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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
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،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا لثمم ،ديرف ةلدنح –

،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا لثمم ،دوعسم ةنرامع –

تاسيئر ،تايرئازجلا ءاسنلا ةيعمج وضع ،ةديرف يفرق –
،تاسسؤملا

بابرأل ةيرئازجلا ةيلاردفنكلا وضع ،نيعامس يوانع –
،لمعلا

نيلماعتملل ةيرئازجلا ةيلاردفنكلا وــــضع ،قيفر يلالـــهوب –
.نينطاوملا نييداصتقالا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــينوي2 قــفاوملا2٤٤1 ماــع لاّوــش12 يف رـــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع لاّوــش٢٢ يفخّرؤم٨٤٢-١٢ مـــقر يذــيفنتموــسرم
لــباقملا غـــلبم ددـــــحي ،١٢٠٢ ةــــنس وـــــــينوي3 قـــــفاوملا
قـــــــيدـــــصتلا تاــــــمدــــــــخ يدؤــــــم ىلــــــــع قــــــــبطملا يلاـــــــــــملا
.ينورتكلإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيكلسلا تالـــصاوملاو دــــيربلا رــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاـــــنب  –
،ةيكلساللاو

1٤1و5-211 ناــــــــتداملا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

عـــــيبر11 يف خرؤــــــملا٤٠-51 مـــــقر نوـــــناقــلا ىــــــــــضتقمبو –
ددحي يذــلا51٠2 ةنس رــياربف لوأ قــفاوملا63٤1 ماــع يــناثلا
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

،هنم٠٤ ةداملا اميسال

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو  –
ةماعلا دعاوقلا ددـحي يذــلا81٠2 ةنس وـيام٠1 قــفاوملا93٤1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزولثمم ،لالع ينورمع –
،يعامتجالا

،مجانملاو ةقاطلا ريزولثمم ،ليعامسإ ىفطصم –

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزولثمم ،يزوف دياز نب –
،ةددجتملا

،ةراجتلا ريزولثمم ،مالسلا دبع طينحج –

ةــــــعانصلاو ةـــــحايسلا رـــــيزوةــــلثمم ،ءارــــضخ شـــــنينف –
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوةلثمم ،ةجود يدج –
،ةأرملا اياضقو

،رئازجلا كنب ظفاحملثمم ،ىفطصم ميحرلا دبع –

،كرامجلا ةرادإلثمم ،ليعامس يجار –

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزولثمم ،ناسح رارد –

،ينطولا فيشرألا ةرادإلثمم ،دولوم لاحر –

،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملاةلثمم ،ايسآ يوالعل –

تاــــــساردلل يـــــنطوــــــلا دـــــــهعملاةـــــــلثمم ،ةـــــيدان طارـــــيق –
،ةلماشلا ةيجيتارتسالا

،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا لوؤسم ،فسوي يزيزعب –

،ةنّيعم ةيصخش ،دمحأ ناكز –

،ةنّيعم ةيصخش ،ديمحلا دبع نانرك –

،ةنّيعم ةيصخش ،نيدلا زع رصان مساقلب –

،ةنّيعم ةيصخش ،رذنم يساسعل –

،ةنّيعم ةيصخش ،ديمح ينوديز –

،ةنّيعم ةيصخش ،ةديرو يقداص –

،ةنّيعم ةيصخش ،ظوفحم يناكرب –

،ةنّيعم ةيصخش ،دـمحم يطعموب –

،ةنّيعم ةيصخش ،دـمحم ينايدم –

،ةنّيعم ةيصخش ،ديرف يسيلف –

،ةمألا سلجم وضع ،تفيرشات كلاملا دبع –

،ةمألا سلجم وضع ،ديشر روشاع –

يداـــــصتقالا يــــنطولا ســـــلجملا وـــــضع ،لاــــمآ شـــــيورد –
،يئيبلاو يعامتجالاو

يداصتقالا ينطولا سلجملا وضع ،نيمألا دمـحم يروسك –
،يئيبلاو يعامتجالاو

،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا لثمم ،قيدص ةمارب –
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٤1 يفخرؤملا871-٠2مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو–
ددـــحي يذـــلا٠2٠2ةـــنسوـــيلوي6قــــفاوملا1٤٤1ماــــعةدـــــعقلا يذ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص

تالاــــــــصتالاو دــــيربلا طـــــبض ةـــــطلس ةراــــشتسا دـــــعــبو –
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نـم٠٤ ةداـملا ماـــكحأل اـــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
لوأ قــــــفاوملا63٤1 ماــــع يـــناثلا عـــــيبر11 يف خرؤـــــملا٤٠-51
ىلإ موــسرملا اذـه فدــهي ،هالــعأ روــكذملاو51٠2 ةـنس رــياربف

تاـــمدخ يدؤـــم ىلـــع قـــبطملا يلاــــملا لــــباقملا غــــلبم دـــــيدحت
.ينورتكلإلا قيدصتلا

يدؤم ىلع قــبطملا يلاـــملا لـــباقملا غــلبم ددـــحي :٢ ةّداملا
: يتأي امك ،ينورتكلإلا قيدصتلا تامدخ

جراـخ )جد٠٠٠.٠٠1( رانـــيد فلأ ةــئام غــلبمب تـــباث ءزـــج–
،موسرلا

: يتأي امك بسحي رّيغتم يونس ءزـــج–

لامعألا مقر نم،موسرلا جراخ ،)%2( ةئاملا يف نانثا •
طاــــشن راــطإ يف ةــمدقملا تاــمدخلا يدؤـــم لـــبق نـــم ققــــحملا
،طاشنلا نم )2( نييلوألا نيتنسلا يف ينورتكلإلا قيدصتلا

لامعألا مقر نم ،موسرلا جراخ،)%3( ةئاملا يف ةـثالث •
طاــشن راــطإ يف ةــمدقملا تاــمدخلا يدؤـــم لـــبق نـــم ققــــحملا
نم )3( ةـــــثلاثلا ةــــنسلا نــــم ءادــــتبا ،يــــنورتكلإلا قــــيدصتلا
.طاشنلا

روف يلاملا لباقملا نم ثباثلا ءزجلا غلبم عفدي :3 ةّداملا
.ينورتكلإلا قيدصتلا تامدخ ةيدأت صيخرت ميلست

لبق نم يلاــملا لـــباقملا نــم ريــغتملا ءزــجلا غـــلبم بـــسحي
ساــــــسأ ىلـــع يــــنورتكلإلا قــــيدصتلل ةــــيداصتقالا ةــــطلسلا
قــيدصتلا تامدخ يدؤـــم نـم ةــلسرملا ةـيبساحملا قـــئاثولا
.ينورتكلإلا

تايفيك ينورتكلإلا قيدصتلل ةيداصتقالا ةطلسلا ددحت
هذـــه نــم2 ةرـــقفلا يف ةروــكذملا ةــيبساحملا قـــئاثولا لاــسرإ
.ةداملا

قـــــيدصتلل ةــــيداصتقالا ةــــــطلسلا ىلـــــع بـــــجي:٤ ةّداملا
يلاملا لباقملا نـم رــيغتملا ءزـجلا غــلبم لــيصحت يــنورتكلإلا

.ةيلاوملا ةنسلا نم ربمسيد13 هاصقأ خيرات يف

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــسرــــملا اذــــــه رـــــشني :٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــينوي3 قــفاوملا2٤٤1 ماــع لاّوـــش22 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

٢٤٤١ ماع لاّوش٢٢ يفخّرؤم٩٤٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةـسردم ليوحـت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس وينوي3 قفاوملا
نــيوكتلل دــــهعم ىلإ طاوــــغألل يـــبطلا هــــبش نـــــيوـــــكتلا

.يبطلا هبش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

حالـــــــصإو ناــــكسلاو ةــــحصلا رـــــيزو رــــيرـــقت ىلـــــع ءانــــب –
،تايفشتسملا

1٤1و5-211 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىداــــمج٤ يف خرؤــــملا97-37 مـــقر موـــسرملا ىــــضتقمبو –
نـــــمضتملاو3791 ةـــنس وــــينوي5 قــــفاوملا3931 ماـــــع ىلوألا
،يبطلا هبش نيوكتلا سرادم ثادحإ

يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤـــملا87-12 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىــضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

9 يف خرؤملا913-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
لّوــحي يذــلا11٠2 ةـنس رــبمتبس7 قــفاوملا23٤1 ماــع لاوـــش
هـــبش نــــيوــكتلا دـــــهاعم ىلإ يــــــبطلا هــــبش نــــيوكتلا سرادـــــم
،هنم3 ةداملا اميس ال ،يبطلا

52 يف خّرؤــملا973-11 مــقر يذيــفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
ددحي يذــلا11٠2 ةـنس رـبمفون12 قـفاوملا23٤1 ماـع ةـجحلا يذ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

،طاوغألل يبطلا هبش نيوكتلا ةسردم لّوحت:ىلوألا ةّداملا
ىداــمج٤ يف خرؤـــملا97-37 مـــقر موـــسرملا بــــجومب ةــــثدحملا
ثادحإ نـمضتملاو3791 ةـنس وـينوي5 قـفاوملا3931 ماـع ىلوألا

.يبطلا هبش نيوكتلل دهعم ىلإ ،يبطلا هبش نيوكتلا سرادم

موسرملا ماكحأل طاوغألل يبطلا هبش نيوكتلا دهعم عضخي
7 قفاوملا23٤1 ماع لاوش9 يف خرؤملا913-11 مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ربمتبس

ةّيمـــــسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــينوي3 قــفاوملا2٤٤1 ماــع لاّوـــش22 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع


