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٦4 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٧
15م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٦

 ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم ٧4٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 قـــلـــعــتي ،٢٢٠٢ ةنــــس ويــنوي ٠٣ قـــفاوــــملا ٣44١ ماــــع
 ةينالديصلا داوـملا عنصل ةنسحلا تاسرامملا دــعاوقب
.يرشبلا بطلا يف لاـمعتسالا تاذ

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 81 يف خرؤملا 11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو 81٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 93٤1
،هنم 222 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو  12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٠91-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 91٠2 ةنــس ويلوي 3 قفاوـــملا ٠٤٤1 ماـــع لاوـــش ٠3
 اهميـــــظـــنتو ةينالديصلا تاجـــتنملل ةيـــنطولا ةـــلاكولا ماــهم
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو

 يف خرؤملا 172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي
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ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٦4٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٦ 16

 11 يف خرؤملا 28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 12٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر
،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم 222 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 93٤1 ماع لاوش 81 يف خرؤملا 81-11
 موسرملا اذه فدهي ،مّمتملاو لّدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو 81٠2
 ةينالديصلا داوملا عنصل ةنسحلا تاسرامملا دعاوق ديدحت ىلإ
.يرشبلا بطلا يف لامعتسالا تاذ

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 تاذ ةـــينالديــصلا داوـــملا لك عيـــنــصت بــــجي : ٢ ةّداملا
 ،ةدروتسملا وأ ًايلحم ةّعنصملا يرشبلا بطلا يف لامـــعتـسالا

 اقفو ،ةيبيرجتلا ةيودألاو ريدصتلل ةدعملا كلت كلذ يف امب
.عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا دعاوقل

 عيمج نأ نم دكأتلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع نّيعتي
 ليجستلا بلطل ةعضاخلا ينالديصلا جوتنملا عنص تايلمع
 يف ةدراولا تامولعملل اقبط زجنت قوسلا يف ةعوضوملاو
.ةصتخملا تاطلسلا لبق نم هيلع قداصملا ليجستلا فلم

 عينصتلل ةنــســحلا تاــــسرامــــملا دـــعاوـــق ددــــحت : ٣ ةّداملا
 داوملا ىلع ةقبطملاو هالعأ 2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
 ةقــــباـــطم يه اـــمكو يرــــشبلا بــــطلل ةهــجوــملا ةيــــنالدـــيـــصلا
 قحلملا عنصلل ةنسحلا تاسرامملا ليلد يف ،ةيلودلا ريياعملل
.موسرملا اذه لصأب

 دحأ عيـــنــصتلل ةنـــسـحلا تاـــسراـــــمملا لكــــشت : 4 ةّداملا
 مت ةينالديصلا داوملا نأ نمضت يتلا ةدوجلا رييست رصانع

 ةدوجلا سيياقم بسح ةمجسنم ةقيرطب اهتبقارمو اهعنص
 ليجستلا رارق بجومب ةضورفملاو اهلامعتسا عم ةفيكملا

.جوتنملا تافصاوم وأ ةيدايعلا ةساردلا ةصخرو

 ةقبطملا عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا نوكت : ٥ ةّداملا
 ةمزُلم ايميظنت اعجرم اهل نوكت يتلا ةينالديصلا داوملا ىلع
.ةصتخملا ةطلسلا فرط نم ةينالديصلا تاسسؤملل ةبسنلاب

 تاـــسرامــملل ةيــساــسألا تابــــلطــــتملا بــــّصـــنت : ٦ ةّداملا
 نيمدختسملاو ةينالديصلا ةدوجلا ماظن ىلع عينصتلل ةنسحلا

 ةدوجلا ةبقارمو جاتنإلاو قئاثولاو تازيهجتلاو تالحملاو
 صصحلا عاجرتساو تاجاجتحالاو ةيجراخلا تاطاشنلاو
.يتاذلا شيتفتلاو

  يناثلا لصفلا

 تاذ ةينالديصلا داوملا عينصتل ةنسحلا تاسرامملا
يرشبلا بطلا يف لامعتسالا

 ،رثؤي نأ نكــمي ام لك ةدوــــــجلا رــــييــــست يطــــغي : ٧ ةّداملا
 .يــــنالدـــيــصلا جوـــتــنملا ةدوـــج يف ،يعامـــج وأ يدرـــف لكـــــشب
 ةينالديصلا داوملا نأ نامضل ةذختملا تاءارجإلا عومجم لثميو
.هل صصخملا لامعتسالل ةبولطم ةدوج تاذ

 دكأتلا نع ةلوؤسم ةينالديصلا ةسسؤملا نوكت : ٨ ةّداملا
 دوزم هنأو ،لاّعفو دوجوم ةينالديصلا ةدوجلا ماظن نأ نم
 تاطلسلاو تايلوؤسملاو ماهملا نأو ،ةيرورضلا دراوملاب
.ميظنتلا لك يف ةقبطمو ةغلبمو ةددحم

 ةنئاك عنصلا تازيهجتو تالحم نوكت نأ بجي : ٩ ةّداملا
 هيف بيجتست لكشب ةناصمو ةفيكمو ةينبمو ةممصمو
.اهب موقت يتلا تايلمعلل رثكأ

 ىوتسم بسح ،يرورضلا نم نوكي نأ نكمي : ٠١ ةّداملا
 وأ /و عينصتلا تايلمعل تازيهجتو تالحم صيصخت ،رطخلا
.ةيودألا ضعب هلثمت يذلا رطخلا ةبقارم ضرغل بيضوتلا

 اهقسانتو تالحملا تاططخم فدهت نأ يغبني : ١١ ةّداملا
 حامسلاو  أطخلا رطاخم نم ليلقتلا ىلإ اهلامعتساو اهروصتو
 كلذ يف امب ،ثولتلا بنجتل نيلاعفلا ةنايصلاو فيظنتلاب
 ،ةماع ةدعاقكو ،خاسوألا وأ رابغلا بسرتو عطاقتملا ثولتلا
.جوتنملا ةدوجب قحلي ساسم يأ

 ءاليإ لالخ نم عطاقتملا ثولتلا بنجت بــــجــــي : ٢١ ةّداملا
 نوكي نأو ،تازيهجتلاو تالحملا ميمصتل صاخ مامتها
 وأ ةينقت ريبادت ذيفنتبو ةيلمعلا ميمصتب اموعدم كلذ
 ةلاعـــــفلا فيظـــنتلا تاـــيلمع كلذ يف امب ،ةبسانم ةيميظنت
 .عطاقتملا ثولتلا رطخ ةبقارمب حمست يتلا راركتلل ةلباقلاو

 ،ةدوجلا رطخ رييست ةيلمع لمعتست نأ بجي : ٣١ ةّداملا
 ةبقارمو مييقتل ،مومسلا ملعو طاشنلا مييقت نمضتت يتلا

.ةعنصملا تاجوتنملل عطاقتملا ثولتلا رطاخم

 رطخ رييست ةيلمع جئاتن لمعتست نأ بجي : 4١ ةّداملا
 بجي يتلا ةيميظنتلاو ةينقتلا ريبادتلا ديدحتل هذه ةدوجلا

 .عطاقتملا ثولتلا رطاخم ةبقارم لجأ نم اهعضو

 ىتح وأ تازيهجتلا ضعب لامعتسا اهنع ّرجني نأ نكميو
.داوملا هذه عنصل اهلماكب ةصصخم عينصت تآشنم

 ماظنل اًيساسأ ارصنع نسحلا قيثوتلا لثمي : ٥١ ةّداملا
 ةقباطم نامضل يرورض وهو ،ةينالديصلا ةدوجلا نامض
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 لثمتتو .عنصلل ةنسحلا تاسرامملا تابلطتمل تايلمعلا
 تاسرامملل ةقباطملا ليجستو رييستل ةلمعتسملا قئاثولا عاونأ
: يف ،عينصتلل ةنسحلا

 ةطشنأ فــــصت يتلا ،ةينالديـــصلا تاســـسؤملا ةــــلاـــح –
 متي يتلاو ،عنصلل ةنسحلا تاسرامملل ةعضاخلا عناصلا

 ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهجذومن ديدحت
،ةينالديصلا

 عينصتلا غيصو تافصاوملا نم نوكتت يتلا تاميلعتلا –
 تاءارـــــــجإلاو ةـــبــــــقارـــملاو بـــــيـــــضوــــتـــــلاو عــــنــــــــصلا تاــــمــــــــيـــــــــلــعـــتو
،اهب طبترملا طورشلا رتفدو تالوكوتوربلاو

.ريراقتلاو ليلحتلا تاداهش يهو تاليجستلا –

 مسقب ةيودألا عينصت ةسسؤم دّوزت نأ بجي : ٦١ ةّداملا
 تالهؤملا هيدل صخش ةطلس تحت عضوي ةدوجلا ةبقارمل
.ةبسانملا ةربخلاو

 جاتنإلل ةبسنلاب ةلقتسم ةدوجلا ةبقارم نوكت نأ بجيو
.اهريس نسح يف ايساسأ ارصنع لكشي ام وهو

 عــــضوو ،تانــــّيعلا ذخأ ةدوـــجلا ةبـــقارـــم صــــخت : ٧١ ةّداملا
 تاءارجإو قئاثولا دادعإو ميظنتلا اذكو ليلحتلاو تافصاوملا
 دق ةبسانملاو ةيرورضلا براجتلا نأ نمضت يتلا ريرحتلا

 متي ال بيضوتلا تادعمو ةيلوألا داوملا نأو ،اهذيفنت مت
 دصق ةررحملا تاــجوــتــنملا وأ اــهــلاــمــعــتسا دصق اــهرــيرحت

.ةيضرُم اهتدوج رابتعا لبق ،اهعيزوت وأ اهعيب

 يف ةيئاهنلا تاجتنملا مييقت ذخأي نأ بجي : ٨١ ةّداملا
 ،عـنصلا ءاـنــثأ ةــبــقارملا جئاــتــنو ،جاــتــنإلا فورــظ ناــبسحلا

 جوتــــنــملا تافـــصاوم ةـــقباطـــمو ،عينـــصتلا قئاــثو صـــــحفو
.يئاهنلا بيضوتلا صحفو ،يئاهنلا

 لكشب ةيجراخ عينصت ةيلمع يأ ديدحت بجي : ٩١ ةّداملا
 يدؤي مهف ءوس يأ بنجت دصق بقارمو هيلع قفتم بسانم
 ماربإ بجيو .ةيفاك ريغ ةدوج يذ جوتنم ىلإ وأ لمع ىلإ
 نم لوانملاو ةرمآلا ةينالديصلا ةسسؤملا نيب بوتكم دقع
.حوضوب فرط لك تامازتلا  ديدحت لجأ

 ةرمآلا ةسسؤملل ةدوجلا رييست ماظن ددحي : ٠٢ ةّداملا
 ينقتلا ريدملا يلديصلا اهب قدّصي يتلا ةقيرطلا حوضوب
 ةسرامم عم هريرحتل ينالديصلا جوتنملا نم ةصح لك ىلع
.ةلماكلا هتيلوؤسم

 نع ةريخألا ةلوؤسملا ةرمآلا ةسسؤملا نوكت : ١٢ ةّداملا
 تاطاشنلا يف مكحتلا نامض لجأ نم تايلمعلا دوجو نم دكأتلا
 ةلوؤسملا يهو .عينصتلل ةنسحلا تاسرامملل اقبط ةيجراخلا
 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا ةقباطم نم دكأتلا نع اًضيأ
 تاطاشنلاب مايقلا ىلع لوانملا صاصتخاو ةردقو ،امهب
 نم ،دقعلا دونب  لالخ نم ،دكأتلاو ،هجو نسحأ ىلع ةيجراخلا
.ةقبطم عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا ئدابم نأ

 ةيجراخلا تاطاشنلل دقع لك نوكي نأ يغبني : ٢٢ ةّداملا
 ددحي ،ابوجو ،ةدوج دقعب اًبوحصم ينالديص طاشنب قلعتم
 ةـــــعاــنــصلاب فلـــكملا رـــيزولا نـــــم رارــــق بـــجوــمب هـــجذوـــمـــن
.ةينالديصلا

 عـــضـــت نأ ةــــيــنالدــيــصلا ةســـسؤـــملا ىلع بــــجي : ٣٢ ةّداملا
 صحفو ثحبو مييقتو ليجستل ةفيكم تاءارجإو اًماظن
 ريغ هنأ هيف هبتشي ينالديص جوتنمب ةقلعتملا تاجاجتحالا

 ةفصب عيزوتلا ةكبش نم هبحس ،ءاضتقالا دنعو ،حلاص
.ةعيرسو ةلاّعف

 ءارجإب ةينالديصلا ةسسؤـــملا موــــقــــت نأ بــــجــــي : 4٢ ةّداملا
 ،ةدوجلا نامض ماظن راطإ يف ،ةرركتم يتاذ شيتفت تايلمع
 عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا قيبطتو ذيفنت ةبقارم دصق
.ةيرورضلا ةيحيحصتلا ريبادتلا حارتقاو ،اهمارتحاو

  ثلاثلا لصفلا

 ةلمعتسملا ةلاّعفلا داوملا عنصل ةنسحلا تاسرامملا
ةيودألا يف ةيلوأ داومك

 اًبسانم اًماظن ةلاعفلا داوملا عينصت بلطتي : ٥٢ ةّداملا
 ةقباطم داوملا هذه نأ نم دكأتلاب حمسي ةدوجلا رييستل

.اهيلع زوحت نأ بجاولا نم يتلا ءاقنلاو ةدوجلا تابلطتمل

 تايلمع عيمج ةلاعفلا داوملا عينصت لمشي : ٦٢ ةّداملا
 عضوو ،بيضوتلا ةداعإو ،بيضوتلاو ،جاتنإلاو ،داوملا مالتسا
 ،نيزختلاو ،ريرحتلاو ،ةدوجلا ةبقارمو ،مسولا ةداعإو ،مسولا

.اهب ةطبترملا تابقارملا اذكو ،ةلاعفلا داوملا عيزوتو

 تايلمعلاو ميقعتلا ةنسحلا تاسرامملا هذه ينثتستو
 ،امزالبلاو لماكلا مدلاو ةلاعفلا داوملا ىلع ةقبطملا ةمقعملا

 مادختساب اهجاتنإ متي يتلا ةلاّعفلا داوملا لمشت اهنأ ريغ
.ةيلوأ داومك امزالبلا وأ مدلا

 يذيفنتلا موسرملا نم ٥2 ةداملا ماكحأل اقبط : ٧٢ ةّداملا
 رياربف 32 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر 11 يف خرؤملا 28-12 مقر

 ةينالديصلا تاسسؤملا عضخت ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس
 ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا نم ةبقارملاو شيتفتلل
.ةينالديصلا ةعانصلاب

 عينصتلل ةينالديصلا تاسسؤملا ةبقارمو شيتفتّ بصني
 ىرجتو ،عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا مارتحا ىلع اصوصخ
.لقألا ىلع )2( نيتنس لك

 متي ،تاــفلاــــخـــــم وأ ريــــصــــقت ةـــنياعم ةلاــح يف : ٨٢ ةّداملا
 يف هل لاثتمالا اهيلع بجي يتلا ةينالديصلا ةسسؤملا راذعإ
.اهل ةددحملا لاجآلا

 ةســـسؤـــملا ضرعـــتت ،راذـــعإلل لاــــثــتمالا مدـــع ةــــلاـــح يفو
: ةيتآلا تابوقعلل ةينالديصلا



ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٦4٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٦ 18

 ىدعتت ال ةدمل ةينالديصلا ةسسؤملل تقؤملا قلغلا –
.ةدحاو ةنس

 فرط نم تاظفحتلا عفر دعب ّالإ حتفلا ةداعإ نكمي الو
.ةينالديصلا ةسسؤملا

.ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعال يئاهنلا بحسلا –

  عبارلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

 عاطقلا يف ةطشانلا تاسسؤملا ىلع نّيعتي : ٩٢ ةّداملا
 موسرملا اذه رشن خيرات دنع ،انوناق اهل صخرملا ينالديصلا

 زواجتي ال لجأ يف هماكحأ عم قباطتت نأ ،ّةيمسرلا ةديرجلا يف
.)2( نيتنس

 ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موــسرــملا اذـــــه رــــشـــني : ٠٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس وينوي

نامحرلا دبع نب نميأ 

–––––––––H––––––––––

 ماع ةجحلا يذ ٣ يف خرؤم 4٥٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 ممتيو لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٢ قفاوملا ٣44١
 بجر ٩ يف خرؤـــملا ٠٧-٢٢ مقر يذـيفنتلا موسرملا

 يذلا ٢٢٠٢ ةـــــنـــــس رــــــيارـــــبـــــف ٠١ قـــــــفاوـــــملا ٣44١ ماـــــع
 ةلاطبلا ةحنم نم ةداــفتسالا تاـــيفيكو طورش ددـحي
.اهنم نيديفتسملا تامازتلا اذكو اهغلبمو

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ناــمضلاو لــيــغشتــلاو لــمــعــلا رــيزو رــيرــقـــت ىلع ءاـــنـــب –
،يعامتجالا

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع ناضمر 12 يف خرؤملا 11-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تانيمأتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

 يف خرؤملا 21-٤9 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤991 ةنس ويام 62 قفاوملا ٤1٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1
،ممتملاو لدعملا  ،يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسن ددحي

 ىدامج ٥2 يف خرؤملا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،هنم ٠91 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ىدامج 91 يف خرؤملا ٤3-٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥891 ةنس رياربف 9 قفاوملا ٥٠٤1 ماع ىلوألا
 نّمؤملا نم ةصاخ فانصأل يعامتجالا نامضلا تاكارتشا
،ممتملاو لدعملا ،ايعامتجا مهل

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 62 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 9 يف خرؤملا ٠7-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس رياربف ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر

 اذكو اهغلبمو ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا تايفيكو طورش
،هنم 7و 2 ناتداملا اميس ال ،اهنم نيديفتسملا تامازتلا

: يتأي ام مسري

 ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
 خرؤملا ٠7-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 7و 2 نيتداملا ماكحأ

 يذلا 22٠2 ةنس رياربف ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر 9 يف
 اهغلبمو ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا تايفيكو طورش ددحي
: يتأي امك ،اهنم نيديفتسملا تامازتلا اذكو

 نوكي نأ - )ىتح رييغت نودب(......................... : 2 ةداملا''
،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ............................ الجسم

 ءانثتساب ،هتعيبط نكت امهم ،لخد ىلع رفوتي ّالأ –
 نع ةجتانلا جد ٠٠٠.31 اهغلبم زواجتي ال يتلا ليخادملا

.ةلوقنملا دعاقتلا حنم وأ عوير وأ تاشاعم

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

 ــب ديفتسملا هاضاقتي )ىتح رييغت نودب(....... : 7 ةداملا''
.جد 31.٠٠٠

 تاءادألا نم ةلاطبلا ةحنم زاهج نم نوديفتسملا ديفتسي
.ضرملا نع نيمأتلا ناونعب ةينيعلا

 يعاــمــتــجالا كارــتشالا ناوــنـــعـــب ةـــقـــحـــتسملا ةصحلا ددحت
 ىلع عقت يتلا ،نيديفتسملل ةلاطبلا ةحنم نم ةعطتقملا

.ةحنملا هذه غلبم نم % 7 ةبسنب ،ةلودلا قتاع

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

 ةّيــــمــسرلا ةدــــيرــجلا يف موـــسرــملا اذــه رــــشـــني : ٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 3 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 
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