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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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قـــفاوملا٢٤٤١ ماـــع ةـيــناــثـــلا ىداــمـــج٣١ يفخّرؤــم رارـــق
ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس يفناج7٢
ةـــــصاـــخلا تائــــيــــهلا داـــمــــتـــــعال ةكرــــتــــــشـــملا ةــــيرازوـــــلا
.لامعلا بيصنتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤1 ماـــــع ةـــيــــناــــثلا ىداـــــمــــج31 يف خّرؤــــم رارـــق بــــجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،2٠21 ةنس يفناج72 قفاوملا

321-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠2 ةداملا ماكحأل اقيبطت
ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا

تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش طبضي يذلا7٠٠2
ءابعألا رتفد ددحيو اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا
بيصنـتـل ةـيـموـمـعـلا ةـمدخلا ةسراـممب قـلـعـتملا يجذوـمــنــلا
ةكرــــتـــشـــملا ةـــــيرازولا ةنــــجللا يف ،ممــــتملاو لدـــعــــملا ،لاــــــمـــعلا

)3( ثالث ةدمل ،لامعلا بيــــصنــــتل ةــــصاــــخلا تائيهلا دامـــتعال
: تاونس

فلكملا ريزولا لثمم ،فايضوب نيدلا فرش دـمحــم–
،اسيئر ،ليغشتلاب

تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم ،جاحل نسح–
،ةيلحملا

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ناكرب نايفس–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ريفس ميرك–

تاسسؤملاــب فــلـــكملا رـــيزوـــلا لـــثمم ،باـــجـــح دـمـحـم–
 ،ةطسوتملاو ةريغصلا

نـيوـكـتـلاـب فــلــكملا رــيزوــلا ةــلــثمم ،يسودــنــغ ةــنــيــمأ–
،نيينهملا ميلعتلاو

،نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يلير ميكح–

،لمعلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ينزاخم حبار–

ميلعتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،كوربم يدوعس ةدياع–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

،لمعلل ماعلا شتفملا ،يتاكرب يلكأ–

.ليغشتلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،رباج رداقلا دبع–

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

قــــــــفاوــــملا2441 ماــــــــــــــع ىلوألا ىداــــــــمــــــج32 يفخّرؤــــــــــم رارـــــــــــــق
ىدامج11 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس يفناج7
0202 ةــــــــنس رـــــــبمسيد62 قــــــفاوملا2441 ماـــــع ىلوألا

ليــــجست ةــــنجل ءاــــضعأو ســــيئر نييــــعت نــــمضتملاو
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملا

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

قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم رارق بجومب
ىداـــــمج11 يف خّرؤـــــملا رارــــقلا لّدـــــعي ،1202 ةــــنس يـــفناج7
نمضتملاو0202 ةنــس ربمــــسيد62 قــــفاوملا2441 ماع ىلوألا

ةـــــينالديصلا داوــــملا ليـــــجست ةـــنجل ءاــــضعأو ســــيئر نييـــــعت
: يتأي امك ،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا

فّلكملا رــيزولا نــع لـــثمم ،ديـــجم فوـــلخم نــــب دّيــــسلا –"
 ،اسيئر ،ةينالديصلا ةعانصلاب

.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................–


