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ـه ٣٤٤١ ماع لاوش 7٣٠٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ١٣ 20

 62 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 3 يف خرؤملا 93–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قـلـعـتملاو ٠991 ةــنس رــياـــنـــي ٠3 قــــــفاوملا ٠1٤1 ماــــــع بجر
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

 8 يف خرؤملا ٥6–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 2991 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
 اهدامتعاو ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا ريبادت دادعإ ئدابم
،اهذيفنتو

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

 يف خرؤملا 973–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2ةنس 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 يام ٥1 قفاوملا 33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32
 يف ةـيـئاذـغـلا تاـفاضملا لاـمـعـتسا تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا

 يف  خرؤملا ٠62–31  مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 31٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤3٤1  ماع نابعش 82
،يحالفلا لصألا تاذ وأ ةيحالفلا تاجتنملا ةيعون ماظن

 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

 خرؤـــملا ٠92-٠2 مـــقر يذـــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
 يذلا ٠2٠2 ةنس ربوتكأ 21 قــفاوملا 2٤٤1 ماـــع رـــفص ٤2 يف

 لوألا رـــــيزوــــلا ىدـــــــل بدـــــتنملا رــــيزوــــلا تاــــــيحالص ددحي
،ةرغصملا تاسسؤملاب فـــــلكملا

 رفص 91 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
 ددــحــي يذــلا 12٠2 ةــنس رــبــمــتــبس 62 قــــــفاوملا 3٤٤1 ماـــع
 ةداـعإ تاــيــفــيــكو طورشو ةرــثــعــتملا ةرــغصملا تاسسوملا

،اهليومت

: يتأي ام نارّرقي

 ٤1 ةداملا ماكحأ ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 3٤٤1 ماع رفص 91 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلاا نم
 ةرغصملا تاسسؤملا ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا
: يتأي امك ررحتو ،اهليومت ةداعإ تايفيكو طورشو ةرثعتملا

 باشلا ،ليومتلا ةداعإ تاءارجإ نم ىنثتسي : ٤1 ةداملا“
 ةرغصملا تاسسؤملا باحصأ عيراشملا ووذ بابشلا وأ
: ةرثعتملا

،لالغتسالل يفاضإلا أفاكملا ريغ ضرقلا نم ةديفتسملا –

 ضرقلاب ةقلعتم ةيئانثتسا تاءارجإ يأ نم تدافتسا يتلا –
،ةلاكولا ضرق وأ /و يكنبلا

 عيبب اهباحصأ ماق يتلا ةرثعتملا ةرغصملا تاسسؤملا –
.”هتيفصت وأ /و داتعلا

 ّةيـــــــمـــسّرلا ةدــــــيرـــــــجلا يف رارـــــــــقلا اذــــــــه رـــــــــشـــني : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ليرفأ 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 62 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو




ةيوار نامحرلا دبع

 ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا
ةرغصملا تاسسؤملابفلكملا

تافايض ميسن

ةعانصلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماع نابعش 7٢ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 داــمـــتعا نمـــضتــي ،٢٢٠٢ ةنــــس سراـــم ٠٣ قـــفاوــــملا
 نابجألل ةينقتلا  صئاصخلل ةددحملا ةينفلا ةحئاللا

.ةينبجلا تاصصختلاو
––––––––––––

،ةعانصلا ريزو  ّنإ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةحصلا ريزوو



7٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٠٣
21م ٢٢٠٢ ةنس يام ١٣

 يف خرؤملا 27–٥1 مقر يذيـفنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
 ٥1٠2 ةنس رياربف 11 قفاوملا 63٤1 ماع يناثلا عيبر  12
 ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
  اهميظنتو  اهماهم ديدحتو ،اهتحفاكمو ةلقنتملا ريغ ضارمألا نم
،اهريسو

 خرؤـملا 271–٥1 مــقر يذيــفـنــتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو –
 يذلا ٥1٠2 ةنس وينوي ٥2 قــفاوــملا 63٤1 ماــع ناــضــمر 8 يـف
 صــئاـصـخلا لاــجم يـف ةـقـبـطـملا تايفيكلاو طورشلا ددحي
،ةيئاذغلا داوملل ةيجولويبورـكــيـملا

 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

 يف خرؤملا ٠٤1–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 71٠2 ةنس ليربأ 11 قفاوملا 83٤1 ماع بجر ٤1

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

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

،ةيفيرلا  ةيمنتلاو  ةحالفلا ريزو تايحالص

 8 يف خّرؤملا 393–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
  ٠2٠2 ةنس ربمسيد 32 قفاوملا 2٤٤1  ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

 رفص 92 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 تافصاومب قلعتملاو 3991 ةنس تشغ 81 قفاوملا ٤1٤1 ماع
،هضرعو كالهتسالل دعملا بيلحلا عاونأ ضعب

 ٥1 يف خرؤملا كرــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقـــــلا ىضتـــــقمبو –
 ٤1٠2 ةـــــنس سراـــــم 71 قــــــفاوملا ٥3٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
 دعاوقلا ددحي يذلا ينقتلا ماظنلا ىلع ةقداصملا نمضتملاو
،”لالح“ ةيئاذغلا داوملاب ةقلعتملا

 قفاوملا ٠2٤1 ماع بجر 71 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
  بيلحلا  قوحسم  تافصاومب قلعتملاو 9991 ةنس ربوتكأ 72
 هقيوستو هلامعتساو هتزايحو هضرع طورشو يعانصلا

،ممتملاو لدعملا ،كلذ تايفيكو

: يتأي ام نورّرـــقي

 موسرملا نم 82 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 62٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤ يف خرؤملا ٤6٤–٥٠ مقر يذيفنتلا
 روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٥٠٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا
 ةددحملا ةينفلا ةحئاللا دامتعا ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ
.ةينبجلا تاصصختلاو نابجألل ةينقتلا صئاصخلل

 : ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت  : ٢ ةداملا

،نابجألا •

،بيلحلا لصم نبج •

،بئاذلا نبجلا •

،ةينبجلا تاصصختلا •

.ةبئاذلا ةينبجلا تاصصختلا •

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

  ةـيرــط هتـيـنـب ،جــضاــن  رــيــغ وأ  جـــضاــن  جوـتـنـم : نبــج – 
 ،هفيلغت نكـميو ،ةـياـغـلل  ةـبـلـص وأ  ةــبــلص ،ةــبـلـص  فـصــن وأ

 نييزاكلا /بيلحلا لصم تانيتورب نيب ةبسنلا هيف زواجتت ال
: هيلع لصحتملاو ،بيلحلا يف ةدوجوملا ةبسنلا كلت

 بيلحلا ،بيلحلا تانيتوربل يئزجلا وأ يلكلا رثختلاب )أ(
 ةدشق ،ةدشقلا ،ايئزج ةدشقلا عوزنم بيلحلا ،ةدشقلا عوزنم
 هذه نم طيلخ وأ اهدرفمب ،بيلحلا ضيخم وأ بيلحلا لصم
 ةمئالملا رثختلا لماوع نم اهريغوأ ةبورلا لمع لعفب ،داوملا

 ،رثختلا اذه نع جتانلا بيلحلا لصمل يئزجلا ريطقتلابو
 تانيتورب زيكرت ىلإ يدؤي نبجلا عنص نأ أدبم ةاعارم عم
 تانيتورب ىوتحم نإف يلاتلابو ،)نييزاكلا اصوصخ( بيلحلا
 يف تانيتوربلا ىوتحم نم حضاو لكشب ىلعأ نوكي نبجلا

 يف تمدــخــتسا يتــلا ،هالــعأ ةروــكذملا ةــيـــلوألا داوملا طـــيـــلـــخ
،وأ/و ،نبجلا ةعانص

 رثخت ىلإ يدؤت يتلا عينصتلا تاينقت لامعتساب )ب(
 ،بيلحلا نم ةيتأتملا تاجوتنملا وأ/و بيلحلا تانيتورب
 صئاـــصــخ هل يئاــــهن جوــــتــنـــم ىلع لوــــصــحلاب حـــمـــسي لـــكــــشب
 جوتــنــملل ةـــهباــشم ةـــيــقوذ ةيوـــضــعو ةيئايـــمـــيــــكو ةــيئاـــيزـــيف
.هالعأ )أ( ةرقفلا يف فّرعملا

 دعب ةرشابم كالهتسالل زهاج ريغ نبج : جضان نبج–
 ةجرد يف تقولا ضعبل هب ظفتحي نأ بجي ذإ ،هعينصت
 تارــــــيـــــــغــــتلا ثادـــــــــحإل ةــــيرورـــــضلا طورــــشلا نــــمـــــضو ةرارحلا
.نبجلل ةزيمملا ةيئايزيفلاو ةيئايمكويبلا

 اساسأ هجاضنإ متي جضان نبج :نفعلاب جضان نبج –
.نبجلا حطس ىلع وأ/و هتلتك يف ،هل زيمملا نفعلا ومن ةطساوب

 جضان ريغ وأ جضان نبج :ةيرطلا ةنيجعلا وذ نبج –
 رمختلا ةيلمع نع لقتسم لكشب ضرعت دق نوكي نأ نكمي
 ةوهطم ريغ هتنيجع نوكتو ،ىرخأ تارمخت ىلإ ،ينبللا

.ةطوغضم ريغو

 طغض هيف متي نبج :ةطوغضملا ةنيجعلا وذ نبج –
.جضنلل عضوي مث ،بحسلا ةيلمع دعب بيلحلا بئار

 نأ نكمي ،اليلق ةحلام هتنيجع ،جضان نبج :قرزأ نبج –
 تاذ ةيلخاد تاينفع دوجو ببسب ابوقثمو اطولخم نوكي
.يدامر ضيبأ ىلإ رضخم قرزأ نول
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 هتينب ،جضان نبج :يحلم لولحم يف ظوفحم نبج –
 ىلإ ضيبأ نول تاذ ةنيجعلا نوكت ،ةيرط ىلإ ةكسامتم
 ابيرقت ةيلاخو عيطقتلل مئالم صارتم جيسن تاذو ّرَفْصُم
 هجاضنإ متي ،ةيقيقح ةرشق هيدل سيل نبجلا اذهو .بوقثلا نم
 هتئبعت وأ هعيب تقو نيح ىلإ يحلم لولحم يف هظفحو
 يف ةظوفحملا نابجألا ضعب يوتحتو .كلهتسملل هعيب دصق
 نم اءزج ربتعت لباوتو ةقيقد باشعأ ىلع يحلملا لولحملا

.اهتيوه

 تقو دعب كالهتسالل زهاج نبج :جضان ريغ نبج –
.هعينصت نم ريصق

 هريمخت دنع اساسأ عضخ ،جضان ريغ نبج :ضيبأ نبج –
.ينبللا رمختلل

 تانئاك ىلع يوتحي نأ بجي ،ضيبأ نبج :جزاط نبج –
.كلهتسملل هعيب دنع ةقيقد ةيح

 وذ وأ بلص فصن ،بلص جوتنم :بيلحلا لصم نبج –
:ةيتآلا قرطلا ىدحإب اساسأ هيلع لوصحلا متي ،ةيرط ةنيجع

،بلاوق يف زكرملا جوتنملا عضوو بيلحلا لصم زيكرت•

 ةفاضإ عم ةرارحلا قيرط نع بيلحلا لصم ريثخت•
.ضمح ةفاضإ نودب وأ

 لبق ،اقبسم بيلحلا لصم زيكرت نكمي ،ةلاح لك يف
 ريثخت ةيلمع وأ بيلحلا لصمل ةيفاضإ زيكرت ةيلمع ءارجإ
 اًضيأ ةيلمعلا لمشت نأ نكميو .بيلحلا لصم تانيتورب
 ةـيـلوألا داوــملا نــم اــهرــيــغ وأ ةدـــشــقـــلا وأ ،بــيــلـحلا ةـــفاــضإ
 .رثـخـتـلا وأ زـيـكرـتـلا ةـيـلـمـع دــعـب وأ لـبــق ،ينـبـللا لـصالا تاذ
 يف نييزاكلا / بيلحلا لصم نيتورب ةبسن نوكت نأ بجيو
 ىلعأ ،بيلحلا لصم رثخت لالخ نم هيلع لصحتملا جوتنملا

 جوتنملا نوكي نأ نكميو .بيلحلا يف اهتبسن نم ريثكب
 ريغ وأ جضان بيلحلا لصم رثخت قيرط نع هيلع لصحتملا

.جضان

 ةباذإ قيرط نع هيلع لوصحلا متي جوتنم : بئاذ نبج –
 يف ،ةرارحلا لــعــفــب ،ناــبــجأ نــم طـــيـــلـــخ وأ نبج بالـــحـــتساو
 وأ ،ةيناث ٠3 ةدمل ةيوئام ةجرد ٠7 ،لقألا ىلع ،ةرارح ةجرد
 عم ةدملاو ةرارحلا ةجرد ثيح نم ةلداعم ىرخأ ةفيلوت يأ
.بيلحلا نم ايرصح ةقتشم تاجوتنم ةفاضإ مدعوأ ةفاضإ

 ةداملا ةبسن هيف تففخ بئاذ نبج : ففخم بئاذ نبج –
.ةمسدلا

 نوكي ،نابجألا نم سيل ينبل جوتنم : ينبج صصخت –
 داوملا نم رضحي ،جضان ريغ وأ  اجضان  ،رّمخم ريغ وأً ارّمخم
 بيلح ،بيلح : ةيتآلا بيلحلا نم ايرصح ةقتشملا ةيلوألا

 ،ةينبل ةمسد ةدام ،ةدشق ،ايلك وأ ايئزج ةدشقلا عوزنم
 ةيتأتم ىرخأ داوم اهيلإ فاضت نأ نكمي ،بيلحلا ضيخم

 اذــهو .جيزــمــك وأ اــهدــحوــل مدــخــتستو ،بيــلحلا نـــم اـــيرصح
: هيلع لصحتي جوتنملا

 ةروكذملا ةيلوألا داوملل يئزجلا وأ يلكلا رثختلاب امإ •
 ةقبطلل ةيئزجلا ةلازإلا دعب وأ ريطقتلا ةيلمع لبق ،هالعأ
،ةيئاملا

 ايئزج اهرثخت ىلإ يدؤت ىرخأ عينصت تاينقتب امإ •
 صئاصخ هل يئاهن جوتنم ىلع لوصحلاب حمسي لكشب ايلك وأ

.ةهباشم

 ،بئاذلا  نبجلا ريغ ينبل جوتنم : بئاذ ينبج صصخت –
 لوصحلا متيو .ىرخأ ةينبل تاجوتنمو نبجلا نم رضحي
 يدؤتو ةباذإلا مضت يتلا ةجلاعملا تاينقتب جوتنملا اذه ىلع
 هعينصت لالخ عضخي نأ بجيو ،ةيلوألا داوملا بالحتسا ىلإ
 وأ ةيناث ٠3 ةدمل ةيوئام ةجرد ٠7 ،لقألا ىلع ،ةرارح ةجردل
.ئفاكم ريثأت اهل ةرارحلا ةجردو ةدملا نم ىرخأ ةفيلوت يأ

 بئاذ ينبج صصخت : ففخم بئاذ ينبج صصخت –
.ةمسدلا ةداملا ةبسن هيف تففخ

 ةفرعملا تاجوتنملا ضعب بيجتست نأ بجي : ٤ ةداملا
.رارقلا اذهب قحلملا يف ةددحملا تازيمملل هالعأ 3 ةداملا يف

 يف ةمدختسملا ةيلوألا داوملا نوكت نأ بجي : ٥ ةداملا
 ايرصح ةقتشم ،هالعأ 3 ةداملا يف ةفرعملا تاجوتنملا عينصت
.بيلحلا نم

 فاضت نأ نكمي ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط : ٦ ةداملا
: ةيتآلا تانوكملا رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا ىلإ

،ةيئاذغ ةيعون تاذ حلملا لئادبو حلملا –

،بيلحلا نم ًايرصح ةقتشملا تاجوتنملاو بيلحلا –

،اهتاصلختسمو ةيرطعلا تاتابنلاو لباوتلا –

،ةرطعم صئاصخ اهل ةيئاذغ تانوكمو روطع –

 يف ،يئاهنلا جوتنملل ةصاخ ةهكن يطعت ةيئاذغ داوم –
 جمد عنمي ،هنأ ريغ ،يئاهنلا جوتنملا نزو نم % ٠3 دودح
،بيلحلا نم ةيتأتملا ريغ تانيتوربلاو ةمسدلا داوملا

 وأ ةيئاذغ ضارغأل ىرخأ رصانعو نداعمو تانيماتيف –
،ةيجولويزيف

 ةجتنم ايريتكب وأ /و ةراض ريغ ةينبل ايريتكب عرازم –
 ريغ ىرخأ ةقيقد ةيح تانئاكل عرازمو ةراض ريغ روطعلل

،ةراض

،ةراض ريغ ةبسانم ةرثخم ىرخأ تاميزنإ وأ ةبورلا –

،بورشلا ءاملا –

،لخلا –
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 ةيتيزلا روذبلا وأ نيتوربلاب ةينغلا تايلوقبلاو بوبحلا –
 تاجوتنملا فيلغتل اهلاكشأ فلتخمب ،ةيئاذغلا فايلألاو
،ةنوحطملا وأ ةروشبملا ريغ

 تاتبثملا عم اهطلخ وأ ءاشنلا وأ/و نيتاليجلا ةفاضإ نكمي –
 ىصقأ دحك ةيئاذغ تافاضمك اــهـب صــخرــملا تاــنــخـثـملا وأ
 تاصصختلا ىلإ ،يئاهنلا جوتنملا نم مارغوليك /مارغ ٠2
 ريغ وأ ةففخملا ،ةبئاذلا ةينبجلا تاصصختلا اذكو ،ةينبجلا
 ،ةففخملا

 ،مارغوليك /مارغ ٠2 ىصقأ دحك ،لدعملا ءاشنلاو ءاشنلا –
 ،قوحسم وأ نوحطم ،روشبم لكش ىلع ةعابملا نابجألا يف

 ىلإ سيلو روشبملا نبجلا ىلإ مهتفاضإب ،قاصتلالل عنامك
 رشبلا ةيلمع لبق نبجلا بيجتسي نأ بجيو .هسفن نبجلا

 اذه يف فّرعم وه امك ،صئاصخلا عيمجل داوملا هذه ةفاضإو
.ةمسدلا ةداملاو ةفاجلا ةداملا ةبسن ثيح نم اميس ال،رارقلا

 %٥ زوتكألل ىوصقلا ةبسنلا زواجتت ّالأ بجي : 7 ةداملا
  ينبللا لصألا تاذ تانوكم ةفاضإ دنع ،يئاهنلا جوتنملا يف

.بئاذلا نبجلا ةعانص ءانثأ

 نم )2( نيتنس دعب ذيفنتلا زيح ةداملا هذه ماكحأ لخدت
.رارقلا اذه رشن خيرات

 3 ةداملا يف ةفرعملا تاجوتنملا ددحت نأ نكمي : ٨ ةداملا
 ميظنتلا يف هيلع صوصنم عون مسا وأ ةيمستب ،رارقلا اذه نم
 اهيلع فراعتملا تافصاوملا يف ،هبايغ يف وأ هب لومعملا

 ةقباطم تاجوتنملا هذه  نوكت نأ بجيو ،يلودلا ىوتسملا ىلع
 فراــعتــملا تافـــصاوــملل هــباـــيغ دــنـــعو ،هب لوـــمــعـــملا ميــظــنــــتلل
.يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع

 رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا لكشت ّالأ بجي : ٩ ةداملا
 تابلطتملل بيجتست نأ بجيو ،كلهتسملا ةحص ىلع رطخ يأ
 ةقلعتملا كلت ،اميس ال ،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا

 ةيجولويبوركملا صئاصخلاو تاثولملاو ةيئاذغلا تافاضملاب
 ةفاظنلاو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةـهـجوملا مزاوللاو ءاـيشألاو
 يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا

.“لالح“ تابلطتملا اذكو

 اهيلع صوصنملا ةيرابجإلا تانايبلا ىلع ةدايز : ٠١ ةداملا
 نأ بجي ،كلهتسملا مالعإب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف

 نبج ءانثتساب ،رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا مسو لمحي
: يتأي ام ،بيلحلا لصم

 نبجلا ،نبجلا : ةيتآلا تاجوتنملا ىدحإل عيبلا ةيمست –
 ،ضيبألا نبجلا ،يحلم لولحم يف ظوفحملا نبجلا ،قرزألا
 صصختلا ،بئاذلا نبجلا ،ينبجلا صصختلا ،جزاطلا نبجلا
 هيلع صوصنملا عونلا مسا وأ ةيمستلا وأ ،بئاذلا ينبجلا

 فراعتملا تافصاوملا يف ،هبايغ يفو هب لومعملا ميظنتلا يف
: يتأي امب ةلاحلا بسح لمكتو  يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع

 ةيلوألا داوملا نوكت امدنع يناويحلا فنصلا نييعت •
،ةرقبلا ريغ دحاو يناويح فنص نم ةيتأتم ةينبللا

 نم ةعنصملا تاجوتنملل ”بيلحلا جيزمب“ ةرابع •
 ىلع )2( نييناويح نيفنص نم ةيتأتم ةينبل ةيلوأ داوم
 ينبجلا صصختلا وأ نبجلا عنص يف مدختسا لاح يفو .لقألا

 ةبسن تناكو رقبلاو زعاملا نم ةيتأتم ةينبل ةيلوأ داوم
 نكميف % ٠٥ لقألا ىلع يواست يزعام لصأ نم ةفاجلا ةداملا
،”زعام فصن“ ةرابعلا لامعتسا

 ”نبجلا ةهكن“ : تارابعلاب عوــبـتـم ”رــطــعم“ فـــصوـلا •
 تاجوتنملا وأ ينبللا جوتنملا مسا وأ ”نبجلا معط” وأ
 وأ نابجألا دحأل رطع ةفاضإ لاح يف ،ةمدختسملا ةينبللا

 دنع ماكحألا هذه قبطت الو  .ىرخأ ةينبل تاجوتنم روطع
 امدنع وأ ةيرطع ضارغأل اهتاذ دح يف ةينبللا داوملا مادختسا

 ًالصحتم ةيعـيـبـط روـطـع لاـمـعـتساـب رـيـطـعـتـلا ةـيـلـمـع مـتـت
،ةينبل ةيلوأ داوم نم ايرصح اهيلع

 ينبجلا صصختلا وأ بئاذلا نبجلل ”ففخم“ فصولا •
 يف ةنّيبملا صئاصخلا جوتنملا ىفوتسا ةلاح يف ،بئاذلا
.رارقلا اذهب قحلملا

 نم مارغ ٠٠1 لكل ةمسدلا ةداملا نم ىوتحملا نييعت –
 اذإ ةبولطم ريغ نوكت ةرابعلا هذه نأ ريغ ،يئاهنلا جوتنملا
 ىلإ ةراشإ ىلع يوتحي يئاذغ مسو ىلع جوتنملا ىوتحا

،مارغ ٠٠1 لكل نوهدلا ةبسن

 ةيلوألا داوملا ىلع ةقبطملا ةيرارحلا ةجلاعملا عون نييعت –
 يأل يئاهنلا جوتنملا عضخي مل اذإ ،)ةدشقلا وأ/و بيلحلا(
،هعينصت ءانثأ ةيرارح ةجلاعم

 داوملا نم ةفاضملا ةيمكلا ،ةيوئاملا ةبسنلاب نييعت –
،جوتنملل ةصاخ ةهكن يطعت يتلا ةيئاذغلا

 ةبسنلاب “ ةوهطم ةطوغضم ةنيجع وذ نبج“ ةرابعلا –
 دنع وهطلل تعضخ يتلا ةطوغضملا ةنيجعلا تاذ نابجألل
 ةيلمع ءانثأ ،ةيوئام ةجرد ٠٥ يواست وأ ربكأ ةرارح ةجرد
،عينصتلا

 لمكت ”نبج“ ةيمستلاب طقف نّيعملا جوتنملل ةبسنلاب –
: ـب ةلاحلا بسح ةيمستلا

: ةيتآلا ةيسيئرلا جضنلا ةجرد تاراشإ ىدحإ *

،”جضان“ •

،”نفعلاب جضان“ •

،”يحلم لولحم يف جضان“ •

.“جضان ريغ“ •

 : ةيتآلا كسامتلا تاراشإ ىدحإ ،وأ/و *
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.% 1٥ نم < )DFET( تناك اذإ :”ادج ةبلص ةنيجع وذ“ •

 % 9٤ نيب )DFET( تناك اذإ : “ةبلص ةنيجع وذ“ •
.%6٥و

 تناك اذإ :“ةبلص فصن وأ ةكسامتم ةنيجع وذ“ •
)DFET( 96و % ٤٥ نيب %.

.% 76 نم ربكأ )DFET( تناك اذإ :”ةيرط ةنيجع وذ“ •

DFET= عوزنم نبجلا يف ءاملا ىوتحمل ةيوئملا ةبسنلا 
: ةيتآلا ةلداعملاب بسحت ،مسدلا

 هذه عوضوم تاجوتنملا مسو ّنإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
: اضيأ نمضتي نأ نكمي ةداملا

 جوتنملا عينصت مت ةلاح يف ”جزاطلا بيلحلاب“ ةرابع –
.بيلحلا قوحسم ةفاضإ نودو طقف جزاطلا ةرقبلا بيلح نم

 ريغ ةينبجلا تاصصختلاو ءاضيبلا نابجألل ةبسنلاب –
: ةيتآلا تارابعلا ىدحإ ةجضانلا

 نوكي امدنع”ةبوـــطر % ٢٨ نــم رــثـــكأ ىلع يوــــتــــحـي“–
 لكل مارغ 81 نم لقأ جوتنملل ةفاجلا ةداملا نم ىوتحملا

 جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٥1 لقألا ىلعو مارغ ٠٠1
.يئاهنلا

 نوكي امدــــنع ”ةـــبوـــطر % ٥٨ نـــم رثـــكأ ىلع يوــتحي“ –
 لكل مارغ ٥1 نم لقأ جوتنملل ةفاجلا ةداملا نم ىوتحملا

 جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٠1 لقألا ىلعو ،مارغ ٠٠1
.يئاهنلا

 نبجلا ريغ ةداملا هذه عوضوم تاجوتنملل ةبسنلاب •
 : ةيتآلا تارابعلا ىدحإ ،بئاذلا ينبجلا صصختلاو بئاذلا

 ىوتحم ناك اذإ : ”ةدشقلا يئانث وأ مسدلا ريثك“ •
 يف % ٠6 نــــم رــــبــــكأ وأ يواسي ةــــمسدــــلا ةداملا نــــم جوتنملا
.لماكلا فيفجتلا دعب يئاهنلا جوتنملا

 اذإ : ”ةدشقلا وأ لماكلا بيلحلاب وأ مسدلا لماك“ •
 نم ربكأ وأ يواسي ةمسدلا ةداملا نم جوتنملا ىوتحم ناك
 فيفجتلا دعب يئاهنلا جوتنملا يف % ٠6 نم لقأو % ٥٤
.لماكلا

 ناك اذإ :“ةدشقلا عوزنم فصن وأ مسد فصن" •
 ٥2 نم ربكأ وأ يواسي ةمسدلا ةداملا نم جوتنملا ىوتحم

.لماكلا فيفجتلا دعب يئاهنلا جوتنملا يف % ٥٤ نم لقأو %

 جوتنملا ىوتحم ناك اذإ : ”ايئزج ةدشقلا عوزنم“ •
 % ٥2 نم لقأو % ٠1 نم ربكأ وأ يواسي ةمسدلا ةداملا نم

.لماكلا فيفجتلا دعب يئاهنلا جوتنملا يف

 ىوتحم ناك اذإ : ”ةدشقلا عوزنم وأ مسدلا ليلق“ •
 يئاهنلا جوتنملا يف % ٠1 نم لقأ ةمسدلا ةداملا نم جوتنملا

.لماكلا فيفجتلا دعب

 ،بئاذــلا ينــبجلا صصخــتــلاو بئاذــلا نبجــلــل ةــبسنــلاــب •
 : ةيتآلا تارابعلا ىدحإ

 صصخت“ وأ ”بئاذ نبج“ ةيمستلا قبست ”...ةدشق“ •
 لقأ ىلإ مارغ ٠٥ نم جوتنملا يوتحي امدنع ”بئاذ ينبج
 دعب جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل ةمسدلا ةداملا نم مارغ ٠6 نم
.لماكلا فيفجتلا

 مارغ ٠6 نم جوتنملا يوتحي امدنع :”ةدشقلا يئانث“  •
 نم مارغ ٠٠1 لكل ةمسدلا ةداملا نم مارغ ٥7 نم لقأ ىلإ
.لماكلا فيفجتلا دعب جوتنملا

 ،لقألا ىلع ،جوتنملا يوتحي امدنع :”ةدشقلا يثالث“ •
 دعب جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل ةمسدلا ةداملا نم مارغ ٥7
.لماكلا فيفجتلا

 ىلع عيمجتلا وأ جيزملا نمضتي ّالأ طرشب :١١ ةداملا
 ،هالعأ 6 ةداملا يف اهب حومسملا كلت ريغ ىرخأ تانوكم
 “ينبج صصخت“ وأ “ نبج“ عيبلا تايمست لمعتست نأ نكمي
 : ةلاحلا بسح “ بئاذ نبج“ وأ

 عيمجت وأ جزم نع ةجتانلا تاجوتنملل :“نبج“ ةيمستلا –
 ،ضيبأ نبج ،نبج : ةيتآلا نابجألا نم رثكأ وأ نيــنـثا نــيب
 ،هالـعأ 3 ةداــملا يف ةــفرـــعـم يه اـــمــك ،قرزأ نبج ،جزاــــط نبج
 ،بيلح : بيلحلا نم ايرصح ةقتشملا ةيتآلا داوملا عم وأ

 ،ةينبل ةمسد ةدام ،ةدشق ،ايلك وأ ايئزج ةدشقلا عوزنم بيلح
،بيلحلا ضيخم

 نع ةجتانلا تاجوتنملل :”ينبج صصخت“ ةيمستلا–
 ،ضيبأ نبج ،نبج : ةيتآلا نابجأ ةدع وأ نبج عيمجت وأ جزم
 عم هالعأ 3 ةداملا يف ةفرعم يه امك ،قرزأ نبج ،جزاط نبج
 ةيتآلا داوملا عم وأ بيلحلا لصم نبج وأ ةينبجلا تاصصختلا
 ةدشقلا عوزنم بيلح ،بيلح : بيلحلا نم ايرصح ةقتشملا

.بيلحلا ضيخم ،ةينبل ةمسد ةدام ،ةدشق ،ايلك وأ ايئزج

 لدبتست نأ نكمي :“بئاذ نبج“ ةيمستلل ةبسنلاب – 
 ميظنتلا يف هيلع صوصنم عون مسا وأ ةيمستب ”نبج“ ةملك
 ىلع اهيلع فراعتملا تافصاوملا يف هبايغ يف وأ هب لومعملا
 نم % ٠٥ ،لقألا ىلع ،ريخألا اذه لكشي امدنع ،يلودلا ىوتسملا
.ةمدختسملا ةينبللا ةيلوألا داوملل يلكلا نزولا

 صوــصـــنملا ةــيراــبــجإلا تاـــناــيـــبلا ىلع ةداـــــيز :٢١ ةداملا
 ،كلهتسملا مالعإب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع
: يتأي ام بيلحلا لصم نبج مسو لمحي نأ بجي

 عونلا مسا وأ ةيمست وأ “بيلحلا لصم نبج“ عيبلا ةيمست –
 يف هبايغ يف وأ هب لومعملا ميظنتلا يف هيلع صوصنم
 ةراشإلاب لمكت يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع فراعتملا تافصاوملا
 ةيلوألا داوملا نوكت امدنع ةيناويحلا فانصألا وأ فنصلل
.ةيناويح فانصأ ةدع نم وأ ةرقبلا ريغ رخآ فنص نم ةيتأتم

٠٠1 × نبجلا يف ءاملا نزو

نبجلا يف ةمسدلا ةداملا نزو – نبجلل يلكلا نزولا
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 جوتنم”وأ “وهطم جوتنم”وأ ”رتسبم جوتنم“ ةرابعلا –
،”ةرتسبلا ،لقألا ىلع ،لداعي امب يهطلل عضخ

 نم مارغ ٠٠1 لكل ةمسدلا ةداملا نم ىوتحملا نييعت –
 اذإ ةبولطم ريغ نوكت ةرابعلا هذه نأ ريغ ،يئاهنلا جوتنملا
 ىلإ ةراشإ ىلع يوتحي يئاذغ مسو ىلع جوتنملا ىوتحا

،مارغ ٠٠1 لكل نوهدلا ةبسن

 داوملا نم ةفاضملا ةيمكلا ،ةيوئاملا ةبسنلاب نييعت –
،جوتنملل ةصاخ ةهكن يطعت يتلا ةيئاذغلا

 رثختب هيلع لصحتملا بيلحلا لصم نبجل ةبسنلاب –
 “بيلحلا لصم نبج“ ةيمستب طقف نيعملاو بيلحلا لصم
 : ـب ةلاحلا بسح لمكت ةيمستلا هذه

: ةيتآلا ةيساسألا جضنلا ةجرد تاراشإ ىدحإ*

،”جضان“•
،”نفعلاب جضان“ •
،”يحلم لولحم يف جضان“ •
.”جضان ريغ“ •

 : ةيتآلا كسامتلا تاراشإ ىدحإ وأ/و*

.% 1٥ نم < )DFET( تناك اذإ :“ ادج ةبلص ةنيجع وذ “•

.%6٥و % 9٤نيب )DFET( تناك اذإ : “ ةبلص ةنيجع وذ “•

 تناك اذإ :“ةبلص فصن وأ ةكسامتم ةنيجع وذ“ •
)DFET( 96و % ٤٥ نيب%.

.% 76 نم > )DFET(  تناك اذإ :”ةيرط ةنيجع وذ“ •

DFET = عوزنم نبجلا يف ءاملا ىوتحمل ةيوئاملا ةبسنلا 
: ةيتآلا ةلداعملاب بسحت ،مسدلا

 نأ نكمي بيلحلا لصم نبج مسو نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
: اضيأ نمضتي

 يئاهنلا جوتنملا يف ةمسدلا ةداملا ىوتحم ىلإ ةراشإلا –
 ةيمست  ضوع هاندأ ةطقنلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا بسح
 لصحتملا ةجضانلا ريغ بيلحلا لصم نابجأل ةبسنلاب ،عيبلا

،بيلحلا لصم زيكرت قيرط نع اهيلع

 بيلحلا لصم زيكرتب اهيلع لصحتملا نابجألل ةبسنلاب –
 ةداملا يف ةينبللا ةمسدلا ةداملا ةبسن نع حيرصتلا نإف
 ةمسدلا ةداملا ىلإ تاراشإلا ىدحإب اهقافرإ نكمي )1( ةفاجلا

: يتأي امك

 جوتنملا ىوتحم ناك اذإ :”ةدشقلاب بيلحلا لصم نبج“ •
،% 33 لقألا ىلع ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ةمسدلا ةداملا نم

 نم جوتنملا ىوتحم ناك اذإ :”بيلحلا لصم نبج”•
 لقأو % ٠1 لقألا ىلع ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ةمسدلا ةداملا

،% 33 نم

٠٠1 × نبجلا يف ءاملا نزو

نبجلا يف ةمسدلا ةداملا نزو – نبجلل يلكلا نزولا

 ىوتحم ناك اذإ :”مسدلا عوزنم بيلحلا لصم نبج“•
 نم لقأ  ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ةمسدلا ةداملا نم جوتنملا

٠1%، 

 نمضتي بيلحلا لصم نبجل ةفاجلا ةداملا نم ىوتحملا )1(
.زوتكاللا ةرولب نع جتانلا ءاملا

 تاجوتنملا ىلإ ةيتابن ةمسد ةدام ةفاضإ تمت اذإ : ٣١ ةداملا
 ةدايز ،جوتنملا اذه مسو لمحي نأ بجي ،رارقلا اذه عوضوم
 ميــظــنــتلا يف اهـــيلع صوـــصنـــملا ةيراـــــبـــــجإلا تاــناــــيـــــبلا ىلع
 عــيــبلا ةيــمـــــست ،كلهـــتــسملا مالـــعإب قلـــعتــملاو هب لوــــمــــعــــملا

: ةيتآلا تارابعلاب ةرشابم لمكت ”.......ـب ةيئاذغ ةريضحت“

 اهيلع صوصنملا ماكحألل اقبط مدختسملا جوتنملا عون – 
 هتبسن ىلإ ةراشإلا اذكو ،رارقلا اذه نم 11و 8و 3 داوملا يف

.يئاهنلا جوتنملا يف ةيوئاملا

 اهتبسن اذكو ةفاضملا ةيتابنلا ةمسدلا ةداملا ىلإ ةراشإلا –
.يئاهنلا جوتنملا يف ةيوئاملا

 ةداملا هذه صنب فرعملا جوتنملا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 زيكرتلا بسح ءاشنلا نم ةدودحم دج ةيمك مضي نأ نكمي
 اًقفوو بولطملا يجولونكتلا ريثأتلا ىلع لوصحلل مزاللا

.ةنسحلا عينصتلا تاسراممل

 ةيــنـــبــجلا تاــصـــصــــخــــتلا بـــيــجــتــــســت نأ بــــجـــي : ٤١ ةداملا
 صئاصخلل رارــقلا اذـــه يف ةروـــكذـــملا ةــيئاذـــغلا تاريـــضـــحتلاو
 ةجلاعملا بســح ،ناــبــجألا ىلع ةقـــبــطــملا ةيـــجولوـــيبورـــكـــيملا
.ةقبطملا ةيرارحلا

 ةنس دعب ذيفنتلا زيح رارقلا اذه ماكحأ لخدت : ٥١ ةداملا
 ءانثتساب ،ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم )1( ةدحاو
 .هالعأ ةروكذملا 7 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا

 ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــشــــنــــــي : ٦١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 72 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةعانصلا ريزو



رادغز دـمحأ

ةراجتلا ريزو

تاراداصلا ةيقرتو

قيزر لامك

 ةحصلا ريزو



ديزوب نب نامحرلا دبع

 ةحالفلا ريزو

ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينه ظيفحلا دبع دـمحـم
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قـــحـلـــمــلا

تاجوتنملا ضعب اهل بيجتست نأ بجي يتلا تازيمملا

تازيمملاتاجوــتنملا

 نبجلا

 ضيبألا نبجلا

جزاطلا نبجلاو

 لولحم يف  ظوفحم نبج

ةيرط ةنيجع وذ يحلم

 لولحم يف  ظوفحم نبج

ةبلص ةنيجع يذ يحلم

بئاذلا نبجلا

ففخملا بئاذلا نبجلا

جضانلا ينبجلا صصختلا

ينبجلا صصختلا

جضانلا ريغ 

بئاذلا ينبجلا صصختلا

 ينبجلا صصختلا

ففخملا بئاذلا

.نبجلا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ 32 وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا –

.نبجلا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٠1 وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا– 



.% ٠٤ وه ةفاجلا ةداملا يف ةمسدلا ةداملا نم ةيوئاملا ةبسنلاب ىندألا ىوتحملا –

.% ٠٤ وه ةفاجلا ةداملا نم ةيوئاملا ةبسنلاب ىندألا ىوتحملا –

.% ٠٤ وه ةفاجلا ةداملا يف ةمسدلا ةداملا نم ةيوئاملا ةبسنلاب ىندألا ىوتحملا –

.% 2٥ وه ةفاجلا ةداملا نم ةيوئاملا ةبسنلاب ىندألا ىوتحملا –

.يئاهنلا جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٠٤ وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا– 

.يئاهنلا جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٠3 وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا– 

.يئاهنلا جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٠2 وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا– 

.يئاهنلا جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٠1 وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا– 



.يئاهنلا جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٥2وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا– 

.يئاهنلا جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٠2 وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا– 

ةطحم - رئازجلا - ٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


