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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
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ةـّيـــمسّرلاةدــــيرجلا يفموــسرملااذـــــه رــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس سرام٥

ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا
ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةاغلملا غلابملا

عاطقلا

ريغ تاقفنل يطايـــــتـــــــحا -
ةعّقوتم

عومجملا

ةصخر
جمانربلا

دامتعا
عفدلا

4.798.000

4.798.000

2.617.000

2.617.000

ةصصخملا غلابملا

عاطقلا

ةجتنملا تامدخلا معد -

عومجملا

ةصخر
جمانربلا

دامتعا
عفدلا

4.798.000

4.798.000

2.617.000

2.617.000

ةيناثلا ىدامج٨2 يف خّرؤم٩٨-٩١ مقر يذيفنتموسرم
ددــــــــحي ،٩١02 ةـــــــنس سراــــــم٥قـــــــفاوــــملا0٤٤١ ماــــــــع
ةـــــــيراــجتلا تالــــــماـــعملا تالــــــــجس ظــــــفح تاــــــيـفيك
لجسلل ينطولا زكرملا ىلإ اهلاسرإو ةينورتكلإلا
.يراجتلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

دــــــيربلا ةرـــــيزو نيــــبكرــــــتشملا رــــــــيرقتلا ىلــــــع ءاــــــنب–
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
،ةراجتلا ريزوو

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداملا اـــميسال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

نابعش٤2 يف خّرؤملا٥٠–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةراجتلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع
،هنم٥2 ةداملا اميس ال ،ةينورتكلإلا

خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةنس تشغ٥١قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةنس تشغ٧١قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا8٦–2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو2٩٩١ ةنس رياربف8١ قفاوملا2١٤١ ماع نابعش٤١
،هميظنتويراجتلا لجسلل ينطولا زكرملل يساسألا نوناقلا
،مّمتملاو لّدعملا

خّرؤملا8٦٤–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٥٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد٠١ قــــفاوملا٦2٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ8 يف

لصوو ليوحتلا دنسو ةروتافلا ريرحت طورش ددحي يذلا
،كلذ تايفيكو ةيلامجإلا ةروتافلاو ميلستلا

يف خّرؤملا٦٦–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٦١٠2 ةنس رياربف٦١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧
تائف اذـكو ةروـتافلا ماـقم موـقت يـتلا ةــقيثولا جذوــمن ددــحي
،اهب لماعتلاب نيمزلملا نييداصتقالا ناوعألا

خّرؤملا2٤١–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا٧٣٤١ ماع بجر٧2 يف

،اينورتكلإ ةعّقوملا ةقيثولا ظفح تايفيك

: يتأي ام مسري

نوــناقلا نــــم٥2 ةداــــملا ماــــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٥٠–8١ مقر

ديدحت ىلإ موسرملا اذـــه فدــــهي ،هالـــعأ روــــكذملاو8١٠2 ةنــس
نم ةزجنملا ةيراجتلا تالماعملا تالـــجس ظــــفح تاـــيفيك
زكرملا ىلإ ،اينورتكلإ ،اهلاسرإو ينورتكلإلا دروملا فرط

صــــنلا بـــــلص يف ىـــــــعدي يذـــــــلا يراـــــجتلا لــــــــجسلل يــــنطولا
.”زــــــكرملا“

ينورتكلإ فلم ةيراجتلا تالماعملا لجس:2 ةداملا
ةـيراجتلا ةـــلماعملا رــــصانع يــــنورتكلإلا دروـــــملا هــــيف عدوــــــي
: ةيتآلا ةزجنملا

،دقعلا –

،اهماقم موقت يتلا ةقيثولا وأ ةروتافلا –

وأ ةداــــعتسالا وأ مــــيلستلا ءاــــنثأ ،مالـــتسا لــــصو لــــك  –
.ةلاحلا بسح ،دادرتسالا

،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا رصانعلا نيزخت متي نأ بجي
اهـيلإ جوــلولا نــم نــكمت ةــقيرطب يــنورتكلإلا دروــملا لــبق نــم
.اهصحفت نم نيلهؤملا ناوعألا نيكمتل اهمهفو اهتءارقو
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دروــملا فرــط نــم رـــصانعلا هذـــه ظـــفح مـــتي نأ بـــــجي
ليدعتلل لباق ريغ لكش يف وأ ،يلصألا اهلكش يف ينورتكلإلا
.اهاوتحم يف فالتإلا وأ

زـــــــــكرــملا ىلإ يــــــــنورــــتكلإلا دروـــــــــملا لــــــسري:٣ ةداملا
ةــــيراجتلا تالـــــماعملا لــــجس نــــم ةـــــجرختسملا تاـــــمولعملا
: ةيتآلا ةزجنملا

،ةلماعملا عوضوم –
،موسرلا لك باستحاب ةلماعملل ددحـملا غلبملا  –
،ةلماعملا خيرات  –
،عفدلا ةقيرط –
.اهماقم موقت يتلا ةقيثولا مقر وأ ةروتافلا مقر  –

صوصنملا تامولعملا لاسرإ متي نأ بجي :٤ ةداملا
ىلإ يــنورتكلإلا دروــــملا لــــبق نــــم ،هالــــعأ٣ ةداـــــملا يف اـــــهيلع
اذـــه لــــبق نــــم ةددــــحـملا ةـــــينقتلا تاـــــفصاوملل اــــقفو زـــــكرملا
ةـــــبسنلاب رـــــــهشلا نـــــم )٠2( نـــــيرـــشعلا خـــــيرات لــــبق ،رــــــيخألا
.قباسلا رهشلا لالخ اهارجأ يتلا ةيراجتلا تالماعملل

فرـــصت تــــحت ةـــــينقتلا تافـــــصاوملا هذـــــه عــــضو مـــــتي
.زكرملا لبق نم ينورتكلإلا دروملا

ةــصصخم ةـــينورتكلإ ةـــصنم زــــكرملا عـــضي:٥ ةداملا
.نيينورتكلإلا نيدروملا لبق نم ةلسرملا تامولعملا ظفحل

ةـــــينورتكلإلا ةـــــــصنملا ىلإ جوــــــــلولا زــــــمر مــــيلست مـــــــتي
.قاطنلا مسا عاديإ دعب ،زكرملا فرط نم ينورتكلإلا دروملل

بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب زكرملا طبر متي :٦ ةداملا
،ةينورتكلإلا تالاـــصتالا قـــــيرط نـــــع ،جوـــــلولا اـــــهنكمي يــــتلا
 .اهمالتسا دنع ،هالعأ٣ ةداملا يف ةروكذملا تامولعملل

كرتشم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةنمقرلاو ةراجتلاو ةيلاملاب نيفلكملا ءارزولا نيب

هبحاص ضّرعي موسرملا اذه ماكحأب لالخإ لك :٧ ةداملا
مــــقر نوــــناقلا نــــم١٤ ةداــــملا يف اــــهيلع صوــــصنملا تاــــبوقعلل
ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٥٠–8١
.هالعأ روكذملاو8١٠2

نم ءادتبا ذيفنتلا زّيح موسرملا اذه لخدي :٨ ةداملا
.هرشن خيرات يلي يذلا ثلاثلا رهشلا

،ةـــجاحلا دـــنع ،موــــسرملا اذــــه ماـــــكحأ حـــــضوت :٩ ةداملا
ةراجتلاب نيـــــــفلكملا نـــــيرـــيزولا نيـــــب كرـــتشم رارق بــجوـــمب
.ةنمقرلاو

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :0١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس سرام٥

ىيحيوأ دمحأ

ةّيدرف ميسارم
11 قفاوملا0441 ماع بجر4 يف خرؤم يسائر موسرم

،ةلود ريزو ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
.ةيروهمجلا سيئر ىدل يسامولبيد راشتسم

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2-29و6-19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

يف خرؤملا042-99 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو9991 ةنس ربوتكأ72 قفاوملا0241 ماع بجر71
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

9 يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
9102 ةـنس رــيارــبــف41 قـــفاوملا0441 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
،ةلودلل اريزو ،ةرمامعل ناطمر دّيسلا نييعت نمضتملاو
،ةيروهمجلا سيئر ىدل ايسامولبيد اراشتسم

: يتأي ام مسري
،ةرمامعل ناطمر دّيسلا ماهم ىهنت: ىلوألا ةداملا

سيئر ىدل ايسامولبيد اراشتسم ،ةلودلل اريزو هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيروهمجلا

ةّيمسرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام11 قفاوملا0441 ماع بجر4 يف رئازجلاب ررح
.9102 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
––––––––––––H––––––––––––

31 قفاوملا0441 ماع بجر6 يف خرؤم يسائر موسرم
ةمهمب ةفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
.ةيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––
0441 ماع بجر6 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ةديرف ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس سرام31 قفاوملا
اهتلاحإل ،ةيروهمجلا ةسائرب ةمهمب ةفلكم اهتفصب ،ةسب
.دعاقتلا ىلع

––––––––––––H––––––––––––
ماـــع لوألا عـــــيبر٨2 يف ناــــــخّرؤم ناـــــيسائر ناـــــموسرم

ناـــــــنمضتي ،٨١02 ةـــــنس رـــــــبمسيد٦ قـــــــفاوملا0٤٤١
.اقباس – ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ماهم ءاهنإ

––––––––––––
ماـــع لوألا عـــيبر82 يف خّرؤــــم يــسائر موـــسرم بــــجومب

نـــــيديسلا ماــــهم ىــــهنت ،8١٠2 ةـــنس رـــــبمسيد٦ قـــــفاوملا٠٤٤١
امهفيلكتل ،اقباس - ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

: ىرخأ فئاظوب


