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ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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سرام٧٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش٣١ يفخّرؤم رارق
ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحـت جهنم لـــعجي ،١٢٠٢ ةــنس
.ايرابجإ ،رمخملا بيلحلاو يمالهلا بيلحلا يف

––––––––––––

،ةراجتلا ريزو ّنإ–

9 يف خّرؤــــملا87-12 مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمب–
نـــمضتملاو12٠2 ةنس رـــياربف12 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

3 يف خرؤملا93-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قــــــلعتملاو٠991 ةــــنس رـــياـــني٠3 قــــفاوـــــملا٠1٤1 ماــــع بــــجر
ةداــملا اــميسال ،ممتملاو لدعملا ،شــغلا عــمقو ةدوــجلا ةــباقرب
،هنم91

يف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا2٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد12 قــــفاوملا32٤1 ماــــع لاوـــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا823-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا31٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤3٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2
كلهتسملا ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش ددحي
،شغلا عمقو

٠1 يف خرؤملا26-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو71٠2 ةنس رياربف7 قــفاوـــملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

رفص92 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
تافصاومب قلعتملاو3991 ةنس تشغ81 قفاوملا٤1٤1 ماع
،هضرعو كالهتسالل دعملا بيلحلا عاونأ ضعب

: يتأي ام رّرقي

موـــسرملا نـــم91 ةداـــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
٠3 قفاوملا٠1٤1 ماع بجر3 يف خرؤملا93-٠9 مقر يذيفنتلا

فدـــــهي ،هالـــعأ روــــكذملاو ممــــتملاو لدــــعملا ،٠991 ةــــنس رـــــياني
ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحت جهنم لعج ىلإ رارقلا اذه عورشم

.ايرابجإ ،رمخملا بيلحلاو يمالهلا بيلحلا يف

بيلحلا يف ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحت لجأ نم:٢ ةداملا
عمقو ةدوجلا ةبقارم رباخم نإف ،رمخملا بيلحلاو يمالهلا
لاــــمعتساب ةــمزلم ،ضرــغلا اذـــهل ةدـــمتعملا رــــباخملاو شــــــغلا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نّيبملا جهنملا

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

ةيمومعلا لاغشألا ريزو لثمم ،رهاظ يرمعلا ينغلا دبع–
،اوضع ،لقنلاو

ةــــيمنتلاو ةــــحالـــفلا رـــيزو لــــثمم ،يدــــيرد نـــب دوــــــعسم–
،اوضع ،ةيفيرلا

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،داقر ميلس–

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،يدياز نب دـمحم–

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،ينارقم دمحأ–

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ةلثمم ،يوايحي ةيموس–
،اوضع ،تايفشتسملا

،اوضع ،ةعانصلا ريزو لثمم ،ةعيبصوب حلاص–

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ةلثمم ،ريبك عماج لاون–
،اوضع ،ةيكلساللاو

تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو لثمم ،يروفيت دـمحمآ–
،اوضع ،ةيديصلا

ةــعانصلاو ةــحايسلا رــيزو لــثمم ،رورــعز نــب يرـــكش–
،اوضع ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

،اوضع ،رئازجلا كنب لثمم ،يروصنم ضاير–

،اوضع ،ينطولا كردلا ةدايق لثمم ،حياس فيسوب–

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،نايز نب وطي نب–
،اوضع

ةراجتلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا لثمم ،لاحوب يلع ديس–
،اوضع ،ةيجراخلا

،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا لثمم ،بوبعج رمع–
،اوضع

،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا لثمم ،ناكدب رمع–
،اوضع

،اوضع ،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،ةولوم رديوق–

ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا لثمم ،شيمرك سابع–
،اوضع ،مزرلاو

،اوضع ،سييقتلل يرئازجلا دهعملا لثمم ،مادق دـمحم–

ةـــيكلملل يرــئازجلا دـــهعملا ةــــلثمم ،بوــــقعيوب ةــــيكز–
،اوضع ،ةيعانصلا

،تاـــيئاصحإلل يــنطولا ناوـــيدلا ةـــلثمم ،راـــغموب ةـــيهز–
.اوضع
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ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

سرام72 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش31 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

قيزر لامك

––––––––––––

قحلملا

يمالهلا بيلحلا يف ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحـت جهنم
رمخملا بيلحلاو

: قيبطتلا لاجم .١

يف ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحتل ةينقت جهنملا اذه فصي
.رمخملا بيلحلاو يمالهلا بيلحلا

: فيرعت .٢

: جهنملا اذه موهفم يف دصقي

ماتلا فيفـجـتـلا دـعـب ةـيـقـبـتملا ةـلـتـكـلا : ةــــــــــفاجلا ةداملا
ءزــجلاب ةداــع ةــفاجلا ةداــملا نيــبت .جـــهنملا اذــــه يف ةددــــحملاو
.ةيلتكلا ةيوئملا ةبسنلاب اهنع ربعيو يلتكلا

: أدبملا .٣

زاــــهج يف لــمرلا دوـــجو يف ،ةـــعطتقملا ةـــنيعلا ءاــــم رــــخبي
.م° )2±2٠1( ةرارح ةجرد يف نيخستلا

: فشاوكلا .٤

ةــيليلحت ةــيعون تاذ فــشاوكلا عـــيمج نوـــكت نأ بـــجي
.اهب فرتعم

ةدوـــــجلا وذ ءاـــملا وأ رــــطقملا ءاـــملا لــــمعتسي نأ بـــــجي٤.١
.لقألا ىلع ةئفاكملا

يـــندعم لاـبرغ رــبع رــمي ،رــحبلا لــمر وأ زــتاوكلا لــمر٤.٢
لاــــبرــــغ رـــبع رـــمي نأ نـــكمي الو ،رـــتمورــــــكيم٠٠٥ هـــتــماسم
لوبقلا ةبرجت طورش يبلي يذلاو رتموركيم٠81 هتماسم
: ةيتآلا

ةدوزم ةلوسبك يف لمرلا نم غ٠2 بيرقتلاب عضوي– 
ىلع يوتحت يتلا ةــحوتفملا ةــلوسبكلا خــست ،جرـــلا زاــــهجب
ةدــــمل )٥.3( فــــيفجتلا زاـــــهج يف ءاـــطغلاو بـــــيضقلاو لـــمرلا

كرــتتو ةـلوسبكلا ىلع ءاــطغلا عــضويو .لــقألا ىلــع ،نيــتعاس
ةجرد لصت ىتح )٥.2( ةبوطرلل عزان زاهج يف ةقلغم دربتل

.غلم1،٠ بيرقتب نزوتو ،طيحملا ةرارح ةجرد اهترارح

ةطساوب جزميو ءاملا نم للم٥ يلاوحب لمرلا للبي– 
زاهج يف بيضقلاو ءاطغلاو ةلوسبكلا نخستو .بيضقلا

ىلع ءاطغلا عضوي .لقألا ىلع تاعاس٤ ةدمل )٥.3( فيفجتلا
)٥.2( ةبوطرلل عزان زاهج يف دربيل لكلا كرتيو ةلوسبكلا
نم نزويو نزولا ةعاق ةرارح ةجرد ىلإ لوصولا ةياغ ىلإ

.غلم1،٠ بيرقتب ديدج

.غلم٥،٠ نينزولا نيب قرفلا زواجتي ّالأ بجي

مادختسا نكمي ،طرشلا اذه ءافيتسا متي مل اذإ : ةظحالم
: ةيتآلا ةقيرطلا عابتاب كلذو ديدحتلل لمرلا

كــــيردــهرولكلا ضــمح لوـــلحم يف اروــــمغم لـــمرلا كرــــتي– 
.رخآل تقو نم جزميو مايأ3 ةدمل )ك /ك(%٥2  ـب

لمرلا كلذ دعب لسغيو .ناكمإلا ردق يفاطلا لئاسلا ىفصي
.يضمحلا لعافتلا لاوز ةياغ ىلإ ءاملاب

،لقألا ىلع ،تاعاس٤ ةدملم°٠61 لاوح يف لمرلا نخسي–
.هالعأ نيبم امك لوبقلا ةبرجت رركت مث

: تازيهجتلا .٥

: يتأي ام اميس ال ،ربخملا يف ةلوادتملا تاودألا

 : يليلحــت نازيم٥.١

ماله الثم( لاعف ففجمب دوزم،ةبوطرلل عزان زاهج٥.٢
.)ةبوطرلا رشؤمو ،اثيدح هفيفجت مت اكيليسلا

ةجرد لدعمب بقارم،ةيوهتلا ماظنب فيفجتلا زاهج٥.٣
نكامألا عيمج يف م° )2±2٠1( ةرارح ةجرد نمضيو ةرارحلا
.ةلمعتسملا

ملم٥2 ىلإ٠2 نم اهعافترا،عاقلا ةحطسم تالوسبك٥.٤
،جاجزلا الثم( ةبسانم ةدام نم ملم٥7 ىلإ٠٥ نم اهرطقو
ءاطغب ةدوزم )موينيمولألا وأ لكينلاو أدصلل مواقملا ذالوفلا

.ةلوهسب هتلازإ نكميو ،قلغلا مكحم

ةدــــحاو ةــهج نــم ةـــحطسم،ةرـــيصق ةـــيجاجز ناـــبضق٥.٥
.)٥.٤( ةلوسبكلا يف اهعضو نكميو

ةحطسم ةقعلم وأ ةقعلم٥.٦

: تانيعلا عاطتقا .٦

ءانثأ ترّيغت وأ ةفلتم ريغ ةلثمم ةنيعلا نوكت نأ بجي
.نيزختلا وأ لقنلا

: ةبرجتلا ةنيع ريضحــت .٧

.م°)٥2-٠2( يف ةنيعلا ةرارح ةجرد طبضت

،)٥.6( ةــــحطسم ةــــقعلم وأ ةــــقعلم ةــــطساوـــب ةـــيانعب جزــــمت
ىلإ ةــــــنيعلل ىلـــــــفسلا تاـــــقبطلا نــــم ةـــينارود ةـــــكرـح ءارـــــجإب
.اديج تاقبطلا هذه جزمو كيرحتل ايلعلا تاقبطلا
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: لمعلا ةقيرط .٨

يتلا )٤.٥( ةلوسبكلا عضوت : ةلوسبكلا ريضحـت٨.١
اهـئاطغ عــم )2.٤( لـــمرلا نــم غ٥2 براــقي اــم ىلـــع يوـــتحت

زاــــــهج يف ،ءاــــــطغلا قوــــف عوـــــضوـــم )٥.٥( بـــــيضقو اـــــهبناجب
.نيتعاس ةدمل )٥.3( فيفجتلا

ةلوسبكلا ىلع )هقوف عوضوملا بيضقلا عم( ءاطغلا عضوي
كرتتو .)٥.2( ةبوطرلل عزان زاهج يف روفلا ىلع عضوتو
نزوتو )لقألا ىلع ةقيقد٥٤( طيحملا ةرارح ةجرد يف دربتل
.غلم1،٠ بيرقتب بيضقلاو ءاطغلا عم ةلوسبكلا

: ةنيعلا عاطتقا٨.٢

ةرضحملا ةلوسبكلا نم دحاو بناج ةلامإب لمرلا عضوي
ةرضحملا ةنيعلا نم غ٥ يلاوح عضوتو )8.1( يف ّنيبم وه امك
بيرقتب نزويو بيضقلاو ءاطغلا عضو داعي ،رحلا حطسلا ىلع
.غلم٠،1

: ديدحتلا٨.٣

ماظتناب عزوتو ةيانعب لمرلاو ةبرجتلا ةنيع جزمت٨.٣.١
لخاد بيضقلل حطسملا فرطلا كرتيو .ةلوسبكلا عاق ىلع
.ةلوسبكلا ةفاح ىلع رخآلا فرطلاو طيلخلا

تاعاس3 ةدمل )٥.3( فيفجتلا زاهج يف لكلا عضوي٨.٣.٢
قوــــــف ءاــطغلا عــضويو .ةــــلوسبكلا بــــناجب ءاـــطغلا عــــضو عـــم
.)٥.2( ةبوطرلل عزان زاهج ىلإ اروف لقنيو ةلوسبكلا

طــــيحملا ةرارــــح ةـــــجرد يف درـــــبتل ةــــلوــــسبكلا كرــــتت٨.٣.٣
.غلم1،٠ بيرقتب نزوتو )لقألا ىلع ةقيقد٥٤(

زاـهـج يف دــيدــج نــم ءاــطــغــلا عــم ةــلوسبــكــلا نــخست٨.٣.٤
ةلوسبكلا قوف ءاطغلا عضويو .ةدحاو ةعاس ةدمل فيفجتلا

.ةبوطرلل عزان زاهج ىلإ اروف لقنيو

.غلم1،٠ بيرقتب نزوتو )8.3.3( يف امك دربتل كرتت

ىدعتي ال نأ ىلإ )8.3.٤( يف ةنيبملا لمعلا قرط رركت٨.٣.٥
رغصأ لجستو .غلم٥،٠ نييلاتتم نينزو نيب ةلتكلا يف قرفلا

.ةلتكلل ةميق

: جئاتنلا نع ريبعتلا .٩

ةـــــلتــــــــــــــكلل ةـــيوئاملا ةــــبســــــــــنلاب ةـــــفاـــــجلا ةداــــــملا نـــــع رـــــبــــعي
: يواستو

: ثيح

٠m: بيضقلاو ءاطغلاو )لمرلا اهيف امب( ةلوسبكلا ةلتك
،مارغلاب )8.1(

١m: بيضقلاو ءاطغلاو )لمرلا اهيف امب( ةلوسبكلا ةلتك
،مارغلاب )8.2( ةبرجتلا ةنّيعو

٢m: بيضقلاو ءاطغلاو )لمرلا اهيف امب( ةلوسبكلا ةلتك
.مارغلاب )8.3.٥( ةفاجلا ةبرجتلا ةنيعو

.)ك/ك(%1٠،٠ بيرقتب اهيلع لصحتملا ةميقلا رودت

: ةقدلا .٠١

: ةيراركتلا٠١.١

لصحتم نيتبرجت يتجيتن نيب قرفلا زواجتي ّالأ بجي
سفن فرط نمو ةبرجتلل ةعضاخلا ةداملا سفن ىلع امهيلع
ريصق ينمز لاجم يفو تازيهجتلا سفن لامعتساب للحملا

رثكأ طسوتمب ةداملا نم غ٠٠1 ـل ةفاجلا ةداملا نم غ٠،٠2
اذهل حيحصلاو يداعلا قيبطتلا دنع٠2 نم ةدحاو ةرم نم
.جهنملا

 : ةبرجتلا ةداعإ٠١.٢

نيتلقتسم نيتبرجت يتجيتن نيب قرفلا زواجتيّ الأ بجي
ىلع نيفلتخم نيربخمل نيللحم فرط نم امهيلع لصحتم
ةــــــــفاـــجلا ةداــــملا نـــم غ٥،٠ ةبرـــــجتلل ةعـــــضاــــخلا ةداـــــملا سفن
دــنع٠2 ىلــع ةدــحاو ةرــم نــم رـــثكأ لدــــعمب ةداـــملا نـــم غ٠٠1 ـل
.جهنملا اذهل حيحصلاو يداعلا قيبطتلا

m٢ – m0
m1 – m٠
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