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يف  خّرؤملا٩٩2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2

ةــــسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوللا هذــه فـــيظنت تارـــضحتسم اذــــكو ةـــيئاذغلا داوــــملا

يف خّرؤملا٠٤١-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــحي يذـــلا٧١٠2 ةـــنس لـــيربأ١١ قـــفاوملا8٣٤١ ماــــع بــــجر٤١

داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش
،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا

خّرؤـــملا٤٦٣-٧١ مـــقر يذـــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
٧١٠2 ةنس ربمسيد52 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤملا٩٩2-٦١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ربمفون٣2
نم ةعّنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا ديدحت

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا نوكيليسلا ريموتساليإ

ءاـــــيشألا ىلـــــــع ،رارـــــقلا اذــــــــه ماــــكحأ قـــــبطت ال:٢ ةداملا
لمعتسملا نوكيليسلا ريموتساليإ نم ةعنصملا مزاوللاو

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل نيهجوملا نوتركلاو قرولا عنص يف

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي:3 ةداملا

متي ”ةنرم“ صــئاصخ هــيدل رــيميلوب: ريموتساليإ –
.كباشتلا قيرط نع هيلع لوصحلا

نم نوكتت تاريميلوب: نوكيليسلا ريموتساليإ –
.نازكوليسلا ةددعتم تايوضع

ةداــملا دـــــلقي ةــبرجت طـــسو: ةيئاذغلا ةداملا يكاحم –
نــــم لاـــقتنا ثادـــحإ دــــيعي هرــــيثأت لالـــخ نـــم يذـــلاو ةـــيئاذغلا
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا

يذلا نوكيليسلا ريموتساليإ نوكي نأ بجي:4 ةداملا
داوـــملا ةـــسمالمل ةـــهجوملا مزاوــــللاو ءاــــيشألا عـــنصل لــــمعتسي
يتلا نازكوليسلا ةددعتم تايوضع نم ايرصح انوكم ةيئاذغلا

يتلا ليثيملا تابكرم ىلع ،مويسيليسلا تارذ قوف ،يوتحت
: ةيتآلا تابكرملاب ايئزج اهلادبتسا نكمي

،2C -2٣Cىلع لينيكلأ–

،2C -2٣C ىلع ليكلأ –

،ليسكورديه –

،نيجورديه –

،يليسكورديه ليكلأ وأ/و لادبتسالا يئانث ينيمآ ليكلأ –

ةراجتلا ةرازو

٠44١ ماع ةيناثلا ىدامج٩٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
صــــــــئاـــــصخلا دّدـــــــــــــــحي ،٩١٠٢ ةــــــــــنس سراــــــــــــــم٦ قـــــــــفاوــــملا
ريموتساليإ نم ةّعنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا نوكيليسلا

````````````````````

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،مجانملاو ةعانصلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةيئاملا دراوملا ريزوو

 ،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قـــلعتملاو٠٩٩١ ةـــنس رـــياني٠٣ قـــفاوملا٠١٤١ ماـــع بـــجر٣
  ،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

يف خّرؤملا5٦-2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو2٩٩١ ةنس رياربف2١ قفاوملا2١٤١ ماع نابعش8

لّدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،مّمتملاو

خّرؤملا٣5٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاوش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٩٧٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ52
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا١٤2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤١٠2 ةـــنس تـــشغ٧2 قــــفاوملا5٣٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ يف

،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا88-٦١  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٦١٠2 ةــنس سراــم لوأ قــفاوملا٧٣٤١ ماــع ىلوألا ىدامـج١2
لّدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

،مّمتملاو

خّرؤملا2٤2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٦١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص ددحي يذلا
،يرحبلا
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اــمهفيثكت تاــجوتنمو يــسكوكلأ وأ/و يــسكوتيسأ –
يذلا لوكيلغلا نيليبورب وأ/و لوـكيلغلا نالــيثيإ ددــعتم عــم
،نيليثيإلا ديسكوأ يطعي

- n -رولفلا ىلع يوتحي يذلا ليكلأ.

نوكيليسلا ريموتساليإ يوتحي ال نأ بجي : لينيف -
نزو نــم %2 نــــم رثــكأ ىلــــع ،هــل ةــنوكملا رــــصانعلا نيــب نـــم
نم لقأ ىلع يوتحي يذلا نازكوليسولكيس لينيف ليثيم
ال نأ بجي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .يسكوليس تادحو )5( سمخ
رــيــموـــتسالـــيإ يف ،يقـــلحلا نازـــكوـــلـــيس ددـــعـــتـــم يأ لـــمـــحـــي
لينيفلا بكرم ىلع مويسيليسلا ةرذ سفن قوف ،نوكيليسلا

.ليثيملا بكرم ىلع وأ نيجورديهلا ةرذو

داوـــملا تاـــعومجم وأ داوـــملا ةـــفاضإ نـــكمي:٥ ةداملا
ءايشألا ىلإ ،رارقلا اذهبⅠ قحلملا نم أ ءزجلا يف ةددحملا

.نوكيليسلا ريموتساليإ نم ةعنصملا مزاوللاو

تاـعومجمو داوـــملا هذـــه ضــعبل ةواـــقنلا رـــيياعم ددـــحت
.رارقلا اذهبⅠ قحلملا نم ب ءزجلا يف داوملا

نـــــم مزاوـــــلــــــلاو ءاــــــيـــــــشألا عــــــــّنصــــــت نأ بــــــــجي :٦ ةداملا
ةـــيئاذغلا داوــــملا ةـــسمالمل ةــــهجوملا نوــــكيليسلا رــــيموتساليإ

ةيوضعلا ةيعونلا دسفتّ الأ بجي .عنصلل ةنسحلا قرطلل اقفو
نأ بــجيو ،اـــهتسمالمل ةـــعوضوملا ةـــيئاذغلا داوـــملل ةـــيقوذلا

نع اهب صّخرملا ةرهطملاو ةفظنملا تارضحتسملا لمحتت
.هب لومعملا ميظنتلا قيرط

ةّعنصملا مزاوللاو ءايشألا ةلاطع ريياعم ددحت:٧ ةداملا
،ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا نوكيليسلا ريموتساليإ نم
: يتأي امك

.%٥,٠ < : ةرح ةرخبتم ةيوضع داوم –

 : يلك لاقتنا –

ةحاسم نـم )2مد/غم( عبرم رتميسيد لــــكل مارــــغيلم٠١ ≤
،مزاوللاو ءايشألا

نم مارغوليك لكل ةلقتنملا تانوكملا نم مارغيلم٠٦≤
: ةيتآلا تالاحلا يف  )غك/غم( ةيئاذغلا داوملا

يتلا ةيعوألا وأ ةيعوألل ةهباشم ءايشأ وأ ةيعوأ )أ
رتل٠١ و )لم( رتليلم٠٠5 نيب حوارتت ةعسب اهؤلم نكمي
،)ل(

اهلالخ نم يتلاو اهؤلم نكمي يتلا ءايشألا )ب
،ةيئاذغلا داوملل ةسمالم نوكت يتلا ةحاسملا ريدقتنكمي ال

قلغلا ةزهجأ وأ تادادس وأ تالصُو وأ تالوسبك )ج
.ىرخألا

: صاخ لاقتنا –

ءاـــــيشألا يـــــطعت ّالأ بــــــجي: تادــــــيسكوريبلا –
عم اّيباجيإ العافت مادختسالل ةزهاجلا ةيئاهنلا مزاوــــــللاو
،تاديسكوريبلا

لاـقــتــنالا نوــكــي نأ بجــي:رــيدصقــلا تاـــيوضع –
مارـــغوليك لـــكل مارـــغيلم١.٠ نـــم رـــغصأ رــــيدصقلل صاخلا
 .ةيئاذغلا داوملا نم )غك/غم(

لاقتنالا زواجتي ّالأ بجي: نيليثيإلا ديسكوأ –
يف وأ ةــيـــــــئاذـــــــغـــــــلا داوــملا يف نيــلـــــــيـــــــثــــــــيإلا دـــيسكوأل صاخلا

.)غك/غم(مارغوليك لكل مارغيلم5١,٠ اهــتايكاحم

٧ ةداــملا يف ةروــكذملا ةــلاطعلا رــيياعم ددـــحت:٨ ةداملا
.رارقلا اذهبⅡ قحلملا يف ددحملا ةبرجتلا جهنمب ،هالعأ

نم رهشأ )٦( ةتس دعب رارقلا اذه ماكحأ يرست :٩ ةداملا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيــــمسّرلا ةدـــيرجلا يف هرـــــشن خــــيرات
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ةّيــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف رارــــقلا اذــــه رـــــشني:٠١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس سرام٦

مجانملاو ةعانصلا ريزو

يفسوي فسوي

ةراــجتلا ريزو

بالج ديعس

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

يقزعوب رداقلا دبع

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا  حالصإو

يوالبسح راتخم

ةيئاملا دراوملا ريزو

بيسن نيسح

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو
ةددجتملا

يطاورز ءارهزلا ةمطاف

Ⅰ قــحلمــــلا

اهتفاضإب صخرملا داوملا تاعومجمو داوملا -أ
نوكيليسلا ريموتساليإ ىلإ

I.-ةئبعتلا داوم :

.)١( يليليسلا سيليسلاو سيليسلا –

.)١( زتراوكلا نيحط–



34  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠44١ ماع ةدعقلا وذ4
25م٩١٠٢ ةنس ويلوي٧

ريموتساليإلا نم %١,٠<2 -لوأ٣-نيتوب2-ليثيم–
.مدختسملا

III. -ةزفحملا - ةبلصملا داوملا :

.ريدصقلا ليتكوأ-n-يئانثل تارول يئانث–

.ريدصقلا ليتوب يئانثل تارول يئانث–

:ريدصقلا ليتوــــب يئانــــــــــثل تاتـــــــيـــــــــسألا يــــــــــــئاــــــــنـــــــــث–
.ةيئاهنلا مزاوللا وأ ءايشألل ةبسنلاب %١^5≤عومجمب

يليتوب وزيإلا لوحك عم كيناتيتلا ضمح تارتسا–
تالونإ لوحكو يليبورب وزيإلا لوحكو يليتوب-n لوحكو
ءايشألل ةبسنلاب %٣≤عومجمب  : ليثإلا تاتيسأ وتيسألا
.ةيئاهنلا مزاوللا وأ

ءايشألل ةبسنلاب  غك/غم٠2١ < : )tP( نيتالبلا تابكرم–
.ةيئاهنلا مزاوللا وأ

.ديماتيملاب–

.ديماراييتس–

.ديماييلوأ–

.ديماييلونيل–

مزاوــللا وأ ءاــيشألل ةــبسنلاب %2,٠≤ : دـــيماليسورإ–
نــم ةـــجتانلا كلت رــيغ بـــــئاوشلا لــــــك نــم ةــيلاخلا( .ةــيئاهنلا

.)عنصلا ءانثأ ىرخأ ةينهد ضامحأ دوجو

VI. -كباشتلا لماوع :

.ليوزنبلا ديسكوريب–

.ليوزنبورولكلا يئانث ديسكوريب–

 .ليموكلا يئانث  ديسكوريب–

.ليموكلا و ليتوبلا يثالث ديسكوريب–

،ليثيم يئانث2,5 ،)يسكوريبلا ليتوب يثالث( رركم–
مزاوللا وأ ءايشألل ةبسنلاب %2,٠ < عومجمب : ناسكيه2,5
.ةيئاهنلا

V. -نع اهب صخرملا كلت : )٣(تاغبصلاو تانولملا
مزاوللاو ءاــــــيشألاب ةـــــقلعتملا،هـــــب لوــــمعملا مــــيظنتلا قـــــيرط

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا كيتسالبلا نم ةعّنصملا

.ةواقنلا ريياعم : )٣( و )2( و )١(

مويزينغملاو مويسلاكلا تاكيليس لثم تاكيليسلا–
قـــــــلطلا كلذ يف اــــمب ،موــــينوكريزلاو دــــــيدحلاو موــــــينمولألاو
 .)١( تنايمألا ءانثتسابو )جلاعملا ريغ وأ جلاعملا(

موـــــــينمولألاو موـــــــيزـــيــــنغملاو مويـــــــسلاكلا تاديـــــــسكأ–
%١ كنزلا ةبسن زواجتتّ الأ بجي،كنزلاو ديدحلاو ناتيتلاو
.)١( ةيئاهنلا مزاوللاو ءايشألا نزو نم

 .)١( موينمولألاو مويزينغملاو مويسلاكلا تاديسكورديه–

.)١( موينمولألاو مويزينغملاو مويسلاكلا تانوبرك–

.)١( مويسلاكلا تاتيربك–

.)١( مويرابلا تاتيربك–

.)١( مويسلاكلا تانيمولأ وفلوس–

نم %٧ ىلإ٤ نم يوتحي يذلا موينمولألا زنورب–
 .)١( موينمولألا

ةيليسكوبركلا ضامحألا يداحأ نم مويسلاكلا حالمأ–
.)١( ٠2C-٠١Cىلع ةينهد ةميقتسم ةلسلس تاذ

 .)١( مويسلاكلا تارايتس يسكورديه-2١-

 .)2( تيفارغلا–

ةـمـــيـــــقلا( مــــــكـــــــــم١ > رــــــــــطـــــــــــق تاذ ةـــــــــيـــــــــــــجاــــــــــجز فاـــــــــيـــــــــــــــــــلأ–
.)مكم5> ةطسوتملا

ىلإ5 نم طسوتم رطق تاذ ةيرهجم ةيجاجز تايرك–
.مكم٠٠١

 .لكسرملا ريغ زوليليسلا–

 .لكسرملا ريغ نطقلا –

 .)2( نوبركلا فايلأ –

اث × لاكساب٠5 > ةجوزل وذ ناليثيإورولف يعابر ددعتم –
.م°٠8٣ ةرارح ةجرد دنع

 .)2( نوبركلا دوسأ –

 .)١( تاموتايدلا ةبرت –

تاتف نــحط قــيرط نــع هــيلع لـــصحتملا قوـــحسملا –
٧ ىلإ٤ نم داوملل اقبط نوكيليسلا ريموتساليإ نم فيظن
.رارقلا اذه نم

II. -تاطبثملا :

ريموتساليإلا نم %١,٠ < لونازكهولكيس -لينيثيإ –
.مدختسملا
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تاــــــعومجمو داوــــملاضــــعبل ةواــــقنلارــــيياعم -ب
نوكيليسلاريموتساليإىلإ اهتفاضإبصخرملا داوملا

داوملا هذهلنابوذلللباقلا ءزجلايوتحيالنأبجي )١(
:نمرثكأىلع٠١/lCH( N(كيرولكورديهلاضمحيف

،صاصرلانم%١٠,٠ •

،خينرزلانم%١٠,٠ •

،قبئزلانم%5٠٠٠,٠•

،مويمداكلانم%١٠,٠ •

،)ناوميتنألا( دمثإلانم%5٠٠٠,٠•

.مويرابلانم%١٠,٠ •

دوــسأنــمصـــلختسملا ءزــــجلازواـــجتيالأبــــجي )2(
ةـــطساوبنوــبركلافاـــيلأنـــموأتيـــفارغلانـــموأنوـــبركلا
ناريب٣,٤وزنبىوتحمنوــكينأبــجي .%5١,٠نــيولوتلا

.غك/غكم٠٣يواسيوأنم،رغصأنوبركلا دوسأل

صخرملاتاغبصلاوتانولملابيجتستنأبجي )٣(
ةواقنلاريياعمل ،نوكيليسلاريموتساليإعنصيف اهتفاضإب
.هبلومعملا ميظنتلاقيرطنع ةددحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ⅱقحلملا
نم ةعّنصملا مزاوللاو ءايشألا ةلاطع ديدحتجهنم

ةسمالمل ةهجوملانوكيليسلاريموتساليإ
ةيئاذغلا داوملا

نـــعثــحبلاويلــكلالاــقتنالا ةــبرجتىرــجتنأبـــجي
نم ةعطتقملاتانّيعلاىلع ةرحلا ةرخبتملا ةيوضعلا داوملا
تـــمتيـتلا مادـــختسالل ةزـــهاجلا ةـــيئاهنلا مزاوــــللاوأ ءايــــشألا

ةـنسحلاقرـطـلـل اـعـبـت اـهـبـيـلصتمتوتيرـبــكــلاــب اــهــتجلاــعــم
:يتآلا ةبرجتلاجهنم مارتحابجي .عنصلل

:يلكلالاقتنالا ديدحت .١

بسحلاقتنالابراجتطورشوتايكاحملارايتخا متي
.هبلومعملا ميظنتلاقيرطنع ةددحملاريياعملا

ةلباقلا ةيئاذغلا ةداملاعونبسحتايكاحملارايتخا متي
.مزاوللاوأ ءايشألل ةسمالمنوكتنأل

: ةرحلا ةرخبتملا ةيوضعلا داوملا ديدحت .٢

،مس١×١يلاوحعطقىلإ ةنيعلانمغ٠١يلاوحعطقت
ةرارح ةجرديف ،ةعاس )8٤(نيعبرأونامث ةدملظفحتو
عطقلانزوت .مويسلاكلارورولكب دوزمففجميفطيحملا
نـــخستوحــــطسم ةـــيفصتساـــيقميفغــــم١,٠±ىلإ ةجلاعملا

دعب .م °٠٠2 ةرارح ةجرد دنعتاعاس٤ ةدملظفحينرـــفيف
لوصحلا متي .ديدجنمعطقلانزوت ،ففجملايف ديربتلا

،نينزولانيبقرفلاقيرطنع ،ةرخبتملا داوملا ةبسنىلع
.ةيوئاملا ةبسنلاب اهنعربعينأبجيو

:نوكيليسلاريموتساليإيفتاديسكوريبلا ديدحت .3

نوكيليسلاريموتساليإيفتاديسكوريبلا ديدحت متي
مدــع ةــلاحيفو .ميـظنتلاقـيرطنـع ةددــحملاجــهانملابــسح
ىوـــتسملاىلـــع اهـــبفرــــتعملاجــــهانملالــــمعتست ،اهدوـــــجو
.يلودلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنسويام٩١قفاوملا٠44١ ماعناضمر4١يفخّرؤمرارق
قفاوملا٩34١ ماعرفص3١يفخّرؤملارارقلالّدعي ،٩١٠٢
تاــــــــــيــــــــــــحالص ةدـــــــــــم ددــــــــــــحــــــــــييذــــــــــــــــــــــــلا٧١٠٢ ةـــــــــنـــــــــسرـــــــبـــــــــمــــــفون٢
ضعب ةسرامملحونمملايراجتلالجسلاجرختسم
.ةطشنألا

–––––––––––

،ةراجتلاريزوّنإ

٤2يفخّرؤملا١١١-٩١ مقريسائرلا موسرملاىضتقمب–
نمضتملاو٩١٠2 ةـــنسسراــــم١٣قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــــــعبجر
،ةموكحلا ءاضعأنييعت

خّرؤملا٣5٤–2٠ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنسربمسيد١2قفاوملا٣2٤١ ماعلاّوش٧١يف

،ةراجتلاريزوتايحالص ددحي

٩٣٤١ ماــــعرــــفص٣١يفخّرؤملارارـــــقـــــلاىضتــــــقمبو–
ةــيــحالص ةدــم ددــحــييذــلا٧١٠2 ةـنسرـبــمــفوــن2قــــفاوملا

ضعــــب ةسراــــمملحوــــنــــمملايراــــجــــتــــلالــــجسلاجرــــخـــــتسم
،لّدعملا ،ةطشنألا

:يتأي امررقي

نم٦ ةداملانمىلوألا ةرقفلا ماكحألّدعت :ىلوألا ةداملا
ةنسربمفون2قفاوملا٩٣٤١ ماعرفص٣١يفخّرؤملارارقلا

:يتأي امك ،هالعأروكذملاو٧١٠2

يف ةلجسملا ةيراجتلاتاكرشلاىلعبجي :٦ةداملا"
،هالعأ2 ةداملايف ةروكذملا ةطشنألا ةسراممليراجتلالجسلا
.٩١٠2 ةنسربوتكأ5١خيراتلبقرارقلا اذه ماكحأللاثتمالا

.".....................................)رييغتنودبيقابلا(....................

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــيرجلايفرارــــــــقلا اذــــــهرــــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٩١قفاوملا٠٤٤١ ماعناضمر٤١يفرــــئازجلابرّرـــــــــح
.٩١٠2 ةنسويام

بالج ديعس


