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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



٨٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢١
39م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢

نـم ةـيـلـيـمـكـتـلا تاـموـلـعملا لـك بلـطـت نأ ةـنـجـلـلا نــكــمــي
.ةينالديصلا ةسسؤملا

يسامــــخلا ليـــــجستلا ررقم ديدـــــجت بلـــط دـــــنـــع :٨١ ةّداملا
نم جورخلا دنع لزانتلا رعس ددحي ،ايلحم عّنصم ءاودل
نم جورخلا دنع لزانتلا راعسأ لدعمل اقفو ءاودلل عنصملا
لدعم بسح رئازجلاب قوسلا يف ةعوضوملا ةيودألل عنصملا

 .ةينطولا قوسلا ةيطغت بسنل فيكم

يسامخلا لــــيـــجســــتلا ررـــقم دـــيدـــجت بلـــط دــــنــــع:٩١ ةّداملا
اقفو ،ءاودلل ةرخابلا ىلع نحشلا رعس ددحي ،دروتسم ءاودل
قوسلا يف عوضوملاءاودلل ىندألا ةرخابلا ىلع نحشلا رعسل
.رئازجلاب

نحشلا رعس ددحي ،رئازجلا يف نراقم رعس بايغ ةلاح يف
باستحا نودب ،ىندألا عيــــنصتلا رعــــسل اقـــفو ةرخاــــبلا ىلع
يميلقإلا نييوتسملا ىلع ةنراقملا نادلبلا يف قبطملا ،موسرلا

.يلودلاو

ءاودللةرخابلا ىلع نحشلا رعس لثمي امدنع:0٢ ةّداملا
ىندألارعسلل ةبسنلاب رثكأ وأ %٠3 ةبسنب افالتخا دروتسملا

لودلا يف ةقبطملا موسرلا باستحا نودب عينصتلا راعسأل
ىلع نحشلا رعــــس ةعجارـــمب ماـــيقلا ةنـــجللا نكــــمي ،ةنراقملا
،ةعرجلاو لكشلاو ،ةيلودلا ةكرتــشملا ةيـــمســـتلا سفـــنل ةرخابلا

تاءارــــــجإلل اقــــفو لدعــــملا ةرخاــــبلا ىلع نحــــشلا رعــــس ددـــحي
.رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

داريـــتـــسالا جـــماـــنرب قالـــطنا دـــنع لدـــعملا رعـــــسلا يرسي
.يلاتلا يريدقتلا

تاضــــيفـــــختلا ةنـــجللا فرـــط نم دامــــتعا مـــتي:١٢ ةّداملا
ةحرتقملا ةدروتسملاو ايلحم ةّعنصملا ةيودألا راعسأل ةيعوطلا

.ةينالديصلا ةسسؤملا فرط نم

لكشت نأ يعوط ضيفختل اعبت ةددحملا راعسألل نكمي ال
.ايلحم ةعّنصملا ةيودألا راعسأ ديدحتل ةبسنلاب  انراقم

عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس ديدحت متي:٢٢ ةّداملا
رعسلا ةعجارم بلط دنع ءاودلل ةرخابلا ىلع نحشلا رعس وأ
تاءارجإلل اقبط ةينالديــــصلا ةســـسؤملا فرــــط نـــم ةداـــــيزلاب
.رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي:٣٢ ةّداملا
لــــــجأ يف ةينالديــــــصلا داوـــملل ةينـــــطولا ةلاكولا ىدل نعط ميدقت
.ةنجللا رارق غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3(زواجتي ال

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمج11 يف رئازــــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد62

دمحاب نب لامج يفطل نامحرلا دبع

`````````````````````````H`````````````````````````

قـــــفاوملا٢٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىدامج٢١ يفخّرؤـــــم رارـــــق
سيئر نيــــــيعت نمضــــتــــــي ،0٢0٢ ةـــنــــس ربــــمسيد٧٢
ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةنجل ءاضعأو
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا

––––––––––

2٤٤1 ماــــــــــع ىلوألا ىداــــمــــج21 يف خرؤـــــم رارـــــق بــــجوـــمب
ماــــــكـــحأل اقيـــبـــطت نّيعي ،٠2٠2 ةـــنس ربمـــــسيد72 قــــــــفاوــــملا
يف خرؤـــــــملا٤23-٠2 مقر يذيــــفـــــنتلا موــــسرـــملا نم٤ ةداـــــملا

٠2٠2 ةنـــس ربـــــمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
،ةيــــبــــطلا تامزلتــــسملا ىلع ةقداـــــصملا تايفيـــكب قلعــــتملاو
ةيبطلا تامزلتــــسملا ىلع ةقداـــصملا ةنـــجل ءاضـــعأو ســـــيئر
،تاوـــــنـس )3( ثالــــث ةدــــمل ،يرـــشــــبلا بـــــــطلا يف ةلمــــعتــــــسملا

: يتأي امك

ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،شاولع ريشب ّديسلا –
،اسيئر ،ةينالديصلا

فلكــــملا ريزولا نع ةلــثـــــمم ،قيدـــصوأ ةديــــشر ةدّيسلا –
،ةحصلاب

نمألل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم ،يجاهنص لامك دّيسلا –
،يحصلا

،ءايزيفلا يف ريبخ ،مومعز ناوضر دّيسلا –

،ءايميكلا يف ريبخ ،موغلش نابعش دّيسلا –

،ةيويحلا ءايزيفلا يف ريبخ ،راوزم نيساي دّيسلا –

ينطولا زكرملا ةلثـــمم ةريـــبخ ،نيرـــقوأ ةيدهـــــم ةدّيسلا –
،مومسلل

،تاسايقلا ملع يف ريبخ ،يليسم حبار دّيسلا –

ةظقيلل ينطولا زكرملا ةلثمم ،يلاغوف ةديعس ةدّيسلا–
،يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب

،ةلديصلا ملع يف ريبخ ،يلاسروب نــيمأ دـمـحـم دّيسلا –

.يويحلا بطلا يف ريبخ ،حابصم نب رمع دّيسلا –

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


