
ـه3٤٤١ ماع ناضمر5 ءاعبرألا 32 ددعلا

م2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا نوسمخلاو ةعساتلا 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

29  ىلإ98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا86élc05-0023 ب.ج.ح

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



ـه3٤٤١ ماع ناضمر325  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

ةينالديصلا ةعانصلاةرازو

3٤٤١ ماـــع بــجر5١ يفخّرؤــــم كرــــتــشـــم يرازو رارـــــق
ثادــــحإ نــمـــضـــتــي ،2202 ةــنــــس رـــيارــبف6١ قـــفاوــملا
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةّيمسر ةرشن

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوو

91 يف خّرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا231–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥991 ةنس ويام31 قفاوملا٥1٤1 ماع ةجحلا يذ31
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملل ةيمسر تارشن ثادحإب

٥ يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام نورّرقي

موسرملا نم3 ةداملا ماكـــحأل اقــــيــــــبطت: ىلوألا ةداملا
٥1٤1 ماع ةجحلا يذ31 يف خّرؤملا231–٥9 مقريذيفنتلا
ّةيمسر تارشن ثادحإب قلعتملاو٥991 ةنس ويام31 قفاوملا
ةرازول ّةيمسر ةرشن ثدحت ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملل
.ةينالديصلا ةعانصلا

اهيلع صوصنملا ةّيمسّرلا ةرشنلا يف كرتشت:2 ةداملا
ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا لكايه عيمج ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

.ةينالديصلا ةعانصلا

يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقبط:3 ةداملا
ويام31 قفاوملا٥1٤1 ماع ةجحلا يذ31 يف خّرؤملا231–٥9 مقر

ّةيمسرلا ةرشنلا يوتحت نأ بجي ،هالعأ روكذملاو٥991 ةنس
: يتأي ام ىلع اصوصخ

تاذ صوصنلا عيمج ىوتحم ،ءاضتقالا دنعو ،عجارملا–
تاميلعتلاو ريشانملا كلذكو يميظنتلا وأ يعيرشتلا عباطلا
،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب ةصاخلا

ةينهملا ةايحلا راسم رييستب ةقلعتملا ةيدرفلا تاررقملا–
ةرادإلــل نيــعباـتــــلا ةـــلودــــلا يـف نيــيموــمـعلا ناوـــعألاو نيـــفظوــملل
ةقلعتملا تاررقملا اذكو ،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا

ةديرجلا يف اهرشن بلطتي ال يتلا نيمدختسملا فانصأب
.ةّيمسرلا

رهشأ )6( ةتس لك ةّيمسرلا ةرشنلا ردصت:٤ ةداملا
.ةيسنرفلا ةغللا ىلإ اهتمجرت عم ةيبرعلا ةغللاب

ةـــعاــنـصــلا ةرازوـــل ةـــّيـمـسّرــلا ةرـــشـنـــلا نوـــكــت:5 ةداملا
ةينقتلا هصئاصخو همجح ددحي فنصم لكش يف ةينالديصلا

.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم ررقمب

ىلإ ابوجو ةّيمسرلا ةرشنلا نم ةخسن لسرت:6 ةداملا
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل ةيزكرملا حلاصملا

ةرشنلا رادصإل ةيرورضلا تادامتعالا عطتقت:7 ةداملا
ةينازيم نم ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ّةيمسرلا

.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو رييست

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٨ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رياربف61 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٥1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةينالديصلا ةعانصلا ريزو
يفطل لامج نامحرلا دبع

دمحاب نب


