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نّمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خرؤم٤١-٩١ مقر نوناق
.٠٢٠٢ ةنسل ةيلاملا نوناق

سرهفلا
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نوناق نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يفخرؤم٤١-٩١ مقر نوناق
.٠٢٠٢ ةنسل ةيلاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئرّ نإ
،هنم٤٤1 و3٤1 و٠٤1و٦31 و )٦ ةرقفلا(2٠1 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع لاّوش8 يف خّرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

،ةلودلا سلجم يأر دعبو

،ناملربلا ةقداصم دعبو

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ةــيديهمت ماـكحأ

موسرلاو ةرشابملا بئارضلا ليصحت٠2٠2 ةنس يف لصاوي ،نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم : ىلوألا ةداملا
ةلودلا حلاصل ىرخألا لصاوحلاو ليخادملا لك اذكو ةفلتخملا بئارضلاو ةرشابملا ريغ بئارضلاو ةلثامملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشن خيرات دنع لمعلا اهب يراجلا ةيقيبطتلا صوصنلاو نيناوقلل اقبط
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةيقيبطتلا صوصنلاو ةيعيرشتلا ميسارملاو رماوألاو نيناوقلل اقبط ،٠2٠2 ةنس لالخ لصاوي امك
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشن خيرات دنع لمعلا اهب يراجلا
تاعامجلاو ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلل ةصصخملا ليخادملاو لصاوحلاو قوقحلا فلتخم ليصحت ،ةّيبعّشلا
.انوناق ةلهؤملا تائيهلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيميلقإلا

لوألا ءزجلا
هلئاسوو يلاملا نزاوتلا قرط

لوألا لصفلا
ةنيزخلل ةيلاملا تايلمعلاو ةينازيملا ذيفنتب قلعتت ماكحأ

]نايبلل[
يناثلا لصفلا
ةيئابج ماكحأ

لوألا مسقلا
ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

: ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق ىوتسم ىلع هاندأ ةدراولا داوملا أشنت:٢ ةداملا

،ةيراجتلا ريغ حابرألل ةلثامم ليخادمكو ةيراجت ريغ ةنهم ةسرامم نع ةرداص ربتعت– )1 :22 ةداملا”
،حابرألل ةردملا تارمثتسملاو ،رجاتلا ةفصب اهباحصأ عتمتي ال يتلا ماهملاو فئاظولا وأ ةرحلا نهملا حابرأ

.ليخادملاو حابرألا نم رخآ فنص ىلإ يمتنت ال بسك رداصم يه يتلاو

: يتأي ام ىلع اضيأ حابرألا هذه يوتحتو– )2

مهل ىصوملاو مهتثروو ،نويقيسوملا نوفلؤملا وأ باّتكلا اهاضاقتي يتلا فلؤملا تادئاع عوير–
.مهقوقحب

نيناوق
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وأ قرط وأ عنص تامالع عيب وأ مهتاداهش لالغتسا ةصخر حنم نم نوعرتخملا اهققحي يتلا عويرلا–
.”اهنع لزانتلا وأ غيص

تاداريإلا ضئاف نم لخدلا ةبيرض ساسأ يف رابتعالا نيعب هذخأ بجاولا حبرلا نوكتي -1 :32 ةداملا”
 .9٦1و1٤1 نيتداملا ماكحأ ةاعارم عم ،ةنهملا ةسرامم نع ةبترتملا تاقفنلا ىلع ةيلكلا

رامثتسا نع ةجتانلا رئاسخلا وأ بساكملا ،نابسحلا يف حبرلا اذه ذخأي ،371 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
ةسرامم نع فقوتلا لباقم ةضوبقملا تاضيوعتلا لك نعو ،ةنهملا ةسراممل ةصصخملا لوصألا تامّوقم
 .نئابزلا  ليوحت وأ ةنهملا

ميقلا نع لباقمب لزانتلا ةبسانمب ةققحملا لامسأرلاب ةيفاصلا بساكملا نابسحلا يف ذخأي هّنأ امك
.ةيعامتجالا صصحلاو ةلوقنملا

: يتأي ام ىلع ةصاخ لمتشت مسحلل ةلباقلا فيراصملا ّنإ

،ةينهملا تالحملا راجيإ–

،ةيئاهن ةفصب ةبيرضلاب فلكملا اهلمحتي يتلا ةينهملا موسرلاو بئارضلا–

ةـيـعاـنصلا تاـطاشنـلا نـع ةـمـجاـنـلا تادارـيإلا لاـجــم يف ةــقــبــطملا دــعاوــقــلــل اــقــفو ةــقــقحملا تاــكالــتــهالا–
.ةيراجتلاو

لبق نم عنص ةغيص وأ ةقيرط نع لزانتلا وأ ،عارتخا ةداهش وأ رامثتسا ةصخر حنم ةلاح يف -2
ةاعارم دصق %٠3 هردق ضيفخت ،عيبلا رعس ىلع وأ ،لالغتسالا عوير ىلع قبطي هّنإف ،هسفن عرتخملا
 .ةبيرضلا ساسأ نم مصخلل لبقت مل ةيقيقحلا فيراصملا نوكت امدنع ،عارتخالا زاجنإل ةقفنملا فيراصملا

قوقح باعتأ لكش ىلع ةعوفدملا غلابملا ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلل عضاخلا ساسألا نمض لخدت ال -3
نيفلؤملاو نينانفلا حلاصل ،ةيفارغوتامنيسلا وأ ةينفلا ،ةيملعلا ،ةيبدألا لامعألا ناونعب عرتخملاو فلؤملا

.”نيعرتخملاو نييقيسوملاو

.”371و271 نيتداملا يف هيلع صوصنملا ماظنلل تاتيبثتلا نم ةققحملا ةميقلا ضئاوف عضخت :٤2 ةداملا”

نع لزانتلل يلعفلا رعسلا نيب قرافلا نم32 ةداملا يف اهيلإ راشملا ةيفاصلا حابرألا نوكتت:52 ةداملا”
.”يلعفلا ءارشلا نمثو ،هقح نع لزانتملا اهعفدي يتلا موسرلاو فيراصملا مصخ دعب قوقحلاو تادنسلا

يف ةروكذملا اهل ةلثامم وأ ةيراجت ريغ احابرأ نوضاقتي نيذلا ةبيرضلاب نوفلكملا عضخي:٦2 ةداملا”
هدامتعا بجاولا حبرلا ديدحت ةقيرط صخي اميف ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم22 ةداملا

.”يفاصلا حبرلل بقارملا حيرصتلا ماظنل ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا رارقإل

موي رثكألا ىلع اوبتتكي نأ ،بقارملا حيرصتلا ماظنل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع بجي:82 ةداملا”
قئاثو لكب هميعدتو ،يفاصلا مهحبرل طوبضملا غلبملا هيف نونّيبي اصاخ احيرصت ،ةنس لك نم ليرفأ٠3
.”ةمزاللا تابثإلا

ايموي الجس اوكسمي نأ ،بقارملا حيرصتلا ماظنل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع بجي:92 ةداملا”
مهتاداريإ ،بطش الو ضايب نود مويب اموي هيف اودّيقي نأو ،ةرّيسملا ةحلصملا لبق نم اعّقومو امّقرم
.ليصفتلاب ةينهملا مهتاقفنو

ءاشنإلا وأ ءانتقالا خيرات نمضتت ،ةقباطملا تابثإلا قئاثوب ةمعدم ةقيثو اوكسمي نأ ،كلذك مهيلعو
رعس اذكو ،رصانعلا هذه ىلع ةققحملا تاكالتهالا غلبمو ،مهتنهم ةسراممل ةصصخملا رصانعلا ةفلكت رعسو
  .هخيراتو رصانعلا هذه نع لزانتلا

ةنسلا ءاضقنا ةياغ ىلإ تابثإلا قئاثو لكو تالجسلاب اوظفتحي نأ ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع بجيو
.تاقفنلاو تاداريإلا ديق اهيف مت يتلا ةنسلا يلت يتلا ةرشاعلا
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ةبتر هل نوكت بئارضلا ناوعأ نم نوع هب مدقتي بلط لك دنع تالجسلا هذه مدقت نأ بجي ،كلذ ىلع ةوالع
.”لقألا ىلع بقارم

امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم231 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٣ ةداملا
: يتأي

........................................................ )رييغت نودب( .......................................................... - )1 :231 ةداملا”

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

ىلإ اولسري نأ ،ةيراجتلا ريغ نهملا حابرأ ةئف نمض نيجردنملا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نّيعتي - )3
نـــع الضف ،ىلوألا ةرـــقـــفـــلا يف هــــيــــلــــع صوصنملا ماــــيأ )٠1( ةرشع هــــتدــــم لــــجأ نوضغ يف ،ةرــــّيسملا ةــــحــــلصملا
حيرصتلاب قحلملا ،82 ةداملا يف هيلع صوصنملا صاخلا حيرصتلا ،ةروكذملا ةرقفلا يف ةددحملا تامولعملا
 .يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلاب ةقلعتملا99 ةداملا يف هيلع صوصنملا

.................................................)رييغت نودب (...................................... - )٤

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

ررحت5 ةرقفب ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بــــئارــــــضلا نوـــــناــــــق نـــــم٤22 ةداــــــملا ماــــــكــــــحأ مّمــــتــــت:٤ ةداملا
: يتأي امك

............................................................ )رييغت نودب( .................................................... - )٤22:1 ةداملا”

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

............................................................ )رييغت نودب( ......................................................................... - )3

............................................................ )رييغت نودب( ......................................................................... - )٤

ىلع ةبيرضلل اهحابرأ عضخت ةنهم نوسرامي نيذلا مههباش امو نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب - )5
يف ددحيو مسرلاب حرصي ،تاسسؤملا ددعت ةلاح يف .ةيراجتلا ريغ نهملا حابرأ ةئف نمض ،يلامجإلا لخدلا

.”ةيسيئرلا ةسسؤملا دجاوت ناكم

.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم7٠1 ةداملا ماكحأ ىغلت:5 ةداملا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٦31 ةداملا ماكحأ لّدعت:6 ةداملا

: تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلل عضخت :٦31 ةداملا ”

: ءانثتساب ،اهضرغو اهلكش ناك امهم تاكرشلا )1

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

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

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

.ىغلم )د

.”................................................................... )رييغت نودب يقابلا( ..................................................... )2

،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم1 رركم٤91و٤91و291 داوملا ماكحأ لّدعت:7 ةداملا
 : يتأي امك ررحتو

 ..................................................................... )رييغت نودب( ................................................. )1 :291 ةداملا”

نيعطقملا ماكحأ قيبطت لجأ نم )ىتح رييغت نودب(.........مدقي مل يذلا ةبيرضلاب فلكملا ىلع بترتي)2
.ةرقفلا هذه نم2 و1

.”..................................................................... )رييغت نودب يقابلا( ..................................................... )3
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 ............................................................................. )رييغت نودب( ........................................ )٤91:1 ةداملا”

.............................................................................. )رييغت نودب( ............................................................)2

.ىغلم)3

.”.................................................................... )رييغت نودب يقابلا( ....................................................)٤

سبلتلا ةنياعم ةلاح يف ،نيينعملا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع ةيئابجلا ةرادإلا قبطت :1 رركم٤91 ةداملا”
فلأ ةئامتس اهردق ةيلام ةمارغ ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم3 رركم٠2 ةداملا هتاءارجإ ىلع صنت يذلا
 .يبيرضلا عاضخإلا ماظن ناك امهم كلذو ،)جد٠٠٠.٠٠٦ (رانيد

خيرات دنع ،لامعألا مقر زواجت ةلاح يف )جد٠٠٠.٠٠2.1(رانيد فلأ يتئامو نويلم ىلإ غلبملا اذه عفري
لاجم يف اهيلع صوصنملا )جد٠٠٠.٠٠٠.51( رانيد نويلم رشع ةسمخ ةبتع ،يئابجلا سبلتلا رضحم دادعإ
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٤ رركم282 ةداملا بجومب ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظن

 .”.............................. )رييغت نودب يقابلا( ..................... ،اقباس اهيلع صوصنملا تابوقعلا ىلع ةدايزو

نم٦رركم282و3رركم282و2رركم282و1رركم282و رركم282 داوملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٨ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق

ةميقلا ىلع مسرلا ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا يطغت ةديحو ةيفازج ةبيرض سسؤت: رركم282 ةداملا”
.”ينهملا طاشنلا ىلع مسرلاو ةفاضملا

نوسرامي نيذلا نويعيبطلا صاخشألا ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظنل عضخي:1 رركم282 ةداملا”
رشع ةسمخ يونسلا اهلامعأ مقر زواجتي ال يتلا ةيفرحلا تاينواعتلا اذكو ايفرحو ايراجتو ايعانص اطاشن
.يقيقحلا حبرلا بسح ةبيرضلا ضرف ماظن تراتخا يتلا كلت ادع ام ،)جد٠٠٠.٠٠٠.51( رانيد نويلم

: اذه يبيرضلا عاضخإلا ماظن نم ىنثتسي

،يضارألا ميسقتو ةيراقعلا ةيقرتلا ةطشنأ -1

،اهلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو علسلا داريتسا ةطشنأ -2

صوصنملا ماكحألل اقبط ،ةلمجلاب عيبلا طورش بسح ةسرامملا اهلاح ىلع عيبلا ةداعإ– ءارش ةطشنأ -3
،نوناقلا اذه نم٤22 ةداملا يف اهيلع

،ءالكولا فرط نم ةسرامملا ةطشنألا -٤

،ةيبطلا ليلاحتلا رباخم اذكو ،ةصاخلا ةيحصلا تاسسؤملاو تادايعلا فرط نم ةسرامملا ةطشنألا -5

،ةفنصملا ةقدنفلاو ماعطإلا ةطشنأ -٦

بهذلا نم تاعونصملا راجتو يعناصو ةسيفنلا نداعملا ةلكسر ةداعإو ريركت تايلمعب نيمئاقلا -7
،نيتالبلاو

.ءانبلاو يرلاو ةيمومعلا لاغشألا -8

ىلوألا ةنسلا ناونعب ةقحتسملا ةبيرضلا ديدحت لجأ نم اقبطم ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظن ىقبي
اعبت ةبيرضلا هذه ديدحت متيو .ماظنلا اذهل ةبسنلاب هيلع صوصنملا لامعألا مقر فقس زواجت اهلالخ مت يتلا
.”ةيلاوملا ةنسلل ةبسنلاب كلذك قيبطتلل الباق ماظنلا اذه لظيو .تازواجتلا هذهل

اوعفدي نأ ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع بجي:2 رركم282 ةداملا”
 .نوناقلا اذه نم5٦3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيرودلا بسح اذهو ةيئابجلا ةرادإلل ةقحتسملا ةبيرضلا

ةبيرضلا ددست نأ بجي ،طوبضملا لامعألا مقر نم %٠2 ققحملا لامعألا مقر زواجت اذإ ام ةلاح يف
 .ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ىلوألا ةداملا هيلع صنت يذلا حيرصتلل امعد ةيليمكتلا
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ىلع تاحيحصتلا ءارجإ اهنكميف ،حيرصتلا يف صقن نع فشكت رصانع ةيئابجلا ةرادإلا زوحت امدنع
.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم91 ةداملا يف هيلع صوصنملا ءارجإلا قفو ةددحملا سسألا

يف صقنلاب ةقلعتملا ةيئابجلا تابوقعلا قيبطت عم يبيرض لودج قيرط نع تاحيحصتلا ءارجإ متي
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم8 رركم282 ةداملا هيلع صنت امل اقفو حيرصتلا

دنع ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ضرف فقس ىدعتي لامعأ مقر اوققح نيذلا ةبيرضلاب نوفلكملا امأ
.”يقيقحلا حبرلا ماظن ىلإ مهليوحت متيف ،هالعأ روكذملا دحلا زواجت اهيف مت يتلا كلتل ةيلاوملا ةنسلا ماتتخا

قطانم يف وأ ةقطنملا سفن يفو دحاو نآ يف لالغتساب ةبيرضلاب فلكم موقي امدنع:3 رركم282 ةداملا”
ةروصب ةلغتسم ةسسؤم ةباثمب اهنم ةدحاو لك ربتعت ،تاشروو رجاتمو نيكاكدو تاسسؤم ةدع ،ةفلتخم
.”ةبيرضلل ةعضاخ تالاحلا لك يف نوكتو ةرياغم

قوقحلا دادرتساو )ىتح رييغت نودب( ............ ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا نم ىفعت:٦ رركم282 ةداملا”
.اهديدست ضورفملا نم ناك يتلا موسرلاو

موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم ثلاثلا ءزجلا نم يناثلا بابلا ىوتسم ىلع ،أشني:٩ ةداملا
.”ةيئابجلا تامارغلاو تادايزلا”هناونع عباس مسق ،ةلثامملا

بئارضلا نوناق نم ثلاثلا ءزجلا نم يناثلا بابلا نم عباسلا مسقلا ىوتسم ىلع ،أشنت:٠١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٠1رركم282و9رركم282و8 رركم282و7 رركم282 داوملا ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

حيرصتلا باتتكاب مقي مل يذلا ةبيرضلاب فلكملا ةمهاسم ىلع ةدايز قبطت :7 رركم282 ةداملا”
،ةلاحلا بسح ،ةددحملا لاجآلا ءاضقنا دعب ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ىلوألا ةداملا يف هيلع صوصنملا

:ةيتآلا تادايزلاب

)1( دحاو رهش ةدم حيرصتلا نع رخأتلا زواجتي مل اذإ% ٠1–

  .)2( نيرهشلا ىدعتي نأ نود )1( رهش ةدم حيرصتلا نع رخأتلا زواجت اذإ% 51–

.”)2( نيرهشلا ةدم حيرصتلا نع رخأتلا زواجت اذإ% ٠2–

فلكملا نإف ،هالعأ7 رركم282 ةداملا يف هيلع صوصنملا )2( نيرهشلا لجأ ءاضقناب:8 رركم282 ةداملا”
متي ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ىلوألا ةداملا يف هيلع صوصنملا حيرصتلا بتتكي مل يذلاةبيرضلاب
اهيلع ىصوم ةلاسر قيرط نع ،هغيلبت دعب كلذو% 52 ةبسنب ةدايز قيبطت عم ،ةبيرضلل ايرابجإ هعاضخإ

.اموي )٠3( نيثالث لجأ يف هحيرصت ميدقت بوجوب ،مالتسالاب راعشإ عم

.”% ٠2 ىلإ ةدايزلا ضفخت ،هالعأ روكذملا اموي )٠3( نيثالثلا لجأ يف حيرصتلا ميدقت مت اذإ ،هّنأ ريغ

فرط نم ةيوست لحم نوكت سيلدتلا وأ صقنلا اهبوشي يتلا تاحيرصتلا ّنإ:9 رركم282 ةداملا”
.”نوناقلا اذه نم391 ةداملا يف ةررقملا تابوقعلا قيبطتل ةضرع نوكت ،ةرادإلا

تاءارجإلا نوناق نم ىلوألا ةداملا يف هيلع صوصنملا رتافدلا كسم مدع نع بترتي:٠1 رركم282 ةداملا”
.”)جد٠٠٠.٠1( رانيد فالآ ةرشعاهردق ةمارغ قيبطت ،ةيئابجلا

امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم5٦3 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:١١ ةداملا
: يتأي

: ةيتآلا طورشلا نمض )ىتح رييغت نودب( ........ ،ةفلاخملا ماكحألا لك نع رظنلا ضغب–5٦3 ةداملا”

3رركم282 ةداملاو2رركم282 داوملا يف هيلع صوصنملا ماكحألل اقفو ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ددحت–
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم

،طوبضملا لامعألا مقرل ةقفاوملا ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلل يلكلا عفدلاب ةبيرضلاب نوفلكملا موقي–
.ةنس لك نم ويلوي13 ولوأ نيب
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،ةلاحلا هذه يفو .ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلل طيسقتلاب عفدلا ىلإ ءوجللا ةبيرضلاب نيفلكملا ءالؤه نكمي
.ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا غلبم نم% ٠5 ديدست ،ةروكذملا ةرتفلا لالخ مهيلع بجي

.ربمسيد51 ىلإ لوأ نمو ربمتبس51 ىلإ لوأ نم ،نيتيواستم نيتعفد ىلع اهديدست متيف ةيقبتملا% ٠5 امأ

.”هيلي يذلا لوألا مويلا ىلإ عفدلا ليجأت متي ،ةينوناق ةلطع موي يف عفدلا لجأ يضقني  امدنع

.ةلثامملا موسرلا و ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم5٦3 ةداملا ماكحأ ىغلت:٢١ ةداملا

،ةلثامملا موسرلاو ةرــــــشابـــــملا بــــــئارــــــضلا نوـــــناــــــق نـــــم21 ةداـــــملا ماـــــــكـــــحأ مّمــــتـــــتو لّدــــــعـــت:٣١ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو

نويعيبطلا صاخشألا )ىتح رييغت نودب( .......................ةينهملا حابرألا عباط يستكت امك:21 ةداملا”
: نيذلا

..................................................................... )رييغت نودب( ................................................................. )1

..................................................................... )رييغت نودب( ................................................................. )2

: نورجؤي )3

.ال مأ اهنم ءزج وأ يعانصلا وأ )ىتح رييغت نودب( ......................... ةيراجت ةسسؤم–

.تاعمجتلاو تايقتلملاو تاءاقللا  ميظنتل وأ تالفحلا ءايحإل ةصصخملا تاعاقلا–

.”.................................................... )رييغت نودب( ........................................................  )9 ىلإ )٤

امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2٤ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٤١ ةداملا
: يتأي

....................................................... )رييغت نودب( .....................................................)1 :2٤ ةداملا”

....................................................... )رييغت نودب( .......................................................................  )2

ةمربملا دوقعلا ىلع لدعملا اذه قبطي امك )ىتح رييغت نودب(... راجيإلا نم ةيتأتملا ليخادملا عضخت )3
.تاكرشلا عم

لجأ يف كلذو ةبيرضلاب فلكملا اهل عضخي يتلا بئارضلا ةضابق ىدل قحتسملا ةبيرضلا غلبم ىدؤي
.راجيإلا ليصحت يلي يذلا رهشلا نم )٠2( نورشعلا مويلا هاصقأ

)٠2( نيرشعلا مويلا لولحب راجيإلا ىلع ةبيرضلا قحتست ،دقعلا يف هيلع قفتملا لجألا ركذ مدع ةلاح يف
.راجيإلا نمث ناكملا رجؤم وأ لغتسم ددسي مل نإو ىتح مكحلا اذه قبطيو .رهش لك نم

)٠2( نيرشعلا مويلا خيراتب اقبسم لصحملا راجيإلا ىلع ةبيرضلا قحتست ،ةقباسلا ماكحألا ةاعارم عم
.هليصحت هيف مت يذلا رهشلا يلي يذلا رهشلا نم

.”.................................................. )رييغت نودب يقابلا( ..................................... خسف ةلاح يف

امك رّرحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٦٤ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:5١ ةداملا
: يتأي

: صوصخلا هجو ىلع ةعزوم ليخادم ربتعت:٦٤ ةداملا”

................................................... )رييغت نودب( ..................................................  )7 ىلإ )1

)3( ثالث لجأ يف ،ةسسؤملل يعامتجالا لامسأرلل صيصخت لحم نكت مل يتلا تاكرشلا حابرأ )8
.اهيلي امو٦1٠2 ةيلاملا ةنسلا حابرأب رمألا قلعتيو .تاونس

.”.................................... )رييغت نودب يقابلا( .............................. ةيبنجأ ةكرش ىلإ ةلوحملا حابرألا )9
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: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم78 ةداملا ماكحأ لّدعت:6١ ةداملا

ءاعو نم ،ةحارص اهؤافعإ مت يتلا حابرألا عيزوت نم ةيتأتملا ليخادملا ىنثتست :رركم78 ةداملا”
. يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا

.”........................................... )رييغت نودب يقابلا( ........................... ماكحألا هذه قيبطت نم ديفتست ال

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٤٠1 ةداملا ماكحأ لدعت:7١ ةداملا

)ىتح ريغت نودب( ......................... لخدلا ىلع ةبيرضلا بسحت :٤٠1 ةداملا”

نوناقلا اذه نم7٦ ةداملا نم5و٤ نيترقفلا يف ةروكذملا حنملاو تآفاكملاو تاضيوعتلاو روجألا ربتعت
ةبيرضلا ناونعب ردصملا نم عاطتقالل عضختو لصفنم يرهش طسق ةباثمب ،اهب ةصاخلا تاكاردتسالا اذكو
 : ةيتآلا تالدعملا بسح يلامجإلا لخدلا ىلع

ةطشنأ اذكو ،٤-7٦ ةداملا يف ةروكذملا روجألا ىلع ضيفخت قيبطت نودب ،ةبيرضلا نم ررحم% ٠1–
،5-7٦ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةتقؤم ةفصب نيدعاسم ةذتاسأك وأ ةبقارملا وأ سيردتلاو ثحبلا

ىرخألا ةيتابسانملا تاطاشنلا لك نع ةمجانلا روجألا عيمجل ةبسنلاب ضيفخت قيبطت نودب% 51–
 .يركفلا عباطلا تاذ

لدعمل ،نوناقلا اذه نم٦2 ةداملا يف نوروكذملا ةبيرضلاب نوفلكملا اهققــــحي يـــــتلا ليــــــخادـــــملا عضـــــخت
.ةبيرضلا نم ارّرحم% ٦2 ــب ردقي يبسن

.”.................................... )رييغت نودب يقابلا( ....................... صصحلا نع لزانتلا نع ةميقلا ضئاف

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم8٠1 ةداملا ماكحأ لّدعت:٨١ ةداملا

نيميقم ريغ صاخشأل ،)ىتح ريغت نودب( ................................. عفدب موقي يذلا نيدملا مزلي :8٠1  ةداملا”
.رئازجلاب

غلبم نم %٠3 ةبسنب ضيفخت قبطي ،ةيتامولعم تايجمرب لامعتسا نمضتت دوقع ماربإ ةلاح يف
.ىواتألا

.”..................................... )رييغت نودب يقابلا( ................................ عاطتقالا غلبم ّنإ

امك رّرحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم7٤1 ةداملا ماكحأ لّدعت:٩١ ةداملا
: يتأي

،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلل ةعضاخلا حابرألا عيزوت نم ةيتأتملا ليخادملا عضخت: رركم7٤1 ةداملا”
.نوناقلا اذه نم٠51 ةداملا بجومب ددحي لدعمب ةبيرضلا نم رّرحم يبيرض عاضخإ ىلإ

حابرألا عيزوت نم ةيتأتملا ليخادملا ،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا ءاعو ديدحت يف بستحت ال ،هّنأ ريغ
 .ةحارص ةافعملا

.”....................................... )رييغت نودب يقابلا( ................................. مكحلا اذه نم ديفتسي

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٠51 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٠٢ ةداملا

..................................................... )رييغت نودب( ...............................................)1 :٠51 ةداملا”

.لثملاب ةلماعملا ةدعاق )ىتح رييغت نودب( ............................................... )2

.”نوناقلا اذه نم رركم7٤1 ةداملا يف ةروكذملا ليخادملل ةبسنلاب ،ةبيرضلا نم ةرّرحم 51%–
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: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٦51 ةداملا ماكحأ لّدعت:١٢ ةداملا

............................................................ )رييغت نودب( .................................................–)1 :٦51 ةداملا”

صخي اميف .رئازجلاب نيميقم ريغ ) ىتح ريغت نودب( ..................... يلامجإلا غلبملا نم عاطتقالا متي– )2
ىواــتألا غــلــبــم نـــم %٠3 ةـبسنـب ضيـفـخـت قـيـبـطـت مـتـي ،ةـيـتاـموـلـعملا جمارـبـلا لاــمــعــتسا ةــنــمضتملا دوــقــعــلا
.”................................... )رييغت نودب يقابلا( .....................

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم9٦1 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٢٢ ةداملا

لك باستحا عم جد٠٠٠.٠٠3( )ىتح رييغت نودب( ............... مصخلل ةلباق نوكت ال–)1 :9٦1 ةداملا”
.)موسرلا

طاشنلاب ةقالع هل لفكتلا اذه نوكي نأ نود ثلاث فرط لدب ةسسؤم لبق نم ةعوفدملا لفكتلا فيراصم–
.سرامملا

.......................................................... )رييغت نودب( .................................................... )3 ىلإ )2

تاقفنلا ،يونسلا لامعألا مقر نم %1 دودح يف ىوس ،يئابجلا ديعصلا ىلع ،مصخلل ةلباق نوكت ال )٤
.ةينالديصلا هبشو ةينالديصلا داوملل يبطلا جيورتلاب ةقلعتملا

فيلاكتو هلاكشأ عيمجب راهشإلاب ةقلعتملا كلت ،صوصخلا هجو ىلع يبطلا جيورتلا تاقفن تائف لمشت
 .”تاجتنملا قالطإ

رّرحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2 رركم281 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٣٢ ةداملا
: يتأي امك

تاليوحتب ،ايميلقإ ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملا ىدل ،اقبسم حيرصتلا بجي :2 رركم281 ةداملا”
.رئازجلا يف نيميقملا ريغ نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا ةدئافل متت يتلا لاومألا

اقيبطت ضيفختلا وأ ءافعإلا نم ديفتست يتلا كلت وأ ةبيرضلل ةعضاخلا غلابملا ،ريبدتلا اذهب ةينعم دعت
.ةيلودلا ةيئابجلا تايقافتالا ماكحأ وأ يرئازجلا يئابجلا عيرشتلل

وأ ءافعإلا حنمت يتلا )ىتح رييغت نودب( ................... ةيئابجلا ةجلاعملا حضوت ةداهش ميدقت نّيعتي
  .ضيفختلا

عيرشتلل اقبط ةبقارملا نم جراخلا ىلإ ليوحتلا بلط عوضوم غلابملا ينثتسي ال ةداهشلا ميلست نإ
       .امهب لومعملا نييئابجلا ميظنتلاو

.”................................ )رييغت نودب يقابلا( ................................ مازلإ ةيكنبلا تاسسؤملا ىلع بجي

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم222 ةداملا ماكحأ لّدعت:٤٢ ةداملا

جاتنإ )ىتح رييغت نودب( .......................... %2 ـب ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا لّدعم دّدحي:222 ةداملا”
.علسلا

.”........... )رييغت نودب يقابلا( ...................... %3 ىلإ ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا لدعم عفري هّنأ ريغ

امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2 رركم3٦2 ةداملا ماكحأ لّدعت:5٢ ةداملا
: يتأي

: يتأي امك مسرلا غلبم ددحي :2 رركم3٦2 ةداملا”

،ينكس لامعتسا يذ لحم لك ىلع  جد٠٠٠.2و جد٠٠51 نيب ام–
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،ههباش ام وأ يفرح وأ يراجت وأ ينهم لامعتسا يذ لحم لك ىلع  جد٠٠٠.٤1 و جد٠٠٠٤ نيب ام–

،تاروطقملاو مييختلل ةأيهم ضرأ لك ىلع جد٠٠٠.52 و جد٠٠٠.٠1 نيب ام–

،ههباش ام وأ يفرح وأ يراجت وأ ،يعانص لامعتسا يذ لحم لك ىلع جد٠٠٠.231 و جد٠٠٠.22 نيب ام–
.هالعأ ةروكذملا فانصألا قوفت تايافنلا نم تايمك جتني

.”....................................... )رييغت نودب يقابلا( .................... ةقبطملا موسرلا ددحت

نوناق نم282و٤1رركم182و٠1 رركم182و8رركم182و٦72 داوملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:6٢ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

 : ةيتآلا كالمألا رصانع ،حيرصتلا تاءارجإل ابوجو عضخت:٦72 ةداملا”

،ةينبملا ريغو ةينبملا ةيراقعلا كالمألا–

،ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا–

: لثم ةلوقنملا لاومألا–

،)ليوأ زاغ(3مس٠٠22و )نيزنب(3مس٠٠٠2 اهتناوطسأ ةعس قوفت يتلا ةصاخلا تارايسلا•

،3مس٠52 قوفي كرحم ةعس تاذ ةيرانلا تاجاردلا•

،ةهزنلا نفسو توخيلا•

،ةهزنلا تارئاط•

،قابسلا لويخ•

،جد٠٠٠.٠٠5 اهتميق قوفت يتلا ةينفلا تاحوللاو فحتلا•

،ثيثأتلل ةصصخملا تالوقنملا•

،ةنيمثلا نداعملاو بهذلاو ةميركلا راجحألاو تارهوجملا•

: اهنم اميس ال ،ىرخألا ةيداملا تالوقنملا•

،تالافكلاو عئادولاو نويدلا–

،ةافولا ةلاح يف نيمأتلا دوقع–

.”ةيرمعلا عويرلا–

قوفت يتلا كالمألا ىلع )‰ 1( فلألا /دحاو ةبسنب كالمألا ىلع ةبيرضلا ددحت:8 رركم182 ةداملا”
.”جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠1

ةيشتفم ىدل مهكالمأب احيرصت ايونس اوبتتكي نأ ،ةبيرضلل نيعضاخلا ىلع بجي:٠1 رركم182 ةداملا”
.لجأ رخآك سرام13 خيراتب ،مهانكس رقمل ةعباتلا بئارضلا

بسح ،ةقحتسملا ةبيرضلا ديدستب ةبيرضلل نيعضاخلا فرط نم بتتكملا حيرصتلا قفري نأ بجي
.”عفدلاب راعشإ لودج لحم حيرصتلا رهظ نوكي .هالعأ8رركم182 ةداملا يف اهيلع صوصنملا غلابملا

هيلع صوصنملا لجألا يف كالمألا ىلع ةبيرضلاب قلعتملا حيرصتلا باتتكا مدع نإ:٤1 رركم182 ةداملا”
 .ةقحتسملا قوقحلا فعض يواست ةمارغ قيبطت عم يئاقلت يبيرض  عاضخإ ىلإ يدؤي ،٠1 رركم182 ةداملا يف
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نيثالث لجأ يف هتيعضو ةبيرضلل عضاخلا ّوسي مل اذإ ّالإ يئاقلتلا يبيرضلا عاضخإلا تاءارجإ قبطت ال
.”لوألا راذعإلا  غيلبت نم اموي )٠3(

:يتأي امك كالمألا ىلع ةبيرضلا عيزوت ددحي:282 ةداملا”

،ةلودلا ةينازيمل ،٠7%–

.”تايدلبلا ةينازيمل ،٠3%–

 : يتأي امك ررحت ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نمض رركم872 ةدام أشنت:7٢ ةداملا

: كالمألا ىلع ةبيرضلا قيبطت لاجم نم ىنثتست : رركم872 ةداملا”

،ةيفصت ةلاح يف ةثوروم ةكرت كالمأ–

.”يسيئرلا نكسلا لكشت كالمأ–

: يتأي امك رّرحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم553 ةداملا ماكحأ لّدعت:٨٢ ةداملا

مصخ دعب )ىتح رييغت نودب( .................... ءارجألا ريغ ةبيرضلاب نيفلكملا صخي اميف–)1 :553 ةداملا”
صوصنملا حيرصتلا عاديإل لجأ رخآ يلي يذلا رهشلا نم٠2 مويلا هاصقأ لجأ يف اهعفد قبس يتلا تاقيبستلا

.نوناقلا اذه نم81 ةداملا يف هيلع

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

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٦53 ةداملا ماكحأ لّدعت:٩٢ ةداملا

............................................... )رييغت نودب( ....................................)1 :٦53 ةداملا”

.............................................. )رييغت نودب( ......................................................... )2

ىلإ ةقحاللا تاقيبستلا عفد هيلع بجي )ىتح رييغت نودب( .................... ةبيرضلاب فلكملا رّيغي امدنع )3
.ةديدجلا ةيعضولل ةقفاوملا ةبيرضلا ضرف ناكمل بئارضلا ضباق قودنص

........................................ )رييغت نودب يقابلا( ......................... ةقيبست لك غلبم يواسي

............................................ )رييغت نودب( ............................................................. )٤

............................................ )رييغت نودب( ............................................................. )5

راعشإ لودج قيرط نع )ىتح رييغت نودب( ...........ةبيرضلا نم يقبتملا ديصرلا ةيفصت متت )٦
هيلع صوصنملا حيرصتلا عاديإل دّدحملا  لجألا يلي يذلا رهشلا نم  )٠2( نورشعلا مويلا هاصقأ لجأ يف عفدلاب

.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم151 ةداملا يف

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

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٠٦3 ةداملا ماكحأ لّدعت:٠٣ ةداملا

مل نيذلا ،753 ةداملا يف نيروكذملا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع %٠1 اهتبسن ةمارغ قبطت:٠٦3 ةداملا”
مازتلا لكل جد٠٠5 اهردق ةبوقع قيبطت )ىتح رييغت نودب( ................ مسرلا عفدب يراعشإلا لودجلا اوعدوي
.”يئابج

.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2 رركم173 ةداملا ماكحأ ىغلت:١٣ ةداملا
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يـناـثلا مـسقلا
لـيـجستلا

: يتأي امك ررحت رركم312 ةدام ،ليجستلا نوناق ىوتسم ىلع أشنت:٢٣ ةداملا

يئاضقلا مسرلا ىلإ طبـضلا باّـتـك اهررـحـي يتـلا هاندأ ةروكذملا دوقـعـلا عضخـت :رركم312 ةداملا”
: ةيتآلا ةفيرعتلا قفاوي لصفنم يئابج عباط عضو ةطساوب ىدؤملا ليجستلل

. جد٠3 ....................................................................... ةيسنجلا ةداهش -1

.جد٠3 ......................................................... ةيلدعلا قباوسلا ةفيحص -2

.”مسرلا اذه نم اينورتكلإ ةمّلسملا ةيلدعلا قباوسلا تاداهشو ةيسنجلا تاداهش ىفعت

11-71 مقر نوناقلا نم32 ةداملا بجومب ةلدعملا ،ليجستلا نوناق نم٦52 ةداملا ماكحأ لّدعت:٣٣ ةداملا
: يتأي امك رّرحتو ،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 يف خّرؤملا

تسيل )ىتح رييغت نودب( .................... ةيكلملا لقن نمث )1/5( سمخ اموزل عفدي نأ بجي )1 :٦52 ةداملا”
. ماكحألا هذهب ةينعم

يذلا ةيكلملا لقن نمث )1/5( سمخ ليكشت ةياغ ىلإ )ىتح رييغت نودب( ................. ءزج وأ نمثلا ناك اذإ )2
. اموزل رّرحي نأ بجي

نمث )1/5( سمخ ةلثمملا لاومألا اوقلت نيذلا نيرخآلا نيعدوملاو نييمومعلا نيفظوملاو نيقثوملا ّنإ )3
................................................. )رييغت نودب( ............................... عاديإك ةيكلملا لقن

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

ثلاثلا مسقلا
عـباـطلا

: يتأي امك رّرحتو ،عباطلا نوناق نم821 ةداملا ماكحأ لّدعت:٤٣ ةداملا

)ىتح ريغت نودب( ............. ةمّلسملا ةيعامجلا وأ ةيدرفلا نيرفاسملا لقن ركاذت عضخت:1–821 ةداملا”
.يوجلا لقنلل

.”............................ )ربيغت نودب يقابلا( .......................... ج.د٠٠٠.1 غلبمب ايفازج مسرلا اذه ددحيو

يف خّرؤملا81-51 مقر نوناقلا نم21 ةداملا بجومب ةممتملا عباطلا نوناق نم٦31 ةداملا لّدعت:5٣ ةداملا
: يتأي امك رّرحتو ،٦1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو51٠2ةنس ربمسيد٠3

٠5 نمضتملا )ىتح رييغت نودب(................ رئازجلا يف مّلسملا رفسلا زاوج رادصإ عضخي:٦31 ةداملا”
.ةحفص

.)جد٠٠٠3( رانيد فالآ ةثالث هردق عباط مسرل رّصقلل رئازجلا يف مّلســــــملا رفــــســـــلا زاوـــــــج رادـــصإ عـضــخي

.”................................... )رييغت نودب يقابلا( .............................. مسرلا اذه عفدي

81-51 مقر نوناقلا نم31 ةداملا بجومب ةثدحملا عباطلا نوناق نمرركم٦31 ةداملا لّدعت:63 ةداملا
: يتأي امك ررحت٦1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو51٠2ةنس ربمسيد٠3 يف خّرؤملا
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عباط مسرل جراخلاب ةميقملا ةيرئازجلا ةيلاجلا دارفأل رفسلا زاوج رادصإ عضخي: رركم٦31 ةداملا”
ةـيـبـنـجألا تالــمــعــلا لــباــقــم راــنــيدــلا فرص راــعسأ بسح )جد٠٠٠٦(يرئازج راــنــيد فالآ ةــتس غــلــبــم لداــعـــي
.)ةحفص٠5(نيسمخ نمضتملا )ىتح رييغت نودب( ..............................

عباط مسرل جراخلاب ةميقملا ةيرئازجلا ةيلاجلا دارفأ نم ةبلطلاو رّصقلل رفسلا زاوج رادصإ عضخيو
.”ةيبنجألا تالمعلا لباقم رانيدلا فرص راعسأ بسح )جد٠٠٠3( رانيد فالآ ةثالث غلبم لداعي

 : يتأي امك ررحتو ،عباطلا نوناق نم1٤1 ةداملا ماكحأ لّدعت:7٣ ةداملا

لصو ةطساوب عباطلا قح عفدل ،اهديدجت وأ اهميلست ءانثأ يبنجألا ةماقإ تاقاطب عضخت:1٤1 ةداملا”
:هتميق ،بئارضلا ةضابق ىدل

،)2( نيتنس ةّدمل مّلست يتلا تاقاطبلل ،جد٠٠٠٦–

.تاونس )٠1( رشع ةّدمل مّلست يتلا تاقاطبلل ،جد٠٠٠.٠3–

مسر ديدست هنع بترتي ةلثامم ةخسن ميلست ّنإف ،يبنجألا ميقملا ةقاطب فالتإ وأ عايض ةلاح يفو
)٠1( رشع ةّدمل مّلست يتلا تاقاطبلل جد٠٠٠٦و ،)2( نيتنس ةّدمل مّلست يتلا تاقاطبلل ،جد٠٠٠3 هتميق

.هالعأ ةروكذملا ديدجتلا قوقح نع الضف كلذو ،تاونس

.”....................)رييغت نودب يقابلا(..................... ةلود قبطت امدنع ،هّنأ ريغ

 :يتأي امك ررحتو ،عباطلا نوناق نم2٤1 ةداملا ماكحأ لّدعت:٨٣ ةداملا

بارتلا قوف اينهم اطاشن نوسرامي نيذلا بناجألل ةمّلسملا ةصاخلا ةقاطبلا عضخت:2٤1 ةداملا”
.ةلودلا ةينازيم ةدئافل جد٠٠٠.٠3 هتميق عباط ّقح عفد ىلإ ،اهديدجت وأ اهميلست ءانثأ ،ينطولا

هتميق مسر ديدست هنع بترتي ةلثامم ةخسن ميلست ّنإف ،ةقاطبـــــــلا هذــــــه فالـــــــتإ وأ عايــــــض ةــــــلاـــــــح يفو
.”............................................ )رييغت نودب يقابلا( .................................. جد51.٠٠٠

عبارلا مسقلا
لامعألا مقر ىلع موسرلا

:يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم2 ةداملا ماكحأمّمتت:٩٣ ةداملا

: ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل ابوجو عضخت:2 ةداملا”

........................................................... )رييغت نودب( ........................................ )31 ىلإ )1

.”اينورتكلإ ةزجنملا عيبلا تايلمع )٤1

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم8 ةداملا ماكحأ لّدعت:٠٤ ةداملا

 : ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا قيبطت لاجم نم ىنثتست:8 ةداملا”

.................................)رييغت نودب( ..................... : يتأي امب ةقلعتملا عيبلا تايلمع )1

.ىغلم )2

.”..................................... )رييغت نودب يقابلا( ........................... ةزجنملا تايلمعلا )3

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم32 ةداملا ماكحأ لّدعت:١٤ ةداملا

.”% 9  ــب ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل ضفخملا لدعملا  ددحي:32 ةداملا”
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:هاندأ ةنّيبملا تامدخلاو تايلمعلاو لاغشألاو داوملاو تاجوتنملا ىلع لدعملا اذه قبطيو

................................. )رييغت نودب( ........................................... )٠3 ىلإ )1

.”اينورتكلإ ةزجنملا عيبلا تايلمع )13

:يتأي امك ررحت رركم32 ةدام ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق ىوتسم ىلع أشنت:٢٤ ةداملا

.% ٠ لدعمب ةفاضملا ةميقلا ىلع مسر أشني  :رركم32 ةداملا”

قبطيو .اهل نيعضاخلا ريغل ةبيرضلاب نيدملا ةفص حنمي ال ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم %٠ لدعم ّنإ
ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا وأ ءافعإلاب ءارشلا نم ةديفتسملا تامدخلاو علسلاو داوملا ءارش تايلمع ىلع
.تاسسؤملا تايربك ةيريدمل ةعباتلا تاكرشلا فرط نم ةققحملا ،ةفاضملا

ةيريدمل ةعباتلا تاكرشلل ةبسنلاب ،٠2٠2 ةنس ليربأ لّوأنم ءادتبا ذافنلا زيح ريبدتلا اذه لخدي
.12٠2ةنس يفناجلّوأ نم ءادتبا ينطولا بارتلا ةفاك لمشيل هعيسوت متيسو تاسسؤملا تايربك

ةينورتكلإ تانايبل ،ةينعملا تائيهلاو تارادإلا نيب ةيدام ريغ تالدابم ربع ريبدتلا اذه قيبطت متي
اذهو ،يئابجلا فيرعتلا مقر فييكت ربع ،ةافعملا وأ ءافعإلاب ءارشلا قفو ةانتقملا تامدخلاو علسلاب قلعتت
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلاو ءافعإلاب ءارشلا تاداهش نم الدب

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم52 ةداملا ماكحأ لّدعت:٣٤ ةداملا

ىلع قبطي ،يبسن لدعمو ةتباث ةصح نم نوكتي كالهتسالا ىلع يلخاد مسر سسؤي:52 ةداملا”
)ىتح رييغت نودب( ............................ هاندأ ةدراولا تافيرعتلا بسحو ،لودجلا يف ةنيبملا تاجوتنملا

: هاندأ ةنّيبملا علسلاو تاجوتنملا ،كالهتسالا ىلع يلخادلا مسرلا ىلإ اضيأ عضخت

ةفيرعتلامقر
لدعملاةيكرمجلا تاجوتنملا نييعت

30 %3 لصفلا  م نوملس

9٠.3٦

12.29.32.3٠78

92.29.32.3٠78

13.29.32.3٠78

93.29.32.3٠78

٠2.39.32.3٠78

٠3.39.32.3٠78

% 30

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

ةلمعتسم ىرخأ فانصأو ةلمعتسم ةسبلأ

ةحفصم ------

اهريغ ------

ةحفصم ------

اهريغ ------

3مس٠٠٠2 زواجتت ال نكلو3مس٠٠81قوفت ةناوطسأ تاذ -----

3مس٠٠٠3 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2قوفت ةناوطسأ تاذ -----

.................................................................)Hóh¿ J¨«Ò( .....................................................
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ةفيرعتلامقر
لدعملاةيكرمجلا تاجوتنملا نييعت

12.٤9.32.3٠78

92.٤9.32.3٠78

13.٤9.32.3٠78

93.٤9.32.3٠78

٠1.19.٤2.3٠78

٠9.19.٤2.3٠78

٠1.99.٤2.3٠78

19.99.٤2.3٠78

99.99.٤2.3٠78

م٠1.19.23.3٠78

م٠9.19.23.3٠78

م٠1.39.23.3٠78

٠9.39.23.3٠78

م11.99.23.3٠78

م91.99.23.3٠78

12.99.23.3٠78

92.99.23.3٠78

٠1.19.33.3٠78

٠9.19.33.3٠78

٠1.99.33.3٠78

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

ةحفصم ------

اهريغ ------

ةحفصم ------

اهريغ ------

ةحفصم -----

اهريغ -----

ةحفصم -----

)ايتاذ ةكرحتم( نافاراك عون نم مييختلل تارايس ------

اهريغ ------

3مس٠٠52 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2 قوفت ةناوطسأ تاذ ،ةحفصم

3مس٠٠52 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2 قوفت ةناوطسأ تاذ ،اهريغ

3مس٠٠12 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2 قوفت ةناوطسأ تاذ

3مس٠٠52 زواجتت ال نكلو3مس٠٠12 قوفت ةناوطسأ تاذ -----

3مس٠٠12 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2قوفت ةناوطسأ تاذ ،ةحفصم

3مس٠٠12 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2 قوفت ةناوطسأ تاذ ،اهريغ

ةحفصم ------

اهريغ ------

ةحفصم -----

اهريغ -----

ةحفصم -----
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ةفيرعتلامقر
لدعملاةيكرمجلا تاجوتنملا نييعت

19.99.33.3٠78

99.99.33.3٠78

13.93.٠٤.3٠78

93.93.٠٤.3٠78

1٤.93.٠٤.3٠78

9٤.93.٠٤.3٠78

25.93.٠٤.3٠78

35.93.٠٤.3٠78

17.93.٠٤.3٠78

97.93.٠٤.3٠78

18.93.٠٤.3٠78

98.93.٠٤.3٠78

11.9٤.٠٤.3٠78

91.9٤.٠٤.3٠78

٠3.9٤.٠٤.3٠78

19.9٤.٠٤.3٠78

99.9٤.٠٤.3٠78

م٠5.3٠78.11.92

م٠5.3٠78.91.92

م٠5.3٠78.13.92

23.92.٠5.3٠78

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

)ايتاذ ةكرحتم( نافاراك عون نم مييختلل تارايس ------

اهريغ------

ةحفصم ------

اهريغ ------

ةحفصم ------

اهريغ ------

3مس٠٠٠2 زواجتت ال نكلو3مس٠٠81 قوفت ةناوطسأ تاذ ------

3مس٠٠٠3 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2 قوفت ةناوطسأ تاذ ------

ةحفصم ------

اهريغ ------

ةحفصم ------

 اهريغ ------

ةحفصم ------

 اهريغ ------

)ايتاذ ةكرحتم( نافاراك عون نم مييختلل تارايس -----

ةحفصم ------

 اهريغ ------

3مس٠٠52 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2 قوفت ةناوطسأ تاذ ، ةحفصم

3مس٠٠52 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2 قوفت ةناوطسأ تاذ ،اهريغ

3مس٠٠12 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2 قوفت ةناوطسأ تاذ

3مس٠٠52 زواجتت ال نكلو3مس٠٠12 قوفت ةناوطسأ تاذ ------
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ةفيرعتلامقر
لدعملاةيكرمجلا تاجوتنملا نييعت

م٠5.3٠78.92.1٤

م٠5.3٠78.92.9٤

15.92.٠5.3٠78

95.92.٠5.3٠78

11.93.٠5.3٠78

91.93.٠5.3٠78

٠3.93.٠5.3٠78

19.93.٠5.3٠78

99.93.٠5.3٠78

13.93.٠٦.3٠78

93.93.٠٦.3٠78

1٤.93.٠٦.3٠78

9٤.93.٠٦.3٠78

25.93.٠٦.3٠78

35.93.٠٦.3٠78

17.93.٠٦.3٠78

97.93.٠٦.3٠78

18.93.٠٦.3٠78

98.93.٠٦.3٠78

11.9٤.٠٦.3٠78

91.9٤.٠٦.3٠78

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

3مس٠٠12 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2قوفت ةناوطسأ تاذ ، ةحفصم

3مس٠٠12 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2 قوفت ةناوطسأ تاذ ،اهريغ

ةحفصم ------

اهريغ ------

ةحفصم ------

اهريغ ------

)ايتاذ ةكرحتم( نافاراك عون نم مييختلل تارايس -----

ةحفصم ------

اهريغ ------

ةحفصم ------

اهريغ ------

ةحفصم ------

اهريغ ------

3مس٠٠٠2 زواجتت ال نكلو3مس٠٠81 قوفت ةناوطسأ تاذ ------

3مس٠٠٠3زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2 قوفت ةناوطسأ تاذ ------

ةحفصم ------

اهريغ ------

ةحفصم ------

اهريغ ------

ةحفصم ------

 اهريغ ------
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ةفيرعتلامقر
لدعملاةيكرمجلا تاجوتنملا نييعت

٠3.9٤.٠٦.3٠78

19.9٤.٠٦.3٠78

99.9٤.٠٦.3٠78

م٠7.3٠78.11.92

م٠7.3٠78.91.92

م٠7.3٠78.13.92

23.92.٠7.3٠78

م٠7.3٠78.92.1٤

م٠7.3٠78.92.9٤

15.92.٠7.3٠78

95.92.٠7.3٠78

11.93.٠7.3٠78

91.93.٠7.3٠78

٠3.93.٠7.3٠78

19.93.٠7.3٠78

99.93.٠7.3٠78

م78.3٠

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

% 30

)ايتاذ ةكرحتم( نافاراك عون نم مييختلل تارايس -----

ةحفصم ------

اهريغ ------

3مس٠٠52 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2 قوفت ةناوطسأ تاذ ، ةحفصم

3مس٠٠52 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2قوفت ةناوطسأ تاذ ،اهريغ

3مس٠٠12 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2قوفت ةناوطسأ تاذ

3مس٠٠52 زواجتت ال نكلو3مس٠٠12 قوفت ةناوطسأ تاذ ------

3مس٠٠12 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2 قوفت ةناوطسأ تاذ ،ةحفصم

3مس٠٠12 زواجتت ال نكلو3مس٠٠٠2قوفت ةناوطسأ تاذ ، اهريغ

     ةحفصم ------

 اهريغ ------

     ةحفصم ------

 اهريغ ------

)ايتاذ ةكرحتم( نافاراك عون نم مييختلل تارايس -----

     ةحفصم ------

 اهريغ ------

ءارولل عوجرلا ماظن عم عفدلا ةيعابر ةجارد

.......................)Hóh¿ J¨«Ò Mà≈(

٠٠.٠9.9٤.17٤8% 30  اهريغ ---
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: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم9٤و5٤و3٤ داوملا ماكحأ لدعت:٤٤ ةداملا

2٤ ةداملاو2و1-2٤ ةداملا ماكحأ نم ةدافتسالل نولباقلا ةبيرضلاب نونيدملا نوكي نأ بجي:3٤ ةداملا”
بئارضلل يئالولا ريدملا وأ تاسسؤملا تايربك ريدم هذختي ررقم بجومب مهدامتعا ىلع اولصحت دق ،رركم
.”ايميلقإ صتخملا

ريدم نم يعسب ،ايونس ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ةافعملا تايرتشملا صخر دادعإ مّتي:5٤ ةداملا”
ةبيرضلاب نينيدملل ةبسنلاب بئارضلا زكرم سيئر وأ بئارضلل يئالولا ريدملا وأ تاسسؤملا تايربك
.زكارملا هذهل نيعباتلا

.”............................................ )رييغت نودب يقابلا( ................................. ،ةيداعلا ةصحلا عفرت نأ نكمي

تايربك ريدم نم رارق ىلع ءانب )ىتح رييغت نودب( .......................... ماكحألل تافلاخملا نإ:9٤ ةداملا”
.ايميلقإ صتخملا بئارضلل يئالولا ريدملا وأ تاسسؤملا

بئارضلل يئالولا ريدملا وأ تاسسؤملا تايربك ريدم نوكي ،ةحارص ةتبثم شغ تالواحم ةلاح يف
.”دامتعالا بحس رارقإب الهؤم

 : يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم )3-٠5 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:5٤ ةداملا

............. )رييغت نودب( ..... ،مصخلل لباقلا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل يلكلا مسحلا رذعت اذإ:٠5 ةداملا”

........................................................ )رييغت نودب( ................................................... - )1

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

: يف قرافلا – )3

لاومألاو عئاضبلاو داوملا ءانتقا ىلع يداعلا لدعملا قيبطت نع جتانلا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا لّدعم–
،مسرلل ةعضاخلا تايلمعلا ىلع ضفخملا لّدعملاو تامدخلاو كالهتسالل ةلباقلا

لاومألاو عئاضبلاو داوملا ءانتقا ىلع يداعلا لّدعملا قيبطت نع جتانلا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا لدعم–
،مسرلل ةعضاخلا تايلمعلا ىلع% ٠  ةبيرضلا لدعمو تامدخلاو كالتهالل ةلباقلا

عئاضبلاو داوملا ءانتقا ىلع ضفخملا لدعملا قيبطت نع جتانلا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا لدعم–
.”مسرلل ةعضاخلا لامعألا ىلع% ٠ ةبيرضلا لدعمو تامدخلاو كالتهالل ةلباقلا لاومألاو

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم رركم٠5 ةداملا ماكحأ ممتت:6٤ ةداملا

: ةيتآلا طورشلاب ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا دادرتسا حنم طبتري: رركم٠5 ةداملا”

.................................................. )رييغت نودب( .............................................. كسم–

.................................................. )رييغت نودب( ........................................ راهظتسا–

.................................................. )رييغت نودب( ............................................... نايب–

لصفلل )ىتح رييغت نودب( ............... ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ضورق دادرتسا تابلط ميدقت بجي–
.بولطملا دادرتسالاب ينعملا

يلت يتلا ةنسلا نم ،لجأ رخآك ليربأ٠3 يف ،دادرتسالا تابلط مدقت نأ بجي ،ايئزج نينيدملل ةبسنلاب
.ضرقلا اهيف لكشت يتلا كلت

.”........................ )رييغت نودب يقابلا( ................... ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ضرق لكشتي نأ بجي–
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: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم3 رركم٠5 ةداملا ماكحأ لّدعت:7٤ ةداملا

رركم٠5و٠5 نيتداملا )ىتح رييغت نودب( ......... بلط  تمدق يتلا تاسسؤملا نكمي:3 رركم٠5 ةداملا”
.لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم

.”................................... )رييغت نودب يقابلا( ..............................% ٠3 لدعمب يلاملا قيبستلا ددحي

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٦7 ةداملا ماكحأ لّدعت:٨٤ ةداملا

لسري نأ وأ مّلسي نأ ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل ةعضاخ تايلمعب موقي صخش لك ىلع )٦7:1 ةداملا”
تقولا سفن يف ةقحتسملا ةبيرضلا ديدستو ،ةبيرضلل ةعضاخلا تايلمعلا )ىتح رييغت نودب( ....................

.فشكلا اذه بسح

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

سماخلا مسقلا
ةرشابملا ريغ بئارضلا

: يتأي امك ررحتو ،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم892 ةداملا ماكحأ لدعت:٩٤ ةداملا

ريغ ،لقألا ىلع% 15 دودح )ىتح رييغت نودب( ............ ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت :892 ةداملا”
 .ةكارشلا طورشب نيمزلم اوسيل ، غضملا وأ قشنلل ةهجوملا ةيغبتلا داوملا يعناص نأ

قشنلل ةيغبتلا داوملا يعناص نأ ريغ ،لقألا ىلع )ىتح ريغت نودب( ....................... عناص دامتعا عضخي
.ةكارشلا بجاوب نيمزلم ريغ غضملاو

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

رركم سماخلا مسقلا
ةيئابج تاءارجإ

  :يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ىلوألا ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٠5 ةداملا

باتتكا ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظنل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نّـيعتي: ىلوألا ةداملا”
،هجذومن ةيئابجلا ةرادإلا ددحت ،اصاخ احيرصت ،طاشنلا ةسرامم ناكم هل عباتلا بئارضلا شتفم ىلإ لاسرإو
.ةنس لك نم رياربف لوأ لبق كلذو

.”........... )رييغت نودب يقابلا( ............. ،ةيئابجلا ةرادإلا نم بلط لك دنع ،ميدقتو كسم مهيلع نـّيعتي امك

ررحت2 ةدام ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم لوألا ءزجلا نــــم لوألا باــــبلا ىوـــتـــســـم ىلــــع أــــشـــنـــت:١5 ةداملا
  : يتأي امك

،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظنل عضاخلا ةبيرضلاب فلكملا ىلإ ةيئابجلا ةرادإلا لسرت:2 ةداملا”
نم ةنس لكب اصاخ مييقتلاب اراعشإ نمضتي اغيلبت ،مالتسالاب راعشإ عم اهيلع ىصوم ةلاسر بجومب
.ةيفازجلا ةرتفلا تاونس

لاسرإل ءاوس ،غيلبتلا مالتسا خيرات نم ارابتعا ،اموي )٠3( نوثالث هتدم لجأب رمألاب ينعملا عتمتي
.اهلوبق هنكمي يتلا ماقرألا نايبت عم ،هتاظحالم ءادبإل وأ هلوبق

ضرفل ساسأك غّلبملا لامعألا مقر يفازج دمتعي ،ددحملا لجألا يف ةباجإلا مدع وأ ةقفاوملا ةلاح يفو
.ةبيرضلا

تاحارتقالا ةيئابجلا ةرادإلا تضفر اذإ وأ ،ايئاهن هل غّلبملا يفازجلا غلبملا ةبيرضلاب فلكملا ضفر اذإ
نأ ،هيلع ةبيرضلا ضرف سسأ ريدقت دعب ،ريخألا اذهل نكمي هنإف ،رمألاب ينعملا فرط نم اهل ةمدقملا ةداضملا

.”هاندأ٠9 ىلإ17 نم داوملا يف ةددحملا طورشلا نمض ،ةيعازن ىوكش ميدقتب ةبيرضلا ضيفخت بلطي

.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم رركم3 ةداملا ماكحأ ىغلت:٢5 ةداملا
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ررحت21 ةدام ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم لوألا ءزجلا نـم عبارـــــلا بابلا ىوــــتســـــم ىلــــــع أشـــــنت:٣5 ةداملا
: يتأي امك

،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا سسأ مييقت ءاغلإ ةبيرضلاب فلكملا وأ ةيئابجلا ةرادإلا نكمي:21 ةداملا”
.”اهيلع قافتالا مت يتلا نيتنسلا ةرتفل ةيناثلا ةنسلا نم ليربأ لوأ لبق

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم31 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٤5 ةداملا

نكمي ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2 رركم282 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم:31 ةداملا”
زواجتي امدنع ،انوناق ةسسؤم تامولعم ىلع ءانب ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظن ةيئابجلا ةرادإلا يغلت نأ

.”نوناقلا سفن نم1 رركم282 ةداملا يف اهيلع صوصنملا غلابملا ،ةيئابجلا ةرادإلا هتححص يذلا لامعألا مقر

تاءارجإلا نوناق نم لوألا ءزجلا نم عبارلا بابلا نم لوألا لصفلا ىوتسم ىلع أشنت:55 ةداملا
: يتأي امك ررحت٤1 ةدام ،ةيئابجلا

لامعألا مقر نم%٠2 قوفي ةيفازجلا ةرتفلا تاونس نم ةنسل لامعألا مقر نأ نّـيبت اذإ:٤1 ةداملا”
موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم1 رركم282 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةبتعلا زواجت نود ،دمتعملا
.”العف ققحملا لامعألا مقر ساسأ ىلع ةيوست ءارجإ متي ،ةلثامملا

تحت ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم لوألا ءزجلا نم عبارلا بابلا ىوتسم ىلع ناث لصف أشني:65 ةداملا
.”يفازجلا ماظنلا نالطب” ناونع

تاءارجإلا نوناق نم لوألا ءزجلا نم عبارلا بابلا نم يناثلا لصفلا ىوتسم ىلع أشنت:75 ةداملا
: يتأي امك ررحت51 ةدام ،ةيئابجلا

ريغ تامولعم ساسأ ىلع اهغلبم ديدحت متي امدنع ةلطاب ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا حبصت:51 ةداملا”
 .نوناقلا بجومب اضورفم اهكسم وأ اهرادصإ نوكي يتلا قئاثولا ةحص مدع ظحالي امدنع وأ ،ةحيحص

ةبيرضلاب فلكملا يف ترفوت اذإ ديدج مييقت دادعإ ،هالعأ2 ةداملا يف ةددحملا طورشلل اقبط ،ذئدنع متيو
.”ماظنلا اذه نم ةدافتسالل اهيلع صوصنملا طورشلا

،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم لوألا ءزجلا نم عبارلا بابلا ىوتسم ىلع ثلاث لصف أشني:٨5 ةداملا
.”يفازجلا ماظنلا ليدعت” ناونع تحت

تاءارجإلا نوناق نم لوألا ءزجلا نم عبارلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا ىوتسم ىلع أشني:٩5 ةداملا
: يتأي امك ررحت٦1 ةدام ،ةيئابجلا

.اهل ددح يتلا ةيفازجلا ةرتفلا نم ىلوألا ةنسلا لالخ يفازجلا ريدقتلا متي :٦1 ةداملا”

.”ديدج عيرشت رودص ةلاح يف وأ طاشنلا رييغت ةلاح يف هليدعت نكميو

،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم لوألا ءزجلا نم عبارلا بابلا ىوتسم ىلع عبار لصف أشني:٠6 ةداملا
.”ددجلا ةبيرضلاب نيفلكملل ةبسنلاب يفازجلا ماظنلا ديدحت تاءارجإ” ناونع تحت

تاءارجإلا نوناق نم لوألا ءزجلا نم عبارلا بابلا نم عبارلا لصفلا ىوتسم ىلع أشنت:١6 ةداملا
: يتأي امك ناررحتو رركم71و71 ناتدام ،ةيئابجلا

نم يفناج لوأ نم ءادتبا ّالإ ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلل ددجلا ةبيرضلاب نوفّلكملا عضخي ال:71 ةداملا”
.لقألا ىلع رهشأ )3( ةثالث ةدمل مهطاشن اوسرام اونوكي نأ ةطيرش ،مهطاشن ةيادب ةنس يلت يتلا ةنسلا

.”مهطاشنل ةيناثلا ةنسلا نم يفناج لوأ نم ءادتبا ّالإ ،ماظنلا اذهل مهعوضخ لوبق نكمي ال ،كلذ فالخبو

ةداملا بجومب هيلع صوصنملا حيرصتلا باتتكا ددجلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نّيعتي: رركم71 ةداملا”
،ايلعف ققحملا لامعألا مقر ناونعب قحتسملا ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا غلبم ديدستو ،نوناقلا اذه نم ىلوألا

.ةيئاقلت ةفصبو ايلصف



١٨ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣
23م٩١٠٢ ةنسربمسيد٠٣

باتتكا دنع يقيقحلا حبرلا ماظن بسح ةبيرضلل عوضخلا اوراتخي نأ ددجلا ةبيرضلاب نيفلكملا نكمي
.”ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم381 ةداملا يف هيلع صوصنملا دوجولاب حيرصتلا

: يتأي امك ررحت5 ةرقفب ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم27 ةداملا ماكحأ مّمتت:٢6 ةداملا

............................................................ )رييغت نودب( ........................................ )٤ ىلإ1 نم:27 ةداملا”

ةبيرضلا ماظنل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملل لامعألا مقر ريدقتب ةقلعتملا ىواكشلا مدقت نأ بجي– )5
.مييقتلا راعشإل يئاهنلا غيلبتلا خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٦( ةتس لجأ يف ،ةديحولا ةيفازجلا

.”............................................................ )رييغت نودب( ........................................................................– )٦

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٤٦1 ةداملا ماكحأ لّدعت:٣6 ةداملا

اهيف ّمت يتلا ةنسلا نم )ىتح رييغت نودب( ....................... باسحلا ىلع تاقيبستلاب حّرصي:٤٦1 ةداملا”
.حابرألا قيقحت

ىلإ روبجملا غلبملا نوّبصيو ،ةبيرضلاب نيفلكملا فرط نم ةبيرضلا نم يقبتملا غلبملا ةيفصت متت
رهشلا نم )٠2( نورشعلا مويلا هاصقأ لجأ يف ةعوفدملا طاسقألا مصخ دعب ،قبسم راطخإ نود ،ىندألا رانيدلا
ةرشابملا بئارضلا نوناق نم151 ةداملا يف هيلع صوصنملا حيرصتلا عاديإل ددحملا خيراتلا يلي يذلا

.ةلثامملا موسرلاو

.)٠5 مقر ج ةلسلس( عفدلاب راعشإ لودج ةطساوب يقبتملا غلبملا ددسي

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

سداسلا مسقلا
ةفلتخم ةيئابج ماكحأ

٦1٠2 ةنس ربمسيد82 يف خّرؤملا٤1-٦1 مقر نوناقلا نم27و17و٠7 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤6 ةداملا
: يتأي امك ،هنم37 ةداملا ىغلت امك71٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

،ايلحم ةعنصملا وأ ةدروتسملا ةزهجألا ىلع قبطــــيو ةيوــــقاــــطلا ةــــيلاعــــفلل مــــسر ســــسؤـــي:٠7 ةداملا”
مّكحتلا ريياعم ىلإ رظنلاب اطرفم اهكالهتسا ربتعي يتلا ةيلورتبلا تاجوتنملاو ،زاغلاو ءابرهكلاب ةلغتشملا

  .هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا ةقاطلا يف

ةبسنلاب عنصملا نم جورخلا دنعو ةدروتسملا ةزهجألل ةبسنلاب ةكرمجلا دنع مسرلا اذه عفد قحتسي
 .ايلحم ةجتنملا ةزهجألل

مسوـلاو فـيـنصتـلاو ةـيـلاـعـفـلاـب ةصاخلا دـعاوـقـلـل ةـعضاخلاو ءاـبرـهـكـلاـب ةــلــغــتشملا ةزــهــجألا صخــي اــمــيــف
: يتآلا يدعاصتلا مّلُسلا بسح ،يوقاطلا فنصلا بسح ةيوقاطلا ةيلاعفلا مسر قّبطي ،ةيوقاطلا

: ايلحم ةعونصملا ةزهجألل ةبسنلاب–

يوقاطلا فنصلا بسح ةيوقاطلا ةيلاعفلا مسر لدعم

ز ىتح دجبأ ،+ أ ،++ أ

% 5% 10% 15% 30

 :ةدروتسملا ةزهجألل ةبسنلاب–
يوقاطلا فنصلا بسح ةيوقاطلا ةيلاعفلا مسر لدعم

ز ىتح دجبأ ،+ أ ،++ أ

% 5% 20% 30% 40
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بسح ءابرهكلاب ةلغتشملاو ايلحم ةعّنصملا وأ ةدروتسملا ةزهجألا ىلع ةيوقاطلا ةيلاعفلا مسر قبطي
:يتأي امك ،هالعأ روكذملا مّلُسلا

فــنصلا نــّيــبــت ةــقــيــثو ميدــقــت نييــلحملا نيجــتــنملاو نــيدروــتسملا ىلع نــّيــعــتــي ،مــهــحــيرصت ىلإ اداــنسإ
تاجتنملل ةبسنلاب .ءازجألا وأ ةيئاهنلا تاجتنملا نّومم فرط نم ةمدقم ،جتنملا  هيلإ  يمتني  يذلا يوقاطلا
ةنس ويلوي لّوأ نم ءادتبا ةزجنملا داريتسالا تايلمعب ةقلعتملا تاحيرصتلا مازتلالا اذه صخي ،ةدروتسملا

71٠2.

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةيوقاطلا  ةيلاعفلا ىلع ةيدعبلاو ةيلبقلا ةباقرلا متت

لدعملل اقبط مسرلا ةميق عفدل نيفلاخملا ةيوقاطلا ةيلاعفلا ميسوت دعاوقب ةقلعتم ةفلاخم ّيأ ضّرعت
ضّرعت امـــك .ةدروتســـملا ةزهــــجألل ةبسنلاـــــب%٠٤و ايلحـــــم ةعوــــنـــــصـــــملا ةزــــهــــــجألل ةبــــــســـــنلاب%٠3 يأ ،ىلعألا
.ايلحم عونصملا زاهجلا وأ دروتسملا زاهجلا ةميق نيترم لداعت ةيلام ةمارغ عفدل نيفلاخملا

صوصنملا ةزهجألا تائف
ميظنتلا قيرط نع اهيلع

/يفيرعتلا دنبلا
تاجوتنملا نييعتيعرفلا دنبلا

تاذ فييكتلا ةزهجأ
.يلزنملا مادختسالا

تادمجمو تاجالث
ةدمجم ةجالث( اهتاعومجمو

.)يلزنملا مادختسالل

حيباصمو ةجاّهو حيباصم
) ةعشم ( ةجمدم ةيرولف

. )يلزنملا مادختسالل(

٤8 .51 م

٤8 .81 م

2.9358 م

13.9358 م

تاذ ةــــحورمب ةدّوزملا ءاوــــهــــلا فــــيــــيــــكــــت ةزــــهــــجأو تآلا
امب ،ةبوطرلاو ةرارحلا ةجرد رييغتل رصانعو ،كّرحم

نأ نكمي الو ةبوطرلا ةجرد سيقت يتلا كلت كلذ يف
ةيلخادلا اهتادحو ،ءاوهلا تافيكم( لصفنم لكشب لّدعت
:ءانثتساب ،ةلصفنم ةروصب ةمّدقملا ،ةيجراخلاو
ىّمسي امو ةيبيكرتلا تاعانصلل ةّدعملا تاجتنملا–
،DKC فنص نم تاعومجملا

.ةعاس/UTB٠٠٠٤2 نع ديزت ةعسب تادحو–

تالآو تادعملا نم اهريغو تادمجم تادربمو تاجالث
،هريغ وأ يئابرهك زيهجت تاذ ةدوربلا جاتنإ ةزهجأو
يف ةمدختسملا تالآلا نم اهريغو ةرارحلا تاخضم
: ءانثتساب ،51.٤8 دنبلا يف ةروكذملا ءاوهلا فييكت
ىّمسي امو ةيبيكرتلا تاعانصلل ةّدعملا تاجتنملا–
،DKC فنص نم تاعومجملا

ةلصفنم ةيجراخ باوبأب ةدّوزم ةدمجم ةجالث عّمجم–
،رتل٠5٦ زواجتت نيزخت ةعسو
زواجتتو ةنزخ عون نم تاظفاح– تادمجم ثاثأ–

.رتل٠٠8 اهتعس
زواجتت ةنازخ عون نم تاظفاح–تادمجم ثاثأ–

.رتل٠٠9 اهتعس
ازاهج نّمضتي تاجتنملا ضرعو ظفحل  رخآ ثاثأ–
.ديربتلل

قوف ةعشألا تاذ ادع ام ،ةجاّهو ىرخأ تاونقو حيباصم
:ءانثتساب .ءارمحلا تحت ةعشألا وأ ةيجسفنبلا

،طلوف٠٠1 زواجتي طغض تاذ تادحو–
،طاو٠٠1 زواجتت  ةّوق تاذ تادحو–
.سكاع  تاذ حيباصم–

نــــخاس دوــــمــــع تاذ ،ةـــــجـــــّهوـــــتـــــم تاوـــــنـــــقو حـــــيـــــباصم
.مس٠21 اهلوط زواجتي يتلا كلت ءانثتساب
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يتلاو ةيوقاطلا ةيلاعفلاب ةصاخلا دعاوقلل ةعضاخلاو ءابرهكلاب ةلغتــــشملا ةزهـــــجألا عضــــخــــت:17 ةداملا”
لدعمب يوقاطلا كالهتسالا مسر ىلإ ،نييوقاطلا ميسوتلاو فينصتلاب قّلعتم يميظنــــــت ّصـــــن ىلإ عــــضــــخــــت ال
 .ةدروتسملا ةزهجألل ةبسنلاب %٠3 لدعمبو ،ايلحم ةجتنملا ةزهجألل ةبسنلاب 51%

ةبسنلاب عنصملا نم جورخلا دنعو ،ةدروتسملا ةزهجألل ةبسنلاب ةكرمجلا دنع مسرلا اذه عفد قحتسيو
.ايلحم ةعونصملا ةزهجألل

: هاندأ ةنّيبملا ةمئاقلا يف يوقاطلا كالهتسالا ىلع مسرلل ةعضاخلا تاجتنملا صخلت

صوصنملا ةزهجألا تائف
يميظنت ّصن ربع اهيلع

/يفيرعتلا دنبلا
تاجوتنملا نييعتيعرفلا دنبلا

ءاملا نيزختو جاتنإ ةزهجأ
يلزنملا مادختسالل نخاسلا

سبالملا تاففجم ،تالاسغلا
– لسغ( ةجمدملا ةزهجألاو
يلزنملا مادختسالل )فيفجت

مادختسالل نوحصلا تالاسغ
يلزنملا

مادختسالا تاذ نارفألا
يلزنملا

يلزنملا مادختسالل يواكملا

ةيرصبلا ةيعمسلا ةزهجألا
ةزهجأل لابقتسالا ةزهجأ(

،)نويزفلتلاو ويدارلا
.يلزنملا مادختسالل

ةيئابرهكلا نيخستلا ةزهجأ
.يلزنملا مادختسالل

٠1.٦158 م

٠1.3٠٤8 م

٠5.٤8 م

٠٠.٠٠.12.15٤8

٠٠.٠9.11.22٤8

٠٠.٠٠.٠5.٦158

٠٦.٦158

٠٠.٠٠.٠٤.٦158 م

72.58 م

7.8258 م

2.٦158 م

ءاـنـثـتساـب ،ةـيـئاـبرـهـكـلا تاــناــخسلاو هاــيملا تاــناــخس
. ارتل٠8 نع ديزت ةعسب تادحولا

امو ةيبيكرتلا تاعانصلا تاعومجم : ادع ام لجارملا
.DKC تاعومجم ىمسي

فــيــفـــجـــتـــلا زاـــهـــجـــب ةدّوزملا كلـــت اـــهـــيـــف امب تالاّسغـــلا
:ءانثتساب
اـمو ةـيـبـيـكرـتـلا تاـعاـنصلـل ةصّصــــخـم تاــعوــمــجــم–
،DKCتاعومجم ىّمسي
،ءازجألا–
ةفاجلا بايثلا نزوب اهنع رّبعم ةيداحأ ةعسب تادحو–
.غك٠1 نع ديزت

رّبعم ةيداحأ ةعس تاذ كلت ءانثتساب ،فيفجتلا تالآ
.غك٠1 نع ديزت ةفاجلا بايثلا نزوب اهنع

يلزنملا لامعتسالا تاذ نوحصلا تالاسغ

 .ةريصقلا ةيسيطانغمورهكلا تاجوملا تاذ نارفألا

دئاوم كلذ يف امب( ،دقاوملا ،تاخباطلا ،ىرخأ نارفأ
.ءاوشلا ةزهجأو ءاوشلا كباشم ،)يهطلا

.ةيئابرهكلا يواكملا

سفــن يف ةــّبــكرــم وــلو ،يعاذالا ثبــلا لاـــبـــقـــتسا ةزـــهـــجأ
روصلا وأ توصلا خاسنتسا وأ ليجست زاهجب بلاقلا
تاـــعوـــمـــجـــم : ءاـــنـــثـــتساـــب ،تقوـــلا ساـــيـــق زاـــهـــجــــب وأ
DKCتاـعوـمـجـم ىـمسي اـمو ةـيـبــيــكرــتــلا تاــعاــنصلا

.تارايسلا يف ةلمعتسملا فانصألا كلتو

زاـهـج ىلع تلـمــتشا نإو نوــيزــفــلــتــلا لاــبــقــتسا ةزــهــجأ
توصلا خاسنتسا وأ ليجست وأ يعاذإلا ثبلا لابقتسا
تاـــــعاـــــنصلا تاـــــعوـــــمــــــجــــــم : ءاــــــنــــــثــــــتساــــــب ،روصلا وأ
.DKCتاعومجم ىّمسي امو ةيبيكرتلا

وأ تايـضرألاو تالــــــحملا ةئـــــفدتـــــــل ةيــــــئاــــــــبرهك ةزــــهــــجأ
.ةلثامم تالامعتسال
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ةيوقاطلا ةيلاعفلا مسر نم لك ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل عضاخلا ساسألا نمض جمدي:27 ةداملا”
.نوناقلا اذه نم17و٠7 نيتداملا يف ،يلاوتلا ىلع ،امهيلع صوصنملا يوقاطلا كالهتسالا  مسرو

مسر ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ىلع ةقّبطملا تاعزانملاو ليصحتلاو ةيفصتلاو ءاعولا دعاوق لمشت
.يوقاطلا كالهتسالا مسرو ةيوقاطلا ةيلاعفلا

: يتآلاك  يوقاطلا كالهتسالا مسرو ةيوقاطلا ةيلاعفلا مسر جتان صصخي

،ةلودلا ةينازيمل% ٠9 –

ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا” هناونع يذلا2٠3-131 مقر صاخلا صيصختلا باسحل٠1%–
.”ةقاطلا يف مكحتلا :2 رطسلا ـ ةقاطلل كرتشملا ديلوتلاو ةدّدجتملا تاقاطلاو

.”ةاغلم:37 ةداملا”

نمضتملاو٦1٠2 ةنس ربمسيد82 يف خّرؤملا٤1-٦1 مقر نوناقلا نم7٦ ةداملا ماكحأ مّمتت :56 ةداملا
: يتأي امك ،71٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

تاذ داوملا )ىتح رييغت نودب( ......... حيرصتلا ةرامتسا ةيئابجلا ةرادإلا مدقت ةرابع لدبتست:7٦ ةداملا”
.ةيئابجلا نيناوقلا فلتخم يف ةلصلا

،بئارضلل ةيراوجلا زكارملاو بئارضلا زكارمل ةعباتلا تائيهلاو صاخشألل نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
.اينورتكلإ اهب ةنيدملا موسرلاو بئارضلا ديدستو ةيئابجلا اهتاحيرصت باتتكا

لـحـلـل لـماـكـلاو يلكـلا راشتـنالا ىـتـح كلذو ،اـيـجـيردـت ةـقـباسلا ةرـقــفــلا ماــكــحأ قــبــطــت ،يلاــقــتــنا رــيــبدــتــكو
.”ةروكذملا زكارملا ىوتسم ىلع يتامولعملا

نمضتملا٤٠٠2 ةنس ربمسيد92 يف خّرؤملا12-٤٠ مقر نوناقلا نم2٤ ةداملا ماكحأ لّدعت:66 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،5٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىلع ةبيرضلا ناونعب يئاقلت عفد ،كرــيسلاو قاوــسألا تالـــفح مـــيظنت تادارـــيإ ىلــع بــــترتي:2٤ ةداملا”
.”............................................... )رييغت نودب يقابلا( .............................. يلامجإلا لخدلا

نوناق  نمضتملاو5٠٠2 ةنس ويلوي52 يف خّرؤملا5٠-5٠ مقر رمألا نم2 ةداملا ماكحأ لّدعت:76 ةداملا
ماع بجر92 يف خّرؤملا1٠-9٠ مقر رمألا نم3٦  ةداملا بجومب ةلدعملاو ةممتملا ،5٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

مقر نوناقلا نم2٦ ةداملاو ،9٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو9٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠3٤1
1٠-51 مقر رمألا نم37 ةداملاو ،21٠2 ةنـسل ةيلاملا نوـناق نـمضتملاو11٠2 ةنس ربمـسيد82 يف خّرؤملا٦1-11
: يتأي امك ررحتو ،51٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو51٠2 ةنس ويلوي32 يف خّرؤملا

.تامدخلا وأ علسلا داريتسا تايلمع ىلع قبطي يكنبلا نيطوتلل صاخ مسر سسؤي :2 ةداملا”

علسلا داريتسا ةيلمعل نيطوتلا فلم حتفل بلط لكل ،داريتسالا ةيلمع غلبم نم ،% 5,٠لدعمب مسرلا ددسي
راطإ يف ةزجنملا داريتسالا تايلـــمعل ةبســــــنلاب% 1 لدعمبو ،اهلاــــــــح ىلع عــــــــيبلا ةداــــــــعإل ةهجوملا عئاــــــــضبلا وأ

DKC/DKSرانيد٠٠٠.٠2 نع مسرلا غلبم لقي نأ نود.

.تامدخلا داريتسا تايلمعل ةبسنلاب نيطوتلا غلبم نم مسرلا ةفيرعت ددحت

.”.............................. )رييغت نودب يقابلا( ......................... مسرلا اذه نم ىفعي

ةنس ويلوي22 قفاوملا٠3٤1 ماع بجر92 يف خّرؤملا1٠-9٠ مقر رمألا نم٤٤ ةداملا ماكحأ ىغلت:٨6 ةداملا
.9٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو9٠٠2

ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا نم ةئشانلا تاكرشلا ىفعت:٩6 ةداملا
.ةيراجتلا تالماعملل ةبسنلاب

.ميظنتلا قيرط نع ،هقيبطت تايفيكو ريبدتلا اذه نم ةئشانلا تاكرشلا ةدافتسا طورش ددحت
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9٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠3٤1 ماع بجر92 يف خّرؤملا1٠-9٠ مقر رمألا نم2٤ ةداملا لّدعت :٠7 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،9٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو

ماعطإلاو ،ةيندعملا تامامحلاو ةيقدنفلاو ةيحايسلا تاطاشنلاب ةلصتملا تامدخلا عضخت:2٤ ةداملا”
،22٠2 ةنس ربمسيد13 ةياغ ىلإو ايلاقتنا ،يحايسلا لقنلل تارايسلا ريجأتو رافسألاو فنصملا يحايسلا
.”ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل ضفخملا لّدعملل

ثلاثلا لصفلا
دراوملاب ةقلعتم ىرخأ ماكحأ

لوألا مسقلا
ةيكرمج ماكحأ

ويلوي12 قفاوملا9931 ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم5 ةداملا ماكحأ لّدعت:١7 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس

 : يتأي ام ةيتآلا تارابعلاب دصقي )ىتح رييغت نودب( .................... اذه ماكحأ قيبطتل:5 ةداملا”

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

،............................................................ )رييغت نودب( ............................................................... -ب

،............................................................ )رييغت نودب( ............................................................... -ج

،............................................................ )رييغت نودب( ............................................................... -د

،............................................................ )رييغت نودب( ............................................................... -ـه

،............................................................ )رييغت نودب( ............................................................... -و

نيتس ةيلامجإلا اهتبسن زواجتت يتلا موسرلاو قوقحلل ةعضاخلا عئاضبلا : مسرلا ةعفترملا عئاضبلا -ز
.)%٠٦( ةئاملاب

دعاوق ةاعارم عم ،ام ةعاضب ىلع ةقبطملا موسرلاو قوقحلا تالدعم عومجم ةيلامجإلا ةبسنلاب دصقي
ةوالع موسرلاو قوقحلا يقاب غلابم ةبيرضلل ةعضاخلا ةدعاقلا نمض جمدت يتلا موسرلاو قوقحلا ضعب باسح
.ةعاضبلا ةميق ىلع

،............................................................ )رييغت نودب( ............................................................... -ح

،............................................................ )رييغت نودب( ............................................................... -ط

،............................................................ )رييغت نودب( ............................................................... -ي

،............................................................ )رييغت نودب( ............................................................... -ك

،............................................................ )رييغت نودب( ............................................................... -ل

،............................................................ )رييغت نودب( ............................................................... -م

،............................................................ )رييغت نودب( ............................................................... -ن

.”اهل ةسسؤملا )ىتح رييغت نودب( ................................ : قيبطتلل ةلباق ةقيثو -س
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٦1 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا٤٠-71 مقر نوناقلا نم٦31 ةداملا ماكحأ لّدعت:٢7 ةداملا
ةنس ويلوي12 قفاوملا9931 ماع نابعش٦2يف خّرؤملا7٠-97 مقر نوناقلل مّمتملاو لّدعملا ،71٠2 ةنس رياربف
: يتأي امك ررحتو ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791

312و٦51و1٤1و721و٤21و1رركم87و87و7٦و31 داوملل اقيبطت ةذختملا صوصنلا ىقبت:٦31 ةداملا”
ةيراس ،هالعأ روكذملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931 ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم
.”ىرخأ ةيقيبطت صوصنب اهضيوعت ةياغ ىلإ لوعفملا

قفاوملا9931 ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم312 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٣7 ةداملا
: يتأي امكررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12

)ن ةطقنلا )ىتح رييغت نودب( ............................. عئاضبلا ىلع ةدايز:312 ةداملا”

.ةيمومعلا )ىتح رييغت نودب( ................................................................. تابهلا -ن

.ةيلاملا نيناوق بجومب ،هالعأ اهيلع صوصنملا ميقلا دودح ددحت

.موسرلاو قوقحلا  )ىتح رييغت نودب( ........................................................... ررقي نأ نكمي

.”ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارقب ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت

12 قفاوملا9931 ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم رركم832 ةداملا ماكحأ لّدعت:٤7 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،متمملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي

ماــظــنــلا لاــمــعــتساــب ةــلصتملا تاــمدخلا ةــيدأتــب ماــيـــقـــلا كراـــمجلا ةرادإل صخرـــي -1: ررــكــم832 ةداملا”
.رجأ لباقم كلذ متيو ،نيمدختسملا فرط نم اهل يتامولعملا

: يتأي امك ةواتإلا هذه تافيرعت ددحت -2

ةمظنألا عيمج تحت ،داوم )5( سمخ رثكألا ىلع نمضتم ةيتامولعملاب جلاعم حيرصت لكل جد٠٠51–
.ريدصتلا ىدلو داريتسالا ىدل ةيكرمجلا

ةمظنألا عيمج تحت ،داوم )5( سمخ نم رثكأ نمضتم ةيتامولعملاب جلاعم حيرصت لكل جد٠٠٠3–
.ريدصتلا ىدلو داريتسالا ىدل ةيكرمجلا

.)ةلومحلا نايب( ةيتامولعملاب جلاعم زجوم حيرصت لكل جد٠٠٠3–

.كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلاب نيلوصوملا نيلمعتسملل ةيونسلا كارتشالا فيراصمل جد٠٠٠٠3–

.كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا لامعتسا نم ةقيقدلل جد٠2–

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا فرط نم ايرود تافيرعتلا هذه ةعجارم متت -3

: يتأي امك ىواتألا هذه تاداريإ صصخت -٤

.ةلودلا ةينازيم حلاصل %٠٤–

.”كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا لالغتسال صاخلا قودنصلا حلاصل %٠٦–

12 قفاوملا9931 ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم5٦2 ةداملا ماكحأ لّدعت:57 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي

،....................................... )رييغت نودب( ................................. )5٦2:1 ةداملا”

،....................................... )رييغت نودب( ...................................................... )2
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،........................................ )رييغت نودب( ................................................... )3

،........................................ )رييغت نودب( ................................................... )٤

،........................................ )رييغت نودب( ................................................... )5

.ةيمومعلا ىوعدلاو ةيئابجلا ىوعدلا يضقنت ،يئاهنلا مكحلا رودص لبق ةحلاصملا ىرجت امدنع )٦

ةيرحلل ةبلاسلا تابوقعلا ىلع رثأ يأ اهيلع بترتي ال ،يئاهنلا مكحلا رودص دعب ةحلاصملا ىرجت امدنع
.ىرخألا فيراصملاو ةيئازجلا تامارغلا و

.”.......................................... )رييغت نودب يقابلا( ............................. ناجل ءاشنإ ددحي

12 قفاوملا9931 ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم رركم213 ةداملا ماكحأ لّدعت:67 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي

اذه يف ةررقملا مئارجلا نع لوؤسم صاخلا نوناقلل عضاخلا يونعملا صخشلا: رركم213 ةداملا”
 .نييعرشلا هيلثمم وأ هتزهجأ فرط نم هحلاصل ةبكترملاو ،نوناقلا

.”اهسفن لاعفألا يف كيرشلا وأ بكترملا يعيبطلا صخشلا ةلءاسم عنمت ال يونعملا صخشلا ةيلوؤسم ّنإ

12 قفاوملا9931 ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم913 ةداملا ماكحأ لدعت:77 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي

 : ةيتآلا تافلاخملا )ىتح رييغت نودب(........ةجردلا نم ةفلاخم دعت:913 ةداملا”

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

،.................................................. )رييغت نودب( ........................................ -ب

،................................................... )رييغت نودب( ........................................  -ج

،................................................... )رييغت نودب( .........................................  -د

،................................................... )رييغت نودب( ........................................  -ـه

،................................................... )رييغت نودب( .......................................... -و

،................................................... )رييغت نودب( .......................................... -ز

،................................................... )رييغت نودب( .......................................... -ح

،................................................... )رييغت نودب( ......................................... -ط

،................................................... )رييغت نودب( .......................................... -ي

،.................................................... )رييغت نودب( .......................................... -ك

،.................................................... )رييغت نودب( ........................................... -ل

،.................................................... )رييغت نودب( ............................................ -م

،.................................................... )رييغت نودب( ........................................... -ن

.نوناقلا اذه نم رركم98 ةداملا يف روكذملا يكرمجلا حيرصتلا ءاغلإ ىلإ تدأ يتلا لاعفألا -س

.”................................. )رييغت نودب يقابلا( ................................ تافلاخملا ىلع بقاعي
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12 قفاوملا9931 ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم٠23 ةداملا ماكحأ لّدعت:٨7 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي

: ةيتآلا تافلاخملا )ىتح رييغت نودب( ............................ ةيناثلا ةجردلا نم ةفلاخم دعت:٠23 ةداملا”

،............................................................................. )رييغت نودب( ....................................................... )أ

،.............................................................................. )رييغت نودب( .................................................... )ب

.)جد٠٠٠.52(رانيد فلأ نيرشعو ةسمخ نع )ىتح رييغت نودب( ........................ تافلاخملا ىلع بقاعي

: هنأ ريغ

ىدل ةميقلا )1/٠1( رشع ةمارغلا زواجتت نأ بجي ال ،)أ( ةطقنلا يف ةروكذملا تافلاخملل ةبسنلاب–
.ةميرجلا لحم عئاضبلل كرامجلا

يواست ةمارغب )ب( ةطقنلا يف ةروكذملا تافلاخملا ىلع بقاعي ،مسرلا ةعفترم ةعاضبلا تناك اذإ–
.”اهنع ىضاغتملا وأ اهنم صلمتملا موسرلاو قوقحلا غلبم  فصنو نيترم

12 قفاوملا9931 ماع نابعش٦2 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم523 ةداملا ماكحأ لّدعت:٩7 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي

: ةيتآلا تافلاخملا ،نوناقلا اذه موهفم يف ،ىلوألا ةجردلا نم احنج دعت:523 ةداملا”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.نوناقلا اذه نم )ىتح رييغت نودب( ............................................. ةعاضب ميدقت – ك

.”.................................. )رييغت نودب يقابلا( .................................. هذه ىلع بقاعي

مّمتملاو لّدعملا ،71٠2 ةنس رياربف٦1 يف خّرؤملا٤٠-71 مقر نوناقلا نم2٠2 ةداملا لّدعت:٠٨ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 يف خّرؤملا7٠-97 مقر نوناقلل

مهتدوع دنع عفد نودب )ىتح رييغت نودب( ......................... نيلجسملا نينطاوملل زوجي:2٠2 ةداملا”
 : يتأي ام ،رئازجلا ىلإ ةيئاهنلا

،...................................................... )رييغت نودب( ................................................................-1

،....................................................... )رييغت نودب( ................................................................-2
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.اهداريتسا خيرات دنع )ىتح رييغت نودب( ........................................ نوكت نأ بجيو

ةيجراخلا ةراجتلا ىلع ةباقرلا تاءارجإ نم ءافعإلا عم ،هالعأ ةروكذملا عئاضبلل يكرمجلا صيلختلا متي
رانيد نييالم ةعبرأ غلبم ،ةرايسلا اهيف امب ،عئاضبلا ةميق قوفت ال امدنع ،موسرلاو قوقحلا عفد نمو
راـنـيد نييالــم ةسمــخو ،جراخلا يف نوــنّوــكــتــي نــيذــلا ةــبــلــطــلاو نيبردــتملا لاــمــعــلــل ةــبسنــلاــب )جد٠٠٠.٠٠٠.٤(
. نيرخآلا نينطاوملل ةبسنلاب )جد5.٠٠٠.٠٠٠(

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

يناثلا مسقلا
ةلودلا كالمأب ةقلعتم ماكحأ

]نايبلل[

ثلاثلا مسقلا
ةيلورتبلا ةيابجلا

]نايبلل[

عبارلا مسقلا
ةفلتخم ماكحأ

٤891 ةنس ويلوي7 يف خّرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا نم81و71و٦1 داوملا ماكحأ نع رظنلا ضغب:١٨ ةداملا
ةــنسلا ءاضقــنا دــعــب كراــمجلا حــلاصم فرــط نــم عاــجرإلا مــتــي ،مـــمـــتملاو لدـــعملا ،ةـــيـــلاملا نيناوـــقـــب قـــلـــعـــتملاو
موسرلاو قوقحلا هذه ليصحت تاباسح سفن نم اهفرط نم ةلصحملا ىواتألاو موسرلاو قوقحلل ،ةينازيملا

.ىواتألاو

.ةلودلا ةينازيم نم عاجرإلا متي ،ةواتإ وأ مسر وأ قح ءاغلإ ةلاح يف

32 قفاوملا٦2٤1 ماع بجر81 يف خّرؤملا٦٠-5٠ مقر رمألا نم - ل2 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٢٨ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،بيرهتلا ةحفاكمب قلعتملاو5٠٠2 ةنس تشغ

: يتأي امب ،رمألا اذه موهفم يف ،دصقي:2 ةداملا”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .”يكرمجلا لاجملا يف هب لومعم وه امك ،ةيمومعلا ةنيزخلا ةدئافل ةرداصملا :ةلودلا ةدئافل ةرداصملا - ل
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٦891 ةنس ربمسيد92 يف خّرؤملا51-٦8 مقر نوناقلا نم9٠1 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٣٨ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،7891 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

.ةيناسنإ ٍعاودل )ىتح رييغت نودب(.......... كالهتسالل اهحرط لجأ نم ةكرمج متت:9٠1 ةداملا”

: هالعأ ةروكذملا طورشلا سفن قفو ةكرمجلا متت

.ميظنتلا قيرط نع )ىتح رييغت نودب(................ لئاسولاو داوملا–

لبق نم دادرتسالل ةلباق ريغ ةيلام ةدعاسم لالخ نم ةبستكملا وأ تاعربتك ةدروتسملا عئاضبلا–
.ةيرئازجلا ةيضايرلاو ةيبملوألا ةنجللا

تاداحتالا نم دادرتسالل ةلباق ريغ ةيلام ةدعاسم قيرط نع ةبستكملا وأ تابهك ةدروتسملا عئاضبلا–
داحتالا هب موقي يذلا يسيئرلا يضايرلا طاشنلاب ةطبترم عئاضبلا هذه نوكت نأ ةطيرش ،ةينطولا ةيضايرلا
 .ديفتسملا

 .ميظنتلا قيرط نع ،تاقاقحتسالا حنم طورش كلذكو ةينعملا تاداحتالا ةمئاق ددحت

.”............................... )رييغت نودب يقابلا( ............................ تاعربتك ةدروتسملا عئاضبلا

باتتكا دنع مسرلا اذه قحتسيو .ةكرحتملا تايلآلاو تارايسلا ىلع قبطي يونس مسر أشني:٤٨ ةداملا
.ةكرحتملا ةلآلا وأ ةرايسلا بحاص لبق نم تارايسلا نيمأت دقع

: يتآلا وحنلا ىلع مسرلا اذه تالدعم ددحت

،ةيحايسلا تارايسلل ةبسنلاب جد٠٠51–

.ةكرحتملا تايلآلاو ىرخألا تابكرملل جد3.٠٠٠–

.نيمأتلا تاكرش لبق نم هعمج متيو ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ةدعاق نمض مسرلا اذه غلبم جردني ال

: يتآلا وحنلا ىلع مسرلا اذه تادئاع عيزوت متي

؛ ةلودلا ةينازيم حلاصل ٠7%–

.ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص حلاصل ٠3%–

.ميظنتلا قيرط نع مسرلا اذه  قيبطت تايفيك ددحت

،هاندأ ةروكذملا ةيعرفلا ةيفيرعتلا دونبلا يف ةلخادلا تاجتنملا ،ةيكرمجلا قوقحلل عضخت:5٨ ةداملا
: ةيتآلا بسنلا بسح

ةفيرعتلامقر
ةيكرمجلا

قوقحلا
ةيكرمجلا تاجوتنملا نييعت

٠٠.11.٠٦.17٤8

٠٠.21.٠٦.17٤8

٠٠.91.٠٦.17٤8

٠٠.٠2.٠٦.17٤8

٠٠.٠1.٠8.17٤8

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

حيتافم تاحول ----

ةرأف ----

ىرخأ لاخدإ تادحو ----

جارخإ تادحو ---

BSU تالوحم ---
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ةفيرعتلامقر
ةيكرمجلا

قوقحلا
ةيكرمجلا تاجوتنملا نييعت

٠٠.٠2.٠8.17٤8

٠٠.٠3.٠8.17٤8

٠٠.٠٤.٠8.17٤8

٠٠.٠5.٠8.17٤8

٠٠.٠9.٠8.17٤8

٠٠.11.٠3.37٤8

٠٠.21.٠3.37٤8

٠٠.31.٠3.37٤8

٠٠.٤1.٠3.37٤8

٠٠.91.٠3.37٤8

٠٠.12.٠3.37٤8

٠٠.22.٠3.37٤8

٠٠.32.٠3.37٤8

٠٠.٤2.٠3.37٤8

٠٠.92.٠3.37٤8

٠٠.٠1.2٤.8258

٠٠.٠2.2٤.8258

٠٠.٠3.2٤.8258

٠٠.٠٠.25.8258

٠٠.٠٠.2٦.8258

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

ىرخأ ليوحت وأ ةبقارم تادحو---

تايموسرلا ةقاطب ---

توصلا ةقاطب ---

ىرخأ ةعسوت تاقاطب ---

اهريغ ---

مألا ةقاطبلا ----

)ةيئاوشعلا ةركاذلا( ةينورتكلإلا ةركاذلا تادحو ----

ىرخأ ةينورتكلا تابيكرت ----

تاشاش ----

اهريغ ----

مألا ةقاطبلا ----

)ةيئاوشعلا ةركاذلا( ةينورتكلإلا ةركاذلا تادحو ----

ىرخأ ةينورتكلإ تابيكرت ----

ةيوقاطلا ةيذغتلا ماظن نودب وأ ةدوزم ةيزكرملا ةدحولل بلع ----

اهريغ ----

ةصوب71 ىدعتي ال رطق تاذ ---

ةصوب22 ىدعتي ال نكلو ةصوب71 ىدعتي رطق تاذ ---

ةصوب22 ىدعتي رطق تاذ ---

ةيتاذلا ةجلاعملا زاهج عم لامعتسالل ةدعمو ةرشابم ليصوتلل ةلباق --
17.٤8 دنبلا يف لخادلا تانايبلل

ةيتاذلا ةجلاعملا زاهج عم لامعتسالل ةدعمو ةرشابم ليصوتلل ةلباق --
17.٤8 دنبلا يف لخادلا تانايبلل
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5٠٠2 ةنس تشغ32 يف خّرؤملا٦٠-5٠ مقر رمألا نم عبارلا لصفلا نم21 ةرقفلا ناونع لدعي:6٨ ةداملا
: يتأي امك ررحيو ،بيرهتلا ةحفاكمب قلعتملا

”ةحلاصملا ”

تشغ32 قفاوملا٦2٤1 بجر81 يف خرؤملا٦٠-5٠ مقر رمألا نم12 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:7٨ ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،بيرهتلا ةحفاكمب قلعتملاو5٠٠2

لومعم وه امل اقفو رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا بيرهتلا مئارج يف ةحلاصملا ءارجإ نكمي:12 ةداملا”
.نييكرمجلا ميظنتلاو عيرشتلا يف هب

تاردخملاو رئاخذلاو ةحلسألاو ةمعدملا داوملاب ةقلعتملا بيرهتلا مئارج ةحلاصملا نم ىنثتست هنأ ريغ
.”كرامجلا نوناق نم12 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا موهفم بسح ةروظحملا ىرخألا عئاضبلاو

قفاوملا21٤1 ماع ةيناثلا ىدامج11 يف خّرؤملا52-19 مقر نوناقلا نم711 ةداملا ماكحأ لّدعت:٨٨ ةداملا
مقر نوناقلا نم1٦ ةداملا ماكحأ بجومب ةلدعملا ،2991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو1991 ةنس ربمسيد81
ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا71-11
: يتأي امك ررحتو ،81٠2

)ىتح رييغت نودب( ......... ةئيبلا ىلع ةريطخلا وأ ةثولملا تاطاشنلا ىلع مسر سسؤي:711 ةداملا”

: يتأي امك يونسلا مسرلا غلبم ددحي

ريزولا صيخرتل لقألا ىلع اهتاطاشن دحأ عضخي يتلا ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب جد٠٠٠.٠٦3–
اميس ال ،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملاو لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقفو ةئيبلاب فلكملا
ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤملا891-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
.ةئيبلا ةيامحل  ةفّنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا

يلاولا صيخرتل ،لقألا ىلع ،اهتاطاشن دحأ عضخي يتلاو ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب جد٠٠٠.٠72–
اميس ال  ،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملاو لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقفو ايميلقا صتخملا
ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤملا891-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
.ةئيبلا ةيامحل  ةفّنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا

سيئر صيخرتل ،لقألا ىلع ،اهتاطاشن دحأ عضخي يتلاو ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب جد٠٠٠.٠٦–
ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملاو لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقفو ايميلقإ صتخملا يدلبلا يبعشلا سلجملا

ويام13 قفاوملا72٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤملا891-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا  اميس ال ،ةئيبلا ةيامحل
.ةئيبلا ةيامحل  ةفّنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس

ميظنتلل اقفو حيرصتلل لقألا ىلع اهتاطاشن دحأ عضخي يتلاو ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب جد72.٠٠٠–
891-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا  اميسال  ،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملاو لوعفملا يراسلا
تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤملا
.ةئيبلا ةيامحل  ةفّنصملا

: يتأي امك  يساسألا مسرلا غلبم ددحي ،نيصخش نم رثكأ لغشت ال يتلا تآشنملل ةبسنلاب

.ةئيبلاب فلكملا  ريزولا صيخرتل ةعضاخلا ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب جد8٦.٠٠٠–

.ايميلقإ صتخملا يلاولا صيخرتل ةعضاخلا ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب جد٠٠٠.٠5–
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صتخملا يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر صيخرتل ةعضاخلا ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب جد9.٠٠٠–
.ايميلقا

.حيرصتلل ةعضاخلا ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب جد٠٠٠.٦–

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

: يتأي امك مسرلا اذه لصاح صصخي

.ةلودلا ةينازيمل ٠5%–

.”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلل ٠5%–

22 قفاوملا22٤1 ماع لاّوش7 يف خّرؤملا12-1٠ نوناقلا نم3٠2 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٩٨ ةداملا
مقر نوناقلا نم2٦ ةداملا ماكحأ بجومب ةلدعملا ،2٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد
ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا71-11
: يتأي امك ررحتو ،81٠2

تايافنلا نم نزخم نط لك نع ج.د٠٠٠.٠3 غلبمب ددحي نيزختلا مدع عيجشتل مسر سسؤي:3٠2 ةداملا”
.ةرطخلا وأ/و ةصاخلا ةيعانصلا

: يتأي امك مسرلا اذه تادئاع صصختو

،ةلودلا ةينازيم ةدئافل %٦٤–

،لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلل 83%–

.تايدلبلا ةدئافل ٦1%–

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

22 قفاوملا22٤1 ماع لاّوش7 يف خّرؤملا12-1٠ مقر نوناقلا نم٤٠2 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٠٩ ةداملا
مقر نوناقلا نم3٦ ةداملا ماكحأ بجومب ةلدعملا ،2٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد
ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا71-11
: يتأي امك ررحتو ،81٠2

تايفشتسملا يف جالعلا ةطشنأب ةطبترملا تايافنلا نيزخت مدع عيجشتل مسر سسؤي:٤٠2 ةداملا”
  .نط /ج.د٠٠٠.٠٦ هردق يعجرم رعسب ةيبطلا تادايعلاو

)ىتح رييغت نودب( .............................. ينعملا نزولا طبضيو

: يتأي امك مسرلا اذه لصاح صصخيو

.لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلل ٠5%–

.ةلودلا ةينازيم ةدئافل ٠3%–

.تايدلبلا ةدئافل ٠2%–

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

22 قفاوملا22٤1 ماع لاّوش7 يف خّرؤملا12-1٠ مقر نوناقلا نم5٠2 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:١٩ ةداملا
مقر نوناقلا نم٤٦ ةداملا ماكحأ بجومب ةلدعملا ،2٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد
ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا71-11
: يتأي امك ررحتو ،81٠2
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يتلا ةثعبنملا تايمكلا ىلع يعانصلا ردصملا يذ يوجلا ثولتلا ىلع يليمكت مسر سسؤي:5٠2 ةداملا”
 .ةددحملا ميقلا  زواجتت

 )ىتح رييغت نودب( ................................. ىلإ عوجرلاب مسرلا اذه ددحيو

: يتأي امك مسرلا اذه لصاح صصخيو

 ةلودلا ةينازيم ةدئافل ٠5%–

.لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلل 33%–

.”تايدلبلا ةدئافل 71%–

٤2 قفاوملا32٤1 ماع لاّوش٠2 يف خّرؤملا11-2٠ مقر نوناقلا نم٤9 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :٢٩ ةداملا
مقر نوناقلا نم5٦ ةداملا ماكحأ بجومب ةلّدعملا ،3٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد
ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا71-11
: يتأي امك ررحتو ،81٠2

هايملا مجحل اقفو سّسؤملا ،يعانصلا ردصملا تاذ ةلمعتسملا هايملا ىلع يليمكت مسر أشني:٤9 ةداملا”
يراسلا ميظنتلا بجومب ةددحملا ميقلا دودح زواجتي يذلا طاشنلا نع مجانلا ثولتلا ءبعو ةحورطملا
.لوعفملا

)ىتح رييغت نودب( ..................................... ىلإ عوجرلاب مسرلا اذه ددحي

: يتأي امك مسرلا اذه تادئاع صصختو

،ةلودلا ةينازيم ةدئافل ٤3%–

،تايدلبلا ةدئافل ٤3%–

،لحاسلا و ةئيبلل ينطولا قودنصلل ٦1%–

.”هايملل ينطولا قودنصلل ٦1%–

قفاوملا٦2٤1 ماع ةدعقلا يذ92 يف خّرؤملا٦1-5٠ مقر نوناقلا نم1٦ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٣٩ ةداملا
مقر نوناقلا نم٦٦ ةداملا ماكحأ بجومب ةلدعملا ،٦٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو5٠٠2 ةنس ربمسيد13
ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا71-11
: يتأي امك ررحتو ،81٠2

دروتسم نط لك نع جد٠٠٠.73 ـب ددحي موحشلا ريضحتو موحشلاو تويزلا ىلع مسر سسؤي:1٦ ةداملا”
 .ةلمعتسم تويز اهلامعتسا نع مجنت يتلاو ،ينطولا بارتلا لخاد عونصم وأ

: يتأي امك مسرلا اذه ليخادم صصخت

،ةلودلا ةينازيم ةدئافل %2٤–

،ينطولا بارتلا لخاد ةعونصملا موحشلا ريضحتو موحشلاو تويزلل ةبسنلاب تايدلبلا ةدئافل ٤3%–
موـحشلا رــيضحتو موــحشلاو توــيزــلــل ةــبسنــلاــب ةــيــلحملا تاــعاــمــجــلــل ناــمضلاو نــماضتــلا قودــنص ةدــئاــفــلو
،ةدروتسملا

.لحاسلا و ةئيبلل ينطولا قودنصلا ةدئافل ٤2%–

حلاصل عفدي مل يذلاو كرامجلا حلاصم فرط نم عطتقملا مسرلا اذه لصاح بصي ،ةيلاقتنا ةفصب
.ةينعملا تايدلبلا ىلع هعيزوت ىلوتي يذلا ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ةدئافل ،تايدلبلا

.”....................................... )رييغت نودب يقابلا( ....................... قيبطت تايفيك ددحت
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قفاوملا٤2٤1 ماع ةدعقلا يذ٤ يف خرؤملا22-3٠ مقر نوناقلا نم35 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٤٩ ةداملا
مقر نوناقلا نم7٦ ةداملا ماكحأ بجومب ةلدعملا ،٤٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو3٠٠2 ةنس ربمسيد82
ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا71-11
: يتأي امك ررحتو ،81٠2

ةدروتسملا ةيكيتسالبلا سايكألا ىلع قبطي ،دحاولا مارغوليكلل جد٠٠2 هردق مسر سسؤي:35 ةداملا”
.ايلحم ةعونصملا وأ/و

: يتأي امك مسرلا اذه تادئاع صصخت

،ةلودلا ةينازيم ةدئافل 37%–

.لحاسلا و ةئيبلل ينطولا قودنصلل 72%–

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت

نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد٠3 يف خرؤملا81-51 مقر نوناقلا نم٦5 ةداملا ماكحأ ىغلت:5٩ ةداملا
.٦1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

قلعتملاو٠991 تشغ51 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا نم٦2 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:6٩ ةداملا
: يتأي امك ررحتو مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا ةبساحملاب

: مه نييساسألا فرصلاب نيرمآلا ّنإف ،هالعأ32 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم:٦2 ةداملا”

....................... )رييغت نودب( ................ نوفلكملا نولوؤسملا–

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

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

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

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

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

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

.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا حلاصم نم انوناق نونيعملا نولوؤسملا–

قلعتملاو٠991 تشغ51 يف خّرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا نم92 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:7٩ ةداملا
: يتأي امك ررحتو مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا ةبساحملاب

.مهتايلوؤسم تحتو )ىتح رييغت نودب( ..................... فرصلاب نيرمآلا نكمي:92 ةداملا”

ةزكرمملا ريغ حلاصملا ءاسؤر ىلإ هعيقوت ضّوفي نأ ،هتيلوؤسم تحتو هتايحالص دودح يف ،يلاولا نكمي
.”ةيالولا ةينازيمو زكرمملا ريغ يعاطقلا جمانربلا ناونعب ةلجسملا تايلمعلا رييست لجأل ةيالولل

وينوي92 قفاوملا13٤1 ماع بجر٦1 يف خّرؤملا1٠-٠1 مقر نوناقلا نم97 ةداملا ماكحأ لّدعت:٨٩ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحملا ريبخلا نهمب قلعتملاو٠1٠2 ةنس

نيبساحملا ءاربخلا تاناحتـــما ،ةنــــسلا يف لـــــقألا ىلـــــع ةدــــــحاو ةرــــمل ،ةــــيلاقـــــتنا ةفـــــصب مظــــنــــت:97 ةداملا”
.52٠2 ةنس ربمسيد13 لبق ،صبرتلا ةياهن ةداهش ىلع مهلوصحب مهصبرت اولمكتسا نيذلا نيصبرتملا

.”...................................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................................
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ةيطغتب كلذو ،يلاملا قوسلا يف ةلوادتملا تايلمعلا مامتإ نسح نامضل قودنص ءاشنإ متي:٩٩ ةداملا
.ةيلاملا قاروألا ميلست وأ ةيوست لالخ لالتخالا رطاخم

.ةصروبلا تايلمع يف ءاطسولل ةيرابجإلا تامهاسملا لالخ نم قودنصلا ليومت متي

.رئازجلا كنب يف هنيطوتو تادنتسملا ىلع يزكرملا نمتؤملا لبق نم قودنصلا ةرادإ متت

ةفاضإلاب قودنصلا لخدتو ةرادإ طورش ،ماظن بجومب ،اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجل ددحت
.”تامهاسملا باسحو مييقت دعاوق ىلإ

زاغلنوس ةكرشل يلاملا ميظنتلا ةداعإ قايس يف ةنيزخلا ضرق ءاغلإ تايلمع ريهطت فدهب:٠٠١ ةداملا
”ةيداصتقالا تاسسؤملل ضورق” ناونعب٤٠3-٤٠٤ مقر ضورقلا تاباسح ىلإ اهليمحتو ،رئازجلا تالاصتاو
ةمئاقلا ضورقلا ريهطتب مايقلاب ةنيزخلل حمسُي ،”رئازجلا تالاصتا ةينازيمل ضرق” ناونعب٤٠3-9٠٦ مقرو

باسح ىلإ ليوحتلا قيرط نع ،ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا بجومب ،81٠2 ةنس ربمسيد13 يف
.رئاسخلاو حابرألا

.ةيبساحم ةميلعتل ريبدتلا اذه عضخي

لّمحملاو ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرشل حونمملا ةنيزخلا ضرق ةيلمع ةيوست فدهب:١٠١ ةداملا
يف ،اهتيفصتل ةلوخم ةنيزخلا نإف ،”ريغلا حلاصل دئاوف نود تاقيبست”3٠3-3٠5 مقر قيبستلا باسح ىلع
.جئاتنلا باسح ىلإ اهلقنب ،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا راطإ

دعاوق ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ويلوي٠2 يف خّرؤملا51-8٠ مقر نوناقلا نم٤9 ةداملا ماكحأ لّدعت:٢٠١ ةداملا
:يتأي امكررحتو ،اهزاجنإ مامتإو تايانبلا ةقباطم

اذه ماكحأ اهيلع صنت امك اهزاجنإ مامتإو تايانبلا ةقباطم قيقحت تاءارجإ لوعفم يهتني:٤9 ةداملا”
.91٠2 ةنس تشغ3 خيرات نم ءادتبا ،تاونس )3( ثالث لجأ يف ،نوناقلا

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

5991 ةنس يفناج52 قفاوملا51٤1 ماع نابعش32 يف خّرؤملا7٠-59 مقر رمألا ماكحأ مّمتت:٣٠١ ةداملا
: يتأي امك ررحت رركم3٠2 ةدامب ،تانيمأتلاب قلعتملاو

.لفاكت لكش ىلع نيمأت تالماعم ،ءارجإ كلذك نيمأتلا تاكرشل نكمي: رركم3٠2 ةداملا”

وأ/و نويعيبط صاخشأ هيف طرخني يدقاعت بولسأ ىلع دمتعي نيمأت ماظن وه يلفاكتلا نيمأتلا
ةلاح يف ضعبلا مهضعب ةدعاسمب نودهعتي نيذلا نوكراشملا عرشيو .”نوكراشملا” مسا مهيلع قلطي نويونعم
حمستو .”ةمهاسم” ىّمسي عّربت لكش يف غلبم عفدب ،يلفاكتلا نيمأتلا دقع ةدم ةياهن يف وأ رطاخم ثودح
.”نيكراشملا باسح” وأ ”نيكراشملا قودنص” ىّمسي قودنص ءاشنإب وحنلا اذه ىلع ةعوفدملا تامهاسملا

بجي يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابم عم يلفاكتلا نيمأتلا لامعأب ةقلعتملا لاعفألاو تايلمعلا قفاوتتو
.اهمارتحا

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت

ةفيرعــــتلا نمــــض ةـــــجردـــــملا ”دينايـــــس وروأ” ةاـّمســــــملا ةيئاـــــيميـــــكلا ةداملا داريــــــتسا عضخـــــي:٤٠١ ةداملا
ةرادإلا نم قبسم صيخرت ىلإ ،ةيئايميكلا اهتالاح عيمج يف ،٠٠.٠9.٠3.3٤82و٠٠.٠1.٠3.3٤82 مقر ةيكرمجلا
.ةيئابجلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت

72 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا11-71 مقر نوناقلا نم9٠1 ةداملا ماكحأ لّدعت:5٠١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد

.”..................... )رييغت نودب يقابلا(................ قبطت% 2 ةبسنب نماضت ةمهاسم أشنت:9٠1 ةداملا”
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1٠٠2 ةنس ربمسيد22 يف خّرؤملا12-1٠ مقر نوناقلا نم٦3 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:6٠١ ةداملا
82 يف خرؤملا22-3٠ مقر نوناقلا نم٤5 ةداملا ماكحأ  بجومب ةلدعملا ،2٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
خّرؤملا9٠-9٠ مقر نوناقلا نم3٤ ةداملا بجومب ةلدعملا ،٤٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو3٠٠2 ربمسيد

مقر نوناقلا نم٠7 ةداملا بجومب ةلدعملا ،٠1٠2 ةتسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو9٠٠2 ةنس ربمسيد٠3 يف
: يتأي امك ررحت و ،21٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو11٠2 ربمسيد82 يف خرؤملا٦1-11

ةبلعلل جد22 ـب هغلبم ددحي يذلا )ىتح رييغت نودب( ............................ يفاضإ مسر سسؤي:٦3 ةداملا”
.كالهتسالل يلخادلا مسرلا )ىتح رييغت نودب( ........................

: يتأي امك ةيغبتلا تاجتنملا ىلع يفاضإلا مسرلا دئاع عزوي

،..............................................)رييغت نودب( ................................................ جد7–

،..............................................)رييغت نودب( ................................................. جد2–

،”يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا” هناونع يذلا2٠3-331 مقر صاخلا صيصختلا باسح ةدئافل جد٠1–

..........................................)رييغت نودب يقابلا( ............................................. جد3–

.”ميظنتلا قيرط نع ريبدتلا اذه قيبطت تايفيك ددحت

82 قفاوملا83٤1 لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٤1-٦1 مقر نوناقلا نم77 ةداملا ماكحأ ىغلت:7٠١ ةداملا
.71٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٦1٠2 ربمسيد

ةلكيهملاو ةيجيتارتسالا عيراـــشملا ليوـــــمتب صــــخرــــي ،ةـــــفلاــــخــــملا ماكـــحألا نــع رظنـــلا ّضغب:٨٠١ ةداملا
.ةصتخملا تاطلسلا ةراشتسا دعب ،ةيمنتلل ةيلودلا ةيلاملا تائيهلا ىدل ،ينطولا داصتقالل

يتلا ينطولا داصتقالل ةلكيهملاو ةيجيتارتسالا عيراشملا نع اضرع ةيلاملاب فلكملا ريزولا مدقي
يبـعشلا سلـجـمـلـل ةـيـنازـيملاو ةـيـلاملا ةـنجل ىلإ ،ةـيـمـنـتـلـل ةـيـلودـلا ةـيـلاملا تاـئيـهــلا ىدــل اــهــلــيوــمــتــب صخرــي
.ينطولا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد٠3 يف خّرؤملا81-51 مقر نوناقلا نم٦٦ ةداملا ماكحأ لّدعت:٩٠١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٦1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ةبسنلاب ايجيتارتسا اعباط يستكت يتلا تامدخلاو علسلا جاتنإ ةطشنأ ةسرامم طبترت:٦٦ ةداملا”
ىلع %15 ةبسن ميقملا ينطولا مهاسملا زوحي يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ ةكرش سيسأتب ،ينطولا داصتقالل
.اهلامسأر نم لقألا

ايجيتارتسا اعباط يستكت يتلا تامدخلاو علسلا جاتنإ ةطشنأ نع اضرع ةيلاملاب فلكملا ريزولا مدقي
.ينطولا يبعشلا سلجملل ةينازيملاو ةيلاملا ةنجل ىلإ ،ينطولا داصتقالل ةبسنلاب

،ينطولا داصتقالل ةبسنلاب ايجيتارتسا اعباط يستكت يتلا تامدخلاو علسلا جاتنإ ةطشنأ ةمئاق ددحت
.”ميظنتلا قيرط نع

اذكو تارارجلا كلذ يف امب ،عئاضبلاو صاخشألا لقنل ةديدجلا تارايسلا ةكرمجب صخري:٠١١ ةداملا
.كالهتسالل اهحرط لجأ نم ،صاخلا لامعتسالا تاذ تارايسلا

صاوخلا فرط نم ةدروتسملاو ،تاونس )3( ثالث نع لقت يتلا ةيحايسلا تارايسلا ةكرمجب صخري امك
مت يذلا ةيبنجألا ةلمعلاب مهديصرب ةدجاوتملا ةصاخلا مهتلمع باسح ىلع تاونس )3( ثالث لك ةرم ،نيميقملا

بجومب اهيلع صوصنملا موسرلاو قوقحلا عيمج عفد عم كالهتسالل اهحرط لجأ نم كلذو ،رئازجلاب هحتف
.ماعلا نوناقلا ماظن
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ةيامح لاجم يف ةيلودلا ريياعملل ةقباطم ةلمعتسملا اهتلاح ىلع ةدروتسملا تارايسلا نوكت نأ بجي
.ةئيبلا

موسرملا نم٤31 ةداملا اميس ال ،هالعأ ةروكذملا ،تارايسلا داريتساب قلعتم فلاخم مكح لك ىغلي
،مّمتملاو لدعملا ،٤991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو3991 ةنس ربمسيد92 يف خّرؤملا81-39 مقر يعيرشتلا

،8991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو7991 ةنس ربمسيد13 يف خّرؤملا2٠-79 مقر نوناقلا نم8٦ ةداملاو
.مّمتملاو لّدعملا

اهنع لزانتملا ةيحايسلا تارايسلا ىلع ةداملا هذه ماكحأ قبطت ،لثملاب ةلماعملا دعاوق ةاعارم عم
ةيلودلا تامظنملا تايلثممو ةيبنجألا ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا تايلثمملا فرط نم نيميقملا صاوخلل
.مهناوعأ اذكو رئازجلاب ةدمتعملا

هذه يف ةروكذملا ةلمعتسملا ةيحايسلا تارايسلا ةقباطم ةبقارم اذكو ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.مجانملا ريزوو ةيلاملا ريزوو ةيلخادلا ريزوو ةيجراخلا نوؤشلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ،ةداملا

71٠2 ةنس ربمسيد72 يف خّرؤملا11-71 مقر نوناقلا نم111 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:١١١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

عفدلا لئاسو كلهتسملا فرصت تحت عضي نأ )ىتح رييغت نودب(....... يداصتقا لماعتم لك :111 ةداملا ”
نّطوملا يديربلا وأ يكنبلا هباسح ربع  هتايرتشم غلبم ديدستب ،هبلط ىلع ءانب هل حامسلا دصق ،ينورتكلإلا

.رئازجلا ديرب وأ دمتعم كنب ىوتسم ىلع انوناق

)ىتح رييغت نودب يقابلا( ....................................... لالخإ يأ

.”دح ىصقأك٠2٠2 ةنس ربمسيد13 خيراتب ةداملا هذه ماكحأل لاثتمالا نييداصتقالا نيلماعتملا ىلع

اقبط  ةحونمملا ةيئابجلا تازايتمالا راطإ يف ةدروتسملا تارايسلا تاناوطسأ ةعس ددحت:٢١١ ةداملا
ةمّمتملاو ةلّدعملا ،9791 ةنسل ةيلاملا نوناق نم95و ،ةمّمتملاو ةلّدعملا ،كرامجلا نوناق نم2٠2 داوملا ماكحأل
،٠991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم٠11و ،ةمّمتملاو ةلّدعملا ،3891 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم٦1-871و
: يتأي امك ،ةلدعملا

،)نيزنب( ةرارش داقيإو سبكمب كرحم تاذ تارايسلل ةبسنلاب3مس٠٠81 يواست وأ لقأ –

.)لازايدلا( سبكمب داقيإو سبكمب كرحم تاذ تارايسلل ةبسنلاب3مس٠٠٠2 يواست وأ لقأ –

بلجي يذلا يبطلا داتعلا ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نمو ةيكرمجلا قوقحلا نم ىفعي:٣١١ ةداملا
،ميقملا ريغ يبطلا كلسلا يمدختسم فرط نم ،ةيودألاو ةيبطلا تاكلهتسملا كلذ يف امب ،رئازجلا ىلإ اتقؤم
.بونجلا قطانم يف ،ةيعوطت ةفصب ةزجنملا ةيحارجلا تايلمعلا تايجاح ةيبلتل

نيذلا ،ةيودألاو ةيبطلا تاكلهتسملاو يبطلا داتعلا اذكو ميقملا ريغ يبطلا كلسلا ومدختسم ددحي
فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم يرازو رارق بجومب ءافعإلا نم ةدافتسالا مهنكمي
.ةحصلاب

يلغاشل ،٠2٠2 ةنس يفناج لوأ نم ءادتبا هنايرس يرجي تاونس )3( ثالث لجأ حنمي:٤١١ ةداملا
يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواود فرط نم ةرّيسملاو ةلودلل يئاهن ليومت ساسأ ىلع ةزجنملا تانكسلا

مل يتلا ةقحتسملا تاراجيإلا غلابم تافلخمل ،حلاصملا هذه ىوتسم ىلع ،ديدستلا دصق ةلودلا كالمأ ةرادإو
.91٠2 ةنس ربمسيد13 ةياغ ىلإ عفدت

ةيتسيجوـللا ريوــــطتو ،ةلوزــــعملا قطاــــنملاو بوـــــنجــــلل ةيدودــــحلا مــــيلاـــــقألا ةيمـــنــــت لــجأ نم:5١١ ةداملا
: ءاشنإ متي ،ةجمدملا ةيعانصلا قطانملاو ةيلاعلا تايجولونكتلا ريوطتو ،ةيراجتلا
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،ةيئانلاو ةلوزعملا قطانملاو بونجلل ةيدودحلا قطانملا ةيمنتل ةيداصتقا قطانم•

،ةيلاعلا تايجولونكتلا ريوطت لجأ نم ةيداصتقا قطانم•

،تامدخلاو ةيراجتلا ةيتسيجوللا ريوطت لجأ نم ةيداصتقا قطانم•

.ةجمدم ةيعانص قطانم•

قيرط نع ،اهحنم ررقملا تازايتمالا اذكو ريسلا تايفيكو ذيفنتلا طورشو ،يميلقإلا عيزوتلا ددحي
.ميظنتلا

تالدعمل ،هاندأ ةحضوملا ةيعرفلا ةيفيرعتلا ةيعضولا تحت جردنت يتلا تاجتنملا عضخت:6١١ ةداملا
  :يتآلا وحنلا ىلع ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا لدعمو ةيكرمجلا قوقحلا

ةيفيرعتلا ةيعضولا تاذ ةيبيكرتلا تاعانصلا تاعومجم ىلع%٠3 ةبسنب ةيكرمجلا قوقحلا ددحت–
.٠٠.٠1.21.71.58 ةيعرفلا

.ةلاقنلا فتاوهلا ىلع%٠3 ةبسنب ةيكرمجلا قوقحلا ىلع ءاقبإلا–

22٠2-12٠2  ةرتفلا لالخ ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا فيلاكتلل يريدقتلا ليومتلا ّدعي:7١١ ةداملا
:يتأي امك

)جد فالآب(

2022 2021

5.148.270.000

3.129.338.000

5.011.315.000

3.153.523.000

رييستلا تاقفن

زيهجتلا تاقفن

ةينازيملا تاقفن عومجم

)جد فالآب(

 .ةربتعملا ةنسلل ةيلاملا نوناق راطإ يف ةيئاهن ةفصب ددحتل ليدعت ىلإ غلابملا هذه عضخت نأ نكمي

لوأ قفاوملا92٤1 ماع ناضمر لوأ يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر رمألا نم5 ةداملاماكحأ لّدعت:٨١١ ةداملا
ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا ىلع زايتمالا حنم تايفيكو طورش ددحي يذلا8٠٠2ةنس ربمتبس
:يتأي امك ررحتو ،ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملاو

: يلاولا نم رارقبجومب يضارتلاب زايتمالا صخري:5 ةداملا”

يضارألا ىلع راقعلا طبضو تارامثتسالا ةيقرتو عقوملا ديدحت ىلع ةدعاسملا ةنجل نم حارتقا ىلع ءانب
ةضئافلا لوصألاو ةلحملا ةيمومعلا تاسسؤملل ةيقبتملا ةيراقعلا لوصألاو ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا
.تاطاشنلا قطانمو ةيعانصلا قطانملل ةعباتلا يضارألا اذكو ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل

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

8.164.838.0008.277.608.000

2022 2021

2.410.283.000

3.956.702.000

2.346.110.000

3.920.623.000

ةيلورتبلا ةيابجلا

ةيداعلا دراوملا

6.266.733.0006.366.985.000ةينازيملا تاداريإ عومجم
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٠3 قفاوملا73٤1 ماع لوألا عيبر81 يف خّرؤملا81-51 مقر نوناقلا نم27 ةداملاماكحأ لّدعت:٩١١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٦1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد

................. )رييغت نودب( ................. يرئازجلا يكرمجلا ميلقإلا هترداغم دنع يبنجأ لك مزلي:27 ةداملا”

قوفت يتلا غلابملا ىلع ّالإ يكرمجلا ميلقإلا ةرداغم وأ لوخدلا دنع ةبعصلا تالمعلاب حيرصتلا مزلي ال
.ىرخألا ةيبنجألا تالمعلا نم اهلداعي ام وأ وروأ )٠٠٠5( فالآ ةسمخ

.”.............................................................. )رييغت نودبيقابلا( .........................................................

عبارلا لصفلا

ةيئابجلا هبش موسرلا

]نايبلل[

يناثلا ءزجلا

ةلودلل ةيلاملا تايلمعلاو ةينازيملا

لوألا لصفلا

ةلودلل ةماعلا ةينازيملا

لوألا مسقلا

دراوملا

ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا تاقفنلا ىلع ةقبطملا ليخادملاو لصاوحلاو تاداريإلا ردقت:٠٢١ ةداملا
ةئامعبسوارايلم نينامثو ةعستونيتئامو فالآ ةتسب ،نوناقلا اذـهب قحلملا )أ( لودجلل اقبط٠2٠2 ةنسل
.)جد٠٠٠.٠٠٠.327.982.٦( رانيد نويلم نيرشعو ةثالثو

يناثلا مسقلا

تاقفنلا

: ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا ءابعألا ليومت دصق ،٠2٠2 ةنس ناونعب ،حتفي:١٢١ ةداملا

انويلم نوثالثو ةعستو ةئامعبرأو ارايلم نوعستو ةثالثو ةئامنامثو فالآ ةعبرأ هغلبم يلام دامتعا /1
ةيرازو ةرئاد لك بسـح عزوي ،رييستـلا تاقفن ةيطغتل )جد٠٠٠.59٠.93٤.398.٤( رانـيد فلأ نوعستو ةسمخو
.نوناقلا اذهب قحلملا )ب( لودجلل اقبط

انويلم نوعبسو ةثالثو ةئامتسو ارايلم نورشعو ةعستو ةئامعستو نافلأ هغلبـم يلام دامتعا /2
،يئاهنلا عباطلا تاذ زيهجتـلا تاقفن ةيطغتل )جد٠٠٠.132.37٦.929.2( رانـيد فلأ نوثالثو دحاوو ناتئامو
.نوناقلا اذهب قحلمـلا )ج( لودجلل اقبط عاطق لك بسح عزوي

ارايلم رشع ةعستو ةئامتسو فلأ هغلبم  جمانرب ةصخر فقس٠2٠2 ةنس لالخ جمربي:٢٢١ ةداملا
لك بسح عزوي )جد٠٠٠.٤٤8.٠88.91٦.1( رانيد فلأ نوعبرأو ةعبرأو ةئامنامثو انويلم نونامثو ةئامنامثو
                                                                                                                     .نوناقلا اذهب قحلملا )ج( لودجلل اقبــط عاطـق

لالخ لجست نأ نكمـي يتلا ةديدجـلا جماربـلا ةفلكتو يراجـلا جمانربلا مييقت ةداعإ ةفلكت غلبملا اذه يطغي
.٠2٠2 ةنس

.ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلا دنع ،عيزوتلا تايفيك ددحت
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يناثلا لصفلا
ةفلتخم تاينازيم

لوألا مسقلا
ةقحلملا ةينازيملا

]ناـــيبلل[

يناثلا مسقلا
ىرخأ تاينازيم

تاسسؤملاو ةيحصلا تاعاطقلا ةينازيم يف يعامتجالا نامضلا تائيه ةمهاسم هجوت:٣٢١ ةداملا
ةقلعتملا فيلاكتلل ةيلاملا ةيطغتلل )ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملا اهيف امب( ةصصختملا ةيئافشتسالا

.مهقوقح يوذو ايعامتجا مهل نّمؤملا حلاصل يبطلا لفكتلاب

تاسسؤملا يف مهب لفكتملا ايعامتجا مهل نّمؤملاب ةقلعتملا تامولعملا ساسأ ىلع ليومتلا اذه قبطي
ةحصلا ةرازوو يعامتجالا نامضلا نيب طبرت يتلا ةيدقاعتلا تاقالعلا راطإ يف كلذو ،ةيمومعلا ةيحصلا

.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

.ميظنتلا قيرط نع مكحلا اذه ذيفنت تايفيك ددحت

رانيد رايلمنيعستونينثا غلبمب ةمهاسملا هذه ددـحت ،٠2٠2 ةنسل ةبسنلابو ،ريدقتلا ليبس ىلعو
.)جد29.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

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

ثلاثلا لصفلا
ةنيزخلاب ةصاخلا تاباسحلا

٤1٠2ةنس ربمسيد٠3 يف خّرؤملا٠1-٤1 مقر نوناقلا نم811 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٤٢١ ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،51٠2 ةنسل ةيلاملا نوناقنمضتملاو

فرصب يسيئرلا رمآلا )ىتح رييغت نودب( ................... صيصختلا يباسح تايلمع عمجت:811 ةداملا”
.ةعانصلاب فلكملا ريزولا وه باسحلا اذه

صخــي اــمــيــف باسحلا اذــه فرصب نييوــناــثــلا نــيرــمآلا ةــعاــنصلاــب نوــفــلــّكملا نوــيــئالوــلانوريدملا ُّدــعــُي
.ةيعانصلا ةيسفانتلا ريوطت ،3 رطسلا يف ةدراولا ،ةيعانصلا قطانملاو طاشنلا قطانمب ةقلعتملا تايلمعلا

.”........................ )رييغت نودب يقابلا( ............................ قيبطت تايفيك ددحت

٠1٠2ةنس ربمسيد92 يف خرؤملا31-٠1 مقر نوناقلا نم97 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:5٢١ ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،11٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

ةحفاكم قودنص” هناونعو2٠3-831 همقر  صاخ صيصخت  باسح  ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:97 ةداملا”
.”ناطرسلا

 : باسحلا  اذه  دّيقي

 : تاداريإلا  باب  يف

،ةلودلا ةينازيم تاصصخم–
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،لوحكلا رورم قح ىلع يفاضإلا مسرلا–

،ةيغبتلا تاجتنملا ىلع يفاضإلا مسرلا  جتان نم ةصحلا–

،لاقنلا فتاهلا يلماعتم لامعأ مقر ىلع مسرلا جتان نم ةصحلا–

،اهداريتساو ةيزاغلا تابورشملا جاتنإ تاكرش لامعأ مقر ىلع مسرلا–

.ةلمتحم ىرخألا تامهاسملاو دراوملالك–

: تاقفنلا باب يف

.هجالعو ناطرسلا ضرم نع ركبملا فشكلاو ةياقولاو ةيعوتلا تايلمع–

.باسحلا اذه فرصب يسيئرلا رمآلا ةحصلاب فلكملا ريزولا نوكي

باسحلا اذه فرصب يوناثلا رمآلا ناكسلاو ةحصلل  يئالولا ريدملا نوكي

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

52 قفاوملا٦2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤملا5٠-5٠ مقر رمألا نم٤2 ةداملا ماكحأ لّدعت:6٢١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةمّمتملاو ةلّدعملا ،5٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو5٠٠2 ةنس ويلوي

قودنصلا” هناونع يذلا2٠3-711 مقر صاخلا صيصختلا باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:٤2 ةداملا”
.”رغصملا ضرقلا معدل ينطولا

 : باسحلا اذه يف دّيقي

 : تاداريإلا باب يف

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

: تاقفنلا باب يف

............................................................. )رييغت نودب( ............................. دئاوف نودب ضورقلا حنم–

رانيد فلأ ةئام اهتفلك زواجتت ال يتلا ةيلوألا داوملا ءارش ناونعب دئاوف نودب ضورــــقــــلا حنـــــم–
راردأ تايالو ىوتسم ىلع )جد٠٠٠.٠52( رانيد فلأ نيسمخو نيتئام ىلإ ةفلكلا هذه لصت دقو .)جد٠٠٠.٠٠1(
.تسغنماتو يزيليإو طاوغألاو ةيادرغو ةلقروو يداولاو ةركسبو فودنتو راشبو

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

72 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر91 يف خّرؤملا81-81 مقر نوناقلا نم5٦ ةداملا ماكحأ مّمتت:7٢١ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد

.12٠2 ةنسل )ىتح رييغت نودب( ...................................... حتفي:5٦ ةداملا”

: باسحلا اذه يف دّيقي

: تاداريإلا باب يف

 ......................................................... )رييغت نودب( ......................................................................
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: تاقفنلا باب يف

طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل ابسحت يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ريضحتب  ةطبترملا تاقفنلا
جمارب ذيفنتب ةفلكملا ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا تاصصخم اميس ال ،12٠2 ةنس نارهوبةرشع ةعساتلا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازو اهتدعأ يتلا جماربلا تايقافتا راطإ يف يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلاييضاير ريضحت

.”.................................. )رييغت نودب يقابلا( .................................. فلكملا ريزولا  نوكي

1991ةنس ربمسيد81 يف خّرؤملا52-19 مقر نوناقلا نم981 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٨٢١ ةداملا
72 يف خّرؤملا11-71 مقر نوناقلا نم821 ةداملاب ةمّمتملاو ةلّدعملا ،2991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
: يتأي امك ررحتو ،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو71٠2ةنس ربمسيد

قودنصلا” : هناونع يذلا2٠3-5٦٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:981 ةداملا”
.”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا

: باسحلا اذه يف دّيقي

.لحاسلاو ةئيبلا :١ لوألا رطسلا

: تاداريإلا باب يف

،ةئيبلا ىلع ةريطخلا وأ ةثولملا ةطشنألا ىلع مسرلا–

،ةيلاملا نيناوق بجومب ةددحملا ةصاخلا موسرلا–

،ةئيبلا ةيامحب قلعتملا عيرشتلل تافلاخملا ناونعب ةلّصحملا تامارغلا لصاح–

،ةيلودلاو ةينطولا اياصولاو تابهلا–

رحبلا يف ةريطخ ةيئايميك داوم غيرفت نع مجانلا يضرعلا ثولتلا ةلازإل تاقفنلا ناونعب تاضيوعتلا–
،وجلايفو ةبرتلا يفو ةينطابلا ةيئاملا تاقبطلاو يمومعلا يرلا لاجم يفو

،ةلودلا ةينازيمل ةلمتحملا تاصصخملا–

.ىرخألا دراوملا وأ تامهاسملا لك–

: تاقفنلا باب يف

،اهيلع ةباقرلا ضرفو ةئيبلا ةبقارم ةطشنأ ليومت–

،يئيبلا شيتفتلا ةطشنأ ليومت–

،اهليهأت ةداعإو اهديدجتو ةيئيبلا تازيهجتلا ءانتقاب ةقلعتملا تاقفنلا–

،ئجافم يرحب ثولت ةلاح يف ةيلاجعتسالا تالخدتلاب ةقلعتملا تاقفنلا–

،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاب ةطبترملا ،نيوكتلاو ميمعتلاو ةيعوتلاو مالعإلا تاقفن–

،يرضحلاو يعانصلا ثولتلا ةلازإب ةقلعتملا تاطاشنلاو تاساردلل ةهجوملا تاناعإلا–

،لالغتسالا ديق اهعضو نم ءادتبا ،تاونس )3( ثالث ةدمل ينقتلا مدرلا زكارمل ةيلاملا تامهاسملا–

،ةيضرألاو ةيرحبلا طاسوألا نيمثتو ةيامح ةطشنأ ليومت–
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،ءارضخلا تاحاسملاو ةيعيبطلا عقاوملا ليهأت ةداعإو ةيامح جمارب ليومت–

ةـيـعـيـبـطـلا دراوملاو ةـيـئيـبـلا ةـمـظـنألاو يجوـلوـيـبـلا عوـنـتـلا ىلع ظاـفحلاو ةــظــفاحملا تاــيــلــمــع لــيومت–
،اهنيمثتو ةيخانملا تاريغتلا  ةحفاكمو

،ةئيبلا ةيامحب ةلصلا تاذ ةيملاعلاو ةينطولا مايألا ءايحإ ةطشنأ ليومت–

،ةئيبلا ةيامح راطإ يف ةفلتخم زئاوج حنمب ةطبترملا تايلمعلا ليومت–

،يلآلا مالعإلا ةزهجأ ءانتقاو ةئيبلاب ةطبترملا مالعإلا ةمظنأ زاجنإب ةقلعتملا تاقفنلاب لفكتلا–

،ةيئيبلا تاططخملاو ريراقتلا ليومت–

،رضخألا داصتقالاب ةطبترملا تاناعإلاو ةطشنألا ليومت–

.ةئيبلاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطتب ةطبترملا كلت اميسال ،تاساردلا ليومت–

.ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا ريغ ةددجتملا تاقاطلا :٢ رطسلا

: تاداريإلا باب يف

.ةلودلا ةينازيم تاصصخم–

: تاقفنلا باب يف

ريغ ةددجتملا تاقاطلا ريوطت راطإ يف ةجردملا عيراشملاو تاطاشنلا ليومتل ةهجوملا تاصصخملا–
. ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا

.باسحلا اذهل يسيئرلا فرصلاب رمآلا ةئيبلاب فلكملا ريزولا دعي

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

٤1٠2 ةنـس ربمسـيد13 يف خرؤـملا٠1-٤1 مقر نوناقلا نم8٠1 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٩٢١ ةداملا
٠3 يف خّرؤملا81-51 مقر نوناقلا نم78 ةداملا بجومب ةمّمتملاو ةلّدعملا ،51٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
82 يف خّرؤملا٤1-٦1 مقر نوناقلا نم٤21 ةداملاو ،٦1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد
: يتأي امك ررحتو ،71٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٦1٠2 ةنس ربمسيد

)ىتح رييغت نودب( ...........................................:8٠1 ةداـملا”

 : باسحلا اذه يف دّيقي

 : تاداريإلا باب يف

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

: تاقفنلا باب يف

: ”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا” :١ رطسلا

ةددجـتـملا تاـقاـطـلا ريوطت راـطإ يف ةـجردـملا عيراـشـملاو تاـطاـشـنـلا ليوـمتل ةهجوملا تاصصخملا–
.ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا ةكرتشملاو
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: ”ةقاطلا يف مكحتلا ” :٢ رطسلا

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

٦2 قفاوملا٤3٤1 ماع رـفص21 يف خّرؤملا21-21 مقر نوناقلا نم85 ةداملا ماكحأ لّدعت:٠٣١ ةداملا
٤1 -٦1 مقر نوناقلا نم221 ةداملا بجومب ةلدعملا ،31٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو21٠2 ةنس ربمسيد
،71٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٦1٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤملا

: يتأي امك ررحتو

قودنصلا” هناونع يذلا2٠3-931 مقر صاخلا صيصختلا باسـح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي :85 ةداملا”
.”تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلاو ةيحالفلا ةيمنتلل ينطولا

 :ةيتآلاروطسلا باسحلا اذه يف دّيقتو

............................................ )رييغت نودب( ............................................. :1 رطسلا

............................................ )رييغت نودب( .............................................. :2 رطسلا

............................................. )رييغت نودب( .............................................. :3 رطسلا

.”تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ريوطت” :٤ رطسلا

 :2٠3-931 مقر باسحلا يف دّيقيو

: تاداريإلا باب يف

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

.”تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ريوطت” :٤ رطسلا

ةيحالفلا ةيمنتلل ينطولا قودنصلا” هناونع يذلا2٠3-٠8٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ديصر–
،91٠2 ةنس ربمسيد13 يف طوبضملا ”تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلاو

،ةلودلا ةينازيم تاصصخم–

،يرحبلا ديصلا يفرتحم تاكارتشا–

،يرحبلا ديصلا عاطقب ةصاخلا ىواتألا نع ةجتانلا دراوملا–

،اياصولاو تابهلا–

.عيرشتلا قيرط نع ةددحملا تاناعإلا وأ تامهاسملا وأ ىرخألا دراوملا لك–

: تاقفنلا باب يف

: ”يحالفلا رامثتسالا ريوطت” :1 رطسلا

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

: ”ةيتابنلا ةحصلا ةيامحو ةيناويحلا ةحصلا ةيقرت” :2رطسلا

................................................................ )رييغت نودب( ....................................................
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: ”يحالفلا جاتنإلا طبض” :3 رطسلا

................................................................ رييغت نودب ....................................................–

................................................................ رييغت نودب ....................................................–

................................................................ رييغت نودب ....................................................–

: ”تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ريوطت” :٤ رطسلا

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ةيمنتو ةيقرتل تادعاسملا–

،ةيجولويبلا ةحارلا ةرتف لالخ نيدايصلا ةراحبلل ةيلام ةناعإ–

اهحنم بجاولا رامثتسالاو لالغتسالا ضورقو ةلمحلا ضورق دئاوف فيلاكتل ةيلامجإلا ةيطغتلا–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ةطشنأل

.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ةطشنأ يف لمعتسملا )ليوازاغ( دوقولا رعس معد ناونعب تاناعإلا–

: ـب ىلوألا )3( ةثالثلا رطسألل ةبسنلاب قودنصلا لفكتي امك

ةيمييـقتـلا ةعباتـملاو ميـمـعتلاو ينهملا نيوكتلاو ىودجلا تاساردب ةطبترملا فيراصملا تاقفن–
،اهعوضومب ةقلعتملا عيراشملا ذيـفـنـتـل

نع رجألا غلبم اذكو فيراصملا ةلكيه ددحت يتلا نييلاملا ءاطسولاب ةقلعتملا رييستلا فيراصم–
،ميظنتلا قيرط

ةحصلا ةيقرتو يحالفلا جاتنإلا طبضو يحالفلا رامـثتسالا ريوطتب ةطبترملا تاقفـنلاب لفكتلا متيو
.نييلاملا ءاطسولا قيرط نع ةيتابنلا ةحصلا ةيامحو ةيناويحلا

.ةيئالولا ةنيزخلا اذكو ةيسيئرلا ةنيزخلا تاباتك يف باسحلا اذه لمعي

.باسحلا اذه فرصب يسيئرلا رمآلا وه يرحبلا ديصلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا

ةـطـبـترـملا تايـلمـعلا راطإ يف ،باسحلا اذه فرصب يوناث رمآك ةيحالفلا حلاصملا ريدم فرصتي
.يعارزلا جاتنإلا طبضو يحالفلا رامثتسالا ريوطتب

ةقلعتملا تايلمعلا راطإ يف ،باسحلا اذه فرصب يوناث رمآك يرحبلا ديصلاب فلكملا ريدملا فرصتي
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ريوطتب

: قودنصلا تاناعإ ىلع لوصحلل الهؤم نوكي

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

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ريوطتو معد قودنص”هناونعو2٠3-٠51همقر ةنيزخلا يف صاخ صيصخت باسح أشني:١٣١ ةداملا
.”pu-trats” ”ةئشانلا تاسسؤملل” ةيداصتقالا ةموظنملا
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:باسحلا اذه يف دّيقي

:تاداريإلا باب يف

،ةلودلا ةناعإ–

،ةيئابجلا ريغ موسرلا نع جتانلا–

.ىرخألا تامهاسملاو دراوملا لك–

: تاقفنلا باب يف

 ,”pu-trats ” ةئشانلا تاسسؤملا” ةدئافل ةيكنبلا ضورقلا ليومت نامض–

،ةيكنبلا ضورقلل ةيزيفحت بسن عضو–

 ،نيوكتلا ليومت–

.”pu-trats ” ”ةئشانلا تاسسؤملل ناضتحا–

.”ميظنتلا قيرط نع ،اذه صيصختلا باسح ريسو تايفيكو طورش ددحت

عبارلا لصفلا

ةلودلل ةيلاملا تايلمعلا ىلع ةقبطم ةفلتخم ماكحأ

رييستلا تاقفن نمضتت يتلا لوصفلا يف ةلجسملا تادامتعالا ايطايتحا اعباط يستكت:٢٣١ ةداملا
: ةيتآلا

،طاشنلا بتاور -1

،ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا -2

،يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا -3

،ةيلئاعلا حنملا -٤

،يعامتجالا نامضلا -5

،نيوكتلا فيراصمو ةقبسملا بتاورلاو بيردتلا تاضيوعتو حنملا -٦

لالخ طاشنلا أدبت يتلا وأ اثيدح ةأشنملا ةيرادإلا ةيمومعلا تاسسؤملل ةصصخملا رييستلا تاناعإ -7
،ةيلاملا ةنسلا

.)تاكارتشالاو تامهاسملا( ةيلودلا تائيهلا ءازإ رئازجلا تامازتلاب ةطبترملا تاقفنلا -8

.ةيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني:٣٣١ ةداملا

.91٠2ةنسربمسيد11قفاوملا1٤٤1ماعيناثلاعيبر٤1 يف ،رئازجلاب رّرح

حلاص نب رداقلا دبع
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قــحالملا

)أ( لودجلا

٠٢٠٢ ةنسل ةلودلا ةينازيم ىلع ةقبطملا ةيئاهنلا تاداريإلا

)جد فالآب( غلابملاةينازيملا تاداريإ

ةيداعلا دراوملا -١

: ةيئابجلا تاداريإلا -١.١

........................................................ةرشابملا بئارضلا لصاوح -1٠٠ -1٠2

...........................................................عباطلاو ليجستلا لصاوح -2٠٠ -1٠2

....................................لامعألا ىلع ةفلتخملا بئارضلا لصاوح  -3٠٠ -1٠2

......)ةدروتسملا تاجوتنملا ىلع قبطملا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا اهنم(

................................................ةرشابملا ريغ بئارضلا لصاوح -٤٠٠ -1٠2

.........................................................................كرامجلا لصاوح -5٠٠ -1٠2

)١( يعرفلا عومجملا

ةيداعلا تاداريإلا -٢ -١

....................................................ةلودلا كالمأ ليخادمو لصاوح -٦٠٠ -1٠2

.....................................................ةينازيملل ةفلتخملا لصاوحلا -7٠٠ -1٠2

......................................................................ةيماظنلا تاداريإلا -8٠٠ -1٠2

)٢( يعرفلا عومجملا

: ىرخألا تاداريإلا -٣ -١

............................................................................................ىرخألا تاداريإلا

)٣( يعرفلا عومجملا

ةيداعلا دراوملا عومجم

ةيلورتبلا ةيابجلا -٢

.......................................................................ةيلورتبلا ةيابجلا -11٠ -1٠2

تاداريإلل ماعلا عومجملا

1.428.440.000

93.944.000

1.182.631.000

444.741.000

47.159.000

294.691.000

3.046.865.000

35.047.000

174.436.000

50.000

209.533.000

833.000.000

833.000.000

4.089.398.000

2.200.325.000

6.289.723.000
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)ب( لودجلا
ةيرازو ةرئاد لك بسح٠٢٠٢ ةنسل رييستلا ةينازيم ناونعب ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

) جد( غــــلاــبملاةـــــيرازوــلا رــــئاودـــلا

ةيروهمجلا ةسائر
لوألا ريزولا حلاصم
ينطولا عافدلا
ةيجراخلا نوؤشلا
ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
لدعلا
ةيلاملا
ةقاطلا
نيدهاجملا
فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا
ةينطولا ةيبرتلا
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
ةفاقثلا
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا
ةضايرلاو بابشلا
ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا
مجانملاو ةعانصلا
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا
ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا
ةراجتلا
لاصتالا
لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا
ةيئاملا دراوملا
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا
تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا
يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا
ناملربلا عم تاقالعلا
ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا

يــــعرفلا عومجملا

ةكرتشملا فيلاكتلا
ماــــــعلا عومجملا

8.273.807.000

4.326.911.000

1.230.330.000.000

38.383.000.000

431.994.418.000

77.529.605.000

86.615.374.000

59.844.836.000

230.754.424.000

25.360.349.000

724.681.708.000

364.283.132.000

49.936.401.000

14.903.360.000

2.304.381.000

36.518.016.000

82.173.251.000

4.685.200.000

225.179.207.000

16.238.221.000

17.527.751.000

18.360.897.000

24.655.965.000

13.685.429.000

3.117.974.000

408.282.838.000

197.595.537.000

223.629.000

2.108.927.000

4.399.874.548.000

493.564.547.000

4.893.439.095.000
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)ج( لودجلا

تاعاطقلا بسح٠٢٠٢ ةنسل يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا عيزوت

)جد فالآب(

عفدلا تادامتعاجمانربلا صخرتاعاطقلا

ةعانصلا

يرلاو ةحالفلا

ةجتنملا تامدخلا معد

ةيرادإلاو ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا

نيوكتلاو ةيبرتلا

ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيدعاقلا تآشنملا

نكس ىلع لوصحلا معد

ةفلتخم عيضاوم

ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخملا

رامثتسالل يعرفلا عومجملا

صيصختلا تاباسحل تاصيصخت( يداصتقالا طاشنلا معد
)دئاوفلا بسن ضفخو صاخلا

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

لاملا سأرب تايلمعل يعرفلا عومجملا

زيهجتلا ةينازيم عومجم

8.228.690

209.534.228

55.251.322

602.151.806

155.759.022

129.333.016

329.950.660

600.000.000

40.000.000

2.130.208.744

643.307.287

156.157.200

799.464.487

2.929.673.231

20.000

47.569.207

53.930.300

366.929.577

106.126.210

52.081.000

3.224.550

800.000.000

40.000.000

1.469.880.844

—

150.000.000

150.000.000

1.619.880.844

ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


