
ـه0٤٤١  ماع ناضمر٤١ دحألا 33 ددعلا

م٩١02  ةنس ويام٩١ قفاوملا نوسمخلاو ةسداسلا 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

90  ىلإ60.53.45.120 : فتاهلا
36.46.56.120

21.53.45.120 سكافلا
رئازجلا0023-05 ب.ج.ح
ZD FOPMI 081 56 : xeléT

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



ـه0٤٤١ ماع ناضمر33٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١02 ةنس ويام٩١ 32

يناثلا قحلملا
يلطلا طالخأل ةمسدلا داوملا ىوتحمو عيبلا تايمست

نزولل )%( ةيوئاملا ةبسنلاب ةمسدلا داوملا ىوتحم عيبلا ةيمست

يلطلل ةبكرم ةمسد ةدام -١

ةمسد ةدام وأ يلطلل ةبكرم ةمسد ةدام عابرأ ةثالث -2
يلطلل ةففخم ةبكرم

ةبكرم ةمسد ةدام وأ يلطلل ةبكرم ةمسد ةدام فصن -٣
يلطلل تيال ةبكرم ةمسد ةدام وأ يلطلل ةفيفخ

%Xيلطلل ةمسد داوم طيلخ -٤
ةمسدلا داوملا ةبسن لثمي :%Xثيح

ةبسن عم ةمسد داوم جيزم نم هيلع لوصحلا مت جوتنم
.%٠٩ نم لقأو%٠8 نم رثكأ وأ يواست ةمسد داوم

ةبسن عم ةمسد داوم جيزم نم هيلع لوصحلا مت جوتنم
رـــــثكألا ىلـــــعو%٠6 نم رـــــثكأ وأ يواــــــــست ةـــــمسد داوــــــم
.%26 نــــم

ةبسن عم ةمسد داوم جيزم نم هيلع لوصحلا مت جوتنم
.رثكألا ىلع%١٤و لقألا ىلع%٩٣ يواست ةمسد داوم

ةبسن عم ةمسد داوم جيزم نم هيلع لوصحلا مت جوتنم
: ةيتآلا ةمسدلا داوملا

،%٩٣ نم لقأ -
،%٠6 نم لقأو%١٤ نم رثكأ -
.%٠8 نم لقأو%26 نم رثكأ -

لاجم يف ةقبطملا تايفيكلا ددحي ،7١02 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا9341 ماع مّرحم82 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
)كاردتسا( .ةيئاذغلا داوملا ىلع يئاذغلا مسولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نابعش61 يف رداصلا52 ددعلا ،ةيمسّرلا ةديرجلا
.8102 ةنس ويام2 قفاوملا9341 ماع

:3 ةناخلا ،2 دومعلا ،)تانيماتيفلا(1 لودجلا ،72 ةحفصلا -1

Eنيماتيف: نم الدب –

،...........غمE نيماتيف: أرــــقــــي–

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

:٤ ةناخلا ،2 دومعلا ،)نداعملا( ،)عبات(1 لودجلا ،82 ةحفصلا -2

،...........غمزانغنم: أرــــقــــي–

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

µغ ...........،

،...........غµ زانغنم: نم الدب –

ةطحم - رئازجلا - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح ،ةّيمسرلا ةعبطملا


