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يبونجلا يناثلا يرئادلا قيرطلاو تياف دالوأل63 مقر ينطولا
: يتآلاك ،)ةدلارز(

،ارتموليك3,6 : يسيئرلا طخلا –

يــــــضرألا طـــيرـــشلا + كلـــســـم2x2 : يـــبــــناـــــجلا عــــطـــقملا –
،ارتم61 هردق يلامجإ ضرعب ،قيرطلا فاوح + يطسولا

.)3( ةثالث : ةينارودلا قرطلا تاقرتفم ددع –

ةــــــــيرورـــضلا تاداــــمــــتــــعالا رــــفوـــتــــت نأ بـــــجــــي:5 ةّداملا
ةنيزخلا ىدل عدوتو ،نيينعملا ةدئافل ةحونمملا تاضيوعتلل
قوقحلاو ةيراقعلا كالمألا عزن تايلمع صخي اميف ،ةيمومعلا
جاودزا زاـــــجنإب ةقلــــعتملا ةيلـــمعلا ناونــــعب ةيراــــقعلا ةيــنــيعلا
قيرطلا قفن نيب ملك3,6 لوط ىلع332 مقر يئالولا قيرطلا
يبونجلا يناثلا يرئادلا قيرطلاو تياف دالوأل63 مقر ينطولا
.)ةدلارز(

ةّيمــــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــه رشـــنــــي:6 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر11يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا عيبر١١ يفخّرؤم7٩٣-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةمئاق مّمتي ،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٨١ قفاوملا٣44١ ماع
موــــسرــملاب ةقــحلــملا ةيـــعــماـــجلا ةـــيئافـــشـــتــسالا زـــــكارــــملا
٨١4١ ماـع ناــــبــعـــش٢ يفخّرؤــــملا764-7٩ مــــقر يذـــيـــفـــنتلا
ءاشنإ دعاوق ددحي يذلا7٩٩١ ةنس ربمسيد٢ قفاوملا
.اهريسو اهميظنتو ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

رـــيزوو ةـــحـــــصلا رـــيزو نيب كرــتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امــــيــــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوــــش81 يف خرؤــــمـلا11-81 مقر نوــناقلا ىضتقمبو –
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،ممتملاو

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤــــملا182-12 مــــــقر يــــــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــــملا76٤-79 مـــــــقر يذيـــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا7991 ةنــــس ربمسيد2 قفاوملا81٤1 ماع نابعش2
،اهريسو اهميظنتو ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملا ءاشنإ دعاوق
،هنم6و2 ناتداملا اميسال ،مّمتملا

2 يف خّرؤملا٠٤1-7٠ مقر يذيفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو7٠٠2 ةنس ويام91 قفاوملا82٤1 ماع ىلوألا ىدامج
تاســسؤـــملاو ةـــيئاــفـــشــتـــسالا ةـــيـــموـــمــعلا تاســـسؤـــملا ءاــــشـــنإ
لدــــعــملا ،اهرــيـــسو اهــمــيــــظنتو ةـــيراوـــجلا ةـــحـــصلل ةيـــموــمعلا

،ممتملاو

: يتأي ام مسري

ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملا ةمئاق مّمتت :ىلوألا ةّداملا
يف خّرؤـــــملا76٤-79 مــــقر يذـــيــفــنــتلا موـــسرـــملاب ةـــــقــــــحـــــلــــملا

روكذملاو7991 ةنس ربمسيد2 قفاوملا81٤1 ماع نابعش2
: يتأي امك ،هالعأ

،موــسرـــملا اذهل ةــــــــفلاـــخملا ماـــكـــحألا عيمج ىغــــــلت:٢ ةّداملا
خّرؤملا٠٤1-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهنم اميس ال

7٠٠2 ةنس وـياـــم91 قــــفاوــــملا82٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــج2 يف
تاسسؤملاو ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا ءاشنإ نمضتملاو
.اهريسو اهميظنتو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا

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

ةيوينبلا ةبيكرتلا رقملاةيمستلا

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

مناغتسم ىفشتسم يعماجلا يئافشتسالا زكرملا
مناغتسمل

مناغتسم ىفشتسم ةدحو–
ةبورخلا ىفشتسم ةدحو–

ّةيمـــــسّرلا ةدـــيرــــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رــــشــــنــــي :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر11يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ


