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ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٠٤٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٥١ 14

 يف خرؤملا ٥21-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 11٠2 ةنس سرام 22 قفاوملا 23٤1 ماع يناثلا عيبر 71
،ممتملاو لدعملا ،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا هايملا ةيعونب

 يف خرؤملا 973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون 12 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 3٠2-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 21٠2 ةنس ويام 6 قفاوملا 33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤1
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

 يف خرؤملا ٤12-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 21٠2 ةنس ويام ٥1 قفاوملا 33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32
 يف ةـيـئاذـغـلا تاـفاضملا لاـمـعـتسا تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا

 ٥ يف خرؤملا 873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 31٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٥3٤1 ماع مرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

 يف خرؤملا 663-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ربمسيد ٥1 قفاوملا 63٤1 ماع رفص 22
 حومسملا تاثولملا لاجم يف ةقبطملا تايفيكلاو طورشلا

،ةيئاذغلا داوملا يف اهب

 12 يف خرؤملا 27-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ٥1٠2 ةــنس رــيارـــبـــف 11 قــــــفاوملا 63٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر
 ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
 اهــماــهم دـــيدــحتو ،اهــتــحــفاـــكمو ةلقـــنــتــملا رـــيـــغ ضارـــمألا نــــم
،اهريسو اهميظنتو

 8 يف خرؤملا 271-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥1٠2 ةنس وينوي ٥2 قفاوملا 63٤1 ماع ناضمر
 صئاــــــــصـــخلا لاـــــــجم يف ةــــقــبـــطـــملا تاـــيـــفـــيـــكلاو طورـــــشــــلا
،ةيئاذغلا داوملل ةيجولويبوركيملا

 يف خرؤملا 992-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 83٤1 ماع رفص 32

 ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوللا هذه فيظنت تارضحتسم اذكو ،ةيئاذغلا داوملا

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

 يف خرؤملا ٠٤1-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 طورش ددحي يذلا 71٠2 ليربأ 11 قفاوملا 83٤1 ماع بجر ٤1
 ةيئاذغلا داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا
،يرشبلا كالهتسالل

ةعانصلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماع نابعش ٨١ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 داـمـتـعا نـمضتــي ،٢٢٠٢ ةـــــنس سراـــــم ١٢ قـــفاوملا
 راتكنو هكاوفلا رئاصعب ةقلعتملا ةينفلا ةحئاللا
 هكاوفلا رئاصعب تابورشمو راضخلا رئاصعو هكاوفلا

.راضخلا وأ/و
––––––––––––

،ةعانصلا ريزو ّنإ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةحصلا ريزوو

 ماع رفص 92يف خرؤملا 3٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ةياـمـحـب قـلـعـتملاو 9٠٠2 ةــنس رــيارـــبـــف ٥2 قــــــفاوملا ٠3٤1
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

 يف خرؤملا 8٥1-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي 31 قفاوملا 1٤٤1 ماع لاوش 12
،يحصلا نمألل ةينطو ةلاكو ثادحإ

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،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 –
 قلعتملاو2991 ةنس رياربف 21 قفاوملا 21٤1 ماع نابعش
 لدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،ممتملاو

 يف خرؤملا 3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 2٠٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 32٤1 ماع لاوش 71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 913-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ 7 قفاوملا ٥2٤1 ماع نابعش 22
 اهداــمتعاو ةيــتاــبنلا ةحــصلاو ةـــحــصلا ريـــبادت دادــــعإ ئداـــــبم
،اهذيفنتو

 ٤ يف خرؤملا ٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٥٠٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا 62٤1 ماع ةدعقلا يذ
 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم 82

 8 يف خرؤملا 76٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 يذلا ٥٠٠2 ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا 62٤1 ماع ةدعقلا يذ
 ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي
،كلذ تايفيكو دودحلا



٠٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥١
15م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٥١

 يف خرؤملا 821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

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

 ٥1 يف خرؤملا كرــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقـــــلا ىضتـــــقمبو –
 نمضتملاو ٤1٠2 ةنس سرام 71 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا ينقتلا ماظنلا ىلع ةقداصملا

،”لالح“ ةيئاذغلا داوملاب

 قفاوملا 83٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 تاءارجإو تايوتسم فلتخم ددحي يذلا 71٠2 ةنس سرام 92
،ةقباطملا مييقت

: يتأي ام نورّرقي

لوألا لصفلا

قيبطتلا لاجمو نومضملا

 موسرـــملا نم 82 ةداــــــملا ماــــكحأل اقيـــبــــطت : ىلوألا ةداملا
 62٤1 ماــــع ةدعـــقلا يذ ٤ يف خرؤـــــملا ٤6٤-٥٠ مـــــقر يذيـــفـــنــــتلا
 سييقتلا ميظنتب قلعتملاو ٥٠٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا

 صئاصخلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ممتملاو لدعملا ،هريسو
 تابورشمو راضخلا رئاصعو هكاوفلا راتكنو رئاصعلل ةينقتلا

.راضخلا وأ/و هكاوفلا رئاصعب

: ةيتآلا تاجتنملا ىلع رارقلا اذه ماكحأ يرست : ٢ ةداملا

،هكاوفلا ريصع .1

 ،ةطوغضملا هكاوفلا ريصع 1.1

،زكرم ساسأ ىلع هكاوفلا ريصع 1.2

،يئاملا صالختسالاب هيلع لصحتملا هكاوفلا ريصع .2

،ففجملا هكاوفلا ريصع .3

،هكاوفلا ريصع زّكرم .٤

،هكاوفلا ةديصع .٥

 ،هكاوفلا ةديصع زّكرم .6

،هكاوفلا راتكن .7

،راضخلا ريصع  .8

،زّكرم ساسأ ىلع راضخلا ريصع .9

،ففجملا راضخلا ريصع .٠1

،راضخلا ريصع زّكرم .11

،راضخلا ةديصع .21

.راضخلا وأ/و هكاوفلا رئاصعب تابورشم .31

يناثلا لصفلا
فيراعتلا

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي : ٣ ةداملا

 رـمـخـتـلـل لـباـق رـمـخـم رـيـغ جوـتــنــم : هـكاوـفــلا رــيصع-١
 ةجزاطلا هكاوفلا نم لكألل ةحلاصلا ءازجألا نم صلختسمو
 هـكاوـفـلا نــم وأ جضنــلا نــم ةــمــئالــم ةــجرد تغــلــبو ةــمــيــلسلا
 ةبسانملا ظفحلا لئاسو ةطساوب ةيحص فورظ يف ةظوفحملا
.ينجلا دعب ةمدختسملا ةيحطسلا تاجلاعملا ةطساوب وأ

 ظفاحت ةبسانم قرطب هكاوفلا ريصع ىلع لوصحلا متي
 ةيسحلا ةيوضعلاو ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا صئاصخلا ىلع
 نكمي امك .اهنم ةذوخأملا هكاوفلا ريصعل ةيساسألا ةيئاذغلاو
 ةيرطع داوم ىلع يوتحي نأ نكميوً اركع وأ ًايفاص نوكي نأ

 سفن نم نوكت نأ ةطيرش ،ةعجرتسم ةرايط تابكرمو
 ةيئايزيف لئاسو قيرط نع اهيلع لصحتملاو هكاوفلا عاونأ

.ةبسانم

 هيلع لصحتم جوتنم : ةطوغضملا هكاوفلا ريصع ١.١
.ةيكيناكيم صالختسا قرطب هكاوفلا رصعب ةرشابم

 لصحتملا جوتنملا : زكرم ساسأ ىلع ةهكافلا ريصع ١.٢
 فرعملا زكرملا هكاوفلا ريصع ليكشت ةداعإ قيرط نع هيلع

.بورشلا ءاملا عم ةداملا هذه نم ٤ ةطقنلا يف

 : يئاملا صالختسالاب هيلع لصحتملا هكاوفلا ريصع .٢
: ـل ءاملا يف راشتنالا قيرط نع هيلع لصحتم جوتنم

 ريصعلا صالختسا نكمي ال يتلاو لماك بلب ةهكاف •
وأ ،ةيئايزيف ةقيرط يأب اهنم

.ةفاج ةلماك ههكاف •

 نم هيلع لصحتم جوتنم : ففجملا هكاوفلا ريصع .٣
 ريصع نم ابيرقت نيوكتلا ءام لكل ةيئايزيفلا ةلازإلا لالخ
.هكاوفلا نم عاونأ ةدع وأ دحاو عون

 نم هــيلــع لــصــحــتم جوـــتــنم : هـــكاوـــفلا رـــيـــــصع زّكرم .٤
 ةـــمـــيـــق عــــفرل ةـــيـــفاك ةـــيـــمكب ءاـــملل ةـــيئاــيزـــيفلا ةـــلازإلا لالــخ
 % ٠٥ نــــم ىلـــعأ ،لـــقألا ىلع ،ىوــــتـــســـم ىلإ )xirB( سكيربلا

 داعملا ةهكافلا سفن رئاصعل ددحملا سكيربلا ةـــــمـــيــق نـــم
 .رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف نّيبم وه امك هنيوكت

 راتكنو ريصع جاتنإل هجوم جوتنم : هكاوفلا ةديصع .٥
 قرطب هيلع لصحتملا رمختلل لباقلاو رمخم ريغ ،هكاوفلا

 حلاصلا ءزجلا سره وأ ةلبرغب لاثملا ليبس ىلع ،ةمئالم
.ريصعلا ةلازإ نود ةرشقملا وأ ةلماكلا ةهكافلل لكألل

 ريصع جاتنإل هجوم جوتنم : هكاوفلا ةديصع زّكرم .٦
 ةيئايزيفلا ةلازإلا قيرط نع هيلع لصحتملاو هكاوفلا راتكنو
 سكيربلا ةميق ةدايزل ةيفاك تايمكب هكاوفلا ةديصع نم ءاملل
 ةددحملا سكيربلا ةميقب ةنراقم % ٠٥ نع لقت ال ةبسنب
 يف نّيبم وه امك ةهكافلا سفن نم هليكشت داعملا ريصعلل
.رارقلا اذهب لوألا قحلملا
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 ةهكافلا ريصع اهنم ىتأتي يتلا هكاوفلا نوكت نأ بجي )أ(
 ةظوفحم وأ ةجزاطو جضنلا نم ةبسانم ةجرد تغلب ،ةميلس
 رثكأ وأ ةجلاعم قيبطت قيرط نع وأ ةيئايزيف لئاسوب

 تافصاوملل اقبط هبايغ يفو ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط
.يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع فراعتملا

 ةهكافلا ريصع ىتأتي نأ بجي ،تايضمحلا ةلاح يف )ب(
 ىلع لوصحلا نكمي هنأ ريغ .تايضمحلل يلخادلا فالغلا نم
 حمست تايلمع لالخ نم ةلماكلا ةهكافلا نم ميللا ريصع
 ةيجراخلا ءازجألا تانوكم دوجو نم ةجرد ىصقأ ىلإ ضيفختب
.ريصعلا يف ةهكافلل

 هكاوف نم هكاوفلا رئاصع ىلع لوصحلا متي امدنع )ج(
 ءازجأ دجاوتب حمسي ال ،روشقو روذب ،تابيبح ىلع يوتحت

 قبطي ال ،ريصعلا يف روشقلاو روذبلاو تابيبحلا تانوكم وأ
 وأ ءازجأ ةلازإ اهيف نكمي ال يتلا تالاحلا يف مكحلا اذه
 ةديجلا تاسرامملاب روشقلاو روذبلاو تابيبحلا تانوكم
.عينصتلل

 نوللا هكاوفلا راتكنو هكاوفلا رئاصعل نوكي نأ بجي )د(
 يتأتملا هكاوـــفلا فـــنـــص ريـــصــعل ةزــيــمــملا ةهــكــنلاو رـــطــــعلاو
 .اهنم

 ناف ،ةرشابم ةروصعملا هكاوفلا رئاصعل ةبسنلاب )ه(
 ةهكافلا نم صلختسملا ريصعلل اهسفن يه سكيربلا ةميق
 نابوذلل ةلباقلا ةفاجلا ةداملا ىوتحم ريغتي نأ بجي الو
 سفنل ريصع عم اجوزمم ناك اذإ ّالإ زّكرملا ريغ ريصعلل
                    .ةهكافلا نم عونلا

 ةمئاقلا يف ةروكذم ريغ ةهكاف نم ريصع جاتنإ دنع )و(
 ريصعلا نوكي نأ بجي ،رارقلا اذهب لوألا قحلملاب ةددحملا

.رارقلا اذه ماكحأ عيمجل اقباطم

 ةديصعو هليكشت داعملا ةهكافلا ريصع رضحي نأ بجي )ز(
 ةمـــيـــقل ىـــندألا دــحلا مرتــــحت ةقــيرـــطب اهليـــكشت داــعملا ةهـــكاـــفلا
 نودب ،رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف اهيلإ راشملا سكيربلا
 يئاذغ فاضم وأ يرايتخا نوكم يأل ةفاجلا ةداملا باستحا

 .امهتفاضإ مت

 يأ ددحت مل اذإ ،هليكشت داعملا هكاوفلا ريصعل ةبسنلاب
 باسح متي ،رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف سكيربلل ةميق
 ةجردب هنع ربعملا ةفاجلا ةداملا ىوتحم نم ىندألا دحلا
 ريــــصـــعل ةقـــفاوـــملا ســـكيرــبلا ةمـــيق ساـــسأ ىلع ،ســـكيرــــبلا
 .زّكرملا ىلع لوصحلل مدختسملا زكرملا ريغ هكاوفلا

 زّكرم ساسأ ىلع هكاوفلا ريصع ىلع لوصحلا بجي )ح(
 صئاصخلا ىلع ظافحلا لجأ نم ةبسانم ةيئايزيف لئاسوب
 ةهكافلل ةيئاذغلاو ةيسحلا ةيوضعلاو ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا
 .اهنم ةيتأتملا

 رمختلل لباقو رمخم ريغ جوتنم : هكاوفلا راتكن .7
 وأ /و ركس ةفاضإ نودب وأ عم ءاملا ةفاضإب هيلع لصحتم
 ريصع ىلإ )أ ةطقنلا( هاندأ 6 ةداملا يف ددحم وه امك ،لسع
 هكاوفلا ريصع وأ زكرم ساسأ ىلع هكاوفلا ريصع وأ هكاوفلا
 هكاوـــــــفلا ريــــصع وأ يئاـــملا صالـــخــــتـــسالاب هـــيلـــع لــصــحـتملا
 زّكرم وأ هكاوفلا ةديصع وأ هكاوفلا ريصع زّكرم وأ ففجملا

.هكاوفلا ةديصع

 لـــباــقو رّمـــخم ريغ لئاـــس جوتــنم : راضـــخلا ريــــصع .٨
 هـجوـم ينـبـلـلا رـمـخـتـلا ةـيـلـمـعـل عضاـخ جوـتـنـم وأ رـمـخـتـلــل
 صالختسا قيرط نع هيلع لصحتمو رشابملا كالهتسالل
 راضخلا نـــم رـــثـــكأ وأ دـــحاو نـــم كالـــهـــتسالـــل حـــلاصلا ءزجلا
 ةيئايزيفلا قرطلاب اًيرصح ةظوفحملاو ةفيظنلاو ةميلسلا
.ةبسانملا

 لصحتم جوتنم : زّكرم ساسأ ىلع راضخلا ريصع.٩
 ءاملا ةبسن ةداعإ قيرط نع ،راضخلا ريصع زكرم نم هيلع
.هزيكرت ءانثأ ريصعلا نم جرختسملا

 هـيـلـع لصحـتـم جوـتــنــم : فـــفـــجملا راضخلا رــــيصع.٠١
.ةبسانملا ةيئايزيفلا قرطلاب ابيرقت ءاملا ةيمك لك ةلازإب

 نم هيلع لــصــحـــتم جوــــتــــنـــم : راضخلا ريصع زّكرم .١١
 ةيئايزيفلا ةلازإلا قيرط نع راضخلا نم رثكأ وأ دحاو عون
 .نيوكتلا ءام نم ةنّيعم ةيمكل

 رــيــصع ةعاــنصل هــجوم جوـــتــنم : راــــضـــخلا ةدـــيـــصــع .٢١
 رمختلل عضخ يذلا وأ رمختلل لباقو رّمخم ريغ ،راضخلا
 كالهتسالل حلاصلا ءزجلا ةلبرغب هيلع لصحتملاو ينبللا

 .ريصعلا ةلازإ نودب راضخلا نم

 جوتنم : راـــضــــخلا وأ/و هــــكاوــفلا رـــيـــصـــعب بورــشــم .٣١
 ريصعو بورشلا ءاملا نم رضحم ،يزاغ ريغ وأ يزاغ
 راضخلا وأ/و هكاوفلا ريصع زكرم وأ/و راضخلا وأ/و هكاوفلا

.رارقلا اذه نم 11 ةداملا يف ددحم وه امك

 نم اهيلع لصحتملا تاجوتنملا : ايالخلا وأ بللا .٤١
 ةلازإ نودب عونلا سفن هكاوف نم كالهتسالل ةحلاصلا ءازجألا
 تالصيوحلا يه ايالخلا وأ بللا ،تايضمحلل ةبسنلاب .ريصعلا
 يلـــــخادلا فالـــغلا يف دـــجاوــتــملا ريـــصــعلا ىلع يوــــتــــحت يتلا
.تايضمحلل

 ةداملا ىوتحم ددحت يتلا ةميقلا يه : )xirB( سكيرب .٥١
 ميظنتلا يف ددحم وه امك ريصعلا نم نابوذلل ةلباقلا ةفاجلا
 فراعتملا تافصاوملل اقبط هبايغ ةلاح يفو ،هب لومعملا

 .يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع

ثلاثلا لصفلا
 رئاصعو هكاوفلا راتكنو رئاصعب ةصاخلا ماكحألا
 راضخلا وأ/و هكاوفلا رئاصعب تابورشمو راضخلا

لوألا مسقلا
هكاوفلا راتكنو رئاصع

 هـكاوــفــلا راــتــكــنو رــئاصع يفوــتست نأ بجــي : ٤ ةداملا
: ةيتآلا تابلطتملا
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 لصحتملا هكاوفلا رئاصع ليكشت ةداعإو زيكرت نكمي )ز(
 اهاوتحم قباطتي نأ بجي يتلاو يئاملا صالختسالاب اهيلع
 ةميقل ىندألا دحلا عم يئاهنلا جوتنملل ةفاجلا ةداملا نم
،رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف ةددحملا سكيربلا

 وأ ركسلا ةفاضإ نودب هكاوفلا راتكن جاتنإ ةلاح يف )ح(
 وأ ايئزج ركسلا لادبتسا نكمي ،ةضفخنم ةيوقاط ةميق يذ
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط تايّلحملاب ايّلك

 يف هاندأ ةروــــكذـــملا تانوـــكــملاب طـــقـــف حمـــســــي : ٦ ةداملا
: هكاوفلا راتكنو هكاوفلا رئاصع جاتنإ

 لسعلا وأ /و رارقلا اذه نم 21 ةداملا يف ددحملا ركسلا )أ(
 ةداملا يف فّرعملا هكاوفلا راتكنل طقف فاضي نأ نكمي يذلاو
 نزولل ةبسنلاب نزولا نم % ٠2 زواجتت ال ةيمكب ،هالعأ 3
،يئاهنلا جوتنملل يلكلا

 لومعملا ميظنتلا يف فّرعم وه امك بورشلا ءاملا )ب(
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا هايملاب قلعتملا هب

 ةيرطعلا باشعألاو لباوتلاو ةيئاذغلا ةيعونلا وذ حلملا )ج(
 ىلإ طقف فاضت نأ نكمي يتلا ،ةيعيبطلا اهتاصلختسمو
،عينصتلا يف ةنسحلا قرطلل ةقباطم تايمكب مطامطلا ريصع

نوميللا رــيــصع ،ضـــماــــحلا قوذــــلا حيحـــــــصت ضرــــغل )د(

 وأ/و                                                                                     
 رتل/مارغ 3 ىتحميللا ريصع

 ٤و 3و 2و 1 طاقنلا( هالعأ 3 ةداملا يف ةفّرعملا تاجوتنملا يف
 اهنع اًرّبعم ،هكاوفلا راتكن يف رتل /مارغ ٥ ىتحو )6و ٥و
،يئاماللا نوميللا ضمحب

ataluciter surtiC ريصع ،لاقتربلا ريصعل ةبسنلاب )ه(
 ةبــــــســـنب ،)ataluciter( اتالوكيتيرلا عم ةنيجهلا عاونألا وأ/و
 ريصعل نابوذلل ةلباقلا ةفاجلا داوملا نم %٠1 زواجتت ال
،لاقتربلا

 كيرتراتلا حالمأ ضامحأ ،بنعلا ريصعل ةبسنلاب )و(
.ةعجرتسملا

 ةداملا يف نيبم وه امك ،ركسلا فاضي ّالأ بجي : 7 ةداملا
 ىلإ ةيــعاـــنطــصالا روـــطـــعلاو تاـــيلــــحملاو لــــســعلاو ،هاندأ 21
 ٥و ٤و 3و 2و 1 طاقنلا( هالعأ 3 ةداملا يف ةفّرعملا تاجوتنملا

 .)6و

 رئاصعب ةقلعتملا سكيربلل ايندلا ميقلا ددحت : ٨ ةداملا
 ريصعلا نم ىندألا ىوتحملاو اهليكشت داعملا هكاوفلا دئاصعو
 .رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف هكاوفلا راتكن بل وأ/و

يناثلا مسقلا

راضخلا رئاصع

 ريصع زّكرمو راضخلا ريصع يفوتسي نأ بجي : ٩ ةداملا
: ةيتآلا تابلطتملا راضخلا

 وأ/و ريصعلا ىوتحم نم ىندألا دحلا نوكي نأ بجي )ط(
 لوألا قحلملا يف ةددحملا ميقلل اقباطم هكاوفلا راتكن بللا

.رارقلا اذهب

 وأ ريصعلا اهنم ىتأتي يتلا ةهكافلا ظفتحت ّالأ بجي )ي(
 راخبلاب ةجلاعملا وأ لسغلا تايلمع نع جتانلا ءاملاب ،راتكنلا
 نم اهيدافت نكمي ال يتلاو ،ىرخأ ريضحت تايلمع نم وأ
.ةينقتلا ةيحانلا

 يرورضلا نم ،ةففجملا هكاوفلا رئاصعل ةبسنلاب )ك(
 سفن نم ةيتأتملا ةيساسألا ةيرطعلا تابكرملا عاجرتسا

.فيفجتلا ةيلمع ءانثأ اهتداعتسا نكمملاو هكاوفلا عون

 قحلملا يف ةدراولا ةيتابنلا ءامسألل ةقفاوملا عاونألا )ل(
 لوصحلل اهلامعتسا بجي يتلا كلت يه ،رارقلا اذهب لوألا

 يتلاو هكاوفلا راتكنو هكاوفلا دئاصعو هكاوفلا رئاصع ىلع
 هكاوفلا عاونأل ةبسنلابو .لصألا ةهكافلل عئاشلا مسالا لمحت
 وأ يتابنلا مسالا مادختسا متي ،قحلملا اذه يف ةجردملا ريغ
 .ةلمعتسملا ةهكافلل عئاشلا مسالا

 عيــنــصت يف ةيـــتآلا تايـــلمــعلا مادـــختــــسا نكـــمي : ٥ ةداملا
: هكاوفلا راتكنو رئاصع

 جاتنإل هكاوفلا ةديصعو هكاوفلا ريصع طلخب حمسي )أ(
،هكاوفلا ريصع

 هكاوفلا ريصع زّكرم وأ/و هكاوفلا ريصع طلخب حمسي )ب(
 جاـــــتنإ يف ،هـــكاوـــفلا ةدـــيــــصع زّكرــــم وأ/و هكاوفلا ةدـــيـــصع عــــم
 )هليكشت داعملا( زّكرملا ساسأ ىلع رّضحملا هكاوفلا ريصع
،هكاوفلا راتكنو

 جاتنإل عاونأ ةدع وأ عونل هكاوفلا راتكن طلخب حمسي )ج(
 وأ هكاوفلا ريصع هيلإ فاضي نأ ةيناكمإ عم ،هكاوفلا راتكن
،عونلا سفنل هكاوفلا ةديصع

 ةرايط ةيرطع تابّكرمو ةيرطعلا داوملا ةفاضإ نكمي )د(
 1 طاقنلا( 3 ةداملا يف ةفّرعملا تاجوتنملا ىلإ ايالخلاو بللاو
 لوصحلا مت دق نوكي نأ بجي يتلاو ،هالعأ )7و ٥و ٤و 3و 2و
 ةيئايزيف لئاسوبو ةهكافلا عون سفن نم اقالطنا اهيلع
،ةمئالم

 ةرايط ةيرطع تابّكرمو ةيرطعلا داوملا ةفاضإ نكمي )ه(
 مت دق نوكي نأ بجي يتلاو ،هكاوفلا ةديصع تازّكرم ىلإ
 لـئاسوـبو ةـهـكاـفـلا عوـن سفـن نــم اــقالــطــنا اــهــيــلــع لوصحلا

،ةمئالم ةيئايزيف

 قرط مدختست ،زيكرتلل هجوملا ريصعلا جاتنإ دنع )و(
 وأ ايالخلل نمازتملا راشتنالاب اهتقفارم نكميو ،ةبسانم
 ةلباقلا ةفاجلا ةداملا فاضت نأ طرشب ،ءاملا يف ةهكافلا بل
 ريصعلا ىلإ ،ءاملا اهنم جرختسا يتلا ةهكافلا نم نابوذلل
،زيكرتلا لبق يلصألا

)ossiR munomil surtiC .F .mruB ).L( nomil surtiC(
))mtsirhC( ailofitnarua surtiC(
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 ةجلاــعملا راضخلا رـــئاصع ءاـــنـــثـــتساـــب ،لخلا ةـــفاضإ )د(
،كيتكاللا ضمحب ريمختلاب

 ءاملاب هليكشت ةداعإو راضخلا ريصع زيكرت نكمي )ه(
،بورشلا

 وأ /و ،هاندأ 21 ةداملا يف ددحم وه امك ركسلا ةفاضإ )و(
 يلامجإلا نزولا نم غك/مارغ ٠٥ زواجتت ال ةيمكب لسعلا
 ،يئاهنلا جوتنملل

 ىلإ ةيعيبطلا ةراّيطلا تانوكملا عجرتست نأ نكمي )ز(
،راضخلا رئاصع

 ىلإ راضخلا ريصع زّكرم وأ/و راضخلا ةديصع ةفاضإ )ح(
،راضخلا ريصع

 مل يتلا هكاوفلا ساسأ ىلع تاجوتنمو هكاوفلا ةفاضإ )ط(
.اهنم ةيساسألا رصانعلا صالختسا متي

 ثلاثلا مسقلا
راضخلا وأ/و هكاوفلا رئاصعب تابورشم

 هكاوفلا رئاصعب تابورشملا يفوتست نأ بجي : ١١ ةداملا
: ةيتآلا تابلطتملا ،هالعأ 3 ةداملا يف ةفّرعملا راضخلا وأ/و

 يف راضخلا وأ/و هكاوفلا ريصع ةبسن نوكت نأ بجي )أ(
 ريصع لكش ىلع ،ةلتك %٠1 ،لقألا ىلع ،يئاهنلا جوتنملا

 نم ةرّضحم راضخ وأ/و هكاوف ريصع وأ راضخ وأ/و هكاوف
 هكاوفلا عيمجل تانوكملا هذه نم طيلخ وأ زّكرم ساسأ

،راضخلاو

 ةّرضحملا هكاوفلا رئاصعب تابورشملا يوتحت نأ بجي )ب(
 ،لقألا ىلع ،ميللا ريصع نم وأ/و نوميللا ريصع نم ايرصح
 جوتنملا يف ميللا ريصع وأ/و نوميللا ريصع نم ةلتك 6%
،يئاهنلا

 % ٠1 نع ةدايز ،رايتخالا ليبس ىلع ،ةفاضإ نكمي )ج(
: هاندأ روكذملا ،راضخلا وأ/و هكاوفلا ريصع نم

 ةنوحطملا راضخلا وأ/و هكاوفلا وأ راضخ وأ هكاوف بل •
 كلذكو راضخلا وأ/و هكاوفلا نم كالهتسالل ةحلاص ءازجأ وأ
 روطعلا : ةيتآلا يعيبطلا لصألا تاذ ةيتابنلا تاصلختسملا
 رصانع لك وأ تاتابنلا وأ راضخلا وأ هكاوفلل ةيعيبطلا
 تاذ حلملا ةيساسألا تويزلا ،راضخلا وأ تاتابنلا ،هكاوفلا
،ةيئاذغلا ةيعونلا

 ،لسعلا وأ/و ،هاندأ 21 ةداملا يف نّيبم وه امك ركسلا •
.يئاهنلا جوتنملا نم ةلتك  %٥,٠1 زواجتت ال ةيمكب

عبارلا لصفلا 
ةماع ماكحأ

 رارقلا اذه يف روـــكذــملا ركـــسلا نوـــكي نأ بـــجي : ٢١ ةداملا
 اــــقباــطم هـــباــيــــغ ةـــلاـــح يفو ،هــــب لوــــمـــعـــملا مــيــظــنــتلل اقــباـــطــم
 لمشيو ،يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع فراعتملا تافصاوملل
 زوركوسلا لثم ،% 2 نع هيف ةبوطرلا ةبسن لقت يذلا ركسلا

 راضخلا ريصع اهنم ىّتأتي يتلا راضخلا نوكت نأ بجي )أ(
 ةظوفحمو ةجزاطو ةجضانو ةميلس راضخلا ريصع تازّكرمو
،ةيئايزيف لئاسوب ايرصح

 راضخلا ريصع زّكرمو راضخلا ريصع كلتمي نأ بجي )ب(
 ىتأتي يتلا راضخلا اهب زيمتت يتلا ةهكنلاو رطعلاو نوللا

،اهنم

 ىرخألا ةنشخلا ءازجألاو روذبلاو روشقلا ةلازإ بجي )ج(
 ،راضخلا نم

 ًاينغ وأً اركع وأ ًايفاص راضخلا ريصع نوكي نأ نكمي )د(
 ،بللاب

 نم رثكأ ءاملا نم تايمكب راضخلا ظفتحت ّالأ بجي )ه(
،ةيجولونكتلا ةيحانلا نم اهبنجت نكمي ال يتلا كلت

 ةلباقلا ةفاجلا داوملل يلكلا ىوتحملا قفاوتي نأ بجي )و(
 يعيبطلا ىوتحملا عم راضخلا نم يتأتملا ريصعلل نابوذلل
،ةمدختسملا راضخلل

 هــنــع رــّبــعملا ىوــتــحــمــلــل ىــندألا دحلا نوــكــي نأ بجـــي )ز(
 امك ةيتآلا راضخلا رئاصع نم ةلتكلا نم ةيوئاملا ةبسنلاب
   : يتأي

،%٥,6 :سفركلا ريصع •

،%٠,7 :رزجلا ريصع •

.%٥,7 :رمحألا ردنمشلا ريصع •

 نع اهيلع لصحتملا راضخلا رئاصع يوتحت نأ بجي )ح(
 ةلتك %1نم ىلعأ ايند تايمك ىلع ،ليكشتلا ةداعإ قيرط
.هالعأ ةروكذملا تايمكلا بسن نم

 كلهتسملل هجوملا راضخلا ريصع زكرم يوتحي نأ بجي )ط(
 ةيلكلا نابوذلل ةلباقلا ةفاجلا ةداملا نم ىوتحم ىلع يئاهنلا
 نم ىوتحملا فعض ،لقألا ىلع ،يواسي راضخلا نم ةيتأتملا

.راضخلا ريصع

 ساسأ ىلع رضحملا راضخلا ريصع يفوتسي نأ بجي )ي(
 ةقبطملا تابلطتملا )هليكشت داعملا( راضخلا ريصع زّكرم
.ةلمعتسملا راضخلا رئاصع ىلع

 ريصع جاتنإل ةيتآلا تايلمعلا مادختسا نكمي : ٠١ ةداملا
 رضحملا راضخلا ريصعو راضخلا ريصع زّكرمو راضخلا

 : راضخلا ريصع زّكرم ساسأ ىلع

 فانصأ نمو عونلا سفن نم راضخلا رئاصع طلخ )أ(
،ةفلتخم

،ةفلتخم عاونأ نم راضخ رئاصع ةدع طلخ )ب(

 ةيعيبط لباوتو ةيئاذغلا ةيعونلا يذ حلملا ةفاضإ )ج(
،ةيعيبط روطع وأ/و اهتاصلختسم وأ ةيرطع باشعأو



٠٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥١
19م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٥١

  ،“ةلمعتسملا هكاوفلا وأ ةهكافلا ركذب ممتت “....ريصع زّكرم •

 ”ةلمعتسملا هكاوفلا وأ ةهكافلا ركذب ممتت “ .........ريصع  •
 ،يئاملا صالختسالاب هيلع لصحتملا

 “ ةلمعتسملا هكاوفلا وأ ةهكافلا ركذب ممتت “ ....ريصع •
،ففجم

  ،“ةلمعتسملا هكاوفلا وأ ةهكافلا ركذب ممتت “ .....ةديصع •

  ،“ةلمعتسملا هكاوفلا وأ ةهكافلا ركذب ممتت“.....ةديصع زّكرم •

  ،“ ةلمعتسملا هكاوفلا وأ ةهكافلا ركذب ممتت “ ....راـتكن •

،”ةلمعتسملا راضخلا وأ رضخلا ركذب ممتت “ ....ريصع •

،”ةلمعتسملا راضخلا وأ رضخلا ركذب ممتت “....ريصع زّكرم •

 ” ةلمعتسملا راضخلا وأ رضخلا ركذب ممتت “ ....ريصع •
.ففجم

 راوجب ةفلتخم فانصأل ةقفاوم تايمست عضو نكمي
 يدؤي ال امدنع ،مسولا ىلع رضخلا وأ ةهكافلل عئاشلا مسالا

.كلهتسملا ليلضت ىلإ يفاضإلا نايبلا اذه

 مادختسا ةلاح يف ادع ام ،هكاوف ةدع ريصع طلخ ةلاح يف .2
 ةددحملا طورشلا بسح ،ميللا ريصع وأ /و نوميللا ريصع

 يف ةمدختسملا هكاوفلا ركذ نوكي نأ بجي ،هالعأ 6 ةداملا يف
 )ةلتك/ةلتك( نزولل يلزانت بيترتب جوتنملا عيب ةيمست
 ةنيبم يه امك ةمدختسملا هكاوفلا دئاصع وأ هكاوفلا رئاصعل

،تانوكملا ةمئاق يف

 وأ هكاوف ثالث نم ةعونصملا هكاوفلا رئاصعل ةبسنلاب .3
 ةرابعب عيبلا ةيمست يف ةروكذملا هكاوفلا لادبتسا نكمي ،رثكأ
 وأ ”هكاوف ةدع ريصع جيزم “ وأ “ هكاوف ريصع جيزم“
 ةراشإلاب وأ ةلثامم ةرابعب وأ ”هكاوفلا ليتكوك “ ةرابعب
،ةمدختسملا هكاوفلا ددع ىلإ

 ركذ نوكي نأ بجي ،راضخ ةدع ريصع طلخ ةلاح يف .٤
 يلزانت بيترتب جوتنملا عيب ةيمست يف ةمدختسملا راضخلا
 يه امك ةمدختسملا راضخلا رئاصعل )ةلتك/ةلتك( نزولل
 ةيمست مادختسا ًاضيأ نكمي امك ،تانوكملا ةمئاق يف ةنيبم
 ،”راضخلا ريصع طيلخ “ وأ ”راضخلا ريصع ليتكوك“

 طورشلا سفنب ةلمعتسملا راضخلا ركذب عبتت نأ ةطيرش
،افنآ ةروكذملا

 رئاصع طيلخو هكاوفلا راتكنو هكاوفلا رئاصعل ةبسنلاب .٥
 زكرم ريصع ىلع يوتحي جوتنملا ناك اذإ ،هكاوفلا راتكنو
 طيلخ ناك اذإ وأ ءامو ريصع زّكرم نم ارضحم ناك اذإ وأ ءامو
 ًالّصحتم ةهكاف ريصع وأ راتكنلاو ةهكافلا ريصع زكرم نم
 جوتنملا عيب ةيمست ممتت نأ بجي ،رصعلاب ةرشابم هيلع
 ”هليكشت داعم”وأ “ زكرم ساسأ ىلع رضحم “ ةرابعلاب
،عيبلا ةيمست ةباتك لكش سفنب

 ،جوتنملا ليكشت ةداعإل ةفاضملا ءاملا ةيمك ىلإ ةراشإلا .6
 وأ راضخلا ريصع زّكرم وأ هكاوفلا ريصع زّكرمل ةبسنلاب
،ففجملا راضخلا وأ هكاوفلا ريصع

 ،ركسلا بارشو زوتكرفلاو زوكولجلاو يئاماللا زورتسكيدلاو
 بارشو بلقتسملا ركسلا لولحمو لئاسلا زوركوسلا اميسال
 لئاسلا بصقلا ركسو زوتكرفلا بارشو بلقتسملا ركسلا

 .زوتكرفلا نم يلاعلا ىوتحملا يذ بارشلاو زوكولجوزيإلاو

 لثم ةيـــساــسألا تايذـــــغـــــملا ةــفاــضإب حـــمــســـي : ٣١ ةداملا
 يف ةفرعملا تاـــجوــتــنملل ةيـــندــــعملا حالـــمألاو تانيماتيفلا
 هبايغ ةلاح يفو هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،هالعأ 3 ةداملا

.يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع فراعتملا تافصاوملل اقبط

 ليوحت وأ ةجلاعم وأ ةلماعم لك متت نأ بجي : ٤١ ةداملا
 ءاملاب ايرصح ،رارقلا اذه يف ةروكذملا تاجوتنملا عينصتل
 قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف فرعم وه امك بورشلا

 .يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا هايملاب

 ةيجولونكتلا تادعاسملا مادختسا نوكي نأ بجي : ٥١ ةداملا
 ميظنتلل اقباطم ،رارقلا اذه عوضوم ،تاجوتنملا عينصت يف

 فراعتملا تافصاوملل اقباطم هبايغ ةلاح يفو ،هب لومعملا
.يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع

 مادــــــــــختــسا دـــنع رابــــتـــــعالا نيـــعب ذـــخألا بـــجـــي : ٦١ ةداملا
 ،ةيساسحلاب ببستلا ىلع اهتردق ةيجولونكتلا تادعاسملا

 ىلا اهلاقتنا ةلاح يف تانوكمك اهدوجوب حيرصتلا بجي امك
 مالعإب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،يئاهنلا جوتنملا
.كلهتسملا

 اهب حومسملا ةيجولونكتلا تادعاسملا ددحت : 7١ ةداملا
 يناثلا قحلملا يف هكاوفلا راتكنو هكاوفلا رئاصع جاتنإ يف

.رارقلا اذهب

 نع جتانلا لوناثيإلا ىوتحم زواجتي ّالأ بجي : ٨١ ةداملا
 رادقم رارقلا اذه عوضوم ،ةيئاهنلا تاجوتنملا يف رمختلا

1,٠ %. 

 رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا لكشتّ الأ بجي : ٩١ ةداملا
 تابلطتملل بيجتست نأ بجيو ،كلهتسملا ةحص ىلع رطخ يأ
 ةقلعتملا كلت اميس ال ،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا

 ةيجولويبوركيملا صئاصخلاو تاثولملاو ةيئاذغلا تافاضملاب
 ةفاظنلاو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألاو
 كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو
.يرشبلا

سماخلا لصفلا

كلهتسملا مالعإ

 صوصنملا ةيمازلإلا تانايبلا ىلإ ةفاضإلاب : ٠٢ ةّداملا
 ،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع
 راتكنو هكاوفلا دئاصعو هكاوفلا رئاصع مسو لمحي نأ بجي
: يتأي ام ،رارقلا اذه عوضوم ،راضخلا رئاصعو هكاوفلا

 : ةيتآلا تاجوتنملا دحأل عيبلا ةيمست .1

  ،”ةلمعتسملا هكاوفلا وأ ةهكافلا ركذب ممتت“ ....ريصع  •



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٠٤٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٥١ 20

 عيب ةيمست نم برقلاب ةرشابم ةرابعلا عضوت ،مجح/مجح
 مجح لقي ّالأ بجي يتلاو ةيئرمو ةحضاو فرحأب ،جوتنملا

 ةـــباتــــك يف ةمدــــختـــسملا فرـــحألا مجـــح فـــصن نع اهــتباـــتك
،جوتنملا عيب ةيمست

   ،يئاذغ ءاعدإ لحم يئاذغ رصنع يأ ةيمك ىلإ ةراشإلا .61

 عيب ةيمست نم برقلاب ”راوف”وأ ”يزاغ“ نايب .71
 ربكأ نوبركلا ديسكأ يناث ىوتحم نوكي امدنع ،جوتنملا

.رتل / مارغ 2 نم

 ىلإ ركسلا ةفاضإ مدعب ءاعدإ لامعتسا نكمي : ١٢ ةداملا
 ،كلهتسملا ىدل ىنعملا سفن هل رخآ ءاعدا يأ وأ هكاوفلا راتكن

 وأ ةيداحألا ديراكسلا ىلع يوتحي ال جوتنملا ناك ام ةلاح يف
 مدختست ىرخأ ةيئاذغ ةدام يأ وأ ةفاضملا ةيئانثلا ديراكسلا

 يف ةددــــحملا تاـيّلــحملا كلذ يف اـــــمب ،ةيـــلـحملا اهـــصئاــــصـــــــخل
 امدنعو .ةيئاذغلا تافاضملاب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا

 بجي ،هكاوفلا راتكن يف يعيبط لكشبً ادوجوم ركسلا نوكي
 “ ايعيبط دجاوتم ركس ىلع يوتحي“ ةرابعب اهيلإ ةراشإلا

.جوتنملا عيب ةيمست نم برقلاب

 تاـــجوـــتنملا عـــيب ةيــمـــست بـــحاـــصت نأ نــــكــــمي : ٢٢ ةداملا
 ريياعمب ةقلعتملا فاصوألا دحأ ،هالعأ 12 ةداملا يف ةروكذملا
: هاندأ ةنّيبملا ةدوجلا

 راضخلا ريصع وأ هكاوفلا ريصع عضخي مل اذإ : ”جزاط“ •
 ،تيبثت ةجلاعم وأ ةيئايزيف ةجلاعم يأل هكاوفلا ةديصع وأ
 ،ديربتلا وأ ةرتسبلا ءانثتساب

 هكاوفلا ريصع عضخي مل اذإ :“ %٠٠١ يفاص”وأ ”يفاص“ •
 حومسم ةدام يأ ةفاضإل هكاوفلا ةديصع وأ راضخلا ريصع وأ
 زكرم نم وأ زيكرتلاب ءاوس هيلع لوصحلا متي ملو اهب
،هكاوفلا ةديصع زكرم وأ راضخلا ريصع زكرم وأ هكاوفلا ريصع

 وأ هكاوفلا ريصع ىلع لوصحلا مت اذإ : ”ريصع %٠٠١ ”•
 ريصع زكرم وأ هكاوفلا ريصع زكرم نم راضخلا ريصع
 ركسو حلم وأ ةيئاذغلا تافاضملا نم يأ ةفاضإ نود راضخلا

،راضخلا ريصعل ةبسنلاب

 ريصع ىلع لوصحلا مت اذإ : ”% ٠٠١ هكاوفلا ىوتحم“ •
 تافاضملا نم يأ ةفاضإ نود هكاوفلا ريصع زكرم نم هكاوفلا
.ةيئاذغلا

 صوصنملا ةيمازلإلا تانايبلا ىلإ ةفاضإلاب : ٣٢ ةداملا
 ،كلهتسملا مالعإب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع
 وأ/و هكاوفلا رئاصعب تابورشملا مسو نمضتي نأ بجي
   : يتأي ام راضخلا

 ركذب ممتت ”.... ريصعب تابورشم“ عيبلا ةيمست –
 اضيأ نـكـمـي .ةـلــمــعــتسملا راضخلا وأ/و هــكاوــفــلا وأ ةــهــكاــفــلا
 ”هكاوفلاب بورشم“ : ةيتآلا عيبلا تايمست ىدحإ مادختسا
 وأ ”هكاوفلا بلب بورشم“ وأ ”راضخلاب بورشم“ وأ
 ”هكاوفلا ةديصعب بورشم“ وأ ”راضخلا بلب بورشم“

 جوتنملا عيب ةيمست يف ”ففجم“ فصو لادبتسا نكمي .7
 ةـفـفـجملا هـكاوـفـلا رـئاصعـل ةـبسنــلاــب ،”قوحسم“ حـلــطصمب
 وأ اًبوحصم نوكي نأ نكميو ،ةففجملا راضخلا رئاصعو
 ففجم :لاثم( ةمدختسملا ةصاخلا ةجلاعملا ركذب لدبتسي
،)ديمجتلاب

 نم جوتنملا ريضحت مت اذإ ،راضخلا رئاصعل ةبسنلاب .8
 جوتنملا عيب ةيمست ممتت نأ بجي ،راضخلا ريصع زكرم
 ”هليكشت داعم“ وأ ”زّكرم ساسأ ىلع رضحم“ ةرابعب
،عيبلا ةيمست ةباتك لكش سفنب

 راضخلا رئاصع تازكرمو راضخلا رئاصعل ةبسنلاب .9
 ةيمست ممتت نأ بجي ،ينبل رمخت ةيلمعل تعضخ يتلا

 طرشلا اذه ،”ينبل رمختل عضخ“ ةرابعب جوتنملا عيب
 يذـلا راضخلا رـيصعو هــكاوــفــلا رــيصع طــيــلــخ ىلع قــبــطــنــي
،ينبللا رمختلا ةيلمعل عضخ

 هكاوفلا ريصع نم طيلخ نم لكشملا ريصعلل ةبسنلاب .٠1
 ركذب جوتنملا عيب ةيمست ممتت نأ بجي ،راضخلا ريصعو
 مجحل يلزانتلا بيترتلا بسح ،ةلمعتسملا راضخلاو هكاوفلا

 اضيأ نكميو ،ةمدختسملا راضخلا رئاصعو هكاوفلا رئاصع
،”راضخلا ريصعو هكاوفلا ريصع ليتكوك “ ةيمستلا مادختسا

 هكاوفلا ريصع نم طيلخ نم لكشملا ريصعلل ةبسنلاب .11
 هكاوفلا ةعيبط جوتنملا مسو ددحي نأ بجي ،راضخلا ريصعو
 هــــكاوـــفلا رئاــــصعل ةيوئاــملا بـــســــنلاو هل ةـــنوـــكملا راــضخلاو
 يلزانت بيترتب هعينصت ةيلمع يف ةلخادلا راضخلا رئاصعو
،نزولا ةيمهأ بسح

 رئاصع عينصت ةيلمع يف ركسلا ةفاضإ ةلاح يف .21
 ريصعو هكاوفلا ريصع طيلخو راضخلا ريصع زّكرمو راضخلا
 وأ ”رّكسم“ ةرابعب عيب ةيمست ممتت نأ بجي ،راضخلا

 ةبسنلاب فاضملا ركسلا ةيمك ركذ عم ”فاضم ركسب“
،مسولا ىلع يئاهنلا جوتنملل )%( ةيوئاملا

 يوتحت يتلا راضخلا رئاصعو مطامطلا رئاصعل ةبسنلاب .31
 6 نيتداملا يف ددحم وه امك ةفاضم ةيرايتخا تانوكم ىلع
 وأ ”تاراهبلاب“ نايب ركذ بجي ،هالعأ نيتروكذملا ٠1و
 مسولا ىلع ،مدختسملا يرطعلا بشعلل عئاشلا مسالا وأ ”حلام“
 طيلخ ىلع طرشلا اذه قبطني ،جوتنملا عيب ةيمست بناجب
 ،افنآ ةروكذملا طورشلا سفنب راضخلا ريصعو هكاوفلا ريصع

 يوتحت يتلا هكاوفلا راتكنو راضخلا رئاصعل ةبسنلاب .٤1
 عيب ةيمست عبتت نأ بجي ،تايّلحملا نم رثكأ وأ دحاو ىلع
 اذإ ،”فاضم ركس نودب ىّلحم جوتنم“ ةرابعب جوتنملا

 فاضم لسع وأ/و ركس ىلع يوتحت تاجوتنملا هذه تناك
 ةرابعب عيبلا ةيمست عبتت نأ بجي ،رثكأ وأً ادحاو ايّلحمو
،”ايئزج ركسم ىّلحم جوتنم“

 ىوتحملا ىلإ ةراشإلا ،هكاوفلا راتكن ىلإ ةبسنلاب .٥1
 نم طيلخ وأ هكاوفلا ةديصع وأ هكاوفلا ريصع نم ىندألا

 هكاوفلا ىوتحم“ ةرابعلاب ،هكاوفلا دئاصعو هكاوفلا رئاصع
 ساسأ ىلع ةبوسحملا ،ةيوئاملا ةبسنلا ةميقب ةممتم “ %...
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 جوتنملا يبلي نأ طرشب ،”راضخلا ةديصعب بورشم“ وأ
 تابورشملل ةبسنلاب رارقلا اذه يف ةددحملا صئاصخلا سفن
،راضخلا وأ/و هكاوفلا ريصعب

 عيب ةيمست يف ةمدختسملا راضخلا وأ/و هكاوفلا ركذ –
 راضخلا وأ/و هكاوفلا رئاصع نم ديدعلا مادختسا دنع ،جوتنملا

 ةلاح يف ّالإ ،راضخلا وأ/و هكاوفلا ريصعب تابورشم جاتنإل
 طورشلل اقفو ميللا ريصع وأ/و نوميللا ريصع مادختسا
 بيترتب اهركذ متي نأ بجي امك ،هالعأ 6 ةداملا يف ةروكذملا

 راضخلا وأ/و هـكاوـفـلا رـئاصعـل )ةـلـتـك/ةـلـتــك( نزوــلــل يلزاــنــت
 نكميو .تانوكملا ةمئاق يف ةحضوم يه امك ،ةمدختسملا
 هكاوفلاب ليتكوك بورشم“ ةرابعب ةيمستلا هذه لادبتسا

 راضخلا وأ/و هكاوفلا ريصعب بورشم “ وأ “ راضخلا وأ/و
 ،“ ليتكوك

 يف ةامسملا رضخلا وأ/و ةهكافلا ةبسن نوكت نأ بجي امك
 % 2 يواست لقألا ىلع بيكرتلا يف ةلخادلا تانوكملا ةمئاق
 .بورشملا يف ةدجاوتملا راضخلا وأ/و هكاوفلا عومجم نم
 وأ ”ىرـخأ هـكاوـف“ ةراـبــع مادــخــتسا نــكــمــي كلذ فالــخــبو
،”ىرخأ راضخ“

 دجاوتملا راضخلا وأ/و هكاوفلا ريصع ةبسن ىلإ ةراشإلا –
 نود ،نزو / ةيوئم ةبسنب اهنع ربعم ،يئاهنلا جوتنملا يف

 يف روكذم وه امك ةفاضملا ةيرايتخالا تانوكملا باستحا
 ،هالعأ 11 ةداملا

 نم طيلخ نم ةنوكملا رئاصعلاب تابورشملل ةبسنلاب –
 جوتنملا مسو ددحي نأ بجي ،راضخلا ريصعو هكاوفلا ريصع
 بسن ىلإ ةراشإلاو هــل ةــنوــكملا راضخلاو هــكاوــفــلا ةـــعـــيـــبـــط
 هعينصت ةيلمع يف ةلخادلا راضخلا رئاصعو هكاوفلا رئاصع
،نزولا ةيمهأ بسح يلزانت بيترتب

 هكاوفلا ريصعب تابورشم جاتنإل ركسلا ةفاضإ ةلاح يف–
 ”ركسم“ نايبب عيبلا ةيمست ممتت نأ بجي ،راضخلا وأ/و
 ركسلا ةبسن ىلإ مسولا يف ةراشإلا عم ”فاضم ركس“ وأ
 ،يئاهنلا جوتنملا يف )%( ةيوئاملا ةبسنلاب فاضملا

 يتلا راضخلا وأ/و هكاوفلا ريصعب تابورشمل ةبسنلاب–
 يف اهب حومسملا ،تايلحملا نم رثكأ وأ دحاو ىلع يوتحت

 بجي ،ةيئاذغلا تافاضملاب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا
 نودب ىّلحم جوتنم“ ةرابعب جوتنملا عيب ةيمست عبتت نأ

 ركس ىلع يوتحت تاجوتنملا هذه تناك اذإ ،”فاضم ركس
 عبتت نأ بجي ،رثكأ وأً ادحاو ايّلحمو فاضم لسع وأ/و
،”ايئزج ركسم ىلحم جوتنم“ ةرابعب عيبلا ةيمست

 عـيـب ةـيــمست نــم برــقــلاــب ”راوـــف ”وأ ”يزاغ“ ناـــيـــب –
 نوـــبرـــكلا ديـــسكأ يناث ىوـــــتــــحم نوــــكي امدـــنــــع ،جوتنملا
،رتل / مارغ 2 نم ربكأ

  .يئاذغ ءاعدإ لحم يئاذغ رصنع يأ ةيمك ىلا ةراشإلا –

 يف ةفرعملا تاجوتنملا مسو لمحي نأ بجي : ٤٢ ةداملا
 تانايبلا ،يئاهنلا كلهتسملل ةهجوملا ريغ ،هالعأ 3 ةداملا
 قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا ةيمازلإلا

.كلهتسملا مالعإب

 كلهتسملل ةهجوملا ريغ ةزكرملا هكاوفلا رئاصعل ةبسنلاب 
 ميللا ريصع وأ نوميللا ريصع ىلع يوتحت يتلاو يئاهنلا
 قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلل اقفو ةفاضم ةضمحم داوم وأ
 ىلإ ريشت يتلا ةرابعلا عضو بجي ،ةيئاذغلا تافاضملاب
  .جوتنملل ةقفارملا ةقيثولا يف وأ فيلغتلا ىلع داوملا هذه دوجو

 رئاـــصــع وأ هــــكاوــفلا رئاـــصــع ليكـــشت ةداــــعإ : ٥٢ ةداملا
 وأ يئاملا صالــخــتسالاــب اــهــيــلــع لوصحلا مت يتــلا هــكاوـــفـــلا

 راتكن وأ هكاوفلا رئاصع تازكرم وأ ةففجملا هكاوفلا رئاصع
 وأ ةففجملا راضخلا رئاصع وأ راضخلا رئاصع وأ هكاوفلا

 ّالإ مادختسابو ةيلصألا مهتالاح ىلإ راضخلا رئاصع تازكرم
 اذه ماكحأل اقفو ةيلمعلا هذه يف ةياغلل ةيرورضلا داوملا
 ةلمعتسملا تانوكملا ةمئاق ركذب مازتلالا بجوتست ال ،رارقلا
.مسولا ىلع ضرغلا اذهل

 بلـلاب تاـــنوــكملا ةــــمـئاق يف حيرـــــصتلا بــــجي : ٦٢ ةداملا
 ةـيـلـكـلا اــهــتاــيــمــك تقاــف اذإ ،رــيصعــلا ىلإ ةــفاضملا اــيالخلاو
.ريصعلا يف اهدوجو داتعملا بسنلا

 ةهكنـــملا داوـــملاب تاــــــنوـــكملا ةـــمئاـــق يف حـــيرـــصـــتلا بـــجي
 ىلإ ةفاضملا ايالخلاو بللاو ةراَيطلا ةهكنملا تابكرملاو
 اهدوجو داتعملا بسنلا ةيلكلا اهتايمك تقاف اذإ ،راتـــــكنلا

 .ريصعلا يف

 كيــــبروكــــسألا ضــــمـــــح دوــــجوــــب حيرـــصـــــتلا : 7٢ ةداملا
 لكشي ال ،ةدسكألل داضمك لمعتسملاو تانوكملا ةمئاق يف
 ”C نيماتيف“ نم جوتنملا ىوتحمب قلعتي ءاعدإ هتاذ دح يف

 وأ هكاوفلل ينايبلا ليثـــمــتلا يدؤــــي ّالأ بـــجـــي : ٨٢ ةداملا
 هكاوفلاب قلعتي اميف كلهتسملا ليلضت ىلإ مسولا ىلع راضخلا

 اذه عوضوم تاجوتنملا عينصت يف ةمدختسملا راضخلاو
.رارقلا

 اولثـــتــمي نأ نيـــينـــعملا نيـــلخدــــتــملا ىلع بــــجي : ٩٢ ةداملا
 خيرات نم ءادتبا ،ةدحاو )1( ةنس لجأ يف رارقلا اذه ماكحأل
.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن

 ةّيمسّرلا ةدـــــيرـــــجلا يف رارـــــــقلا اذـــــه رـــــــشـــــني : ٠٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 81 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

تارداصلا ةيقرتو ةراــــجتلا رــــيزو

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو

رادغز دمحأ

 ةيمنتلاو ةحالفلا رــــيزو
ةيفيرلا

ينه ظيفحلا دبع دـمحم

ةحصلا ريزو


 ديزوب نب نامحرلا دبع
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لوألا قحلملا
 راتكن بل وأ/و ريصعلل ىندألا ىوتحملاو اهليكشت داعملا هكاوفلا دئاصعو رئاصعلل سكيربلل ايندلا ةميقلا

ةيوئام ةجرد ٠٢ دنع )مجح/مجح %( هكاوفلا

ةهكافلل لوادتملا مسالايتاــبنلا مـسالا
 سكيربلل ايندلا ةميقلا

 دئاصعو رئاصعلل
اهليكشت داعملا هكاوفلا

 ىندألا ىوتحملا
 بل وأ/و ريصعل
 %( هكاوفلا راتكن

)مجح /مجح

Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. 

Liang & A. R. Fergoson 

Anacardium occidentale (L.) 

 

Ananas comosus (L.) Merrill  

Ananas sativis (L.) Schult. F 

Annona muricata (L.) 

 

Annona squamosa (L.) 

 

 

Averrhoa carambola (L.) 

Carica papaya (L.) 

 

Citrullus lanatus (Thunb.)  

Matsum. & Nakai var. Lanatus 

Citrus aurantifolia (Christm.) 

(Swingle) 

Citrus aurantium (L.) 

 

Citrus limon (L.) Burm. f.  

Citrus limonum Risso  

Citrus paradisi Macfad 

 

 

Citrus paradisi x Citrus grandis 

(L.) 

 

 

Citrus reticulata Blanco 

 

 

Citrus sinensis (L.) 
 
 

Cocos nucifera (L.) (3) 

يويكلا
iwiK
 وجاكلا

uojac ed xion uo edracanA
سانانألا

sananA
ةكئاشلا ةدشقلا

lossoroC
يركس حافت

ellennac emmoP
ةمجنلا ةهكاف

elobmaraC
ايابابلا

eyapaP
رمحألا خيطبلا

 euqètsaP
ميللا
emiL

)جنرانلا( رملا لاقتربلا
)erèma egnarO( edaragiB

نوميللا
nortiC

 بيرجلا وأ يدنهلا لاقتربلا
تورف
olémoP

سومولبمبلا
 )ولحلا تورف بيرجلا(

)ocnalborO( essuomelpmaP

 / نيردنملا وأ يفسويلا
eniradnaM / نيراجنطلا

eniregnaT
لاقتربلا

egnarO
دنهلا زوج

ococ ed xioN

2,6


٥,11


 8,21 )2(



٥,٤1


٥,٤1


٥,7


)–( )1(



٠,8


٠,8 )2(



)–( )1(



٠,8 )2(



٠,٠1 )2(





٠,٠1






8,11 )2(





2,11 )2(



٠,٥

)–( )1(



٠,٥2


٠,٠٤


٠,٥2


٠,٥2


٠,٥2


٠,٥2


٠,٠٤


٠,٥2


٠,٠٥


٠,٥2


٠,٠٥




٠,٠٥




٠,٠٥



٠,٠٥


٠,٥2



٠٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥١
23م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٥١

)عبات( لوألا قحلملا

ةهكافلل لوادتملا مسالايتاــبنلا مـسالا
 سكيربلل ايندلا ةميقلا

 دئاصعو رئاصعلل
اهليكشت داعملا هكاوفلا

 ىندألا ىوتحملا
 بل وأ/و ريصعل
 %( هكاوفلا راتكن

)مجح /مجح

Cucumis melo (L.) 

 

Cucumis melo (L.) subsp. melo  

var. Inodorus H. Jacq. 

CucumismeloL. subsp. melo 

var. inodorus H. Jacq 

Cydonnia oblonga Mill. 

 

Diospyros kaki Thunb. 

 

Empetrum nigrum (L.) 

 

Eriobotrya japonica 

 

Eugenia uniflora Rich. 

 

Ficus carica (L.) 

 

Fragaria x. ananassa Duchense 

(Fragaria chiloensis Duchesne x 

Fragaria virginiana Duchesne) 

Genipa americana 

 

Hippophae elaeguacae 

 

 

Hippophae rhamnoides (L.) 

 

Litchi chinensis Sonn. 

 

Lycopersicum esculentum (L.) 

 

Malpighia sp. (Moc. & Sesse) 

 

 رفصألا مامشلا
noleM

اباسكلا خيطب
»noleM abasaC«

  لسعلا زوك مامش
revih’d noleM

 لجرفسلا
gnioC
 يكاكلا

ikaK
دوسألا يريبوركلا

erion eniramaC
ينابايلا رورعزلا

nopaJ ud eflèN
مانيروسلا زرك

emaniruS ed esireC
 نيتلا
eugiF

 ةلوارفلا
esiarF



يكيرمألا بابينجلا
papineG

 قبن( قبنلا هيبش  هييزوقرا
)يرحب

nurpren-xuaf reisuogrA
)يمور لوساغ( هييزوقرا

reisuogrA
 هيشتيللا

ihctiL
مطامط
etamoT

 دنهلا رزج زرك( يدنه زرك
)ةيبرغلا

sed esireC( xolorecA
)sellitnA

٠,8


٥,7


٠,٠1


2,11


1,21


٠,6


1,6


٠,6


٠,81


٥,7



٠,71




)–( )1(



٠,6


2,11


٠,٥

٥,6


٠,٥3


٠,٥2


٠,٥2


٠,٥2


٠,٠٤


٠,٥2


)–( )1(



٠,٥2


٠,٥2


٠,٠٤



٠,٥2




٠,٥2


٠,٥2


٠,٠2


٠,٠٥


٠,٥2
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)عبات( لوألا قحلملا

ةهكافلل لوادتملا مسالايتاــبنلا مـسالا
 سكيربلل ايندلا ةميقلا

 دئاصعو رئاصعلل
اهليكشت داعملا هكاوفلا

 ىندألا ىوتحملا
 بل وأ/و ريصعل
 %( هكاوفلا راتكن

)مجح /مجح

Malus domestica Borkh. 

 

Malus prunifolia (Willd.)  

Borkh. Malus sylvestris Mill.  

Mangifera indica (L.) 

 

Morus sp. 

 

Musa species y compris M. acumi-

nata et  

M. paradisiaca mis à part les au-

tres plantains 

Pasifloraedulis Sims. f. Edulus 

Passifloraedulis Sims. f.  

Flavicarpa O. Def. 

Phoenix dactylifera (L.) 

 

Prunus armeniaca (L.) 

 

Prunus avium (L.) 

 

Prunus cerasus (L.) 

 

Prunus cerasus (L.) cv. Stevnsbaer 

 

Prunus domestica (L.) subsp. do-

mestica 

Prunus domestica L. subsp. domes-

tica 

Prunus domestica L. subsp. domes-

tica 

Prunus persica (L.) Batsch var. Nu-

cipersica (Suckow) c. K. Schneid. 

Prunus persica (L.) Batsch var. per-

sica 

Prunus spinosa (L.) 

حافتلا
emmoP

 يربلا حافتلا
reitemmoP

 وجناملا
eugnaM

 قيلعلا توت
erûM
 زوملا
enanaB





 مالآلا ةرهز ةهكاف
noissap al ed tiurF



 رمتلا
ettaD

 شمشملا
tocirbA

 ولحلا زركلا
esireC

ضماحلا زركلا
edica esireC
 يريش زركلا

ettoirG
قوقربلا

enurP
 ففجملا قوقربلا

uaenurP
 شتكلا خوخ

ehcsteuQ
 نيراتكنلا

eniratceN
 خوخلا

ehcêP
 يكوشلا خوخلا

ellenurP

٥,11



٤,٥1


٥,31


)–( )1(





٠,12




21)2(



٥,81


٥,11


٠,٠2


٠,٤1


٠,71


٠,21


٥,81


٠,21


٥,٠1


٥,٠1

٠,6

٠,٠٥


٠,٥2


٠,٥2


٠,٠3




٠,٥2




٠,٥2



٠,٥2


٠,٠٤


٠,٥2


٠,٥2


٠,٥2


٠,٠٥


٠,٥2


٠,٥2


٠,٠٤


٠,٠٤

٠,٥2



٠٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥١
25م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٥١

)عبات( لوألا قحلملا

ةهكافلل لوادتملا مسالايتاــبنلا مـسالا
 سكيربلل ايندلا ةميقلا

 دئاصعو رئاصعلل
اهليكشت داعملا هكاوفلا

 ىندألا ىوتحملا
 بل وأ/و ريصعل
 %( هكاوفلا راتكن

)مجح /مجح

Psidium guajava (L.) 

 

Punica granatum ( L.) 

 

Pyrus communis (L.) 

 

Ribes nigrum (L.) 

 

Ribes rubrum (L.) 

 

Ribes rubrum (L.) 

 

Ribes uva-crispa 

 

Ribes uva-crispa (L.) 

 

Ribes uva-crispa (L.) 

 

Rosa canina L. 

 

Rosa sp. L. 

 

 

Rubus chamaemorus (L.) 

 

Rubus chamaemorus (L.)  

Morushybrid 

Rubus fruitcosus (L.) 

 

 

Rubus hispidus (d'Amérique du 

Nord) R. caesius (d'Europe) 

 

Rubus idaeus (L.)  

Rubus strigosus Michx. 

 

Rubus loganobaccus (L.) H. Bailey 

ةفاوجلا
evayoG
 نامرلا
edanerG

 صاجإلا وأ ىرثمكلا
erioP

 دوسألا شمشكلا
sissaC

رمحألا شمشكلا
eguor elliesorG

ضيبألا شمشكلا
ehcnalb elliesorG

رمحألا بيبزلا
eguor elliesorG
كئاشلا بيبزلا

 xuaereuqam à elliesorG
ضيبألا بيبزلا
ehcnalb elliesorG

جايسلا درو
» nodohrronyC«

 درولا رمث
/ reitnalgÉ / nodohrronyC

neihc ed esoR
 يكوشلا قيلعلا رمث

secnor sed erûM
)توت( قيلعلا رمث

erûM / secnor sed erûM
 توتلا( يربلا قيلعلا رمث

)دوسألا
egavuas erûM

 توت( قرزألا يكوشلا قيلعلا
euelb ecnoR )ىدنلا

رمحألا قيلعلا توت
 reisiobmarF / reisiobmarF

esiobmarF / euqirémA’d
) eguor(

ناغوللا توت
esiobmarf-ecnoR
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٠,8
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٠,٥2


٠,٥2


٠,٠٤


٠,٠3


٠,٠3


٠,٠3


٠,٠3


٠,٠3


٠,٠3


٠,٠٤




٠,٠٤


٠,٠3


٠,٠٤




٠,٠3


٠,٥2




٠,٠٤

٠,٥2
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)عبات( لوألا قحلملا

ةهكافلل لوادتملا مسالايتاــبنلا مـسالا
 سكيربلل ايندلا ةميقلا

 دئاصعو رئاصعلل
اهليكشت داعملا هكاوفلا

 ىندألا ىوتحملا
 بل وأ/و ريصعل
 %( هكاوفلا راتكن

)مجح /مجح

Rubus occidentalis (L.) 

 

 

Rubus ursinus Cham. &Schltdl 

 

Rubus vitifolius x Rubus idaeus  

Rubus baileyanis 

Sambucus nigra (L.)  

Sambucus canadensis. 

Sorbus aucuparia (L.) 

 

Sorbus domestica 

 

Spondia lutea (L.) 

 

Spondias tuberosa Arruda ex Kost. 

 

Tamarindusindica 

 

 

Theobroma cacao (L.) 

 

Theobroma grandiflorum (L.) 

 

Vaccinium macrocarpon Aiton 

Vaccinium oxycoccos (L.) 

1,11دوسألا قيلعلا توت



٠,٠1



٠,٠1



٥,٠1



٠,11



)–()1(



٠,٠1



٠,9



٠,31



٠,٤1



٠,9



٥,7

٠,٥2



٠,٥2



٠,٥2



٠,٠٥



٠,٠3



٠,٠3



٠,٥2



٠,٥2



 قيقحتل ٍفاك ىوتسم
 نم ىندألا دحلا
٥,٠ ـب ةضومحلا

٠,٠٥



٠,٥3

٠,٠3

Framboisier de Virginie 
Framboise (noire)

 نسيوب توت
Ronce-framboise

 غنوي توت
Mûre de Young

دوسألا ناسلبلا /ناسليبلا
Sureau / Sureau noir

نيلباحلا ريبع رمث
Sorbe

ءاريبغلا رمث
Sorbier / Cormier

اجاكلا
Caja

وبموألا

Umbu

يدنهلا رمتلا
Tamarin

 واكاكلا بل
Pulpe de cacao

 وكاوبكلا
Cupuacu

 يربلا توتلا
Airelle



٠٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥١
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Vaccinium myrtillus (L.)  

Vaccinium corymbosum (L.)  

Vaccinium angustifolium 

Vaccinium vitis-idaea (L.) 

 

Vitis vinifera (L.) ou ses hybrides, 

ou Vitis labrusca ou ses hybrides 

 

Pyrus pyrifolia 

 

Opuntia ficus-indica 
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٠,٠1



٠,61
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٤1

٠,٠٤





٠,٥2




٠,٠٥




)-( )1(



)-( )1(

)عبات( لوألا قحلملا

ةهكافلل لوادتملا مسالايتاــبنلا مـسالا
 سكيربلل ايندلا ةميقلا

 دئاصعو رئاصعلل
اهليكشت داعملا هكاوفلا

 ىندألا ىوتحملا
 بل وأ/و ريصعل
 %( هكاوفلا راتكن

)مجح /مجح

 

 

 

ىرخأ ةضماح هكاوف






 ىلع يوتحت : ىرخأ هكاوف
 تاذ وأ بللا نم ةريبك ةيمك

يوق رطع


 ةليلق : ىرخأ هكاوف
 ةيمك ىلع يوتحت ةضومحلا

 رطع تاذ وأ بللا نم ةليلق
طسوتم وأ فيعض

 قيقحتل فاك ىوتسم
 نم ىندألا دحلا
٥,٠ ـب ةضومحلا



٠,٥2








٠,٠٥

 روصعملا ريصعلا سكيرب ةميق يه هليكشت داعملا ريصعلا سكيربل ايندلا ةميقلا .ايلاح ةرفوتم تايطعم دجوت ال : )1(
.زّكرملا ىلع لوصحلل ةمدختسملا ةهكافلا نم ةرشابم

 هبايغ ةلاح يفو هب لومعملا ميظنتلا يف ةروكذملا ةيلكلا ةرياعملا ةضومحلا ديدحت جهنم بسح ،ةضومحلا حيحصت دعب : )2(
.يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع فراعتملا تافصاوملا وأ ةينطولا تافصاوملل اقبط

.دنهلا زوج ةرمث بل نم طوغضملا سيلو دنهلا زوج نم ةرشابم جرختسملا ”دنهلا زوج ءام“ وه هب دوصقملا : )3(

 يربلا توتلاوأ ةيبنعلا رمث
يبوروألا

Myrtilles

 ةيبنعلا وأ نوجنيل توت
ةيلبجلا

Airelle rouge

بنعلا

Raisin

يشان

Nashi

يكوشلا نيتلا

Figue de barbarie
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 يناثلا قحلملا
عينصتلل ةديجلا تاسرامملل قباطم ىصقألا زيكرتلا : ةيجولونكتلا تادعاسملا

تاظحالمداوملاةفيظولا

 داضم لماع
ةوغرلل





























ةيقنت لماوع

ةيفصت لماوع

تابسرم















 حومسملا ةداملا اياقبل ىصقألا دحلا وه رتل / مارغيلم ٠1
يئاهنلا جوتنملا يف اهب

طشنم وأ يعيبط يضييبت لاصلص



يتابن لصأ نم طقف



بنعلا ريصع يف طقف











لالح ردصم نم دلجلا نيجالوك نم

تانويأو تانويتاك


 ىلع هـــتردـــق راـــبـــتـــعالا نيعـــب ذـــخأ عـــم لـــمــــعــــتسي نأ بجــــي
 بجي ،يئاهنلا جوتنملل هلاقتنا دنع .ةيساسحلاب ببستلا
 لومعملا ميظنتلل اقبط ،تانايبلا ةقاطب ىلع هب حيرصتلا

.كلهتسملا مالعإب قلعتملاو هب











 ىلع هـــتردـــق راـــبـــتـــعالا نيعـــب ذـــخأ عـــم لـــمــــعــــتسي نأ بجــــي
 بجي ،يئاهنلا جوتنملل هلاقتنا دنع .ةيساسحلاب ببستلا
 لومعملا ميظنتلل  اقبط ،تانايبلا ةقاطب ىلع هب حيرصتلا

.كلهتسملا مالعإب قلعتملاو هب

بنعلا ريصع يف طقف



بنعلا ريصع يف طقف

Ichtyocolle 

Kaolin 

Perlite 

Polylvinylpolypyrrolidone 

Caséinate de potassium 

Tartrates de potassium 

Carbonates de calcium précipité 

Balles de riz

نازوليجا ليثيميد يلوب

صام لاصلص

صام  نيزر

طشنم نوبرك
تيانوتنبلا

مويسلاكلا ديسكورديه

زوليليسلا

ناسوتيشلا

لادئولوك سيليس
ىموتايد بارت

ةيئاذغ نيتاليج

ينويألا لدابتلا نيزر

Polydimethylexilosane 

Argiles absorbantes 

Résines absorbantes 

Charbon actif  

Bentonite 

Hydroxyde de calcium  

Cellulose 

Chitosane 

Silice colloïdale 

Terres à diatomées 

Gélatine alimentaire

Résines échangeuses d’ions  

 لوكيتشالا

نيلواكلا

مويساتوبلا تانييزاك

تيالريبلا

نوديلوريابيلوب لينيفيلوب

مويساتوبلا تارطرط

ةيبسرتلا مويسلاكلا تانوبرك

زرألا ةرذب فالغ



٠٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥١
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 )عبات( يناثلا قحلملا

تاظحالمداوملاةفيظولا







ةيقنت لماوع

ةيفصت لماوع

)عبات( تابسرم







 تارضحتسم
ةيميزنإ

ردصم نم 

 )1( لالح

ظفحلا زاـــغ



 ىلع هـــتردـــق راـــبـــتـــعالا نيعـــب ذـــخأ عـــم لـــمــــعــــتسي نأ بجــــي
 بجي ،يئاهنلا جوتنملل هلاقتنا دنع .ةيساسحلاب ببستلا
 لومعملا ميظنتلل اقبط ،تانايبلا ةقاطب ىلع هب حيرصتلا

.كلهتسملا مالعإب قلعتملاو هب

  بنعلا ريصع يف طقف لمعتسي  

2OS اياقبك رتل / مارغيلم ٠1 زواجتي ال 

اطاطبلاو ءالزابلاو حمقلا نم ةيتأتملا

نيتكيبلا ةئزجتل

تانيتوربلا ةئزجتل

ءاشنلا ةئزجتل

ةيلخلا ءاشغ قيزمت ةيلمع ليهستل دودحم لامعتسا

 لاثملا ليبس ىلع ظفحلل  هلامعتسا اضيأ نكمي



 لكشب رثؤت الو جوتنملل يلك عييمت اهنع مجني ّالأ طرشب ةيجولونكت تادعاسمك ةيميزنأ تاريضحت مادختسا نكمي )1(
.ةلوحملا ةهكافلا يف زوليليسلا نم ىوتحملا ىلع ساسح

Silicasol

Caséinate de sodium 

Anhydride sulfureux 

Tanin

Protéines végétales 

Pectinase

Protéinases

Amylases

Cellulases

Azote

Gaz carbonique 

لوساكيليسلا

مويدوصلا تانييزاك

تيربكلا ديسكوأ يناث

نيناتلا

يتابنلا نيتوربلا

زانيتكبلا
زانيتوربلا

زاليمألا

زالوليسلا

توزألا

نوبركلا ديسكوأ يناث

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 سرام ٣١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش ٠١ يف خّرؤم رارق
 ماع ناضمر ٨١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 دّدــــــحـــي يذلا ٩١٠٢ ةـــــنــس وـــياـــم ٣٢ قــــفاوــــملا ٠٤٤١
 ةمالعل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا
.ةدوجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 3٤٤1 ماــع ناــبـعش ٠1 يـف خّرؤـــم رارـــق بــــجوـــمب
 ناضمر 81 يف خّرؤملا رارــقـلا لّدـــعـي ،22٠2 ةــنس سراــم 31
 ةمئاقلا دّدحي يذلا 91٠2 ةنس ويام 32 قفاوملا ٠٤٤1 ماع
: يتأي امك ،ةدوجلا ةمالعل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا

 )ىتح رييغت نودب(........................................................ “
: ةيمومعلا ةيرادإلا تائيهلل ةبسنلاب

 ،ةحالفلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يشيرق ةليضف ةكيلم – 1
،ةسيئر

)ىتح رييغت نودب( ..........................................................

: ةيليثمتلاو ةيملعلاو ةينقتلا تاسسؤملل ةبسنلاب

، ..................................)رييغت نودب( .......................... – 1

،..................................)رييغت نودب( .......................... – 2

، ................................. )رييغت نودب( .......................... – 3

 ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا ةلثمم ،تاجوأ ةنيهك – ٤

،مزرلاو

 ثاحبألل يرئازجلا ينطولا دهعملا ةلثمم ،سوغب ةنيمأ – ٥

،ةيعارزلا

 ةراـجـتـلـل ةــيرــئازجلا ةــفرــغــلا ةــلــثمم ،لاــطسب ةرــيــمأ – 6

،ةعانصلاو

 ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،يولش ميلس – 7

،فرحلاو

 نيكلهتسملا ةيامح ةيعمج لثمم ،يواسيع دمحـم – 8

.“ )“كتيامح“ كلهتسملا نع عافدلل ةيرئازجلا ةمظنملا(


