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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



ـه٣٤٤١ ماع رفص57٦٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٣ 26

ةدئافل ةنسلا ةياهنل جئاتنلا باسح لافقإ دنع يراجتلا لجسلل
ةعاــنـصلاو ةراجتلا فرغو ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا

،اهلصاح عيزوت تايفيكو

: يتأي ام ررقي

يـف خرؤــملا رارــــقــلا نــم2 ةداـــملا ماــــكــحأ لدـــعت: ىلوألا ةداملا
روــــكذـــملاو9٠٠2 ةـنـس رـــبوــتــكأ11 قـــفاوـــملا٠3٤1 ماــع لاوــش22
: يــتأــي اــمــك ،هالـــعأ

ةبسن يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا عفدي :2 ةداملا“
ةدئافل ةنسلا ةياهنل جئاتنلا باسح نم )%٠1( ةئاملا يف ةرشع
.ةعانصلاو ةراجتلا فرغو ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا

ىلإ الماك،هالــعأ ىلوألا ةرــقــفـلا يـف روــكذــملا جـتانـلا عـفدــي
ةــنـيزــخلاـب ةـــعاـنـصـلاو ةراـجـتلل ةــيرــئازــجلا ةـفرــغــلا باـســح
.”ةـيـموـمـعـلا

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي92 قفاوملا2٤٤1 ماع ّةجحلا يذ91 يف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

ڤــيزر لاــمك

–––––––––––★–––––––––––

١٤٤١ماــــع ةدـــعــقلا يذ٣يفخّرؤــــم كرـــتـشــم يرازو رارق
ماظنلا نمضتي،٠٢٠٢ةــنـــس وينوي5٢ قــــفاوملا
.رمخملا بيلحلا عاونأ صئاصخب قلعتملا ينقتلا
)كاردــتسا(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج٠1 يف رداصلا6٠ ددــعلا ،ةيـمـسرـلا ةدــيرــجلا
.12٠2 ةنس يفناج٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع

٤ رطسلا–3 ةداملا–12 ةحفصلا–1

............................ : رـطـعـم رـمــخــم بيــلــح:نـم الدــب–
....................................................)..............رّكسمو تايلحم(

تايلحم(........................ : رطعم رمخم بيلح: أرــــــــــــــــــقــي–
....................................................................................)ركسو

لودجلا نم٥ ةناخلا– لوألا قحلملا–٤2 ةحفصلا–2

مسولا ىلع ..........................ةقيقدلا تانئاكلا:نم الدب–
.)لامجإلا يف /م تو( )ب(

مسولا ىلع........................ةقيقدلا تانئاكـلا: أرــــــــــــــــــقــي–
.)لامجإلا يف ،غ/م تو(  )ب(

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

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

وينوي71قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم رارق
ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
دّدحي يذلا0202 ةنس رياربف02قفاوملا1441 ماع
زــكرــملا ةرادإ ســلجــم ءاــضــعأل ةـيــمسالا ةـمــئاــقـلا
.يراـجـتـلا لــجـسـلل ينـطوــلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوملا2441 ماــع ةدــعـقـلا يذ6 يف خّرؤــم رارــق بـــجوــمــب
ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي71
ةمئاقلا دّدحي يذــلا0202 ةنـس رـيارـبف02قــفاوملا1441 ماــع
لـــجسلــــل ينــــطوــــلا زــــكرملا ةرادإ سلــــجــــم ءاضعأل ةــــيــــمسالا
: يتأي امك ،يراجتلا

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يلق يماس دّيسلا– “
،اسيئر

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

–––––––––––★–––––––––––

ويلوي٩٢قفاوملا٢٤٤١ ماعّةجحلا يذ٩١ يفخّرؤم رارق
٠٣٤١ ماع لاوش٢٢ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةنس

ةبسن ددحي يذلا٩٠٠٢ ةنس ربوتكأ١١ قفاوملا
دـنــع يراـجـتـلا لــجـسـلل ينـطوــلا زــكرـمـــلا ةــمــهاـــســم
ةفرغلا ةدئافل ةنسلا ةياهنل جئاتنلا باسح لافقإ
ةراـــجـتـلا فرــغو ةــــعاـنــصـلاو ةراــجـتـلل ةــيرـــئازـــجلا

.اهلصاح عيزوت تايفيكو ةــــعاـنــصـلاو
`````````````````````````

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤملا7٠-12 مــقر رمألا ىضتقمب–
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
،12٠2 ةنسل

يــف خّرؤــــملا182-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
12٠2 ةنس ويـلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــــع ةدــــعـــقــلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

قفاوملا٠3٤1 ماع لاوش22 يف خرؤملا رارقلا ىضـــتــــقــــــمـبو–
ينطولا زكرملا ةمهاسم ةبسن ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ربوتكأ11


