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٠٠ ٠٠٣ 8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

٣٠٠ ٠٠ 2٤2٠2٧٤١٠٠٠٠٠٦٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د ٠٠,82 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.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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م ٢٢0٢ ةنس ربمسيد ٩٢ 2

 ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٥٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف خرؤم ٤٢-٢٢ مقر نوناق
.٣٢٠٢ ةنسل ةيلاملا نوناق نّمضتي

سرهفلا



٩٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه 4441 ماع ةيناثلا ىدامج ٥
3م ٢٢0٢ ةنس ربمسيد ٩٢

 نوناق نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ربمسيد ٥٢ قفاوملا  4441 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف خرؤم 4٢-٢٢ مقر نوناق
.3٢0٢ ةنسل ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم 8٤١و )2 ةرقفلا( ٣٤١و ١٤١و ٩٣١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

 8١٠2 ةنس ربمتبس 2 قـفاوملا ٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خرؤملا 5١-8١ مــقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

،ةلودلا سلجم يأردعبو

،ناملربلا ةقداصم دعبو

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا ءزجلا

ةيمومعلا دراوملا ليصحتل يونسلا صيخرتلاب قلعتت ماكحأ
ةلودلا فرط نم ةعّقوتملا دراوملا غلبم اذكو اهصيصختو

لوألا لصفلا

 ةيمومعلا دراوملا صيصخت ليصحتل يونسلا صيخرتلا

 موسرلاو ةرشابملا بئارضلا ليصحت ٣2٠2 ةنس يف لصاوي ،نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم : ىلوألا ةداملا
 اقبط ،ةلودلا حلاصل ىرخألا لصاوحلاو ليخادملا لك اذكو ةفلتخملا بئارضلاو ةرشابملا ريغ بئارضلاو ةلثامملا
 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشن خيرات دنع لمعلا اهب يراجلا ةيقيبطتلا صوصنلاو نيناوقلل
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 يراجلا ةيقيبطتلا صوصنلاو ةيعيرشتلا ميسارملاو رماوألاو نيناوقلل اقبط ،٣2٠2 ةنس لالخ لصاوي امك
 ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيـمسرـلا ةدـيرجلا يف نوـناـقـلا اذـه رشن خـيراـت دـنـع لـمـعـلا اـهـب

 ةيلحملا تاعامجلاو ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلل ةصصخملا لـيـخادملاو لصاوحلاو قوـقحلا فـلـتـخـم لـيصحت
.انوناق ةلهؤملا تائيهلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو

يناثلا لصفلا

ةلودلا فرط نم ةعقوتملا دراوملا غلبم

 تاقفنلا ىلع ةقبطملا ليخادملاو لصاوحلاو تاداريإلا ردقـت ،نوـناـقـلا اذـه نـم ”أ“ لودـجـلـل اـقـفو : ٢ ةداملا
 رشع ةسمخو ةئامعستو رايلم دـحاوو ةـئاـمـعستو فالآ ةـعـبسب ،٣2٠2 ةنسل ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيـئاـهـنـلا

  .)جد ٠٠٠.8١١.5١٩.١٠٩.٧( رانيد فلأ رشع ةينامثو ةئامو ًانويلم

نيناوق
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ةيلاملا تادامتعالا ناونعلا باسحلا مقر

340.000.000 
 

327.500.000 
 

3.376.004.000

ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص


لاملا سأرب تاقفن


 ةيمومعلا تارامثتسالا تايلمع رييست باسح
زيهجتلل ةلودلا ةينازيم ناونعب ةلجسملا

302.020.000 
 

302.061.000 
 

302.145.000

يناثلا ءزجلا
ةلودلا ةينازيم

لوألا لصفلا
ةيمومع ةسسؤمو ةرازو لــك بسح ةــماــعــلا ةينازيملا

عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر غلبمو

 تارازولا ناونعب ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا ءابعألا ليومت دصق ٣2٠2 ةنس ناونعب حتفي : 3 ةداملا
: نوناقلا اذه نم ”ب“ لودجلا بجومب ةيمومعلا تائيهلاو

 ةئامثالثو نييالم ةعبرأو ةئامعبسو رييالم ةعبرأو ةئامتسو افلأ رشع ةثالثب مازــــتلالا صخر فقس /١
.تاصيصختلاو جماربلا بسحو جماربلا تاظفاح بسـح عزوت ،)جد ٠٠٠.٣١٣.٤٠٧.٤٠٦.٣١( رانيد فلأ رشع ةثالثو

 نورشعو ةينامثو ةئامنامثو ارايلم نوـنامثو ةــتسو ةئامعبسو اــفلأ رـــشع ةثالث هغلبم عفد داــمتعا /2
 بسحو جماربلا تاظفاح بسـح عزوت )جد ٠٠٠.٧8٣.828.٦8٧.٣١( رانـيد فلأ نونامثو ةعبسو ةئامثالثو انويلم
.تاصيصختلاو جماربلا

.ميظنتلا قيرط نع عيزوتـلا تايفيك ددحـت

 تاســسؤمـلاو ةيـــحــصـلا تاعاـــطقـلا ةينازــيـم يف يعامـــتجالا ناـــمــضلا تائـــيه ةمــــهاســم هــــجوت : 4 ةداملا
 ةقلعتملا فيلاكتلل ةيلامـلا ةيطغتـلل )ةيعماجـلا ةيئافشتسالا زكارمـلا اـهـيـف اـمـب( ةصصخـتـمـلا ةـيـئاـفشتسالا

.مهقوقح يوذو ايعاـمتجا مهـل نّمؤمـلا حلاصـل يبطلا لفكتلاب

 تاسسؤملا يف مهب لفكتملا ايعامتجا مهل نّمؤملاب ةقلعـتملا تاـموـلـعملا ساسأ ىلع لـيوـمـتـلا اذـه قـبـطـي
.ةحصـلا ةرازوو يعامتجالا نامضلا نيب طبرت يتلا ةيدقاعتـلا تاقالعلا راطإ يف كلذو ،ةيمومعلا ةيحصلا

.ميظنتلا قيرط نع مكحلا اذه ذيفنت تايفيك ددحت

 ارايـلـم نـيرشعو نينـثاو ةـئاـم غـلـبمب ةـمـهاسـملا هذـه ددـحت ،٣2٠2 ةنسل ةبسنلابو رـيدـقـتـلا لـيـبس ىلعو
.)جد ٠٠٠.٩88.8١٠.22١(رانـيد فلأ نينامثو ةعستو ةئامنامثو انويلم رشع ةينامثو

 نيزوعملل مدقمـلا جالعلا ليومتو يبطلا ثحبلاو نيوكتلاو ةياقولا تاقفن ةيطغتب ةلودلا ةينازيـم لفكتت
.ايعامتجا مهـل نّمؤملا ريغ

يناثلا لصفلا
صاخلا صيصختلا تاباسح نم باسح لكل مازتلالا صخرو  عفدلا تادامـتـعا غلبم

 اقفو صاخلا صيصختلا تاباسح نم باسح لكل مازتلالا صخر ،ءاضتقالا دنعو ،عفدلا تادامتعا غلبم
 ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو 8١٠2 ةنس ربمتبس 2 يف خرؤملا 5١-8١ مقر يوضعلا نوناقلا نم ٣٧ ةداملا ماكحأل
.ممتملاو لدعملا

جد فالآ : ةدحولا
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ثلاثلا لصفلا

ةيراجتلا تاباسحلا ىلع قبطملا فوشكملا فقس

)نايبلل(

ثلاثلا ءزجلا

ةنيزخلل ةيلاملا تايلمعلابو تاينازيملا ذيفنتب ةقلعتم ماكحأ

لوألا لصفلا

اهماظن ديدحتو ةلودلا تانامض حنم ةصخر

)نايبلل(

يناثلا لصفلا

اهماظن ديدحتو ريغلا نويدب لفكتلا ةصخر

)نايبلل(

ثلاثلا لصفلا

 ةبسنو ءاعوب ةقلعتملا ماكحألا

اهتعيبط تناك امهم تاعاضخإلا ليصحت تايفيكو

لوألا مسقلا

ةيئابج ماكحأ

لوألا يعرفلا مسقلا

ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم ٤٠١ ةداملا ماكحأ لدعت :٥ ةداملا

: ٤٠١ ةداملا“

........................................... )رييغت نودب( ................................ : يلامجإلا لخدلل يبيرضلا عاضخإلا -الوأ

: اهفانصأ بسح ،ةيفاصلا ليخادملل يبيرضلا عاضخإلا - ايناث

....... )رييغت نودب( ....... ةيحالفلا ليخادملاو ةيراجتلا ريغ نهملا حابرأو ةيراجتلاو ةيعانصلا حابرألا .١

: ةينبملا ريغو ةينبملا تايكلملا راجيإ نع ةجتانلا ليخادملا .2

 )ىتح رييغت نودب( .... ،ةيندم ةفصب ،راجيإلا نم ةيتأتملا ليخادملا ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلل عضخت
.رجؤملا ينبملا ريغ وأ ينبملا راقعلا دوجو ناكم يف اذهو

 نـــم ررـــــحم لدـــــــعمل ،جد ٠٠٠.٠٠8.١ يواــــسي وأ نــــع لــــقي يذــــلا يلاــــــمجإلا يوـــنسلا راــــجيإلا غــــلبم عـــضخي
: ـــــب ددحم ةبيرضلا

......................................................................)رييغت نودب(............................................................. ،% ٧•
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...................................................................... )رييغت نودب(............................................................ ،% 5١ •

.ةيحالفلا تاراجيإلل ةبسنلاب % ٠١ ىلإ )ىتح رييغت نودب(........................................................... ،% 5١ •

 ،جد ٠٠٠.٠٠8.١ زواجتي يذلا ةيلامجإلا ةيونسلا تاراجيإلا غلبم ىلع % ٧ لدعمب تقؤم يبيرض عاضخإ قبطي
 نطوم اهل عباتلا ةيئابجلا حلاصملا فرط نم دعملا ،يلامجإلا لخدلل يئاهنلا يبيرضلا عاضخإلا نم همصخ متي
.ةبيرضلل عضاخلا فيلكت

....... )رييغت نودب( ........ : ةيرمعلا عويرلاو حنملاو روجألاو باعتألاو تاضيوعتلاو تابترملل ةبسنلاب .٣

............................................ )رييغت نودب( ........................................ : ةلوقنملا لاومألا سوؤر ليخادم .٤

............................................ )رييغت نودب( ............................. لباقمب لزانتلا نع ةجتانلا ميقلا ضئاوف .5

 جراخ يئابجلا مهفيلكت نطوم دجوي نيذلا نويعيبطلا صاخشألا اهققحي يتلا ليخادملل ةبسنلاب -اثلاث
.”.......................................................... )رييغت نودب يقابلا( ............................................................... : رئازجلا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم ٩2١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : 6 ةداملا

 ىلوألا اموي )٠2( نيرشعلا لالخ ،نّيعم رهش نع ةقحتسملا تاعاطتقالا عفدت نأ بجي )١ :٩2١ ةداملا“
.ةفلتخملا )ىتح رييغت نودب(....................................................

 ماظنلو ةيراجتلا ريغ نهملل طسبملا ماظنلل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع بجوتي ،هنأ ريغ
 يثالثلا يلي يذلا رهشلا نم )٠2( نورشعلا هاصقأ لجأ يف ،ةقحتسملا غلابملا عفد ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا
.تاعاطتقالا هلالخ تمت يذلا يضقنملا يندملا

.ةافولا خيراتل ةيلاتلا )ىتح رييغت نودب( ......................................................... ةيئانثتسا ةفصب

.”.............................................................. )رييغت نودب( ............................................................... )٣و )2

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم 8٣١ ةداملا ماكحأ ممتت : 7 ةداملا

: تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا نم ىفعت : 8٣١ ةداملا“

: ةمئاد ةفصب - الوأ

............................................................... )رييغت نودب( .................................................................. -٧ ىلإ -١

 ةلهؤملا حلاصملا همّلست دامتعا نم ةديفتسملا اهتاداحتاو ،تايئاملا  ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاينواعت -8
 يتلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألل اقبط ةرّيسملاو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرازولل ةعباتلا

.ءاكرشلا ريغ نيلمعتسملا عم ةققحملا تايلمعلا ءانثتساب ،اهمكحت

: ةتقؤم ةفصب - ايناث

................................................................ )رييغت نودب( .......................................................... -٣ ىلإ - ١

 ةفريصلاب ةقلعتملا ةيكنبلا تاــيلمعلا راـــطإ يف ةزـــجنملا ،راـــمثتسالا تاـــباسح يف عــئادولا حاــــبرأ -٤ 
.”٣2٠2 ةنس يفناج لوأ نم ءادتبا ،تاونس )5( سمخ ةدمل ،ةيمالسإلا

 : يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم ١٤١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٨ ةداملا

 : اصوصخ فيلاكتلا هذه نمضتت .فيلاكتلا لك مصخ دعب ةيئابجلا ةجيتنلا ددحت : ١٤١ ةداملا“

.................................................................. )رييغت نودب( .............................................................. )2و )١

 ريزولا نم رارق بجومب اهتدم ددحت يتلاو  ،نوناقلا اذه نم ٤٧١ ةداملا ماكحأل اقفو ةقبطملا تاكالتهالا )٣
.ةيلاملاب فلكملا
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 يراجيإلا ضرقلا دقع )ىتح رييغت نودب( .......................... ةضفخنملا ةميقلا تاذ رصانعلا ليجست نكمي
.ةراجإلا دقع وأ

.”.................................................................. )رييغت نودب( ....................................................... )٧ ىلإ )٤

 : يتأي امك ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم 2٤١ ةداملا ماكحأ لدعت : ٩ ةداملا

 )ىتح رييغت نودب( .................................... نوديفتسي نيذلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نّيعتي : 2٤١ ةداملا“
 ،تاونس )٤( عبرأ لجأ يف تاضيفختلا وأ تاءافعإلا هذه نم )% ٠٣( ةئاملاب نيثالثـب ردقي غلبم رامثتسا ةداعإ
.يليضفتلا ماظنلل اهجئاتن تعضخ يتلا ةنسلا لافقإ خيرات نم ءادتبا

 ةنسلل عيزوتلل لباقلا حبرلا نم ،هالعأ ةرقفلا ماكحأل اقفو ددحملا ،هرامثتسا ةداعإ بجاولا غلبملا عطتقي
.ريخألا اذه نم % ٠٣ دودح يف ،ةينعملا

 تاونسلا وأ ةنسلا لالخ ،ءافعإلا ةلحرم نم ةنس لك ماتخ يف لجسملا غلبملا اذه رامثتسا داعي نأ نكمي
.هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ددحملا لجألا دودح يف ،اهب طبتري يتلا ةنسلا يلت يتلا

 ةــــقيرطب ةـــيعابرلا ةرــتفلا باـــسح متي ،تاوـــنس ةدعـب ةـــقلعتملا ةـــيئابجلا اـــيازملا غـــلابم مـــكارت ةـــلاح يف
.ةنس لكل ةلصفنم

: لكش يف رامثتسالا ةداعإ متي

،تامدخلاو علسلا جاتنإ ةطشنأ يف ةرشابم لخدت يتلا ةيونعملا وأ ةيداملا لوصألا ءانتقا –

،فيظوتلا تادنس ءانتقا –

 لامسأر يف ةكراشملاب حمست يتلا ،ةلثامملا ةيلاملا قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا ءارش –
 بجاولا زايتمالا غلبمل لماكلا ريرحتلا ةطيرش ،تامدخلا وأ لامعألا وأ علسلا جاتنإ يف لمعت ىرخأ ةكرش

،هرامثتسا ةداعإ

 ريرحتلا ةطيرش ،”ةنضاح ةسسؤم“ وأ ”ةئشان ةسسؤم“ ةمالعل ةلماح ةسسؤم لامسأر يف ةمهاسملا –
.هرامثتسا ةداعإ بجاولا زايتمالا غلبمل لماكلا

 ،تاكرشلا نيب ةكارشلا قيرط نع ةأشنملا تاــكرشلل ةــيئابجلا اـــيازملا ،راــمثتسالا ةداـــعإ نـــم ىــنثتست
 وأ علسلل يئاهنلا رعسلا يف تادامتعالا هذــه باــستحا متي اــمدنع ةـــيبنجأ تاـــكرش عم ،ةـــصاخ وأ ةــــيمومع
.”تاكرشلا هذه فرط نم ةجتنملا تامدخلا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم ٩٦١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : 01 ةداملا

  : ةيئابجلا ةجيتنلا ديدحت لجأ نم مصخلل ةلباق ريغ ربتعت  )١ : ٩٦١ ةداملا“

 ...................................................... )رييغت نودب( ..................................... ءابعألاو فيلاكتلا فلتخم –

 ...................................................... )رييغت نودب( ....................................................... ةفلتخملا ايادهلا –

 ....................................................... )رييغت نودب( ............................................... تاعربتلاو تاناعإلا –

 ....................................................... )رييغت نودب( .................................. لابقتسالا تالفح فيراصم –

 نويلم ةميق ةروتافلا غلبم قوفي امدنع ادقن اهديدست مت يتلاو مصخلا طورش يفوتست يتلا ءابعألا –
 قيرط نع ةروتافلا غلبم ددسي امدنع مصخلا لوبق متي هنأ ريغ .موسرلا لك باستحا عم )جد ٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد
.يديرب وأ يكنب باسح يف اًدقن عفدلا

...................................................... )رييغت نودب( ....................................................... لفكتلا فيراصم

.“ ................................................... )رييغت نودب( ..................................................................... )5 ىلإ -)2
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 ،ةلثامـملا موــسرــلاو ةرــشاــبــملا بــئارـــضلا نوـــناــق نـــم ١٧١ ةداـــملا ماـــكـــحأ مــمــتــتو لدـــعـــت : 11 ةداملا
: يتأي امك ررحتو

 ،حبرلا وأ لخدلا اذه غلبم نم )%٠٣( ةئاملاب نوثالث هاصقأ دح يف حبرلا وأ لخدلا نم مصخت : ١٧١ ةداملا“
: )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠2( رانيد نويلم يتئام يواسي فقس دودح يفو

 ،ةسسؤملا لخاد ريوطتلاو ثحبلا راطإ يف ةفورصملا تاقفنلا –

 ةمالع ىلع ةلصاحلا تاسسؤملا عم ةققحملا حوتفملا راكتبالا جمارب راطإ يف ةفورصملا تاقفنلا –
.”لامعأ ةنضاح“ وأ ”ةئشان ةسسؤم“

 نكمي ال ،دحاو نآ يف حوتفملا راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلاب قلعتت ةعوفدملا تاقفنلا تناك اذإ ام ةلاح يف
.)جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠2( رانيد نويلم يتئام تاقفنلل يلامجإلا غلبملا زواجتي نأ

 تاقفنلا كلذكو ةلهؤم ربتعت يتلا ريوطتلاو ثحبلا تاقفنو ةسسؤملا يف ريوطتلا ثحب ةطشنأ ددحت
 رــيزولاو ةــيلاملاب فــلكملا رـــيزولا نيب كرـــتشم رارـــق بـــجومب حوـــتفملا راـــكتبالا جـــمارب راـــطإ يف ةــــفورصملا
.”ةفرعملا داصتقاب فلكملا ريزولاو يملعلا ثحبلاب فلكملا

 ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم ١22و ٧١2 نيتداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٢1 ةداملا
: يتأي امك ررحتو

 )ىتح رييغت نودب( ......................................... هققحي يذلا لامعألا مقر ددصب مسرلا قحتسي : ٧١2 ةداملا“
.ةيلحملا تاعامجلاو ةيمومعلا تارادإلا

.”.............. )رييغت نودب يقابلا( ............. حبرلا شماه ىلع ةبيرضلا ضرف ماظن نم ةديفتسملا تايلمعلا

: ينهملا طاشنلا ىلع مسرلل ئشنملا ثدحلا لكشتي : رركم ١22 ةداملا“

         .......................................................................... )رييغت نودب( ............................................................... -أ

.ايئزج وأ ايّلك نمثلا ضبق نم ،ةيراقعلا لاغشألاو تامدخلا ءادأل ةبسنلاب -ب

 ءاــهتنا دــنع اّقحتسم ىـــقبي يذـــلا مـــسرلا غـــلبمل ةـــبسنلابو ةـــيبنجألا تاــــسسؤملاب قــــلعتي اـــميف ،هّنأ رــــيغ
.ةزجنملا ةأشنملل ينوناقلا مالتسالا نم ئشنملا ثدحلا نوكتي ،ليصحت لك نع عوفدملا مسرلا دعب ،لاغشألا

 ينوناقلا ميلستلا نم مسرلل ئشنملا ثدحلا نوكتي ،ةيراقعلا ةيقرتلا راطإ يف عيبلا تايلمعل ةبسنلاب
.راقعلل يداملا وأ

.”................... )رييغت نودب يقابلا( ................ اهعاونأ فلتخمب ةيلستلاو باعلألاو تالفحلاب قلعتي اميف

 ةرشابملا بئارضلا نوناق نم ٣٦2و ق-١٦2و ل-١٦2 ،ررـــكم و -١٦2 داوــــملا ماـــكحأ ممتتو لّدــــعت : 31 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو

 قـــطانملاو قـــطانملا بـــسح ةددـــحم تالـــماعمب ةــــيئابجلا ةــــيراجيإلا ةــــميقلا حــــجرت : ررــــكم و -١٦2 ةداملا“
 ةقبطملا تالماعملاو ،ةيعرفلا ةقطنملاو ةقطنملا بسح ،ةينبملا ريغ تايكلملا فينصت ديدحت متي .ةيعرفلا

.”ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارقب اهيلع

.ةبيرضلل ةعضاخلا كالمألا )ىتح رييغت نودب( .......................... يراقعلا مسرلا سسؤي : ل -١٦2 ةداملا“

.”مسرلا اذه ليصحتب ،ةيكلملا دجاوت ناكم بئارضلا ضباق فلكي

 ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملا )ىتح رييغت نودب( .......................... ىلوألا ةــــنسلل ةــــبسنلاب : ق -١٦2 ةداملا“
.”ايميلقإ

.ةينبملا تايكلملا )ىتح رييغت نودب( .............. اهيف لغتشت يتلا تايدلبلا ةدئافل سسؤي : ٣٦2 ةداملا“

.”مسرلا اذه ليصحتب ةيكلملا دجاوت ناكمل بئارضلا ضباق فلكي
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 موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم ٦رركم ٦٦2و 5رركم ٦٦2 نيتداملا ماكحأ ممتتو لدعت : 41 ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا

 ةطساوب ،ةماقإلا ىلع لــصحملا مسرلا عــفدو حـــيرصتب ةـــيقدنفلا تاــــسسؤملا مزـــلت : 5 رركم ٦٦2 ةداملا“
 يلي يذلا رهشلا نم )٠2( نيرشعلا ىدعتي ال لجأ يف اهل ةعباتلا بئارضلا ةضابق ىدل ،عفدلاب راعشإلا لودج
.اهليصحت رهش

 جـــئاتنلل يونسلا حــيرصتلا عـــم تــــقولا ســــفن يف باــــتتكا ،ةــــكرش وأ ةــــيقدنف ةـــــسسؤم لـــــك ىلــــع بــــجي
 اقفو صاخ حيرصت ،اهل ةعباتلا بئارضلا حلاصم ىدل نوناقلا اذه نم ١5١و 8١ نيتداملا يف هيلع صوصنملا
.”ةرادإلا فرط نم مدقملا جذومنلل

 مسرلا صوــصخب ،ةـــيسيلدت لاــــمعأ ةـــنياعم وأ حــــيرصتلا يف صـــقن ةــــنياعم ةــــلاح يف : ٦ رركم ٦٦2 ةداملا“
.”نوناقلا اذه نم ٣٩١ ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قبطت ،ةماقإلا ىلع لصحملا

 ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم 2 رركم 282 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٥1 ةداملا
: يتأي امك

 اوبتتكا نيذلا ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع بجي : 2 رركم 282 ةداملا“
)ىتح رييغت نودب( ....................... ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ىلوألا ةداملا يف هيلع صوصنملا حيرصتلا

 وأ راعسأ تاذ كالهتسالا ةعساو تاجتنم قيوستب نوموقي نيذلا ةبيرضلاب نيفلكملاب قلعتي اميف
.ققحملا شماهلا يف لثمتي ةبيرضلا هذهل عضاخلا ساسألا نإف ،ميظنتلا بجومب ةفقسم وأ ةددحم شماوه

.”........ )رييغت نودب يقابلا( ........ شماهلا ماظن قفو ةبيرضلل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع بجي

 ررـــحتو ،ةــلثامملا موـــسرلاو ةرـــشابملا بــــئارضلا نوــــــناق نــــــم ٤ ررـــــكم282 ةداـــــملا ماـــــكحأ ممــــتت : 61 ةداملا
: يتأي امك

: يتأي امك ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا لدعم ددحي : ٤ رركم 282 ةداملا“

...................................................................... )رييغت نودب(............................................................. ،5% •

...................................................................... )رييغت نودب(........................................................... ،%2١ •

.”يتاذلا لواقملل ينوناقلا ماظنلا تحت ةسرامملا ةطشنألا ،%5 لدعمل عضخت هّنأ ريغ

يناثلا يعرفلا مسقلا

ليجستلا

 : يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم 852 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : 71 ةداملا

.............................................................. )رييغت نودب(................................................ - الوأ : 852 ةداملا“

 .............................................................. )رييغت نودب(.................................................................. - ايناث

.............................................................. )رييغت نودب(................................................................... - اثلاث

............................................................... )رييغت نودب(.................................................................. - اعبار
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 تايلمع ىضتقمب )ىتح رييغت نودب( ................ ،هالعأ روكذملا ةيكلملا لقن مسر نم كلذك ىفعت - اسماخ
  .هالعأ ةروكذملا ةيراقعلا ةيقرتلا

 وأ يراجتلا لامعتسالا تاذ تالحملا عيب نمضتت يتلا دوـقعلا ،ءاــــفعإلا اذــــه نـــم ةداــــفتسالا نـــم ىــــنثتست
.هالعأ ةروكذملا ةيراقعلا ةيقرتلا تايلمعب ةطبترملا ينهملا

................................................. )رييغت نودب(.................................. - اسداس

................................................. )رييغت نودب(................................... - اعباس

................................................. )رييغت نودب(.................................... - انماث

.”.............................................. )رييغت نودب(................................... - اعسات

ثلاثلا يعرفلا مسقلا

عباطلا

 : يتأي امك ررحتو ،عباطلا نوناق نم ٠٠١ ةداملا ماكحأ لدعت : ٨1 ةداملا

 غلبملا لقي نأ نود )ىتح رييغت نودب( ...................... اهعاونأ فلتخمب تادنسلا عضخت - الوأ : ٠٠١ ةداملا“
 .جد ٠٠٠.٠١ قوفي وأ جد 5 نع قحتسملا

 .جد ٠2 قوفت ال )ىتح رييغت نودب( ................................................. قحلا اذه قبطي ال

.”يعيبط صخش ىدل وأ )ىتح رييغت نودب(........... عباط مسرل عضخت - ايناث

عبارلا يعرفلا مسقلا

لامعألا مقر ىلع موسرلا

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم 2 ةداملا ماكحأ لدعت : ٩1 ةداملا

: ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل ابوجو عضخت : 2 ةداملا“

،............................................................... )رييغت نودب( .................................................. )٦ ىلإ )١

،............................................................... )رييغت نودب( ............................................. - ج ىلإ -أ )٧

 ةزجنملا ،يراجتلا وأ ينهملا طاشنلا ءاويإل ةهجوملا وأ ينكسلا لامعتسالا تاذ تاراقعلا عيب تايلمع -د
 عيب تايلمعب ةقلعتملا كلت اذكو ،لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف ددحم وه امك ،ةيراقعلا ةيقرتلا طاشن راطإ يف

،يعانصلا لامعتسالا تاذ تالحملا

.”............................................................... )رييغت نودب( ............................................... )٤١ ىلإ )8

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم ٩ ةداملا ماكحأ لدعت : 0٢ ةداملا

: ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت : ٩ ةداملا“

،............................................................... )رييغت نودب( ............................................… )5 ىلإ )١

 )٤X٤( ةيضرأ لكل ةحلاصلا ةيحايسلا تارايسلا اذكو )ىتح رييغت نودب( ............................. تارايسلا )٦
 )نيزنب( ةرارش داقيإو سبكمب كرحم تاذ تارايسلل ةبسنلاب ٣مس ٠٠8١ اهتناوطسأ ةعس يواست وأ لقت يتلا
 سبكمب داقيإو سبكمب كرحم تاذ تارايسلل ةبسنلاب ٣مس ٠٠٠2 يواست وأ لقأو )ءابرهك ،نيزنب( ةنيجه وأ
.مهبطع ةبسن )ىتح رييغت نودب(............... نيدهاجملا فرط نم ةانتقملا )ءابرهك ،لازيد( ةنيجه وأ )لازيد(
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.ةصتخملا ةينقتلا حلاصملا )ىتح رييغت نودب( ....................................................... ةيحايسلا تارايسلا

.................................................................... )رييغت نودب( .......................................................... )8و )٧

 بجومب تاقورحملا تاطاشن ةسرامم راطإ يف ةققحملا وأ ةانتقملا لاغشألا اذكو تامدخلاو داوملا )٩
،اهب قلعتملا ميظنتلا بجومب اهتمئاق ةدّدحملاو ،اهب قلعتملا عيرشتلا

 ةسرامم راطإ يف لامعتسالل ،ةيرصح ةروصب ،لاغشألا اذكو تامدخلاو داوملا هذه هيجوت بجوتسي
.هالعأ ةروكذملا تاطاشنلا

 ..................................................................... )رييغت نودب( ........................................................... )٠١

: ةدئافل ةحونمملا عربتلا تايلمع )١١

 اًناجم عيزوتلل ةهجوم تناك اذإ ،يناسنإلا عباطلا تاذ تائيهلا وأ تايعمجلاو يرئازجلا رمحألا لالهلا –
 تاياغل ةلمعتسملا وأ ةدــعاسملا نوــقحتسي نــيذلا صاخشألا نــم ىرــخأ ةـئفل وأ نيـــجاتحملا وأ نيبوـــكنملا ىلــــع
،ىرخأ ةيناسنإ

.ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا –

 حلاصم وأ تايعمجلاو يرئازجلا رمحألا لالهلا فرط نم ةانتقملا داوملا ،ءافعإلا اذه نم كلذك ديفتست
 ىرخأ ةئفل وأ نيجاتحملا وأ نيبوكنملا ىلع اًناّجم عيزوتلل ةهجوم تناك اذإ ،يناسنإلا عباطلا تاذ تامدخلا

.ىرخأ ةيناسنإ تاياغل ةلمعتسملا وأ ةدعاسملا نوقحتسي نيذلا صاخشألا نم

.ميظنتلا قيرط نع ةرقفلا هذه قيبطت تايفيك ددحت

.”.................................................... )رييغت نودب( ................................................ )٠٣ ىلإ )2١

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم ٤١ ةداملا ماكحأ لدعت : 1٢ ةداملا

: نم ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل ئشنملا ثدحلا نوكتي : ٤١ ةداملا“

 ينوناقلا ميلستلا خيرات نم ءادتبا ةنس لجأ دعب )ىتح رييغت نودب( ....................... تاعيبملل ةبسنلاب )أ
.ةعاضبلل يداملا وأ

 نيقرملا فرط نم ةزجنملا ،ينهملا وأ يراجتلا وأ ينكسلا لامعتسالا تاذ تاراقعلا عيب تايلمعل ةبسنلاب
 يداملا وأ ينوناقلا ميلستلاب ئشنملا ثدحلا نوكتي ،يعانصلا لامعتسالا تاذ كلت وأ مهطاشن راطإ يف نييراقعلا
.ديفتسملا ىلإ ةيكلملل

.اًيئزج وأ اًيّلك نمثلا ضبق نم ،ةيراقعلا لاغشألل ةبسنلاب )ب

.ةزجنملا ةأشنملل يئاهنلا مالتسالا )ىتح رييغت نودب( ........ ةيبنجألا تاسسؤملاب قلعتي اميف ،هنأ ريغ

.”................................................................... )رييغت نودب( ...................................................... )و ىلإ )ج

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم 52 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٢٢ ةداملا

 تاجوتنملا ىلع قبطي ،يبسن لدعمو ةتباث ةصح نم نوكتي كالهتسالا ىلع يلخاد مسر سسؤي : 52 ةداملا“
: هاندأ ةدراولا تافيرعتلا بسحو ،لودجلا يف ةّنيبملا
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.”............................................ )رييغت نودب يقابلا(............... ةتباثلا ةصحلا دنتست

:يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم ٠٣ ةداملا ماكحأ لدعت :3٢ ةداملا

 مــتي نأ نـــكمي الو .مسرلا ءادأ قاـــقحتسا هــــلالخ مت يذـــلا لـــصفلا وأ رــــهشلا ناونعب مــــصخلا متي : ٠٣ ةداملا“
 لك ىلع ،موسرلا لك باستحا عم ، ادقن )جد ٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم زواجتي يذلا ةروتافلا غلبم ددسي امدنع
 .مسرلل ةعضاخ ةيلمع

.يديرب وأ يكنب باسح يف ادقن عفدلا قيرط نع ةروتافلا غلبم ديدست متي امدنع مصخلا قح حنمي ،هنأ ريغ

.”...................................... )رييغت نودب يقابلا( ............................. مصخي مل يذلا مسرلا ليجست نكمي

:يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم 2٤ ةداملا ماكحأ لدعت : 4٢ ةداملا

 ٣٤ داوملا ماكحأ ةاعارم ةطيرش ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ديفتست نأ نكمي : 2٤ ةداملا“
: نوناقلا اذه نم ٩٤ ىلإ

 تاقورحملا تاطاشنب قلعتملا مــيظنتلا بـــجومب اـــهتمئاق ةددـــحملا لاــــغشألا اذــــكو تامدخلاو داوــــملا )١
 يف تاطاشنلا هذهل ةسرامملا تاسسؤملا يلوانمو يدّروم فرط نم ةانتقملا ،ةريخألا هذهل ايرصح ةهجوملاو
 .اهب قلعتملا عيرشتلا راطإ

 ،نوناقلا اذه نم ٩٣ ةداملا )ىتح رييغت نودب( ............................ يرصحلا لامعتسالا مدع ةلاح يف قبطتو
.ةلاحلا بسح

.“..................................................... )رييغت نودب( ............................................................. )٤ ىلإ )2 نم

سماخلا يعرفلا مسقلا

ةرشابملا ريغ بئارضلا

: يتأي امك ررحتو ،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم ٦٧١و ٧٤ نيتداملا ماكحأ لدعت : ٥٢ ةداملا

 ،نوناقلا اذه نــم 2 ةداــملا يف اــهــيــلــع صوــصــنـــملا لوــحــكــلا ىلـــع رورـــملا مــسر ةــفــيرــعــت ددـــحت : ٧٤ ةداملا“
: يتأي امك

ةفيرعتلا تاجوتنملا نايب

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

)غك/جد( ةتباثلا ةصحلا
 ىلع ءانب( يبسنلا لدعملا

)جتنملا ةميق

I- رييغت نودب( ...........ةعجلا( ................................

II- تيربكلاو ةيغبتلا تاجتنملا.

.............. )رييغت نودب( ................. )رييغت نودب( ..... ........................ )رييغت نودب( .................. -٤ ىلإ -١

%20 تاحدقلاو تيربكلا -٦

%40

ةينورتكلإلا رئاجسلا -5
 ةينورتكلإلا ةزهجألا نحش ةداعإ وأ نحش لئاوس

.ةلثامملا ةزهجألاو )ةينورتكلإلا رئاجسلا( ةاّمسملا



٩٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه 4441 ماع ةيناثلا ىدامج ٥
13م ٢٢0٢ ةنس ربمسيد ٩٢

.”رتلوتكيهلل )جد ٠٠٠.٠5(رانيد فلأ نيسمخب رومخلل رورملا مسر ةفيرعت ددحت : ٦٧١ ةداملا“

 ررحتو ،ةرـشاــبملا رــيــغ بــئارــضلا نوــناــق نــم 2٩2و ٠٩2و ٩82و ١٧2و ٧٦2 داوــملا ماــكـــحأ مــمــتُت : 6٢ ةداملا
: يتأي امك

 وأ غبتلا ييعانص وأ عاّرُز نــم نـــكي مـــل اذإ قاروأ لــــكش ىلـــع غبتلاب ظـــفتحي نأ دــــحأل نـــكمي ال : ٧٦2 ةداملا“
.قاروأ لكش ىلع غبتلا عيزوتو ةجلاعمو عمج ةسسؤم يلغتسم

.”غوضمملاو قوشنملا غبتلل )ىتح رييغت نودب( ..................................................... ييعانص ادع اميف

 .ةلافكب ءافعإلا تادنسب ةبوحصم )ىتح رييغت نودب( .......... غبتلا قاروأ لقن متي نأ نكمي ال : ١٧2 ةداملا“

 نزخم ىلإ رشنملا نمو رشنملا ىلإ ةعرزملا نم ةرشابم لوقنملا غبتلا ،ءارجإلا اذهل عضخي ال هنأ ريغ
 .قاروأ لكش ىلع غبتلا عيزوتو ةجلاعمو عمج ةسسؤم ىلإ وأ نيعرازملل ةينواعتلا ةكرشلا ىلإ وأ ،عرازلا

.”ىرخألا تالومحلل ةبسنلاب % 2و )ىتح رييغت نودب( ............................ صقانت يف حامس لبقيو

.ليربأ لوأ هاصقأ لجأ يف )ىتح رييغت نودب( ..................... نزاخم يف دوجوملا غبتلا نإ : ٩82 ةداملا“

.قاروأ لكش ىلع غبتلا عيزوتو ةجلاعمو عمج تاسسؤم لمشيل طرشلا اذه ددمُي

.”غبتلا عونو )ىتح رييغت نودب( ........................................................................... ةفل لك ىلع بتكتو

 عمج تاسسؤملو غبتلا يعناصلو ةدمتعملا )ىتح رييغت نودب( ............... عارزلا ىلع بجي : ٠٩2 ةداملا“
.ةيئابجلا ةرادإلا فرط نم انوناق ةصخرملاو قاروأ لكش ىلع غبتلا عيزوتو ةجلاعمو

.”..................................................... )رييغت نودب يقابلا( ....................................................  قبطي ال

 اهصصخ يتلا نزاخملاو رشانملا ىلإ )ىتح رييغت نودب( ................. بئارضلا ناوعأل حمسي : 2٩2 ةداملا“
 لكش ىلع غبتلا عيزوتو ةجلاعمو عمج تاسسؤم نزاخم ىلإ وأ/و تاعدوتسم ىلإ اذكو مهتالالغتسال نوعرازلا
.”قاروأ

 دحاو نم رورملا مسر ةفيرعت
يفاصلا لوحكلا نم رتلوتكه تاجوتنملا نايب

جد ٠٦




جد ١.٠٠2


جد 5.٠٠٠




جد ٠٠٠.٠5١








جد ٠٠٠.٠٠٣




جد ٠٠٠.٠5١
“

 نـــــكمي الو ،تـــحب يـــبط عــباط تاذ لوـــحكلا اـــهساسأ تاـــجوتنم -١
ةيماظن ةقيرطب ةدعم ةمئاق يف ةدراولاو اهبرش



ةنيزلاو روطعلا تاجوتنم -2


 اهتعيبطب ةولحلا رومخلاو ةراوفلا رومخلا ريضحتل ةلمعتسم لوحك -٣
رومخلل يئابجلا ماظنلا نم ديفتست يتلاو



 امو ةيلوحكلا رومخلاو ثومريفلاو رومخلا اهساسأ يتلا تايهشملا -٤
 يـــــــئابجلا ماــــظنلل ةــــــعضاخلا اــــــــهتعيبطب ةوـــــلحلا روـــــمخلاو اـــــهلثامي
 وأ ةـــــيلصألا ةــــيمستلا تاذ ةــيبنجألا ةـــيلوحكلا روـــــمخلاو لوــــحكلل
يساكود ميركو ةّريعملا وأ ةبقارملا



 ،سرمأ ،رتيبلا لثم لوــحكلا اــهساسأ يتلا تاــيهشملاو يـــكسيولا -5
سينأ ،نوردوغ



 5 ىلإ ١ نم ماقرألا يف اهيلإ راشملا تاجوتنملا نم هريغو مورلا -٦
.هالعأ
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 ،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم عبارلا بابلا نم يناثلا لصفلا نم عبارلا عرفلا ناونع لدعي : 7٢ ةداملا
   : يتأي امك ررحيو

.”ةصخرملا تاسسؤملاو نيعرازملل ةينواعتلا تاكرشلا“

: يتأي امك ررحتو ،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم 5٩2و ٤٩2 نيتداملا ماكحأ ممتت : ٨٢ ةداملا

 لكش ىلع غبتلا عيزوتو ةجلاعمو عمج تاسسؤم اذكو نيعرازملل ةينواعتلا تاكرشلا ّنإ : ٤٩2 ةداملا“
.قشنلا غبتو )ىتح رييغت نودب( .................................................. ،قاروأ

: باسحلا اذه يف لجستو

................................................... )رييغت نودب( ...................................................... )٣ ىلإ )١ نم

: يتأي ام هنم حرطيو

.”.................................................... )رييغت نودب( ..................................................... )٣ ىلإ )١ نم

 لكش ىلع غبتلا عيزوتو ةجلاعمو عمج تاسسؤملو نيعرازلل ةينواعتلا تاكرشلل حنمي : 5٩2 ةداملا“
 : يتأي ام ،غبتلل نزاخملا تالضف صخي اميف قاروأ

.“ ................................................... )رييغت نودب( ............................................................ )ب و )أ

: يتأي امك ررحتو ،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم 8٩2 ةداملا ماكحأ ممتت : ٩٢ ةداملا

.ةيلاملا ريزو )ىتح رييغت نودب( .............................. ىدل أشنت : 8٩2 ةداملا“

 غبت يعناصو ةشيشلاو ةينورتكلإلا ةراجيسلا كلذ يف امب نيخدتلا غبت يعناص ةفصب دمتعي نأ نكمي ال
.ةكرشلا مساب )ىتح رييغت نودب( ................................................ ،غضملا وأ قشنلا

.“........................................ )رييغت نودب يقابلا( ................................ غبتلا يعناصل ةبسنلاب

: يتأي امك ررحتو ،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم 2 -أو ١ -أ ٤25 و ٣25 نيتداملا ماكحأ لدعت : 03 ةداملا

 ماكحألل تافلاخملا عيمج ىلع بقاعي )ىتح رييغت نودب( .................................... لالخإلا نود : ٣25 ةداملا“
.جد ٠٠٠.٠٣ ىلإ ٠٠٠.٠١ نم ةيئابج ةمارغب ةرشابملا ريغ بئارضلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا

.”..................................................... )رييغت نود يقابلا( ....................................................... ّنأ ريغ

 ،قوقحلا نم صلمتلا ةلاح يف ،هالعأ ٣25 ةداملا يف ةروكذملا تافلاخملا ىلع بقاعي )١ - أ - : ٤25ةداملا“
.جد ٠٠٠.٠٣ نع ةمارغلا هذه غلبم لقي نأ نود ،)ىتح رييغت نودب( ....................................

.جد ٠٠٠.٠٧ نع لقت ّالأ ىلع ،)ىتح رييغت نودب( ...................... ،ةيلايتحا قرط لامعتسا ةلاح يف )2

.”............................................................. )رييغت نود يقابلا( ................................................... )٣

: يتأي امك ررحتو ،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم ٧25و ٦25 نيتداملا ماكحأ لدعت : 13 ةداملا

: نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا )ىتح رييغت نودب( ............................. زاهج ةزايح نإ : ٦25 ةداملا“

،جد  ٠٠٠.٠٠5 اهردق ةيئابج ةمارغب -١

.”............................................. )رييغت نود يقابلا( ................................... ةرداصمب -2

: اهيلع بقاعي )ىتح رييغت نودب( ............................. ةعارز لك نإ : ٧25 ةداملا“

 يذلا ىندألا دحلا نع لقت )ىتح رييغت نودب( ........................ ةسرغ لك نع جد ٠١ اهردق ةيئابج ةمارغب -١
،هالعأ ٣25 ةداملا يف هيلع صوصنملاو جد ٠٠٠.٠١ هردق

.”............................................. )رييغت نود يقابلا( .......................................... ةرداصمب - 2
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: يتأي امك ررحتو ،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم 8٣5و ٧٣5 نيتداملا ماكحأ لدعت : ٢3 ةداملا

 ىلإ ٠٠٠.٠5 نم ةيئابج ةمارغب )ىتح رييغت نودب( ................................ لعجي نم لك بقاعي : ٧٣5 ةداملا“
.”............................ )رييغت نودب يقابلا( .............................  جد ٠٠٠.٠٠2

.جد ٠٠٠.٠٠١ ىلإ ٠٠٠.٠١ نم ةيئابج ةمارغب بقاعت )ىتح رييغت نودب( ................ صخش لك : 8٣5 ةداملا“

 يقابلا( ................................... لقألا ىلع جد ٠٠5 هردق يلام هاركإ قيبطت ةفلاخملا هذه ىلع اضيأ بترتيو
.”.............................................................. )رييغت نودب

سداسلا يعرفلا مسقلا

ةيئابج تاءارجإ

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم رركم ٣و ٣ نيتداملا ماكحأ ممتتو لدعت : 33 ةداملا

 بسح ،اوراتخي نأ ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظنل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا نكمي : ٣ ةداملا“
 رايتخالا غلبيو .ةيراجتلا ريغ نهملل طسبملا ماظنلا وأ يقيقحلا حبرلا ماظن بسح ةبيرضلل عوضخلا ،ةلاحلا
.ةيراجتلا ريغ نهملل طسبملا ماظنلا وأ يقيقحلا حبرلا ماظن قيبطت )ىتح رييغت نودب( ........................

.“هيف ةعجر ال ةيئابجلا ةمظنألا هذه رايتخا نإ

.طاشنلا ةيادب )ىتح رييغت نودب( ........................ ددجلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نّيعتي : رركم ٣ ةداملا“

 يقيقحلا حبرلا ماظن بسح ةبيرضلل عوضخلا ،ةلاحلا بسح ،اوراتخي نأ ددجلا ةبيرضلاب نيفلكملا نكمي
.”...................... )رييغت نودب يقابلا( ........................... باتتكا نيح ،ةيراجتلا ريغ نهملل طسبملا ماظنلا وأ

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ١2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : 43 ةداملا

 ةلماشلا ةيئابجلا ةيعضولا يف قّمعملا قيقحتلا يف اوعرشي نأ ةيئابجلا ةرادإلا ناوعأ نكمي )١ : ١2 ةداملا“
 ةبيرضلاو يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلل ةبسنلاب رئازجلا يف يئابج نطوم مهيدل نيذلا نييعيبطلا صاخشألل
 .ال مأ نيتبيرضلا نيتاهب ةقلعتم تامازتلا مهيدل ءاوس ،ةورثلا ىلع

 نوكي امدنع رئازجلا يف يئابج نطوم مهيدل سيل نيذلا صاخشألا قيقحتلا اذهل عضخي نأ كلذك نكمي
.نيتبيرضلا نيتاه سفن ناونعب تامازتلا مهيدل

: نيب قباطتلا ةبقارمب نوققحملا ناوعألا موقي ،قيقحتلا اذه ةبسانمب

،يئابجلا تيبلا ةشيعم طمنل ةنوكملا رصانعلاو ةيلاملا ةلاحلاو ةمذلاو اهب حرصملا ليخادملا ،ةهج نم –

.هتورثل ةنّوكملا رصانعلا ،ىرخأ ةهج نم –

.ةبيرضلا نم ةصلمتم )ىتح رييغت نودب( ................................................. مايقلا نكمي

............................................................. )رييغت نودب( ..............................................… -)2

 ةبيرضلاب قلعتي اميف ،يعيبط صخشل ةلماشلا ةيئابجلا ةيعضولا يف قّمعم قيقحتب مايقلا نكمي ال -)٣
 .مالتسالا خيرات نم ءادتبا )ىتح رييغت نودب( ............................. مالعإ نود ةورثلا ىلع ةبيرضلاو لخدلا ىلع

 .وه هراتخي راشتسمب )ىتح رييغت نودب( .................................................................... ركذي نأ بجي

.................................................................... )رييغت نودب( ...........................................................… -)٤
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 ةيئابجلا ةيعضولا يف قّمعم قيقحت رثإ ىلع ةبيرضلا ضرف سسأ دّدح دق ققحملا نوعلا نوكي ام دنع -)5
 ،ققــحملا نوـعلا ىلـع نّيعتي ،ةورــثلا ىلــع ةبيرضلاو لــخدلا ىلع ةــبيرضلل ةــبسنلاب ،يــعيبط صـــخشل ةــــلماشلا
.مالتسالاب راعشإ لباقم )ىتح رييغت نودب( ..............................................................

 .اهب هلوبق نالعإ )ىتح رييغت نودب( .................................... ميوقتلا ةداعإب راعشإلا نوكي نأ بجي

 .هتاظحالم لسريل )ىتح رييغت نودب( ....................................................... ةبيرضلاب فّلكملا عتمتي

 ةيئابجلا ةيعضولا يف قّمعم قيقحت ءارجإ نم ءاهتنالا متي امدنع ،هاندأ ٦٩ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم -)٦
 ......................... ةــيئابجلا ةرادإلل زوــــجي ال ،ةورـــثلا ىلـــع ةـــبيرضلاو لــــخدلا ىلع ةــــبيرضلل ةــــبسنلاب ةـــلماشلا
.”ةيسيلدت بيلاسأ )ىتح رييغت نودب(

: يتأي امك ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم رركم ٩٣ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٥3 ةداملا

.هلاسرإ خيرات نم ارابتعا )ىتح رييغت نودب( .............................. ماعلا لجألا ددمي : رركم ٩٣ ةداملا“

 ،ةباقرلا تايلمع ةروريس وأ عورشلا عنمت يتلا انوناق ةتبثملا ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف مداقتلا لجأ قلعي
.عناملا اذه يف ببست يذلا ثدحلا لاوز ةياغ ىلإ

 فرطلا ةدارإ نع اجراخ نوكيو هعفد الو هعّقوت نكمي ال اًنوناق تبثم ثدح عوقو ،ةرهاقلا ةوقلاب دصقي
.ةراثملا عئاقولاب ةرشابم ةيببس ةقالع هلو ينعملا

.”ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 : يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نمض رركم ١٤ ةدام ثدحت : 63 ةداملا

 ةمظنألا فلتخم راطإ يف ةحونمملا ةيئابجلا ايازملل يئزجلا وأ يّلكلا بحسلا ةلاح يف : رركم ١٤ ةداملا“
 رارق دادعإ خيرات نم ءادتبا يرست ،نوناقلا اذه نم ٩٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا مداقتلا ةرتف نإف ،ةيليضفتلا

.”ايازملا هذه بحس

: يتأي امك رّرحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ٧٧ ةداملا ماكحأ لّدعُت : 73 ةداملا

.................................................. )رييغت نودب( ................…....................… -١ : ٧٧ ةداملا“

.هزكرمل نيعباتلا )ىتح رييغت نودب( .............................................. ةاعارم عم -2

  وأ اهغلبم لقي يتلا اياضقلا يف ةيعازن تارارق رادصإ لجأ نم هتطلس بئارضلا زكرم سيئر سرامي
.)جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٧( رانيد نويلم نيعبس يواسي

.هزكرم صاصتخال نيعباتلا )ىتح رييغت نودب( .............................................. ةاعارم عم -٣

 لقي يتلا اياضقلا يف ةيعازن تارارق رادصإ لجأ نم هتايحالص بئارضلل يراوجلا زكرملا سيئر سرامي
.)جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٣( رانيد نويلم نيثالث يواسي وأ اهغلبم

.”............................................................. )رييغت نودب( .......................................  -5 و -٤

: يتأي امك رّرحُتو ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ٩٧ ةداملا لّدعُت : ٨3 ةداملا

 لكل ةبسنلاب ،ةيزكرملا ةرادإلل قباطملا يأرلا سامتلا بئارضلل يئالولا ريدملا ىلع نّيعتي : ٩٧ ةداملا“
.)جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٣( رانيد نويلم ةئامثالث اهغلبم زواجتي ةيعازن ىوكش

.”هالعأ ٤-٧٧ ةداملا )ىتح رييغت نودب( ............................................................. ةبتع ردقت

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم 28 ةداملا ماكحأ لدعت : ٩3 ةداملا

................................................................. )رييغت نودب( .....................................................-١ : 28 ةداملا“
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.ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نم ٤٣8 ةداملا ماكحأ )ىتح رييغت نودب( ................ نعطلا فقوي ال -2

   )5١(رشع ةسمخ نوضغ يف فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحملا مامأ فانئتسالل الباق هالعأ روكذملا رمألا نوكي
.”ايمسر هغيلبت خيرات نم اموي

: يتأي امك ررحت رركم ٩8 ةدام ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نمض ثدحت : 04 ةداملا

 ةيرادإلا مكاحملا نع ةرداصلا ماـــكحألاو رـــماوألا يف فاـــنئتسالا قـــيرط نـــع نــــعطلا نـــــكمي : رركم ٩8 ةداملا“
 نوناق ماكحأ بجومب اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقفوو طورشلا نــمض فاـــنئتسالل ةـــيرادإلا مــكاحملا ماـــمأ
.ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 .فنأتسملا مكحلا ذيفنتل فقومو عازنلل لقان رثأ فانئتسالل

 ارابتعا ،ةيئابجلا ةرادإلل ةبسنلاب ،فانئتسالل ةيرادإلا مكاحملا مامأ فانئتسالا عفرل حاتملا لجألا يرسي
 تاسسؤملا تايربك ريدم ،ةلاحلا بسح ،ةينعملا ةيئابجلا ةحلصملل يمسرلا غيلبتلا هيف متي يذلا مويلا نم
.”بئارضلل يئالولا ريدملا وأ

: يتأي امك ررحتو ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم  ١٩و ٠٩ نيتداملا ماكحأ لدعت : 14 ةداملا

 مامأ ضقنلاب نعطلل ةلباق فانئتسالل ةيرادإلا مكاحملا نع ايئاهن ةرداصلا تارارقلا نوكت : ٠٩ ةداملا“
 ةيندملا تاءارجإلا نوناق ماكحأ بجومب اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقفوو طورشلا نمض ةلودلا سلجم
.ةيرادإلاو

.”فقوم رثأ هل سيل ةلودلا سلجم مامأ ضقنلاب نعطلا

 ،هصاصتخا لاجم بسح لك ،بئارضلل يئالولا ريدملاو ىربكلا تاسسؤملاب فلكملا ريدملل زوجي : ١٩ ةداملا“
.ةيبيرضلا ةداملا يف فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحملا نع ايئاهن ةرداصلا تارارقلا دض ضقنلاب نعطلا

 هيف متي يذلا مويلا نم ارابتعا ةيئابجلا ةرادإلل ةبسنلاب ،ةلودلا سلجم مامأ نعطلل حاتملا لجألا يرسي
.”ةينعملا ةيئابجلا ةحلصملل يمسرلا غيلبتلا

: يتأي امك ررحُتو ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم 5٩ ةداملا ماكحأ لدعُت : ٢4 ةداملا

.قوقحلا هذهب ايلعف نينيدملا مساب )ىتح رييغت نودب(...... بئارضلل يئالولا ريدملا حنمي )١ : 5٩ ةداملا“

 نأ بئارضلل يراوجلا زكرملا سيئرو بئارضلا زكرم سيئرو بئارضلل يئالولا ريدملا نم ّالك نكمي
 ناوعألا ىلإ مهرارق ةطلس ،نوناقلا اذه نم 8٧ ةداملا ماكحأ بجومب اهيلع صوصنملا طورشلل اقبط ،اوضّوفي
 نع ةجتانلاو ةدايزلاب ةضورفملا موسرلاو بئارضلل يئاقلت ضيفخت حنم لجأ نم ،مهتطلس تحت نيعوضوملا
.جودزملا يبيرضلا ضرفلا

.”...................................................... )رييغت نودب( ........................................................ )٦ ىلإ )2

 : يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ٤5١و ١رركم ٣5١ نيتداملا ماكحأ لدعت : 34 ةداملا

.هالعأ ةرقفلا )ىتح رييغت نودب( .................................................... ريدم نم لك تبي : ١ رركم ٣5١ ةداملا“

 قــيرط نـــع فاــنئتسالل ةـــيرادإلا ةـــمكحملا مامأ ةـــيرادإلا مــــكاحملا نــــع ةرداــــصلا ماــــكحألا يف نــــعطلا نــــكمي
.ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اعبتو طورشلل اقفو فانئتسالا

 ةلودلا سلجم مامأ ضقنلاب نعطلل ةلباق فانئتسالل ةيرادإلا مكاحملا نع ايئاهن ةرداصلا تارارقلا نوكت
 .ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق ماكحأ بجومب اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقفوو طورشلا نمض

.”عفدلا تايلمع )ىتح  رييغت نودب( ............................................................................... فقوت الو
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.حونمملا لجألا ءاضقنا لبق )ىتح رييغت نودب( ........................................... ردابي امدنع : ٤5١ ةداملا“

 قيرط نع فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ةيرادإلا مكاحملا نع ةرداصلا ماكحألا يف نعطلا نكمي
.ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اعبتو طورشلل اقفو فانئتسالا

 ةلودلا سلجم مامأ ضقنلاب نعطلل ةلباق فانئتسالل ةيرادإلا مكاحملا نع ايئاهن ةرداصلا تارارقلا نوكت
 .ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق ماكحأ بجومب اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقفوو طورشلا نمض

.“دادرتسالا بلط )ىتح رييغت نودب( .......................................................... ىلع بجي

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم 2٧١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : 44 ةداملا

،............................................. )رييغت نودب( ......................................... ٤ ىلإ ١ : 2٧١ ةداملا“

.اهميدقت خيرات نم )ىتح رييغت نودب( ................................. تاسسؤملا تايربك ريدم تبي -5

 نوـــيلم ةئامتس تامارغلاو قوقحلا نم ةيلامجإلا اهغلابم قوفت يتلا اياضقلاب ىواكشلا هذه قلعتت امدنع
 ةرادإلل قــــباطملا يأرـــــلاب ذــــــخألا تاـــــسسؤملا تاــيرــبك رـــيدم ىلــــع نّيــــــعتي هــــنإف ،)جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٦( راـــنيد
.رهشأ )8( ةينامثب )ىتح رييغت نودب( ......................................... ةلاحلا هذه يفو ،ةيزكرملا

  .......................................................... )رييغت نودب( ..................................................... -٦

 قطنلا ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ١-5٩ ةداملا ماكحأل اقبط ،تاسسؤملا تايربك ريدمل زوجي -٧
 ءانثأ ةبكترم ةرهاظ ءاطخأ ،اهصوصخب ،حلاصملا تفشتكا يتلاو اهنم ءزج وأ صصحلا ضيفختب ايئاقلت
.اهدادعإ

 ريدمل نكمي ،جودزم يبيرض ضرف نع اجتان ةدايزلاب ايبيرض اضرف لكشت يتلا تالاحلل ةبسنلابو 
.ةداملا هذه نم ٦ عطقملاب ةددحملا طورشلل اعبت ،تبلا يف هتطلس ضّوفي نأ تاسسؤملا تايربك

.”.............................................................. )رييغت نودب( ............................................... -٩و -8

: يتأي امك رّرحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ٤٧ ةداملا ماكحأ لّدعُت : ٥4 ةداملا

 جتحملا قوقحلا ليصحت )ىتح رييغت نودب( ............................. ةبيرضلاب فلكملل زوجي – ) ١ : ٤٧ ةداملا“
.اهيلع

 عفد لالخ نم هيف عزانتملا ردقلا عفد ئجري نأ ةبيرضلاب فلكملا نكمي ،تانامضلا ميدقت باــيغ يفو
.صتخملا بئارضلا ضباق ىدل ،اهيف عزانتملا بئارضلا نم % ٠2 يواسي غلبم

.”........................................................... )رييغت نودب( ............................................... )5 ىلإ )2

: يتأي امك رّرحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم رركم ١8 ةداملا ماكحأ لّدعُت : 64 ةداملا

 : ةيتآلا نعطلا ناجل أشنت : رركم ١8 ةداملا“

.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم 5٦ ةداملا بجومب )ىتح رييغت نودب( ..................... ةيالو لك ىدل أشنت )١

 ةسلجلا يف تالوادملاو تاشاقنلا يف ةـــكراشملا تاـــباسحلا يظفاحم نـــكمي ال ،حـــلاصملا ضراـــعت ةلاح يف
.مهنئابزب ةصاخلا نعطلا تافلم ةسارد ءانثأ ةماعلا

 هنييعت متي وضعل ةنجللا ةــسائر لّوـــخت ،ســـيئرلاب تالوادــملاو تاـــشقانملا نـــم باـــحسنالا قــــلعتي اــــمل
.نيرضاحلا ةنجللا ءاضعأ فرط نم ةيبلغألاب تيوصتلاب

.ةنجللا لاغشأ ماتتخا خيرات نم )ىتح رييغت نودب( ................................................... ايأر ةنجللا يدبت

 تاءارجإلا نوناق نم 5٦ ةداملا بجومب )ىتح رييغت نودب( ........................ ةيوهج ةيريدم لك ىدل أشنت )2
.ةيئابجلا
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 ةسلجلا يف تالوادملاو تاشاقنلا يف ةكراشملا نيبساحملا ءارــبخلا نــــكمي ال ،حـــلاصملا ضراـــعت ةــــلاح يف
.مهنئابزب ةصاخلا نعطلا تافلم ةسارد ءانثأ ،ةماعلا

 هنييعت متي وــضعل ةــنجللا ةــسائر لّوـــخت ،ســـيئرلاب تالوادــــملاو تاـــشقانملا نــــم باــــحسنالا قــــلعتي اــــمل
.نيرضاحلا ةنجللا ءاضعأ فرط نم ةيبلغألاب تيوصتلاب

.ةنجللا لاغشأ ماتتخا خيرات نم )ىتح رييغت نودب( ................................................ ايأر ةنجللا يدبت

: يتأي امك ةلّكشم )ىتح رييغت نودب( ..................... ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا ىدل أشنت )٣
،............................................................... )رييغت نودب( ......................................................................... –
،............................................................... )رييغت نودب( ......................................................................... –
،............................................................... )رييغت نودب( ......................................................................... –
،............................................................... )رييغت نودب( ......................................................................... –
،............................................................... )رييغت نودب( ......................................................................... –
،............................................................... )رييغت نودب( ......................................................................... –
،............................................................... )رييغت نودب( ......................................................................... –
،نيبساحملا ءاربخلل ينطولا فصملا نع )١( لثمم –
،ريدم بئان ةبترب هلثمم وأ تاسسؤملا تايربك ريدم –

.ديدج نييعتب )ىتح رييغت نودب( ............................................. ةلاح يف

 ةسلجلا يف تالوادملاو تاـــشاقنلا يف ةــــكراشملا يـــبساحملا رـــيبخلا نــــكمي ال ،حــــلاصملا ضراــــعت ةــــلاح يف
.هنئابزب ةصاخلا نعطلا تافلم ةسارد ءانثأ ،ةماعلا

.اهءاضعأ بئارضلل ماعلا ريدملا نيعي )ىتح رييغت نودب( ........................... نأ ةنجللا نكمي

 تاءارجإلا نوناق نم 5٦ ةداملا بــجومب هــيلع صوــصنملا ينهملا ّرســلاب مازــتلالل ةــنجللا ءاـــضعأ عـــضخي
.ةيئابجلا

.”...................................... )رييغت نودب يقابلا( .............................. اهيأر نعطلل ةيزكرملا ةنجللا يدبت

عباسلا يعرفلا مسقلا

ةفلتخم ةيئابج ماكحأ

 2٤٤١ ماــع ىلوألا ىداـــمج ٦١ يف خرؤـــملا ٦١-٠2 مــــقر نوـــناقلا نم ١8 ةداـــملا ماـــكحأ ممـــتتو لدــــعت : 74 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد ١٣ قفاوملا

.تالفاحلاو )ىتح رييغت نودب( ..................................... دوقولا كالهتسا ىلع مسر سسؤي : ١8 ةداملا“

: مسرلا اذه نم ىفعت

،ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلل ةعباتلا تارايسلا –

 قيرط نع ،اههجوت دنع ،رئازجلا يف ةميقم ةسسؤمل وأ ةئيهل وأ ةكرشل ةعباتلا تانحاشلاو تارايسلا –
.ةرواجملا نادلبلا يف ةدجاوتملا اهعيراشم زاجنإ تاشرو ىلإ ،ربلا

.”ةلودلا ةينازيمل مسرلا اذه جتان صصخي
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 تشغ ٦2 قفاوملا ١٣٤١ ماع ناضمر ٦١ يف خرؤملا ١٠-٠١ مقر رمألا نم ٦2 ةداملا ماكحأ لدعت : ٨4 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةممتملاو ةلدعملا ،٠١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٠١٠2 ةنس

 )٩( ةعست نم لقأو ،تاونس )5( سمخ نع )ىتح رييغت نودب(.... ةلجسملا تارايسلا عضخت : ٦2 ةداملا“
.”.................................... )رييغت نودب يقابلا( .............................. تاكرشلا ةينازيم يف ةديقملا دعاقم

 بطلا يف ةلمعتسملا ةيودألا عيبب قلعتي اميف ،ةئزجتلا ةلدايصل ةيئابجلا ةجيتنلا ددحت : ٩4 ةداملا
 ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق قيرط نع هديدحت متي ،يراجت شماه لدعم ساسأ ىلع ،يرشبلا

    .ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولاو ةراجتلاب فلكملا ريزولاو

.ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش هالعأ هيلإ راشملا كرتشملا يرازولا رارقلا ددحي

 ربمسيد 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع رفص 5١ يف خرؤملا ٦١-١١ مقر نوناقلا نم 8٤ ةداملا ماكحأ ىغلت : 0٥ ةداملا
 .ةممتملاو ةلدعملا ،2١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو ١١٠2 ةنس

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٤2 يف خرؤملا ٣2-22 مقر نوناقلا اهددحي يتلا طورشلا ىلإ ةفاضإلاب : 1٥ ةداملا
 نوفلكملا نوناقلا اذه نم ديفتسي ،يتاذلا لواقملل يساسألا نوناقلا نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمسيد 8١ قفاوملا

.)جد ٠٠٠.٠٠٠.5( يرئازج رانيد نييالم ةسمخ هغلبم زواجتي ال ايونس لامعأ مقر نوققحي نيذلا ةبيرضلاب

يناثلا مسقلا

دراوملاب ةقلعتم ىرخأ ماكحأ

لوألا يعرفلا مسقلا

ةيكرمج ماكحأ

 ٩٧٩١ ةنس ويلوي ١2 قـفاوملا ٩٩٣١ ماع نابعش ٦2 يف خرؤملا ٧٠-٩٧ مقر نوناقلا نمض ثدحت : ٢٥ ةداملا
: يتأي امك ررحت رركم ٠١2 ةدام ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو

 حنمت ،اهكلام بلط ىلع ءانبو ،عاديإلا يف عئاضبلا ثوـكمل ةـينوناقلا لاـــجآلا ءاـــهتنا دــــعب : رركم ٠١2 ةداملا“
: ةطيرش ،ديلا عفر كرامجلا ةرادإ

،عاديإلا تحت اهعضو دعب كرامجلا ضباقل تغّلُب ةيكلملا قاقحتسا ىواعد لحم عئاضبلا نوكت ال نأ –

 ملعُأ يتلاو ةصتخملا ةباقرلا حلاصم فلتخمل ةلّوخملا تاقيقحتلا ةرشابم ديلا عفر حنم قيعي ال نأ –
،كرامجلا ضباق اهب

 عاديإلا ديق عئاضبلا بيترت نع ةجتانلاو كرامجلا ةرادإ فرط نم ةلّمحتُملا فيراصملا لك عفدت نأ –
،اهعيب ةيلمع دادعإب ةقلعتملا كلت وأ هيف اهثوكمو

.ديلا عفر بلط ىلع اًبّبسم ادر صصخت نأ ،لاوحألا عيمج يف ،كرامجلا ةرادإ ىلع نّيعتي

 ةهجو وأ اماظن عئاضبلا ءاطعإ ءارجإلا اذه نم ديفتسملا ىلع نّيعتي ،ديلا عفر ىلع ةقفاوملا ةلاح يف
 هراطخإ خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٠١( ةرشع لجأ يف ،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،امهب اصخرم
 قرطلاب كرامجلا ةرادإل ةغّلبملاو انوناق ةتبثملا ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف لجألا اذه قلعي .دــيلا عــفر صـــيخرتب
.ديلا عفر لحم عئاضبلا ةعيبط ةاعارم عم ،ةينوناقلا

.”هالعأ ٠١2 ةداملا ماكحأل اقبط عئاضبلا هذه يف فرصتلا متي ،لجألا اذه ءاضقنا دعبو

 ٩٧٩١ ةنس ويلوي ١2 قفاوملا ٩٩٣١ ماع نابعش ٦2 يف خرؤملا ٧٠ -٩٧ مقر نوناقلا نمض ثدحت : 3٥ ةداملا
: يتأي امك ررحت رركم ١٤٣ ةدام ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو
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 كلذ يف امب ،ةسفانملا نمضت يتلا لئاسولا لكب عئاضبلا عيبت نأ كرامجلا ةرادإ نكمي : رركم ١٤٣ ةداملا“
.ينورتكلإلا دازملاب عيبلا وأ ةموتخملا ةفرظألا قيرط نع ينلعلا دازملاب عيبلا

  .”ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت

يناثلا يعرفلا مسقلا

ةلودلا كالمأب ةقلعتم ماكحأ

 نمضتملاو 8٦٩١ ةنس ربمسيد ٠٣ يف خرؤــملا ٤5٦-8٦ مقر رمألا نم ١٩ ةداملا ماكحأ لّدعت : 4٥ ةداملا
: يتأي امك رّرحتو ،٩٦٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق

 قوقحلا وأ كالمألا هذهل ةيراجيإلا ةميقلا وأ ةيراجتلا ةميقلا غلبم عم ايبسن ةواتإلا هذه ددحت : ١٩ ةداملا“
                                                                                                                 .ريدقتلا هددحي يذلا وحنلا ىلع

                                                : ةيتآلا لوادجلا ساسأ ىلع نيتقطنملا اتلك يف بسحتو

: ةيفير ةقطنم يف ريدقتلا  -1

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

: ةيرضح ةقطنم يف ريدقتلا  -٢

% ٠٠,١ : ........................................................................................  جد ٠٠٠.٠٠٠.٠١ ىتح

% ٠8,٠ : ................ جد  ٠٠٠.٠٠٠.٠2 ىلإ ١٠٠.٠٠٠.٠١  نم هتميق حوارتت يذلا ءزجلا نع

% ٠^٠٦ : ..................جد  ٠٠٠.٠٠٠.٠٣ ىلإ ١٠٠.٠٠٠.٠2 نم هتميق حوارتت يذلا ءزجلا نع

% ٠٤,٠ : ................ جد  ٠٠٠.٠٠٠.٠٤ ىلإ  ١٠٠.٠٠٠.٠٣ نم هتميق حوارتت يذلا ءزجلا نع

% ٠2,٠ : ............... جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠١ ىلإ ١٠٠.٠٠٠.٠٤  نم هتميق حوارتت يذلا ءزجلا نع

% ٠١,٠ : ................................................................................ جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠١ نع داز ام

.“جد ٠٠٠.٠١  نع لّصحملا ىندألا غلبملا لقي ّالأ ىلع

ثلاثلا يعرفلا مسقلا

ةفلتخم ماكحأ

 يذ ءاود قيوست ةصخر بلط لك ىلع قبطي قــح ،ةــلودلل ةــماعلا ةــينازيملا ةدـــئافل سسؤـــي : ٥٥ ةداملا
: يتآلا راطإلل اقفو قحتسي يرطيب لامعتسا

،جد ٠٠٠.٠٠٠.١ : هلاح ىلع دروتسم يواميك يرطيب ءاود قيوست ةصخر بلط –

،جد ٠٠٠.٠٠8 : هلاح ىلع دروتسم يجولويب يرطيب ءاود قيوست ةصخر بلط –
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،جد ٠٠٠.٠٠٣ : ايلحم عونصم يجولويب وأ يواميك يرطيب ءاود قيوست ةصخر بلط –

،جد ٠٠٠.٠٠2 :  يجولويب وأ يواميك يرطيب ءاود قيوست ةصخر ليدعت بلط –

،جد ٠٠٠.٠٠٣ : يجولويب وأ يواميك يرطيب ءاود قيوست ةصخر ديدجت بلط –

 : ةـــينالديصلا تاـــسسؤملا نيب اـــم يـــجولويب وأ يواـــميك يرـــطيب ءاود قـــيوست ةـــصخر لــــيوحت بــــلط –
.جد ٠٠٠.٠٠2

 ةبعصلا ةلمعلل لداعم غلبم ةطساوب قحلا اذه ديدست متي ،اًدروتسم اًيرطيب ًءاود تابلطلا صخت امدنع
.ليوحتلل ةلباقلا

 .ايميلقإ صتخملا بئارضلا ضباق ىدل قحلا اذه ديدست متي

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 تادعملا ،داريتسالا دنع وأ ةيلحملا قوسلا يف ءانتقالا تايلمع ،موسرلاو قوقحلا نم ىفعت : 6٥ ةداملا
 لخدت ،رخآ دلب حلاصل عيراشم زاجنإل ةهجوملاو ،رئازجلاب ةميقم ةسسؤم اهب موقت يتلا تامدخلاو علسلاو

 لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولا فرط نم ةذفنملا ،نييلودلا نماضتلاو نواعتلا ةطشنأ راطإ يف
.ةيمنتلاو نماضتلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 ١١ قفاوملا ٩٣٤١ ماع لاوش ٧2 يف خرؤملا ٣١-8١ مقر نوناقلا نم 2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : 7٥ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةممتملاو ةلدعملا ،8١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 8١٠2 ةنس ويلوي

 يفاضإلا مسرلا لمشيل )ىتح رييغت نودب( ........................... يئاقو تقؤم يفاضإ مسر سسؤي : 2 ةداملا“
.يئاقولا تقؤملا

: ءانثتساب ،يئاقولا تقؤملا يفاضإلا مسرلا ناونعب ءافعإ يأ لوبق نكمي ال

 يتلا ةيليضفتلا ةراجتلا تاقافتا وأ تايقافتالا يف اهيلع صوصنملا ةصاخلا ماكحألل ةعضاخلا تادراولا –
،رئازجلا اهتمربأ

 ،موسرلاو قوقحلا نم ءافعإلا نم ةديفتسملا ،تابهلا ليبس ىلع اهحنم دصق ةهجوملا تادراولا –
 ةيلودلا تامظنملا تايلثممو ةيبنجألا ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا تايلثمملا فرط نم ةزجنملا تادراولاو
،لثملاب ةلماعملا أدبم مارتحا لظ يف ،مهناوعأ اذكو رئازجلاب ةدمتعملا

 لخدت عيراشم رخآ دلب حلاصل زاجنإل ةهجوملاو ،رئازجلاب ةميقم ةسسؤم فرط نم ةدروتسملا علسلا –
 نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولا فرط نم ةذفنملا ،ةيلودلا ةيمنتلاو نماضتلاو نواعتلا ةطشنأ راطإ يف

،ةيمنتلاو نماضتلا لجأ

.ةيدودحلا ةضياقملا راطإ يف ةدروتسملا عئاضبلا –

.”ةيلاملا نوناق عورشم ةسارد )ىتح رييغت نودب( ................................ ةعضاخلا عئاضبلا ةمئاق ددحت

 ةصتخملا حلاصملل مّلست ،لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا نع رظنلا ضغب : ٨٥ ةداملا
 تاجاردلاو نيدايملا لكل ةحلاصلا ةفيفخلا تارايسلا ،ضوع نود اهنع لزانتلا دصق ،ينطولا عافدلا ةرازوب
 ةدــئافل اـيئاهن ةـــبستكملا ،باــهرإلاو بــيرهتلا ةـــحفاكم راـــطإ يف ةزوـــجحملا ةـــقاطلا جاـــتنإ لئاـــسوو ،ةـــيرانلا
.ةيمومعلا ةنيزخلا
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.ةلودلا ةينازيم قتاع ىلع ،كرامجلا حلاصم فرط نم ةلمحتملا ،عئاضبلا هذه رييست تاقفن عقت

 رارق بجومب ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا عئاضبلا ةمئاق اذكو ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةيلاملاو لدعلاو ينطولا عافدلا ءارزو نيب كرتشم

: يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم 2١١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٩٥ ةداملا

: يتأي امك )ىتح رييغت نودب( ....................................... تاناوطسأ ةعس ددحت : 2١١ ةداملا“

،)ءابرهكو نيزنب( نيجه وأ )نيزنب(ةرارش داقيإو )ىتح رييغت نودب( ........ ٣مس ٠٠8١ يواست وأ لقأ –

 نيجه وأ )لازيد( سبكمب داقيإو سبكمب كرحمب )ىتح رييغت نودب( ........ ٣مس ٠٠٠2 يواست وأ لقأ –
.)ءابرهكو لازيد(

.ةداملا هذه يف ةروكذملا ةيئابجلا تازايتمالا  ،ةيئابرهكلا تارايسلل  حنمت امك

 ةعسلا ،هالعأ ةروكذملا ةيئابجلا تازايتمالا راطإ يف ةدروتسملا تارايسلا ةناوطسأ زواجتت امدنع
 ،ةقحتسملا موسرلاو قوقحلل يلكلا وأ يئزجلا عفدلاب اهتكرمج متت ،ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف ةددحملا

: يتآلا وحنلا ىلع

: )ءابرهكو نيزنب( نيجه وأ )نيزنب( ةرارش داقيإو سبكمب كرحم تاذ تارايسلل ةبسنلاب –

 نم )%٠2( ةئاملاب نيرشع عفد ،٣مس ٠٠٠2 نم لقأ وأ يواستو ٣مس ٠٠8١ اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا•
،ةقحتسملا موسرلاو قوقحلا غلبم

 نم )%٠5( ةئاملاب نيسمخ عفد ،٣مس ٠٠52 نم لقأ وأ يواستو ٣مس ٠٠٠2 اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا•
،ةقحتسملا موسرلاو قوقحلا غلبم

.ةقحتسملا موسرلاو قوقحلا لك عفد ،٣مس ٠٠52 اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا•

: )ءابرهكو لازيد( نيجه وأ )لازيد( سبكمب داقيإو سبكمب كرحم تاذ تارايسلل ةبسنلاب –

 نم )%٠2( ةئاملاب نيرشع عفد ،٣مس ٠٠52 نم لقأ وأ يواستو ٣مس ٠٠٠2 اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا•
،ةقحتسملا موسرلاو قوقحلا غلبم

 نم )%٠5( ةئاملاب نيسمخ عفد ،٣مس ٠٠٠٣ نم لقأ وأ يواستو ٣مس ٠٠52 اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا•
،ةقحتسملا موسرلاو قوقحلا غلبم

.”ةقحتسملا موسرلاو قوقحلا لك عفد ،٣مس ٠٠٠٣ اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا•

 قفاوملا ٩٣٤١ يناثلا عيبر 8 يف خرؤملا ١١-٧١ مقر نوناقلا نم ٩٠١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : 06 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةممتملاو ةلدعملا ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٧١٠2 ةنس ربمسيد ٧2

 قودنصلا )ىتح رييغت نودب( ................................. قبطت %2 ةبسنب نماضت ةمهاسم أشنت : ٩٠١ ةداملا“
 .دعاقتلل ينطولا

 : ءانثتساب ،نماضتلا ةمهاسم ناونعب ءافعإ يأ حنم نكمي ال

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

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

 لخدت ،رخآ دلب حلاصل عيراشم زاجنإل ةهجوملاو ،رئازجلا يف ةميقم ةسسؤم لبق نم ةدروتسملا علسلا –
 لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولا فرط نم ةذفنملا ،نييلودلا نماضتلاو نواعتلا ةطشنأ راطإ يف

.”ةيمنتلاو نماضتلا

 داريتسالاو لالغتسالاو جاتنإلل يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ ةينالديص ةسسؤم لك ىلع نيعتي : 16 ةداملا
 ميظنتلل اقفو ةدمتعملاو ،يرشبلا بطلل ةهجوملا ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلاو
: يتأي ام ،هب لومعملا

 فوشكل ،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم ةعوضوملا ةيمقرلا ةصنملا ربع لاسرإلا .١
 ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تامولعملا لكو ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملاب ةصاخلا تانوزخملا
،هب لومعملا

 داريتسالاو جاتنإلل ةيريدقتلا جماربلل اقفو ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةرفو نامض .2
.ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا فرط نم اهيلع قداصملا

 لالخإ لك ّنإف ،ةتبثملا ةرهاقلا ةوقلا ةلاح ءانثتسابو ،اهب لومعملا ةيعيرشتلا ماكحألاب ساسملا نود
: ةيتآلا تابوقعلل اهضرعي ،هالعأ نيترقفلا يف ةروكذملا تامازتلالاب ةينالديصلا ةسسؤملل

 تامولعملا لاسرإب ةقلعتملا تامازتلالاب لالخإلا نع ،)جد ٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم اهغلبم ةمارغ –
،ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملاو

 وأ جمانربلا ساسأ ىلع بستحت ،ينعملا جتنملل يريدقتلا لامعألا مقر نم %  ٠١ ـــب ةددحم ةيلام ةبوقع –
 حلاصملا فرط نم اهيلع قداصملاو ،هالعأ ةيناثلا ةرقفلا يف ةروكذملا ،جاتنإلا وأ داريتسالل ةيريدقتلا جماربلا
 رانيد نويلم نع غلبملا اذه لقي نأ نود ةيراجلا ةيلاملا ةنسلا لالخ ةينالديصلا ةعانــصلا ةرازوــــل ةــــصـــتـــخملا
.)جد ٠٠٠.٠٠٠.١(

.ةينعملا ةينالديصلا ةسسؤملا هل عبتت يذلا بئارضلا ضباق ىدل ةيلاملا ةبوقعلا وأ/و ةمارغلا هذه ددست

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 تامامقلا عفر مسرو يراقعلا مسرلا ليصحتب ةيكلملا دجاوت ناكمل بئارضلا ضباق فلكي : ٢6 ةداملا
  .٣2٠2 ةنسل ةقباسلا عبرألا ةيلاملا تاونس ناونعب امهتنياعم تمت نيذللا ،ةيلزنملا

 ٩2 قفاوملا 52٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧١ يف خرؤملا ١2-٤٠ مقر نوناقلا نم ١5 ةداملا ماكحأ لدعت : 36 ةداملا
 نوناقلا نم ٩٠١ ةداملا بجومب ةممتملاو ةلدعملا ،5٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمسيد
 ةــيلاملا نوــناق نـمضتملاو ٠2٠2 ةنس رـــبمسيد ١٣ قـــفاوملا 2٤٤١ ماــع ىلوألا ىداـــمج ٦١ يف خرؤــــملا ٦١-٠2 مـــقر
: يتأي امك ررحتو ،١2٠2 ةنسل

 ةيرئازجلا ةفرغلا حلاصل ،% ٠2 دودح يف )ىتح رييغت نودب( ................... ةواتإ صصخت : ١5 ةداملا“
 ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا نيب ام ةكرتشملاو ةيئالولا فرغلاو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل
.تايئاملا

: يتأي امك )ىتح رييغت نودب( ................................ ةواتإلا هذهل ةصصخملا غلابملا بص داعي

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلا حلاصل ،% 5,2 •
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،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالو ةفرغ لك حلاصل ،% ١ •

  .”تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا نيب ام ةكرتشم ةفرغ لك حلاصل،% ٠,5 •

 ىلع %٠٠١ لدعمب ةدئافلا لدعم ضيفختو ليجأتلا ةرتف لالخ دئاوفلاب لفكتلا ةنيزخلل صخري :46 ةداملا
 ،راجيإلاب عيبلا ةغيصب تانكسلل يفاضإ رطش زاجنإ راطإ يف ةيمومعلا كونبلا فرط نم ةحونمملا ضورقلا

.٣2٠2 ةنس ناونعب نكسم ٠٠٠5١ نم

 ٤ قفاوملا ١٤٤١ ماع لاوش 2١ يف خرؤملا ٧٠-٠2 مقر نوناقلا نم ٧5 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٥6 ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،ةممتملاو ةلدعملا ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي

.ةصاخلا تالامعتسالا )ىتح رييغت نودب( .................................................. ةكرمجب صخري :٧5 ةداملا“

 اهعضو دصق تاونس )5( سمخ نع لقت يتلا ،ةلمعتسملا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمجب صخري امك
.تاونس )٧( عبس نع لقي يذلا يحالفلا داتعلاو تادعملا اذكو ،كالهتسالل

.”ميظنتلا قيرط نع ،ةريخألا ةرقفلا قيبطت تايفيك ددحت

 ١١ قفاوملا ١٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤١ يف خرؤملا ٤١-٩١ مقر نوناقلا نم ٠١١ ةداملا ماكحأ لدعت : 66 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةلدعملا ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٩١٠2 ةنس ربمسيد

 كرحم تاذ كلتو ةيئابرهكلا ةيعفنلاو ةيحايسلا ةلمعتسملا تارايسلا ةكرمجب صخري : ٠١١ ةداملا“
 اهحرط لجأ نم ،تاونس )٣( ثالث نع لقت يتلا )ءابرهكو نيزنب( نيجه وأ )نيزنب( ةرارش داقيإو سبكمب
 صاخلا مهلامعتسال ةهجوملاو ،تاونس )٣( ثالث لك ةرم نيميقملا دارفألا فرط نم ةدروتسملاو ،كالهتسالل
.ةصاخلا مهتلمع باسح ىلعو

: يتأي امك ،ماعلا نوناقلا بجومب ةقحتسملا موسرلاو قوقحلا عومجم عفد عم تارايسلا هذه ةكرمج متت

،موسرلاو قوقحلا عومجم غلبم نم % ٠8 ضيفخت عم ،ةيئابرهكلا تارايسلل ةبسنلاب –

: )ءابرهكو نيزنب( نيجه وأ )نيزنب( ةرارش داقيإو سبكمب كرحم تاذ تارايسلل ةبسنلاب –

 قوقحلا هذه عومجم غلبم نم %٠5 ضيفخت عم ،٣مس ٠٠8١ نع اهتناوطسأ ةعس لقت وأ يواست يتلا •
،موسرلاو

.موسرلاو قوقحلا هذه عومجم غلبم نم %٠2 ضيفخت عم ،٣مس ٠٠8١ اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا •

.”............... )رييغت نودب يقابلا( .............. ةلمعتسملا اهتلاح ىلع ةدروتسملا تارايسلا نوكت نأ بجي

 ةنس ويلوي ٠2 قفاوملا ٩2٤١ ماع بجر ٧١ يف خرؤملا 5١-8٠ مقر نوناقلا نم ٤٩ ةداملا لدعت : 76 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،اهزاجنإ مامتإو تايانبلا ةقباطم دعاوق ددحي يذلا 8٠٠2

 ٤٩ ةداملا ماكحأ هيلع تصن امك ،اهزاجنإ مامتإ دصق تايانبلا ةقباطم قيقحت تاءارجإ ددمت : ٤٩ ةداملا“
 ددحي يذلا 8٠٠2 ةنس ويلوي ٠2 قفاوملا ٩2٤١ ماع بجر ٧١ يف خرؤملا 5١-8٠ مقر نوناقلا نم )ىلوألا ةرقفلا(
 .”٣2٠2 ةنس ربمسيد ١٣ خيرات ىلإ ،اهزاجنإ مامتإو تايانبلا ةقباطم دعاوق

 ،ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلا حلاصل لزانتلا متي ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط : ٨6 ةداملا
 يتلاو ،ريسلل ةديج ةيعضو تاذ ةيئاهن ةيئاضق ماكحأل اذيفنت ،ةرداصم لحم تابكرملا ،لالغتسالا دصق
.مجانملا ريبخ فرط نم ريسلا يف اهعضو ةنس تددح



ـه 4441 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ ٩٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس ربمسيد ٩٢ 26

  .لاوحألا نم لاح يأ يف اهعيب نكمي ال .فالتإلل اهليوحت متي تابكرملا هذه ةيحالص ءاهتنا دنع

.ريسلل اهتيحالص مدع تبثي يتلا تابكرملا ،فالتإلا ضرغب ،عاجرتسالا تاسسؤم حلاصل عيب متي

عبارلا يعرفلا مسقلا

ةيلورتبلا ةيابجلا

)نايبلل( 

سماخلا يعرفلا مسقلا

ةيئابجلا هبش موسرلا

)نايبلل(

عبارلا لصفلا

ةيمومعلا تاقفنلاو تاداريإلا ةبقارمو ذـيـفـنـتو ةـيـموـمـعـلا ةـبساحملاــب قلعتت ماكحأ

لوألا مسقلا

ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا

 ماع لّوألا عيبر ٤١ يـف خرؤـملا ٤١-28 مـقر نوـناقلا نم ١2 ةداـملا نم ١ قـحلملا مـمتيو لدعي : ٩6 ةداملا
 : يتأي امك ررحيو ،ةممتملاو ةلدعملا ،٣8٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو 28٩١ ةنس ربمسيد  ٠٣ قفاوملا ٣٠٤١

 نم الدب ”ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملل ضورق ٤٠٣-٤٠٤ ”مقر ةنيزخلل صاخلا باسحلا ناونع حبصي“
 .”ةيداصتقالا تاسسؤملل ضورق“

.ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 8٣٤١ ماع لوألا عيبر 82 يف خرؤملا ٤١-٦١ مقر نوناقلا نم ٠2١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : 07 ةداملا
 نم ٠8١ ةداملا ماكحأب ةممتملاو ةلدعملا ،٧١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٦١٠2 ةنس ربمسيد 82 قفاوملا
 نوناق نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤملا ٦١-١2 مقر نوناقلا
 : يتأي امك ررحتو ،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 رييست باسح“ هناونعو 2٠٣-5٤١ همقر صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي : ٠2١ ةداملا“
 .”ةيمومعلا تارامثتسالا تايلمع

.٠٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق )ىتح رييغت نود( .............................. باسحلا اذه يف ديقي

 .باسحلا اذهل فرصلاب نورمآلا مه ةيمومعلا تائيهلا ولوؤسمو ءارزولا
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 اهقالطإ مت يتلا تايلمعلل ةــبسنلاب باـــسحلا اذــــهل فرـــصلاب نــــيرمآ ،ةـــيئانثتسا ةــــفصب ،ةالوــــلا ىــــقبي
.اهلافقإ ةياغ ىلإ 22٠2 ةنس ربمسيد ١٣ خيرات لبق مهباسحل ةلجسملاو

.............................. )رييغت نود يقابلا( .................... رامثتسالا تاقفنل فرصلاب نيرمآلا ىلع بجي

.ةرفوتملا عفدلا تادامتعا دودح يف ةيمومعلا رامثتسالا تايلمع تاقفن عفدب لفكتلا متي

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤملا ٦١-١2 مقر نوناقلا نم ٣8١ ةداملا ماكحأ لدعت : 17 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣

 )ىتح رييغت نودب( .................... هلفسأ ةنّيعملا صيصختلا تاباسح ،لمعلا يف رمتست : ٣8١ ةداملا“

 تاسسؤملل ةيداصتقالا ةموظنملا ريوطتو معد قودنص“ 2٠٣-٠5١ مقر صاخلا صيصختلا باسح –
،”ةئشانلا

 ١٣ ةياغ ىلإ ”ناطرسلا ةحفاكم قودنص“ 2٠٣-8٣١ مقر صاخلا صيصختلا باسح ،لمعلا يف رمتسي –
.٣2٠2 ةنس ربمسيد

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

 قفاوملا ٧٣٤١ ماع لوألا عيبر 8١ يف خرؤملا 8١-5١ مقر نوناقلا نم 2٩ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٢7 ةداملا
 مقر نوناقلا نم ٩2١ ةداملا ماكحأ بجومب ةلدعملا ،٦١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو 5١٠2 ةنس  ربمسيد ٠٣
 ،٧١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٦١٠2 ةنس ربمسيد 82 قفاوملا 8٣٤١ ماع لوألا عيبر 82 يف خرؤملا ٤١-٦١
 ةنس وينوي ٤ قفاوملا ١٤٤١ ماع لاوش 2١ يف خرؤملا ٧٠-٠2 مقر نوناقلا نم ١٧ ةداملا ماكحأ بجومب ةلدعملا

 ٦١-٠2 مقر نوناق نم 5٦١ ةداملا ماكحأ بـجومب ةــلدعملا ،٠2٠2 ةنسل يلــيمكتلا ةيلاملا نوــناق نـــمضتملاو ٠2٠2
 ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد ١٣ قفاوملا 2٤٤١  ماع ىلوألا ىدامج ٦١ يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو

 قودنص ”هناونع 2٠٣-٤٤١ همقر صاخ صيصخت باسح ةيمومعلا ةنيزخلا تاباتك يف حتفي : 2٩ ةداملا“
.“جراخلا يف نيفوتملا نييرئازجلا اياعرلل نماضتلا

 : باسحلا اذه يف ديقي

 : تاداريإلا باب يف

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

: تاقفنلا باب يف

.جراخلا يف نيفوتملا نييرئازجلا نيماثج لقن تاقفنب لفكتلا – 

.“....................................................... )رييغت نودب يقابلا( .........................................................
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يناثلا مسقلا
ةلودلل ةيلاملا تايلمعلا ىلع ةقبطم ةفلتخم ماكحأ

)نايبلل(
عبارلا ءزجلا

 3٢0٢ ةنسل ةيلاملا نوناق لوادج

”أ“ لودجلا

تاداريإلا
8١٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خرؤملا 5١-8١ مقر يوضعلا نوناقلا نم ٣٧ ةداملا(

)ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

ةلودلا ةينازيم ىلع ةقبطملا ةيئاهنلا تاداريإلا 

3٢0٢ م ق ريناندلا فالآب

6.588.938.188 

3.290.459.502 

1.422.040.089 

48.498.574 

1.391.694.262 

366.022.815 

59.575.712 

2.628.050 

3.298.478.686 

64.026.930 

14.999.300 

18.390.100 

14.443.405 

556.287 

15.637.838 

1.111.400.000 

871.400.000 

150.000.000 

90.000.000 

— 

130.000.000 

— 

50.000 

7.500.000 

 

7.901.915.118 

تاعاضخإلا نم اهيلع لصحتملا تاداريإلا -1
ةيئابجلا تاداريإلا -أ

لخدلا ىلع بئارضلا ١.١    
لاملا سأر ىلع بئارضلا 2.١    
كالهتسالا ىلع بئارضلا ١.٣    
ةلثامملا قوقحلاو ةيكرمجلا قوقحلا ١.٤    
ىرخأ موسرو بئارض 5.١    
تامارغلا جتان ١.٦    
ةيلورتبلا ةيابجلا -ب

ةلودلل ةعباتلا كالمألا ليخادم -٢
ىواتأو قوقح ١.2
لالغتسالاو راجيإلا ليخادم 2.2
ةيراقعلاو ةلوقنملا لوصألا نع لزانتلا جتان ٣.2
ةيرادإلا تامدخلا جتان ٤.2
ىرخأ ليخادمو قوقح 2.5

ةلودلل ةيلاملا تامهاسملا ليخادم -3
ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا حابرأ جتان ٣.١
ةيلاملا ريغ تاسسؤملا حابرأ جتان 2.٣
ىرخألا ةيلاملا لوصألا دئاوعو تاعاطتقا ٣.٣

ىواتألا اذكو ةلودلا لبق نم ةمدقملا تامدخلا لباـقـم ةـعوـفدـملا غـلاـبـملا -4
ةـيـنازــيملا لــصاوــح فـلــتـخـم -٥
ةعونتملا ةيئانثتسالا لصاوحلا -6
اياصولاو تابهلاو تامهاسملل ةصصخملا لاومألا-7
 فيظوتو تاقيبستلاو ضورقلا نم اهيلع لصحتملا لصاوحلاو دئاوفلا -٨

ةلودلا لاومأ

تاداريإلا  عومجم
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”ب“ لودجلا

ةرازو لك بسح ةعزوملاو ةنسلل ةحوتفملا تادامتعالا
صيصختلا بسحو جماربلا بسحو ةيمومع ةسسؤم وأ

8١٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خرؤملا 5١-8١ مقر يوضعلا نوناقلا نم ٣٧ ةداملا(
                                          )ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

عفدلا تادامتعا مازتلالا صخر جماربلا / جماربلا ةظفحم

57.482.286.000 

6.437.680.000 

772.389.000 

1.125.245.000 

36.156.000.000 

12.990.972.000 

34.881.123.000 

3.307.980.000 

29.728.000.000 

1.845.143.000 

2.486.000.000.000 

500.000.000.000 

740.000.000.000 

1.246.000.000.000 

3.700.934.034.000 

903.006.501.000 

68.294.822.000 

129.709.497.000 

20.231.244.000 

26.100.863.000 

1.038.269.000 

66.552.838.000 

2.486.000.000.000 

88.442.286.000 

4.913.480.000 

772.389.000 

1.125.245.000 

69.156.000.000 

12.475.172.000 

12.428.123.000 

3.205.980.000 

7.394.000.000 

1.828.143.000 

2.486.000.000.000 

500.000.000.000 

740.000.000.000 

1.246.000.000.000 

3.704.849.197.000 

904.976.843.000 

68.781.361.000 

130.235.116.000 

21.895.880.000 

26.331.390.000 

1.038.269.000 

65.590.338.000 

2.486.000.000.000 

 ةيروهمجلا ةسائر

 ةيروهمجلا ةسائر طاشن

 يموكحلاو ينوناقلا طاشنلا قيسنت

 ةيروهمجلا ةطاسو

 يلودلا نواعتلا

 ةماعلا ةرادإلا

 لوألا ريزولا حلاصم

 لوألا ريزولا طاشن

  يئاضفلا طاشنلا

 يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولا

 ينطولا عافدلا

 ينطولا عافدلا

 لاكشألا ددعتم معدلاو كيتسيجوللا

 ةماعلا ةرادإلا

 ةيلاملا

 يبساحملا رييستلاو ةنيزخلا

 بئارضلا

 ةينازيملا

 ةلودلا كالمأ

 كرامجلا

 ةيلاملا ةيشتفم

 ةماعلا ةرادإلا

 صصخم ريغ غلبم

  )جد(
  جماربلا بسحو جماربلا ظفاحم بسح عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت
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)عبات( ”ب“ لودجلا

                    )جد( 

عفدلا تادامتعا مازتلالا صخر جماربلا / جماربلا ةظفحم

49.759.254.000 

9.045.565.000 

40.713.689.000 

1.026.766.129.000 

5.462.647.000 

470.016.729.000 

460.110.000 

375.627.180.000 

79.262.337.000 

10.670.932.000 

85.266.194.000 

128.210.881.000 

72.967.502.000 

53.736.830.000 

164.630.000 

1.341.919.000 

182.314.313.000 

106.494.500.000 

3.134.313.000 

63.150.000.000 

5.740.350.000 

 

3.795.150.000 

232.523.056.000 

696.448.000 

193.503.519.000 

34.603.256.000 

3.719.833.000 

50.524.254.000 

10.095.565.000 

40.428.689.000 

1.022.290.929.000 

4.101.847.000 

470.016.729.000 

242.110.000 

373.595.080.000 

76.688.737.000 

8.770.932.000 

88.875.494.000 

130.183.381.000 

79.636.502.000 

49.893.330.000 

164.630.000 

488.919.000 

269.772.883.000 

193.953.070.000 

3.134.313.000 

63.150.000.000 

5.740.350.000 

 

3.795.150.000 

231.866.156.000 

280.448.000 

193.503.519.000 

34.403.256.000 

3.678.933.000 

 جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا

 يلصنقلاو يسامولبدلا طاشنلا

 ةماعلا ةرادإلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

 تاكلتمملاو صاخشألا ةكرح

 ةيلحملا تاعامجلا معد

 ميلقإلا ةئيهت

 ينطولا نمألا

  ةيندملا ةيامحلا

 ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا

 ةماعلا ةرادإلا

 لدعلا

 يئاضقلا طاشنلا

 نوجسلا ةرادإ

  داسفلا عمق

 ةماعلا ةرادإلا

مجانملاو ةقاطلا

ةديدجلا تاقاطلاو زاغلاو ءابرهكلا

مجانملا

رحبلا هايم ةيلحت نع ضيوعتلا

 ةـكـبشلاـب ةـلوصوملا ةددـجـتملا تاـقاـطـلاو ةـقاــطــلا يف مــكــحــتــلا
ءابرهكلل ةينطولا

ةماعلا ةرادإلا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا

يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا

حنملا

ةيعامتجالا ةيامحلا

ةماعلا ةرادإلا
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)عبات( ”ب“ لودجلا

                    )جد( 

عفدلا تادامتعا مازتلالا صخر جماربلا / جماربلا ةظفحم

42.137.228.000 

3.747.875.000 

540.461.000 

37.848.892.000 

1.170.069.685.000 

119.140.945.000 

34.667.296.000 

523.493.000 

3.797.497.000 

1.011.940.454.000 

566.493.133.000 

70.001.219.000 

14.240.466.000 

22.023.776.000 

460.227.672.000 

91.711.697.000 

20.315.885.000 

403.385.000 

70.992.427.000 

26.933.801.000 

7.060.628.000 

3.169.722.000 

16.703.451.000 

85.382.633.000 

5.248.796.555 

20.895.474.313 

59.238.362.132 

4.395.420.000 

18.202.000 

39.999.125.000 

2.209.781.000 

408.469.000 

37.380.875.000 

1.183.869.274.000 

124.014.358.000 

46.364.541.000 

422.493.000 

260.315.000 

1.012.807.567.000 

523.693.133.000 

44.336.305.000 

11.350.466.000 

7.998.690.000 

460.007.672.000 

86.931.697.000 

17.479.385.000 

177.385.000 

69.274.927.000 

23.263.291.000 

4.877.765.000 

1.816.219.000 

16.569.307.000 

82.712.017.000 

5.317.667.555 

17.117.003.313 

60.277.346.132 

1.077.420.000 

18.202.000 

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

ةيمالسإلا ةفاقثلاو ينيدلا هيجوتلا

ينآرقلا ميلعتلاو نيوكتلا

ةماعلا ةرادإلا

ةينطولا ةيبرتلا

 يدعاقلا ميلعتلا

 يوناثلا ميلعتلا

 نيوكتلا

ةيعامتجالا تاليوحتلاو ةيسردملا ةايحلا

 ةماعلا ةرادإلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

نايلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا

يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا

ةيبالطلا ةايحلا

ةماعلا ةرادإلا

 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ينهملا نيوكتلا

ينهملا ميلعتلا

ةماعلا ةرادإلا

نونفلاو ةفاقثلا

بادآلاو نونفلا

يفاقثلا ثارتلا

ةماعلا ةرادإلا

ةضايرلاو بابشلا

 بابشلا

ةضايرلا

 ةماعلا ةرادإلا

 تايئاصحإلاو ةنمقرلا

  ةنمقرلا ريوطت



ـه 4441 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ ٩٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( ”ب“ لودجلا

                    )جد( 

عفدلا تادامتعا مازتلالا صخر جماربلا / جماربلا ةظفحم

3.499.698.000 

877.520.000 

14.579.217.000 

8.504.509.000 

706.547.000 

3.059.000 

5.365.102.000 

143.420.326.000 

42.809.739.000 

2.432.250.000 

67.951.234.000 

30.227.103.000 

7.831.748.000 

565.316.000 

3.442.789.000 

3.823.643.000 

618.172.610.000 

568.831.092.000 

28.913.448.000 

20.428.070.000 

502.485.441.000 

289.687.560.000 

83.435.888.000 

46.077.546.000 

60.993.390.000 

22.291.057.000 

63.838.071.000 

39.584.000.000 

2.097.000.000 

181.698.000 

877.520.000 

15.229.217.000 

8.504.509.000 

6.547.000 

3.059.000 

6.715.102.000 

143.093.626.000 

42.509.739.000 

2.432.250.000 

67.949.234.000 

30.202.403.000 

4.284.898.000 

169.716.000 

291.539.000 

3.823.643.000 

617.991.827.000 

567.683.550.000 

30.671.183.000 

19.637.094.000 

544.062.795.000 

319.607.356.000 

90.198.988.000 

14.708.004.000 

97.815.390.000 

21.733.057.000 

59.717.071.000 

39.584.000.000 

2.386.000.000 

  ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا

  ةماعلا ةرادإلا 

 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا 

 ةيديربلا تامدخلا ريوطت 

  ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا ريوطت 

 يرئازجلا تامولعملا عمتجم ءانب 

 ةماعلا ةرادإلا 

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

نوقوعملا صاخشألا

ةأرملا اياضقو ةرسألا

يناسنإلا طاشنلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا

ةماعلا ةرادإلا 

ةعانصلا

نايعانصلا ريوطتلاو ةيسفانتلا

رامثتسالا معد

ةماعلا ةرادإلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

تاباغلا

ةماعلا ةرادإلا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

نكسلا

 ةئيهتلاو ريمعتلا

ةديدجلا ندملاو ندملا

ةيمومعلا تازيهجتلا

ةماعلا ةرادإلا

  تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا

  ةسفانملا ةيقرتو طبض 

  كلهتسملا ةيامح 



٩٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه 4441 ماع ةيناثلا ىدامج ٥
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)عبات( ”ب“ لودجلا

                    )جد( 

عفدلا تادامتعا مازتلالا صخر جماربلا / جماربلا ةظفحم

1.037.000.000 

21.120.071.000 

22.642.859.000 

21.960.679.000 

682.180.000 

514.254.107.000 

209.149.282.000 

7.407.640.000 

5.914.094.000 

74.913.930.000 

122.712.162.000 

7.784.372.000 

57.166.955.000 

29.205.672.000 

206.771.914.000 

192.137.095.000 

74.659.000 

11.065.461.000 

3.494.699.000 

4.678.926.000 

438.912.018 

287.099.889 

3.952.914.093 

711.339.676.000 

273.735.464.000 

5.085.000.000 

432.519.212.000 

1.021.557.583.000 

2.467.952.000 

691.033.225.527 

1.037.000.000 

16.710.071.000 

20.482.859.000 

20.060.679.000 

422.180.000 

364.251.780.000 

151.765.481.000 

1.649.640.000 

1.554.094.000 

37.293.617.000 

119.025.099.000 

4.621.815.000 

19.724.373.000 

28.617.661.000 

103.334.549.000 

94.497.445.000 

4.659.000 

5.409.650.000 

3.422.795.000 

4.375.926.000 

175.912.018 

267.099.889 

3.932.914.093 

702.240.259.000 

271.971.047.000 

422.000.000 

429.847.212.000 

1.021.416.351.000 

2.384.076.000 

690.975.869.527 

  تارداصلا ةيقرتو ةيراجتلا تالدابملا ريطأت 

  ةماعلا ةرادإلا 

 لاصتالا 

 يتاسسؤملا لاصتالاو مالعإلا 

  ةماعلا ةرادإلا 

ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو ةيمومعلا لاغشألا

ةرايسلا قرطلاو قرطلل ةيساسألا تآشنملا

  ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا

 ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا

يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا دشح

 ةيعانصلا هايملاو برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلا

يحالفلا يرلا

ةيعيبطلا ةئيبلا ةيامحو ريهطتلا

 ةماعلا ةرادإلا

لقنلا 

 كيتسيجوللاو ةكرحلا

 ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلا

 ةيوجلا داصرألاو ناريطلا

ةماعلا ةرادإلا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

ةحايسلا

فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا

ةماعلا ةرادإلا

ةحصلا

جالعلاو ةياقولا

ةحصلا لاجم يف نيوكتلا

ةماعلا ةرادإلا

 يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

 لمعلل ةماعلا ةيشتفملا

 ليغشتلا ريوطتو معد



ـه 4441 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ ٩٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( ”ب“ لودجلا

                    )جد( 

عفدلا تادامتعا مازتلالا صخر جماربلا / جماربلا ةظفحم

325.805.340.657 

2.251.064.816 

467.504.000 

81.912.000 

385.592.000 

9.880.212.000 

3.610.008.490 

3.055.000.000 

3.215.203.510 

4.834.560.000 

452.551.276 

202.002.042 

650.008.212 

3.529.998.470 

453.594.000 

200.000.000 

253.594.000 

30.026.080.000 
 

29.775.000.000 

251.080.000 

13.763.229.101.000 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

4.110.441.000 

4.110.441.000 

3.819.000.000 

3.819.000.000 

1.282.000.000 

1.282.000.000 

325.805.340.657 

2.251.064.816 

467.504.000 

81.912.000 

385.592.000 

6.695.212.000 

425.008.490 

3.055.000.000 

3.215.203.510 

6.676.999.000 

510.554.276 

253.904.042 

2.470.542.212 

3.441.998.470 

453.594.000 

200.000.000 

253.594.000 

30.026.080.000 
 

29.775.000.000 

251.080.000 

13.582.703.713.000 

7.500.000.000 

7.500.000.000 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

3.419.000.000 

3.419.000.000 

1.282.000.000 

1.282.000.000 

 ةيعامتجالا ةيامحلا ماظن

ةماعلا ةرادإلا

  ناملربلا عم تاقالعلا

 ناملربلاو ةموكحلا نيب تاقالعلا زيزعت

 ةماعلا ةرادإلا

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا

ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا

ةددجتملا تاقاطلا

ةماعلا ةرادإلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

  يرحبلا ديصلا

 تايئاملا ةيبرت

 تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم ةيعونو ةطشنألا ةبقارم

ةماعلا ةرادإلا

 ةينالديصلا ةعانصلا

رئازجلا يف ةينالديصلا ةعانصلا ريوطتو ةيمنت

ةماعلا ةرادإلا

 تاـــــــسسؤملاو ةــــــئشانلا تاـــــــسسؤملاو ةــــــفرعملا داــــــصتقا
 ةرغصملا

ةيتالواقملاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ةيقرت

ةماعلا ةرادإلا

 ةيرازولا جماربلا ظفاحمل يعرفلا عومجملا

 ينطولا يبعشلا سلجملا

ةموكحلا لمع ةبقارمو عيرشتلا

 ةــمألا سلجم

ةموكحلا لمع ةبقارمو عيرشتلا

 ايلعلا ةمكحملا

يئاضقلا داهتجالا ديحوتو ةيئاضقلا ماكحألا ميوقتو ةباقر

  ةلودلا سلجم 

 يراشتسالا صاصتخالاو يرادإلا ءاضقلا لمع طبض



٩٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه 4441 ماع ةيناثلا ىدامج ٥
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)عبات( ”ب“ لودجلا

                    )جد( 

عفدلا تادامتعا مازتلالا صخر جماربلا / جماربلا ةظفحم

102.200.000 

102.200.000 

1.002.416.000 

1.002.416.000 

1.409.129.000 

1.409.129.000 

162.000.000 

162.000.000 

1.653.000.000 

1.653.000.000 

800.000.000 

800.000.000 

 

165.000.000 

165.000.000 

160.000.000 

160.000.000 

237.000.000 

237.000.000 

166.400.000 

166.400.000 

145.000.000 

145.000.000 

235.700.000 

235.700.000 

150.000.000 

150.000.000 

23.599.286.000 

13.786.828.387.000

102.200.000 

102.200.000 

977.000.000 

977.000.000 

1.385.000.000 

1.385.000.000 

162.000.000 

162.000.000 

1.653.000.000 

1.653.000.000 

800.000.000 

800.000.000 

 

165.000.000 

165.000.000 

160.000.000 

160.000.000 

237.000.000 

237.000.000 

166.400.000 

166.400.000 

145.000.000 

145.000.000 

197.000.000 

197.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

22.000.600.000 

13.604.704.313.000

 ءاضقلل ىلعألا سلجملا

ءاضقلا ةيلالقتسا

  ةيروتسدلا ةمكحملا

 ةيروتسدلا ةمكحملا

 ةبساحملا سلجم

ةيمومعلا لاومألاو تاكلتمملا ىلع ةباقرلا

 هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا ةطلسلا

 هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولا

 تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

ةيئاتفتسالاو ةيباختنالا ةيلمعلا ةبقارمو ميظنت

 يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

 يعامتجالاو يداصتقالا لاجملا يف مييقتلاو رواشتلاو راوحلا
يئيبلاو

ىلعألا يمالسإلا سلجملا

ةيمالسإلا ةينيدلا ميلاعتلا ةيقرت

 ةيبرعلا ةغّلل ىلعألا سلجملا

ةيبرعلا ةغّللا ميمعتو ةيقرت

 ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا

ناسنإلا قوقح

تايجولونكتلاو مولعلل ةيرئازجلا ةيميداكألا

تايجولونكتلاو مولعلاب ةمادتسملا ةينطولا ةيمنتلا ةيقرت

 تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا

يجولونكتلاو يملعلا ثحبلا ريوطت

 يندملا عمتجملل ينطولا دصرملا

يندملا عمتجملا ةيقرت

  بابشلل ىلعألا سلجملا

 بابشلا ةيقرت

 ةيمومعلا تائيهلل جماربلا ظفاحمل يعرفلا عومجملا

 ماعلا عومجملا



ـه 4441 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ ٩٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس ربمسيد ٩٢ 36

”ج“ لودجلا

اهاوتحمو ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا ةمئاق

 8١٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خرؤملا 5١-8١ مــقر يوضعلا نوناقلا نم ٣٧ ةداملا(
)ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

ةيراجتلا تاباسحلا : الوأ

ىوتحملا ناونعلا باسحلا مقر

ىوتحملا ناونعلا باسحلا مقر

 مقر رمألا نم ٤٣١ ةداملا  ماكحأبجومب باسحلا اذه حتف مت
 ربمسيد ١٣ قفاوملا 5١٤١ ماع بجر ٧2 يف خرؤملا ٣٠-٤٩

.5٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٤٩٩١ ةنس
 ةـــــيمومعلا لاــــغشألا تاــــيريدمل داـــتعلا رــــئاظح عــــلطضت

 هـجوملا داـتعلا اـــميس ال ،هـــئاركو داــــتعلا رـــــييست ةـــمهمب
 قرطلل ةيداعلا ةنايصلا ماهمب ةفلكملا لخدتلا تادحول
.ةيلوألا ةيلاجعتسالا قرطلاب ةفورعملا


 مقر رمألا نم 5٣١ ةداملا ماكحأ بجومب باسحلا اذه حتف مت
 ربمسيد ١٣ قفاوملا 5١٤١ ماع بجر ٧2 يف خرؤملا ٣٠-٤٩

.5٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٤٩٩١ ةنس
  رـــــيفوت ةـــــمهمب يرـــــلا تاـــــيريدمل داــــــتعلا رـــــئاظح عـــــلطضت

 ،هئاركو يرلا تآشنم ةنايصل اساسأ صصخملا داتعلا
.هايملا ةطرش اميس ال ،ةيمومعلا ةمدخلا ماهمو



 نوناقلا نم 82 ةداملا ماكحأ بجومب باسحلا اذه حتف مت
 ةيوستل ،٤8٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملا ٩١-٣8 مقر
 تالـــحملاو ةـــيراقعلا كالــــمألا ءاــــنتقاب ةـــــقلعتملا تاـــــقفنلا
.ةلودلا فرط نم ةيراجتلا







 تايريدمل داتعلا ةريظح
ةيمومعلا لاغشألا











داتعلا ةريظح
يرلا تايريدمل







 ةيراقعلا كالمألا ءارش
 ةيراجتلا تالحملاو

اهيف عوفشملا
ةلودلا فرط نم

 

 

 

301005/000 

 

 

 

 

 

 

301006/000 

 

 

 

 

301011/000 

 

 

 نوناقلا نم ٧2١ ةداملا ماكحأ بجومب باسحلا اذه حتف مت
 ةنسل ،ةيلاملا نوناق نمضتملا 8١٠2 ةنسل ١١-٧١ مقر
 يف باــــسحلا اذــــه لـجسي ،ةممــــتملاو ةــلدعملا ،8١٠2
 صـــــــيصخت ،عــــــيزوــــــــتلا ةـــــــلداـــــــعم حــــــنم تاـقفنلا بناج
 تاــــــــناـــــــعإ ،ةــــــــــيئاــــنثتسالا تاــناعإلا ،ةيمومعلا ةمدخلا
 ،ثوــــــــحــــبلاو تاـــــــساردـــــلاو نـــــيوكتـلا تاناعإ ،زيهجتلا
 عـــيراشم لــــيوــــمتل ةــــــحوـــنمملا ةــــــتقؤملا ضورــــــــــــــقلا

 صـــــصح لــــــيخادم تاداريإلا باب يفو ،ليخادمل ةـجتنم
 قودنصلا اذــهل ةدئاعلا قوــــقحلاو موــــــسرلاو بــــــئارضلا

 دراوملا عـــيـــمـــجو لوـــعــــفملا يراسلا عــــيرشتــــلا بجومب
 .نوناقلا بجومب هل هجوت يتلا

 نماضتلا قودنص
 تاعامجلل نامضلاو

ةيلحملا
302 020 000

صاخلا صيصختلا تاباسح : ايناث



٩٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه 4441 ماع ةيناثلا ىدامج ٥
37م ٢٢0٢ ةنس ربمسيد ٩٢

ىوتحملا ناونعلا باسحلا مقر

 ةلدعملا ٣٣ ةداملا ماكحأ بجومب باسحلا اذه حتف مت
 نــــــــمـــــــضـتملا ٩١-٣8 مـــــــــقر نوــــــــناــــــــقلا نــــــــم ةـــــــــــممـــتملاو
 باـــــسحلا اذــــــه لــــــجسي ،٤8٩١ ةـــــنسل ةـــيلاملا نوــــناق

 اــــــياحضل ةــــــعوـــــفدملا تاــــــضيوـــــعتلا تاـــــقفنلا باــب يف
 اهب مزــتلملا فـــيراصملا ةـــيطغتل ،ةــــيعيبطلا ثراوـــــكلا

 ةلجعتسملا ةثاغإلا ميدقتل ةيمومعلا حلاصملا لبق نم
 لالــهــلا حــلاصل عــفدـلا ،ةــيــعــيـــبـــطـــلا ثراوـــكـــلا اـــياـــحضل
 تادـعاــسملا راطإ يف ةذــفنملا تاقفنلل يرئازجلا رـمحألا
 تاموكحلا ةدـئافل ةموكحلا فرط نم ةررقملا ةيناسنإلا
 ةـــــــسارد تاـــــــقفن كلذـــــــكو ،ثراوـــــــــكلا اـــياحض ،ةيبنجألا
 تاداريإلا باب يفو ،ىرــبكلا ةــيجوـــــلوــنكتلا راطخألا

  نــــــــماــــــــضتلل ةــــــينوــــــناــــــــــقلا تاـــــطاــــــــيتحالا تاـــــمهاـــسم
 نيـــــمأتلا تاــــئيه تاــــمهاسمو نينّمؤـــــملا تاــــهاسمو
.نيمأتلا ةداعإو

 نــــم ١8١ ةداــــملا ماــــكحأ بـــــجوــــــمب باــــسحلا اذـــــه حــتف مت
 ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ يف خرؤملا ٦١-١2 مقر نوناقلا

 ناـــــمضل ،22٠2 ةـــــنسل ةــــــيلاــــملا نوـــــناــق نـــــمضتملاو
 ةيعمسلا ةيمومعلا تاسسؤملا يف ةيلاملا ةمهاسملا
 موسرــــلا نــــم ةــــيـــــتأتملا دراوملا لالـــــخ نـــــم ةـــــيرصبـــــلا
 ىلــــعو ةزــــفــــــلــــــتـــــــلاو ةــــعاذإلا  ةزـــــــهـــــــجأ ىلع ةضورـــــــفملا
 تايئاوهلا ىلع ىواتألا لالـــخ نـــم اذـــكو ،اـــهمادختسا

 .ينويزفلتلا ثبلا طاقتلال

 ةلدعملا ١٤١ ةداملا ماكحأ بــــجومب باسحلا اذـه حتف مت
 ربمسيد ١٣ يفخرؤملا ٦٣-٠٩ مقر نوناقلا نم ةممتملاو

 ،١٩٩١ ةـــنسل ةـــيــــلاملا نوــــناــــق نــــمضتملاو ٠٩٩١ ةــــنس
 تاصصخملاو تاقفنلا باب يف ،باسحلا اذه لجسي
 عــــــباــطــلا تاذ ةــيـــموـــمـــعـــلا تاسسؤملا ءاشنإل ةـــيـــلوألا
 ،ثـــــــــــحــــــبـــــــلا تاـــــــــسسؤــــــمو يراــــــجـــــــتـــــــلاو يـــــــــعاــــنصلا

 يـــعاــمــــتــــــجالا لاــملا سأر عـــــــفرو ءاشنإ تاصصخـــــــمو
 ،ةـــيـــموـــمـــع كوــــــنـــب( ةـــــيـــموـــمـــعـــلا ةــــيـــلاملا تاــــئيــــهــــلــــل
 نيمأتـــــلا تاــــــكرشو ،ةــــــيــــــموــــــمــــــع ةــــــيــــــلاــــــم تاسسؤم
 تاسسؤملاو نيمأتلل ةيمومعلا تائيهلاو ،)ةيمومعلا
 ةـــــــطبترملا تاــــــــــقفنلا اذــــــكو ،ةـــــيداــــــــصتقالا ةــــــيمومعلا

 اذكو ،نامضلا قيدانصو رامثتسالا قودنص  رييستب
 تاــــسسؤــملل يلاملا رــــــــــيهــــطتلاب ةـــــــــــقلعتملا تاـقفنلا
 تاذ ةــــــيمومعلا تاــــــسسؤـــــملاو ةيداصتقالا ةيمومعلا
 يفو .ثحبلا تاسسؤمو يراجتلاو يعانصلا عباطلا

 ةــــــلودــــــلا ةــــــيــــــنازــــــيــــــم تاصصخــــــم ،تادارــــــيإلا بناـــــــج
 لاـــــمسأرلل تاـــــكرشلا دـــــيدست نــم ةيتأتملا تادارـيإلاو
 تـــــحت ةــعوــضوــملا لاوــــمألا لــــك وأ ءزـــجل رــمــثــتـــســملا

 .اهفرصت











 ثراوكلا ضيوعت قودنص
 راطخألاو ةيعيبطلا
ىربكلا ةيجولونكتلا

















 صيصخت قودنص
 ةصصخملا موسرلا
 ةيعمسلا تاسسؤملل

ةيرصبلا


















لاملا سأرب تاقفن
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)عبات( صاخلا صيصختلا تاباسح : ايناث
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ىوتحملا ناونعلا باسحلا مقر

 نوناقلا نم ٣٤١ ةداملا ماكحأ بجومب باسحلا اذه حتف مت
 ،5٩٩١ ةــــنسل ةـــــيلاملا نوـــــناق نــــــمضتملاو ٣٠-٤٩ مـــــقر
 باـــــب يف باــــــسحلا اذـــــه لــــــجسي .ةـــــمـــــمـــــتملاو ةـــــلدــــــعملا
 ةئبعت مظنب ةطبترملا تاقفنلل يلاملا معدلا ،تاقفنلا

 دـــــيدـــــمتل تاــــــمهاسملا ،برـــــــشلا هاـــــــيم تادادــــــمإ لـــــقنو
  باــــــب يـــــــــفو .هاـــــــيملا لاــــــجـــــــم يف راــــــمـــــــثـــــــتسالا دـــــــيدجت

 ،حــــلاصملا نـــــم ةـــــقحتسملا موــــــسرــــــلا تادــــئاع تادارــــيإلا
 تاعامجللو ةلودلل ةيمومعلا تاـــسسؤملاو تاـــئيهلاو
 هاــــــــيملاو برــــــــشلا هاـــــــيم تادادـــــــــمإب ةــــــــــفلكملا ةيميلقإلا
 تآــــــــــشنملا رـــــييست ىلــــــع زاـــــيتمالا ناوــــــنعب ،ةـــــــيعانصلا
.برشلا هايم عيزوتو لقنو جاتنإل ةيمومعلا




 نوناقلا نم ٠٧ ةداملا ماكحأ بجومب باسحلا اذه حتف مت
 يلــــــــيمكتلا ةــــــــيلاـــملا نوــــــــناق نــــــــمضتملاو ٧٠-٠2 مـقر
 تاجالعلاب ،صوـــصخلا ىلـــع ،لــــــفكتلا فدـــهب ،٠2٠2 ةنسل
 تاجوتنملا كالـــهتساب ةــــطبترملا ضارــــــمألاب ةــــــقلعتملا
 تاقفنلاو ،نيـــخدتلا ةـــحفاكم تائيه تاــــقفنو ،ةـــــيغبتلا
 ىلــــــع اذـــــــــهو ةــــــيئانثتسا ثادــــــحأ نـــــــع ةـــــئشانلا ةــــــيبطلا

 يفاضإلا مـــسرلا جتاون صصـــــح نـــــم ةــــــئشان دراوــــــم قـــــتاع
 اــــــــهيلع صوـــــصنملا ةواــــتإلا ،ةــــــيغبتلا تاـــــجوتنملا ىلـــــــع

 نـــــــمو ٠٠٠2 ةــــــــنسل ةــــــــيلاملا نوـــــــناق نـــــــم 8٦ ةداــــــملا يف
  .ةينازيملا تاـصصخم





 نوناقلا نم ٠١ ةداملا ماكحأ بجومب باسحلا اذه حتف مت
 ١2٤١ ماع لوألا عيبر ٤2 يف خرؤملا 2٠-٠٠٠2 مـــــقر
 نوــــناق نــــــمضتملاو ٠٠٠2 ةنس وينوي ٧2 قفاوملا
 ضـــــئاف ءاوـــــــيإ فدـــــهب ،٠٠٠2 ةــــنسل يلـــيمكتلا ةــيلاملا
 ةـــــيــلورــتــبــلا ةــــــياــبجلا تادارـــــــيإ نـــع جتاــنـــلا ةـــمـــيـــقـــلا
 نوــــــناــــــق يف ةـــــــجردـــــملا تارــــــيدــــــقــــــتــــــلا قوـــفــــــت يــتـــــــلا
 صيــلــقــتو ةــنــيزخلا زـــــــجــع لــــيوـــــمـــتـــل كلذو ةـــــــيـــلاملا

.يمومعلا نيدلا مجح









هايملل ينطولا قودنصلا
برشلل ةحلاصلا





















 تالاجعتسالا قودنص
 تاجالعلا  تاطاشنو

ةيبطلا














تاداريإلا طبض قودنص
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٩٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه 4441 ماع ةيناثلا ىدامج ٥
39م ٢٢0٢ ةنس ربمسيد ٩٢

ىوتحملا ناونعلا باسحلا مقر

 رمألا نم ١5 ةداملا ماكحأ بجومب باسحلا اذه حتف مت
 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 2٠-8٠ مقر
 يف باــــسحلا اذــــــه لــــــجسيو ،ةــــــممتملاو ةـــــلدعملا ،8٠٠2
 يمومعلا لقنلا تافيرعت معد تاـــقفن ،تاــــقفنلا باب
 يرضحلا لقنلل ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موــــقت يـــتلا

 يتلا ياوـمارتلاو ورـــــتملا ةــــطساوب ،يرــــضحلا هــــبشو
 كــــكسلاب لــــــقنلاو ،رئازجلا ورتم ةـــــــسسؤم اـــــهب موـــــقت
 ةكرشلا اهب موقت يتلا ةـيوهجلاو ةــــيراوجلا ةــــيديدحلا
 يـــمومعلا لقـــنلاو ،ةــــيديدحلا كــــكسلاب لــــقنلل ةـــينطولا

 )ةـيـئاوـهـلا دـعاصملاو كيرـفـيــلــتــلا( تالــباــكــلا ةــطساوــب
 يرضحلا لقنلل ةيمومعلا تاسسؤملا هــب موــــقت يذلا

 ،رئازجلا ورتم ةـسسؤم وأ تاــــيالولل يرــــضحلا هبشو
 مـــــتي يذـــــــلا نــــيرـــــفاــــسملل يرــــحبلا يــــــمومعلا لقنلاو

 لـــــــقنلل ةـــينطولا ةــــسسؤملا هــــب موـــــقتو لـــــحاوسلا يف
 جتان ةصح ،تادارـــيإلا باب يفو .نــــيرفاسملل يرحبلا
 ةمهاسم ،ةديدجلا تارايسلا تالـــــماعم ىلـــــع مسرلا

.اياصولاو تابهلاو تارايسلا ءالكو


 مـــــقر نوناقلا نم 2٩ ةداملا ماكحأ بجومب باسحلا اذه حتف مت
 اذه لجسي .٦١٠2 ةــــنسل ةـــــيلاملا نوــــــناق نــــــمضتملاو 8١-5١
 نيـــــماثج لـــــــــــقنب لفكتلا تاقفن ،تاقفنلا باب يف باسحلا
 تاءارــــــجإلاو جراـــــــخلاب نيــــــفوتملا ةــــيرئازــــــــجلا ةــــــيلاجلا دارــــفأ
 نـــــــم ءزــــــج ،تادارــــــيإلا باب يفو .ةـــــلصلا تاذ ةــــــيلبقلا
 ةيلصنقلا دوقعلا رادـــــصإ نـــــــم ةــــــيتأـــــــتملا تادارـــــــيإلا

.اياصولاو تابهلا اذك وأ/و ،اهديدجتو تاريشأتلاو


  نوناقلا نم ٠2١ ةداملا ماكحأ بجومب باسحلا اذه حتف مت
 نـــــــــمضتملاو ٦١٠2 ةنس ربمسيد 82 يف خرؤملا ٤١-٦١ مقر
 اذه لجسيو ةممتملاو ةلدعملا ،٧١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ةـطـبـترملا تاـقـفــنــلا لــمــجــم ،تاــقــفــنــلا باــب يف باــــسحلا

 باب يفو .ةــيــموــمــعلا راـمــثــتــسالا عـــيراـــشــم ذــيــفــنــتب
.رامثتسالا تاقفن راطإ يف عفدلا تادامتعا ،تاداريإلا


  نوناقلا نم 5٦ ةداملا ماكحأ بجومب باسحلا اذه حتف مت
 نمضتملاو 8١٠2 ةنس ربمسيد ٧2 يف خرؤملا 8١-8١ مقر
 اذه لجسيو .ةممتملاو ةلدعملا ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 فيراصملاو تاقفنلا لمجم تاقفنلا باب يف باسحلا
 باب يفو .يضايرلا ثدحلا اذهل ريضحتلاب ةطبترملا
.ةياعرلا تاطاشن نم ةيتأتملا تاداريإلا ،تاداريإلا















 ريوطتل صاخلا قودنصلا
يمومعلا لقنلا

























 اياعرلل نماضتلا قودنص
 نيفوتملا نييرئازجلا

جراخلاب






 تايلمع رييست باسح
 ةيمومعلا تارامثتسالا









 ينطولا قودنصلا
 ييضاير ريضحتل

 يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا
 ضيبألا رحبلا باعلأل

 رشع ةعساتلا طسوتملا
١2٠2 ةنسل نارهوب
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)عبات( صاخلا صيصختلا تاباسح : ايناث
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ىوتحملا ناونعلا باسحلا مقر

 رمألا نم ٣٤ ةداملا ماكحأ بجومب باسحلا اذه حتف مت
 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٧٠-١2 مقر
 ةرداصملا لاومألا ،تاداريإلا باب يف لجسيو .١2٠2

 ،جراخلاو رئازجلا يف ةيئاهن ةيئاضق تارارق بجومب
 يفو .ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألا عيب جتاون اذكو
 ذيفنتب ةطبترملا فيراصملا ةيفصت ،تاقفنلا باب
 ةـيـــفصت اذــكو عيبو عاجرـتساو ةرداصملا تاءارجإ
.ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألا ىلع ةلقثملا نويدـلا



 صاخلا قودنصلا
 كالمألاو لاوــمألاب

 ةعجرتسملا وأ ةرداـــصملا
 ةحفاكم اياضق راطإ يف

داسفلا

 

302 152 000

)عبات( صاخلا صيصختلا تاباسح : ايناث

ىوتحملا ناونعلا باسحلا مقر

 ةخرؤملا 5٠ مقر نيتميلعتلا بجومب باسحلا اذه ّريسي
 ٣ يف ةــــــــــخرؤــــــــملا ٧2 مـــــــــــقرو ،٦8٩١ ةــــــــــنس سراـــــــــم 8 يف

 ةــــــــعوفدملا تاــــــــقيبستلا لـــــــجسيو .٧8٩١ ةـــــــنس تـــــــــشغ
 رــــــيسلا نامــض فدــهب ةيئافشتسالا تاـسسؤملا ةدئافل
.ةيحصلا لــــــــــكايهلل نــــــسحلا


 تائيهلا فلتخمل ةحونمملا تاقيبستلاب رمألا قلعتيو
 ينطولا ناويدلاو دعاقتلل ينطولا قودنصلا رارغ ىلع
 تاءارــــــــجإلا ذـــــيفنت لــــــجأ نــــــم كلذو ،ةرــــــمعلاو جــــــحلل
.لاجملا اذه يف اهل ططخملا


 ةــنيزخلل ةـــــحونمملا تاـــــقيبستلا باـــــسحلا اذـــــه لـــــجسي
 ،8٠/8٠/٤٧٩١ يف ةخرؤملا ةـيقافتالل اـقيبطت ةــيسنرفلا

.٩٧٩١ /2٠/2١ يف ةخرؤملا 2٣٤٣ مقر ةركذملاو


 فرط نم ةحونمملا نكسلا ضورق باـسحلا اذــه لـــجسي
 جمانرب راطإ يف نكسلل ينطولا قودنصلل ةنيزخلا
.راجيإلاب عيبلا


 ٧2 يف ةخرؤملا ٤٠ مقر ةميلعتلا بجومب باسحلا اذه ريسي
 ةداــــــــــــعإ ةـــــيلمعب لــــــــفكتلا ةـــــنمضتملاو ٧٩٩١ ةــــــنس وـــــيام

 يـــنطوـــــــلا قودـنصلا فرـط نم ةحونمملا ضورقلا ءارش
 يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواودل طايتحالاو ريفوــتلل
 نـــــكسلا لــــيومت ةــــيفصت راـــــطإ يف ةـــــصاخلا اهدراوـــــم نـــــم
.يعامتجالا



 حلاصمل تاقيبست
 ةيبطلا ةدعاسملا

ةيعامتجالا






 دئاوف نودب تاقيبست
ةفلتخم رومأ حلاصل





 ةنيزخلل تاقيبست
 ةيقافتا( ةيسنرفلا

8٠/8٠/٤٧٩١(


 قودنصلا ةدئافل ضورق
 جمانرب( نكسلل ينطولا

)راجيإلاب عيبلا


 قودنصلل ةحونمم لاومأ
 ريفوتلل ينطولا

 ليومت لجأ نم طايتحالاو
 ةيقرتلا نيواود ضورق

يراقعلا رييستلاو
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ضورقلاو تاقيبستلا تاباسح : اثلاث



٩٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه 4441 ماع ةيناثلا ىدامج ٥
41م ٢٢0٢ ةنس ربمسيد ٩٢

ىوتحملا ناونعلا باسحلا مقر

 فرط نم ةحونمملا ةرشابملا ضورقلا باسحلا اذه لجسي
 ةـــــــقحتسملاو راـــــــمثتسالل يــــنطوـــــلا قودــــــنصلل ةــــــنيزــــخلا

 اــــــهعيراشم لـــــيومت راــــطإ يف ،ةــــيمومعلا تاــــــسسؤملا ىلــــع
 .)ةعونتم تاعاطق( ةيرامثتسالا


–


 ةنيزخلا فرط نم ةحونمملا ضورقلا باسحلا اذه لجسي
 يف يداصتقالا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا ةدئافل
 ،رحبلا هايم ةيلحت( ةيرامثتسالا اهعيراشم ليومت راطإ
)...خلإ ،لقنلا ،ةحايسلا




 ٦8-١٧ مــــــقر رــــــمألا بـــــــجومب اذــــــه ضرــــــقلا باــــــسح ءاــــــشنإ مت
 ةنسل ةيلاملا نوـــناق نـــــمضتملاو ١٣/2١/١٧٩١ يف خرؤــــــملا

 نازوت ثادحإل ةهجوم ضورق حنم ىلإ فدهي يذلا ،2٧٩١
 امدنع ايتاذ ةّريسملاو ةيمومعلا تاــــسسؤملا رــــييست يف

.زجع نم ةريخألا هذه يناعت




 نـــم ٤٣١ ةداـــملا ماــــكحأ بــــجومب باــــسحلا اذــــه ءاــــشنإ مت
 نمضتملاو ٦2/2١/58٩١ يف خرؤملا ٩٠-58 مقر نوناقلا

 بابلا يف لـــــجــســيو .٦8٩١ ةـــنســــل ةـــيـــلاــملا نوــــناــــــق
 نــــم ةــنــيزخلا فرــط نــم ةــحوــنـــمملا ضورـــقـــلا نـــيدملا
 تادــــــحوــــلــــل ةـــــطــــطـــــخملا تاراــــمـــــثـــــتسالا لـــــيومت لـــــجأ
 تادارــــــيإلا نـــــئادلا بابلا يفو .ةـــــيلحملا ةـــــيداصتقالا
.ةينعملا ضورقلا دادس نع ةجتانلا




 ضورقلا لصأ دادسو عفدلا تايلمع باسحلا اذه لجسي
 فئاظولا( نيفظوملا حلاصل ةنيزخلا فرط نم ةحونمملا
 تاجاحل اهلامعتساو ةديدج ةبكرم ءانتقا ضرغل )ايلعلا
 8٧١-٣٠ مـقر يذـيـفـنـتـلا موسرـمــلــل اــقــفو اذــهو ،ةــحــلصملا
 طورـــش ددــــحي يذــــلا ٣٠٠2 ةـــنس ليربأ 5١ يف خرؤملا
.ةحلصملا تاجاحل اهلامعتساو ةيصخش ةراــــيس ءاـــنتقا

 ةحونمم ةرشابم ضورق
 ينطولا قودنصلل

رامثتسالل




تاموكحلا نيب ام ضورق




 ةحونمم ضورق
ةيداصتقالا تاسسؤملل







 ةيلاملا ةلكيهلا ةداعإ
 ةيمومعلا تاسسؤملل

ايتاذ ةرّيسملا












 ليومت لجأ نم ضورق
 ةططخملا تارامثتسالا

 ةيداصتقالا تادحولل
ةيلحملا











 نم نيفظوملل ضورق
تارايس ءانتقا لجأ
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ىوتحملا ناونعلا باسحلا مقر

 ةينازيملل ةحونمملا ضورقلا ،اذه ضرقلا باسح لجسي
 يف رئازجلا ديرب ىلإ اهليوحتّ مت يتلاو اقباس ةقحلملا
.ةيرامثتسالا اهنويد ليومت راطإ




 ةــــــــــقــــلــــعتملا تاــــيلـــــمعلا ،اذــــــــه ضرــــــــقلا باـــــسح لــــجــسي
 نــــم مـــــعدك رــــئازجلا تالاـــــصتال ةـــــحونمملا ضورـــــقلاب

 اهذيفنت متيس يتلا رامثتسالا جماربل ةنيزخلا فرط
.اهماهم راطإ يف



 ةحونمملا ضورقلاب ةقلعتملا تايلمعلا باسحلا اذه لجسي
 نيــــب ةــــمربملا تاــــيقاــــــفتالل اـــــــــــقفو ةـــــــيبنجألا تاـــــموكحلل

 ةـــــــيبعشلا ةــــــيطارقميدلا ةــــــــيرئازجلا ةــــــــيروهمجلا ةــــــموــكح
.ةيبنجألا تاموكحلاو



 ةحونمملا ةيدقنلا ضورقلا ،اذـــه ضرـــقلا باسح لجسي
 نيب ةاضمملا ةــيــقاــفــتالــل اــقــيــبــطـــت نادوسلا ةـــيروـــهـــمجل

.٧٦٩١ ةنس ربمفون 2 خــيراتب نيفرطلا




 ةحونمملا ةــينيعلا ضورـــقلا ،اذــــه ضرـــقلا باـــسح لــــجسي
 نيــــــــب ةاــــــضمملا ةـــــيقافتالل اـــــــــــقيبطت اــــــينيغ ةـــــيروــــــهمجل

.5٦٩١ ةنس ويام 5١ خيراتب نيفرطلا




 ةـــــحوـنمملا ةيدــقنلا ضورـقلا ،اذــه ضرقلا باسح لـــجسي
 نيب ةاضمملا ةيقافتالل اــقيبطت رـــــقشغدم ةـــــيروهمجل

.نيفرطلا


 ةـحوــنــمملا ةــيدــقــنــلا ضورــقــلا ،اذــه ضرــقــلا باسح لــجسي
 ةاــــضمملا ةــــيقافتالل اقيبطت لاموصلا ةـــــيروهمج ةموكحل

.٧٧٩١ ةنس ربمتبس ٣١ خيراتب نيفرطلا نيـــب




 ةحونمملا ةيدقنلا ضورقلا ،اذــه ضرـــقلا باســـح لـــجسي
 ةاـــــــضمملا ةـــــــيقاـــــفتالل اـــــــقيبطت رـــــــــقشغدم ةـــــــيروـــــهمجل

.٩٧٩١ ةنس ربمفون ٤ خيراتب نيـــــــــفرطلا نيـــــب

 ةينازيملا ىلإ ضورق
 ديربلل ةقحلملا

 ديرب – تالصاوملاو
رئازجلا



 ةينازيملا ىلا ضورق
 ديربلل ةقحلملا

- تالصاوملاو
رئازجلا  تالاصتا



 تاموكحلا ةدئافل ضورق
ةيبنجألا







 ةموكحل ضورق
 ةينادوسلا ةيروهمجلا
 )2٠/١١/٧٦٩١ ةيقافتا(

)يدقن ضرق(


 ةموكحل ضورق
 اينيغ ةيروهمج

 )5١/5٠/5٦٩١ ةيقافتا (
)ينيع ضرق(



 ةيروهمجل ضورق
)يدقن ضرق( رقشغدم





 ةيروهمجلل ضورق
 لاموصلل ةيطارقميدلا

 )٣١/٩٠/٧٧٩١( ةيقافتا
)يدقن ضرق(



 ةيروهمجلل ضورق
 رقشغدمل ةيطارقميدلا

 )٤٠/١١/٩٧٩١( ةيقافتا
)يدقن ضرق(

304 609/001 

 

 

 

 

304 609/002 

 

 

 

 

304 900/000 

 

 

 

 

304 902/001 

 

 

 

 

304 904/002 

 

 

 

 

304 907/001 

 

 

 

304 916/001 

 

 

 

 

304 920/001 

)عبات( ضورقلاو تاقيبستلا تاباسح : اثلاث



٩٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه 4441 ماع ةيناثلا ىدامج ٥
43م ٢٢0٢ ةنس ربمسيد ٩٢

صيصختلا غلابمو لدعم

عومجملا

%100 
 

147.863.157 

%100 
 

376.563.797 

%100 
 

624.219.192 

%100 
 

6.142.834 

%100 

28.674.998 

%100 

10.568.208 

%100 
 

%100 
 

%100 

10.661 

%100 

13.525.489 

%100 

16.571.585 

1.224.139.921 

%15 
 

22.179.647 

%25 
 

94.140.948 

%15 
 

93.632.879 
  
 
– 
  

%5 

1.433.718 
  
  
  
 
 

%100 
 
  
  
 

%30 

4.057.647 

%1 

165.716 

215.610.555 

م ج ض ت صةيالولا

 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%5 

1.433.718 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
  

1.433.718  

ةيدلبلا

%10 
 

14.786.295 
 
 
 
 
 
 
 

%15 
 

921.425 

%40,25 

11.541.426 

%50 

5.284.104 

%85 
 
 
 
  

%30 

3.198 
  
  
  
  

 
32.536.448 

 ةلودلا
قودنصلاو

%75 
 

110.897.215 

%75 
 

282.422.849 

%85 
 

530.586.313 

%85 
 

5.221.409 

%49,75 

14.266.136 

%50 

5.284.104 

%15 
 
  
 
 

%70 

7.463 

%70 

9.467.842 

%99 

16.405.869 

974.559.200 

جئاتنلا

 )لــــــخادـــــــلا يف( ةـــــــفاــــضملا ةـــــــــميقلا ىلــــــــع مـــــــسرــــــلا
 تاسسؤملا تايربك ةيريدم ءانثتساب

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت
  )لـــــخادلا يف( ةـــــفاــضملا ةـــــميقلا ىلـــــع مــــسرلا

تاسسؤملا تايربك ةيريدمل
٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت
   ةــــــــيكرمجلا ةـــــفاضملا ةــــــميقلا ىلــــــع مـــــسرلا

ةيربلا ةيدودحلا زكارملا ءانثتساب
٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت
 زكارملل  ةيكرمجلا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا

ةيربلا ةيدودحلا
٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت
ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت
كالمألا راجيإ يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت
)لخادلا يف( موحللا ىلع يحصلا مسرلا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت
)ةدروتسملا( موحللا ىلع يحصلا مسرلا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت
ةورثلا ىلع ةبيرض
٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت
تارايسلا  ةميسق
٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت
8١٠2 م ق ٠٧ م قبسملا عفدلا  ةئبعت مسر
٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

3٢0٢ ةنسل تاريدقتلا عومجم

”د“ لودجلا
ةيداصتقالاو ةيلاملاو ةيتاينازيملا تانزاوتلا

8١٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خرؤملا 5١-8١ مــقر يوضعلا نوناقلا نم ٣٧ ةداملا( 
 )ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

)نايبلل(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


”ـه“ لودجلا

ةيلحملا تاعامجللو ةلودلل ةصصخملا ،اهلصاوحو ىرخألا تاعاضخإلاو بئارضلا ةمئاق
8١٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خرؤملا 5١-8١ مــقر يوضعلا نوناقلا نم ٣٧ ةداملا(

)ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو


ةيلحملا تاعامجلل  ايئزج ةصصخملا موسرلاو بئارضلا - الوأ
جد فالآب :  ةدحولا

–

–
–

–
–

–

–
–

–

–
–
–

–
–
–
–

––
–
–
–

–

–
–

–

–

–
–––
––
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–

–
–
–
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صيصختلا غلبمو لدعم
عومجملا

%100 

 

119.337.171 

%100 

55.423.720 

%100 

 

1.291.924 

%100 

307.984 

%100 

8.093.811 

%100 

319.446 

184.774.056 

%5 

 

5.966.859 

%5 

2.771.186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.738.045 

م ج ض ت ص ةيالولا ةيدلبلا
%29 

 

34.607.779 

%62 

34.362.707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.970.486 

%66 

 

78.762.533 

%33 

18.289.827 

%100 

 

1.291.924 

%100 

307.984 

%100 

8.093.811 

%100 

319.446 

107.065.525 

جئاتنلا

رئازجلا ةيالو جراخ  ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا


٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

رئازجلا ةيالول ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

 رـــيغو ةـــينبملا تاـــيكلملا ىلــــع يراـــــقعلا مــــسرلا
ةينبملا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

ةيلزنملا تامامقلا عفر ىلع مسرلا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

نكسلا ىلع مسرلا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

ةماقإلا ىلع مسرلا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

3٢0٢ ةنسل تاريدقتلا عومجم

ةيلحملا تاعامجلا ىلإ ايلك ةصصخملا موسرلاو بئارضلا  - ايناث
جد  فالآب :  ةدحولا

صيصختلا غلابمو لدعم

 

%100 

39.090 

%100 

81.025 

%100 

124.378 

%100 

89.826 

%100 

7.492.756 

%100 

1.721.997 

9.549.072 

 

%100 

39.090 
 
 
 

%70 

87.064 

%50 

44.913 

%20 

1.498.551 

%40 

688.799 

2.358.417 

عومجملاةيالولا ةيدلبلا ةلودلا
 
 
 
 

%100 

81.025 

%30 

37.314 

%50 

44.913 

%80 

5.994.205 

%60 

1.033.198 

7.190.655 

جئاتنلا

 ةيمجنملا موسرلا

ةيالولا نم ةصخر ءاشنإ قح

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

 يمجنم جتان دقع دادعإ قح

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

ةيئالو ةصخر-يونسلا يحاسملا  مسرلا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

يمجنم جتان-يونسلا يحاسملا مسرلا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

  جارختسالا ةواتإ

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

ينلعلا دازملا قوقح

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

3٢0٢ ةنسل تاريدقتلا عومجم

ةيلحملا تاعامجلل ةصصخملا ةيمجنملا ةيئابجلا تاعاضخإلا  - اثلاث
جد  فالآب :  ةدحولا

م ج ض ت ص

––

––

––

––

––

––

––

––

–––––
–––

––

––

––

––

––

––

–

–––

––

––

––

––

––

–



٩٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه 4441 ماع ةيناثلا ىدامج ٥
45م ٢٢0٢ ةنس ربمسيد ٩٢

صيصختلا غلبمو لدعم

عومجملا
 قيدانصلا

ةصاخلا

%100 
 

3.296.988 

%100 
 

953.244 

%100 
 

 

13.740 

%100 
 

94.966 

%100 
 

30.897 

4.389.835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%16 

 
 

15.195 
 

%16 

 

4.943 

20.138 

م ج ض ت ص ةيالولا ةيدلبلا

%34 

 

1.120.976 

%16 

 

152.519 

%20 

 

 

2.748 

%34 

 

32.288 

%34 

 

10.506 

1.319.037 

ةلودلا

%66 

 

2.176.012 

%84 

 

800.725 

%80 

 

 

 10.992 

%50 

 

47.483 

%50 

 

15.448 

3.050.660 

جئاتنلا

غلبملامقرلا ةديفتسملا تائيهلاةيئابجلا هبش موسرلا
 ةيعيرشتلا صوصنلا

ةيميظنتلاو

01

 

3.600.000 

 

 

 

2.400.000

تاقورحملا ةواتإ

 طفنلا ت .ص. ع. م
 نيمثتل ةينطولا ةلاكولا( 

% ٠٦ )تاقورحملا دراوم

 ةطلس(HRA - ت ص ع.ش
% ٠٤ )تاقورحملا طبض

 ٧٦١و ٦٣ ناتداملا
 نوناقلا نم

 يف خرؤملا ٣١-٩١ مقر
 مظني يذلا 2١/٩١٠2/١١
تاقورحملا تاطاشن

 موـحشلاو توـــــيزلا ىلـــــع موــــسرلا
موحشلا تاريضحتو

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

 نيزخت مدــع ىلــع عـــيجشتلا مــــسر
ةيعانصلاتايافنلا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

 نــــــيزخت مدــع ىلع عيجشتلا مـسر
 ةـــــــطشنأب ةـــــطبترملاتاـــــيافنلا
يرطيبلاو يبطلا جالعلا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

  ثوـــــــلتلا ىلـــــــع يلـــيمكتلا مــــــسرــــلا
يعانصلا ردصملا يذيوجلا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

 هاــــــــــــــــــيملا ىلــــــــــــــــع يلــــــــــــــــــــــيــــــمـــــــــكتلا مــــــــــــــــــــــسرـــــــلا
يعانصلا ردصملا تاذ ةلمعتسملا

٣2٠2 ةنسل ليصحتلا تاريدقت

3٢0٢ ةنسل تاريدقتلا عومجم

ةيلحملا تاعامجلا ىلإ ةصصخملا ةيئيبلا ةيئابجلا تاعاضخإلا  - اعبار
جد  فالآب :  ةدحولا

”و“ لودجلا

ةيئابجلا هبش موسرلا

 8١٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خرؤملا 5١-8١ مــقر يوضعلا نوناقلا نم ٣٧ ةداملا(
)ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

–––

–––

–––

––

––

––

––

––

––

–

–––

–––

3٢0٢ ةيلاملا ةنسلا - ةيئابجلا هبش موسرلا تاريدقت
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م ٢٢0٢ ةنس ربمسيد ٩٢ 46

غلبملا مقر

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

05 

ةديفتسملا تائيهلاةيئابجلا هبش موسرلا
 ةيعيرشتلا صوصنلا

ةيميظنتلاو

 

600.000 

 

 

 

6.000.000 

 

 

 

 

1.000.000 

 

 

 

1.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000 

 

 

 

 

400.000 







ناريطلا قيلحت ةواتإ


 يف ةلّصحملا موسرلا
: لاجم


 تاداهشو عارتخالا ةءارب -
 مامضنالا
 تامالعلاو ةمالعلا -
ةكرتشملا وأ ةيعامجلا



 تاميمصتلاو مسرلا -
 تاططخملاو ةيعانصلا
 رئاودلاو ةيليكشتلا
ةلماكتملا
 ةيلصألا تايمستلا -
ةيفارغجلا تانايبلاو





ةينالديصلا ةواتإلا

 يضارألا ىلع زايتمالا قح
 كالمألل ةعباتلا ةيحالفلا

ةلودلل ةصاخلا

)عبات( ”و“ لودجلا

 نوناق نم 8٧ ةداملا
 8٩٩١ ةنسل ةيلاملا
 نوناق نم ٠8 ةداملاو
٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا

 نوناق نم ١١١ ةداملا
٣٠٠2 ةنسل ةيلاملا

 ةيلاملا نوناق نم 8٦ ةداملا
 ٠١2 ةداملاو ،٠٠٠2 ةنسل

 ةنسل ةيلاملا نوناق نم
 نم ١٣ ةداملاو ،2٠٠2

 يليمكتلا ةيلاملا نوناق
١2٠2 ةنسل

 نوناق نم ٠٤ ةداملا
 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

٠١٠2

ANAC-EPIC

ENNA-EPIC

ONM-EPIC

EGSA-EPIC

INAPI-EPIC

IANOR-EPIC

ANPP-EPIC

ONTA-EPIC

ت.ص.ع.م
 ناريطلل ةينطولا ةلاكولا(
)يندملا

ت.ص ع.ش
 ةينطولا ةسسؤملا(
)ةيوجلا ةحالملل

ت.ص.ع.م
 داصرألل ينطولا ناويدلا(
)ةيوجلا

ت.ص.ع.م
 ةسسؤم(

)تاراطملا تامدخ رييست

ت.ص.ع.م
 دهعملا(

 يرئازجلا ينطولا
 )ةيعانصلا ةيكلملل

)٠٧%(

ت.ص.ع.م
 دهعملا(

 ديحوتل يرئازجلا
)%٠٣( )سايقلا

ت.ص.ع.م
 ةلاكولا(

 داوملل ةينطولا
)%٠٣( )ةينالديصلا

ت.ص.ع.م
ةلاكولا(

)ةيحالفلا يضارألل ةينطولا 
)٠٠١%(
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غلبملا مقر

06 
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12 

 

 

 

 

13

ةديفتسملا تائيهلاةيئابجلا هبش موسرلا
 ةيعيرشتلا صوصنلا

ةيميظنتلاو

500.000 

 

 

 

 

 

100.000 

 

 

 

 

 

400.000 

 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.000.000 

 

 

 

 

70.000.000 

 عويب ىلع ةقبطملا ةواتإلا
ةيحالفلا تاجوتنملا


  ىلع لوصحلا  ةواتإ
 يراجتلا ديصلا ةصخر

 ىربكلا ةرجاهملا كامسألل
 ةعضاخلا هايملا يف

 نم ةينطولا  ةدايسلل
 ملعلا عفرت يتلا رخاوبلا

يبنجألا

 موسرو ةيئابج صصح
ةيئابج هبش

 قوقح ىلع رورملا مسر
 نم ةلّصحملا ةحالملا
ئناوملا تاسسؤم فرط

 يف لامعتسالا ةواتإ
يئانيملا لاجملا


 تاودأل ةبقارملا ةواتإ

سايقلا


 كامسألاب ةقلعتملا ةواتإلا

ةدروتسملا
 لوصحلل ةيونس ةواتإ

ديصلا ةصخر ىلع
 ىلع لوصحلل ةواتإ
 يراجتلا ديصلا ةصخر

 ىربكلا ةرجاهملا كامسألل
 صاصتخالا تاذ هايملا يف

 نفسلا قيرط نع ينطولا
يبنجألا ملعلا عفرت يتلا


 ىلع ةفلتخم ىواتأ

يرلا لاجم يف لامعتسالا


ةينماضتلا ةمهاسملا

)%٠٠١( ةيحالفلا ةفرغلا

 ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلا
)%5,2( تايئاملا ةيبرتو

ةيئالولا فرغلا
)%١( ةيلحاسلا


 تايالولا نيب ام فرغلا

)5,٠%(

 ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا
ةعانصلاو


ةعانصلاو ةراجتلا فرغ


ئناوملا تاسسؤم


ت.ص.ع.م

 داصرألل ينطولا ناويدلا(
)ةيوجلا

 ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلا
تايئاملا ةيبرتو


ت.ص.ع.م

 ةلاكولا(
 رييستلل ةينطولا

)هايملا دراومل لماكتملا

 دعاقتلل ينطولا قودنصلا
)RNC(

 نوناق نم 52١ ةداملا
٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا

 نوناق نم ١5 ةداملا
 ٩٠١ ةداملاو ،5٠٠2 ةيلاملا

 ةيلاملا نوناق نم
١2٠2 ةنسل يليمكتلا

 ةيلاملا نوناق نم 8١ ةداملا
 ٣8 ةداملاو ٦٠٠2 يليمكتلا
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم

٩٠٠2 ةنسل

 نوناق نم 2٧١ ةداملا
 ،2٩٩١ ةنسل ةيلاملا
 نوناق نم ٩١١ ةداملاو

٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا

 ةيلاملا نوناق نم 2٧ ةداملا
 نم ٧٧ ةداملاو ،٩٩٩١ ةنسل

٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ةيلاملا نوناق نم ٧٦ ةداملا
 نم ٣٤١ ةداملاو ،5١٠2 ةنسل

١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ةيلاملا نوناق نم ٩٩ ةداملا
 نوناق نم 28و ٣٠٠2 ةنسل
 ةداملاو 5٠٠2 ةنسل ةيلاملا

     ةيلاملا نوناق نم 5٦
٦١٠2 ةنسل

 نم ٧٣١و ٤٣١ ناتداملاو
١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 نوناق نم 5٠١ ةداملا
٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

)عبات( ”و“ لودجلا

AGIRE-EPIC

ONM-EPIC
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”ز“ لودجلا

يعامتجالا نامضلا تائيه ليومتل ةهجوملا ةيئابجلا ريغ ةيرابجإلا تاعاطتقالا

 8١٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خرؤملا 5١-8١ مــقر يوضعلا نوناقلا نم ٣٧ ةداملا(
)ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

يرئازجلا رانيدلاب

2023عاطتقالا ةعيبط/ قودنصلا

ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا


ةلاطبلا نع نيمأتـلا


ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا


يعامتجالا نامضلا


ةينهملا ضارمألاو لمعلا ثداوح


دعاقتلل ينطولا قودنصلا


يداعلا دعاقتلا


قبسملا دعاقتلا


 ةحورطملا عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقبطملا )%2( نماضتلا ةمهاسم
رئازجلاب كالهتسالل


ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا


يعامتجالا نامضلا


دعاقتلا


 نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدم لطعلا ضيوعتل ينطولا قودنصلا
يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا لاوحألا ءوس



ةيوجلا لاوحألا ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلا


ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلا


يعامتجالا نكسلا


ماعلا عومجملا

54.815.962.986 
 

54.815.962.986 

 

580.436.542.742 
 

534.756.573.602 

 

45.679.969.140 

 

845.199.537.104 
 

666.927.549.448 

 

18.271.987.656 

 

160.000.000.000 

 

 

94.690.000.000 
 

47.345.000.000 

 

47.345.000.000 

 

27.200.000.000 
 

 

27.200.000.000 

 

18.271.987.656 
 

18.271.987.656 

 

1.620.614.030.488 
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”ح“ لودجلا

ةيئابجلا تاقفنلا

8١٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خرؤملا 5١-8١ مقر يوضعلا نوناقلا نم ٣٧ ةداملا(
)ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

يرئازج رانيد فلأ : ةدحولا

2023عاطقلا

ةينطولا كالمألا


رامثتسالل ةهجوملا ةينطولا كالمألل ةعباتلا يضارألا ىلع زايتمالا حنم -١


ةلودلل ةعباتلا ةيراقعلا كالمألا نع لزانتلا -2


 عيراشم زاجنإ راطإ يف ةينطولا كالمألل ةعباتلا يضارألا ىلع زايتمالا حنم -٣
ةمعدملا تانكسلا


كرامجلا


ةيكرمجلا قوقحلا -١


تادراولا ىلع قبطملا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا -2


بئارضلا


ليغشتلا عيجشتو رامثتسالا ةيقرت ةزهجأ


 ةيئابجلا تاقفنلا عومجم

56.462.173 

 

32.405.612 

 

3.157.164 

 

20.899. 396 

 

 

307.650.000 

 

203.120.000 

 

104.530.000 

 

84.377.215 

 

84.377.215 

 

448.489.388 

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني :37 ةداملا

.22٠2 ةنس ربمسيد 52 قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف ،رئازجلاب ررح
نوبت ديجملا دبع

ةطحم - رئازجلا ٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


