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ةّيميظنتميسارم
12 يف خّرؤملا٧٤–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
نم ةيئاملا دراوملا ريزول ةصـــصــــخملا تادامـــــتعالا عــــــيزوــــت
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

دامتعا91٠2 ةنس ةينازـيــــم نـــم ىغــــلي : ىلوألا ةداملا
ّديقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.99( رانيدنويلم نوعستو ةعستهردق

تاقفن “19-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرـتــشملا فيلاكتلا ةينازيم يف
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردــق دامــتعا91٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ةداملا
يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.99(رانيد نويلم نوعستو ةــعــــــست
نينّيبملا نيبابلا يفو ةيئاملا دراوملا ةرازو رييست ةينازيم

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

،ةيئاملا دراوملاريزووةيلاملاريزوفّلكي:٣ ةداملا
يف رشنييذلاموسرملااذهذيفنتب ،هصخياميفلك
ّةيــــطارقــــميّدلا ةّيرئازـــــجلا ةّيروهــــمـــجللةـّيــــمــــسّرلاةدـــــــيرجلا
.ةّيبعّشلا

تشغ٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ٤1 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

ماع ةجحلا يذ٤١ يف خّرؤم٤٣٢–٩١ مقر يسائر موسرم
ليوحت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس تشغ٥١ قفاوملا٠٤٤١
.ةيئاملا دراوملا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

––––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠1 و٦–19 داوــــــــــــــملا امــــيـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــــــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤1و )٦ ةرقفلا(

ماع لاّوـــــش8 يف خّرؤــــــملا٧1–٤8 مقر نوناــقلا ىضـــتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قفاوــــملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عــــيـــــبر91 يف خّرؤـــــملا81–81 مــــقر نوـــناــــقلا ىـــضتـــقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمـسيد٧2 قفاوـــملا٠٤٤1 ماع يناــــثلا

  ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىداــمج12 يف خّرؤـــــملا يسائرلا موــــــسرـــــملا ىضـــــتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــعىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالاباوبألا مقر نيوانعلا

٤٣- 2٠
٤٠ -٤٣

٠٠٠.٠٠٠.21
٠٠٠.٠٠٠.٧8
٠٠٠.٠٠٠.99
٠٠٠.٠٠٠.99
٠٠٠.٠٠٠.99
٠٠٠.٠٠٠.99
٠٠٠.٠٠٠.٩٩

ةيئاملا دراوملا ةرازو
 لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

..............................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا
...........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

.... عبارلا مسقلا عومجم
...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
...لوألا عرفلا عومجم

...............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم



٢٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةجحلا وذ٨٢
5م٩١٠٢ ةنس تشغ٩٢

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا91٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
انويلم نورشعو ةعبرأو ةئامــــتــــسو رــــيـــــيالــــم ةعـــــبرأ هردــــــق
جمانرب ةصخرو )جد٠٠٠.٠٠٣.٤2٦.٤(رانيد فلأ ةئامثالثو
انويلم نوثالثو ةعستو ةئامعبسو رييالم ةعبرأ اهردق
يف نادـــيــــقـم )جد٠٠٠.٠٠٣.9٣٧.٤( راـــنــيد فـلأ ةـــئاــــمـــثالـــثو
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناـــثلا عـــــيبر91 يف خّرؤملا81–81 مقر
)91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد

.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط

هردق عفد دامتعا91٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةداملا
ةئامثالثو انويلم نورشعو ةعبرأو ةئامتسو رييالم ةعبرأ
ةـعبرأ اهردق جمانرب ةـــــصــــــخرو)جد٠٠٠.٠٠٣.٤2٦.٤(رانيد فلأ

رانيدفلأ ةئامثالثو انويلم نوثالثو ةعستو ةئامعبسو رييالم
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ناديقي )جد9٣٧.٤.٠٠٠.٠٠٣(
عيبر91 يف خّرؤملا81–81 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا(
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلل اقبط )91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ةـّيمــــــسّرلاةدــــيرـــجلا يفموــــسرـــملااذـــه رـــشــــني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــــــــــع ةجـــــحلا يذ٣2 يف رئازـــــــــــجلاب رّرـــــــح
.91٠2 ةنس تشغ٤2

يودب نيدلا رون

ماع ةجحلا يذ٨٢ يف خّرؤم٨٣٢–٩١ مقر يسائر موسرم
ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس تشغ٩٢ قفاوملا٠٤٤١
.ةموكحلا يف وضع ماهم

–––––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

2٠1و٦٠–19 ناـــــتداملا اميـــس ال ،روــــتـــــسدلا ىلع ءاـــــــنــــــب–
،هنم )٦ ةرقفلا (

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

،91٠2 ةنس تشغ٤2 نم ءادتبا ،ىهنت: ىلوألا ةداملا
.ةفاقثلل ةريزو اهتفصب ،يسادرم ميرم ةدّيسلا ماهم

ةّيمــسّرلا ةديرــــجلا يف موــــسرــــملا اذــــــــه رشــــــنـــــي :٢ ةداملا
.ةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

حلاص نب رداقلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

ماع ةجحلا يذ٣٢ يف خّرؤم٥٣٢–٩١ مقر يذيفنت موسرم
عـــيزوت لّدـــــعي ،٩١٠٢ ةنــــس تـــــشغ٤٢ قفاوملا٠٤٤١
بسـح٩١٠٢ ةنــسل زيــهـجـتلل ةـلودـلا ةـينازـيم تاقفن
.عاـطـق لـك

–––––––––– 

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناــــــتداـــملا امــــيـــس ال ،روتــــــسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧1–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عــــــــيــــبر91 يف خّرؤـــــــملا81–81 مــــــقر نوـــناـــــــقلا ىـــضــــتقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

  ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

٤ يف خّرؤـــملا٧9–91 مقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنـــس سراـــم11 قــــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــــع بـــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٧22–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي٣1 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

قحلملا
ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

عاطقلا

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا -

............عومجملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

003.426.4

003.426.4

003.937.4

003.937.4

ةاغلملا غلابملا

دامتعاعاطقلا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

ةصصخملا غلابملا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا

ةيرادإلاو ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا -
ةيفاقثلا ةيعامتجالا ةيدعاقلا تآشنملا -
نيوكتلا - ةيبرتلا -

..............عومجملا

)ريناندلا فالآب(

008.697.3

000.002

005.726

003.426.4

008.697.3

000.513

005.726

003.937.4



ـه٠٤٤١ ماع ةجحلا وذ٢٥٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس تشغ٩٢ 6

12 يف خّرؤملا٣٤–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنـــس يفناــــــج82 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمج
نكـــسلا ريزول ةصــــصـــخملا تادامـــتعالا عـــيزوـــت نمــــضتملاو
نوناــق بـجوـمب رييــستلا ةينازـيم نـم ةنيدملاو نارمعلاو
،91٠2 ةنسل ةــيلاــملا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا91٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
رانيد فلأ نوسمخو ناتئامو انويلم نوثالثو نانثاو ةئام
نكسلا ةرازورييست ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٥2.2٣1(
”أ“ لودجلا يفةنّيبملا باوبألا يفوةنيدملاو نارمعلاو
.موسرملا اذهب قحلملا

هردق دامـــتعا91٠2 ةنــــس ةـــيـــنازــــيمل صــــــصخي :٢ ةداملا
رانيد فلأ نوسمخو ناتئامو انويلم نوثالثو نانثاو ةئام
نكسلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٥2.2٣1(
”ب“ لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو ةنيدملاو نارمعلاو
.موسرملا اذهب قحلملا

نارمعلاو نكسلاريزوو ةيلاملاريزو فلكي :٣ ةداملا
يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخياميفلك ،ةنيدملاو
ةّيرئازــــــجلا ةّيروهـــــمــــجللةـّيــــمــــسّرلاةدـــيرــــجلا يفرــــشـــــني
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

تشغ٤2 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ٣2 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

يودب نيدلا رون

ةجحلا يذ٣٢ يف خّرؤم٦٣٢–٩١ مقر يذيفنت  موسرم
نمــــضتي ،٩١٠٢ ةنــــس تــــشغ٤٢ قــــفاوــــملا٠٤٤١ ماــــــع
نكـــــسلا ةرازو ريـــيـــــست ةينازــــيم يف داــــمتعا لــــقن
.ةنيدملاو نارمعلاو

–––––––––– 

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناـــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماــــع لاّوـــش8 يف خّرؤـــــــملا٧1–٤8 مقر نوناقلا ىــضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عــــيـــبر91 يف خّرؤــــملا81–81 مــــقر نوــــناـــــقلا ىضـــــــتقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

  ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

٤ يف خّرؤملا٧9–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام11 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

”أ“قحلملا لودجلا

)جد( ةاغلملا  تادامتعالاباوبألا مقر نيوانعلا

1٣- 11

1٣- 21

1٣ -٣1

000.000.61

000.000.71

000.000.6

000.000.93

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو
 لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

بتارلا - ءانبلاو ةيرامعملا ةـــسدـــــنهلاو ريـــــمعتلل ةــــــــيزكرــــماللا حــــلاــــــصملا
.....................................................................................طاشنلل يسيئرلا

تاضيوعتلا - ءانبلاو ةيرامــــعملا ةسدــــنهلاوريـــــــمــــعتلل ةيزكرــــماللا حلاــــصملا
.......................................................................................ةفلتخملا حنملاو

نومدختسملا -ءانبلاو ةيرامــعملاةسدــــنهلاو ريمـــعتلل ةيزكرماللا حلاــــــصملا
نامــــضلا تاكارـــتــــشاو يلئاــــع عـــباــــط تاذ حــــنم ،بـــتاورلا ،نودـــــقاعتـــــملا
................................................................................................يعامتجالا

....لوألا مسقلا عومجم



٢٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةجحلا وذ٨٢
7م٩١٠٢ ةنس تشغ٩٢

)عبات( ”أ“قحلملا لودجلا

)جد( ةاغلملا  تادامتعالاباوبألا مقر نيوانعلا

٣ -٣٣1

1٣- 11

1٣- 21

1٣ -٣1

٣ -٣٣1

000.000.21

000.000.21

000.000.15

000.000.15

000.000.6

000.000.14

000.000.4

000.000.15

000.052.03

000.052.03

000.052.18

000.052.18

000.052.231

000.052.231

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

نامضلا - ءانبلاو ةيرامعـــملا ةسدنــــهلاو ريمـــعـــتلل ةـــيزــــكرــــماللا حلاـــــصملا

................................................................................................يعامتجالا

....ثلاثلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا

ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

يسيئرلا بتارلا- ةيــــموـــمعلا تازيهـــجـــتللةيزكرـــــماللا حلاــــــصملا

.................................................................................................... طاشنلل

حـــنـــمـــلاو تاـــضـــيوعـــتلا - ةيـــموـــمعلا تازيـــهـــجـــتلل ةـــيزكرــــماللا حــــلاـــصــــملا

...................................................................................................ةفلتخملا

،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

.........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاعلا عباطلا تاذ حنم

....لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...............يعامتجالا نامضلا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

....ثلاثلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

.... لوألا عرفلا عومجم

....................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم



000.000.3

000.000.3

000.000.3

000.000.3

000.000.7

000.000.7

000.000.7

000.000.7

000.000.33

000.000.06

000.000.39
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 ”ب“قحلملا لودجلا

ةصصخملا  تادامتعالاباوبألا مقر
)جد( نيوانعلا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو
 لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

حـنملا - ءاـنـبـلاو ةــيراــمــعملا ةسدــنــهــلاو رــيــمــعــتــلــل ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا

................................................................................................... ةيلئاعلا

....ثلاثلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

......................ةيلئاعلا حنملا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

....ثلاثلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

 ....ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سماخلا يئزجلا عرفلا
نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

...................... طاشنلل يسيئرلا بتارلا- نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

.....................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

....لوألا مسقلا عومجم

33- 11

33- 11

13- 11

13- 21



000.000.6

000.052.32

000.052.92

000.052.221

000.052.221

000.052.231

000.052.231
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)عبات(  ”ب“قحلملا لودجلا

ةصصخملا  تادامتعالاباوبألا مقر
)جد(

نيوانعلا

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..............................................ةيلئاعلا حنملا - نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

......................................يعامتجالا نامضلا - نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

....ثلاثلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....سماخلا يئزجلا عرفلا عومجم

.... لوألا عرفلا عومجم

..............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

33- 11

33- 31

ةّيدرفميسارم
٠٤٤١ ماـــــــع ةـــجــــحلا يذ٢١ يف خّرؤــــــم يــــــسائر موـــــــسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس تشغ٣١ قفاوملا
.لوألا ريزولا حلاصم ىدل ةمهمب ةفّلكم

––––––––––––

٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىولس ةسنآلا ماـهـم ىـهـنـت ،91٠2 ةنس تشغ٣1 قفاوملا

،لوألا ريزولا حلاـــــصم ىدل ةمــــهمب ةّفلكم اهتـــــفــــصب ،ردنـــــكـــــس
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––

٠٤٤١ ماــــع ةجـــحلا يذ٢١ يف خّرؤــــــم يـــــسائر موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس تشغ٣١ قفاوملا
ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان
.يرادإلا حالصإلاو

––––––––––––

٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةيركوب ليعامسا ّديسلا ماـهـم ىـهـنـت ،91٠2 ةنس تشغ٣1 قفاوملا

ةـــــماـــــــعلا ةيريدملاب تاقيبطتلاو جماربلل ريدم بئان هتفصب
ةفيظوب هفـــــــــــــيلــــكــــتل ،يرادإلا حالـــــــصإلاو ةيـــــموـــــمعلا ةفيـــــظولل
.ىرخأ

٠٤٤١ ماـــــــــع ةجــــــــحلا يذ٢١ يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس تشغ٣١ قفاوملا

.ةّيروهمجلا سيئر ىدل راشتسم
––––––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

2٠1و2–29و٦–19 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )٦ ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠٤2–99 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو9991 ةنس ربوتكأ٧2 قفاوملا٠2٤1 ماع بجر٧1
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

مّرحم٦ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
نييعت نمضتملاو٤1٠2 ةنس ربوتكأ٠٣ قفاوملا٦٣٤1 ماع
،ةّيروهمجلا سيئر ىدل اراشتسم ،يدوج ميرك دّيسلا

: يتأي ام مسري

هتفصب ،يدوــــــج ميرك دّيـــسلا ماـــهم ىـــهنـــــت : ىلوألا ةداملا
 .ةّيروهمجلا سيئر ىدل اراشتسم

ةّيمسّرلا ةدــيرــــجلا يفموـــــسرــــملا اذـــــه رـــشـــــنـــــي:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع
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٠٤٤١ ماـــــــــــع ةـــجــــحلا يذ٢١ يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــــــسرـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنــــس تشـــغ٣١ قــــفاوــــملا

سلجملل ةماعلا ةنامألاب لئاسولاو ةرادإلا ريدم
.ناسنإلا قوقحل ينطولا

––––––––––––

ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دـمحم دّيسلا ماـهـم ىـهـنـت ،91٠2 ةنس تشغ٣1 قفاوملا٠٤٤1

ةنامألاب لئاـسوــــلاو ةرادإلل ارــــيدــــمهتفــــصب ،شادــــعب بيـــــطلا

.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ةماـــعلا

–––––––––––★–––––––––––

٠٤٤١ ماــــع ةـــجــــــحلا يذ٢١ يف خّرؤــــــــم يــــسائر موــــــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس تشغ٣١ قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةماعلا ةرادإلا

––––––––––––

ةـــجــــــحلا يذ21 يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرـــــم بــــجومب

ديمحلا دبع ّديسلا ّنيعي ،91٠2 ةنس تشغ٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماـع

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةماعلا ةرادإلل اريدم ،يعومج

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٢١ يف خّرؤم يسائر موسرم
تاراطإلا ريدم نييعت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس تشغ٣١
.ةّيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––

ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دـمحم دّيسلا نّيعــــي ،91٠2 ةـــــنــــــس تـــــشغ٣1 قـــــــــفاوــــــملا٠٤٤1

.ةّيروهمجلا ةسائرب تاراطإلل اريدم ،روكاش

–––––––––––★–––––––––––

٠٤٤١ ماــــع ةــــجــــــحلا يذ٢١ يف خّرؤــــــم يــــسائر موـــــــــسرم
نييعت نمضتي ،٩١٠٢ ةنــــس تــــــــــشــــــغ٣١ قــــــــفاوـــــــــــملا

ةــــسائرــــب ةّيمـــــسّرلا تاماقإلاو لابقتـــــسالا رـــــيدـــــم
.ةّيروهمجلا

––––––––––––

ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دمحأ دّيـــــسلا نّيعـــــي ،91٠2 ةـــــنـــــس تــــشــــغ٣1 قـــــفاوـــــملا٠٤٤1

ةسائرب ةّيمسّرلا تاماقإلاو لابـــقــــتـــــسالل ارـــــيدــــــم ،يدـــــــشار

.ةّيروهمجلا

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٢١ يف خّرؤم يسائر موسرم
ريدم ماهـم ءاــــهــــنإ نمــــضــــــتي ،٩١٠٢ ةــــنـــــس تـــــشـــــغ٣١
ةيريدملا يف طبضلا تارادإو ةينطولا تاسسؤملا
.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا

––––––––––––

ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـّيــــــســلا ماــــــهــم ىــهـــــــنـــت ،91٠2 ةـنــــــس تـــــــشـغ٣1 قـــــفاوــــملا٠٤٤1
ةينطولا تاسسؤملل اريدم هتفصب ،يعومج ديمحلا دبع
،ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف طبضلا تارادإو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٢١ يف خّرؤم يسائر موسرم
ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضــتي ،٩١٠٢ ةنـــس تـــشـــــغ٣١
.نيدهاجملا

––––––––––––

ماع ةجـــحلا يذ21 يف خّرؤـــم يـــــسائر موـــسرم بــــجومب
نيدّيسلا ماـهــــم ىـهــــنـت ،91٠2 ةنــــس تـــشغ٣1 قــــفاوــــــملا٠٤٤1
فئاظوب امهفيلكتل ،نيدــهاــــجملا ةرازوــــب ،امـــــهامــــــسا يتآلا
: ىرخأ

،ناويدلل اسيئر هتفصب ،يحي نب دـمحم–

.اماع اشتفم هتفصب ،ةقيبر ديعلا–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٨٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس تشغ٩٢
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ناويد

–––––––––––

٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شابخ دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،91٠2 ةنس تشغ92 قفاوملا

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ناويدل اسيئر هتفصب
–––––––––––★–––––––––––

٠٤٤١ ماـــــع ةــــجـــــحلا يذ٢١ يف خّرؤــــــم يــــسائر موـــــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنـس تــــشغ٣١ قــــــفاوــــملا

دراوملا ةرازوب يرلا تائيهتو تاــــساردلا رــــيدـــــم
.ةيئاملا

––––––––––––

ماع ةجــحلا يذ21 يف خّرؤم يــــــسائر موـــــسرم بــــــجومب
رهاط دّيسلا ماـهـم ىـهـنـت ،91٠2 ةنس تشغ٣1 قفاوــــملا٠٤٤1
ةرازوب يرلا تائيهتو تاساردلل اريدم هتفصب ،يواشيع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيئاملا دراوملا
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٠٤٤١ ماـــــــع ةجــــحلا يذ٢١ يف خّرؤــــــــم يــــسائر موــــــسرم

نيــــيعـــتلا نمـــضــــتي ،٩١٠٢ ةنــــس تــــشغ٣١ قــــفاوــــملا

.نيدهاجملا ةرازوب

––––––––––––

ماع ةجـــحلا يذ21 يف خّرؤم يـــــسائر موــــسرم بـــــجومب

يــتآلا نادّيـــــسلا نّيعــــي ،91٠2 ةـــنـــس تـــشـــغ٣1 قـــفاوــــملا٠٤٤1

: نيدهاجملا ةرازوب ،امهامسا

،ناويدلل اسيئر ،ةقيبر ديعلا–

 .اماع اشتفم ،يحي نب دـمحم–

قـــــفاوــــملا٠٤٤١ ماـــع ةجحلا يذ٢١ يف خّرؤـــم يسائر موسرم
ةيريدملاب نييعتلا نمضتي ،٩١٠٢ ةنـــس تـــــشـــــغ٣١
.يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا

––––––––––––

ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،91٠2 ةنس تشغ٣1 قفاوملا٠٤٤1
ةيمومعلا ةفيظولل ةماــــعلا ةـــيرــــيدـــــملاب ،مــــهؤاــــمــــسأ ةـــيــــــتآلا

: يرادإلا حالصإلاو

،يلآلا مالعإلل اريدم ،ةيركوب ليعامسا–

،تاقيبطتلاو جماربلل ريدم ةبئان ،ريصبل ةميهف–

.نيمدختسملل ريدم بئان ،ةشعوب نيدلا رون–

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق

بادـــــتنا نمـــضـــتي ،٩١٠٢ ةنـــــس وـــيـــــلوــــي٠٣ قــــفاوـــــملا
اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق
يرــكــــســـــعلا فانئتــــسالا سلــــجمب ماــــهتالا ةفرــــــــغل
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا/نارهوب

––––––––––––

ةدـــعقلا يذ٧2 يف خّرؤـــم كرتــــــشم يرازو رارق بجومب
دّيسلا بدتني ،91٠2 ةنس وــــــــيلوـــــــي٠٣ قــــــــفاوــــملا٠٤٤1 ماـــــع
هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،ةدادمح نب دمحأ جاح
/ نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغل اسـيئر
نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس ةدمل ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا
.91٠2 ةنس ربمتبس لّوأ

–––––––––––★–––––––––––

٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
بادتنا نمضتي ،٩١٠٢ ةنــــس وـــيلوـــــي٠٣ قــــفاوــــملا

اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق
ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركـــسعلا ةمــــكحملل
.ةيناثلا

––––––––––––

ةدعقلا يذ٧2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
دّيــــسلا بدــــــتـــــــني ،91٠2 ةنـــــس وــــيلوي٠٣ قفاوـــــــملا٠٤٤1 ماــــــع
اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،زعلا نامحرلا دبع
،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا ةمكحملل

.91٠2 ةنس ربمتبس لّوأ نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس ةدمل

ينطولا عافدلا ةرازو

٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
بادتنا ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا

اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق
ةيركــــسعلا ةيـــحاــــنلا / نارـــهوـــب ةيركـــسعلا ةمكــــحملل
.ةيناثلا

––––––––––––

ةدعقلا يذ٧2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
دّيسلا بادتنا ىهني ،91٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع
اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،يراخوب يلاليجلا
،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا ةمكحملل
.91٠2 ةنس تشغ1٣ نم ءادتبا

–––––––––––★–––––––––––

٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
بادتـــنا نمـــضـــتي ،٩١٠٢ ةنــــس وــــيلوـــي٠٣ قــــفاوــــملا

اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق
ةيحاـــنلا / نارــــهوب يركــــسعلا فانئــــتـــسالا سلــــجمل

.ةيناثلا ةيركسعلا
––––––––––––

ةدعقلا يذ٧2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
يلاليجلا ّديسلا بدتني ،91٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع
سلجمل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،يراخوب
،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا

.91٠2 ةنس ربمتبس لّوأ نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس ةدمل



ـه٠٤٤١ ماع ةجحلا وذ٢٥٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس تشغ٩٢ 12

لدعلا ةرازو
تشغ٠٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ّةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم رارق

ةبلط فيظوتل ةينطو ةقـباسم حـتـف نـمضتـي ،٩١٠٢ ةنس
 .٩١٠٢ ةنسل ةاضق

````````````````````

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

12 يف خّرؤــــملا11-٤٠ مــــقر يوـــضعلا نوــــناقلا ىـــــضتقمب –

نمضتملاو٤٠٠2 ةــنس رـــبمتبس٦ قــــفاوملا٥2٤1 ماـــع بـــجر

،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

٤2 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نييعت نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ

يف خّرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىــضتقمبو –

يذـلا٤٠٠2 ةـــنس رـــبوتكأ٤2 قـــفاوملا٥2٤1 ماـــع ناــــضمر٠1

 ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا9٥1-٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددحي يذلا٦1٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا٧٣٤1 ماع نابعش٣2

طورشو اـهريس تاــيفيكو ءاــضقلل اـــيلعلا ةـــسردملا مــــيظنت

ةاضقلا ةبلطلا قوـــقحو اـــــهيف ةــــساردلا ماــــظنو اــــهب قاــــحتلإلا

،هنم٥2 ةداملا اميس ال ،مهتابجاوو

: يتأي ام ررقي

موـــــسرــملا نـــــــم٥2 ةداــــملا ماــــــكحأل اــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا

قفاوملا٧٣٤1 ماع نابعش٣2 يف خّرؤملا9٥1-٦1 مقر يذيفنتلا

ىوــتسم ىلـــع حـــتفت ،هالـــــعأ روــــكذملاو٦1٠2 ةــــنس وـــــــيام٠٣

نيتئاـــم فـــيظوتل ةــــينطو ةـــقباسم ءاــــضقلل اــــيلعلا ةـــــسردملا

.91٠2 ةنسل ايضاق ابلاط )٧٤2( نيعبرأو ةعبسو

ىلإ٣1 نم ةقباسملا يف ليجستلا ةرتف ددحت :٢ ةداملا

.91٠2 ةنس ربوتكأ1٣

.91٠2 ةنس ربمسيد رهش يف لوبقلا تارابتخا ىرجت

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــــه رــــــشني:٣ ةداملا

.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠2 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ّةجـــحلا يذ91 يف رـــــئازجلاب رّرـــح

.91٠2 ةنس تشغ

يتامغز مساقلب

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

٠٤٤١ ماـــــعةّجحلايذ٧ يف خّرؤـــم كرـــتشم يرازو رارــــق
قطانمنالعإنمضتي ،٩١٠٢ ةنستشغ٨ قفاوملا

.يزيليإةيالوبةبوكنم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةـــــئيهتلاو ةــــــيـــلحملا تاـــــعاـــمجلاو ةـــــــيـــلـــخادــــلا رــــــيزو ّنإ
،ةــــــينارمعلا

،ةيلاملا ريزوو

٤2يفخّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو91٠2 ةـنسسرام1٣قفاوملا٠٤٤1ماعبجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

82 يف خّرؤملا2٠٤-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠991 ةـنس رــبــمسيد٥1 قــفاوملا11٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمـــج
راـــطخألاو ةـــيعيبطلا ثراوـــكلا قودـــنص مــــيظنت نـــــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو ىربكلاةيجولونكتلا

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملاريزو تايحالص

يفخّرؤملا1٣٣-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
81٠2ةنسربمسيد22قفاوملا٠٤٤1ماعيناثلاعيبر٤1
ةــيلحملاتاـــعامجلاوةــيلخادلارــــيزوتايحالصددــحـييذــــــلا

،ةينارمعلاةئيهتلاو

،يزيليإ ةيالو يلاو نم مدقملا لّصفملا ريرقتلا ىلع ءانبو –

،نيينعملا ءارزولا عم رواشتلابو –

: يتأي اـمنارّرـقي

تــــناجاـــتـــيدلب،ةـــبوــــكنمقـــــطاـــنمنـــــــلعـــــت: ىلوألا ةّداملا
ويام1٣و٠٣خيراتبتعقويتلاتابلقتلابقعيزيليإو

.91٠2ةنس

ةـــّـيمــــسّرلا ةدــــيرـجلا يــــف رارــــــقلا اذــــــــه رـــــــشــــني:٢ ةّداملا
.ةــــّيبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا ةــــّيروهمجلل

تشغ8 قفاوملا٠٤٤1 ماعةّجحلايذ٧ يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

لاكول دمــحم

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

نومحد نيدلا حالص



٢٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةجحلا وذ٨٢
13م٩١٠٢ ةنس تشغ٩٢

: يــتأي ام ررقي

ةـــــلّدــــعــــملا ،٦٦ ةداـــــملا ماــــكـــــحأل اقـــيـــبــــطــــت: ىلوألا ةداملا
٤1 يف خّرؤملا٤٠-29 مقر يعيرشتلا موسرملا نم ،ةمّمتملاو
2991 ةــــنـــــس ربوـــتــــكأ11 قــــفاوــــملا٣1٤1 ماـــــع يناـــثـــلا عــيــبر
يتلا ةــصاـــخلا تازيـــهـــجتلا ةـــمئاــــق ددـــــحت ،هالـــعأ روـــكذـــــــملاو
قوقحلا نم ةافعملا ،كراـمجلل ةماــــعلا ةـــيرـــيدـــملا اهدروتـــــست
 .رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف ،ةيكرمجلا

ىلع اــــضـيأ ،هالـــعأ ىلوألا ةداـــــملا ماـــكحأ قبـــــطت:٢ ةداملا
ةيريدملا باسحل اهداريتسا متي امدنع ،ةروكذملا تازيهجتلا
.كرامجلل ةماعلا

ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالل:٣ ةداملا
بسح تاداهش كرامـــــجلل ةماـــــعلا ةيرـــيدــــملا رّرحت ،باـــــســــحل

ةدئاـــــــــفل رارـــــــقلا اذـــــــهب يناـــــــثلا قـــــحــــلملاب قـــفرــــــملا جذوـــمـــنلا
.اهباسحل تايلمعلا نورشابي نيذلا نيدروتسملا

.ةكرمجلا ةيلمع دنع تاحيرصتلاب تاداهشلا قفرت

ماع لوألا عيبر٤1 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:٤ ةداملا
تازيهجتلا ةمئاق ددحي يذلا٦991 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٧1٤1
 .كرامجلل ةماعلا ةيريدملا اهدروتست يتلا ةصاخلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي81 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش٥1 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

لاكول  دمـحم

ةيلاملا ةرازو

وينوي٨١ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٥١ يف خّرؤم رارق
يتلا ةصاخلا تازيهجتلا ةمئاق ددحي ،٩١٠٢ ةنس
نم ةافعملا ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا اهدروتست
.ةيكرمجلا قوقحلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا٧٠-9٧ مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوناق نمـــضـــتــــملاو9٧91 ةــــنـــــس وـــــيلوـــــــي12 قـــــفاوـــــملا99٣1
،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا

يف خّرؤملا٤٠-29 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو–
2991 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا٣1٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
امّيس ال ،2991 ةنسل يليـمكـــتلا ةـــيلاــملا نوـــناــــق نمـــــضتملاو
 ،هنم٦٦ ةداملا

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٧1٤1 ماع لّوألا عيبر٤1 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تازيهجتلا ةمئاق ددحي يذلا٦991 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا
،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا اهدروتست يتلا ةصاخلا

لوألاقحلملا
ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلا عم كرامجلل ةماعلا ةيريدملا فرط نم دروتسملا صاخلا داتعلا ةمئاق

دنبلاو دنبلا
تاجتنملا نييعتيفيرعتلا يعرفلا

0106.19.11.00

3824.90.30.00

3914.00.00.00

م 3923.90.00.00

39.26

 لاسنإلل ةيلصأ بالك - - - -

تانويألا تالدبتسم - - -

لاكشأب ،٣1.9٣ ىلإ1٠.9٣ دونبلا يف ةلخادلا تائيزجلا ددعتم نم ةنوكملا تانويألا تالدبتسم
ةيلوأ

)ةريغص ةبوبنأ( اهريغ -

٤1.9٣ ىلإ1٠.9٣ نم دونبلا يف ةلخاد ىرخأ داوم نم تازجنمو كيتسالبلا نم ىرخأ تازجنم
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)عبات( لوألاقحلملا

دنبلاو دنبلا
تاجتنملا نييعتيفيرعتلا يعرفلا

م 4015.19.90.00

42.01

42.03

م 4503.90.99.00

4818.10

م 4818.20

م 4818.90.90.00

49.01

49.02

58.10

61.01

م 61.16

م 62.11

م 6216.00.10.00

م 63.01

6307.20.00.00

م 6307.90.99.00

64.03

6406.90.92.00

 )طاطملا نم ةيربخم نمأ تازافق ( اهريغ - - -

،ةبكرلا تايقاو ،حامرلا ،ماهسلا اهيف امب( تاناويحلا لكل لاحرلا ةعانص وأ ةجارسلا تاجتنم
تاجتنملاو ،بالكلا فطاعم ،ةنصحألا اهلمحت ةصاخ سايكأ ،ةجارسلا تاداجس ،تايلضعلا
داوملا فلتخمب ،)ةلثامملا

داعملا وأ يعيبطلا دلجلا نم ةسبلأ قحاولو ةسبلأ

)نيلفلا نم ذاقنإ تاماوع( اهريغ - - - -

يحص قرو -

)ليدانمو ةيودي فشانم( فيفجتلاو جايكاملا حسمل ليدانم ،ليدانم -

)سكاع قرو( اهريغ - - -

ةلصفنم قاروأ ىلع تناك ولو ،ةلثامم تاعوبطمو تابيتك ،بتك

تانالعإ ىلع ةلمتشم وأ ةروصم تناك نإو ،ةعوبطم ةيرود تارشنو تالجمو فحص

تافرخز وأ طئارش وأ عطق لكش ىلع تازرطم

،رـطملاو حـيرـلا نـم ةـيـقاو تارـتس ،تاءاــبــع ،)تاــباــك( ماــمــكأ نودــب فــطاــعــم ،ةــيــبــقأ ،فــطاــعــم
مقر دنبلا يف ةلخادلا فانصألا ءانثتساب ،تارنصم نم ،ةيبصلا وأ لاجرلل ةلثامملا فانصألاو
٣٠.1٦

نم ،ادرفنم ماهبإلاو اعم ةعبرألا عباصألا وسكت تازافقو عباصأ الب تازافقو ةيداع تازافق
)ةيربخم نمأ تازافق( ةيشورك وأ تارنصم

؛ةحابسلل )ةريصق ليوارسو ناصمق( ةسبلأ ،جلزتلل مقطأو ةيدرأ ،)جننيرت( ةضايرلل ةيدرأ
)صاصرلا نم ةيقاو تارتس(ىرخأ ةسبلأ

 )ةيشورك وأ تارنصم نم يتلا كلت ريغ ةيربخم نمأ تازافق( تازافق - - -

)قيرحلل ةداضم ةيطغأ( ةيطغأو تايناطب

ةاجنلل ةمزحأو تارتس -

)صاصرلا نم ةيقاو تارتس( اهريغ - - - -

يعيبط دلج نم هوجوو ددجم وأ يعيبط دلج وأ نئادل وأ طاطم نم ةيجراخ لاعنب ةيذحأ

ةلثامم فانصأو ناقيس تايقاوو ،ةيذحألا ةيوقتل ىرخأ تاقامط - - - -



٢٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةجحلا وذ٨٢
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)عبات( لوألاقحلملا

دنبلاو دنبلا
تاجتنملا نييعتيفيرعتلا يعرفلا

6505.00.20.00

65.06

65.07

6812.91.00.00

م 6909.11.10.00

م 6909.11.10.00

م 6909.12.10.00

م 6909.12.10.00

م 6909.19.10.00

م 6909.19.10.00

م 7010.90

70.17

م 7020.00.99.00

م 7117.19.90.00

7315.20.00.00

73.16

م 7323.93.20.00

م 7323.93.20.00

م 8203.20.00.00

م 8301.50.00.00

83.03

اهلثامي امو كرامجلاو ةطرشلاو يركسعلا يزلل تايبيكو تاعبقو تايقاط - - -

ةفرخزم تناك نإو ،ىرخأ سأر ةيطغأو تاعبق

تاعبق فاوح ،تاعبق رطأ ،تاعبق ةيطغأ ،ةزهاج نئاطب ،تاعبقلا لخاد زيهجتلل ةطرشأ
تاعبقلا لكايه تيبثت رويسو

سأرلا ةيطغأو ةيذحأ ،ةسبلأ عباوت ،ةسبلأ - -

)نيلسروبلا نم ميرم مامح( تاربتخملل - - -

)نيلسروبلا نم ةقعلم( تاربتخملل - - -

)زهوم سايقم ىلع9 قوفت وأ لداعت ةبالصب ميرم مامح( تاربتخملل - - -

)زهوم سايقم ىلع9 قوفت وأ لداعت ةبالصب نيلسروبلا نم ةقعلم( تاربتخملل - - -

)ميرم مامح( تاربتخملل - - -

)فزخلا نم ىرخأ قعالم( تاربتخملل - - -

)ةريبك ةجاجز( اهريغ -

ارياعم وأ اجردم ناك ول و ،تايلديصلا وأ ةحصلا ،تاربتخملل جاجز

)جاجزلا نم ذاقنإ تاماوع( اهريغ- - - -

)ةيداعلا نداعملا نم تاراش( اهريغ - - -

قالزنالل ةعنام لسالس -

بلص وأ ديدح وأ بلص ديدح نم اهؤازجأو نفس فيطاطخو يسارم

)يتاتسومرت مامح( ءازجألا كلذ يف امب ،اهريغ - - -

)أدصلل مواقملا ذالوفلا نم يئابرهك ريغ ميرم مامح( ءازجألا كلذ يف امب ،اهريغ - - -

”تاسنب” تاشامك( ةلثامم ددعو طقالم ،)ةعطاقلا عاونألا كلذ يف امب( ”تاسنب” تاشامك -
)متخلل

)دافصأ( قيلاغم ةنمضتم ،قالغأب رطأو قالغأ -

فرغلل ،تانامألاو عئادولا نئازخو )ةنومأم( ةحفصم باوبأو هاوقم قيدانص ،ةنومأم نئازخ
ةيداع  نداعم نم ،اهلثامي امو تادنتسملا وأ دوقنلل ةنومأم قيدانصو بلع ،ةنومأملا
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)عبات( لوألاقحلملا

دنبلاو دنبلا
تاجتنملا نييعتيفيرعتلا يعرفلا

8309.90.10.00

8414.10.10.00

8414.10.20.00

8414.10.90.00

8414.60.00.00

م 8414.80.90.00

84.15

م 8418.69.90.00

م 8419.40.99.00

م 8419.60.10.00

م 8419.60.20.00

م 8419.89.99.00

م 8419.89.99.00

م 8421.19.10.00

م 8421.19.99.00

م 8422.30.31.00

م 8422.30.39.00

8424.10.10.00

8424.10.90.00

84.25

عاونألا عيمجب ماتخأ - - -

: ءاوهلا غيرفت تاخضم -

يكيناكيم ريغ مكحتب - - -

يروحملا وأ يزكرملا درطلا ، زجاحلا باجحلا ، سبكملا ، لئادبلا - - -

ءاوهلا غيرفت تاخضم نم اهريغ - - -

مس٠21 ةيقفألا اهبناوجل ساقم ربكأ زواجتت ال ةيطغأ -

)ربتخملا ةيطغأ( اهريغ - - -

ةبوطرلاو ةرارحلا ليدعت تازيهجتو كرحمب ةحورم ىلع ةيوتحم ،ءاوهلا فييكت ةزهجأو تالآ
ةدح ىلع اهيف ةبوطرلا ميظنت نكمي ال يتلا تالآلا كلذ يف امب

)اتسويرك( اهريغ - - -

)ةيوضعلا داوملا ريطقتو ظفحل مدختست ،ةيغارف ةراود تارخبم( ىرخأ تالامعتسال - - -

)نرف( ءاوهلا لييست ةزهجأو تالآ - - -

)نرف( ءاوهلا ريغ ىرخألا تازاغلا لييست ةزهجأو تالآ - - -

)طوغضم( ىرخأ تالامعتسال - - - -

)يتاتسومرت مامح( ىرخأ تالامعتسال - - - -

تاربتخملا يف ةلمعتسملا عاونألا نم يزكرملا درطلاب فيفجت ةزهجأ - - -

اهريغ - - - -

)سايكأ محلم( يزاغلا وأ يئاوهلا غيرفتلاب ةئبعت - - - -

)سايكأ محلم( اهريغ - - - -

)ةلومحم( ةأبعم تناك نإو ،قئارحلا ءافطإ ةزهجأ - - -

ةأبعم تناك نإو ،ىرخأ قئارح ءافطإ ةزهجأ - - -

،ةيدومع وأ ةيقفأ تاناوطسأ تاذ عفاور ؛سيداوقلا تاذ عفاورلا ادع ،عفاورو ،تاركب تاذ عفاور
”تاتيرفع” عفاور
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)عبات( لوألاقحلملا

دنبلاو دنبلا
تاجتنملا نييعتيفيرعتلا يعرفلا

84.42

84.43

8462.91.10.00

8462.91.90.00

84.67

84.68

84.70

84.71

84.72

84.73

م 8479.82.20.00

م 8479.89.90.00

8486.20.10.00

8486.20.90.00

ريضحتل ،)٥٦.٤8 ىتح٦٥.٤8 نم دونبلا يف ةلخادلا ةيلآلا ددعلا ءانثتساب( تادعمو ةزهجأو تالآ
نم اهريغ وأ تاناوطسأ ،حاولأ ؛ةعباط رصانع نم اهريغ وأ تاناوطسألا ،حاولألا عنص وأ

ةعابطلا ضارغأل ةرضحم )ايفارغوتيل( ةعباط راجحأ ؛تاناوطسأ ،حاولأ ،ةعباط رصانع
)ةلوقصملا وأ ةببحملا وأ ةحوسمملا ،لثم(

يف ةلخادلا ةعبطلا رصانعلا نم اهريغو تاناوطسألا ،حاولألا ةطساوب ةعابطلل ةزهجأو تالآ
اهؤازجأ ،ةعمجم تناك نإو ،يليمسكاف تالآ ،خسن تالآ ،ىرخأ ةعابط تالآ ،2٤.٤8 دنبلا

اهمزاولو

ةيكيلورديه سباكم - -

يمقر مكحت تاذ - - -

اهريغ - - -

رـيـغ وأ يئاـبرـهـك كرـحمب وأ اــيــكــيــلوردــيــه وأ طوــغضملا ءاوــهــلاــب لــمــعــت ،دــيــلاــب لــمــعــتست ددــع
اهب اجمدنم يئابرهك

ةزهجأو تالآ ،٥1.٥8 دنبلا يف ةلخادلا كلت ادع ،عطقلا ىلع ةرداق تناك نإو ،ماحل ةزهجأ و تالآ
حطسألا ةيسقتل تازاغلا اهيف لمعتست

،ةيباسح فئاظو تاذ تامولعملا ضرعو عاجرتساو ليجستل بيجلا مجحب تالآو ،ةبساح تالآ
ةادأ ةنمضتم ،تالآ نم اهلثامي امو ،ركاذتلا رادصإ تالآ ،عباوطلا متخ تالآ ،ةبساحم تالآو
ةلجسم دقن قيدانص ،ةبساح

تامولعملا لقن تالآ ،ةيرصب وأ ةيسيطانغم تائراق ،اهتادحوو تامولعملل ةيتاذلا ةجلاعملل تالآ
عضوم يف ةلومشم الو ةروكذم ريغ ،تامولعملا هذه ةجلاعمل تالآو ،زومر ةئيهب لماوح ىلع
رخآ

عبطل تالآ ،لسنتسا وأ فارغوتكيه زارط ،خاسنتسالا تالآ لثم( بتاكملل ىرخأ ةزهجأو تالآ
يرب تالآ ،اهفيلغت وأ اهدع وأ دوقنلا زرف تالآ ،ةيدقنلا قاروألل يلآ فرص تالآ ،نيوانعلا
)كيبشتلا وأ بقنلا تالآ ،مالقألا

ةفصب وأ ارصح لامعتسالل ةدعم )اهلثامي امو لقنلا قيدانصو ةيطغألا ادع( مزاولو ءازجأ
2٧.٤8 ىتح9٦.٤8 نم دونبلا يف ةلخادلا ةزهجألا وأ تالآلا يف ةيسيئر

وأ بالحت وأ سناجت وأ لخن وأ ةلبرغ وأ قحس وأ شرج وأ نجع وأ طلخ ةزهجأو تالآ - - -
)ةلبرغ زاهج( بيلقت

)رباخملل كرحم( اهريغ - - -

ةيتوصلا قوف تاددرتلاب لمعت تادعم - تالآ - - -

ةلماكتم ةينورتكلإ رئاود وأ ةلصوملا هبش تادعملا ةعانصل ةزهجأو تالآ - - -
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)عبات( لوألاقحلملا

دنبلاو دنبلا
تاجتنملا نييعتيفيرعتلا يعرفلا

85.02

85.04

85.06

85.07

85.13

م 8514.40.90.00

8515.11.00.00

م 8516.79.90.00

8516.80.10.00

8516.80.90.00

85.17

85.18

85.19

85.21

85.23

85.25

8526.10.10.00

ةيئابرهك تالوحمو ءابرهكلل ةدلوملا تاعمجملا

عئاشو )تالدعملا لاثملا ليبس ىلع( ةنكاس ةيئابرهك تاريغم ،ةنكاس ةيئابرهك تالوحم
تاثحمو ةلعافملا

ةيئابرهكلا تايراطبلا تادشاحو تايراطب

يعبرم وأ يليطتسم لكشب ،اهتالصاف اهيف امب ،ةيئابرهك تارخدم

لاثملا ليبس ىلع( ةصاخلا اهتقاط رداصم نم اقالطنا لمعت يتلاو ،ةلومحم ةيئابرهك حيباصم
21.٥8 دنبلا يف ةلخادلا ةزهجألا ادع ،)ةيئابرهكلا طناغملاب وأ تارخدملاب ،تايراطبلاب

)نيخست ةزهجأ( اهريغ - - -

ماحللا يواكمو تاسدسم - -

)ربخملل يتلا كلت ريغ يئابرهك ميرم مامح( اهريغ - - -

ةلزاع داوم نم مئاعد ىلع  ةبكرم - - -

اهريغ - - -

ةزهجأ ،ةيكلسال ىرخأ تاكبشو ةيولخلا فتاوهلا تاكبش اميسال ،نيلمعتسملل فتاهلا زكارم
تاكبشل لاصتالا ةزهجأ اهيف امب ىرخأ تايطعمو ةروصلاو توصلا لابقتساو لاسرإل ىرخأ
٥2.٥8و٣٤.٤8 دونبلا يف ةلخادلا كلت ادع )ةعساو وأ ةيلحم ةكبشك كلذو( ةيكلساللا وأ ةيولخلا

82.٥8 وأ٧2.٥8و

نإو ةيسأر تاعامس ،اهلكايه يف ةبكرم تناك نإو ،توصلا تاربكم ؛اهتالماحو تانوفوركيم
تاربكم ةدع وأ توص ربكمو نوفوركيم نم ةلكشم تاعومجمو نوفوركيم عم ةبكرم تناك

توصلا ميخضتل ةيئابرهك ةزهجأ ،ةيعمسلا تابذبذلل ةيئابرهك تامخضم ،ةيتوص

توصلا جاتنإ ةداعإو ليجست ةزهجأ ،توصلا جاتنإ ةداعإ ةزهجأ ،توصلا ليجست ةزهجأ

ةينوفويديفلا تاراشإلا لبقتسمل ةنمضتملا ىتحو ،ةينوفويديفلا جاتنإلا ةداعإ وأ ليجست ةزهجأ

،تالصوملا هبشلا ىلع ةمئاقلا تايطعملا نم ةيقبتملا نيزختلا تادعمو ،ةطرشأ ،تاناوطسأ
،ةلجسم تناك ناو ،ةلثامم تاليجست وأ توصلا ليجستل ىرخأ تالماحو ”ةيكذلا تاقاطبلا”

يف ةلخادلا فانصألا ءانثتساب ،صارقألا عنصل ةيتافلكلا بلاوقلاو تافوفصملا كلذ يف امب
٧٣ لصفلا

ةداعإ وأ ليجست زاهج وأ لابقتسا زاهجب ةدوزم تناك نإو ينويزفيلتلا وأ يعاذإلا ثبلل ةزهجأ
اريماكلا ةزهجأو ةيمقر ةيفارغوتوف ةزهجأ ،ةزفلتلا تاريماك ،توصلا جاتنإ

تارئاطلل رادار - - -
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)عبات( لوألاقحلملا

دنبلاو دنبلا
تاجتنملا نييعتيفيرعتلا يعرفلا

8526.10.20.00

8526.10.31.00

8526.10.32.00

8526.10.33.00

8526.10.39.00

8526.10.90.00

85.27

85.28

85.29

8530.80.10.00

8530.80.20.00

8530.80.30.00

8530.80.90.00

8531.10.11.00

8531.10.12.00

8531.10.19.00

8531.10.20.00

8531.10.99.00

85.32

85.33

85.34

تارخابلاو براوقلل رادار - - -

ةعرسلا نم ةياقولا رادار - - - -

قيرطلا ةبقارم رادار - - - -

فلخلا ىلإ ةدوعلا رادار - - - -

)تارايسلل رادار( اهريغ - - -

ىرخأ تارادار - - -

ةداعإ وأ ليجست زاهج عم ،دحاو ءاطغ تحت ،ةدحتم تناك نإو ،يعاذإلا ثبلا لابقتسا ةزهجأ
تاعاسلا فانصأ دحأب وأ توصلا جاتنإ

،ينويزيفلتلا لابقتسالا ةزهجأب ةدوزم ريغ روصلا ضرع ةزهجأو )روتينووملا( تاشاش
ليجست زاهج وأ يعاذإلا ثبلا لابقتسا زاهجب ةدوزم تناك نإو ةينويزيفلت لابقتسا ةزهجأ
ةروصلا وأ توصلا جاتنإ ةداعإ وأ

82.٥8 ىلإ٥2.٥8 نم دونبلا ةزهجأل اساسأ وأ ارصح ةهجوم اهنوكب ةفورعم ةزهجأ

روبعلا زجاوح يف مكحتلل ةيئابرهك ةزهجأ - - -

تاراطملاو ئناوملا تآشنمل ةزهجأ - - -

رورملا ةكرح ميظنتل ءاوضأ - - -

ىرخأ ةزهجأ - - -

ةيراطبلاب ناخدلا فشاك - - - -

ناخد تافشاك اهريغ - - - -

قئارحلاب راذنإ ةزهجأ اهريغ - - - -

ةقرسلا دض ةيامحلل يئابرهك راذنإ - - -

 اهريغ - - -

ليدعتلل ةلباق وأ ةريغتم ،ةتباث ،ةيئابرهك تافثكم

)دهجلا تاسايقمو تالدعم اهيف امب( ةئفدم ريغ ةيئابرهك تامواقم

ةعوبطم تاراد



ـه٠٤٤١ ماع ةجحلا وذ٢٥٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس تشغ٩٢ 20

)عبات( لوألاقحلملا

دنبلاو دنبلا
تاجتنملا نييعتيفيرعتلا يعرفلا

85.35

85.36

85.37

85.38

85.39

85.40

85.41

85.42

8543.20.10.00

8543.20.90.00

8543.70.60.00

م 8543.70.90.00

م 85.44

87.02

لثم ةيئابرهكلا تارادلل لاصتالا وأ طبرلا وأ لصولا وأ ةيامحلا وأ ميسقتلا وأ عطقلل تادعم
تارشان و ،طغضلا تاددحمو ،تايقاولاو رئاودلا تاعطاقو ،ةيئابرهكلا تايراطبلاو ،ديلاقملا
طلوف٠٠٠1زواجتي رتوت دهجب لاصتالا بلعو ،ىرخأ تالصاوو عراستلا سيياقمو ،تاجوملا

،ديلاقملا لثم ةيئابرهكلا تارادلل لاصتالا وأ طبرلاو لصولاو ةياقولاو ميسقتلاو عطقلل تادعم
سياقمو تاشيفلاو تاجوملا تارشانو ،تارادلا تاعطاقو تايقاولاو ةيئابرهكلا تايراطبلا
،طلوف٠٠٠1 زواجتي ال رتوت دهجب لصولا بلعو ىرخأ تالصاوو حيباصملل سياقمو ،رايتلا

ةيرصبلا فايلألا تالباك وأ مزح وأ ،ةيرصبلا فايلألل تالصاو

٥٣.٥8 نيدنبلا يف ةلخاد تادعم ةدع ىلع يوتحت ىرخأ زئاكرو تانازخو ،مئاعدو حاولأو تاحول
٠9 لصفلا تادعمو تاودأب ةدوزملا اهيف امب ،يئابرهكلا عيزوتلا وأ مكحتلا لجأ نم٦٣.٥8 وأ

٧1.٥8 دنبلا  يف ةلخادلا ليدبتلا تادعم ادع ،ةيدنبلا مكحتلا تادعمو

٧٣.٥8 وأ٦٣.٥8 ،٥٣.٥8 دونبلا يف ةلخادلا تادعملل اساسأ وأ ارصح ةهجوم اهنوكب ةفورعم ءازجأ

ةزهجأ ،روانم” ةامسملا تاجتنملا اهيف امب غيرفتلل وأ جاهولل ةيئابرهك تاونقو حيباصم
،ءارــمحلا تحت وأ ةــيــجسفــنــبــلا قوــف ةــعشألا تاذ تاوــنــقــلاو حــيـــباصملاو ”ةـــعوـــبـــطملا ضرألا

)DEL( ءوضلل ةثعاب ةيئانث تاونقو حيباصم ،ةيسوق حيباصم

تامامصلاو بيبانألاوحيباصملا لثم دراب وأ نخاس بطق تاذ ةينورتكلإ بيبانأو تامامص
ةيئاوه تامامصو بيبانأ ،حيباصم يئوض دوتاك وأ دراب طبهمو نخاس طبهمب ةينورتكلإلا

تامامصو بيبانأ ،ةيدوثاكلا ةعشألا بيبانأ ،قبئزلا راخبب ةموقم بيبانأ ،زاغلا وأ راخبلاب
9٣.٥8 دنبلا يف ةلخادلا ادع ةزفلتلا تاريماكل

ةساسح ةلصوم ةبش تاودأ ،لصوم هبشب ةلثامم تادعمو تاروتسزنارت ،ةيئانث تامامص
،تاحول يف ةلثمتم تابيكرتك ةعمجملا ىتح ةيئاطلفلا ةيئوضلا ايالخلا اهيف امب ،ءوضلل

ةبكرم ةيئابرهك هيداهجإ تارولب ،ءوضلل ةثعاب ةيئانث تامامص

ةلماكتم ةينورتكلإ تاراد

لاقنلا فتاهلا ىلع شيوشت  - - -

 اهريغ - - -

ةينطابلا تاونقلا ديدحت ةزهجأ اهيف امب ماغلألا تافشاك - - -

)ريشأتلا ماظن( اهريغ - - -

ةلوزعملا تالصوملا نم اهريغو )روحملا يدحتم نيلصومب تالباكلا اهيف امب( تالباكو طويخ
فايلألا نم تالباك ،لاصتالا عطقب ال مأ ةدوزم نوكت دق )ةدسكؤم وأ كللاب ةيلطم( ءابرهكلل
ةدوزملا وأ ةيئابرهكلا تالصوملا كلذك لمحتو درفنم لكشب ةفلغم فايلأ نم ةنوكم ،ةيرصب
)PTU , PTF,OF لباك( لاصتالا عطقب

قئاسلا باستحا عم رثكأ وأ صاخشأ ةرشع لقنل كرحم تاذ تابكرم
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)عبات( لوألاقحلملا

دنبلاو دنبلا
تاجتنملا نييعتيفيرعتلا يعرفلا

87.03

87.04

8705.10.10.00

8705.10.20.00

8705.30.00.00

8705.90.10.00

8705.90.91.00

8705.90.92.00

8705.90.93.00

8705.90.94.00

8705.90.95.00

8705.90.96.00 

8705.90.97.00

8705.90.98.00

8705.90.99.10

8705.90.99.20

8705.90.99.30

8705.90.99.40

8705.90.99.50

8705.90.99.60

8705.90.99.90

امب )2٠.٧8 دنبلا يف ةلخادلا ادع( دارفألا لقنل اصيصخ ةهجوم ىرخأ تارايسو ةيحايس تارايس
قابسلا تارايسو كيارب عون نم تارايس  كلذ يف

عئاضبلا لقنل كرحم تاذ تارايس

نط٠1 زواجتت ال عفر ةوق تاذ ةعفار تانحاش - - -

نط٠1 زواجتت عفر ةوق تاذ ةعفار تانحاش - - -

قئارحلا ءافطإ تارايس -

امنيسلا تالفاحو تابتكملا تارايس - - -

رطقلا تارايس - - - -

ةناسرخلا طلخ تارايس - - - -

عفرلل ةصنم تاذ تارايس وأ سايقلا تارايس - - - -

تاـــجردمو يراـــجـــملاو ةيموـــمعلا نكاـــمألاو تاـــقرــــطلا فيـــظنت تالامــــعتسال تارايس - - - -
خلإ ،تاراطملا

باشعألا صق تارايس - - - -

ةيئابرهكلا تادلوملا عم ةعمجملا ةرايسلا تابرع - - - -

نانسألا بط تالفاح اهيف امب ةحارجلل ةدعم تارايسو ةعشألاب ريوصتلا تانحاش - - - -

رادار - تارايس - - - -

لابقتسالاو لاسرإلا لجأ نم ةيكلسال فتاوهو يفارغيليت ويدارو ةيفارغيليت تارايس - - - - -

تاشرولا  تانحاشلا - - - - -

خباطملا تارايسلاو اهتازيهجت لماك عم زباخملا تانحاشلا - - - - -

ةلوقنم ريغ تادعمب جولثلا ةحساك - - - - -

شرلا يف لمعتست تابرع - - - - -

ةفشاك تابرع - - - - -

ةصاخ تالامعتسال ىرخأ ةكرحتم تارايس - - - - -
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)عبات( لوألاقحلملا

دنبلاو دنبلا
تاجتنملا نييعتيفيرعتلا يعرفلا

87.11

8802.11.00.00

8802.12.00.00

8802.20.00.00

88.04

8903.10.10.00

8903.10.90.00

8906.90.10.00

8907.10.00.00

8907.90.10.00

9002.11.00.00

9004.90.10.00

9005.10.00.00

90.06

90.08

90.10

90.11

تاكرحمب ةدوزم ةيداع تاجاردو )ةتباث تاكرحمب ةيداعلا تاجاردلا اهيف امب( ةيران تاجارد
تاجاردلل ةيبناج تابكرم ،ةيبناج تابكرمب تناك نإو ،ةدعاسم

غلك٠٠٠.2 ةغراف يهو اهنزو زواجتي ال ،ةيحورم - -

غلك٠٠٠.2  ةغراف يهو اهنزو زواجتي ،ةيحورم - -

 غلك٠٠٠.2 ةغراف يهو اهنزو زواجتي ال ،ىرخأ ةيوج تابكرمو تارئاط -

 اهمزاولو اهؤازجأ ،تاشوتورلاو )ةليطتسملا تالظملاو ةريسملا تالظملا اهيف امب( تالظم

    غلك٠٠1 يودحولا اهنزو زواجتي ال ،خفنلل ةلباق قراوز - - -

 خفنلل ةلباق ىرخأ قراوز - - -

ذاقنإلا قراوز - - -

خفنلل ةلباق تافاوط -

زيمرتلا تاماوع - - -

وأ يفارغوتوفلا ريوصتلا ةزهجأ وأ ءاوضأ تاحطسم وأ روصلا طاقتلا ةزهجأ لجأ نم ضارغأ - -
 ريغصتلا وأ ريبكتلل يئامنيسلا

ةيقاو تاراظن - - -

ريظانم -

جاتنإل ةيبوبنألا حيباصملاو حيباصملا اهيف امب ،تادعمو ةزهجأ ،ةيفارغوتوفلا ريوصتلا ةزهجأ
9٣.٥8 دنبلا يف ةلخادلا ةيزاغلا ةيبوبنألا حيباصملاو حيباصملا ادع ،ريوصتلل ضماولا ءوضلا

ريغصتلاو ريبكتلل ةيفارغوتوف ةزهجأ ،ةتباثلا روصلا ضرع ةزهجأ

عضوم يف ةلخادلا الو ةروكذملا ريغ ،ةيئامنيسلا وأ ةيفارغوتوفلا تاربتخملا تادعمو ةزهجأ
ضرعلا تاشاش ةئيضم تاشاش ،لصفلا اذه نم رخآ

يرهجملا يئامنيسلا ريوصتلا وأ يرهجملا ريوصتلاب ةصاخلا رهاجملا اهيف امب ،ةيرصب رهاجم
يرهجملا ضرعلا وأ
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)عبات( لوألاقحلملا

دنبلاو دنبلا
تاجتنملا نييعتيفيرعتلا يعرفلا

90.12

9013.10.10.00

9013.10.20.00

9013.10.30.00

9014.10.10.00

9014.10.20.00

90.16

90.20

90.22

م 9023.00.10.00

م 90.24

90.25

90.26

90.27

)ةعشألا تاسكاع( ةيرصب ريغ رهاجم

ةحلسألاب ةصاخلا بيوصتلا ريظانم - - -

قفألا ريظانم - - -

رشع سداسلا مسقلا يف وأ لصفلا اذه يف ةلخادلا تاودألا وأ ةزهجألا ،تالآلا لجأ نم تاراظن - - -

تالصوب - - -

ةحالملا روادم - - -

نازوأ نودب وأ عم ،لقأ وأ غس٥ نزو نم ةساسح نيزاوم

ةيفصتلا رصانعو تايلآ نم ةيلاخلا ةيامحلا ةعنقأ ادع ،ةيزاغ ةعنقأو ىرخأ ةيسفنت ةزهجأ
ةكرحتملا

تالامعتسالا تاذ ىتح ،اماغ وأ اتيب ،افلأ تاعاعشإ لمعتست ةزهجأو ةينيسلا ةعشألا ةزهجأ
وأ يعاعشإلا ريوصتلا ةزهجأ اهيف امب ،نانسألا بط يف وأ ةيرطيبلا ،ةيحارجلا ،ةيبطلا
تادلوم ،ةينيسلا ةعشألا ديلوتل ىرخأ تادعمو ةينيسلا ةعشألا بيبانأ ،ةيعاعشإلا ةجلاعملا
جالعلا وأ صحفلا لجأ نم ةلثامم مئاعدو دعاقم ،تالواطلا ،تاشاشلا ،مكحتلا حاولأ ،رتوتلا

ةزهجأ( تاينقتلا وأ ءايميكلاو ءايزيفلا ميلعت لجأ نم حيضوتلل ةممصم جذامنو ةزهجأ ،تاودأ
)تابثتسالا

ىرخأ ةيكيناكيم تايصاخ وأ طنغمتلاو طاغضنالاو ددمتلاو ةبالصلا رابتخا ةزهجأو تالآ
)ةيكيناكيملا براجتلل رج ةلآ( )الثم ،ةيكيتسالب داومو قاروأو ةشمقأو بشخو نداعم( تادعملل

،مراضم ،تارتمومرت ،ةلثامم ةمئاع تاودأو لئاوسلا ةفاثك سيياقم ،لئاوسلا فيثاكم ،فيثاكم
           ضعبلا اهضعبب ةقصتلملا ىتح ،ةلِجسم ريغ وأ ةلِجسم دراصمو بيطارم ،تارتموراب

لئاوسلل ىرخأ ةريغتم صئاصخ وأ طغضلاو ىوتسملاو قفدتلا ةبقارم وأ سايقل ةزهجأو تاودأ
،ةرارحلا سيياقم لئاوسلا طغض سيياقم ،ىوتسملا سيياقم ،قفدتلا سيياقم( تازاغلا وأ

2٣.٠9 وأ82.٠9 ،٥1.٠9 ،٤1.٠9 دونبلا يف ةلخادلا ةزهجألاو تاودألا ادع ،)الثم

ريظانم ةعشألا راسكنا سيياقم ،بيطاقم( ةيئايميكلا وأ ةيئايزيفلا تاليلحتلا ةزهجأو تاودأ
،ددمتلا ،ةيماسملا ةجوزللا رابتخا ةزهجأو تاودأ ؛)الثم ،ناخدلا وأ زاغلا ليلحت ةزهجأ ،ةيفيط

وأ ةيتوصلا ،ةيرعسملا تاسايقلل ةزهجأو تاودأ وأ ةلثامم ةزهجأو تاودأ وأ يجراخلا رتوتلا
ةيرهجم عطاقم )ءوضلل ضّرعتلا ةدم سيياقم اهيف امب( ةئيضملا
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)عبات( لوألاقحلملا

دنبلاو دنبلا
تاجتنملا نييعتيفيرعتلا يعرفلا

90.30

م 9031.80.00.00

9032.10

9208.90.30.00

93.01

93.02

93.03

93.04

93.06

93.07

م 94.03

9404.21.10.00

9404.21.20.00

9404.30.00.00

94.06

96.17

ىرخأ ةزهجأو تاودأو فايطألا تاللحم ،ةيئابرهكلا ريداقملل ةعيرسلا تارييغتلا سايق ةزهجأ
وأ اتيب ،افلأ  تاعاعشإ فشك وأ سايقل ةزهجأو تاودأ ؛ةيئابرهكلا تايمكلا ةبقارم وأ سايقل
ىرخأ ةنّيؤم تاعاعشإ وأ ةينوك ،ةينيس تاعاعشإ ،اماغ

)ةيرارح روادم( ىرخأ تالآو ةزهجأو تاودأ -

ةرارحلا تاجرد تامظنم

مفلا قيرط نع ةراشإلا وأ ءادنلل ىرخأ تالآو ءادنلا قاوبأ ،تارافص - - -

ءاضيبلا ةحلسألاو ةيكيتاموتوأ هبشلا تاسدسملا ،ةراودلا تاسدسملا ادعام ،ةيبرح ةحلسأ

٤٠.٣9 وأ٣٠.٣9 دنبلا يف ةلخادلا كلت ادعام ،ةيكيتاموتوأ هبش تاسدسمو ةراود تاسدسم

ةحلسأ ،ديصلل ةفيفخ قدانب ،قدانب( دورابلا راجفنا لمعتست ةلثامم تالآو ىرخأ ةيران ةحلسأ
طقف ةممصم ىرخأ تالآو خيراوصلا فذق تاسدسم ،ةهوفلا نم ّالإ اهنحش نكمي ال ةيران
الب قالطإلا لجأ نم ةراود تاسدسمو ةيكيتاموتوأ هبش تاسدسم ،ةراشإلا خيراوص فذقل
                           )الثم ،بكارملا لابح فذق عفادم ،ةتباثلا رحنلا تاسدسم ،دوراب

طوغضم ءاوهلاب ،ضبانب لمعت ةيكيتاموتوأ هبش تاسدسمو ةفيفخ قدانب ،قدانب( ىرخأ ةحلسأ
٧٠.٣9 دنبلا تحت ةفنصملا كلت ءانثتساب ،)الثم ،براضم ،زاغلاب وأ

ديصلا صاصر ،ديصلل ةظيلغ تاصاصر اهيف امب اهؤازجأو  ىرخأ فئاذقو رئاخذو شيطارخ
شيطارخلا تاوشحو

اهدامغأو اهؤازجأ ،ىرخأ ءاضيب ةحلسأو حامر ،بارح ،نيدح تاذ فويس ،دحلا ةديحو فويس

)ةيدضنم( هؤازجأو رخآ ثاثأ

يبورخنلا طاطملا نم ةعونصم ةشرفأ  - - -

ةيبورخن ةيكيتسالب داوم نم ةعونصم ةشرفأ - - -

مونلا بئاقح -

ةزهاج تاءانب

ىلإ ةفاضإ ،غارفلا ىلع اهلزع دمتعي يتلا ،ةبكرم ةرارحلل ةظفاح ىرخأ ةيعوأو ةلزاع ريراوق
)ةيجاجزلا تابوبنألا ادع( اهئازجأ
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يناثلا قحلملا

باسحل ةدروتسملا ةصاخلا تازيهجتلا هيجوت ةداهش

ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلاب كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

نأ دهشي ،هلفسأ يضمملا كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب ...............................................................................)1( ريدم ّنإ

.....................................................................................................................................................................)2( يتآلا داتعلا

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................. يف ةخّرؤملا .................................................................................... مقر ةروتافلا يف نّيبملا

.............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... )٣( فرط نم دروتسملا

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.كرامجلل ةماعلا ةيريدملل هجوم

.................................... يف ................................... ـب ررح

متخلاو ءاضمإلا

،تازيهجتلاو لئاسولاب فلكملا ريدملا)1(

،تازيهجتلا ةيعون)2(

.دروتسملل يعامتجالا ناونعلا وأ مسالا ددحي )٣(
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وينوي3قفاوملا0441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم رارق
يريرحلا شرقلا ديص رظح نمضتي ،9102 ةنس
.ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

2 يف خّرؤملا883-0002 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو0002 ةنس ربمفون82 قفاوملا1241 ماع ناضمر
ةنوتلا كامسأ ىلع ةظفاحملل ةيلودلا ةيقافتالا ىلع قيدصتلا

ويام41 موي وريناج يد ويرب ةعّقوملا ،يسلطألا طيحملاب
01 موي دمتعملا سيراــب لوــــكوـــتورـــبب ةلّدعــــملا ،٦٦91 ةــــنــــــس
وينوي5 موي دمتعملا ديردم لوكوتوربو4891 ةنس ويلوي

،2991 ةنس

يناثلا عيبر11 يف خّرؤملا11-10 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ديصلاب قلعتملاو1002 ةنس ويلوي3 قفاوملا2241 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

3 يف خّرؤملا10-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو7102 ةنس رياني2 قفاوملا8341 ماع يناثلا عيبر
،اهميظنتو لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا ماهم

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا242-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6102 ةنس ربمتبس22 قفاوملا7341 ماع ةجحلا يذ02
ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص ددحي
،يرحبلا

: يتأي ام ررقي

نم )ىلوألا ةطملا(8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
ماع ةّجحلا يذ02 يف خّرؤملا242-61 مقر يذيفنتلا موسرملا

فدهي ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس ربمتبس22 قفاوملا7341
ةعضاخلا هايملا يف يريرحلا شرقلا ديص رظح ىلإ رارقلا اذه
.ينطولا ءاضقلل

سونيراـــــشرك( يرـــيرـــحلا شرــــقلا دــــيص عنـــــمي :2 ةداملا
ءاضــــقلل ةعـــضاـــخلا هايــــملا يف ناـــــمز لك يف )سيـــــمروــــفيسلاف
.ينطولا

،يريرحلا شرقلل دوصقملا ريغ صنقلا ةلاح يف:3 ةداملا
وأ ايـــح ناك ءاوـــــس ،ءاــــملا ىلإ هــــتداــــعإ نيداّيـــــصلا ىلع نّيعتي
.اتيم

ءزجب ديصلا ةـنيفس نتـــم ىلع ظافــــتحالا عــــنمي:4 ةداملا
هنيزختو هــــــــــلقنو هلازـــــنإ اذكو هلــــماـــــكب وأ يريرحلا شرقلا نـــــم
.قوسلا يف هضرعو

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

تشغ٤ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٣ يف خّرؤم رارق
باعلأل ماـــعلا رـــيدـــملا نييـــعت نمـــضـــتي ،٩١٠٢ ةــــنـــــس

.نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا
––––––––––––

٤ قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجـحلا يذ٣ يف خّرؤـــم رارـــــق بـــــــجومب
اماــع ارـــــيدـــم ،سالإ مــــيلـــس دّيــــسلا نّيـــــعي ،91٠2 ةنــــــس تــــشغ
،نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل
٥٧-٧1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠1 ةداملا ماكحأل اقيبطت
ةنس رياربف9 قفاوملا8٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤملا

ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل ثادحإ نمضتملاو٧1٠2
.نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

ويام12قفاوملا0441 ماع ناضمر61 يف خّرؤم رارق
ماع لاّوش42يف خّرؤملارارقلالّدعي ،9102 ةنس
نييعت نمضتملاو7102 ةنس ويلوي81 قفاوملا8341
ةحالفلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ

.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12قفاوملا0441 ماع ناـــضمر61 يف خّرؤــــم رارــــق بــــجومب
8341 ماع لاّوش42يف خّرؤملارارقلالّدعي ،9102 ةنس ويام
ءاــــضــعأ نيــــيعـــت نـــمــــضتــــملاو7102 ةنــــــس ويلوي81 قـــــــــفاوــــملا
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا

: يتأي امك ،لّدعملا ،يرحبلا ديصلاو

)ىتح رييغت نودب( ..................................................... –“

ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،يلاليج شولش –
،اوضع ،)ةينازيملل

،.............................. )رييغت نودب( .............................. –

،............................... )رييغت نودب( ............................. –

ةماعلا ةيريدـــملا( ةـــيلاـــملا ريزو ةلثــــمم ،فالوــــس يــــــبش –
،ةفلختسم ،)ةبساحملل

.“ ........................ )رييغت نودب يقابلا( ........................ –
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يف خّرؤملا242-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6102 ةنس ربمتبس22 قفاوملا7341 ماع ةجحلا يذ02
ديـصلاو ةيـــفيرلا ةيمنـــتلاو ةحالـــــفلا ريزو تايــــحالـــــص ددحي
،يرحبلا

قفاوملا9241 ماع بجر31 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ديصلا يف ةلمعتسملا تالآلا ددحي يذلا8002 ةنس ويلوي61
نكــــــمي يـــتلا عاوـــــنألا اذـــــكو مادــــقألا ىلع يفارـــــتــــحالا يرــــحـــــبلا

اذكو مادقألا ىلع يفارتحالا ديصلا قلغو حتف خيراوتو اهديص
،ديصلا اذه ةسرامم قطانم

: يتأي ام ررقي

نم )2 ةطملا(74 ةداــملا ماــــكحأل اقيــــبـــــطت: ىلوألا ةداملا
ماع لاّوـــــش91 يف خّرؤـــملا184-30 مــــقر يذـــيفـــــنتلا موــــسرملا

فدهي ،هالعأ روكذملاو3002 ةنس ربمسـيد31 قفاوملا4241
هايملا يف رحبلا رايخ ديــــص قلغ ةرـــتف دـــيدــــحت ىلإ رارقلا اذه
.ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا

ةداعإ اذكو رـــحبلا راــــيخ ديـــص قلغ ةرــــتف ددـــــحت:2 ةداملا
لّوأ نم ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا يف ةقطنملا ليكشت
.ةنس لك نم ربمتبس51 ىلإ تشغ

ةّيمـــــسّرلا ةدـــــيرــــــــجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــه رــــــــشـــــنـــــي:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي3قفاوملا0441 ماع ناضمر92 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

يرامع فيرش

ةّيمـــــــسّرلا ةدــــيرـــــــــجلا يف رارــــقلا اذــــــــه رــــــشـــــني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي3قفاوملا0441 ماع ناضمر92 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

يرامع فيرش
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وينوي3قفاوملا0441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم رارق
يف رحبلا رايخ ديص قلغ ةرتف ددحي ،9102 ةنس

.ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

3 يف خّرؤملا10-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو7102 ةنس رياني2 قفاوملا8341 ماع يناثلا عيبر
،اهميظنتو لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا ماهم

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا184-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا3002 ةنس ربمسيد31 قفاوملا4241 ماع لاّوش91
اميس ال ،اهتايفيكو يرحبلا ديصلا ةسرامم طورش ددحي
،هنم )2 ةطملا(74 ةداملا

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّـيمسرلا ةعبطملا


