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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



٧٠ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢٢
5م٢٢٠٢ ةنس يفناج٥٢

ةيناثلا ىداــمـــج٠٢ يفخّرؤم٠٥-٢٢ مــــقر يذــــيفنتموسرم
لدـــــعـــي ،٢٢٠٢ ةــــنـــس يفـــناـــج٣٢ قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــــع
بجر٨١ يف خّرؤـملا٢١١-٨١ مقر يذيفنتلا موسرملا

ددــــحي يذــــلا٨١٠٢  ةنس ليربأ٥ قفاوملا٩٣٤١ ماع
رداــــــــصلا يراــــــــجــتلا لـــــجـــــسلا جرـــــختسم جذوــــــــمن
.ينورتكلإ ءارجإ ةطساوب

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــــتداــــمـلا امـــيـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

يف خرؤــــملا182-12 مـــــقر يـــسائرلا موــسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا211-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا81٠2 ةنس ليربأ٥ قفاوملا93٤1 ماع بجر81
ءارجإ ةطساوب رداصلا يراجتلا لجسلا جرختسم جذومن
،مّمتملاو لّدعملا ،ينورتكلإ

: يتأي ام مسري

تالجسلا تاجرختسم ةقباطم لجأ ددمي: ىلوألا ةّداملا
موـــسرـــملا نم7 ةداــــملا ماـــكحأ يف هيـــلع صوـــصـــنملا ةيراــــجتلا
قفاوملا93٤1 ماع بجر81 يف خرؤـملا211-81 مــــقر يذيـــفنـــتلا

ةياغ ىلإ ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،81٠2 ةنس ليربأ٥
.22٠2 ةنس وينوي٠3

ةيـــــموـــمـــعلا تاســـسؤـــملاو ةــــيــــموـــــــمـــعلا تارادإلا نكــــــمي ال
اذه ءاضقنا دعب ،ةيراجتلا اهتالماعم يف لبقت نأ ةيداصتقالا
ةطساوب ةرداصلا ةيراجتلا تالجسلا تاجرختسمّ الإ ،لجألا
.ينورتكلإ ءارجإ

ّةيمــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رـــشـــنـــي :٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

32 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس يفناج

نامحرلا دبع نب نميأ

ةـّيميظنتميسارم
ةيناثلا ىدامج١٢ يفخّرؤم١٥-٢٢ مقر يذيفنتموسرم

نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةنـــــس يـــــفناج٤٢ قـــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــع
سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ديدمت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناــــــتدامـلا اـــــميس ال،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص81 يف خرؤمـلا6٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىدامج7 يف خرؤمـلا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قــــــلعتمـلاو8891ةــــــنس رــــــياني62 قــــــفاوملا8٠٤1 ماــــــع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةــــــياقولاب

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاومـلا91٤1 ماــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىداـــمج71 يف خرؤـــمـلا31-1٠ مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو–
نـــــــمضتمـلاو1٠٠2 ةـــــنس تـــــشغ7 قــــــفاومـلا22٤1 ماـــــع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىدامج72 يف خرؤمـلا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قـــــلعتمـلاو٤٠٠2 ةــــنس تـــــشغ٤1 قــــــفاومـلا٥2٤1 ماـــــع ةيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورـــــشب

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قـلـعـتملاو11٠2 ةـنس وـيــنوــي22 قـفاوــمـلا23٤1
،ممتمـلاو لدعمـلا

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤمـلا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو


