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25م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢

كالسألا

ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

نويفاضإلا ءاضعألا

نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

نويفاضإلا ءاضعألا

،ةكرتشملا كالسألا –



 نيسرامملا كالسأ –
 يف نيماعلا نييبطلا
.ةيمومعلا ةحصلا

مالسإ ةديقسميت –


نيدلا حالص ومومح –


يدهم ينورمع –

         لاــــبرـــــغوـــــب –
نامحرلا دبع



نيدلا ءالع صفحوب –



نيمأ دـمحم يتاوت –

ريمس يراكز –





ةحيدم ةدهالب –




ةيماس رياس –

ريهز كوبسم –




 حابصم فسوي نب –

لاما


ةبيهو بيط تيأ –

.لئاسولاو ةرادإلا ريدم ،مالسإ ةديقسميت دّيسلا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجّللا سأري

 ةيواستملا ةيرادإلا ةنّجللا ليكشت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٢٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٨٢ يف خّرؤم رارق
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا

––––––––––––

 ةنجللا ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول لكشتت ،22٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 82 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقفو ،ةيمومعلا ةحصلا يف نيــماعلا نييبطلا نيسرامملا كالـسأو ةـــكرتشملا كالــسألا ءازإ ةـــصتخملا ءاـــضعألا ةـــيواستملا ةـــيرادإلا
: يتآلا لودجلل

ةيروتسدلا ةمكحملا

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5١ يف خّرؤم رّرقم
 تامدخلل ةنجل ءاشنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.ةيروتسدلا ةمكحملا ىدل ةيعامتجالا

––––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ّنإ

 ماـــع ناـــضمر 12 يف خّرؤــــملا 61-38 مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمب –
 قودنصلا ءاشنإ نمضتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1
،ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا

 بـــجر 12 يف خّرؤــــملا 971-28 مــــقر موــــسرملا ىــــضتقمبو –
 ىوــتحم دّدــحي يذــلا 2891 ةـنس وــيام 51 قــفاوملا 2٠٤1 ماـــع
،مّمتملا ،اهليومت ةيفيكو ةيعامتجالا تامدخلا

 يذ 32 يـــف خّرؤــــملا 3٠3-28 مـــقر موـــسرــملا ىضـــتـــقــمبو –
 قلعتملاو 2891 ةنس ربمتبس 11 قفاوملا 2٠٤1 ماع ةدعقلا

،هنم 12و 3 ناتداملا اميس ال ،ةيعامتجالا تامدخلا رييستب

 يف خّرؤملا 35٤-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةـــنس رـــبمفون 61 قـــفاوملا 3٤٤1 ماــــع يــــناثلا عــــيبر 11
،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نييعت نمضتملاو

 5 يف خّرؤملا 39-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 قـــلعتملاو 22٠2 ةــنس سراـــم 8 قـــــفاوملا3٤٤1 ماــــع ناــــبعش
،ةيروتسدلا ةمكحملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب

 قفاوملا 31٤1 ماع مّرحم 52 يف خّرؤملا رّرقملا ىضتقمبو –
 تاــــــمدخلل ةـــــنجل ثادــــــحإ نـــــــمضتملاو 2991 ةـــــــنس وــــــيلوي 62
،يروتسدلا سلجملاب ةيعامتجالا

: يتأي ام رّرقي

 مقر موسرملا نم 12 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 11 قـــــــــفاوــــــــملا 2٠٤1 ماــــــــع ةدـــــــــعـــــــقلا يذ 32 يف خّرؤــــــــــملا 28-3٠3

 ،ةيعامتجالا تامدخلا رييستب قلعتملاو 2891 ةنس رــــبمتبس
.ةيعامتجالا تامدخلل ةنجل ،ةيروتسدلا ةمكحملا ىدـل أــشنت

 ماع مّرـحم 52 يف خّرؤـــــملا رّرـــــقملا ماـــــكحأ ىـــــغلت : ٢ ةداملا
 ةنجل ثادحإ نمضتملاو 2991 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 31٤1
.يروتسدلا سلجملاب ةيعامتجالا تامدخلل

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 51 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس يفناج
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