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8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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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
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ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ربمتبس٥ قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

ويلوي22 قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤمرارق
ماع بـــجر52 يف خرؤــــملا رارــــقلا لدــــعي ،١202 ةــــنس
لــــــعجي يذــــلا١١02 ةـــــنس وـــــينوي٧2 قــــفاوملا2٣٤١
ةمسدلا داوملل ءوـضلا راــسكنا رــشؤم دـيدحـت جهنم
.ايرابجإ ،يتابنلاو يناويحلا لصألا تاذ

––––––––––
،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ
٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةـنس رـياــنــي٠٣ قـــفاوملا٠١٤١ ماــــــع بجر
ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب
،هنم٩١

لاوش٧١ يف خرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا ىضتقمبو–
تايحالص ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع
،ةراجتلا ريزو

يف خرؤملا82٣-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2
كلهتسملا ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش ددحي
،شغلا عمقو

٠١ يف خرؤملا2٦-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٧١٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

قفاوملا2٣٤١ ماع بجر٥2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
راسكنا رشؤم ديدحت جهنم لعجي يذلا١١٠2 ةنس وينوي٧2
،ايرابجإ ،يتابنلاو يناويحلا لصألا تاذ ةمسدلا داوملل ءوضلا

: يتأي ام نارّرـــــــــــقي

خرؤملا رارقلا ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
يذلا١١٠2 ةنس وينوي٧2 قفاوملا2٣٤١ ماع بجر٥2 يف

تاذ ةمسدلا داوملل ءوضلا راسكنا رشؤم ديدحت جهنم لعجي
.ايرابجإ ،يتابنلاو يناويحلا لصألا

2 يف خرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم2١ ةداملا امّيس ال ،اهريسو اهميظنتو

8١ يف خرؤملا٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

٩ يف خرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذــلا٦١٠2 ةــنس وــينوي٤١ قــفاوملا٧٣٤١ ماـــع ناـــضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام نارّرــقي

موـــــسرملا نـــــم2١ ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
٣٣٤١ ماـــــــع ناــــــضمر2 يف خرؤـــــــملا٣٩2-2١ مـــــــقر يذـــــيفنتلا
ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا

ةينطولا ةسردملا ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل ةكرتشم
.نارهوب تاينقتلا ةددعتملا

ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت :2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،نارهوب تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملا –

ةـــــــيمنتلاو ثــــــحبلا جــــئاتن نيـــــمثتل ةـــينطولا ةـــــلاكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف•

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نـــيوـــكـــتـــلا لاـــجــــم يف عــــيراشملا باــــحصأل مــــعدــــلا ميدــــقــــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

فــلكيو ،ةـــيملعلا تازـــيهجتلا نــــمأو ةـــــنايص عرــــف•
: يتأي امب

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
 يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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نوتيسأ ،لورتبلا ليثإك مئالم رخآ بيذم وأ ،نازكه2.٤
.ءوضلا راسكنا سايق زاهج روشوم فيظنتل ،ناولوت وأ

: تازيهجتلا .5

: يتأي ام اميس ال ربخملا يف ةلوادتملا تاودألا

ةــــــيمقر ءوـــــضلا راــــسكنا ساــــيق ةزــــــهـــجأ لاــــمعتسا نـــكمي
.عنصملا تاميلعت عابتاب ىصوي ةلاحلا هذه يف.ةيرصعو

حمسي الثمebbA عون : ءوضلا راسكنا سايق زاهج١.5
لاجم يف١٠٠٠,٠± بيرقتبءوضلا راسكنا رشؤم سايقب
.٠٠٧,١ =Dn دنع٠٠٣,١= Dn نيب روصحم

نـــــكمي ،موــــــيدوصلا راــــخبب حاــــبصم: ءوــــضلا ردــــصم5.2
ءوضلا سايق زاهج ناك اذإ ،اضيأ ضيبألا ءوضلا لامعتسا

.يغبص ال ضيوعت ماظنب ادوزم

.فورعم ءوضلا راسكنا رشؤم تاذ: ةيجاجز ةحيفص٣.5

ةخضمب دوزم ،ايرارح هيف مكحتلا متي : يئام مامح٤.5
± بيرقتب ةبولطملا ةرارحلا ةجرد دنع هطبض نكميو نارود
.°م٠^١

هطبض نكمي ،ةبلصلا تانيعلل ةبسنلاب: يئام مامح5.5
.تاسايقلا اهيف يرجت يتلا ةرارحلا ةجرد يف

: تانّيعلا عاطتقا .٦

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

: ةبرجتلل ةنيعلا ريضحــت .٧

داوملا ةنيع ريضحت جهنمل اقبط ةبرجتلا ةنّيع رضحت
يراــسلا مــيظنتلا يف ددــحملا يــناويحلا لــصألا تاذ ةــمسدلا
.لوعفملا

ةمسدلا داوملا ىلع ءوضلا راسكنا رشؤم ددحي نأ بجي
.ةحشرملاو ةففجملا

ءاـــعو يف ةرّضــحملا ةــنّيعلا لــــقنت ،ةـــبلص ةـــنّيع ةــــلاح يف
طوبضم )٥.٥( يئام مامح يف ريخألا اذه عضوي مث ،بسانم

تقول كرتت .تاسايقلا اهيف يرجت يــتلا ةرارــحلا ةـــجرد يف
.ةنّيعلا ةرارح ةجرد رقتست ىتح ٍفاك

: لمعلا ةقيرط .٨

تابلطتم ءافيتسا نم ققحتلا بلطي امدنع : ةظحالم
.)8.2(و )8.١( ـل اقفو نيلقتسم نيديدحت ىرجي ،ةيراركتلا

: زاهجلا ةرياعم٨.١

نع )٥.١( ءوضلا راسكنا سايق زاهج ةرياعم نم ققحتلا
ةـيـجاـجزـلا ةـحـيــفصلــل ءوضلا راسكــنا رشؤم ساــيــق قــيرــط
راــــسكنا رـــشؤم ساــيقب وأ عـــّنصملا تاـــميلعتل اــــقفو )٥.٣(
.)٤.١( ليثيإلا تارولل ءوضلا

بجر٥2 يف خرؤملا رارقلاب قفرملا قحلملا لدعي:2 ةّداملا
جهنم لعجي يذلا١١٠2 ةنس وينوي٧2 قفاوملا2٣٤١ ماع

يناويحلا لصألا تاذ ةمسدلا داوملل ءوضلا راسكنا رشؤم ديدحت
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملل اقبط ،ايرابجإ ،يتابنلاو

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

22 قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس ويلوي

ڤيزر لامك

 قحلملا

تاذ ةمسدلا داوملل ءوضلا راسكنا رشؤم ديدحـت جهنم
يتابنلاو يناويحلا لصألا

: قيبطتلا لاجم .١

ءوضلا راسكنا رشؤم ديدحت ةينقت جهنملا اذه فصي
.يتابنلاو يناويحلا لصألا تاذ ةمسدلا داوملل

داوملا وأ( هتاقتشمو بيلحلا ىلع جهنملا اذه قبطي ال
.)هتاقتشمو بيلحلا نم ةجرختسملا ةمسدلا

: فيرعتلا .2

: جهنملا اذه موهفم يف دصقي

يف ءوضلا ةعرس ةبسن وه : ةداملل ءوضلا راسكنا رشؤم
.ةددحم ةجوم لوط يف ،ةداملا يف هتعرس ىلع غارفلا

ءاوهلا يف ءوضلا ةعرس لمعتست ،اقيبطت :١ ةظحالم
ادع ،ةراتخملا ةجوملا لوطو غارفلا يف هتعرس نع اضوع
مويدوصللD طوطخ ةجوم لوط طسوتم يه ةفلاخم تاميلعت
.)رتمونان٦,٩8٥(

بسح ام ةدامل ءوضلا راسكنا رشؤم ريغتي :2 ةظحالم
.ةرارحلا ةجردو ةطقاسلا ءوضلا ةجوم لوط

D وه لمعتسملا زمرلا
tnنأ ثيحtةرارحلا ةجرد يه

.سويسلسلاب

: أدبملا .٣

سايق زاهج ةطساوب ةلئاس ةنيعل ءوضلا راسكنا ساقي
.ةددحم ةرارح ةجرد يف مئالم ءوضلا راسكنا

: فشاوكلا .٤

طقف اهب فرتعم ةليلحت ةيعون تاذ فشاوكلا لمعتست
وذ ءام وأ ةيندعملا حالمألا عوزنم ءام وأ رطقملا ةداملاو
.ةئفاكم ةواقن

رشؤم سايق عم مءالتت ةيعون وذ،ليثيإلا تارول٤.١
.فورعم راسكنا رشؤم وذو ءوضلا راسكنا
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Fيواسي لماع وه :

م٠2° =t  دنع٥٣٠٠٠,٠ •

م°٠٦ =t و  م°٠٥ =t و م°٠٤ =t دنع٦٣٠٠٠,٠ •

.رثكأ وأ م٠8° =t دنع٧٣٠٠٠,٠ •

ةرارحلا ةجردو١t سايقلا ةرارح ةجرد نيب قرفلا ناك اذإ
ضفر نسحألا نــــــــــم ،م°٣ نــــم يواسي وأ رــــثـــــكأt ةـيـعـجرملا
.ديدج ديدحت ءارجإو اهيلع لصحتملا ةجيتنلا

.ةلصافلا دعب ماقرأ ةعبرأ باستحاب ةجيتنلا لجست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوأ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةـــجحلا يذ22 يفخرؤــــم رارـــق
نابعش٣١ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،١202 ةنس تشغ
ددحي يذلا١202 ةنس سرام٧2 قفاوملا2٤٤١ ماع
ةراــــجتلا ةــــعباتم ةـــنجل ءاـــضعأل ةـــيمسالا ةــــمئاقلا
.ةيجراخلا

––––––––––

قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤم رارق بجومب
ماع نابعش٣١ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،١2٠2 ةنس تشغ لوأ
ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا١2٠2 ةنس سرام٧2 قفاوملا2٤٤١
: يتأي امك ،ةيجراخلا ةراجتلا ةعباتم ةنجل ءاضعأل

..................................)رييغت نودب(.....................................“

..................................)رييغت نودب(...................................–

ةــــيلخادلا رـــيزو لـــــثمم ،ةــميترب باــهولا دـــبع دّيـــسلا–
دـمحم دّيسلل افلخ ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،يرارف

."........................)ريـيـغـت نودـب يقاـبـلا(............................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماـــع ةدـعــقــلا يذ٣ يفخّرؤــــم كرــتشم يرازو رارــــق
ينقتلا ماظنلا نمضتي ،0202 ةــنـــس وينوي52 قــــفاوملا
ةــهــجوملا رــكسلا عاوــنأ ضعــب صئاصخـــب قـــلـــعـــتملا
)كاردــتسا( .يرشبلا كالهتسالل

––––––––––

ةيناثلا ىدامج٠١ يف رداصلا٦٠ ددــعلا– ةيمسرلا ةديرجلا
.١2٠2 ةنس يفناج٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع

:٧ ةطملا–٦ ةداملا–٦2 ةحفصلا

ةبسنلاب.................................ةميقلا رادقـم:نم الدـب–
................................لئاسلا ركسلاو بلقتسملا لئاسلا ركسلل

ركسلل ةبسنلاب............................... ةميقلا رادقم : أرـــــــقــي–
...........................................................لئاسلا ركسلاو لئاسلا

..............................)رييغت نودب يقابلا(............................

: ديدحتلا2.٨

تاجرد ىدحإ يف ةبرجتلا ةنّيعل ءوضلا رشؤم ساقي
: ةيتآلا ةرارحلا

نم ةجردلا هذه يف ايلك ةلئاسلا ةمسدلا داوملل م°٠2 )أ
.ةرارحلا

نم ةجردلا هذه يف ايلك ةبئاذلا ةمسدلا داوملل م°٠٤ )ب
.م°٠2 يف سيلو ةرارحلا

نم ةجردلا هذه يف ايلك ةبئاذلا ةمسدلا داوملل م°٠٥ )ج
.م°٠٤ سيلو ةرارحلا

نم ةجردلا هذه يف ايلك ةبئاذلا ةمسدلا داوملل م°٠٦ )د
.م°٠٥ سيلو ةرارحلا

ةمسدلا داوملا الثم ىرخألا ةمسدلا داوملل ىلعأ وأ م°٠8 )ـه
.عومشلا وأ ايلك ةجردهملا

،ءوضلا راسكنا سايق زاهج روشوم ةرارح ةجرد تّبثت
ريودتب كلذو ،ةبولطملا ةميقلل ةيواسمو ةتباث نوكت ثيحب
.)٥.٥( يئاملا مامحلا مادختساب زاهجلا يف ءاملا

راسكنا سايق زاهج نم رداصلا ءاملا ةرارح ةجرد بقارت
.ةمئالم ةقد يذ ةرارحلا ةجرد سايقم لامعتساب ءوضلا

روشوملل كرحتملا فرطلا لزني ،سايقلا لبق ةرشابم
ةــفشنم ةــطساوب روــشوملا حــطس حـــسمي .يـــقفأ عـــضو يف

)٤.2( للحملا تارطق ضعبب للبم فودنم نطقب مث ،ةمعان
.فجيل كرتي مث

لاــــمعتساب ةـــقلعتملا تاـــميلعتلل اــــقبط ساــــيقلا يرــــجي
ةميقلاب١٠٠٠,٠ بيرقتب ءوضلا راسكنا رشؤم أرقي .زاهجلا
.زاهجلا روشوم ةرارح ةجرد لجستو ةقلطملا

ةطساوب روشوملا حطس حسمي ،سايقلا دعب ةرشابم
للحملا تارطق ضعبب للبم فودنم نطقب مث ةمعان ةفشنم
)٤.2(.

بسحيو نيترم ءوضلا راسكنا رشؤم ساقي .فجيل كرتي
ةــــــجيتن لــــــــــكشي يذــــــلا ،ةــــثالثلا تاــــساـــيقلل يرــــــبجلا لدــــــــعملا
.ةبرجتلا

: جئاتنلا نع ريبعتلاو باسحلا .٩

ةرارحلا ةجردو١t سايقلا ةرارح ةجرد نيب قرفلا ناك اذإ
Dtn  ءوضلا راسكنا رشؤم يطعي ،م°٣ نم لقأt ةيعجرملا

: ةيتآلا ةغيصلابt ةيعجرملا ةرارحلا ةجرد يف

F )t -١t( +D
١tn =D

tn

: ثيح

tسويسلسلاب سايقلا ةرارح ةجرد،

١tسويسلسلاب )8.2( ةيعجرملا ةرارحلا ةجرد،


