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ىلإ ةيلاملا تادامتعالا ةداعتسا  يدؤت ّالأ بجي :٤ ةّداملا
.اهتهجو رييغتو ةيلوألا ةقفنلا ةعيبط ليدعت

نع ةجتانلا ةيلاــملا تادامــــتعالا ةداعـــتــــسا مـــــتــــت :5 ةّداملا
نم ةردابمب ،قح ريغب ةعوفدملا غلابملل ةنيزخلا دادرتسا
قيرــط نع ةــــيلوألا ةقفــــنلا ذيفنــــتب ماـــــق يذلا فرـــــصلاب رــــــمآلا
فلكملا يمومعلا بساحملا ىلإ لسري يذلا ليصحتلا دنس رادصإ
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط لفكتلل ينعملا

يمومعلا بساحملا لبق نم ةيلاملا تادامتعالا ةداعتسا متت
.قفاوملا غلبملا ليصحت دعب ينعملا فلكملا

ةداملا يف روكذملا ليصـــــحتلا دنسب لفكتلا مــــتي :6 ةّداملا
عوضوم ناك يذلاو ةنسلا ناونعب رداصلاو موسرملا اذه نم5

ةــــــــيلاــــملا تاداــــمــــــتعالا ةداعـــتسا لــــحم نــــكــــي ملو ليــــــصـــــحت
ةفلتخملا تاداريإلا ناونعب ،ةنسلا سفن نم ربمسيد13 يف
.ةلودلا ةينازيمل

حلاصم نيب ةـــيلاــــــــملا تادامتـــــعالا ةداعـــــتــــسا متت :7 ةّداملا
،ةزجنملا تامدخلاو كالمألا نع تالزانت نع ةجتانلا ةلودلا

قيرط نع ،ةيلام تادامتعاب قبسملا عفدلا ىلإ تدأ يتلاو
ةــــحلــــصــــملا ىلإ لاوـــــــمألا دــــيدـــــــــست ةداـــــعإ ءارـــــج تاقـــــــفــــنلا ءاـــــــــغلإ
وأ ةرازولا سفنل نيجمانرب نيب ءارجإلا اذه متيو .ةلزانتملا

.ةفلتخم تارازول نيعبات نيجمانرب نيب

نييمومعلا نيبساحملا لبق نم لزانتلا ءارجإ ذيفنت متي
: يتأي امك نيينعملا نيفلكملا

قيرط نع متي: اهل لزانتملا ةحلصملا ىوتسم ىلع–
دادرتسا بلطل اعبت ،اهل لزانتملا ةحلصملل عفدلاب رمألا

دنسب بلطلا اذه قفريو ،ةلزانتملا ةحلصملا لبق نم ررحم
،لزانتلا نم ةدافتسالا تبثي

دنس ساسأ ىلع : ةلزانتملا ةحلصملا ىوتسم ىلع–
ةحلصملا فرط نم نيدعملا تاقفنلا ءاغلإ لصوو تاداريإلا
ةداعــتسا ءارـــجإ عوــــضوم لزانـــــتلا دنـــسب قــــفرـــيو ،ةلزاــــنــــتملا
.ةيلاملا تادامتعالا

،ةــــــيلاــــملا تادامــــتعالا ةداعـــتسا لـــــحم نوكت ال:8 ةّداملا
ليدعت نكميو .هنع لقي وأ جد0001 اهغلبم يواسي يتلا ةقفنلا

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب غلبملا اذه

ةيبــــساـــحملاو ةيــــتاــــينازــــــيملا تاءارـــــجإلا حــــــضوت :9 ةّداملا
نم ،ةجاحلا دنع ،ةيلاـــملا تادامـــتعالا ةداعــــتسا ىلع ةقــــبطملا

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا لبق

ّةيمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رشــــــنــــي :01 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوـــــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــج٤ يف رئازـــــجلاب رّرح
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ىلوألا ىدامج٤يفخّرؤم٧٨٣–0٢ مقر يذيفنت  موسرم
ددـــــحي ،0٢0٢ ةنــــس ربـــمـــســــيد٩١ قــــفاوـــــملا٢٤٤١ ماـــع
نوناق عورشمب قفرملا دادعتلا لودج دادعإتايفيك
.ةنسلل ةيلاملا

–––––––––– 

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤــــــملا٥1–81 مــــــــــقر يوــــــضعلا نوـــناـــــقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
،هنم٥7 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبــساحــــملاب قلعــــتملاو٠991 ةنـــــــس تشــــغ٥1 قــــفاوـــــملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

يف خرؤملا٠73–91 مــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضــــتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
 ،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري
نوــــناـــقلا نم٥7 ةداـــــملا ماـــكـــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةّداملا

قفاوملا93٤1ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1–81 مقر يوضعلا
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روــــكذـــملاو81٠2 ةنــــس ربـــمتبس2
نوناق عورشمب قفرملا دادعتلا لودج دادعإ تايفيك ديدحت ىلإ
 .ةنسلل ةيلاملا

،ةئفلا بسح دادعتلا روطت دادعتلا لودج نيبي:٢ ةّداملا
: لودجلا اذه نمضتيو ،ةيونسلا تاريغتلا رربيو

ةنسلا( ةقباسلا ةنسلل ةيقيقحلاو ةيلاملا لغشلا بصانم –
،)2 - ةيلاملا

،)1 - ةيلاملا ةنسلا( ةيلاحلا ةنسلل ةيلاملا لغشلا بصانم –

.)ةيلاملا ةنسلا( ةيلاوملا ةنسلل ةيلاملا لغشلا بصانم –

ةينازيـــملاب فلـــكملا رـــيزولادادعــــتلا لودـــج دــــعي :٣ ةّداملا
.موسرملا اذهب قحلملا جذومنلا بسح

.دادعت ةئف  لك بسح ةيونسلا تاريغتلا رربت :٤ ةّداملا
تايولوألا ريراقت يف ةنمضتملا تايطعملا تارربملا هذه ممتتو
.ةيمومعلا تاسسؤملا ولوؤسمو ءارزولا اهدعي يتلا طيطختلاو

ةّيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رــــشـــــني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــــفاوـــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمـــج٤ يف رئازـــــجلاب رّرـــــــح
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دادعتلا

تاريغتلادادعتلا

ةنسلا
٢- ةيلاملا

ةنسلا
١- ةيلاملا

ةنسلا
% ةبسنلاةيلاملا لغشلا بصانم ددع ةيلاملا

تاحيضوتلا
تارربملاو

بصانم
لغشلا
ةيلاملا

بصانم
لغشلا

ةيقيقحلا

بصانم
لغشلا
ةيلاملا

بصانم
لغشلا
ةيلاملا

ةنسلا(
)١- ةيلاملا

-
ةنسلا(

)٢-ةيلاملا

)ةيلاملا ةنسلا(
-

ةنسلا(
)١-ةيلاملا

ةبسن
تاريغتلا

١

ةبسن
تاريغتلا

٢
تارازولا

ريغحلاصملاوةيزكرملاحلاصملا(١ةرازولا
)ةزكرمملا

ايلعلافئاظولاولغشلابصانم

)رثكأو11 فنص(ريطأتلاومدختسم

)٠1و9 فنص( قيبطتلا ومدختسم

)8و7 فنص( مكحتلا ومدختسم

)6 ىلإ1 فنص( ذيفنتلا ومدختسم

يعرفلا عومجملا

ريغحلاصملاوةيزكرملاحلاصملا(٢ةرازولا
)ةزكرمملا

ايلعلافئاظولاولغشلابصانم

)رثكأو11 فنص(ريطأتلاومدختسم

)٠1و9 فنص( قيبطتلا ومدختسم

)8و7 فنص( مكحتلا ومدختسم

)6 ىلإ1 فنص( ذيفنتلا ومدختسم

يعرفلا عومجملا

دادعتلا لودج

يعرفلا عومجملا
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ةيمومعلا تائيهلا

١ ةيمومعلا ةئيهلا

ايلعلافئاظولاولغشلابصانم
)رثكأو11 فنص(ريطأتلاومدختسم
)٠1و9 فنص( قيبطتلا ومدختسم
)8و7 فنص( مكحتلا ومدختسم
)6 ىلإ1 فنص( ذيفنتلا ومدختسم
يعرفلا عومجملا

٢ ةيمومعلا ةئيهلا
ايلعلافئاظولاولغشلابصانم
)رثكأو11 فنص(ريطأتلاومدختسم
)٠1و9 فنص( قيبطتلا ومدختسم
)8و7 فنص( مكحتلا ومدختسم
)6 ىلإ1 فنص( ذيفنتلا ومدختسم
يعرفلا عومجملا

يعرفلا عومجملا
ةياصولا تحـت ةيمومعلا تائيهلا

ايلعلافئاظولاولغشلابصانم
)رثكأو11 فنص(ريطأتلاومدختسم
)٠1و9 فنص( قيبطتلا ومدختسم
)8و7 فنص( مكحتلا ومدختسم
)6 ىلإ1 فنص( ذيفنتلا ومدختسم
يعرفلا عومجملا

عومجملا

ةظحالم

.يلام لغش بصنم٠٠1* )2 - ةيلاملا ةنسلا( - )1 - ةيلاملا ةنسلا(:١ تاريغتلا ةبسن
)2 - ةيلاملا ةنسلا(

.يلام لغش بصنم٠٠1* )1 - ةيلاملا ةنسلا( - ) ةيلاملا ةنسلا( :٢ تاريغتلا ةبسن
)1 - ةيلاملا ةنسلا(

)عبات( دادعتلا لودج




