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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ّةيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ّةيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ّةيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ّةيلصألا ةخّسنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ّةيلصألا ةخّسنلا 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



ـه٣٤٤١ ماع بجر٩٠٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس رياربف٣ 24

ةّيروهمجلل ّةيمسَرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:7١ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٠2 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوــملا٣٤٤١ ماــع ةـيــناــثـلا ىداـمــج٢١ يفخّرؤــم رارـق
تاــقـحلم ءاــشــنإ نـمـضــتي ،٢٢٠٢ ةـنـس يـفــناــج6١
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ةيوهج

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

يف خرؤـــملا182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمب–
نمضتملاو12٠2 ةنسويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،هنم٤ ةداملا اميسال،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا172–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

: يتأي ام رّرقي

موـــسرـــملا نـــم٤ ةداــملا ماـــكحأل اــقــيـبـطـت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا0441 ماع لاوش03 يفخّرؤملا091–91 مقر يذيفنتلا

داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3
ءاشنإ ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ةيوهج تاقحلم

اهصاصتخا  اذكو ةيوهجلا تاقحلملا ةمئاق ددحت :2 ةداملا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملل اقبط ،يميلقإلا

داوملل ةينطولا ةلاكولل ةيوهجلا تاقحلملا ريدي :٣ ةداملا
ريزولا نم رارق بجومب نوّنيعي تاقحلم ءاسؤر ةينالديصلا
ماـعــلا رــيدملا نــم حارــتــقاــب ،ةــيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب فــلــكملا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل

ةـــّـيـمــسّرــلا ةدــــــيرـــــجلا يـف رارـــــــقــلا اذــــــه رـــــــشـــنـي :٤ ةداــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يـف رــئازــجلاــب رّرـــح
.22٠2 ةنسيفناج61

دـــمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

قحلملا

يميلقإلا اهصاصتخاو ةيوهجلا تاقحلملا ةمئاق

يميلقإلا صاصتخالاتاقحلملا

 رئازجلا

ةنيطنسق

نارهو

،ةياجب ،لجيج ،سادرموب ،ةزابيت ،رئازجلا
،ةـــيدملا ،ةــــفــــــلــجلا ،ةدــــــيـــلــــبــــلا ،ةـــلـــيـــســـملا
،ةـيادرـغ ،يزـيــلــيإ ،وزو يزــيــت ،ةرــــيوــــــبــلا
،تــــســـغـــنـــماــــت ،ةرــــــكـــســــب ،راردأ ،ةلقرو ،يداولا
 .ةعينملا ،مازق نإ ،حلاص نإ ،لالــــــج دالوأ

،ةلشنخ ،ةسبت ،يقاوبلا مأ ،ةنتاب ،ةنيطنسق
،فراــــــطلا ،ةــــــــــــــملاـــق ،ةدكــــيــــــكــــس ،ةـــــــباـــــنــــــع

،جيريرعوب جرب ،فيطس ،سارهأ قوس
.ريغملا ،تناج ،ترقوت ،ةليم

،مناــغـتـسـم ،سابــعـلب يدـيس ،ناــســمـلــت ،نارــهو
،ترايت ،فلــشلا ،ةدـيـــــعـس ،تـنــــشوـــــمت نيــع
،راـــشـــب ،نازـــيـــلغ ،تلـــيســـمســــيت ،ركـــســعـــم
،ىلـــفدلا نيــــع ،ضــــيـــبلا ،ةــــماــــعـــنلا ،فودــــنـــــت
،راتـــخم يـــجاـــب جرـــب ،نومــــيـــمــيت ،طاوـــــغألا

 .سابع ينب

32 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج02 يفخّرؤم رارق
21 يفخّرؤــــملا رارـــقلا لّدــــعي ،2202 ةـــنــــس يفـــناــج
ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج
ةـــــنـــجل ءاـــضـــعأو ســــيئر نيــــيـــعت نمـــضـــتــــملاو0202
يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا
.يرشبلا بطلا

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

3441 ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج02 يف خّرؤم رارـــــــــــــقبجومب
21 يف خّرؤملا رارــقلا لّدــــعي ،2202 ةنــــس يفـــناـــج32 قـــفاوــــملا

0202 ةنــس رــبـــمـــسيد72 قــــفاوـــملا2441 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمــــج
ىلع ةــــقداـــصــملا ةــنــجل ءاــــضـــعأو ســـيئر نيـــيــعت نمـــضتملاو
امك ،يرـــشبلا بـــطلا يف ةلمـــعتـــسملا ةيـــبـــطلا تامزلــــتسملا

:يتأي

ملع يف ريبخ)ىتح رييغت نودب( ...................................."
،تاسايقلا

ةظقيلل ينطولا زكرملا ةلثمم ،يرفعج ةبيهو ةدّيسلا–
،يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب

.”............................ )رييغت نودب يقابلا( ........................
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