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م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢ 54
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عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

 يــــــعاذإلا ثــــبلل ةـــيمومعلا ةــــــــسسؤــملا يف ةـــــمهاسملا - ةـــــيزــــــكرـــملا ةرادإلا

...............................................................................يرئازجلا يزفلتلاو

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةّيدرف ميسارم
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢ يف خرؤميسائر موسرم

 ةيسنجلاب سنجتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢
.ةيرئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماــــــع لوألا عـــــيبر 2 يف خرؤـــــم يــــسائر موــــسرــــم بــــجوـــمب
 ةـــيسنجلاب ســـنجتي ،22٠2 ةنس رــبمتبس 82 قـــفاوملا ٤٤٤١
 رّرـــــكم ٩ نيــــتداـــملا يف ةددـــحملا طورـــــــشلا نـــمض ةــــيرــــئازجلا

 ٠٩٣١ ماــع لاوـــش ٧١ يف خرؤـــــملا ٦8-٠٧ مـــقر رـــمألا نــــم ٠١و
 ةيسنجلا نوناق نمضتملاو ٠٧٩١ ةنس رـبمسيد ٥١ قــفاوـملا
: مهؤامسأ ةيتآلا صاخشألا ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيرئازجلا

 ةنس سرام 8 يف دولوملا ،كاج لاشيم ناج نوسورود –
 نوسورود ادـــعاصف نآلا نـــم ىـــعديو ،)اـــسنرف( لاـــفالب 2٥٩١
  ،نسح

 ٣٥٩١ ةــنس لـــيربأ 2١ يف ةدوــــلوملا ،نادــــجو يراـــمغلا –
 ،)رصم( يقدلا ،ةزيجلاب

 ٦2 يف ةدولوملا ،سيتسيرت تيبازيليإ نيلوراك ياكم –
،)اـــيناطيرب( وكسالغ لينغيرك عراشب ٥٥٩١ ةنس ربمسيد

 ٦٥٩١ ةنس ربمسيد ٧ يف ةدولوملا ،اريف شتيفيشاموت –
،)ايسور( غورناغاتب

 ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم ١٠٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 عقاوملا ةمئاق ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨ قفاوملا
 ةصاخ ةيمهأ ةلودلا اهيلوت يتلا قطانملل ةعباتلا

)كاردتسا( .رامثتسالا لاجم يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع رفص ١2 يف رداصلا ٠٦ ددــعـلا – ةــّيــمـسّرــلا ةدـــيرـــجلا
.22٠2 ةنس ربمتبس 8١ قفاوملا ٤٤٤١

: ٤ رطسلا – لوألا دومعلا –١- ٩٣ ةحفصلا -أ

...."ةريكم"... : أرقي ،..."تريكم "... : نم الدب–

: 2 رطسلا – ةزابيت ةيالو – 2 دومعلا –2                        

...."كليم ينب"... : أرقي ،..."كيلم ينب".... : نم الدب –

: لوألا دومعلا – ١٤ ةحفصلا -ب

: ٤ رطسلا – فيطس ةيالو –١                           

...."نيساو ينب"... : أرقي ،"نيسح ينب"... : نم الدب –

: ٣ رطسلا – ةديعس ةيالو –2                       

 يديس"... : أرــــقــــي ،..."داــمـــع يدـــيس"... : نــــــــم الدـــــــــب –
...."رامع

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


