـــلاـــب
.امهب لومعملا

نع ءارشلا اذه ةبسانمب ينورتكلإلا عفدلا ةيطغت مّتت
”يعيبط صخش“ ةبعصلا ةلمعلاب يكنبلا باسحلا قيرط
.رئازجلاب نّطوملا ينورتكلإلا كلهتسملل

دـــنـــع ،ةداملا هذـــه قــــيــــبــــطــــت تاــــيــــفــــيــــكو طورش ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلا

 يناثلا لصفلا

ةينورتكلإلا ةراجتلا ةسرامم طورش

ةـــــــينورتكلإلا ةراــــــجتلا طاـــــــــشن عــــــضخي:٨ ةّداملا
تاـــــعانصلا لــــجس يف وأ يراـــــجتلا لــــجسلا يف لـــــيجستلل
ينورتـكلإ عـقوم رشنلو ،ةلاحلا بسح ،ةيفرحلاو ةيديلقتلا
رئازجلا يـف فاـضتسم ،تنرتــنإلا ىلع ةيـنورتكلإ ةـحفص وأ
.”zd.moc“ دادـتماب

دروـــــمـــــلـــــل ينورـــــتــــــكــــــلإلا عــــــقوملا رــــــفوــــــتــــــي نأ بجــــــي
.هتحص نم دكأتلاب حمست لئاسو ىلع ينورتكلإلا

نـــــــيدروــــملل ةـــــــيـنـــطو ةــــــــيــقاطــب أــــــــــشنــت :٩ ةّداملا
مضت ،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا ىدل نيينورتكلإلا
وأ ،يراجتلا لجسلا يف نيلجسملا نيينورتكلإلا نيدروملا

.ةيفرحلاو ةيديلقتلا تاعانصلا لجس يف
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وأ٠1 ةداملا ماكحأ مارتحا مدع ةلاح يف :٤١ ةّداملا
نكمي ،ينورتكلإلا دروملا فرط نم ،هالعأ٣1 ةداملا ماكحأ
نع ضيوعتلاو دقعلا لاطبإ بلطي نأ ينورتكلالا كلهتسملا
.هب قحل يذلا ررضلا

لحم ةقبسملا ةيبلطلا نوكت نأ نكمي ال :5١ ةّداملا
.نوزخملا يف جوتنملا رفوت ةلاح يف الإ عفد

ةفصب ةقبسملا ةيبلطلا لوحتت جوتنملا رفوت درجمب
.ةدكؤم ةيبلط ىلإ ةينمض

يف ينورـــــــتـــــــكـــــــلإلا كلــــــــهــــــــتسملا قــــــــحــــــــب ساسملا نود
يف نمثلا عاجرإ ينورتكلإلا دروملا ىلع بجي ،ضيوعتلا

.نوزخملا يف جوتنملا رفوت لبق هعفد ةلاح

عبارلا لصفلا

ينورتكلإلا كلهتسملا تامازتلا

فالخ ىلع ينورتكلإلا دقعلا صني مل ام:٦١ ةّداملا
هيلع قفتملا نمثلا عفدب ينورتكلإلا كلهتسملا مزتلي ،كلذ

.هماربإ درجمب ينورتكلإلا دقعلا يف

نم بلطي نأ ينورتكلإلا دروملا ىلع بجي:7١ ةّداملا
مـيـلستـلا دـنـع مالــتسا لصو عــيــقوــت ينورــتــكــلإلا كلــهــتسملا
 .ينورتكلإلا دقعلا عوضوم ةمدخلا ةيدأت وأ جوتنملل يلعفلا

لصو عيقوت ضفري نأ ينورتكلإلا كلهتسملا نكمي ال
 .مالتسالا

كلــهــتسمــلــل اـــبوـــجو مالـــتسالا لصو نـــم ةـــخسن مـــّلست
.ينورتكلإلا

 سماخلا لصفلا

 هتايلوؤسمو ينورتكلإلا دروملا تابجاو

دروملا حبصي ،ينورتكلإلا دقعلا ماربإ دعب:٨١ ةّداملا
كلـــــهـــــتسملا ماـــــمأ نوـــــناـــــقــــــلا ةوــــــقــــــب الوؤسم ينورــــــتــــــكــــــلإلا
اذه ىلع ةبترتملا تامازتلالا ذيفنت نسح نع ينورتكلإلا
تامدخ ييدؤم لبق نم وأ هلبق نم اهذيفنت مت ءاوس ،دقعلا
.مهدض عوجرلا يف هقحب ساسملا نود ،نيرخآ

لماك نم للحتي نأ ينورتكلإلا دروملا نكمي ،هنأ ريغ
هءوس وأ ذيفنتلا مدع نأ تبثأ اذإ اهنم ءزج وأ هتيلوؤسم
.ةرهاق ةوق ىلإ وأ ينورتكلإلا كلهتسملا ىلإ دوعي

ينورتكلإلا دروملا مزلي ،دقعلا ماربإ درجمب:٩١ ةّداملا
كلــــهــــتسملا ىلإ دــــقــــعــــلا نــــم ةـــــيـــــنورـــــتـــــكـــــلإ ةـــــخسن لاسرإب
.ينورتكلإلا

 ،هضيوعت وأ هلادبتسا وأ جوتنملا عاجرإ ةقيرط–

ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالا لــئاسو مادــخــتسا ةــفــلـــكـــت–
لومعملا تافيرعتلا ريغ رخآ ساسأ ىلع بستحت امدنع
.اهب

ثالث ربع ةمدخ وأ جوتنم ةيبلط رمت :2١ ةّداملا
: ةيمازلإ لحارم

كلــهــتسملا لواــنــتـــم يف ةـــيدـــقاـــعـــتـــلا طورشلا عضو–
ةـياردو مـلـعـب دـقاـعـتـلا نـم هـنـيـكمت مــتــي ثيــحــب ،ينورــتــكــلإلا

،ةمات

كلهتسملا فرط نم ةيبلطلا ليصافت نم ققحتلا–
وأ تاــجوــتــنملا ةــيــهاــم صخــي اــمــيــف اــمــيسال ،ينورــتــكــلإلا
تايمكلاو ،يودحولاو يلامجإلا رعسلاو ،ةبولطملا تامدخلا
وأ اهئاغلإو ،ةيبلطلا ليدعت نم هنيكمت ضرغب ةبولطملا

،ةلمتحملا ءاطخألا حيحصت

.دقعلا نيوكت ىلإ يدؤي يذلا ةيبلطلا ديكأت–

كلـــهـــتسملا هـــب موـــقـــي يذـــلا راـــيـــتـــخالا نوـــكـــي نأ بجـــي
.ةحارصب هنع اربعم ينورتكلإلا

لـــبـــق نـــم ءلـــمـــلـــل ةدـــعملا تاـــناخلا نـــمضتــــت ّالأ بجــــي
هــيــجوــت ىلإ فدــهــت تاــيــطــعــم ةــيأ ،ينورــتـــكـــلإلا كلــهـــتسملا
.هرايتخا

ىلع ينورتكلإلا دقعلا نمضتي نأ بجي:٣١ ةّداملا
: ةيتآلا تامولعملا صوصخلا

،تامدخلا وأ علسلل ةيليصفتلا صئاصخلا–

،ميلستلا تايفيكو طورش–

،عيبلا دعب ام تامدخو نامضلا طورش–

،ينورتكلإلا دقعلا خسف طورش–

،عفدلا تايفيكو طورش–

،جوتنملا ةداعإ تايفيكو طورش–

 ،ىواكشلا ةجلاعم تايفيك–

،ءاضتقالا دنع ةقبسملا ةيبلطلا تايفيكو طورش–

عــيــبــلاــب ةــقـــلـــعـــتملا ةصاخلا تاـــيـــفـــيـــكـــلاو طورشلا–
،ءاضتقالا دنع بيرجتلاب

اـقـبــط ،عازــنــلا ةــلاــح يف ةصتــخملا ةــيــئاضقــلا ةــهجلا–
،هالعأ2 ةداملا ماكحأل

.ةلاحلا بسح دقعلا ةدم–
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ةمدخ ةيدأت وأ جوتنمل عيب لك ىلع بترتي:02 ةّداملا
لبق نم ةروتاف دادعإ ،ةينورتكلإلا تالاصتالا قيرط نع
.ينورتكلإلا كلهتسملل مّلست ،ينورتكلإلا دروملا

مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلــل اــقــبــط ةروــتاــفــلا دـــعـــت نأ بجـــي
.امهب لومعملا

يف ةروتافلا ينورتكلإلا كلهتسملا بلطي نأ نكمي
.يقرولا اهلكش

وأ اجوتنم ينورتكلإلا دروملا مّلسي امدنع:١2 ةّداملا
،يــــنورتكلإلا كلــــــهتسملا فرـــــط نــــــم اــــــهبلط مــــــتي مل ةـــــمدخ
.ميلستلا فيراصم وأ نمثلا عفدب ةبلاطملا هنكمي ال

ينورتكلإلا دروملا مارتحا مدع ةلاح يف:22 ةّداملا
لاسرإ ةداعإ ينورتكلإلا كلهتسملا نكمي ،ميلستلا لاجآل
ءادتبا لمع مايأ )٤( ةعبرأ هاصقأ لجأ يف هتلاح ىلع جوتنملا

يف هقحب ساسملا نود ،جوتنملل يلعفلا ميلستلا خيرات نم
.ررضلا نع ضيوعتلاب ةبلاطملا

نأ ينورــــتـــــكـــــلإلا دروملا ىلع بجـــــي ،ةـــــلاحلا هذـــــه يفو
تاقفنلاو عوفدملا غلبملا ينورتكلإلا كلهتسملا ىلإ عجري
)51( رشع ةسمخ لجأ لالخ ،جوتنملا لاسرإ ةداعإب ةقلعتملا

 .جوتنملا همالتسا خيرات نم ءادتبا اموي

ةداعتسا ينورتكلإلا دروملا ىلع بجي:٣2 ةّداملا
يف وأ ةيبلطلل قباطم ريغ ضرغ ميلست ةلاح يف ،هتعلس
.ابيعم جوتنملا ناك اذإ ام ةلاح

ةعلسلا لاسرإ ةداعإ ينورتكلإلا كلهتسملا ىلع بجي
لمع مايأ  )٤( ةعبرأ اهاصقأ ةدم لالخ ،يلصألا اهفالغ يف

ىلإ ةراشإلا عم ،جوتنملل يلعفلا ميلستلا خيرات نم ءادتبا
قــتاــع ىلع لاسرإلا ةداــعإ فــيــلاــكـــت نوـــكـــتو ،ضفرـــلا ببس

.ينورتكلإلا دروملا

:  يتأي امـب ينورتكلإلا دروملا مزليو

وأ ،ةيبلطلل قفاوم ديدج ميلست–

وأ ،بيعملا جوتنملا حالصإ–

  وأ ،لثامم رخآب جوتنملا لادبتسا–

لالخإلا نود ةعوفدملا غلابملا عاجرإو ةيبلطلا ءاغلإ–
ةلاح يف ضيوعتلاب ينورتكلإلا كلهتسملا ةبلاطم ةيناكمإب
 .ررض عوقو

ةسمخ لجأ لالخ ةعوفدملا غلابملا عاجرإ متي نأ بجي
.جوتنملا همالتسا خيرات نم اموي )51( رشع

ىلع ةقفاوملا مدع ينورتكلإلا دروملا ىلع :٤2 ةّداملا
.هنوزخم يف رفوتم ريغ جوتنم ةيبلط

ظــــــفح يـــــنورتكلإ دروــــــم لــــــك ىلـــع بــــــجي:52 ةّداملا
اهلاسرإو اهخيراوتو ةزجنملا ةيراجتلا تالماعملا تالجس

 .يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا ىلإ اينورتكلإ

قـيرــط نــع ةداملا هذــه ماــكــحأ قــيــبــطــت تاــيــفــيــك ددحت
.ميظنتلا

موـقـي يذـلا ينورـتـكـلإلا دروـمـلــل يغــبــنــي:٦2 ةّداملا
تاــفــلــم لــكشيو يصخشلا عــباــطــلا تاذ تاــيــطــعملا عــمـــجـــب
تاـــناـــيـــبـــلا الإ عـــمـــجـــي الأ ،نيلـــمـــتحملا نـــئاـــبزـــلاو نـــئاــــبزــــلا
: هيلع بجي امك .ةيراجتلا تالماعملا ماربإل ةيرورضلا

لبق نيينورتكلإلا نيكلهتسملا ةقفاوم ىلع لوصحلا–
،تانايبلا عمج

،تانايبلا ةيرسو تامولعملا مظن نمأ نامض–

اهبلومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألاب مازتلالا–
.لاجملا اذه يف

عـباـطـلا تاذ تاــيــطــعملا نــيزــخــت تاــيــفــيــك دــيدحت مــتــي
.امهب لوـمعملا ميظنتلاو عيرشتلل اـقفو اهنيمأتو يصخشلا

 سداسلا لصفلا

ةينورتكلإلا تالماعملا يف عفدلا

ةــــــــيراجتلا تالــــــــماعملا يف عـــــــفدلا مـــــــــتي :72 ةّداملا
قيرط نع ،جوتنملا ميلست دنع وأ دعب نع امإ ةينورتكلإلا

.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ،اهب صخرملا عفدلا لئاسو

لالـخ نـم مـتـي هـنإف  ،اــيــنورــتــكــلإ عــفدــلا نوــكــي اــمدــنــع
ةـــّلـــغـــتسمو ةأشنـــم ،ضرـــغـــلا اذـــهـــل ةصصخـــم عــــفد تاصنــــم
رئازجلا كنب لبق نم ةدمتعملا كونبلا فرط نم ايرصح
عفدلا تاطحم عاونأ نم عون يأب ةلوصومو رئازجلا ديربو
تالصاوـمــلــل يموــمــعــلا لــماــعــتملا ةــكــبش رــبــع ينورــتــكــلإلا
.ةّيكلساللاو ةيكلسلا

،دودحلل ةرباعلا ةيراجتلا تالماعملا يف عفدلا متي
 .ةينورتكلإلا تالاصتالا ربع ،دعب نع ايرصح

تنرــتــنإلا عـــقوـــم لصو نوـــكـــي نأ بجـــي:٨2 ةّداملا
ةـــيـــنورـــتـــكـــلإلا عـــفدـــلا ةصنمب ينورـــتـــكـــلإلا دروملاـــب صاخلا

   .ينورتكلإ قيدصت ماظن ةطساوب انمؤم

ةأشنملا ينورتكلإلا عفدلا تاصنم عضخت:٩2 ةّداملا
رــئازجلا كنــب ةــباـــقرـــل ،هالـــعأ٧2 ةداـمـلـل اــقــبــط ةــّلــغــتسملاو
ةـيرسو ينـيـبـلا لـيـغشتـلا تاـبـلـطـتمل اــهــتــباــجــتسا ناــمضل
.اهلدابت نمأو اهتمالسو تانايبلا
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 ثلاثلا بابلا

تابوقعلاو مئارجلا

 لوألا لصفلا

تافلاخملا ةنياعمو نيينورتكلإلا نيدروملا ةبقارم

عـــيرـشـتـلل يــنورـتــكــلإلا دروــملا عــضــخــي :5٣ ةّداملا
ةيراجتلا ةطشنألا ىلع نيقبطملا امهب لومعملا ميظنتلاو
.كلهتسملا ةيامحو

ةــــــطرــــشلا ناوــــــعأو طاــــــبض ىلـــع ةداــــــيز:٦٣ ةّداـــملا
تاءارـــجإلا نوـــناـــق بجومب مــــهــــيــــلــــع صوصنملا ةــــيــــئاضقــــلا
،نوــناــقــلا اذــه ماــكــحأ تاــفــلاــخــم ةــنــياـــعمل لـــهؤي ،ةـــيـــئازجلا
نوــعـــباـــتـــلا ةـــباـــقرـــلاـــب ةصاخلا كالسألل نوـــمـــتـــنملا ناوـــعألا
.ةراجتلاب ةفلكملا تارادإلل

صوصنملا تافلاخملا ةنياعمو ةباقرلا تايفيك متت
يف ةددحملا لاـــكشألا سفـــن بسح نوـــناـــقـــلا اذـــه يف اــــهــــيــــلــــع
ةقبطملا كلت اميس ال ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

ةطشنألا ةسرامم طورش ىلعو ةيراجتلا تاسرامملا ىلع
.شغلا عمقو كلهتسملا ةيامح ىلعو ةيراجتلا

ناوــــــــعألل حاــــــــمسلا ينورــــــــتــــــــكــــــــلإلا دروملا ىلع بجــــــــي
خيراوت ىلإ ةيرحب جولولاب تافلاخملا ةنياعمل نيلهؤملا
.ةيراجتلا تالماعملا

 يناثلا لصفلا

تابوقعلاو مئارجلا

دشألا تابوقعلا قيبطتب ساسملا نود:7٣ ةّداملا
ةمارغب بقاعي ،هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

وأ ،عيبلل ضرعي نم لك جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم
تامدخلا وأ تاجتنملا ،ينورتكلإلا لاصتالا قيرط نع عيبي
.نوناقلا اذه نم٣ ةداملا يف ةروكذملا

ةدمل ينورتكلإلا عقوملا قلغب رمأي نأ يضاقلا نكمي
.رهشأ )٦( ةتس ىلإ )1( رهش نم حوارتت

دشألا تابوقعلا قيبطتب ساسملا نود :٨٣ ةّداملا
ةمارغب بقاعي ،هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

ماكحأ فلاخي نم لك جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠5 نم
.نوناقلا اذه نم5 ةداملا

ينورــتــكـــلإلا عـــقوملا قـــلـــغـــب رـــمأي نأ يضاـــقـــلا نـــكـــمـــي
.يراجتلا لجسلا نم بطشلاو

عباسلا لصفلا

ينورتكلإلا راهشإلا

ةــــــــيـعيرشتــلا ماــــــــــكــحألاب ساـــــــسـملا نود :0٣ ةّداـــملا
وأ راــهشإ لــك ،لاــجملا اذــه يف اــهــب لوــمــعملا ةــيــمــيــظــنــتـــلاو
قيرط نع متت يراجت فده وأ ةعيبط تاذ ةلاسر وأ جيورت
: ةيتآلا تايضتقملا يبلي نأ بجي ةينورتكلإلا تالاصتالا

وأ ةـــــيراجت ةـــــلاسرـــــك حوضوـــــب ةددـــــحـــــم نوـــــكــــــت نأ–
،ةيراهشإ

ةلاسرلا ميمصت مت يذلا صخشلا ديدحتب حمست نأ–
،هباسحل

.ماعلا ماظنلاو ةماعلا بادآلاب سمت الأ–

يراجتلا ضرعلا اذه ناك اذإ ام حوضوب ددحت نأ–
اذه ناك اذإ ام ةلاح يف ،اياده وأ تآفاكم وأ اضيفخت لمشي
،ايجيورت وأ ايسفانت وأ ايراجت ضرعلا

اـهؤاــفــيــتسا بجاوــلا طورشلا عــيــمــج نأ نــم دــكأتــلا–
.ةضماغ الو ةللضم تسيل ،يراجتلا ضرعلا نم ةدافتسالل

ىلع اداـمـتـعا رشاـبملا ناـيـبـتسالا عــنــمــي :١٣ ةّداملا
ةـــــيـــــنورـــــتـــــكـــــلإلا تالاصتالا قـــــيرـــــط نــــــع لــــــئاسرــــــلا لاسرإ
نـــم لـــكش يأب ،يعـــيـــبـــط صخش تاـــموـــلــــعــــم لاــــمــــعــــتساــــب
تاــناــيــبــتسا يقــلــتــل ةــقــبسملا هـــتـــقـــفاوـــم دـــبـــي مـــل ،لاـــكشألا

.ينورتكلإلا لاصتالا قيرط نع ةرشابم

عضي نأ ينورتكلإلا دروملا ىلع بجي:2٣ ةّداملا
صخش لـــكـــل اـــهـــلالـــخ نـــم حـــمسي ةـــيـــنورــــتــــكــــلإ ةــــموــــظــــنــــم
قيرط نع هنم راهشإ يأ يقلت مدع يف هتبغر نعريبعتلاب
.تارربم وأ فيراصم نود ،ةينورتكلإلا تالاصتالا

  : يتأي امـب ينورتكلإلا دروملا مزلي ،ةلاحلا هذه يفو

تالاصتالا قــــــــيرــــــــط نــــــــع مالــــــــتسا لصو مــــــــيـــــــــلست–
،هبلط ليجست ينعملا صخشلل هلالخ نم دكؤي ةينورتكلإلا

٤2 نوضغ يف هتبغر ةيبلتل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا–
،ةعاس

ينورتكلإلا دروملل يغبني ،عازن ةلاح يف:٣٣ ةّداملا
ةقفاوملل عضخ ةينورتكلإلا تاراهشإلا لاسرإ نأ تبثي نأ
مـــت دـــق هالـــــعأ٠٣ ةداــملا طورـــش نأو ،ةرــحلاو ةــقــبسملا
.اهؤافيتسا

قيرط نع جيورت وأ راهشإ يأ رشن عنمي:٤٣ ةّداملا
نم ةعونمم ةمدخ وأ جوتنم لكل ةينورتكلإلا تالاصتالا
بجومب ةــــيــــنورــــتـــــكـــــلإلا تالاصتالا قـــــيرـــــط نـــــع قـــــيوستـــــلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا
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نم٦٣ ةداملا يف مهيلع صوصنملا ناوعألا ىلع بجي
.نيفلاخملا ىلع حلص ةمارغ حارتقا نوناقلا اذه

وأ دوــــعــــلا ةــــلاـــــح يف حـــــلصلا ةـــــمارـــــغ ءارـــــجإ نـــــكـــــمـــــي ال
اذه نم8٣و٧٣ نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تافلاخملا
.نوناقلا

نم ىندألا دحلا وه حلصلا ةمارغ غلبم:٦٤ ةّداملا
.نوناقلا اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ةمارغلا

موقت ،حلصلا ةمارغل ينورتكلإلا دروملا لوبق ةلاح يف
.%٠1 هردق ضيفخت رارقإب ةلهؤملا ةرادإلا

ةراـــــجتلا ةرادإل ةــــعباتلا حــــلاصملا غــــــّلبت:7٤ ةّداملا
)٧( ةعبس زواجتت ال ةدم لالخ فلاخملا ينورتكلإلا دروملا
نــع عــفدــلاــب رــمألا ،رضحملا رـــيرحت خـــيراـــت نـــم ءادـــتـــبا ماـــيأ

راــــعشإب اــــبوــــحصم ةــــبساــــنملا لــــئاسوــــلا عــــيــــمـــــج قـــــيرـــــط
هديرب ناونع ،ينورتكلإلا دروملا ةيوه نمضتي ،مالتسالاب
صوصنلا عجارمو ،ةفلاخملا ببسو خيراتو ،ينورتكلإلا
دـيـعاوـم ىلإ ةـفاضإلاـب ةضورــفملا ةــمارــغــلا غــلــبــمو ةــقــبــطملا

.عفدلا تايفيكو

ماكحألل فلاخملا لثتمي مل وأ ةمارغلا عفد متي مل اذإ
ةسمــخ لــجأ يف اــهــب لوــمــعملا ةــيــمــيـــظـــنـــتـــلاو ةـــيـــعـــيرشتـــلا

ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ رضحملا لسري ،اموي )5٤( نيعبرأو
.ةصتخملا

سفن راركت ةلاح يف ةمارغلا غلبم فعاضي :٨٤ ةّداملا
نم ارهش )21( رشع ينثا زواجتت ال ةدم لالخ ةميرجلا

.ةقباسلا ةميرجلاب ةقلعتملا ةبوقعلا خيرات

 عبارلا بابلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

نييــــــــعــيــبــطــلا صاــــــخشألا ىلع نيــــــــــعــتـــي :٩٤ ةّداملا
دــنــع ةــيــنورــتــكــلإلا ةراــجــتــلا نوسراــمــي نــيذــلا نييوــنــعملاو
زواجتي ال لجأ يف هماكحأل لاثتمالا ،نوناقلا اذه رشن خيرات

 .رهشأ )٦( ةتس

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوــــــناقلا اذـــه رـــــــشني:05 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٤2 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس  ويام

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ىلإ جد٠٠٠.٠5 نـــــــم ةــــــــــــمارغب بــــــــــقاعي :٩٣ ةّداملا
تامازتلإلا دحأ فلاخي ينورتكلإ دروم لك ،جد٠٠٠.٠٠5
امك .نوناقلا اذه نم21و11 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا

رمأت نأ ىوعدلا اهمامأ تعفر يتلا ةيئاضقلا ةهجلل زوجي
ةدمل ،ينورتكلإلا عـــفدلا تاــــصنم عــــيمج ىلإ هذاـــــفن قــــــيلعتب
.رهشأ )٦( ةتس زواجتت ال

يف اــياــحــضلا قوــقــحب ساــسملا نود:0٤ ةّداـــملا
لك جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠5 نم ةمارغب بقاعي ،ضيوعتلا

اذــــــــه نـــــــم٤٣و2٣و1٣و٠٣ داوــــملا ماـــــكحأ فـــــــــلاخي نــــم
.نوـــــناقلا

ىلإ جد٠٠٠.٠2 نـــــــم ةـــــــمارغب بــــــــــقاعي:١٤ ةّداملا
نم52 ةداملا ماكحأ فلاخي ينورتكلإ دروم لك ،جد٠٠٠.٠٠2
.نوناقلا اذه

قاطنلا ءامسأ حنمل ةلهؤملا ةئيهلا موقت :2٤ ةّداملا
قيلعتلاب ،ةراجتلا ةرازو نم ررقم ىلع ءانب ،رئازجلا يف

وأ يعــيــبــط صخش يأل قاــطــنــلا ءاــمسأ لــيــجستـــل يروـــفـــلا
تامدخو علس ريفوت حرتقي ،رئازجلا يف دجاوتم يونعم
قبسم ليجست نود نم ةينورتكلإلا تالاصتالا قيرط نع

.يراجتلا لجسلا يف

لوعفملا يراس ينورتكلإلا عقوملا اذه قيلعت ىقبي
.هتيعضو ةيوست ةياغ ىلإ

ةــــــــيــعــيرشتــلا ماـــــــــكــحألاــب ساـــــــــسملا نود:٣٤ ةّداملا
ينورتكلإلا دروملا بكتري امدنع ،اهب لومعملا ةيميظنتلاو
ةبوقع ةلئاط تحت نوكت تافلاخم ،هطاشن ةسرامم ءانثأ

ةــطشنألا ةسراــممب قــلــعــتملا عـــيرشتـــلا موـــهـــفمب لحملا قـــلـــغ
دروملا قاـــطـــن ءاـــمسأ لـــيـــجست قـــيـــلـــعــــت مــــتــــي ،ةــــيراــــجــــتــــلا
حنمب ةفلكملا ةئيهلا فرط نم يظفحت لكشب ينورتكلإلا
ةرازو نــــم ررــــقــــم ىلع ءاــــنــــب رــــئازجلا يف قاـــــطـــــنـــــلا ءاـــــمسأ
.ةراجتلا

مسال يظــفــحــتــلا قــيــلــعــتــلا ةدــم زواــجــتــت نأ نــكـــمـــي ال
.اموي )٠٣( نيثالث قاطنلا

اذــــه نــــم٠2 ةداـــــملا ماــــكـحأل ةـــــفـلاخم لـــــــك:٤٤ ةّداملا
2٠-٤٠ مــقر نوــناــقــلا ماــكــحأل اــقــبــط اــهــيــلــع بـقاـــعـــي نوـناـــقـلا
ةنس وينوي٣2 قفاوملا52٤1 ماع ىلوألا ىدامج5 يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو٤٠٠2

يف اـــــياـــــحضلا قوـــــــقـــــحــــــب ساـــــــسملا نود :5٤ ةّداملا
مايقلاب كلهتسملا ةيامحب ةفلكملا ةرادإلا لهؤت ،ضيوعتلا

ةفلاخمب نيعباتملا صاخشألا عم حلصلا ةمارغ تاءارجإب
.نوناقلا اذه ماكحأ


