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كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

2٩  ىلإ٩8.8١.١٤.٣20 : فتاهلا

٦٧.8١.١٤.٣20 سكافلا

رئازجلا8٦clé05-0023 ب.ج.ح

8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠2٧٤١٠٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠ 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



وــــيلوي٨١ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ّةجـحلا يذ٨ يف خّرؤـــم رارــــق
بــــــــــئان ىلإ ءاـــــــــضمإلا ضــــيوــــــفت نــــــمضتي ،١202 ةـــــــــنس
.ةماعلا لئاسولاو ةبساحملاو ةينازيملا رــــيدم
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،ناملربلا عم تاقالعلا ةريزو ّنإ

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

91 يف خّرؤملا40-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8991 ةنس رياني71 قفاوملا8141 ماع ناضمر

،ناملربلا عم تاقالعلاب فّلكملا ريزولا تايحالص

يف خّرؤملا441-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو3002 ةنس سرام92 قفاوملا4241 ماع مّرحم62
،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٤ يف خّرؤــــملا يسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دـــعبو–
٦١٠2 ةـنس سراــــــم٣١ قــفاوملا٧٣٤١ ماــع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
رـــيدــــم بــــــئان ،فـــيــــلـــخ قوراــــــف ّديـــــــسلا نيـــــيـــعــت نــــــمــضــتـــملاو
تاقالعلا ةرازوـــب ةماعلا لئاسولاو ةبساحملاو ةينازيملل
،ناملربلا عم

: يتأي ام رّرقت

بئان ،فيلخ قوراف دّيــــــسلا ىلإ ضّوــــفـــي: ىلوألا ةداملا
ءاــــــضــــمإلا ،ةــــماعلا لئاــــسولاو ةــــبساحملاو ةــــينازيملا رـــــيدـــــم

،ناملربلا عم تاقالعلا ةريزو مــساب ،هتايـــــحالـــص دودـــــح يف
.تارارقلاءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي8١ قفاوملا2٤٤١ ماع ّةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

راوزع ةمسب

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ةنس ويام72 قفاوملا2441 ماع لاوش51 يفخّرؤم رارق
ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا
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72 قـــــفاوملا2441 ماـــع لاوـــش51 يف خّرؤــــم رارــــق بـــــجومب
اـقيبطت ،مــــهؤامسأ ةـــيتآلا ءاـــضعألا نّيــــعي،1202 ةـــنس وــــيام

ـه٣٤٤١ ماع مّرحم2٦٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس تشغ٥١ 16

خّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03يف

اــهــمــيــظــنــتو ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةـــلاـــكوـــلا ماـــهـــم
ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةينالديصلا داوملل

فــلــكملا رــيزوــلا نــع لــثمم ،مالسإ ةدــيـــقسمـــيـــت دـــّيسلا–
،اسيئر ،ةينالديصلا ةعانصلاب

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،رونلا دبع حبار دلو دّيسلا–
فـــّلـــكملا رـــيزوـــلا نـــع ةـــلـــثمم ،ةـــلـــف نادـــيز نـــب ةدـــّيسلا–

،ةيلاملاب
ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم،ديشر رادح دّيسلا–

،ةيلحملا تاعامجلاو
فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ةيداهلا يروصنم ةدّيسلا–

،ةحصلاب
لمعلاب ّفلكملا  ريزولا نع ةلثمم ،ةشئاع ةرشد ةدّيسلا–

،يعامتجالا نامضلاو
ميلعتلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،اضر كيجيج دّيسلا–

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ةلثمم ،مالحأ ةمح ةدّيسلا–
فلـكــملا رـــيزوـــلا نــــع ةـــلـــثـــمم،ناــنـــــــح يـــنامصع ةدّيسلا–

،ةقاطلاب
فــّلــكملا رــيزوــلا نــع ةــلــثمم ،ةــنــيــمسي يلاــمــك ةدـــّيسلا–

،ةراجتلاب
،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ايسآ ينارف ةدّيسلا–
ريزولا نع لثمم ،ميركلا يقوش دمحأ ملاغوب دّيسلا–

،ةحالفلاب فّلكملا
تاـيـلـيـفـطـلا مـلـع يف رـيــبــخ ،دــعسوــب يوــيرــمــح دــّيسلا–

،تايرطفلاو
،ةلديصلا ملع يف ريبخ ،ليبن دمـحم يلاسروب دّيسلا–
ةلاكولا يمدختسم نع ةلثمم ،ةجيدخ ةرقوب ةدّيسلا–

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قــــــــفاوــــملا2441 ماــــــع ةدـــــعــــقلا يذ11 يفخّرؤــــــــم رارـــــق
دامتعا بلط فلم رصانع دّدحي ،1202 ةنس وينوي
ةجلاعم تايفيكو عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا
.ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو،فلملا
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،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ
9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نـــمضتملاو1202 ةـنس رـــياربف12 قـــفاوملا2441 ماـــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت


