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ةراجتلا ةرازو

0441 ماعىلوألاىدامج٩يفخّرؤمكرتشميرازورارق
صئاصخلا ددـــــــحي ،٩10٢ ةنـــــــسيفـــــــناـــــــج٦1قفاوملا
ةــيشغأنــم ةــعــنصملا مزاوــلــلاو ءاــيشألاــب ةــقـــلـــعـــتملا
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا ددجملازوليليسلا

––––––––––
،ةراجتلاريزوّنإ

،مجانملاو ةعانصلاريزوو

،تايفشتسملاحالصإوناكسلاو ةحصلاريزوو

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاريزوو

، ةيئاملا دراوملاريزوو

،ةددجتملاتاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

٥2يفخّرؤملا٣٤2–٧١ مقريسائرلا موسرملاىضتقمب-
نمضتملاو٧١٠2 ةنستشغ٧١قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلايذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأنييعت

يفخّرؤملا٩٣–٠٩ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنسرياني٠٣قفاوملا٠١٤١ ماعبجر٣
،مّمتملاولّدعملا ،شغلاعمقو ةدوجلا ةباقرب

يفخّرؤملا٥٦–2٩ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو–
قلعتملاو2٩٩١ ةنسرياربف2١قفاوملا2١٤١ ماعنابعش8

لّدعملا ،ةدروتسملاوأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،مّمتملاو

خّرؤملا٣٥٤–2٠ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنسربمسيد١2قفاوملا٣2٤١ ماعلاّوش٧١يف

،ةراجتلاريزوتايحالص ددحي

خّرؤملا٧٦٤–٥٠ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو–
يذلا٥٠٠2 ةنسربمسيد٠١قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلايذ8يف

ربع ةدروتسملاتاجوتنملا ةقباطم ةبقارمطورش ددحي
،كلذتايفيكو دودحلا

نكسلل ةبسنلابنكسللالباق اعبرم ارتم58و ،فرغ )3(ثالث
ةــــــبسنلابنـــــكسللالباق ةعــبرمراــــتمأ501و ،فرــــــغ )4(عـــــبرأيذ
.”فرغ )5(سمخيذنكسلل

رارــــــقلابقــــفرملالوألاقـــــحلملا ماـــــكحأ مّمـــــتت:3 ةداملا
ةنسيفناج03قـــفاوملا9341 ماــــعىلوألاىداــــمج21يفخّرؤـــــملا

نكسلازاجنإىلع ةقبطملا ةينقتلاصئاصخلا ددحييذلا8102
.رارقلا اذهبقحلملابقفرتو ،معدملايوقرتلا

ةّيــــــــــمسّرلا ةدـــــيرجلايفرارــــــقلا اذــــــهرـــــــشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا0441 ماعىلوألاىداـــمج02يفرــــئازجلابرّرــــح
.9102 ةنسيفناج72

رامط ديحولا دبع

لوألاقحلملا

ةماعلا ةينقتلاتافصاوملا ددحيطورشرتفد
معدملايوقرتلانكسلازاجنإىلع ةقبطملا

لوألاقحلملانم21 ةداملا ماكحأ مّمتت :ىلوألا ةداملا
قــفاوملا9341 ماـــعىلوألاىداــمج21يفخّرؤــملارارـــقلابقـــفرملا

:يتأي امكرّرحتو ،هالعأروكذملاو8102 ةنسيفناج03

لخاد معدملايوقرتلانكسلازجنينأنكمي :21ةداملا “
)3(ثالثوأ )2(نيتفرغيذنكسطمنبسح ةيعامجتايانب
،تايدلبلاعيمجيف ،فرغ )5(سمخوأفرغ )4(عبرأوأفرغ
.بونجلاتايالول ةعباتلاتايدلبلا ءانثتساب

.“ ....................... )رييغتنودبيقابلا( ........................

قفرملالوألاقحلملانم31 ةداملا ماكحأ مّمتت :2 ةداملا
03قــــــفاوملا9341 ماـــــعىلوألاىداـــــمج21يفخّرؤــــــملارارـــــقلاب
:يتأي امكرّرحتو ،هالعأروكذملاو8102 ةنسيفناج

بــسحتاــــنكسلاّعزوــــتنأبــــجي ،عـــــجرمك :31ةداملا “
)2(نيتفرغنمتانكسلل ،رثكألاىلع ،%02ةبسنب اهطمن

،لــــقألاىلع ،%05و ،نـــكسللالـــباق اـــعبرم ارــــتم05 ةــــحاسمب
الباق اعبرم ارتم07 ةحاسمبفرغ )3(ثالثنمتانكسلل
فرــــغ )4(عـــــــبرأنمتانكــــــسلل ،رثــــــكألاىلـع ،%03و ،نــــــــــكسلل

سـمخنمتانكسللوأ/ونــكسللالـــباق اـــعبرم ارــتــــم58 ةـحاسمب
ةـبسنعم ،نكسللالـــباق ةعـــبرمراـــتمأ501ةــــحاسمبفرــــغ )5(
.تاحاسملل ةبسنلاب%3نملقأوأرثكأبحومسمتواـفت

نود ،ايلحمعورشملكليئاهنلاعيزوتلاريدقتبجي
نمتاـــنكسلل%02 ـب ةددـــــحـمـلاىوــــصـقـلابـــــسـنـلازواــــــجـت
سمخوأ/وفرغ )4(عبرأنمتانكسلل%03و ،)2(نيتفرغ
.“فرغ )5(

قفرملالوألاقحلملانم33 ةداملا ماكحأ ممتت:3 ةداملا
03قـــفاوملا9341 ماـــــعىلوألاىداــــــمــج21يفخّرؤـــــملارارــــــقلاب
:يتأي امكرّرحتو ،هالعأروكذملاو8102 ةنسيفناج
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ةراجتلاريزو

بالجديعس

مجانملاوةعانصلاريزو

يفسوي فسوي

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

ةيمنتلاو ةحالفلاريزو
يرحبلا ديصلاو  ةيفيرلا

يقزعوب رداقلا دبع

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو
ةددجتملا

يطاورز ءارهزلا ةمطاف

ةيئاملا دراوملا ريزو

بيسن نيسح

يف خّرؤملا٩٧٣–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٣٠2–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2١٠2 ةنس ويام٦ قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب

خّرؤملا١٤2–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف

،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا88–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
لّدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،مّمتملاو

خّرؤملا2٤2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٦١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا رــيزو تاــيــحالص ددــحــي يذــلا
،يرحبلا ديصلاو

يف خّرؤملا٩٩2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2

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

خّرؤملا٤٦٣–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤملا٩٩2–٦١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ربمفون٣2
نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا ديدحت

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا ددجملا زوليليسلا ةيشغأ

ءاــشــغ“ ـب ،رارــقــلا اذـــه موــهــفـم يــف ،دــصـــقي:٢ ةداملا
نع اهيلع لصحتملا ةقيقرلا ةقرولا : ”ددجملا زوليليسلا

ريغ نطقلا وأ بشخلا نم جتانلا رركملا زوليليسلا قيرط
 .لكسرملا

زوليليسلا ةيشغأ ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت:٣ ةداملا
داوملا ةسمالمل ةهجوملا ،هالعأ2 ةداملا يف ةفرعملا ،ددجملا
: يتلاو ،اهتهجو بسح ،اهل ةسمالملا وأ ةيئاذغلا

،يئاهنلا جوتنملا اهتاذب لكشت–

ىلع يوتحي يذلا يئاهنلا جوتنملا نم اءزج نوكت–
.ىرخأ داوم

ددجملا زوليليسلا ةيشغأ نوكت نأ نكمي:4 ةداملا
: اّمإ ،هالعأ2 ةداملا يفةددحملا

،ةيلطم ريغ )١

،زوليليسلا نم قتشم ءالط ةطساوب ةيلطم )2

.ةيكيتسالب داوم نم بكرم ءالط ةطساوب ةيلطم )٣

داوملا تاعومجم وأ داوــــملا ةــــمئاق ددـــــحت:5 ةداملا
قحلملا يف ،ددجملا زوليليسلا ةيشغأ عنص يف اهبصخرملا

.رارقلا اذهب

ريغ ددــــــجملا زوليلــــيسلا ةيــــــشغأ عنــــــصت ال:٦ ةداملا
،زولـيلــــيسلا نم قتـــــــشم ءالط ةطـــــساوب ةيـــــلطملاو ةيــــــلطملا
داوملا تاعومجم وأ داوملا نم ّالإ ،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا
.رارقلا اذهب قحلملا يف ةددحملا

تاعومجم وأ داوملا لامعتساب صّخري ال :٧ ةداملا
عنصل ،رارـــــقلا اذـــــهب قحـــــلملا يف ةددـــــحملا كلـــــت رـــــيغ ،داوــــــملا
ةطساوب ةيلطملاو ةيلطملا ريغ ددجملا زوليليسلا ةيشغأ

اذإ ّالإ ،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا زوليليسلا نم قتشم ءالط
وأ )تاغبصو تانولم( ةنولم داومك داوملا هذه تلمعتسا

يف داوملا هذه لاقتنال اراثآ كرتت ّالأ طرشب ةقصال داومك
.اهيلع وأ ةيئاذغلا داوملا

ةيلطملا ددجملا زوليليسلا ةيشغأ عنصت:٨ ةداملا
يف ةروكذملاو ةيكيتسالب ةدام نم بكرم ءالط ةطساوب
تاعومجم وأ داوملا نم طقف ءالطلا عضو لبق ،هالعأ٤ ةداملا
.رارقلا اذهب قحلملا نم لوألا ءزجلا يف ةددحملا داوملا

ةيشغأ ىلع عضولل هجوملا ءالطلا عنصي ال:٩ ةداملا
ةدام نم بكرم ءالط ةطساوب ةيلطملا ددجملا زوليليسلا

وأ داوملا نم ّالإ ،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملاو ةيكيتسالب
.هب لومعملا ميظنتلا يف اهب صخرملا داوملا تاعومجم

ةيشغأل ةعوبطملا ةهجلا سمالت ّالأ بجي :01 ةداملا
.ةيئاذغلا داوملا ،ددجملا زوليليسلا

ةّيمسّرلا ةدـــيرــــجلا يف رارــــــقلا اذـــــه رــــــشني:11 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩ يف رئازجلاب رّرح
 .٩١٠2  ةنس يفناج٦١
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دودحلاتايمستلا

ددجملازوليليسلا .أ

تافاضملا .ب
يف )ك/ك(%٧2 يواـــــــــســــــي وأ نــم رــــــغــــــصأ-

.عومجملا

يلـــطــلـــــــل ةــــهـــــــجوــملا ةــيــشغألا يــف طــــقــــف-

ةــيــئاذــغــلا داوملا يف كلذ دــعــب ةــلــمــعـــتسملاو

ءاملا ىلع يوتحت ال يتلا يأ ،ةللبملا ريغ

.حطسلا ىلع ايئايزيف رحلا

نم ةيلامجإلا ةيمكلا زواجتت نأ نكميال -

رــــثــــيإ )لــــيـــــثـــــيإ يسكوردـــــيـــــه -2( يئاـــــنـــــث

ةيئاذغلا  داوملا يف ةدوجوملا لويدناثيإو

غلم٠٣ عونلا اذه نم ءاشغلا تسمال يتلا

.ةيئاذغلا ةداملا يف غلكلا يف

.٠٠2١و٠٥2 نيب طسوتملا يئيزجلا نزولا -

وأ نم رغصأ طسوتملا يئيزجلا نزولا -

رحلا لويدنابورب -٣,١ ىوتحمو٠٠٤ يواسي

.ةداملا نــــم  )ك/ك(%١ يواــــــــسي وأ نـــــم رغــــــــــصأ

تاللبملا .1

)لــيــثــيإ يسكوردــيــه -2(يئانث

.﴾لوكيلغنالـيثيإلا يئانث =﴿رثيإ

.﴾لوكيلغ ناليثيإلا يداحأ =﴿ لويدناثيإلا

.لويدناتوب -٣,١

.لوريسيلغ

نالــــــــــيــبورـــــب -2,١ =﴿ لوــــــيدــــناــــبورـــب -١,2

.﴾لوكيلغ

ناليثيإ ددعتم =﴿ ناليثيإ يسكوأ ددعتم

.﴾لوكيلغ

-2,١ =﴿ ناليبورب يسكوأ ددعتم -١,2

.﴾لوكيلغ ناليبوربددعتم

. لوتيبروس

.لوكيلغ ناليثيإ يعابر

.لوكيلغ ناليثيإ يثالث

.يروألا

قحلملا

 ددجملا زوليليسلا ةيشغأ عنص يف اهب صّخرملا داوملا  تاعومجمو داوملا ةمئاق

ةيلطملا ريغ ددجملا زويليسلا ةيشغأ : لوألا ءزجلا

)ك/ك(% 2٧ يواسي وأنم ربكأ -



04  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0441 ماع لاّوش0٢
292929م٩10٢ ةنس وينوي٣٢

دودحلاتايمستلا

تافاضم -٢
ىرخأ

مسقلا -1.٢
لوألا

)عبات(قحلملا

يف )ك/ك(%١ يواـــــــــســـــي وأ نـــــــــم رـــــغــــــصأ -
.عومجملا

وأ داوملا ةــــيــــمــــك زواــــجــــتــــت نأ نــــكـــــمـــــي ال -
2مسد / غلم2 هاندأ ةروكذملا داوملا تاعومجم

.يلطملا ريغ ءاشغلا نم

،٤HN،aC نـم هــحالـــمأو كيــتـيـسألا ضـمــح
gM،K،و aN.

،٤HN،aC نم هحالمأو كيبروكسألا ضمح
gM،K،وaN.

.مويدوصلا تاوزنبو كييوزنبلا ضمح

،٤HN،aC  نم هحالمأو كـــيمروـــــفلا ضـــــــمح
gM،K،وaN.

ريغ وأ ةعبشملا ةيطخلا ةينهدلا ضامحألا
نوبرك نم يجوز ددع عم ةعبشملا

ضاـــــــــــــمــــــحأ اذـــــــــــكو٠2C ىلإ8C نــــــــــم
كيــــيــــلوألا عورــــخو  كيـــــنـــــيـــــهـــــيـــــبـــــلا

،٤HN،aC،gM،K،aN  نــــــم اهـحالمأو
lAوnZ.

،كيــــــــيلـاـــملا ،كــيــتكاللاlوdو كــيرتـــيــــــسـلا ضــمـــــح
.KوaN  نم هحالمأو كيرثراثلا-١

،٤HN،aC نم هحالمأو كيبروسلا ضمح
gM،KوaN.

ةعبشملا ةيطخلا ةينهدلا ضامحألا ديمأ
نم يجوز ددع عم ةعبشملا ريغ وأ
دــــــيـــــــــمأو٠2C ىلإ8C نـــــــم نوــــــــبرـــــــكلا
.كييلوألا عورخو كينيهيبلا ضامحأ

. ةيلصألا ةيئاذغلا تايوشنلاو ءاشنلا

ةــــلدــــعملا ةــــيــــئاذــــغــــلا تاــــيوشنــــلاو ءاشنـــــلا
.ةيئايميك ةقيرطب

.زوليمألا

موــــــــيسلاــــــــكــــــــلا روروــــــــلــــــــكو تاــــــــنوــــــــبرـــــــــك
.مويزينغملاو

ضامحألاعملورسيلغلاتاريتسا
ةعبشملا ريغو ةعبشملاةيطخلاةينهدلا

٠2C ىلإ8C نم نوبركلا نم يجوز ددع عم
-2١ ،كيرـــتـــيسلا ،كيـــبـــيدألا ضاـــمــــحأ وأ/و
يسكوأ( كيراــــــــــــــيــــــــــــــتس يسكوردـــــــــــــــيـــــــــــــــه

.كييلوألا عورخو )نيرايتس

تافاضملا .ب

)عبات(



ـه0441 ماع لاّوش040٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩10٢ ةنس وينوي٣٢ 303030

دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

.٠٠٠٤و٠٠2١ طسوتملا يئيزجلا نزولا-

داوملل ةيلامجإلا ةيمكلا زواجتت نأ نكمي ال -
الو ،يلطملا رـــيــــغ ءاشغــــلا نــــم2مسد /غـلــم١
تاعومجم وأ داوملا ةيمك زواجتت نأ نكمي
اّدح وأ(2مسد /غلم2,٠ هاندأ ةروكذملا داوملا
.يلطملا ريغ ءاشغلا نم )ةددحم تناك اذإىندأ

نم2مسد /غلم٥٠,٠  يواسي وأ نم رغصأ -
 .يلطملا ريغ ءاشغلا

ددع( ناليثيإ يسكوأ ةددعتم تاريتسا
8 نيب ناليثيإ يسكوأ تاعومجم
ةيطخلا ةينهدلا ضامحألا عم )٤١و
ددع عم ،ةعبشملا ريغ وأ ةعبشملا

.٠2C ىلإ8C نم نوبركلا نم يجوز
ضاـــمـــحألا عـــم لوـــتـــيـــبروسلا تارـــيـــتسا

ريغ وأ ةعبشملا ةيطخلا ةينهدلا
نــــــــم يجوز ددـــــــــع عـــــــــم ةـــــــــعـــــــــبشملا
.٠2C ىلإ8C نم نوبركلا

ضمــــح تارــــيــــتسا يئاــــنــــث وأ/و -يداـــــحأ
وأ/و لوــيدــناــثـــيإلا عـــم كيراـــيـــتسلا

ريثإ )ليثيإ يسكورديه -2(يئانث
 .لوكيلغ ناليثيإ يثالث وأ/و

،موـــــيـــــنـــــموـــــلألا دـــــيسكوردــــــيــــــهو دــــــيسكوأ
مويسيليسلا ،مويزنغملا ،مويسلاكلا

ةـهـيـمملا تاـكـيـلـيسلاو تاـكـيــلــيسلاو
مويزنغملا ،موـيسلاـكـلا ،موـيـنـموـلألاـب
 .مويساتوبلاو

ناليثيإ ددعتم =[ ناليثيإ يسكوأ ددعتم
.] لوكيلغ

.مويدوصلا تانويبورب

.مويدوصلا تانوفلوس نازنب )8C -8١C( ليكلأ

.مويدوصلا تانوفلوس نيلاطفن ليبوربوزيإ

.مويدوصلا تافلوس )8C -8١C( ليكلأ

.مويدوصلا تانوفلوس )8C -8١C(ليكلأ

.مويدوصلا تانيسكوسوفلوس ليتكوأ يئانث

يسكوردـــيـــه يئاـــنـــث تاراـــيـــتس يئاـــنـــث
نيمأ يثالث ناليثيإ -يئانث ليثيإ
.تاتيسأ يداحأ

موـيزـنـغملا ،موـيـنوــمألا تاــفــلوس لــيروــل
.مويساتوبلاو

’N,N-ونيمأ يئانث ليورايتس يئانث
ليوثملاـب يئاـنـث-N,N’و ناـثــيإ
لويلوأ يئانث -N,N’و ناثيإ ونيمأ
.ناثيإ ونيمأ يئانث

تافاضم -٢
ىرخأ

مسقلا -٢.٢
يناثلا

تافاضملا .ب

)عبات(



04  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0441 ماع لاّوش0٢
313131م٩10٢ ةنس وينوي٣٢

دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

نم2مسد /غلم١,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
 .يلطملا ريغ ءاشغلا

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ريغ ءاشـــــــغلا نم2مـــــسد /غلــــم١داوـــــــملل
.يلطملا

رغصأ رحلا ديهدلامروفلا نم ىوتحملا -
ءاشغلا نم2مسد /غلم٥,٠ يواسي وأ نم
.يلطملا ريغ

وأ نم رغصأ رحلا نيماليملا نم ىوتحملا -
ريغ ءاشغلا نم2مسد /غلم٣,٠ يواسي
.يلطملا

رغصأ رحلا ديهدلامروفلا نم ىوتحملا -
ءاشغلا نم2مسد /غلم٥,٠ يواسي وأ نم
.يلطملا ريغ

وأ نم رغصأ رحلا نيماليملا نم ىوتحملا -
ريغ ءاشغلا نم2مسد /غلم٣,٠ يواسي
.يلطملا

نم2مسد /غلم٥٧,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.يلطملا ريغ ءاشغلا

رغصأ رحلا ديهدلامروفلا نم ىوتحملا -
ءاشغلا نم2مسد /غلم٥,٠ يواسي وأ نم
.يلطملا ريغ

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ريغ ءاشغلا نم2مسد /غلم١٠,٠ داوملل
.يلطملا

-ناليثيم( يئانث -٤,٤ - ليسد يعابس -2
.نيلوزاسكوأ )تارايتس

لـيـثـيإ دـيـماراـيـتس وـنـيـمأ نالـيـثـيإ ددـعـتــم
.تافلوس

دـيـهدـلاـمروـف نيمالـيـم فـيــثــكــت جوــتــنــم
وأ دـــــحاو عـــــم لدـــــعملا وأ لدـــــعملا رـــــيــــــغ
 : ةيتآلا تاجوتنملا نم ديدعلا
،نيمأ يثالث -ناليثيإ يئانث ،لوناتوب

،نيمأ يعابر ناليثيإ يثالث،لوناثيإ
-يثالث ، نيمأ يسامخ ناليثيإ يعابر
 ،نيمأ )ليثيإ يسكورديه -2(

لـيـبورــب يئاــنــث وــنــيــمأ يئاــنــث -٣,٣‘
يئاـــنـــث وـــنـــيـــمأ يئاـــنـــث -٤,٤’،نيمأ
نيمأ ليتوب

- يروأ - نيمالـــيملا فـــيــــثــــكــــت جوــــتــــنــــم.
-2( - يثالثو لدعملا ديهدلامروف
.نيمأ )ليثيإ يسكورديه

.نيميإ ناليثيإ ددعتمو نيمأ ناليثيإ ددعتم

دـيـهدـلاـمروــف - يروألا فــيــثــكــت جوــتــنــم
وأ دـــــحاو عـــــم لدـــــعملا رـــــيـــــغ وأ لدــــــعملا
: ةيتآلا تاجوتنملا نم ديدعلا
ضمح ،كينوفلوس ليثيم ونيمأ ضمح

ونيمأ يئانث ،لوناتوب ،كيلينافلوس
لـيـثـيإ يئاـنـث ،وـنـيــمأ يئاــنــث ، ناــتوــب
لـيـبورــب يئاــنــث ،وــنــيــمأ يئاــنــث ،نيمأ
يئاــنــث ،ناــبورــب وــنــيــمأ يئاـــنـــث ،نيمأ
،لوــــــناــــــثــــــيإ ،نيمأ يثالــــــث ،نالــــــيـــــــثـــــــيإ
،ناليثيإ يعابر ،لوناثيم ،نيديناوغ
يعابر ،ناليثيإ يثالث ،نيمأ يسامخ
 .مويدوصلا تيفلوس ،نيمأ

ةـيــئاذــغــلا توــيزــلا تالــعاــفــت تاــجوــتــنــم
.ناليثيإ يسكوأ ددعتمو ةينيمألا

.نيمأ لوناثيإ يداحأ تافلوس ليرول

تافاضم-٢
ىرخأ

مسقلا -٢.٣
 ثلاثلا

تيبثت لماع-

تافاضم -٢
ىرخأ

مسقلا -4.٢
عبارلا

تافاضملا .ب

)عبات(



ـه0441 ماع لاّوش040٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩10٢ ةنس وينوي٣٢ 323232

دودحلاتايمستلا

ددجملازوليليسلا .أ

ءالطلا .ج

.لوألا ءزجلا يف ةروكذملا دودحلا سفن -

ةـيـلاـمـجإلا ةـيـمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ىلع ءالــــطلا نم2مـــــسد /غـــــلم٠٥ داوــــــملل
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا

نم2مسد /غلم٠2 يواسي وأ نم رغصأ -
داوـــــمـــــلـــــل سمالملا حـــــطسلا ىلع ءالـــــطـــــلا
نيب توزألا ىوـتـحـم حوارــتــي ،ةــيــئاذــغــلا

تارتين يف )ك/ك( %2,2١و )ك/ك( %٠١,8
.زوليليسلا

ةـيـلاـمـجإلا ةـيـمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ىلع ءالطلا نم2مسد /غلم٥,2١ داوملل
طقفو ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا
ددــجملا زوــلــيــلــيسلا  ةـــيشغأ رـــيضحـــتـــل
تارتين نم اساسأ دعم ءالطب ةاطغملا
.زوليليسلا

ريميلوبلا .1

كيــلــيــثــيإ يسكوردــيــه ،كيــلـــيـــثـــيإلا رـــيـــثإ
كيـلـيـثـيـمو كيـلـيــبورــب يسكوردــيــه
 .زوليليسلا

.زوليليسلا تارتين

.نييزاكلا

، رــمــلــبــتـــلا تاـــجوـــتـــنـــم وأ /و ناـــفوـــلوـــك
يسكــــــعــــــلا بساــــــنــــــتـــــــلا وأ ةـــــــجردـــــــهـــــــلا

،كيــلــيــثـــيملا لوـــحـــك نـــم هـــتارـــيـــتسإو
ؤفاـكـتـلا ددـعـتـم لوـحـكو كيـلـيــثــيإلا
2C-٦Cلوحكلا اذه نم طيلخ وأ. 

ةجردهلا ، رملبتلا تاجوتنم وأ /و نافولوك
عـــــم فـــــثـــــكملا يسكـــــعـــــلا بساـــــنــــــتــــــلا وأ
وأ/و كيــيــلاملا وأ/و كيــلــيرــكألا ضاـــمـــحأ
وأ/و كيراـــــــــموـــــــــفــــــــــلا وأ/و كيرــــــــــتــــــــــيسلا
يسكورديه -٤( يئانث2,2 وأ/و كيلاطفلا

رتسؤملاو ديهدلامروف نابورب )لينيف
لوحك وأ كيليثيإلا ،كيليثيملا لوحكب
نم طيلخ وأ٦C ىلإ2C نم ؤفاكتلا ددعتم
.لوحكلا اذه

يسكورديه -2 ( يئانث نم ةقتشم تاريتسإ
ةفاضإلا تاجوتنم عم ريثإ )ليثيإ

B-يئاــنــث وأ/و ناــتــنــب يئاــنــث ،ناــنـــيـــب
.كييلاملا ديرديهنأو نابرث

.ةيئاذغلا نيتاليجلا

ةيلطملا ددجملا زويليسلا ةيشغأ : يناثلا ءزجلا

.لوألا ءزجلا يف ةروكذملا دودحلا سفن -

تاجنتارلا .٢

تافاضملا .ب
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دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

.تيبثت لماع رظنأ -

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
حطسلا ىلع ءالطلا نم2مسد/غلم٦ داوملل
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا

ءالطلا نم2مسد /غلم٠,٤ يواسي وأ رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع

طافسوفلا ةيمك زواجتت نأ نكمي ال -
: لينيف يئانث ليسكيه ليثيإ -2

اذهل ةسمالملا ةيئاذغلا ةداملا نم غك /غلم٤,2 )أ

 وأ  ،ءاشغلا نم عونلا

حطسلا ىلع ءالطلا نم2مسد /غلم٤,٠)ب
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا

وأ/و فيفجتلل هتاجوتنمو عورخلا تيز
عـم فـيـثـكــتــلــل هــتاــجوــتــنــمو ةــجردــهــلا

،كيبيدألا ضامحأ لوريسيلغلا ددعتم
كيـــــلاـــــطـــــفـــــلا ،كيـــــيـــــلاملا ،كيرـــــتـــــيسلا

.كيسابيسلاو

.]رامد =[ ةيعيبطلا تاجنتارلا

.]كينيبريث تاجنتار =[ نانيب-B-ددعتم

.ديهدلامروف يروأ تاجنتار

.ليتوبلا يثالث تارتيس ليتيسأ

لــيـــثـــيإ -2( يثالــــث تارــــتــــيس لــــيــــتـــــيسأ
.)ليسكيه

.ليتوبوزإلا -يئانث تابيدأ

.ليتوب-n- يئانث تابيدأ

.ليسكه-n- يئانث تاليزأ

.ليسكيه ولكيس يئانث تالاطف

يئاــنــث لــيسكــيــه لــيــثـــيإ -2 تاداــفسوـــف
يئاـــنـــث طاـــفسوـــف : فدارــــم( لــــيــــنــــيــــف
.)ليسكيه ليثيإ -2 لينيف

- يداحأ =[ لوريسيلغلا تاتيسأ يداحأ
.] نيتيسألا

يئانث =[ لوريسيلغلا تاتيسأ يئانث
.] نيتيسأ

يثالــث =[ لورــيسيــلــغــلا تاــتــيسأ يثالـــث
.] نيتيسأ

.ليتوب - يئانث تاسابيس

.ليتوب-n-يئانث تارثراث

.ليتوب -وزيإ -يئانث تارثراث

تاحفصملا .٣
ةيكيتسالبلا

ءالطلا .ج

)عبات(
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دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
زوليليسلا ءاشغ يف2مسد /غلم٦ داوملل
ءالطلا كلذ يف امب ،يلطملا ريغ ددجملا

.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع

لوألا ءزجلا يف ةدوــــجوملا دوــــيــــقـــــلا سفـــــن -
ءاشغب2مسد /غــلــم ـب تاــيــمــكــلا طـــبـــترـــت(
يف امب ،يلطملا ريغ ددجملا زوليليسلا
داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا كلذ
.)ةيئاذغلا

وأ داوملا ةـــــيـــــمـــــك زواـــــجـــــتــــــت نأ نــــــكــــــمــــــي ال -
2مسد /غلم2 ،هاندأ ةروكذملا داوملا تاعومجم

ءالطلا نم )ةصاخ تناك اذإ ىندأ اّدح وأ(
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع

نم2مسد/غلم١ يواسي وأ نــــــــم رـــــــــغصأ -
داوـــــمــــــلــــــل سمالملا حــــــطسلا ىلع ءالــــــطــــــلا
.ةيئاذغلا

نم2مسد/غلم2,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
داوـــــمــــــلــــــل سمالملا حــــــطسلا ىلع ءالــــــطــــــلا
 .ةيئاذغلا

lلوناكيد ينامث-١و لوناكيد يسادس.

ةــيــطخلا ةــيــنــهدــلا ضاــمــحألا تارـــيـــتسإ
ددـــع عـــم ةـــعـــبشملا رــــيــــغ وأ ةــــعــــبشملا

امب٠2C  ىلإ8C نم نوبركلا نم يجوز
عــــم كيـــــيـــــلوألا عورـــــخ ضمـــــح كلذ يف

، كيــــــــلــــــــيـــــــــثـــــــــيإلا يطخلا لوـــــــــحـــــــــكـــــــــلا
.كييلوألاو كيليمألا ،كيليتوبلا

ضاــمــحأ ىلع يوــتــحـــي اـــناـــتـــنوـــم عـــمش
وأ /و ىقنملا )٦2C -2٣C( كيناتنوملا
٣-١ وأ/و لوــيدــناــثــيإلا عـــم هـــتارـــيـــتسإ
مويسلاكلا نم هحالمأ وأ/و لويدناتوب
.مويساتوبلاو

.ابونراك عمش

.لحنلا عمش

.وترابسإلا عمش

.اليلدناكلا عمش

 .ناسكوليس ددعتم ليثيم يئانث

ىلع يوتحي( يديسكوبإلا اجوصلا تيز
.)%8 و٦ نيب ناريسكوألا

نيلاتسيركوركيم عمشو رركملا نيفاربلا
.رركملا

.لوثيرثيريإ يسامخ تارايتس يعابر

ليسيد ينامث( يئانثو يداحأ طافسوف
.)ناليثيإ يسكوأ يئانث

تاـــــــــفاضم .٢.4
ءالطلاب ةصاخ

تافاضم .4.1
يف ةروـــــــكذــــــــم
 لوألا ءزجلا

تاـــــــــــــفاضم .4
 ىرخأ

ءالطلا .ج

)عبات(
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دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

نم2مسد/غلم٦٠,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا

نم2مسد/غلم٦٠,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا

نم2مسد/غلم٦٠,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ىلع ءالـــــــــــطلا نم2مــــــــــسد/غــــــلم٦,٠ داوـــــملل
ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا

نم2مسد/غلم٦٠,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا

ةرتسؤملاو )٠2C-  8C( كيتافيلألا ضامحأ
يسكورديه -2( يئانث وأ يداحأ عم
.نيمأ )ليثيإ

لوزينأ يسكورديه -٤ -ليتوب -ثراث -٣ و -2
﴾AHB لوزينأ يسكورديه ليتوب [

لونيف ليثيم -٤ -ليتوب - ثراث - يئانث -2,٦
.﴾ THB -نيولوت يسكورديه ليتوب[

يئانث -)ليسكه ليثيإ -2( يئانث تايلام
-n-ناتاليتكوأ.

.ليتوبلا تاتيسأ
.ليثيإلا تاتيسأ
.ليتوبوزيإلا تاتيسأ
.ليبوربوزيإلا تاتيسأ
.ليبوربلا تاتيسأ
.نوتيسألا

.لوناتوبلا -١
.لوناثيإلا

.لوناتوبلا -2
.لونابوربلا -2
.لونابوربلا -١

.ناسكهولكيس
.لوكيلغ ناليثيإلا كيليتوبلا يداحأ ريثيإ
كيـــتــــيــــتوــــبــــلا يداــــحأ رــــثــــيإلا تاــــتــــيسأ

.لوكيلغ ناليثيإلا
.نوتيس ليثيإ ليثيم
.نوتيس ليتوبوزيإ ليثيم
.ناروفورديه يعابر

.نيولوت

تابيذملا .5

: ةظحالم

ءاشغ ةيمكل ةبسنلاب بسحتو )ك/ك( ةلتكلا /ةلتكلاب قحلملا اذه نم يناثلاو لوألا نيءزجلا يف ةنّيبملا ةيوئاملا بسنلا نع رّبعي –
.يلطملا ريغ رديهنألا  ددجملا زوليليسلا

.نيسوق نيب تعضو ةداتعملا ةينقتلا تايمستلا –

.ةواقنلا صئاصخب قلعتي اميف ةديج ةينقت ةيعون نم ةلمعتسملا داوملا نوكت –

ءالطلا .ج

)عبات(


