
ـه٣44١ ماع رفص٣١ نينثالا ١7 ددعلا

م١٢٠٢ ةنس ربمتبس٠٢ 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

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
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ةراجتلا ةرازو

وينوي7 قفاوملا2441 ماع لاوش62 يفخّرؤم رارق
يتلا تامدخلاو لاغشألا ةمئاق دّدحي ،1202 ةنس
مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا نكمي
.لباقمب اهب مايقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس رياربف12 قفاوملا2441 ماع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

6 يف خّرؤملا741-98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9891 ةنس تشغ8 قفاوملا0141 ماع مّرحم
هميظنتو مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا ءاشنإ

،هنم5 ةداملا امّيس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو

يف خّرؤملا214-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا9141 ماع نابعش81
تاـــمدـــخلا نــــع ةــــجتاــــنلا تادئاـــعلا صيـــصخت تايـــفـــــيك دّدــحي
ىلع ةدايز ،ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موقت يتلا لاغشألاو
،ةيسيئرلا اهتمهم

يف خّرؤملا354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام رّرقي

موـــــسرــملا نـــم2 ةداـــملا ماـــكــحأل اقـــيــبـــطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا9141 ماع نابعش81 يف خّرؤملا214-89 مقر يذيفنتلا

مقر يذيفنتلا موسرملانم5 ةداملاو ،8991 ةنس ربـــمـسيد7
ةنس تشغ8 قفاوملا0141 ماع مّرـــــحم6 يف خّرؤملا98-741
ةمئاق ديدــــحت ىلإ رارـــقلا اذه فدـــهي ،هالعأ نـــيروـــكذــملا ،9891
ةبــــقارــمل يرئازـــجلا زـــكرــملا نكـــمي يــتلا تاـــمدــخلاو لاـــغـــشألا
.لباقمب اهب مايقلا مزرلاو ةيعونلا

ةيـــــفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفــظوم كالـــسأب ةصتــــخملا ءاضـــعألا ةيواســـتملا ةيرادإلا ناجللا سأري
.لئاسولا ةرادإ ريدم ،لامج مجان دّيسلا

 ةرادإلا ولثمم نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

بيطلا ةكيرب

ةليمج دايع

ىليل ديع

ريذن يرودق

ردب زاكعوب

دمـحم يفيس

 هــــلــلا نوـــع

نامحرلا دـبع

فسوي يامح

 يناديعس
ءارهزلا ةمطاف

تنوشيابط

دمــحم

ىسيع نب

نيدلا رون

لامج كاركوأ

 مومقا نب
يشايعلا

يندم ةيفلاخم

 ةداعسوب
ةنيربص

ةميعن ساروب

فسوي سومسم

ةيدعس يبرعلوا

لامج مجان

ةحيتف يراتخم

 يواسيعلب
دازرهش

لامج مجان

ىسوم يزاغ

 ينامح
ديمحلا دبع

كالسألا

: ةعبارلا ةنجللا

تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا يدعاسم : كالسأ
نيــــــيرادإلا نيــــبــساــحملاو ةرادإلا يـــقــــحـــلمو
نيينقتلا نينواعملاو بّاتكلاو ةرادإلاناوعأو
.نيينقتلا ناوعألاو

: ةسماخلا ةنجللا

تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلا  : كالسأ
.باّجحلاو
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دــيدجتو ىوــتسم نيسحتو نــيوــكــت تارود مــيــظـــنـــت –01
،تاجوتنملا ليلحتو ةباقرلا تالاجم يف فراعملا

حلاصل ثحبلا لامعأ وأ/و ةساردلا عيراشم زاجنإ –11
.ىرخألا تائيهلاو نييداصتقالا نيلماعتملا

2 ةداملا يف ةروكذملا تامدخلاو لاغشألا زجنت:3 ةداملا
تايقافتا وأ تاقفص وأ تايبلط وأ دوقع ىلع ءانب ،هالعأ

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

زكرملل ماعلا ريدملا ىلإ ةمدخ ءادأ بلط لك مدقي :4 ةداملا
.مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا

تامدخلاو لاغشألا نم ةيتأتملا تاداريإلا ضبقت:5 ةداملا
فرصلاب رمآلا موقي يتلا ،رارقلا اذه نم2 ةداملا يف ةروكذملا

عيرشتلل اقبـط ،ضرغلا اذهل ّنيعملا ليكولا فرط نم ،اهتنياعمب
.امهب لومعملا ميظنتلاو

ةرداص تاداريإ اهنأ ساسأ ىلع تاداريإلا عفدت :6 ةداملا
جراــــخ ةـــيلـــمــعلا “ ناوــــنـــع يف ،فرــــــــــصلاب يـــسيـــئرلا رـــمآلا نــــع
نم اهليصحت متي امدنع لامعتسالل ةلباق نوكتو “ةينازيملا

يفاضإ لجس يف ةسسؤملا تاباسح يف بساحملا نوعلا لبق
.ضرغلا اذهل حوتفم

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :7 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وــيــنوــي7 قـــفاوـــــملا2441 ماـــع لاوـــش62 يف رئازـــــجلاب رّرح
.1202 ةنس

ڤيزر لامك

يف ةروكذملا تامدخلاو لاغشألا ةمئاق دّدحت:2 ةداملا
: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا

راطإ يف براجتلاو تارابتخالاو ليلاحتلاب مايقلا –1
تاجوتنملا اذكو قوسلا يف ةضورعملا تاجوتنملا ةقباطم مييقت
،ريدصتلل ةهجوملا

لامعأ صخي اميف تاسسؤملل ينقتلا معدلا ميدقت –2
ةيعون نيسـحتب نيقلعـــتملا يبــيرـــجتلاو يقيـــبــطـــتلا ثــــحبلا
،تاجوتنملا

تايقتلملاو ةيساردلا مايألاو تايقتلملاو تاودنلا ميظنت –3
نيلماعتملا حلاصل زكرملا عوضومب ةقالع اهل يتلا ةيملعلا
،نييداصتقالا

راطإ يف يملعلا عباطلا تاذ قئاثولا عيزوتو دادعإ –4
،يملعلا ثحبلا

ةقفارمو هيجوتو ةدعاسمو ةينقتلا تاساردلاب مايقلا –5
براجتلاو ليلاحتلا رباخم حتف فدهب نييداصتقالا نيلماعتملا

،اهلالغتساو

ةقـــــباــطم ميـــيـــقــتل رباــــخــــملا نيـــب اــــم ةـــنراـــقم مـــيـــظــنــــت –6
،تاجوتنملا

تاراــــبـــتـــخالاو لـــيــلاـــحـــتلا لــــجأ نـــم تاـــّنيــــعلا عاـــطـــتـــقا –7
،نييداصتقالا نيلماعتملا حلاصل براجتلاو

نيــــلــماـــعتـــملا ةدئاـــــفل مزرلا ةــــقــباـــطــمو ةـــيــعوـــن مـــيــيـــقت –8
،نييداصتقالا

صخي اميف نييداصتقالا نيلماعتملل ةينقتلا ةدعاسملا –9
،دامتعالاو قيدصتلاو ةدوجلا تامالع عضو
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