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كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا
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كارتشالاو عبّطلا

ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

29  ىلإ98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا86élc05-0023 ب.ج.ح

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

قـــفاوـــمــلا3441 ماــــع ىلوألا ىداــمـــج61 يـفخّرؤـــم رارــق
يـفخّرؤـــملا رارـــقــلا لّدـــعــي ،1202 ةـنــسربــمـــســيد12
رــبـمـســيد62 قــفاوــمــلا2441 ماـــع ىلوألا ىداــمــج11

ةنجل ءاضعأو سيئر نييعت نمضتملاو0202 ةنـس
بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملا ليجست
.يرشبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم رارقبجومب
ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمسيد12
نيـــيعت نمضتملاو0202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا2441 ماع
ةلمعتسملا ةينالديصلا داوــملا ليـــجــست ةـــنــجل ءاـــضـــعأو ســـيئر

:يتأي امك ،لدعملا ،يرشبلا بطلا يف

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

ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا نع ةلثمم ،شورامع ةزيو ةّديسلا–
،ةسيئر ،ةينالديصلا

،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا نع ةلثمم ،يدايع ةليبن ةّديسلا–

نمألل ةينطولا ةلاكولا نع ةلثمم ،ريتخلب لانم ةدّيسلا–
،يحصلا

،مومسلا ملع يف ريبخ )ىتح رييغت نودب( ......................

،ةينالديصلا ةظقيلا يف ةريبخ ،شامم ةنيمأ ةدّيسلا–

.”......................... )رييغت نودب يقابلا(...........................

قـــفاوـــمـلا3441 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج71 يـفخّرؤـــم رارــــق
يفخّرؤــملا رارـقــلا لّدــعــي ،1202 ةـنــس رــبــمـســـيد22
ربــمـسـيد62 قــفاوــمـلا2441 ماـــع ىلوألا ىداـــمــج11

ةنّجللا ءاضعأو سيئر نييعت نمضتملاو0202 ةنس
.ةيودألل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم رارقبجومب
ىدامج11 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمسيد22
نمضتملاو0202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا2441 ماع ىلوألا

ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنّجللا ءاضعأو سيئر نييعت
:يتأي امك ،ةيودألل

)ىتح رييغت نودب( ....................................................... “
،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا نع ةلثمم

ةينطولا ةلاكولا نع الثمم ،ليزاه نب نيمأ دـمحم دّيسلا–
،ةينالديصلا داوملل

ةــــيــــلدــــيصلا نـــــع الـــــثمم ،يجاود ناسح نيساـــــي دـــــّيسلا–
،تايفشتسملل ةيزكرملا

)ىتح رييغت نودب( ..........................................................
،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا لثمم

،ينالديصلا داصتقالا يف ريبخ ،راوزم نيساي دّيسلا–
،لبيده ميرم ةدّيسلل افلخ

.”.......................... )رييغت نودب يقابلا(...........................


