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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



٨١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٢١
11م٢٢٠٢ ةنس سرام٥١

ةيّرسلاب مازتلالاب ،نوشتفملاو ماعلا شتفملا مزلي:٩ ةّداملا
نوعلطي يتلا تايطعـملاو قئاــــثولاو تامولــــعملا لكل ةماــــتلا

.اهئاهتنا دعبو مهماهم ةيدأت ةبسانمب اهيلع

ةّيمــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــنـــي:٠١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
–––––––––––H–––––––––––

ماع نابعش١١ يفخّرؤم٠٠١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
ممتيو لدعي،٢٢٠٢ ةنس سرام٤١ قفاوملا٣٤٤١
٩٢ يفخرؤـــــملا٢١٣-٠٢ مقر يذـــيـــفـــنـتلا موـــــسرـملا

ةـنس ربمفون٥١ قـفاوـــملا٢٤٤١ ماـــع لوألا عـــيـــبر
ةصـــخر حنم تاــيـــــفيكو طورش نمضتملاو٠٢٠٢
اــــهدــــــيدـــجت مت يــــتلا جاــتنإلا تادعمو طوطخ ةــكرمج

.تامدخلاو علـــسلا جاـــــتـــنإ تاـــطاـــشن راطإ يف
–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤـملا182-12 مــقر يسائرــلا موــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةـــــــموكـــــحلا ءاـــضعأ نـييعت

يف خرؤملا213-٠2 مـقر يذيفنتلا موسرـملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس رــبـــمـــفوـــن٥1 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــــع لوألا عــــيــــبر92
طوطخ ةكرمج ةـــصــــخر حــنم تايـــفــيـــكو طورــــش نــمـــضــــتملاو
جاتنإ تاطاشن راـطإ يف اـــهدــيدـــجت مت يتلا جاـــــــتنإلا تادـــــعمو
،ممتملاو لدعملا ،تامدخلاو علسلا

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرـملا نم21 ةداملا ماكحأ ممتت :ىلوألا ةّداملا
٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف خرؤملا213-٠2 مـقر
ررحتو هالعأ روكذملاو ممتملاو لدـــعملا ،٠2٠2 ةنــــس ربـــمفون
: يتأي امك

زيــــح لوـــخدلا ةداـــهـــش دادــــعإ مــــتي نأ بــــجـــي:21 ةّداملا''
اــــهدـــيدــــجت مت يـــتلا جاـــتـــنإلا تادــــعـــم وأ طـــخـــلل لالــــغــتـــسالا
اهداريتساو اهديدجت مت )ىتح رييغت نودب( .........................

.يلعفلا لالغتسالا زيح اهلوخدو

ةعانصلا ةيريدمل ايميلقإ ةصتخملا حلاصملا ىلع نّيعتي
طوطخ اهل ةصـــصـــخملا ،تاـــطاـــشنلاب ةيـــنــــــعملا تاــــعاـــطقلاو
ةنياعم لجأ نم ةيشيتـــفت ةراــــيزب مايــــقلا ،جاـــتـــنإلا تادــــعمو
.''نسحلا اهريس اذكو ،هذه جاتنإلا تادعموأ طوطخ دوجو

يذيفنتلا موسرـملا نم رركم٤ ةداملا ماكحأ ىغلت:٢ ةداملا
٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيـــبر92 يف خرؤــــملا213-٠2 مـــــقر
.هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠2٠2 ةنس ربمفون

ةّيمــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موـــسرـــــملا اذـــه رــــشـــنــــي :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––H–––––––––––

ماع نابعش١١ يفخّرؤم١٠١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
ممـــتـــي،٢٢٠٢ ةـــــنـــــس سراـــــم٤١ قـــــفاوـــــملا٣٤٤١
٥١ يفخرؤملا٦٢١-١٢ مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا

١٢٠٢ ةــــــنــــس سراـــــم٩٢ قــــــــفاوــــملا٢٤٤١ ماع نابعش
صــــيصختلا باـــسح رـــييست تايفـــيك ددــحــي يذـــلا
قودــــــنــص'' هــــــناوـــنـــع يذـــــــلا٢٠٣-٦٩٠ مــــقر صاــــــــخلا
.''ةيبطلا تاجالعلا تاطاشنو تالاجعتسالا

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملاريرقتلا ىلع ءانب –
،ةحصلا

1٤1و٥-211 ناــتداــــمــلا امـــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعـتـــملاو٠991 ةـــنــــس تــشـــغ٥1 قـــفاوـــــملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ىدامج٥2 يف خرؤملا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

،هنم281 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت


