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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



ـه٢٤٤١ ماع ناضمر0٣0١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ليربأ٢٢ 10

ةأفاكملا عــفدب ةقلعــــتملا تادامــــتعالا لجــــست:0٢ ةّداملا
تاسسؤم ةينازيم ناونعب ،هالعأ٤1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
 .ثحبلا عيراشم قاحلإ

صوصنملا ةأفاكملا عفدب ةقلعتملا تادامتعالا لجستو
تائيه قاحلإ تاسسؤم ناونـــعب ،هالـــعأ61 ةداــــملا يف اهــــيلع
.ةينعملا ثحبلا

،موسرملا اذهل ةفلاـــخملا ماـــكحألا عيــــمــــج ىغلت:١٢ ةّداملا
بجر7 يف خرؤـــملا3٥-68 مقر موسرملا ماكحأ  اهنم اميسال
ةأفاكمب قلعـتملاو6891 ةنــــس سرام81 قـــــفاوـــملا6٠٤1 ماع
نم21و11 ناـــتداملاو ،لدعـــملا ،نيـــغرفـــتملا ريــــغ نيـــثـــحاــــبلا
ماـع لاوــش32 يف خرؤـملا232-٠1 مـــــقر يذيـــفـــنتـــلا موـــسرملا

طورــش ددـــحي يذلا٠1٠2 ةنـــــس رـــبوـــتكأ2 قـــفاوــــملا13٤1
ذاتـــسألا وأ يعماــــجلا يئافـــشـــتسالا ثــــحـــبلا ذاتسألا ةـــسراــــمم

.امهتأفاكم تايفيك اذكو ثحبلا تاطاشن ثحابلا

ةّيمسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رـــشــــني:٢٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ71 قفاوــملا2٤٤1 ماع ناضـــمر٥ يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناضمر٥ يفخّرؤم٥٤١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةمئاق ددــــحي ،١٢0٢ ةــــنـــس لـــــيرــــبأ٧١ قــــفاوــــــملا٢٤٤١
.ايجيتارتسا اعباط يستكت يتلا تاطاشنلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةــــقاــــطلا رـــــــــيزوو ةراـــــــــــجــــتلا رــــيزو رـــــيرــــقت ىلع ءاـــــنب –
لاغــــشألا رــــيزوو ةينالديــــصلا ةعانــــصلا رــــيزوو مجاـــــنملاو
،لقنلاو ةيمومعلا

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امـــيــــس ال ،روتـــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر٤2 يف خرؤملا٥٠-٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٤1٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع
،مجانملا

ماع لاوش21 يف خرؤــــمـلا7٠-٠2 مـــــقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،ةلّدعملا هنم٠٥ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤــــملا٠73-91 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملاىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

تمت يذلا يئزجتقوب ثحابلا ةأفاكم عفدت:٥١ ةّداملا
،هالعأ٤1 ةداملا يف ةروكذملا ثحبلا تاطاشنب لفكتلل هتوعد

 .ةينعملا ةيملعلا ةئيهلا نم يباجيإ مييقت ىلع ءانب ،ًايونس

هتوعد تمت يذلا يئزج تقوب ثحابلا ديفتسي:6١ ةّداملا
تاطاشن نع ةأفاكم نم ،ثحبلل ةينطولا جماربلا راطإ يف

: يتأي امك يرهشلا اهغلبم ددحي ،ثحبلا
: ثـــحب رـــيدـــمو ذاـــتــــسأو يعـــماـــج يئافشــــتسا ذاتــــــسأ –

،جد٠٠٠.٠6
ذاــتسأو ،”أ“ مسق ،يعـــماـــج يئاـــفشتــــسا رـــضاـــحم ذاتــــسأ –

،جد٠٠٠.٠٥ :”أ“ مسق ،ثحب ذاتسأو ،”أ“ مسق ،رضاحم
ذاتسأو ،”ب“ مســق ،يعــــــــماجيئافشــــــــــتسا رضاحم ذاتــــسأ –

،جد٠٠٠.٥٤ :”ب“ مسق ،ثحب ذاتسأو ،”ب“ مسق ،رضاحم
مسق ،دعاسم ذاتسأو يعماج يئافشتسا دعاسم ذاتسأ –

،جد٠٠٠.٥3 : ثحبلاب فلكمو ،”أ“
.جد٠٠٠.٥2 : ثحبلاب قحلمو ،”ب“ مسق ،دعاسم ذاتسأ –

دعاقتلا تاكارتشال عضختو رهشأ ةتس لك ةأفاكملا عفدت
.يعامتجالا نامضلاو

رهشأ ةتس لك عفدت يتلا ةأفاكملا  ةصح لثمت:٧١ ةّداملا
ىلإ اهعــفد عـــضـــخي يتلا ،ةيونــــسلا ةأفاــــكملا غلــــبم نم ٥2%
لوؤسم هيلع دهشي يذلا ثحبلا طاشنل ةيلعفلا ةسرامملا

.ثحبلا ةئيه

ىلإ ةيونسلا ةأفاكملل يونسلا غلبملا ةيقب عفد عضخيو
يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا نم يباجيإ مييقت
.يجولونكتلا ريوطتلاو

ثحابلل ثحبلا تاطاشنل يبلسلا مييقتلا يدؤي :٨١ ةّداملا
ثــــحبلا تاطاــــشنب لفـــكتلل هتوـــعد تـــمت يذلا يئزــــج تقوب
.ثحبلا دقع خسف ىلإ ،هالعأ٤1 ةداملا يف ةروكذملا

هتسسؤم ىلإو ينعملا ىلإ ثحبلا دقع حسف نم ةخسن ّغلبت
.ةيلصألا

تقوب ثحابلل ثحبلا دقع خسفب ةقلعتملا نوعطلا عدوت
ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاــــكولل يملــــعلا سلــــجملا ماـــمأ يئزج
.اهيف ّتبلل ةينعملا

ثحابلل ثحبلا تاطاشنل يبلسلا مييقتلا يدؤي:٩١ ةّداملا
ةيــــنــــطولا جـــمارـــبلا راــــطإ يف هتوـــــعد تـــمت يذلا يئزـج تقوب
.ثحبلا دقع خسف ىلإ ثحبلل

ثحبلل ةينطولا جماربلا ذيفنتب ةقلعتملا نوعطلا عدوت
يذلا يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا ريدملا ىدل
وأ جمانربب ةينعملا ةكرتشملا ةيعاطقلا ةنجللا ىلإ اهمدقي
.اهيف ّتبلل ثحبلا جمارب



0٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر0١
11م١٢0٢ ةنس ليربأ٢٢

: مجانملاو ةقاطلا عاطقل ةعباتلا تاطاشنلا - ايناث 9 يف خّرؤــــــملا87-12 مـــقر يـــسائرلا موـسرملاىضتقمبو –
نمضــتملاو12٠2 ةنـــــس ريارـــبف12 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـع بـــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

نم ةلّدعملا٠٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤــــمـلا7٠-٠2 مــــــقر نوــــناـــقلا

ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤
ايجيتارــــتسا اعباـــط يســـتكت يتلا تاطاشنلا ةمئاق ديدحت

ةينالديصلا تاعانصلاو مجانملاو ةقاطلا تاعاطقل ةعباتلا
نيميقملا نيينطولا نيمهاسملا ةكراشمل ةعضاخلا ،لقنلاو
.%1٥ غلبت ةبسنب

ةعــــضاخ لـــظتو ايجــــيتارتــــسا اعــــباـــط يســـتكت:٢ ةّداملا
،%1٥ غلبت ةبسنب نيميقملا نيينطولا نيمهاسملا ةكراشمل

تاسسؤملاب ةقلعتملا وأ اهب ردابملا ةيركسعلا تاعانصلا
عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عــباـــطلا تاذ ةيــــموـــمــــعلا
.ينطولا عافدلا ةرازول يداصتقالا

اعباط يسـتكت يتلا تاطاــــشنلا ةـــمئاق ددــــحت:٣ ةّداملا
،ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا تاعاطقلل ةعباتلا ايجيتارتسا

.موسرملا اذهب قفرملا قحلملايف

ةّيمـــسّرلا ةدـيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رــــشــــــني:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ71 قفاوملا2٤٤1 ماع ناـــضــــمر٥ يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاطاشنلا ةمئاق نمضتملا قحلملا
ايجيتارتسا اعباط يستكت يتلا

: ةينالديصلا ةعانصلا عاطقل ةعباتلا تاطاشنلا - الوأ

ةيمستلازمرلا
104207

104226

308002

308009

602120

602121

602122

607016

ةينالديصلا داوملا ةعانص

ةيبطلا تامزلتسملا ةعانص

ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب ةراجت

ةيبطلا تامزلتسملل ةلمجلاب عيزوتلا

ةيدقاعتلا ثحبلا ةكرش

تاررـقــم لالــغــتسال ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا
ةينالديصلا داوملا ليجست

تاررـقــم لالــغــتسال ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا
ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا

يمــلــعــلاو يبــطــلا مالــعإلاو ةــيــقرــتــلا ةـــكرش
ةينالديصلا داوملا لوح

ةيمستلازمرلا
102202

102205

103101

103102

103103

103104

103105

103106

103107

103108

103109

103201

103202

103207

103208

103209

103210

ةيزاغلاو ةلئاسلا تاقورحملا جارختسا

ةطساوب ةفثكملاو ةلئاسلا تاقورحملا لقن
تاونقلا

ديدحلا ندعم ريضحتو جارختسا

تيسكوبلا ريضحتو جارختسا

رــيــغ ةــيداــعــلا نداــعملا رــيضحتو جارــخــتسا
ةيديدحلا

ةـــــجزـــــمألاو نداـــــعملا رـــــيضحتو جارــــــخــــــتسا
ةيديدحلا

ةنيمثلا نداعملا ريضحتو جارختسا

ةـــــيدـــــيدحلا نداـــــعملا رــــــيضحتو جارــــــخــــــتسا
ةفلتخملا

موــــيــــناروألا نداـــــعـــــم رـــــيضحتو جارـــــخـــــتسا
ةيعاعشإلا نداعملاو

دـــــيدحلا سطـــــيروـــــب رــــــيضحتو جارــــــخــــــتسا
تيربكلا جاتنإو

ةـــــــيـــــــندـــــــعملا داوملا رـــــــيضحتو جارــــــــخــــــــتسا
ةفلتخملا

يرجحلا محفلا جارختسا

ءاـــنـــبـــلـــلو ءاـــنـــبـــلا رـــجـــح عـــلاـــقـــم لالـــغــــتسا
ةعانصلاو

عــــلــــقملا تاــــجــــتــــنـــــم رـــــيضحتو جارـــــخـــــتسا
ءانبلا داومل ةهجوملا ريغ ةفلتخملا

مويساتوبلا حلم ريضحتو جارختسا

كلذ يف امب حالـــــــمألا رـــــــيضحتو جارـــــــخـــــــتسا
)تاحالم( ةحلاملا تاخبسلا

تافسوفلا ريضحتو جارختسا
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ةيمستلازمرلا
604201

604202

604301

604302

604303

604304

604401

604402

604403

ةيديدحلا ككسلا ةطساوب نيرفاسملا لقن

ةيديدحلا ككسلاب عئاضبلا لقن

صاخشألل يوجلا لقنلا

عئاضبلل يوجلا لقنلا

لقنلل ةيوجلا تامدخلا

ةحالفلل ةيوجلا تامدخلا

نيرفاسملل يرحبلا لقنلا

عئاضبلل يرحبلا لقنلا

ةيلحاسلا ةحالملا

ةيمستلازمرلا
604406 

604602

604606

604607

604608

604633

604634

604635

604637

604641

يرضحلا يرحبلا لقنلا

عئاضبلا غيرفتو نحش

يربلا لقنلل ةيدعاقلا لكايهلا رييست

ئناوملا تامدخ ةسسؤم

تاراطملا تامدخ

ةنيفسلا ليكو

ةلومحلا ليكو

يرحبلا راسمسلا

فيفخلا ناريطلا تامدخ لالغتسا

يوجلا ريجأتلاو راجئتسالا

ةيدرفميسارم
قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةوضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةجيدخ ةدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنــــس سراـــم03 قــــفاوـــملا

داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب ةوضع اهتفصب ،ملسم
.هتحفاكمو

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.ةيلاملا

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيـــتآلا ةداـــسلا ماـــهم ىهــــنت ،1202 ةنــــس سراـــم03 قــــفاوـــملا
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب ،مهؤامسأ

ةيرشبلا ةيمنتلا مسقل اسيئر هتفصب ،يشرق رمعأ–
،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب

حلاصم ةيشتفمب اشتفم هتفــصب ،تورزات ديــــجملا دـــبع –
،ةينازيملا

ةــــيريدــــملا يف تاـــساردلل اريدم هتفـــــصب ،نارــــقم دــمحم –
،ةينطولا كالمألل ةماعلا

ةعباتلا كالمألا نيمثتل اريدم هتفصب ،قورح دـمحم –
،ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف ةلودلل

كالـــمأ حلاـــصم ةيشتـــفمب اشـــتفم هتفــــصب ،يكرت لاــــمج –
،يراقعلا ظفحلاو ةلودلا

.ةبساحملا حلاصم ةيشتفم يف اشتفم هتفصب ،لابلب نيسح –
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــــيدـــم ماهـــم ءاــــهنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنـــــس سراــــم03
.تاقباسملاو تاناحتمالل ينطولا ناويدلا

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىفطصمّديسلا ماـــهمىــــهنت ،1202 ةـنـس سراـــــم03 قـــــفاوــــملا

تاـــناحـــتمالل ينـــطولا ناوــــيدلل ارــــيدـــم هــــتفــــصب ،نارــــمز نـــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تاقباسملاو

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةريدملا ماهم ءاهنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس سراــــم03
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا دهعملل ةماعلا

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةديــشر ةّديـــسلا ماــــهم ىهـــنت ،1202 ةنـــس سراــــم03 قــــفاوـــملا

نـــيوــــكتللينـــطولا دهعــــملل ةـــماـــع ةرـــيدـــم اهتــــفــــصب ،شوتيلع
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،نيينهملا ميلعتلاو


