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8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠2٧٤١٠٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠ 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



٣٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لاّوش٦١
5م٢٢٠٢ ةنس ويام٧١

٣٤٤١ ماع لاوش٤ يفخّرؤم٣٨١-٢٢ مقر يسائرموسرم
موسرملا ممتيو لدعي،٢٢٠٢ ةنس ويام٥ قفاوملا
ةــجــحـــلا يذ٩٢ يـفخرؤــمــلا٦٨-٩٩ مـــقر يــساـــئرــلا

نمضتملاو٩٩٩١ ةنس لـيرــبأ٥١ قـفاوــملا٩١٤١ ماــع
.يوونلا ثحبلا زكارم ءاشنإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

١٤١و٧-١٩ ناــــتداــمـلا اــــمـــــيس ال ،روـتـــسدــلا ىلـــع ءاـــنــب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ةدعقلا يذ٤١ يف خرؤمـلا٥٠-٩١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةطشنألاب قلعتملاو٩١٠2 ةنس ويلوي٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع
،ةيوونلا

٠2 يف خرؤملا٦٣٤-٦٩ مقر يسائرلا موسرمـلا ىـضـتـقمبو –
نمضتملاو٦٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٧١٤١ ماع بجر
لدعملا ،اهريسو اهميظنتو ةــيرذــلا ةــقاـطـلا ةــظـفاــحـم ءاـــشــنإ

،ممتملاو

٩2 يف خرؤمـلا٦8-٩٩ مـقر يــساــئرــلا موــسرـمـلا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٩١٤١ ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،يوونلا ثحبلا زكارم ءاشنإ

: يتأي ام مسري

ميمـتتو لـــيدــعت ىلإ موــسرـمـلا اذـــه فدــهــي: ىلوألا ةّداملا
يذ٩2 يف خرؤـــــملا٦8-٩٩ مــــقر يــــسائرلا موــــسرــــمـلا ماــــكحأ
نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٩١٤١ ماع ةجحلا
.يوونلا ثحبلا زكارم ءاشنإ

يسائرلا موسرمـلا نم٤ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٢ ةّداملا
ليربأ٥١ قفاوملا٩١٤١ ماع ةجحلا يذ٩2 يف خرؤملا٦8-٩٩ مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٩٩٩١ ةنس

)ىتح رييغت نودب( ........... ثحبلا زكرم فلكي:٤ ةّداملا''
.ةيوونلا تاينقتلاو مولعلاو ةيجولويدارلا ءايزيفلاو نامألاو

ذـيـفـنـتو دادـعإب ةـيراردـلاـب يووـنـلا ثحــبــلا زــكرــم فــلــكــي
ةيمنتب ةطبترملا داوملا نيمثت نيدايم يف ثحبلا جمارب
ةـــيووـــنـــلا تالـــعاـــفـــمـــلـــل دوـــقوـــلا رصاـــنــــع ةــــعاــــنص بيــــلاسأ

تاـيـنـقـتو ةـيووـنـلا اـيـجوـلوـنـكـتـلاو تاـيـنــقــتــلاو ءاــيزــيــفــلاو
اــمك .ةـــيوونلا ةـــسدنهلاو ةـــعشملا رــــئاظنلا جاــــتنإ بــــيلاسأو
.ةدوجوملا ةيوونلا تآشنملل نمآلا لالغتسالاب فلكي

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

ةــّـيمـسّرـلا ةدــيرــجلا يـف موــــسرــملا اذــــه رـــشـنـــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام٥قفاوملا٣٤٤١ ماع لاوش٤ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

ماــــــع لاوــــش٤١ يفخّرؤـــــم٦٨١-٢٢ مــــقر يذــــيفنتموــــسرم
مّمتـــيو لّدـــعـي ،٢٢٠٢ ةـــنس وــــيام٥١قـــفاوملا٣٤٤١
يذ٨١يف خّرؤملا٠٥-١٠ مقر يذيفنتلا موــسرملا
١٠٠٢ ةــــنس رياربف٢١ قــــفاوــملا١٢٤١ ماـــع ةدعقلا

رـــــــــتسبملا بيـــــــــلحلا راــــــــــعسأ دــيدــحــت نـــمـضـتـملاو
فلتخم يفو جاتنإلا دنع سايكألا يف بضوملاو
.عيزوتلا لحارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــنس وــيــنوـــي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا١82-١2 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــــنس وــــــيلوي٧ قـــــفاوــــملا2٤٤١ ماــــــع ةدـــــعـــقلا يذ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نــمضتملاو

8١ يف خرؤملا٠٥-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١٠٠2 ةــــــــنس رــــــياربف2١ قـــــــفاوملا١2٤١ ماــــــع ةدـــــــعقلا يذ
يف بضوملاو رتسبملا بيلحلا راعسأ ديدحت نــمضتملاو
لّدعملا ،عيزوتلا لحارم فلتخم يفو جاتنإلا دنع سايكألا

،مّمتملاو

ةـّيميظنت ميسارم



ـه٣٤٤١ ماع لاّوش٣٣٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ويام٧١ 6

: يتأي ام مسري

نـــــــم ىلوألا ةداــــملا ماــــكحأ ممــــتتو لدـــــعت : ىلوألا ةّداملا
ماـع ةدعقلا يذ8١ يف خرؤملا٠٥-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

دـــــيدحت نــــمضتملاو١٠٠2 ةــــنس رـــــياربف2١ قــــفاوــــملا١2٤١
جاتنإلا دنع سايكألا يف بضوملاو رتسبملا بيلحلا راعسأ

: يتأي امك ررحتو ،عيزوتلا لحارم فلتخم يفو

مـــسدلا عوزـــنم بـــيلحلا عـــيب راــــعسأ ددــــحت: ىلوألا ةّداملا''
جاتنإلا دنع ،سايكأ يف بضوملاو معدملا رتسبملاو ايئزج
اذـــهـــب قـــفرملا لودجلا قـــفو ،عـــيزوـــتـــلا لـــحارـــم عــــيــــمــــج يفو
.موسرملا

فرـــط نـــم هــــجوملا بـــيلحلا قوـــحسم عـــيب رــــعس ددــــحي
نيـــــلوـــــحملا نــــــيوــــمتل بـــــيــلحلل يـــنهملا يــــنطولا ناوـــــــــيدــــــلا

.''نطلل جد٠٠٠.٦2١  ـب

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــه رـــشني :٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــــيام٥١ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لاوـــش٤١ يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلملا

دنع بضوملاو رتسبملا بيلحلل ةددحملا راعسألا
عيزوتلا لحارم فلتخم يفو جاتنإلا

رتل / جد ةدحولا

نيوانعلا
مسدلا عوزنم بيلح

معدمو رتسبمو ايئزج
سايكأ يف بضومو

فيصر يف عيبلا رعس
عنصملا

عيزوتلا حبر شماه
ةلمجلاب

مّلسملا جوتنملا عيب رعس
ةئزجتلاب عئابلل

ةئزجتلاب عيزوتلا شماه

نيكلهتسملل رعسلا

٠٠.١2

٠٠.2

٠٠.٣2

٠٠.2

٠٠.٥2

ةّيدرف ميسارم
ةــّيمسرلا ةدــيرـجـلايــفموــسرـمـلااذــهرــشـنـي :2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
ويام2١ قــفاوملا3441 ماـــع لاوـــش١١ يف رـــئازجلاب رّرــح

.2202 ةنس
نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
.ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

 ،راطنق حبار–
،نيسح حبار–
،نوقعلا ميهاربا–
،مودرز ةنامح–
،ةدوع نب رونم–
،ةيقرب رتس–
،ةديهم راتخم–

٢١ قفاوملا3441 ماع لاوش١١ يفخّرؤم يسائر موسرم
ىدــــل راـــشتسم نييـــعت نـــمضتي ،2202 ةــــنس وــــيام
ةينطولا ةيبرتلا نوؤشب ّفلكم ،ةّيروهمجلا سيئر
.يلاعلا ميلعتلاو

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2-29و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

يف خّرؤملا70-02 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتقـــمبو –
0202 ةنس يفناج52 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج92
،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا93-02 مــقر يــساــئرــلا موـــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
قلعتملاو0202 ةنس رياربف2 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج8
،مّمتملا ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

: يتأي ام مسري

اراشتسم ،يلاوغ نيدلا رون دّيسلا نّيعي: ىلوألا ةداملا
ةـيـنـطوـلا ةـيـبرـتـلا نوؤشب اـفـّلـكـم ،ةـّيروـهــمجلا سيــئر ىدــل
.يلاعلا ميلعتلاو


