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٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
15م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥

 يف خرؤملا 221-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ويام ٤1 قفاوملا 63٤1 ماع بجر ٥2
،هريسو هميظنتو هماهمو براجتلل ينطولا ربخملا ءاشنإ

 ٠1 يف خرؤملا 26-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 71٠2 ةنس رياربف 7 قفاوملا 83٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

 8 يف خرؤملا 393-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمسيد 32 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

 82 يف خرؤــــــملا كرـــــتشملا يرازوــــلا رارــــقلا ىــــــضتقمبو –
 ددحي يذلا 7991 ةنس ربمسيد 82 قفاوملا 81٤1 ماع نابعش
 يتلا وأ ماسلا عباطلا تاذ ةيكالهتسالا تاجوتنملا ةمئاق
 ةيواميكلا داوـملا مئاوق اذـكو صاــخ عوــن نـــم ارـــطخ لـــكشت
 ،تاــــــجوتنملا هذـــــه عـــنصل اــــهلامعتسا مـــــظنملا وأ روــــظحملا
،لدعملا

: يتأي ام ناررقــــــي

 موـــــسرملا نــــم 82 ةداــــملا ماــــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 62٤1 ماــــــــع ةدـــــعقلا يذ ٤ يف خرؤــــملا ٤6٤-٥٠ مــــقر يذــــيفنتلا
 روكذملاو ممـتملاو لدــــــعملا ،٥٠٠2 ةــــنس رـــــبمسيد 6 قـــــفاوملا
 يتلا ةــــينفلا ةـــحئاللا داـــمتعا ىلإ رارــــقلا اذــــه فدــــهي ،هالــــعأ

 تاجوتنمب ةقلعتملا براجتلاو تارابتخالاو لـيلاحتلا ددــــحت
 تاذ ةيكالهتسالا تاجوتنملاو يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا
.صاخ عون نم ارطخ لكشت يتلا وأ ماسلا عباطلا

 لــــــبق ،نـــــيدروتسملاو نيـــــــعّنصملا ىلــــــع بـــــجي : ٢ ةداملا
 تاجوتنملاو يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا تاجوتنم عضو
 عون نم ارطخ لكشت يتلا وأ ماسلا عباطلا تاذ ةيكالهتسالا

 وأ تارابتخالا وأ ليلاحتلا ءارجإب مايقلا ،قوـــسلا يف صاـــخ
.رارقلا اذه ماكحأل اقبط ،اهيلع براجتلا

 ةقلعتملا براجتلاو تارابتخالاو ليلاحتلا ددحت : ٣ ةداملا
 تاـــــجوــــتنملاو يــــــندــــبلا فـــــيظنتلاو لـــــيمجتلا تاــــجوـــــتنمب

 عون نم ارطخ لكشت يتلا وأ ماسلا عباطلا تاذ ةيكالهتسالا
 ليمجتلا تاجوتنمب ةصاخلا ةيذاذرلا تاروراقلا اذكو صاخ
 ماسلا عباطلا تاذ ةيكالهتسالا تاجوتنملاو يندبلا فيظنتلاو
 قحالملا يف ،يلاوتلا ىلع ،صاخ عون نم ارطخ لكشت يتلا وأ
.رارقلا اذهب ثلاثلاو يناثلاو لوألا

 براــجتلاو تاراـــبتخالاو لـــيلاحتلا ءارــــجإ بـــــجي : ٤ ةداملا
 تاجوتنملاو يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا تاجوتنمب ةقلعتملا
 عوـــن نـــم ارـــطخ لــــكشت يتلا وأ ماــسلا عـــباطلا تاذ ةـــيكالهتسالا

 ينطولا ربخملا فرط نم ،رارقلا اذه ماكحأ يف ةددحملا ،صاخ
 عمقو كلـــهتسملا ةـــيامحب ةـــفلكملا ةرازوــــلل عــباتلا براــــجتلل
.شغلا

 تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو


 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٨ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 داـــمتعا نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنــس رـــبمفون ٢ قــــفاوملا
 تارابتخالاو ليلاحتلا ددحت يـــتلا ةـينفلاةحئاللا

 لــــــيـــمجتلا تاـــــجوــــــــتنمبةـــــــقـــلعتملا براــــــــجـــتلاو
 ةــــــيكالهتسالا تاــــــجوــتنملاو يــــــندبلا فــــــيظنتلاو
 عون نــم ارطخ لكــشت يتلا وأ ماــسلا عباطلا تاذ
.صاخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

 11 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب – 
 نمضتملاو 22٠2  ةــنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 3 يف خرؤملا 93-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ةباقرب قلعتملاو ٠991 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا

 8 يف خرؤملا ٥6-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قـــــلعتملاو 2991 ةــــنس رــــياربف 21 قـــــفاوملا 21٤1 ماـــــع ناــــبعش
 لدعملا ،ةدروتسملاوأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،ممتملاو

 ٥ يف خرؤملا 73-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددــــــحي يذـــــلا 7991 ةــــنس رــــياني ٤1 قــــفاوملا 71٤1 ماـــــع ناـــــضمر

 يـــندبلا فـــيظنتلاو لــــيمجتلا داوــــم ةــــعانص تاـــيفيكو طورـــش
 لدعملا ،ةينطولا قوسلا يف اهقيوستو اهداريتساو اهبيضوتو
،ممتملاو

 3 يف خرؤملا ٤٥2-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
قلعتملاو 7991 ةنس ويلوي 8 قفاوملا 81٤1 ماع لوألا عيبر
 ارطخ لكشت يتلا وأ ةماسلا داوملا جاتنإل ةقبسملا صخرلاب
،اهداريتساو صاخ عون نم

 يف خرؤملا 3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــــلا 2٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد 12 قــــفاوملا 32٤1 ماــــع لاوــــش 71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

 ٤ يف خرؤـــملا ٤6٤-٥٠ مــــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىـــضتقمبو –
 قــــــــلعتملاو ٥٠٠2 ةــــنس رـــــبمسيد 6 قــــــفاوملا 62٤1 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ
 82 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم

 يف خرؤملا 3٥1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس ليربأ ٠3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠3
 ةدوـــجلا لـــيلحتو براـــجت رــــباخم حــــتف طورــــش ددــــحي يذــــلا

،اهلالغتساو



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧٠٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥ 16

 هذـــــه ءارــــــجإ نـــم براــــجتلل ينطوـــلا رــــبخملا نــــكمتي مــــل اذإ
 نيـــــــلـــخدــتملا نـــــــكــــمي ،براــــــــجتلا وأ تاراـــــــــبتخالا وأ لــــــــيلاــــحتلا
 يـــتلا رـــباــــخملا يف اــــهؤارــــــجإ ،هالــــعأ 2 ةداــــملا يف نــــيروــــــــكذملا

: هاندأ ةروكذملا ةيعونلا ةباقر راطإ يف اهطاشن سرامت

،)CITEC( ةئيبلاو رباخملا كيتس –

 داوم ةعانصو ةيجولونكتلا تامدخلاو تاساردلا زكرم –
،)MITEC( ءانبلا

 ةيئايميكويزيفلا ليلاحتلل ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم –
)CPARC(،

،)TNC( ممستلل ينطولا زكرملاو ممستلا رباخم –

،)AAITC( ةيئاذغلا تاعانصلل ينقتلا زكرملا –

 ةــــــيكيناكيملا تاـــــعانصلل يـــــعانصلا يــــنقتلا زـــــكرــــــملا –
،)EMTC( نداعملل ةلوحملا تاعانصلاو

 فرط نم ةصخرملا ةدوجلا ليلحتو براجتلا رباخم –
.شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب ةفلكملا ةرادإلا

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٥ ةداملا
 .ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 2 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــع يـــناثلا عـــيبر 8 يف رــــئازجلاب رّرـــح
.22٠2 ةنس ربمفون

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو

رادغز دمحأ

لوألا قحلملا


يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا تاجوتنمب ةقلعتملا براجتلاو تارابتخالاو ليلاحتلا

يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا تاجوتنم عومجم

تاديدحتلاتاجوتنملا

كاينومألا

نيفورولكلا يسادس

 كيدوصلا ديمارولك ليسوت
)T نيمارولكلا( يلامجإلا

كيليزنبلا لوحك

هحالمأو نيديماسكيهلا

كييوزنبلا ضمح

 كيبروصلا ضمح

كيليسيلاسلا ضمح

كينويبوربلا ضمح

 يف طقف( %٠,2 ىصقألا دحلا
)فطشلا عم رعشلا  جوتنم

 %2 ىصقألا دحلا

96 - 27- 7 / ٤28 - ٥3 - 1 / 
71981 - 98 - ٠ / 6689٠ - ٥7 - 
٤٥ / ٥ - 12 - 7 / 87٥ - 63 - 9  / 

٤712 - 61  -٥

97 - 9٤ - ٠ / 69٤71 - 8٠ - 1 / 
٥7٠٤ - 18 - ٤ / 7٥٥ - 72 - 7 / 

723 - 26 - 8 / 731 - ٠٤ -6

٠11 - ٤٤ - 1 / 29٤7 - ٥٥ - 9 /  
7٥77 - 18  - ٤ / ٥36٤2 - 16 - ٥

% ٥,٠ ىصقألا دحلا٠ - ٥8- ٥6

% 6,٠ ىصقألا دحلا

% 1,٠ ىصقألا دحلا8 - 38 - 6٥839

% ٠,1 ىصقألا دحلا6 - 1٥- ٠٠1

% 2,٠ ىصقألا دحلا 721 - ٥6 - 1

بايغ٤ - ٠3 -٠7

 % 6 ىصقألا دحلا6331-12-6 / 7-٤667-1٤

لوبقملا دحلا *SAC مقر

 تاجوتنم عومجم
 ليمجتلا

يندبلا فيظنتلاو
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)عبات( لوألا قحلملا

 تارولكلا

لوناثيإ -2-يسكونيف

 رحلا ديهيدلامروفلا

 ةبسنلاب لوناثيملا
2- لونابوربلل وأ لوناثيإلل

)sA( خينرزلا : ةليقثلا نداعملا

 ،)dC( مويمداكلا ،)bP( صاصرلا
 ،)iN( لكينلا ،)gH( قبئزلا

)bS( موينيليسلا  ،)rC( موركلا

 ديسكوريبو دسكأتلا لماوع
نيجورديهلا

مويرابلا ديسكوريب

)Hp( ينيجورديهلا سألا

Gنم % 21 ىصقألا دحل  

2O2H)دوجوملا )امجح٠٤ 
ررحملا وأ

بايغ

/

/

/

/

/

/

 ةبسنلاب ٥,7ىلإ  ٥,٥ نم
،نيغلابلل

 ةبسنلاب  ٥,7ىلإ  ٥,6نم
.عــّضرلل

 بسحي % ٥ ىصقألا دحلا
 لوحكل ةيوئاملا ةبسنلاب

كيليبوربوزيإلاو كيليثيإلا

٥ / ٠ - ٠٠ - ٠٥2٥٠3 - 98 - ٤

221-99 - 6

 يف طقف( % 2,٠ ىصقألا دحلا
 ،)ةصاخلا تابلطتملا

 اهنع ربعملا تازيكرتلا
رحلا دياهيدلامروفلاب

٥777 - 9٠ - 9  
)تارولكلا مويدوص(

1183 - ٤٠ - 9  
)تارولكلا مويساتوب(

% 3 ىصقألا دحلا

%1ىصقألا دحلا
 تاجوتنم عومجم

 ليمجتلا

يندبلا فيظنتلاو

)عبات(

رعشلا تاجوتنم

 عومجم
رعشلا تاجوتنم

رعشلا لوسغ

يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا تاجوتنم عومجم



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧٠٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥ 18

)عبات( لوألا قحلملا

ةطيشنلا ةداملا

 نينيكلا

نيسروزيرلا

موينيليسلا روفلوس يئانث

نينيكلا

 هحالمأو كيلازكوألا ضمح
ةيولقلا

كيليسيلاسلا ضمح

كيلوكيلغويثلا ضمح

% 2,٠ ىصقألا دحلا

G٥ ىصقألا دحل %

%٠,3  ىصقألا دحلا

 زهاج % 2 ىصقألا دحلا
 سألا مادختسال

 نم : )Hp( ينيجورديهلا
 ضمح نم  ٥,9 ىلإ 7

كيلوكيلغويثلا

88٤7-6٤-٥

٠31-٥9-٠

96-27-7 / ٤28-٥3-1 / 
71981-98-٠ /6689٠-٥7-٥ / 

٤٥-12-7 / 87٥-63-9 / 
٤712-61-٥

٤٤1-26-7

86-11-1

% 1 ىصقألا دحلا

% ٥,٠ ىصقألا دحلا3-8٠1-6٤

AN8828  ةيرئازجلا ةفصاوملا

% ٥,٠ ىصقألا دحلا

 ليلاحملا
 ريغ تارضحتسملاو

 وأ ةيئاملا ةنولملا
ةيلوحكورديهلا

 ةيانعلا تاجوتنم

رعشلاب

)فطشلا عم( 

/

٠31-٥9-٠

رعشلا لوسغ

 يذلا رعشلا لوسغ
نينيكلا ىلع يوتحي

 رعشلا لوسغ
 رعشلل ليلاحمو

 ىلع يوتحت يتلا
نيسروزيرلا

 داضملا رعشلا لوسغ
ةرشقلل

 يتلا رعشلل ليلاحم
نينيكلا ىلع يوتحت



٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
19م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥

)عبات( لوألا قحلملا

 تيفلوسلا يئانثو تيفلوسلا
يوضعلا ريغ

كيلوكيلغويثلا ضمح

 مويدوصلا ديسكورديه
رحلا مويساتوبلاو

 تاتيربك يئانثو تاتيربك
ةيوضع ريغ

 مويتنورتسلاو مويرابلا
نابوذلل لباقلا

 نييلونيك -8-يسكورديه
هتافلوسو

 ةلتكلا نم % 2
،ماعلا لامعتسالل

 ةلتكلا نم % ٥,٤
.ينهملا لامعتسالل

G76,٠ ىصقألا دحل % 
 ديسكوأ يناثب هنع رـّبعي

)2OS( رحلا تيربكلا

بايغ

 % 3,٠ ىــــــصـقألا دـــــــــحـلا )أ
،)ساسألا نم(





 % 3٠,٠ ىصقألا دحلا )ب
.)ساسألا نم(

٠131-8٥-3 / ٠131-37-2

/

/

8٤1-٤2-3 / ٤31-13-6

86-11-1

 زهاج % 8 ىصقألا دحلا
 ينيجورديهلا سألا مادختسال
)Hp( : ضمح يف ٥,9 ىلإ 7 نم 

 لامعتسالل كيلوكيلغويثلا
،ماعلا

 سألا مادختسال ةزهاج % 11
 ىلإ  7 نم : )Hp( ينيجورديهلا

 كيلوكيلغويثلا ضمح نم 9,٥
.ينهملا لامعتسالل

 رّـبعي % 7,6 ىصقألا دحلا
 تيربكلا ديسكوأ يناثب هنع

 ةلازإ لجأ نم )2OS( رحلا
رعشلا ديعجت

 ءاملل تبثم لماع )أ
 يف ينيجسكوألا

 تارضحتسم
 عم رعشلا ةجلاعم

،فطشلا

 تبثم لماع )ب
ءاملل

/

 ديعجتل تاجوتنم
 ديعجت ةلازإلو

رعشلا

 تاغبصلا
 ةدسكؤملا

رعشلل

 لكش ىلع غابصأ
كاللا وأ حالمأ



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧٠٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥ 20

)عبات( لوألا قحلملا

ةلثامم ىرخأ قيحاسمو ةيندبلا ةفاظنلل قيحاسمو مامحتسالا دعب عضولل قيحاسمو ليمجتلل قيحاسم

)Hp( ينيجورديهلا سألا

      نابوذلل ةلباقلا حالمألا
ءاملا يف

سلكتلا نادقف

موينمولألا

مويسلاكلا

ديدحلا

صاصرلا

مويزينغملا

تنايمألا

)Hp( ينيجورديهلا سألا

يلامجإلا رورويلفلا

مروفورولكلا

تارولكلا

رحلا ديهدلامروفلا مفلا ةفاظن تاجوتنم

٥,9 ىصقألا دحلا

% 2,٠ ىصقألا دحلا

% 7 ىصقألا دحلا

% 2 ىصقألا دحلا

% 9,٠ ىصقألا دحلا

% ٥2,٠ ىصقألا دحلا

% ٥,91 ىلإ % 71 نم

بايغ

 نم ءازجأ ٠1 ىصقألا دحلا
نويلملا

٥,٠1 ىصقألا دحلا

% ٥1,٠ ىصقألا دحلا

بايغ

% ٥ ىصقألا دحلا

G1,٠ ىصقألا دحل % 
 اهنع رـّبعملا تازيكرتلا

رحلا ديهدلامروفلاب

/

/

/

92٤7-٠9-٥

٠٤٤7-٠7-2

93٤7-98-6

93٤7-29-1

93٤7-٥9-٤

1٠٠21-82-٤

/

9٥8٠2-83-٥ / ٥1166-91-3

76-66-3

٥ / ٠-٠٠-٠٥2٥٠3-98-٤

٥777-9٠-9 

)تارولكلا مويدوص(

1183-٤٠-9 

)تارولكلا مويساتوب(

مفلاو نانسألاب ةيانعلا تاجوتنم

كلطلا

نانسألا نوجعم



٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
21م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥

)عبات(  لوألا قحلملا

نوباصلا

ةيواكلا ةرحلا ةيولقلا

ةرخبتملا داوملاو ءاملا

رورولكلا

ةيلامجإلا ةينهدلا ةداملا

 يعابر نيمأ يئانث ناليثيإ
)A.T.D.E( كيتيسألا ضمح

ناتيتلا ديسكوأ

ةيلامجإلا ةطيشنلا ةداملا نيديلل لئاس نوباص

 )HP( ينيجورديهلا سألا
فيفخت نودب م°٠2 ىلإ

 )Hp( ينيجورديهلا سألا

 فيفجتلا دنع نادقفلا
)ةبوطرلا(

)دامرلا( سيلكتلا دنع نادقفلا

   نابوذلل لباقلا ريغ دامرلا
 ضمحلا يف

 ءاملاب صلختسملا ديدحت
درابلا

لمرلا ديدحت

 ةغبصلل ىوتحم ديدحت
 )enoswaL( نوسوال

% ٥٠,٠ ىصقألا دحلا

% 71 ىصقألا دحلا

% 6,٠ ىصقألا دحلا

 % ٥7 ىندألا دحلا

 ةيرئازجلا ةفصاوملا
AN8728

TN 72.81 ةيسنوتلا ةفصاوملا

ةيسنوتلا ةفصاوملا

TN 72.81

  ةيرئازجلا ةفصاوملا
AN8728 

6  ىلإ ٥ نم

% ٠1 ىصقألا دحلا

% 21 ىلإ 8 نم

 % 6 ىلإ 3 نم

% 23 ىلإ ٥2 نم

% ٥ ىصقألا دحلا

% ٠1 ىصقألا دحلا

/

/

/

/

/

/

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

ءانحلا

مامحلا نوباص

)قوحسم( ءانحلا



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧٠٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( لوألا قحلملا

ةبيرغلا ةداملا ديدحت

)DPP( نيمايد نيلينيفاراب

قرعلا تاداضمو حئاورلا تاليزم

 موينمولألا موينوكريزلا
رولكلا

تايذاذر لكش ىلع ةأبعملا ليمجتلا تاجوتنم

ناثيمورتنلا

رحلا دياهيدلامروفلا

 ليــمجتلا تاجوتنم
 لــــكـش ىلـــع ةأـــبــعمـلا

تايذاذر

اهليمجتو رفاظألاب ةيانعلا تاجوتنم                                                       

  مويدوصلا ديسكورديه
رحلا مويساتوبلا

رحلا دياهيدلامروفلا

رعشلل ةليزملا تاجوتنملا

كيلوكيلغويثلا ضمح

 ةليزملا تاجوتنملا
رعشلل

يولقلا روفلوسلا

يبارتلا يولقلا روفلوسلا

ةدرجملا نيعلا

6 %

 % ٠2 ىصقألا دحلا
 رورولك يسكورديه

 موينوكريزلاو موينمولألا
،هيمملا ريغ

 نم( % ٤,٥ ىصقألا دحلا
)موينوكريزلا

بايغ

% 3,٠ ىصقألا دحلا

ةلتكلا نم % ٥ ىصقألا دحلا

 نم % ٥ ىصقألا دحلا
كيمروفلا ديهيدلأ

 زهاج % ٥ ىصقألا دحلا
مادختسالل

 نم : )Hp( ينيجورديهلا سألا
 ضمح نم 7,21 ىلإ 7

كيلوكيلغويثلا

 نم % 2 ىصقألا دحلا
 سألا  تيربكلا
   ينيجورديهلا

% 6 ىــــــصـقألا دــحـلا
تــيرـبـكـلا نــم 

ينيجورديهلا سألا 
       7,21

/

/

/

٥7-2٥-٥

٥ / ٠-٠٠-٠٥2٥٠3-98-٤

/ 

٥ / ٠-٠٠-٠٥2٥٠3-98-٤

86-11-1

/ 

/ 

 ءانحلا
 )قوحسم(

)عبات( 

 قرعلا تاداضم
 كلت ريغ

تايذاذرلا

رفاظألا دلج ليزم

 تارضحتسم
رفاظألا ةيوقتل

≥

≥

≥

PH 

PH 

12,7



٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
23م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥

)عبات( لوألا قحلملا

ةصاخلا ليمجتلا تاجوتنم

كنزلا

ناباربلا ليثيم



ناباربلا ليثيإ

 ليمجتلا تاجوتنم
 ىلع يوتحـــت يتلا

ناباربلا

ناباربلا ليبورب

ناباربلا ليتوب 

 ،نابارب ليبوربوزيإ
 ليتنب نابارب ليتوبوزيإ
 ليزنب نابارب لينيف نابارب

نابارب

كيدوصلا تادويإ

 يئانثو تيفلوسلا 
 ريغ تيفلوسلا

نييوضعلا

كنزلا نم % 1 ىصقألا دحلا

% 1,٠ ىصقألا دحلا

% 2,٠ ىصقألا دحلا

بايغ

 دحاول ضمحلا نم % ٤,٠
ناباربلا نم

 طالخأل ضمحلا نم % ٠,8
ناباربلا

 عوـــــــــمــــــــــجــــــــــم نــــــــــم % ٠,٤1 –
،ةيدرفلا تازيكرتلا

 ةيدرفلا تازيكرتلا عومجم –
 ناــــــبارــــــبــــــلا لــــــيــــــتوــــــب نــــــم
 ناــــبارــبـلا لـيـبورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو
 زواــــــجــــــتــــــت ال اـــــمــهــحالـــمأو
٤1,٠ %،

 تاـجوـتــنملا يف دوــجوــمرــيــغ –
 ةــــــهـــــــجوملا فـــــــطش نودـــــــب
 دـعـقـم ةــقــطــنــم ىلع اهعضول
 )3( ثالث نم لقألا لافطألا

تاونس

/

/

/

/

/

/

 ليمجتلا تاجوتنم
 ىلع يوتحـــت يتلا

 لكش ىلع كنزلا
 ،تافلوس ،رورولك

 تافلوس لونيف
كنزلا

 ليمجتلا تاجوتنم
 دعب فطشلا عم

لامعتسالا

 ليمجتلا تاجوتنم
 ىلع يوتحــت يتلا

 وأ ةيئام ةقبط
ةيلوحك



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧٠٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥ 24

)عبات( لوألا قحلملا

هجولاو نويعلا ليمجت تاجوتنم

ةيقبئزلا ةيوضعلا تابكرملا

ةضفلا تارتين

كينوفلوسلا لونيف ضمح

صاصرلا

ةرشبلا ضييبتب حمست يتلا تاجوتنملا

نونيكورديهلا

قبئزلا

 حيتفت تاجوتنم
ةرشبلا

 تيفلوسلا يئانثو تيفلوس
نييوضعلا ريغ

 تيفلوسلا يئانثو تيفلوس
نييوضعلا ريغ

يلوحك ورديهلا مالهلا

يلوحك ورديهلا مالهلا م °٠2 دنع )Hp( ينيجورديهلا سألا

 م °٠2 دنع ةيلوحكلا ةجردلا
)لوحكلا ىوتحم(

م °٠2 دنع ةفاثكلا

بايغ

% ٤ ىصقألا دحلا

بايغ

بايغ

 نم % 3,٠ ىصقألا دحلا
نونيكورديهلا

 رّبعي % ٥٤,٠ ىصقألا دحلا
رحلا 2OS ـب هنع

 % ٠٤,٠ ىصقألا دحلا
رحلا 2OS ـب هنع رّبعي

/

1677-88-8

/

93٤7-29-1

/

321-13-9

93٤7-79-6

/ 

/ 

/ / 

/ 

/ 

/ 

/ 

سمشلا ةعشأ نم ةيقاولا تاجوتنملا

 تاجوتنم
نويعلا ليمجت

 ةهجوملا تاجوتنملا
 وأ شومرلا نيولتل

بجاوحلا

هجولل ليلاحم

لحكلا

 ىرخألا تاجوتنملا
سمشلا ةعشأ نم ةيقاولا

 ةيقاولا تاجوتنملا
 سمشلا ةعشأ نم
هجولل ةهجوملا

ةيئايميكلا تاصلختسملا ةمدخ : SAC مقر *  



٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
25م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥

يناثلا قحلملا
صاخ عون نم ارطخ لكشت يتلا وأ ماسلا عباطلا تاذ ةيكالهتسالا تاجوتنملاب ةقلعتملا براجتلاو تارابتخالا و ليلاحتلا

تاديدحتلاتاجوتنملا

فيظنتلا تاجوتنم

ةيواكلا ةرحلا ةيولقلا

ةيلامجإلا ةلاعفلا ةداملا

يلامجإلا ةرحلا ةيولقلا

)Hp( ينيجورديهلا سألا

ةينوينألا ةلاعفلا ةداملا

ةينهدلا يلاع لماع

)Hp( ينيجورديهلا سألا

ةيلامجإلا ةلاعفلا ةداملا

)Hp( ينيجورديهلا سألا

 يلزنم لئاس نوباص

يناوألا لئاس

 لئاس فظنم
سبالمل

ةلآلاب ليسغلا

 لكش ىلع فظنملا
ةنيجع

ةرخبتملا داوملاو ءاملا

 هنع ّربعي( رورولكلا
)lcaN مويدوصلا ديرولكب

ةيلامجإلا ةينهدلا ةداملا

نبصتلل ةلباقلا ريغ داوملا

ناتيتلا ديسكوأ

 يعابر نيمأ يئانث نيليثيإ
)A.T.D.E( كيتيسألا ضمح

%  2,٠ىصقألا دحلا

% 32 ىلإ  % ٠2 نم

%  ٤,2 ىصقألا دحلا

% ٠7 ىندألا دحلا

% 2,٠ ىصقألا دحلا

% 2,٠ ىصقألا دحلا

1,٠ %

% ٠1 ىندألا دحلا

%  ٤٠,٠ ىصقألا دحلا

٥,7 ىلإ ٥,6 نم

%  83 ىندألا دحلا

% 1 ىندألا دحلا

9 ىلإ ٥ نم

% ٥ ىندألا دحلا

٥,٠1 ىلإ 8 نم

/

/

/

/

2877-٥-٠٥

36٤31-76-7

٠6-٤-٠٠

/

/

/

/

/

/

/

/

ةيلكنابوذلل ةيلباقلا /

%  ٠٥ ىصقألا دحلاءاملا 2377 - 81- ٥

ةلاعفلا ةداملا
ديلاب ليسغلل % 72 ىندألا دحلا

ةلآلاب ليسغلل % ٠2 ىندألا دحلا
/

لوبقملا دحلا *SAC مقر

  بلص نوباص
يلزنم
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رورولكلا

Qوفسوفلا

مويدوصلا تاتيربك

)Hp( ينيجورديهلا سألا

م ° ٥2 ىلإ نابوذلل ةيلباقلا

Ωويدوصلا تاتيربك

ةلاعفلا ةداملا

Ωويدوصلا تاكيليس

 لكش ىلع فظنم
 قوحسم

 سمغلا قيرط نع

ةليقثلا نداعملا

 )Hp( ينيجورديهلا سألا

ةلاعفلا ةداملا

ةيلامجإلا ةيولقلا

ءاملا

مويدوصلا تاكيليس

% 2ىصقألا دحلا

% 3٠٠,٠ ىصقألا دحلا

11 ىلإ ٠1 نم

% 61 ىندألا دحلا

% 7 ىلإ % ٥,6 نم

% 8 ىلإ % ٤ نم

% 8 ىندألا دحلا

% 11 ىندألا دحلا

%  6٤ ىصقألا دحلا

11 ىصقألا دحلا

ل/غ 22 ىندألا دحلا

%  82 ىصقألا دحلا

% ٥1 ىندألا دحلا

% 9 ىندألا دحلا

2877-٥-٠٥

 مويدوصلا ديسكأ ةيولقلا
)O2aN(

% 1 ىصقألا دحلا /

/

/

/

/

2377-81-٥

 ٤386-29-٠

٤٤31-9٠-8

3277-٤1-٠

7٥77-28-6

/

/

7٥77-28-6

/

٤386-29-٠

٤٤31-9٠-8

 تانويأ صالختسإ لماع
 مويزنغملاوaC++ مويسلاكلا

++gM 
% 32 ىندألا دحلا /

% 61 ىصقألا دحلامويدوصلا تانوبرك 79٤-91-8

 لكش ىلع فظنملا
ةنيجع

)عبات(

 لكش ىلع فظنم
 لامعتسالل قوحسم

يوديلا

)عبات( يناثلا قحلملا
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/

٠7-٠3-٤

 ددعتم يثالث مويدوص
)PPTS( تافسوف

مويمداكلا

خينرزلا

مويمداكلا

قبئزلا

Ωويرابلا

 ةيسردملا تاودألا
ةيكيتسالب ةدام نم



 يف )Hp( ينيجورديهلا سألا
)% 1 ـب فيفختلا( م ° ٠2

ةيلامجإلا ةيولقلا

نيفورولك اسكه

% 73 ىصقألا دحلا

21 ىلإ ٥,8 نم
)ةيلآلا تالامعتسالا(

 ٥,11 ىلإ 6 نم
)ةيلآ فصنلا تالامعتسالا(

% 31 ىصقألا دحلا
)ةيلآ فصنلا تالامعتسالا(

 نم % 2,٠ ىصقألا دحلا
 جوتنملل يلامجإلا نزولا

ينعملا

غك/غم  ٥,٠ ىصقألا دحلا

 نم ءازجأ 7 ىصقألا دحلا
نويلملا

غك /غم ٠٠1 ىصقألا دحلا

غك /غم ٠٥2 ىصقألا دحلا

غك /غم ٠٠٥ ىصقألا دحلا

8٥77-92-٤

% 7 ىندألا دحلاةيلامجإلا ةلاعفلا ةداملا /

/

٠٤٤7-3٤-9

/

٠٤٤7-83-2

٠٤٤7-3٤-9

93٤7-79-6

/

)ناوميتنألا( دمثإلا
هتابكرمو صاصرلا 

٠٤٤7-93-3

٠٤٤7-63-٠

موركلا
  غك /غم ٠٠٠1 ىصقألا دحلا

  فاجلا نزولا  نم
ينعملا جوتنملل

٠٤٤7-7٤-3

 لكش ىلع فظنم
 ليسغلل قوحسم

ةلآلاب

 تاجوتنملا
نفعتلل  ةداضملا

 تاودأو يناوألا
 ةيفزخلا خبطملا
 ةسمالمل ةهجوملا

ةيئاذغلا داوملا

)عبات( يناثلا قحلملا

ةيفزخلا خبطملا تاودأو يناوألا

ةيسردملا تاودألا

هتابكرمو صاصرلا
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خينرزلا
مويمداكلا

 خينرزلا

 موركلا

قبئزلا

مويمداكلا

هتابكرمو صاصرلا

)ناوميتنألا( دمثإلا

مويرابلا

موركلا

هتابكرمو صاصرلا

)ناوميتنألا( دمثإلا

مويرابلا

لوناثيملا وأ كيليثملا لوحك

نابرتلا

غك/غم ٠٥ ىصقألا دحلا

غك/غم ٠6 ىصقألا دحلا

غك/غم ٠٠1 ىصقألا دحلا

غك/غم ٠٥2 ىصقألا دحلا

 نزولا  نم % 1 ىصقألا دحلا
ينعملا  جوتنملل  يلكلا

 نزولا  نم % ٠1 ىصقألا دحلا
ينعملا  جوتنملل  يلكلا

غك/غم ٥2 ىصقألا دحلا

غك/غم ٠٥ ىصقألا دحلا

غك/غم ٠9 ىصقألا دحلا

غك/غم ٠6 ىصقألا دحلا

غك/غم ٠٥2 ىصقألا دحلا

٠٤٤7-3٤ -9
٠٤٤7-83 -2

غك/غم ٥2 ىصقألا دحلاقبئزلا 93٤7-79-6

٠٤٤7-7٤-3

٠٤٤7-63-٠

/

76-6٥-1

٠٤٤7-93-3

7٤686-27-3

٠٤٤7-83-2

٠٤٤7-7٤-3

93٤7-79-6

٠٤٤7-3٤-9

/

٠٤٤7-63-٠

٠٤٤7-93-3

غك/غم ٠٠٥ ىصقألا دحلاموينيليسلا 2877-9٤-2

ةيدبللا مالقألا ربح

  ليكشتلا ةنيجع
مسرلل ءالطو

)عبات( يناثلا قحلملا

.ةيئايميكلا تاصلختسملا ةمدخ: SAC مقر *



 : باهـــتلالا عــــيرس -)١
 ٠2      بـــــهللا عاـــــفترا ناــــــك اذإ -)أ

 وأ ،اـــــــث 2       بــــــهللا ةرـــــتفو مـــــــس
 ٤      بــــهللا عاـــــفترا ناـــــــك اذإ -)ب
،اـــــــث 7    بـــــــــهـــــــللا ةرـــــــتفو مـــــــــــس

                  يذلا ذاذرلا فنصي -)٢
 )1 ةــــطقنلا رــــــيياعمل بـــــيجتسي ال
 ناــــك اذإ ”باــــهتلالل لـــــباق“ هــــنأك
 ةرــــتفو مـــــس ٤      بـــــــهللا عاــــــفترا
.اث 2    بهللا

≤
≤

≤
≤

≤
≤
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 ريسفتو لوبقملا دحلا
جئاتنلا

ثلاثلا قحلملا
 يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا تاجوتنمب ةصاخلا ةيذاذرلا تاروراقلاب ةقلعتملا براجتلاو تارابتخالاو ليلاحتلا

صاخ عون نم اًرطخ لكشت يتلا وأ ماسلا عباطلا تاذ ةيكالهتسالا تاجوتنملاو

تاديدحتلاتاجوتنملا

 ندعملا نم ءاعولا
  مجحلا       لم ٠٥(

)لم ٠٠٠١

 تايذاذرلل باهتلالا ةفاسم ةبرجت
 ةشوشرملا

 ءاضف يف باهتلالا ةيلباق ةبرجت
قلغم

 ةوغرل باهتلالا ةيلباق ةبرجت
تايذاذرلا

 ءاملا مامح رابتخا ،يئاهنلا دكأتلا
نخاسلا

يئاملا رابتخالا ةبرجت

 ىلع ربكأ ةيعوألا عاطقنا طغض –عاطقنالا ةبرجت
 راـــبـــتـــخالا طـــغض نــــم % ٠2 لــــقألا
.ددحملا

 ةيذاذرلا تاروراقلا جتنت ال
.تارسكت وأ تابرست

 ةروراقلا
 ةيذاذرلا
ةأبعملا

 تناك اذإ : باهتلالل لباق -)١
 ىلإ ٥1 نم باهتلالا ةفاسم

،مس ٥7

 تناك اذإ : باهتلالا عيرس -)٢
.مس ٥7     باهتلالا ةفاسم

 نمز ناك اذإ : باهتلالل لباق -)١
 وأ 3م/اث ٠٠3      لداعي باهتلالا
 ٠٠3      قارتحالا ةفاثك تناك اذإ

،3م/غ

 يف : باـــــــهتلالل لــــــباق رــــــيغ -)٢
.ىرخألا تالاحلا

        راــــب ٠1     راــــبتخالا طــــــغــــــض –
 ةـــهجوملا ةــــيـــعوألل ةــــبسنلاب (
 راب 7,6 < طغض تـــــــحت ةئبعتلل
،)م °٠٥ ةرارـــــــــــــــــح ةـــــــــــــجرد ىــــــــلإ
 رابتخالا طغض نوكي نأ بجي –
 يلـــــخادلا طـــــغضلا نـــــم رــــبكأ  %٠٥
 ةبسنلاب( م °٠٥ ةرارح ةجرد ىلإ
 تحت ةـئبـعـتـلـل ةـهـجوملا ةــيــعوألل
 ةرارح ةجرد ىلإ راب 7,6    طغضلا

.)م °٠٥

 ةروراقلا
 ةيذاذرلا
ةغرافلا

≥
≥

≤

≥
≥

≤

≤
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 جاجزلا نم ءاعولا
  يمحملا ريغ

 نم ءاعولاو
 ناك اذإ كيتسالبلا
 نكمي عاطقنالا دنع
 : اياظش جتني نأ
                 مجحلا       لم ٠٥(

)لم ٠٥١

 تايذاذرلل باهتلالا ةفاسم ةبرجت
ةشوشرملا

 ءاضف يف باهتلالا ةيلباق ةبرجت
قلغم

 ةوغرل باهتلالا ةيلباق ةبرجت
تايذاذرلا

 ءاملا مامح رابتخا ،يئاهنلا دكأتلا
نخاسلا

طوقسلا رابتخا

يئاملا رابتخالا ةبرجت

عاطقنالا ةبرجت

 رابتخا طغض نوكي نأ بجي
.راب 21 ،لقألا ىلع ،يواسي ءاعولا

 ،ربكأ ةيعوألا عاطقنا طغض نوكي
 طغض نم % ٠2 ،لقألا ىلع

.ددحملا رابتخالا

 ةيذاذرلا تاروراقلا جتنت ال
.تارسكت وأ تابرست

 ةروراقلا
 ةيذاذرلا
ةأبعملا

 تناك اذإ : باهتلالل لباق -)١
،مس ٥7 ىلإ ٥1 نم باهتلالا ةفاسم

 تناك اذإ : باهتلالا عيرس -)٢
.مس ٥7     باهتلالا ةفاسم

 تقو ناك اذإ : باهتلالل لباق -)١
 اذإ وأ 3م/اث ٠٠3    لداعي باهتلالا
 ،3م/غ ٠٠3    قارتحالا ةفاثك تناك

 : باهتلالل لباق ريغ -)٢

.ىرخألا تالاحلا يف

: باهتلالا عيرس -)١

 مس ٠2     بهللا عافترا ناك اذإ -)أ
 وأ ،اث 2    بهللا ةدمو

    ٤    بهللا عافترا ناك اذإ -)ب
،اث 7      بهللا ةدمو مس

يذـــــــــلا ذاذرـــــــــلا فــــــنـــــــصي -)٢
 )1 ةطقنلا ريياعمل بيجتسي ال
 ناـــــــك اذإ ”باهتلالل لباق“ هنأك
 ةدــــمو مــــــس ٤     بــــــهللا عاـــــفترا

.اث 2      بهللا

 يمرت ال ةيذاذرلا ةروراقلا
.اياظش

 ةروراقلا
ةغرافلا ةيذاذرلا

)عبات( ثلاثلا قحلملا

≥
≥

≥
≥

≤

≤

≤
≤

≤

≤

≤
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 نم ءاعولا
 فلغملا جاجزلا
 ةيكيتسالب ةدامب

 ةقيرطب يمحم وأ
 ءاعولاو ةمئاد

 اذإ يكيتسالبلا
 دنع جتني ال ناك
 اياظش عاطقنالا
 مجحلا     لم ٠٥(

)لم ٠٢٢

 تايذاذرلل باهتلالا ةفاسم ةبرجت
ةشوشرملا

 ءاضف يف باهتلالا ةيلباق ةبرجت
قلغم

 ةوغرل باهتلالا ةيلباق ةبرجت
تايذاذرلا

 ءاملا مامح رابتخا ،يئاهنلا دكأتلا
نخاسلا

يئاملا رابتخالا ةبرجت

عاطقنالا ةبرجت

 ةـــــــيعوألا مواـــــــــــــقـت نأ بـــــــــجي –
 زاغلاب بيضوتلل ةــــــلمعتسملا
 طغض ىلإ باذملا وأ طوـغضملا
 ،راب 21   رابتخالا

 بـــــــيضوتلل ةـــــلمعتسملا ةـــــيعوألا –
 طغض ىلإ مواقت نأ بجي عيمم زاغب
.راب ٠1 يواسي ،لقألا ىلع ،رابتخا

 ةيعوألا عاطقنا طغض نوكي –
 نم % ٠2 نم ،لقألا ىلع ،ربكأ

.ددحملا رابتخالا طغض

 ةروراقلا
 ةيذاذرلا
ةأبعملا

 تناك اذإ : باهتلالل لباق -)١
،مس ٥7 ىلإ ٥1 نم باهتلالا ةفاسم

 تناك اذإ : باهتلالا عيرس -)٢
.مس٥7     باهتلالا ةفاسم

 نمز ناك اذإ : باهتلالل لباق -)١
 اذإ وأ 3م/اث ٠٠3    لداعي باهتلالا
،3م/غ ٠٠3    قارتحالا ةفاثك تناك
 يف : باـــــــــهتلالل لــــــــباق رـــــــيغ -)٢

.ىرخألا تالاحلا

 : باــــــــهتلالا عـــــــيرـــــــس )١
 مس ٠2     بهللا عافترا ناك اذإ - )أ

وأ ،اث 2      بهللا ةدمو
 مس ٤     بهللا عافترا ناك اذإ -)ب

،اث 7    بهللا ةدمو
 بيجتسي ال يذلا ذاذرلا فنصي -)2

 لباق “ هنأك )1 ةطقنلا   ريياعمل
 ٤     بهللا عافترا ناك اذإ ”باهتلالل

.اث 2  بهللا ةدمو مس

 ةيذاذرلا تاروراقلا جتنت ال
.تارسكت وأ تابرست

 تاروراقلا
ةغرافلا ةيذاذرلا

)عبات( ثلاثلا قحلملا

≥
≥

≥

≥
≥

≤

≤
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،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاــــــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــيزوو

،ةيلاملا ريزوو

،ةيدعاقلا تآشنملاو يّرلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

 ىلوألا ىدامج 2 يف خّرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 ماـع بــجر لّوأ يف خّرؤــملا 97-٤8 مــــقر موــــسرملا ىــــضتقمبو
 تايالولا ءامسأ دّدحي يذلا ٤891 ةنس ليربأ 3 قفاوملا ٤٠٤1
،مّمتملا ،اهراقمو

 يّرلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو
ةيدعاقلا تآشنملاو

 ماع ىلوألا ىدامج ١٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 مّمتيو لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٥١ قفاوملا ٤٤٤١
 ماع رفص ٨١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا
 نـــــمضتملاو ٩٠٠٢ ةــــنس رــــياربف ٤١ قــــفاوملا ٠٣٤١
 ةـــــيفيظولاو ةــــيميلقإلا عورـــــفلاو حـــــلاصملا مـــــيظنت

 .اهريسو تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألا تايريدمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولاّ نإ


