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ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٥٠٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١ 12

ينطولا عافدلا ةرازو


 تــشغ لّوأ قـفاوملا ٤٤٤١ ماــع مّرـحم 3 يف خّرؤــم رارـق
 سلجم ةسائر فالختسا ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

 ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا
.ةيناثلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣ يف خّرؤم رارق بجومب
 فالــــــختسا ،22٠2 ةنس وينوي ٩2 نم ءادتبا ،يهني ،22٠2 ةنس
 ةــــــيحانلا / نارـــــهوب يرــــــكسعلا فاـــــنئتسالا ســــــلجم ةـــــسائر
 ،هـللا لــضف قداـــصلا دـــيسلا اــــهنمض يــــتلا ،ةــــيناثلا ةـــــيركسعلا

 ةـــيركسعلا ةـــيحانلا / تــــسغنماتب ةــــيركسعلا ةــــمكحملا ســــيئر
.ةسداسلا



تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 قفاوملا 3٤٤١ ماع رفص ٩١ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةـــــحئاللا داـــمتعا نــــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنس رــــبمتبس 6٢
 واـــكاــكلا تاــجوـتـنـم صــئاـصــخ ددــحـــت يــتـلا ةــيـنـفــلا

.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةطالوكوشلاو

––––––––––––

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةحصلا ريزوو

 ١2 يف خرؤملا 85١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
 نــمضتملاو ٠2٠2 ةـــنس وـــينوي ٣١ قـــفاوملا ١٤٤١ ماــــع لاوـــش

،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا ثادحإ

 يف خرؤملا ١82–١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦2
 ،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٣ يف خرؤملا ٩٣–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قــــــلعتملاو ٠٩٩١ ةــــنس رــــــياني ٠٣ قـــــــفاوملا ٠١٤١ ماــــــع بــــجر
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

 يف خرؤملا ٣5٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــــلا 2٠٠2 ةــــنس رــــبمسيد ١2 قـــــفاوملا ٣2٤١ ماـــــع لاوــــش ٧١
 ،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
 ٤ يف خرؤملا ٤٦٤–5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 قلعتملاو 5٠٠2 ةنس ربمسيد ٦ قفاوملا ٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ
 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم 82

 8 يف خرؤملا ٧٦٤–5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــلا 5٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد ٠١ قـــــفاوملا ٦2٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ
 ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي
،كلذ تايفيكو دودحلا

 يف خرؤملا ٩٧٣–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ١١٠2 ةنس ربمفون ١2 قفاوملا 2٣٤١ ماع ةجحلا يذ 52
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا ٣٠2–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 2١٠2 ةــــنس وـــــيام ٦ قــــفاوملا ٣٣٤١ ماــــع ةـــــيناثلا ىداـــــمج ٤١
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

 يف خرؤملا ٤١2–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 2١٠2 ةنس ويام 5١ قفاوملا ٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣2
 يف ةـيـئاذـغـلا تاـفاضملا لاـمـعـتسا تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا

 5 يف خرؤملا 8٧٣–٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٣١٠2 ةنس ربمفون ٩ قفاوملا 5٣٤١ ماع مرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

 يف خرؤملا ٦٦٣–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤١٠2 ةنس ربمسيد 5١ قفاوملا ٦٣٤١ ماع رـفص 22
 حومسملا تاثولملا لاجم يف ةقبطملا تايفيكلاو طورشلا

،ةيئاذغلا داوملا يف اهب

 ١2 يف خرؤملا 2٧–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 5١٠2 ةـــــــنس رــــــياربف ١١ قــــــفاوملا ٦٣٤١ ماـــــــع يـــــناثلا عـــــيبر
 ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
 اـــهــماـــهـم دـــيدـحتو اــهتـحـفاــكـمو ةــلـقنـتـملا رـيــغ ضارــمألا نــم
،اهريسو اهمـيـظنـتو

 خرؤــملا 2٧١–5١ مــقر يذــيفــنـتلا موــسرـــملا ىـضـتـقــمبو –
 يذلا 5١٠2 ةنس وـيـنوـي 52 قــفاوــمــلا ٦٣٤١ ماــع ناــضـمر 8 يـف
 صــئاصخلا لاـجـم يف ةــقـبـطملا تاـــيـفـيـكـلاو طورــشـلا ددـحـي
،ةيئاذغلا داوملل ةيجولويبوركيملا

 يف خرؤملا ٩٩2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٦١٠2 ةنس ربمفون ٣2 قفاوملا 8٣٤١ ماع رفص ٣2

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



٥٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢
13م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١

 ٠١ يف خرؤملا 2٦–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٧١٠2 ةنس رياربف ٧ قفاوملا 8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملا ىلع داهشإلا تاءارجإ

 يف خرؤملا ٠٤١–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٧١٠2 ةنس ليربأ ١١ قفاوملا 8٣٤١ ماع بجر ٤١

 داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش
،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا

 يف خرؤملا 82١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام ١2 قفاوملا ١٤٤١ ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا ٣٩٣–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 ٠2٠2 ةــنس رـــبمسيد ٣2 قـــفاوملا 2٤٤١ ماــع ىلوألا ىداـــمج 8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

 ىدامج 52 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 قـــــــلعتملاو ٩٩٩١ ةــــنس رــــبوتكأ 5 قـــــفاوملا ٠2٤١ ماـــــع ةــــيناثلا

،واكاكلا تاجوتنمو واكاكلا لوف تافصاومب

 قفاوملا 8٣٤١ ماع بجر لوأ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 تاءارجإو تايوتسم فلتخم ددحي يذلا ٧١٠2 ةنس سرام ٩2
 ،ةقباطملا مييقت

:يتأي ام نوررقي

 موــــسرملا نــــم 82 ةداــــملا ماــــكحأل اــــقيبطت :ىلوألا ةداملا
 ٦2٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ ٤ يف خرؤـــملا ٤٦٤–5٠ مـــقر يذــــيفنتلا
 روــكذملاو ممتملاو لدــعملا ،5٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد ٦ قــــفاوملا
 ددحت يتلا ةينفلا ةحئاللا دامتعا ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ

 كالهتسالل ةهجوملا ةطالوكوشلاو واكاكلا تاجوتنم صئاصخ
.يرشبلا

 واكاكلا تاجوتنم ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت : ٢ ةداملا
 .يئاهنلا كلهتسملل ةهجوملا ةطالوكوشلاو

: يتأي امب  ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي : 3 ةداملا

 دحأ نم اهيلع لصحتملا ةمسدلا ةداملا : واكاكلا ةدبز –
 واكاكلا بوبحو واكاكلا لوف : ةيتآلا تاجوتنملا نم ددع وأ

 يــــتلاو واــــكاكلا قوــــحسمو واـــــكاكلا بــــسكو واــــكاكلا ةــــنيجعو
 )١ ةطقنلا( لوألا قحلملا يف ةددحملا صئاصخلل بيجتست
 .رارقلا اذهب

 ةقباطم ةسناجتم تاجوتنم ةئف : واكاكلا تاجوتنم –
 .رارقلا اذهب )2 ةطقنلا( لوألا قحلملا يف ةروكذملا صئاصخلل
 بسك ليوحت قيرط نع تاجوتنملا هذه ىلع لوصحلا متيو
 ،تايلحملا وأ/و ركسلا هل فاضي نأ نكميو قوحسم ىلإ واكاكلا

 ميظنتلا يف اهب صخرملا ةيئاذغلا تافاضملا نم اهريغو
.هب لومعملا

 ةسناجتم تاجوتنم ةئف : ةطالوكوشلا تاجوتنم –
 )٣ ةطقنلا( لوألا قحلملا يف ةروكذملا صئاصخلل ةقباطم

 لالخ نم تاجوتنملا هذه ىلع لوصحلا متيو .رارقلا اذهب
 نكميو ،واكاكلا نم ةيتأتم داوم نم ةبسانم عينصت ةيلمع
 ،تايلحملا وأ/و ركسلاو بيلحلا تاجوتنم اهل فاضُت نأ

 ميظنتلا يف اهب صخرملا ةيئاذغلا تافاضملا نم اهريغو
 كالهتسالل ةحلاص ىرخأ تاجوتنم ةفاضإ نكميو ،هب لومعملا

.رارقلا اذه ماكحأل اًقفو

 ،ةطالوكوشلا تاجوتنم ىلإ فاضي نأ صخري : ٤ ةداملا
 ،"ةطالوكوشلا ىولح عطق"و "ةوشحملا ةطالوكوشلا" ءانثتساب
 ،بوبحلاو ةفاجلا هكاوفلاو لسعلا لثم كالهتسالل ةحلاص داوم
.يئاهنلا جوتنملل يلكلا نزولا نم %٠٤ دح زواجتتّ الأ طرشب

 ،ةطالوكوشلا تاجوتنم ىلإ فاضي نأ عنمي ،هنأ ريغ
.بيلحلا نم ايرصح ةقتشم ريغ ةيناويح ةينهد داوم

 ةرذــلا وأ حمقلا اشن وأ/و قيقد فاضي نأ عنمي : ٥ ةداملا
 ءاـنثـتساب ،ةــطالوــكوشلاو واـــكاـكــلا تاـــجوتــنـم ىلإ زرألا وأ
."ازاتلاب ةيلئاعلا ةطالوكوشلا"و "ازاتلاب ةطالوكوشلا"

 ،ةطالوكوشلا تاجوتنم ىلإ فاضي نأ صخري : 6 ةداملا
 ،"ةطالوكوشلا ىولح عطق"و "ةوشحملا ةطالوكوشلا" ءانثتساب
 % 5 زواجتت الأ طرشب ،واكاكلا ةدبز ريغ ةيتابن ةمسد داوم
 نزوـلا مصخ دـعـب ،يئاـهـنـلا جوــتــنــمــلــل يلاــمــجإلا نزوــلا نــم
 كلذو ،كالهتسالل ةحلاصلا ىرخألا ةفاضملا داوملل يلامجإلا
 ةفاجلا ةداملا وأ واكاكلا ةدبزل ايندلا ةبسنلا نم ضيفختلا نود
.واكاكلل ةيلكلا

 هالـعأ ةروــــكذملا ةــــيتابنلا ةــــمسدلا داوــــملا ددـــــحت : 7 ةداملا
 ،اهصئاصخ اذكو ةطالوكوشلا تاجوتنم يف اهب صخرملاو

.رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف

 عـطـق"و "ةوــشـحملا ةــطالوـــكوـشـلا" ءاـــنـثـتــساــب : ٨ ةداملا
 يكاحت ال يتلا روطعلا  ةفاضإ نكمي ،"ةطالوكوشلا ىولح
 ،طقف ةينبللا ةينهدلا ةداملا وأ ةطالوكوشلل ةيعيبطلا ةهكنلا

 لوألا قحلملا يف ةددحملا ةطالوكوشلاو واكاكلا تاجوتنمل
،رارقلا اذهب

 ىلـــع ةــــطالوكوشلا تاــــجوتنم ءاوــــتحا ةـــــلاح يف : ٩ ةداملا
 ةــفاجلا ةداــملا ىتأتت نأ بـــجي ،بـــيلحلا تاـــقتشم وأ بـــــيلحلا
 اذهب لوألا قحلملا يف ةددحملا ،بيلحلا تاقتشم وأ بيلحلل
 وأ لــــماكلا بـــيلحلل يلـــكلا وأ يـــئزجلا فـــيفجتلا نـــم ،رارــــقلا
 ةدـــشقلا وأ ةدــــشقلا وأ اــيلك وأ ايئزج مسدلا عوزنملا بـــيلحلا
.ةينبللا ةــينهدلا ةداـــملا وأ ةدــــبزلا وأ اـــيلك وأ اـــيئزج ةــــففجملا

 ةقلعتملا صئاصخلاو عيبلا تايمست ددحت : ٠١ ةداملا
 ،ةطالوكوشلا تاجوتنمو واكاكلا تاجوتنمو واكاكلا ةدبزب

.رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف

 تاجوتنم ةبيكرتب ةقلعتملا تابلطتملا ددحت : ١١ ةداملا
.رارقلا اذهب ثلاثلا قحلملا يف ،واكاكلا

 تاجوتنم ةبيكرتب ةقلعتملا تابلطتملا ددحت : ٢١ ةداملا
.رارقلا اذهب عبارلا قحلملا يف ،ةطالوكوشلا
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 رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا لكشت الأ بجي : 3١ ةداملا
 تابلطتملل بيجتست نأ بجيو كلهتسملا ةحص ىلع رطخ يأ
 تافاضملاب ةقلعتملا كلت اميس ال ،اهب لومعملا ةيميظنتلا
 ءايشألاو ةيجولويبوركيملا صئاصخلاو تاثولملاو ةيئاذغلا

 ةفاظنلاو ةفاظنلاو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو
.يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا

 اهيلع صوصنملا ةيمازلإلا تانايبلا ىلع ةدايز : ٤١ ةداملا
 بجي ،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف

: رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا مسو لمحي نأ

 اذــــهب لوألا قـــــحلملا يف ةددـــــحملا عــــيبلا تاـــــيمست ىدـــــحإ –
،رارقلا

 واكاكلا نم ةفاجلا ةداملا ىوتحم يلامجإ ةبسن نايب –
 واكاكلا تاجوتنم يف ،"ىندأ دـــح %... :واــــكاك" : ةراـــبعلاب
 قــــحلملا نــــم ٧–2 و ٦–2 و 5–2 و ٤–2 طاــــقنلا يف ةروــــكذملا
 ،لوألا قحلملا يف ةروكذملا ةطالوكوشلا تاجوتنم يفو ،لوألا

 "ةوشحملا ةطالوكوشلا"و "ءاضيبلا ةطالوكوشلا" ءانثتساب
 ةـــــبسنلا هذــه باـــسح بـــجي ."ةــــطالوكوشلا ىوــــلح عــــطق"و
 يف امب ،اهب صخرملا ىرخألا ةيئاذغلا تاجوتنملا مصخ دعب
،واكاكلا ةدبز ريغ ةيتابنلا ةينهدلا داوملا كلذ

 واكاكلا تاجوتنم يف واكاكلا ةدبز ىوتحم ةبسن نايب –
 قــحلملا نــم ٧–2و ٦–2و 5–2و ٣–2 و 2–2 طاـــقنلا يف ةروــــكذملا
 وأ "نهدلا ليلق" فاصوألاب عيبلا ةيمست ممتت امدنع ،لوألا
،"نهدلا نم لاخ"

 ةدبز ةفاضإلاب ةيتابن ةينهد داوم ىلع يوتحت" ةرابع –
 يف روكذم وه امك ةيتابن ةينهد داوم دوجو ةلاح يف "واكاكلا
 لاجملا سفن يف ةرابعلا هذه رهظت نأ بجيو ،هالعأ ٦ ةداملا
 هذه نع ةديج ةقيرطب ةلصفنم ،تانوكملا ةمئاقل يرصبلا
 طخب ،عيبلا ةيمست بناجب رهظت نأ بجي امك ،ةمئاقلا

 .ةيمستلا هذه ةباتك مجح سفنب لقألا ىلعو نكاد ةباتك
 رخآ ناكم يف اًضيأ جوتنملا عيب ةيمست رهظت نأ نكميو
،ةقباسلا ةرابعلا طارتشا نود

 ىلإ ةراشإلا تمت اذإ ،”ةّوشحملا ةطالوكوشلل“ ةبسنلاب –
 نوكت نأ بجيف ،يجراخلا ءزجلل لكشملا ةطالوكوشلا عون
 تاجوتنمل ةددحملا كلتل ةقباطم ةمدختسملا عيبلا تايمست
،رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف ةروكذملا ةطالوكوشلا

 ،رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف ةروكذملا تاجوتنملل ةبسنلاب –
 "ازاتلاب ةيلئاعلا ةطالوكوشلا"و "ازاتلاب ةطالوكوشلا" ءانثتساب
 نكمي ،تاليكشت يف عابت يتلا ،"ازيم اراب ةطالوكوش"و
 وأ "ةلّكشم ةطالوكوش" ـب جوتنملل عيبلا ةيمست لادبتسا
 "ةلكشم ةيريعش ةطالوكوش" وأ "ةلّكشم ةّوشحم ةطالوكوش"
 ةمئاق عضو بجي ،ةلاحلا هذه يفو .ةهباشم عيب ةيمست وأ

 ركذت مئاوق وأ ةليكشتلا تاجوتنم عيمجل ةدحاو تانوكم
،جوتنم لك يف ةدوجوملا تانوكملا اهيف

 نم رثكأ وأ دحاو ىلع ةيوتحملا تاجوتنملل ةبسنلاب –
 جوتنم" ةراـبـعـب عـيــبــلا ةــيــمست عــبــتــت نأ بجــي ،تاــيــلحملا

 ،يوتحت تاجوتنملا هذه تناك اذإ ،"ركس ةفاضإ نودب ىـّلــحم
 ،رثكأ وأ ايلحمو فاـضم لـــسع وأ/و رــــكس ىلــــع ،دـــــحاو نآ يف

 ركسمو ّىلحم جوتنم" ةرابعب عيبلا ةيمست عبتت نأ بجيف
،"ايئزج

 جوتنملل زيمم رطع لك ىلإ عيبلا ةيمست يف ةراشإلا –
،ةطالوكوشلا رطع ريغ

 لمعتست يتلا تانوكملا ىلإ عيبلا ةيمست يف ةراشإلا –
 ،"اكوملا ةطالوكوش" لثم جوتنملا زيمتو تاهكنمك اصيصخ
،يئاهنلا جوتنملا يف اهاوتحم ةبسن ىلإ مسولا يف ةراشإلا عم

 ةطالوكوش"و "ةطالوكوش" : عيبلا تايمست ممتت نأ نكمي–
 تانايبب ")سيبلتلل( ةيجراخلا ةيطغتلل ةطالوكوش"و "بيلحلاب
 تاجوتنملا يوتحت نأ ةطيرش ،ةدوجلا ريياعمب ةقلعتم فاصوأ وأ

: ىلع

 نم %٣٤ ةــبسن نـــع لـــقي ال اـــم : "ةـــطالوكوشلا" ةـــــلاح يف•
 %٦2 ةبسن نع لقي ال ام اهنم ،واكاكلل ةيلكلا ةفاجلا ةداملا

،واكاكلا ةدبز نم

 ةــبسن نــع لــقي ال اــم : "بــيلحلاب ةـــطالوكوش" ةــــلاح يف•
 ةبسن نع لقي ال امو واكاكلل ةيلكلا ةفاجلا ةداملا نم %٠٣
 ٩ ةداملا يف ةروكذم يه امك ةفاجلا ةينبللا ةداملا نم %8١
 ةينهدلا ةداملا نم %5,٤ ةبسن نع لقي ال ام اهنم ،هالعأ
،ةينبللا

 نع لقي ال ام : "ةيجراخلا ةيطغتلل ةطالوكوش" ةلاح يف•
.نوهدلا نم يلاخلا فاجلا واكاكلا نم %٦١ ةبسن

 اولثتمي نأ نيينعملا نيلخدتملا ىلع بجي : ٥١ ةداملا
 خيراـت نـم ءادـتـبا ،)١( ةدحاو ةنس لجأ يـف رارقلا اذه ماكحأل
.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرـشـن

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 6١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 ربمتبس ٦2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع رفص ٩١ يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

ةراجتلا ريزو

تارداصلا ةيقرتو 

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو



رادغز دمحأ

ةحالفلا ريزو

ةيفيرلا ةيمنتلاو 

ينه ظيفحلا دبع دـمحم

ةحصلا ريزو



ديزوب نب نامحرلا دبع
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لوألا قحلملا
ةطالوكوشلا تاجوتنمو واكاكلا تاجوتنمو واكاكلا ةدبزب ةقلعتملا صئاصخلاو عيبلا تايمست

صئاصخلا عيبلا ةيمست

 تاجوتنملا نم ددع وأ دحأ نم اهيلع لصحتملا ةمسدلا ةداملا
 بسكو واكاكلا ةنيجعو واكاكلا بوبحو واكاكلا لوف : ةيتآلا
 : ةيتآلا صئاصخلل بيجتست يتلاو ،واكاكلا قوحسمو واكاكلا

 كييلوألا ضمحب هنع ربعم ةّرحلا ةينهدلا ضامحألا ىوتحم –
،رثكألا ىلع )١( ك/ك % 5٧,١ :

 : )لورتبلا ريثيإب ةددحم( نيبصتلل ةلباق ريغ داوملا ىوتحم –
 ،طوغضملا واكاكلا ةدبز ةلاح يف ّالإ ،ىصقأ دحك ك/ك % ٠^5
.ك/ك % 5٣,٠ زواجتي ال ثيحب


 دعب قوحسم ىلإ واكاكلا لوف ليوحت نم هيلع لصحتم جوتنم
: ةيتآلا صئاصخلل بيجتسي يذلاو هيلقو هريشقتو هفيظنت

 نزو ساسأ ىلع بوسحملا ،واكاكلا ةدبز نم ىوتحملا –
،%٠2 يواسي وأ نم ربكأ ،ةفاجلا ةداملا

.ك/ك %٧ زواجتي ال ءاملا نم ىوتحملا –

 ةدــبز نــم هاوــتــحــم نوــكــي يذــلا واــكاــكــلا قوــحسم ىلإ رـــيشت
 %٠2 نم لقأ ،ةفاجلا ةداملا نزو ساسأ ىلع بوسحملا ،واكاكلا

.%٠١ يواسي وأ نم ربكأو
 ،واكاكلا ةدبز نم هاوتحم نوكي يذلا واكاكلا قوحسم ىلإ ريشت

.%٠١ نم لقأ ،ةفاجلا ةداملا نزو ساسأ ىلع بوسحملا
 يذلاو ركسلاو واكاكلا قوحسم نم طيلخ نع ةرابع جوتنم

 %٩2( واكاكلا قوحــــــسم نم ك/ك %2٣ ىلع ،لقألا ىلع ،يوتحي
.)ةفاجلا ةداملا يف ك/ك

 يذلاو ركسلاو واكاكلا قوحسم نم طيلخ نع ةرابع جوتنم
.واكاكلا قوحسم نم % 52 ،لقألا ىلع ،يوتحي

: تانايبلاب عيبلا تايمست ممتت
 جوتنملا يوتحي امدنع ”نهدلا نم ريقف“ وأ ”نهدلا ليلق“ –

 يواست وأ نم ربكأو واكاكلا ةدبز نم %٠2 نم لقأ ةبسن ىلع
،ةفاجلا ةداملا نزو ساسأ ىلع ةبوسحم ،%٠١

 لقأ ةبسن ىلع جوتنملا يوتحي امدنع "نهدلا نم لاخ" –
.ةفاجلا ةداملا نزو ساسأ ىلع ةبوسحم ،واكاكلا ةدبز نم %٠١ نم

 يذـلاو رـكسلاو واـكاـكـلا قوــحسم نــم طــيــلــخ نــع ةراــبــع جوــتــنــم
 ،رثكألا ىلعو ،واكاكلا قوحسم نم % ٠2 ىلع ،لقألا ىلع ،يوتحي
.هنم %52 ىلع

: تانايبلاب عيبلا تايمست ممتت
 جوتنملا يوتحي امدنع "نهدلا نم ريقف" وأ”نهدلا ليلق”–

 يواست وأ نم ربكأو واكاكلا ةدبز نم %٠2 نم لقأ ةبسن ىلع
،ةفاجلا ةداملا نزو ساسأ ىلع ةبوسحم ،%٠١

 لقأ ةبسن ىلع جوتنملا يوتحي امدنع "نهدلا نم لاخ" –
 ةداملا نزو ساسأ ىلع ةبوسحم ،واكاكلا ةدبز نم %٠١ نم
.ةفاجلا

"واكاكلا ةدبز" -١












: واكاكلا تاجوتنم -٢
"واكاك" وأ "واكاكلا قوحسم -١-٢










 ليلق واكاك" وأ "نهدلا ليلق واكاكلا قوحسم" -٢-٢
"نهدلا نم ريقف  واكاكلا قوحسم" وأ "نهدلا


 واكاك" وأ "نهدلا نم لاخ واكاكلا قوحسم" -3-٢
"نهدلا نم لاخ

"ةطالوكوشلا قوحسم" -٤-٢




 واـــكاـــك" وأ "ةـــيـــلزـــنملا ةـــطالوـــكوشلا قوــــحسم" -٥-٢
"ركسلاب واكاكلا قوحسم" وأ "ركسلاب










 وأ "واـــــكاـــــكــــــلا ساسأ ىلع رــــــكسلاــــــب ةرــــــيضحت" -6-٢
 "واكاكلا عم ركسلا طيلخ"
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صئاصخلا عيبلا ةيمست

 يذلاو واكاكلا قوحسمو ركسلا نم طيلخ نع ةرابع جوتنم
.واكاكلا قوحسم نم % ٠2 نم لقأ ىلع يوتحي

: تانايبلاب عيبلا تايمست ممتت
 يوـتـحـي اـمدــنــع "نـهدـلا نـم رـيــقــف" وأ "نـهدـلا لــيــلــق" –

 وأ نم ربكأو واكاكلا ةدبز نم %٠2 نم لقأ ةبسن ىلع جوتنملا
،ةفاجلا ةداملا نزو ساسأ ىلع ةبوسحم ،%٠١ يواست

 نم لقأ ةبسن ىلع جوتنملا يوتحي امدنع "نهدلا نمٍ لاخ" –
.ةفاجلا ةداملا نزو ساسأ ىلع ةبوسحم ،واكاكلا ةدبز نم %٠١






 %5٣ نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ،يوتحي جوتنم
 ،واكاكلا ةدبز نم ،لقألا ىلع ،%8١ اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم
.نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم % ٤١ ،لقألا ىلعو

 ةرــــــيصق داوــــــعأ لــــــكش يف ةــــــيرــــيعشلا ةـــــطالوـــــكوـــــشلا نوــــــكت
 عـــــطق لـــــكش يف ةـــــطالوـــــكوشلا قــــــئاقر نوــــــكتو ،ةـــــيناوطسأو
.ةريغص ةحطسم

 ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع يوتحت تاجوتنملا هذه
 نع لقي ال ام اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %2٣ نع لقي
 واكاكلا داوم نم %٤١ نع لقي ال امو ،واكاكلا ةدبز نم %2١
.نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا

 نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ،يوتحي جوتنم
 نم لقألا ىلع %١٣ اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %5٣
 ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %5,2 لقألا ىلعو ،واكاكلا ةدبز
.نوهدلا نم

 ىلع يوتحت يتلا ةطالوكوشلا نم ،ًالّوأ ،هيلع لصحتم جوتنم
 ىلع ،%8 اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %2٣ نع لقي ال ام
 نم ،اًيناثو .نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم ،لقألا
 نم مارغ ٠٠١ يوتحي ثيحب ،ًاقيقد ًانحط نوحطملا قدنبلا
 ٠٤ نع ديزي ال ام ىلعو ًامارغ ٠2 نع لقي ال ام ىلع جوتنملا

.قدنبلا نم ًامارغ
: جوتنملل فاضي نأ نكمي
 رــخــبـــت نـــع ةجتاـــنـــلا بيـــلـــحـــلـــل ةـــفاجلا ةداملا وأ /و بيـــلحلا –

 %5 نم رثكأ ىلع يئاهنلا جوتنملا يوتحي ال ثيحب ،بيلحلا
،بيلحلل ةفاجلا ةداملا نم

 ،ةأزجم وأ ةلماك تارسكملا نم ىرخأ عاونأو قدنبلاو زوللا –
 قدــنــبــلا نزو عــم تاــفاضإلا هذــه نزو عوـــمـــجـــم نوـــكـــي ثيـــحـــب
.يئاهنلا جوتنملل يلكلا نزولا نم %٠٦ زواجتي ال نوحطملا

 "واكاكلا ةهكنب ركسلاب ةريضحت" -7-٢











: )٢( ةطالوكوشلا تاجوتنم -3

 تاجوتنم نم اهيلع لصحتملا : ةطالوكوشلا -١-3
.هاندأ تافصاوملل اقفو ركسلاو واكاكلا

 ةطالوكوشلا" اضيأ  ةاــــــــــمسملا "ةـطالوــكوشلا" -١-١-٣
 وأ "ةوــلــح فصنــلا ةــطالوــكوشلا" وأ  "ةوـــلحلا ةرملا
"نابوذلل ةلباقلا ةطالوكوشلا"وأ "ءادوسلا ةطالوكوشلا"


 "ةطالوكوشلا قئاقر"و "ةيريعشلا ةطالوكوشلا" -2-١-٣










")سيبلتلل( ةيجراخلا ةيطغتلل ةطالوكوش" -٣-١-٣






 وأajudnaiG" اجودنيج قدنبلاب ةطالوكوشلا" -٤-١-٣
"اجودنيج"  ةملك تاقتشم دحأ
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صئاصخلا عيبلا ةيمست







 نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع يوتحي جوتنم
 نم ،لقألا ىلع ،%5,2 اهنم( ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم 52%
 نم %٤١ لقألا ىلعو ،)نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم
 لقألا ىلع اهنم( بيلحلا تاقتشم وأ بيلحلل ةفاجلا ةداملا

 ةداملا نم %52 لقألا ىلعو ،)ةينبللا ةينهدلا ةداملا نم %٣,5
 .)ةينبللا ةينهدلا ةداملاو واكاكلا ةدبز نم ةيتأتملا( ةيلكلا ةينهدلا


 ،ةيناوطسأو ةريصق داوعأ لكش يف ةيريعشلا ةطالوكوشلا نوكت
.ةريغص ةحطسم عطق لكش يف ةطالوكوشلا قئاقر نوكتو

 لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ،يوتحت تاجوتنملا هذه
 %5,2 نع لقي ال ام اهنم( ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %٠2 نع
 نع لقي ال ام ىلعو )نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم
 ام اهنم( بيلحلا تاــقتشم وأ بــــيلحلل ةـــــفاجلا ةداـــــملا نـــم %2١
 نم %2١ لقألا ىلعو ،)ةينبللا ةينهدلا ةداملا نم % ٣ نع لقي ال
 ةداملاو واــكاــكــلا ةدــبز نـــم ةـــيـــتأتملا( ةـــيـــلـــكـــلا ةـــيـــنـــهدـــلا ةداملا
 .)ةينبللا ةينهدلا

 %52 نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع يوتحي جوتنم
 داوم نم %5,2 نع لقي ال ام اهنم( ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم
 نم %٤١ نع لقي ال ام ىلعو ،)نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا
 نع لقي ال ام اهنم( بيلحلا تاقتشم وأ بيلحلل ةفاجلا ةداملا

 ةداملا نم %١٣ لقألا ىلعو ،)ةينبللا ةينهدلا ةداملا نم %٣,5
 .)ةينبللا ةينهدلا ةداملاو واكاكلا ةدبز نم ةيتأتملا( ةيلكلا ةينهدلا

 يتلا بيلحلاب ةطالوكوشلا نم ،ًالّوأ ،هيلع لصحتم جوتنم
 وأ بيلحلل ةفاجلا ةداملا نم %٠١ نع لقي ال ام ىلع يوتحت
 ،ًاقيقد ًانحط نوحطملا قدنبلا نم ،اًيناثو .بيلحلا تاقتشم
 5١ نع لقي ال ام ىلع جوتنملا نم مارغ ٠٠١ يوتحي ثيحب
.قدنبلا نم ًامارغ ٠٤ نع ديزي ال ام ىلعو ًامارغ

 نم ىرخأ عاونأو قدنبلاو زوللا هيلإ فاضي نأ نكمي ،كلذك
 هذه نزو عومجم نوكي ثيحب ،ةأزجم وأ ةلماك تارسكملا
 نزولا نم %٠٦ زواجتي ال نوحطملا قدنبلا نزو عم تافاضإلا
.يئاهنلا جوتنملل يلكلا

 بيلحلاو ركسلاو واكاكلا تاجوتنم نم هيلع لصحتم جوتنم
 ةداـــــملا ساـــسأ ىلــــع جوــــتنملا يوــــتحيو .بـــــيلحلا تاــــــقتشم وأ
 ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %٠2 نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا
 نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %5,2 نع لقي ال ام اهنم(
 وأ بيلحلل ةفاجلا ةداملا نم %٠2 نع لقي ال ام ىلعو )نوهدلا

 ةينهدلا ةداملا نم %5 نع لقي ال ام اهنم( بيلحلا تاقتشم
 نم ةيتأتملا( ةيلكلا ةينهدلا ةداملا نم %52 لقألا ىلعو )ةينبللا

 .)ةينبللا ةينهدلا ةداملاو واكاكلا ةدبز

 نم اهيلع لصحتملا : )٤( )3( بيلحلاب ةطالوكوشلا -٢-3
 تاــقــتشم وأ بيــلحلاو رــكسلاو واــكاــكـــلا تاـــجوـــتـــنـــم
.هاندأ تافصاوملل اقفو ،بيلحلا

”بيلحلاب ةطالوكوشلا“ -١-٢-3










           "بـــــــــيلـــحلاب ةــــــــــيرـــــيـــــعشلا ةـــــــــطالوـــــــكوـــــــــشلا" -٢-٢-3
"بيلحلاب قئاقرلا ةطالوكوش"و














 ةــــــــيجراخلا ةـــــيطغتلل بــــــــيلحلاب ةــــــطالوكوش" -3-٢-3
")سيبلتلل(








 "اجودنيج قدــــنبلاو بــــيلحلاب ةــــطالوـــــكوشلا" -٤-٢-3
ajudnaiGاجودنيج"  ةملك تاقتشم دحأ وأ"












)3( "بيلحلاب ةيلزنم ةطالوكوش" -3-3
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 وأ بيلحلاو ركسلاو واكاكلا ةدبز نم هيلع لصحتم جوتنم
 ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع جوتنملا يوتحيو .بيلحلا تاقتشم
 نع لقي ال ام ىلعو ،واكاكلا ةدبز نم %٠2 نع لقي ال ام ىلع
 ال ام اهنم( بيلحلا تاقتشم وأ بيلحلل ةفاجلا ةداملا نم %٤١
.)ةينبللا ةينهدلا ةداملا نم %5,٣ نع لقي

 يوتحيو .ركسلاو واكاكلا تاجوتنم نم هيلع لصحتم جوتنم
 نم %٠٣ نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع جوتنملا

 واكاكلا ةدبز نم ،لقألا ىلع ،%8١ اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم
.نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم % 2١ لقألا ىلعو


 قيقدلاو ركسلاو واكاكلا تاجوتنم نم هيلع لصحتم جوتنم
 ساسأ ىلع جوتنملا يوتحيو .ةرذلا وأ زرألا وأ حمقلا اشن وأ/و
 ةفاجلا واكاكلا داوم نم %5٣ نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا
 لقألا ىلعو ،واكاكلا ةدبز نم %8١ نع لقي ال ام اهنم ،ةيلكلا

 رثكألا ىلعو ،نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %٤١
.زرألا وأ ةرذلا وأ حمقلا اشن وأ/و قيقدلا نم ك/ك 8%

 قيقدلاو ركسلاو واكاكلا تاجوتنم نم هيلع لصحتم جوتنم
 ساسأ ىلع ،جوتنملا يوتحي .ةرذلا وأ زرألا وأ حمقلا اشن وأ/و
 ةفاجلا واكاكلا داوم نم %٠٣ نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا
 %2١ لقألا ىلعو واكاكلا ةدبز نم %8١ نع لقي ال ام اهنم ،ةيلكلا

 %8١ رثكألا ىلعو نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم
.زرألا وأ ةرذلا وأ حمقلا اشن وأ/و قيقدلا نم ك/ك






 %٠2 نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع يوتحي جوتنم
 ةدبز نم ،لقألا ىلع ،%١١ اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم
.نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم % ٩لقألا ىلعو ،واكاكلا

 نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع يوتحي جوتنم
 نم لقألا ىلع %5١ اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %٠٣
 ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم % ٤١لقألا ىلعو ،واكاكلا ةدبز
.نوهدلا نم

 نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع يوتحي جوتنم
 ةدبز نم لقألا ىلع %22 اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %٠٤
.نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم % 8١لقألا ىلعو ،واكاكلا

 تاجوتنملا دحأنم هنم يجراخلا ءزجلا نوكتي ،وشحم جوتنم
.5-٣و ٤-٣و ٣-٣و 2-٣و ١-٣ طاقنلا يف ةددحملا

 ءزجلا نوكتي يتلا تاجوتنملا ىلع ةيمستلا هذه قبطت ال
 تيوكسبلا وأ تابطرملا وأ زباخملا تاجوتنم نم اهنم يلخادلا
.كالهتسالل ةحلاصلا تاجلثملا وأ

 نم ،لقألا ىلع ،%52 سيبلتلل يجراخلا ءزجلا لثمي نأ بجي
.ينعملا جوتنملل يلامجإلا نزولا

)3( "ءاضيبلا ةطالوكوشلا" -٤-3









 "ةيلزنملا ةطالوكوشلا" وأ  "ةولحلا ةطالوكوشلا" -٥-3






"azaT aL ازاتلاب ةطالوكوشلا" -3-6










 "azaT aL ازاتلاب ةيلئاعلا ةطالوكوشلا"-3-7








 اراــب "يلزــنملا خــبــطــلا" وأ "ةدــئاملا" ةــطالوـــكوش-٨-3
 اهيف ديزي ةرركم ريغ ةطالوكوش  :  asem araP  ازيم
.نوركيم ٠7 نع فاضملا ركسلا تائيزج مجح

"ازيم اراب ةطالوكوش" -١-٨-3



"ةرم فصنلا ازيم اراب  ةطالوكوش" -٢-٨-3

"ةرملا ازيم اراب  ةطالوكوش" -3-٨-3

 ةــــــطالوـــــــــكوــــشلا" وأ "ةوــــــشحملا ةــــــطالوــــــكوــــشلا“ -٩-3
 وأ " س ـب ةـــــنيزـــــملا ةـــــطالوـــــكوـــــشلا" وأ "س ةوــــــشحلاب
)6( )٥( "س يزكرملا ءزجلا تاذ  ةطالوكوشلا"

.ةيلخادلا ةوشحلا ةعيبط لثمت "س"
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 نوكملا رادقم هيف لقي ال نأ بجي ،مفلا ةمقل مجحب جوتنم
 .يئاــهــنــلا جوــتــنــمــلــل يلكــلا نزوـــلا نـــم %52 نـــع "ةـــطالوـــكوش"
 نــــم اــــّمإو ةوشحــــم ةــــطالوــــكوش نــــم اــــّمإ جوــــتــــنملا نوــــكــــتـــــيو

 ددحملا وحنلا ىلع ةطالوكوشلا نم جيزم وأ ةدحاو ةطالوكوش
.5-٣و ٤-٣و ٣-٣و 2-٣و ١-٣ طاقنلا يف

)6( )٥( "نيلاربلا" وأ "ةطالوكوشلا ىولح عطق" -٠١-3

،"ةلتك/ةلتك" ةرابعلا ،لودجلا يف ”ك/ك“ ةراشإلا لثمت)١(

 نم ٣ ةطقنلا يف ةددحملا تاجوتنملل ايندلا تايوتحملا بسن بسحت)2(

 صوصنملا تانوكملا نزو مصخ دعب ،٠١-٣و ٩-٣ نيتطقنلا ءانثتساب ،لودجلا

،رارقلا اذه نم ٤ ةداملا يف اهيلع

 نــم ،بيــلحلا تاــقــتشم وأ بيــلـــحـــلـــل ةـــفاجلا ةداملا ىـــتأتـــت نأ بجـــي)٣(

 ايئزج مسدلا عوزنملا بيلحلا وأ لماكلا بيلحلل يلكلا وأ يئزجلا فيفجتلا

 ةداملا وأ ةدبزلا وأ ايلك وأ ايئزج ةففجملا ةدشقلا وأ ةدشقلا وأ ايلك وأ

،ةينبللا ةمسدلا

:يتأي امب ”بيلحلاب“ ةملك عيبلا ةيمست يف لدبتست امدنع)٤(

 نم ىندأ دحك %5,5 ةبسن ىلع جوتنملا يوتحي نأ بجي ،"ةدشقلاب" –

،ةينبللا ةينهدلا ةداملا

 ةينهدلا ةداملا ةبسن ديزت ال نأ بجي ،"ايلك مسدلا عوزنملا بيلحلاب" –

.%١ نع جوتنملا يف ةينبللا

 نيــتطقنلا يف ةددــحملا تاــجوتنملل اــيندلا تاـــيوتحملا بــــسن بـــسحت)5(

 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تانوكملا نزو مصخ دعب ،لودجلا نم ٠١-٣و ٩-٣

،ةوشحلا نزوو رارقلا اذهب ٤

 متي ،لودجلا نم ٠١-٣و ٩-٣ نيتطقنلا يف ةددحملا تاجوتنملا ةلاح يف)٦(

 ،يئاهنلا جوتنملل يلامجإلا نزولل ةبسنلاب ةطالوكوشلا نم ىوتحملا باسح

.ةوشحلا كلذ يف امب

يناثلا قحلملا


 تاجوتنم يف اهب صخرملا ةيتابنلا ةينهدلا داوملا
اهصئاصخو ةطالوكوشلا



 ،رارقلا اذه نم ٦ ةداملا يفةروكذملا ةيتابنلا نوهدلا ربتعت
 واكاكلا ةدبزل ةلداعم ،طيلخ لكش يف وأ ةدرفنم تناك ءاوس
:ةيتآلا صئاصخلل بيجتست نأ بجيو

 يثالثب ةينغو كيرول ريغ ةيتابن ةينهد داوم نوكت نأ–
POP عون نم عابشإلا مادعنا يداحأ رظانتملا ديرسيلجلا

 ضمح ،يلاوتلا ىلع ،لثمتtS وO وP ثيح،tSOtSوtSOPو
،كيرايتسلا ضمحو كييلوألا ضمحو كيتيملابلا

 واكاكلا ةدبز عم جزملل ةلباق ريداقملا لك يف نوكت نأ–
 نابوذلا ةطقن : لثم ةيئايزيفلا اهصئاصخ عم ةقفاوتمو
،لادتعالا بوجوو نابوذلا ةعرسو رولبتلا ةرارح ةجردو

 ةئزجتلا وأ/و ريركتلا قيرط نع طقف ةجتنم نوكت نأ–
.ةيميزنإ ةقيرطب ديرسيلجلا يثالث ةينب رييغت بنجتل كلذو

 ةــينهدلا داوــملا لاــــمعتسا نــــكمي ،صــــئاصخلا هذـــــهل اـــــقبط
 تاــتابنلا نــم اــــهيلع لــــصحتملا ،هاـــــندأ ةروـــــكذملا ةــــيتابنلا
:هلفسأ ةددحملا

اهب صخرملا ةيتابنلا ةينهدلا ةداملل كرتشملا مسالا

 ةجلثملا تاجوتنملاو تاجلثملا ةعانص يف لخدت يتلا ةطالوكوشلا يف )هاربكلا( دنهلا زوج تيز لامعتسا اضيأ صخري –
.ةلثامملا

 لوصحلا اهلالخ نم نكمي يتلا تاتابنلل صاخلا مسالا
اهل ةقفاوملا ةينهدلا داوملا ىلع

غناواكنت وأ وينروب بيلإ وأ بيلإ  -١

ليخنلا تيز  -2



لاس -٣

)يتيراك(  ايشلا  -٤

يجروغ موكوك  -5

وجناملا ىون  -٦

)pps aerohS(  يب يب سأ ايروش

 اريفيلوأ سييالإ / سيسنينيغ سييالإ

)arefilo siealE / sisneeniug siealE(

)atsubor aerohS( اتسوبور ايروش

)iikrap mumrepsorytuB( يكراب مومريبسوريتوب

)acidni ainicraG( اكيدنإ اينيكراغ

)acidni arefignaM( اكيدنإ اريفيجنام



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٥٠٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١ 20

ثلاثلا قحلملا


واكاكلا تاجوتنم ةبيكرتب ةقلعتملا تابلطتملا

واكاكلا ةدبز نم ىوتحملا


)ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع واكاكلا قوحسم يف ىندألا ىوتحملا(

 نكلو )ةلتك/ةلتك( %٠١  ≥)ةلتك/ةلتك( % ٠٢ ≥
) ةلتك/ةلتك( ٠٢% <

)ةلتك/ةلتك( %٠١ <

 وأ "واكاكلا قوحسم"
"واكاك"

طقف واكاكلا قوحسم

    لقألا ىلع
>٩٢ %
)ةلتك/ةلتك(

 ىوتحم
 قوحسم

 يف واكاكلا
 طيلاخملا

ةفاجلا

    لقألا ىلع
> ٥٢ %
)ةلتك/ةلتك(

    لقألا ىلع
>٠٢ %
)ةلتك/ةلتك(

  نـــــــــــم لـــــــــقأ
> ٠٢ %
)ةلتك/ةلتك(

 ليلق واكاكلا قوحسم"
 ليلق واكاك"  ،"نهدلا

 قوحسم"  ،"نهدلا
"نهدلا نم ريقف واكاكلا

 نم لاخ واكاكلا قوحسم"
 نم ٍلاخ واكاك"  ،"نهدلا

"نهدلا

––"ةطالوكوشلا قوحسم"

 ةطالوكوشلا قوحسم"
  ،"ركسلاب واكاك"  ،"ةيلزنملا

"ركسلاب واكاكلا قوحسم"

 ةطالوكوشلا قوحسم"
  ،"نهدلا ليلق ةيلزنملا

  ،"نهدلا ليلق ركسلاب واكاك"
 ركسلاب واكاكلا قوحسم"

"نهدلا ليلق

 ةطالوكوشلا قوحسم"
  ،"نهدلا نم ٍلاخ ةيلزنملا

 نم ٍلاخ ركسلاب واكاك"
 واكاكلا قوحسم" ،"نهدلا

"نهدلا نم لاخ ركسلاب

 ىلع ركسلاب ةريضحت"
 طيلخ" ،"واكاكلا ساسأ

"واكاكلا عم ركسلا

 ىلع ركسلاب ةريضحت"
  ،"نهدلا ليلق واكاكلا ساسأ

 واكاكلا عم ركسلا طيلخ"
"نهدلا ليلق

 ىلع ركسلاب ةريضحت"
 نم ٍلاخ واكاكلا ساسأ

 عم ركسلا طيلخ"  ،"نهدلا
"نهدلا نم ٍلاخ واكاكلا

 ةهكنب ركسلاب ةريضحت"
"واكاكلا

 ةهكنب ركسلاب ةريضحت"
 ليلق واكاكلا

"نهدلا

 ةهكنب ركسلاب ةريضحت"
"نهدلا نم ٍلاخ واكاكلا
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ا نم ٩-٣ ةطقنلا رظنأ
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