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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ـه2٤٤١ ماع لوألا عيبر56٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمفون٤ 6

ةّيـــمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رشــنـي:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ82 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر11 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

ماع لوألا عيبر٧١ يفخّرؤم٩0٣-02 مقر يذيفنتموسرم
موـــسرملا لدـعي ،0202 ةنس ربمفون٣ قفاوملا2٤٤١
ىلوألا ىدامج4 يفخرؤــملا973–91 مـقر يذــيفنتلا

يذـــلا9102 ةـنـس رـبـمـسيد13 قــفاوـــملا1441 ماــــع
ةـيـنــقتـلاو ةــــيرادإلا ةــــــــــــــــــــــــــبــــقارـملا تاــــيـفـيــك ددــحـي
ةرثؤملاصـئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملل ةينمألاو
.ايلقع

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ماع لاوش81 يف خرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،هنم542 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

4 يف خرؤملا973–91 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا9102 ةنس ربمسيد13 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
داوملل ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلا ةبقارملا تايفيك ددحي
،لدعملا ،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو

: يتأي ام مسري

14 ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا ددمي: ىلوألا ةّداملا
ىدامج4 يف خرؤملا973–91 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم
ددحي يذلا9102 ةنس ربمسيد13 قفاوملا1441 ماع ىلوألا

ةيودألاو داوملل ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلا ةبقارملا تايفيك
خيرات نم ءادتبا رهشأ )6( ةتسب ،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ
.0202 ةنس ربمفون4

ةّيـــمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رشــنـي :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمفون3 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر71 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ةـّيدرفميسارم
قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربوتكأ22
.لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد

–––––––––––

2441 ماع لوألا عيبر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةبيهو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربوتكأ22 قفاوملا

،لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،ةصراب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر01 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربوتكأ72
.ةديلبلا ةيالو يلاو ناويد

–––––––––––

ماع لوألا عيبر01 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربوتكأ72 قفاوملا2441
،ةديلبلا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب ،دمحأ تيآ رهاطلا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سيــئر ماــهــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةــنس رــبوــتـــكأ
.ةريوبلا ةيالو يلاو ناويد

–––––––––––

قفاوملا2441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لـــيــغإ ةــلاــت دـــيرــف ّديــسـلا ماــهــم ىهـنـت ،0202 ةنــس رــبوـــتــكأ11
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةريوبلا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماــــع لوألا عــيـبر01 يــفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربوتكأ72 قفاوملا
يف سيــلــيــلــتوــب ةرــئاد سيــئر ىدــل ماــعـــلا بتاـــكـــلا

.نارهو ةيالو
–––––––––––

2441 ماع لوألا عيبر01 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ناوضر دمحـم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربوتكأ72 قفاوملا

يف سيليلتوب ةرئاد سيئر ىدل اماع ابتاك هتفصب ،قفوم
.نارهو ةيالو


