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نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د ٠٠,82 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.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
33م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢

 ماــــع يـــناــثــلا عــيــبر 9 يـف خّرؤــــــملا رارـــــــقلا ىـــــضتقمبو –
 رــصاـنـع ددــحـي يذلا 12٠2 ةـنـس رـبـمــفوــن ٤1 قــــــفاوـــمـــلا 3٤٤1
 تايفيكو لالغتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بـلـط فـلــم
،ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو ،فلملا ةجلاعم

:  يتأي ام ررقي

 ماـــــكحأ ميـــمتت لــــيدــــعت ىلإ رارـــــقلا اذـــــــه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 9 يف خرؤملا رارقلا نم 3 ةداـــملا

 داــــمتعا بـــلط فـــلم رـــصانع ددـــحي يذــــلا 12٠2 ةــــنس ربمفون ٤1
 ،فـــــلملا ةـــجلاعم تاـــيفيكو لالـــــغتسالل ةــــينالديصلا ةــــسسؤملا

: يتأي امك ،ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو

 فلمب ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط قفري : 3 ةّداملا"
: نمضتي

،فانصألا بسح )ىتح رييغت نودب(.....................–

،ماــــعلا رــــيدملا وأ رــــّيسملل فــــيرعتلا ةــــقاطب نـــم ةــــخسن –

 ّريسملل ةبسنلاب ايلع تاسارد تاونس )3( ثالث تابثإ –
 يف )2( ناتنس اهتدم ةينهم ةربخ تابثإ عم ماعلا ريدملا وأ
 )3( ثالث تابثإ ميدقت ةيمازلإ نم ىفعيو .ينالديصلا عاطقلا

 يذلا ماعلا رـيدملا وأ رــــّيسملا ،ايلعلا تاساردــــــلا نـــــم تاوـــنس
 ةـــسسؤم يف تاوــنس )٥( ســـمخ اــــهتدم ةــــينهم ةرـــبخ تــــبثي

،ةينالديص

 يفوتسي نأ مهدحأ ىلع بجي ،نيرّيسملا ددعت ةلاح يف –
،هالعأ ةروكذملا طورشلا دحأ

."..........................)رييغت نودب يقابلا(............................

 ةّـيــــــمـسّرــلا ةدـــيرــــــــجلا يـــــف رارـــــــقلا اذـــــه رـــشــنـي : ٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٧١ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رــــفص ٠٢ يف خرؤم رارـــق
 ٥١ يــــف خّرؤــــــملا رارـــــقلا ممــــتيو لدــــــــعي ،٢٢٠٢ ةــــنس
 ةنس ربمسيد ٠٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمج
 داــــــــمتعا بــــــلـط فــــــلــم رــــــصاــــــنع ددــــــحي يذـــــلا ١٢٠٢
 ةجلاعم تايفيكو داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا
.ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو ،فلملا

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

 11 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمب –
 نــــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس رــــبمتبس 8 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع رــــــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 091-91 مقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 دّدحي يذلا 9102 ةـــنس وـــيلوي 3 قــــفاوملا 0441 ماــــع لاوــــش 03
 ،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا 172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــــلا 0202 ةــــنس رــــبمتبس 92 قـــــفاوملا 2441 ماـــــع رـــــفص 11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

 يـف خّرؤملا 28-12 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 قلعتملاو 12٠2 ةــنـسرياربف 32 قفاوملا 2٤٤1 ماــع بجر11
 داوملا اميسال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
،هنم 22و 91و ٠1

 3٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج ٥1 يـف خّرؤــــــملا رارــــقلا ىـــضتقمبو –
 بـلـط فـلــم رــصاـنـع ددــحـي يذلا 12٠2 ةنس رـــبمسيد ٠2 قــــفاوملا
 ةــــــجلاعم تاـــــيفيكو دارـــــيتسالل ةــــينالديصلا ةــــسسؤملا داــــــمتعا
،ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو ،فلملا

:  يتأي ام ررقي

 ماكحأ ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 3٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج ٥1 يف خرؤـــــملا رارــــقلا نــــم 3 ةداــــملا
 فـــلم رـــصانع ددــــحي يذـــــلا 12٠2 ةـــنس رــــبمسيد ٠2 قــــفاوملا

 تاـيفيكو دارـــيتسالل ةــــينالديصلا ةـــــسسؤـــملا داــــمتعا بـــــلط
: يتأي امك ،ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو ،فلملا ةجلاعم

 فلمب ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط قفري : 3 ةّداملا"
: نمضتي

،فانصألا بسح )ىتح رييغت نودب(.....................–

،ماــــعلا رــــيدملا وأ رــــّيسملل ةيوهلا ةقيثو نـــم ةــــخسن –

 ّريسملل ةبسنلاب ايلع تاسارد تاونس )3( ثالث تابثإ –
 يف )2( ناتنس اهتدم ةينهم ةربخ تابثإ عم ماعلا ريدملا وأ
 تاــــــبثإ ميدـــــــــقت ةــــــيمازـــــــلإ نــم ىـــــــفعيو .يـــنالدـــــيصلا عاـــطقلا

 رـــــيدملا وأ رــــّيسملا ،اــــيلعلا تاــــساردــلا نــــم تاوــــنس )3( ثالـــــث
 يف تاوـــنس )٥( ســــمخ اــهتدم ةينهم ةربخ تـــــبثي يذــلا ماعلا

،ةينالديص ةــــسسؤم

 يفوتسي نأ مهدحأ ىلع بجي ،نيرّيسملا ددعت ةلاح يف –
،هالعأ ةروكذملا طورشلا دحأ

."..........................)رييغت نودب يقابلا(...........................

 ةّـيــــــمـسّرـــــلا ةدـــيرـــــجلا يـف رارـــــــقلا اذـــــــــه رـــشــنـي : ٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
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