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نيناوق
قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٥ يفخّرؤم٥0–0٢ مقر نوناق

زييمتلا نم ةياقولاب قلعتي ،0٢0٢ ةنس ليربأ٨٢
.امهتحفاكمو ةيهاركلا باطخو

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

93و83و٤3و23 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤١و٠٤١و83١و)2 ةرقفلا(٧3١و٦3١و١٤و٠٤و

لاكشأ عيمج ةلازإب ةصاخلا ةيلودلا ةيقافتالا ىضتقمبو –
ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا اهتّرقأ يتلا يرصنعلا زييمتلا

مقر رمألا بجومب اهيلع قداصملا ،٥٦9١ ةنس ربمسيد١2 يف
ربمسيد٥١ قفاوملا٦83١ ماع ناضمر3 يفخّرؤملا8٤3 –٦٦

،٦٦9١ ةنس

بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا قاثيملا ىضتقمبو –
بجومب هيلع قداصملاو١89١ ةنس يبورين يف هيلع قفاوملا
٧٠٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤ يفخّرؤملا٧3–٧8 مقر موسرملا
،٧89١ ةنس رياربف3 قفاوملا

ةـــــيـــــندـــملا قوـــقـــحلاب صاــــــــخلا يلودلا دــــــهــــعلا ىضــــتــــــــقمبو –
ممألل ةماعلا ةيعمجلا فرط نم هيلع قفاوملا ةيسايسلاو
هيلإ تمضنا يذلاو٦٦9١ ةنس ربمسيد٦١ موي ةدحتملا
١١ يفخّرؤملا٧٦-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب رئازجلا

،989١ ةنس ويام٦١ قفاوملا9٠٤١ ماع لاّوش

ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا ىضتقمبو –
ةـيـعـمجلا فرـط نـم هـيـلـع قـفاوملا ةـيـفاـقـثـلاو ةـيـعاـمـتــجالاو
يذلاو٦٦9١ ةنـــــس ربـــــمـــسيد٦١ موي ةدـــــحتملا ممألل ةــــــماــــــعلا
٧٦-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب رئازجلا هيلإ تمضنا
،989١ ةنس ويام٦١ قفاوملا9٠٤١ ماع لاّوش١١ يف خّرؤملا

دـمــتــعملا ناسنإلا قوــقحل يبرــعــلا قاــثــيملا ىضتــقمبو –
موسرملا بجومب هيلع قدصملاو٤٠٠2 ةنس ويام يف سنوتب
قفاوملا٧2٤١ ماع مّرحم2١ يفخّرؤملا2٦-٦٠ مقر يسائرلا

،٦٠٠2 ةنس رياربف١١

ةدمتعملا ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحةيقافتاىضتقمبو –
ةنس ربمسيد3١يف ةدحتملا ممأللةماعلاةيعمجلافرطنم
88١-9٠ مقر يسائرلا موسرملا بجومب اهيلع قّدصملاو٦٠٠2
ةنسويام2١قفاوملا٠3٤١ ماعىلوألاىدامج٧١يف خّرؤملا

9٠٠2،

8١ يفخّرؤملا٥٠-2١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلــــعـــتـــملاو2١٠2 ةــــنــــس رــــياـــنـــي2١ قــــفاوــــملا33٤١ ماـــــع رــــفـــص

،مالعإلاب

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٥٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
،مّمتملاو لّدعملا

ىدامج٤١ يفخّرؤملا٧٥-١٧ مـــقر رـــمألا ىضتــــقمبو –
قلعــــتـــملاو١٧9١ ةــــنــــس تــــشـــغ٥ قــــفاوـــملا١93١ ماـــع ةـــيـــناــــثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاضقلا ةدعاسملاب

ماع ناضمر٦2 يفخّرؤملا١١-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠99١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع رفص٥2 يفخّرؤملا9٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا32٤١
،مهتيقرتو نيقوعملا

ةيناثلا ىدامج9١ يفخّرؤملا3٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع مّرحم٥١ يفخّرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــــناـــقلا نمـــضـــتــملاو8٠٠2 ةــــنــــس رـــياـــنـــي32 قــــفاوـــــملا92٤١
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

ماع رفص٦١ يفخّرؤملا٧٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضـــتـــملاو8٠٠2 ةـــنـــــس رـــــيارــــبـــــف32 قــــــفاوــــملا92٤١
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

ماع رفص8١ يفخّرؤملا9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوـناـق نـمضتملاو8٠٠2 ةـنس رـيارــبــف٥2 قـــفاوملا92٤١
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

ماع نابعش٤١ يفخّرؤملا٤٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠3٤١
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،تايعمجلاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا33٤١
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يناثلا عيبر٤2 يفخّرؤملا٤٠-٤١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

طاشنلاب قلعتملاو٤١٠2 ةنـــس رـــيارـــبــــف٤2 قـــفاوـــملا٥3٤١ ماــــع

،يرصبلا يعمسلا

ماع ناضمر82 يفخّرؤملا2١-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ةـــــياـــمــــحب قلعــــتملاو٥١٠2 ةنــــس وـــيــــلوــــي٥١ قـــــفاوـــــملا٦3٤١

،لفطلا

ماع نابعش٤2 يفخّرؤملا٤٠-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا93٤١

،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع ناضمر٥2 يفخّرؤملا٧٠-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

صاخشألا ةيامحب قلعتملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١

،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا

ماع لاّوش8١ يفخّرؤملا١١-8١ مــقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤١

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

زييمتلا نم ةياقولا ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا

.امهتحفاكمو ةيهاركلا باطخو

:يتأي امب ،نوناقلا اذه موهفم يف ،دصقي :٢ ةّداملا

رشنت يتلا ريبعتلا لاكشأ عيمج: ”ةيهاركلا باطخ” –

بولسأ نمضتت يتلا كلت اذكو ،زييمتلا رربت وأ عجشت وأ

ىلإ ةهجوملا فنعلا وأ ضغبلا وأ ءادعلا وأ ةناهإلا وأ ءاردزإلا

قرعلا وأ سنجلا ساسأ ىلع صاخشأ ةعومجم وأ صخش

وأ ةغللا وأ ينثإلا وأ يموقلا لصألا وأ بسّنلا وأ نوللا وأ

.ةيحصلا ةلاحلا وأ ةقاعإلا وأ يفارغجلا ءامتنالا

ليضفت وأ دييقت وأ ءانثتسا وأ ةقرفت لك: ”زييمتلا“ –

وأ بسنلا وأ نوللا وأ قرعلا وأ سنجلا ساسأ ىلع موقي

وأ يفارغجلا ءامتنالا وأ ةغللا وأ ينثإلا وأ يموقلا لصألا

وأ ليطعت عبتتسي وأ فدهتسي ،ةيحصلا ةلاحلا وأ ةقاعإلا

وأ ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقحب فارتعالا ةلقرع

لاــــجـــملا يف ةاواـــســملا مدـــق ىلــع اــهــتـــسراــــمم وأ اهــــب عتــمــــتلا

يأ يف وأ يفاقثلا وأ يعامتجالا وأ يداصتقالا وأ يسايسلا

،ةماعلا ةايحلا تالاجم نم رخآ لاجم

ةراــشإلا وأ مــسرلا وأ ةباتكلا وأ لوــقلا:”ريبعتلا لاكشأ” –
لاكشأ نم رخآ لكش يأ وأ ليثمتلا وأ ءانغلا وأ ريوصتلا وأ
،ةلمعتسملا ةليسولا تناك امهم ،ريبعتلا

ةددحم ةهج وأ ةقطنم ىلإ ءامتنالا: ”يفارغجلا ءامتنالا“–
.ينطولا ميلقإلا نم

زييمتلا ينب اذإ ،نوناقلا اذه ماكحأ قبطت ال:3 ةّداملا
: ساسأ ىلع

نم ةياقولا اهفده تايلمع لالخ نم ةيحصلا ةلاحلا – )١
صخشلل ةيندبلا ةمالسلاب ساسملا رطاخم وأ ةافولا رطاخم
،رطاخملا هذه ىلع نيمأتلاو ةقاعإلا نم وأ ،لمعلا نع زجعلا وأ

ضفر يف لثمتي امدنع ،ةقاعإلا وأ /و ةيحصلا ةلاحلا – )2
ايبط ةتباثلا لمعلا ىلع ةردقلا مدع ىلع ينبملا ليغشتلا

ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا وأ لمعلا عيرشت ماكحأل اقفو
،ةيمومعلا

ءامتنالا نوكي امدنع ،فيظوتلا صخي اميف ،سنجلا – )3
،لوــعــفملا يراسلا عـــيرشتـــلا بسح رـــخآىلإ وأ سنــــــجىلإ

،ينهم طاشن وأ لمع ةسراممل ايساسأ اطرش

عيرشتلل اقبط فيظوتلل اطرش نوكت امدنع ،ةيسنجلا – )٤
.لوعفملا يراسلا

رــــيـــبــــعــــتلاو يأرـــــلا ةــــيرــــحب جاــــجــــتـــــحالا نــــكــــمـــــي ال :٤ ةّداملا
.ةيهاركلا باطخو زييمتلا ريربتل

يناثلا لصفلا

 ةيهاركلا باطخو زييمتلا نم ةياقولا تايلآ

لوألا مسقلا

ةــــــــماع ئدابم

ةياقولل ةينطو ةيجيتارتسا عضو ةلودلا ّىلوتت :٥ ةّداملا
ةـماـعـلا ةاـيحلا ةـقـلـخأ دصق ةـيـهارـكـلا باـطـخو زـيــيــمــتــلا نــم
.عمتجملا نم فنعلا ذبنو راوحلاو حماستلا ةفاقث رشنو

ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلاو ةلودلا ذختت :٦ ةّداملا
نم ةيهاركلا باطخو زييمتلا نم ةياقولل ةمزاللا تاءارجإلا

: اميس ال لالخ
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،ةيعوتلاو سيسحتلل ةينيوكتو ةيميلعت جمارب عضو –

،ةاواسملاو ناسنإلا قوقح ةفاقث رشن–

،رخآلا لوبقو راوحلاو حماستلا ةفاقث سيركت–

نع ركبملا فـشـــكـــلاو راذـــنإلاو ةـــظـــقـــيـــلل تاـــيـــلآ دامــتــعا–
،ةيهاركلا باطخو زييمتلا بابسأ

باــــــطـــخو زــيــيـــمــتــلا رـــطاـــخـــم لوـــح سيــســـحـــتلاو مالــعإلا–
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لئاسو لامعتسا راثآو ةيهاركلا

 ،امهرشن يف

.يتاسسؤملا نواعتلا ةيقرت–

صاخلا عاطقلاو يندملا عـــمـــتـــجـــملا كارــــشإ مـــتـــي:7 ةّداملا
زييمتلا نم ةياقولل ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنتو دادعإ يف

 .ةيهاركلا باطخو

اهجمارب نّمضت نأ مالعإلا لئاسو ىلع بجي :٨ ةّداملا
ةيهاركلا باطخو زييمتلا لاكشأ لك نم ةياقولا ةفاقث رشن
.ةيناسنإلا ميقلاو حماستلاو

يناثلا مسقلا

ةياقولل ينطولا دصرملا
 ةيهاركلا باطخو زييمتلا نم

زــــيـــيـــمـــتلا نــــم ةــــياــــقوــــلل يـــنــــطو دــــصرـــــم أــــشـــنــــي :٩ ةّداملا
.ةيروهمجلا سيئر ىدل عضوي ،ةيهاركلا باطخو

ةـــيونـــــعملا ةيصـــــخشلاب عتمتت ةيـــنـــــــطو ةئــــيه دـــصرـــــملا
.يرادإلاو يلاملا لالقتسالاو

اقبط ةلودلل ةماعلا ةينازيملا يف دصرملا ةينازيم لجست
.لوعفملا يراسلا عيرشتلل

.ميظنتلا قيرط نع ،هريسو دصرملا ميظنت تايفيك ددحت

رـــهاــــــظمو لاـــكـــشأ لك دـــصر دـــصرــــملا ىّلوـــــتي:0١ ةّداملا
امهباـبسأ فشكو اـمـهـلـيـلحتو ،ةـيـهارـكـلا باـطـخو زـيـيـمـتـلا

.امهنم ةياقولل ةمزاللا تاءارجإلاو ريبادتلا حارتقاو

 : اميس ال ،دصرملا ىّلوتي ،راطإلا اذه يفو

نم ةياقولل ةينطولا ةيجيتارتسالا رصانع حارتقا –١
قيسنتلاب اهذيفنت يف ةمهاسملاو ،ةيهاركلا باطخو زييمتلا

اذه يف نيلعافلا فلتخمو ةصتخملا ةيمومعلا تاطلسلا عم
،يندملا عمتجملاو لاجملا

ةـيـهارـكـلا باـطـخو زـيـيـمـتـلا لاـعـفأل رـكـبملا دصرــلا –2
،كلذب ةينعملا تاهجلا راطخإو

يتلا لاعفألا نع ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا غيلبت –3
مئارجلا نم ةميرج لكشت اهنأ لمتحي يتلاو هملعىلإ لصت
 ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

قلعتت ةلأسم يأ لوح تايصوتلا وأ ءارآلا ميدقت –٤
،ةيهاركلا باطخو زييمتلاب

ةيرادإلا تاءارجإلاو ةينوناقلا تاودألل يرودلا مييقتلا –٥
ىدمو ةيهاركلا باــــطــــخو زيـــيـــمــــتلا نــــم ةــــياــــقوــــلا لاــــجـــم يف

 ،اهتيلاعف

باطخو زييمتلا نم ةياقولا قرطو سيياـقم ديدحت –٦
،ناديملا اذه يف ةيـنطوـلا ةربـخلا ريوـطتو ،ةيهاركلا

تايلمع قيسنتو طـيشنتو ةيسيسحتلا جماربلا عضو –٧
ىلع امهراثآو ةيهاركلا باطخو زييمتلا رطاخمب ةيعوتلا
،عمتجملا

باطخو زييمتلاب ةقلعتملا تايطعملا ةزكرمو عمج –8
 ،ةيهاركلا

نم ةياقولا لاجم يف ثوحبلاو تاساردلا زاجنإ –9
،ةيهاركلا باطخو زييمتلا

ةموظنملا نيسحتو طيسبت هنأش نم حارتقا يأ ميدقت –٠١
،ةيهاركلا باطخو زييمتلا نم ةياقولل ةينطولا ةينوناقلا

فلتخم عــم تاموـــلــــعــــملا لداـــبــــتو نواـــعــــتــــلا رــــيوــــطــــت –١١
.لاجملا اذه يف ةلماعلا ةيبنجألاو ةينطولا تاسسؤملا

ةئيه وأ ةسسؤم وأ ةرادإ يأ نم بلطي نأ دصرملا نكمي
،هماهم زاجنإل ةيرورض ةقيثو وأ ةمولعم لك ةحلصم وأ
نوثالث هاصقأ لجأ يف هتالسارم ىلع درلا اهيلع نّيعتي يتلا
.اموي )٠3(

زييمتلا نم ةياقولل ينطولا دصرملا لكشتي :١١ ةّداملا
: نم ةيهاركلا باطخو

مهراتخي ،ةينطولا تاءافكلا نيب نم ءاضعأ )٦( ةتس –١
 ،ةيروهمجلا سيئر

،ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا لثمم –2

،ةيغيزامألل ةيماسلا ةظفاحـملا لثمم –3

،ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا لثمم –٤

،ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلا لثمم –٥

،نيقوعملا صاخشألل ينطولا سلجملا لثمم –٦

،يرصبلا يعمسلا طبض ةطلس لثمم –٧

لخدت لاجم يف ةطشانلا تايعمجلل نيلثمم )٤( ةعبرأ –8
 .اهيلإ نومتني يتلا تايعمجلا نم مهحارتقا متي ،دصرملا

اــهــتدــم ةدــهــعــل يساــئر موسرــم بجومب دصرملا ءاضعأ نـّـيـــعـــي
.ةدحاو )١( ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )٥(سمخ
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.دصرملا سيئر ،مهبيصنت روف ،دصرملا ءاضعأ بختني

وأ ةيباختنا ةدهع يأ ةسرامم عم سيئرلا ةدهع ىفانتت
 .رخآ ينهم طاشن يأ وأ ةفيظو

،هئاضعأل يضيوعتلا ماظنلاو دصرملا سيئر رجأ ددحي
.ميظنتلا قيرط نع

ةيتآلا تائيهـــلاو تاــــعاــــطــــقلا ولــــثــــمم رـــضــــحـــي:٢١ ةّداملا
: يراشتسا توصب دصرملا لاغشأ

،ةيجراخلا نوؤشلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا –

 ،لدعلاب ةفلكملا ةرازولا –

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةينطولا ةيبرتلاب ةفلكملا ةرازولا –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا –

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةفاقثلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب ةفلكملا ةرازولا–

،ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةرازولا –

،لاصتالاب ةفلكملا ةرازولا –

،ليغشتلاو لمعلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ينطولا كردلا ةدايق  –

.ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا –

فئاظولا باحصأ نيب نم ةيرازولا تاعاطقلا ولثمم ّنيعي
.اهنوعبتي يتلا تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ايلعلا

ةــفصب ،هــلاــغشأ يف ةــكراشمــلــل وــعدــي نأ دصرملا نــكـــمـــي
ةيمومع ةسسؤم وأ ةيمومع ةرادإ يأ نع الثمم ،ةيراشتسا
.هماهم ءادأ يف هتدعاسم هنكمي لهؤم صخش لكو ةصاخ وأ

ينهملا رسلاب دصرملا ءاضــعأو ســــيـــــئر مزــــلـــــي :3١ ةّداملا
يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ةلئاط تحت ،ظفحتلا بجاوو
.لوعفملا يراسلا عيرشتلا

يتـلا تاناـمضلا لكـــب هؤاضعأو دصرملا سيئر عتمتي
دايحو ةهازنو ةيلالــقـتــــسا لــــكــــــب مــــــهماهـــم ءادأ نـــــم مــــهنـــــــــكـــــمت
اقبط ةناهإلاو فنعلاو ديدهتلا نم ةيامحلا نم نوديفتسيو
.لوعفملا يراسلا عيرشتلل

اريرقت ةيروهمجلا سيئر ىلإ دصرملا عفري:٤١ ةّداملا
ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنت مييقت اميس ال ،هنّمضي ايونس

هتايصوتو هتاحارتقاو ةيهاركلا باطخو زييمتلا نم ةياقولل

لاجملا اذه يف اهب لومعملا ةينطولا تايلآلا ةيقرتو زيزعتل
تايفيكلل اقفو هاوتحم ىلع ماعلا يأرلا عالطإو هرشن ّىلوتيو
.يلخادلا هماظن يف ةددحـملا

هيلع قداصيو يلخادلا هماـــظــــن دـــــصرــــملا ّدــــعــــي :٥١ ةّداملا
ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو
.ةيبعشلا

ثلاثلا لصفلا

ةيهاركلا باطخو زييمتلا اياحض ةيامح

صوـــــصـــنـــملا مــــئارــــجلا اـــياـــحـــضـــل ةـــلودــــلا نـــمـــضــــت:٦١ ةّداملا
يعامتجالاو يسفنلاو يحصلا لفكتلا ،نوناقلا اذه يف اهيلع
ةـيسفـنـلاو ةـيدسجلا مـهـتـمرـحو مـهـتـمالسو مـهـنـمأ لــفــكــي امب
.مهتماركو

مئارج اياحض ءوجل ريسيت ىلع ةلودلا لمعت :7١ ةّداملا
.ءاضقلا ىلإ ةيهاركلا باطخو زييمتلا

باطخو زييمـتــــلا مــــئارـــــج اــــياــــحــــض دـــيــــفــــتــــســــي:٨١ ةّداملا
 .نوناقلا ةوقب ةيئاضقلا ةدعاسملا نم ةيهاركلا

ةيهاركلا باطخو زييمـتــــلا اــــيحــــض دـــيــــفــــتــــســــي :٩١ ةّداملا
صوصنملا دوهشلاو اياحضلا ةيامحب ةصاخلا تاءارجإلا نم
.لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع

قحب ساسملا مت هنأ يعّدي صخش لك نكمي:0٢ ةّداملا
نم بلطي نأ ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا هقوقح نم
هنطوم عقي يتلا ةيئاضقلا ةهجلا ىدل لاجعتسالا يضاق
،يدعتلا اذهل دح عضول يظفحت ريبدت يأ ذاختا ،اهترئادب

.ةيموي ةيديدهت ةمارغ ةلئاط تحت

عبارلا لصفلا

ةيئارجإلا دعاوقلا

صوــــــصـــنـــملا صاــــصــــتــــخالا دــــعاوـــــق ىلـــــع ةداـــــيز:١٢ ةّداملا
ةيئاضقلا تاهجلا صتخت ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف اهيلع
اذـــــه يف اهيــــــلع صوــــصـــنملا مئارــــجلا يف رظــــنلاب ةـــــيرئازجلا
ةيحضلا تناك اذإ ،ينطولا ميلقإلا جراخ ةبكترملا ،نوناقلا

.رئازجلاب اميقم ايبنجأ وأ ايرئازج

ةرئادب عقي يتلا كلت يه ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نإ
.راتخملا هنطوم وأ رورضملا صخشلا ةماقإ ناكم اهصاصتخا

ةبسانمبو ،ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا نكمي :٢٢ ةّداملا
،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ يف قيقحتلا
يأ اهميلستب رخآ صخش يأ وأ تامدخلا يمدقم رمأت نأ

لئاسو لامعـتـــساب ةــــنزـــخـــم نوـــكــــت تاـــيـــطـــعــــم وأ تاموــــلــــعم
تاـــــبوــــــقــــعــــلا ةــــلــــئاـــــط تـــــحت ،لاــــصــــتالاو مالــــعإلا تاــــيـــجوــــلوــــنــــكــــت
.انوناق اهيلع صوصنملا
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،ءاضتقالا دنع ،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نكمي :3٢ ةّداملا
ىلع يروفلا ظفحتــــلاـــب تاـــــمدـــــخلا يــــمدــــقــــم ىلإ رـــــمأ رادــــصإ
ةطبترملا ريسلا ةكرحب وأ/و ىوتحـملاب ةقلعتملا تايطعملا

تايفيكلل اقفو ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلاب
.لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف ةددحـملا

،تامدخ مدقم رمأت نأ ةيئاضقلا ةهجلا نكمي:٤٢ ةّداملا
يراسلا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ةلئاط تحت

تايوتحـملا نيزخت وأ بحسل يروفلا لخدتلاب ،لوعفملا
نكمم ريغ اهيلإ لوخدلا لعج وأ اهيلع عالطالا حيتي يتلا

اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم ةميرج لكشت امدنع
نيزخت وأ بحسب حمست ةينقت تابيترت عضوب وأ ،نوناقلا

.نكمم ريغ اهيلإ لوخدلا لعجل وأ تايوتحـملا هذه

صتــــــخملا ةيئاــــضقلا ةطرـــــشلا طباـــض نـــــكمي:٥٢ ةّداملا
يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نع غيلبتلل ةينقت تايلآ عضو
ليكو كلذب ملعيو ،ةينورتكلإلا ةكبشلا ربع ،نوناقلا اذه
ةيلمعلا يف رارمتسالاب رمأي يذلا ،اروف ،صتخملا ةيروهمجلا
 .اهفاقيإب وأ

،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأ ةاعارم عم :٦٢ ةّداملا
ليكو راطخإ دعب ،قيقحتلا يضاق وأ ةيروهمجلا ليكو نكمي
،ةيئاضقلا ةطرشلا طباضل ،هتباقر تحت ،نذأي نأ ،ةيروهمجلا

ماـظـن وأ ةـيـتاـموـلـعـم ةـموـظـنـم ىلإ ينورـتـكــلإلا برـستــلاــب
صاخشألا ةبقارم دصق ،رثكأ وأ ةينورتكلإلا تالاصتالل
صوصنملا مئارجلا نم ةميرج يأل مهباكترا يف هبتشملا

وأ مهعم لعاف هنأ مهماهيإب كلذو ،نوناقلا اذه يف اهيلع
.مهل كيرش

نالطب ةلئاط تحت ،ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ىلع عنمي
،لاكشألا نم لكش يأب ،فرصت وأ لعف يأ نايتإ ،تاءارجإلا

ةميرجلا باكـترا ىلـــع مـــهيـــــف هـــبـــتــــشـــــملا ضــــيرــــحت هــــنأــــش نـــم
.مهدض ليلد ىلع لوصحلا ضرغب

قيقحتلا يضاق وأ ةـــيروــــهــــمــــجلا لــــيــــكو نكـــمــــي :7٢ ةّداملا
طباضل ،هتباقر تحت ،نذأي نأ ،ةيروهمجلا ليكو راطخإ دعب
ةميرج باكترا حجرت ٍعاود ترفوت ىتم ،ةيئاضقلا ةطرشلا

عقوملا ديدحتب ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم
باكترا ةليسو وأ مهتملا وأ هيف هبتشملا صخشلل يفارغجلا
لامعتساب كلذو ةميرجلاب ةلص هل رخآ ءيش يأ وأ ةميرجلا
وأ ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لئاسو نم ةليسو يأ
.ضرغلا اذهل اصيصخ ةدعم ةينقت تابيترت عضوب

ةيمومعلا ىوعدلا كيرحت ةماعلا ةباينلا رشابت :٨٢ ةّداملا
صوصنملا ةبكترملا ةميرجلا نأش نم نوكي امدنع ايئاقلت
.نييمومعلا ماظنلاو نمألاب ساسملا نوناقلا اذه يف اهيلع

لاجم يف ةطشانلا ةينطولا تايعمجلا نكمي:٩٢ ةّداملا
سيسأتلاو ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ىوكش عاديإ ناسنإلا قوقح
 .نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يف يندم فرطك

سماخلا لصفلا

ةيئازجلا ماكحألا

سبحلاب ةيهاركلا باطخو زييمتلا ىلع بقاعي :03 ةّداملا
نم ةمارغبو تاوــــنــــــس )3( ثالــــــــثىلإ رـــــــهــــــشأ )٦( ةـــــتـــس نــــم
.جد٠٠٠.٠٠3ىلإ جد٠٠٠.٠٦

مئارجلا باكترا ىلع ضيرحتلاب اًنلع موقي نم لك بقاعي
موقي وأ ديشي وأ مظني وأ ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا

ةـمــيرــج لــعــفــلا لــكشي مــل اــم ،كلذ لــجأ نــم ةــيــئاــعد لاــمــعأب
ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب ،دشأ ةبوقعب نوناقلا اهيلع بقاعي
.جد٠٠٠.٠٠3ىلإ جد٠٠٠.٠٠١ نم ةمارغبو تاونس )3( ثالث

سبحلاب ةيهاركلا باطخو زييمتلا ىلع بقاعي :١3 ةّداملا
نــــــــم ةمارــــــغبو تاوــــنــــــس )٥( ســــــمــــــخىلإ )2( نيـــــتــــنــــس نــــم
: جد٠٠٠.٠٠٥ىلإ جد٠٠٠.٠٠2

ةلاح ةميرجلا باكترا لّهس وأ الفط ةيحضلا تناك اذإ –
وأ يندبلا اهزجع وأ اهتقاعإ وأ اهضرم نع ةجتانلا ةيحضلا
،يلقعلا

ىلع ةيلعف وأ ةينوناق ةطلس لعفلا بكترمل ناك اذإ –
،ةميرجلا باكترا يف هتفيظو ذوفن لغتسا وأ ةيحضلا

نيلعافك ءاوس صاخشأ ةعومجم نع لعفلا ردص اذإ –
،نيكراشمك وأ نييلصأ

مالعإلا تايجولونكت لامعتساب ةميرجلا تبكترا اذإ –
.لاصتالاو

ثالث نم سبحلاب ةـــيـــــهارـــــكــــلا باــــــــطـــــــخ ىلـــــــع بـــــــــقاـــــعــــــي:٢3 ةّداملا
جد٠٠٠.٠٠3 نم ةمارغبو تاونس )٧( عبسىلإ تاونس )3(
.فنعلاىلإ ةوعدلا نمضت اذإ جد٠٠٠.٠٠٧ىلإ

)٥(سمخىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي :33 ةّداملا
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠٠.١ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو تاونس
وأ تايعمجلا وأ ةطشنألا ةليسو يأب لّومي وأ عجشي وأ ديشي
.ةيهاركلاو زييمتلاىلإ وعدت يتلا تاعامجلا وأتاميظنتلا

سبحلاب بقاعي ،دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود :٤3 ةّداملا
نم ةمارغبو تاونس )٠١( رشع ىلإ تاونس )٥( سمخ نم
وأ ريدي وأ ئشني نم لك جد٠٠٠.٠٠٠.٠١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.٥
صصخي ينورتكلإ باسح وأ ينورتكلإ عقوم ىلع فرشي
وأ رابخأ وأ راكفأ وأ جمانرب يأل جيورتلل تامولعم رشنل
يف ةــيــهارــكــلاو زــيــيــمــتــلا ةراــثإ اــهــنأش نـــم روص وأ موسر
.عمتجملا
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)٥( سمخ ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي :٥3 ةّداملا
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو تاونس

وأ تاجتنم لوادتلل وأ عيبلل ضرع وأ عاب وأ عنص وأ جتنأ
وأ ةطرشأ وأ مالفأ وأ تاليجست وأ تاعوبطم وأ عئاضب
لمحت ىرخأ ةليسو يأ وأ يلآلا مالعإلل جمارب وأ تاناوطسأ
ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم يتلا ريبعتلا لاكشأ نم لكش يأ
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا باكترا

قافتا وأ ةيعمـج يف كراـــــش وأ أــــشــــنأ نـــــم لـــك :٦3 ةّداملا
مئارجلا نم رثكأ وأ ةميرجل دادعإلا ضرغب فلأت وأ لّكشت
ةررقملا تابوقعلاب بقاعي ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
كرتشملا ميمصتلا درجمب ةميرجلا هذه موقتو ،اهتاذ ةميرجلل
.لعفلاب مايقلا ىلع

،ةينلا نسح ريغلا قوقحب ظاـفـــتـــحالا عــــم:73 ةّداملا
يف ةمدختسملا لئاسولاو جماربلاو ةزهجألا ةرداصمبمكحي
اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم رثكأ وأ ةميرج باكترا
ينورتكلإلا عقوملا قالغإو ،اهنم ةلصحتملا لاومألاو نوناقلا
وأ ةميرجلا هتطساوب تبكترا يذلا ينورتكلإلا باسحلا وأ

لالغتسالا ناكم وأ لحم قالغإو نكمم ريغ هيلإ لوخدلا لعج
 .هكلام ملعب تبكترا دق ةميرجلا تناك اذإ

ىدحإ بكتري يذلا يونعملا صخشلا بــقاــــعـــــي :٨3 ةّداملا
تاـــــــبوــــــقـــــعلاــــب نوناــــقـــلا اذـــــه يف اــــهـــيــــلـــــع صوصـــــنـــــملا مـــــئارــــــجلا
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

حـــــنــــجلا باـــــكـــــترا يف عورـــــشـــــلا ىلـــــع بـــــقاــــعــــي :٩3 ةّداملا
ةميرجلل ةررقملا تابوقعلاب نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
.اهتاذ

ةبوــقــــعلا نــــم ةـــيـــفـــعـــملا راذــــعألا نــــم دــــيــــفــــتــــســــي :0٤ ةّداملا
وأ بكترا نم لك ،تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم رثكأ وأ ةميرج يف كراش
غالبإب ةعباتملا تاءارجإ ةرشابم لبق ماقو ،نوناقلا اذه
ىلع دــعاسو ةــمــيرجلا نــع ةــيــئاضقـــلا وأ ةـــيرادإلا تاـــطـــلسلا

.مهيلع ضبقلا وأ/و اهيبكترم ةفرعم

صخش لكل ةبسنلاب فصنلا ىلإ ةبوقعلا ضّفخت
اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ يفكراش وأ بكترا
يف دعاس ،ةعباتملا تاءارجإ ةرشاـــبــــم دــــعـــب ،يذــــلاو نوـــــناقلا
يف نيعلاضلا صاخشألا نم رثكأ وأ صخش ىلع ضبقلا
.اهباكترا يف مهاس نم ةيوه فشك وأ /و اهباكترا

ىلع مكحلا ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نكـمي:١٤ ةّداملا
وأةبوقعب نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلايبكترم
نوناق يف اهيلع صوصنملا ةيليمكتلا تابوقعلا نم رثكأ
.تابوقعلا

صوصنملا تابوقعلا فعاضت ،دوعلا ةلاح يف :٢٤ ةّداملا
.نوناقلا اذه يف اهيلع

سداسلا لصفلا
يلودلا يئاضقلا نواعتلا

ةيئاضقلا تاقيقحتلا وأ تايرحتلا راطإ يف :3٤ ةّداملا
نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ةنياعمل ةيراجلا

ةاعارم عمو ةصتخملا تاطلسلا نكمي ،اهيبكترم فشكو
نواعتلاىلإ ءوجللا ،لثملاب ةلماعملا أدبمو ةيلودلا تايقافتالا
.يلودلا يئاضقلا

يئاضقلا نواعتلا تابلط لوبق ،لاجعتسالا ةلاح يف نكمي
يف امب ةعيرسلا لاصتالا لئاسو قيرط نع تدرو اذإ ،يلودلا
ام ردقب كلذو ،ينورتكلإلا ديربلا وأ سكافلا ةزهجأ كلذ
.اهتحص نم دكأتلل ةيفاك نمأ طورش نم لئاسولا هذه هرفوت

يئاضقلا نواـــعـــتلا تاـــبـــلـــطـــل ةــــباــــجـــتــــسالا مـــتـــت :٤٤ ةّداملا
تاءارـــجإ يأ ذاـــخـــتا وأ تاـــموـــلـــعـــملا لداـــبـــتـــل ةــــيــــمارـــــلا يلودـــلا

تاقافتالاو ةلصلا تاذ ةيلودلا تايقافتالل اقفو ةيظفحت
.لثملاب ةلماعملا أدبمو ةيئانثلا ةيلودلا

يلودلا يئاضقلا نواعتلا تابلط ذيفنت ضفري:٥٤ ةّداملا
.ماعلا ماظنلا وأ ةينطولا ةدايسلاب ساسملا اهنأش نم ناك اذإ

يئاضقـلا نواـعـتـلا تاـبـلـطـل ةـباـجـتسالا نوـكــت نأ نــكــمــي
ةّغلبملا تامولعملا ةيّرس ىلع ةظفاحـملا طرشب ةّديقم يلودلا
وأ بلطلا يف حضوم وه ام ريغ يف اهلامعتسا مدع طرشب وأ
ةيامحب قلعتي نوناق ةبلاطلا ةلودلا ىدل رفوت ةرورضب
.يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا

عباسلا لصفلا

ةيئاهن ماكحأ

٥92و2رركم٥92و١رركـم٥92 داوـــــملا ىـــــغــــلــــت:٦٤ ةّداملا
٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١ –٦٦ مقر رمألا نم3 رركم
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا
.مّمتملاو لّدعملا

عيرشتلا يف ةاغلملا داوملاىلإ ةلاحإ لك ضّوعت :7٤ ةّداملا
كلذو ،نوناقلا اذه نم اهلباقت يتلا داوملاب لوعفملا يراسلا

: يتأي امك

ضّوعت ةاغلملا تابوقعلا نوناق نم١ رركم٥92 ةداملا –
،نوناقلا اذه نم٠3 ةداملاب

ضّوعت ةاغلملا تابوقعلا نوناق نم2 رركم٥92 ةداملا –
،نوناقلا اذه نم83 ةداملاب
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ضّوعت ةاغلملا تابوقعلا نوناق نم3 رركم٥92 ةداملا –
.نوناقلا اذه نم3 ةداملاب

ةيئاضقلا تاءارجإلا يف ةاغلملا داوملاىلإ ةراشإ لك ضّوعتو
نم2 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،تايفيكلا سفنل اقفو ةيراجلا

.تابوقعلا نوناق

ّةيــــمـــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف نوـــــناــــقـــــلا اذــــــه رـــــشــــنـــــي :٨٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ82 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٥ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٥ يفخّرؤم٦0-0٢ مقر نوناق
مـــــــقر رمألا مّمــــتيو لّدعــــي ،0٢0٢ ةنــــس لــــــيرـــبأ٨٢
٨ قــــفاوـــملا٦٨3١ ماــــع رـــفـــص٨١ يفخّرؤـــــملا٦٥١-٦٦
.تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

)2 ةرقفلا(٧3١و٦3١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤٤١و٠٤١و83١و

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٥٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
،مّمتملاو لّدعملا

ةّجحلا يذ8١ يفخّرؤملا٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو999١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا9١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ماع بجر8١ يفخّرؤملا٧٠-٥٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٦2٤١
،ةصاخلا ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤم يف ميلعتلا مكحت يتلا

ةيناثلا ىدامج9١ يفخّرؤملا3٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع مّرحم٥١ يفخّرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نـمـــضـــتــــملاو8٠٠2 ةــــنـــــس رــــــيانـــــي32 قفاوــــملا92٤١
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

ماع رفص٦١ يفخّرؤملا٧٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناـقـلا نـمضتملاو8٠٠2 ةـنس رــيارــبــف32 قـــفاوملا92٤١
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

ماع لاّوش8١ يفخّرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤١

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

رمألا ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
وينوي8 قفاوملا٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر

.مّمتملاو لّدعملا ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا مّمتي:٢ ةّداملا
٥9 داومب ،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
٥9و٤رركم٥9و3رركم٥9و2 رركم٥9و١ رركم٥9و رركم
:يتأي امك رّرحت ،٥ رركم

تاونس )٥( سمخ نم سبحلاب بقاعي:رركم٥9 ةّداملا“
،جد٠٠٠.٠٠٧ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو تاونس )٧( عبس ىلإ
نم ،تناك ةليسو يأب ،ةيزم وأ ةبه وأ الاومأ ىقلتي نم لك
يأ نم وأ ةصاخ وأ ةيمومع ةئيه يأ وأ ةسسؤم وأ ةلود

دصق ،هجراخ وأ نطولا لخاد ،يونعم وأ يعيبط صخش
رارقتساب وأ ةلودلا نمأب ساسملا اهنأش نم لاعفأب مايقلا

ةمالسلا وأ ةينطولا ةدحولاب وأ يداعلا اهريسو اهتاسسؤم
ماظنلاو نمألاب وأ رئازجلل ةيساسألا حلاصملاب وأ ةيبارتلا
.كلذ ىلع ضرحي وأ نييمومعلا

وأ ةيعمج راطإ يف لاومألا يقلت مت اذإ ةبوقعلا فعاضت
.”هتيمست وأ هلكش ناك امهم ميظنت وأ ةمظنم وأ ةعامج

بقاعي ،دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود:١رركم٥9 ةّداملا“
تاوــــنس )٠١( رشع ىلإ تاوــــــــــــــــنس )٥( سمــــخ نــــم سبحلاــــب
موقي نم لك ،جد٠٠٠.٠٠٠.١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو
ةربدم ةطخل اذيفنت ،رركم٥9 ةّداملا يف ةروكذملا لاعفألاب
.”هجراخ وأ نطولا لخاد

صوصنملا لاعفألا ىلع بترت اذإ:2رركم٥9 ةّداملا“
وأ ةيانج باكترا ،١ رركم٥9و رركم٥9 نيتداملا يف اهيلع
،اسبح تاونس )٥( سمخ نم رثكأب اهيلع بقاعي ةحنج
ةـحــنجلا وأ ةــياــنــجــلــل ةررــقملا تاــبوــقــعــلاــب لــعاــفــلا بقاــعــي
.”ةبكترملا


