
ـه٣٤٤١ ماع رفص٩2 ءاعبرألا ٦٧ ددعلا

م١202 ةنس ربوتكأ٦ قفاوملا نوسمخلاو ةنماثلا 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

2٩  ىلإ٩8.8١.١٤.٣20 : فتاهلا

٦٧.8١.١٤.٣20 سكافلا

رئازجلا8٦clé05-0023 ب.ج.ح

8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠2٧٤١٠٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠ 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



ـه٣٤٤١ ماع رفص٦٧٩2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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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،


