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،0202 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا244١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف خرؤم٦١-02 مقر نوناق
.١202 ةنسل ةيلاملا نوناق نّمضتي

سرهفلا
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نوناق نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا244١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يفخّرؤم٦١-02 مقر نوناق
.١202 ةنسل ةيلاملا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم8٤١و٣٤١و١٤١و٩٣١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١ ماع لاّوش8 يفخّرؤملا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

،ةلودلا سلجم يأر دعبو

،ناملربلا ةقداصم دعبو

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ةــيديهمت ماـكحأ

موسرلاو ةرشابملا بئارضلا ليصحت١2٠2 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

ةــــيقيبطتلا صوـــصنلاو ةـــيعيرشتلا مــــيسارملاو رــــماوألاو نيناوــــــقلل اــــــقبط ،١2٠2 ةــنس لالـــخ لـــصاوي اـــمك
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشن خيرات دنع لمعلا اهب يراجلا
تاعامجلاو ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلل ةصصخملا ليخادملاو لصاوحلاو قوقحلا فلتخم ليصحت ،ةيبعشلا
.انوناق ةلهؤملا تائيهلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلحملا

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

:يتأي امك رّرحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:2 ةداملا

،ةيرمعلا عويرلاو )ىتح رييغت نودب( ............. يلامجإلا يفاصلا لخدلا نوكتي :2 ةداملا"

ةيراقعلا قوقحلاو ةينبملا ريغ وأ ةينبملا تاراقعلا نع لباقمب لزانتلا نع ةجتانلا ةميقلا ضئاوف–
 ."ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا نع لزانتلا نع ةجتانلا كلت اذكو ،ةيقيقحلا

نيناوق
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: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2١ ةداملا ماكحأ لدعت:٣ ةداملا

: نيذلا نويعيبطلا صاخشألا )ىتح رييغت نودب( ........... ةينهملا حابرألا عباط يستكت امك:2١ ةداملا"

................................. )رييغت نودب( ................................... )8 ىلإ )١

.ةاغلم )٩

: يتأي امك رّرحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٣١ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:4 ةداملا

...................................... )رييغت نودب( .......................ةطشنألا ديفتست )٣١:١ ةداملا"

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

....................................... )رييغت نودب( ................................................................... )٣

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

.ةبعصلا ةلمعلل ةردملا تامدخلا نمضتت يتلا كلتو علسلا ريدصت تايلمع ،مئاد ءافعإ نم ديفتست )5

.ةبعصلا ةلمعلاب ققحملا لامعألا مقر عم ايبسانت ءافعإلا اذه حنمي

ةقيثو ،ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملل ةبيرضلاب فلكملا ميدقتب ةرقفلا هذه ماكحأ نم ةدافتسالا طبترتو
."رئازجلاب نطوم كنب ىدل تاداريإلا هذه عفد تبثت

 : يتأي امك رّرحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم8١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:5 ةداملا

طورشلل اقفو ،اوبتتكي  نأ ،يقيقحلا حبرلا ماظنل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نّيعتي:8١ ةداملا"
ةيلاملا ةنسلا وأ ةنسلا ةجيتن ناونعب ،نوناقلا اذه نم25١و رركم١5١و١5١ داوملا يف اهيلع صوصنملا اهسفن
يتلا تامولعملا ىلع يوتحي ايونس ايصيخلت افشك اذكو يفاصلا مهحبر غلبمب صاخلا حيرصتلا ،ةقباسلا

 .ةقفرملا فوشكلاو هالعأ روكذملا حيرصتلا نم جرختست نأ بجي

.".................... )رييغت نودب يقابلا( .................. حيرصتلا عاديإ لجأ يهتني امدنع

،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم2٤و2٤ نيتداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٦ ةداملا
: يتأي امك رّرحتو

.............................................. )رييغت نودب( ........................................... – )١–2٤ ةداملا"

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

.”................................. )رييغت نودب يقابلا( ............................. ةبيرضلا غلبم  ىدؤي– )٣

: يتأي امك ،ةيراقعلا عويرلا فنص ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا لصاح عزوي: رركم2٤ ةداملا"

،........................................... )رييغت نودب( ..........................٠5%–

."راقعلا اهيف عقي يتلا ةيدلبلا ةدئافل ٠5%–

.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٤5 ةداملا ماكحأ ىغلت:7 ةداملا

: يتأي امك رّرحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم86 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٨ ةداملا

: ةبيرضلا نم ىفعي:86 ةداملا"
....................................)رييغت نودب(......................................... )أ

...................................)رييغت نودب(....................................... )ب
..................................)رييغت نودب(......................................... )ج
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.ةاغلم )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

 .يدعاقلا رجألا نم%٠7 دودح يف ،ةلزعلاو ةماقإلاب ةصاخلا طورشلاب ةطبترملا تاضيوعتلا )ن

: يتأي امك رّرحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم57 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :٩ ةداملا

................................ )رييغت نودب( ......................... )١ –57 ةداملا"

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

تاشاعم وأ ًاباعتأ وأ تاضيوعت وأً اروجأ وأ تابترم عفدي يرابتعا وأ يعيبط صخش لك ىلع بجي )٣
بتكملا وأ هتسسؤم رقم وأ هنكسم دوجو ناكم اهل عبتي يتلا ةيئابجلا ةحلصملل مدقي نأ ،ةيرمع ًاعوير وأ
،يتامولعم لماح ىلع هيف امب افشك ،ةنس لك نم ليربأ٠٣ موي رثكألا ىلع ،ةقباسلا ةنسلا لالخ عفدلاب ماق يذلا
: ةيتآلا تانايبلا نيديفتسملا نم دحاو لكل ةبسنلاب نمضتي ،دعب نع حيرصتلا قيرط نع وأ

."................................ )رييغت نودب يقابلا(.........................................

بـــــئارضلا نوــــناق نــــم٠8و٩7و87و77 داوـــــملا ماــــكحأو اــــعباس مــــقرملا ناوــــنعلا مّمــــتيو لّدـــــعي :0١ ةداملا
:يتأي امك رّرحتو ،رركم٩7و رركم77 نيتدام ثادحإ عم ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

ةيراقعلا قوقحلاو ةينبملا ريغو ةينبملا تاراقعلا نع لباقمب لزانتلا نع ةجتانلا ةميقلا ضئاوف– اعباس"
.ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا نع لزانتلا نع ةجتانلا كلت اذكو ،ةيقيقحلا

: قيبطتلا لاجم .أ

لباقمب لزانتلا نع ةجتان ةميق ضئاوف ربتعت ،يلامجالا لخدلا ىلع ةبيرضلا ءاعول ةبسنلاب :77ةداملا"
جراخ ،نولزانتي نيذلا صاخشألا لبق نم العف ةققحملا ةميقلا ضئاوف ةينبملا ريغ وأ ةينبملا تاراقعلا نع
ةطبترملا ةيراقعلا قوقحلا اذكو ،ةينبم ريغ وأ ةينبم تاراقع نم ءازجأ وأ تاراقع نع ،ينهملا طاشنلا قاطن
.كالمألا هذهب

عبات راقع نع لزانتلا ةبسانمب ةققحملا ةميقلا ضئاوف ،ةبيرضلل عضاخلا ساسألا نمض لخدت ال هنأ ريغ
.دوجوم عئاش ثاريم ةيفصت لجأ نم ،ةكرتل

ريغل كلذكو ةيناثلا ةجردلا دعب ام براقألل ةمدقملا تابهلا ،لباقمب تالزانت ربتعت ،ةداملا هذه قيبطتل
."براقألا

وأ ةيعامتجالا صصحلا ،مهسألا نع لزانتلا نع ةجتان ةميق ضئاوف اهنأ ىلع ربتعت:رركم77 ةداملا"
صاخشألا لبق نم ةققحملا ةميقلا ضئاوف ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ءاعول ةبسنلاب ،ةلثامملا قاروألا
وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا نم ءزج وأ لك ،ينهملا مهطاشن راطإ جراخ ،نوعيبي نيذلا نييعيبطلا
.اهنوزوحي يتلا ةلثامملا قاروألا

."براقألا ريغل كلذكو ةيناثلا ةجردلا دعب ام براقألل ةمدقملا تابهلا ،لباقمب لزانتلا ةباثمب اضيأ ربتعت
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: ةبيرضلل عضاخلا ةميقلا ضئاف ديدحـت .ب

ريغ وأ ةينبملا تاراقعلا نع لباقمب لزانتلا ناونعب ،ةبيرضلل عضاخلا ةميقلا ضئاف نوكتي:87ةداملا"
: نيب يباجيإلا قرافلا نم ،ةيقيقحلا ةيراقعلا قوقحلاو ةينبملا

،راقعلا نع لزانتلا رعس–

.لزانتملا فرط نم هئاشنإ ةميق وأ ءانتقالا رعسو–

وأ ةبهلا خيراتب راقعلل ةيراجتلا ةميقلا ّنإف ،ثاريم وأ ةبه نم اجتان هنع لزانتملا راقعلا نوكي امدنع
.ةبيرضلل عضاخلا لزانتلا ةميق ضئاف باسحل ةبسنلاب ،ءانتقالا ةميق لحم لحت ثاريملا

ساسأ ىلع ةينبملا ريغ وأ ةينبملا تاراقعلا ءازجأ وأ تاراقعلا مييقت ديعت نأ ةرادإلل نكمي ،كلذ نع الضف
.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٩١ ةداملا )ىتح رييغت نودب( .........ةيراجتلا ةميقلا

ةنسلا نم ءادـــتبا ،اًيونس %5 يلاوــــح غلــــبي ضيـــفـــخت نـــم ةبـــيرــــضلل عــــضاــــخلا لــــخدــــلا ديفــــتــــســــي:٩7 ةداملا"
.%٠5 دودح يف كلذو ،راقعلا ةزايح خيرات نم )٣( ةثلاثلا

  .”ةيلاملا ريزو نم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه قيبطت طورش ددحت

صصحلا وأ مهسألا نع لباقمب لزانتلا ناونعب ،ةبيرضلل عضاخلا ةميقلا ضئاف نوكتي : رركم٩7 ةداملا“
صصحلا وأ مهسألل ةيقيقحلا ةميقلا وأ لزانتلا رعس نيب يباجيإلا قرفلا نم ،ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا
ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا باتتكا وأ ءارشلا رعسو ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا
.اهنع لزانتملا

: ةبيرضلل ةعضاخلا غلابملا عفدو ليصحـــت بوجو .ج

نأ77 ةداـــــملا يف اــــهيلإ راــــشملا ةـــميقلا ضئاوــــف نوـــــققحي نــــيذلا ةــــبيرضلاب نوـــــــفلكملا مزــــلُي )١–:٠8 ةداملا“
ةدم لالخ ،راقعلا هيف دجاوتي يذلا بئارضلا ضباق ىدل ،ةقحتسملا ةبيرضلا مهسـفـــنأـــب اوـــعــفدـــي نأو اوـــبـــســـحــي
.عيبلا دقع رادصإ خيرات نم ءادتبا ،اًموي )٠٣( نيثالث زواجتت ال

.انوناق لهؤملا هليكو امهب موقي نأ نكمي ةبيرضلا عفدو ةيفصت ّنإف ،رئازجلاب نطوم ريغ عئابلا ناك اذإ

اهمدقت ةعوبطم قيرط نع ،هنع لزانتملا راقعلا هيف دجاوتي يذلا بئارضلا ضباق قودنص ىدل عفدلا متيو
.ينورتكلإلا عقوملا ربع اهليمحت متي وأ ةيئابجلا ةرادإلا

نأو اوبسحي نأ رركم77 ةداملا يف اهيلإ راشملا ةميقلا ضئاوف نوققحي نيذلا ةبيرضلاب نوفلكملا مزلُي )2
ةدم لالخ ،لزانتملا ةماقإ ناكم هيف دجاوتي يذلا بئارضلا ضباق ىدل ،ةقحتسملا ةبيرضلا مـــهســـفـــنأب اوـــعـــفدـــي
.عيبلا ةيلمع خيرات نم ءادتبا ،اًموي )٠٣( نيثالث زواجتت ال

،انوناق لهؤملا هليكو امهب موقي نأ نكمي ةبيرضلا عفدو ةيفصت نإف ،رئازجلاب نطوم ريغ عئابلا ناك اذإ
.لزانتلا عوضوم اهتادنس تناك يتلا ةكرشلل يعامتجالا رقملا هل عبتي يتلا بئارضلا ضباق ىدل

ةعوبطم قيرط نع ،ةكرشلل يعامتجالا رقملا هيف دجاوتي يذلا بئارضلا ضباق قودنص ىدل عفدلا متيو
.”ةيئابجلا ةرادإلل ينورتكلإلا عقوملا ربع اهليمحت متي وأ ةيئابجلا ةرادإلا اهمدقت

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٣٩ ةداملا ماكحأ لدعت:١١ ةداملا

.رئازجلاب )ىتح رييغت نودب(.............. ليخادملا ددحت )١–:٣٩ ةداملا“

.يرئازج )ىتح رييغت نودب(............................................ربتعت )2

.كالمألا )ىتح رييغت نودب(............................................عوير )أ

.رئازجلا يف )ىتح رييغت نودب(.........................................تادئاع )ب
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.رئازجلا يف )ىتح رييغت نودب(.........................................تادئاع )ج

تاذ تايلمعلا وأ ،ال مأ رجأب تناكأ ءاوس ،رئازجلا يف ةسرامملا ةينهملا ةطشنألا نع ةجتانلا ليخادملا )د
.رئازجلا يف ةزجنملاو ،بسكملا عباطلا

.اهب ةطبترم )ىتح رييغت نودب(.................................ةميقلا ضئاوف )ـه

 .رئازجلا يف )ىتح رييغت نودب(...................................كلذك ربتعت )٣

.ةيرمعلا )ىتح رييغت نودب(......................................تاشاعملا )أ

ةيكلملا نم ةيتأتملا تادئاعلا لك اذكو ،فلؤملا قوقح ناونعب وأ نوعرتخملا اهاضاقتي يتلا تادئاعلا )ب
،اهل ةلثامملا قوقحلاو ةيراجتلا وأ ةيعانصلا

.”رئازجلا يف )ىتح رييغت نودب(.......................................غلابملا )ج

:يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٤٠١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :2١ ةداملا

: يتآلا يدعاصتلا لودجلل اقفو يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا بسحت:٤٠١ ةداملا“

I. ةينبملا ريغو ةينبملا تايكلملا راجيإ نع ةجتانلا ليخادملل ةبسنلاب :

ةروكذملا ،ينهملاو ينكسلا لامعتسالا تاذ ةيراقعلا كالمألل يندملا راجيإلا نم ةيتأتملا ليخادملا عضخت
: لدعمب يلامجإلا لخدلا ىلعةبيرضلل ،2٤ ةداملا يف

ليخادملل ةبسنلاب ،يلامجإلا راجيإلا غلبم ىلع ءانب ةبسنلا هذه بسحتو ،ةبيرضلا نم ةررحم7%–
،يعامجلا لامعتسالا تاذ تانكسلا راجيإ نم ةيتأتملا

ليخادملل ةبسنلاب ،يلامجإلا راجيإلا غلبم ىلع ءانب ةبسنلا هذه بسحتو،ةبيرضلا نم ةررحم %٠١–
،يدرفلا لامعتسالا تاذ تانكسلا راجيإ نم ةيتأتملا

ليخادملل ةبسنلاب ،يلامجإلا راجيإلا غلبم ىلع ءانب ةبسنلا هذه بسحتو ،ةبيرضلا نم ةررحم ،%5١–
ةمربملا دوقعلا ىلع اضيأ لدعملا اذه قبطي .ينهملا وأ يراجتلا لامعتسالا تاذ تالحملا راجيإ نم ةيتأتملا

،تاكرشلا عم

ريغ تاراقعلل يلامجإلا راجيإلا غلبم ىلع ءانب ةبسنلا هذه بسحتو ،ةبيرضلا نم ةررحم ،%5١–
.يحالفلا لامعتسالا تاذ ريجأتلا تايلمعب قلعتي اميف %٠١ ىلإ لدعملا اذه ضفخيو ،ةينبملا

II. ةيرمعلا عويرلاو حنملاو روجألاو باعتألاو تاضيوعتلاو تابترملل ةبسنلاب :

:ةيرهشلا ليخادملا .١

،66 ةداملا موهفمب ،ةيرمعلا عويرلاو تاشاعملاو روجألاو تابترملا ناونعب ردصملا نم عاطتقالا بسحي
.هالعأ روكذملا لودجلا بسح يرهشلا لخدلا ساسأ ىلع

ةبيرضلا ةبسن )ج.د ( ةبيرضلل عضاخلا لخدلا طسق

٠%

٠2%

٠٣%

5٣%

جد٠٠٠.٠2١ زواجتي ال

جد٠٠٠.٠6٣ ىلإ١٠٠.٠2١ نم

جد٠٠٠.٠٤٤.١ىلإ١٠٠.٠6٣ نم

جد٠٠٠.٠٤٤.١ نم رثكأ
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 . %٠٤ ةبسنب ةيلامجإلاةبيرضلا نم يبسن ضيفخت نم ليخادملا هذه ديفتست

نيب يأ( ،ايونس /جد٠٠٠.8١ نــع دــيزي وأ اــيونس /جد٠٠٠.2١ نـــع ضـــيفختلا اذـــه لقـي نأ نـــكمي ال هـــنأ رــــيغ
.)ايرهش /جد٠٠5١و جد٠٠٠١

.يلامجإلا لخدلا ىلعةبيرضلا نم يلك ءافعإ نم ،جد٠٠٠.٠٣ غلبم ىدعتت ال يتلا ليخادملا ديفتست

.يفاضإ ضيفخت نم ،جد٠٠٠.5٣ نع لقتو جد٠٠٠.٠٣ غلبم قوفت يتلا ليخادملا ديفتست

: ةيتآلا ةغيصلل اقفو ،لخدلا نم ةئفلا هذهل ةبسنلاب ةقحتسملا يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ددحت

.)٣/000.02(- )٨/٣(x )لوألا ضيفختلل اقفو( يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا = يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا

لامعلا اهاضاقتي يتلا ،جد٠٠5.2٤ نع لقتو جد٠٠٠.٠٣ قوفت يتلا ليخادملا ديفتست ،كلذ ىلع ةوالع
نم ،ماعلا ماظنلل نوعضاخلا نودعاقتملا لامعلا اذكو ،مكبلا مصلا وأ نوفوفكملا وأ ايلقع وأ ايكرح نوقوعملا

.هالعأ هيلإ راشملا يناثلا ضيفختلا عم مكارتي ّالأ ىلع ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا غلبم ىلع يفاضإ ضيفخت
: ةيتآلا ةغيصلل اقفو ،لخدلا نم ةئفلا هذهل ةبسنلاب ةقحتسملا يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ددحت

.)005.2١/٣(- )٣/5(x )لوألا ضيفختلل اقفو(يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا = يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا

دجوي نيذلا صاخشألل ةعوفدملا ةيرمعلا عويرلاو تاشاعملا ىلع ،ةيفيكلا سفنب عاطتقالا قبطي هنأ ريغ
.رئازجلا جراخ يئابجلا مهنطوم

: ةيرهشلا ريغ ليخادملا .2

اذكو ،نوناقلا اذهنم76 ةداملا نم٤ ةرقفلا يف ةروكذملا حنملاو تآفاكملاو تاضيوعتلاو روجألا ربتعت
ىلعةبيرضلا ناونعب ردصملا نم عاطتقالل عضاخو لصفنم يرهش طسق ةباثمب ،اهب ةقلعتملا تاكاردتسالا
.%٠١ ةبسنب ،يلامجإلا لخدلا

: يركفلا عباطلا تاذ ةيفرظلا تاطاشنلا لك نم ةيتأتملا ليخادملا .٣

يف اهيلع صوصنملا ،ةتقؤم ةفصب نيدعاسم ةذتاسأك وأ ةبقارملا ،سيردتلاو ثحبلا تاطاشن عضخت
.ةبيرضلا نم ررحم%٠١ لدعمب ردصملا نم عاطتقالا ىلإ،5–76 ةداملا

لدعم ددحي ،ىرخألا يركفلا عباطلا تاذ ةيفرظلا تاطاشنلا فلتخم نع ةمجانلا روجألا عيمجل ةبسنلاب
 .ةبيرضلا نم ررحم%5١ ـب عاطتقالا

III. ةلوقنملا لاومألا سوؤر ليخادم :

: ةلثامملا ليخادملاو ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا تادئاع .١

،ةلثامملا ليخادملاو ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا تادئاع ىلع قبطملا ردصملا نم عاطتقالا لدعم ددحي
.ةبيرضلا نم ةررحم%5١ ـب ،نوناقلا اذه نم8٤ ىلإ5٤نم داوملا يف اهيلع صوصنملا

: تالافكلاو عئادولاو نويدلا تاداريإ .2

اذه لثميو .%٠١ ةبسنب تالافكلاو عئادولاو نويدلا تادئاعل ةبسنلاب ردصملا نم عاطتقالا لدعم ددحي
.يئاهنلا عاضخإلا نم مصخي ايبيرض انيد عاطتقالا

.اهلماحل وأ ةيمسالا ريغ تادنسلا تادئاعل ةبسنلاب ،ةبيرضلا نم ةررحم%٠5 ـب لدعملا اذه ددحيو

لدــــعم ددـــحيف،صاوــــخلل راــــخدالا تاــــباسح وأ رـــــتافد يف ةــــنّودملا غــــلابملا نــــع ةــــجتانلا دــــئاوفلل ةــــبسنلاب
: يتأي امك عاطتقالا

،)جد٠٠٠.٠5( رانيد فلأ نيسمخ  يواسيوأ لقي يذلا دئاوفلا طسقل ةبسنلابةبيرضلا نم ةررحم%١–

قلعتملا عاطتقالا لثميو .جد )٠٠٠.٠5( رانيد فلأ نيسمخ نع ديزي يذلا دئاوفلا طسق صخي اميف%٠١–
.يئاهنلا عاضخإلا نم مصخي ايبيرض انيد طسقلا اذهب
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VI. قوقحلاو ةينبملا ريغو ةينبملا تاراقعلا نع لباقمب لزانتلا نع ةجتانلا ةميقلا ضئاوف
ةيعامتجالا صصــحلا وأ مـــــهسألا نــــع لزاــــنتلا نــــع ةـــجتانلا ةـــميقلا ضـــئاوف اذــــكو ،ةــــيقيقحلا ةـــــيراقعلا

 : ةلثامملا تادنسلاو

قوقحلاو ةينبملا ريغ وأ ةينبملا تاراقعلا نع لباقمب لزانتلا نع ةجتانلا ةميقلا ضئاوف عضخت .١
.ةبيرضلا نم ةررحم%5١ لدعمب يلامجإلا لخدلا ىلعةبيرضلل ،77 ةداملا يف اهيلإ راشملا ةيقيقحلا ةيراقعلا

راشملا ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا نع لزانتلا نع ةجتانلا ميقلا ضئاوف عضخت .2
.ةبيرضلا نم ررحم %5١ لدعمب يلامجإلا لخدلا ىلعةبيرضلل ،رركم77 ةداملا يف اهيلإ

.ةميقلا ضئاف غلبم رامثتسا ةداعإ ةلاح يف%5 ــب هردق ضفخم لدعم قبطي

مهسألا نع لزانتلا نع ةجتانلا ميــقلا ضـــئاوـــفل ةلداعــــملا غلاــبـــملا باـــتـــتـــكا ،رامـــثـــتــــسالا ةداــــعإـــب دـــصــــقـــــيو
ءارش قيرط نع ققحتيو تاسسؤم ةدع وأ ةسسؤم لامسأر يف ،ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ
.ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا

V. جراـخ يـئابجلا مـهنطوم دــجوي نــيذلا نوـيـعيبطلا صاــخشألا اــهققحي يــتلا لـــيخادملل ةـــبسنلاب
: رئازجلا

صاخشألا اهققحي يتلا ليخادملا ،يلامجإلا لخدلا ىلعةبيرضلا لاجم يف ردصملا نم عاطتقالل عضخت
: يتآلا وحنلا ىلع ةددحملا تالدعملا بسح ،رئازجلا جراخ يئابجلا مهنطوم دجوي نيذلا نويعيبطلا

يف نيميقملا نينيدملا فرط نم ةعوفدملا ،٣٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ليخادملل ةبسنلاب٤2%–
،رئازجلا

داوملا يف اهيلإ راشملا ،ةلثامملا ليخادملا اذكو ةيعامتجالا صصحلا وأ  مهسألا تادئاعل ةبسنلاب %5١–
،8٤ ىلإ5٤ نم

قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا نع لزانتلا تايلمع نع ةجتانلا ميقلا ضئاوفل ةبسنلاب ٠2%–
،ةلثامملا

نــطوم  مـــهيدل نـــيذلا نيــنانفلل فـــيلأتلا قوـــقح وأ باـــعتأ لــــكش ىلـــع ةـــعوفدملا غــــلابملل ةبسنلاب %5١–
.رئازجلا جراخ يئابج

يفاقثلا لدابتلا تاقافتا راطإ يف مهتكراشم دنع ،نينانفلا ءالؤه فرط نم ةلصحملا غلابملا نأ ريغ
ناويدلاو ةفاقثلا ةرازو ةياصو تحت مظنت يتلا ،ةينفلاو ةيفاقثلا تارهاظتلاو تاناجرهملاو ةينطولا دايعألاو
."يلامجإلا لخدلا ىلعةبيرضلا ضرف ساسأ نمض جردنت ال ،مالعإلاو ةفاقثلل ينطولا

ررحتو ،ةــلثامملا موـــسرلاو ةرــــشابملا بــــئارضلا نوـــــناق نـــــم٤٤١ ةداـــــملا ماـــــكحأ ممــــتتو لدــــعت:٣١ ةداملا
: يتأي امك

نمض تاسسؤملل ةيميلقإلا تاعامجلا وأ ةلودلا اهحنمت يتلا زيهجتلا تاناعإ لخدت )٤٤١:١ ةداملا"
 : يتأي امك ةيلاملا ةنسلا جئاتن

،كالتهالا ةدم  بسح متي ،كالتهالل ةلباق تازيهجت ءانتقال ةهجوملا تاناعإلا صخي اميف–

،تاونس )5( سمخ دادتما ىلع متي ،كالتهالل ةلباق ريغ تازيهجت ءانتقال ةهجوملا تاناعإلا صخي اميف–
 .ةيواستم ءازجأب

وأ ضئاف ديدحت لجأ نمو ،تاناعإلا هذه قيرط نع اهؤانتقا مت يتلا تاتيبثتلا نع لزانتلا ةلاح يفو
: ةلاحلا بسح ،ةبيرضلاسسأب ،دعب اهطبر متي مل يتلا ةناعإلا ءزج حرط متي ،ةميقلا صقان

،كالتهالل ةلباقلا لوصألل ةبسنلاب ،ةيفاصلا ةيبساحملا ةميقلا نم–

.كالتهالل ةلباقلا ريغ لوصألل ةبسنلاب ،ةتباثلا لوصألل ءانتقالا رعس نم–

."اهيف اهليصحت مت يتلا ةيلاملا ةنسلا يف ةققحملا جئاتنلا نمض ةنزاوملاو لالغتسالا تاناعإ لخدت )2



ـه244١ ماع ىلوألا ىدامج٣٨٦١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنسربمسيد١٣ 10

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نمض رركم٩٤١ ةدام ثدحت:4١ ةداملا

ةميقلل ضئاوف ققحت رئازجلاب ةمئاد ةينهم ةأشنم كلمت ال يتلا تاكرشلا ىلع نّيعتي:رركم٩٤١ ةداملا"
ةدم لالخ ،ةقحتسملاةبيرضلا مهسفنأب اوعفدي نأو اوبسحي نأ ،رركم77 ةداملا يف اهيلإ راشملا لزانتلا نع
.لزانتلا ةيلمع خيرات نم ءادتبا ،اًموي )٠٣( نيثالث

.عفدلاو حيرصتلا تاءارجإب مايقلل انوناق لهؤم ليكو نييعت ةكرشلل نكمي

لحم اهتادنس تناك يتلا ةكرشلل يعامتجالا رقملا دجاوتي ثيح بئارضلا ضباق قودنص ىدل عفدلا متيو
."ةيئابجلا ةرادإلل ينورتكلإلا عقوملا ربع اهليمحت متي وأ ةيئابجلا ةرادإلا اهمدقت ةعوبطم قيرط نع ،لزانتلا

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بــــئارــــضلا نوناــــق نم٠5١ ةداملا ماــــكــــحأ مــــمــــتـــتو لدــــعــــت:5١ ةداملا
: يتأي امك

.................. ) رييغت نودب( ........................... تاكرشلا حابرأ ىلعةبيرضلا لدعم ددحي– )٠5١:١ ةداملا"

: يتأي امك تاكرشلا حابرأ ىلعةبيرضلل ةبسنلاب ردصملا نم عاطتقالا بسن ددحت– )2

...................................................................... )رييغت نودب( .......................................................... %٠١–

...................................................................... )رييغت نودب( .......................................................... %٠٤–

...................................................................... )رييغت نودب( ...........................................................٠2%–

...................................................................... )رييغت نودب( ...........................................................%٠٣–

.لثملاب ةلماعملا ةدعاق )ىتح رييغت نودب(........................................%٠١–

ةلثامملا ليخادملا اذكو ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا تادئاعل ةبسنلاب ،ةبيرضلا نم ةررحم %5١–
نوكلمي ال نيذلا نييونعملا صاخشألا فرط نم ةققحملا ،نوناقلا اذه نم8٤ ىلإ5٤ نم داوملا يف ةروكذملا

.رئازجلا يف ةمئاد ةينهم ةأشنم

قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا نع لزانتلا نع ةجتانلا ةميقلا ضئاوف ،%٠2 لدعمل عضخت )٣
."نوناقلا اذه نم رركم٩٤١ ةداملا يف نيروكذملا صاخشألا فرط نم ةققحملا ةلثامملا

بــــــئارضلا نوــــناق نــــم"تاــــكرشلا حاــــبرأ ىلـــعةــــبيرضلا" يــــناثلا باـــبلا ىوــــتسم ىلــــع ثدحت :٦١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو رركم١5١ ةدام ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

موي لبقو اينورتكلإ اوبتتكي نأ ،6٣١ ةداملا يف مهيلإ راشملا نييونعملا صاخشألا ىلع نّيعتي )١ :رركم١5١ ةداملا"
جئاتنلل يونسلا حيرصتلا نم ىقتست نأ بجي يتلا تامولعملا نمضتي ايونس ايصيخلت افشك ،ىصقأ دحك ويام٠2
.ةقفرملا فوشكلاو

ىلع يوتحي فشك باتتكا وأ/و رخأتملا باتتكالا وأ ًاينورتكلإ يونسلا يصيخلتلا فشكلا باتتكا مدع ّنإ )2
ةداملا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت ىلإ يدؤي ،جئاتنلل يونسلا حيرصتلا يف ةجردملا كلت عم قفاوتت ال تانايب
."نوناقلا اذه نم رركم2٩١

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٩6١ ةداملا ماكحأ لدعت :7١ ةداملا

 ............................................................................... )رييغت نودب( ....................................................... )١ :٩6١ ةداملا"

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

.ةاغلم )٣

.".............................................................. )رييغت نودب يقابلا( ......................................... ،مصخلل ةلباق نوكت ال )٤

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم67١ ةداملا ماكحأ مـــمــــتـــــتو لدـــــعــــت:٨١ ةداملا
: يتأي امك
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تاــــساردــــــلاو ةـــــلوانملاو )ىـــــتح رـــــييغت نودـــــب(........... تاــــسسؤـــملا يرّيــــسم ىلــــع بـــــجي:67١ ةداملا"
اوقفري نأ ،اهتعيبط تناك امهم تآفاكملا اذكو اهعاونأ لكب تاراجيإلاو نيمدختسملا ريفوتو داتعلاريجأتو
،دعب نع حيرصتلا قيرط نع وأ ينورتكلإ طيسو نتم ىلع كلذ يف امب افشك ةيونسلا مهجئاتن حيرصتب
 : غلابملا هذه نم ديفتسم لك نع ةيتآلا تامولعملا نمضتي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.يئابجلا فلملل ةرّيسملا ةحلصملا نييعت–

."..................................................... )رييغت نودب يقابلا( ........................................ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نّيعتي

،ةلثامملا موسرلاو ةرـــشابملا بــــئارضلا نوــــناق نــــم2 ررــــكم28١ ةداــــملا ماــــكحأ ممـــــتتو لدــــــعت:٩١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو

تاليوحتب ،ايميلقإ ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملا ىدل ،اقبسم حيرصتلا بجي:2 رركم28١ ةداملا"
........................................ رئازجلا يف نيميقملا ريغ نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا ةدئافل متت يتلا لاومألا
.ليوحتلا بلط ميعدتل )ىتح رييغت نودب(

.عئاضبلا وأ علسلا داريتسا تايلمع لباقم ةعوفدملا غلابملا مازلإلا اذه نم ىفعتو

."..................... )رييغت نودب يقابلا(......................ةداهشلاو حيرصتلا جذامن ددحت

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارـضلا نوــــناــــق نــــم٤8١ ةداملا ماــــكــــحأ مــــمــــتــــتو لدــــعــــت :02 ةداملا
: يتأي امك

لخدلا ىلع ةبيرضلاب ةقلعتملا )ىتح رييغت نودب(.............ةبيرضلاب فلكملا نوكي امدنع:٤8١ ةداملا"
.............. ةيلاملا ةنسلا نع ةقحتسملا ةديحولا ةيفازجلاةبيرضلا وأ تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا وأ يلامجإلا
."....................... )رييغت نودب يقابلا( ..................

ةبيرضلاو يلامجإلا لخدلا ىلعةـبيرضلل ةـــكرتشم ماـــكحأ" ثـــلاثلا باـــبلا ىوـــتسم ىلـــع ثدحت:١2 ةداملا
: يتأي امك ررحتو رركم2٩١ ةدام ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم"تاكرشلا حابرأ ىلع

نود ،اهب حرصملا ةيئابجلا ةجيتنلا ىلع بسحت%52 ةبسنب ةيئابج ةمارغ ضرفت )١ :رركم2٩١ ةداملا"
6٣١و8١ نيتداملا يف مهيلإ راشملاةبيرضلاب نيفلكملا ىلع قبطت ،جد٠٠٠.٠٠٠.١ غلبم ةمارغلا هذه ىدعتت نأ

لبق ،ًاينورتكلإ يونسلا يصيخلتلا فشكلا اومدقي مل نيذلا ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم
 .رثكألا ىلع ،ويام٠2 خيرات
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.جد٠٠٠.٠٠١ اهردق ةمارغ قبطت ،اهب حرصملا ةيئابجلا ةجيتنلا يف زجع ليجست ةلاح يفو

نوينعملاةبيرضلاب نوفلكملا بتتكي ال امدنع%5٣ ةبسنب ةدايز ةيئابجلا ةمارغلا هذه ىلع قبطت
.يمسرلا راطخإلا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اًموي )٠٣( نيثالث لجأ ءاضقنا دعب يونسلا يصيخلتلا فشكلا

ةرشابملا بئارضلا نوناق نم6٣١و8١ نيتداملا يف مهيلإ راشملاةبيرضلاب نيفلكملا ىلع ضرفت )2
يف ةدراولا كلت نع ةفلتخم تانايب ىلع يوتحي ايونس ايصيخلت افشك اوبتتكا نيذلا ،ةلثامملا موسرلاو
نود ،ةقباطم ريغ تانايب لكل جد٠٠٠.٠١ غلبمب ةيئابج ةمارغ ،ةقفرملا فوشكلاو جئاتنلل يونسلا حيرصتلا
 ."جد٠٠٠.٠٠١ ةقبطملا ةيئابجلا تامارغلا غلبم يلامجإ ىدعتي نأ

،ةــــلثامملا موـــسرـــلاو ةرـــشابـــملا بـــئارــــــضلا نوـــناـــق نــــــم٩١2 ةداـــملا ماــــــكـــحأ مـــمــــــتـــتو لدــــــــعـــت:22 ةداملا
: يتأي امك ررحتو

 .%٠٣ و %٠١ نيب حوارتي)ىتح رييغت نودب(..... ماكحأ ةاعارم عم:٩١2 ةداملا"

 :%57 هردق ضيفخت نم ديفتسي

زاغ دوقو ،لاوزاغلا ،صاصرلا نم يلاخلا ،يداعلا ،زاتمملا نيزنبلل ةئزجتلاب عيبلا تايلمع غلبم–
 .طوغضملا يعيبطلا زاغلاو  عيمملا لورتبلا

 ."................................................. )رييغت نودب يقابلا( ....................................... تاضيفختلا زايتما ّنإ

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم١22ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٣2 ةداملا
: يتأي امك

: ينهملا طاشنلا ىلع مسرلل ئشنملا ثدحلا نوكتي:رركم١22 ةداملا"

.ةعاضبلل يداملا وأ ينوناقلا ميلستلا نم ،تاعيبملل ةبسنلاب– أ

طاشنلا ىلع مسرلل ئشنملا ثدحلا نإف ،عيزوت تائيه قيرط نع ،برشلل حلاصلا ءاملا عيب نأ ريغ
  .ايئزج وأ ايلك نمثلا ليصحت نم نوكتي  ينهملا

راــــطإ يف ةققحملا تاعيبملل ةبسنلاب ايئزج وأ ايلك نمثلا ليصحت نم مسرلل ئشنملا ثدحلا نوكتي
)١( ةنس لجأ دعب ءادألا قحتسم ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا حبصي ،ليصحتلا بايغ يفو .ةيمومعلا تاقفصلا
.ةعاضبلل يداملا وأ ينوناقلا ميلستلا خيرات نم ءادتبا

: ايئزج وأ ايلك نمثلا ضبق نم ،تامدخلا ءادأ و ةيراقعلا لاغشألل ةبسنلاب– ب

،اهطاشنل يرصحلا راطإلا يف ةيراقعلا ةيقرتلا تاسسؤم فرط نم ةزجنملا ةيراقعلا لاغشألل ةبسنلاب
.ديفتسملا ىلإ كلملل يداملا وأ ينوناقلا ميلستلا نم مسرلل ئشنملا ثدحلا نوكتي

ءاهتنا دنع اقحتسم ىقبي يذلا مسرلا غلبمل ةبسنلابو ةيبنجألا تاسسؤملاب قلعتي اميف ،هنأ ريغ
.ةزجنملا ةأشنملل يئاهنلا مالتسالا نم ئشنملا ثدحلا نوكتي ،ليصحت لك دنع عوفدملا مسرلا دعب ،لاغشألا

نإ ،مسرلل ئشنملا ثدحلا نوكتي نأ نكمي ،اهعاونأ فلتخمب ةيلستلاو باعلألاو تالفحلاب قلعتي اميف
.ةركذتلا ميلست نم ،ضبقلا رذعت

بسح ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا ديدستب تامدخلا يدؤمو لاغشألا يلواقمل صخري نأ نكمي ،هنأ ريغ
."هتاذ مصخلا نم مسرلل ئشنملا ثدحلا نوكتي ،ةلاحلا هذه يفو ،موصخلا

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نـــم٤22 ةداــــملا ماــــكـــحأ مـــمــــتــــتو لدـــعــــت:42 ةداملا
: يتأي امك
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امب لودجب حيرصتلا معد بجي )ىتح رييغت نودب( ............ يعيبط صخش لك ىلع نّيعتي )٤22:١ ةداملا"
 : نوبز لك نع ةيتآلا تامولعملا نمضتي ،دعب نع حيرصتلا قيرط نع وأ ينورتكلإ طيسو نتم ىلع كلذ يف

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

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

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

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

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

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

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

.يئابجلا فلملل ةرّيسملا ةحلصملا نييعت–

."............................ )رييغت نودب يقابلا( ........................ : ةلمجلاب اعيب ربتعت

ررحتو ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2 رركم٣62 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :52 ةداملا
: يتأي امك

: يتأي امك مسرلا غلبم ددحي:2 رركم٣62 ةداملا"

.هالعأ ةروكذملا فانصألا قوفت )ىتح رييغت نودب( .....................................

سلجملا ةلوادم ىلع ءانب ،يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر نم رارقب ةيدلب لك يف ةقبطملا موسرلا ددحت
تافيرعتلا رخآ قيبطت اينمض ددجي ،رمألا رذعت اذإ .ةيصولا ةطلسلا يأر عالطتسا دعبو يدلبلا يبعشلا
."ةددحملا

،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم١ رركم282 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٦2 ةداملا
: يتأي امك ررحتو

يــــنهملا عـــباطلا تاذ ةـــيندملا تاــــكرشلا ،ةدـــيحولا ةـــيفازجلا ةــبيرضلا ماــــظنل عــــضخت:١ رركم282 ةداملا"
تاينواعتلا اذكو ،ايفرحو يراجت ريغو ايراجتو ايعانص اطاشن نوسرامي نيذلا نويعيبطلا صاخشألاو
رشع ةسمخ ةيونسلا ةينهملا اهتاداريإ وأ يونسلا اهلامعأ مقر زواجتي ال يتلا ةيديلقتلا تاعانصلاو ةيفرحلا

.يقيقحلا حبرلا بسحةبيرضلا ضرف ماظن تراتخا يتلا كلت ادعام ،)جد٠٠٠.٠٠٠.5١(رانيد نويلم

."....................... )رييغت نودب يقابلا( ..................... عاضخإلا ماظن نم ىنثتسي

،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2 رركم282 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:72 ةداملا
: يتأي امك ررحتو

...................... ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع بجي:2 رركم282 ةداملا"
 .نوناقلا اذه نم56٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا )ىتح رييغت نودب(

بجومب ددحم ،حبر شماه تاذ تاجتنم عيبب اًيرصح نوموقي نيذلاةبيرضلاب نيفلكملاب قلعتي اميف
هذهل هدامتعا بجي يذلا عضاخلا ساسألا نإف ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا لدعم نع لقي ،هب لومعملا ميظنتلا
.تاجتنملا هذهب قلعتملا يلامجإلا حبرلا شماه نم نوكتي ،ةبيرضلا

."..................... )رييغت نودب يقابلا( ...................... اوبتتكي نأ نيينعملا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نّيعتي

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوــــناـــق نم55٣ ةداملا ماــــكــــحأ مــــمــــتـــتو لدـــــعــــت :٨2 ةداملا
: يتأي امك
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.نوناقلا اذه نم8١ ةداملا يف هيلع صوصنملا )ىتح رييغت نودب( ............... صخي اميف )١ :55٣ ةداملا"

بترتي ،ةيلاملا ةنسلل قحتسملا يلامجإلا لخدلا ىلعةبيرضلا غلبم ةعوفدملا تاقيبستلا قوفت امدنع
  .ءاضتقالا دنع هعاجرتسا بلط وأ ،ةلبقملا طاسقألا نم همصخ نكمي عفدلا يف ضئاف قرفلا نع

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

............................................ )رييغت نودب( ............................................... )٣

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

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

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم65٣ ةداـــــــملا ماكــــــحأ ممـــــتتو لدعـــــت:٩2 ةداملا
: يتأي امك

.65١و55١و٤5١ داوملا )ىتح رييغت نودب( ...... تاكرشلا حابرأ ىلعةبيرضلا ليصحت متي )١ :65٣ ةداملا"

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

............................................ )رييغت نودب( ................................................ )٣

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

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

 .ةلثامملا موسرلاو )ىتح رييغت نودب( .................................. ةيفصتلا متت )6

نع جتني ،ةيلاملا ةنسلل ةقحتسملا تاكرشلا حابرأ ىلعةبيرضلا غلبم ةعوفدملا تاقيبستلا تزواجت اذإ
بلط ،ءاـــضتقالا دـــــنع وأ ،تاـــــقيبستلاب ةـــــصاخلا ةــــلبقملا طاــــسقألا نــــم همــــصخ نـــــكمي عـــــفدلا يف ضــــئاف قرـــــفلا
 .اهعاجرتسا

.ةيفصتلا )ىتح رييغت نودب( ............................................ امدنع

........................................... )رييغت نودب( ...............................................)7

."......................................... )رييغت نودب( ...............................................)8

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2٠٤ ةداملا ماكـــــحأ ممــــتــــتو لدــــعـــت:0٣ ةداملا
: يتأي امك

.......................................... )رييغت نودب( ...............................)١ :2٠٤ ةداملا"

.............. ردصملا نم عاطتقالا قيرط نع وأ ادقن ةعوفدملا موسرلاو بئارضلا عفد يف ريخأتلا نع مجني )2
 . %٠١ اهردق ةدايز قيبطت )ىتح رييغت نودب( ................

رهشلل لوألا مويلا نم ءادتبا ،ريخأتلا نم رهش نم ءزج وأ رهش لك نع %٣ اهردق ةيديدهت ةمارغ قبطتو
ةبسنب ةيئابجلا ةبوقعلا دئاز ةيديدهتلا ةمارغلا هذه قوفت نأ نودب ،ةقفاوملا قوقحلا عفدل لجأ رخآ يلي يذلا

. %52 ةبسن ،هالعأ ةروكذملا ،%٠١

.".................................. )رييغت نودب يقابلا( ..............................................

يناـثلا مسقلا

ليـجستلا

  : يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم2١١ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :١٣ ةداملا
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لقن ىلع نيلجسملا ريدقتلا وأ نمثلا صقن ىلع ةبترتملا تابوقعلاو موسرلاو قوقحلا نإ:2١١ ةداملا"
نع لزانتلا اذكو ،ضوع ءاقل نئابزو يراجت لحم ةيكلم لقن ىلعو ضوع ءاقل ةيراقع قوقح وأ تاراقع ةيكلم
."نماضتلابو ةكرتشم ةفصب دقعلا فارطأ ىلع قحتست ،ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا

  : يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم752 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:2٣ ةداملا

يلاملا معدلا نم ديفتست تانكس ءانب راطإ يف اهزاجنإ مت يتلا تانكسلا وكلتمم ىفعي:752 ةداملا"
نع رظنلا ضغب اذهو ،ةيكلملا لقن نمضتملا دقعلا ريرحتب فلكملا قثوملا يدي نيبو ىأرمب عفدلا نم ،ةلودلل
   .هالعأ652 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا

.قثوملا يدي نيب ........................... )رييغت نودب( .............................  اضيأ ديفتسيو

زواجتي ال ،ىفصم يبيرض لودج جرختسمل يراقعلا يقرملا ميدقتب ريبدتلا اذه نم ةدافتسالا طبترت
عفدلا ليهست ةمظنأ دحأ نم ةدافتسالا ىلإ ةراشإلا لمحي ،رمألا ىضتقا نإو ،رهشأ )٣( ةثالث هرادصإ خيرات
."هب لومعملا يئابجلا عيرشتلا بجومب هيلع صوصنملا

ثلاـثلا مسقلا

عـباطلا

يفخّرؤملا٤١–٩١ مقر نوناقلا نم٤٣ ةداملا بجومب ةلدعملا عباطلا نوناق نم82١ ةداملا لدعت :٣٣ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١

)ىتح رييغت نودب( ........ ،ةمّلسملا ةيعامجلا وأ ةيدرفلا نيرفاسملا لقن ركاذت عضخت :١–82١ ةداملا"

ربلا قيرط نع جراخلا وحن هجتي ،رفس زاوج لمحي رفاسم لكل جد٠٠٠١ غلبمب ايفازج مسرلا اذه ددحيو
نادلبلا ىلإ مههجوت دنع ،ةيدودحلا تايدلبلاب ةماقإلا ةداهشل نيلماحلا نينطاوملا ءانثتساب ،ةيديدحلا ككسلا وأ
.ةلودلا ةينازيم ىلا مسرلا اذه هجوي .ةرواجملا

 .ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم رارق قيرط نع ،ءاضتقالا دنع ،ليصحتلا ةيفيك ددحت

"................................................. )رييغت نودب يقابلا( ..............................................

: يتأي امك ررحتو ،عباطلا نوناق نم رركم6٣١و6٣١ نيتداملا ماكحأ لدعت:4٣ ةداملا

ةتس هردق عباط مسرل ،هتيحالصل ةينوناق ةرتف لكل رئازجلا يف مّلسملا رفسلا زاوج عضخي:6٣١ ةداملا"
يرئازج رانيد فلأ رشع ينثا غلبمب مسرلا اذه ددحيو ،تاقفنلا لك يطغت )جد٠٠٠.6( يرئازج رانيد فالآ
.ةحفص8٤ نمضتملا رفسلا زاوجل ةبسنلاب )جد2١.٠٠٠(

دحك مايأ )5( ةسمخ لجأ يف ،عيرسلا ءارجإلا بسح ،رمألاب ينعملا بلط ىلع ءانب رفسلا زاوج رادصإ متي
يرئازج رانيد فلأ نورشعو ةسمخ هردق عباط قــــح عـــفد لـــباـــقـــم كـــلذو ،بلـــطلا عادــــيإ خــــيراـــــت نــــم ،ىصقأ
نمضتملا رتفدلل )جد٠٠٠.٠6( يرئازج رانيد فلأ نوتسو ،ةحفص82 نمضتملا رتفدلل ةبسنلاب )جد52.٠٠٠(
.ةحفص8٤

فالآ ةرشع هردق مسر ليصحت ،ديدج رفس زاوج ىلع لوصحلا ىلع بترتي ،رفسلا زاوج عايض ةلاح يف
.ةقيثولا عون بسح ضورفملا عباطلا قح نع الضف كلذو ،يئابج عباط لكش يف ،)جد٠٠٠.٠١( يرئازج رانيد

يرئازج رانيد فالآ ةثالث هردق عباط مسرــــل ،رّصقلـــل رئازــــجلا يف مّلسملا رـــــفسلا زاوــــج رادــــصإ عـــضـــخـــي
يرئازج رانيد فالآ ةتس غلبمب مسرلا اذه ددحيو ،ةحفص82 نمضتملا رفسلا زاوجل ةبسنلاب )جد٠٠٠.٣(
.ةحفص8٤ نمضتملا رفسلا زاوجل ةبسنلاب )جد6.٠٠٠(
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عاديإ خيرات نم ،ىصقأ دحك ،مايأ )5( ةسمخ لجأ يف ،عيرسلا ءارجإلا بسح ،رّصقلل رفسلا زاوج رادصإ متي
82 نمضتملا رتفدلل ةبسنلاب )جد٠٠٠.2١( يرئازج رانيد فلأ رشع انثا هردق عباط قح عفد لباقم كلذ و ،بلطلا

.ةحفص8٤ نمضتملا رتفدلل ةبسنلاب )جد٠٠٠.٠٣( يرئازج رانيد فلأ نوثالثو ،ةحفص

مسر ليصحت ،رّصقلل ةبسنلاب ديدج رفس زاوج ىلع لوصحلا ىلع بترتي ،رفسلا زاوج عايض ةلاح يف
ضورفملا عباطلا قح نع الضف كلذو ،يئابج عباط لكش يف ،)جد٠٠٠.5( يرئازج رانيد فالآ ةسمخ هردق
.ةقيثولا عون بسح

يف نيرفاسملا نيفظوملل مّلسملا رفسلا زاوج ،ةداملا هذه يف هيلع صوصنملا عباطلا قح عفد نم ىفعيو
.ةيسنجلا يميدع وأ نيئجالل ةمّلسملا رفسلا قئاثو اذكو ،جراخلا ىلإ ةمهم

.بئارضلا ضباق ىدل لصو ةطساوب موسرلا هذه عفدت

صيصختلا باسحل ،هالعأ روكذملا عباطلا قح نم )جد٠٠8( يرئازج رانيد ةئامنامث غلبم صصخي
."ينطولا نماضتلل صاخلا قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣–٩6٠ مقر صاخلا

عباط قحل جراخلا يف ةميقملا ةيرئازجلا ةيلاجلا دارفأل رفسلا زاوج رادصإ عضخي :رركم6٣١ ةداملا"
.ةيبنجألا تالمعلا لباقم رانيدلا فرص راعسأ بسح ،)جد٠٠٠.6(  يرئازج رانيد فالآ ةتس غلبم لداعي

لباقم رانيدلا فرص راعسأ بسح ،)جد٠٠٠.2١( يرئازج رانيد فلأ رشع ينثا غلبمب مسرلا اذه ددحيو
.ةحفص8٤ نمضتملا رفسلا زاوجل ةبسنلاب ،ةيبنجألا تالمعلا

ءارجإلا بسح ،جراخلا يف نيميقملا ةيرئازجلا ةيلاجلا دارفأ بلط ىلع ءانب رفسلا زاوج رادصإ متي
بسح ،لداعي عباط قح عفد لباقم كلذو بلطلا عاديإ خيرات نم ،ىصقأ دحك ،مايأ )5( ةسمخ لجأ يف ،عيرسلا
ةبسنلاب )جد٠٠٠.52( يرئازج رانيد فلأ نيرشعو ةسمخ غلبم ،ةيبنجألا تالمعلا لباقم رانيدلا فرص راعسأ
.ةحفص8٤ نمضتملا رتفدلل )جد٠٠٠.٠6( يرئازج رانيد فلأ نيتسو ،ةحفص82 نمضتملا رتفدلل

فالآ ةرشع هردق مسر ليصحت ،ديدج رفس زاوج ىلع لوصحلا ىلع بترتي ،رفسلا زاوج عايض ةلاح يف
عباطلا قح نع الضف كلذو ،ةيبنجألا تالمعلا لباقم رانيدلا فرص راعسأ بسح ،)جد٠٠٠.٠١( يرئازج رانيد
.ةقيثولا عون بسح ضورفملا

لداعي عباط قحل ،جراخلاب ةميقملا ةيرئازجلا ةيلاجلا دارفأ نم ةبلطلاو رّصقلل رفسلا زاوج رادصإ عضخي
.ةيبنجألا تالمعلا لباقم رانيدلا فرص راعسأ بسح ،)جد٠٠٠.٣( يرئازج رانيد فالآ ةثالث غلبم

تالمعلا لباقم رانيدلا فرص راعسأ بسح ،)جد٠٠٠.6( يرئازج رانيد فالآ ةتس غلبمب مسرلا اذه ددحيو
.نينطاوملا نم ةئفلا هذهل مّلسملا ةحفص8٤ نمضتملا رفسلا زاوجل ةبسنلاب ،ةيبنجألا

ءارجإلا بسح ،جراخلاب ةميقملا ةيرئازجلا ةيلاجلا دارفأ نم ةبلطلاو رّصقلل رفسلا زاوج رادصإ متي
بسح ،لداعي عباط قح عفد لباقم كلذو ،بلطلا عاديإ خيرات نم ،ىصقأ دحك ،مايأ )5( ةسمخ لجأ يف ،عيرسلا
ةبسنلاب )جد٠٠٠.2١( يرئازج رانيد فلأ رشع ينثا غلبم ،ةيبنجألا تالمعلا لباقم رانيدلا فرص راعسأ
.ةحفص8٤ نمضتملا رتفدلل )جد٠٠٠.٠٣( يرئازج رانيد فلأ نيثالثو ،ةحفص82 نمضتملا رتفدلل

ىلع بترتي ،جراخلاب ةميقملا ةيرئازجلا ةيلاجلا دارفأ نم ةبلطلاو رّصقلل رفسلا زاوج عايض ةلاح يف
فرص راعسأ بسح ،)جد٠٠٠.5( يرئازج رانيد فالآ ةسمخ هردق مسر ليصحت ،ديدج رفس زاوج ىلع لوصحلا
 ."ةقيثولا عون بسح ضورفملا عباطلا قح نع الضف كلذو ،ةيبنجألا تالمعلا لباقم رانيدلا

: يتأي امك ررحتو ،عباطلا نوناق نم7٣١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :5٣ ةداملا
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قح بناجألل ملست ةريشأت لك ىلع بترتي ،لثملاب ةلماعملا تاءارجإ قيبطتب ساسملا نود:7٣١ ةداملا"
 : هردق بئارضلا ةضابقب مّلسي لاصيإ ةطساوب لصحي عباط

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

: ــل  ) ىتح رييغت نودب( ...........................................................–

،مايأ )7( ةعبس ىلإ )١( دحاو موي نم ةحلاص ةيوستلا ةريشأت نع ،جد٠٠٠.٠١ *

،مايأ )٠١( ةرشع ىلإ مايأ )8( ةينامث نم ةحلاص ةيوستلا ةريشأت نع ،جد2١.٠٠٠ *

،اموي )5١( رشع ةسمخ ىلإ اموي )١١( رشع دحأ نم ةحلاص ةيوستلا ةريشأت نع ،جد٠٠٠.٤١ *

،مايأ )7( ةعبس ىلإ )١( دحاو موي نم ةحلاص روبعلا ةريشأت نع ،جد٠٠٠.١ *

،اموي )5١( رشع ةسمخ ىلإ )١( دحاو موي نم ةحلاص ديدمتلا ةريشأت نع ،جد٠٠٠.٤ *

.اموي )٠٣( نيثالث ىلإ اموي )6١( رشع ةتس نم ةحلاص ديدمتلا ةريشأت نع ،جد6.٠٠٠ *

،اموي )5٤( نيعبرأو ةسمخ ىلإ اموي )١٣( نيثالثو دحاو نم ةحلاص ديدمتلا ةريشأت نع ،جد8.٠٠٠ *

.اموي )٠٩( نيعست ىلإ اموي )6٤( نيعبرأو ةتس نم ةحلاص ديدمتلا ةريشأت نع ،جد٠٠٠.٠١ *

 .".......................................... )رييغت نودب يقابلا( ..................................

: يتأي امك رّرحتو ،عباطلا نوناق نم٤٤١ ةداملا ماكحأ لدعت:٦٣ ةداملا

عاوـــنأ لـــكو ةـــيرانلا تاـــجاردلاو ،تاراـــيسلا ةـــقايس ةـــصخر ىلـــع لوـــصحلا ناـــحتما مـــسر ّنإ :٤٤١ ةداملا"
)ىتح رييغت نودب(............ ،جد٠٠٣ ـب ددحملاو كرحم تاذ تابرعلا

حلاصل لّصحي جد٠٠٠.١ هغلبم مسر عفد ،هالعأ اهيلإ راشملا تارايسلا ةقايس صخر حنم ىلع بترتي
.بئارضلا ةضابق ىدل لصو ةطساوب مسرلا اذه عفديو ،ةنيزخلا

،بلاطلا قتاع ىلع عقي ،جد٠٠6 هغلبم مسر عفد )ىتح رييغت نودب( .............. ةقايس ةداهش ميلست ّنإ
 .لصفنم عباط قيصلت قيرط نع هعفد متي نأ نكمي يذلاو

صوصنملا مسرلا ليصحت ،هالعأ امهيلإ راشملا ةقايسلا ةداهشو ةصخر نم ةلثامم خسن ميلست ىلع بترتي
."بئارضلا ةضابق ىدل اهبلاط فرط نم هغلبم ديدست متيو ،ةنيزخلا ةدئافل ةقيثو لكل هيلع

عبارلا مسقلا

لامعألا مقر ىلع موسرلا

 : يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم8 ةداملا ماكحأ لدعت :7٣ ةداملا

: ةفاضملا ةميقلا ىلع موسرلا قيبطت لاجم نم ىنثتست :8 ةداملا"

. ...........................................)رييغت نودب(........................... )١

.ةديحولا ةيفازجلاةبيرضلا ماظنل نيعضاخلا صاخشألا فرط نم ةزجنملا تايلمعلا )2

."............................)رييغت نودب(................................. )٣

 : يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٩ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٨٣ ةداملا

: ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت :٩ ةداملا"

،........................................ )رييغت نودب( .................................. )٠١ ىلإ )١



ـه244١ ماع ىلوألا ىدامج٣٨٦١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنسربمسيد١٣ 18

لامعألا وأ تايعمجللو يرئازجلا رمحألا لالهلل ،تابهلا ليبس ىلع ،ةلسرملا وأ ايلحم ةانتقملا علسلا )١١
،ميظنتلا قيرط نع )ىتح رييغت نودب( ................ اناجم عيزوتلل ةهجوم نوكت امدنع ،يناسنإلا عباطلا تاذ

،..............................)رييغت نودب(......................... )2١

: لثملاب ةلماعملا أدبم ةاعارم عم )٣١

،ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا اهتايلثممل تارقم ءانبل ةيبنجألا لودلل ةهجوملا يضارألا ءانتقا تايلمع–

زاغلاو هايملاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالاب ةقلعتملا تامدخلا ءادأو ةيراقعلا لاغشألا تايلمع–
ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا تاثعبلا باسحل ةزجنملا ،ةثثؤملا ريغ وأ ةثثؤملا تالحملا ريجأتو ءابرهكلاو
يتلا تالفحلاو لابقتسالا فيراصم اذكو ،نييلصنقلا وأ نييسامولبدلا اهناوعأ حلاصل وأ رئازجلاب ةدمتعملا

.ةينطولا اهدايعأب لافتحالا ةبسانمب تاثعبلا هذه اهمظنت

وأ نييسامولبيدلا اهناوعأ وأ ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا تاثعبلا فرط نم اًيلحم ةانتقملا تاجتنملا–
  .نييلصنقلا

رارق بجومب ،ةروكذملا تاجتنملل ةدحولا رعسل ىندألا دحلا ديدحت اذكو ءافعإلا اذه حنم تايفيك ددحت
.ةيجراخلا نوؤشلاو ةيلاملاب ،يلاوتلا ىلع ،نيفلكملا نيريزولا نيب كرتشم

................................... )رييغت نودب(.......................................... )72 ىلإ )٤١

اذــــكو ،٠١-5٠و٠١-٣٠ ةــيفيرعتلا تاـــيعضولا يف ،يلاوـــتلا ىلـــع ،ةـــجردملا ةرذـــلاو رــــيعشلا عـــيب تاــــيلمع )82
يـــشاوملا ةـــيذغأل ةـــهجوملا ،٣2–٩٠و٣2–٣٠و٣2–2٠ ةـــيفيرعتلا تاـــيعضولا يف ةــــجردملا تاـــجتنملاو داوـــــملا

.نجاودلاو

."ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلا دنع ،ةرقفلا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 : يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٣١ ةداملا ماكحأ لدعت :٩٣ ةداملا

: ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت  :٣١ ةداملا"

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

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

.ةنس )٠2( نيرشع نم لقأ ذنم )ىتح رييغت نودب( ....... ءافعإلا اذه نم ىنثتسي هنأ ريغ– اثلاث

ةماخلا ةميركلا راجحألاب ةقلعتملا عيبلا تايلمع ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ىنثتست امك
تاعونصملا نم اهريغو تاغوصملاو تارهوجملاو ّيلحلاو ةنيمثلا نداعملاو ةيفاصلا رهاوجلاو ةدودقملا وأ

."كلذ فالخ ىلع نوناقلا صني مل ام ،ةضفلا نم ةيديلقتلا ّيلحلا ادعام ،ةنيمثلا نداعملا نم

 : يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٣2 ةداملا ماكحأ لدعت:04 ةداملا

 .%٩ ـب ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل ضفخملا لدعملا ددحي :٣2 ةداملا"

: هاـندأ ةنّيبملا تامدخلاو تايلمعلاو لاغشألاو داوملاو تاجوتنملا ىلع لدعملا اذه قبطيو
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تاجتنملا نييعت ةيكرمجلا ةفيرعتلا مقر

01-01

49-03

73-11

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

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

.لافطألل نيولتلا وأ مسرلا تاموبلأو روصلا بتك وأ تاموبلأ

ةيوتحم بلص وأ ديدح وأ بلص ديدح نم عيمملا وأ طوغضملا زاغلل ةيعوأ
/LPG عيمملا لورتبلا زاغل ةصصخم سايق وأ طبض وأ مكحت ةزهجأ ىلع
.دوقو يعيبط زاغو دوقو

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

.................................. )رييغت نودب(..................................  )١٣ ىلإ )2

.)كيتسالبلا ،نوتركلا ،جاجزلا ،بشخلا ،ديدحلا ،موينملألا( ةعجرتسملا تايافنلا )2٣

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم52 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:١4 ةداملا

ىلع قــــبطي ،يـــبسن لدـــعمو ةـــتباث ةـــصح نـــم نوــــكتي كالــــهتسالا ىلــــع يلــــخاد مـــسر سسؤــــي :52 ةداملا"
: هاندأ ةدراولا تافيرعتلا بسحو لودجلا يف ةنّيبملا تاجوتنملا

ةفيرعتلا تاجوتنملا نايب

I- ةعجلا :

.°5 ىواسي وأ لقأ–

.°5 نم رثكأ–

له/ جد86٣٤

له/جد٠655

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

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

..... )رييغت نودب( .....

..... )رييغت نودب( .....

..... )رييغت نودب( .....

..،.. )رييغت نودب( .....

..... )رييغت نودب( .....

5١%

5١%

5١%

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

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

.كرامجلا ىدل ةددحملا ةميقلا )ىتح رييغت نودب( ..............................

II- تيربكلاو ةيغبتلا تاجوتنملا 

رئاجسلا .١

دوسألا غبتلا .أ

رقشألا غبتلا .ب

راجيسلا .2

.............. )رييغت نودب يقابلا( ..........٣

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

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

: هاندأ ةروكذملا اهتاقتشم وأ تاجوتنملاب ةقلعتملا عيبلا تايلمع– )١
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: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٩2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :24 ةداملا

.ةيلمعلا هذه ىلع هقيبطت بجاولا )ىتح رييغت نودب( .......... ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نوكي :٩2 ةداملا"

اهيلي امو67 ةداملا يف هيلإ راشملا لامعألا مقر نايب قفري نأ بجي ،مصخلل الباق مسرلا اذه حبصي يكل
تامولعملا ىلع دروم لكل ةبسنلاب يوتحي فشكب ،ينورتكلإ طيسو نتم ىلع كلذ يف امب ،نوناقلا اذه نم
 :ةيتآلا

،يئابجلا فيرعتلا مقر–

،ةيعامتجالا ةيمستلا وأ مسالاو بقللا–

،ناونعلا–

، يراجتلا لجسلا يف ليجستلا مقر–

،ةروتافلا عجرمو خيرات–

،ةمدقملا تامدخلا وأ ةزجنملا تايرتشملا غلبم–

.موصخملا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا غلبم–

."اهب لومعملا تاءارجإلل اقفو يراجتلا لجسلا مقرو يئابجلا فيرعتلا مقر ىلع قيدصتلا متي نأ بجي

 : يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم7٣ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٣4 ةداملا

: موصخملا مسرلا عفد ةداعإ بجي:7٣ ةداملا"

،انوناق ةتبثملا ةرهاقلا ةوقلا تالاح يف ّالإ ،علسلا ءافتخا ةلاح يف )أ

.يندملا نوناقلا ماكحأ اهددحت يتلا يه ةرهاقلا ةوقلا

   ."........................ )رييغت نودب يقابلا(............................... )ب

 : يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم رركم٠5 ةداملا ماكحأ لدعت :44 ةداملا

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

،ينوناقلا لكشلاب ةبساحم كسم–

،لوادجلا نم صلختسم راهظتسا–

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

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

لدعملا ةيكرمجلا ةفيرعتلا مقر

٠٣%

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

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

٠6% 

٠6%

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

٣ لصفلا م

)ىتح رييغت نودب( .................

٠٠.٠2.٠٠.5٠.١2

٠٠.٠١.٠٣.٣٤.82

٠٠.٠٩.٠٣.٣٤.82

٩٠.٣6.

تاجوتنملا نييعت

نوملس

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

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

مويساتوبلا دينايسروأ - - -

ىرخألا بهذلا تابكرم - - -

................. )رييغت نودب( ...............
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،ديفتسملا فرط نم ةبتتكملا ةيرهشلا تاحيرصتلا يف باسحلا ىلع قبسملا عفدلا نايب–

.)جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم قوفي وأ يواسي )ىتح رييغت نودب(........... تابلط ميدقت بجي–

مهتابلط ايونس نومدقي نيذلا ايئزج نينيدملاو طاشنلا نع اوفقوت نيذلا ةبيرضلاب نيفلكملل ةبسنلاب
."غلبملاب قلعتملا طرشلا عضو متي مل ،دادرتسالا صخي اميف

 : يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٣٠١ ةداملا ماكحأ لدعت :54 ةداملا

 :يتأي امب مايقلا ،ةيتقولا طاسقألا ماظن اوراتخا نيذلا ةبيرضلاب نينيدملا ىلع:٣٠١ ةداملا"

....................................................)رييغت نودب(......................................)١

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

.".................... )رييغت نودب يقابلا( .............. حيرصت ،ةنس لك نمرياربف٠2 هاصقأ لجأ يف عاديإ )٣

سماخلا مسقلا

ةرشابملا ريغ بئارضلا

: يتأي امك ررحتو ،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم7١ ةداملا ماكحأ مّمتت:٦4 ةداملا

.................................)رييغت نودب(..................................)٣ ىلإ )١ :7١ ةداملا"

ةيريدملل ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةكرحلا تادنس ليمحت متي نأ نكمي ،ةيقرولا ةخسنلا ىلع ةوالع -٤
."بئارضلل ةماعلا

: يتأي امك ررحتو ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم٣7 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :74 ةداملا

عيبو داريتساو جاتنإ تايلمع نإف ،ةيلاملا ةرازول ةعباتلا لوحكلاةحلصم ىلإ ةفاضإلاب :٣7 ةداملا"
نم مّلسي دامتعا ىلع لوصحلا قيرط نع متت ،نييونعملاو نييعيبطلا صاخشألا فرط نم ،يليثإلا لوحكلا

.طورشلا رتفد باتتكا دعب ،ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا فرط

فلكملا ريزولا نم رارق بجومب طورشلا رتفد دونبو دامتعالا تايفيكو طاشنلا ةسرامم طورش ددحت
."ةيلاملاب

رركم سماخلا مسقلا

ةيئابج تاءارجإ

 : يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم رركم٣ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٨4 ةداملا

)ىتح رييغت نودب(......... يئاهنلا حيرصتلا باتتكا ددجلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلعنّيعتي:رركم٣ ةداملا"
.ايئاقلت ةقحتسملاةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا

  .طاشنلا ةيادب ةنسل ةيلاوملا ةنسلا نميفناج٠2 هاصقأ لجأ يف ،حيرصتلا اذه باتتكا بجيو

."................... )رييغت نودب يقابلا(.................... ددجلا ةبيرضلاب نيفلكملا نكمي

 : يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٩١ ةداملا ماكحأ لدعت:٩4 ةداملا

نيفلكملا نم اًيباتك بلطت نأ اهل زوجي .ةيئابجلا تاحيرصتلا يف ةرّيسملا ةحلصملا ققدت :٩١ ةداملا"
.ةبتتكملا تاحيرصتلاب ةقلعتملا تاحيضوتلا وأ تاريربتلا وأ تامولعملا لك ةبيرضلاب
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يرورضلا نم هنأ ةرّيسملا ةحلصملا ىرت يتلا طاقنلا ىلإ ةحارص ةبوتكملا تابلطلا ريشت نأ بجي
ةيبساحملا تادنتسملا ةساردب بلاطت دق ،ضرغلا اذهلو .اهنأشب تاريربت وأ تاحيضوت ىلع لوصحلا
.ةباقرلل ةعضاخلا تانايبلاو تايلمعلاو تارشؤملاب ةقلعتملا

ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالثب ةبيرضلاب نوفلكملا هلالخ دري يذلا لجألا تاريربتلا وأ تامولعملا تابلط ددحت
.بلطلا مالتسا خيرات نم

وأ تارربم مدقي وأ ةددحملا ةينمزلا ةلهملا نوضغ يف بلطلل ةبيرضلاب فلكملا بيجتسي ال امدنع
ءارجإلا ءدبل ةلوخم ةرّيسملا ةحلصملا ّنإف ،ةددحملا ةينمزلا ةلهملا نوضغ يف ةلوبقم ريغ دعت تامولعم
.ةبيرضلاب فلكملل ةيئابجلا تاحيرصتلا حيحصتل يهاجولا

نالطب ةلئاط تحت ،اقبسم اهيلع بجي ثيح ،ةيئابجلا تاحيرصتلا حيحصتب ةرّيسملا ةحلصملا موقت
لك ،ةحارص هل ةحضوم ،حرتقملا حيحصتلاب اًراعشإ ةبيرضلاب فلكملا ىلإ لسرت نأ ،ةبيرضلا ضرف ءارجإ
:يتأي امك ميوقت ةطقن

،ميوقتلا بابسأو قئاقحو لصأ–

،ةلصلا تاذ بئارضلا نوناق داوم–

،اهنع ةجتانلا بئارضلا باسحو ةيبيرضلا سسألا–

،ةقبطملا تابوقعلا ةعيبطو ينوناقلا عفادلا–

.ةبيرضلاب فلكملا رايتخا نم راشتسمب ةناعتسالا ةيناكمإ–

مالتسا خيرات نم ًءادتبا ،هتاظحالم وأ هتقفاوم لاسرإل هل ةحاتملا اًموي )٠٣(نيثالثلا ةلهم باستحا مـــتي
.حرتقملا حيحصتلا اذه

لـــصو لـــباقم ةــبيرضلاب فـــلكملا ىلإ هـــميلست وأ ،اـــهيلع ىـــصوم ةـــلاسرب ميوـــقتلاب راـــطخإلا لاـــسرإ مـــتي
.مالتسالاب

ءازإ ةبيرضلاب فلكملا لَبِق نم ةينمضلا ةقفاوملا ةباثمب ربتعي ةددحملا ةينمزلا ةلهملا لالخ درلا مدع ّنإ
دعب ينعملا ضارتعا قح ةاعارم عم ،اًيئاهن اًراطخإ ةرّيسملا ةحلصملا ُّدِعُت ،ةلاحلا هذهيف .ميوقتلا حارتقا
قيرط نع هلاسرإ متي يذلا ،اهب ةقلعتملا تابوقعلاو قوقحلاو ةيبيرضلا سسألل ددحملا ةيوستلا لودج رادصإ

.مالتسالاب لصو لباقم ةبيرضلاب فلكملا ىلإ هميلست وأ اهيلع ىصوم ةلاسر

ىلإ يدؤتو ،ةديج سسأ ىلع ةمئاق ةبيرضلاب فلكملا اهمدق يتلا تاريربتلا وأ درلا رصانع نوكت امدنع
.ريخألا اذه ىلإ ميوقتلا نع يلختلاب راعشإ لاسرإ ةرّيسملا ةحلصملا ىلع بجي ،ىّخوتملا ميوقتلا نع يلختلا

يف ةرّيسملا ةحلصملا عرشت ،اًيئزج وأ اًيلك ةبيرضلاب فلكملا اهمدق يتلا درلا رصانع ضفر مت اذإ ،لباقملاب
.ةلوبقملا ريغ تارربملا وأ طاقنلا ركذ عم ،ررقملا ميوقتلاب صاخلا يئاهنلا راطخإلا دادعإ

ةحلصملا لسرت ال ،ةيوستلا حارتقال ددحملا لجألا ءاضقنا لبق هدر ةبيرضلاب فلكملا مدقي امدنع
اذإ ،كلذكو .اًموي )5١(رشعةسمخ لجأ ءاضقنا دعب َّالإ لودجلا يف ةبيرضلا لجست الو يئاهنلا راطخإلا ةرّيسملا

ةحلصملا ىلع بجي ،روكذملا لجألا ءاهتنا لبقو هدر ىلإ ةفاضإلاب ةديدج رصانع ةبيرضلاب فلكملا مدق
.اهتسارد

ضرف ءارجإ نالطب ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم ةيلكش بويع دوجو ةبيرضلاب فلكملا ظحالي امدنع
عاضخإ ءارجإ ةرشابمو ميوقتلا ءارجإ ءاغلإب ريخألا اذه غالبإب ةرّيسملا ةحلصملل كورتم رمألا ّنإف ،ةبيرضلا

.ةلصلا تاذ دعاوقلا مارتحا عم ديدج يبيرض

لبقو تاحيرصتلا حيحصت ءارجإ ءدب دعب ،ةرّيسملا ةحلصملا ىلإ ةديدج تامولعم وأ رصانع لوصو دنع
حارتقا ءاغلإ دعب ،ديدج حيحصت يفةرّيسملا ةحلصملا عرشت ،ةبيرضلاب فلكملل حونمملا درلا لجأ ءاهتنا
نع ةجتانلا كلت ،ةيلوألا سسألا ىلإ ةفاضإلاب ،تاحيرصتلا هذهل ديدجلا ميوقتلا حارتقا نمضتي .لوألا ميوقتلا
.ةرّيسملا ةحلصملا اهزوحت يتلا ةديدجلا رصانعلا لالغتسا
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راطإ يف ةحونمملا ةيئابجلا تازايتمالا نم نيديفتسملا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع اًضيأ ماكحألا هذه قبطت
رركم٠٩١ ةداملل اقفو اذهو ،حونمملا ءافعإلا نع رظنلا ضغب ،ماعلا نوناقلا ماظن بجومب وأ ةيليضفتلا ةمظنألا

."ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم

 : يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٠2 ةداملا ماكحأ لدعت:05 ةداملا

......................... )رييغت نودب( ................. ةيئابجلا ةرادإلا ناوعأل نكمي )٠2:١ ةداملا"

......................................... )رييغت نودب( ............................. قيقحتلا ءارجإ نكمي ال )2

......................................... )رييغت نودب( ...................................... قح ةرادإلا سرامت )٣

.......................................... )رييغت نودب( ........................................ عورشلا نكمي ال )٤

ريخألا اذه ضفر ةلاح يف رضحملا يف )ىتح رييغت نودب(...... ءارجإلا نالطب ةلئاط تحت نكمي ال )5
.عيقوتلا

: ناكملا نيع يف قيقحتلا ةلهم ددمتو

مايقلا نم ةيئابجلا ةرادإلا ناوعأ عنمت ،يندملا نوناقلا ماكحأل اقبط اهتابثإ مت ةرهاق ةوق ثودح ةلاح يف–
.ةباقرلا هذهب مايقلا هيف نّكمتُي مل يذلا لجألا دودح يف ،ناكملا نيع يف ةباقرلاب

تاءارجإلا نوناق نم2رركم٠2 ةداملا ماكحأ بجومب ،هعم ققحملا ةبيرضلاب فلكملل حونمملا لجألاب–
موهفم بسح حابرألل رشابم ريغ ليوحت ةهبش دوجو دنعريربتلاوأ حيضوتلا تابلط ىلع درلل ةيئابجلا
هجوت امدنع ،)١( ةنسب لجألا اذه ددمي .ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم١٤١ ةداملا
 .تامولعملا لدابتو يرادإلا نواعتلا راطإ يف ىرخألا ةيئابجلا تارادإلل تامولعم بلط ةيئابجلا ةرادإلا

.هالعأ٩١ ةداملا يف )ىتح رييغت نودب(....... ناكملا نيع يف قيقحتلا ةلهمب جتحُي ال

)ىتح رييغت نودب( ........................ ءارجإلا نالطب ةلئاط تحت ،ميوقتلا ةداعإب راعشإلا ريشي نأ يغبني )6
.ةيليمكت تاريسفت

.تاعجارملاو ثاحبألل ةيوهجلا ةحلصملا سيئر )ىتح رييغت نودب( ..................... غّلبي نأ بجي

فلكملل ميكحتلاب قلعتملا عامتجالا ةعاسو خيرات حضوي نأ يغبني يذلا يباتكلا ءاعدتسالا مّلسُي
اذه عتمتي نأ يغبني اذل .مالتسالاب راعشإ عم ةنومضم ةلاسر قيرط نع وأ ،ديب ادي هعم ققحملا ةبيرضلاب
.ءاعدتسالا اذه مالتسا خيرات نم ءادتبا ،لقألا ىلع ،مايأ )٠١( ةرشع اهردق ريضحت  ةرتفب ريخألا

ةناعتسالا هناكمإب هّنأب ،ءاعدتسالا اذه راطإ يف هعم ققحملا ةبيرضلاب فلكملا مالعإ كلذك يغبني
.هرايتخا نم راشتسمب

،رضحم ررحي ،عامتجالا جئاتنب ةبيرضلاب فلكملا ملعي ،ميكحتلاب قلعتملا عامتجالا ماتتخا رثإ ىلع
.رضحملا اذه يف كلذ ىلع رشؤُي هضفر ةلاح يفو ،عيقوتلل هعم ققحملا ةبيرضلاب فلكملا هيلإ ىعدتسي
.ينعملا ةبيرضلاب فلكملل رضحملا نم ةخسن مّلسُتو

،لبق نم ميكحتلا نع جتانلا رارقلا ،ضومغ نودبو ةحضاو ةفصب ،ررحملا رضحملانّيبي نأ يغبني
ثاحبألل ةيوهجلا ةحلصملا سيئر وأ يئالولا بئارضلا ريدم وأ تاسسؤملا تايربك ريدم ،ةلاحلا بسح
.بئارضلا زكرم سيئر وأ تاعجارملاو

."رضحملا ىلع عيقوتلل )ىتح رييغت نودب( ......... ققحملا نوعلا ضفر دنع

:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم رركم٠2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :١5 ةداملا

....................................... )رييغت نودب( ...........................  )١ :رركم٠2 ةداملا"

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

...................................... )رييغت نودب( ......................................................... )٣

.عيقوتلا ريخألا اذه ضفر ةلاح يف )ىتح رييغت نودب( ............. ،ءارجإلا نالطب ةلئاط تحت نكمي ال )٤
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: ناكملا نيع يف قيقحتلا ةدم ددمتو

نم ةيئابجلا ةرادإلا ناوعأ عنمت ،يندملا نوناقلا ماكحأل اقبط ،اهتابثإ مت ةرهاق ةوق ثودح ةلاح يف–
.ةباقرلا هذهب مايقلا هيف نّكمتُي مل يذلا لجألا دودح يف ،ناكملا نيع يف ةباقرلاب مايقلا

تاءارجإلا نوناق نم2رركم٠2 ةداملا ماكحأ بجومب ،هعم ققحملا ةبيرضلاب فلكملل حونمملا لجألاب–
موهفم بسح حابرألل رشابم ريغ ليوحت ةهبش دوجو دنع ريربتلا وأ حيضوتلا تابلط ىلع درلل ةيئابجلا
هـــجوت اــمدنع )١( ةنسب لــجألا اذـــه ددـــمي .ةـــلثامملا موـــسرلاو ةرـــشابملا بـــئارضلا نوـــناق نـــم ررــــكم١٤١ ةداملا
.تامولعملا لدابتو يرادإلا نواعتلا راطإ يف ،ىرخألا ةيئابجلا تارادإلل تامولعم بلط ةيئابجلا ةرادإلا

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

."....................................... )رييغت نودب( ................................................... )6

:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم١2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :25 ةداملا

....................................... )رييغت نودب( ...................................  )١2:١ ةداملا“

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

......................................... )رييغت نودب( ....................................................  )٣

ةلماشلا ةيئابجلا ةيعضولا يف قمعملا قيقحتلا دتمي نأ ،ةبيرضلا ضرف نالطب ةلئاط تحت ،نكمي ال )٤
٣ ةرقفلا يف هيلع صوصنملا قيقحتلاب راعشإلا ميلست وأ مالتسا خيرات نم ارابتعا ،)١( ةنس قوفت ةرتفل
.ميوقتلا ةداعإب راعشإلا خيرات ةياغ ىلإ ،هالعأ

:ةلهملا هذه ددمت

نم ةيئابجلا ةرادإلا ناوعأ عنمي ،يندملا نوناقلا ماكحأل اقبط اهتابثإ مت ةرهاق ةوق ثودح ةلاح يف–
.ةباقرلا هذهب مايقلا هيف نّكمتُي مل يذلا لجألا دودح يف ،ناكملا نيع يف ةباقرلاب مايقلا

حـــيضوت وأ رـــيربت تاــبلط ىلـــع درــــلل ،هـــنم بــــلطب ،ءاـــضتقالا دــنع ،ةــبيرضلاب فـــلكملل حوـــنمملا لــــجألاب–
 .جراخلا يف ليخادملاو ةدصرألا

نم تامولعم بلط ،تامولعملا لدابتو يرادإلا نواعتلا راطإ يف ةيئابجلا ةرادإلا هجوت امدنع ،)١( ةنسب–
.ىرخألا ةيئابجلا تارادإلا

تافوشك ىلع لوصحلا ةيغب ةرادإلل ةيرورضلا لاجآلابو نوناقلا اذه نم٩١ ةداملا يف ررقملا لجألاب–
ةرادإلا بلط خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالث لجأ يف اهميدقت ةبيرضلاب فلكملا عيطتسي ال امدنع باسحلا
يف ليخادم ىلع ةبيرضلاب فلكملا رفوتي امدنع ،ةيبنجألا تاطلسلا نم ةبولطملا تامولعملا ىلع لوصحلا وأ
.يفخ طاشن فاشتكا ةلاح يف )2( نيتنسبو ،جراخلا نم اهيلع لصحتم وأ جراخلا

.ةيليمكت تاريسفت )ىتح رييغت نودب( ............ ققحملا نوعلا نوكي امدنع )5

ةيوهجلا ةحلصملا سيئر وأ )ىتح رييغت نودب( ............... هعم ققحملا ةبيرضلاب فلكملا غلبي نأ بجي
 .تاعجارملاو ثاحبألل

فلكملل ،ميكحتلاب قلعتملا عامتجالا ةعاسو خيرات حضوي نأ يغبني يذلا ،يباتكلا ءاعدتسالا مّلسُي
هتوعدل ،اينورتكلإ وأ مالتسالاب لصو لباقم اهيلع ىصوم ةلاسر قيرط نع وأ ،ديب ادي هعم ققحملا ةبيرضلاب

ءادتبا ،لقألا ىلع ،مايأ )٠١(ةرشع اهردق ريضحت ةرتفب ريخألا اذه عتمتي نأ يغبني اذل .عامتجالا اذه روضحل
.ءاعدتسالا اذه مالتسا خيرات نم

ةناعتسالا هناكمإبهّنأ ،ءاعدتسالا اذه راطإيف كلذك هعم ققحملا ةبيرضلاب فلكملا مالعإ يغبني امك
.هرايتخا نم راشتسمب
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،رضحم ررحي ،عامتجالا جئاتنب ةبيرضلاب فلكملا ملعي ،ميكحتلاب قلعتملا عامتجالا ماتتخا رثإ ىلع
مّلسُت .رضحملا اذه يف كلذ ىلع رشؤُي هضفر ةلاح يفو ،عيقوتلل هعم ققحملا ةبيرضلاب فلكملا هيلإ ىعدتسي
.ينعملا ةبيرضلاب فلكملل رضحملا نم ةخسن

،لبق نم ميكحتلا نع جتانلا رارقلا ،ضومغ نودبو ةحضاو ةفصب ،ررحملا رضحملانـّيبُي نأ يغبني
.تاعجارملاو ثاحبألل ةيوهجلا ةحلصملا سيئر وأ يئالولا بئارضلا ريدم ،ةلاحلا بسح

.هتاظحالم لسريل )ىتح رييغت نودب( .................. ضفر اذإ ام ةلاح يفو

."...............................................)رييغت نودب(.......................................... )6

:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم١ رركم٣٣ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٣5 ةداملا

مهتاكلتممو ةورثلا ىلع ةبيرضلاب نيينعملا صاخشألا ةيوه ديدحتو ثحبلا عقي :١ رركم٣٣ ةداملا"
نع ثحبلاو ةباقرلا لاجم يف ةلهؤملا حلاصملا صاصتخا لاجم نمض ،مهتايح ةروريس رصانعو ةعضاخلا
."ةيئابجلا ةمولعملا

نوناق نملوألا يعرفلا مسقلا ،عبارلا مسقلا ،يناثلا لصفلا نمض ب رركم8٣ ةدامثدحت:45 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا

لكشب ًاتبثم ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلاوأ مهسألا نع لزانتلا ربتعي : برركم8٣ ةداملا"
يذلا دقعلا بجومب ليجستلا تامارغو موسرلاو قوقحلا عفدب ديدجلا كلاملا ةعباتمو ةبلاطملا لجأ نم ٍفاك
."لزانتلا ةيلمع زاجنإ تبثي

:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم2 رركم8٣ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :55 ةداملا

وأ يبسنلا مسرلا ليصحتل ساسأك دمتعا يذلا ريدقتلا وأ نمثلا ناك اذإ )١– :2 رركم8٣ ةداملا"
ديعت وأ ردقت نأ ةيئابجلا ةرادإلا عيطتست ،ةنيبملا وأ ةلوقنملا لاومألل ةيراجتلا ةميقلا نع لقي ،يدعاصتلا

: نايب وأ لقن تبثت يتلا تاحيرصتلا وأ دوقعلا عيمجل ةبسنلاب لاومألا هذه ريدقت

ةعباتلا ةديدجلا علسلا اهيف امب ةيراجتلا تالحملاو ةيراقعلا لاومألاب عتمتلا وأ عافتنالا قح وأ ةيكلملا )أ
،رخاوبلا وأ نفسلاوأ نئابزلاوأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألاوأ ،اهل

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

ةرادإلا ناوعأ لبق نم ّالإ تامييقتلا ىلع ةبقارم ءارجإ نكميال ،ءارجإلا اذه نالطب ةلئاط تحت - )2
.لقألا ىلع ،شتفم ةبترب ةيئابجلا

قيرط نع ةبقارملا هذه عوضوم ةبيرضلاب فلكملل قبسملا مالعإلا دعب ّالإ ةبقارملا هذه ءارجإ نكمي ال
،مايأ )٠١( ةرشع ،لقألا ىلع ةدمل حنمت ثيح مييقتلا ةبقارم راعشإب مالتسالا رارقإ لباقم ميلستلا وأ لاسرإلا

:يتأي ام مييقتلا راعشإ يف ركذي نأ بجيو ،راعشإلا اذه مالتسا خيرات نمءادتبا اهباسح متي

،نيمــــــّيـــــقملا ناوعألا بترو ءامسأو باقلأ–

،ةبقارملا عوضوم حيرصتلا وأ دقعلا–

دقعلا نم ةخسن ميدقت عم ةحلصملا ىلإ روضحلل ةبيرضلاب فلكملا ةوعد هيف تمت يذلا تقولاو خيراتلا–
،ةبقارملا عوضوم حيرصتلا وأ

.ةبقارملا ءانثأ هرايتخا نم راشتسمب ةناعتسالا رايخ ةبيرضلاب فلكملل نوكي نأ–

يف نينّيبملا تقولاو خيراتلا يف ةحلصملا ىلإ ةبقارملا هذه عوضوم ةبيرضلاب فلكملا رضحي ال امدنع
نم مايأ )٠١( ةرشع زواجتت ال ةدم لالخ ةحلصملا ىلإ روضحلل هوعدي هيلإ ءاعدتسا لاسرإ متي ،مييقتلا راعشإ
نم١-٤٤ ةداملا ماكحأ قيبطت متي ،ءاعدتسالا اذهل ةباجتسا دجوت ال امدنعو ةلهملا هذه ةياهن يف .مالتسالا خيرات
.انوناقةتبثملا ةرهاقلا ةوقلا تالاح ءانثتساب كلذو نوناقلا اذه
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.ايباتك ةبقارملا عوضوم ةبيرضلاب فلكملا غيلبت بجي ،مييقتلا ناوعأ رييغت ةلاح يفو

مييقتلاب فلكملا نوعلا عيطتسي ،ةيراجتلا تالحملا وأ ةيراقعلا كالمألاب قلعتي اميف رمألا مزل اذإ - )٣
بجي هدر لالخ نم ةبيرضلاب فلكملا لبق نم ناكملا ةرايز بلط دنع .مييقتلا غيلبت دادعإ لبق ناكملا ةرايز
.ةرايزلا هذهب مايقلا

عم هيلع عيقوتلل ةبيرضلاب فلكملا ةوعد بجيو ةنياعم رضحم عوضوم ناكملا ةرايز نوكت نأ بجي
 .عيقوتلل هضفر ةلاح يف ةراشإلا

ديرب قيرط نع ةبيرضلاب فلكملا ىلإ مييقتلا غيلبت لاسرإ بجي ،ةباقرلا ءارجإ نالطب ةلئاط تحت - )٤
.مالتسالاب لصو لباقم ديلاب هميلست وأ ،هيلع ىصوم

ةغايصب ةباقرلل عضاخلا فلكملل حامسلل ةيافكلا هيف امب الصفمو امعدم مييقتلا غيلبت نوكي نأ بجي
 .هلوبق امبر وأ ،هتاظحالم

. اهديدحت ةقيرطو اهمييقت ديعأ يتلا ةيراجتلا ةميقلا ديدحت مـــّيقملا نوعلا ىلع بجي

نــم راــشتسمب ةــناعتسالا راــيخ هــيدل نأــب ،مـــييقتلا غـــيلبت نـــمض ،ةـــباقرلل عـــضاخلا فـــلكملا غالـــبإ بـــجي
.هرايتخا

ءاهتنا لبق .هدر لاسرإل مييقتلا غيلبت مالتسا خيرات نم اًموي )٠٣(نيثالث ةباقرلل عضاخلا فلكملا حنمي
.ةيفاضإ تامولعم ميدقت ةباقرلل عضاخلا فلكملل نكمي ،ةدملا هذه

بجي يذلا ينمضلا لوبقلا لداعي ،ةتبثملا ةرهاقلا ةوقلا ةلاح ءانثتساب ،ةرتفلا هذه لالخ ةباجإلا مدع نإ
اذه ميدقت نود فلملا قالغإو يئاهنلا مييقتلا غيلبت نمض ةيادبلا يف ةعوضوملا سسألا ةداعإ ىلإ يدؤي نأ
.قيفوتلا ةنجل ىلإ اًقبسم ريخألا

ةدـــيفملا ةــيوفشلا تاــحورشلا عـــيمج ميدقت مـــيقملا نوـــعلا ىلـــع بـــجي ،هذـــه اًموـي )٠٣( نيــثالثلا ةرتف لالـــخ
.كلذ ريخألا اذه بلط اذإ ،غيلبتلا نومضم لوح ةبيرضلاب فلكملل

غيلبت نمض يلوألا مييقتلا غيلبت يف ةدراولا ةلدعملا سسألا لقن ةداعإ متي ،حيرصلا لوبقلا ةلاح يف
.تاعزانملا قرط لالخ نم ةباقرلل عضاخلا فلكملا لبق نم اًقحال اهيف نــعطلا نـــكمي الو ،يــــئاهنلا مييقتلا

اهيلع صوصنملا ةيسيلدتلا  لاعفألا ةلاح يف ّالإ بئارضلا ةرادإ لبق نم سسألا هذه ةعجارم نكمي ال امك
.ليجستلا نوناق نم٩١١ ةداملا يف

يئاهن مييقت غيلبت دادعإ متي ،مييقتلا حارتقاب قلعتي اميف تاظحالم ةباقرلل عضاخلا فلكملا مدقي امدنع
.ةبقارملا هذهل ةيئاهنلا جئاتنلاب ،هغالبإ لجأ نم ،رابتعالا نيعب ذخألا دعب

صوصنملا ةيئالولا قيفوتلا ةنجل يأر بلطي نأ ةيناكمإ هيدل ّنأ ،يئاهنلا غيلبتلا نمض ،هغالبإ بجي
نومضملا ديربلاب وأ ديلاب ،مالتسالا خيرات نم اًموي )٠٣( نيثالث نوضغ يف ،هاندأأ2 رركم8٣ ةداملا يف هيلع
اذإ ،هيف ةلجسملا وأ تاكلتمملا هيف دجوت يذلا اهصاصتخا قاطن يف كلذو ،ريخألا اذه مالتساب راعشإ لباقم
.ةيوستلا لودج دادعإ ىلإ ةرتفلا هذه لالخ درلا مدع يدؤي .براوقلاب رمألا قلعت

.ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ةيوستلا هذه يف نعطلا يف قحلاب ةبيرضلاب فلكملا ظفتحي

ةبقارمل عضخي نأ نكمي ال ةبقارملا لحم حيرصتلا وأ دقعلا ّنإف ،مييقتلا ةبقارم ةيلمع ءاهتنا دنع )5
."ءافخإ دوجو توبث ةلاح يف ّالإ ةلثامم

،ي2 رركم8٣و ،و2 رركم8٣و ،د2 رركم8٣و ،ب2 رركم8٣و ،أ2 رركم8٣داوملا ماكحأ لدعت :٦5 ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم

نم٤ ةرقفلا بجومب هيلع صوصنملا ،مييقتلا ةداعإ حارتقا لوح فالخ عوقو ةلاح يف : أ2 رركم8٣ ةّداملا"
 .قيفوتلا ةنجل يأر ىلع عازنلا ضرعب ،كلذ فلكملا بلط نإ ،ةرادإلا موقت ،نوناقلا اذه نم2 رركم8٣ ةداملا
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اموي )٠٣( نيثالث لجأ لالخ ،قيفوتلا ةنجل سيئر ىلإ هليكو وأ ةبيرضلاب فلكملا فرط نم بلطلا هجوي
.يلكش طرش يأل بلطلا عضخي ال.يئاهنلا ريدقتلا راعشإل ديلاب مّلستلا وأ مالتسالا خيرات نم ءادتبا

ةيفصتب حمس يذلا ريدقتلا وأ نمثلا ناك اذإ ساسأك دمتعت يتلا ةميقلا ديدحت لجأ نم ةنجللا هذه دقعنت
ةداملل لوألا عطقملا يف ةروكذملا ،ةنّيبملا وأ ةلقتنملا كالمألل ةيراجتلا ةميقلا نع لقي يدعاصت وأ يبسن قح
.نوناقلا اذه نم2 رركم8٣

رمألا ناك اذإ ،اهب ةلجسملا وأ كالمألا اهقاطن يف دجاوتت يتلا يه ةصتخملا ةيئالولا قيفوتلا ةنجلنوكت
.نفسلا نتم ىلع نحشب قلعتي

ةيالولا ةنجل يه ةصتخملا ةنجللا ّنإف ،تايالو ةدع يف دجوت ادحاوالالغتسا لكشت يتلا كالمألا تناك اذإو
  .كالمألا نم مسق ربكأ اهب دجوي يتلا ةيالولا ،رقملا دوجو مدع ةلاح يفو ،لالغتسالا رقم اهبارت ىلع دجوي يتلا

:نم لكشتت قيفوت ةنجل ،تايالولا ىوتسم ىلع بئارضلا تايريدم ىدل سّسؤت

،اسيئر ،بئارضلل يئالولا ريدملا -١

،ةيئابجلا تايلمعلل يعرفلا ريدملا -2

،ةيئابجلا ةباقرلل يعرفلا ريدملا -٣

،ليجستلا شتفم -٤

،ةينطولا كالمألل ةيراقعلا تامييقتلا  تاربخلا ةحلصم سيئر -5

،نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلل ماعلا داحتالا هنّيعي يراقع نوع -6

،ةينعملا نيقثوملل ةيوهجلا ةفرغلا سيئر هنّيعي قثوم -7

.نييراقعلا ءاربخلا نيسدنهملا ةئيه فرط نمنّيعي يراقع ريبخ سدنهم -8

خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٤( ةعبرأ لجأ لالخ اهيلع ضورعملا بلطلا يف تبت نأ قيفوتلا ةنجل ىلعنّيعتي
 .بلطلا اذهل ةنجللا بتاك مالتسا

ىلإ أجلي نأ ،ةيالولاب بئارضلا ريدم مالعإ دعب ،ةبيرضلاب فلكملا نكمي ،لجألا اذه زواجت ةلاح يف
.ليصحتلا يف لودجلا جاردإ خيرات نم رهشأ )٤( ةعبرأ لجأ لالخ ةيرادإلا ةمكحملا

ةبيرضلاب فلكملا مالعإ ةنجللا سيئر ىلعنّيعتيو .ارربم ةنجللا نع رداصلا يأرلا نوكي نأ بجي
.”عامتجالا ءاهتنا رثإ ةنجللا هيلإ تلصوت يذلا يبيرضلا ساسألاب

بتاكلا ماهم ،بتكم سيئر ةبترب هلثمم وأ تاعزانملل يعرفلا ريدملا ىلوتي : ب2 رركم8٣ ةّداملا"
.يراشتسا توصب تاسلجلا رضحيو ،ررقملاو

نوعضخي امك ،ديدجتلل ةلباق مهتدهع نوكتو ،)2( نيماع ةدمل ةنجلل نيفظوملا ريغ ءاضعألا نّيعي
.نوناقلا اذه نم56 ةداملا يف هيلع صوصنملا ينهملا ّرسلا تامازتلال

.ةديدج تانييعتب مايقلا متي ،ةنجللا ءاضعأ دحأ ةلاقإ وأ ةلاقتسا وأ ةافو ةلاح يف

مهنم بلطيو .عامتجالا خيرات لبق ،لــقألا ىلــع اــموينــيرشع نوـينعملا ةــبيرضلل نوـــعضاخلا ىـــعدتسيو
اليكو اونّيعي وأ هنوراتخي راشتسمب اونيعتسي نأ مهنكميو ،ةبوتكم مهتاظحالم لاسرإ وأ مهلاوقأب ءالدإلا

.انوناق الهؤم

ىلع ،ءاضعأ )5( ةسمخ رضحي نأ ةطيرش ،ةحيحص اهتالوادم نوكتو اهسيئر نم ةوعدب ةنجللا عمتجت
.سيئرلا مهيفنمب ،لقألا

نوكي ،تاوصألاددع يواست ةلاح يفو ،نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغأب ةنجللا يأر ىلع ةقفاوملا متت نأ بجي
    ."احجرم سيئرلا توص
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فلكملا ىلإ يبيرضلا لودجلاو ةنجللا يأر نمضتملا رارقلا نم لك غّلبي -١ : د2 رركم8٣ ةّداملا"
نع رداصلا يأرلا ءادبإ خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٣( ةثالث لجأ لالخ ةيالولاب بئارضلا ريدم فرط نم ةبيرضلاب

    .قيفوتلا ةنجل

ً.اذفان قيفوتلا ةنجل يأر ربتعي

لالخ ،بئارضلل يئالولا ريدملا رارق دض ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ىوعد عفر ةبيرضلاب فلكملل نكمي -2
."ليصحتلا يف يبيرضلا لودجلا جاردإ خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٤( ةعبرأ لجأ

اهنم صلمتملا قوقحلا غلبم ىلإ فاضت ،ريدقتلا يف وأ نمثلا يف ناصقنلا ةلاح يف : و2 رركم8٣ ةداملا"
:ةيتآلا بسنلا

،هنع لقي وأ جد٠٠٠.٠5 يواسي اهنم صلمتملا قوقحلا غلبم ناك اذإ ،%٠١–

،جد٠٠٠.٠٠2 يواسي وأ لقيو جد٠٠٠.٠5 نم رثكأ اهنم صلمتملا قوقحلا غلبم ناك اذإ ،%5١–

."جد٠٠٠.٠٠2 قوفي اهنم صلمتملا قوقحلا غلبم ناك اذإ ،52%–

تاءارجإلا عم ةمئالملا تابثإلا لئاسو ىتشب تبثت نأ بئارضلا ةرادإ عيطتست : ي2 رركم8٣ ةداملا"
،هالعأ د2 رركم8٣ ىلإ أ2 رركم8٣ نم داوملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا عمو ليجستلا ةدام يف ةصاخلا

اهنع ربعملا نامثألا ناصقن ،حيرصتلا وأ دقعلا ليجست نم ءادتبا ،تاونس )٤( عبرأ لجأ يفو ،ءاضتقالا دنع
.يبسنلا مسرلل ةعضاخلا تاحيرصتلا وأ دوقعلا يف ةروكذملا تاريدقتلاو

 ."نوناقلا اذـه نمو2 رركم8٣ ةداملا )ىتح رييغت نودب( ................... ةلمكت نع الضف

.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ـه2 رركم8٣و ج2 رركم8٣ نيتداملا ماكحأ ىغلُت:75 ةداملا

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نمض رركم٩٣ ةدامثدحت :٨5 ةداملا

١٣ ةياغ ىلإ نوناقلا اذه نم٩٣ ةداملا يف هيلع صوصنملا دادرتسالل ماعلا لجألا ددمي : رركم٩٣ ةداملا"
بلط ،ةباقرلا ةيلمع ءانثأ ةيئابجلا ةرادإلا اهلالخ تلسرأ يتلا ةنسلا يلت يتلا ةيناثلا ةنسلا نم ربمسيد
يلوألا لجألا زواجت مغر كلذو ،ةيلودلا ةيئابجلا ةدعاسملا راطإ يف ىرخأ ةلودل ةيئابج ةطلس ىلإ تامولعم
.دادرتسالل

،مالتسالاب لصو لباقم ايباتك ،ينعملا ةبيرضلاب فلكملا غالبإ مت اذإ ّالإ ريبدتلا اذه قيبطت نكمي ال
."هلاسرإ خيرات نم ارابتعا ،اموي )٠6( نيتس لجأ يف بلطلا اذه دوجوب

 : يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٠7 ةداملا ماكحأ لدعت :٩5 ةداملا

ةحلصم لبق نم ةدعملا تامارغلا وأ قوقحلا وأ موسرلا وأ بئارضلاب ةقلعتملا ىواكشلا لخدت:٠7 ةداملا"
نمثلا يف صقنلا ةبقارم ةجيتن ةضورفملا يراقعلا راهشإلا ىلع مسرلاو ليجستلا قوقح ءانثتساب ،بئارضلا
ءاطخألا كاردتسا ىلع اّمإ لوصحلا اهنم ضرغلا نوكي امدنع ،يعازنلا نعطلا صاصتخا يف ،ريدقتلا وأ
."يميظنت وأ يعيرشت مكح نع جتان قح نم ةدافتسالا اّمإو ،اهباسح يف وأ ةبيرضلا ءاعو يف ةبكترملا

 :يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٩7 ةداملا ماكحأ لدعت :0٦ ةداملا

لكل ةبسنلاب ،ةيزكرملا ةرادإلل قباطملا يأرلا سامتلا بئارضلل يئالولا ريدملا ىلعنّيعتي :٩7 ةداملا"
.)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠2( رانيد نويلم يتئام اهغلبم زواجتي ةيعازن ىوكش

."هالعأ٤-77 ةداملا )ىتح رييغت نودب( ........................ ةبتع ردقت

 :يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم28 ةداملا ماكحأ لدعت :١٦ ةداملا

.ةيرادإلا ةمكحملا )ىتح رييغت نودب(...... ةرداصلا تارارقلا عفرت نأ نكمي )١ :28 ةداملا"
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نم يذلا راعشإلا مالتسا نم ءادتبا ،رهشأ )٤( ةعبرأ لجأ يف ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ىوعدلا عفرت نأ بجي
يراوجلا زـــكرملا سيـــئر وأ بئارضلا زـــكرـــم سيـــئر ،بئارضلـــل يئالوـــلا رـــيدملا ،ةـــلاحلا بسح ،غـــّلــــبــــي هــــلالــــخ
.هاوكش نأشب ذختملا رارقلاب ةبيرضلاب فلكملا ،بئارضلل

.نوناقلا اذه نم رركم١8 ةداملا يف )ىتح رييغت نودب ( ...................... نكمي امك

،ةضورفملا بئارضلا نوعزاني نيذلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىواعد يف رظنلاب ةيرادإلا ةمكحملا صتخت
)٤( ةعبرألا لجأ لالخ ،قيفوتلا ةنجل يأر نمضتملا ةيالولاب بئارضلا ريدم نع رداصلا رارقلا ىلإ رظنلاب
.ليصحتلا يف يبيرضلا لودجلا جاردإ خيراتل ةيلاوملا رهشأ

نأ يكتشملل نكمي ،نوناقلا اذه نم2-67 ةداملا يف هيلع صوصنملا ةجلاعملا لجأ ءاهتنا دعب هنأ ريغ
يئالولا ريدملا ،ةلاحلا بسح ،رارقب راعشإلا ملتسي مل هنأ املاط ،تقو يأ يف ،ةيرادإلا ةمكحملا ىلإ عازنلا عفري
.بئارضلل يراوجلا زكرملا سيئر وأ بئارضلا زكرم سيئر وأ بئارضلل

.يئاهن يئاضق مكح )ىتح رييغت نودب( ........................... فقوي ال )2

.ةبيرضلا ليصحت )ىتح رييغت نودب( ................................ هنأ ريغ

.ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نم )ىتح رييغت نودب( .............بلطلا مدقي نأ بجي

.ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نم )ىتح رييغت نودب( ...................... ةمكحملا تبت

."هغيلبت خيرات نم اموي )ىتح رييغت نودب( .......................... رمألا نوكي

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم5٩ ةداملا ماكحأ  ممتتو لّدعُت:2٦ ةداملا

.ددجلا ةبيرضلاب نيفلكملا ةدئافل )ىتح رييغت نودب( .......... بئارضلل يئالولا ريدملا حنمي )١ :5٩ ةداملا"

ىلإ ءوجللا وأ ةيوه لاحتنا عئاقوب قلعتت ،يئاهن يئازج مكح بجومب ةرداص ةنادإ ةلاح يف هّنأ ريغ
صصحلا ليوحت متي هّنإف ،ريغلا مساب ةبيرضلل ةعضاخ تايلمع قيقحت لجأ نم راعتسم مسا لامعتسا
.قوقحلا هذهب ايلعف نينيدملا مساب ةضورفملا ةيبيرضلا

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

..................... )رييغت نودب( ............. )٣

.ةاغلم )٤

.ةاغلم )5

."ةاغلم )6

:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم6٠١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٣٦ ةداملا

.هدض )ىتح رييغت نودب( .................. -١ :6٠١  ةداملا"

ةرادإلا لسرت امدنع نوناقلا اذه نم رركم٩٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةدملاب اضيأ لجألا اذه ددمي
.ةيلودلا ةيئابجلا تاطلسلا ىلإ تامولعملا تابلط ،ةيلودلا ةيئابجلا ةدعاسملا راطإ يف ،ةيئابجلا

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

:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٠١١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :4٦ ةداملا

.ةيئاضقىوعد هدض )ىتح رييغت نودب( .......................:٠١١  ةداملا"

ةرادإلا لسرت امدنع نوناقلا اذه نم رركم٩٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةدملاب اضيأ لجألا اذه ددمي
."ةيلودلا ةيئابجلا تاطلسلا ىلإ تامولعملا تابلط ،ةيلودلا ةيئابجلا ةدعاسملا راطإ يف ،ةيئابجلا
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:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نمض رركم١2١ ةدامثدحت:5٦ ةداملا

2 رركم8٣ ةداملا يف هيلع صوصنملا ءارجإلا ذيفنت ةلاح يف ،يعابرلا مداقتلا فقوتي :رركم١2١ ةداملا"
."مييقتلاب غيلبتلا قيرط نع ،تامييقتلاو راعسألايف فعض ةلاح يف ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم

 :يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نمض رركم2٤١ ةدامثدحت:٦٦ ةداملا

،نوناقلا اذه نم١-٩٣١و١-82١و١-8١١و١١١و2-6٠١ داوملا ماكحأ نع رظنلا ضغب : رركم2٤١ ةداملا"
دادرتسالا قح لجأ ّنإف ،ةفلتخم ةعيبط تاذ موسرو بئارضب ،دحاو تقو يف ،ةزجنملا ةبقارملا قلعتت امدنع
ءاعو يف ءافخإ وأ صقن وأ وهس لحم ناك ام كاردتسا لجأ نم تاونس )٤( عبرأب ردقملاو ةرادإلل حونمملا
ةداملا يف اهيلع صوصنملا دعاوقلا قفو بستحي ،ليخادملاو ةبقارملا عوضوم موسرلاو قوقحلاو بئارضلا

موسرلا ضرف اهيف مت يتلا ةرتفلا اهيف تمتتخا يتلا ةنسلا يف موي رخآ نم ءادتبا كلذو ،نوناقلااذهنم١-6٠١
."تايلمعلا ىلع

 .ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم رركم٤٤١ ةداملا ماكحأ ىغلت:7٦ ةداملا

:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم2-25١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٨٦ ةداملا

..................................... )رييغت نودب( ............................. )١  :25١ ةداملا"

دازملاب عيب )2( اتسلج اهدنع رقتست يتلا ضورعلا لصت ّالأ تالوقنملا سفنل ةبسنلاب ،لصح اذإ )2
يضارتلاب عيبلا يرجي نأ تاعباتملل رشابملا بئارضلا ضباقل زوجي ،يحاتتفالا رعسلا غلبم ىلإ ينلعلا
ىربكلا تاسسؤملاب فلكملا ريدملا نم  صيخرتب كلذو ،ةيناثلا ةسلجلا لالخ هميدقت متي ضرع ىلعأ حلاصل
نم ررقم بجومب ةددحملا صاصتخالا دعاوقل اقفو ،بئارضلل يئالولا ريدملا وأ بئارضلل يوهجلا ريدملا وأ
.بئارضلل ماعلا ريدملا

."..........................)رييغت نودب يقابلا(........................................ )٣

:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نمض  رركم25١ ةدامثدحت:٩٦ ةداملا

مهصاصتخا جراخ نينيدملا نيفلكملا دض تاعباتملا ةرشابم بئارضلا يضباقل نكمي :رركم25١ ةداملا"
.ةيجراخلا ةعباتملا قيرط نع يميلقإلا

يف ةنيزخلا نيد ليصحت ةعباتم ةيناكمإ ،ليصحتلا دنس ىلع زئاحلا ضباقلل ةيجراخلا ةعباتملا يطعت
ليصحتلا دنس ليصحتب لفكتلل رخآ بئارض ضباقل ةلاكو حنم قيرط نع ،ىرخأ يئابج صاصتخا ةرئاد

.لوعفملا ةيراسلا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط

."ميظنتلا قيرط نع ،ءاضتقالا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 :يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٤5١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :07 ةداملا

زـــــجح ةــــلاح يف ،ةزوــــجحملا ءاـــيشألا لــــك وأ ءزـــــج ةــيكلم دادرـــتسا بـــــلطب رــــيغلا رداــبي امدنع :٤5١ ةداملا"
اذه مدقي نأ بجي ،تاعباتملا عوضوم موسرلاو قوقحلاو بئارضلا عفدل لوقنملا ثاثألا نم اهريغو تالوقنملا
زكرم سيئروأ بئارضلل يئالولا ريدملاوأ تاسسؤملا تايربك ريدم نم لك ىلإ ،ةلاحلا بسح ،بلطلا
.عباتملا نيدملا هل عباتلا بئارضلل يراوجلا زكرملا سيئر ىلإ وأ بئارضلا

ليكو فرط نم اّمإو ،هسفن دادرتسالا بلاط فرط نم اّمإ ،ةزوجحملا ءايشألا دادرتسا بلط مدقي
.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم57 ةداملا ماكحأ بجومب هيلع صوصنم وه ام بسح ،ةينوناق ةلاكو رهظتسي

يف ،نالطبلا ةلئاط تحت ،ةديفملا تابثإلا لئاسو عيمجب اقفرم ةزوجحملا ءايشألا دادرتسا بلط ررحي
.زجحلاب بلطلا بحاص هيف ملعأ يذلا خيراتلا نم ءادتبا )2( نيرهش لجأ

.جتحملا ةبيرضلاب فلكملا ىلإ بلطلا نع لصو مّلسي
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سيئر وأ بئارضلا زكرم سيئروأ ةيالولاب بئارضلا ريدموأ تاسسؤملا تايربك ريدم نم لك ّتبي
.جتحملا بلط عاديإل نييلاوملا )2( نيرهشلا لجأ يف ،بلطلا همامأ عوفرملا ،بئارضلل يراوجلا زكرملا

.مالتسالاب لصو لباقم اهيلع ىصوم ةلاسرب ،يكتشملا ىلإ للعملا رارقلا غّلبُي

عفري نأ ،رداصلا رارقلا هضري مل اذإ وأ )2( نيرهش لجأ يف رارقلا رودص مدع ةلاح يف ،يكتشملا نكمي
.ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ىوعد

حونمملا لجألا ءاضقنا نم اّمإ ءادتبا )2( نيرهش لجأ يف ،عفدلا فقوي ال يذلا نعطلا اذه عفري نأ بجي
يراوجلا زكرملا سيئر وأ بئارضلا زكرم سيئروأ بئارضلل يئالولا ريدملاوأ تاسسؤملا تايربك ريدمل

.هرارق غالبإ نم اّمإو ،ّتبلل بلطلا همامأ عوفرملا ،بئارضلل

لبق ،رمألا يف لصفلا بلطل ةيرادإلا ةمكحملا مامأ مدقتلا ،ةلاحلا بسح ،زكرملا سيئرل وأ ريدملل زوجي ال
 .حونمملا لجألا ءاضقنا

طورشلل اقفو فانئتسالا قيرط نع ةلودلا سلجم مامأ ةيرادإلا مكاحملا نع ةرداصلا ماكحألا يف نعطلا نكمي
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف52 يفخّرؤملا٩٠-8٠ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اعبتو
.ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

،اهتيكلم لوح عزانتملا ةزوجحملا ءايشألا عيب ئجري نأ ليصحتلاب فّلكملا بئارضلا ضباق ىلع بجي
 ."دادرتسالا بلط يف ايئاهن لصفلا ةياغ ىلإ

 :يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم65١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :١7 ةداملا

.بلطلا مدقمل ةيلاملا تايناكمإلاو )ىتح رييغت نودب( ............. ،ليصحتلاب قلعتي اميف :65١ ةداملا"

نيدلا غلبم نم %٠١ نع لقي ال يئدبم دادس عم اًرهش )٠6( نوتس اهاصقأ ةدمل دادسلا لودج حنم متي
.يبيرضلا

.".......................... )رييغت نودب يقابلا( .......................... اًبولطم نوكي دق

 :يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم27١ ةداملا ماكحأ لدعت :27 ةداملا

.اهب صتخت يتلاو )ىتح رييغت نودب( ......... تاسسؤملا ىلع بجي )27١:١ ةداملا"

.ةبيرضلاب )ىتح رييغت نودب( ........................................................... مّلسيو

.ةيئابجلا تاءارجإلا )ىتح رييغت نودب( .......................... ىواكشلا لسرت نأ بجي )2

.ةيئابجلا تاءارجإلا )ىتح رييغت نودب( ......................................................... بجي )٣

.عفدلل ينوناقلا )ىتح رييغت نودب( ..................................... نوفلكملا ديفتسي )٤

.اهميدقت خيرات نم )ىتحرييغت نودب(.................................................. ريدم ّتبي )5

ةئامعبرأ تامارغلاو قوقحلا نم ةيلامجإلا اهغلابم قوفت يتلا اياضقلاب ىواكشلا هذه قلعتت امدنع
ةرادإلل قــباطملا يأرــلاب ذــخألا تاــسسؤملا تاــيربك رـــيدم ىلـــعنّيـــعتي هّنإف ،)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٤( رانيد نوــيلم
.رهشأ )8( ةينامثب )ىتح رييغت نودب(...........ةيزكرملا

.بئارضلل ماعلا ريدملا )ىتح رييغت نودب( ....................... ريدمل نكمي )6

............................................ )رييغت نودب( ............................................ )7

.ىغلم )8

.اهيلع ينب )ىتحرييغت نودب( ...................................... بجي )٩

."مالتسالاب )ىتح رييغت نودب( .......................................... بجي
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سداسلا مسقلا
ةفلتخم ةيئابج ماكحأ

٣6 ةداملا بجومب ةممتملاو ةلدعملا ،5٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم2 ةداملا ماكحأ لدعت :٣7 ةداملا
نم٣7 ةداملا بجومبو ،2١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم26 ةداملابجومبو ،٩٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم
:يتأي امكرّرحتو ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم76 ةداملابجومبو ،5١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

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

  ......................…….....… )رييغت نودب( ........................................... مسرلا ددسي

.........……..…………… )رييغت نودب(…............................ مسرلا ةفيرعت ددحت

تائيهلاو تاسسؤملا ،تارادإلا فرط نم تامدخلا داريتسا تايلمع ،مسرلا قيبطت لاجم نم ىنثتست
ةينازيمل ةيئاهنلا تادامتعالا قيرط نع ةلومملا ةيمومعلا تاقفصلا راطإ يف ،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا
.ةلودلا

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

نوناق نمضتملاو6٠٠2  ةنس ويلوي5١ يفخّرؤملا٤٠-6٠  مقر رمألا نم٣١ ةداملا ماكحأ لدعت :47 ةداملا
: يتأي امكرّرحتو ،ةممتملاو ةلدعملا ،6٠٠2 ةنسل يليمكتلا  ةيلاملا

."ةيسيلدتلا تافلاخملا يبكترمل ةينطو ةيقاطب" بئارضلل ةماعلا ةيريدملا ىدل سسؤت :٣١ ةداملا"

ةيكرمجلاو ةيئابجلا تاميظنتلاو تاعيرشتلل ةريطخلا تافلاخملاوبكترم ،ةيقاطبلا هذه يف لجسي
.ةيلاملاو ةيكنبلاو ةيراجتلاو

.”ميظنتلا قيرط نع ةيقاطبلا هذه رييستو ميظنت تايفيك ددحت

82 قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص٣ يفخّرؤملا6١-١١ مقر نوناقلا نم١5 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:57 ةداملا
  :يتأي امك ررحتو ،ةممتملاو ةلدعملا ،2١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو١١٠2 ةنس ربمسيد

ديدست ناونعب ةعوفدملا غلابملا ربتعت ،شغلا ةبراحم لاجم يف ةيعيرشتلا ماكحألاةاعارم عم :١5 ةداملا"
١٣ ةياغ ىلإ ةقحتسملا ةيلاملا تابوقعلاو تامارغلاو ةيئابجلا هبش موسرلا اذكو ،موسرلاو بئارضلا لوادج
نْيّدلل يلصألا غلبملا عفدل ةهجوم ،بئارضلا يضباق ىلإ اهليصحت ةمهم دانسإ مت يتلاو ،٠2٠2ةنس ربمسيد
 .ةدحاو ةعفد ريخألا اذه ديدست متي امدنع ،ىلوألا ةجردلاب يئابجلا

يلصألا غلبملا لماك ديدستب ،١2٠2ةنسربمسيد١٣ةياغىلإ نوموقي نيذلا ةبيرضلاب نوفلكملا ىفعي
."ليصحتلا تامارغ عفد نم ،ةدحاو ةعفد ةيئابجلا مهنويدل

قفاوملا8٣٤١ ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤملا٤١-6١مقر نوناقلا نم٠7 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٦7 ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،ةمّمتملاوةلّدعملا ،7١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو6١٠2 ةنس ربمسيد82

.امهب لومعملا )ىتح رييغت نودب( .................... ةيوقاطلا ةيلاعفلل مسر سّسؤي:٠7 ةداملا"

ةزهجألل ةبسنلاب )ىتح رييغت نودب(...... ،ةيوقاطلا ةيلاعفلا فينصت دعاوقب ةقلعتم ةفلاخم يأ ضرعت
.ايلحم عونصملا زاهجلا ةميق فعض لداعت ةيلام ةمارغ عفدل نيفلاخملا ضّرعت امك ايلحم ةعونصملا

وه امل اقفو يوقاطلا فينصتلا دعاوقب ةقلعتملا تافلاخملاب لّفكتلا ّمتي ،ةدروتسملا ةزهجألل ةبسنلاب
."يكرمجلا لاجملا يف هب لومعم

ةنس ويلوي22 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر٩2 يفخّرؤملا١٠-٩٠ مقر رمألا نم٩٣ ةداملا ماكحأ ىغلت :77 ةداملا
.٩٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩٠٠2
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١١قفاوملا١٤٤١ماعيناثلاعيبر٤١يفخّرؤملا٤١-٩١مقر نوناقلا نم٤8 ةداملا ماكحأ ىغلت:٨7 ةداملا
.٠2٠2 ةنسل ةيلاملانوناق نمضتملاو٩١٠2ةنسربمسيد

١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤملا٤١-٩١ مقر نوناقلا نم٤٠١ ةداملا ماكحأ ىغلت :٩7 ةداملا
.٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نّمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد

٣2قفاوملا٠2٤١ماعناضمر5١يفخرؤملا١١-٩٩مقر نوناقلا نم٤6 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :0٨ ةداملا
١١-7١ مقر نوــناقلا نــم7٠١ ةداــملابةـــممتملاوةـــلدعملا ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوــناق نـــمضتملاو٩٩٩١ةنسرـــبمسيد
  :يتأيامك ررحتو ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

ىلع اذكو ،نييعانصللو تامدخلا تاسسؤمل ةيوقاطلا تاجتنملا تاعيبم ىلع مسر سسؤي :٤6 ةداملا"
  .يوقاطلا عاطقلل يتاذلا كالهتسالا

:يتأي امك مسرلا اذه غلابم ددحت

،طسوتملاو عفترملا طغضلا يذ يعيبطلا زاغلل ةيرارحلا ةدحولل  /جد٣2٠٠.٠–

  .طسوتملاو عفترملا رايتلا تاذ ءابرهكلل ةبسنلاب ةعاسلا يف طاووليك / جد٠٣٠.٠–

ينطولا قودنصلا" :هناونعيذلا2٠٣-١٣١ مقر صاخلا صيصختلا باسحل مسرلا اذه جتان صصخي
."ةقاطلا يف مكحتلا" :2 رطسلا ،"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا لجأ نمو ةقاطلا يف مكحتلل

،دالبلا دودح نم اهل جورخ لك دنع تانحاشلاو تارايسلل دوقولا كالهتسا ىلع مسر سسؤي :١٨ ةداملا
 .)ليوأ زاغلاو نيزنبلا( دوقولل يلودلا رعسلاو ددحملا رعسلا نيب قرفلا ضيوعتل

:يتأي امك مسرلا اذه غلابم ددحت

 ،ةيحايسلا تابكرملل ،جد٠٠5

 ،نانطأ٠١ نع اهنزو لقي يتلا تانحاشلاو ةيعفنلا تارايسلل ،جد٣.٠٠5

  .تالفاحلاو نانطأ٠١ نع اهنزو ديزي يتلا تانحاشلل ،جد2١.٠٠٠

  .مسرلا اذه نم ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلل ةعباتلا تارايسلا ىفعت

.ةلودلا ةينازيمل مسرلا اذه تادئاع صصخت

ةنس ويلوي22 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر٩2 يفخّرؤملا١٠-٩٠ مقر رمألا نم٩2 ةداملا ماكحأ لّدعت:2٨ ةداملا
 : يتأي امكرّرحتو ،٩٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩٠٠2

 : ةيتآلا ريبادتلا ةيسيلدتلا تافلاخملا يبكترمل ةينطولا ةيقاطبلا يف ليجستلاىلع بترتت :٩2 ةداملا"

،رامثتسالا ةيقرتب ةطبترملا ةيكرمجلاو ةيئابجلا تازايتمالا نم ةدافتسالا نم داعبتسالا–

ةفلكملا ةرادإلاو ةيكرمجلاو ةيئابجلا ةرادإلا نم ةحونمملا تاليهستلا نم ةدافتسالا نم داعبتسالا–
،ةراجتلاب

،ةيمومعلا تاقفصلا يفةصقانملا نم داعبتسالا–

."ةيجراخلا ةراجتلا تايلمع نم داعبتسالا–

اجوصلا روذب داريتسا تايلمع ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نمىفعت :٣٨ ةداملا
.اجوصلا نم صلختسملا يداعلا رركملا تيزلا جاتنإل ةهجوملا

مت يتلا ضيبألا ركسلاو اجوصلا نم ةصلختسملا ةيداعلا ةرركملا ةيئاذغلا تويزلا ،ريدصتلل ةلباق تسيل
 .قبطملا ضيوعتلا ماظن راطإ يف اهراعسأ ضيوعت

ريدصت اهل نكمي ،ضيوعتلا نم ةديفتسملا تاسسؤملا فرط نم جاتنإلا يف ضئاف قيقحت ةلاح يفو
بسح ضيوــعــتــلا غــلــبــم عاــجرإ طرش ،رــكسلاو اــجوصلا نــم ةصلـــخـــتسملا ةـــيداـــعـــلا ةررـكملا ةـيـئاذـغـلا توـيزـلا
 .ةردصملا تايمكلا
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ارهش )8١( رشع ةينامث لجأ يف ،اجوصلل ماخلا تيزلاو ينبلا ركسلل نولوحملا / نودروتسملا مزتلي
 .ةينطولا قوسلا نم اهئانتقاب امإو ةيلوألا داوملا هذه جاتنإ ةيلمع ةرشابمب اّمإ ،نوناقلا اذه رودص نم ءادتبا

نوـلـماـعـتملا دــقــفــي ،هالــعأ ةرــقــفــلا يف ةددحملا ةرــتــفــلا ءاضقــنا دــعــب جاــتــنإلا ةــيــلــمــع قالــطــنا مدــع ةــلاــح يف
دـنــع ةــيــئاــبجلا هــبشو ةــيــئاــبجلاو ةــيــكرــمجلا تاءاــفــعإلاو ضيوــعــتــلا نــم ةداــفــتسالا نوــيــنــعملا نوــيداصتــقالا
 .داريتسالا

.)ةراجتلا ،ةعانصلا ،ةيلاملا( كرتشم يرازو رارقب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ربمسيد٠٣ قفاوملا٠٣٤١ ماع مرحم2 يفخّرؤملا١2-8٠مقر نوناقلا نم7٤ ةداملا ماكحأ ىغلت :4٨ ةداملا
.٩٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو8٠٠2ةنس

٠٣قفاوملا١٣٤١ماعمّرحم٣١يفخّرؤملا٩٠-٩٠مقر نوناقلا نم٤٣ ةداملا ماكحأ ىغلت :5٨ ةداملا
.ةمّمتملاوةلّدعملا ،٠١٠2 ةنسل ةيلاملانوناقنمضتملاو٩٠٠2ةنسربمسيد

وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاوش2١ يفخّرؤملا7٠-٠2 مقر نوناقلا نم٣٣ ةداملا ماكحأ لدعت :٦٨ ةداملا
 : يتأي امكرّرحتو ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس

يــــنهملا طاــشنلا ىلـــع مـــسرلا نـــم"ةـــئشان ةـــسسؤم" ةــمالع لــــمحت يتلا تاــــسسؤـــملا ىــــفعت :٣٣ ةداملا"
خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٤( عبرأ ةدمل تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا وأ يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلاو
.ديدجتلا ةلاح يف ةيفاضإ ةدحاو ةنس عم ،"ةئشان ةسسؤم" ةمالع ىلع لوصحلا

اهينتقت يتلا تازيهجتلا ،%5 لدعمب ةيكرمجلا قوقحلل عضختو ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت
.ةيرامثتسالا اهعيراشم زاجنإ يف ةرشابم لخدتو"ةئشان ةسسؤم" ةمالعل ةلماحلا تاسسؤملا

."ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت

ىلع ةبيرضلاو ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا نم"ةنضاحلا" ةمالع لمحت يتلا تاكرشلا ىفعُت:7٨ ةداملا
ةمالع ىلع لوصحلا خيرات نمءادتبا )2( نيتنس ةدـمل تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا وأ يلامجإلا لخدلا
."ةنضاحلا"

"ةنضاحلا" ةمالعل ةلماحلا تاكرشلا فرط نم ةانتقملا تادعملا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت
.ةيرامثتسالا اهعيراشم زاجنإ يف ةرشابم لخدت يتلاو

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطتتايفيكو طورش ددحت

حلاصملا ةريشأت لمحت ةقيثو ميدقت دعب ّالإ  ،ةلاحلا بسح ،يراجتلا لجسلا بطش نكمي ال :٨٨ ةداملا
:ةيتآلا  تادنتسملا عاديإ تبثت ةيئابجلا

ماظنل نيعضاخلا صاخشألل ةبسنلاب ،ةيئابجلا حلاصملا ةريشأت لمحت طاشنلا نع فقوتلا ةينازيم–
،يقيقحلا حبرلا

صاـخشألل ةـبسنــلاــب ،ةــيــئاــبجلا حــلاصملا ةرــيشأت لــمحي طاشنــلا نــع فــقوــتــلا نــمضتملا حـــيرصتـــلا–
.ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظنل نيعضاخلا

8١ قفاوملا2٣٤١ ماع نابعش6١ يفخّرؤملا١١-١١ مقر نوناقلا نم٣١و2١ نيتداملا ماكحأ ىغلت :٩٨ ةداملا
.١١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو١١٠2 ةنس ويلوي

ةقلعتملا ةينورتكلإلا تامدخلا ،يكنبلا نيطوتلا مسرو ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت :0٩ ةداملا
ىلع ثحـبـلا ةـكـبش لـيـغشتـب ةــقــلــعــتملا تاــكارــتشالا اذــكو ،تنرــتــنإلا رــبــع ةــيــقـــئاـــثوـــلا دراوملا يف كارـــتشالاب
يف ةمهاسملاو ةلسلستملا تاروشنملل ةيوهلا ماقرأ حنمو تنرتنإلا لوكوتورب نيوانع رييستو تنرتنإلا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةعباتلا تائيهلا ةدئافل ةزجنملا ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا سرهف ءارثإ
.يملعلا

.تايواحلا فيقوت فيلاكت غلبم ساسأ ىلع تايواحلا فيقوت نأشب مسر ثدحي :١٩ ةداملا
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الو نحشلا دنس وأ لقنلا دقع يف اهيلع صوصنملا ةفيرعتلل اعبت تايواحلا فيقوت فيلاكت بسحت
.ءافعإلا لجأ كلذ يف امب ،اموي )٠8١( نينامثو ةئام زواجتت فيقوت ةرتف ،لاوحألا نم لاح يأب ،يطغت نأ نكمي

.يراجتلا ءانيملا فيصر يف ةعاضبلل يلكلا غيرفتلا نم ءادتبا تايواحلا فيقوت ةرتف باستحا متي

: هاندأ لودجلا يف ةدّدحملا ةيبسنلا تالدعملل اقفو دروتسملل مسرلا اذه ةبسن دّدحت

: اموي )٠٣( نيثالث يواست وأ لقت ءافعإ ةرتف

ةبسنلا ةرتفلا

ةبسنلا ةرتفلا

لالــخ ةــلّصحملا فــيـــقوـــتـــلا فـــيـــلاـــكـــت نـــم %٠
ةينعملا ةرتفلا

لالــخ ةــلّصحملا فــيــقوــتــلا فــيــلاــكــت نـــم ٠2%
ةينعملا ةرتفلا

لالــخ ةــلّصحملا فــيــقوــتــلا فــيــلاــكــت نـــم %٠٤
ةينعملا ةرتفلا

لالــخ ةــلّصحملا فــيــقوــتــلا فــيــلاــكــت نـــم ٠6%
ةينعملا ةرتفلا

ءافعإلا ةرتف كلذ يف امب فيقوتلا نم٠٣ مويلا ةياغ ىلإ

ةرتف كلذ يف امب فيقوتلا نم٠٤ مويلا ىلإ١٣ مويلا نم
ءافعإلا

ةرتف كلذ يف امب فيقوتلا نم٠5 مويلا ىلإ١٤ مويلا نم
ءافعإلا

ةرتف كلذ يف امب فيقوتلا نم٠8١ مويلا ىلإ١5 مويلا نم
ءافعإلا

ةينعملا ةرتفلا لالخ ةلّصحملا فيقوتلا فيلاكت نم ٠2%

ةينعملا ةرتفلا لالخ ةلّصحملا فيقوتلا فيلاكت نم %٠٤

ةينعملا ةرتفلا لالخ ةلّصحملا فيقوتلا فيلاكت نم ٠6%

ءافعإلا ةرتف دعب مايأ٠١ ىلإ )١( موي نم

ءافعإلا ةرتف دعب اموي٠2 ىلإ١١ نم

ءافعإلا ةرتف دعب اموي٠8١ ىلإ١2 نم

: اموي )٠٣( نيثالث قوفت ءافعإ ةرتف

ةياهن نم ءادتبا تايواحلا فيقوت فيلاكت باسح يرسي ،اموي )٠٣( نيثالث ءافعإلا ةرتف قوفت امدنع
: هاندأ لودجلا يف ةدّدحملا بسنلاو تارتفلا بسح ءافعإلا

لجأ يف هلثمم وأ لقانلا / ةنيفسلا زهجم لبق نم دّدحملا ناكـــــــملا ىلإ ةــــيواــــحلا ةداـــــعإ دــــعــــب مــــسرلا عــــفدـــي
.لمع مايأ )5( ةسمخ زواجتي ال

اقبط ةفلاخملا بكترم بقاعي ،ةيواحلا ةداعإ مدع ةلاح يفو ،هالعأ روكذملا مسرلا نع رظنلا ضغبو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

.ةيمومعلا ةنيزخلا ةدئافل ،هالعأ مسرلا ليصحتب كرامجلا ضباق موقي

: يتأي ام تايواحلا فيقوت ىلع مسرلا عفد نم ىفعيو

،ةيمومعلا تائيهلاو ةيلحملا تاعامجلاو يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيمومعلا تارادإلا–

بناـج ىلإ ،رـئازجلاـب ةدـمـتـعملا ةـيـلودـلا تاـمـظـنملا تاـيـلـثممو ةـيـلصنـقـلاو ةـيساـموـلـبدـلا تاـيــلــثــمملا–
.لثملاب ةلماعملا ةدعاق ةطيرش اهئالكو

ىلــع ،نيــفلكملا نــيريزولا نيب كرــتشم يرازو رارــق بـــجومب ةداـــملا هذــه قـــيبطت تاـــيفيكو طورــش ددـــحت
.لقنلاو ةيلاملاب ،يلاوتلا
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ثلاثلا لصفلا
دراوملاب ةقلعتم ىرخأ ماكحأ

لوألا مسقلا
ةيكرمج ماكحأ

ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش62 يفخّرؤملا7٠-٩7 مقر نوناقلا نم5 ةداملا ماكحأ ممتت:2٩ ةداملا
: يتأي امك ررحت )ع( ةطقنب ريخألا يف ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةنس

.................................. )رييغت نودب( ........................................... :5 ةداملا"

لامعألا وأ لاعفألا طبضو ثحبلا ىلإ فدهت يتلا يرحتلا بيلاسأ نم ةعومجم : يكرمجلا قيقحتلا )ع
."اهقيبطتب كرامجلا ةرادإ فلكت يتلا تاميظنتلاو نيناوقلل تافلاخم لكشت يتلا

١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش62 يفخّرؤملا7٠-٩7 مقر نوناقلا نم7 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٣٩ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةنس ويلوي

كراــــــمجلا ةرادإ ىلوـــتت تاءارـــجإ اـــمهبجومب لدـــعت وأ سسؤــــت ناذّللا مـــيظنتلاو عـــيرشتلا قــــبطي :7 ةداملا"
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف امهرشن خيرات نم ،اهذيفنت

 : ـل ةيلضفأ رثكألا قباسلا عضولا حنمي ،هنأ ريغ

ةرداصلا لقنلا تادنس رخآ ةطساوب يكرمجلا ميلقإلا وحن ةرشابم تلسرأ دق اهنأ تبث يتلا عئاضبلا–
ماظن تحت ةعوضوم نوكت نأ نود ،كالهتسالل عضولل اهب حرصي يتلاو ذيفنتلا زيح صوصنلا هذه لوخد لبق
،لبق نم نييكرمجلا عاديإلا نهر وأ عدوتسملا

هذه لوخد لبق ،يبنجألا نّومملا ةدئافل دكؤمو ءاغلإلل لباق ريغ يدنتسم دامتعا حتف عوضوم عئاضبلا–
نهر وأ عدوتسملا ماظن تحت ةعوضوم نوكت نأ نود ،كالهتسالل عضولل اهب حرصي يتلاو ذيفنتلا زيح ماكحألا
.لبق نم نييكرمجلا عاديإلا

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

٩٩٣١ ماع نابعش62 يفخّرؤملا7٠-٩7 مقر نوناقلا نم١رركم٠5 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :4٩ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا

نم اهتدافتسا ةيناكمإ وأ اهئشنمو )ىتح رييغت نودب(........،كرامجلا ةرادإ نكمي:١ رركم٠5 ةداملا"
.موسرلاو قوقحلا نم ءافعإلا

.اهغيلبت خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٣( ثالث ةدمل ةحلاص ةقبسملا تارارقلا هذه نوكت

."..................)رييغت نودب يقابلا(.................رارقلا ءاغلإ كرامجلا ةرادإ نكمي

ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١ نابعش62 يفخّرؤملا7٠-٩7 مقر نوناقلا نم٣6 ةداملا ماكحأ لّدعت :5٩ ةداملا
: يتأي امك ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةنس

."غيرفتلل عئاضب دوجو مدع" )ىتح رييغت نودب( ... دئاق ىلع بجي  :٣6 ةداملا"

 .".............. )رييغت نودب يقابلا( ........ ةعتمألاو باكرلا ةلومح نايب وأ زجوملا حيرصتلاب مايقلا بجي

١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش62 يفخّرؤملا7٠-٩7 مقر نوناقلا نم76 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :٦٩ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةنس ويلوي

فورـــــــظلا حـــــمستو ةـــــيداصتقالا ةرورــــــضلا يـــــضتقت اــــمدنع ،ةــــتقؤـــم نزاـــــخم ءاــــــــشنإ نــــكمي :76 ةداملا"
مامأ ةرَضحملا عئاضبلا نيزختل ،يكرمجلا ميلقإلا لخادو تاراـــطملاو ئـــناوملا قاــــطن يف كلذب ةــــيتسجوللا
.كرامجلا
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وأ ةـــيـــئاـــنـــيملا تاسسؤملا فرـــط نـــم تاراـــطملاو ئـــناوملا ىوـــتسم ىلع ةـــتـــقؤملا نزاـــخملا ءاشنإ ّمــــتــــي
.تاراطملل ةرّيسملا تاكرشلا

: لبق نم يكرمجلا ميلقإلا لخاد ةتقؤملا نزاخملا ءاشنإ متي

،ةينطولا تاراطملل ةرّيسملا تاكرشلا وأ ةيئانيملا تاسسؤملا–

تامدخلا وأ نيزخّتلا وأ غيرفّتلا وأ نحّشلا يف يسيئرلا اهطاشن لّثمتي يتلا ةيمومعلا تاكرشلا–
،ةينطولا تاراطملل ةرّيسملا تاكّرشلا وأ ةيئانيملا تاسسؤملا عم ةكارشلاب ،يلودلا لقنلا وأ ةيتسيجوللا

ليصوتلاو لاسرإلاب ةقلعتملا اهتاجايتحا راطإ يف ديربلاو عيرسلا نحشلاو يوجلا نحّشلا تاكرش–
.عيرسلا ديربلاو دورطلل يلودلا

.كرامجلا ةرادإ نم قبسم صيخرتل يكرمجلا ميلقإلا لخاد تقؤملا نزخملا ءاشنإ عضخي

 .تاراطملاو ئناوملا ىوتسم ىلع ةتقؤملا نزاخملا ءاشنإ ،قبسملا صيخرتلا اذهل عضخي ال هّنأ ريغ

.كرامجلل ماعلا ريدملا دامتعال ،تالاحلا لك يف ،تقؤملا نزخملل يلعفلا لالغتسالا عضخي

 ."لغتسملا" ـب كرامجلل ماعلا ريدملا دامتعا نم ديفتسملا ىلإ راشي

١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش62 يفخّرؤملا7٠-٩7 مقر نوناقلا نمض ،رّركم76 ةدام ثدحت :7٩ ةداملا
:يتأيامك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةنس ويلوي

لبق نم لوفكم ماع دهعت باـتتكالو طورـــش رـــتفدل ةــــتقؤملا نزاــــخملا لالـــــغتسا عــــضخي :رّركم76 ةداملا"
.لغتسملا

،طورشلا رتفد دونبل اًقفو ،كرامجلا ةرادإ فرصت تحت عضي نأ تقؤملا نزخملا لغتسم ىلع بجي
.عئاضبلا ةبقارم اهيف امب اهماهم ةسراممل ةيرورضلا لئاسولاو بتاكملا

،لوفكملا ماعلا دهعّتلاو طورشلا رتفد دونبو لكش اذكو ةتقؤملا نزاخملا لالغتساو دامتعا طورش دّدحت
.”ميظنتلا قيرط نع

١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش62 يفخّرؤملا7٠-٩7 مقر نوناقلا نم86 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٨٩ ةداملا
:يتأي امك رّرحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةنس ويلوي

 .مهاوس نود )ىتح رييغت نودب( ............... نيدروتسملا عيمجل ةتقؤملا نزاخملا حتفت :86 ةداملا"

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةزّهجم نزاخم وأ تاحاسم صيصخت تّقؤملا نزخملا لغتسم ىلع بجي
يتلا وأ ىرخألا عئاضبلاب اررض قحلت نأ اهنأش نم وأ ارطخ لكشت يتلا عئاضبلا لابقتسال ،امهب لومعملا

.اهيف ثوكملل وأ نيزختلل ةصاخ اطورش وأ تازيهجت اهنيزخت بلطتي

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةزّهجم نزاخم وأ تاحاسم صيصخت تّقؤملا نزخملا لغتسم ىلع بجي
 : اهل ةينوناقلا ةهجولا ديدحت راظتنا يف ،ةيتآلا عئاضبلا لابقتسال ،امهب لومعملا

،ةئيس ظفح ةلاح يف وأ ةفلاتلا تاجتنملاو عئاضبلا–

،نوناقلا اذه نم١2.١ ةداملا موهفمب ةروظحملا عئاضبلا–

.نوناقلا اذه نم6١١ ةداملا يف اهيلإ راشملا عئاضبلا–

يف اهثوكم زواجت يتلا عئاضبلا لابقتسال تاحاسم صيصخت تقؤملا نزخملا لغتسم ىلع بجي
يف وأ تقؤملا نزخملا سفن لخاد ءاوس ،نوناقلا اذه نم١7 ةداملا يف هيلإ راشملا لجألا يف تقؤملا نزخملا

."نوناقلا اذه نم٣٠2و٤7 نيتداملا ماكحأل اقبط ،ةحسفلا قطانم

قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش62 يـف خرؤـملا7٠-٩7 مقر نوــناقلا نم٠7 ةداـملا ماـكحأ مّمتتو لّدـعت:٩٩ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةنس ويلوي١2
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.تقؤملا نزخملا حيرصت ساسأ ىلع تقؤملا نزخملا يف عئاضبلا عاديإ بجي :٠7 ةداملا"

ديقي نأ ىلع ،ةلومحلاب زجوملا حيرصتلا ساسأ ىلع ،تقؤملا نزخملا يف عئاضبلا عاديإ نكمي ،هنأ ريغ
.ينعملا ةلومحلاب حيرصتلا ىلع عئاضبلاب لفكتلا هلوبق يمسر لكشبو ايباتك لغتسملا

 .تقؤملا هنزخم يف ةعوضوملا عئاضبلا نع كرامجلا ةرادإ هاجتا ًالوؤسم تقؤملا نزخملا لغتسم نوكي

حيرصت ليجست ىلع ءانب ،تقؤملا نزخملا يف عئاضبلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ةيلوؤسملا هذه موقت
ىلإ ةلومحلا حيرصت ىلع لغتسملا فرط نم ايباتك ديقملا عئاضبلاب لفكتلا لوبق لالخ نم وأ تقؤملا نزخملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط عئاضبلا عفر خيرات ةياغ

رركم١6و١6و75و٤5و٣5 داوملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا هنع بوني نم وأ لقانلا ةيلوؤسم يفتنت ال
وأ تقؤملا نزخملا حيرصت ليجست خيرات ىتح ،ةلومحلاب حيرصتلا لحم عئاضبلا ىلع ،نوناقلا اذه نم٣6و
ةيناثلاو ىلوألا نيترقفلا ماكحأل اقبط ،ةلومحلاب حيرصتلا يف عئاضبلاب لفكتلاب لغتسملا لوبق ايباتك دييقت
.هالعأ

."كرامجلل ماعلا ريدملا نم رارقب هليجست طورشو تقؤملا نزخملا حيرصت لكش ديدحت ّمتي

١2 قـفاوملا٩٩٣١ ماــــع ناـــبعش62 يفخّرؤــــملا7٠-٩7 مــــقر نوــــناقلا نــــم87 ةداـــملا ماــــكحأ مــــّمتت:00١ ةداملا
: يتأي امك رّرحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةنس ويلوي

 .اهلقني يتلا )ىتح رييغت نودب( ............ عئاضبلاب حيرصتلا بجي :87 ةداملا"

نيذلا ،رخآ يونعم صخش لك اذكو انوناق مهل صخرملا يلودلا عيرسلا ديربلا يلماعتم ىلع بجي
ىدل ليكو ةنهم اوسرامي نأ نود ،ريغلا حلاصل كرامجلا ىدل حيرصتلا تاطاشن ةسرامم ةبسانمب ،نوبغري
.عئاضبلا ةكرمج ةصخر ىلع اولصحتي نأ ،كرامجلا

.".............................. )رييغت نودب يقابلا( .......................... ةصخرلا هذه حنمت

٩٩٣١ ماع نابعش62 يفخّرؤــــملا7٠-٩7 مــــقر نوــــناــــقلا نــــم ررـــــكم2٩ ةداــــملا ماــــكحأ ىـــــــغلت:١0١ ةداملا
.مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةــــنس وــــيلوي١2 قفاوملا

قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش62 يفخّرؤملا7٠-٩7 مقر نوناقلا نم٠٠١ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :20١ ةداملا
: يتأي امك رّرحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةنس ويلوي١2

: ةطيرش )ىتح رييغت نودب( ......... ،نعطلا بلطب اهغالبإ روف كرامجلا ةرادإ حنمت :٠٠١ ةداملا"
،....................................... )رييغت نودب( ...................................................–
،....................................... )رييغت نودب( ...................................................–

ىلع الامتحا اهؤادأ بجاولا ةيلاملا تابوقعلاو موسرلاو قوقحلا غلبم ،ةعيدوب وأ ةلافكب نامض متي نأ–
.كرامجلا ناوعأ ريدقت ساسأ

،الامتحا ةقحتسملا تابوقعلاب قلعتملا نامضلا ميدقت نم ةيتآلا تائيهلا ءافعإ كرامجلا ضباق نكمي
: ةداملا هذه يف هيلع صوصنملا

،ةيمومعلا تائيهلاو تارادإلا–

،ةينطولا نيواودلا–

،يملعلا وأ يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تائيهلا–

،يراجتلا وأ يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تائيهلا–

،كرامجلا ىدل نودمتعملا نويداصتقالا نولماعتملا–

.يجيتارتسالا عباطلا تاذ تاعاطقلا ىلإ يمتنت يتلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا–

."كرامجلل ماعلا ريدملا نم ررقمب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
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قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعــش62 يفخّرؤملا7٠-٩7 مـــــقر نوناــــــقلا نمــــض ،2 رركــــم2٠١ ةداـــم ثدحت:٣0١ ةداملا
: يتأي امك رّرحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةنس ويلوي١2

وأ لزاـــــنتلا نـــكمي ال ،لوــــعفملا ةـــيراسلا ةـــصاخلا ةـــيعيرـــشتلا ماــــكحألاب لالــــخإلا نود :2 ررـــــكم2٠١ ةداملا"
صيخرت دعب ّالإ ةكرمجلا دنع ةيئابج تازايتما نم تدافتسا يتلا يزايتمالا دصقملا تاذ عئاضبلا ليوحت

.يلصألا ديفتسملا تامازتلاب لفكتلاب ديدجلا ديفتسملا دهعتب اقوفرم زايتمالا تحنم يتلا ةطلسلا

عاجرإ ىلإ ،اهكالتها ةدم ةياهن لبق يليضفت يئابج ماظن تحت ةانتقملا عئاضبلا نع لزانتلا يدؤي
.ةيقبتملا كالتهالا ةرتف عم بسانتلاب ،حونمملا يئابجلا زايتمالا

عاجرإ نودو ةقبسم ةصخر نود ،يليضفت يئابج ماظن تحت ةانتقملا عئاضبلا ىلع لزانتلاب صخري
.لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقبط ايلك ةكلتهم نوكت امدنع ،حونمملا يئابجلا زايتمالا

ماكحأل اقبط اهيلع بقاعيو ،يزايتمالا اهدصقم نع ةعاضبلل اليوحت ةداملا هذه ماكحأل ةفلاخم لك ربتعت
."نوناقلا اذه

قفاوملا٩٩٣١ ماـــع ناـــبعش62 يفخّرؤـــملا7٠-٩7 مـــقر نوـــناقلا نـــمض ،2 ررـــكم8٣2 ةداـــم ثدحت:40١ ةداملا
: يتأي امك رّرحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةنس ويلوي١2

تاــــيئاصحإ لاـــمعتساب ةــــلصتملا تاـــمدخلا ةـــيدأتب ماـــيقلا كراـــمجلا ةرادإل صّخرـــي:2 رّركم8٣2 ةداملا"
كلذ متيو ،كرامجلا ةرادإ اهرشنتو اهدعت يتلاو ،نيلمعتسملا فرط نم رشنلل ةلباقلا ةيجراخلا ةراجتلا

.رجأ لباقم

: يتأي امك ةواتإلا هذه تافيرعت دّدحت

رشن ماظنب نيلوصوملا نيلمعتسملل يونسلا كارتشالا فيراصم ،)جد٠٠٠.٠2(ً ارانيد فلأ نورشع–
،ةيجراخلا ةراجتلا تايئاصحإ

لقي ال ليصحت عم ةيجراخلا ةراجتلا تايئاصحإ رشن ماظن لامعتسا نم ةقيقدلل ،)جد5( ريناند ةسمخ–
،)جد٠٠١( رانيد ةئام نع

رالودلاب ةميقلاو رانيدلاب ةميقلاو جتنملا نييعت عم يفيرعت يعرف دنب لكل ،)جد٠2( ارانيد نورشع–
،بلطلا خيرات ةياغ ىلإ ةديقملا ةنسلا نم ةرتفلا وأ ةينعملا ةنسلا ناونعب ةعمجملاو ،دلبلاو نزولاو يكيرمألا

،بولطم يئابج وأ يكرمج ماظن لكل ةيطمنلا تايئاصحإلا ىلع ةدايز ،)جد٠٠5( رانيد ةئامسمخ–

،بولطم كرامج بتكم لكل ةيطمنلا تايئاصحإلا ىلع ةدايز ،)جد٠٠5( رانيد ةئامسمخ–

.ةيرهش نوكت امدنع ةيطمنلا تايئاصحإلا ىلع ةدايز ،)جد٠٠٠١( رانيد فلأ–

ةيجراخلا ةراجتلا تايئاصحإ ىلع لوصحلل اًنوناق ةلوخملا ةلودلا تائيهو ةيمومعلا تارادإلا عضخت ال
.ةواتإلا هذه عفدل

ىلع لوصحلا يمــلــعــلا ثحــبــلا رــباــخــمو يمــلــعــلا ثحــبــلا زــكارــمو ةــيــعــماجلا زــكارملاو تاــعــماجلا نــكــمــي
هذهبو .ةيجراخلا ةراجتلاب ةلصلا تاذ ةيثحبلا اهجمارب راطإ يف ،كرامجلا ةرادإ اهرشنت يتلا تايئاصحإلا
.كارتشالا فيراصم عفدل طقف عضخت ،ةفصلا

يتلاو ،رشنلل ةلباقلا ةيرئازجلا ةيجراخلا ةراجتلا تايئاصحإ لامعتسا ةواتإ تاداريإ صيصخت ّمتي
: يتأي امك كرامجلا ةرادإ اهرشنتو اهدعت

،ةلودلا ةينازيم ةدئافل ،%٠٤–

.كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا لالغتسال صاخلا قودنصلا ةدئافل ،٠6%–

."ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش دّدحت
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٩٩٣١ ماع نابعش62 يفخّرؤملا7٠-٩7 مقر نوناقلا نم2رركم٠٤٣ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :50١ ةداملا
: يتأي امك رّرحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا

يتلا ةرركتملا تاءاعدتسالل )ىتح رييغت نودب( ................ كرامجلا ةرادإ نكمي :2 رركم٠٤٣ ةداملا"
.مهل اههجوت

،كراــمجلا ةرادإل يتاــموــلــعملا ماـــظـــنـــلا مادـــخـــتسا نـــم نييداصتـــقالا نيلـــماـــعـــتملا عـــنـــم رارـــق ىلع بترـــتـــي
.ةينوناقلا مهتيعضو ةيوست ةياغ ىلإ ةيجراخلا ةراجتلا تايلمعب مايقلا نم مهداعبتسا

ذاختا خيرات لبق ،يكنب نيطوت لحم وأ ةلسرملا عئاضبلا ،ةداملا هذه ماكحأ قيبطت لاجم نم ىنثتست
.عنملا ءارجإ رارق

." ............................ )رييغت نودب يقابلا( ....................... تايفيك ددحت

وأ يصخشلا مهلامعتسال ةهجوملاو نيرفاسملا لبق نم اهب حرصملا عئاضبلا ةميق ددحت :٦0١ ةداملا
٩٩٣١ ماع نابعش62 يفخّرؤملا7٠-٩7 مــقر نوناـقلا نم٣١2 ةداــملا نم )ـه( ةطقنلا يف اهيلع صوصنملا يلئاعلا
رانيد فلأ نيسمخو ةئامب ،مّمتملاو لّدعملا ،كراـــــمجلا نوـــــناق نمضـــــتملاو٩7٩١ ةنـــــس وــــيــــلوـــــي١2 قــــــفاوــــــملا
.)جد٠٠٠.٠5١(

ةزهجأو يرلاو ءانبلاو ةيمومعلا لاغشألا داتع ،كالهتسالل اهحرط دصق ،ةكرمجلاب صخري:70١ ةداملا
.صاخلا مهباسح ىلع ،تاونس )٣( ثالث اهرمع زواجتي ال يتلاو رئازجلاب ةعنصملا ريغ رجاحملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت

يناثلا مسقلا
ةلودلا كالمأب قلعتت ماكحأ

نمضتملاو٤١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ يفخّرؤملا٠١-٤١ مقر نوناقلا نم٤6 ةداملا ماكحأ لّدعت :٨0١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،5١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 .............................. )رييغت نودب( .................................................... ةيونس ةواتإ سسؤت :٤6 ةداملا"

 .............................. )رييغت نودب( ............. يرحبلا ديصلاب صيخرتلا ىلع لوصحلل ةيونس ةواتإ .١

 .............................. )رييغت نودب( ..................... يرحبلا ديصلا ةصخر ىلع لوصحلل ةيونس ةواتإ .2

 ............................................................ )رييغت نودب( ............................................... تاسسؤملا ىفعت

لفكتتو ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلا ةدئافل ةواتإلا هذه نم %٠٣ ةبسن صصخت
: يتأي امك ،تايالولا نيب امو ةيئالولا فرغلا ىلع ةواتإلا جتان عيزوتب ةريخألا هذه

 .".......................................................... )رييغت نودب يقابلا( ...................................................................

٩2 قفاوملا52٤١ ماع ةدعقلا يذ7١ يفخّرؤملا١2-٤٠ مقر نوناقلا نم١5 ةداملا ماكحأ لّدعت :٩0١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،5٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد

دــــيص ةواــــتإ نـــــم %٠2 ةـــــــبسن دودح يف )ىتح رييغت نودب( ............................. ةواتإ صصخت:١5 ةداملا“
نيب امو ةيلحاسلا ةيئالولا فرغلاو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةـينطولا ةـــفرغلا حـــلاصل ءارـــمحلا ةـــنوتلا
.تايالولا

ىلوتت يتلا تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلل ةواتإلا هذهل ةّصصخملا غلابملا بص داعي
: يتأي امك ةفرغ لك ةصح عيزوت

،%5.2 : تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلا حلاصل–

،%١ : ةيلحاسلا تايالولل تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا فرغ حلاصل–

.%5.٠ : تايالولا نيبام ةكرتشملا تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا فرغ حلاصل–
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ثلاثلا مسقلا

ةيلورتبلا ةيابجلا

)نايبلل(

عبارلا مسقلا

ةفلتخم ماكحأ

لزانتملا يئامنيسلا ضرعلا تاعاق جاردإ ةداعإ نكمي ،يدلبلا يبعشلا سلجملا ةلوادم دعب:0١١ ةداملا
٠8٩١ ةــنس رــبمسيد٠٣ يفخّرؤـــملا2١-٠8 مــقر نوــناقلا نـــم88 ةداـــملا ماــكحأل اـــقيبطت تاــيدلبلا ةدـــئافل اـــهنع
ةلودلل ةصاخلا كالــمألا نــمض اـــهطاشن نـــع ةـــلوحملا وأ ةــــلغتسملا رـــيغ ،١8٩١ ةـــنسل ةـــيلاملا نوـــناق نـــمضتملاو
.ةفاقثلا ةرازول اهرييست دانسإو

.ماكحألا هذه قيبطتب ةينعم تسيل دارفألا اهزوحي يتلا ةيراقعلا كالمألا نأ ريغ

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

.يئامنيسلا ضرعلا تاعاق ليوحتب ةينعملا تايدلبلا ةدئافل ةيلام ةمهاسم ةلودلا مدقت :١١١ ةداملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤملا8١-8١ مقر نوناقلا نم٣٤ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :2١١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا

نع ،كرامجلا ةرادإ ينعت يتلاو ،نيرفاسملاب ةقلعتملا تايطعملا كرامجلا حلاصم ىلإ لسرت :٣٤ ةداملا"
.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،ينورتكلإلا قيرطلا

."........................................ )رييغت نودب يقابلا( ................................ تايفيك ددحت

72 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يفخّرؤملا١١-7١ مقر نوناقلا نم٩٠١ ةداملا ماكحأ مّمتت:٣١١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو7١٠2 ةنس ربمسيد

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

: ءانثتساب ،نماضتلا ةمهاسم ناونعب ءافعإ يأ حنم نكمي ال

،موسرلاو قوقحلا نم ةافعملا تابهلا راطإ يف ةدروتسملا عئاضبلا–

،ةيدودحلا ةضياقملا راطإ يف  ةدروتسملا عئاضبلا–

تامظنملا تايلثممو ةيبنجألا ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا تايلثمملا فرط نم ةدروتسملا عئاضبلا–
."لثملاب ةلماعملا أدبم مارتحا عم مهناوعأ اذكو ،رئازجلاب ةدمتعملا ةيلودلا

62 قفاوملا72٤١ ماع ةجحلا يذ6 يف خرؤـملا٤2-6٠ مقر نوناقلا نم٤6 ةداملا ماكحأ مّمتت :4١١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةّممتملاو ةلّدعملا ،7٠٠2ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو6٠٠2 ةنس ربمسيد

.يكرمجلا لاجملا يف هب لومعم وه امل اقفو )ىتح رييغت نودب( .......................... عنـمي :٤6 ةداملا"

بسح ،فالتإلا وأ يدولا لزانتلا وأ عيبلاب ،ةداملا هذه ماكحأل اقبط ةزوجحملا عئاضبلا يف فرصتلا متي
."كرامجلا نوناق ماكحأل اقبط ،اهتلاح

تشغ٣2 قفاوملا62٤١ ماع بجر8١ يفخّرؤـــملا6٠-5٠ مـــقر رمألا نـــم٩ ةداـــملا ماــــكحأ لّدعت :5١١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،بيرهتلا ةحفاكمب قلعتملاو5٠٠2 ةنس
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)ىتح رييغت نودب( ...................... بيرهتلا ةحفاكمل ةيلحـم ةنجل ةـيالو لك ىوتسم ىـلع أشنـت :٩ ةداملا"
.بيرهتلا ةحفاكمب ةفلكملا حلاصملا فلتخم

.بيرهتلا ةحفاكمل ينطولا ناويدلا ىلإ اهتاطاشن نع ايلصف اريرـقت مدقتو

."ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

٣2 قفاوملا62٤١ ماع بجر8١ يفخّرؤــملا6٠-5٠ مـــقر رـــمألا نـــم7١ ةداـــملا ماـــكحأ مّمتتو لّدـــعت :٦١١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،بيرهتلا ةحفاكمب قلعتملاو5٠٠2 ةنس تشغ

نوناق )ىتح رييغت نودب( .. ةرداصملا وأ ةزوجحملا لقنلا لئاسوو عئاضبلا يف فرصتلا متي:7١ ةداملا"
.كرامجلا

حلاصملا روضحبو فلاخملا ةقفن ىلع ،ةرداصملا كالهتسالل ةحلاصلا ريغ وأ ةدلقملا عئاضبلا فالتإ متي
.اهتباقر تحتو ةلوخملا

.جد٠٠٠.٠٠5 )ىتح رييـغت نودب( ..................... ةداملا هذه نم ةيناثلا ةرقفلا ماكحأ ةفلاخـم ىلـع بقاعي

تارادإلا حلاصل ،بيرهتلا ةحفاكم راطإ يف ةرداصملا ،بيرهتلل اصيصخ ةأيهملا لقنلا لئاسو عيب نكمي
 .ةلهؤملا حلاصملا نم  اهتقباطم دعب ةيمومعلا تاسسؤملاو

.عاجرتسالا تاسسؤم حلاصل لئاسولا هذه عيب نكمي ،ةقباطملا مدع ةلاح يف

ةيلاملاب نيفلكملا ءارزولا نيب كرتشم رارقب ةداملا هذه نم ةقباسلا ةرقفلا قيبطت تايفيكو طورش ددحت
 ."ةئيبلاو ةراجتلاو مجانملاو ةعانصلاو

لمتحملا تاعازنلا ببسب عئاضبلل يلعفلا ريدصتلا لجأتي نأ ،لاوحألا نم لاح يأب ،نكمي ال :7١١ ةداملا
عازنلا ةجلاعم متيو ،عئاضبلا هذه رّدصت نأ بجيو .كرامجلا ىدل ريدصتلاب حيرصتلا باتتكا دعب اهعوقو
.جراخلا وحن اهنحش مامتإ دعب اهب قلعتملا

ةداملا موهفمب ريدصتلا دنع ةروظحملا عئاضبلاب ةقلعتملا تاعازنلا صخت ال ةجلاعملا هذه ليجأت ،نأ ريغ
 .ةميرجلا لحم اهسفن يه ريدصتلا عوضوم عئاضبلا هذه نوكت امدنع وأ ،كرامجلا نوناق نم١2

: ــب ةقلعتملا داريتسالا تايلمع ءانثتساب:٨١١ ةداملا

،ةيجيتارتسالا داوملا–

،عساولا كالهتسالا تاذ ةيئاذغلا داوملا–

،ينطولا داصتقالل يلاجعتسالا عباطلا تاذ داوملا–

،ةلودلل ةعباتلا تارادإلا وأ تاسسؤملا فرط نم ةدروتسملا داوملا–

.ةيمومعلا ةيداصتقالا تاسسؤملا فرط نم ةدروتسملا داوملا–

"لجأل" ةاّمسم عفد ةليسو ةطساوب ،اهتلاح ىلع عيبلل ةهجوملا داوملا داريتسا تايلمع لباقم عفد متي
.داوملا لاسرإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )5٤( نيعبرأو ةسمخ عفدلل ةلباق

.ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ،ةجاحلا دنع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ددحي

قفاوملا52٤١ ماع ةيناثلا ىدامج72 يفخّرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا نم7١ ةداملا ماكحأ ىغلت :٩١١ ةداملا
.لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١

يتلا ،ىرخأ لامعأ يأو تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا نع ةـجتانلا تادئاــــعلا صيصــــخت متــــي:02١ ةداملا
اهتمهم ىلع ةدايز ،هب لومعملا عيرشتلا بجومب اهب مايقلاب اهل صخرملا ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موقت
: يتأي امك ،ةيسيئرلا

،ةسسؤملا ةينازيم يف بصت ،%٠6 ةبسنب ةصح–
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يف اوكراش نيذلا نيصبرتملاو ناوعألل عيجشت ةوالع لكش ىلع عزوت ،رثكألا ىلع ،%٠٣ ةبسنب ةصح–
لك يف ،يرهشلا بترملا نم رهشأ )٣( ةثالث لداعي ام دودح يف كلذو ،معدلا ومدختسم مهيف امب ،لاغشألا هذه

،يسادس

.ميظنتلا اهددحي تايفيكل  اقفو هصيصخت متيف ،يقابلا اّمأ–

اهحنم تايفيكو ةلودلا ةينازيم تاناعإ نم ةدافتـسالا طورــــش ،ميـــــظنـــتلا قــــيرــــط نـــــع ددــــحت:١2١ ةداملا
.ةيمومعلا ةبساحملا دعاوقل ايرصح ةعضاخلا ريغ ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملل

،صاخ صيصخت باسحل فرصلاب رـمآلا ةـــفـــص حـــنـــم نـــكمـــي ،ةيلاقتــــناو ةيئانثتـــسا ةــــفصـــب:22١ ةداملا
يلصألا فرصلاب رمآلا ىفعي امدنع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا حارتقا ىلع ءانب ،لوألا ريزولا ررقم بجومب

.ةموكحلا ليكشت ةداعإل ةجيتن ،هبصنم نم صاخلا صيصختلا باسحل

 .يلاوملا ةيلاملا نوناق بجومب ،صاخلا صيصختلا باسحل فرصلابرمآلا ةفصل ةيئاهنلا ةيوستلا متت

ىلوألا ةجردلا نم ةفنصـملا ةدـــيدـــجلا تاـــســـسؤـــملا لالــــغتــــسا صيــــخارــــت ىلـــــع مــــسر ســـسؤـــي :٣2١ ةداملا
ةعضاخلا ةثلاثلا ةجردلا نمو ،يلاولا صيخرتل ةعضاخلا ةيناثلا ةجردلا نمو ،ريزولا صيخرتل ةعضاخلا
.يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةصخرل

: يتأي امك هغلابم ددحتو ،بئارضلا ضباق ىدل لصو قيرط نع مسرلا اذه ددسي

: يتأي امك مسرلا اذه ليخادم صصخت

،ةلودلا ةينازيمل ،٠7%–

.لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلل ،%٠٣–

تاسسؤملا لالغتسا ةصخر ىلع لوصحلل نومدقتملا )صاخلاو ماعلا عاطقلا( نورمثتسملا عضخي
.صيخارتلا ةمظنأل ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا تائفلا يف ةفنصملا ةديدجلا

بــــســــح ،ةئـــيـــبـــلا لاـــجــم يف نيـــطشانلا تاــــساردلا بـــتاكــــم تاداــــمتــــعا ىلــــع مــــسر ســــسؤـــي :42١ ةداملا
.ميظنتلا قيرط نع ددحت يتلا سمخلا مهتائف

: يتأي امك هغلابم ددحتو ،بئارضلا ضباق ىدل لصو قيرط نع مسرلا اذه ددسي

)جد( غلبملا لالغتسالاب صيخرتلل ةيئابجلا ةردقلا

٠٠٠.٠٣

٠٠٠.5١

٠٠٠5

)١ ةئفلا( ىلوألا ةجردلا

)2 ةئفلا( ةيناثلا ةجردلا

)٣ ةئفلا( ةثلاثلا ةجردلا

)جد( غلبملا تاساردلا بتكم دامتعال يئابجلا قحلا
5000

4000

3000

2000

1000

أ ةئفلا

ب ةئفلا

ج ةئفلا

د ةئفلا

ـه ةئفلا
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 : يتأي امك مسرلا اذه ليخادم عيزوت متي

،ةلودلا ةينازيمل ٠5%–

.لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلل ٠5%–

.ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت صيخارت ىلع مسر سسؤي:52١ ةداملا

.جد٠٠٠.5 ـب هغلبم ددحيو ،بئارضلا ضباق ىدل لصو قيرط نع مسرلا اذه ددسي

: يتأي امك مسرلا ليخادم صصخت

،ةلودلا ةينازيمل ٠6%–

.لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلل %٠٤–

١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش72 يفخّرؤملا٣١-8١ مقر نوناقلا نم2 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :٦2١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،8١٠2 ةنس يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ويلوي

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

نم ةافعملا تابهلا داريتسا ءانثتساب ،يئاقولا تقؤملا يفاضإلا مسرلا ناونعب ءافعإ يأ لوبق نكمي ال
تايلثممو ةيبنجألا ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا تايلثمملا فرط نم ةزجنملا تادراولاو ،موسرلاو قوقحلا
.لثملاب ةلماعملا أدبم مارتحا لظ يف ،مهناوعأ اذكو رئازجلاب ةدمتعملا ةيلودلا تامظنملا

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

١٠٠2 ةنس ربمسيد22 يفخّرؤملا١2-١٠ مقر نوناقلا نم٤٠2 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:72١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةّممتملاو ةلّدعملا ،2٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

وأ يــبطلا جالــــعلا نــــــع ةـــمجانلا تاـــيافنلا نوزــــــخم نــــم صّلــــــختلا ىلــــع ثــــحلا مــــــسر سسؤــــي:٤٠2 ةداملا"
)ىتح رييغت نودب( ...................................................................................... كرتشملا ثحبلا نع وأ/و يرطيبلا

."............................ )رييغت نودب يقابلا( ..................... ينعملا نزولا طبضيو

6٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد62 يفخّرؤــــملا٤2-6٠ مـــقر نوـــناقلا نـــم75 ةداـــملا ماــــكحأ مّمـــتتو لّدــــعت :٨2١ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،7٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

ةبسنلاب نيينهملا فينصتلاو ليهأتلا تاداهش ىلع قبطي ،عباطلا قح لكش يف مسر سسؤي:75 ةداملا"
ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطق يف ةطشانلا تاسسؤملا تاعمجتو تاسسؤملا تاعومجمو تاسسؤملل
ءاـنـبـلا عاـطـق يف نيلــماــعــلا نيسدــنــهملا داــمــتــعا ةداــهشو تاــباــغــلاو ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوملاو يرــلاو
.يراقعلا يقرملا ةنهم ةسرامم دامتعا اذكو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو

: يتأي امك مسرلا تافيرعت ددحت

يف طشنت يتلا تاسسؤملا تاعومجمو تاسسؤملل ةبسنلاب نيينهملا فينصتلاو ليهأتلا تاداهش–
: تاباغلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطق
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)جد( تافيرعت ةسسؤملا فينصت
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ىلوألا ةئفلا

ةيناثلا ةئفلا

ةثلاثلا ةئفلا

ةعبارلا ةئفلا

ةسماخلا ةئفلا

ةسداسلا ةئفلا

ةعباسلا ةئفلا

ةنماثلا ةئفلا

ةعساتلا ةئفلا

عاطقو يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطق يف نوطشني نيذلا نيسدنهملا دامتعا ةداهش–
: ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

.جد٠٠٠.2 ــب مسرلا ةفيرعت ددحت

: نييراقعلا ءالكولا دامتعا ةداهش–

،جد٠٠٠.5١ ـب مسرلا ةفيرعت ددحت : يراقعلا ليكولل ةبسنلاب *

،جد٠٠٠.5١ ـب مسرلا ةفيرعت ددحت :ةيراقعلا كالمألا ةرادإب مئاقلل ةبسنلاب *

.جد٠٠٠.٣ ـب مسرلا ةفيرعت ددحت : يراقعلا طيسولل ةبسنلاب *

: يراقعلا يقرملا ةنهم ةسراممل دامتعالا ةداهش–

.جد٠٠٠.٠١ ـب مسرلا ةفيرعت ددحت *

."ةلودلل ةماعلا ةينازيملل مسرلا اذه لصاح صصخي

٠٣ قفاوملا١٣٤١ ماع مّرـــحــم٣١ يفخّرؤــــملا٩٠-٩٠ مـــقر نوـــناــــقلا نــــم5٣ ةداــــملا ماــــكــــحأ ىغـــلـــت :٩2١ ةداملا
.٠١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩٠٠2 ةنس ربمسيد

٠٣ قفاوملا6٣٤١ ماع لوألا عيبر8 يف خرؤملا٠١-٤١ مقر نوناقلا نم2٩ ةداملا ماكحأ لّدعت :0٣١ ةداملا
: يتأي امك ،5١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٤١٠2 ةنس ربمسيد

 .ةماع ةعفنم اذ ايراقع اعورشم يمومعلا يوقرتلا نكسلا ربتعي:2٩ ةداملا"

."............................................ )رييغت نودب يقابلا(.......................................

٠٣ قــفاوـــملا5٣٤١ ماــــع رـــفـــص72 يفخّرؤملا8٠-٣١ مــــقر نوــــناــــقلا نــــم27 ةداــــملا ماــــكــــحأ لّدعــــت :١٣١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٤١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٣١٠2 ةنس ربمسيد

ةفلتخملا تاكبشلاو قرطلاو يمومعلا نكسلا جــمارب زاــجنإ ناوــنعب حوــنمملا لـــيومتلا عــضوي:27 ةداملا"
 .ةناعإلا قيرط نع ،ريخألا اذه فرصت تحت ،نكسلل ينطولا قودنصلا ىلإ دنسملا ،ةيوناثلاو ةيلوألا
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ليجست تارارق يف اهغلبم جاردإ متي ،ةأفاكم نكسلل ينطولا قودنصلا ىقلتي ،ليومتلا اذه رييست لباقم
.تانكسلا جمارب زاجنإ تايلمع

."ميظنتلا قيرط نع ،نكسلل ينطولا قودنصلل عفدلا تاءارجإ اميس ال  ،مكحلا اذه قيبطت تايفيك ددحت

نم ةصصخملا تادامتعالا نع ةمجانلا ةدصرألا ةنيزخلل جئاتنلا باــســــح يف بـــصـــت :2٣١ ةداملا
.ةلودلا ةينازيم يف بص ةداعإ رارق عوضوم نوكت يتلا ،ةنيزخلا تاباتك يف ةديقملا ةينازيملا

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

٠٣ قفاوملا5٣٤١ ماع رفص72 يفخّرؤملا8٠-٣١ مقر نوناقلا نم66 ةداملا ماكحأ لّدعت :٣٣١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٤١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٣١٠2 ةنس ربمسيد

ىلع ةبيرضلا يف ضيفخت نم ،ةصروبلا يف ةيداعلا اهمهسأ رعست يتلا تاكرشلا ديفتست :66ةداملا"
يفناج لّوأ نم ءادتـبا كلذو ،تاونس )٣( ثالث ةدمل ،ةصروبلا يف اهلامـسأر حتف لدعم يواسـي تاكرشلا حابرأ

."١2٠2 ةنس

٤2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاوــــش٠2 يفخّرؤملا١١-2٠ مــــقر نوناــــقلا نــــم٠٠١ ةداـــملا ماكــــحأ مـمـــتـــت :4٣١ ةداملا
نم٤6 ةداملا ماكحأ بجومب ةّممتملاو ةلّدعملا ،٣٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد
نوناق نمضتملاو5١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يفخّرؤملا8١-5١ مقر نوناقلا
: يتأي امك ررحتو ،6١٠2 ةنسل ةيلاملا

ىداـــمج82 يفخّرؤــــملا2١-5٠ مــــقر نوــــناقلا نــــم٣7 ةداــــملل اــــقفو ةــــلصحملا ةواـــتإلا صصـــــخت :٠٠١ ةداملا"
لامعتسالا ىلـع ةـــقحتسملا ،مّمــتملاو لّدــــعملا ،هاــيملاب قـــلعتملاو5٠٠2 ةــنس تـــشغ٤ قـــفاوملا62٤١ ماـــع ةـــيناثلا

يف ىرخألا تالامعتسالا نم اهريغل وأ ةيلورتبلا رابآلا يف اهنقح لجأ نم هايملل ةيمومعلا كالمألل لباقمب
: يتأي امك ،تاقورحملا لاجم

،ةلودلا ةينازيم ةدئافل %٠٩–

اهعورف ربع ةواتإلا هذه ليصحتب ةفلكملا ةيئاملا دراوملل جمدملا رييستلل ةينطولا ةلاكولا ةدئافل %٠١–
.ةيميلقإلا

.ةعطتقملا هايملا نم بعكملا رتملل )جد٠6١( ارانيد نيتسو ةئامب ةواتإلا ددحت

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

٤2 قــــفاوملا٣2٤١ ماــــع لاوـــش٠2 يفخّرؤــــملا١١-2٠ مـــقر نوــناقلا نـــم8٩ ةداـــملا ماــــكحأ مّمــــتت :5٣١ ةداملا
نم8٤ ةداــملا ماـــكحأ بـــجومب ةــممتملاو ةـــلّدعملا ،٣٠٠2 ةــنسل ةــيلاملا نوـــناق نـــمضتملاو2٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد
نوـــناق نـــمضتملاو5١٠2 ةـــنس رـــبمسيد٠٣ قــــفاوملا7٣٤١ ماــــع لوألا عـــيبر8١ يفخّرؤــــملا8١-5١ مــــقر نوـــناقلا
: يتأي امك ررحتو ،6١٠2 ةنسل ةيلاملا

ءاملا نم رتل لك نع )2( نيرانيدب )ىتح رييغت نودب( ......... ةقحتسملا ةواتإلا ةريعست ددحت :8٩ ةداملا"
.فيلغتلا تاشرو نم جتنملا

: يتأي امك ةواتإلا هذه جتان صصخي

،ةلودلا ةينازيم ةدئافل ٠5%–

،"هايملل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣-٩7٠ مقر صاخلا صيصختلا باسحل %٠٤–

.ليصحتلاب ةفلكملا ةيئاملا دراوملل جمدملا رييستلل ةينطولا ةلاكولا ةدئافل %٠١–

."ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
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٤2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاوش٠2 يفخّرؤملا١١-2٠ مقر نوناقلا نم٩٩ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :٦٣١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةممتملاو ةلّدعملا ،٣٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد

82 يفخّرؤملا2١-5٠ مقر نوناقلا نم٣7 ةداملا بجومب اهيلع صوصنملا ةواتإلا غلبم ددحي :٩٩ ةداملا"
ىلــــع ةــــقحتسملا ،مّمـــتملاو لّدــــعملا ،هاـــيملاب قــــلعتملاو5٠٠2 ةـــنس تــــشغ٤ قــــفاوملا62٤١ ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج
،ارانيد )5٣( نيثالثو ةسمخب ،يلاوتلا ىلع ،ةيتامدخو ةيحايسو ةيعانص ضارغأل ةيئاملا دراوملا لامعتسا

 .ةعطتقملا هايملا نم بعكم رتم لك نع ارانيد )٠٣( نيثالثو ،ارانيد )٠٣( نيثالثو

 : يتأي امك ةواتإلا جتان صصخي

،ةلودلا ةينازيم ةدئافل ٠5%–

،"هايملل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣-٩7٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ةدئافل %٠٤–

.ليصحتلاب ةفلكملا ةلاكولا ةدئافل %٠١–

.ةواتإلا هذه عمجب ،اهصاصتخا ميلقإ يف ةدحاو لك ،ةيفارغورديهلا ضاوحألا تالاكو فلكت

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

قــلعتملاو5٠٠2 تـــشغ٤ يفخّرؤـــملا2١-5٠ مــــقر نوــــناقلا نــــم٣7 ةداملا ماكحأل اـــقيبطت :7٣١ ةداملا
،صاخ وأ ماع عاطق ،يونعم وأ يعيبط صخش  يأ فرط نم هايملل يمومعلا كلملا نم عاطتقا لــــك ،هاــيملاب
: ـب ردقت ةواتإ عفدل عضخي ،يحالفلا لاجملا يف هلامعتسال

،شرلاب يرلا ةمظنأ وأ ريطقتلا ماظنب يقسلا قيرط نع ةلمعتسملا هايملا نم بعكملا رتملل ،جد١–

.يحطسلا يرلا قرط نع ةلمعتسملا هايملا نم بعكملا رتملل ،جد2–

وأ ةيحطس هايم وأ ةيفوج هايم تناك ءاوس ،عاطتقالا ردصم ناك امهم ،هالعأ ةروكذملا ةواتإلا قبطت
.ةيديلقت ريغ هايم

: يتأي امك ةداملا هذه قفو ةلصحملا ةواتإلا صصخت

.ةلودلا ةينازيم ةدئافل٠5%–

،"هايملل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣-٩7٠ مقر صيصختلا باسح ةدئافل%٠٤–

ليصحتب ةيميلقإلا اهعورف ربع ةفلكملا ةيئاملا دراوملل جمدملا رييستلل ةينطولا ةلاكولا ةدئافل%٠١–
.ةواتإلا هذه

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

وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاوش2١ يفخّرؤملا7٠-٠2 مقر نوناقلا نم25 ةداملا ماكحأ لّدعت:٨٣١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس

،ةيعامتجا صصح وأ مهسأ نع لزانت يأ ،ةلهؤملا حلاصملا نم قبسملا صيخرتلل عضخي:25 ةداملا"
دحأ يف سرامت يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ ةكرش لامسأر يف ،بناجأ نييونعم وأ نييعيبط صاخشأ ةدئافل متي
٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاوش2١ يفخّرؤملا7٠-٠2 مقر نوناقلا نم٠5 ةداملا يف ةددحملا ةيجيتارتسإلا تاعاطقلا

.٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي

."ميظنتلا قيرط نع ريبدتلا اذه قيبطت تايفيك ددحت

وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاوش2١ يفخّرؤـملا7٠-٠2 مــقر نوـناقلا نــم٩٤ ةداـملا ماــكحأ لّدــعـت:٩٣١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس
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كلتو اهلاح ىلع عيبلل ةهجوملا عئاضبلاو علسلاو ةيلوألا داوملا داريتسا ةطشنأ ءانثتساب:٩٤ ةداملا"
2١ يفخّرؤملا7٠-٠2 مقر نوناقلا نم٠5 ةداملا يف ةددحملا تاعاطقلل ةعباتلا ،ايجيتارتسا اعباط يستكت يتلا

لـظت يـتلاو ،٠2٠2 ةــنسل يلــيمكتلا ةـــيلاملا نوـــناق نـــمضتملاو٠2٠2 ةـــنس وـــينوي٤ قــــفاوملا١٤٤١ ماـــع لاوـــش
تامدخلاو علسلا جاتنإل رخآ طاشن يأ ّنإف ،%١5 غلبت ةبسنب نيميقملا نيينطولا نيمهاسملا ةكراشمل ةعضاخ
.يلحم فرط عم ةكارشلاب مازتلالا نود يبنجألا رامثتسالل حوتفم

داوملا داريتسا طاشن سرامت يتلاو رثكأ وأ اًيبنجأ اًكيرش مضت يتلا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي
دعب .١2٠2 ةنس وينوي٠٣ لبق ةداملا هذه ماكحأل لاثتمالا ،اهلاح ىلع عيبلل ةهجوملا عئاضبلاو علسلاو ةيلوألا
 ." ةيغال نوناقلا اذه ماكحأ عم قفاوتت ال يتلا يراجتلا لجسلا تاجرختسم حبصت ،لجألا اذه ءاضقنا

وأ هميلست دنع كلذ ناك ءاوس ،ةيعانصلا ةيكلملا لاجم يف ليكولل دامتعا حنم ىلع بترتي:04١ ةداملا
 : هاندأ نّيبم وه امك ،عباطلا قح عفد ،هديدجت

 ،يعيبط صخشل دامتعا حنمل جد٠٠٠.٠١–

،دامتعالا ديدجتل جد٠٠٠.٠5–

،يونعم صخشل دامتعالا حنمل جد٠٠٠.٠5–

.دامتعالا ديدجتل جد٠٠٠.٠٠١–

قوقح ناونعب جد٠٠٠.٠١ عفد هنع بترتي هنم ةيناث ةخسن حنم ّنإف ،دامتعالا نم ةخسن عايض ةلاح يفو
.عباطلا

.ةلودلا ةينازيم ةدئافل كلذو ،بئارضلا ضباق ىدل ،لصو ةطساوب روكذملا عباطلا قح دّدسي

7١٤١ ماـــع ناـــبعش٩١ يفخّرؤــــملا١٣-6٩ مـــقر رـــمألا نـــم٣٠١ ةداـــملا ماـــكحأ مّمتتو لّدـــعت :١4١ ةداملا
 : يتأي امك رّرحتو ،ةممتملاو ةلّدعملا ،7٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو6٩٩١ ةنس ربمسيد٠٣ قــــفاوملا

يف ةرــــشابـــم لخدـــت يـــتلا ةدروـــتــــســــملا تازيهـــــجتلاب ةقلـــعتـــملا ةيــــكرمـــجلا موــــسرـــــلا دّدــــحت:٣٠١ ةداملا"
عيراشم ووذ بابش اهزجنأ تاطاشن سرامت تاسسؤم اهب تماق اذإ ،عيسوتلاو ءاشنإلا رامثتسا قيقحت
"رغصملا ضرقلا معدل ينطولا قودنصلا" وأ"بابشلا ليغشت معدل ينطولا قودنصلا نم ةدافتسالل نولهؤم
.%5 ةبسن قيبطتب ،”ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا" وأ

نــم ةداــفــتسالا يف نوــبــغارــلا جراخلاــب نوــمــيــقملا عــيراشملا باــحصأ باــبشلا موسرــلا هذــه نــم ىـــفـــعـــي
.ينطولا بارتلاب تاطاشن ثادحتسال ،ةزهجألا هذه نم ةحونمملا تازايتمالا

."..........................................)رييغت نودب يقابلا(.......................................

نمضتملاو٩8٩١ ةنس ربمسيد١٣ يفخّرؤملا62-٩8 مقر نوناقلا نم٠١١ ةداملا ماكحأ لّدعت :24١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةّممتملاو ةلّدعملا ،٠٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق

.................................)رييغت نودب(................................. .٠١١:١ ةداملا"

ةيئابجلا اهتوق نوكت٣٠-78 مقر يفيرعتلا عقوملا يف ةددحم صاخشألا لقنل ةصصخم ةدحاو ةبكرم .2
دنع ةديدج تارايسلا هذه نوكت نأ بجيو .ميقرتلل ةعضاخ نيتلجعب ةبكرم وأ ،ةنصحأ٠١ قوفت ال وأ ةيواسم
.اهداريتسا خيرات

عم ،كالهتسالل اهعضو ضرغبو اهتكرمج دنع ،2و١ نيترقفلا يف اهيلإ راشملا عئاضبلا لوبق متي .٣
اهتميق ىدعتت ال امدنع موسرلاو قوقحلا عفد نمو ةيجراخلا ةراجتلا ىلع ةباقرلا تاءارجإ نم ءافعإلا
.)جد٠٠٠.٠٠٠.5( رانيد نييالم ةسمخ ،ةبكرملا اهيف امب ،ةيلامجإلا

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

."............................................)رييغت نودب يقابلا (................... تايفيك ددحت .5
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.هداريتسا متي كمسلا نم مارغوليك لك نع جد٠١ اهردق ةواتإ أشنت :٣4١ ةداملا

: يتآلاك ةواتإلا هذه جتان عزوي

،ةلودلا ةينازيم ةدئافل55%–

.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلا ةدئافل%5٤–

ةيئالولا فرغلا ىلع ةواتإلا جتان عيزوتب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلا لفكتت
: هاندأ ةروكذملا طاسقألا قفو تايالولا نيب ام فرغلاو ةيلحاسلا

،ةيلحاسلا ةيئالولا فرغلا ةدئافل52%–

،تايالولا نيب ام فرغلا ةدئافل%٤١–

.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلا ةدئافل6%–

ةيكرمجلا قوقحلا عفد لبق دروتسملا فرط نم ايميلقإ ةصتخملا بئارضلا ةضابق ىلإ ةواتإلا هذه عفدت
.علسلل

فّلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.يرحبلا ديصلاب

82 قفاوملا8٣٤١ ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤملا٤١-6١ مقر نوناقلا نم٣١١ ةداملا ماكحأ لّدعت:44١ ةداملا
 :يتأي امك ررحتو ،7١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو6١٠2 ةنس ربمسيد

........................ )رييغت نودب( .................. ءانبلا ةصخرب ةدوزملا تايانبلا ةيعضو ةيوست نكمي:٣١١ ةداملا"

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

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

 .ةيوستلا تابلط يف لصفلا لجأ نم ةلكشملا ةنجّللا )ىتح رييغت نودب( .........................................

ءانبلا ةصخر ةفلاخم لحم ةيانبلا ةميق نم %52و %٠١ نيب ام حوارتت ةمارغ عفد لباقم ةيوستلا متت
 .ةفلاخملا ةعيبط بسحو

.١2٠2 ةنس يفناج لوأ نم ءادتبا مكحلا اذه لوعفم يرسي

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

: يتأي امك ررحتو ،7١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٩ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :54١ ةداملا

ةــــــعومجم ىلـــع ةــــباقرلاو ةــــينالديصلا تاــــجتنملا لــــيجست تاـــــبلط ىلــــع مــــسرلا لـــــيوـــحت مـــتي :2٩ ةداملا"
نم ،7١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٩ ةداملا ماكحأل اًقفو اهراعسأ ديدحت مت يتلا ،ةينالديصلا تاجتنملا
.ةينالديصلا تاجتنملل ةينطولا ةلاكولا ىلإ ةينالديصلا تاجتنملل ينطولا ربتخملا

 : ةبسنب مسرلا جتان صصخي

،ةلودلا ةينازيم حلاصل ٠5%–

  ." ةينالديصلا تاجتنملل ةينطولا ةلاكولا ةينازيم حلاصل ٠5%–

7١٠2 ةنس ربمسيد72 يفخّرؤملا١١-7١ مقر نوناقلا نم١١١ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :٦4١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

فرصت تحت عضي نأ )ىــتح رييغت نودــب(............ يداــصتقا لـــماعتم لـــك ىلع نّيعتي :١١١ ةداملا"
هباسح ربع هتايرتشم غلبم ديدستب ،هبلط ىلع ءانب ،هل حامسلا دصق ،ينورتكلإلا عفدلا لئاسو كلهتسملا
.رئازجلا ديرب وأ دمتعم كنب ىوتسم ىلع انوناق نطوملا يديربلا وأ يكنبلا
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)ىتح رييغت نودب( ................................. لالخإ يأ

.دح ىصقأك ،١2٠2 ةنس ربمسيد١٣ خيراتب ةداملا هذه ماكحأل لاثتمالا نييداصتقالا نيلماعتملا ىلع

تازيهجتلاو داتعلا ّملسُي ،لوــعـــفملا ةيراـــسلا ةيميظنــــتلاو ةــــيعيرـــشــــتلا ماــــكحألاــــب لالـــــخإلا نود:74١ ةداملا
ءاربإ لباقم يكرمجلا عاديإلا نهر ةعوضوملا وأ اهنع ىلختملاو ةرداصُملاو ةزوجحملا ةساسحلا تاجوتنملاو
.ينطولا عافدلا ةرازو حلاصم ةدئافل ضوع نودب اهنع لمتحملا لزانتلا ضرغل

تازيهجتلاو داتعلا اذه حبصي نأ دعب ّالإ ضوع نودب يدولا لزانتلا ةيلمع متت نأ نكمي ال هنأ ريغ
ييراسلا نييكرمجلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةيمومعلا ةنيزخلا ةدئافل ايئاهن ةبستكم ةساسحلا تاجوتنملاو
.لوعفملا

ةساسحلا تاجوتنملاو تازيهجتلاو داتعلا ةمئاق اذكو ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيكو طورش ددحت
    ."ةيلاملاو ينطولا عافدلا يريزو نيب كرتشم يرازو رارق بجومب ،ضوع نودب اهنع لزانتلل ةلباقلا

نمضتملاو2١٠2 ةنس ربمسيد62 يفخّرؤملا2١-2١ مقر نوناقلا نم5٤ ةداملا ماكحأ ىغلت:٨4١ ةداملا
.٣١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

قفاوملا٠2٤١ ماع ناضمر5١ يفخّرؤملا١١-٩٩ مقر نوناقلا نم١5 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٩4١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠٠٠2 ةنس ربمسيد٣2

”DKS“ ةهجوملا عيمجتلا جذامن ،ةيكرمجلا قوقحلا نمو ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت :١5 ةداملا"
عاطقلل ةعبات يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع تاسسؤم اهيف كرتشت يتلا تاسسؤملل ةهجوملا “DKC”و
.تابكرملا بيكرت وأ جاتنإ تاطاشن راطإ يف ،يبعشلا ينطولا شيجلل يداصتقالا

يعانصلا عباطلا تاذ تاسسؤملا ىلع٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم٠6 ةداملا ماكحأ قبطت ال
كلتمي يتلا تاكارشلا اذكو ،هالعأ ةروكذملا يبعشلا ينطولا شيجلل يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو
."مهسألا ةيبلغأ ريخألا اذه اهيف

٠2٤١ ماـــع ناـــضمر5١ يفخّرؤـــــملا١١-٩٩ مــــقر نوـــناقلا نـــم85 ةداـــملا ماــــكحأ مّمتتو لّدــــعت:05١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ربمسيد٣2 قفاوملا

يليمكت نايبب ةيكرمجلا ةفيرعتلا ةمئاق نم78و58و٤8و٣7 مقر لوصفلا تانايب مّمتت:85 ةداملا"
: يتأي امك ررحي

جذامنلاو ةيبيكرتلا تاعانصلل ةهجوملا عيمجتلا جذامنب ةقلعتملا ةيعرفلا ةيعضولا تحت لوبقلا عضخي
ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا طورشلا ىلإ ،لصفلا اذه يف ةدّيقملا )DKC("نواد دكون يلتيلموك" ةاّمسملا
.هب لومعملا

يعانص عباط تاذ ةيمومع تاسسؤم اهيف كرتشت يتلا تاسسؤملا ،ةقباسلا ةرقفلا ماكحأل عضخت ال
.يبعشلا ينطولا شيجلل يداصتقالا عاطقلل ةعبات يراجتو

جذامنلاو ةيبيكرتلا تاعانصلل ةهجوملا عيمجتلا جذامنل حونمملا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالا نأ ريغ
،ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا تاسسؤملا فرط نم ةدروتسملا )DKC("نواد دكون يلتيلموك" ةاّمسملا

ةرازولا حلاصم فرط نم جذومنلل ةلكشملا تانوكملاو عطقلل ةيرصحلا ةمئاقلا ددحت ةقاطب رادصتسال عضخي
.ةعانصلاب ةفلكملا

ةاّمسملا جذامنلاو ةيبيكرتلا تاعانصلل ةهجوملا عيمجتلا جذامنل حونمملا يئابجلا ماظنلا كلذك قبطي
ىلع ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا تاسسؤملا فرط نم ةدروتسملا )DKC("نواد دكون يلتيلموك"
."لصفنم لكشب دروتست امدنع جذومنلل ةلكشملا تانوكملاو عطقلا

وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاوش2١ يفخّرؤملا7٠-٠2 مقر نوناقلا نم٠5 ةداملا ماكحأ لّدعت:١5١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس
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 : ةيتآلا تاعاطقلا ،يجيتارتسإلا عباطلا يستكت :٠5 ةداملا"
ىلع جارختسا طاشنب ةقلعتم ةيحطس وأ ةيفوج ةورث يأ اذكو ،مجانملل ينطولا عاطقلا لالغتسا–

،لمارملاو رجاحملا ءانثتساب ،ضرألا تحت وأ حطسلا
.”............................. )رييغت نودب يقابلا(.......................... ةقاطلا عاطقل عبنملا–

وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاوش2١ يفخّرؤملا7٠-٠2 مقر نوناقلا نم55 ةّداملا ماكحأ لّدعت:25١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس

،ديدجتلل ةلباق )2( نيتنس ةدمل ةفاضملا ةميقلا ىلع مـــسرلاو ةـــيكرمجلا قوـــقحلا نـــم ىـــفعت :55 ةداملا"
نــــــطابلا نـــــم نيـــلـــماــعتملا فرـــــــط نـــــم اـــــــيلحم اـــــــهؤاــــنتقا مت يـــــتلا وأ ةدروـــــتسملا ةـــــيلوألا داوــــــملاو تاـــنوــــــكملا

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

٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاوش2١ يفخّرؤملا7٠-٠2 مقر نوناقلا نم٠6 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٣5١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي

وأ ةدروــــتـسملا ةـيلوألا داوــــملا ،ةــــفاضملا ةـــميـقلا ىلــع مــسرلاو ةـــيكرمجلا قوـــقحلا نـــم ىـــفعت :٠6 ةداملا"
................................)رييغت نودب(......................... يتـلا

ةيليضفتلا ةمظنألاب ةينعم ريغ يبعشلا ينطولا شيجلل يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملا ّنإ
ةلّدعملا ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم١5 ةداملا يف هيلع صوصنملا ماظنلل عضختو ،ةداملا هذه عوضوم
.ةمّمتملاو

 .”ميظنتلا قيرط نع ،طورشلا رتفد يف ةددحـملا طورشلاو ريبدتلا اذه قيبطت تايفيك ددحت

،٣2٠2-22٠2 ةرتفلا لالخ ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا فيلاكتلل يريدقتلا ليومتلا ّدعي :45١ ةداملا
: يتأي امك

رييستلا تاقفن

زيهجتلا تاقفن

ةينازيملا تاقفن عومجم

ةيلورتبلا ةيابجلا

ةيداعلا دراوملا

ةينازيملا دراوم عومجم

2022

5.358.885.014

3.246.596.328

8.605.481.342

2023

5.505.409.719

3.174.934.656

8.680.344.375

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

ةيئابجلا هبش موسرلا
)نايبلل(

١2٤١ ماـــــع ناــــضمر72 يفخّرؤــــملا6٠-٠٠٠2 مــــقر نوــــناقلا نـــم25 ةداــــملا ماــــكحأ مّمـــتتو لّدـــــعت :55١ ةداملا
مقر رمألا نم٤8 ةداملا بجومب ةلّدعملا ،١٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠٠٠2 ةنس ربمسيد٣2 قفاوملا

ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر٩2 يفخّرؤملا١٠-٩٠
: يتأي امك ررحتو ،٩٠٠2

ج.د فالآب

ج.د فالآب
2022

2.130.896.267

3.542.447.565

5.673.343.832

2023

2.266.386.047

3.608.495.807

5.874.881.854
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ىلع ةعدوملا تامالعلا راهشإو عاديإ ناونعب ةلصحملا ةيئابجلا هبش موسرلا لصاح صصخي:25 ةداملا"
وأ قيرط نع موسرلا هذه عاطتقا متي امل ،سييقتلل يرئازجلا دهعملا حلاصل %٠٣ ةبسنب ينطولا ىوتسملا
."ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا ينطولا دهعملا حلاصل

يناثلا ءزجلا
ةلودلل ةيلاملا تايلمعلاو ةينازيملا

لوألا لصفلا
ةلودلل ةماعلا ةينازيملا

لوألا مسقلا
دراوملا

ةـــقبطملا لــــيخادملاو لــــصاوحلاو تادارــــيإلا ردـــــقت ،نوــــناقلا اذــــهب قـــحلملا )أ( ناــــيبلل اــــقفو:٦5١ ةداملا
ارايلم نيرشعو ةينامثو ةئامثالثو فالآ ةسمخب ،١2٠2 ةنسل ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا تاقفنلا ىلع
.) جد٠٠٠.62٤.28١.82٣.5( رانيد فلأ نيرشعو ةتسو ةئامعبرأو ًانويلم نينامثو نينثاو ةئامو

يناثلا مسقلا
تاقفنلا

: ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا ءابعألا ليومت دصق ،١2٠2 ةنس ناونعب ،حتفي :75١ ةداملا

ةئامسمخو نييالم ةتسو ةئامسمخو ارايلم رشع ةعبرأو ةئامثالثو فالآ ةسمخ هغلبم يلام دامتعا /١
ةيرازو ةرئاد لك بسـح عزوي ،رييستـلا تاقفن ةيطغتل )جد٠٠٠.٩25.6٠5.٤١٣.5( رانيد فلأ نيرشعو ةعستو
.نوناقلا اذهب قحلملا )ب( لودجلل اقبط

انويلم نورشعو ةعبرأو ةئامسمخو ارايلم نوعستو ةينامثو ةئامعبسو نافلأ هغلبم يلام دامتـعا /2
،يئاهنلا عباطلا تاذ زيهجتلا تاقفن ةيطغتل )جد٠٠٠.٣2٩.٤25.8٩7.2( رانـيد فلأ نورشعو ةثالثو ةئامعستو
.نوناقلا اذهب قحلملا )ج( لودجلل اقبط ،عاطق لك بسح عزوي

نونامثو نانثاو ةئامنامثو فلأ هغلبم جمانرب ةصخر فقس ،١2٠2 ةنس لالخ ،جمربي:٨5١ ةداملا
عزوي )جد٠٠٠.676.58١.288.١( رانيد فلأ نوعبسو ةتسو ةئامتسو انويلم نونامثو ةسمخو ةئامو ارايلم
.نوناقلا اذهب قحلملا )ج( لودجلل اقبط ،عاطق لك بسح

لالخ لجست نأ نكمي يتلا ةديدجلا جماربلا ةفلكتو ،يراجلا جمانربلا مييقت ةداعإ ةفلكت غلبملا اذه يطغي
.١2٠2 ةنس

.ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلا دنع ،عيزوتلا تايفيك ددحت

يناثلا لصفلا
ةفلتخم تاينازيم

لوألا مسقلا
ةقحلملا ةينازيملا

)نايبلل(
يناثلا مسقلا
ىرخأ تاينازيم

تاــسسؤملاو ةــيحصلا تاــــعاطقلا ةـــينازيم يف يــــعامتجالا ناـــمضلا تاـــئيه ةـــمهاسم هــــجوت:٩5١ ةداملا
ةقلعتملا فيلاكتلل ةيلاملا ةيطغتلل )ةــيعماجلا ةــيئافشتسالا زـــكارمـلا اـــهيف اــمب( ةـــصصختمـلا ةـــيئافشتسالا

.مهقوقح يوذو ايعامتجا مهـل نّمؤملا حلاصل يبطلا لفكتلاب
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تاسسؤملا يف مهب لفكتملا ايعامتجا مهل نّمؤملاب ةقلعتملا تامولعملا ساسأ ىلع ليومتلا اذه قبطي
ةحصلا ةرازوو يعامتجالا نامضلا نيب طبرت يتلا ةيدقاعتـلا تاقالعلا راطإ يف كلذو ،ةيمومعلا ةيحصلا

.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه ذيفنت تايفيك ددحت

ةئامعبرأو رايلم نينثاو ةئام غلبمب ةمهاسـملا هذه ددـحت ،١2٠2ةنسل ةبسنلابو ،ريدـقتلا ليبس ىلعو
.)جد٠٠٠.٤٤١.65٤.2٠١( رانيد فلأ نيعبرأو ةعبرأو ةئامو انويلم نيسمخو ةتسو

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

ثلاثلا لصفلا
ةنيزخلاب ةصاخلا تاباسحلا

78٩١ ةنس ربمسيد٣2 يفخّرؤملا٠2-78 مقر نوناقلا نم6٩١ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:0٦١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،مّمتملاو لّدعملا ،88٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

ةطبترملا تاـــقفنلاب لـــفكتلل هـــجوم )ىـــتح رـــييغت نودــــب( .......... ةــــنيزخلا تاباتك يف حــــتفي:6٩١ ةداملا"
ةررقملا تايلمعلل يلاملا رييستلاب ةفلكملا ةطيسولا ةئيهلا رجأ ىلإ ةفاضإلاب نكسلل ةلودلا معد ةسايسب

.باسحلا اذه نمض

 .نكسلاب فلكملا ريزولا وه باسحلا اذه فرصب رمآلا

: يتأي امب باسحلا اذه لّوميو

."................................... )رييغت نودب يقابلا( ...................................

١٣ قفاوملا5١٤١ ماع بجر72 يفخّرؤملا٣٠-٤٩ مقر رمألا نم٣٤١ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:١٦١ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةمّمتملاو ةلّدعملا ،5٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٤٩٩١ ةنس ربمسيد

قودـنصلا" هـــناونعو2٠٣-٩7٠ هــــمقر صاــــخ صيـــصخت باسح ،ةـــنيزخلا تاباتك يف حــــتفي:٣٤١ ةداملا"
."هايملل ينطولا

: باسحلا اذه يف دّيقي

: تاداريإلا باب يف
،.................................)رييغت نودب(.........................................–
،.................................)رييغت نودب(.........................................–
يمومعلا يرلا كالمأل ضوع ءاقل لامعتسالا ناونعب مادختسالل ةقحتسملا ةواتإلا تادئاع نم ةصح–

،عيبانيلا هايمو ةيندعملا هايملل ةبسنلاب
،.................................)رييغت نودب(.........................................–
،.................................)رييغت نودب(.........................................–
يمومعلا يرلا كالمأل ضوع ءاقل لامعتسالا ناونعب مادختسالل ةقحتسملا ةواتإلا تادئاع نم ةصح–

،ةحالفلا يف اهلامعتسال هايملا عاطتقال ةبسنلاب
،.................................)رييغت نودب(.........................................–

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

ماع بجر62 يفخّرؤملا١٠-٣٩ مقر يعيرشتلا موسرملا نم٣7١ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:2٦١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةمّمتملاو ةلّدعملا ،٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٣٩٩١ ةنس رياني٩١ قفاوملا٣١٤١
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اهب تدهعت يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيلاملا تامازتلالا ةيمومعلا ةنيزخلا دراوم لمحتت :٣7١ ةداملا"
.ةلودلا ةينازيم يف اهيلع صوصنملا ريغ تاقفنلا صخي اميف ةلودلا

تاقفن" هناونع2٠٣-٣7٠ مقر صاخ صيصخت باسح ةيسيئرلا ةنيزخلا تاباتك يف ضرغلا اذهل حتفيو
."ةلودلل ةيجراخلاو ةيلخادلا تامازتلالا باسح

: باسحلا اذه يف دّيقي

:تاداريإلا باب يف
،ةينازيملا تاصصخم–

،ةلودلا نامض نم نيديفتسملا نينطاوملا نيلماعتملا نم ةلمتحملا تامهاسملا–

،ريدصتلا دنع ضورقلا راطإ يف ةلودلا باسحل ةنّمؤملا راطخألاب قلعتي اميف ةضوبقملا طاسقألا–

دـــنع ضورـــقلا راـــطإ يف ةـــفلتخملا تادــــئاعلاو ةـــعوفدملا تاـــضيوعتلاب قــــلعتي اـــميف ةدرـــتسملا غــــلابملا–
،ريدصتلا

.باسحلا اذه ريسب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك–

: تاقفنلا باب يف
ماـكحأل ىرـخأ ةـــهج نـــم ةـــعضاخلا رــــيغ ،ةـــيجراخلاو ةـــيلخادلا تاـــمازتلالا نـــع ةـــجتانلا ةددسملا غـــلابملا–

،ةصاخ

،ةيجراخلاو ةيلخادلا ضورقلل ةلودلا تانامض ذيفنت نع ةجتانلا ةددسملا غلابملا–

.ريدصتلا دنع ضورقلا راطإ يف ةلودلا باسحل ةنّمؤملا راطخألاب قلعتي اميف ةعوفدملا تاضيوعتلا–

   .ريدصتلا دنع ضرقلا نيمأت رييستل تارداصلا نامضو نيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلا نّيعت

.باسحلا اذه فرصب يسيئرلا رمآلا وه ةيلاملاب فلكملا ريزولا

."ميظنتلا قيرط نع باسحلا اذه ريس تايفيك ددحت

٤١٠2 ةـــنس رـــبمسيد١٣ يفخّرؤــــملا٠١-٤١ مــــقر نوــــناقلا نـــم8٠١ ةداــــملا ماــــكحأ مّمتتو لّدـــعت:٣٦١ ةداملا
٠٣ يفخّرؤـــــملا8١-5١ مـــــقر نوــناقلا نــــم78 ةداــــملاب ةمـّمتملاو ةـــلّدعملا ،5١٠2 ةـــنسل ةـــيلاملا نوـــناق نـــمضتملاو
خّرؤملا٤١-6١ مقر نوناقلا نم٤2١ ةداملا بجومبو ،6١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو5١٠2 ةنس ربمسيد

٤١-٩١ مقر نوناقلا نم٩2١ ةداملا بجومبو ،7١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو6١٠2 ةنس ربمسيد82 يف
: يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ يف خّرؤملا

ينطولا قودنصلا“ هناونع2٠٣-١٣١ همقر صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:8٠١ ةداملا"
"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل

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

: تاداريإلا باب يف

"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا" :١ رطسلا

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

صيصختلا باسح نم"ةينطولا ءابرهكلا ةكبشب ةلوصوملا ريغ ةددجتملا تاقاطلا" :2 رطسلا ديصر–
،٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ خيراتب طوبضملا ،"لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣-56٠ مقر صاخلا

:"ةقاطلا يف مكحتلا" :2 رطسلا

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

"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا" :١ رطسلا

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

ريغ ةددجتملا تاقاطلا ةيقرت راطإ يف ةلجسملا عيراشملاو لامعألا ليومتل ةهجوملا تاصصخملا–
.ةينطولا ءابرهكلا ةكبشب ةلوصوملا

" ةقاطلا يف مكحتلا" :2 رطسلا

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

 .باسحلا اذه فرصب رمآلا وه ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فلكملا ريزولا

."ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤملا٤١-٩١ مقر نوناقلا نم82١ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:4٦١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١  قفاوملا

قودنصلا" هـــناونع2٠٣-56٠ هـــمقر صاـــخ صيـــصخت باـــسح ةـــنيزخلا تاـــباسح يف حــــتفي:82١ ةداملا"
 ."لحاسلاو ةئيبلل ينطولا

: باسحلا اذه دّيقي

: 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 ةرطخ ةيواميك داوم غيرفت نع مجانلا يضرعلا ثولتلا ةلازإل تاقفنلا ناونعب تاضيوعتلا–

،وجلاو 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 )٣( ثالث ةدمل ينقتلا مدرلا زكارمل ةيلاملا تامهاسملا–
،ةيضرألاو ةيرحبلا طاسوألا نيمثتو ةيامح ةطشنأ ليومت–
،ءارضخلا تاحاسملاو ةيعيبطلا عقاوملا ليهأت ةداعإو ةيامح جمارب ليومت–
ةـــيعيبطلا دراوـــملاو ةـــيئيبلا ةـــمظنألاو يــــجولويبلا عوـــنتلا ىلـــع ظاـــفحلاو ةـــظفاحملا تاـــيلمع لــــيومت–

،اهنيمثتو ةيخانملا تاريغتلا  ةحفاكمو
،ةئيبلا ةيامحب ةلصلا تاذ ةيملاعلاو ةينطولا مايألا ءايحإ ةطشنأ ليومت–
،ةئيبلا ةيامح راطإ يف ةفلتخم زئاوج حنمب ةطبترملا تايلمعلا ليومت–
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،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–

.باسحلا اذه فرصب رمآلا وه ةئيبلاب فلكملا ريزولا

."ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

5١٠2 ةــــــنس رــــبمسيد٠٣ يفخّرؤـــــملا8١-5١ مــــقر نوـــناقلا نــــم2٩ ةداـــملا ماــــكحأ مّمـــتتو لّدــــــعت:5٦١ ةداملا
ربمسيد82 يفخّرؤملا٤١-6١ مقر نوناقلا نم٩2١ ةداملا بجومب ةلّدعملا ،6١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

٤ يفخّرؤملا7٠-٠2 مقر نوناقلا نم١7 ةداملا بجومب ةلّدعملا ،7١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو6١٠2 ةنس
: يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي

هــــــناونع2٠٣-٤٤١ همــــقر صاـــخ صيــــصخت باــــسح ةــــيمومعلا ةــــنيزــخلا تاــــباتك يف حــــتفي :2٩ ةداملا"
."جراخلا يف نيفوتملا نييرئازجلا اياعرلل نماضتلا قودنص"

: باسحلا اذه يف دّيقي

 : تاداريإلا باب يف

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

 : تاقفنلا باب يف

رربت نيذلا وأ جراخلا يف نيفوتملا نيزوعملا ةيرئازجلا ةيلاجلا دارفأ نيماثج لقن تاقفنب لفكتلا–
 .نطولا ضرأ ىلإ مهتدوعب حمسي يذلا ليومتلا صوصخب تايناكمإلا فعض مهتالئاع

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

72 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤملا8١-8١ مقر نوناقلا نم56 ةداملا ماكحأ لّدعت:٦٦١ ةداملا
خّرؤملا٤١-٩١ مقر نوناقلا نم72١ ةداملاب ةمّمتملا ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد

: يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ يف

.22٠2 ةنسل )ىتح رييغت نودب( ....................................................................................... حتفي :56 ةداملا"

 : باسحلا اذه يف دّيقي

تاداريإلا باب يف

..........)رييغت نودب(............

 : تاقفنلا باب يف

 .22٠2 ةنس )ىتح رييغت نودب( .............. ةطبترملا تاقفنلا

."..................................)رييغت نودب يقابلا( .........................

تاباسحلا هذه نأ ريغ .قفرملا قحـلـــملا يف ةنيــــبــــملا صاــــخلا صيــــصــــختلا تاباـــــســــح لفقت :7٦١ ةداملا
١٣ هاصقأ لجأ يف نوكي نأ بجي يذلا بسانملا ةينازيملا يف جاردإلا ءارجإ عضو ةياغ ىلإ لمعلا يف رمتست
جئاتن باسح يف اهتدصرأ بصتو ايئاهن تاباسحلا هذه هيف لفقت يذلا خيراتلا وهو .١2٠2 ةنس ربمسيد
قودنصلا"2٠٣-٩8٠ مقر يهو الأ )6( ةتسلا صاخلا صيصختلا تاباسحب ةصاخلا كلت ءانثتساب ،ةنيزخلا
باضهلل ةيداصتقالا ةيمنتلل صاخلا قودنصلا"2٠٣-6١١ مقر باسحلاو"بونجلا قطانم ريوطتل صاخلا
قودــــنص"2٠٣-2٤١ مــــــقر باـــسحلاو"ةــــيلحملا تاــــعاــمجلا ناــــمض قودــــنص"2٠٣-٠٣١ مــــقر باــــــــسحلاو"ايلعلا
نمألل ةماعلا ةيريدملا لبق نم ةلودلا كالمأل ةعباتلا ةطرشلا ءايحأ رييست"2٠٣-7٤٠ مقر باسحلاو"ةــــقفنلا
."ةيركسعلا ءايحألا رييست"2٠٣-55٠ مقر  باسحلاو"ينطولا
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صيصختلا باسح نمض2٠٣-6١١ مقر باسحلاو2٠٣-٩8٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح تايلمع عمجت
يذلا"ةلودلا زيهجت ةينازيم ناونعب ةلجسملا تارامثتسالا تايلمع رييست قودنص"2٠٣-5٤١ مقر صاخلا

ةلودلا زيهجت ةينازيم ناونعب ةلجسملا تارامثتسالا تايلمع رييست قودنص" ادعاصف نآلا نم هناونع حبصي
.2٠٣-5٤١ مقر صاخلا صيصختلا باسح ىلإ اهتدصرأ لوحتو ."ايلعلا باضهلاو بونجلا قطانم ريوطتو

نمض"ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص"2٠٣-٠٣١ مقر صاخلا صيصختلا باسح تايلمع عمجت
نامضو نماضتلا قودنص" ادعاصف نآلا نم هناونع حبصي يذلا2٠٣-٠2٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح
.2٠٣-٠2٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ىلإ اهتدصرأ لوحتو ،"ةيلحملا تاعامجلا

باسح نـــمض"ةـقـفـنـلاـب صاخلا قودــنصلا"2٠٣-2٤١ مــقر صاخلا صيصخـــتـــلا باسح تاـــيـــلـــمـــع عـــمجت
ادعاصف نآلا نم هناونع حبصي يذلا"ينطولا نماضتلاب صاخلا قودنصلا"2٠٣-٩6٠ مقر صاخلا صيصختلا
.2٠٣-٩6٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ىلإ اهتدصرأ لوحتو ."ةقفنلاو ينطولا نماضتلاب صاخلا قودنصلا"

ةينطولا ةلودلا كالمأل ةعباتلا ةطرشلا ءايحأ رييست"2٠٣-7٤٠ مقر صاخلا صيصختلا يباسح يقاوب نإ
يف عفدلا عوضوم لحت"ةيركسعلا ءايحألا رييست"2٠٣-55٠ مقرو ينطولا نمألل ةماعلا ةــيريدملا لــــبق نم
.نيينعملا نيرّيسملا لاومأ عاديإ باسح

١٣ هاـــــصقأ لــــجأ يف2٠٣-٩6٠ مـــقرو2٠٣-٠2٠ مـــقرو2٠٣-5٤١ مـــقر باـــسحلا رـــيس لـــيدعت نوـــكي نأ بـــجي
.ميظنتلا قيرط نع ،١2٠2 ةنس ربمسيد

ةينازيملا يف ةلجسملا ةيمييقتلا تادامتعالا نم دئاوفلا ةبسن ضيفختب ةقلعتملا تاقفنلاب لفكتلا متيس
.ةلودلل ةماعلا

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

عبارلا لصفلا

ةلودلل ةيلاملا تايلمعلا ىلع ةقبطم ةفلتخم ماكحأ

رييستلا تاقفن نمضتت يتلا لوصفلا يف ةلجـســـملا تادامتـــعالا ايطايتـــــحا اـــعــــباط يســـتـــكـــت :٨٦١ ةداملا
: ةيتآلا

،طاشنلا بتاور -١

،ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا -2

،يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا -٣

،ةيلئاعلا حنملا -٤

،يعامتجالا نامضلا -5

،نيوكتلا فيراصمو ةقبسملا بتاورلاو بيردتلا تاضيوعتو حنملا -6

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

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني:٩٦١ ةداملا

.٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6١ يف رئازجلاب رّرح

نوبت ديجملا دبع
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قــحالملا

)أ( لودجلا

١202 ةنسل ةلودلا ةينازيم ىلع ةقبطملا ةيئاهنلا تاداريإلا

)جد فالآب( غلابملاةينازيملا تاداريإ

ةيداعلا دراوملا -١

: ةيئابجلا تاداريإلا -١.١

........................................................ةرشابملا بئارضلا لصاوح -١٠٠ -١٠2

...........................................................عباطلاو ليجستلا لصاوح -2٠٠ -١٠2

....................................لامعألا ىلع ةفلتخملا بئارضلا لصاوح  -٣٠٠ -١٠2

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

................................................ةرشابملا ريغ بئارضلا لصاوح -٤٠٠ -١٠2

.........................................................................كرامجلا لصاوح -5٠٠ -١٠2

)١( يعرفلا عومجملا

ةيداعلا تاداريإلا -2 -١

....................................................ةلودلا كالمأ ليخادمو لصاوح -6٠٠ -١٠2

.....................................................ةينازيملل ةفلتخملا لصاوحلا -7٠٠ -١٠2

......................................................................ةيماظنلا تاداريإلا -8٠٠ -١٠2

)2( يعرفلا عومجملا

: ىرخألا تاداريإلا -٣ -١

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

)٣( يعرفلا عومجملا

ةيداعلا دراوملا عومجم

ةيلورتبلا ةيابجلا -2

.......................................................................ةيلورتبلا ةيابجلا -١١٠ -١٠2

تاداريإلل ماعلا عومجملا

1.254.158.162

61.639.866

997.330.825

401.985.672

29.618.500

308.956.650

2.651.704.004

35.397.324

156.800.000

50.000

192.247.324

565.000.000

565.000.000

3.408.951.328

1.919.231.097

5.328.182.426
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)ب( لودجلا
ةيرازو ةرئاد لك بسح١202 ةنسل رييستلا ةينازيم ناونعب ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

) جد( غــــلاــبملاةـــــيرازوــلا رــــئاودـــلا

ةيروهمجلا ةسائر
 لوألا ريزولا حلاصم
 ينطولا عافدلا
  ةيجراخلا نوؤشلا
 ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
 لدعلا
 ةـــيلاملا
 ةقاطلا
 ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا
قوقحلا يوذو نيدهاجملا
 فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا
 ةينطولا ةيبرتلا
 يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
نونفلاو ةفاقثلا
 ةضايرلاو بابشلا
 تايئاصحإلاو ةنمقرلا
 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا ،ديربلا
ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا
 ةعانصلا
مجانملا
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا
 ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا
ةراــــجتلا
لاــــــصتالا
ةيمومعلا لاغشألا
لقنلا
ةيئاملا دراوملا
يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا
تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا
يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا
ناملربلا عم تاقالعلا
ةئيبلا
ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا
ةينالديصلا ةعانصلا

يــــعرفلا عومجملا
ةكرتشملا فيلاكتلا

 ماــــــعلا عومجملا

9.180.694.000

4.498.985.000

1.230.000.000.000

39.843.200.000

555.565.924.000

82.385.764.000

88.844.915.000

62.212.609.000

268.450.000

235.317.071.000

27.453.234.000

771.349.354.000

370.596.356.000

51.568.735.000

15.241.761.000

38.060.439.000

150.000.000

2.288.950.000

132.651.092.000

4.536.161.000

2.097.763.000

224.454.908.000

17.484.735.000

16.224.651.000

18.179.761.000

16.429.247.000

7.802.104.000

13.929.430.000

3.244.688.000

410.672.176.000

163.123.879.000

228.953.000

2.426.351.000

2.329.987.000

327.000.000

4.620.969.327.000

693.537.202.000

5.314.506.529.000
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)ج( لودجلا

تاعاطقلا بسح١202 ةنسل يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا عيزوت

)جد فالآب(

عفدلا تادامتعاجمانربلا صخرتاعاطقلا

..................................................................................ةعانصلا

......................................................................ةقاطلاو مجانملا

.........................................................................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

3.692.317

1.820.000

214.972.239

54.615.196

588.064.297

122.154.192

116.718.336

434.244.266

600.000.000

100.000.000

2.236.280.843

395.583.535

166.660.545

562.244.080

2.798.524.923

—

1.820.000

46.563.940

52.332.900

380.636.944

94.349.228

40.986.844

193.755.820

800.000.000

100.000.000

1.710.445.676

—

171.740.000

171.740.000

1.882.185.676
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نيوانعلاتاباسحلا

302.038

302.062

302.073

302.074

302.149

302.076

302.047

302.075

302.112

302.136

302.014

302.123

302.141

302.100

302.066

302.081

302.084

302.055

302.087

302.133

302.117

ضعبو ةلودلل ةيلام تانادإ ةنمضتملاو دارفألا حلاصل اهب يضقملا ءاضقلا ماكحأ ذيفنت
تائيهلا

ةدئافلا ةبسن ضيفخت

ةلودلل ةيجراخلاو ةيلخادلا تامازتلالا مساب تاقفن

راخدالا ةيقرت تاقفن

كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا لالغتسال صاخلا قودنصلا

ةيمومعلا تاسسؤملا ةيفصت باسح

ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا لبق نم ةلودلا كالمأل ةعباتلا ةطرشلا ءايحأ رييست

باهرإلا اياحض ضيوعت قودنص

ةيوهلا لامكتسا لجأ نم ةكرحلا تقفار يتلا ثادحألا اياحض يوذو اياحض ضيوعت قودنص
ةنطاوملا ةيقرتو ةينطولا

يدلبلا سرحلا ناوعأ راشتنا ةداعإ ليومت باسح

نوـنـفـلا ةـيـقرـتو ةـيـفارـغوـتاـمـنـيسلا ةـعاـنصلاو ةـيـنـقـتـلاو نـفـلا رـيوـطـتـل ينـطوـلا قودــنصلا
بادآلاو

يفاقثلا ثارتلل ينطولا قودنصلا

5١٠2 ةيبرعلا ةفاقثلا ةمصاع ،ةنيطنسق ةرهاظت ميظنتو ريضحتل ينطولا قودنصلا

تاقرطلل ينطولا قودنصلا

ةيديلقتلا ةعانصلاو فرحلا تاطاشن ةيقرتل ينطولا قودنصلا

ميلقإلا ةئيهتل ينطولا قودنصلا

تارداصلا ةيقرتل صاخلا قودنصلا

ةيركسعلا ءايحألا رييست

بابشلا ليغشت معدل ينطولا قودنصلا

يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا

رغصملا ضرقلا معدل ينطولا قودنصلا

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

نيوانعلاتاباسحلا

302.082

302.058

302.146

302.124

302.091

302.065

302.135

302.128

302.138

302.089

302.116

302.114

302.139

302.140

302.130

302.142

302.150

يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا قودنصلا

جراخلاب نيوكتلا رييست

جراخلا يف ةلودلل ةيراقعلا تايلمعلا رييست باسح

ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت معدل ينطولا قودنصلا
ةيعانصلا ةيسفانتلا

لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا ةيقرت قودنص

لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا

مدقلا ةركل ةفرتحملا ةيدنألل ةلودلا نم يمومعلا معدلا قودنص

فيط ةلكيه ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تابجولونكت ريوطتو لامعتسالا كلمت قودنص
ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

ناطرسلا ةحفاكم قودنص

بونجلا قطانم ريوطتل صاخلا قودنصلا

ايلعلا باضهلل ةيداصتقالا ةيمنتلاب صاخلا قودنصلا

ةيالولا تايدلبل ةيراقعلا ةريظحلل رابتعالا ةداعإل صاخلا قودنصلا

ةيحالفلا ةيمنتلل ينطولا قودنصلا

ةيفيرلا ةيمنتلل ينطولا قودنصلا

ةيلحملا تاعامجلل نامضلا قودنص

ةقفنلا قودنص

)pu-tratS( ةئشانلا تاسسؤملل ةيداصتقالا ةموظنملا ريوطتو معد قودنص

)عبات( قحلم


