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ىدامج5 يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا52٤1 ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىدامج5 يف خرؤملا٤٠-٤٠ مقر نوـناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا52٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،سييقتلاب

ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

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

ىدامج82 يف خرؤملا٩٠-71 مـقر نوـناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو71٠2 ةنس سرام72 قفاوملا8٣٤1 ماع ةيناثلا

،ةسايقلل ينطولا ماظنلاب

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ماكحأ ضعب
كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا

.لّدعملا ،شغلا عمقو

نم٤5 و٣5و٩1و٦1و11 داوملا ماكحأ ممتت:2 ةّداملا
52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا

ررـــــــحتو ،هالـــــــعأ روـــــــكذملاو لّدعــــــملا ،٩٠٠2 ةــــنس رــــــياربف
: يتأي امك

رييغت نودب(.......... جوتنم لك يبلي نأ بجي:11 ةداملا“
.هلامعتسا نع ةمجانلا راطخألا ) ىتح

ةقلعتملا تابلطتملا جوتنملا مرتحي نأ بجي امك
نم ةيميظنتلا تازيمملاو هنم ةوجرملا جئاتنلاو هردصمب
هكالهتسال ىصقألا خيراتلاو هعنص خيراتو هفيلغت ةيحان
ةقلعتملا تاطايتحالاو هظفح طورشو هلامعتسا ةيفيكو
.هيلع تيرجأ يتلا ةباقرلاو  كلذب

بلـطـتـت يتـلا تاـجوـتـنـمــلــل ةــيــنــقــتــلا صئاصخلا دّدحت
.”ميظنتلا قيرط نع ،اصاخ اريطأت

.................... )رييغت نودب( ....................:٦1 ةداملا“

قيرط نع ،عيبلا دعب ام ةمدخلا تايفيكو طورش ددحت
.”ميظنتلا

يراــجــتلا لـــجــسلا يف لــيــجستلا مــتــي :52 ةداـــملا“
قــــبسملا طرشلا نود ةــــنــــنــــقـــــم ةـــــنـــــهـــــم وأ طاشن ةسراـــــممل

بوـــــلـــــطـــــم داـــــمـــــتـــــعا وأ ةصخر ميدـــــقـــــت ةرورضب طـــــبــــــترملا
ىلع عيرشتلا صني مل ام ،ةننقم ةنهم وأ طاشن ةسراممل
.كلذ فالخ

نهملا وأ ةطشنألا ةسرامم يف يلعفلا عورشلا نأ ريغ
ىــقــبــي يراــجــتــلا لــجسلا يف لــيــجستــلــل ةـــعضاخلا ةـــنـــنـــقملا

داــــــمـــــــتـــــــعالا وأ ةصخرـــــــلا ىلع ينـــــــعملا لوصحـــــــب اـــــــطورشم
.”ةلهؤملا تائيهلا وأ تارادإلا امهملست نيذللا نيبولطملا

مقر نوناقلا نم رركم1٤ ةداملا ماكحأ لدعت :٥ ةّداملا
٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا٤٠-8٠
ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤٠٠2 ةنس تشغ
: يتأي امك

مازــتـلالا مارــتــحا مدـــع ىلــع بــقاـــعي :ررـــكم1٤ ةداـــملا“
ةـيـنـقـتـلا تاـفـقوـتـلاو لـطـعـلاـب ةـقـلـعـتملا ماـكـحألاو ةـموادملاــب
ةــّيمسّرلا دايعألا دعب طاشنلا فانئتسا مدع اذكو ةنايصلل
نم حوارتت ةمارغب ،هالعأ22 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

راـــنــــيد فــــلأ يتــــئاــــم ىلإ )جد٠٠٠.٠٣( راـــنـــيد فــــلأ نيثالــــث
 .)جد٠٠٠.٠٠2(

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

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني :6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس وينوي

  ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ ماـــــــــــع ناضمر٥2 يفخرؤم٩0-٨١ مـــقر نوــــناــــق
مّـــــمتيو لّدـــــــعي ،٨١02 ةــــنس وـــــــينوي0١قـــــــفاوملا
0٣٤١ ماع رفـص٩2 يفخرؤـملا٣0-٩0 مـقر نوناقلا
ةيامحب قلعتملاو٩002 ةنس رياربف٥2 قفاوملا
.شغلا عمقو كلهتسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

8٣1و٦٣1و٣٤ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤1و )2 ةرقفلا(٣٤1و٠٤1و٩٣1و

ىدامج٩1 يف خرؤملا٤٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩1 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

عـئاضبـلا دارـيـتسا تاـيـلـمـع ىلع ةـقـبـطملا ةـماــعــلا دــعاوــقــلاــب
،مّمتملاو لدعملا ،اهريدصتو
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كلهتسملا ةيامح حلاصم موقت نأ نكمي:5٦ ةداملا“
تقؤملا فيقوتلاب ،هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،شغلا عمقو
ةدمل ةيراجتلا تالحملل يرادإلا قلغلا وأ تاسسؤملا طاشنل
مدع تبث اذإ ،ديدجتلل ةلباق اموي )51(رشع ةسمخ اهاصقأ

لك ةلازإ ةياغ ىلإ ،نوناقلا اذه يف ةددحملا دعاوقلل اهتاعارم
لالـــخإلا نود ،رـــيـــبدـــتـــلا اذـــه ذاــــخــــتا ىلإ تدأ يتــــلا باــــبسألا

.نوناقلا اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ةيئازجلا تابوقعلاب

نــع ،ةــجاحلا دــنــع ،ةداملا هذــه قــيــبــطــت تاــيــفــيــك ددحت
.”ميظنتلا قيرط

٣٠-٩٠ مقر نوناقلا نم٦٦ ةداملا ماكحأ لّدعت:٥ ةّداملا
،٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف خرؤملا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو لّدعملا

نع ةجتانلا فيراصملا لخدتملا لمحتي :٦٦ ةداملا“
تارابتخالا وأ ليلاحتلاو عاديإلاب ةقلعتملا ماكحألا قيبطت
رــيــيــغــتو تقؤملا بحسلاو ةــقــباــطملا ةداــعإو براـــجـــتـــلا وأ
اهيلع صوصنملا فالتإلاو زجحلاو هيجوتلا ةداعإو هاجتالا
.”هالعأ

خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ماكحأ نمض جردت:6 ةّداملا
لدعملا ،٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف

: يتأي امك ررحت رركم٣7 ةدام ،هالعأ روكذملاو

فلأ ةئامسمخ نم ةمارغب بقاعي : رركم٣7 ةداملا“
لك )جد٠٠٠.٠٠٠.1( رانيد نويلم ىلإ )جد٠٠٠.٠٠5( رانيد
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينقتلا صئاصخلا فلاخي نم
.”نوناقلا اذه نم11

٣٠-٩٠ مقر نوناقلا نم87 ةداملا ماكحأ لدعت:7 ةّداملا
،٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف خرؤملا
:يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو لدعملا

راــــنيد فــــلأ ةــــئام نــــم ةــــمارغب بــــــقاعي:87 ةداملا“
نـــم لــــك )جد٠٠٠.٠٠٠.1( راـــنـــيد نوـــيـــلـــم ىلإ )جد٠٠٠.٠٠1(
يف اــهــيـــلـــع صوصنملا كلـــهـــتسملا مالـــعإ ةـــيـــمازـــلإ فـــلاـــخـــي
.”نوناقلا اذه نم81و71 نيتداملا

خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ماكحأ نمض جردت:٨ ةّداملا
لدعملا ،٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف

: يتأي امك ررحت رركم87 ةدام ،هالعأ روكذملاو

فلأ نيسمخ نم ةمارغب بقاعي: رركم87 ةداملا“
)جد٠٠٠.٠٠5( رانيد فلأ ةئامسمخ ىلإ  )جد٠٠٠.٠5( رانيد
صوصنملا لودعلا قحب ةقّلعتملا ماكحألا فلاخي نم لك
.”نوناقلا اذه نم٩1 ةداملا يف هيلع

مقر نوناقلا نم58و٩7 نيتداملا ماكحأ ممتت:٩ ةّداملا
ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف خرؤملا٣٠-٩٠
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،٩٠٠2

مدــــقــملا جوـتـنــملا ســـمــي ال نأ بــجي :٩1 ةداـملا“
اررض هــــل ببسي ال نأو ،ةــــيداملا هـــــتـــــحـــــلصمب كلـــــهـــــتسمـــــلـــــل
.ايونعم

ءاــنــتـــقا نـــع عـــجارـــتـــلا يف كلـــهـــتسملا قـــح وـــه لودـــعـــلا
.ببس هجو نود ام جوتنم

ام جوتنم ءانتقا نع لودعلا يف قحلا كلهتسملل
.ةيفاضإ فيراصم هعفد نودو ،دقاعتلا طورش مارتحا نمض

لاجآ اذكو لودعلا قح ةسرامم تايفيكو طورش ددحت
.”ميظنتلا قيرط نع ،ةينعملا تاجوتنملا ةمئاقو

..................... )رييغت نودب( .....................:٣5 ةداملا“

لوــــخدــــلاــــب حاــــمسلا ناوـــــعألا نـــــكـــــمـــــي ،ةـــــفصلا هذـــــهـــــبو
دــنــع ةدروــتسملا تاــجوــتــنــمــلــل لوــخدـــلا ضفر وأ طورشملا
يئاـــــــهــــــــنــــــــلا وأ تقؤملا بحسلاو زــــــــجحلاو عادــــــــيإلاو دودحلا
وأ تاطاشنلل تقؤملا فيقوتلاو اهفالتإ وأ تاجوتنملل
صوصنملا ماكحألل اقبط ،ةيراجتلا تالحملل يرادإلا قلغلا

.”نوناقلا اذه يف اهيلع

اذـــه موــهفم يــف ،طورــشملا لوخدلاب حرصي:٤5 ةداملا“
دودــــحلا دــنع دروــتسم جوــتنمل ،نوناقلا

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

ضرغل دروتسم جوتنمل طورشملا لوخدلاب صخري
وأ ،ةكرمجلا تحت قطانملا ىوتسم ىلع هتقباطم طبض

نأ ىلع ،لخدتملا تالحم يف وأ ،ةصصختملا تاسسؤملا
.جوتنملا نمأو ةمالسب ةقباطملا طبضقلعتي ال

ىلع ةقباطملا طبض لجأ نم  طورشملا لوخدلا حمسي
،لخدتملا تالحم يف وأ ةصصختملا تاسسؤملا ىوتسم
.ةقباطملا طبض عوضوم جوتنملا ةكرمجب

،طورشملا لوــخدــلا عوضوــم تاــجوــتــنملا عضو عــنــمــي
 .اهتقباطم طبض ةياغ ىلإ كالهتسالا زيح

.”...... )رييغت نودب يقابلا(....... لوخدلا ضفرب حرصي

خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ماكحأ نمض جردت:٣ ةّداملا
،لّدعملا ،٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف

:يتأي امك ررحت رركم1٦ ةدام ،هالعأ روكذملاو

بحسلاو زجحلا ىرجي نأ نكمي: رركم1٦ ةداملا“
.ديلقتلاب ةهبتشملا تاجوتنملا ىلع تقؤملا

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

مقر نوناقلا نم5٦ ةداملا ماكحأ ممتتو لّدعت:٤ ةّداملا
ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف خرؤملا٩٠-٣٠
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،٩٠٠2



٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ناضمر٨2
7م٨١02 ةنس وينوي٣١

ناضمر12 يف خّرؤملا11-٣8مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تانيمأتلاب قلعتملاو٣8٩1 ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤1  ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

ناضمر12 يف خّرؤملا٣1-٣8مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ثداوحب قلعتملاو٣8٩1 ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤1  ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا

ىدامج٦2 يف خّرؤملا5٠-58 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو58٩1 ةنس رياربف٦1 قفاوملا5٠٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب

ىدامج22 يف خّرؤملا1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو88٩1 ةنس رياني21 قفاوملا8٠٤1 ماع ىلوألا
،ةــيداصتــقالا ةــيــموــمــعــلا تاسسؤمــلــل يهــيــجوــتــلا نوــناــقــلا
 ،لّدعملا

ىدامج7 يف خّرؤملا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو88٩1 ةنس رياني٦2 قفاوملا8٠٤1 ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

بجر٠1 يف خّرؤملا٣٠-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيشتفمب قلعتملاو٠٩٩1 ةنس رياربف٦ قفاوملا٠1٤1  ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

بجر٠1 يف خّرؤملا٤٠-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيوستب قّلعتملاو٠٩٩1 ةنس رياربف٦ قفاوملا٠1٤1  ماع
 ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا

ناضمر٦2 يف خّرؤملا11-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاقالعب قلعتملاو٠٩٩1 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

ماع نابعش٩1 يف خّرؤملا1٠-٦٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
يتلا دعاوقلا دّدحي يذلا٦٩٩1 ةنس رياني٠1 قفاوملا٦1٤1

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا مكحت

ناضمر2 يف خّرؤملا2٠-7٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو7٩٩1 ةنس ربمسيد1٣ قفاوملا81٤1  ماع
55 ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،8٩٩1 ةنسل ةيلاملا

،هنم٦5و

ماع ناضمر2 يف خرؤملا٣٠-7٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
ةينوناقلا ةدملا ددحي يذلا7٩٩1 ةنس رياني11 قفاوملا81٤1
،لمعلل

عيبر21 يف خّرؤملا8٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٩٩1 ةنس تشغ5 قفاوملا٩1٤1 ماع يناثلا

 ،8٩٩1 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

رفص52 يف خّرؤملا٩٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قـّلـعـتملاو2٠٠2 ةــنس وــياـــم8 قـــفاوملا٣2٤1 ماـــع
،مهتيقرتو نيقوعملا صاخشألا

......... )رــيـــيـــغـــت نودـــب( .......لالـــخإلا نود:٩7 ةداملا“
تالحملل يرادإلا قلغلا وأ طاشنلل تقؤملا فيقوتلا ءارجإ
.”ةيراجتلا

بطش )ىتحرييغت نودب(...... ماكحأل اقبط:58 ةداملا“
.فلاخملل يراجتلا لجسلا

لخدتملا مايق ،نوناقلا اذه موهفم يف ،دوع ةلاح دعي
)5( سمخلا تاونسلا لالخ هطاشنب ةقالع اهل ىرخأ ةفلاخمب

.”طاشنلا سفنب ةقّلعتملا ةقباسلا ةبوقعلا ءاضقنا يلت يتلا

مــقر نوــناــقـلا نــم٠٦ ةداـملا ماــكـحأ ىــغــلت :0١ ةّداملا
رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف خرؤملا٣٠-٩٠

.هالعأ روكذملاو لدعملا ،٩٠٠2 ةنس

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني:١١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس وينوي

  ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ ماــــــــــع ناضمر٥2 يفخرؤم0١-٨١ مــقر نوـــــناـــــق
ةقبطملا دعاوقلا ددحي ،٨١02 ةنس وينوي0١ قفاوملا

.نيهمتلا لاجم يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

7٣1و٦٣1و٩٦ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤1و٣٤1و71-٠٤1و8٣1و

ماع رفص81 يف خّرؤملا551-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوــناــق نــمضتملاو٦٦٩1 ةـــنس وـــيـــنوـــي8 قــــــفاوملا٦8٣1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا

ماع رفص81 يف خّرؤملا٦51-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوــناــق نــمضتملاو٦٦٩1 ةـــنس وـــيـــنوـــي8 قــــــفاوملا٦8٣1
،مّمتملاو لّدعملا ،تابوقعلا

ناضمر٠2 يف خّرؤملا85-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو57٩1 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا5٩٣1 ماع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ناضمر٠2 يف خّرؤملا٩5-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو57٩1 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا5٩٣1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

نابعش٤2 يف خّرؤملا7٠-18 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،نيهمتلاب قلعتملاو18٩1 ةنس وينوي72 قفاوملا1٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا


