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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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يف خّرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

61 يف خّرؤــــــملا كرــــتشملا يرازوـــــلا رارــــقلا ىــــضتقمبو–
8991 ةــــــــنس رـــــبوتكأ7 قـــــفاوملا91٤1 ماـــــع ةــــيناثلا ىداــــمج
هعضو تاّيفيكو تروهايلل  ةينقتلا صئاصخلاب قّلعتملاو
،كالهتسالل

:يتأي ام نورّرقي

موـــــــسرــــــملا نــــــــــم82 ةداــــــملا ماــــــــكحأل اـــــــــــقيبطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ٤ يف خرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٥٠٠2 ةنس ربمسيد6
 .رّمخملا بيلحلا عاونأل ةينقتلا صئاصخلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه

امب ،رّمخملا بيلحلا عاونأ ىلع رارـــقلا اذـــه قـــبطي :٢ ةداملا
بيلحلاو ،زـــكرملا رـــمخملا بـــيلحلاو رـــمخملا بـــيلحلا كلذ يف

ةقتشملا ةبكرملا ةينبللا تاجوتنملاو ايرارح جلاعملا رمخملا
.كالهتسالل ةهجوملا ،تاجوتنملا هذه نم

    : يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف دصقي:3 ةداملا

رمخت  نم هيلع لصحتم ينبل جوتنم : رمخم بيلح–
،ةينبللا تاجوتنملا نم اساسأ عنصي نأ نكمي ،بيلحلا

ةقيقد تانئاك  لعفب كلذو ،هاندأ7 ةداملا يف روكذم وه امك
ةزيمملا فانصألا وأ فنصلا ىلإ يمتنت ،ةراض ريغ ةصاخ
)Hp( ينيجورديهلا لماعلا ضافخنا هنع جتنيو ،جوتنم لكل

بئارلا  رمخملا بيلحلا لمشيو .هنودب وأ رثختلا عم ءاوس
.نبللاو

لصحتم ،رثخم رمخم بيلح : تروغوي وأ تروهاي–
ةرارـحـلـل ةـبحملا ةــيــنــبــلــلا اــيرــيــتــكــبــلا رّوــطــتــب طــقــف هــيــلــع
سوــــلـــــيـــــفوـــــمراـــــت سوـــــكوـــــكـــــتـــــبـــــيرـــــتس ةاـــــمسملا ،ةصاخلا

نآ يف عرزت نأ بجي يتلاو سوكيراغلب سوليسابوتكالو
.يئاهنلا جوتنملا يف ةيح دجوت نأو دحاو

ةـــــيمك عـــفر مت رــــــمخم بــــيلح : زّكرــــــم رّمـــــخم بـــــيلح–
.لقألا ىلع %6,٥ىلإ رمختلا دعب وأ لبق هيف تانيتوربلا

نع جتان ،بكرم ينبل جوتنم:رّطعم رّمخم بيلح–
دحك %٠3 عم هالــــعأ فّرعــم وه امــك رمخملا بيلحلا طلخ
تايلحم( ةينبل ريغ تانوكم نـم )ةـــــلتك ىلـــع ةــــلتك( ىـــــصقأ

ّبــــــــلو ةدــــــــيصعو رـــــئاصع كلذـــــكو هــــــكاوــــــفو رـــــضخ ،رّكسمو
ةرــــــيخألا هذـــــه نــــم ةــــقتشم ةرـــــبصم داوـــــمو تارـــــضحتسمو
لــــــباوتو ةوـــــهقو تارـــــسكمو ةـــــطالوكوشو لـــــسعو بوـــــبحو
وأ/و )ةراـــــض رـــــيغو ةرّطـــعم ةـــيعيبط ىرــــخأ ةـــيئاذغ داوــــمو
.روطع

  .رمختلا دعب وأ لبق ةينبللا ريغ تانوكملا جزم نكمي

ةراجتلا ةرازو

١٤٤١ ماـــــــع ةدــــــــعقلا يذ3 يفخّرؤــــمكرـــــتشم يرازو رارــــــق
ينقتلا ماظنلانمضتي،0202 ةنس وينوي٥٢ قفاوملا
.رمخملا بيلحلا عاونأ صئاصخبّقلعتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجّتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

لّوأ يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاّوش71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

٤ يف خّرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قّلعتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ
ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدــعملا ،هرـــيسو ســـييقتلا مـــيظنتب
،هنم82

يف خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
، تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٤12-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا21٠2 ةنس ويام٥1 قفاوملا33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج32
يف ةـــــيئاذغلا تاــــفاضملا لاــــمعتسا تاــــيفيكو طورــــش دّدــــحي
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا

٥ يف خّرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذــــلا31٠2 ةـــنس رـــبمفون9 قــــفاوملا٥3٤1 ماــــع مرــــحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

يف خّرؤملا1٤2-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

12 يف خّرؤملا27-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٥1٠2 ةــــــــنس رــــــياربف11 قــــــفاوملا63٤1 ماــــــع يــــناثلا عـــــيبر
تاـــــــعاطقلا ةددــــــعتملا ةـــــينطولا ةـــــنجللا ءاـــــشنإ نـــــمضتملاو
دــــــيدحتو اــــــهتحفاكمو ةــــــلقنتملا رــــيغ ضارـــمألا نــــم ةــــياقولل
،اهريسو اهميظنتو اهماهم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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،رمخملا ريغ ضيخملا–

،زكرملا ينبللا لصملا–

،ينبللا لصملا قوحسم –

،ينبللا لصملا تانيتورب –

،ةزكرملا ينبللا لصملا تانيتورب–

،)نينبجلا( يئاذغلا نييزاكلا–

،ةرتسبملا داوملا نم ةعونصملا )نبجتلا حالمأ( تانيزاكلا–

نـــم اـــــساسأ ةدـــــعملا تاــــــبورشملل ةــــــبسنلاب ،بيـــــــلحلا–
،رمخملا بيلحلا

ركسلا ةبسن زواجتت الأ طرشب ،رثكألا ىلع %8 ،ركسلا–
،يئاهنلا جوتنملا نزو نم %21 يلامجإلا

  . ةيئاذغ ةيعون وذ حلم–

عوضوم ،رمخملا بيلحلا عاونأ لّكشت ال نأ بجي :٩ ةداملا
بيجتست نأ بجيو كلهتسملا ةحص ىلع رطخ يأ ،رارقلا اذه
،هـب لوـمـعملا مـيـظـنـتـلا يف اـهــيــلــع صوصنملا تاــبــلــطــتــمــلــل

تاثولملاو ةــيـــئاذـــغـــلا تاـــفاضملاـــب ةـــقـــلـــعـــتملا كلـــت اـــمـــيسال
ةهجوملا مزاوــلــلاو ءاــيشألاو ةــيــجوــلوــيــبورــكـــيملا صئاصخلاو

ءانثأ ةــيحصلا ةــفاظنلاو ةـــفاظنلاو ةـــيئاذغلا داوــــملا ةـــسمالمل
.يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا عضو ةيلمع

صوصنملا ةيمازلإلا تانايبلا ىلإ ةفاضإلاب:0١ ةداملا
،كلهتسملا مالعإب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع
: رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا مسو نمضتي نأ بجي

رارـــــقلا اذــــهبلوألا قــــحلملا يف ةددــــحملا عـــيبلا تاــــيمست–
: يتأي امب ،ةلاحلا بسح ،لمكتو

ردصم ةيناويحلا فانصألا وأ يناويحلا فنصلا نييعت*
،ةرقبلا بيلحب رمألا قلعتي ال امدنع بيلحلا

داعم بيلحب”،”هنيوكت داعم بيلحب”،”جزاط بيلحب“*
،”بيلحلا طيلخب”،”هبيكرت

ةــيئاذغ داوــم جوــتنملا ىلإ فـــضي مــل اــمدنع “يـــعيبط“*
،اصاخ اقوذ حنمت

،رمخملا بيلحلل ركسلا ةفاضإ مت اذإ ،”رّكسم“*

روـــــــــطعلا وأ رـــــــطعلا وأ ةرــــــطعملا داوـــــملا وأ ةداـــــملا مـــــسا *
.ارطعم جوتنملا ناك اذإ ةفاضملا

ةرارحلا ةجرد نايبب ةعوبتم ”...ةجرد تحت ظفحي“  ةرابع–
،اهتاعارم بجي يتلا

جوتنم:رمخملا بيلحلا نم اساسأ دعم بورشم –
فّرعم وه امك رمخملا بيلحلا طلخ نع جتان ،بكرم ينبل
تانوكم ةــفاضإ نودــب وأ ةــفاضإب ،بورــشلا ءاــملا عــم هالــعأ
رـيـغ ىرــخأ تاــنوــكــمو ينــبــلــلا لصملا لــثــم ،ةــيــنــبــل ىرــخأ
.روطعو رطعملا رمخملا بيلحلا يف ةروكذم يه امك ةينبل

ىلع رمخملا بيلحلا نم اساسأ دعملا بورشملا يوتحي
.رمخملا بيلحلا نم )ةلتك ىلع ةلتك( %٠٤ لقألا

ةـــمسدلا ةداـــملا بـــسنو عـــيبلا تاـــيمست ددــــحت :٤ ةداملا
رمخملا بيلحلا عاونأل ةينقتلا صئاصخلا كلذكو ةينبللا

 .رارقلا اذهبيناثلاولوألا قحلملا يف ،يلاوتلا ىلع

ىرخأ لئاسوب رمخملا بيلحلا رثختي الأ بجي:٥ ةداملا
ةصاخلا ةــقــيــقدـــلا تاـــنـــئاـــكـــلا طاشن نـــع ةجتاـــنـــلا كلـــت رـــيـــغ
.ةلمعتسملا

ةراض ريغو ةمئالم ىرخأ ةقيقد تانئاك ةفاضإ نكمي
تانئاكلا عرازمل ةنوكملا كلت ريغ ،رمخملا بيلحلا عاونأل
.ةصاخلا ةقيقدلا

جاتنإ دنع رمختلا دعب ينبللا لصملا ةلازإب حمسي ال
.زكرملا رمخملا بيلحلا ءانثتساب ،رمخملا بيلحلا عاونأ

عاونأب  ةصاخلا ةقيقدلا تانئاكلا نوكت نأ بجي:٦ ةداملا
جوتنملا يف ةرثكب ةرفوتمو ةطشنو ةيح رمخملا بيلحلا
. كالهتسالل ىصقألا خيراتلا ىتح يئاهنلا

قبطي ال ، رمختلا دعب ةيرارح ةجلاعمل جوتنملا عضخ اذإ
.ةقيقدلا  تانئاكلا ةيويحب قلعتملا طرشلا

بــــــــيلحلا نـــــم اـــــساسأ رــــــــمخملا بـــــــــيلحلا رــــــّضحي :٧ ةداملا
هـــــــــــــبيكرت داــــــعملا وأ هــــــنيوكت داــــــعملا بــــــيلحلا نـــــمو رتــــــسبملا
بيلحلا نمو ةدشقلا عوزنملا ريغ وأ ةدشقلا عوزنملا ،رتسبملا
عوزنملا ريغ وأ ةدشقلا عوزنملا بيلحلا قوحسم نم وأ زكرملا
نم رثكأ وأ نيتدام طيلخ نم وأ ،ةرتسبملا ةدشقلا نموأ ةدشقلا

 .داوملا هذه

ةينيتوربلا وأ/و ةمسدلا داوملا ةفاضإ وأ جامدإب حمسي ال
.فاضم وأ  ليدب جوتنمك ينبل ريغ لصأ نم

بيلحلا عاونأ ىلإ ةيتآلا تانّوكملا ةفاضإ نكمي :٨ ةداملا
:رمخملا

،بيلحلا قوحسم–

،ةدشقلا عوزنملا بيلحلا قوحسم–

،ةفيفخلا ةدشقلاو ةدشقلا–
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ةــــــــيمسّرـلا ةدـــــيرــــجلا يف رارــــــــــقلا اذــــــه رــــــشني :3١ ةداملا
.ةيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

٥2 قــــــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــــــعقلا يذ3 يف رـــــــئازجلاب ررـــــح
.٠2٠2 ةنس وينوي

جوتنملل ةبسنلاب لمعتسملا رمخملا بيلحلا ةبسن–
،”رمخملا بيلحلا نم اساسأ دعم بورشم“

.ةمسدلا ةداملا ةبسن–

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :١١ ةداملا
8991 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا91٤1 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف

هعضو تايفيكو تروـهايلل ةـــينقتلا صئاـــصخلاب قــــلعتملاو
.كالهتسالل

)1( ةدحاو ةنس دــعب رارــــقلا اذـــه ماــــكحأ يرـــــست:٢١ ةداملا
.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم

 ةعانصلا ريزو

مهاربا يلع تيآ تاحرف

ةراجتلا ريزو
قيزر لامك

 ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو
ديزوب نب نامحرلا دبع

 ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

لوألا قحلملا

رمخملا بيلحلا عاونأل ةينبللا ةمسدلا ةداملا بسنو عيبلا تايمست

عيبلا ةيمست

)1( رمخم بيلح وأ رمخم لماك بيلح

)1( رمخم ايئزج ةدشقلا عوزنم بيلح

)1(رمخم ةدشقلا عوزنم بيلح

تروهاي وأ  لماك تروهاي

ايئزج ةدشقلا عوزنم تروهاي

ةدشقلا عوزنم تروهاي

)2(  ايرارح جلاعم رمخم بيلح وأ ايرارح جلاعم رمخم لماك بيلح

)2( ايرارح جلاعم رمخم ايئزج ةدشقلا عوزنم بيلح

)2( ايرارح جلاعم رمخم ةدشقلا عوزنم بيلح

 زكرم رمخم بيلح

)3( رمخملا بيلحلا نم اساسأ دعم بورشم

)ةلتك/ةلتك%(  ةيوئاملا ةبسنلاب( ةمسدلا ةداملا ةبسن

)ينبّللا ءزجلل ةبسنلاب ةبوسحم

%3  يواسي وأ ربكأ

%3نم لقأو   %٥,٠ نم ربكأ

   %٥,٠ نم لقأ

%3  يواسي وأ ربكأ

%3نم لقأو   %٥,٠ نم ربكأ

   %٥,٠ نم لقأ

%3  يواسي وأ ربكأ

%3نم لقأو   %٥,٠ نم ربكأ

   %٥,٠ نم لقأ

/

/

.”بئار“ وأ “ نبل“ لثم رمخملا بيلحلا عونل ةعئاش وأ ةداتعم ةيمستب لمكت نأ نكمي)1(
دعب ةيرارح ةجلاعمل تعضخ يتلا نبللاو بئارلاو تروهايلا لثم رمخملا بيلحلا نم اهيلع لصحتملا تاــجوتنملل ةـــصصخم)2(

.ةقبطملا  ةيرارحلا ةجلاعملا عونب  ”ايرارح جلاعم“ ةرابعلا لادبتسا نكمي.رمختلا
نوكت نأ طرشب ،عيبلا ةيمست يف ّنيبي نأ نكمي ”تروهاي“ حلطصملا ،”تروهاي“ وه جوتنملا يف لمعتسملا رمخملا بيلحلا ناك اذإ)3(

نـــم )غ/ م تو( مارـــــغلا يف ةرــــمعتسم نوــــكت ةدـــــحو٠16 يواــــست وأ رــــبكأ  جوــــتنملا يف ةدوجوملا تروهايلاب ةصاخلا ةقيقدلا تانئاكلا ةيمك
.تانوكملا ةمئاق يفّ الإ  رهظي نأ نكمي ال ”تروهاي“ حلطصملا ،لقأ اقباس ةروكذملا ةقيقدلا تانئاكلا ةيمك تناك اذإ .جوتنملا
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 يناثلا قحلملا
رمخملا بيلحلا عاونأل ةينقتلا صئاصخلا

ةـينقتلا صـئاصخلا

)ةلتك/ ةلتك %( )أ( بيلحلا نيتورب

   )ةلتك/ةلتك%( ةينبللا ةمسّدلا ةداملا

ضمحلل ةيوئملا ةبسنلاب اهنع رّبعم ،ةرياعملا ةضومحلا
)ةلتك/ةلتك %( ينبللا

هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملا ةصاخلا ةقيقدلا تانئاكلا عومجم
)لامجإلا يف ،غ/م تو(

)لامجإلا يف/ م تو( )ب( مسولا ىلع ةنيبملا ةقيقدلا تانئاكلا

)ةلتك/ةلتك%( ةمسّدلا ريغ ةينبللا ةفاجلا ةداملا ةبسن

تاجوتنملا

  : ةيتآلا ةلداعملا مادختساب تانيتوربلا  ةيمك بسحت نأ بجي)أ(

.x83,6 )لادلجك( يلكلا توزآلا = تانيتوربلا

،ينعملا جوتنملاب ةصاخلا كلت ريغ(راض ريغ صاخ قيقد نئاك ىلإ ، مسولا ىلع  عوضوم ءاعدإ ريشي امدنع قبطي)ب(
.ةصاخلا ةقيقدلا تانئاكلل لمكمك هتفاضإ مت يذلاو )رارقلا اذه نم3 ةداملا يف ةددحملا

: رمخملا بيلحلا نم اساسأ ةدعملا تابورشملاو رطعملا رمخملا بيلحلا صخي اميف : ةظحالم

،جوتنملا نم رمخملا بيلحلا ءزج ىلع الإ هالعأ ةروكذملا صئاصخلا قبطت ال *

خيراتلا ىتح ةحلاص )جوتنملا يف دوجوملا رمخملا بيلحلا ةبسن ىلإ دنتست يتلا( ةيجولويبوركملا صئاصخلا ىقبت *
.رمختلا دعب ةيرارح ةجلاعمل تعضخ يتلا تاجوتنملا ىلع طرشلا اذه قبطي ال .كالهتسالل ىصقألا

تروهايرمخم بيلح

%7,2 لقألا ىلع

%٠1  نم لقأ

%3,٠ لقألا ىلع

٠17 لقألا ىلع

٠16 لقألا ىلع

%2,8  لقألا ىلع

%7,2 لقألا ىلع

%٥1 نم لقأ

%7,٠ لقألا ىلع

٠17 لقألا ىلع

٠16 لقألا ىلع

%2,8  لقألا ىلع

”رمخم بيلح“ عيبلا ةيمست  لمكت نأ نكمي : ةظحالم
: ةيتآلا تانايبلاب ”تروهاي”و

ةبوسحملا ةمسدلا ةداملا ةيمك تناك اذإ ،”مسدلا ليلق“*
.نزولا نم %1 نم لقأ ينبللا ءزجلل ةبسنلاب

ةبوسحملا ، ةمسدلا ةداملا ةيمك تناك اذإ،“ ةدشقلاب“ *
،ةلتك ىلع ةلتك %٥ يواـست وأ رــبكأ ينبللا ءزــجلل ةــبسنلاب
اقالطنا هيلع لصحتملا ،تروهايلا وأ رمخملا بيلحلل ةبسنلاب
 .ةدشقلاو بيلحلا نم


