
ـه٣٤٤١ ماع مّرحم2 ءاعبرألا ١٦ ددعلا

م١202 ةنس تشغ١١ قفاوملا نوسمخلاو ةنماثلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

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



١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع مّرحم2
29م١202 ةنس تشغ١١

: يتأي ام نارّرقي

موــــــسرملا نــــم61 ةداــــملا ماــــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
1441 ماع ىلوألا ىدامـج4 يف خّرؤملا973-91 مقريذيفنتلا
اذه فدهي ،هالــعأ روــــكذملاو9102 ةـــنس رـــبمسيد13 قــــفاوملا
تاذ ةـــــيودألاو داوــــملا ةــــمئاق ،قـــــحلملا يف ،دـــــيدحت ىلإ رارـــــقلا
يف طارـــــفإلا رـــــطخ تـــــبث يتلا اــــيلقع ةرــــثؤــــملا صـــــئاصخلا
.اهلامعتسا ءوسو اهنامدإواهلامعتسا

تاصاصتخالا لك ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت:2 ةداملا
ةـــيـــلودـــلا تاـــيـــمستـــلـــل ةـــقـــباـــطملاو ةـــلـــجسملا ةـــيــــنالدــــيصلا
داوملا ةـــمـــئاـــق يف ةدراوـــلا رـــيداــــقملاو لاــــكشألاو ةــــكرــــتشملا

رــطــخ تبــث يتــلا اـــيـــلـــقـــع ةرـــثؤملا صئاصخلا تاذ ةـــيودألاو
ةروكذملاو اهلامعتسا ءوسواهنامدإواهلامعتسا يف طارفإلا

.هالعأ ىلوألا ةداملا يف

ةداـــــملا يف ةروــــكذملا ةـــمئاقلا لدـــــعت وأ/و ممــــتت :3 ةداملا
ةرورضلا تضتقا املك ،اهسفن لاكشألا بسح ،هالعأ ىلوألا
.كلذ

ةّيروهّمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ11 قفاوملا3441 ماع مّرحم2 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

قفاوملا3441 ماع مّرحم2 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
تاذ ةيودألاو داوملا ةمئاق دّدحي ،1202 ةنس تشغ11
طارفإلا رطخ تبث يتلا ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

.اهلامعتسا ءوسو اهنامدإو اهلامعتسا يف
`````````````````````````

،ةحصلا ريزو ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوو

62 يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا1102 ةنس ربمفون12 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ52
حالصإو ناـــــــــكسلاو ةـــــــــحصلا رـــــــــيزو تاــــــــــيــــــــــحالص دّدــــــــــحــــــــــي
،تايفشتسملا

4 يف خّرؤملا973-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـلا9102 ةنس ربمسيد13 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامـج
داوملل ةينمألاوةينقتلاوةيرادإلا ةبـقارملا تايـفـيـك دّدـحـي
،مّمتملاو لّدـــعملا ،اــــيلقع ةرـــــثؤملا صـــــئاصخلا تاذ ةـــــيودألاو
،هنم61 ةداملا اميس ال

يف خّرؤملا172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا0202 ةـــنس رــــبمتبس92 قــــفاوملا2441 ماــــع رــــفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

ةحصلا ريزو

ديزوب نب نامحرلا دبع

ةينالديصلا ةعانصلا ريزو

لامجنمحرلا دبع
دمحابنبيفطل

قحلملا

اهلامعتسا ءوس و اهنامدإو اهلامعتسا يف طارفإلا رطخ تبث يتلا ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا ةمئاق

ةيمستلا زمر
ريداقملالكشلاةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلاةكرتشملا ةيلودلا

310 F30

740 F30

940 F30

701 F30

نيفرونيربوب

لودامارتب اهنع ربعملا تارديهرولك لودامارت

لودامارتب اهنع ربعملا تارديهرولك لودامارت

لودامارتب اهنع ربعملا تارديهرولك لودامارت

ةنقح لولحم

 صارقأ

 ةليمحت

ةفلغم بوبح
لوطم ريرحت

لم / غم3,0

غم05

غم001

غم001



ـه٣٤٤١ ماع مّرحم١٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس تشغ١١ 30

111 F30

511 F30

131 F30

800 A51

900 A51

560 A51

660 A51

760 A51

860 A51

960 A51

101 A51

لودامارتب اهنع ربعملا تارديهرولك لودامارت

تارديهرولك لودامارت / لوماتيسارب

ديرولكورديه لودامارت

مابيزانولك

مابيزانولك

نيلاباغيرب

نيلاباغيرب

نيلاباغيرب

نيلاباغيرب

نيلاباغيرب

نيلاباغيرب

ةيمستلا زمر
ريداقملالكشلاةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلاةكرتشملا ةيلودلا

نقح/ قرعلا يف ةنقح لولحم

قرعلا يف

ةلباق بوبح / ةفلغم بوبح

صارقأ / ةئزجتلل

ةفلغم بوبح

لوطم ريرحت

ةــــــلــــــباــــــق بوــــــبــــــح / بوـــــــبـــــــح

ةيعابرلا ةئزجتلل

برشلل لولحم

تارطق برشلل لولحم

 صارقأ

 صارقأ

 صارقأ

 صارقأ

 صارقأ

 صارقأ

لم1 / غم05

غم5,73 /غم523

غم003

غم2

لم / غم5,2

غم52

غم05

غم001

غم051

غم003

غم57

)عبات( قحلملا



١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع مّرحم2
31م١202 ةنس تشغ١١

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

330 D 51

430 D51

260 D51

390 D51

120 B61

220 B61

150 C61

251 C61

590 C61

ليدينفسكهيرت

ليدينفسكهيرت

تارديهرولك ليدنفسكهيرت

تارديهرولك ليدنفسكهيرت

كيساتوبيد تابيزارولك

كيساتوبيد تابيزارولك

مالوزاديم

مالوزاديم

ماديبلوز

ةيمستلا زمر
ريداقملالكشلاةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلاةكرتشملا ةيلودلا

لوطم ريرحت صارقأ

لوطم ريرحت صارقأ

ةئزجتلل ةلباق بوبح /بوبح

ةئزجتلل ةلباق بوبح/ بوبح

ةدفجم ةنقح

ةدفجم ةنقح

ميقتسملا يفو ةنقح لولحم

ميقتسملا يفو ةنقح لولحم

ةئزجتلل ةلباق ةفلغم بوبح

غم2

 غم٥

غم٥

غم2

لم2 / غم٠2

لم٥.2 / غم٠٥

لم / غم٥

لم / غم١

لم٥ / غم٥ وأ

غم٠١

)عبات( قحلملا


