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GK 86 7000.003.060  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

7000.003.060 21 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

ـه0441  ماع لاّوش0٢دحألا 04 ددعلا

م٩10٢  ةنس وينوي٣٢ قفاوملا نوسمخلاو ةسداسلا ةنّسلا



ـه0441 ماع لاّوش040٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩10٢ ةنس وينوي٣٢ 36

: يتأي ام ررقي

موــــسرملا نـــــم5 ةداــــملا ماــــكحأل اـــــقبط: ىلوألا ةداملا
ماــــع ةـــيناثلا ىداـــــمج41 يف خّرؤــــملا302-21 مــــقر يذــــيفنتلا

اذه فدهي ،هالعأ روـكذملاو2102 ةـــنس وــــيام6 قــــفاوملا3341
ةدروتسملا تاجوتنملا ظفحل ايندلا ةدملا ديدحت ىلإ رارقلا
.كالهتسالا ةياهن خيرات نايب ةيمازلإل ةعضاخلا

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي:2 ةداملا

نيب ام حوارتت يتلا ةلحرملا: ظفحلل ايندلا ةدملا–
ةياهن خيرات ىلإ لازنإلا ةطقن يف جوتنملا شيتفت خيرات
.مسولا ىلع نّيبملا كالهتسالا

عنصلا خيرات نم أدبت يتلا ةلحرملا: ةيحالصلا ةدم–
.كالهتسالا ةياهن خيرات ىلإ بيضوتلا وأ

ةدـم لـــقت يـــتلا تاـــجوتنملل نوــــكت نأ بــــجي:3 ةداملا
ايند ةدم ،شيتفتلا خيرات دنع اــهيواست وأ ةـــنس نـــع اـــهظفح
رـّبعيو ،اـــهتيحالص ةدـــم نـــم%07 ،لـــقألا ىلع ،يواـــست ظــــفحلل
.مايألاو رهشألاب اهنع

اـــهظفح ةدــــم قوــــفت يتلا تاـــــجوتنملل نوــــكت نأ بـــــجي
،لقألا ىلع ،يواست ظفحلل ايند ةدم ،شيتفتلا خيرات دنع ةنس
.مايألاو رهشألاب اهنع رّبعيو ،اهتيحالص ةدم نم05%

عــــــئاضبلا ىلــــع رارـــــقلا اذـــــــه ماـــــكحأ قـــــبطت ال :4 ةداملا
هرشن خيرات لبق اهنيطوت وأ اــــهلاسرإ مت يــــتلا ةدروــــــتسملا

.ةّيمسرلا ةديرجلا يف

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذــــــــه رـــــــشني:5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ3 قفاوملا0441 ماع بجر72 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.9102 ةنس

بالج ديعس

،9102 ةنس ليربأ3 قفاوملا0441 ماع بجر72 يفخّرؤم رارق
ةدروـــتسملا تاـــجوـــتـــنملا ظـــفحل اـــيـــندـــلا ةدملا ددـــحـــي
.كالهتسالا ةياهن خيرات نايب ةيمازلإل ةعضاخلا

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

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا93-09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قـــلعتملاو0991 ةــنس رـــياني03 قــــفاوملا0141 ماــــع بـــــجر3

،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

خّرؤملا354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا454-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71
،مّمتملاو لّدعملا ،ةراجتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

خّرؤــملا764-50 مــقر يذـــيفنتلا موــسرملا ىضـــتقمبو–
5002 ةــــنس رــــبمسيد01 قــــفاوملا6241 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ8 يف

ةدروتسملا تاجوـتنملا ةــقباطم ةـبقارم طورــش ددـــحي يذـــلا
 ،كلذ تايفيكو دودحلا ربع

يف خّرؤملا302-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2102 ةنس ويام6 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج41
5 ةداملا اميس ال ،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب
،هنم

يف خّرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنس ربمفون9 قفاوملا5341 ماع مرحم5
 ،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا
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