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ةراجتلا ةرازو

٣٢ قفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٦٢ يفخّرؤـــم رارـــق
ةــبسن دـــيدحت جهـــنـــم لـــعـــجـــي ،٩١٠٢ ةــنس رــبــمــفوــن
.ايرابجإ ،ةدبزلا يف ةمسدلا ريغ ةفاجلا ةداملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

٤2 يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نـــمضتملاو٩١٠2 ةـــنس سراــــم١٣ قـــــفاوملا٠٤٤١ ماـــع بـــجر
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيــفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
قــــلعتملاو٠٩٩١ ةـــــنس يفناج٠٣ قـــــفاوملا٠١٤١ ماـــــع بــــــجر
اــمـــيس ال ،مـــّمـــتملاو لّدـــعملا  ،شغـــلا عـــمـــقو ةدوـــجلا ةـــباــقرـــب
 ،هنم٩١ ةداملا

يف خّرؤملا٣٥٤-2٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
يذــــــلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قــفاوملا٣2٤١ ماــع لاّوــش٧١
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا82٣-٣١ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
٣١٠2 ةــنس رــبمتبس٦2 قــفاوــملا٤٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٠2
ةيامح دصق رباخملا دامتعا تاـيفيكو طورــش ددــحي يذـــلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

٠١ يف خّرؤملا2٦–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٧١٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

١2 يف خّرؤملا كرــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــقــــــلا ىضتــــــقمبو –
قلعتملاو8٩٩١ ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا٩١٤١ ماع نابعش
،كالهتسالل اهعضو تايفيكو ةدبزلل ةينقتلا تافصاوملاب

: يتأي ام ررقي

موــسرملا نـــم٩١ ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قـفاوملا٠١٤١ ماـــع بـــجر٣ يف خّرؤــــملا٩٣-٠٩ مـــقر يذيـــفنتلا

فدـــــهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠٩٩١ ةنس يفناج٠٣
ريغ ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحت جـــهنم لــــعج ىلإ رارـــقلا اذـــه
.ايرابجإ ،ةدبزلا يف ةمسدلا

ريــــغ ةـــفاـــجلا ةداـــملا ةبــــسن ديدـــحت لـــــــجأ نـــــــم :٢ ةداملا
شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارم رباخم نإف ،ةدبزلا يف ةمسدلا

جهنملا لامعتساب ةمزلم ضرغلا اذهل ةدمتعملا رباخملاو
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نّيبملا

رمألا دنع ربخملا فرط نم جهنملا اذه لمعتسي نأ بجي
.ةربخ ءارجإب

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
.ةيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٦2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.٩١٠2 ةنس ربمفون

بالج ديعس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

 ريغ ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحـت جهنم
 ةدبزلا يف ةمسدلا

: قيبطتلا لاجم .١

ةداملا ةبسن باسحل ةيعجرملا ةينقتلا جهنملا اذه ددحي
 .ةدبزلا يف ةمسدلا ريغ ةفاجلا

: فيرعتلا .٢

ريغ ةفاجلا ةداملا ةبسنب ،جهنملا اذه موهفم يف ،دصقي
: ةمسدلا

لمعلا ةقيرط بسح ددحت يتلا داوملا نم يلتكلا ءزجلا
.جهنملا اذه يف ةنّيبملا

: أدبملا .٣

،ةدبزلا نم ةفّرعم ةلتك ءام رخبي –

رــــثــــيإ ةــــطساوــــب ةدــــبزــــلــــل ةـــــمسدـــــلا ةداملا صلـــــخـــــتست –
و ،لورتبلا

 .ةيقبتملا داوملا ةلتك ددحت –

ةرياطتم تابيذم مادختسا جهنملا اذه بلطتي: ةظحالم
ةــمزالــلا تاــطاـــيـــتـــحالا ذـــخأ بجـــي كلذـــل ،باـــهـــتـــلالـــل ةـــلـــباـــق
.تابيذملا هذه لامعتسا ءانثأ ةرطاخملاب ةقلعتملا

: فشاوكلا .٤

.طقف اهب فرتعم ةيليلحت ةيعون تاذ فشاوك لمعتست
ءارجإ دنع غلم١ قوفت اياقب فشاوكلا هذه كرتت ال نأ بجي
  .جهنملا اذه لحارم فلتخم بسح ةبرجتلا

م°٠٣ نيب ةروصحم نايلغ ةطقن وذ لورتبلا رثيإ٤.١
]٣HC)2HC(٣HC٣[  )enatneP( ناـــتــــــنـــبلا هـــــــــنع الــــيدـــــــب وأم°٠٦و

.م°٦٣ نايلغ ةطقنوذ

 :تازيهجت .٥

: يتأي ام اميس ال ،ربخملا يف ةلوادتملاتاودألا

ةقدبو غلم١ بيرقتب نزولا حمسييليلحت نازيم٥.١
.غلم١,٠  ـب ةراشإلا
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ةرارحلا تبثمب ةدوزم ،ةيوهت وذفيفجتلازاهج٥.٢
مــــــــجــــحلا يف م°2± م°2٠١ يف ةرارــــــحلا طــــبــــــض ىلـــــع رداــــق
.فيفجتلا زاهجل لمعتسملا

لثم مئالم ففجم لماعب دوزمةبوطرلا عزان زاهج٥.٣
رــــشؤــــمب فــــيفــــجتلا ثيدـــــح)ecilis ed leg(سيــــليـــــسلا مالــــــه
.ةبوطرلا

لكآتلل مواقم ندعمب وأ ججزملافزخلاب تالوسبك٥.٤
ملم٠٤و ملم٠2 نيب روصحم اهلوط ،ةبرجتلا طورش يف

.مم٠٧و مم٠٥ نيب روصحم اهرطقو

اـهـتاـماسم رـطـق ،سلـكـتـم جاـجزـبحيشرتلا ةـقـتوـب٥.٥
.صاصتمالا ةلجوح اذكو رتم وركيم٠٤و٦١ نيب روصحم

.ىّلـغم يئام ماّمح٥.٦

.يجاجزو ميقتسم جرلا زاهج٥.٧

: ةنّيعلا عاطتقا٦

تريغت وأ ةفلتم ريغ اقح ةلثمم ةنّيعلا نوكت نأ بجي
.نيزختلا وأ لقنلا ءانثأ

ءاطغب دوزم ماكحإب قلغم ءاعو يف ةنّيعلا ملتست نأ بجي
باـعـيـتسا ةردــق نوــكــت نأ بجــي ،ءاــمــلــل نادــقــف يأ يداــفــتــل
ةيلامجإلا ةعسلا يثلثو فصن نيب ةّنيعلا ألمت ثيحب ،ءاعولا
.ءاعولل

يف ماكحإب قلغم ءاعو يف ةبرجتلا ةنّيع ظفحت نأ بجي
.م°٤١وم°2 نيب ةروصحم ةرارح ةجرد

:ةبرجتلاةنّيعريضـحـت .٧

ماكحإبقلغمءاعويفةاوتحملاةبرجتلاةنّيعنخست٧.١
.م°٥٣ زواجتت ال ةرارح ةجرد ىلإ

ءاعو يف ةاوتحملا ةبرجتلا ةنّيع نخست ،نوهدلا لصفل
نيب روصـــحملا سناـــــجتلا ةرارح ةــــجرد ىتح ماــــــكحإب قلــــــغم
.م°٠٣و م٤2°

ىتـح قـلـغملاءاعولايفةاوتحملاةبرجتلاةنّيعجزمت
جرلا زاهج ةطساوب ءاوس( ةسناجتم ةلتك ىلع لوصحلا
بجـي .بلـحــتسمــلــل فــلــت يأ نود )يودــيــلا وأ يكــيــناــكــيملا
.ءاملا نادقف بنجتل تاطايتحالا لك ذاختا

ةادأ ةـطساوـب هــيــلــع جرــتو نزوــلا لــبــق ءاــعوــلا حــتــفــي٧.٢
تقولا نم ةرتــــــفل ةحطـــــسم ةقــــــعلم وأ ةقعلم : الثم .ةمئالم
.ناوث٠١ زواجتت ال

: لمعلا ةقيرط .٨

 : حيشرتلا ةقتوبو جرلا زاهجو ةلوسبكلا ريضحت٨.١

فيفجتلا زاهج يف ةعاس ةدمل )٥.٤( ةلوسبكلا ففجت٨.١.١
ةقتوبو )٥.٧(جرلازاهجعضويو .م°2٠١ ةـــطوـــبضم )2.٥(
.ةلوسبكلالخاد )٥.٥(حيشرتلا

يف حيشرتلا ةقتوبو جرلا زاهجو ةلوسبكلا دربت٨.١.٢
.نزولا ةفرغ ةرارح ةجرد يف )٥.٣( ةبوطرلل عزانلا زاهجلا

جرلا زاهجو ةلوسبكلا نزوت ،)٥.١( يليلحت نازيم ةطساوب
.)٠m( غلم١ بيرقتب حيشرتلا ةقتوبو

ةرارــــح ةـــجرد لــــصتل ةيــــفاك ةقـــيقد٥٤ اموـــــمع : ةظحالم
.نزولا ةفرغ ةرارح ةجرد ةلوسبكلا

زاهجو ةلوسبكلا نزوتو ،حيشرتلا ةقتوب بحست٨.١.٣
.)١m( غلم١ بيرقتب

عابتا نّيعتيف ،ةبرجتلا ةنّيع نم رثكأ مادختسا مت اذإ
.)حيشرتلا ةقتوبو جرلا زاهجو ةلوسبك( ءارجإلا سفن

: ةبرجتلا ةنّيع ريضحت٨.٢

ةلوسبكلا يف )٧.2( ةبرجتلا ةّنيع نم غ٥ يلاوح عضوت٨.٢.١
.)2m( غلم١ بيرقتب نزوتو

جرلا زاهجو ةبرجتلا ةنّيع عم ةلوسبكلا نخست٨.٢.٢
)٥.2( فيــــــــفـــــــجتلا زاهـــــــج يف ،لـــــقألا ىلع ،ةعاـــــس٥١ ةدـــــمل
.م°2٠١ يف ةـــطوبــــضم

ةـــنـــّيـــع عـــم ةــــلوسبــــكــــلا نيخست نــــكــــمــــي ،كلذ نــــع اًضوــــع
عم ،ابـــيرقت ةقــــيقد٠٣ ةدــــمل )٥.٦( يئاــــــم ماّمح يف ةـــبرـــجــــتلا
راخبل ةلوسبكلا عاق نم ربكألا ءزجلا ضيرعت ىلع صرحلا
ةدمل رارمتساب ةبرجتلا ةنّيع جرت .ىّلغملا يئاملا مامحلا
عضوــت كلذ دــعــب ،يجاــجزــلا جرــلا زاــهــج ةـــطساوـــب نيخستـــلا
فيفجتلا زاهج يف ةقيقد٠٣ ةدمل ةبرجتلا ةنّيعو ةلوسبكلا
.م°2٠١  يف ةطوبضم )2.٥(

ةرارح ةجرد يف ةبرجتلا ةنّيعو ،ةلوسبكلا دّربت٨.٢.٣
.طسولا

: ديدحتلا٨.٣

ةبرجتلا ةّنيعل )٤.١( لورتبلا رثيإ نم للم٥١ فاضي٨.٣.١
ربكأ لصفي .بيرـــــــقتلاب م°٥2 ةرارح ةجرد يف ةلوسبكلا يف

ةلوسبكلا عاق وأ ناردج يف ةدوجوملا اباقبلا نم نكمم ردق ددع
ةـقـتوـب يف بيذملا لـقـنـي .يجاــجزــلا جرــلا زاــهــج لاــمــعــتساــب
.صاصتمالا ةلجوح لخاد بكسيو حيشرتلا
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عـــــبرأل )8.٣.١( يف ةنّيبـــــملا لمعلا ةقيرـــــط ىرـــــجت٨.٣.٢
ةلوسبكلا ىلع ةمسدلا ةداملل رثأ يأ رهظي مل اذإ .تارم
كلذو حيشرتلا ةقتوب يف اياقبلا نم نكمم ردق ربكأ لقني
داعت ،ةمسدلا ةداملا نم راثآ تيقب اذإ .ةعبارلا ةيلمعلا ءانثأ

ةداملا رثأ ةلازإ ةياغ ىلإ  )8.٣.١( يف ةنّيبملا لمعلا ةقيرط
.ايلك ةمسدلا

رثيإ نم للم٥2 ـب حيشرتلا ةقتوب يف اياقبلا لسغت٨.٣.٣
.ابيرقتم°٥2 يف دربملا لورتبلا

يـــــــجاـــجزلاجرلازاهـــــــجوةـــغراـــفةلوــــسبكلافــــفجت٨.٣.٤
)٥.2( فيفجتلا زاهج يف ةقيقد٠٣ةدملحيشرتلاةقتوبو
.م°2٠١ يف ةطوبضم

ةقــــتوـــبو يـــجاـــجزلا جرلا زاهـــــجو ةلوـــســـبكلا دّرـــــبت٨.٣.٥
،طسولا ةرارح ةجرد ىتح ةبوطرلا عزان زاهج يف حيشرتلا

يجاجزلا جرلا زاهجو ةلوسبكلا غلم١ بيرقتب نزوت مث
.)٣m( حيشرتلا ةقتوبو

تاـيـلـمــعو )8.٣.٤( يف ةــنــّيــبملا فــيــفــجــتــلا ةــيــلــمــع داــعـــت
يف قرفلا ىدعــــــتي ال ىتـــــح ،هالـــــعأ روـــــكذــــــملا نزولاو ديربـــتلا
ةقتوبو جرلا زاهج عم ةلوسبكلل نييلاتتم نينزو نيب ةلتكلا
،ةريخألا ةلاحلا يفو .ةلتكلا دادزت ىتح وأ غم١ حيشرتلا

.ةلجسم ةلتك ىندأب ،تاباسحلل ،ظفتحي

: جئاتنلا نع ريبعتلاو باسحلا .٩

ىلع ةدبزلا يف ةمسدلا ريغ ةفاجلا ةداملا ةبسن نع ربعي
.ةيلتك ةيوئام ةبسن لكش

ةطساوبfnW ةمسدلا ريغ ةفاجلا ةداملا ةبسن بسحت
: ةيتآلا ةلداعملا

: ثيح

fnw:ةــنــّيــعــلــل ةــمسدــلا رــيـــغ ةـــفاجلا ةداملا ةـــبسن يه،
،ةيلتكلا ةيوئاملا ةبسنلاب اهنع ربعملا

٠m: ةقتوبو جرلا زاهج عم ةغراف ةلوسبكلا ةلتك يه
،حيشرتلا

١m: جرلا زاهج عم ةغراف ةلوسبكلا ةلتك يه،

2m: ةـلوسبـكـلاو ةـبرـجـتـلـل ةـعـطـقـتملا ةـنــّيــعــلا ةــلــتــك يه
،فيفجتلا لبق جرلا زاهجو

٣m: زاهجو اياقب ىلع يوتحت يتلا ةلوسبكلا ةلتك يه
.فيفجتلا دعب حيشرتلا ةقتوبو جرلا

.مارغلاب٣mو2mو١mو٠m نع رّبعي

.ةلصافلا دعب نيمقرب ةبرجتلا جئاتن ىلع رّبعي

: ةقدلا .٠١

 : ةيراركتلا٠١.١

نيتبرجت يتجيتن نيب قلطملا قرفلا زواجتي ّالأ بجي
ةداملا سفن ىلع جهنملا سفنب امهيلع لصحتم نيتلقتسم
للحملا سفن فرط نمو ربخملا سفن يف ةبرجتلل ةعضاخلا

 ،نمزلا نم ريصق لاجم يف تازيهجتلا سفن لامعتساب
.رثكألا ىلع ،تالاحلا نم%٥ يفو )ةلتكلا يف(%٥١,٠

: ةبرجتلا ةداعإ٠١.٢

نيتبرجت يتجيتن نيب قلطملا قرفلا زواجتي ّالأ بجي
ةداملا سفن ىلع جهنملا سفنب امهيلع لصحتم نيتلقتسم
نيللحم فرط نمو ةفلتخم رباخم يف ةبرجتلل ةعضاخلا

)ةلتكلا يف(%٥2,٠ ةفلتخم تازيهجت لامعتساب نيفلتخم
.رثكألا ىلع ،تالاحلا نم% ٥ يفو

= fnW
m3 - m0
m2 - m1

× 100 %
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