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 كالسألل نيـــمتنملا نيـــــفظوملاب صاـــــخلا يـــــساسألا نوــــــناقلا
 لّدــــــــعملا ،ةـــــيــمومعلا تارادإلاو تاــــــسسؤــــملا يف ةـــــــكرــتشملا

،مّمتملاو

 يف خّرؤملا 393-9٠ مقر يذـــيفنتلا موــــــسرملا ىـــــضتقمبو –
 9٠٠2 ةـــــــنس رـــبمفون ٤2 قـــــفاوملا ٠3٤1 ماـــــع ةــــجحلا يذ 7
 نيــفـــظوـــملاـــب صاــــــخلا يـــــــساـــــــسألا نوــــــناــــــقــــــلا نـــمـــضــــتــــملاو
 ةـــحصلا يف نيــماعلا نييـــبطلا نيـــسرامملا كالــــسأل نيـــمتنملا
،ةيمومعلا

 ٤ يف خّرؤملا 991-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي 52 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ
 ناجّللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

 يف خّرؤملا 172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــلا ٠2٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس 92 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماــــــع رــــــفص 11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

 خّرؤـــملا 272-٠2 مــــقر يذــــــيفنتلا موــــــسرملا ىــــــضتقمبو –
 ٠2٠2 ةنـــــــــس ربــــمتبس 92 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماــــــع رــــــفص 11 يف

 ةـــــــعانصلا ةرازوــــــل ةــــــيزــــــكرملا ةرادإلا مــــــــيظنت نــــــــمضتملاو
،ةينالديصلا

: يتأي ام رّرقي

 ةــــينالديصلا ةـــــعانصلا ةرازو ىدــــــل نّوـــــــكت : ىلوألا ةداملا
 كالـــــــــسألا ءازإ ةــــــصتخم ءاــــــضعألا ةــــــيواستم ةــــــيرادإ ةــــــنجل

 ةــحصلا يف نيماعلا نييبطلا نيـسرامملا كالـــسأو ةــــكرتشملا
: يتآلا لودجلل اقفو ،ةيمومعلا

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

 ٧٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر لّوأ يف خّرؤـــــم رارــــق
 ةيرادإلا ةنّجللا نيوكت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

 ةرازو يـــــــفظوم ءازإ ةـــــصتخملا ءاـــــــــضعألا ةـــــيواــــستملا
.ةينالديصلا ةعانصلا

––––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خّرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمب –
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي 51 قفاوملا 72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 ماع رفص 21 يف خّرؤملا 5٤1-66 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 رشنو ريرحتب قلعتملاو 6691 ةنس وينوي 2 قفاوملا 6831
 مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

 يف خّرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 لّوأ يف خّرؤملا 99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قـلـعــتملاو ٠991 ةــــــنس سراــــــم 72 قــــــــفاوملا ٠1٤1 ماــــــــع ناضمر
 ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

 11 يف خّرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو 8٠٠2 ةــنس رــــياني 91 قــــفاوملا 92٤1 ماــــع مّرــــحم

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيـــمسرـلا ةدـيرـجلا يف رارـقلا اذـه رـشني : ٢ ةداملا

.22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لّوأ يف رئازجلاب رّرح

 نوع يلع


