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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب ةّفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام11
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةّفلكم ،راكف ةنيمأ ةّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا

 .ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيماع نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام11
.تايالولا يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواودل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا

يف يراـقـعـلا رـيــيستــلاو ةــيــقرــتــلا نــيواودــل نيماــع نــيرــيدــم
: ةيتآلا تايالولا

،ةسبت ةيالو يف ،يدحو نيدلا رون–

،لجيج ةيالو يف ،روعل يقوش–

،فراطلا ةيالو يف ،شرطل فيرشلا–

،يداولا ةيالو يف ،بلاغ دمحأ–

.ةماعنلا ةيالو يف ،نودبع دـمـحـم–

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب ةشتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام11
.لاصتالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةشتفم ،كيلع ةميرك ةّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا

.لاصتالا ةرازوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
لمعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ويام11
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا دّيسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ويام11 قفاوملا
: يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،ناربأ ديرف–

نامضلل ةيلودلا تايقافتالل ريدم ةبئان ،بكقر ةبيهو–
،يعامتجالا

نامضلل ميظنتلاو عيرشتلل ريدم ةبئان ،يصفحلب ةلبع–
.يعامتجالا

ةراجتلا ةرازو

ليربأ6 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٢١ يفخّرؤـــم رارـــق
ضمــح رــئاــظــن لــيــلـحـت جهــنـــم لـــعـــجـــي ،٠٢٠٢ ةـــــنس

.ايرابجإ ،لخلل كيتيسألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

٦ يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
٠2٠2 ةــــنـس يــفــناـــج2 قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــج
  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نـــمضتملاو

٣ يف خّرؤملا9٣-٠9 مقر يذيــفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
قــــلعتملاو٠99١ ةـــــنس رـــــياني٠٣ قـــــفاوملا٠١٤١ ماـــــع بــــــجر
ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب
 ،هنم9١

يف خّرؤملا٣٥٤-2٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
يذــــــلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قــفاوملا٣2٤١ ماــع لاّوــش٧١
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٣٠2-2٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
2١٠2 ةنس ويام٦ قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

يف خّرؤملا82٣-٣١ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
٣١٠2 ةــنس رــبمتبس٦2 قــفاوــملا٤٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٠2
ةيامح دصق رباخملا دامتعا تاـيفيكو طورــش ددــحي يذـــلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

٠١ يف خّرؤملا2٦–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٧١٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

بجر٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
صئاصخلاب قلعتملاو٧99١ ةنس ربمفون٥2 قفاوملا8١٤١ ماع
،كالهتسالا نهر هعضو طورشو تايفيكو لخلل ةينقتلا
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: يتأي ام رّرقي

موــسرملا نـــم9١ ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قـفاوملا٠١٤١ ماـــع بـــجر٣ يف خّرؤــــملا9٣-٠9 مـــقر يذيـــفنتلا

فدـــــهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠99١ ةنس رياني٠٣
كيتيسألا ضمح رئاظن ليلحت جـــهنم لــــعج ىلإ رارـــقلا اذـــه
.ايرابجإ ،لخلل

،لـخــلـل كـيــتيـسألا ضــمـح رــئاــظـن لــيـلـحت لــــجأ نــــم :٢ ةداملا
ضرــغــلا اذــهــل ةدــمــتــعملا رــباــخملاو شغــلا عــمــق رــباـــخـــم ّنإف
اذهب قفرملا قحلملا يف نــّيبملا جهنملا لامعتساب ةمزلم
.رارقلا

رمألا دنع ربخملا فرط نم جهنملا اذه لمعتسي نأ بجي
.ةربخ ءارجإب

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا
.ةيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ليربأ٦ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش2١ يف رـــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

 ڤيزر لامك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

 لخلل كيتيسألا ضمح رئاظن ليلحـت جهنم

 -3١ نوبرك يسيطانغملا نينرلا فايطم -

: قيبطتلا لاجم .١

كيتيسألا ضمح رئاظن ليلحت ةينقت جهنملا اذه ددحي
يسيطانغملا نينرلا فايطم ةطساوب لخلا لصأ ةبقارمل
.)٣١IRMS( ٣١ نوبرك

ريصع( لخلل كيتيسألا ضمح لخىلعجهنملااذهقبطي
يتابنلا لصألا فينصت لجأ نم )خلإ...... ،لوحكلاو حافتلا

مادختساب شوشغملا لخلا نع فشكلاو كيتيسألا ضمحل
لصأ نم كيتيسألا ضمح وأ يعانصلا كيتيسألا ضمح
.هب حومسم ريغ

: أدبملا .٢

ريثيإ ةطساوب لخلا نم كيتيسألا ضمح صالختسا متي
لثم ،ةلثامم صئاصخ هل رخآ بيذم عم وأ( كيليثإلا يئانث
صالختسا زاهج ةطساوب ،)ريثيإ ليتوب يثالث ليثيم

نم صلختي مث .تاعاس٥ نع لقت ال ةدمل ،لئاس - لئاس
.ريطقتلاب بيذملا

لخلا يف كيــــــــــتــــــــــيسألا ضمحل ٣١C/2١C ةـــبسن دــــيدحت مــــتــــي
ىلع )IRMS( رئاظنلا ةبسنب ةلتكلل يفيطلا سايقلا ةطساوب
ةجرد يف ماتلا قارتحالا دعب2OC نوبركلا ديسكوأ يناثزاغ
 .رصانعلل للحم يف ةيلاع ةرارح

: فشاوكلا .3

ةيكالهتسالا داوملاو فشاوكلا عيمج يف يفوتست نأ بجي
ددحم وه امك( لمعلا ةزهجأو جهنملا تابلطتم ،ةمدختسملا

داوملاو فشاوكلا عيمج لادبتسا نكميو .)عـّـنصملا لبق نم
  .ةلثامم ةيلاعف اهل رصانعب ةيكالهتسالا

 كيليثإلا يئانث ريثيإ١.3

.ليلحتلل

نوبركلا ديسكوأ يناث٢.3

ةبسن ديدحتل يوناث يعجرم زاغك مدختسي ،ليلحتلل
٣١C/2١C. لقألا ىلع٥,2 ةواقنب.

مويليهلا3.3

.لقألا ىلع٦,٥ ةواقنب .ليلحتلل

نيجسكوأ٤.3

.لقألا ىلع٥ ةواقنب .ليلحتلل

 ةدسكألا فشاك3.5

دــيسكوأ ،لاــثملا لـــيـــبس ىلع ،قارـــتـــحالا نرـــفـــل صصخـــي
.... تلابوكلا ديسكوأو ساحنلا

فيفجتلا لماع3.6

نكمي ،رمألا ىضتقا اذإ ،قارتحالا نع جتانلا ءاملا ةلازإل
.لاثملا ليبس ىلع مويسينغملا تارولكريب لامعتسا

: ةزهجألا٤

: يتأي ام  اميسال ،ربخملا يف ةلوادتملا تادعملا

لخلا نم كيتيسألا ضمح صالختسال٤.١

وأ للم٠٠٤ ةــعــسـب لــئاـس - لــئاــس صالــخـتسا زاــهج٤.١.١
.للم٠٠8

.ببحم دومع وأ رودي طيرش نم ريطقت دومع٤.١.٢

.للم٠٠٥ هتعس ريدتسم عاق وذ قرود3.٤.١

.للم٠٥2 اهتعس )reyemnelrE( ريامنلرأ٤.١.٤

.ديربتلا زاهج5.٤.١

.نيخستلا زاهج6.٤.١
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٢١C/3١C كيتيسألا ضمحل رئاظنلا ةبسن ديدحتل٤.٢
.لخلا يف

عم رئاظنلا ةبسنل ةلتكلل يفيطلا سايقلا زاهج٤.٢.١
.%٥٠,٠٠نم يلخاد راركت

z/m٤٤دحاو تقو يف تانويأ ليجستل يثالث عمجم٤.٢.٢
.٦٤و٥٤و

حـــمسي رـــمـــتسم قـــفدـــت وذ وأ لـــخادملا جودزــــم ماــــظــــن3.٤.٢
ةنّيعلا قارتحا نع جتانلا2OCو يعجرملا2oC زاغ لاخدإب
.بوانتلاب

تاجوتنملل ماتلا قارتحالاب حمسي يرصنع للحم٤.٢.٤
.ءام لصافب زهجمو نوبركلا ديسكوأ يناث زاغ يف ةيوضعلا

وأ ةــلــئاسلا تاــنــّيــعــلــل ةضفــلا وأ رــيدصقـــلا تالوسبـــك5.٤.٢
.لئاسلا نقح ةمظنأ

.فيلغتلل كبشم6.٤.٢

يكيتسالب فرطب ةدوزم)frodneppE( فرودنبيإ ةصام7.٤.٢
.ديحو لامعتسا يذ

: لمعلا ةقيرط5

نــم كيــتــيسألا ضمــح صالــخـــتسا(ةنـــّيـعـلا رـيضحــت١.5
)لخلا

لئاس - لئاس صالختسا١.١.5

عاق يذ قرود يف كيليثإلا يئانث ريثيإ نم للم٥2١ عضوي
.للم٠٥2 هتعس ريدتسم

وأ للم٠٠٤ وذ لئاس لئاس صالختسالا زاهج  لمعتسي
ىلع بجي( لخلا يف كيتيسألا ضمح ةبسن بسحللم٠٠8
ةياهن يف يقنلا كيتيسألا ضمح نم للم٦ عاجرتسا لقألا
.)صالختسالا

يئانث ريثيإب لمكيو صالختسالا زاهج يف لخلا بكسي
زاــهجل ءاملا حــتــفــي ،رــيدــتسم عاــق وذ قرود فــّيــكـــي .كيـــلـــيـــثإلا
ةدـــم رـــمـــتست نأ بجـــيو .نيخستـــلا زاــــهــــج لــــغشيو دــــيرــــبــــتــــلا
.لقألا ىلع تاعاس سمخ صالختسالا

عجرتسيو .يوضعلا لولحملا نع يئاملا لولحملا لصفي
فاضيو صالختسالا زاهج يف دوجوملا يوضعلا لولحملا
.ريدتسم  عاق يذ قرود يف هعمج مت يذلا صلختسملا ىلإ

 صلختسملا ةينقت١.٢.5

ضمح ىلع يوتحي يذلا ريدتسملا عاقلا وذ قوردلا رطقي
عـم رـيــطــقــتــلا دوــمــع ىلع يئاــنــث رــيــثــيإ يف باذملاكيتيسألا

.ببحم دومع وأ رودي  طيرش

ةبسانم)reyemnelrE( رــياــنملرأ ةروراــق مادــخــتسا مــتـــي
.ةراطقلا عمجل للم٠٥2اهتعس

.نيخستـلا زاـهـج لـيــغشت مــتــيو دــيرــبــتــلا زاــهجل ءاملا حــتــفــي
بيذملا ريطقتلا ةدم لالخ  اضفخنم نيخستلا نوكي نأ بجيو
.)ةيوئام ةجرد٤٣ : ليثيإلا ريثيإ نايلغ ةطقن(

ءزجلا يف ةرخبألا ديازت( ايلك تابيذملا ريطقت متي امدنع
.نيخستلا ةدايز نكمي ،)دومعلا نم يولعلا

دنع ةرقتسم ةرارحلا ةجرد نوكت امدنع ريطقتلا لمتكي
نيب يقنلا كيتيسألا ضمح ريطقت متي( ةيوئام ةجرد89 يلاوح
.)ةيوئام ةجرد٧١١و ةيوئام ةجرد٦١١

يف كيتيسألا ضمح ٢١C/3١C رئاظنلا ةبسن ديدحـت٢.5
 لخلا

ةيبيرجت تاديدحـت٢.١.5

ةبسانم ةيمك باسح بجي( ةلوسبك يف تانــّيعلا عضوت
ادامتعا ةبولطملا نوبركلا ةيمك بسح كيتيسألا ضمح نم
.)مدختسملا يلتكلا فيطلا سايق زاهج ةيطخو ةيساسح ىلع

قـلـغـلا ةــمــكــحــم نوــكــت ثيــحــب ةــلوسبــك لــك  قالــغإ بجــي
.ةنّيع لكل ،لقألا ىلع ،نيتلوسبك دادعإ بجيو .امامت

رّرمملا قبط ىلع بسانملا ناكملا يف تالوسبكلا عضوت
عـضوـتو .يرصنعلا لـلحملاب صاخلا تاـنّيعلل يكـيـتاـموــتألا

ةيادب  يف لمعلا عجارم ىلع يوتحت يجهنم لكشب تالوسبك
.ماظتناب ةبقارملا تانّيع جردتو ،تانّيعلا ةلسلس ةياهنو

قارـــتـــحا ىلع لوصحــــلــــل طــــبضيو )IRMS( زاـــهـــج بقارـــي
.نيجسكوألاو مويليهلا قفدتو نرفلا ةرارح ةجرد : ةّنيعلل يلاثم
طبضيو .ماظنلا يف تابرست دوجو مدع نم ققحتلا بجيو
)IRMS( ٤٤و٥٤و٦٤ ةــيــنوــيألا تاراــيــتــلا ساــيـــقـــل= z/m
لبق ةفورعملا مكحتلا تانّيع مادختساب زاهجلا ةقد بقارتو
.تاّنيعلا ىلع تاسايقلا ءدب

يكيتاموتألا ّرمملا ىلع ةعوضوملا  تانيعلا لاخدإ متي
مــتــيو .يلاوــتــلا ىلع ،يرصنــعــلا لــلحملاــب صاخلا تاــنــّيــعــلــل
ةنّيعلل قارتحا لك نع جتانلا نوبركلا ديسكوأ يناث لصف
.ةينويألا تارايتلا سيقي يذلا ةلتكلا فايطم زاهج وحن
رئاظنلا ةبسن بسجيو ةينويأ تارايت٣ جمانربلا لجسيو
٣١C/2١C ةنّيع لكل.

جئاتنلا نع ريبعتلاو باسحلا٢.٢.5

ضــمحل ٣١C/2١Cةــبسن ساـــيق وـــه جـــهنملا اذــــه نـــم فدــــهلا
ةبسن نع ريبعتلا نكميو ،لخلا نم صلختسملا كيتيسألا
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دعب متيو ،لمعلل نّيعم عجرم نع اهفارحناب٣١C/2١C رئاظنلا
ىلع)       (٣١ نوبرــكلل يرــئاظــنلا فارــحنالا باــسح كلذ

ةنّيعلل لصحتملا جئاتنلا ةنراقمب )%٠( فلألا يف اتلد مّلس
هترياعم تمت يذلا لمعلا عجرمب ةصاخلا كلت عم ةللحملا

ريبعتلا متيو .)BDP.V( يلودلا يلوألا عجرملل اقفو اقبسم
: يتآلاك ،لمعلا عجرم ىلإ ةبسنلاب )%٠ ـب(          ميق نع

ماع مّرحم2 يف خّرؤملا١2–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناـق نـمـضـتمـلاو8٠٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٠٣٤١
،هنم٥٦ ةداملا اميس ال ،9٠٠2 ةنسل ةيلاملا

لوألا عيبر٠2 يف خّرؤملا٣٠–2١ مقر رمألا ىضتـقـمـبو–
نوناق نمضتملاو2١٠2 ةنس رياربف٣١ قفاوملا٣٣٤١ ماع
،هنم٥ ةداملا اميس ال ،2١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ىدامــج9 يف خّرؤـــملا92–٤8 مــقر موــسرــملا ىضتقــمـبو–
دّدحــي يذـّلا٤89١ ةنس رياربف١١ قفاوملا٤٠٤١ ماع ىلوألا
يف اــهــيــلــع صوـصـنــمـلا رــيـغــلا ىــلــع ةداــيزــلــل ىــندألا غـــلـــبــملا

،مّمتملاو لّدعملا ،يعامتجالا نامضلا عيرشت

٤ يف خّرؤملا٧٠٤–١١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقـمبو–
ددـحــي يذلا١١٠2 ةنس ربمفون92 قفاوملا٣٣٤١ ماع مّرحم
،نومضملا ىندألا ينطولا رـجألا

٦ يف خّرؤملا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

9 يف خّرؤملا٤2١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحييذلا8٠٠2 ةنس  ليربأ٥١ قفاوملا92٤١ ماع يناثلا عيبر

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص

قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر9 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
نامضلا تاشاعم ةميق عفر نمضتملاو9١٠2 ةنس ويام٤١
،هعويرو هحنمو يعامتجالا

: يتأي ام رّرقي

نامـضـلا دـــعاـــقـت تاـشاــعــم ةــمـيق عــفرــت: ىـلوألا ةّداملا
2١–٣8 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ،هحنمو يعامتجالا
٣89١ ةـنـس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا

: يتآلاك ددحت بسن قيبطتب ،هالعأ روكذملاو

لقي وأ يواسي يتلا حنملاو تاشاعملل ةبسنلاب،%٧–
،جد٠٠٠.٠2 نع اهغلبم

اـهـغـلـبـم قوــفــي يتلا حـنملاو تاــشاـــعـمـلل ةــبـسـنـلاـب،%٤–
،جد٠٠٠.٠٥ يواسيوأ جد٠٠٠.٠2

اهغلبم قوفييتلاحنملاو تاـــــــــــشاــعملل ةـــــــــــــبسنلاب،%٣–
، جد٠٠٠.٠8 يواسيو جد٠٠٠.٠٥

اـهــغــلــبــم قوـــفــي يـتـلا حـنـملاو تاــشاــعـملل ةـبــسـنلاب،2%–
.جد٠٠٠.٠8
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R)ةنيع( وR)٣١رئاظنلا بسن ،يلاوتلا ىلع ،يه )عجرمC/2١C
.عجرملاو ةنـّيعلل

ضارـتـفا نــكــمــي ،نيتــيــعــجرــم نيتــنــــيــع يساــيــقــل ةــبسنــلاــب
نيتساـقملا نيتـنــيــعــلا ىلع قــبــطملا حــيــحصتــلا اذــكو رــيــيــعــتــلا

ةياهنلا يفو ةيادبلا يف ةيعجرملا ةّنيعلا سايق بجيو .ايطخ
لكل حيحصتلا باسح كلذ دعب نكميو .تاّنيعلا نم ةلسلس لكل
.يطخلا طاقسإلا قيرط نع ةلسلسلا يف اهعضومل اقفو ةّنيع

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ويام6١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر3٢ يفخّرؤم رارق
نامضلا تاــشاعم ةـــميق عـــفر نـــّمضتي ،٠٢٠٢ ةــــنس

.هعويرو هحنمو يعامتجالا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالا نامّضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا١١–٣8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
تاــــنيمأـتلاب قّلـــعتملاو٣89١ ةـــــنس وــــيلوي2 قـــــفاوملا٣٠٤١
،هنم2٤ ةّداملا امّيس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

ناـضـمر١2 يف خّرؤملا2١–٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،دـعاــقــتـلاب قّلعتملاو٣89١ ةنس ويلوـي2 قـفاوـمـلا٣٠٤١ ماـع
،هنم٣٤ ةّداملا امّيس ال ،مّمتملاو لّدـعـمـلا

ناضمر١2 يف خّرؤملا٣١–٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ثداوـحب قّلعتملاو٣89١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع
ةّداملا امّيس ال ،مّمــتملاو لّدــعملا ،ةــينهملا ضارــمألاو لمعــلا

،هنم٤8

ىدامج9١ يف خّرؤملا٤٠–٦٠ مقر رمألا ىضتـقـمـبو–
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا

،هنم92 ةداملا اميس ال ،٦٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق


