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:يتأي امرّرقي

موسرملانم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماـــــعناــــضــــــــمر٦2يفخّرؤـــــملا8٦٣–٦٠ مقريذيــــفــــــــنتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحييذلا٦٠٠2 ةنسربوتكأ٩١قفاوملا
تايفيكوطورش اذكو مامجتسالاتاباغلالغتسا ةصخرل
،باضهلا مامجتسالا ةباغ ديدحتىلإرارقلا اذهفدهي ،اهحنم
ةيدلبب ةينطولا ةيباغلاكالمألل ةعباتلا ،ويزرأ ةباغنم ءزج
.نارهو ةيالو ،ويزرأ

ةعباـــتلا ،باضــــهلا مامــــجتــــسالا ةــــباــــغعـــــقـــــت :٢ ةداملا
،هالعأىلوألا ةداملايف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلاكالمألل

ةحاسمىلع دتمتيهو ،نارهو ةيالو ،ويزرأ ةيدلب ميلقإيف
تايثادحإلاب ةددـــــحمو ،ارايــــتـــــنـــــس٥2و ارآ١١و اراــــــتــــكــــه8١
: هاندأ ةروكذملا

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

741196,972

740888,653

740609,891

740330,410

740375,508

740758,690

740810,220

741076,024

3971697,48

3971785,49

3971710,52

3971707,78

3971492,96

3971502,57

3971476,31

3971592,38
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قحلملاططخملل اقبطباضهلا مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذهلصأب

ةّيمـــسّرلاةدــــيرــــجلايفرارـــــقلا اذــــهرـــــشــــنـــــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماعيناثلاعيبر22يفرئازجلابرّرح
.8١٠2 ةنسربمسيد٠٣

يقزعوبرداقلا دبع

ةراجتلا ةرازو

٣٢قفاوملا٠٤٤١ ماعىلوألاىدامج٦١يفخّرؤمرارق
ءاــــــــــصـــحإجــــــــهـــــــنــــملــــعــــــجــــي ،٩١٠٢ ةــــنــــسيــــفـــــناــــــــج
موـــــحــــللايف ةــــضرـــتـــــفــــملا)pps(.ساــــــنوــــمودوــــسب
 .ايرابجإ ،محللاتاجتنمو

––––––––––

،ةراجتلاريزوّنإ

يفخّرؤملا٣٤2–٧١ مقريسائرلا موــــسرــــملاىــــضــــتقمب
نمضتملاو٧١٠2 ةنستشغ٧١قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلايذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأنييعت

يفخّرؤملا٩٣–٠٩ مقريذيفنتلا موسرملاىضــتقمبو–
قلعتـــــملاو٠٩٩١ ةنـــــسرياـــــني٠٣قفاوملا٠١٤١ ماعبـــــجر٣

اميسال ،مّمتــــملاولّدعــــــملا ،شغلاعــــــمقو ةدوـــــــجلا ةبــــــــــقارـــــــــمب
 ،هنمرركم٩١ ةداملا

خّرؤملا٣٥٤–2٠ مقريذيفنتلا موسرــــملاىضــــــــتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنسربمسيد١2قفاوملا٣2٤١ ماعلاّوش٧١يف

،ةراجتلاريزوتايحالص ددحي

خّرؤملا82٣–٣١ مقريذيفنتلا موــسرـــملاىــــضـــــتقمبو–
٣١٠2 ةنسربمتبس٦2قفاوــــملا٤٣٤١ ماع ةدعـــــــقلايذ٠2يف

ةيامح دصقرباخملا داــــمــــتعاتايـــــفيكوطورــــش ددــحييذلا
،شغلاعمقوكلهتسملا

خّرؤملا2٧١–٥١ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو–
يذلا٥١٠2 ةنسوينوي٥2قفاوملا٦٣٤١ ماعناضمر8يف

صئاصــــخلالاـــجميف ةقبــــطملاتايـــــفيـــــكلاوطورـــــشلا ددـــــحي
،ةيئاذغلا داوملل ةيجولويبوركيملا

٥٣٤١ ماــــــــــعبــــجر82يفخّرؤـــــــملارارـــــقلاىـــــضــــــتقمبو–
ريـــضحتجـــهنــــملعـــــجييذلا٤١٠2 ةنــــــسوـــــياــــم82قــــــفاوـــــملا
صحفلا دصق ةيرشعلاتافيـــــفختلاو مألالولــــحملاوتانـــــّيعلا
،ايرابجإ ،يجولويبوركيملا

ماعيناثلاعيبر2١يفخّرؤـــملارارـــــــقــــــلاىــــضتــــــــقمبو–
جهنملعجييذلا٧١٠2 ةنــــسربـــــمـــــــســــــيد١٣قــــــفاوــــــملا٩٣٤١

دصق ةيرشعلاتافيفختلاو مألالولحملاوتانّيعلاريضحت
،موحللاتاجتنمو موحلليجوــلوـــــيــــــبورــــكــــــيــــــملاصــــــــحـــــــفلا
،ايرابجإ

:يتأي امررقي

موسرملانم٩١ ةداملا ماـــكحأل اقيــــــبطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠١٤١ ماعبجر٣يفخّرؤملا٩٣–٠٩ مـــــقريذـــــيفـــــنتلا

،هالــــعأروـــــكذـــــــــــملاو مّمــــــتـــــملاولّدــــــعـملا ،٠٩٩١ ةنـــسرياــنـي٠٣
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: يساسألا طسولا١ .٢ .٤
: بيكرتلا

غ٦١........................................نيتاليجلل ةيميزنأ ةراصع

غ٠١..........................................نييزاكلل ةيميزنأ ةراصع

غ٠١.................................)٤OS2K(مويساتوبلا تافلوس

غ٤,١..................................)2lC gM( مويزنغملا رورولك

غ8١ ىلإ2١ نم................................................*راغأ- راغأ

للم٠٠٠١.................................................................. ءاملا

-راغألل دمجتلا ةردق بسح ةلمعتسملا ةلتكلا نوكت :)*
.راغأ

: ريضحتلا

ففجملا يساسألا طسولا وأ ةيساسألا تابكرملا بّوذت
ينيجورديهلا لماعلا لّدعي .نايلغلل امهعضو عم ءاملا يف

)Hp()ميــــــقعــــــتلا دعــــب نوكي ثيــــــحب رمألا ىضــــتقا اذإ ،)٥.٤
.م˚٥2 يف٠,٧±2,2

يف وأ ةمـــقــــعـــم بــــيـــباــــنأ يف يــــساــــسألا طـــــسولا عّزوــــــي
زاـــهج يف مّقـــــعي .)٥.٦( ةمــــقعــــم بـــساــــنم مجـــــح تاذ تاروراق
.ةقيقد٥١ ةدملºم١2١ يف )٥.١()evalcotuA( ميقعتلا

: طيبثتلا ليلاحم٢ .٢ .٤

ثيح ءوـــضلا نع اديــــــعب م٣º ± م٥º يف لــــــيلاـــــحملا ظفحت
.مايأ٧ ىدعتت ال

لعج ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هنـــــم ررــــكم٩١ ةداـــــملا امـــــيــــس ال
موــــــحــــــللا يفةـضرــــــــتـفـملا)pps( .ساـنوــــمودوـــــسب ءاــــــصحإ جهنم
.ايرابجإ ،محللا تاجتنمو

)pps( .ساـــنوــــــمودوــــسب ءاـــــصـــــحإ لــــجأ نـــــــم :٢ ةداملا
ةبقارم رباخم مزلت ،محللا تاجتنمو موحللا يف ةضرتفملا
لامعتساب ضرغلا اذهل ةدمتعملا رباخملاو شغلا عمقو ةدوجلا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نّيبملا جهنملا

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

ةّيمـــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقلا اذــــه رشـــــنــــــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماـع ىلوألا ىداـــــمج٦١ يف رئازـــــجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس يفناج٣2

بالج ديعس

قحلملا

محللا يف ةضرتفملا)pps( .سانومودوسب ءاصحإ جهنم
.موحللا تاجتنمو

: قيبطتلا لاجم .١

)pps( .سانومودوسب ءاصـــحإ ةيــــنقت جهنـــــملا اذه ددحي
موحللا اهيف امب موحللا تاـــجتــــنمو موــــحــــللا يف ةــــضرتــــفملا
.)نجاودلا( ءاضيبلا

: يتأي امب فرعي ،جهنملا اذه موهفمب : فيرعتلا .٢

اــــــيرـــــــيــــتكـــــب يه: ةـــــضرـــــتفملا)pps(  .ساـــــنوـــــمودوــــــــــسب
دــــــــــيـــمـــيرــــتــــــسلاب مالـــــــهلا طــــــــــسو يف م˚٥2 يف تارــــــــمــــعـــتـــــسم لكشت
)edimirtéC(مويدوــــصلا تاديـــــــسوفبو  )muidos ed etadisuF(
العافت رهـــــظت يــــتلاو)CFC( )enitolahpéC(نيـــــــتولافـــــــيسلاب و
.)esadyxo( زاديسكوألا ميزنأل ايباجيإ

: أدبملا .٣

نم اقالطنا ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملا رّضحُي
.ةبرجتلا ةنّيع

يئاقتنالا طسولا ىلع يوتحت يرتيب ةبلع يف عرزت
.جوتنملل مألا لولحم نم ةددحم ةيمك ،)CFC( يمالهلا بلصلا

تافيفخت لامعتساب طورشلا سفن يف ىرخأ بلع ّرضحت
.مألا لولحملل ةيرشع

.تاعاس٤ ±٤٤ ةدمل م˚٥2 يف يرتيب بلع نّضحت

ةضرتفملا)pps( .سانومودوسب تارمعتسم نم دكأتلا
ددع نم اقالطنا ةبرجتلا ةنّيع نم مارغلا يف وأ رتليليملا يف

.يرتيب ةبلع لكل ةدكؤملا تارمعتسملا

: فشاوكلاو عرزلا طاسوأو تاففخملا .٤

: ففخملا١ .٤

: ىلإ دانتسالا بجي ،ففخملا ريضحت لجأ نم

تانيعلا ريضحتل ةماعلا دعاوقلاب قلعتملا جهنملا –
صـــــــحــــــفلا دـــــــصق ةيرـــــشعلا تافـــيـــــفــــخــــتلاو مألا لوـــــلـــــــحملاو
،هب لومعملا ميظنتلا يف ددحملا يجولويبوركيملا

لولحملاو ةبرجتلل تانيعلا ريضحتب قلعتملا جهنملا –
يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا
.هب لومعملا ميظنتلا يف ددحملا ،موحللا تاجتنملاو موحلل

: فشاوكلاو عرزلا طاسوأ٢ .٤

مويدوصلا تاديسوفبو)edimirtéC(  ديميرتسلاب مالهلا طسو
)muidos ed etadisuF(نيتولافيسلابو)enitolahpéC( )CFC( .
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: ريضحتلا

دّربملا يساسألا طسولا ىلإ طيبثتلا ليلاحم فاضت
.ةيانعب طلخت مث )٥.٣( م2º ± م٧٤º يف يئام مامح يف

:)CFC( مالهلاب يرتيب بلع ريضحت١ .٣ .٢ .٤

٥١ يلاوح ـب ردقت ةيـــمكب )٤.2.٣( لماــــكلا طـــــسولا عزوـــــي
.دمجتتل كرتتو )٥.8( ةمّقعم يرتيب بلع يف للم

ةرشاـبم مالــــــهلاب يرتــــيب بلع ففـــجت نأ لــــضـــــفألا نم
ةرشابم مالهلا حطس هيجوت عم ءاطغ نودب لامعتسالا لبق
ىلإ مالهلا حطـــس هيــــجوت عم ءاـــــطغ نودب لامــــــعتـــــــــسالا لبق
ةياغ ىلإ م٠٥ºو م٥2º نيب طوبضم فيفجت زاهج يف لفسألا
.طسولا حطس نم ءاملا ةرطق ءافتخا

بجي ،قوسلا يف ةرفوتملا مالهلا طاسوأ ىلإ ةبسنلاب
.عّنصملا تاميلعت بسح اهلامعتساو اهنيزخت

ىلع يوتحت يرتيب بلعل قبسملا ريضحتلا ةلاح يف
م٣º ± م٥º يف عيباسأ٤ نم رثكأ ظفحت ّالأ بجي ،مالهلا طسو
.اقبسم ففجت مل اذإ

: زاديسكوألا نع ثحبلل فشاك٣.٤

: بيكرتلا

غ١,٠...................................... نيتولافيسلل مويدوصلا حلم

للم٠٠١........................................................................ءام

غ١,٠..................................................مويدوصلا تاديسوف

للم٠٠١........................................................................ءام

غ١,٠..............................................................)*( ديمرتيس

للم٠٠١......................................................................ءاملا

 :ريضحتلا
قيرطنعلولحملامّقعيوءاملايفنيتولافيسلابّوذي

.حيشرتلا
:مويدوصلاتاديسوفلولحم٢ .٢ .٢ .٤
:بيكرتلا

 :ريضحتلا
لولحملا مّقعيو ءاملا يف موـــــيدوـــــصلا تاديـــــسوفبّوذي

.حيشرتلاقيرط نع

:ديميرتيسلولحم٣ .٢ .٢ .٤
:بيكرتلا

ليتيميرتليسيد ارتيت رومورب يف لثمتم طيلخ : )*
عــــم)muinommalyhtémirtlycédartét erumorB( موــــــــــيـــــــنوــــــمأ
ليتيميرتليـــسيد ارــــتيـــــت روــــمورــــب نم ةرـــــيـــــغــــص تاـــــيـمك
)muinommalyhtémirtlycédartét erumorB(  موــــــــــــــــــيـــــــــــنوــــــــــــــــــمأ

)muinomirtéc erumorB( موينوميرتيس روموربو

)muinommalyhtémirtlycédaxeh(.

: ريضحتلا
قيرط نع لولحملا مّقعيو ءاملا يف ديمرتيسلا بّوذي

.حيشرتلا

: لماكلا طسولا٣ .٢ .٤
: بيكرتلا

مجحلا
)للم(

يئاهنلا زيكرتلا
)للم/مارغوركيم(

يساسألا طسولا
)٤.2.١(
نيتولافيسلا لولحم
)٤.2.2.١(
تاديسوف لولحم
)٤.2.2.2( مويدوصلا

ديميرتيسلا لولحم
)٤.2.2.٣(

٠٠١

٥

١

١

–

٠٥

٠١

٠١

-N ,N ,'N, -'N ـلتارديهرولكيد

نيمايدينيلينيف-p- ليثيمارتيت

-'N,'N,N,N ed etardyhrolhciD(

-p- lyhtémartét

.)enimaidenélynéhp

ءاملا

غ١

للم٠٠١

: ريضحتلا

.لامعتسالا لبق ةرشابم ءاملا يف فشاكلا بّوذي

ىرخأ ةزهجأ وأ زاديــــــسكألا صارــــقأ لاـــــمعتــــسا نكــــمـــــي
.قوسلا يف ةرفوتم

.عّنصملا تاميلعت عبتت ،ةلاحلا هذه يف

: ةيجاجزلا تاودألاو تازيهجتلا .٥

ةصاخو يجولوــيبوركـــيملا ربـــخـــملل ةــــــيداـــــــعلا تاودألا
: يتأي ام

زاهـــــــج( ةــــفاـــجلا ةرارـــــــحلاب ميـــــقــــــــعــــتلا زاـــــهــــج١ .٥
.)ميقعتلا زاهج( ةبطرلا ةرارحلاب وأ )فيفجتلا

: )enitolahpéC(نيتولافيسلا لولحم١ .٢ .٢ .٤
: بيكرتلا



ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٨٣٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس وينوي٢١ 3030

ةطساوبو )٣.١.2.٤()CFC(  مالهب يرتيب ةــــبلــــع ذــــــخؤت
ةبلع لخاد ىلإ مألا لولحملا نم للم١,٠ لقني ،)٥.٧( ةصام
.يرتيب

ةطـــساوبو)CFC(  مالــــــــهب ىرــــخأ يرـــــتـــــــــيب ةبلع ذخؤت
يرشعلا فيفختلا نم للم١,٠ لقني ،ةمّقعم ىرخأ ةصام
.يرتيب ةبلع لخاد ىلإ مألا لولحملل لوألا

لامعتساب ةيلاوملا ،فيفختلا عم ،تايلمعلا هذه داعت
.يرشع فيفخت لكل ةمقعم ةصام

ةطساوب مالهلاب يرتيب بلع حطس ىلع لئاسلا عّزوي
.لماكلاب حطسلا فجي نأ ىلإ )٥.٩( مقعم رشان

عضو عم ضرغلا اذهل ةرّضحملا يرتيب بلع نّضحت
)٥.2( فـــــــيـــــــفـــــــختلا زاهـــــج يف لفــــــــسألا هاــــــــجتاب ةــــــيــــــطــــــــــــغألا

.تاعاس٤ ±٤٤ ةدمل م١º ± م٥2º يف

: تارمعتسملا ءاقتناو باسح٧.٣

،يرــتــيــب ةــبــلــع لــك ىلع تارــمــعــتسملا باسح ىرــجــي
،لقألا ىلع ،يوتحت يتلا يرتيب بلع رابتعالا نيعب ذخؤتو
.ةددحم نيضحت ةلحرم دعب ةرمعتسم٠٥١ ىلع

طاــــمنأ لــــكل ةلــــثـــــمم تارـــــمعــــتسم٥ ايئاوـــــشع عـــــطـــــتقت
رابتعالا نيعب ةذوخأملا يرتيب بلع نم لك نم تارمعتسملا

.)٧.٤( دكأتلا رابتخال عضختو

: دكأتلا٧.٤

:زاديسكوألا نع ثحبلا٧.٤.١

.)٤.٣(زاديسكوألا فشاكب حيشرتلا قرو نم ةعطق ّللبُت
نم )٥.٥(يقلح كلس لامعتساب ةاقتنم ةرمعتسم عطتقت
لكينلا نم يقلح كلـــس يطعي( كــــيــــتسالبلا نم وأ نيتالبلا

)زاديسكوألل ةبسنلاب ةحيحص ريغ ةيباجيإ جئاتن موركلاو
   .للبملا حيشرتلا قرو ىلع عضوتو

زاديسكوالا دوجو يف يدرولا ىلإ يجسفنبلا نوللا رهظي
،ةيناث٠٣ دعب نوللا رّيغتي مل اذإ .ناوث٠١ ىلإ ناوث٥ لالخ
.ةيبلس ةبرجتلا ربتعت

.ةيجذومن تامورأ لامعتساب جئاتنلا نم دكأتلا متي

 :ريسفتلا٧.٤.٢

زاديسكوألل بجوم لعافت تاذ تارمعتسملا رابتعا بجي
.ةضرتفم )pps(.سانومودوسب ةرمعتسمك

: جئاتنلا نع ريبعتلا.٨

ةفلتـــــــخـــملا باســــــحلا  قرــــط بـــــسح جئاــــتـــــنلا نع رـــــّبـــــــــعي
،يملاعلا ىوتـــســـملا ىلع اهــــب فرتــــعملا جهانــــملا يف ةددــــحملاو
.ةلاحلا بسح اذهو

.م١º ± م٥2º يف هليغشت نكميفيفجتلا زاهج٢ .٥

.م2º ± م٧٤º يف هليغشت نكمييئام مامح٣ .٥

نكمي)Hp( ينيجورديهلا لماعلا ساــــــيق زاـهج٥.٤
.)Hp(ةدحو±٥٠,٠قيقدتب سايقلا

مويديربإ ىلع يوتحينيتالبلا نم ةيقلح كالسأ٥.٥
.لثامم لامعتسا تاذ ةمّقعم ةيقلح كالسأ وأ

تاذتاروراـــق وأ تانــــيــــنق ،رابـــتـــــخا بــــــيبانأ٥.٦
.ةبسانم تاعس

ةيمكلا اهتعس ،ةمقعم لماك ناليس تاذ تاصام٥.٧
لامعتساب ةيكيتاموتوأ تاصام وأ للم١,٠ ـب ةجّردم للم١
.ةمقعم تالصو

هرطق كيتسالبلا نم وأ جاجزلا نميرتيب بلع٥.٨
.مم٠٠١ ىلإ٠٩ نيب حوارتي

ليبــــــس ىلع ،كيـــتـــسالبلا نم وأ جاـــــجزلا نمرــشان٥.٩
يلاوح اهرطق ،يكوهلا ًىصع هبشي جاجزلا نم ًىصع ،لاثملا

ابيرقت مم٠٣ ةمئاق ةيوازب فرحنم مم٠٠2 هلوطو مم٥,٣
.نيخستلاب ةعطقلا فاوح طبضت ثيح نيفرطلا دحأ نم

: تانّيعلا عاطتقا .٦

ةفلتم ريغ ةقيقح ةلّثمم ةبرجتلا ةنّيع نوكت نأ بجي
.نيزختلا وأ لقنلا ءانثأ تريغت وأ

: ةبرجتلا ةنّيع ريضحت

: يف ةددحملا تاميلعتلل اقبط ةبرجتلا ةنيع رّضحت

تانّيعلا ريضحتل ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا جهنملا –
صـــــــحـــــفلا دـــصـــــق ةيرـــــشــــعلا تافــــيــــــــفخـــــتلاو مألا لولـــــــــحملاو
،هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحملا يجولويبوركيملا

مألا لولحملاو تاـــــنّيعلا ريـــــضــــحتب قلعـــــتملا جهنملا –
موحلل يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو
،هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحملا موحللا تاجتنمو

.ينعم جوتنم لكل صاخلا جهنملا –

: لمعلا ةقيرط .٧

: تافيفختلاو مألا لولحملاو ةبرجتلا ةنّيع٧.١

ريضحت جهنمل اقبط تافيفختلاو مألا لولحملا رّضحي
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملاو تانّيعلا
يف ةددـــحملا موـــحللا تاجـــتـــنمو موحلل يـــــجولوـــــيبوركــــيملا
.هب لومعملا ميظنتلا

: نيضحتلاو عرزلا٧.٢

ءارجإ عم فيفخت لكل يرــــتيب ةبــــــلع لامـــــعتسا بـــــجي
بجي ،دحاو فيفخت يرجأ اذإ .لقألا ىلع ،نييلاتتم نيفيفخت
.يرتيب يتبلع لامعتسا


