
ـه 444١ ماع رفص 65٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس تشغ ١٣ 28

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

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

 ٣44١ ماـــع ةـجــحلا يذ ٨يف خرؤم كرتشم يرازورارق
 بصانم دادعت ددحي ،2202 ةنس وـــيلوي ٧ قفاوملا
 نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا

 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوو
 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مــقر يــساـــئرــلا موـــسرـــملا ىـضـتـقــمب –

 يذــلا 7٠٠2 ةنس رــبمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضــمر 71
 مـهـقوــقـــحو نــيدــقاــعـتملا ناوــعألا فيـظوــت تاـــيفـيــك ددـحـي
 ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتاـبـجاوو
 ،لدــعملا ،مــهــيـلع قــبطملا يبيدأـتــلا ماـظـنـلا اذـــكو مـهرييـستب
،هنم 8 ةداملا اميس ال

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرــملا ىضـتقـمـبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وــيلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مـقر يذيـفـنتلا موــسرـملا ىـضـتـقــمبو –
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقمـبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خرؤملا 172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 272-٠2 مـقر يذــيـفـنتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 11
،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام نورّرقي

 يسائرلا موسرملا نم 8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر

 بصانم دادعت رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس
 يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا

 ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول

ةينالديصلا ةعانصلا ريزو



دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

ةيلاملا ريزو نع

ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربإ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا

.22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8يف رئازجلاب رّرح

لغشلا بصانم

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
 )2(

 تيقوتلاب
لماكلا

 تيقوتلاب
يئزجلا

 تيقوتلاب
لماكلا

 تيقوتلاب
يئزجلا

فينصتلا

 مقرلا
يلالدتسالا

فنصلا  دادعتلا
)١+2(

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا
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