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ةّيـــمسّرلا ةدــيرــجلا يــف رارــقــلا اذـــه رــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٤ يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس

بالج ديعس

قحلملا

لباوتلا يف ةبيرغلا داوملا ةيمك ديدحـت جهنم
ةففجملا ةيرطعلا باشعألاو

: قيبطتلا لاجم .1

نيعلاب صحفلل ةماع لمع ةقيرط جهنملا اذه ددحي
ةلماك لباوتلل تارم٠1 ،رثكألا ىلع ،ريبكتلاب وأ ةدرجملا
.ةيئرملا ةبيرغلا داوملا ديدحتل

ةيرطعلا باشعألا ىلعو لباوتلا ىلع جهنملا اذه قبطي
.ةففجملا

 : فيراعتو تاحلطصم .٢

:  يتأي امب ،جهنملا اذه موهفم يف ،دصقي

: ةيئرملا ةيجراخلا ةبيرغلا ةداملا

ريــــــبــــكـــتب وأ ةدرــــــجملا نيـــــعلاب ىرـــــت ةبــــــيرغ ةداــــم
هيلإ يمتني يذلا تابنلا نم يتأت ال يتلا ،رثكألا ىلع ،تارم٠1
.يرطعلا بشعلا وأ لباتلا

ةيجراخلا ةبيرغلا ةداملا نوكت نأ نكمي: ةظحالم
،شـــق ،رــجـــح ،ناـــــقيــس ( يــناوــيح رــيــغ لــصأ نم ةـــيئرــملا

)اهخاسوأ و تارشحو تالضف ( يناويح وأ )ةـيئرم تايــنفــع
.)1 لكشلا(

: ةيئرملا ةيلخادلا ةبيرغلا ةداملا

ىلع تارم٠1 ريبكتب وأ ةدرجملا نيعلاب ىرت ةدام
هـيـلإ يمـتـنـي يذــلا تاــبــنــلا عوــن اــياــقــب نــم ةــلــكشم ،رــثــكألا
.يرطعلا بشعلا وأ لباتلا

نكمي يتلا ةيئرملا ةيلخادلا ةبيرغلا ةداملا : ةظحالم
.)1 لكشلا( راهزألا اياقب نم لكشتت نأ

: أدبملا .٣

ةبيرغ داوم دوجو نع فشكلل جهنملا اذه لمعتسي
قاروألا قوف اهب هبتشم تاينفع : ةيئرم ةيجراخو ةيلخاد
ماسجأو تاـــــــناوـــــــيحلا زارــــــــبو تالضفو بوــــــــبحلا قوــــــــف وأ
،ناقيس ،ناصغأ ،اهنم ةريبك ءازجأ وأ/و ةلماك تارشحلا

.)خلإ....جاجز ،رجح

ةراجتلا ةرازو

ربوتكأ٣1 قفاوملا0٤٤1 ماع مرحم٤ يف خّرؤم رارق
يف ةبيرغلا داوملا ةيمك ديدحت جهنم لعجي ،٨10٢ ةنس

.ايرابجإ ،ةففجملا ةيرطعلا باشعألاو لباوتلا
––––––––––

،ةراجتلا ريزو ّنإ

٥2 يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا9٣–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠991 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٠1٤1 ماع بجر٣ يف

ةداملا اميس ال،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب
،هنم91

يف خّرؤملا٣٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا٣2٤1 ماع لاّوش71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

خّرؤملا82٣–٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣1٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2 يف

ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش دّدحي يذلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

خّرؤملا26–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس رياربف7 قفاوملا8٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠1 يف

ةــيــنــفــلا حـــئاوـــلـــل ةـــقـــباـــطملا مسو عضو طورشب قـــلـــعـــتملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصئاصخو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم91 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠1٤1 ماع بجر٣ يف خّرؤملا9٣–٠9 مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠991 ةنس رياني٠٣
يف ةبيرغلا داوملا ةيمك ديدحت جهنم لعج ىلإ رارقلا اذه
.ايرابجإ ،ةففجملا ةيرطعلا باشعألاو لباوتلا

يف ةبيرغلا داوملا ةيمك ديدحت لجأ نم :٢ ةداملا
ةبقارم رباخم مزلت ،ةففجملا ةيرطعلا باشعألاو لباوتلا
،ضرـــغـــلا اذـــهـــل ةدـــمـــتـــعملا رـــباــــخملاو شغــــلا عــــمــــقو ةدوجلا

.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نّيبملا جهنملا لامعتساب

ربخملا فرط نم جهنملا اذه اضيأ لمعتسي نأ بجي
.ةربخ ءارجإب رمألا دنع
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ةيجراخ ةبيرغ ةدامةيلخاد ةبيرغ ةدام

يناويح ريغ لصأ نميناويح لصأ نمةيتابن اياقبراهزألا اياقب

،ةيندعم( ىرخأ داوم
.)خلإ.... ،ةيكيتسالب

ىرخأ تاتابن نم

فيراعتلل يحيضوت مسر -1 لكشلا

1 لودجلا يف ةبرجتلا ةنّيعو ربخملا ةنّيع مجح ددحي
.جهنملا اذهل

: صحفلا ءارجإ ةقيرط٣.6

امب،ةيرطعلا باشعألاو لباوتلا ةعومجم1.٣.6
: بيطلا ةزوج كلذ يف

يف ةرضحملا ةنــــّيعلا )٤.٥( نازيملا ةطساوب نزوت
. غ٠^1٠  بيرقتب )6.2(و )6.1(

: ةيتآلا تاوطخلا عابتاب ةنّيعلا صحفت

اديج ةءاضمو ةعساو ةحاسم ىلع جوتنملا رشني ) أ
،)٤.2( ءاضيب ةقرو نم )1.٤(

ةـحــطـــسم ةــقــعــلــم لاــمـــــــعــتساــب جوــــتــــنملا لـــــــقــــنــي )ب
،ةيانعب صحفيو )٤.٣(

تانـّيعلا ةئزجتو عاطتقا زاهج ةطساوب لصفي )ج
.ةيجراخلا وأ/و ةيلخادلا ةبيرغلا داوملا لك )٤.٤(

)7.1( بسح ىصحت وأ )٤.٥( نازيــــــملا ةطـــساوب نزوت )د
.ةبيرغلا داوملاو بئاوشلا )7.2(و

يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا ةبيرغلا داوملا لك لجست
.تدجو

: بيطلا ةزوج٣.٢.6

ةطساوب ايلوط بيطلا ةزوج نم ةبح٠٠1 رسكت
.)٤.6( نيكس

دوــــجو نــــع فشكــــلــــل ةروسكملا تاـــــحاسملا صحـــــفـــــت
نم ةعومجم وأ تارشحلا ءازجأ نم ،تارـــشحلل لمتحم
ةسدع لامعتسا نكمي .تاينفع وأ تالضف وأ تارشحلا

.ةلمتحملا تاظحالملا ديكأتل )٤.7( ةربكم

ةزوج ددعو ةيجراخلا ةبيرغلا داوملا دوجو لجسي
.ةبيرغلا داوملا هذه ىلع روثعلا مت نيأ بيطلا

 : تازيهجتلا .٤

: ةبسانم ةءاضإو ةلواط1 .٤

نإ ليقص( ةفيظنو ءاضيب ةريبك قاروأ،قرولا٢ .٤
.)نكمأ

.ةريبكلاو ةريغصلا قعالملا نم ةليكشت،قعالم٣ .٤

زنوج عون نمتانـّيعـلا ةــئزــجتو عاطتــقا زاـــهــج٤.٤
)senoJ( تارفشلا ددعتم عاطتقا زاهج وأ )seflfir à( .

نم لقأ ىلإ ةءارقلا نوكت نأ نكمي ،نازــــــيملا٤.٥
.بيرقتلاب  غ1٠٠,٠

.ةبسانم ىرخأ ةادأ يأ وأ،نيكس6.٤

.ةربكم ةسدع7.٤

: تانـّيعلا عاطتقا .٥

.ةبسانملا طورشلا يف تانــّيعلا عطتقت

: لمعلا ةقيرط .6

: ربخملا ةنيع ريضحتو مجح6.1

نم ةعطتقمو ةلثمم ربخملا ةنــّيع نوكت نأ بجي
.ةصحلا نم ةفلتخم ءازجأ

ةرــهاــظ ةــيــمــجــح ةــلــتــك اـــهـــل يتـــلا داوـــمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
غ٠٠٥ ابيرقت ربخملا ةنــّيع مجح نوكي نأ بجي ،ةعفترم
.)1 لودج(

ةرــهاــظ ةــيــمــجــح ةــلــتــك اـــهـــل يتـــلا داوـــمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
غ٠٥2 ابيرقت ربخملا ةنــّيع مجح نوكي نأ بجي ،ةضفخنم
.)1 لودج(

مجح نوكي نأ بجي ثيح ،ءانثتسا نارفعزلا لثمي
.غ٣ ربخملا ةنـّيع

: ةبرجتلل ةذوخأملا ةنــّيعلا٢.6

لــبــق ةسناــجــتــم رــبــخملا ةــنــــّيــع لــعــج يرورضلا نـــم
.ةبرجتلا ةنــّيع عاطتقا
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: ثيح

،ةيلخادلا ةبيرغلا داوملل مارغلاب ةلتكلا :

لصأ نم ةيجراخلا ةبيرغلا داوملل مارغلاب ةلتكلا :
،يناويح ريغ

،ةبرجتلا ةنّيع وأ ربخملا ةنـــــّيعل مارغلاب ةلتكلا:
.ةلاحلا بسح

.ةدحاو ةيرشع ىلإ بيرقتلاب جئاتنلا نع رّبعي

: يناويح لصأ نم ةيجراخلا ةبيرغلا داوملا٢.7

لصأ نم ةيجراخلا ةبيرغلا داوملا نع ربعي نأ نكمي
جهنملا اذهل2 لودجلا يف ةددحملا تادحولا بسح يناويح
.ةيوئاملا ةبسنلاب يلتكلا رسكلاو ددعلاو مسالاو عونلا ثيح نم

ةيمجحلاةلتكلا
جوتنمللةرهاظلا

جوتنملا
ةنّيع مجح

)غ( ربخملا

ةبرجتلل ةذوخأملا ةنــّيعلاو ربخملا ةنيع مجح -1 لودجلا

بسانملا مجحلا
)غ( ةبرجتلا ةنّيعل

ةنــّيعل ىندألا مجحلا
)غ( ةبرجتلا

ةعفترم

اكياماج لفلف

نوسنايلا روذب

ةيوركلا روذب

ليهلا روذب

ةفرقلا

سفاركلا روذب

لفنرقلا شبك

ةربزكلا روذب

نومكلا روذب

تبشلا روذب

رمشلا روذب

موثلا

ليبجنزلا

رعرعلا توت

لصبلا

)دوسألاو ضيبألا( لفلفلا

)tovap edniarg(شاخشخلا روذب

مسمسلا بوبح

مكركلا

٠٠٥

غ٠٠٥ وأ ةاون٠٠1
ةرسكم

غ٠٠٥ وأ ةاون٠٠1
ةرسكم

بيطلا ةزوج٠٥
ةرسكم غ٠٥2 وأ

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠1

٠1

٠٠1

٠٥

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠٠1

٠٠1

٠1

٠٠1

٠1

٠1

٠٠1

: جئاتنلا نع ريبعتلاو باسحلا .7

: ةيجراخلاو ةيلخادلا ةبيرغلا داوملا7.1

،            ةيلخادلا ةبيرغلا داوملل يلتـكلا رـسكــلا بــسـحي
رـيـغ لصأ نــم ةــيــجراخلا ةــبــيرــغــلا داوــمــلــل يلتــكــلا رسكــلاو
لامعتساب ةيوئاملا ةبسنلاب اهنع ّربعي يتلا ،                يناويح
: نيتيتآلا نيتغيصلا

MEW

MEW

MFW

MFW

×001=

×001=

MEm

MEm

sm

MFm

MFm

sm

sm

 بيطلا ةزوج

)ةرسكمو ةلماك(
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جئاتنلا نع ريبعتلا -٢ لودجلا

جئاتنلا نع ريبعتلاةيجراخلا ةبيرغلا ةداملا

ضراوقلا زارب

)رويطلاو تارشحلا زارب هيف امب( ىرخأ تازارب

)euqosp ( ةفرسلاو ثعلا هيف امب ،ةّيح وأ ةتّيم ( تارشحلا اياظشو ةلماك تارشح

تاقري

نم رثكأ وأ )1/٤( عبر ناك اذإو ةنفعتملا قاروألا وأ روذبلا لك ( ةنفعتم داوم
.)انفعتم ربتعي اهحطس

)روذبلا وأ/و روذجلاو قاروألا كلذ يف امب ( تارشحلا خسو

غلك/غلم ،ددعلا

غلك/غلم ،ددعلاو عونلا

ةلاحلا بسح ،ددعلاو مسالا

ددعلا

ةمخضلا ةلتكلل ةيوئاملا ةبسنلا
)7.1( ساسأ ىلع ةبوسحملا

ةمخضلا ةلتكلل ةيوئاملا ةبسنلا
)7.1( ساسأ ىلع ةبوسحملا

)عبات(ةبرجتلل ةذوخأملا ةنيعلاو ربخملا ةنيع مجح -1 لودجلا

ةيمجحلاةلتكلا
جوتنملاجوتنمللةرهاظلا

ةنّيع مجح
)غ( ربخملا

بسانملا مجحلا

)غ( ةبرجتلا ةنّيعل

ةنـّيعل ىندألا مجحلا
)غ( ةبرجتلا

ةضفخنم

ىرخأ

لفلفلا

بيطلا ةزوجب طاحملا ءاشغلا
)sicam(

ةيرطعلا باشعألا

نارفعزلا

٠٥2

٣

٠٠1٠٠1

٥2

٣

٥2

٥

٥2

٠^٥

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


