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ةراجتلا ةرازو

0٤٤١ ماع يناثلا عيبر2١يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ماــــظنلا نــــــمضتي ،٨١02 ةـــــنس رـــــــبمسيد02 قـــــفاوـــــملا
تاجوتنملاو نيرغرملا صئاصخب قلعتملا ينقتلا
.يلطلا طالخأو ةلثامملا

````````````````````

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،مجانملاو ةعانصلا ريزوو

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

يف خّرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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ةمسدلا تاجوتنملا ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت :2 ةداملا
ةداملا نـــم%٠٩ رــــــثكألا ىلـــــعو%٠١ لــــــقألا ىلـــــع يوـــــتحت يـــــتلا
.يلطلل اساسأ ةهجوملا ةمسدلا

نم تاجوتنملا هذه ىوتحم اذكو عيبلا تايمست ددحت
.رارقلا اذهب يناثلاو لوألا نيقحلملا يف ةمسدلا داوملا

: ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت ال:3 ةداملا

ةمسدلا ةداملا ىوتحم اهيف لقي يتلا تاجوتنملا–
،حلملا ةدام باسح نود ةفاجلا ةداملا )2/٣( يثلث نع

.يلطلل ةينبللا تاجوتنملاو ةدبزلا–

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي:٤ ةداملا

تاديرسيلج نم ةنوكتم ةيئاذغ داوم: ةمسدلا داوملا –
كالهتسالل ةحلاصلا تويزلاو نوهدلا لمشتو ةينهدلا ضامحألا
ةمسدلا داوملا اذكو يرحبلا وأ ينبللا وأ يتابنلا لصألا تاذ
امب ،ةيئايميك وأ ةيئايزيف قرطب تاريغت ىلإ تعضخ يتلا

.ةجردهلا وأ ةيلخادلا ةرتسألا وأ ةئزجتلا وأ ريركتلا كلذ يف

يف تاجوتنم : ةلثامملا تاجوتنملاو نيرغرملا –
ءاملا نم اساسأ نوكتتو ،ةعئام وأ ةبلص تابلتسم لكش
ةداملا ىوــــتحم زواــــجتي ال نأ بــــجي ثــــيح ،ةــــمسدلا داوـــــملاو
امك ،ةمسدلا داوملل يّلكلا ىوتحملا نم%٣ ةينبللا ةمسدلا

%2 ةيلباقتلا ةينهدلا ضامحألا ىوتحم زواجتي ال نأ بجي
.ةمسدلا داوملل يّلكلا ىوتحملا نم

تاـــــبلحتسم لــــــــكش يف تاـــــجوــــتنم : يلــــطلا طالـــــخأ –
ةــمسدلا داوــــملاو ءاــــملا نــــم اـــساسأ نوــــكتتو ،ةــــعئام وأ ةـــــبلص
حوارـــــتي ةــــــينبللا ةــــــمسدلا ةداـــــــملا ىوــــــتحم نوـــــــكي نأ بــــــــجيو
.ةمسدلا داوملل يلكلا ىوتحملا نم %٠8 و %٠١ نيب ام

تارموزيألا عيمج: ةيلباقتلا ةينهدلا ضامحألا –
ريغو ةيداحأ ةعبشملا ريغ ةينهدلا ضامحألا نم ةيسدنهلا
ةــقفاوتم رــــيغ ةــــجودزم طــــباور كلـــــمت يــــتلا ةددـــــعتم ةـــــعبشملا

يف نيليثيم ةعومجم ،لقألا ىلـــع ،اـهعطقتو نوــبرك - نوـبرك
.يلباقتلا لكشلا

فاضت نأ نكمي ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط :٥ ةداملا
: ةيتآلا داوملا ،رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا ىلإ

: تانيماتيفلا *

،هتاريتسأوA نيماتيف–

،D نيماتيف–

،هتاريتسأوE نيماتيف–

،)ةيئاذغ ةيعون وذ حلم( مويدوصلا ريرولك *

،ركس *

،كالهتسالل ةحلاص ةمئالم تانيتورب *

.نداعملا اهيف امب ،ىرخأ ةمئالم تانّوكم *

خّرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاّوش7١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا62٤١ ماع ةدعقلا يذ٤
82 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لّدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم

خّرؤملا٩7٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةّجحلا يذ٥2 يف

حالــــــــصإو ناـــــكسلاو ةـــــحصلا رــــــيزو تاـــــيحالص ددـــــحي يذـــــــلا
،تايفشتسملا

خّرؤملا٤١2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس ويام٥١ قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣2 يف

ةــيئاذغلا تاــــفاضملا لاــــمعتسا تاــــيفيكو طورـــش دّدــحي يذــــلا
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا يف

يف خّرؤملا87٣-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـــحي يذـــلا٣١٠2 ةنس رـــبمفون٩ قــــفاوملا٥٣٤١ ماــــع مّرــــحم٥
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

خّرؤملا١٤2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤١٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف

،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا66٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ربمسيد٥١ قفاوملا6٣٤١ ماع رفص22
اهب حومسملا تاثولملا لاجم يف ةقبطملا تايفيكلاو طورشلا

،ةيئاذغلا داوملا يف

يف خّرؤملا27-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥١٠2 ةـــــــنس رـــــياربف١١ قـــــــفاوـــملا6٣٤١ ماـــــــع يــــناثلا عـــــيبر١2
ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
اهميظنتو اهماهم ديدحتو ،اهتحفاكمو ةلقنتملا ريغ ضارمألا نم
،اهريسو

خّرؤملا2٤2-6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا7٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص ددحي يذلا
،يرحبلا

يف خّرؤملا٠٤١-7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددــحي يذــــلا7١٠2 ةـــنس لــــيربأ١١ قــــفاوملا8٣٤١ ماــــع بـــجر٤١

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

: يتأي ام نوررقي

موــسرملا نــــم82 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
62٤١ ماـــــــع ةدــــــعقلا يذ٤ يف خّرؤــــــملا٤6٤-٥٠ مــــــــقر يذــــــيفنتلا
روــكذملاو مـــّمتملاو لّدعــــملا ،٥٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد6 قـــــفاوملا
نيرغرملل ةينقتلا صئاصخلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ

.يلطلا طالخأو ةلثامملا تاجوتنملاو
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،يلكلا نزولل ةبسنلاب ،ةينبللا ةمسدلا ةداملا ةيمك –
،ةدوجوم تناك اذإ

.ةلمعتسملا ةيئاذغلا ةيعونلا يذ حلملا ةيمك –

)١( ةدحاو ةنس دعب رارقلا اذـه ماــــكحأ يرــــست:٨ ةداملا
.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن نم

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٩ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٠2 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر2١ يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.8١٠2 ةنس ربمسيد

ةلثامملا تاجوتنملاو نيرغرملا لكشت ال نأ بجي :6 ةداملا

كلهتسملا ةحص ىلع رطخيأ ،رارقلا اذه عوضوم يلطلا طالخأو

ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابلطتملل بيجتست نأ بجيو

تاثولملابو ةيئاذغلا تافاضملاب ةقلعتملا كلت اميس ال ،هب لومعملا

ةـهـجوملا مزاوـلـلاو ءاـيشألاو ةـيـجوـلوـيـبورـكـيملا صئاصخلاـبو

ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلاو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل

.يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا عضو

صوــــصنملا ةـــــيرابجإلا تاـــــنايبلا ىلـــــع ةداـــــيز :7 ةداملا

،كلـــــهتسملا مالــــعإب قـــــــلعتملاو هــــب لوــــــــمعملا مــــــيظنتلا يف اـــــهيلع

طالخأو ةلثامملا تاجوتنملاو نيرغرملا مسو لمحي نأ بجي

: اقبسم ةأبعملا يلطلا

يـــناثلا وأ لوألا نيـــقحلملا يف ةددـــحملا عـــيبلا ةـــيمست –

،ةلاحلا بسح ،رارقلا اذهب

،جوتنملا ةبيكرت يف ةمدختسملا ةمسدلا داوملا ةيمك –

ةراجتلا ريزو
بالج ديعس

مجانملاو ةعانصلا ريزو
يفسوي فسوي

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

يقزعوب رداقلا دبع

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

لوألا قحلملا
ةلثامملا تاجوتنملاو نيرغرملل ةمسدلا داوملا ىوتحمو عيبلا تايمست

نزولل )%( ةيوئاملا ةبسنلاب ةمسدلا داوملا ىوتحم* عيبلا ةيمست

داوم ةبسن عم ةمسد داوم نم هيلع لوصحلا مت جوتنمنيرغرم -١
.%٠٩ نم لقأو%٠8 نم رثكأ وأ يواست ةمسد

:  ةلثامملا تاجوتنملا -2

تاذ نيرغرم وأ ةففخم نيرغرم وأ نيرغرم عابرأ ةثالث -
ةمسدلا داوملا نم ةضفخم ةبسن

وأ ةــــــفيفخ نـــــيرــغرم وأ نــــــيراــــنــــيم وأ نـــــيرــــغرم فــــــصن -
نيرغرم وأ ةمسدلا داوملا نم ةليلق ةبسن تاذ نيرغرم
.تيال

%Xيلطلل ةينهد ةدام -
ةمسدلا داوملا ةبسن ىلإ ريشت :%Xثيح

داوم ةبسن عم ةمسد داوم نم هيلع لوصحلا مت جوتنم
.رثكألا ىلع%26 و لقألا ىلع%٠6 يواست ةمسد

داوم ةبسن عم ةمسد داوم نم هيلع لوصحلا مت جوتنم
.رثكألا ىلع%١٤ و لقألا ىلع%٩٣ يواست ةمسد

ةبسن عم ةــمسد داوــــم نــــم هـــيلع لوــــصحلا مت جوــــتنم
: ةيتآلا ةمسدلا داوملا

،%٩٣ نم لقأ -
،%٠6 نم لقأو%١٤ نم رثكأ -
.%٠8 نم لقأو%26 نم رثكأ -

لصأ تاذ ةمسد داوم ىلع جوتنملا يوتحي نأ طرشب ،هالعأ ةددحملا عيبلا تايمست عم ”يتابن“ حلطصملا لامعتسا نكمي *
.ةيلامجإلا ةمسدلا داوملا ىوتحم نم يرحبلا وأ ينبللا لصألا تاذ ةمسدلا ةداملا نم%2 دوجوب حامسلا عم ،طقف يتابن
.يتابنلا عونلا ىلإ ةراشإلا دنع اضيأ حامسلا اذه قبطي
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يناثلا قحلملا
يلطلا طالخأل ةمسدلا داوملا ىوتحمو عيبلا تايمست

نزولل )%( ةيوئاملا ةبسنلاب ةمسدلا داوملا ىوتحم عيبلا ةيمست

يلطلل ةبكرم ةمسد ةدام -١

ةمسد ةدام وأ يلطلل ةبكرم ةمسد ةدام عابرأ ةثالث -2
يلطلل ةففخم ةبكرم

ةبكرم ةمسد ةدام وأ يلطلل ةبكرم ةمسد ةدام فصن -٣
يلطلل تيال ةبكرم ةمسد ةدام وأ يلطلل ةفيفخ

%Xيلطلل ةمسد داوم طيلخ -٤
ةمسدلا داوملا ةبسن لثمي :%Xثيح

ةبسن عم ةمسد داوم جيزم نم هيلع لوصحلا مت جوتنم
.%٠٩ نم لقأو%٠8 نم رثكأ وأ يواست ةمسد داوم

ةبسن عم ةمسد داوم جيزم نم هيلع لوصحلا مت جوتنم
رـــــثكألا ىلـــــعو%٠6 نم رـــــثكأ وأ يواــــــــست ةـــــمسد داوــــــم
.%26 نــــم

ةبسن عم ةمسد داوم جيزم نم هيلع لوصحلا مت جوتنم
.رثكألا ىلع%١٤و لقألا ىلع%٩٣ يواست ةمسد داوم

ةبسن عم ةمسد داوم جيزم نم هيلع لوصحلا مت جوتنم
: ةيتآلا ةمسدلا داوملا

،%٩٣ نم لقأ -
،%٠6 نم لقأو%١٤ نم رثكأ -
.%٠8 نم لقأو%26 نم رثكأ -

               
     

     
    

        

   

  

    

         

 

    

 

    

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


