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خرؤملا٠٤2-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١١٠2 ةـــــنس وــــيلوي٠١ قــــفاوملا2٣٤١ ماـــــع ناــــبعش8 يف

طبضلا ةباتكل ةينطولا ةسردملا ميظنت ةداعإ نمضتملاو
،اهرييستو

خرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥ يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
يذلا٣١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا٤٣٤١ ماع يناثلا عيبر
قاـحــتــلالــل صصخــتملا نــيوــكــتــلا مــيــظــنــت تاــيــفــيــك ددــحــي
ةيئاضقلا تاهجلل طبضلا تانامأ يمدختسم بتر ضعبب
،هجمارب ىوتحمو

: يتأي ام ناررقي

قــحالملا مــمــتــيو رارــقــلا اذـــه لّدـــعـــي : ىلوألا ةداملا
ماع يناثلا عيبر٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلاب
تاـيـفـيـك ددـحـي يذــلا٣١٠2 ةــــنس سراــــم٦ قــــفاوملا٤٣٤١
بتر ضعـــبـــب قاـــحـــتـــلالـــل صصخـــتملا نـــيوـــكـــتـــلا مـــيـــظــــنــــت
ىوـتـحـمو ةـيـئاضقـلا تاـهـجـلـل طــبضلا تاــناــمأ يمدــخــتسم
.ةقفرملا قحالملل اقفو ،هجمارب

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

2١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يفرئازجلاب رّرح
.7١٠2 ةنس ربمسيد

لدعلا ةرازو

٩٣٤١ ماع لوألا عيبر٣٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
مـّمــتــيو لدــعــي ،7١0٢ ةـــنس رـــبـــمسيد٢١ قــــفاوملا
عيبر٤٢ يفخّرؤملا كرــتشملا يرازوــلا رارـــقـــلا
يذلا٣١0٢ ةنس سرام6 قفاوملا٤٣٤١ ماع يناثلا
صصخــتملا نــيوــكــتــلا مــيــظـــنـــت تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي
طبضلا تانامأ يمدختسم بتر ضعبب قاحتلالل
.هجمارب ىوتحمو ةيئاضقلا تاهجلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

رفص2١ يف خرؤملا٥٤١-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب –
ريرحتب قلعتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا٦8٣١ ماع
يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت يتلا

خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١  ماع ةدعقلا يذ٥2  يف

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا2٩-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٦٩٩١ ةنس سرام٣ قفاوملا٦١٤١ ماع لاّوش٤١
،مهتامولعم ديدجتو مهاوتسم نيسحتو نيفظوملا نيوكتب
،مّمتملاو لّدعملا

خرؤملا2٣٣ -٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2  قفاوملا٥2٤١  ماع ناضمر٠١ يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

خرؤملا٩٠٤-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا٩2٤١ ماع ةجحلا يذ٦2 يف

تانامأ يمدختسمب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيئاضقلا تاهجلل طبضلا

ءارآ ،تاررقم ،تارارق

،لدعلا ريزو
ماتخألا ظفاح

حول بيطلا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
 يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب
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لوألا قحلملا
طبض مسق نيمأ ةبترب قاحتلالل صصختملا نيوكتلا جمانرب

.رهشأ )٥( ةسمخ هتدم : يقيبطت صبرت -١
.رهشأ )7( ةعبس هتدم : يرظنلا نيوكتلا جمانرب -٢

تادحولامقرلا

عومجملا

...... رييغت نودب ......٩١ ىلإ١ نم

لماعملا يعاسلا مجحلا

اس٣66

٠2

١2

22

ةيزيلجنإلا ةغللا

تاحلطصملا

تقولا ةرادإ

1

1

1

اس2٣

اس82

اس72

يناثلا قحلملا

طبض نيمأ ةبترب قاحتلالل صصختملا نيوكتلا جمانرب

: ىلوألا ةنسلا

.رهشأ )٥( ةسمخ هتدم : يقيبطت صبرت -١

.رهشأ )7( ةعبس هتدم : يرظنلا نيوكتلا جمانرب -٢

: ةيناثلا ةنسلا

.رهشأ )٥( ةسمخ هتدم : يقيبطت صبرت -١

.رهشأ )7( ةعبس هتدم : يرظنلا نيوكتلا جمانرب -٢

تادحولامقرلا

عومجملا

.....رييغت نودب....2١ ىلإ١ نم

لماعملا يعاسلا مجحلا

اس٣66

٣١

٤١

ةيزيلجنإلا ةغللا

تقولا ةرادإ

1

1

اس7٤

اس٠٤

تادحولامقرلا

عومجملا

...... رييغت نودب .....2١ ىلإ١ نم

لماعملا يعاسلا مجحلا

اس٨٤6

٣١

٤١

ةيزيلجنإلا ةغللا

تقولا ةرادإ

1

1

اس٠٦

اس2٤
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ثلاثلا قحلملا

طبض نيمأ نواعم ةبترب قاحتلالل صصختملا نيوكتلا جمانرب

.رهشأ )٥( ةسمخ هتدم : يقيبطت صبرت -١

.رهشأ )7( ةعبس هتدم : يرظنلا نيوكتلا جمانرب -٢

تادحولامقرلا

عومجملا

..... رييغت نودب .....7١ ىلإ١ نم

لماعملا يعاسلا مجحلا

اس٣66

8١

٩١

ةيزيلجنإلا ةغللا

تقولا ةرادإ

1

1

اس7٤

اس٠٤


