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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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،ةياقولل ةينطولا جماربلا يف ةدراولا ةينالديصلا داوملا–

ناطرسلا ةمواقمل ةينطولا جماربلا يف ةدراولا ةيودألا–
،اديسلاو

،لاصمألاو تاحاقللا : ةيعانملا ةيودألا–

،ةيعاعشإلا ةيودألا–

.تاقايرتلا–

`````````````````````````H`````````````````````````

قــــــفاوـــــملا٢٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــمـــــج١١ يفخرؤــــم رارق
سيــئر نييــعــت نــمضتــي ،0٢0٢ ةــنس رــبــمسيد6٢
ةكرتشملا  ةيـــعاــــطــــقلا ةيداـــصتـــقالا  ةـــنـــــجللا ءاضعأو
.ةيودألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤم رارق بجومب
نم٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت نّيعي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد62
يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا623-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

ماهم نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع
اهليكشتو ةيودألل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجّللا

اهتدم ةدهعل ةنجّللا ءاضعأو سيئر ،اهريسو اهميظنتو
: يتأي امك ،ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

ةعانصلاب فلّكملا ريزولا نع لثمم ،لاسك اضر دّيسلا–
 ،اسيئر ،ةينالديصلا

فلّكملا رــــــيزولا نع ةلـــــثمم ،يروــــصنم ةيداهلا ةدّيـسلا–
 ،ةحصلاب

ةيلاملاب فلّكملا ريزولا نع ةلثمم ،يمليد ةحيتف ةّديسلا–
 ،)كرامجلل ةماعلا ةيريدملا(

لمعلاب فلّكملا ريزولا نع لثــــــــمم ،ماوـــــه يزوـــف دّيـــــسلا–
 ،يعامتجإلا نامضلاو

 ،ةراجتلاب فلّكملا ريزولا نع ةلثمم ،يواد ةمسب ةّديسلا–

داوملل ةينطولا ةلاكولا ةلثمم ،سوــــماد ةيمـــس ةدّيـــــــسلا–
،ةينالديصلا

ةيزكرملا ةيلديصلا نع ةلثمم  ،يفونش ةنيسح ةدّيسلا–
 ،تايفشتسملل

تانيمأتلل ينطولا قودنصلا لثمم  ،ينينرف قراط ّديسلا–
 ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

،ينالديصلا داصتقالا يف ةريبخ ،لبيده ميرم ةدّيسلا–

 .يحصلا داصتقالا يف ريبخ  ،ساط دمحا دّيسلا–

قــــــــــفاوملا٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١١ يف خرؤملارارق
ديدحـت تاءارجإ نمـــضتي ،0٢0٢ ةنــــس ربـــمــــسيد6٢
ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجللا فرط نم ةيودألا راعسأ
.ةيودألل ةكرتشملا

––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش81 يف خرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمب–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2قفاوملا93٤1
 ،هنم٤32 ةداملا اميسال ،ممتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤــــــملا٠91–91 مقر يذيفــــنتلا موــــــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3 يف

،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

خرؤملا172–٠2 مـــــقر يذيـــــفـــنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11 يف
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

خرؤـــــــــــملا٥23–٠2 مقر يذـــــــيــــفنـــتلا موــــسرملا ىـــضــــــــتقمبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف

 ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب قلعتملاو

يف خرؤـــــملا623–٠2 مــــقر يذيـفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
ةـــــيودألل ةكرتــــــشملا ةيــــعاــــــطقلا ةيداــــصتقالا ةنــــــــجللا ماـــــــهـــــم
،هنم2 ةداملا اميس ال ،اهريسو اهــميـــظـــنتو اهليـــكـــشتو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم2 ةداـــملا ماـــكـــحأل اقــيـــبـــطت: ىلوألا ةّداملا
2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا623–٠2 مقر يذيفنتلا
ةنجللا ماهم نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوـــملا
اهميظنت و اهليكشتو ةيودألل ةكرتشملا  ةيعاطقلا ةيداصتقالا

ةيودألا راعسأ تاءارجإ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهريسو
يتلا ،ةيودألل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجللا فرط نم
."ةنجللا" صنلا بلص يف ىعدت

 لوألا لصفلا

 ةماع ماكحأ

،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا ءارجإلا قبطي:٢ ةّداملا
عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا راعسأ ىلع ةنجللا فرط نم


