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٢٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣١
33م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧

 ةهجوملا تاجتنملل نحشلاو روبعلاو لقنلا تاقفن – ١
: ريدصتلل

 روبعلاو يلخادلا لقنلاو يلودلا لقنلا فيلاكت نم%٠٥ •
.ريدصتلل ةهجوملا تاجتنملل نحشلاو

 ضراـــعــملاو تارـــهاــظــتلا يف ةــــكراــشـــملا تاـــقـــفـــن – ٢
 طاشنب ةقلـــعــتملاو جراــــخلاب ةــــمــظــنــملا تاـــنوـــلاــــصلاو
: ريدصتلا

 يف ةجردملا ةكراشملل ةعوفدملا فيلاكتلا نم% ٠8 •
 تارهاظتلا يف رئازجلا ةكراشمل يمسرلا يونسلا جمانربلا
،جراخلاب ةيداصتقالا

 تارهاظتلا يف ةكراشملل ةعوفدملا فيلاكتلا نم% ٠٠1 •
 عضو ىلع طقف رصتقت وأ ،ايئانثتسا اعباط يستكت يتلا

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ةقفاوم دعب ،ديحو كابش

 ذيفنتب ةفلكملا ةئيهلل )حبر شماه( ضيوعتك% ٠1 •
،جراخلاب ةيداصتقالا تارهاظتلل يمسرلا جمانربلا

 تارهاظتلا يف ةكراشملل ةعوفدملا فيلاكتلا نم%٠٥ •
،ةيدرف ةفصب جراخلاب ةيداصتقالا

 ميظنتـب اـهـفـيـلـكـت مـتـي يتـلا تاـئيـهـلـل ضيوـعـتـك%٠٥ •
 جمانربلا نمض ةجردم ريغ جراخلاب ةيداصتقا تارهاظت
.نييداصتقالا نيلماعتملا بلط ىلع ءانب ،يمسرلا

 نــيوــكــتلا جــمارـــب ذـــيــفـنــتلا زـــيـح عـــضو تاـــقــفـــن – ٣
: ريدصتلا نهم يف صصختملا

 يف صصختملا نيوكتلا جمارب عضو فيلاكت نم% ٠8 •
 ةصصختملا تائيهلا اهزجنت يتلا ذيفنتلا زيح ريدصتلا نهم
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو نم بلطب

 تارـــهاــظــتلا يف ةـــكراـــشــملاو مـــيــظــنــتلا تاـــقــــفـــن – ٤
 ينــطوــلا ىوــتسملا ىلع ةــمــظــنملا ةصاخلا ةــيداصتـــقالا

 ةـهـجوملا ةـيرـئازجلا تاـجوـتـنملا ةـيـقرــتــل ةصصخملاو
: ريدصتلل

 ةكراشملاو ميظنتلا ىلع ةبترتملا فيلاكتلا نم% ٠8 •
 ىوتسملا ىلع ةمظنملا ةصاخلا ةيداصتقالا تارهاظتلا يف

 ةهجوملا ةيرئازجلا تاجوتنملا ةيقرتل ةصصخملاو ينطولا
.ريدصتلل

 ميظنتب ةفلكملا ةئيهلل )حبر شماه( ضيوعتك ٠1% •
.ينطولا ىوتسملا ىلع ةرهاظتلا

 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 تاقفنلا ةمئاق ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٨ قفاوملا
 ةدافتسالا طورشو ضيوعتلا بسنو اهب لفكتملا

.تارداصلا ةيقرتل ةلودلا ةمهاسم راطإ يف معدلا نم
––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزوو

 ماع مرحم ٤2 يف خرؤملا 12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ةبساحملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1
،لدعملا ،ةيمومعلا

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥1 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 2٠٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 32٤1 ماع لاوش 71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام ناررقي

 تاقفنلا ةمئاق ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 معدلا نم ةدافتسالا طورشو ضيوعتلا بسنو اهب لفكتملا

.تارداصلا ةيقرتل ةلودلا ةمهاسم راطإ يف

 ةمهاسم راطإ يف ةحونمملا ةناعإلا نم ديفتسي : ٢ ةداملا
 ،رئازجلاب ميقم يداصتقا لماعتم لك تارداصلا ةيقرتل ةلودلا

 مدــقــي وأ/و ةــيرــئازجلا تاــجــتــنملا رــيدصت طاشن سراــمــيو
 قاوسألا يف ةيرئازجلا تاجتنملل جيورتلا يف مهاست تامدخ
.ةيجراخلا

 رّدصملا همدقي فلم ساسأ ىلع ضيوعتلا غلبم عفد متي
 ةراجتلا ةرازول ةعباتلا حلاصملا ىدل عدويو ،هنع بوني نم وأ

.ةمزاللا ةيريربتلا قئاثولاب ًاقفرم ،تارداصلا ةيقرتو

 بـــســنو اــهــب لــــفـــكتلا مــتي يـــتــلا تاـــقــفــنلا ددــــحت : ٣ ةداملا
 امك ،تارداصلا ةيقرتل ةلودلا ةمهاسم راطإ يف ضيوعتلا

: يتأي

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو
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م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧ 34

 ةهجوملا جراخلاب تاجوتنملا ةيامح فيلاكت نم% ٠2 •
،ريدصتلل

 نيردصملل ةمسوألاو تايلاديملا حنم فيلاكت نم% ٠٠1 •
،لئاوألا

 ةيملعلا ثاحبألا ىلع تآفاكملا حنم فيلاكت نم% ٠٠1 •
.تاقورحملا جراخ تارداصلا ةيقرت يف مهاست يتلا

 تاكرشلا عم تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو مربت : ٤ ةداملا
 ،تايقافتا يرحبلاو يوجلاو يربلا لقنلل ةصاخلاو ةيمومعلا

 باسحل ريدصتلل ةهــجوــملا عــــلــسلاو عئاـــضــبلا لـــقــن اهــفدـــه
.نيرّدصملا نييداصتقالا نيلماعتملا

 نم% ٠٥ هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا لقنلا تاكرشل دّدسي
 اهنم دافتسا يتلا ةناعإلا ةميق لثمت يتلا لقنلا فيلاكت
.هالعأ 3 ةداملا يف ةددحملاو رّدصملا

 دعب لقنلا تاـــقــفن ضـــيوـــعت تاـــبلــط عادـــيإ مــتـــي : ٥ ةداملا
.تارداصلا تادئاع عاجرتسا تابثإ

 ضراعملا يف ةكراشملا تاقفن ضيوعت تابلط عدوتو
 لامكتساو ةرهاظتلا ماتتخا دعب ةيداصتقالا تارهاظتلاو
.ضرعلل ةهجوملا تانيعلا عاجرتسا تاءارجإ عيمج

 ،هالـــعأ 2 ةداملا يف ةروــكذملا ةــيرــيرــبــتــلا قــئاـــثوـــلا ددحت
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزول ررقم بجومب

 ،هالعأ 3 ةداملا يف ةروكذملا تاضيوعتلا غلابم ديدست متي
.تافلملا عاديإ خيرات نم رهشأ )6( ةتس لجأ لالخ

 اهيلإ راشملا ةلودلا تاناعإ حنم تايفيك ددحت : ٦ ةداملا
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزول تاررقم بجومب ،هالعأ

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمفون

 نيردصملا مالعإو ةيجراخلا قاوسألا ةسارد تاقفن – ٥
 تامدخلاو تاجتنملا ةيعون نيسحت تايفيك ةساردو
: ريدصتلل ةهجوملا

 ةيجراخلا قاوسألا ةساردب ةطبترملا فيلاكتلا نم% ٠1 •
،ةيرئازجلا تاجتنملل ذفانم نع ثحبلل ةهجوملا

 لوح نيردصملا مالـــعإب ةطـــبترـــملا فـــيلاــــكتلا نم% ٠1 •
،ريدصتلا تايناكمإو صرف

 ةهجوملا تاساردلاب ةــطــبـــترـــملا فــــيـــلاــكـــتلا نـــم% ٠1 •
 ةهــجوــملا تاـــمدــخلاو تاـــــجــتــنملا فــــيــيــكتو ةيـــعون نيـــســحـــتل
،ريدصتلل

 ايالخ ءاشنإو رـيدـــصــتلل صــيــخــشتلا دادعإ تاقــــفن – ٦
: ةيلخاد ريدصت

،ريدصتلل صيخشتلا دادعإ فيلاكت نم% ٠1 •

.ةيلخاد ريدصت ايالخ ءاشنإ فيلاكت نم% ٠1 •

 اهلمحتي يتلا ةيجراخلا قاوسألا فاشكتسا تاقفن – ٧
 ةيراجتلا تادحولل يلوأ ءاشنإل ةدعاسملا اذكو ،نوردصملا

: ةيجراخلا قاوسألا ىوتسم ىلع

 ةقلعتملاو نوردصملا اهلمـــحـتي يتلا فـــيلاكـــــتلا نــــم% ٠1 •
،ةيجراخلا قاوسألا فاشكتساب

 ةيراجتلا تاــيلــثــمــملل يلوألا ءاـــشــنإلا فـــيلاـــكت نـــم% ٠2 •
.ةيجراخلا قاوسألا يف ةيعامج وأ ةيدرف ةفصب

 تاجوتنملل ةيوقرتلا مئاعدلا عيزوتو عبط تاقفن– ٨
 ةثيدحلا تاينقتلا لامعتساو ريدصتلل ةهجوملا تامدخلاو
: لاصتالاو مالعإلل

 تاجوتنملل ةيوقرتلا مئاعدلا عيزوتو عبط فيلاكت نم% ٠1 •
،ريدصتلل ةهجوملا تامدخلاو

 ةثيدحلا تاينقتلا لامعتساب ةطبترملا فيلاكتلا نم% ٠1 •
.لاصتالاو مالعإلل

 ةـــياــمـــحو ةيراـــــجــتلا تاــمالــعلا ءاـــشـنإ تاـــقـــفن – ٩
 تايلاديملا ليومت اذكو ،ريدصتلل ةهجوملا تاجوتنملا

 تآفاكملاو لئاوألا نيردصملل ايونس ةحونمملا ةمسوألاو
 ءاشنإ وأ نيسحت يف مهاست يتلا ةيعماجلا ثاحبألا ىلع
: ريدصتلل ةهجوم تاجتنم

،ةيراجتلا تامالعلا ءاشنإ فيلاكت نم% ٠٥ •

 ةيقرتو ةراجتلا ريزو
تارداصلا

قيزر لامك

ةيلاملا ريزو



يلاسك لامج ميهاربا


