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8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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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
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،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم –
،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم –
.اهنامدإو تاردـــــخملا ةحفاـــكمل ينــطولا ناويدلا نع لثمم –

مـــــكــــحب هنـــــكمي صــــــخــــش يأب نيعـــــتــــــست نأ ةنــــجللا نـــــكــــــمي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم ،هتالهؤمو هتاصاصتخا

رـــــــيزولا نـــــم رارــــق بــــــــجومب ةـــنـــــجللا ءاـــضـــــعأ ّنيــــــعي :٤ ةداملا
مهتاطــــــلس نم حارـــــتقا ىلع ءانب ةينالديصلا ةعانـــصلاب فلكملا
. ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل اهنوعبتي يتلا

بسح هفالختسا متي ،ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا

.ينهملا ّرسلاب ةنجللا ءاضعأ مزلي :5 ةداملا

ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ةرود يف ةنّجللا عمتجت :6 ةداملا
.رهش لك يف )١( ةدحاو ةرم اهسيئر نم

،ةرورضلا تضتقا اّملك ةيداع ريغ ةرود يف عمتجت نأ اهنكميو
.اهئاضعأ ةيبلغأ وأ اهسيئر نم بلطب

لامعألا لودج اذكو تاءاعدتسالا ةنّجللا سيئر ّدعي :7 ةداملا
خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )8( ةينامث لبق ءاضعألا ىلإ اهلسريو
.عامتجالا

ىلإ ةيداعلا رـــيــــغ تارودلا يف لــــــــجألا اذــــه صــــيــــلقت نـــكــــمي
.مايأ )٥( ةسمخ

ةيبلغأ روضحب ّالإ ةنجّللا تاعامتجا حصت ال :٨ ةداملا
يف ديدج عامتجا جمربي ،باصنلا لمتكي مل اذإو ،اهئاضعأ
حصيو ،لجؤملا عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،ةنجّللا عامتجا

ةطيسبلا ةيبلغألاب ةنّجللا ءارآ ىلع ةقداصملا متت :٩ ةداملا
نوـــــكي ،تاوـــصألا ددــــع يواــــست ةلاح يفو .نـــــيرـــضاــــحلا ءاـــــضعألل

.اّحجرم سيئرلا توص

لجس يف لجستو ،رضاحم يف ةنّجللا ءارآ نّودت :0١ ةداملا
.ةنجّللا سيئر نم هيلع رشؤمو مقرم

،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو رقم يف ةنّجللا ّنطوت :١١ ةداملا
.ةرازولا هذهل ةصتخملا حلاصملا اهتنامأ ىلوتتو

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةنجّللا دعت:٢١ ةداملا

هلسرتو ،اهتاطاشن نع ايونس اريرقت ةنّجللا دعت :٣١ ةداملا
.ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ىلإ

تاقفنلا ةينالديصلا ةــعانصلا ةرازو لمـــحتت :٤١ ةداملا
.ةنجّللا ريسب ةقلعتملا

ةّيـــــمسرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــــشني:5١ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـيام٧2 قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع لاوــــش٥١ يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ةنس ويام7٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش5١ يفخّرؤــــــــــم رارـــــــــــق
ةيودألاو داوملل ةينطولا ةنجللا ةليكشت ددحي ،١٢0٢
.اهريسو اهميظنتو ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش8١ يف خّرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لّدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١
،هنم٥٤2 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

٩ يف خرؤملا8٧-١2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا2٤٤١ ماع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤ يف خرؤملا٩٧٣-٩١ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا٩١٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
داوملل ةينمألاو ةيقنتلاو ةيرادإلا ةبقارملا تايفيك ددحي
،ممـــتملاو لّدــعملا ،اـــيلقع ةرــــثؤملا صــــئاصخلا تاذ ةـــــيودألاو
،هنم رركم٩٣ ةداملا اميس ال

يف خّرؤملا١٧2-٠2 مــــقر يذيــــفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنسربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري
موسرملا نم رركم٩٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا

١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا٩٧٣-٩١ مقر يذيفنتلا
اذــه فدــهــي ،هالــعأ روــكذملاو٩١٠2 ةــنس رــبــمسيد١٣ قـــفاوملا
تاذ ةيودألاو داوملل ةينطولا ةنجللا ةليكشت ديدحت ىلإ رارقلا
.اهريسو اهميظنتو ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

تاذ ةــيودألاو داوـــملل ةـــينطولا ةـــنجللا ىلوــــتت :2 ةداملا
،هالــعأ ىلوألا ةداــــملا يف ةروـــكذملا اــــيلقع ةرـــثؤملا صــــئاصخلا

شيتفتلاو ةبقارملاب ةقلعتملا ريراقتلا مييقت ماهم اميس ال
صخي اميف ةينالديصلا تاسسؤملا ىوتسم ىلع ةزجنملا
قراوفلا اذكو ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا
ةيودألاو داوملا هذه تانوزخم درج دنع اهتنياعم تمت يتلا

،ةـيـنـمألاو ةـيـنـقـتـلاو ةـيرادإلا ،ةـيرورضلا رـيـبادـتـلا حارـتــقاو
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط

تاذ ةـــــــيودألاو داوــــملل ةيـــنـــطولا ةنــــجللا لكــــــشــــتت:٣ ةداملا
: نم ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

،اسيئر ،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم –
،ةحصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو نع نالثمم –
،ينطولا كردلا نع لثمم –
،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم –
،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم –

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


