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ـه٢44١ ماع لاّوش٠4٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ويام١٣ 12

يف خّرؤملا973-11 مقر يذـيـفنـتـلا موـسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنــس ربـمفون12 قفاوملا23٤1  ماـــع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا٠91-91 مقر يذـيـفنـتـلا موـسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا91٠2 ةـنـس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماـــع لاوش٠3
اــهــمــيــظــنــتو ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةـــلاـــكوـــلا ماـــهـــم
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خّرؤــملا96-٠2 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
قــّلعتملاو٠2٠2 ةـنـس سراــم12 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع بــجر62
اــــنوروـــــك سورــــيف ءاـــبو راــــشـــتــنا نــــم ةــياــــقوـــــلا ريبادــــتب
،هب ةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو )91–ديفوـك(

يف خّرؤملا9٠1-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قّلـعـتملاو٠2٠2 ةـنـس وـــياــم٥ قــفاوــملا1٤٤1 ماـــع ناـضــمر21
يـنـطوــلا قوـســلا نــيوــمـت لـيـهـسـتل ةــيئاـنــثـتـسالا ريـــبادـتـلاـب
تازـــــيـهــجتو ةـــــيــبـطـلا تاــمزــلـتسـملاو ةــيـــــنالدـيــصلا داوــملاــب
،)91-دـيــفوــك( اــنوروــك سورــيـف ءاــبو ةـهــباــجمل فـشـكـلا

يف خّرؤــملا172-٠2 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقمبو –
يذــلا٠2٠2 ةـنـس رـــبــــمـتبس92 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع رـــــفـص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تاـيـحالــص ددــحي

يف خّرؤملا٤23-٠2 مــقر يذـيـفنتلا موــسرــملا ىضـتقمـبو –
٠2٠2 ةـنـس رـبـمـفوــن22 قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــــع يناـثـلا عـيـــبر6
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب قّلعتملاو

يف خّرؤـملا٥23-٠2 مــقر يذيـــفنتلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
٠2٠2 ةنـس رـبـمفوــن22 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع يناـثـلا عـيـبر6
،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب قّلعتملاو

يف خّرؤـملا623-٠2 مـقر يذـيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
٠2٠2 ةــنـس رـبـمـفوــن22 قــفاوملا2٤٤1 ماــع يناـثــلا عـيـبر6
ةــكرـتـشملا ةـيـعاــطـقلا ةــيداصـتقالا ةـنجللا ماــهــم نّمضتملاو
،اهريسو اهميظنتو اهليكشتو ةيودألل

يف خّرؤــملا28-12 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو –
قّـلـعتملاو12٠2 ةـنـس رــيارــبف32 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر11
،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب

: يتأي ام مسري

مـيـمتـتو لـيدـــعــت ىلإ موـــسرــملا اذــه فدــــهـي :ىلوألا ةّداملا
يـف خّرؤــملا9٠1-٠2 مــقر يذــيـفنـتلا موــسرــملا  ماـكــحأ ضـــعب
قـــّلعتملاو٠2٠2 ةـنـس وــياــم٥ قــفاوــملا1٤٤1 ماـــع ناــضمر21
قوسلا نــيوـــمت لـــيـهـسـتل ةــهــجوــملاةــيــئاـنـثـتسالا رــيــبادــتلاب
تازيهجتو ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملاب ينطولا
.)91-ديفوك( انوروك سوريف ءابو ةهباجمل فشكلا

يذيفنتلا موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢ ةداملا
ويام٥ قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر21 يف خّرؤملا9٠1-٠2 مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس

تاروطت ةعباتمب ةفلكملا ةيملعلا ةنجللا قداصت:٥ ةداملا''
ىلع ةأشنملا ،دجتسملا )91-دـيـفوــك( اــنوروــك سورـيــف ءاــبو
داوــملا ةــمـئاــق ىلــع ،ةـحـصــلاـب ةـــفــلــــكـــملا ةرازوـــلا ىوــتــســم
اذكو فشكلا تازيهجتو ةيبطلا تاــمزـلـتسملاو ةـيـنالدـيـصلا
ةانتقملا وأ ةدروتسملا تازيهجتلا هذه رايغ عطقو مزاوــل
يـتـلا ،ةرازوــلا هذــهــل ةـيـنـعملا حــلاصملا اــهدـــعـت يـتـلا اـيـلـحم
ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىلإ اهلسرت
.ةينالديصلا

ةــعاــنــصـلاـب ةـفــلــكملا ةرازوــلا حــلاـصـم قداـصــت ،هــنأ رـيـغ
عينصت يف ةلمعتسملا ةيلوألا داوملا ةمئاق ىلع ةينالديصلا
اـــهدــعــت يتـلا ،ةـيــبـطلا تاــمزـلـتـسـملاو ةـيـنالدـيـصلا داوملا
.ةينالديصلا داوملل ةيـنـطوـلا ةــلاــكوــلا

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

ةيمستب ''ةحصلاب فلكملا ريزولا'' ةيمست ضّوعت:3 ةداملا
داوــملا ماــكــحأ يـف ''ةـيـنالدــيصلا ةـــعاـنصـلاـب فـلــكملا رـــيزوــلا''

خّرؤملا9٠1-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم8و7و٤و3و2
روكذملاو٠2٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر21 يف

.هالعأ

ةـّـيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشـني :4 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

٢44١ ماع لاّوش٢١ يفخّرؤم4٢٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
دادـــعإ تاـيـفـيـك ددــحــي ،١٢٠٢ ةنـسوـــــياــــم4٢ قـــفاوــملا

.ةيساسألا ةيودألا ةمئاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداــمــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لاوـش81 يـف خرؤـمــلا11-81 مــقر نوــناـــقــلا ىضـتقـمـبو –
،ةـحصلاب قــلعتملاو81٠2 ةنـس وـيلوــي2 قـفاوـملا93٤1 ماــع
،هنم712و٥٠2 ناتداملا اــميـس ال ،مـمتـملاو لدــعملا

لاوـــش2 يــف خرؤــمــلا7٠-٠2 مــقر نوــناـقــلا ىـضتـقمـبو –
نوــناــق نمـضتـملاو٠2٠2 ةـنـس وـيــلوــي٤ قــفاوــملا1٤٤1 ماــع
،هنم16و٠٥ ناتداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا



٠4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢44١ ماع لاّوش٩١
13م١٢٠٢ ةنس ويام١٣

يف خرؤـملا٠73-91 مــقر يساــئرلا موـسرــمــلا ىضـتـقـمبو –
91٠2 ةنس ربمـسـيد82 قفاوــملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا87-12 مــقر يساــئرــلا موـــسرمــلا ىضـتـقمــبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رـياربـف12 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٠91-91مقر يذيــفـنتـلا موـسرــملا ىضــتقمـبو –
ددحي يذـلا91٠2 ةنس وـــيلوي3 قــفاوملا٠٤٤1 ماــع لاوــش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مـمـتملاو لدــعملا

يف خّرؤملا172-٠2 مـقر يذــيـفنتلا موــسرــملا ىـضتــقمبو –
يذــلا٠2٠2 ةنـس ربــــمــتبـس92 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع رــفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٥23-٠2 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضتـقــمبو –
٠2٠2 ةنــس رـبـــمــفوـــن22 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماــع يــناــثلا عـيــبر6
،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

تاـيـفـيـك دــيدـــحت ىلإ موــسرــملا اذـــه فدـــهـي:ىلوألا ةّداملا
نـــم712 ةداــمـلل اقــيـبـطـت ،ةـيـساــسألا ةــيودألا ةـمـئاــق دادـــعإ
قفاوملا93٤1 ماــع لاوــش81 يـف خّرؤــملا11-81 مـــقر نوــناــقــلا

،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2

ةيلمع بسح ةيساسألا ةيودألا ةمئاق دادعإ متي:٢ ةّداملا
ةـيـعـقاوو ةيـمــلع سسأ ىلــع دمـتـعي فاــفشو مـظـتـنم مييــقــت
ةــيــنــطوــلا تاــيصوــتــلا ،ءاــضتــقالا دــنــع ،ناـبـسـحلا يـف ذـــخأــت
اهدانتساب فرتعملا ةنسحلا ةيدايعلا تاسرامملل ةيلودلاو
.ةيملعلا ةلدألا نم ةعيفر تايوتسم ىلإ

نيــســحت ىلإ ةـيـساـسألا ةــيودألا ةـمــئاــق فدـــهـت:٣ ةّداملا
عم ةفلكلا ةبسنو ةيودألا رييستو ةيحصلا تاجالعلا ةـيـعوــن
.ةحصلل ةصصخملا ةيلاملا دراوملا لامعتسا يف ةيلاعفلا

ةـمـئاــقـلا يف ةنمضتملا ةيساسألا ةــيودألا نوــكــت نأ بـجــي
يأ يــف ةـــحاـتــمو ةرــفوــتم ،هالــعأ ىلوألا ةرــقفلا يف ةروــكذــملا

عيرشتلل اقفو يـنـطوـلا بارـتـلا نم ناــكـم يأ يــفو تــقو
.امهب لومعملا ميظنتلاو

يتلا ةيودألا ةـيـساـسألا ةــيودألا ةـمــئاــق لــمــشـت:4 ةّداملا
.ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف ناكسلل ةيلوألا تاجايتحالا يبلت

ةحصلا ةحلصم ساسأ ىلع ةيساسألا ةيودألا رايتخا متي
ةبسنو اهنمأو اهـتـيـلاـعـفـب ةـقـلـعـتملا تاـيـطـعملاو ةـيـموـمـعـلا
اذه ماكحأل اقبط ،ىرخألا ةيودألاب ةنراقم ةيلاعفلا عم ةفلكلا
.موسرملا

يتلا ةـيودألا راـيـتـخا يـف مــكحتت يتلا ريياعملا:٥ ةّداملا
: يه ةيساسألا ةيودألا ةمئاق يف اهجاردإ متي

نأ بـجـي يتلا ،نمألاو ةـيـلاـعــفـلا لاـجم يــف تايـطـعـملا –
،ةيفاكو ةدكؤم نوكت

،ةيمومعلا ةحصلا ةحلصم –

،ينطولا ينالديصلا جاتنإلاب ةقلعتملا تايطعملا –

،يجالعلا فنصلا سفن نمض ةـيلاــعـفلا عم ةـفلـكـلا ةـبـسن –
نابسحلا يف جالعلل ةيلامجإلا ةفلكلاو ةدحولا ةفلكت ذخأ عم
نأ نكميو ،ةدروتسملا داوملل ةبسنلاب ةيلاعفلاب ةنراقم
ىلإ يمتنت يتلا ةنراقملا ةيودألا لمشيل مييقتلا اذه دتمي
 ،ةفلتخم ةيجالع فانصأ

،مئالملا يسينولاجلا لكشلا –

،ةنومضملا ةدوجلا –

ةيكرحلا صئاصخ لثم ،نابسحلا يف ىرخأ لماوع ذخأ –
دـنــع ،نــيزــختـلاـب ةــقــلـعـتملا ةـيـلـحملا تاراــبتـعالاو ةـيـئاودــلا
.ءاضتقالا

ىلع ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذــملا رـيياــعملا مييقت متي
يه اـمـك ةيـمـلـعلا ةــلدألا تاــيوـتسـمو ةـيـعـقاو رصاـنــع ساــسأ

لبق نم ةدمتعملاو اهب فرتعملا جردتلا ةمظنأ يف ةنّيبم
.هاندأ11 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا

ةرــكـتـبـمـك ةفنصملا ةديدجلا ةيودألا ليـجـسـت مـتـي:6 ةّداملا
ةلدألا تايوتسمل اقفو اسوملم ايجالع امدقت ققحت يتلاو
ةرشتنملاوأ /و ةريطخلا ضارمألا ةجلاعمل ،جالعلل ةيملعلا

ةاطغم ريغ ةيبط تاجايتحا يبلت يتلا وأ ،صوصخلا ىلع
ةيجالعلا لئادبلا لبق نم ٍفاك ريغ لكشب اهتيطغت تمت وأ
اــبوــحصم نوــكـــيو ةـــيساسألا ةـــيودألا ةـــمـــئاـــق يف ةدوـــجوملا

ةلوهسو اهرفوت نامض ىلإ فدهت ةصاخ طورشو ريبادتب
لبق نم اهلمحت ةيناكمإو ةلوقعم راعسأب اهيلع لوصحلا
.يعامتجالا نامضلاو ةحصلل ةينطولا ةموظنملا

لبق نم اقبسم ةيساسألا ةيودألا ةمئاق دادعإ متي:7 ةّداملا
ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

اهتساردل ،هاندأ11 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا ىلع ضرعت مث
.اهنأشب يأرلا ءادبإو اهمييقتو

فانصألا بسح ةيساسألا ةيودألا ةمئاق ددحت:٨ ةّداملا
،ريداقملاو لاكشألاو ةكرتشملا ةيلودلا تايمستلاب ةيجالعلا

.ءاودــلــل نسحلا لاــمــعــتسالــل ةــمــئالملا دــعاوــقــلاـــب ةـــبوـــحصم
تاـجوـتـنـمـلـل ةـيراـجـتـلا تاـيـمستـلا ةـمـئاـقـلا هذــه نــمضتــتو
داوملاو يلحملا عـيـنصتـلا نـع ةـمــجاــنــلا ةــقــباــطملا ةــلــجسملا
وأ اهدوجو مدع ةلاح يفو ،ةلثامملا ةيجالع -ويبلاو ةسينجلا

.ايرهش ةنـــّيحملا ىرخألا ةدروتسملا داوملا ،اهل ةلمكت
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يتلا ةيساسألا ةيودألا ،ةيساسألا ةيودألا ةمئاق نــّيبت امك
ةيرورض ةصصختم تانيوكت وأ تامدــخ وأ تآشنم بلطتت
لقألا ةيودألا وأ ربتعم لكشب ةعفترملا فيلاكتلا تاذ ةيودألاو
،ريشتو .تالاحلا فلتخم يف ةيلاعفلا عم ةفلكتلا يف ةبسن
ةيساسأ اهنأ ىلع اهب فرتعملا ةيودألا ىلإ ،كلذ ىلع ةدايز
،ايرصح اهداريتسا متي وأ فاك لكشب اهعينصت متي ال يتلاو
.ينالديصلاجاتنإلا عيراشم هيجوت ضرغل اصوصخ

نم رارق بجومب ةيساسألا ةيودألا ةمئاق ددحت:٩ ةّداملا
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا

ةيساسألا ةيودألا ةمئاق نييحت متي نأ بجي:٠١ ةّداملا
ةرــم لــك يفو ةـنـسـلا يــف ةدــحاو ةرــم اــهـسـفـن لاــكشألا بــســح
تاــــئيــــهــــلاو تاسسؤملا نــــم بلــــطــــب ،اــــيرورض كلذ نوــــكـــــي
.ةينعملا ةيملعلا وأ/و ةينهملا تامظنملا اذكو ةصتخملا

ةــيــجالــعــلا تاروـــطتـلا نييـحـتلا اذــه ســكـعـي نأ بـجـيو
،ةـيـموــمــعـلا ةيـحـصلا ةـحـلـصملاو ةفــلـكـتلا يـف تاريغــتلاو
جاتنإلا ةيمنتو روطت اذكو ،ةمواقملا لودج ،ءاـضـتقالا دـنعو
.ينطولا ينالديصلا

ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت:١١ ةّداملا
يـف يأرـلا ءادــبإـب فـلـكـت تاـصـصخـتلا يددـــعتم ءاربخ ةنجل

ىعدتو ،موسرملا اذه ماكحأل اقفو ةيساسألا ةيودألا ةمئاق
.''ةنجللا'' صنلا بلص يف

: نم ةنجللا لكشتت:٢١ ةّداملا

،اسيئر ،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ينطولا عافدلا رـــيزو نع لثمم –

،ةحصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو نع لثمم –

 ،يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

ةعانصلا ةرازوب ةيجيتارتسالا ةظقيلاب فلكملاريدملا –
،ةينالديصلا

،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم –

،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم –

،ءاودلا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملا نع لثمم –

،رئازجلاب روتساب دهعم نع لثمم –

،تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا نع لثمم يلديص –

رييستب ةفلكم يعامتجالا نامضلل ةئيه لك نع لثمم –
،ضرملا نع نيمأتلا

ءابطألاو ةيبطلا تايبدألل ينطو سلجم لك نع لثمم –
،ةلدايصلاو نانسألا ءابطأو

فـــلـتــخـــــــــــم يــف نوــلــمـعــي نييــبــــــــــــط نيـــسراـــمم )٥( ةــســمــخ –
،جالعلاتايوتسـم

يلديصو نييئافشتسا ةلدايص ةثالث : ةلدايص )٥( ةسمخ –
،يسينولاج يلديصو

،ةلديصلا ملع يف صتخم –
.ينالديصلا داصتقالا يف صتخم –

ةينهملا تاداــهـشـلا ساــسأ ىلع ،ةنجللا ءاضعأ رايتخا متي
.ةيساسألا ةيودألا لوح اصوصخ ةزجنملا لامعألا وأ /و

ةـلاـكوـلا ىدـل نييداـيـعـلا ءارـبخلا ناـجـلــب ةــنــجــلــلا نيعــتست
مــيــيــقــتــلا ةــيــلــمــع راــطإ يف ةــيـــنالدـــيصلا داوـــمـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا
ةناعتسالا اهنكمي امك .موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا

.اهلاغشأ يف اهدعاسي نأ هنأش نم صخش لكب

نم رارـــق بــجوـــمب ةنــجـللا ءاـــضـعأ نييـــعـت مــتـي:٣١ ةّداملا
حارــتـقا ىلــع ءاـنـب ،ةـينالدـيصلا ةــعاـــنصـلاـب فــلـكملا رـــيزوـــلا
تاونس )3( ثالث ةدمل ،اهنوعبتي يتلا تائيهلا وأ تاطلسلا

.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق

هفالختسا متي ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا نم ةيقابلا ةدملل اهسفن لاكشألا بسح

نيذلا ءاربخلاو ةنجللا ءاـضـعأل نوكــي ّالأ بجي:4١ ةّداملا
،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم يأ ةنجللا مهب نيعتست
ةضورعملا ةيودألاب ةلص تاذ ،رخآ صخش ةطساوب ولو
ةـيودألا ةـمـئاـق يف اـهـجاردإ فدـهـب ةرـبخلاو مـيـيـقـتــلــل مــهــيــلــع
.ةيساسألا

ةـنـجـلـلا هـجذوـمـن دــعــت اــحــيرصت ضرــغــلا اذــهــل نوــعــقوــيو
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا هيلع قفاويو

،ةنجللا مهب نيعتست نيذلا ءاربخلاو ةنجللا ءاضعأ مزـــليو
.ينهملا ّرسلاب

ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا رقمب ةنجللا نطوت:٥١ ةّداملا
.ةرازولا هذهل ةصتخملا حلاصملا اهتنامأ ىلوتتو .ةينالديصلا

هيــلـع قداـصتو يلـخادـلا اــهـماـظن ةــنـجـلـلا دـــعـت:6١ ةّداملا
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ةقفاوم ىلع هضرعتو

اــهـتاـــطاـــشـن نــع اـــيوـنـس ارـــيرـــقـــت ةـــنـجـللا دـعت:7١ ةّداملا
،ةــيـنالدــــيـصـلا ةــــعاـنـــصــــــلاـــب فـلــــــكـملا رـــيزوـــلا ىلإ هـــلسرـــتو
ةمئاق ذيفنتو ةيجيتارتساب ةقلعتملا تاحارتقالا انمضتم
كلذ يف امب اهمييقتو اهعيزوت اميس ال ،ةيساسألا ةيودألا
.ةينطولا ةينالديصلا ةعانصلا ةيمنت ىلع اهراثآ

ةعانصلاب ةــفــلـكـملا ةرازوـلا ةـيــنازـــيم لـــمـحتت:٨١ ةّداملا
.ةنجللا ريس تاقفن ةينالديصلا

ةـّـيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشـني:٩١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
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