
ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢١ دحألا ٨٧ ددعلا

م0٢0٢ ةنس ربمسيد٧٢ قفاوملا نوسمخلاو ةعباسلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا

ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

90  ىلإ60.53.45.120 : فتاهلا

21.53.45.120 سكافلا

رئازجلا86élc05-0023 ب.ج.ح

8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

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



ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٧٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢ 30

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

قـــــفاوــملا٢٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمـــــج١١ يفخرؤم رارق
ءاضعأو سيئر نييعت نمضتي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد6٢

بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملا ليجست ةنجل
.يرشبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤم رارق بجومب
نم٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت نّيعي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد62
يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا٥23–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

تايفيكب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع
ليجست ةنجل ءاضعأو سيئر ،ةينالديصلا داوملا ليجست
: يتأي امك ،تاونس )3( ثالث ةدمل ةينالديصلا داوملا

فلكـــملا رـــيزولا نع ةلــــثمم ،ةــــيداـــن هـللا دبـــــعوبةدّيـــــسلا–
 ،اسيئر ،ةينالديصلا ةعانصلاب

فلكملا رــــيزوــــلا نع ةلثــــمم ،ةيـــموـــس ةديـــــمح نب ةّديسلا–
 ،ةحصلاب

نمألل ةينـــطولا ةلاـــكولا نع لثـــــمم ،لامك يجاهنــــص ّديسلا–
 ،يحصلا

 ،ةينالديــصلا ءايـــميــــكلا يف ةريــــبخ  ،ةديرف بهوــــــملا ةّديسلا–

 ،ةيسونـــيلاجلا ةلديــــصلا يف ةرـــيــــبخ ،ةزيول مكاح ةّديسلا–

،ةلديصلا ملع يف ريبخ ،ينه رداش دّيسلا–

 ،مومسلا ملع يف ريبخ ،بيبح يحاملب دّيسلا–

 ،ةينالديصلا ةظقيلا يف ريبخ ،حبار يلسرم دّيسلا–

.ايجولويبلا يف ريبخ ،اضر قيجقج دّيسلا–
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قـــــفاوملا٢٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىدامج١١ يفخّرؤـــــم رارـــــق
ةراـــــــمـــتـــسا جذوـــمن ددـــحي ،0٢0٢ ةـــنــــــس ربـــــمــــسيد6٢
.ةينالديصلا داوملا ليجستل قباسلا بلطلا

––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش81 خرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
اميس ال ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،ممتملاو لدعملا ،هنم٠32 ةداملا

لوأ يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتلاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا٠91–91 مقر يذيــــفنتلا موـــسرـــملا ىضتقمبو –
ماهم ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهمـيـظـنـتو ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

يف خرؤــــــملا٥23–٠2 مــــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
.هنم22 ةداملا اميس ال ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب

: يتأي ام رّرقي
موـــسرـــملا نم22 ةداــــملا ماـــكـــحأل اقـــــيبـــطت : ىلوألا ةّداملا

2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٥23–٠2 مقر يذيفنتلا
ليجست تايفيكب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا
ةرامتسا جذومن ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةينالديصلا داوملا
ةينالديصلا داوملا ليجست راطإ يف ليجستلل قباسلا بلطلا
 .يرشبلا بطلل ةهجوملا

بلط لك لبق ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي :٢ ةّداملا
ىدل ليجستلل قباس بلط عاديإ ،ينالديص جوتنم ليجست
بلـطـلا ةراـمـتسا ىلع ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةــلاــكوــلا
.رارقلا اذهب قحلملا يف ةددحملا ليجستلل قباسلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـــــفاوــــــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج11 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةـــنس ربمسيد62

دمحاب نب لامج يفطل نامحرلا دبع

––––––––––
قحلملا

 ةينالديصلا داوملا ليجستل قباسلا بلطلا ةرامتسا
: ينالديصلا جتنملا لوح تامولعم–١
: ةيراجتلا ةيمستلا1.1

 : ةيلودلا ةكرتشملا ةيمستلا1.2

: ينالديصلا لكشلا1.3

: ةعرجلا٤.1

: غاوسلاو ةلاعفلا )داوملل( ةداملل ةيمكلاو ةيفيكلا ةبيكرتلا٥.1

: مفلا قيرط نع ،ينايرش ،يلضع : ةعرجلا ذخأ فصو1.6

: ميدقتلاو فيلغتلا لكش1.7

: يجالعلا ينالديصلا مسقلا1.8

: ةيجالعلا يعاودلا1.9

:)CTA( يئايميكلاو يجالعلا يحيرشتلا زمرلا٠1.1

: يئاهنلا جوتنملل جاتنإلا عقوم ناونعو مسا1.11

: عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس1.21

: ةرخابلا ىلع يناجملا نحشلا رعس1.31

: يرئازجلا يمومعلا رعسلا حارتقا٤1.1



٨٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢١
31م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢

داريتسالا6.2

 : أشنملا دلب يف يمومعلا رعسلا6.2.1

قوسي يتلا ىرخألا نادلبلا يف يمومعلا رعسلا6.2.2
: جوتنملا اهيف

: )1 دلبلا(

: )2 دلبلا(

: )3 دلبلا(

: ضيوعتلا ةبسن6.2.3

: يمويلا جالعلا ةفلكت٤.6.2

: جالعلا ةفلكت٥.6.2
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قــــفاوـــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج٢١ يفخّرؤــــم رارـــــق
ليجست فلم ليكشت ددحي ،0202 ةنس ربمسيد٧٢
.يرشبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش81 يفخّرؤـملا11–81 مقر نوــــناقلا ىضــــتقمبو–
لّدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،هنم032 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

يفخّرؤـــــملا361–02 مــــقر يــسائرلا موـسرــملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لّوألا

،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤـــملا091–91 مقر يذيـــــفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنـــس ويـــلوي3 قـــفاوـــملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يفخّرؤملا172–02 مقر يذيــــفنتلا موـــسرملا ىضـــتقمبو–
يذلا0202 ةــنـــس ربـــمـــتـــبـــس92 قـــفاوـــملا2441 ماـــع رفــــص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

يفخّرؤملا523–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــــتقمبو–
قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر6
،هنم52 ةداملا اميس ال ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب

: يتأي ام رّرقي

موـــسرـــملا نم52 ةداــــملا ماكحأل اقــــيــــــبــــطت : ىلوألا ةّداملا
2441 ماـــــع يناـــثلا عـــيبر6يفخّرؤـــــملا523–02 مقر يذيفنتلا
ليجست تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا
فلم ليكشت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةينالديصلا داوملا

.يرشبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا ليجست

 : بلطلا ةبحاص ةجتنملا ةينالديصلا ةسسؤملا –٢

ةعنصملا ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا ناونعو مسا2.1
،ةلغتسملا وأ/و

،ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا مقر2.2

،ينقتلا ريدملا يلديصلا بقلو مسا2.3

.ينقتلا ريدملا يلديصلا ةسرامم رارق خيراتو مقر٤.2

: ينالديصلا جوتنملا بلط عضوم –٣

: يلحم جاتنإ1–3

ةيلوألا داوملا نم اقالطنا عينصت3.1.1

طيسو جوتنم نم اقالطنا عينصت3.1.2

يلوأ بيضوت3.1.3

،يوناث بيضوت٤.3.1

  داريتسالا3.2

: ينالديصلا جوتنملا ،قيوستلا ةصخر خيراتو مقر3.2.1

.يلصألا دلبلا3.2.2

: ليجستلل قباسلا بلطلا عون –٤

ةــــلاــــعــــــف )داوــــــــــم( ةداــــــم ةدــــعاـــــقـــب يـــنالديــــــص جوـــــــتـــنـــــم1.٤
ةدــــيدــــج

ينالديصلا لكشلا عاستا2.٤

ديدج عمجت3.٤

ةعرجلا عاستا٤.٤

ةيجالعلا يعاودلا ليدعت وأ عاستا٤.٥

ديدج ميدقت6.٤

سينجلا صاصتخا7.٤

وأ يعـجرملا صاصتــخالا دــيدحت( لــثاــمملا يجالــعوــيــبــلا8.٤
) رئازجلا يفً الجسم ناك اذإ يعجرملا  يجالعويبلا جوتنملا

: ةيجالعلا ةدئافلا –5

ةيمستلا( جوتنملا ناك اذإ ةيجالعلا ةدئافلا ةميسق جاردإ
جراخ نم )ذخألا ةقيرطو ةعرجلاو لكشلاو ةكرتشملا ةيلودلا
.ةينطولا ةنّودملا

: ةيداصتقالا ةدئافلا –6

ةيلحملا ةعانصلا6.1

: عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس6.1.1

: جامدإلا ةبسن6.1.2

ريدملا بقلو مسا
ينقتلا يلديصلا

ءاضمإلاو خيراتلا


