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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



٤٠ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢١
27م٢٢٠٢ ةنس يفناج٥١

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

ماع ىلوألا ىدامج32 يفخّرؤم كرتشم يرازو  رارق
رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3441
ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا
طورش دّدحي يذلا0202 ةنس ويلوي2 قفاوملا1441
ةـــيدودـــحلا ةـــضـــياـــقملا ةراــــجت ةـــسراــــمم تاـــيـــفــــيكو
ةيروهمج عم لدابتلا عوضوم عئاضبلا ةمئاقو
.رجينلا ةيروهمجو يلام

–––––––––––

،تارداصلا ةيقرتوةراجتلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

ماعبجر لّوأ يف خّرؤملا97–48 مقر موسرملا ىضتقمب–
تايالولا ءامسأ دّدحي يذلا4891 ةنس ليربأ3 قفاوملا4041
،مّمتملا ،اهراقمو

يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
1202 ةــنس وـــيـــلوـــي7 قـــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعــــقـــــلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا5991 ةــنس رـــياربف51 قـــفاوملا5141 ماـــع ناـــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا354–20 مقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
يذـــلا2002 ةـــنس رـــبمسيد12 قـــفاوملا3241 ماـــع لاوـــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

6 يف خّرؤــــملا كرــــتشملا يرازوــــلا رارــــقلا ىـــــضتقمبو–
يذــــلا0202 ةـــنس وـــيلوي2 قـــــفاوملا1441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج
ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت ةسرامم تايفيكو طورش دّدحي
يلاــم ةــيروــهـــمـــج عـــم لداـــبـــتـــلا عوضوـــم عـــئاضبـــلا ةـــمـــئاـــقو
،رجينلا ةيروهمجو

: يتأي ام نارّرقي

خّرؤملا رارقلا ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
0202 ةــنس وـــيلوي2 قـــفاوملا1441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج6 يف

ةضياــــقملا ةراجت ةسرامم تاــــيــــفــــيــــكو طورش دّدــــحــــي يذــــلا
ةيروهمج عم لدابتلا عوضوم عئاضبلا ةمئاقو ةيدودحلا

.رجينلا ةيروهمجو يلام

يرازولا رارقلا نم11و2 نيتداملا ماكحأ لّدعت:2 ةداملا
2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ويلوي

اــعباـط ةـــيدودـحـلا ةــــضياـقـمـلا ةراـــجـت يــــسـتـكـت :2 ةداملا “
يف نيميقملا ناكسلا نيومت ليهست فدهتستو ايئانثتسا

نومــيـــميتو فودـــنتو تسغـــنماـــتويزيـــلـــيإو راردأ تاـــــيالو
مازــــق نإو حــــلاص نإو ساــــبــــع ينــــبو راــــتــــخــــم يجاــــب جرــــبو
.“مهاوس نود ،تناجو

راطإ يف ةدروــتسملا عــئاضبلا قـــيوست نـــكمي ال :11 ةداملا “
تايالول ةيميلقإلا دودحلا جراخ ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت

يجاب جربو نوميمـــيتو فودنـــتو تسغنـــــماتويزيليإو راردأ
.“تناجو مازق نإو حلاص نإو سابع ينبو راتخم

ةّيـــــــمسّرـــلا ةدـــــيرـــــــجلا يف رارـــــقلا اذــــه رــــــــــشني :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

82 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس ربمسيد

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

٧٢ قـــــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــع رــــــفص٠٢ يف ناـــــخّرؤــــم نارارــــــق
داــــــمتعا دـــــــــيدــــجت ناـــــــــنمضتي ،1202 ةــــــنسرــــــــــبمتبس
.لامعلا بيصنتل نيتصاخ نيتئيه

–––––––––––

72 قـــــفاوملا3٤٤1 ماــــعرــــفص٠2 يف خّرؤــــم رارـــق بـــجومب
بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا داـــمتعا ددـــجي ،1202 ةـــنسرـــبمتبس

زكرــملاب ةـــنئاـــكلا ”فـــيــــظوـــــتلل ناو وــــت ناو“ ةاّمـــــســــملا لاــــــــمـــــعلا
،رــــئازجلا -ةقارشلا ،999 مقر )7( عباسلا قباطلاب ،سدقلا يراجتلا

321-7٠ مـــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا نــــم٤1 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقبط
ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا

تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش طبضي يذلا7٠٠2
ءابعألا رتفد ددحيو اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا
.لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا ةسراممب قلعتملا يجذومنلا

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

72 قفاوملا3٤٤1 ماعرفص٠2 يف خّرؤم رارق بجومب
بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دامتعا ددجي ،1202 ةنسربمتبس

ةنئاكلا ”ديبار تور - خيشب هـللا دبعوب“ ةاّمسملا لامعلا
اقبط ،نارهو ،يديهم نب يبرعلا ،2 مقر ةرامع ريمألا يحب
خرؤملا321-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤1 ةداملا ماكحأل

ةراجتلا ريزو

تارداصلا ةيقرتو

ڤيزر لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ


