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وأ/و صاــــصرلا دـــــيدحتل ةـــــبرجتلا لوــــلحم ذـــــخأ لـــــبق–
بسانم جــهنم بــــسح ةـــنيعلا ىوـــــتحم ســــناجي ،موـــــيمداكلا

ةعضاخلا ةحاسملل لمتحم لكآت يأ وأ لولحملا نادقف بنجي
.ةبرجتلل

لكل لــــمعتسملا فــــشاكلل ضاــــيب ىلع ةـــبرجت ىرــــجت–
.تاديدحتلا نم ةلسلس

طورشلا يف مويمداكلا وأ/و صاصرلا تاديدحت ىرجت–
.ةبسانملا

`````````````````````````H`````````````````````````

٤١  قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٨ يفخّرؤم رارق
ةــــبسن دــــيدحــــت جــــهنم لعــــجي ،٩١٠٢ ةــــــنس رـــــــياربف
ةطساوب ةيرطلا ناـــــبجألاو ناــــبجألا يف روروــــــلكلا
.ايرابجإ ،دهجلا سايقمب ةرياعملا

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

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قــــلعتملاو٠٩٩١ ةــــنس رــــياني٠٣ قــــفاوملا٠١٤١ ماع بــــجر٣

 ،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

خّرؤملا٣5٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاوش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤــــملا82٣-٣١ مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
٣١٠2 ةنس رـــبمتبس٦2 قــــفاوملا٤٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٠2 يف

ةيامح دـــصق رــــباخملا داـــــمتعا تاــيفيكو طورـــــش ددــــحي يذــــلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

٠١ يف خّرؤملا2٦-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٧١٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
اذـــكو هــصئاصخو ةــينفلا حـــئاولل ةــقباطملا مــسو عـــضو طورـــشب
 ،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٩١ ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةداملا
قــفاوملا٠١٤١ ماـــع بـــجر٣ يف خّرؤـــملا٩٣-٠٩ مـــقر يذـــيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠٩٩١ ةنس رياني٠٣
نابجألا يف رورولكلا ةبسن دـــيدحت جــهنم لـــعج ىلإ رارـــقلا اذه
.ايرابجإ ،دهجلا سايقمب ةرياعملا ةطساوب ةيرطلا نابجألاو

يئام لولحم ،)ح/ح( %٤ ،كيتيسألا ضمح .١.3

ءاملا ىلإ يدــيلجلا كــيتيسألا ضــمح نم لـــم٠٤ ةـــفاضإ
.لم٠٠٠١ ىلإ لصي ىتح

ةريعملا ليلاحملا .٢.3

٠٠٠١ يلاوتلا ىلع يوتحت يتلا ةريعملا ليلاحملا دادعإ
يف مويمداكلا نم ،لقألا ىلع ،ل/غلم٠٠5و صاصرلا نم ل/غلم
يف هـــــيلإ راــــشم وـــــــه اـــمك  %٤ ىلإ كـــــيتيسألا ضــــــمح لوـــــلحم
.هالعأ٣.١ ةطقنلا

تاودألا لامعتساب ليلحتلا جهنمل ءادألا ريياعم .٤
صاــــــــصرلا فــــــــــشك نــــم دــــــــــحلا نوـــــــــكي نأ بـــــــــجي.٤.١

: نم لقأ وأ ايواسم مويمداكلاو

،صاصرلل ل/غلم١.٠–

.مويمداكلل ل/غلم١٠.٠–

لوـــلحم يف رــــصنعلا زــــيكرت هــــنأب فــــشكلا دـــــح فّرـــــعي
ةطقنلا يف هيلإ راشم وه امك ،%٤ ةبسنب كيتيسألا ضمح
يلخادلا توصلا نم نيترم يواست ةراشإ يطعي يذلا ،٣.١
.زاهجلل

مويمداكلاو صاصرلل يمكلا دحلا نوكي نأ بجي.٤.٢
: نم لقأ وأ ايواسم

،صاصرلل ل/غلم٠.2–

.مويمداكلل ل/غلم2٠.٠–

عاــــــــــجرـــتسا حوارــــــــــتي نأ بـــــــــــجي .عاـــــجرتسالا .3.٤
كــيتيسألا ضـــمح لوـــلحم ىلإ فاضملا موــــيمداكلاو صاصرلا
%٠2١و٠8 نيب اـــم ،٣.١ ةـــطقنلا يف هـــيلإ راـــشم وـــه اــــمك ،%٤ ىلإ

.ةفاضملا ةيمكلا نــم

لـــــــيلحتلا ةـــــقيرط نوـــــكت نأ بــــــجي .ةــــيصوصخلا .٤.٤
ةيفيطلا تالخادتلا نم ةيلاخ ةمدختسملا تاودألا لامعتساب
.ةداملا نع ةمجانلا كلتو

جهنملا .5
ةنّيعلا ريضحت .١.5

ةيأ وأ نهدلا نم ةيلاخو ةفيظن ةنيعلا نوكت نأ بجي
.ةبرجتلا ىلع ريثأتلل ةلباق ىرخأ داوم

يذ لئاس فظنم ىلع يوــتحي لوــلحمب ةــنّيعلا لــسغت
 .ةيوئام ةجرد٠٤ يلاوح ةرارح ةجردب يلزنم عون

وأ رطقملا ءاملاب مث يراجلا ءاملاب الوأ ةنيعلا فطشت
الو .ثولت يأ بنجتل ففــجتو رـــطقت مث .ةـــلداعم ةـــيعون نـــم
مت نأ دـــــعب ةـــــبرجتلل ةـــــــــعضاخلا ةــــنيعلا ةـــــحاسم لـــــــمعتست
.اهفيظنت

مويمداكلا وأ/و صاصرلا ديدـحـت .٢.5
طورـــــشلل اـــــقفو ةـــبرجتلل ةرـــضحملا ةـــنيعلا عـــــضخت–

،لوألا قحلملا يف اهيلع صوصنملا
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: ةضفلا تارتن نم رياعم  لولحم٤.١

)٣ONgA(c =8ل/لوم2١,٠ ىلإ ل /لوم٠,٠.

ٍلاخ ءام يف ةضفلا تارتن نم غ٤,٠2 ىلإ غ٦,٣١بّوذي
٠٠٠١ ىلإ ءاملاب لمكيو نوبراكلا ديسكوأ يئانث نم امامت
.للم

)lCaN( موــــــيدووــصلا روروــــــــلك ةـــــــطساوب لوــــــــلحملا رــــياعي
لولحملازيكرتنعربعي ،م٠٠٣ةرارح ةجرد يف اقبسم ففجم
.راشعأ ةعبرأبةضفلاتارتنلرياعملا

.رشابملا ءوضلا نع اديعب لولحملا ظفحي

.ل/لوم٤≈ 3ONH(c( كيرتينلا ضمح٤.٢

 : ةزهجألا .5

: يتأي ام ةصاخو ،ربخملا يف ةلوادتم تاودأ

.فيظنتلا لهس نبجلا رشب وأ نحط زاهج١.5

بيرقتلاب غلم١ نزو ةردق وذيليلحت نازيم٢.5
.غلم١,٠  ـل ةءارقلا ةقد عم

.طالخلا5.3

بساـنـم يساـيــق بطــقــب دوزــمدهجلا ساـيـقـم٤.5
الثم( يعجرم بطقو )ةضفلا نم بطق الثم( رورولكلا ديدحتل
.))٤OS2gH( )ا( قبئزلا تافلوس نم بطق

.ةرياعملاو طلخلل بسانمءاعو5.5

.للم٠5و للم٠١ هتعس جّردمرابخم٦.5

١,٠ ـب ةجّردمو للم٠5 اهتعس ،ةجّردمةحاحس٧.5
.بيرقتلاب للم١٠,٠ىلإةءارقلاب حمست ةيلآ ةحاحس وأ ،للم
ةيلآلا ةــــحاحسلاو ةــــجّردملا ةـــــحاحسلا نوـــــكت نأ نـــــسحألا نم
.ينب جاجز نم

 .جّرلا زاهج٨.5

: تانيعلا عاطتقا .٦

ةريغتم وأ ةفلتم ريغوةلثمم ةنيعلا نوكت نأ بجي
.نيزختلاو لقنلا لالخ

 : ةنيعلا ريضـحـت .٧

حطسلا وأ ةجروملا وأ ةرشقلا لازت ،ليلحتلا أدب لبق
وه ام لثم نبجلل ةلثمم ةنيع ىلع لوصحلل ،نبجلل نفعتملا

.كلهتسم

نابجألا يف روروــــلكلا ةـــبسن دــــيدحت لــــجأ نــــم :٢ ةداملا
مزلت ،دــــهــجلا ساــــيقمب ةرـــــياعملا ةــــطساوب ةـــــيرطلا ناـــــبجألاو
اذهل ةدمتعملا رباخملاو شغلا عمقو ةدوـــــجلا ةــــبقارم رـــــباخم
اذــــهب قــــفرملا قــــحلملا يف ّنيــــبملا جـــهنملا لاــــمعتساب ضرـــــغلا
.رارـــقلا

دنع رـبخملا فرـــط نـــم جـــهنملا اذـــه لمــعتسي نأ بــــجي
.ةربخ ءارجإب رمألا

ةّيـــــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رــــــــشني:3 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــفاوملا٠٤٤١ ماــــــع ةيناثلا ىدامج8 يف رــــــئازــجلاب رّرــــــح
.٩١٠2 ةنس رياربف٤١

بالج ديعس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

نابجألاو نابجألا يف رورولكلا ةبسن  ديدحــــت جهنم
دهجلا سايقمب ةرياعملا ةطساوب ةيرطلا

: قيبطتلا لاجم .١

روروـــــلكلا ةــــبسن دـــــيدحت ةـــينقت جــــهنملا اذـــــه ددــــــحي
ساــيــقمب ةرــياــعملا ةــطساوــب ةــيرــطــلا ناــبــجألاو ناـــبـــجألا يف

.دهجلا

ةيرطلا نابجألاو نابجألا عيمج ىلع جهنملا اذه قبطي
نويأ نم )يلـــتك ءزـــــج(%2,٠ نـــــم ،رــــثكأ ىلــــع ،يوــــتحت يــــتلا
.رورولكلا

: فيرعت .٢

يف روروــلــكــلا ةــبسنـــب دصقـــي ،جهـــنملا اذـــه موـــهـــفـــم يف
نع ةددحملا داوملليلتك ءزج : ةيرطلا نابجألاو نابجألا

.جهنملا اذه قيرط

نابجألاو نابجألا يف رورولكلا ةبسن نع ّربعي: ةظحالم
يأ وأ موــــــيدوـــــصلا روروــــــــلكلا نوـــــــــيأل يلــــــتكلا ءزـــــــــجلاب ةـــــــيرطلا

.رخآ رورولك

: أدبملا .3

.ءاملا يف قلعم لولحم لـــكش ىلع ةــبرجتلا ةنيع لـــعجت
سايقمب ةرياعملا اهيلت مث كيرتينلا ضمح ةطساوب ضمحت

.ةضفلا تارتنل رياعم لولحمب رورولكلا تانويأل دهجلا

: فشاوكلا .٤

تاذ فــشاوكلا طـــقف لـــمعتست ،ةـــفلاخم تاــميلعت ادـــع اـــم
نداعملا عوزنم ءام وأ رطقم ءامو اهب فرتعم ةيليلحت ةيعون
.ةلثامم ةواقن وذ وأ
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،)5.١( بـسانم زاــهج ةــطساوب ةــنيعلا رــشبت وأ نــحطت

مزـــلتسا اذإو ةــــعرسب ةروــــشبملا وأ ةــــنوحطملا ةـــــلتكلا جرـــــت

.ةيانعب اضيأ طلختو ةيناثلا ةرــملل رـــشبت وأ نـــحطت ،رــــمألا

قيرط نع ادّيج طلخت ،ةنيعلا نحط نكمملا ريغ نم ناك اذإ

.ةيانعب نجعلا

راظتنا يف ماكحإب قلغم ءاعو يف ةبرجتلا ةنيع عضوت

،كلذك نكي مل اذإ .مويلا سفن يف مايقلا بجي يذلاو ليلحتلا

ةمزاللاو ةنيعلل ديج ظفح نامضل تاطايتحالا لك ذخأ بجي

نأ بــجي .ءاــعولل يلخادلا حــطسلا ىلع ءاــملا فــثاكت يداــفتل

.°م2١و°م٠١ نيب نيب نيزختلا ةرارح ةجرد حوارتت

.ةنيع لكل رشبلا وأ نحطلا ةيلمع دعب زاهجلا فظني

: لمعلا ةقيرط .٨

: ةبرجتلل ةذوخأملا ةنيعلا٨.١

ةبرجتلا ةنيع نم غ5 ىلإ  غ2و ،غ١٠٠,٠ بيرقتب نزوي

.)5.5(بسانمءاعويف)٧(

:ديدحتلا٨.٢

°م55 ةرارح ةجرد يف ءاملا نم للم٠٣ فاضي٨.٢.١

ةطساوب لولحم لكش ىلــع ةــــبرجتلا ةنـــيع عــــضوتو اــــبيرقت

نم للم٠١ يلاوح ةطساوب ريخألا اذه فطشي .)5.٣( طالخلا

.ءاعولا يف فطشلا هايم عمجتو ءاملا

ضــمح لوــــلحم نــــم للـــم٣ ىلإ للــــم2 فاـــــضي٨.٢.٢

لخاد يعجرملا بطقلاو سايقلا بطق عضوي .)٤.2( كيرتينلا

.لولحملا

،)٤.١( ةضفلا تارتنل رياعم لولحمب ءاعولا ىوتحم رياعي

لوصحلا ةياغ ىلإ رارمتساب جّرلا عم ،)5.٧( ةحاحس ةطساوب

ةــياغ ىلإ ةـــيانعب رـــياعي كلذ دـــعي .اـــبيرقت ةــــياهنلا ةــــطقنلا ىلع

يذـــــــلا ىــــصقألا قرــــــــفلا قــــــفاوي اــــمم ةــــياهنلا ةـــــــطقنلا ىلإ لوـــــــــصولا

نم )للم5٠,٠ بيرقتلاب( مجحلا سفن نم نيتفاضإ نيب ظحول

.ةضفلا تارتنل رياعملا لولحملا

:  ضايب ىلع ةبرجت3.٨

نود نكل ،فشاوكلا ةطساوب ضايب ىلع ةبرجت ىرجت

.ةبرجتلل ةذوخأملا ةنّيعلا

: جئاتنلا نع ريبعتلاو باسحلا .٩

ةـــــــيوئاملا ةــــــبسنلاب )lcW( ،روروــــــــلكلا ةـــــبسن بـــــــسحت

: ةيتآلاةلداعملا مادختساب كلذو ،ةيلتكلا

: ثيح

oV: رـــــياعملا لوــــلحملا نم ،رـــــتليليملابمــــجحلاوـــــه
،)8.٣(ضايب ىلع ةبرجتلل لمعتسملا ،ةضفلا تارتنل

١V:نم رــــياعملا لوــــلحملا نــــم رـــتليلملاب مـــجحلا وـــه
،)8.2.2( ديدحتل لمعتسملا ،ةضفلا تارتن

c: رتللا يف لوملاب هنع رّبعملا ،يقيقحلا زـــيكرتلا وه
،)٤.١( ةضفلا تارتن نم رياعملا لولحملا نم)للم٠٠٠١≈(

m: 8.١( مارغلاب ةبرجتلل ةذوخأملا ةنيعلا ةلتك يه(،

M: نـــــــع رــــــيبعتلل ةـــــــلمعتسملا ةـــــيلوملا ةـــــــــلتكلا يـــــه
،رورولكلا عونل ةيوئاملا ةـبسنلاب يلــتكلا رــسكلاب ةــجيتنلا

: الثم

M= 5,5ةـــــيوئاملا ةــــبسنلاب ةـــــجيتنلا نـــــع رــــــــيبعتلل٣
.)lC-( رولكلا نويأل

M= ٤,85ةـــيوئاملا ةــــبسنلاب ةـــــجيتنلا نـــــع رـــــيبعتلل
.)lCaN(  مويدوصلا رورولكل

M= ةــــيوئاملا ةــــبسنلاب ةــــــجيتنلا نــــــع رـــــيبعتلل٦,٤٧
.)lCK(  مويساتوبلا رورولكل

.نيتيرشعب ةجيتنلا نع رّبعي

: ةقّدلا.٠١

: ةيراركتلا٠١.١

مت .ةدــح ىلـــع لــــك ،نيـــتبرجت يـــتجيتن نيب قـــــلطملا قرــــفلا
ةداملا سفن ىلع جــــــهنملا ســــــفن مادــــــختساب اـــــمـــهيلع لوــــــــصحلا
ســـــــفــــن فرـــــــط نـــم رــــبــــخملا ســــــــفــــن يف ةــــــبرـــــجـــــتـــــلـــــل ةـــــــعضاخلا
ةــــــــينمز ةرـــــــــتف يفو تازــــيهـــجتلا ســـــــــــفن مادـــــــــــختساب للــحملا

)lC-(روــــــــــلكلا تاـــــــنويأ عــــــم غ2٠,٠ زواــــــــجـــتتّ الأ بـــــــــــجي ةرــــــــــيصق
يف جوــتنملا نــم غ٠٠١ لـــكل )رـخآ روـــلك يأل ةلثامملا ةــــــيــــــمكلا وأ(
.تالاحلا نم%5 نــم رــثكأ

: رباخملا نيب ام ةبرجتلا ةداعإ٠١.٢

مت ،ةدح ىلع لك ،نيتبرجت يتجيتن نيب قلطملا قرفلا
ةداملا سفن ىلع جهنملا سفن مادــختساب اـــمهيلع لوــــصحلا
نيللـــــحم ةــــطساوب ةــــفلتخم رــــباخم يف ةــــبرجتلل ةـــــعضاخلا

زواــجتت ال نأ بــجي ةــفلتخم تازــيهجت مادــختساب نيــفلتخم
رولك يأل ةلثامملا ةيمكلا وأ()lC-(رولكلا تاـنويأ نم غ٦٠,٠
.تالاحلا نم%5 نم رثكأ يف جوتنملا نم غ٠٠١ لكل )رخآ

Wcl =
(v1 - v 0) x     c x M

1000

m
x 100%


