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نيــناوق
ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتي ،7١٠٢ ةنس ربمسيد7٢ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٨ يف خرؤم١١-7١ مقر نوناق

٨١٠٢.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئرّ نإ

،هنم٤٤1 و3٤1 و٠٤1و631 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ممتملاو لدعملا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو

،ناملربلا ةقداصم دعبو

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ةيديهمت ماكحأ

موسرلاو ةرشابملا بئارضلا ليصحت81٠2 ةنس يف لصاوي ،نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم: ىلوألا ةداملا
اقبط ةلودلا حلاصل ىرخألا لصاوحلاو ليخادملا لك اذكو ةفلتخملا بئارضلاو ةرشابملا ريغ بئارضلاو ةلثامملا
ةيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشن خيرات دنع لمعلا اهب يراجلا ةيقيبطتلا صوصنلاو نيناوقلل
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

اهب يراجلا ةيقيبطتلا صوصنلاو ةيعيرشتلا ميسارملاو رماوألاو نيناوقلل اقبط ،81٠2 ةنس لالخ لصاوي امك
ليصحت ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشن خيرات دنع لمعلا

تاسسؤملاو ةيميلقإلا تاعامجلاو ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلل ةصصخملا ليخادملاو لصاوحلاو قوقحلا فلتخم
.انوناق ةلهؤملا تائيهلاو ةيمومعلا

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 ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم33 ةداملا ماكحأ لدعت:٢ ةداملا

)ىتح رييغت نودب( ........................................ ردصملا نم عاطتقالل عضخت:33 ةداملا“

يتلا ماهملاو فئاظولاو ةرحلا نهملا ةسرامم دنع رئازـــــــجلا يف زــجــنــم طاــشــن نــــع تآفاـــكــمــك ةعوفدملا غلابملا )1
رخآ فنص ىلإ يمتنت ال بسك رداصم ربتعت يتلاو ،حابرألل ةردملا تارمثتسملاو ،رجاتلا ةفصب اهباحصأ عتمتي ال
.ليخادملا وأ حابرألا نم



ـه٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر67٩  / ددعلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م7١٠٢ ةنس ربمسيد٨٢ 4

اذكو مهقوقحب مهل ىصوملا وأ مهتثروو ،نويقيسوملا نوفلؤملا وأ باتكلا هاضاقتي يتلا فلؤملا تادئاع عوير )2
غيص وأ قرط وأ عنصلا تامالع عيب وأ مهتاداهش لالغتسا ةصخر حنم نم نوعرتخملا اهاضاقتي يتلا عويرلا
نم ةدمتسملا لصاوحلا لك اذكو فيلأتلا قوقح ناونعب وأ نيعرتخم لبق نم ةضوبقملاو اهنع لزانتلا وأ جاتنإلا
،اهل ةلثامملا قوقحلاو ةيراجتلا وأ ةيعانصلا ةيكلملا

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

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم97 ةداملا ماكحأ لدعت :٣ ةداملا

ةيعامجلا تانكسلا نع لزانتلا نع ةجتانلا ةميقلا ضئاوف يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلل عضخت ال:97 ةداملا“
.”تاونس )٠1( رشع قوفت ةدم هتزايح تماد يتلا يسيئرلا نكسلاو ةديحولا ةيكلملا لكشت يتلا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم89 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤ ةداملا

يبيرضلا ءاعولا ديدحت متي ،هليخادمو ةبيرضلاب فلكملل ةايحلا طمن نيب بسانت مدع ةلاح يف :89 ةداملا“
دنع ،رابتعالا نيعب ذخألا عم ،هاندأ دراولا لودجلل ةايحلا طمن رصانع ضعب قيبطتب يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلل
عاضخإلا فقس يواسي ،لقألا ىلع ،غلبملا اذه نوكي امدنع ،2 ةطقنلا  يف اهيلع صوصنملا ةدايزلا ،ءاضتقالا
: يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا لودجل يبيرضلا

قباطملا يفازجلا لخدلاةايحلا طمن رصانع

عـباـط تاذ تالـحـملا ءاــنــثــتساــب ةــيسيــئرــلا ةــماــقإلا لــحــم -1
ينهم

ةيوناثلا ةماقإلا تالحم -2

ةمدخلل ةنس٠6 نع هرمع لقي صخش لكل : لزنملا مدخ -3
هتلئاع وأ لمعلا بحاصل ةمئادلاو ةيرصحلا

ضّفخيو .صاخشألا لقنل ةهجوملا تابكرملا تارايسلا -٤
ةبسنلاب هغلبم فصن ىلإ ةيفيكلا هذهب ددحـملا ساسألا
تارايس ،ينهملا لامعتسالل اساسأ ةصصخملا تارايسلل
ةزجعلا رابكو ىمعلاب نيباصملاو برحلا يبوطعم رابك
تارايسلل ةبسنلاب اذكو ،ةقاعإلا ةقاطب باحصأ نييندملا
ةلهؤم ريغ يه وأ تاونس )٠1( رشع اهرمع زواجتي يتلا
ةرايس ىلع ّالإ ضيفختلا اذه قبطي الو .ايئاهن ريسلل
.ةدحاو

.3مس٠٥٤ قوفت ةناوطسأ ةعس تاذ  ةيرانلا تاجارّدلا -٥

ةيلآ براوق وأ لقنتم وأ تباث كرحم تاذ ةهزنلا نفس -6
: لقألا ىلع ،ايراخب اناصح٠2 اهردق ةيقيقح ةوق تاذو

 ،ىلوألا اناصح نيرشعلا نع–

.يفاضإ يراخب ناصح لك نع–

%٥2 وأ%٠٥ وأ%٥7 ةبسنب ّالإ بسحت ال ةوقلا نأ ريغ
تاونس٥ نم رثكأ ذنم اهؤانب مت يتلا نفسلا صخي اميف
لصحـملا ةوقلا ربجتو ،يلاوتلا ىلع ةنس٥2و ةنس٥1و
.ةرشابم اهنود يتأت يتلا ةدحولا ىلإ ءاضتقالا دنع ،اهيلع

ةيراسلا ةيلاحلا ةيراجيإلا ةميقلا تارم٥

ةيراسلا ةيلاحلا ةيراجيإلا ةميقلا تارم6

جد٠٠٠.٠7

مصخ دعب ةديدجلا ةرايسلا ةـــمــيـــق عاــــبرأ ةـــثالث
%٠1و مادـــخـــتسالا نـــم دـــحاو ماـــع دـــعـــب٠2%
عــــبرألا تاوــــنسلا ىدــــم ىلع اـــــيوـــــنس ةـــــيـــــفاضإ
.ةلبقملا

%٠٥ ضيفخت عم ةديدجلا ةيرانلا ةجاّردلا ةميق
.لامعتسالا نم تاونس ثالث دعب

جد٠٠٠.٠٠1
جد8.٠٠٠
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قباطملا يفازجلا لخدلاةايحلا طمن رصانع

ةدوزملا ريغو ةدوزملا ةيعارشلا ةهزنلا نفس وأ توخيلا -7
،لقألا ىلع ،تانط3 اهتلومح غلبت يتلاو ،يوناث كرحمب
.ةيلودلا سيياقملل اقفو

....................................................ىلوألا ةثالثلا تانطلا نع–

: ةيفاضإ ةنط لك نع–

.................................................................ةنط٠1 ىلإ٤ نم *

...............................................................ةنط٥2 ىلإ٠1 نم *

...................................................................ةنط٥2 قوف ام *

%٥2 وأ%٠٥ وأ،%٥7 ةبسنب ّالإ ةلومحلا بسحت ال هنأ ريغ
ىلع ،اهؤانب مت يتلا ةهزنلا نفسو توخيلا صخي اميف
.ةنس٥2و ةنس٥1و تاونس٥ نم رثكأ ذنم ،يلاوتلا

ةدحولا ىلإ ،ءاضتقالا دنع ،اهيلع لصحـملا ةلومحلا ربجتو
.ةرشابم اهنود يتأت يتلا

ةوقلا نم يراخب ناصح لك نع : ةيحايسلا تارئاطلا -8
...........................................................ةرئاط لكل ةيقيقحلا

...................................................................قابسلا لويخ -9

..................................................................جرسلا لويخ -٠1

جد٠٠٠.٠٥1

جد٠٠٠.٥3

جد٠٠٠.٠٥

جد٠٠٠.٠٠1

جد21.٠٠٠

جد٠٠٠.٠٠٤

جد٠٠٠.٠٠2

ةرسألا دارفأ ،ةيبيرضلا ةنسلا ءانثأ اهيف فرصتي يتلا كلت يه ةبيرضلا ساسأ ديدحتل ةنيبملا رصانعلا ّنإ
.6 ةداملا يف مهيلإ راشملا ةيبيرضلا

دحاو لك قوقح عم بسانتي امب ساسألا ديدحت متي ،اعم صاخشأ ةدع اهيف فرصتي يتلا رصانعلل ةبسنلاب
.مهنم

رخآ يواسي وأ ريخألا اذه قوفي امدنع ،لودجلا يف ددحـملا يفازجلا غلبملا ىلع%٠٥ ةبسنب ةدايز قيبطت متي
ةتس نم رثكأ ىلع ةبيرضلاب فلكملا زوحي امدنعو٤٠1 ةداملا يف هيلإ راشملا يدعاصتلا لودجلا نم ىلعأ طسق
.لودجلا يف ةنيبملا ةايحلا طمنل رصانع

دوجو مدع دنع ،2و1 نيتطقنلا يف اهيلإ راشملا ةدايزلاو لودجلا قيبطت نع جتانلا يفازجلا غلبملا سيسأت متي
ةبيرضلل عضاخلا يفاصلا لخدلا غلبم ثلث ،لقألا ىلع ،زواجتي هليخادمو ةبيرضلاب فلكمل ةايحلا طمن نيب بسانت
ةبيرضلا نم ررحم وأ يبسن لدعمل اقفو ةبيرضلا اهيلع تضرف يتلا وأ ةافعملا ليخادملا كلذ يف امب ،هب حرصملا

 .عاطتقا قيبطتب

يتلا ضورقلا وأ هلامسأر مادختسا وأ هليخادم نأب نيبت يتلا ةلدألاب يتأي نأ ةبيرضلاب فلكملل نكمي
.هتايح طمن ىلع نامض نم هتنكم ،اهيلع لصحت

ىلع ةبيرضلا نم ،تناك ةفص يأب ،ةافعم )ىتح رييغت نودب( .........................ددحملا يفازجلا غلبملا نم مسحت
.”يلامجإلا لخدلا
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: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٤٠1 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:5 ةداملا

:يتآلا يدعاصتلا لودجلل اعبت يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا بسحت:٤٠1 ةداملا“

موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٠31 ىلإ121و٠11 ىلإ8٠1 نم داوملا )ىتح رييغت نودب( ...........
.ةلثامملا

ةررحم ،%٥1 ـب8٤ ىلإ6٤ نم داوملا يف اهيلع صوصنملا لصاوحلا ىلع قّبطملا ردصملا نم عاطتقالا ةبسن ددحت
.ةبيرضلا نم

نم2 عطقملا يف مهيلإ راشملا كئلوأ ريغ نيرخآ صاخشأ فرط نم ةضوبقملا لصاوحلا ىلع لدعملا اذه قبطي
.نوناقلا سفن نم٥٤ ةاملا يف ةروكذملا لصاوحلاو ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٤٥ ةداملا

.”............ )رييغت نودب يقابلا( .............3-33 ةداملا يف هيلع صوصنملا قبطملا ردصملا نم عاطتقالا ةبسن ددحت

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم831 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :6 ةداملا

............................................... )رييغت نودب( .................................... )٤ ىلإ1 نم –:831 ةداملا“

.ةبعصلا ةلمعلل ةردملا تامدخلا نمضتت يتلا كلتو علسلا ريدصت تايلمع مئاد ءافعإ نم ديفتست )٥

.ةبعصلا ةلمعلابققحملا )ىتح رييغت نودب( .................................................. يف روكذملا ءافعإلا حنمي

.رئازجلاب نطوتم )ىتح رييغت نودب( ........................................ ماكحأ نم ةدافتسالا فقوتتو

تايلمعو يوجلاو يرحبلاو يربلا لقنلا تايلمع ،ةداملا هذه نم )٥( ةرقفلا ماكحأ نم ةدافتسالا اهنكمي ال
ليوحت تامدخ لالغتساو ةماقإ صيخارت يلماحو لاقنلا فتاهلا يلماعتمل ةبسنلاب اذكو كونبلاو نيمأتلا ةداعإ
تايلمع صخي اميف يمجنملا عاطقلا يف جاتنإلا دعبو لبق ةطشانلا تاسسؤملاو تنرتنإلا لوكوتورب ربع توصلا

.”اهليوحت دعب وأ ماخلا اهلاح ىلع ةيمجنملا داوملا ريدصت

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم931 ةداملا ماكحأ لدعت:7 ةداملا

)ىتح رييغت نودب( ........... ةمرصنملا ةنسلا لالخةققحملا حابرألا ىلع ايونس ةبيرضلا قحتست:931 ةداملا“

ماـكحأل ،رـبمسيد13 ريغ ،رخآ خـيرات يف ةـيلاملا اـهتنس ماـتتخال تاـسسؤملا ماـمأ ةــحاتملا ةـيناكمإلا عـضختو
.”يلاملايبساحملا ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 يـف خرؤملا11-7٠ مقر نوـناقلا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم1٤1 ةداملا ماكحأ ممتت :٨ ةداملا

: صوصخلا ىلع ،فيلاكتلا هذه نمضتتو ،فيلاكتلا لك مصخ دعب يفاصلا حبرلا ددحي:1٤1 ةداملا“

 .................................................. )رييغت نودب( ................................................ )6 ىلإ )1 نم

ةيحايسلا تارايسلا حيلصتو ةنايصلا تاقفنو تاراجيإلا ،بئارضلل ةعضاخلا حابرألا نم مصخلل لبقت ال )7
.”طاشنلل ةيسيئرلا ةادألا لكشت ال يتلا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم361 ةداملا ماكحأ لدعت:٩ ةداملا

يف ررقملا لجألا يف1 ةرقفلا -261 ةداملا يف هيلع صوصنملا حيرصتلا ميدقت مدع ىلع بترتي )1 -:361 ةداملا“
.رانيد نويلم1 اهردق ةمارغ ضرف ،ةداملا سفن

........................... ريغلل ةعوفدملا غلابملل لصفملا فشكلا لصي مل اذإ ،رانيد نييالم٠1 ىلإ ةمارغلا هذه عفرت )2
.”.................................................... )رييغت نودب يقابلا(

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم961 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٠١ ةداملا

: يفاصلا يئابجلا حبرلا ديدحت لجأ نم مصخلل ةلباق نوكت ال )1 :961 ةداملا“
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.................................. )رييغت نودب( ............. ءاركلا روجأو ءابعألاو فيلاكتلا فلتخم–

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

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

فلأ ةئامثالث ةميق ةروتافلا غلبم قوفي امدنع ادقن اهديدست مت يتلاو مصخلا طورش يفوتست يتلا ءابعألا–
.موسرلا لك باستحا عم )جد٠٠٠.٠٠3( رانيد

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

.”....................................... )رييغت نودب( ........................................................ )3

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم222 ةداملا ماكحأ لدعت:١١ ةداملا

.%2 ـب ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا لدعم ددحي:222 ةداملا“

.جاتنإلا ةطشنأل ةبسنلاب تاضيفختلا نم ةدافتسالا نودب %1 ىلإ مسرلا لدعم ضفخي

.%٥2 ةبسنب ضيفخت عم %2 ـب مسرلا ةبسن ددحت ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاطاشن صخي اميف

لقن طاشن نع جتانلا لامعألا مقر صخي اميف %3 ىلإ عفري ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا لدعم نأ ريغ
.بيبانألا ةطساوبتاقورحملا

: يتأي امك ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا جتان عيزوت متي

،%66 ........................................................................... : ةيدلبلا ةصح–

،%92 ............................................................................ : ةيالولا ةصح–

.”%٥ ........... :ةيلحملا تاعامجلل نماضتلاو نامضلا قودنص ةصح–

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٤22 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢١ ةداملا

...................................... )رييغت نودب( .................................... )٤22:1  ةداملا“

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

.بئارضلا شتفم نم بلط )ىتح رييغت نودب( ......... ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نيعتي )3

ةمارغلا قيبطت ةلئاط تحت ،ينهملا طاشنلا ىلع مسرلل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع كلذك نيعتي
قئاثولاو تادنتسملا عيمج ،ةيئابجلا ةرادإلا نم بلط لك دنع ميدقت ،نوناقلا اذه نم٤91 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
ربمسيد٠1 يف خرؤملا86٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطت ،مهنئابز تافلم نمض اهجاردإ يغبني يتلا

.كلذ تايفيكو ةيلامجإلا ةروتافلاو ميلستلا لصوو ليوحتلا دنسو ةروتافلا ريرحت طورش ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس

لك تاحفص اذكو ةلمعتسملا عفدلا تايفيكب ةقلعتملا ةيريربتلا قئاثولا ميدقت اضيأ يغبني ،كلذ ىلإ ةفاضإ
.”تايلمعلا هذه اهيف تديق يتلاةيبساحملا تالجسلا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٥٥3 ةداملا ماكحأ لدعت :٣١ ةداملا

هيلع تبجو يتلا ةريخألا ةنسلا )ىتحرييغت نودب( ............... ةبيرضلاب نيفلكملا صخي اميف )1 -:٥٥3 ةداملا“
.اهمسرب ةبيرضلا

نوموقيو ةبيرضلاب نيفلكملا فرط نم ةبيرضلا نم ىقبتملا ديصرلا ةيفصت متت ،هاندأ3 ةرقفلا ماكحأل افالخو
راعشإ لودج ةطساوب اهعفد قبس يتلا طاسقألا مصخ دعب قبسم راطخإ نود اضيأ هب قلعتملا غلبملا عفدب مهسفنأب
.نوناقلا اذه نم81 ةداملا يف هيلع صوصنملا حيرصتلا ميلست موي يلي يذلا رهشلا نم٠2 هاصقأ لجأ يف عفدلاب

.”....................................)رييغت نودب (.................................... )٥ ىلإ )2
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: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم6٥3 ةداملا ماكحأ لدعت :٤١ ةداملا

  ........................... )رييغت نودب( ......................... )٥ ىلإ )1 نم -:6٥3 ةداملا“

رانيدلا ىلإ غلبملا ربجيو ،ةبيرضلاب نيفلكملا ءالؤه فرط نم ةبيرضلا نم يقبتملا ديصرلا ةيفصت متت )6
راعشإ لودج ةطساوب ةعوفدملا طاسقألا مصخ دعب ،اضيأ قبسم راذنإ نود هعفدب مهسفنأب نوموقي نيذلا ،ىندألا

بئارضلا نوناق نم1٥1 ةداملا يف هيلع صوصنملا حيرصتلا عاديإ يلي يذلا رهشلا نم٠2 مويلا هاصقأ لجأ يف عفدلاب
     .ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

.”................... )رييغت نودب يقابلا( ................. ةعوفدملا تاقيبستلا تزواجت اذإ

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٤63 ةداملا ماكحأ لدعت :5١ ةداملا

،ةددسملا تاقيبستلا مصخ دعب ،هل ةقباطملا قوقحلا عفدتو ،مسرلا ةبيرضلاب فلكملا يفصي )1 -:٤63 ةداملا“
.رياربف رهش نم٠2 مويلا هاصقأ لجأ يفو راذنإ قباس نود نم كلذو

 .”..........................)رييغت نودب يقابلا(...................لقنلا تاطاشنل ةبسنلاب

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم1-2٠٤ ةداملا ماكحأ لدعت :6١ ةداملا

المع ،لوادجلا قيرط نع لصحت يتلا موسرلاو بئارضلا عفد يف ريخأتلا نع انوناق بترتي )2٠٤:1  ةداملا“
ءاضقنا دعب عفدلا متي امدنع %٠1 اهردق ةبوقع قيبطت ،ةيئابجلا نيناوقلا فلتخم يف اهيلع صوصنملا ماكحألاب
 .قاقحتسالا لجأ

.”............................ )رييغت نودب يقابلا( ..................... ديدستلا مدع ةلاح يف

يـناـثلا مـسقلا
ليـجـستلا

: يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم63 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:7١ ةداملا

قيرط نع ةيكلملا لقن موسر عفدو ةيفصتل ةبسنلاب ىفوتملا قتاع ىلع يه يتلا نويدلا مصخت:63 ةداملا“
 .ةلادعلا مامأ )ىتح رييغت نودب( ............ ةافولا

.يراجتلا نوناقلا دعاوقل اقبط اهدوجو تبثيف ،ةيراجت نويدب رمألا قلعت اذإ

.ةيراجتلا تالماعتلا نم وأ ةيراجتلا رتافدلا نع جتنت نأ نكمي

.”........................ )رييغت نودب يقابلا( ..................... ةكرت لقثي نيدب قلعتي رمألا ناك اذإو

: يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم٠٤ ةداملا ماكحأ لدعت :٨١ ةداملا

،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم621 ةداملا )ىتح رييغت نودب( .......... ليجستلا نوعل نوكي نيد لك:٠٤ ةداملا“
.”................................... )رييغت نودب يقابلا( ....................... نويدلا مصخ

: يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم2٤ ةداملا ماكحأ لدعت:٩١ ةداملا

 : مصخت ال هنأ ريغ:2٤ ةداملا“

.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم ج1رركم83 ةداملا )ىتح رييغت نودب(.......................... ةقحتسملا نويدلا - )1

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

: يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم9٤ ةداملا ماكحأ لدعت :٠٢ ةداملا

)ىتح رييغت نودب( ......................... ،نيرجؤملا دحأ مأ رجؤملا ناك ءاوس ةافولاب ملع ىلع صخش لك:9٤ ةداملا“
نع الضف نوكيو ،ءاضتـقالا دنع تابوقعلاو موسرلا هذه صخي اميف ةبيرضلاب فلكملا ىلع هعوجر ادعام ةنازخلا
.جد٠٠٠.٠٥2 ىلا جد٠٠٠.٥2 نم حوارتت ةمارغل اعضاخ كلذ

.”............................... )رييغت نودب يقابلا( ......................... هل بوهوملا وأ هل ىصوملا وأ ثراولا ىلع بجيو
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: يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم٤٥1 ةداملا ماكحأ لدعت :١٢ ةداملا

ناوعأ و طبضلا باتكو ةديازملاب عيبلا وظفاحمو نويئاضقلانورضحملاو نوقثوملا كسمي:٤٥1 ةداملا“
: يتأي ام ماقرألا بسح )ىتح رييغت نودب( ................ سراهف تارادإلا تاباتكو طبضلا تاباتكل نوعباتلا ذيفنتلا

ةلئاط تحت تاءارب وأ ةيلصأ خسن لكش يف اهنوقلتي يتلا دوقعلاو قئاثولا عيمج : نيقثوملل ةبسنلاب )1
.لافغإ لك نع جد٠٠٠.٥2 اهردق ةيلام ةمارغ

................................................... )رييغت نودب( .....................................  طبضلا باتكل ةبسنلاب )2

................................................... )رييغت نودب( ...................................... ذيفنتلا ناوعأل ةبسنلاب )3

.................................................... )رييغت نودب( ................................................. باتكلل ةبسنلاب )٤

اهردق ةمارغ ةلئاط تحت اهنوغلبي وأ اهنوقلتي يتلا غيلبتلا قاروأو دوقعلا لك : نيرضحملل ةبسنلاب )٥
.لافغإ لك نع جد٠٠٠.٥2

ةلئاط تحت تاعيبملا بسح ةلجسملا دوقعلا لكو ةمّلسملارضاحملا لك : ةديازملاب عيبلايظفاحمل ةبسنلاب )6
.لافغإ لك نع جد٠٠٠.٥2 اهردق ةمارغ

.”.................................................... )رييغت نودب يقابلا( ............................................. ةفلاخم لك تبثت

: يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم٤61 ةداملا ماكحأ لدعت :٢٢ ةداملا

نمضتيو .يمومعلا طباضلا وأ يمومعلا فظوملا هعّقويو هخرؤيو نيتخسن يف حيرصتلا ررحي:٤61 ةداملا“
ةررحملا نيتخسنلا ىدحإ مدقت.فيراصم نودب لجسيو )ىتح رييغت نودب( .................... ءامسأ حيرصتلا اذه
هقفري نأ هيلع بجي يذلا يمومعلا طباضلا وأ يمومعلا فظوملا ىلإ ليجستلا ةريشأت اهيلعو غومدم قرو ىلع
ةرشع لجأ لالخ ليجستلا بتكم يف ظفحتف غومدم ريغ قرو ىلعةررحملا ىرخألا ةخسنلا امأ ،عيبلا رضحمب
.”جد٠٠٠.٠٥ اهردق ةمارغ ةلئاط تحت ،عيبلا ةسلج حاتتفا خيرات لبق مايأ )٠1(

: يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم6٥2 ةداملا ماكحأ لدعت:٣٢ ةداملا

ةــقـــثوملا دوـــقـــعـــلا عـــيـــمـــج يف ةـــيـــكـــلملا لـــقـــن نـــمـــث )1/2( فصن اـــــــموزـــــــل عـــــــفدــــــــي نأ بجــــــــي )1 - :6٥2 ةداملا“
.ماكحألا هذهب ةينعم تسيل )ىتح رييغت نودب( ....................................

ليكشت ةياغ ىلإ ............. )رييغت نودب( .............. ،لجأ دنع عفدلل الباق نمثلا نم ءزج وأ نمثلا ناك اذإ )2
.اموزل ررحي نأ بجي يذلا ةيكلملا لقن نمث )1/2( فصن

لقن نمث )1/2( فصنل ةلثمملا لاومألا اوقلت نيذلا نيرخآلا نيعدوملاو نييمومعلا نيفظوملاو نيقثوملا ّنإ )3
.......................... )رييغت نودب( ........................... ،عاديإك ةيكلملا

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

: يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم8٥2 ةداملا ماكحأ لدعت:٤٢ ةداملا

........................................................ )رييغت نودب( ..................................... - الوأ:8٥2 ةداملا“

............................ نوناقلا اذه نم3٥2و2٥2 نيتداملا يف هيلع صوصنملا ةيكلملا لقن مسر نم ىفعي - ايناث
.................................................. )رييغت نودب يقابلا(

.......................... نوناقلا اذه نم3٥2و2٥2 نيتداملا يف هيلع صوصنملا ةيكلملا لقن مسر نم ىفعي - اثلاث
.”................................................ )رييغت نودب يقابلا(

: يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم31-3٥3 ىلإ1-3٥3 داوملا ماكحأ لدعت:5٢ ةداملا
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 رركم رشع ثلاثلا بابلا
يراقعلا راهشإلا مسر

لوألا مسقلا
مسرلل ةعضاخلا تاءارجإلا

راهشإلا مسر ىعدي مسر،ةيراقعلاتاظفاحملا يف راهشإلا ءارجإب مايقلا ةبسانمب ضبقي :1 -3٥3 ةداملا“
 : يتأي ام ىلع،يراقعلا

نم اهريغوأ ةيراقع ةيكلم قحب احيرصتوأ انيوكتوأ القن ةنمضتملا ةيئاضقلا تارارقلاو دوقعلا - )1
6-3٥3و٥-3٥3 نيتداملا يف هيلإ ريشأ ام ءانثتساب،هب لومعملا عيرشتلا بجومب يراقعلا راهشإلل ةعضاخلا قئاثولا
 ،هاندأ

نيتداملا يف هيلإ ريشأ ام ءانثتساب،ينهرلا صيصختلا قوقحوأ ةيقافتالاوأ ةينوناقلا نوهرلا ديق - )2
،هاندأ6-3٥3و٥-3٥3

٥-3٥3 نيتداملا يف اهيلإ راشملا تاباتكلا ءانثتساب،يئزجلاوأ يلكلا بطشلاو ضيفختلاو لادبتسالا دوقع - )3
.”هاندأ6-3٥3و

 : يتآلاك ،هالعأ1-3٥3 ةداملا يف هيلع صوصنملا مسرلا قبطي :2 -3٥3 ةداملا”

ولو ىتح دوقعلل ةبسنلاب رهشت يتلا ةقيثولا يف اهب حرصملا تاراقعلاوأ راقعلا ةميق ىلع بسحت ،1% )1
ةينيعلا قوقحلا سيسأتوأ لقن،ءايحألا نيب ةنياعملاوأ ةنمضتملا ةيئاضقلا ماكحألاو،فقوم طرشب ةلقثم تناك
عيبلا رعس،ضفرلا ةلئاط تحت،اهيف ركذي نأ بجي يتلا عيبلاب دعولا دوقع اذكو ةعاشم ريغوأ ةعاشم ةيراقعلا
،عيبلا اذه مامتإل فارطألا لبق نمددحملا لجألاو هيلع قفتملا

دوقعلل ةبسنلاب اهراهشإ نيعتملا ةقيثولا يف اهب حرصملا تاراقعلاوأ راقعلا ةميق ىلع بسحت،%٠٥,٠ )2
يتلا ةعرازملاوأ،ءاركلا روجأ نع تالزانتلاو تالصولاو تاراجيإلاو تامسقلاو ةيحيرصتلا ةيئاضقلا تارارقلاو
،اهدح غلبت مل

قحوأ ةيقافتالاوأ ةينوناقلا نوهرلا ديقل ةبسنلاب،)جد٠٠٠.6( رانيد فالآ ةتس هردق تباث مسر )3
،يئزجلاوأ يلكلا بطشلاو ضيفختلاو لادبتسالا دوقع اذكو اهديدجتو ينهرلا صيصختلا

تاحيرصتلا اذكو ةافولا قيرط نع ةيكلملا لقن تاداهشل ةبسنلاب،)جد٠٠٠.2( رانيد افلأ هردق تباث مسر )٤
ميسقتلا دوقعو تاديازملابو قباس وسر دعب ئراط دازمب كلمتلاو قيدصتلاوأ ةيقيقحلا ةديازملاب رايتخالاوأ
لوادجلاو ميسقتلا تاداهشو ةئزجتلا صخرو صيصختلاب دعو عم اهكيلمت قبس تاكلتمم صيصختل ةتبثملا
٥2-٠9 مقر نوناقلا نم93 ةداملا ماكحأل اقبط ةدعملا ةزايحلا تاداهشو ةكرتشملا ةيكلملا ةمظنأو ميسقتلل ةيفصولا
،يراقعلا هيجوتلا نمضتملاو٠991 ةنس ربمفون81 يف خرؤملا

ةحوسمملا تاراقعلاب قلعتملاو يراقعلا لجسلا يف لوألا ءارجإلل ةبسنلاب هاندأ ةددحم يه امك ةتباث موسر )٥
ةدعملا ةيكلملا تادنس اذكو قوقحلا يوذ ةدئافل كلذ متي امدنع اذهو،ايئاهن اميقرتوأ اتقؤم اميقرت لكشت يتلاو
ةيراقعلا ةيكلملا قح ةنياعم ءارجإ سيسأت نمضتملاو7٠٠2 ةنس رياربف72 يف خرؤملا2٠-7٠ مقر نوناقلل اقيبطت
: يراقع قيقحت قيرط نع ةيكلملا تادنس ميلستو

 : ةيكلملا كرتشم راقعل ةعبات ةينبم صصح - أ

قبطملا مسرلاةحاسملا

2م٠٠1 نم لقأ

2م٠٠2 ىلإ2م٠٠1 نم

2م٠٠2 نم رثكأ

جد3.٠٠٠

جد٠٠٥.٤

جد6.٠٠٠
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: ةينبم وأ ةينبم ريغ ضارأ - ب

ةحاسملا
قبطملا مسرلا

ةينبم ضارأةينبم ريغ ضارأ

2م٠٠٠1 نم لقأ

2م٠٠٠3 ىلإ2م٠٠٠1 نم

2م٠٠٠3 نم رثكأ

جد6.٠٠٠

جد9.٠٠٠

جد21.٠٠٠

جد3.٠٠٠

جد٠٠٥.٤

جد6.٠٠٠

: ةينبم وأ ةينبم ريغ ضارأ - ب

ةحاسملا
قبطملا مسرلا

ةينبم ضارأةينبم ريغ ضارأ

2م٠٠٠1 نم لقأ

2م٠٠٠3 ىلإ2م٠٠٠1 نم

2م٠٠٠3 نم رثكأ

جد1.٠٠٥

جد٠٥2.2

جد3.٠٠٠

جد٠٥7

جد1.٠٠٥

جد٠٥2.2

: ةيحالف ضارأ - ج

ةحوسمملا تاراقعلاب قلعتملا يراقعلا لجسلا يف لوألا ءارجإلل ةبسنلاب هاندأ ةددحم يه امك ةتباث موسر )6
 .انوناق رهشملاو ،اقباس دوجوملا ،ةيكلملا دقع بحاص ةدئافل ةرشابم دعملا يئاهنلا ميقرتلا لكشت يتلا

 : ةيكلملا كرتشم راقعل ةعبات ةينبم عطق )أ

قبطملا مسرلاةحاسملا

تاراتكه٥ نم لقأ

تاراتكه٠1 ىلإ تاراتكه٥ نم

تاراتكه٠1 نم رثكأ

جد3.٠٠٠

جد6.٠٠٠

جد9.٠٠٠

: ةيحالف ضارأ - ج

قبطملا مسرلاةحاسملا

تاراتكه٥ نم لقأ

تاراتكه٠1 ىلإ تاراتكه٥ نم

تاراتكه٠1 نم رثكأ

جد٠٥7

جد1.٠٠٥

جد٠٥2.2

قبطملا مسرلاةحاسملا

2م٠٠1 نم لقأ

2م٠٠2 ىلإ2م٠٠1 نم

2م٠٠2 نم رثكأ

جد٠٥7

جد1.٠٠٥

جد٠٥2.2
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ءانب ةبولطملا تقؤملا يراقعلا ميقرتلا ةداهش ميلستل ،)جد٠٠٥.1(رانيد ةئامسمخو فلأ هردق تباث مسر )7
 .”يراقعلا لجسلا يف لوألا ءارجإلا رثإ ،تقؤملا يراقعلا ميقرتلا ةرتف لالخ ،نيينعملا بلط ىلع

بترتي ال يتلاو ،ةلمتحملا هقحاولو يسيئرلا دقعلا ىلع دحاو يبسن مسر ىوس لصحي ال:3-3٥3 ةداملا“
 .ىلعأ غلبمب يبسن مسر اهيلع

يبسن مسر اهنع جتني ال يتلا تاءارجإلل ةبسنلاب ،)جد٠٠٠.2( رانيد يفلأ نم لقأ غلبم ليصحت نكمي الو
 .جد )٠٠٠.2( رانيد افلأ هغلبم

يف بولطم ريغ راهشإلا ناك اذإ ،)جد٠٠٠.2( رانيد افلأ هردق امسر يبسنلا مسرلا نم ةافعملا دوقعلا لمحتت
غلابملا وأ ميقلا وأ راعسألا يف ةدايز دوقعلا هذه تنمضت اذإ ّالإ ،يبسنلا مسرلل عضاخلا دقعلل ةبسنلاب ،تقولا سفن
هذه غلبم ىلع يبسنلا مسرلا لصحي ،ةلاحلا هذه يفو ،ةنومضملا وأ ةردقملا وأ ةروكذملا وأ اهنع ربعملا نويدلا وأ
 .طقف ةدايزلا

وأ طرش وأ ديق الب ايلخت وأ الوبق وأ ةيدام ءاطخأل احيحصت وأ اريسفت وأ ةلمكت نمضتملا دقعلا عضخي
ىلع يوتحي نكي مل نإ ،عيبلاب دعو قيقحت وأ ةفقوم طورشل ءاغلإ وأ احيحصت وأ اقيدصت وأ ةقفاوم وأ اديكأت
 .”)جد٠٠٠.2(رانيد  افلأ هردق تباث مسرل عضخي ءارجإ

مهتدعاسمب وأ مهفرط نمةررحملا دوقعلا ،لاجآلا يف اوعدوي مل نيذلانوررحملا عفدي:٤-3٥3 ةداملا“
ضغب ،)جد٠٠٠.1( رانيد فلأب اهغلبم ددحي ةمارغ ،ايصخش ،هالعأ2 -3٥3ةداملا يف روكذملا مسرلا عفدل ةعضاخلاو
 .ينوناقلا ديعصلا ىلع اهل نوضرعتي يتلا ةيلوؤسملا نع رظنلا

 : يتأي امك ءارجإلا مامتإ لاجآ ددحت

ىلإ لجألا اذه ددمي ،دقعلا ريرحت خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )3( ةثالث ،ةافولا دعب ةيكلملا لقن تاداهشل ةبسنلاب )1
.جراخلا يف اميقم نيينعملا دحأ ناك اذإ ،رهشأ )٥( ةسمخ

)6( ةتس دعب ،هدادعإ دقعلا ررحم نم بلط اذإ ،ةينيعلا قوقحلل ددجلا نيكلاملل ةيندملا ةيلوؤسملا موقت نأ نكمي
.ةافولا نم رهشأ

،ةيئاهن هيف تحبصأ يذلا مويلا نم رهشأ )3( ةثالث ،ةيئاضقلا ماكحألل ةبسنلاب )2

 .اهريرحت خيرات نم رهشأ )3( ةثالث ،قئاثولاو ىرخألا دوقعلل ةبسنلاب )3

رشع ةسمخ ىلإ هالعأ ةروكذملا لاجآلا ددمت ،رثكأ وأ نيتيراقع نيتظفاحم يف راهشإلاب مايقلا بوجو ةلاح يف
.”ىلوألا نع الضف ةيراقع ةظفاحم لكل ةبسنلاب ،ةلماك اموي )٥1(

يناثلا مسقلا
تاءافعإلا

 : يراقعلا راهشإلا مسر نم ىفعت:٥-3٥3 ةداملا”

تاسسؤملاو ةيدلبلاو ةيالولاو ةلودلا قتاع ىلع اهفيراصم عقت يتلا ديقلاو راهشإلا تاءارجإ عيمج )1
،اهتياصو تحت ةعوضوملاو يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

،فاقوألا لاومأب قلعتملا عيرشتلل اقيبطت ةزجنملا تاءارجإلاوةررحملا دوقعلا )2

،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب قلعتملا عيرشتلا راطإ يف ةزجنملا تاءارجإلاوةررحملا دوقعلا )3

،ةينوناقلا تازايتمالاب ةصاخلا بطشلاو ضيفختلاو لادبتسالاو ليجستلا تاءارجإ )٤

،ةيئاضقلا ةدعاسملا سمتلم فرط نم ةبولطملا تاءارجإلا لك )٥

يف خرؤملا11-3٠ مقر رمألل ةعضاخلا ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا لبق نم تاراقعلا ءانتقاب ةقلعتملا دوقعلا )6
هجوم يراقع ضرق يأ وأ يراقعلا راجيإلا راطإ يف ،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو دقنلاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس تشغ62
وأ يحالفلا وأ يعانصلا وأ يراجتلا لامعتسالل ،نييداصتقالا نيلماعتملا لبق نم ةزجنملا تارامثتسالا ليومتل
،ةرح ةنهم ةسراممل
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،ةيدضاعتلا تايعمجلا نم ةمربملا قئاثولاو دوقعلا )7

،زاغلاو ءابرهكلا ىلع لوعفملا يراسلا نوناقلا يف ررقملا ،قافترالا سيسأتب ةقلعتملا دوقعلا راهشإ )8

نكسلا جمارب زاجنإل ةهجوم يضارأل صاوخلا وأ نييمومعلا نييراقعلا نيقرملا ءانتقا ةنمضتملا دوقعلا )9
،ةلودلا معد نم ةديفتسملا

وأ نويمومعلا نويراقعلا نوقرملا اهزجنأ ةديدج ينكس لامعتسا تاذ تالحم عيب ةنمضتملا دوقعلا )٠1
،ةلودلا معد نم ةديفتسملا نكسلا جمارب راطإ يف صاوخلا

ليومتلا ةداعإ تايلمع راطإ يف ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ةدئافل نهرلا قوقح يف يقافتالا لولحلا دوقع )11
.”ينهرلا

 : هالعأ2 -3٥3 ةداملا يف هيلع صوصنملا مسرلا نم كلذك ىفعت:6 -3٥3 ةداملا”

ضورقلل انامض ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ةدئافل ةدعملا ةينوناقلا نوهرلاب ةصاخلا تابيطشتلاو دويقلا )1
،ةيحالفلا مهتاطاشن ليومتل ،نيجتنملا نيحالفلل ةحونمملا

ضورقل انامض ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ةدئافل ةدعملا ةينوناقلا نوهرلاب ةصاخلا تابيطشتلاو دويقلا )2
ةلاح يف ايئاقلت لصحي مسرلا نأ ريغ .ةيراقع تاينواعت نمض نيمظنم وأ ىدارف صاوخلل ةحونمملا نكاسملا ءانب
،تاءانبلا هذه زاجنإ نود هلاح ىلع راقعلا نع لزانتلا ةداعإ

راخدالا راطإ يف ةينبملاو ،نيرخدملا ىلإ ةصتخملا ةيمومعلا تائيهلا لبق نم نكاسملا عيب ةنمضتملا دوقعلا )3
،ينكسلا

،ةيحالفلا ةهجولا تاذ وأ ةيحالفلا يضارألاب ةقلعتملا تالدابملا دوقع )٤

،ةيحالفلا ةهجولا تاذ وأ ةيحالفلا يضارألا ةنمضتملا عويشلا يف ءاكرشلا نيب لزانتلا دوقع )٥

راطإ يف ةيوستلا ساسأ ىلع ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا اهتررح يتلا ،ةيكلملا لقنب ةقلعتملا دوقعلا )6
،ةيراقعلا تاكلتمملا ريهطت

هيجوتلا نمضتملاو٠991 ةنس ربمفون81 يف خرؤملا٥2-٠9 مقر نوناقلا نم68 ةداملل اقيبطت ،ةدعملا دوقعلا )7
٤791 ةنس رياربف٠2 يف خرؤملا62-٤7 مقر رمألا راطإ يف اهب ردابملا تايلمعلا ةيوستل ،ممتملاو لدعملا ،يراقعلا

،تايدلبلا ةدئافل ةيراقع تاطايتحا نيوكت نمضتملاو

مقر يذيفنتلا موسرملا راطإ يف ةزجنملا ينكسلا لامعتسالا تاذ ةيراقعلا كالمألا نع لزانتلا تايلمع )8
ةلودلل ةعباتلا ةيراقعلا كالمألا نع لزانتلا تايفيكو طورش ددحي يذلا3٠٠2 ةنس تشغ7 يف خرؤملا962-3٠
 ،٤٠٠2 ةنس رياني لوأ لبق لالغتسالا زيح ةعوضوملا يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواودلو

يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيمومعلا تاسسؤملا لوصأ نع لزانتلا تايلمع )9
 ،ةصصوخلا تايلمع راطإ يف ةزجنملا كلت اذكو لامعلا ةدئافل ةلحنملا

72  يف خرؤملا2٠-7٠ مقر نوناقلا راطإ يف يراقعلا قيقحتلل ةيعامج ةيلمع ةلاح يف ،ةمربملا ةيكلملا دوقع )٠1
قيقحت قيرط نع ةيكلملا تادنس ميلستو ةيراقعلا ةيكلملا قح ةنياعم ءارجإ سيسأت نمضتملاو7٠٠2 ةنس رياربف
،يراقع

ةعباتلاو ةحوسمملا ينكسلا لامعتسالا تاذ تالحـملاب قلعتملاو يراقعلا لجسلا يف متي يذلا لوألا ءارجإلا )11
تشغ7 يف خرؤملا962-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا راطإ يف لزانتلل ةلباقلاو يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواودل

رييستلاو ةيقرتلا نيواودلو ةلودلل ةعباتلا ةيراقعلا كالمألا نع لزانتلا تايفيكو طورش ددحي يذلا3٠٠2 ةنس
.“٤٠٠2 ةنس رياني لوأ لبق لالغتسالا ديق ةعوضوملا يراقعلا
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ثلاثلا مسقلا
هعفدو مسرلا ةيفصت

متي ملو ،هالعأ2 -3٥3 ةداملا يف هيلع صوصنم وه امك ،يبسن لدعم قيبطت بّجوت اذإ ،بتتكي :7 -3٥3 ةداملا”
ةدعملا ةقيثولا يف ،بلاطلا لبق نم عّقومو قداصم يريدقت حيرصت ،يئاضقلا رارقلا وأ دقعلا يف ةميقلا ديدحت

.ضفرلا  ةلئاط تحت ،راهشإلل

 .ةلوادتملا راجيإلا تاونس عومجم غلبم ىلع قبطي مسر تاراجيإلا ىلع بترتيو

 : ةيتآلا دعاوقلا ،ةايحلا ىدم ماقملا عافتنالا قحو ةبقرلا ةيكلم ىلع قبطت

ةبقرلا ةيكلمو )7/٠1( راشعأ ةعبسب ،ةلماك ةنس )٠2( نيرشع نم لقأ عفتنملا نس ناك اذإ ،عافتنالا قح ردقي–
،راقعلا ةميق نم )3/٠1( راشعأ ةثالثب

ةبقرلا ةيكلمل ديزتو عافتنالا قح صخي اميف ةبسنلا هذه صقنت ،ةنس )٠2( نيرشع ةدملا تزواجت اذإ–
،ةمسق نودب تاونس )٠1( رشع ةرتف لكل ةبسنلاب )1/٠1(رشعب

ةعستب ةبقرلا ةيكلمو )1/٠1( رشعلاب عافتنالا قح ردقي ،عفتنملا رمع نم ةلماك ةنس )٠7( نيعبس نم ارابتعا–
 .)9/٠1( راشعأ

تاونس )٠1( رشع ةرتف لكل ةبسنلاب راقعلا ةميق نم )2/٠1( نيرشعب ةتباث ةدمل سسؤملا عافتنالا قح ردقي
 .عفتنملا رمع رابتعالا يف ذخألا نودو ةمسق نودب عافتنالا قح نم

طورش ددحي يذلا٠1٠2 ةنس تشغ٥1 يف خرؤملا3٠-٠1 مقر نوناقلا يف هيلع صوصنملا زايتمالا قح ردقي
ضغب ،راقعلا ةميق نم )6/٠1( راشعأ ةتسب ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا ةيحالفلا يضارألا لالغتسا تايفيكو
.نسلا نع رظنلا

 .ةلدابتملا ةيراقعلا قوقحلا وأ تاراقعلا لمجم ةميق ىلع مسرلا سسؤي ،تالدابملل ةبسنلابو

 .رخآلا فرطلل ةدئاعلا راقعلا ةميق ىلع ،ايفعم تالدابملا دقع يف فارطألا دحأ ناك اذإ ،قحتسملا مسرلا سسؤي

.اهب حرصملا راقعلا ةميق ىلع ،لوقنم لباقم راقع ليدبت ةلاح يف ،قحتسملا مسرلا ىفصي

ىلإ دئاعلا راقعلا ةميق ساسأ ىلع ،ايفعم فارطألا دحأ ناك اذإ ،ةمسقلا دوقعل ةبسنلاب ،قحتسملا مسرلا ىفصي
.ةمسقلا يف نيرخآلا نيكرتشملا

هذهب قلعتملا مسرلاب ّالإ ابلاطم ،طقف هتصح راهشإ بلطي يذلا مساقتملا نوكي ال ،ةيئاضقلا ةمسقلا ةلاح يفو
.ةصحلا

 .”جد٠1 نع لقت يتلا ميقلا وأ غلابملا ءازجأ نع رظنلا ضغي ،يراقعلا راهشإلا مسر ليصحتل ةبسنلاب

3 يف خرؤملا9٠-61 مقر نوناقلا نم8 ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ةداهشلا ميدقت بايغ يف :8 -3٥3 ةداملا”
مسر عفدل ،راطإلا اذه يف ةدعملا زايتمالا وأ ءانتقالا دوقع عضخت ،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ
 .”هالعأ2-3٥3 ةداملا نم2 ةرقفلاو ىلوألا ةرقفلل اقبط ،ةلاحلا بسح هتميقةددحملا يراقعلا راهشإلا

لادبتسالا سفن ىلإ مايقلا وأ ،نيدلا سفن ديق وأ ،يئاضقلا رارقلا وأ دقعلا سفن راهشإ ةلاح يف :9 -3٥3 ةداملا“
يف ،الماك مسرلا عفدي نأ نكمي ،ةيراقع تاظفاحم ةدع يف عونلا سفن نم ءارجإ وأ ،يئزجلا وأ يلكلا بطشلا وأ
رانيد افلأ هردق تباث مسر الإ عفدي ال ،ةلاحلا هذه يفو ،ىلوألا ةجردلاب راهشإلا اهيف بلط يتلا ةيراقعلاةظفاحملا
ةجردلاب راهشإلا اهيف بلط يتلاةظفاحملا نوكت نأ ةطيرش ،ىرخألا ةيراقعلاتاظفاحملا نم لك يف )جد٠٠٠2(
عفدلل تبثملا لصولاب راهظتسالا متي نأو ىرخألا ةيراقعلاتاظفاحملا ىدل عدوملا بلطلا يف ةحارص ةنيعم ىلوألا
.مسرلل لماكلا

ةداملا يف روكذملا لاصيإلا نع الضف ،بلاطلل مّلسي نأ ،مسرلا ليصحتب ماق يذلا يراقعلاظفاحملا ىلع نيعتي
.”كلذ هنم بلطي ام ردقب روكذملا لاصيإلا نم اخسن ،هاندأ٠1-3٥3
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لبق نم ددسيو .يراقعلا راهشإلا مسر عفدب راهشإلا قح نم ديفتسملا وأ بلاطلا لفكتي :٠1 -3٥3 ةداملا“
.لصو لباقم يراقعلاظفاحملا فرط نم اقبسم لّصحيو بلاطلا

قوقح وأ ةيقافتالا وأ ةينوناقلا نوهرلا ديق لاجم يف نامضلا ضرق نم ديفتسملا ،مسرلا عفد لمحتي
شماه ىلع ةنّودملا ،يئزجلا وأ يلكلا بطشلاو ضيفختلاو لادبتسالا دوقع اذكو اهديدجتو ينهرلا صيصختلا
.ةدوجوملا دويقلا

لوصحلا  بلط دنع ،ةحوسمملا تاراقعلاب قلعتملاو يراقعلا لجسلا يف لوألا ءارجإلا ىلع قبطملا مسرلا عفدي
.هلثمم وأ هبحاص فرط نم يراقعلا  رتفدلا ىلع

.”يراقعلاظفاحملا فرط نم أطخ باكترا ةلاح يف الإ ناددسملا ةمارغلاو مسرلا عجرتسي ال

ددسي )جد٠٠٠.1( رانيد فلأ غلبم يراقعلاظفاحملا لصحي ءارجإ وأ عاديإ ضفر رارق لكل :11 -3٥3 ةداملا“
  .دقعلا ررحم لبق نم

.”سسؤم ريغ ءارجإ وأ عاديإ ضفر ةلاح يف ةقيرطلا هذهبلصحملا غلبملا عجرتسي

ساسأك ةدمتعملا كلت نع ،ءاضتقالا دنع ،مسرلل ءاعوك ةدمتعملا ةميقلا لقت نأ نكمي ال :21 -3٥3 ةداملا“
.ليجستلا قوقح ةيفصتل

تلمعتسا يتلا ميقلا وأ غلابملا صقن ،ءارجإلا ذيفنت خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٤( عبرأ فرظ يف تبث اذإ
يف ايئاقلت لّصحي ،ليجستلا لاجم يف ةدمتعملا تابثإلا قرطل اقفو ،يراقعلا راهشإلا مسر ليصحتل ساسأك
رانيد يفلأـب هغلبم ددحي مسر ،ةيليمكتلا ةطيسبلا ةبسنلا ىلع ةدايز ،ةيئابجلا ةرادإلل عباتلا ليجستلا بتكم
  .)جد2.٠٠٠(

ةرقفلل اقيبطت يراقعلا راهشإلا مسر ددصب ليجستلا حلاصم لبق نمةلّصحملا غلابملا ايرهش عفدتو
 .”يراقعلاظفاحملا باسح ىلإ ،ةقباسلا

عبارلا مسقلا
ةفلتخم ماكحأ

ىلع ،ليجستلا قوقح مداقتب ةقلعتملا ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم9٥1 ةداملا ماكحأ قبطت :31-3٥3 ةداملا”
.”يراقعلا راهشإلا مسر تاليصحت

: يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم٤٥3  ةداملا ماكحأ لدعت :6٢ ةداملا

تاءارجإلا نوناق نم  ـه -3 رركم83 ىلإ2 رركم83و د -1 رركم83 داوملا ماكحأ ةاعارم عم ...:٤٥3 ةداملا“
.”...................... )رييغت نودب يقابلا( .................... نوناقلا اذه نم )٤ ةرقفلا(861و911و٥11و311 داوملاو ،ةيئابجلا

ثلاثلا مسقلا
عباطلا

: يتأي امك ررحتو ،عباطلا نوناق نم731 ةداملا ماكحأ لدعت :7٢ ةداملا

)ىتح رييغت نودب( ................................ لثملاب ةلماعملا تاءارجإ قيبطتب ساسملا نود:731 ةداملا“

نم رداص رارق بجومب اهتمئاق ددحت يتلا لودلا اياعرل ،لثملاب ةلماعملا ليبس ىلع ،اناجم ةريشأتلا مّلستو
.ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا

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

: يتأي امك ررحتو ،عباطلا نوناق نم3 رركم2٤1 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٨٢ ةداملا

: )ىتح رييغت نودب( ........ ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تاثعبلا اهمّلست يتلا دوقعلا عضخت:3 رركم2٤1 ةداملا“
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)جد( عباطلا مسردقعلا ةعيبط

ةيامحلا - ةايحلا ةداهش–

جاوزلا ةداعإ مدعو قالطلا مدع ،جاوزلا مدع ةداهش–

)إ ت ش( ةماقإلا رييغت ةداهش–
.اهب حرصملا ةميقلا نم جد٠٠٠.٠1 لك نع جد٠٠٤ غلبمب مسرلا اذه عفري
.طقف نيصبرتملا و ةبلطلل %٠٥ ةبسنب مسرلا اذه ضفخي

ءاويإلا ةداهش وأ لابقتسالا ةداهش–

يوبألا حيرصتلا–

ةدحو لك نع / قيدصتلا–

ةدحو لك نع / لصألا ىلع ةقباطملا ىلع داهشإلا–

ةدحو لك نع / ةقباطملاب اهيلع قداصملا ةخسنلا–

ةلاكولا–

يفرشلا حيرصتلا–

نفسلا ىلع ةيرئازجلا ةيسنجلا ءافضإ دوقع ةريشأت–

ةحالملل نفسلا ةيحالص وأ نمألا ةداهش ةريشأت–

يلئاعلا رتفدلاب ةصاخلا ةمجرتلا ميلست–

يلئاعلا رتفدلا نم ةيناث ةخسن ميلست–

يعرشلا لثمملا ةداهش–

عايضلاب حيرصتلا–

يلصنقلا ميقرتلا ةداهش–

ميقرتلا تالجس نم بطشلا ةداهش–

دج 200,00

دج 200,00

دج 4.000,00

دج 500,00

دج 200,00

دج 200,00

دج 200,00

دج 200,00

دج 500,00

دج 200,00

دج 25.000,00

دج 30.000,00

دج 2.000,00

دج 2.000,00

دج 500,00

دج 200,00

دج 200,00

دج 200,00

: يتأي امك ررحت ،عباطلا نوناق يف٥ رركم2٤1 ةدام ثدحت:٩٢ ةداملا

اميس ال رابتعالا نيعب اذخأ ،ميظنتلا قيرط نع ،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا ددحي:٥ رركم2٤1 ةداملا“
.”ةيراجتلا قئاثولا ىلع ةقداصملا لجأ نم هديدست بجاولا عباطلا قح غلبم ،لثملاب ةلماعملا أدبمب
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عبارلا مسقلا
لامعألا مقر ىلع موسرلا

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم9 ةداملا ماكحأ لدعت:٠٣ ةداملا

: ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت :9 ةداملا“

.................................. )رييغت نودب( .............................. )٥ ىلإ )1

.ةحنم نيزئاحلا )ىتح رييغت نودب( .................................... )6

.هالعأ عطاقملا يف ةروكذملا  ميقلا اهتاناوطسأ ةعس ىدعتت يتلا  تارايسلا ىلع قبطت ال ماكحألا هذه نأ ريغ

................................. )رييغت نودب( ....................... تارايسلا نع لزانتلا نكمي

ةـيـلودـلا ئــناوملا نيب اــم ةــحالــمــلــل ةزــهجملا ةــيــبــنــجألاو ةــيــنــطوــلا نــفسلا نــيوــمــتــل ةصصخملا داوملا مــيــلست )٤1
.ةيلودلا طوطخلا نتم ىلع تالحرب موقت يتلا ةيوجلا ةحالملا تاكرش تارئاطو

............................... )رييغت نودب( ................................ )72 ىلإ )٥1

داوملا اذكو ،٠1-٥٠و٠1-3٠ ةيفيرعتلا تايعضولا يف يلاوتلا ىلع ةجردملا ةرذلاو ريعشلا عيب تايلمع )82
.يشاوملا ةيذغأل ةهجوملاو ،32-9٠و32-3٠و32-2٠ ةيفيرعتلا تايعضولا يف ةجردملا تاجتنملاو

.”ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلا دنع ،عطقملا اذه قيبطت تايفيك ددحت

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم32 ةداملا ماكحأ لدعت:١٣ ةداملا

.%9 ـب ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل ضفخملا لدعملا ددحي:32 ةداملا“

: هاندأ ةنيبملا تامدخلاو تايلمعلاو لاغشألاو داوملاو تاجوتنملا ىلع لدعملا اذه قبطيو

: هاندأ ةروكذملا اهتاقتشم وأ تاجوتنملاب ةقلعتملا عيبلا تايلمع .١

تاجتنملا نييعتةيكرمجلا ةفيرعتلا مقر

1٠-1٠

٠٠.٠٥.٠1.٤٠8٠

٠-٤٠1

6٠-٠1

٠٠.٠9.٠9.1٠22

٠٠.٠1.93.7282

)ىتح رييغت نودب(............ لاغبلاو ريمحلاو ةنصحألا

.اهريغ ،ةجزاط رومت ---

لاطرخلا

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

.اهريغ ---

....................... )رييغت نودب يقابلا( ............... سلكلا ديرولك ---

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

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٥2 ةداملا ماكحأ لدعت :٢٣ ةداملا

تاجوتنملا ىلع قبطي ،يبسن لدعمو ةتباث ةصح نم نوكتي كالهتسالا ىلع يلخاد مسر سسؤي :٥2 ةداملا“
 : هاندأ ةدراولا تافيرعتلا بسحو ،لودجلا يف ةنيبملا
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تاجوتنملا نايب

لدعملاتاجوتنملا نييعتةيكرمجلا ةفيرعتلا مقر

نوملس3لصفلا م

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

٠3%

3٠.98 م

٠٠.٠٠.23.1٠8٠

٠٠.٠1.21.2٠8٠

٠٠.٠2.21.2٠8٠

٠٠.٠1.٠2.6٠8٠

٠٠.٠2.٠2.6٠8٠

٠٠.٠9.٠2.6٠8٠

٠٠.٠٠.٠2.318٠

٠٠.٠٠.11.٤٠9٠

٠٠.٠1.٠9.٤٠71

٠٠.٠2.٠9.٤٠71

ىرخأ ةهزن رخاوبو توخي

ةرشق نود رذالبلا زوج --

ةرشق نود  ّرم زول---

ةرشق نود ولح زول---

ثنيروك بنع---

نيناطلس---

اهريغ---

ففجملا خوخلا -

قوحسم ريغو سورهم ريغ دوسألا لفلفلا--

)ريعشلا صلختسم ىلع يوتحت يتلا كلت اهيف امب( ىولح---

لاعسلا دض ىولحو قلحلل صارقأ---

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

تافيرعتلا

.............................. )رييغت نودب(............................ةعجلا - الوأ

تيربكلاو ةيغبتلا تاجوتنملا - ايناث

تاحادقلاو تيربكلا -٥

)غك /جد ( ةتباثلا ةصحلا

٠2%

)جتنملا ةميق ىلع(يبسنلا لدعملا

رئاجسلا -1

دوسألا غبتلا )أ

رقشألا غبتلا )ب

راجيسلا -2

)ةشيشلا اهيف امب( نيخدتلا غبت -3

غضملاو قشنلل غبت -٤

٠٤6.1

٠٥2.2

٠٠6.2

286

187

٠1%

٠1%

٠1%

٠1%

٠1%

)ىتح رييغت نودب( ................... يئاهنلا جوتنملا يفىوتحملا غبتلل يفاصلا نزولا ىلع ةتباثلا ةصحلا دنتست
.كرامجلا ىدلةددحملا ةميقلا ىلع

: هاندأ ةنيبملا علسلاو تاجوتنملا ،كالهتسالا ىلع يلخادلا مسرلا ىلإ اضيأ عضخت
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لدعملاتاجوتنملا نييعتةيكرمجلا ةفيرعتلا مقر

٠٠.٠3.٠9.٤٠71

٠٠.٠٤.٠9.٤٠71

٠٠.٠٥.٠9.٤٠71

٠٠.٠6.٠9.٤٠71

٠٠.٠7.٠9.٤٠71

٠٠.٠8.٠9.٤٠71

٠٠.19.٠9.٤٠71

٠٠.29.٠9.٤٠71

٠٠.39.٠9.٤٠71

٠٠.99.٠9.٤٠71

٠٠.٠1.21.1٠12

٠٠.٠9.21.1٠12

٠٠.19.26.71٥8

٠٠.29.26.71٥8

٠٠.39.26.71٥8

٠٠.99.26.71٥8

٠٠.11.٠1.13٥8

٠٠.21.٠1.13٥8

٠٠.91.٠1.13٥8

٠٠.٠2.٠1.13٥8

٠٠.99.٠1.13٥8

٠٠.٠1.9٤.17٤8

٠٠.٠2.9٤.17٤8

٠٠.٠9.9٤.17٤8

ليمارك---

زول ىولح---

ءاضيبلا ةطالوكوشلا ىعدت تارضحم---

هلاكشأ لكب سوس قرع صلختسم---

ةسبلمو ةهباشم ةيركس تاعونصمو سبلم زول---

ةيكرت ىولح---

زوركسلاب ةرضحم ةيركس ةنيجع----

اغونلا ةنيجع----

زوللا ةنيجع----

اهريغ----

وأ تازكرملا وأ تايحورلا وأ تاصالخلا اهساسأ تارضحم---
)لئاوس( ةوهقلا اهساسأ

وأ تاـــــيـــــحورــــــلا وأ تاصالخلا اــــــهساسأ ىرــــــخأ تارضحــــــم---
ةوهقلا اهساسأ وأ تازكرملا

)ميدوملا ةزهجأ( تالوحمو توصلا تالدعم----

ةيمقرلا زيمرتلا كف ةزهجأ----

ةيسكع لاسرإ ةزهجأو ةيمقر ةددعتم لاسرإ ةزهجأ----

اهريغ----

ةيراطب وذ ناخد فشاك----

ىرخأ ناخد تافشاك----

قيرحلا نم هيبنتلل ىرخأ ةزهجأ----

ةقرسلا نم ةيامحلل ،ةيئابرهك هيبنت ةزهجأ---

اهريغ---

ةــحوــل و طــقــف ةدـــحاو ةـــيزـــكرـــم ةجلاـــعـــم ةدـــحو ىلع يوـــتحت---
ةشاشو ةرأفو حيتافم

يئوض فشاك وأ ةعباط عم ،اهريغ---

اهريغ---

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%
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:يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم رركم82 ةداملا ماكحأ لدعت:٣٣ ةداملا

وأ ةدروتسملا ،اهل ةلثامملا وأ ةيلورتبلا تاجوتنملا ىلع مسر ةلودلا ةينازيم حلاصل سسؤي :رركم82 ةداملا“
 .ةيكرمجلا ةبقارملا تحت عنصم يف اميس ال ،رئازجلا يف اهيلع لصحـملا

:ةيتآلا تالدعملل اقفو ،يتآلا لودجلا يف ةروكذملا تاجوتنملا ىلع مسرلا اذه قبطي

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٠3 ةداملا ماكحأ لدعت :٤٣ ةداملا

.ادقن ،ةبيرضلل ةعضاخ ةيلمع لك ىلع )ىتح رييغت نودب( ...........…رهشلا ناونعب مصخلا متي:٠3 ةداملا“

نم ربمسيد٠2 ةياغ ىلإ ةقحاللا تاحيرصتلا يف ،هالعأددحملا لجألا يف مصخي مل يذلا مسرلا ليجست نكمي
ةرتفلاب ةقلعتملا مصخلل ةلباقلا موسرلا نع ةلصفنم ةيفيكب مسرلا لجسي نأ بجي .لافغإلا يلت يتلا ةنسلا
 .”حيرصتلا عوضوم ةيراجلا

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم93 ةداملا ماكحأ لدعت :5٣ ةداملا

: نيب ةقالعلا نع ةجتان ةبسن بسح )ىتح رييغت نودب(......... ،مصخلل لباقلا مسرلا غلبم ضّفخي:93 ةداملا“

لامعألا مقرو ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل عضاخلا موسرلا جراخ لامعألا مقر يأ ،ةهج نم ،رسكلا طسب–
عفد نم ءافعإلاب ةممتملا تاميلستلاب قلعتملا لامعألا مقرو ،مسرلا اذهل ةعضاخلا تاجتنملا نم تارداصلاب قلعتملا
،مصخلا يف قحلا اهل يتلا ةافعملا تاجتنملاب قلعتملا لامعألا مقرو ،مسرلا كلذ

جتانلا لامعألا مقر ةفاضإ عم ،ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا غلابملا يأ ،ىرخأ ةهج نم كرتشملا مساقلا نيبو–
ةميقلا ىلع مسرلا قيبطت لاجم جراخ عقاولا لامعألا مقرو مصخلا يف قحلا اهل سيل يتلا ةافعملا لامعألا نع
.ةفاضملا

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

 : يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم76 ةداملا ماكحأ لدعت :6٣ ةداملا

ءافعإلاب ءارشلا قفو تمت يتلا كلت وأ ءافعإلابةققحملا تايلمعلا وأ عيبلا تايلمع للعت نأ بجي:76 ةدامـلا“
ةبيرضلل عضاخلا فرط نم اينورتكلإ اهجذومن ليمحت نكمي تاداهش ةطساوب ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلاب ءارشلا ةداهش نم وأ ءافعإلا نم ديفتسملا

.ةيلمعلاب وأ ءارشلاب مايقلا ءانثأ كرامجلا حلاصمل وأ هدرومل ديفتسملا فرط نمةلمحملا ةداهشلا ملسُت

تاداهش يئابجلا فلملل ةريسملا ةحلصملا مّلست ،ذيفنتلا زيح ءارجإلا اذه عضو ةياغ ىلإو ةيلاقتنا ةلحرمك
.”ًاّيفرظ ةحونمملا كلت اذكو ءافعإلا

 :يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم3٠1 ةداملا ماكحأ لدعت :7٣ ةداملا

)رتلتكه/جد( مسرلاداوملا نييعتةيكرمجلا ةفيرعتلا مقر

٠٠,٠٠٤.1

٠٠,٠٠3.1

٠٠,٠٠٤.1

٠٠,٠٠٤

”....... )رييغت نودب( .......

٠1.72 .م

٠1.72 .م

٠1.72 .م

٠1.72 .م

11.72 .م

.................................................... زاتمملا نيزنبلا

.................................................... يداعلا نيزنبلا

............................... صاصرلا نم يلاخلا نيزنبلا

.............................................................. ليوأ زاغ

................................ دوقولا / عيمملا لورتبلا زاغ
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ريتاوف ىلع )ىتح رييغت نودب( ............................... اوراتخا نيذلا ةبيرضلاب نينيدملا ىلع:3٠1 ةدامـلا“
.ينوناقلا قرافلل ارظن كلذو ،تامدخلا وأ تايرتشملا

،ةهج نم ةقباسلا ةنسلل هلامعأ مقر نيبي نيتخسن نم حيرصت ،ةنس لك نم ليربأ٠2 هاصقأ لجأ يف عاديإ -3
،هالعأ ةدراولا ماكحألل اقبط ةعوفدملا طاسقألاو ،العف ةقحتسملا قوقحلا نيب ةنراقملا نع ةجتانلا ةبيرضلا ةمتت عفدو
 .كلذ رمألا ىضتقا اذإ

.”.................. )رييغت نودب يقابلا( ....................... دئاز غلبم دوجو ةلاح يف

سماخلا مسقلا
ةرشابملا ريغ بئارضلا

:يتأي امك ررحتو ،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم892 ةداملا ماكحأ لدعت :٨٣ةداملا

.ةيلاملا ريزو )ىتح رييغت نودب(.....،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت:892 ةداملا“

يواسي مهسأ تاذ تاكرش مهل نيذلا نويونعملا صاخشألا الإ”غبتلا يعناص“ ةفصب دمتعي نأ نكمي ال
ةنيزخلا ىدل باسح يف هقوفي وأ جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥ غلبم ةكرشلا ءاشنإ خيرات دنع لماكلابررحملا اهلامسأر
.ةكرشلا مساب احوتفم ةيمومعلا

وأ قشنلل ةهجوملا ةيغبتلا داوملا يعناص نأ ريغ ،لقألا ىلع )ىتح ريغت نودب( ........... عناص دامتعا عضخي
.صتخم يبنجأ كيرش عم ةكارشلا طورشب مازتلالا مهيلع بجي ،غضملا

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

:يتأي امك ررحتو ،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نمض رركم892 ةدام أشنت :٩٣ ةداملا

وأ رربملا ريغ بحسلا ّنإف ،هب لومعملا عيرشتلا اهيلع صني يتلا تابوقعلا نع الضف: رركم892 ةداملا“
ربتعي ،هالعأ ةروكذملا892 ةداملا يف هيلع صوصنملا ةنيزخلا باسح يف ةعدوملا غلابملل ينوناقلا ريغ لامعتسالا

.”دامتعالا بحس هنع بترتيو ةيعامتجالا قوقحلا لامعتسا يف افسعت

رركم سماخلا مسقلا
ةيئابج تاءارجإ

:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم91 ةداملا ماكحأ لدعت:٠٤ ةداملا

 .ةباقرلا عوضوم )ىتح رييغت نودب( ............... تاحيرصتلا شتفملا بقاري:91 ةداملا“

 .ةيوفش تاحيضوت )ىتح رييغت نودب( .......................................... نيينعملل عمتسي امك

.ايباتك هبلط )ىتح رييغت نودب( .......................... ةبيرضلاب فلكملا ضفري امدنع

.اموي )٠3( نيثالث نع )ىتح رييغت نودب( .......................... ةيباتكلا تابلطلا نيبت نأ بجي

:يبيرضلا عاضخإلا تاءارجإ نالطب ةلئاط تحت ،كلذ لبق هيلع نكل ،تاحيرصتلا ححصي نأ شتفملل نكمي

ةداعإ لكل ةبسنلاب ،حوضو لكب هل نيبي نأ ىلع هب مايقلا ررقملا حيحصتلا ةبيرضلاب فلكملا ىلإ لسري نأ–
باسحو يبيرضلا عاضخإلا سسأ اذكو ،كلذل ةقباطملا بئارضلا نوناق داومو كلذ ىلإ تعد يتلا بابسألا ،ميوقت
،ةبترتملا بئارضلا

،هرايتخا نم راشتسم تامدخب هتناعتسا ةيناكمإب ةبيرضلاب فلكملا غّلبي نأ–

ّدعيو .اموي )٠3( نيثالث لجأ يف هتاظحالم ميدقت وأ هتقفاوم نع نالعإلا ىلإ ينعملا ةبيرضلاب فلكملا وعدي نأ–
.ينمض لوبق ةباثمب لجألا اذه يف درلا مدع

.مالتسالاب راعشإ عم )ىتح رييغت نودب( ........................ ميوقتلا ةداعإب راعشإلا لسري

.”.................................................. )رييغت نودب يقابلا( ...................................................
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: يت أي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم رركم91 ةداملا ماكحأ لدعت :١٤ ةداملا
ججحتلا زوجي ال ،ةواتإو مسرو قحو ةبيرض لكب ةقلعتملا تاحيرصتلا ةبقارم لالخ: رركم91 ةداملا“

اهل ديعت نأو اهداعبتسا اهل قحي يتلا ةيئابجلا ةرادإلا ىدل نوناقلا لامعتسا يف فسعتل ةلكشملا تادنتسملاب
  .يقيقحلا اهعباط

ةيعضو ةماقإ ىلإ فدهت وأ ،يقيقحلا اهنومضم يفخي ايمهو اعباط يستكت تناك ءاوس ،تادنتسملا هذهو
ةبيرضلا ضيفخت وأ صلمتلا وأ ةيئابجلا تازايتمالا نم ةدافتسالا يه ىلوألا اهتياغ ةتحب ةعنطصم ةينوناق
هتطشنأ وأ هتيعضو ىلإ رظنلاب ريخألا  اذه اهعفدي نأ ضورفملا نم ناك يتلا ،رمألاب ينعملا ىلع ةقحتسملا
.ةيقيقحلا

صخي نوناقلا لامعتسا يف افسعت لكشت تادنتسم دوجو ،انوناق ةيئابجلا ةرادإلا دكؤت امدنع لاحلا وه كلذك
 .اهديدستو اهتيفصتو ،ةواتإ وأ مسر وأ قح وأ ةبيرض لك ءاعو

نوناقلا لامعتسا يف فسعتلا ةسارد ةنجل ىلع عازنلا ضرعي ،حيحصتلا ساسأ لوح فالخ بوشن ةلاح يف
.ةبيرضلاب فلكملا نم بلط ىلع ءانب كلذو ،راطخإلا مالتسا نم ءادتبا )٠3( اموي نيثالث لجأ يف

.”كلذب ةبيرضلاب فلكملا غالبإو ةنجللاب ةناعتسالا ةيئابجلا ةرادإلل نكمي ،لودجلا دادعإ لبق

:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نمض1 رركم91 ةدام أشنت :٢٤ ةداملا

عوضخلا لبق ،ةيئابجلا ةرادإلل ةبيرضلاب فلكملا أجل اذإ ،هالعأ رركم91 ةداملا ماكحأ قبطت ال:1رركم91 ةداملا“
ماكحأل اقبط يئابج ررحم قيرط نع ،نوناقلا لامعتسا يف فسعت اهنأ ىلع تادنتسملا فينصتو ةيئابج ةبقارمل
هذهل يقيقحلا نومضملا ريدقتل ةمزاللا رصانعلا لكب هلالخ نم ابوجو اهدميل ،هالعأ1 رركم٤71و رركم٤71 نيتداملا
.تادنتسملا

نم ءادتبا ،رهشأ )٤( ةعبرأ لجأ يف يئابجلاررحملا ىلع ةرادإلا در مدع ةلاح يف اضيأ ماكحألا هذه قبطت ال
.”ةلاحإلا خيرات

:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نمض2 رركم91 ةدام أشنت :٣٤ ةداملا

نوناقلا لامعتسا يف فسعتلا تالاح ةساردل ةنجل بئارضلل ةماعلا ةيريدملا ىدل أشنت:2رركم91 ةداملا“
: نم نوكتت ،نوناقلا اذه نم رركم91 ةداملا اهيلع صنت يتلا ،يئابجلا

،نييئابجلا ميظنتلاو عيرشتلا ريدم–
،تاقيقحتلاو ثاحبألا ريدم–
،تاعزانملا ريدم–
،ةلاحلا بسح ،بئارضلل يوهجلا ريدملا وأ تاسسؤملا تايربك ريدم–
،ررقملا ةفصب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا نم ريدم بئان–
،يبساحم ريبخ–
.قثوم–

اميس ال ،ةءافك يوذ صاخشأ تامدخب ةناعتسالا ةنجلل نكمي ،بئارضلل ماعلا ريدملا نم بلط ىلع ءانب
.نوناقلا ةذتاسأ

.نيكراشملا تارارق يواست ةلاح يف احجرم اتوص كلميو اهريس تايفيك ددحي ،ةنجللا ماعلا ريدملا سأرتي
.هليثمتل ايماحم راتخي نأ ريخألا اذهل نكميو ،ةبيرضلاب فلكملل عامتسالا متيو

.”جردملا بلطلا يف لصفلل رهشأ )6( ةتس لجأ ىدعتت ال نأ ةنجللا ىلع بجي

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق يف3 رركم91 ةدام ثدحت:٤٤ ةداملا

فلكملا عم ةيقافتالا وأ ةقيثولا فارطأ لك نماضتت ،نوناقلا لامعتسا يف فسعتلا ةلاح يف:3رركم91 ةداملا“
تاروانملا ةلاح يف ةررقم ةيئانج تابوقع قيبطتو تادايزلا ديدستل ،ةرربملا ريغ نويدلا ميوقت دنع ةبيرضلاب
.ةيسيلدتلا
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عاضخإلا ةمظنأ ءازإ ةيئابج راثآ قحلا لامعتسا يف فسعتلا ءارجإ ىلع بترتت ،تادايزلا هذه ىلإ ةفاضإلاب
: اميس ال ،دادرتسالا قحو ةبقارملا تاءارجإو يبيرضلا

،ةيئانثتسالا ةمظنألاو ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالا قح ءانثتسا–

،ةيهتنملايبساحملا قيقحتلا ةيلمع ديدجت ةداعإ ةيناكمإ–

،ناكملا نيع يف قيقحتلا لاجآ ديدمت ةيناكمإ–

،)2( نيتنسب مداقتلا لجأ يف ديدمت–

،طيسقتلاب عفدلا لودجو %٠2 ـب ردقملا عفدلل ينوناقلا ليجأتلا قح ءانثتسا–

.”شغلا لامعأ يبكترمل ةينطولا ةيقاطبلا يف ليجستلا–

: يتأي امك ررـحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم2رركم٠2 ةداملا ماكحأ لدعت :5٤ ةداملا

،هالعأ رركم٠2و٠2 نيتداملا يف ةررقملا ةعجارملا لالخ ةيئابجلا ةرادإلا ناوعأ ىلع بجي:2رركم٠2 ةداملا“
رركم961 ةداملا ماكحأ بجومب اهيلع صوصنملا كلتل ةلثامم نوكت قئاثولا )ىتح رييغت نودب( ............................

.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٠61 ةداملا يف ةروكذملا ةفلاحتملا تاكرشلل ةبسنلاب ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم

امك .بلط لك دنعنيققحملا ناوعألا ىلإ اهكسمت يتلا ةيليلحتلاةبساحملا مدقت نأ تاسسؤملا ىلع نيعتي
.بلط لك دنع ةدحوملا تاباسحلا ،قيقحتلا ناوعأل مدقت نأ ةدحوم ةبساحم كسمت يتلا تاسسؤملا ىلع نّيعتي

..................................................... ةيرورض شتفملا اهاري يتلا طاقنلا ةحارص ةبوتكملا تابلطلا نّيبت نأ بجي
.”.................................................................................. )رييغت نودب يقابلا(

،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم يناثلا ءزجلا نم لوألا بابلا نم3 لصفلا نم3 مسقلا نمض سسؤت :6٤ ةداملا
:يتأي امك ناررحت ،1 رركم33و رركم33 ناتدام

ثلاثلا مسقلا
كالمألا ىلع ةبيرضلاو لامعألا مقر ىلع موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

ةداعإ يف ةيئابجلا حلاصملا عرشت ،كالمألا ىلع ةبيرضلا لاجم يف ايئاقلت ةبيرضلا تضرف اذإ : رركم33 ةداملا“
صوصنملا ةايحلا طمن رصانعو كالمألل ةيجراخلا اهرهاظم بسح ،ةبيرضلاب نيفلكملل ةيكلملا ةيعضو ليكشت
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم89 ةداملا يف اهيلع

نيذلاو كالمألا ىلع ةبيرضلاب نيينعملا ةبيرضلاب نيفلكملل ةيكلملا ةيعضو ليكشت ةداعإ تاجايتحال ةبسنلاب
نوناقلل اقبط ،تامولعملل لدابت راطإ يف بلط ميدقت ةيئابجلا حلاصملا ىلع بجي هنإف ،جراخلا يف اكالمأ نوزوحي
.هب لومعملا يقافتالا يئابجلا

: ىلع بجي ،كالمألا ىلع ةبيرضلا قيبطت لجأ نمو

نيوانعو باقلأو ءامسأ نمضتي لصفم فشكب ايميلقإ ةصتخملا ةيئابجلا ةرادإلا  ديوزت تارايسلا ءالكو–
،جد٠٠٠.٠٠٠.٠1 غلبم اهرعس زواجتي ةيحايس تارايس اونتقا نيذلا مهنئابز

نيوانعو باقلأو ءامسأ نمضتي لصفم فشكب ايميلقإ ةصتخملا ةيئابجلا ةرادإلا ديوزت تارهوجملا يعئاب–
،ةرخاف تارهوجم اونتقا نيذلا مهنئابز

نيوانعو باقلأو ءامسأ نمضتي لصفم فشكب ايميلقإ ةصتخملا ةيئابجلا ةرادإلا ديوزت عيبلا يظفاحم–
.ينلعلا دازملا يف عيبلا قيرط نع ةميق ءايشأ نونتقي نيذلا صاخشألا

حيرصت مدع تبثت رصانع دوجو ةلاح يفو .لامعألا مقرل ةيرهشلا تاحيرصتلاب فوشكلا هذه قفرت نأ بجي
.مهطاشن صوصخب ةقمعم تاقيقحت يف عورشلا متي هنإف ،مهنئابزب هالعأ نيروكذملا نيينعملا

يتلا داريتسالا تايلمعل الصفم افشك ايميلقإ ةصتخملا ةيئابجلا ةرادإلا ىلإ ايرود كرامجلا حلاصم لسرتو
: تلمش يتلاو ،صاوخلا اهب ماق

،جد٠٠٠.٠٠٠.٠1 غلبم اهتميق زواجتت يتلا تارايسلا–
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،ةهزنلا نفسو توخيلا–
،نكس تابرع–
،لويخلا–
،ةهزنلا تارئاط–
،ةسيفنلا نداعملاو بهذلاو ةميركلا راجحألاو تارهوجملا–
.”نيماسرلا رابك تاحول–

،ةعبات يه مهتيوه ديدحتو كالمألا ىلع ةبيرضلاب نيينعملا صاخشألا نع ثحبلا ةمهم ّنإ:1رركم33 ةداملا“
.”تاعجارملاو ثاحبألا حلاصم صاصتخال ،يساسأ لكشب

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٥7 ةداملا ماكحأ لدعت :7٤ ةداملا

ىلع ةررحم ةينوناق ةلاكو رهظتسي نأ ،ريغلا باسحل ىوكش دناسي وأ مدقي صخش لك ىلع بجي:٥7 ةداملا“
.ليجستلا تاءارجإلو عباطلا قحل ةعضاخ ريغو ةيئابجلا ةرادإلا اهمّلست ةعوبطم

هتفصب ،هنع الثمم نّيع يذلا ،ينهملا وأ يراجتلا هطاشن ناونعب ،لخدتي ال يذلا ةبيرضلاب فلكملا ىلع نيعتي
.انوناق ةلهؤملا حلاصملا ىدل هعيقوت ىلع قيدصتلا ،الكوم

.ىوكشلا يف ةروكذملا بئارضلا ديدست )ىتح رييغت نودب(................... ةلاكولا ميدقت طرتشي ال ،هنأ ريغ

.”رئازجلا يف هل انطوم ذختي )ىتح رييغت نودب( ................................... كتشم لك ىلع بجيو

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم77 ةداملا ماكحأ لدعت :٨٤ ةداملا

 ............................................ )رييغت نودب( ................................ - )77:1 ةداملا“

يف ،بئارضلل يئالولا ريدملا مساب ،بئارضلا زكرم سيئر ّتبي ،نوناقلا اذه نم87 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم - )2
.هزكرمل نوعباتلا ةبيرضلاب نوفلكملا اهعفري يتلا ةيعازنلا ىواكشلا

نع اهغلبم ّلقي يتلا اياضقلا يف ةيعازن تارارق رادصإ لجأ نم هتطلس بئارضلا زكرم سيئر سرامي
.اهيواسي وأ )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥( رانيد نويلم نيسمخ

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

ضرف ءارجإ سفن )ىتح رييغت نودب( ...................3و2 نيترقفلا يف ةروكذملا صاصتخالا دودح لمشت - )٤
.ةبيرضلا

.”...................................)رييغت نودب( .......................  - )٥

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم87 ةداملا ماكحأ لدعت :٩٤ ةداملا

 .بئارضلل ماعلا ريدملا هردصي )ىتح رييغت نودب( ............ ضيوفت بئارضلل يئالولا ريدملا نكمي:87 ةداملا“

.امهتطلس تحت نيعوضوملا ناوعألا ىلإ )ىتح رييغت نودب(..... بئارضلا زكرم سيئر نم لكل نكمي

 .”بئارضلل ماعلا ريدملا )ىتح رييغت نودب( ................................................ حنم طورش ددحت

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم18 ةداملا ماكحأ لدعت:٠5 ةداملا

................................. )رييغت نودب( ................................... )1 -:18 ةداملا“

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

.سيئرلا فرط نم )ىتح رييغت نودب( ................ ناجللا نع ةرداصلا ءارآلا لّلعت نأ بجي )3

يئالولا ريدملا وأ تاسسؤملا تايربك ريدم فرط نم ،ةلاحلا بسح ،ةبيرضلاب فلكملل قفاوملا رارقلا غلبيو
.ةنجللا يأر مالتسا خيرات نم ءادتبا ،دحاو رهش لجأ يف ،بئارضلل
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................................................ )رييغت نودب( ................................ )٤

.”................................................ )رييغت نودب( ................................ )٥

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم رركم18 ةداملا ماكحأ لدعت:١5 ةداملا

: ةيتآلا نعطلا ناجل أشنت - : رركم18 ةداملا“

: يتأي امك ةلّكشم )ىتح رييغت نودب( ................................ ،ةيالو لك ىدل أشنت )1

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

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

،لقألا ىلع بتكم سيئر ةبترب ةراجتلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا نع )1( دحاو لثمم–

،لقألا ىلع بتكم سيئر ةبترب ةعانصلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا نع )1( دحاو لثمم–

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

،ةيالولل ةعانصلا و ةراجتلا ةفرغ نع )1( دحاو لثمم–

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

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

.ةديدج تانييعت )ىتح رييغت نودب(...................،ةافولا ةلاح يف

.يراشتسا توص  )ىتح رييغت نودب( ................... ،مضت نأ ةنجلل نكمي

. بئارضلل يئالولا ريدملا فرط نم نيعي ،بئارضلل يسيئر شتفم ةبترب نوع ررقملاو نيمألا ماهم ىلوتي

.ةنجللا لاغشأ ماتتخا خيرات )ىتح رييغت نودب( ..................... مازتلالل  ةنجللا ءاضعأ عضخي

: يتأي امك ةلّكشم )ىتح رييغت نودب( ...................... ،ةيوهج ةيريدم لك ىدل أشنت )2

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

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

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

،لقألا ىلع بتكم سيئر ةبترب ةراجتلاب ةفلكملا  ةيوهجلا ةيريدملا نع )1( دحاو لثمم–

ةيوهجلا ةيريدملا ةيعضو رقم نضتحت يتلا ةيالولا يف ةعانصلاب ةفلكملا ةيريدملا نع )1( دحاو لثمم–
،لقألا ىلع بتكم سيئر ةبترب ،بئارضلل

،بئارضلل  ةيوهجلا ةيريدملا رقم نضتحت يتلا ةيالولا يف ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ نع )1( دحاو لثمم–

،بئارضلل  ةيوهجلا ةيريدملا رقم نضتحت يتلا ةيالولل  ةيحالفلا ةفرغلا نع )1( دحاو لثمم–

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

.ةديدج تانييعت )ىتح رييغت نودب(............................... ،ةافولا ةلاح يف

.يراشتسا توص )ىتح رييغت نودب(.........................،مضت نأ ةنجلل نكمي

.بئارضلل يوهجلا ريدملا فرط نم نّـيعي ،بئارضلل يسيئر شتفم ةبترب نوع ررقملاو نيمألا ماهم ىلوتي

.ةنجللا لاغشأ ماتتخا خيرات )ىتح رييغت نودب(.........مازتلالل  ةنجللا ءاضعأ عضخي

: يتأي امك ةلّكشم )ىتح رييغت نودب(........ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا ىدل أشنت )3

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

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

،ريدم ةبترب ةعانصلاب ةفلكملا  ةرازولا نع لثمم–

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

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

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

.ريدم بئان ةبترب هلثمم وأ تاسسؤملا تايربك ريدم–

.”..............................)رييغت نودب يقابلا(............................. ،ةافولا ةلاح يف

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم28 ةداملا ماكحأ لدعت:٢5 ةداملا

بئارضلا زـــكرـــم سيـــئرو بئارضلـــل يئالوـــلا رـــيدملا نـــع ةرداصلا تارارـــقـــلا عـــفرـــت نأ نـــكـــمـــي )28:1 ةداملا“
.ةيرادإلاةمكحملا مامأ )ىتح رييغت نودب( .............................

نم يذلا راعشإلا مالتسا موي نم ءادتبا ،رهشأ )٤( ةعبرأ لجأ يف ةيرادإلاةمكحملا مامأ ىوعدلا عفرت نأ بجي
دعب وأ لبق غيلبتلا ناك ءاوس ،هاوكش نأشب ذختملا رارقلاب ةبيرضلاب فلكملا بئارضلل يئالولا ريدملا غّلبي هلالخ
 .ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم2-67 ةداملا يف اهيلإ راشملا لاجآلا ءاهتنا

نم اهغيلبت مت يتلا ترارقلا ،هالعأ روكذملا لجألا سفن يف ،ةصتخملا ةيرادإلاةمكحملا مامأ عفرت نأ نكمي امك
اذه نم رركم18 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيزكرملاو ةيوهجلاو ةيئالولا نعطلا ناجل يأر ذخأ دعب ،ةرادإلا فرط

.نوناقلا

،هالعأ2-67 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا يف ،بئارضلل يئالولا ريدملا رارق مّلستي مل كتشم لكل نكمي - )2
 .افنآ روكذملا لجألا يلت يتلا رهشأ )٤( ةعبرألا لالخ ةيرادإلاةمكحملا مامأ عازنلا عفري نأ

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

:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم1-٤9 ةداملا ماكحأ لدعت:٣5 ةداملا

يف لودجلا جاردإ ةنس يلت يتلا ةسماخلا ةنسلا نم ءادتبا ،اوبلطي نأ بئارضلا يضباقل زوجي )٤9:1 ةداملا“
.ليصحتلل ةلباقلا ريغ ةيئابجلا هبشو ةيئابجلا موسرلاو بئارضلا صصحل ةميقلا مادعنا رارقإ ،ليصحتلا

يتلا صصحلل ةروكذملا ةدملا ءاضقنا لبق بئارضلا يضباق فرط نم ةميقلا مدع رارقإ بلط نكمي ،هّنأ ريغ
.اهليصحت ةيلباق مدع تابثإ نكمي

 .ميظنتلا قيرط نع ليصحتلا ةيلباق مدع ججحو بابسأ ددحت

ةبسنلاب ليصحتلا يف لودجلا جاردإ ةنس يلت يتلا ةسماخلا ةنسلا نم ءادتبا ةميقلا مدع رارقإ بلط نكمي
.اهليصحت ةيلباق مدع بابسأ ميدقت نود ميظنتلا قيرط نع هديدحت متي اغلبم زواجتت ال يتلا صصحلل

نيفلكملا ةمذ ئربي ال هنكلو ،هتيلوؤسم نم بئارضلا ضباق ءاربإ ىوس هــــل رـــثأ ال ،ةــمــيــقلا ميدــع يف جاردإلا ّنإ
.مداقتلا متي مل املاط ،ديدج نم مهلاح رسيت اذإ ،مهدض ةيرسقلا تاءارجإلا ذاختا ةدواعم بجي نيذلا ةبيرضلاب

تايفيكلا بسح بئارضلل يئالولا ريدملا ىلإو بئارضلل يوهجلا ريدملا ىلإ تابلطلا يف ّتبلا ةطلس لّوخت
.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم39 ةداملا يفةددحملا صاصتخالا ةجردو

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

.”.........................................)رييغت نودب(............................................. )3

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٤٠1  ةداملا ماكحأ لدعت:٤5 ةداملا
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ءانب ةيئابجلا نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا ةيئازجلا تابوقعلا قيبطت فدهب تاعباتملا متت -1 :٤٠1 ةداملا“
 .بئارضلل يئالولا ريدملا وأ تاسسؤملا تايربك ريدم نم ىوكش ىلع

تافلاخملاب ةقلعتملا كلت ءانثتساب ،اهيف عورشلا بئارضلل يئالولا ريدملا ىلع بجي يتلا ىواكشلا متت الو -2
ضرغلا اذهل ةأشنملا ةنجللا نم قفاوملا يأرلا ىلع لوصحلا دعب ّالإ ،عباطلا قحو ةرشابملا ريغ بئارضلاب ةلصتملا
.بئارضلل ةيئالولا ةيريدملا اهعبتت يتلا ةصتخملا بئارضلل ةيوهجلا ةيريدملا ىدل

 .”...................................)رييغت نودب يقابلا( .................... ثادحإ ددحي

:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق  نم٠61 ةداملا ماكحأ لدعت:55 ةداملا

بئارضلا ديدستو ةيئابجلا تاحيرصتلا عاديال لحمك تاسسؤملا تايربكب ةفلكملا ةيريدملا نيعت:٠61 ةداملا“
: ىلإ ةبسنلاب ،موسرلاو

،تاقورحملاب قلعتملا عيرشتلل عضخي يذلاتاقورحملا عاطق يف طشنت يتلا تاعمجتلا وأ تاكرشلا–
،ممتملاو لدعملا

غلبم يواسي امدنع يقيقحلا ماظنلل عضخي يدقاعت راطإ يف اتقؤم رئازجلاب ةطشانلا ةيبنجألا تاكرشلا–
،ةيلاملا ريزو نم رارق بجومب ددحي اغلبم قوفي وأ دوقعلا وأ دقعلا

سوؤر تاكرشل يئابجلا ماظنلل عوضخلا اوراتخا نيذلا صاخشألا تاكرش اذكو لاومألا سوؤر تاكرش–
مقر يواسي يتلا ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم631 ةداملا يف هيلع صوصنم وه امك لاومألا
،ةيلاملا ريزو نم رارق بجومب ددحي اغلبم قوفي وأ يونسلا اهلامعأ

ددحي اغلبم قوفي وأ ةوضعلا تاكرشلا ىدحإل يونسلا لامعألا مقر يواسي امدنع تاكرشلا تاعمجت–
.”ةيلاملا ريزو نم رارق بجومب

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم661 ةداملا ماكحأ لدعت:65 ةداملا

تاسسؤملاب )ىتح رييغت نودب(........ ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا تاحيرصت لك زكرمت بجي:661 ةداملا“
.تادحولا هذه لك صخي اميف بئارضلا زكرمو ىربكلا

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

:يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم رركم961 ةداملا ماكحأ ممتت:75 ةداملا

......................... ،ةفلاحتم نوكت امدنع ،هالعأ٠61 ةداملا يف ةروكذملا تاكرشلا ىلع نيعتي: رركم961 ةداملا“
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم1٤1 ةداملا موهفمب اهب ةلصتملا )ىتح رييغت نودب(

ةيريدم صاصتخا نمض جردنت ال يتلا ةيبنجألا تاكرشلاو تاكرشلا تاعمجت ىلع ةيمازلإلا هذه قبطت امك
.تاسسؤملا تايربك

 .”............................)رييغت نودب يقابلا(................. قئاثولا ميدقت رذعت نع بترتي

:يتأي امك ررحت ،2 رركم961 ةدام ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نمض أشنت :٨5 ةداملا

اهددحي يتلا طورشلاو لاجآلا يف اينورتكلإ عفدلاو حيرصتلا تامازتلا باتتكا متي:2 رركم961 ةداملا“
.تاسسؤملا تايربك ةيريدمل ةعباتلا تاسسؤملل ةبسنلاب هب لومعملا يئابجلا عيرشتلا

 .”ةيلاملا ريزو نع رداص رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

سداسلا مسقلا
ةفلتخم ةيئابج ماكحأ

ةيلاملا نوناق نمضتملاو11٠2 ةنس ويلوي81 يف خرؤملا11-11 مقر نوناقلا نم٤1 ةداملا ماكحأ لدعت:٩5 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةلدعملا ،11٠2 ةنسل يليمكتلا
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ىلع مسرلا نم )ىتح رييغت نودب(........... ةيساسألا ةيئاذغلا تويزلاو ركسلا عيب تايلمع ىفعت:٤1 ةداملا“
 .11٠2 ةنس تشغ13 ىلإ رياني لوأ نم حوارتت يتلا ةرتفلل قبطملا ةفاضملا ةميقلا

........................... نمض ماخلا ركسلا نم تادراولا ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ىفعت امك
.هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا ةرتفلل اهتلاح ىلع عيبلل ةهجوملا )ىتح رييغت نودب(

مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ةماخلا ةيئاذغلا تويزلاو ماخلا ركسلا ىفعي ،11٠2 ةنس ربمتبس لوأ نم ءادتبا
هذه يفو .ميظنتلا قيرط نعددحملا راعسألا فقس يف زواجت اهعاضخإ ىلع بترتي امدنع ةفاضملا ةميقلا ىلع
.عيزوتلا لحارم فلتخم يف ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإ نم ةينعملا داوملا ديفتست ،ةريخألا ةلاحلا

.مكحلا  اذه ذيفنت نم ءادتبا ريبدتلا  اذه لوعفم يرسي

فييكتو ريركت ةيلمع تاكلهتسم نم اهريغو تالخدملا لك ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم اضيأ ىفعت
املاح ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلاب ظافتحالا عم ،ةقباسلا تارقفلا يف ةروكذملا ةيئاذغلا تويزلا

.روذبلا قحس عناصمل لالغتسالا ديق عضولا متي

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

نوناق نمضتملاو٠1٠2  ةنس تشغ62 يف خرؤملا1٠-٠1 مقر رمألا نم62 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٠6 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٠1٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

)٥( سمخ نع اهرمع لقي يتلا )خ.س( ةصاخلا تارايسلا فنص يف ةمقرملا تارايسلا عضخت:62 ةداملا“
مسر ىلإ ،رئازجلا يف ةأشنملا تاكرشلا فرط نم اهعاضخإ ماظن ناك امهم ،تاكرشلا ةينازيم يف ةروكذملاو تاونس
: يتأي امك هغلبم ددحي يونس

مسرلا ةفيرعتءانتقالا دنع ةرايسلا ةميق

جد٠٠٠.٠٠٠.6 و جد٠٠٠.٠٠٥.3 نيب ام

جد٠٠٠.٠٠٠.6 نم رثكأ

جد٠٠٠.٠٥3

جد٠٠٠.٠٠6

مسرلا ةفيرعتءانتقالا دنع ةرايسلا ةميق

جد٠٠٠.٠٠٠.6 و جد٠٠٠.٠٠٥.3 نيب ام

جد٠٠٠.٠٠٠.6 نم رثكأ

جد٠٠٠.٠٥2

جد٠٠٠.٠٠٥

ةرتفل تاكرشلا هذه سفن فرط نم ةرجؤملا تابكرملا ،تاكرشلا تابكرم ىلع مسرلا ىلإ عضخت ،كلذك
رعسل اقفو مسرلا غلبم ددحي ،ةلاحلا هذه يف .ةيئابجلا ةيلاملا ةنسلا لالخ رهشأ )3( ةثالث قوفت وأ يواست ةيلامجإ
: يلاتلا وحنلا ىلع ،ةبكرملا ءانتقا

ةدئافل لقنلا ةمدخب مايقلل وأ ريجأتلل وأ عيبلل امإ ايرصح ةهجوملا تارايسلا ىلع مسرلا قبطي ال ،هنأ ريغ
.ةكلاملا ةكرشلل يداعلا طاشنلا عم تايلمعلا هذه قفاوتت امدنع  ،روهمجلا

هيف متي يذلا تقولا سفن يف هب حيرصتلا متي نأ دب الو ةبيرضلا دادعإ لجأ نم مصخلل الباق مسرلا نوكي ال
.حبرلل وأ ليخادملل يونسلا حيرصتلا

: ةبسانمب مسرلا عفدي

،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا ةيفصت ديصر ديدست–

،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ةيفصت ديصر ديدست–

.ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ناونعب ريخألا يثالثلا ديدست وأ يونس ديدست–



ـه٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٩
6729  / ددعلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلام7١٠٢ ةنس ربمسيد٨٢

ىصوم فرظب راعشإلا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث لجأ يف مسرلا ديدستو حيرصتلا مدع نع بترتي
.”قحتسملا مسرلا ةميق فعض يواسي غلبمب ةمارغ قيبطت ،مالتسالاب راعشإ عم هيلع

نوناق نمضتملاو1991 ةنس ربمسيد81 يف خرؤملا٥2-19 نوناقلا نم711 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:١6 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،2991 ةنسل ةيلاملا

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

: يتأي امك يونسلا مسرلا غلبم ددحي

فلكملا ريزولا صيخرتل ،لقألا ىلع ،اهتاطاشن دحأ عضخي يتلاو ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب ،جد٠٠٠.٠81–
يذيفنتلا موسرملا اميس ال ،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملاو لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقفو ةئيبلاب
.ةئيبلا ةيامحل  ةفّنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلاددحي يذلا6٠٠2 ةنس ويام13 يف خّرؤملا891-6٠ مقر

صتخملا يلاولا صيخرتل ،لقألا ىلع ،اهتاطاشن دحأ عضخي يتلاو ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب ،جد٠٠٠.٥31–
يذيفنتلا موسرملا اميس ال ،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملاو لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقفو ايميلقا

.ةئيبلا ةيامحل  ةفّنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ويام13 يف خّرؤملا891-6٠ مقر

سلجملا سيئر صيخرتل ،لقألا ىلع ،اهتاطاشن دحأ عضخي يتلاو ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب ،جد٠٠٠.٠3–
،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملاو لوعفملا يراــسلا ميــظــنــتــلل اقــفو ايــمــيــلــقإ صتخملا يدلبلا يبعشلا

تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ويام13 يف خّرؤملا891-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا  اميس ال
.ةئيبلا ةيامحل  ةفّنصملا

ميظنتلل اقفو حيرصتلل ،لقألا ىلع ،اهتاطاشن دحأ عضخي يتلاو ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب ،جد31.٠٠٥–
يف خّرؤملا891-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا اميس ال ،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملاو لوعفملا يراسلا

.ةئيبلا ةيامحل  ةفّنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ويام13

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

،ةئيبلاب فلكملا  ريزولا صيخرتل ةعضاخلاو ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب ،جد٠٠٠.٤3–

،ايميلقإ صتخملا يلاولا صيخرتل ةعضاخلاو ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب ،جد٠٠٠.٥2–

،ايميلقإ صتخملا يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر صيخرتل ةعضاخلاو ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب ،جد٠٠٥.٤–

.حيرصتلل ةعضاخلاو ةفنصملا تآشنملل ةبسنلاب ،جد3.٠٠٠–

: )ىتح رييغت نودب( ......ةطشنألا هذه نم طاشن لك ىلع٠1و1 نيب حوارتملا فعاضملا لماعملا قبطي

.ةثولملا ةطشنألا ىلع مسرلا نم : )ىتح رييغت نودب(......... تويزلا عاجرتسا تآشنم ىفعت

لماعملاو يساسألا غلبملا لصاحل ايواسم ،ةطشنألا هذه نم طاشن لك نع هليصحت بجاولا مسرلا غلبم نوكي
.فعاضملا

.ميظنتلا قيرط نع ،ةريطخلا وأ ةثولملا ةطشنألا هذه نم طاشن لك ىلع قبطملا فعاضملا لماعملا ددحي

وأ ةيرورضلا تامولعملا مدقي ال يذلا ،ةأشنملا لغتسي نم ىلع ،مسرلا غلبم فعضب اهغلبم ددحي ةمارغ قبطت
.هليصحتو مسرلا غلبم ديدحت لجأ نم كلذو ةئطاخ تامولعم يطعي

حلاصملا همدقت يذلا ةينعملا تآشنملا دادعت ساسأ ىلع ،ايميلقإ صتخملا بئارضلا ضباق لبق نم مسرلا لصحي
.ةئيبلا ةيامحب ةفلكملا

.ةددحملا لاجآلا يف ةقباطملا غلابملا ديدست متي مل اذإ مسرلا غلبم نم %٠1 ـب ردقت ةدايز قبطت
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: يتآلاك مسرلا اذه لصاح صصخي

،ةلودلا ةينازيمل 33%–

.”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلل 76%–

نمضتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد22 يف خرؤملا12-1٠ مقر نوناقلا نم3٠2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢6 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،2٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

تايافنلا نم نزخم نط لك نع جد٠٠٥.61 غلبمب ددحي نيزختلا مدع عيجشتل مسر سسؤي:3٠2 ةداملا“
.ةرطخلا وأ/و ةصاخلا ةيعانصلا

:يتأي امك مسرلا اذه تادئاع صصختو

،لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلل %8٤–

،ةلودلا ةينازيم ةدئافل 63%–

.تايدلبلا ةدئافل 61%–

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

نمضتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد22 يف خرؤملا12-1٠ مقر نوناقلا نم٤٠2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٣6 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،2٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

تادايعلاو تايفشتسملا يف جالعلا ةطشنأب ةطبترملا تايافنلا نيزخت مدع عيجشتل مسر سسؤي:٤٠2 ةداملا“
: )ىتح رييغت نودب( ............... ينعملا نزولا طبضيو .نط/ج.د٠٠٠.٠3 هردق يعجرم رعسب ةيبطلا

: يتأي امك مسرلا اذه لصاح صصخيو

،لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلل ٠6%–

،ةلودلا ةينازيم ةدئافل ٠2%–

.تايدلبلا ةدئافل ٠2%–

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

نوناق نمضتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد22 يف خرؤملا12-1٠ نوناقلا نم٥٠2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤6 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،2٠٠2 ةنسل ةيلاملا

يتلا ةثعبنملا تايمكلا ىلع يعانصلا ردصملا يذ يوجلا ثولتلا ىلع يليمكت مسر سسؤي:٥٠2 ةداملا“
نم711 ةداملا ماكحأ بجومبددحملا يونسلا يساسألا غلبملا ىلإ عوجرلاب مسرلا اذه ددحيو .ةددحملا ميقلا زواجتت
نمو ،ةممتملاو ةلدعملا ،2991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو1991 ةنس ربمسيد81 يف خرؤملا٥2-19 مقر نوناقلا
.ةددحملا ميقلا زواجت لدعم بسح ،٥و1 نيب حوارتي يذلا فعاضملا لماعملا

: يتأي امك مسرلا اذه لصاح صصخيو

،لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلل %٠٥–

،ةلودلا ةينازيم ةدئافل 33%–

.”تايدلبلا ةدئافل 71%–

نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 يف خرؤملا11-2٠ مقر نوناقلا نم٤9 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :56 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،3٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ةحورطملا هايملا مجحل اقفو ةسسؤملا ،يعانصلا ردصملا تاذ ةلمعتسملا هايملا ىلع يليمكت مسر أشني:٤9 ةداملا“
.لوعفملا يراسلا ميظنتلا بجومبةددحملا ميقلا دودح زواجتي يذلا طاشنلا نع مجانلا ثولتلا ءبعو
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٥2-19 مقر نوناقلا نم711 ةداملا ماكحأ بجومب ددح يذلا يونسلا يساسألا غلبملا ىلإ عوجرلاب مسرلا اذه ددحي
يذلا فعاضملا لماعملا نمو ،ةممتملاو ةلدعملا ،2991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو1991 ةنس ربمسيد81 يف خرؤملا

.ةددحملا ميقلا زواجت لدعم بسح ،٥و1 نيب حوارتي

: يتأي امك مسرلا اذه تادئاع صصختو

،لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلل ٤3%–

،هايملل ينطولا قودنصلل 61%–

،تايدلبلا ةدئافل ٤3%–

.”ةلودلا ةينازيم ةدئافل 61%–

نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد13 يف خرؤملا61-٥٠ مقر نوناقلا نم16 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:66 ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،ةلدعملا ،6٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

وأ دروتسم نط لك نع جد٠٥7.81 ـب ددحي موحشلا ريضحتو موحشلاو تويزلا ىلع مسر سسؤي:16 ةداملا“
.ةلمعتسم تويز اهلامعتسا نع مجنت يتلاو ،ينطولا بارتلا لخاد عونصم

: يتأي امك مسرلا اذه تادئاع صصخت

،ينطولا بارتلا لخاد ةعونصملا موحشلا ريضحتو موحشلاو تويزلل ةبسنلاب تايدلبلا ةدئافل،٤3%–
،ةدروتسملا موحشلا ريضحتو موحشلاو تويزلل ةبسنلابةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ةدئافلو

،لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا ةدئافل،٤3%–

.ةلودلا ةينازيم ةدئافل،23%–

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

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

نمضتملاو3٠٠2 ةنس ربمسيد82 يف خرؤملا22-3٠ مقر نوناقلا نم3٥ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:76 ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،٤٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

وأ/و ةدروتسملا ةيكيتسالبلا سايكألا ىلع قبطي ،دحاولا مارغوليكلل جد٠٤ هردق مسر سسؤي:3٥ ةداملا“
.ايلحم ةعونصملا

:يتأي امك مسرلا اذه تادئاع صصخت

،لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلل ،72%–

.ةلودلا ةينازيم ةدئافل ،37%–

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت

فرط نم ةففجملا ةيغبتلا تاجتنملا عيب تايلمع ىلع قبطي%3 ةبسنب ررحم يفازج مسر أشني :٨6 ةداملا
.ةئزجتلاب غبتلا يعئاب

ضباقل ايرهش ددسيو ،ةيلمع لك ناونعب نيدمتعملا غبتلا يعزوم وأ/و يجتنم لبق نم مسرلا اذه عطتقي
.عاطتقالل يلاوملا رهشلا نم ىلوألا اموي نيرشعلا لالخ ايميلقإ صتخملا بئارضلا

.ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلل عضاخلا يبيرضلا ءاعولا نمض لامعألا مقر لخدي ال

ةيلاملا نوناق نمضتملاو11٠2 ةنس ربمسيد82 يف خرؤملا61-11 مقر نوناقلا نم8٤ ةداملا ماكحأ لدعت :٩6 ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،21٠2 ةنسل
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تاجوتنملا ىلع قبطي ،رومخلاو لوحكلا ىلع رورملا مسر نم %٥ ةبسنب ددحي يفاضإ مسر أشني:8٤ ةداملا“
.ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم671و7٤ نيتداملا يف هيلع صوصنملا لودجلا نم6و٥و٤و3 يف ةروكذملا

7٤ ةداملا يف هيلع صوصنملا لودجلا نم6و٥و٤و3 يف ةروكذملا تاجتنملا نع مجانلا مسرلا اذه جتان صصخي
ةحفاكم قودنص“ هناونع يذلا2٠3-831 مقر صاخلا صيصختلا باسحل ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم
.”ناطرسلا

ةينازيم ىلإ ،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم671 ةداملا يف ةروكذملا تاجتنملل مسرلا اذه جتان صصخي
 .”ةلودلا

ةيلاملا نوناق نمضتملاو9٠٠2 ةنس ويلوي22 يف خرؤملا1٠-9٠ مقر رمألا نم23 ةداملا ماكحأ لدعت :٠7 ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،9٠٠2 ةنسل يليمكتلا

)ىتح رييغت  نودب( ........................ ايرهش قحتسيو ،قبسملا عفدلا ةئبعت ىلع قبطي مسر سسؤي:23 ةداملا“
.يلاوملا رهشلا نم ىلوألا اموي )٠2( نيرشعلا لالخ

:يتأي امك ةئبعتلا ةداعإ غلبم ىلع مسرلا لصاح عزوي

،ةلودلا ةينازيم حلاصل ،89%–

،ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص حلاصل ،%1٠–

.”ينطولا نماضتلل صاخلا قودنصلا حلاصل ،%1٠–

نوناق نمضتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد22 يف خرؤملا12-1٠ مقر نوناقلا نم23 ةداملا ماكحأ لدعت:١7 ةداملا
نمضتملاو6٠٠2 ةنس ربمسيد62 يف خرؤملا٤2-6٠ مقر نوناقلا نم٤٥ ةداملا ماكحأ بجومب ةلدعملا ،2٠٠2 ةنسل ةيلاملا

:يتأي امك ررحتو ،7٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يميظنت صن بجومب )ىتح رييغت نودب( .................... نوروكذملا نويونعملا صاخشألا عضخي :23 ةداملا“

،تاقورحملاب قلعتملا عيرشتلل عضخي يذلاتاقورحملا عاطق يف طشنت يتلا تاعمجتلا وأ تاكرشلا–

غلبم نوكي امدنع يقيقحلا ماظنلل عضخي يدقاعت راطإ يف اتقؤم رئازجلاب ةطشانلا ةيبنجألا تاكرشلا–
،ةيلاملا ريزو نم رارق بجومب اددحم اغلبم قوفي وأ يواسي دوقعلا وأ دقعلا

سوؤر تاكرشل يئابجلا ماظنلل عوضخلا اوراتخا نيذلا صاخشألا تاكرش اذكو لاومألا سوؤر تاكرش–
اهلامعأ مقر نوكي يتلا ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم631 ةداملا يف اهيلع صوصنم وه امك لاومألا
،ةيلاملا ريزو نم رارق بجومب اددحم اغلبم قوفي وأ يواسي يونسلا

اددحم اغلبم قوفي وأ يواسي وضعلا تاكرشلا ىدحإل يونسلا لامعألا مقر نوكي امدنع تاكرشلا تاعمجت–
.”ةيلاملا ريزو نم رارق بجومب

 .يفتاهلا ديصرلل ةينورتكلإلا تائبعتلل ةلمجلاب نيعزوملا طاشن ىلع مسر أشني:٢7 ةداملا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا ديصرل ةينورتكلإلا تائبعتلل ةلمجلاب عيزوتلا طاشن ىلع مسرلا ةبسن ددحت
ةــيــكــلسلا تالصاوملا يلماــعــتــم ىدــل ىرجت يتــلا ةــيــكــلسالـــلاو ةـــيـــكـــلسلا تالصاوملا ةدصرأ عاـــطـــتـــقا ىلع% ٥,٠ ـب
.يسيئر عزوم ةفصب طاشنلا اذه نوسرامي نيذلا ،ةيكلساللاو

ىلإ هعفد متيو ،عاطتقا لك ءانثأ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا يلماعتم فرط نم مسرلا اذه عمج متي
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا طبضب ةفلكملا ةطلسلا

غلابملا عفد ةداعإب ،ةمظتنم ةفصب ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا طبضب ةفلكملا ةطلسلا موقت
يذلا2٠3-821 مقر صاخلا صيصختلا باسح ىلإ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا يلماعتم فرط نم ةعوفدملا

ةيكلساللا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا كّلمت قودنص“ هناونع
 .1 رطسلا ،”ةيئابرهكلا

 .ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه ماكحأ قيبطت ريبادت ددحت
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ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل طبضلا ةطلسل يونسلا لامعألا مقر ىلع% ٥,٠ هتبسن مسر أشني :٣7 ةداملا
.ةيكلساللاو

طبضب ةفلكملا ةطلسلا فرط نم ،ةيلاوملا ةنسلل لوألا يسادسلا ةياهن يف ،رثكألا ىلع ،ةمهاسملا هذه دئاع عفدي
كّلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠3-821 مقر صاخلا صيصختلا باسح ىلإ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا
،”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوــــطـــــتو لامـــعــتــسالا
 .2 رطسلا

تاـكبش لالغتساو ةماقإ صخر ىلع نيزئاحلا نيلماعتملا لامعأ مقر ىلع% ٥,٠ هتبسن مسر أشني:٤7 ةداملا
.روهمجلل ةحوتفملالومحملا فتاهلل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةيمومع

ئدابم مارتحا لظ يف ،رئازجلا يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا عاطق يلماعتم عيمج ةمهاسملا هذه عفدي
.زييمت نودبو نيلماعتملا نيب ةاواسملا

ةياهن يف ،رثكألا ىلع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا طبضب ةفلكملا ةطلسلا ىلإ ةمهاسملا هذه عفدت
.ةيلاوملا ةنسلا نم لوألا يسادسلا

ىلإ ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا طبضب ةفلكملا ةطلسلا فرط نم ةمهاسملا هذه دئاع عفد ةداعإ متي
مالعإلا تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا كّلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠3-821 مقر صاخلا صيصختلا باسح
  .2 رطسلا ،”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإو لاصتالاو

ذافنلا ديوزت صيخارت باحصأ نيلماعتملل يفاصلا يونسلا جتانلا ىلع% ٥,٠ هتبسن مسر أشني:57 ةداملا
.تنرتنإلا ىلإ

ةياهن يف ،رثكألا ىلع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا طبضب ةفلكملا ةطلسلا ىلإ ةمهاسملا هذه عفدت
.ةيلاوملا ةنسلا نم لوألا يسادسلا

ىلإ ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا طبضب ةفلكملا ةطلسلا فرط نم ةمهاسملا هذه دئاع عفد ةداعإ متت
مالعإلا تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا كّلـمـت قودنص“ هناونع يذلا2٠3-821 مقر صاخلا صيصختلا باسح
 .2 رطسلا ،”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإو لاصتالاو

اهل سيل يتلا ةيبنجألا تاسسؤملا اهققحت يتلا ليخادملا ىلع ،%2 ةبسنب ردصملا نم عاطتقا أشني:67 ةداملا
تاـكـبش لالـغـتساو ةـماـقإل ةـهـجوـم تاــمدــخو عــلس دارــيــتسا ةــيــلــمــع لــك دــنــع ،رــئازجلا يف ةــمــئاد ةــيــنــهــم تآشنــم
.ةيئاضفو ةلاقنو ةتباث ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

لامعتسالا كّلمت قودـنص“ هناونـع يذلا2٠3-821 مقر صاخلا صيصختلا باسح ىلإ عاطتقالا اذه دئاع عفدي
.”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو

نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 يف خرؤـملا11-99 مـقر نوناقلا نم٥٥ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:77 ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

.اهب ةقلعتملا تاداهشلاو صخرلا لكو ريمعتلا دوقع ىلع صاخ مسر تايدلبلا حلاصل سسؤي -الوأ :٥٥ ةداملا“

:هاـندأ ةنيبملا تاداهشلاو صخرلا ،ريمعتلا دوقع ىلع صاخلا مسرلل ،اهميلست دنع عضخت - ايناث

،ءاـنبلا صخر–

،ةئزجتلا صخر–

،مدهلا صخر–

 ،ةقباطملا ةداهش–

،ميسقتلا ةداهش–

،ريمعتلا ةداهش–

.لالغتسالا ةيلباق ةداهش–
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ةيراجتلا ةميقلا وأ ةينبملا ةحاسملا بسح ،هاندأ ةنيبملا قئاثولا نم فنص لكل مسرلا اذه غلابم ددحت -اثلاث
.ءازجألا ددع بسح وأ ةيانبلل

: ءاـنبلا ةصـخر -١

)٢م /جد( ةفيرعتلا)٢م( ةينبملا ةحاسملاعونلا

ينكس لامعتسا تاذ تايانب

٠٠2 ةياغ ىلإ

٠٠٥ ةياغ ىلإ

٠٠٠.1 ةياغ ىلإ

٠٠٠.٥ ةياغ ىلإ

٠٠٠.٠1 ةياغ ىلإ

٠٠٠.٠1 نم قوفي ام

٠٥1

٠٠3

٠٠2

٠٠1

٠7

٠٤

)٢م /جد( ةفيرعتلا)٢م( ةينبملا ةحاسملاعونلا

ةيراقعلا ةيقرتلا راطإ يف تايانب

٠٠2 ةياغ ىلإ

٠٠٥ ةياغ ىلإ

٠٠٠.1 ةياغ ىلإ

٠٠٠.٥ ةياغ ىلإ

٠٠٠.٠1 ةياغ ىلإ

٠٠٠.٠1 قوفي ام

٠٥6

٠٠٤

٠٥2

٠٥1

٠9

٠٥

)جد( ةفيرعتلا)جد( ةيانبلا ةميقعونلا

يعانص وأ يراجت لامعتسا تاذ تايانب

٠٠٠.٠٠٠.7 ةياغ ىلإ

٠٠٠.٠٠٠.٠1 ةياغ ىلإ

٠٠٠.٠٠٠.٥1 ةياغ ىلإ

٠٠٠.٠٠٠.٠2 ةياغ ىلإ

٠٠٠.٠٠٠.٥2 ةياغ ىلإ

٠٠٠.٠٠٠.٠3 ةياغ ىلإ

٠٠٠.٠٠٠.٠٥ ةياغ ىلإ

٠٠٠.٠٠٠.٠7 ةياغ ىلإ

٠٠٠.٠٠٠.٠٠1 ةياغ ىلإ

٠٠٠.٠٠٠.٠٠1 قوفي ام

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

260.000

300.000
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 : ةئزجتلا ةصخر -٢

ةينبملا ةحاسملل عبرملا رتملل جد٠٠3 ـب مدهلا ةصخر ميلست دنع ،مسرلا اذه غلبم ددحي: مدهلا ةصخر -٣
 .ةيانبلل )ةيضرألا حطسأ تاحاسم عومجم(

: ةقباطملا ةداهش -٤

)جد( ةفيرعتلاددعلاعونلا

ينكس لامعتسا تاذ ةئزجت

يعانص وأ يراجت لامعتسا تاذ ةئزجت

عطق٠1 ىلإ2 نم
ةعطق٠٥ ىلإ11 نم
ةعطق٠٥1 ىلإ1٥ نم
ةعطق٠٥2 ىلإ1٥1 نم

ةعطق٠٥2 قوفي ام
عطق٥ ىلإ2 نم
عطق٠1 ىلإ6 نم
عطق٠1 قوفي ام

٠٠٠.3
٠٠٠.٥7
٠٠٠.٥٠1
٠٠٠.٠٥1
٠٠٠.٠٠3
٠٠٠.9
٠٠٠.81
٠٠٠.٥٤

)٢م /جد( ةفيرعتلا)٢م (ةينبملا ةحاسملاعونلا

ينكس لامعتسا تاذ تايانب

٠٠2 ةياغ ىلإ
٠٠٥ ةياغ ىلإ
٠٠٠.1 ةياغ ىلإ
٠٠٠.٥ ةياغ ىلإ
٠٠٠.٠1 ةياغ ىلإ
٠٠٠.٠1 قوفي ام

٥7
٥٤
٠3
٥1
٠1
٥٠

)٢م /جد( ةفيرعتلا)٢م (ةينبملا ةحاسملاعونلا

ةيراقعلا ةيقرتلا راطإ يف تايانب

٠٠2 ةياغ ىلإ
٠٠٥ ةياغ ىلإ
٠٠٠.1 ةياغ ىلإ
٠٠٠.٥ ةياغ ىلإ
٠٠٠.٠1 ةياغ ىلإ
٠٠٠.٠1 قوفي ام

100

60

40

25

15

10

)جد( ةفيرعتلا)جد( ةيانبلا ةميقعونلا

يعانص وأ يراجت لامعتسا تاذ تايانب

٠٠٠.٠٠٠.7 ةياغ ىلإ
٠٠٠.٠٠٠.٠1 ةياغ ىلإ
٠٠٠.٠٠٠.٥1 ةياغ ىلإ
٠٠٠.٠٠٠.٠2 ةياغ ىلإ
٠٠٠.٠٠٠.٥2 ةياغ ىلإ
٠٠٠.٠٠٠.٠3 ةياغ ىلإ
٠٠٠.٠٠٠.٠٥ ةياغ ىلإ
٠٠٠.٠٠٠.٠7 ةياغ ىلإ
٠٠٠.٠٠٠.٠٠1 ةياغ ىلإ
٠٠٠.٠٠٠.٠٠1 قوفي ام

12.000

13.000

15.000

17.000

19.000

21.000

23.000

25.000

30.000

40.000
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: ميسقتلا ةداهش -5

.جد٠٠٠.3 ـب ةئزجتلا ةداهش ميلست دنع ،مسرلا اذه غلبم ددحي

: ريمعتلا ةداهش -6

.جد٠٠٠.3 ـب ريمعتلا ةداهش ميلست دنع ،مسرلا اذه غلبم ددحي

: لالغتسالا ةيلباق ةداهش  -7

سيئر اهميدهت ررقي يتلاو رايهنالاب ةددهملا تايانبلا ريمعتلا دوقع ىلع صاخلا مسرلا نم ىفعت -اعبار
.”لوعفملا ةيراسلا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط يدلبلا يبعشلا سلجملا

ةيلاملا نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 يف خرؤملا11-99 مقر نوناقلا نم6٥ ةداملا ماكحأ لدعت :٨7 ةداملا
: يتأي امك ررحتو٠٠٠2 ةنسل

 )ىتح رييغت نودب( .......................................:6٥ ةداملا“

: هاندأ ةحضوم يه امك ةريخألا هذه مجح بسحو ةضورعملا تانالعإلا ددع بسح مسرلا غلبم ددحي -اثلاث

)٢م/جد( ةفيرعتلاددعلاعونلا

ينكس لامعتسا تاذ ةئزجت

يعانص وأ يراجت لامعتسا تاذ ةئزجت

عطق٠1 ىلإ2 نم

ةعطق٠٥ ىلإ11 نم

ةعطق٠٥1 ىلإ1٥ نم

ةعطق٠٥2 ىلإ1٥1 نم

ةعطق٠٥2 قوفي ام

عطق٥ ىلإ2 نم

عطق٠1 ىلإ6 نم

عطق٠1 قوفي ام

٠٠٥

٠٠٠.٠1

٠٠٠.٥1

٠٠٠.٠2

٠٠٠.٥٤

٠٠٥.1

٠٠٥.2

٠٠٥.6

)جد( غلبملاتاـنالعإلا نـييعت

: دـيلاب ةطوطخم وأ ةعوبطم ،يداعلا قرولا ىلع تانالعإلا -١

عـبرم رتم )1( دحاو يواسي وأ لقي مجحلا–

 عـبرم رتم )1( دحاو نم ربكأ–

ةـيمحم وأ ةزهجم قرو ىلع تانالعإلا -٢

عـبرم رتم )1( دحاو يواسي وأ لقي مجحلا–

عبرم رتم )1( دحاو نم ربكأ مجحلا–

200

300

400

800
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: هاندأ ةـحضوم يه امك ،نالعإلا مجح بسحو ةيونسلا تارتفلا بسح مسرلا غلبم ددحي -اعبار

)جد( غلبملاةـينهملا حئافصلاو تانالعإلا نـييعت

ةـنوهدم تانالعإ -١

عبرم رتم )1( دحاو يواسي وأ لقي مجح–

عبرم رتم )1( دحاو نم ربكأ مجح–

ةءاضم تانالعإ  -٢

عبرم رتم نم ءزج وأ عبرملا  رتملاب مجح–

: ةـينهم حئافص -٣

عبرم رتم )1/2( فصن يواسي وأ لقي مجح–

عبرم رتم )1/2( فصن نم ربكأ اهتحاسم–

٠٠٠.1

٠٠٥.1

٠٠٠.2

٠٠٠.٥

٠٠٥.7

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

وأ ةزهجملا تانالعإلاو ديلاب ةطوطخملا وأ ةعوبطملا ،يداعلا قرولا ىلع تانالعإلا باحصأ ضرعتي -انماث
.اقبسم مسرلل ةعضاخ نوكت نأ نود ةعوضوم ةخسن لك نع جد٠٠٠.٥2 ىلا جد٠٠٠.٥ نم ةمارغل ،ةيمحملا

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

ثلاثلا لصفلا
دراوملاب ةقلعتم ىرخأ ماكحأ

لوألا مسقلا
ةيكرمج ماكحأ

ممتيو لدعي يذلا71٠2 ةنس رياربف61 يف خرؤملا٤٠-71 مقر نوناقلا نم731 ةداملا ماكحأ لدعت :٩7 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا

٤11و311و211و18و97و37و27و96و٥2و1رركم٥1و رركم٥1و31و رركم8 داوملا ماكحأ ىغلت :731 ةداملا“
يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم ،رركم٥33و223و932و732و881و9٥1و6٥1و7٤1و6٤1و1٤1و رركم931و٥11و
.هالعأ روكذملاو9791 ةنس ويلوي12

اذه رشن خيرات نم ءادتبا ،)2( ناتنس اهاصقأ ةدمل لوعفملا ةيراس ،هالعأ881و31 نيتداملا ماكحأ ىقبت ،هّنأ ريغ
.”ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا

ةفيرعت سيسأت نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشغ٠2 يف خرؤملا2٠-1٠ مقر رمألا نم3 ةداملا ماكحأ ممتت:٠٨ ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لّدعملا ،ةديدج ةيكرمج

: يتأي امك كرتشملا نوناقلل تافيرعتلا بسن دّدحت:3 ةداملا“

،%٠ : ءافعإلا–

،%٥ : ةضفخملا–

،%٥1 : ةطيسولا–

،%٠3 :1 ةعوفرملا–

.”%٠6 :2 ةعوفرملا–
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يناثلا مسقلا
ةلودلا كالمأب ةقلعتم ماكحأ

نوناق نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمسيد٠3 يف خرؤملا21-7٠ مقر نوناقلا نم٥٥ ةداملا ماكحأ لدعت:١٨ ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،8٠٠2 ةنسل ةيلاملا

)ىتح رييغت نودب(.......... ةصخر ىلع لوصحلل ةيونس ةواتإ سسؤت:٥٥ ةداملا“

: ءارمحلا ةنوتلا ديص

: تباث رصنع )أ

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

: ريغتم رصنع )ب
............................)رييغت نودب(.......................................–

.ةيحلا ةنوتلل ةبسنلاب هب صخرملا دحاولا نطلل جد٠٠٠.٠٥–

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

ةيلاملا نوناق نمضتملاو8691 ةنس ربمسيد٠3 يف خرؤملا٤٥6-86 مقر رمألا نم19 ةداملا ماكحأ لدعت :٢٨ ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،9691 ةنسل

ىلع قوقحلا وأ كالمألا هذهل ةيراجيإلا ةميقلا وأ ةيراجتلا ةميقلا غلبم عم ايبسن ةواتإلا هذه ددحت:19 ةداملا“
.ريدقتلا هددحي يذلا وحنلا

: ةيتآلا لوادجلا ساسأ ىلع نيتقطنملا اتلك يف بسحتو

: ةيفير ةقطنم يف ريدقتلا .١

،%٠٠,1  : ...........................................................………   جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىتح–

،%٠8,٠  : جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ جد1٠٠.٠٠٠.1 نم هتميق حاورتت يذلا ءزجلا نع–

،%٠6,٠ : جد٠٠٠.٠٠٠.3 ىلإ جد1٠٠.٠٠٠.2 نم هتميق حاورتت يذلا ءزجلا نع–

، %٠٤,٠ : جد٠٠٠.٠٠٠.٤ ىلإ جد1٠٠.٠٠٠.3 نم هتميق حاورتت يذلا ءزجلا نع–

.%٠2,٠ : …………….............………........……    جد٠٠٠.٠٠٠.٤ ىلع داز ام–

.جد٠٠٠.٥ نعلصحملا ىندألا غلبملا لقيّ الأ ىلع

: ةيرضح ةقطنم يف ريدقتلا .٢

،%٠٠,1  : ..........………....................................................  جد٠٠٠.٠٠٠.٠1 ىتح–

،%٠8,٠  : جد٠٠٠.٠٠٠.٠2 ىلإ جد1٠٠.٠٠٠.٠1 نم هتميق حاورتت يذلا ءزجلا نع–

،%٠6,٠ : جد٠٠٠.٠٠٠.٠3 ىلإ جد1٠٠.٠٠٠.٠2 نم هتميق حاورتت يذلا ءزجلا نع–

، %٠٤,٠ : جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤ ىلإ جد1٠٠.٠٠٠.٠3 نم هتميق حاورتت يذلا ءزجلا نع–

.%٠2,٠  :  .......….......................................………   جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤ ىلع داز ام–

.”جد٠٠٠.٥ نعلصحملا ىندألا غلبملا لقيّ الأ ىلع
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ةيلاملا نوناق نمضتملاو8691 ةنس ربمسيد٠3 يف خرؤملا٤٥6-86 مقر رمألا نم39 ةداملا ماكحأ لدعت :٣٨ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،9691 ةنسل

.”هنم ءزج وأ راقع لك نع جد٠٠٠.٥ هردق قيبستب ريدقت بلط لك قفري نأ بجي :39 ةداملا“

ةيلاملا نوناق نمضتملاو8691 ةنس ربمسيد٠3 يف خرؤملا٤٥6-86 مقر رمألا نم69 ةداملا ماكحأ لدعت:٤٨ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،9691 ةنسل

خيرات ناك امهم81٠2 ةنس رياني لوأ نم ءادتبا ،ةيراجلا لامعألا ىلع ركذلا ةفلاسلا ماكحألا قبطت:69 ةداملا“
.”ريدقتلا بلط

دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا نم1٤ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :5٨ ةداملا
 :يتأي امك ررحتو ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

.ةفلاخملا بكترم قتاع ىلع )ىتح رييغت نودب(.......................... ينيعلا زجحلا ةلاح يف:1٤ ةداملا“

ةلودلا كالمأ ةرادإل صخري ،يئاضق مكح رودص نود رهشأ )6( ةتس لجأةزوجحملا داوملا عاديإ زواجتي امدنع
.ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا سيئر نم رمأ بجومب ،ينلعلا دازملاب اهعيبب

.يئاضقلا مكحلا رودص ةياغ ىلإ تقؤم باسح يف عيبلا نمث ّبصي

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا نم3٤ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :6٨ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

نكمي ،ةصاخ فورظل وأ قوسلا ةلاح كلذ يضتقت وأ فلتلا ةعيرس داوم ىلع زجحلا نوكي امدنع:3٤ ةداملا“
ةيئاضقلا تاءارجإلاب رورملا نود ،ررقي نأ ،ةراجتلاب فلكملا يئالولا ريدملا حارتقا ىلع ءانب ،ايميلقإ صتخملا يلاولل
وأةزوجحملا داوملل يروفلا عيبلا ،ةصتخملا هحلاصم فرط نمةزوجحملا داوملل ةيحصلا ةبقارملا دعبو ةقبسملا

)ىتح رييغت نودب( ..... كلذ رمألا ىضتقا اذإ ةيالولل ةلودلا كالمأ ريدم فرط نمو ،عيبلا ظفاحم فرط نم اهليوحت
 .ةلادعلا رارق رودص

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

لجأ نم ةقحتسم ىرخأ غلابم يأ وأ ةلودلا كالمأ نويد ليصحت دنع ةلودلا كالمأ يضباقل صخري :7٨ ةداملا
نومدقتي نيذلا نينادملا ةدئافل ،ديدستلل ينمز لودج حنم ،ةلودلل ةعبات ةيراقع كالمأ وأ ضارأل عيب نمث ديدست
.كلذل بلطب

ةلودلا كالمأ نيد غلبم نم%٠1 يواسي ىندأ يلوأ غلبم عفد دعب ارهش63 هاصقأ لجأ يف ديدستلا لودج حنمي
.بلاطلل ةيلاملا تايناكمإلل اذكو نيدلا اذه مجحل ارابتعا

ميقرتلا ةدم ءانثأ ،ريغلا فرط نم ةبلاطم عوضوم ،اتقؤم اميقرت امقرم راقع ناك اذإ ام ةلاح يف:٨٨ ةداملا
متي ،٥791 ةنس ويلوي٥ خيرات نم ءادتبا ،ةيراقعلاةظفاحملاب رهشم ةيكلم دقع ساسأ ىلع ،تقؤملا يراقعلا

فرط نم قيقحتلاو يراقعلا لجسلا ىوتسم ىلع ةدوهعملا تايرحتلا دعب اذهو ،دقعلا بحاص مساب ايئاهن هميقرت
.اتقؤم اميقرت مقرملا راقعلاب قلعتي مدقملا دقعلا نأ نم دكأتلا دصق يضارألا حسم حلاصم

اذهل نكي مل اذإ ام ةلاح يف .تقؤملا ميقرتلا نم ديفتسملا صخشلا ىلإ ةرشابم يئاهنلا ميقرتلا رارق غّلبي
قيلعتلل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإ ،غيلبتلا ضرغل ،رارقلا اذه نم ةخسن لسرت ،فورعم نطوم صخشلا

 .راقعلا عقوم ةيدلب رقمل تانالعإلا ةحولب

دادعإ نمضتملاو٥791 ةنس ربمفون21 يف خرؤملا٤7-٥7 مقر رمألا نم رركم32 ةداملا ماكحأ لدعت:٩٨ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،يراقعلا لجسلا سيسأتو ماعلا يضارألا حسم
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حلاصم نكمتت ملو يضارألا حسم تايلمع لالخ هب بلاطي مل ،صاوخل عبات راقع لك لجسي: رركم32 ةداملا“
”يضارألا حسم لاغشأ ءانثأ اهب بلاطملا ريغ تاراقعلا باسح“ ىّمسي باسح يف هزئاح وأ هكلام ديدحت نم حسملا

.ةيراقعلاةظفاحملاب حسملا قئاثو عاديإ خيرات نم ةنس )٥1( ةرشع سمخ ةدمل اتقؤم اميقرت مقريو

بايغ يف ،يراقعلاظفاحملا موقي ،هالعأ ةروكذملا لاجآلا لالخ ،رهشم ةيكلم دنس ساسأ ىلع ةبلاطملا ةلاح يف
ميقرتلاب ،يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصم ىدل قيقحتلاو ةدوهعملا تايرحتلا دعب ،ةمئاق ةيئاضق ىوعد
.هكلام مساب هب بلاطملا راقعلل يئاهنلا

لجأ يف ،هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةزايحلا ساسأ ىلع وأ رهشم ريغ دنس ساسأ ىلع ةبلاطملا ةلاح يفو
ةدوهعملا تايرحتلا دعب ،يراقعلاظفاحملا موقي ،ةيراقعلاةظفاحملا ىدل حسملا قئاثو عاديإ خيرات نم )2( نيتنس
،ينعملا مساب )2( نيتنس ةدمل هب بلاطملا راقعلل تقؤملا ميقرتلاب ،يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصم ىدل قيقحتو
.بلطلا عاديإ خيرات نم هنايرس أدبي

اروف ينعملا راقعلا مقري ،ةيلحملا تاعامجلا وأ ةلودلل كلم هب بلاطملا راقعلا نأ قيقحتلا ةجيتن نم نّـيبت اذإ
 .قيقحتلا جئاتن قفو ةيئاهن ةفصب

.”ةلودلا مساب ايئاهن راقعلا مقري ،هالعأ روكذملا ةنس )٥1( ةرشع سمخ لجأ ذافنتسا دعب

ةيلاملا نوناق نمضتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي32 يف خرؤملا1٠-٥1 مقر رمألا نم6٤ ةداملا ماكحأ لدعت:٠٩ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٥1٠2 ةنسل يليمكتلا

)ىتح رييغت نودب(..... ةأشنـملا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا طبضب ةفلكملا ةطـلسلا موقت:6٤ ةداملا“
ةلمعتسملا ريغوةلصحملا ىواتألا نع ةجتانلا ةضئافلا ةيلاملا غلابملا بصب ،ةنسلا ةياهن يف اهتاباسـح لافـقإ دعب

: يتألاك ،ريدقت دعبأ ىلع ةيلاوملا ةنسلا نم يسادسلا رخآ يف ،اهب ةطونملا ماهملاو اهرييست تاجاحل

،ةلودلا ةينازيم ىلإ ،٥9%–

رـيوـطـتو لاـمـعــتسالا كــّلمت قودــنص” هـناوــنــع يذــلا2٠3-821 مـــــــقر صاخلا صيصخـــــــتــــــــلا باسح ىلإ ،%٥–
.”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

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

نوناق نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمسيد٠3 يف خرؤملا21-7٠ مقر نوناقلا نم7٥ ةداملا ماكحأ لدعت:١٩ ةداملا
61٠2 ةنس ربمسيد82 يف خرؤملا٤1-61 مقر نوناقلا نم18 ةداملاب اميس ال ةممتملاو ةلدعملا ،8٠٠2 ةنسل ةيلاملا

 : يتأي امك ررحتو ،71٠2 ةنسل ةيلاملا  نوناق  نمضتملاو

ايلاح ةاّمسملا ةيمهاستلا ةيعامتجالا تانكسلا ،اهنم نيديفتسملا فرط نم لزانتلل ةلباق دعت:7٥ ةداملا“
،مهحلاصل لزانتلا دوقع دادعإ خيرات نم ،ةلودلا معد  نم تدافتسا يتلا تانكسلا لكو ،ةمعدملا ةيوقرتلا تانكسلا

ببسب ةيكلملا لاقتنا ءانثتساب ،ةيمومعلا ةنيزخلا ةدئافل ةيمومعلا ةيلاملا ةناعإلا ةميقل كلاملا ديدست ةطيرش
. ةافولا

دوقع دادعإ خيرات نم ةيمومعلا ةيراجيإلا تانكسلا ،اهنم نيديفتسملا فرط نم لزانتلل ةلباق كلذك دعتو
 : يتأي امك ددحت لالغتسا ةدم دعب ،مهحلاصل لزانتلا

،٤٠٠2 ةنس رياني لوأ لبق ةلغتسملا ةريظحلل ةبسنلاب ،)1( ةدحاو ةنس–

،9٠٠2 ةنس ربمسيد13 ىلا٤٠٠2 ةنس رياني لوأ نم ةلغتسملا ةريظحلل ةبسنلاب ،)2( ناتنس–

.9٠٠2 ةنس ربمسيد13 دعب ةلغتسملا ةريظحلل ةبسنلاب ،تاونس )3( ثالث–

خيرات نم ،راجيإلاب عيبلا ةغيص راطإ يف تانكسلا ،اهنم نيديفتسملا فرط نم لزانتلل اضيأ ةلباق دعت امك
.ىقبتملا نمثلا لماك اقبسم اوعفد نيذلاو ،مهحلاصل لزانتلا  دوقع دادعإ

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت
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حسم دادعإ نمضتملاو٥791 ةنس ربمفون21 يف خرؤملا٤7-٥7 مقر رمألا نم٥1 ةداملا ماكحأ لدعت:٢٩ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،يراقعلا لجسلا سيسأتو ماعلا يضارألا

موي خيرات نم ّالإ ريغلل ةبسنلاب هل دوجو ال راقعب قلعتي رخآ ينيع قح لكو ةيكلملل قح لك :٥1 ةداملا“
 .ةيراقعلا تاقاطبلا ةعومجم يف امهراهشإ

.ةينيعلا قوقحلا بحاص ةافو موي نم هلوعفم يرسي ةافولا قيرط نع ةيكلملا لقن نأ ريغ

يف دوقع بجومب هتايح ديق ثروملا فرط نم اهيف فرصتلا مت يتلا قوقحلا اضيأ ةافولا خيرات نم يرست امك
.ةافولا موي دنع ،دعب رهشت مل يتلاو يمسرلا لكشلا

.”يراقعلا رهشلا نوناقل عضخت اهنإف ،اهيف فرصت هنأ نّـيبت اذإو

ثلاثلا مسقلا
ةيلورتبلا ةيابجلا

)نايبلل(

عبارلا مسقلا
ةفلتخم ماكحأ

ةيلاملا نوناق نمضتملاو3891 ةنس ربمسيد81 يف خرؤملا91-38 مقر نوناقلا نم٤ ةداملا ماكحأ لدعت :٣٩ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٤891 ةنسل

 : يتأي امب مايقلا ةيلاملا ريزول صخري:٤ ةداملا“

.................................... )رييغت نودب(................................. )3و )2و )1

نم نييونعملاو نييعيبطلا صاخشألل ةهجوم ،ليوطلاو   طسوتملا ىدملا ىلع ،ةيدايس تادنس رادصإ )رركم3
.ةلودلل يراجتلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تازيهجتلا وأ /و تآشنملا ليومت يف ةكراشملا لجأ

.ضرغلا اذهل سسؤت وأ ةدوجوم ةئيه ةطساوب كلذ متي نأ وأ تادنسلا هذه رادصإ يف ردابت نأ ةلودلل نكمي

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هردصي رارق بجومب اهرادصإ تايفيكو تادنسلا هذه صئاصخ ددحت

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

ةيلاملا نوناق نمضتملاو11٠2 ةنس ويلوي81 يف خرؤملا11-11 مقر نوناقلا نم73 ةداملا ماكحأ لدعت:٤٩ ةداملا
:يتأي امك ررحتو11٠2 ةنسل يليمكتلا

ينـطوـلا قودـنصلاـب ةـيـمـنــتــلــل يرــئازجلا كنــبــلا -راــمــثــتسالــل ينــطوــلا قودــنصلا ةــيــمست مــتــت:73 ةداملا“
. )ا.و.ص اراصتخا ىعديو( رامثتسالل

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

٥61-36 مقر نوناقلا بجومب هيلع صوصنملا رامثتسالل ينطولا قودنصلل يساسألا نوناقلا ليدعت نكمي
قيرط نع ،يساسألا هنوناق ديدحتو ةيمنتلل يرئازجلا كنبلا ءاشنإ نمضتملاو3691 ةنس ويام7 يف خرؤملا
 .”ميظنتلا

،ةلوقنملا ميقلا ةصروبب قلعتملاو3991 ةنس ويام32 يف خرؤملا٠1-39 مقر يعيرشتلا موسرملا ممتي:5٩ ةداملا
: يتأي امك ناررحت ،2رركم36و1رركم36 نيتدامب ،ممتملاو لدعملا

عم وأ  ةيبنجألا اهتاريظن عم نواعتت نأ اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجلل زوجي:1رركم36 ةداملا“
 .لوعفملا ةيراسلا مظنلاو نيناوقلل اقفو اهماهمل ةلثامم ماهم سرامت تائيه

،اهاوتحم نمضتي ،نواعت تايقافتا ماربإ اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجلل زوجي ،ةياغلا هذهلو
: ةيتآلا طورشلل اقفو ،اهماهم ةسرامم راطإ يف تاقيقحتلا لاجم يف نواعتلاو تامولعملا لدابت ،ةصاخ ةفصب
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اهلالغتسا متي ال نأو ةدعاسملل ةبلاطلا اهتريظن ماهم قيقحتل ةيرورض ةلدابتملا تامولعملا نوكت نأ بجي .1
،رخآ ضرغل

ةدعاسملا ميدقت ضفر ضرغل ةينهملا ةيرسلاب عرذتلا اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجلل نكمي ال .2
،تامولعملا لدابتو

تانامضلا ريفوتو تامولعملا ةيرس ىلع ظفاحت نأ تامولعملل ةبلاطلا ةيبنجألا اهتريظن ىلع نيعتي .3
.اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجل اهل عضخت يتلا كلتل ،لقألا ىلع ،ةلداعم نوكت ،اهتيامحل ةمزاللا

فورظلا سفن راطإ يف ،موقت نأ اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجلل زوجي ،تايقافتالا هذه بجومب
مايقلاو تاقيقحت حتفب ،اهماهمل ةرطؤملا ةينوناقلا ماكحألا اهيلع تصن يتلا تابوقعلا سفنل اقفوو تاءارجإلا سفنو
اقفو كلذو ،ةلثامم ماهم سرامت ةريظن ةيبنجأ تائيه نم بلط ىلع ءانب ،بتاكملل شيتفتب وأ قئاثولل صحفب
 .”لثملاب ةلماعملا أدبمل

تايلمع ميظنت ةنجل ءاضعأ نم لك هل عضخي يذلا ةينهملا ةيرسلاب مازتلالا بجاو ربتعي ال:2رركم36 ةداملا“
ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجل يفظومو ،سيئرلاو ،ةيميكحتلاو ةيبيدأتلا ةفرغلا ءاضعأو ،اهتبقارمو ةصروبلا

ميدقت نم اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجل عنمي ازجاح ،اهفرط نم نيضوفملا صاخشألاو اهتبقارمو
اقفو كلذو ،ةلثامم تايحالص سرامت ةيبنجأ لود تائيهل تابلط ىلع ءانب ،اهعيمجت ىلوتت وأ اهكلتمت  تامولعم
تانامض قفو ةينهملا ةيرسلل ةعضاخ ةدعاسملل ةبلاطلا ةريظنلا ةئيهلا نوكت نأ ةطيرشو ،لثملاب ةلماعملا أدبمل
.رئازجلا يف ةطرتشملا كلت ،لقألا ىلع ،لداعت

تايحالص سرامت ةريظن ةيبنجأ ةئيه بلط ةيبلت ،اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجل ضفرت
وأ اهكلتمت  تامولعم ميدقت وأ بتاكملل شيتفتب وأ قئاثولل صوحفو تاقيقحت ءارجإب ةدعاسملا ميدقتب ،ةلثامم

:  بلطلا ةيبلت ناك اذإ كلذو ،اهعيمجت ىلوتت

،رئازجلل ةيساسألا حلاصملاب وأ ماعلا ماظنلاو يلخادلا نمألاو ةينطولا ةدايسلاب سمي–

،يرئازجلا نوناقلا كاهتنال اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع  ميظنت ةنجلب يدؤي–

وأ ،صاخشألا سفن دضو قئاقحلا سفن ىلإ ادانتسا رئازجلا يف ةنيعم ةيئازج تاءارجإ ةيأ ذاختا  مت اذإ وأ–
،اهسفن عئاقولا نأشب مهيلع تابوقعلا طيلستب يضقي يئاهن مكح رودص دنع

تايلمع ميظنت ةنجل عم لاجملا اذه يف اهنواعت مدع تبث دق ةريظن ةيبنجأ ةئيه نم بلطلا يتأي امدنع–
.”اهتبقارمو ةصروبلا

ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠1٠2 ةنس تشغ62 يف خرؤملا1٠-٠1 مقر رمألا نم9٥ ةداملا ماكحأ ىغلت :6٩ ةداملا
.٠1٠2 ةنسل يليمكتلا

ينــطوــلا قودــنصلا فرــط نــم ذــيــفــنــتــلا روــط يف يه يتــلا ،يئاــهــنــلا عــباــطــلا تاذ تاــقــفــنــلا ذــيــفــنــت رــمـــتسي
.اهب ةقلعتملا يمومعلا زيهجتلا تايلمع لافقإ ةياغ ىلإ ،ةيمومعلا تارامثتسالا جماربب ةطبترملاو ،رامثتسالل

.91٠2 ةنس رياني لوأ نم ءادتبا ةداملا  هذه ماكحأ يرست

3891 ةنس ويلوي2 يف خرؤملا٤1-38 مقر نوناقلا نم٠1 ةداملا نم2 ةرقفلا ماكحأب ساسملا نود :7٩ ةداملا
يراــجــتــلا لــجسلا يف دــيــقــلا دــعــي ،مــمــتملاو لدــعملا ،يعاــمــتــجالا ناــمضلا لاــجــم يف نيعضاخلا تاــمازــتــلاــب قــلـــعـــتملاو
.ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلا ماظن ىدل احيرصت ،صاخلا مهباسحل ايراجت اطاشن نوسرامي نيذلا صاخشألل

.يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا اهمّلسي يتلا تارامتسالا يف حيرصتلا اذه نّودي

.ميظنتلا قيرط نع ريبدتلا اذه قيبطت تايفيك ددحت

قلعتملاو8891 ةنس رياني62 يـف خرؤـملا7٠-88 مقر نوناقلا نم93و83و73 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٨٩ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

.جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠1 نم ةمارغب ،هالعأ٤3و٠1و8 داوملا ماكحأل فلاخم لك بقاعي:73 ةداملا“
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ىلإ جد٠٠٠.٠٤ نم ةمارغبو ،رهشأ )6( ةتس ىلإ )2( نيرهش نم ةدمل سبحلاب فلاخملا بقاـــــعي ،دوــــــعلا ةلاـــــح يف
.”................)رييغت نود يقابلا(........... طقف نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،جد٠٠٠.٠٥

نم ةمارغب ،هالعأ82و62و٥2و32و71و٤1و31و11و7و6و٥ داوملا ماكحأل فلاخم لك بقاعي:83 ةداملا“
.جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠1

جد٠٠٠.٠٤ نم ةمارغبو ،رهشأ )6( ةتس ىلإ رهشأ )3( ةثالث نم ةدمل سبحلاب فلاخملا بقاعي ،دوعلا ةلاح يف
.”طقف نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ  ،جد٠٠٠.٠٥ ىلإ

.جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠1 نم ةمارغب ،هالعأ22و12نيتداملا ماكحأل فلاــخــم لــك بــــــقاـــــعــــــي:93 ةداملا“

.”جد٠٠٠.٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٤ نم ةمارغلا نوكت ،دوعلا ةلاح يف

٠٥1و8٤1و7٤1و رركم6٤1و6٤1و٥٤1و٤٤1و رركم3٤1و3٤1و2٤1و1٤1 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت :٩٩ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 يف خرؤملا11-٠9 مقر نوناقلا نم٤٥1و2٥1و1٥1و

ةوسنلاو نابشلا مادختسا فورظب ةقلعتملا نوناقلا اذه ماكحأل ةفلاخم بكترا نم لك بقاعي:1٤1 ةداملا“
.نيينعملا لامعلا ددع بسحب قبطتو جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠1 نم ةمارغب

.”نيينعملا لامعلا ددع بسح فعاضتو جد٠٠٠.٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٤ نم ةمارغلا نوكت ،دوعلا ةلاح يفو

................................ ةيعامج ةيقافتا عقوي نم لك ،جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغب بقاعي:2٤1 ةداملا“
.......................................................................................... )رييغت نودب يقابلا(

)3( ةثالث ىلإ )1( رهش نم سبحلابو ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغب دوعلا ةلاح يف فلاخملا بقاعيو
.”طقف نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،رهشأ

............................ ةيعوبسألا ةينوناقلا لمعلا ةدمب ةقلعتملا نوناقلا اذه ماكحأ فلاخ نم لك بقاعي:3٤1 ةداملا“
بسحب رركتتو ةنياعم ةفلاخم لك دنع ةبوقعلا قبطتو ،جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠1 نم ةمارغب )ىتح رييغت نودب(
.نيينعملا لامعلا ددع

.”نيينعملا لامعلا ددع بسح فعاضتو جد٠٠٠.٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٤ نم ةمارغب فلاخملا بقاعي ،دوعلا ةلاح يف

تاعاسلا لاجم يف ةصخرملا تازواجتلاب ةقلعتملا نوناقلا اذه ماكحأ فلاخ نم لك بقاعي: رركم3٤1 ةداملا“
ةنياعم ةفلاخم لك دنع ةبوقعلا قبطتو ،جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠1 نم ةمارغب )ىتح رييغت نودب( ............ ةيفاضإلا

.نيينعملا لامعلا ددع بسحب فعاضتو

.”نيينعملا لامعلا ددع بسح فعاضتو جد٠٠٠.٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٤ نم ةمارغب فلاخملا بقاعي ،دوعلا ةلاح يف

قلعتملا نوناقلا اذه ماكحأ فلاخي مدختسم لك جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠1 نم ةمارغب بقاعي:٤٤1 ةداملا“
.نيينعملا لامعلا ددع بسح اهقيبطت فعاضتيو ةينوناقلا ةحارلاب

.”نيينعملا لامعلا ددع بسح فعاضتو جد٠٠٠.٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٤ نم ةمارغب فلاخملا بقاعي ،دوعلا ةلاح يف

،نيينعملا لامعلا ددع بسحو ةنياعم ةفلاخم لك ىلع ،جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠1 نم ةمارغب بقاعي:٥٤1 ةداملا“
.هالعأ2٥ ىلإ83 نم داوملا ماكحأ فلاخ نم لك

 .”نيينعملا لامعلا ددع بسح فعاضتو جد٠٠٠.٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٤ نم ةبوقعلا نوكت ،دوعلا ةلاح يف
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ةمارغب بقاعي )ىتحرييغت نودب( ......................................... نيمدختسملا ددع صيلقتب ماق نم لك :6٤1 ةداملا“
.”نيينعملا لامعلا ددع بسحب فعاضتو ةنياعم ةفلاخم لك دنع ةبوقعلا قبطتو ،جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نم

ةدودحملا ةدملا يذ لمعلا دقع ىلإ ءوجللاب ةقلعتملا نوناقلا اذه ماكحأل ةفلاخم لك ىلع بقاعي: رركم6٤1 ةداملا“
.نيينعملا لامعلا ددع بسح فعاضتو جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠1نم ةمارغب )ىتح رييغت نودب( ..................

.”نيينعملا لامعلا ددع بسح فعاضتو جد٠٠٠.٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٤ نم ةبوقعلا نوكت ،دوعلا ةلاح يف

بوجوب ةقلعتملا نوناقلا اذه ماكحأ فلاخ نم لك جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠1 نم ةمارغب بقاعي:7٤1 ةداملا“
.”.......)رييغت نودب يقابلا(........ يلخادلا ماظنلا عاديإ

بتارلا فشك همّلسي نأ نود لماعل ارجأ عفد نم لك ،جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠1 نم ةمارغب بقاعي :8٤1 ةداملا“
)ىتح رييغت نودب( ........................................

.”نيينعملا لامعلا ددع بسح فعاضتو جد٠٠٠.٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٤ نم ةبوقعلا نوكت ،دوعلا ةلاح يف

نودب( ........................ ديدست ةيمازلإ فلاخ نم لك ،جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠1 نم ةمارغب بقاعي:٠٥1 ةداملا“
.نيينعملا لامعلا ددع بسح فعاضتو )ىتح رييغت

ةبوقعبو نيينعملا لامعلا ددع بسح فعاضتو جد٠٠٠.٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٤ نم ةبوقعلا نوكت ،دوعلا ةلاح يف
 .”طقف نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،رهشأ )6( ةتس ىلإ رهشأ )3( ةثالث نم سبحلا

وأ ،رهشأ )3( ةثالث ىلإ دحاو رهش نم سبحلابو ،جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغب بقاعي:1٥1 ةداملا“
)ىتح رييغت نودب( ................... اهرييست وأ ةكراشملا ةنجل نيوكت لقرعي نم لك ،طقف نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب

ةبوقعبو نيينعملا لامعلا ددع بسح فعاضتو جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةبوقعلا نوكت ،دوعلا ةلاح يف
 .”طقف نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،رهشأ )6( ةتس ىلإ رهشأ )3( ةثالث نم سبحلا

عاديإلاب ةقلعتملا نوناقلا اذه ماكحأل ةفلاخم لك ىلع جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠1 نم ةمارغب بقاعي :2٥1 ةداملا“
)ىتح رييغت نودب( ......................................... ليجستلاو

 .”جد٠٠٠.٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٤ نم ةبوقعلا نوكت ،دوعلا ةلاح يف

تالجسلاو رتافدلا كسم يف ةفلاخم لك ىلع جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠1 نم ةمارغب بقاعي :٤٥1 ةداملا“
)ىتح رييغت نودب( ........................................................

 .”جد٠٠٠.٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٤ نم ةبوقعلا نوكت ،دوعلا ةلاح يف

ةبسانمب قحتسي )جد٠٠٠.٠٥( رانيد فلأ نوسمخ هردق صاخ مسر ،ةلودلا ةينازيم ةدئافل أشني:٠٠١ ةداملا
.نييمومعلا طابضلا ةدئافل ةلودلا متخل لدعلا ةرازول ةصتخملا حلاصملا ديدجتو حنم

مــقر ةــيـــعرـــفـــلا ةـــيـــكرـــمجلا ةـــفـــيرـــعـــتـــلا تاذ ءاوضألا يئاـــنـــث ماـــمصب ةدوزملا حـــيـــباصملا عضخـــت :١٠١ ةداملا
 .%٠3 لدعمب ةيكرمجلا قوقحلل٥8.93.٠٠.٠٠.٠٥

ةيكرمجلا قوقحلاتاجتنملا نييعتةيعرفلا ةيكرمجلا ةفيرعتلا

%٠3ءاوضألا يئانث مامصب ةدوزم حيباصم -٥8.93.٠٠.٠٠.٠٥
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.ةينعملا ةنسلل ةيلاملا نوناق راطإ يف ايئاهن اهديدحت متيل غلابملا هذه ليدعت نكمي

ضورقلا ىلع ةدئافلا لدعم ضيفختو ليجأتلا ةرتف لالخ دئاوفلاب لفكتلا ةنيزخلل صّخري :٣٠١ ةداملا
عيبلا ةغيصب نكسم٠٠٠.٠21 جمانرب نم عبارلا رطشلا زاجنإ راطإ يف ةيمومعلا كونبلا فرط نم ةحونمملا

.%٠٠1 لدعمب راجيإلاب

:يتأي امك ررحتو ،٥1٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم67 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٤٠١ ةداملا

ىلع ةدجاوتم يعانص لامعتسا تاذ ةأيهم ضرأ ةعطق نم ديفتسم لك قتاع ىلع مسر أشني:67 ةداملا“
ةفلكملا تاهجلا فرط نم لزانتلا قيرط نع قوسلا يف ةضورعملا ،طاشنلا قطانم وأ ةيعانصلا قطانملا ىوتسم
ةتبثملا ،اهصيصخت خيرات نم ءادتبا ،تاونس )3( ثالث قوفت ةدمل ةلغتسم ريغ تيقب يتلاو ،ةيمومعلا ةئيهتلاب
.ايميلقإ ةصتخملا ةعانصلا حلاصم هّدعت رضحم بجومب انوناق

.ةيراجتلا اهتميق نم%٥ ـب ايونسلصحملا مسرلا اذه غلبم ددحي

.ةقفصلا خسفل ةيئاضقلا ةعباتملا نم ،ضرألا نم ديفتسملا ،مسرلا اذه ليصحت يفعي ال

:يتأي امك مسرلا اذه جتان عزوي

،ضرألا دجاوت ناكم تايدلبلا ةدئافل ٠6%–

ريوطت معدل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3-٤21 مقر صاخلا صيصختلا باسح ةدئافل %٠٤–
.”ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت

قلعتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ يف خرؤملا92-٠9 مقر نوناقلا نم77 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:5٠١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،ريمعتلاو ةئيهتلاب

٩١٠٢٠٢٠٢

نم ةدتمملا ةرتفلل ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا فــيــلاـــكـــتــــلل يرـــــيدــــقــــتلا لـــيوــمـــتلا ددــحــي :٢٠١ ةداملا
: يتأي امك ،٠2٠2 ىلإ91٠2

)جد فالآب(

رييستلا تاقفن

زيهجتلا تاقفن

تاقفنلا يلامجإ

ةيلورتبلا ةيابجلا

ةيداعلا دراوملا

ةينازيملا تاداريإ يلامجإ

٠٠٠.٠89.887.٤

٠٠٠.٠٠8.277.2

٠٠٠.٠87.16٥.7

٩١٠٢

٠٠٠.811.7٥9.2

٠٠٠.٠62.٥٤٠.٤

٠٠٠.873.2٠٠.7

٠٠٠.٠16.897.٤

٠٠٠.٠٥٠.٠7٥.2

٠٠٠.٠66.863.7

٠٢٠٢

٠٠٠.66٤.31٠.3

٠٠٠.272.٠٥3.٤

٠٠٠.837.363.7
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ضرأ لامعتسا وأ لاغشأ ذيفنت نع جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلا جد٠٠٠.٠3 نيب ام حوارتت ةمارغب بقاعي:77 ةداملا“
اقفو مّلست يتلا صخرلا وأ ،هقيبطتل ةذختملا تاميظنتلا وأ نوناقلا اذه اهضرفي يتلا تامازتلالا لهاجتي
.اهماكحأل

 .ةروكذملا لاغشألا ذيفنت ىلع نيلوؤسملا نيرخآلا صاخشألا وأ )ىتح رييغت نودب( .............. مكحلا نكمي

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تاءارجإ ددحت

لك ،ريخأتلل ىلوألا رهشأ )6( ةتسلا نع )جد٠٠٠.٠٠٠.1( رانيد نويلم اهردق ةمارغ عفدل ضرعتت :6٠١ ةداملا
وأ ةيمكلا وأ ةيعونلاب ةقلعتملا تادهعتلا مارتحا يف لطامتت ةفيفخلاو ةليقثلا تارايسلا بيكرتو جاتنإل ةسسؤم
.ينطولا جامدإلا ةريتو

عم ،رهشأ )6( ةتس ريخأتلا ةرتف تزواجت اذإ )جد٠٠٠.٠٠٠.٠1( رانيد نييالم ةرشع ىلإ ةمارغلا هذه لصتو
.ريخأتلا نم رهشلا نم ءزج وأ رهش لك نع )جد٠٠٠.٠٠٠.1( رانيد نويلمب ردقت ةدايز قيبطت

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 يف خرؤملا11-99 مقر نوناقلا نم٤6 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :7٠١ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

كالهتسالا تايلمع ىلع اذكو نييعانصلل ةيوقاطلا تاجوتنملا عيب تايلمع ىلع مسر سسؤي:٤6 ةداملا“
.يوقاطلا عاطقلل يتاذلا

: يتأي امك مسرلا اذه غلابم ددحت

،طسوتملاو يلاعلا طغضلا يذ يعيبطلا زاغلل ةبسنلاب ،ةيرارحلا ةدحولل / جد32٠٠,٠–

.طسوتملاو يلاعلا رايتلا تاذ ءابرهكلل ةبسنلاب ،يعاس طاوليك / جد٠3٠,٠–

،”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا لجأ نمو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلل“ مسرلا اذه جتان صصخي
.”1 رطسلا

عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةيعامتجالا تايدضاعتلل يرايتخالا ماظنلا تاءادأب ساسملا نود:٨٠١ ةداملا
يليمكتلا دعاقتلل عرف ءاشنإ ،دعاقتلل ماعلا ماظنلا رييستب ةفلكملا يعامتجالا نامضلا تائيهل نكمي ،هب لومعملا

.يعامتجالا نامضلل ماعلا ماظنلا ىلإ ةيماظن ةفصب نيبستنملا لامعلا ةدئافل يعوطو يدارإ باستنإب اهيدل نوكي

ةقلعتملا دعاوقلا اذكو ةداملا هذه ماكحأ بجومب هيلع صوصنملا يليمكتلا دعاقتلا عرف ريسو ميظنت ددحي
.ميظنتلا قيرط نع ،يليمكتلا دعاقتلل يعوطلا باستنالاب ةطبترملا تابجاولاو قوقحلاب

كالهتسالل ةحورطملا عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع قبطت% 1 ةبسنب نماضت ةمهاسم أشنت:٩٠١ ةداملا
.رئازجلاب

.ةيكرمجلا قوقحلل ةبسنلاب كلذ متي امك ةمهاسملا هذه لّصحتو عمجت

.دعاقتلل ينطولا قودنصلا ةدئافل  ةمهاسملا هذه جتان لّصحي

ةلودلا ةينازيم نم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥( رانيد  رايلم ةئامسمخ غلبمب ةيئانثتسا ةمهاسم حنمت:٠١١ ةداملا
.يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا ةدئافل81٠2 ةنسل

يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 يــف خرؤــملا2٠-٤٠ مقر نوـناقلا موهفمب ،يداصتقا لماعتم لك ىلع نّيعتي:١١١ ةداملا
يف عضي نأ ،نيكلهتسملل تامدخ وأ/و اعلس مدقي ،مّمتملاو لّدعملا ،ةّيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقّبطملا دعاوقلا دّدحي
ىلع ءانب ،ينورتكلإلا عفدلا تاقاطب لامعتساب مهتايرتشم نمث عفدب مهل حمست ينورتكلإ عفد لئاسو مهلوانتم
.مهبلط
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رانيد فلأ نوسمخ اهردق ةمارغب اهيلع بقاعيو ةداملا هذه ماكحألةفلاخم لكشي مازتلالا اذهب لالخإ ّلــــك
 .)جد٠٠٠.٠٥(

: مازتلالا اذه ةفلاخم ةنياعمب ،مهماهم راطإ يف ،مهنايب يتآلا نوفظوملا لّوخي

،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف مهيلع صوصنملا ةيئاضقلا ةطرشلا ناوعأو طابض–

،ةراجتلاب ةفّلكملا ةرادإلل ةعباتلا ةباقرلاب ةصاخلا كالسألا ىلإ نومتنملا نومدختسملا–

.ةيئابجلا ةرادإلا حلاصمل نومتنملا نوينعملا ناوعألا–

نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس هاصقأ لجأ يف ةداملا هذه ماكحأل اولثتمي نأ نييداصتقالا نيلماعتملا ىلع نّيعتي
.ةّيمسّرلا ةديرجلا يف مكحلا اذه رشن خيرات

ةينطولا ةيبودنملا ةدئافل رورملا ةكرح ىلع ةيفازجلا تامارغلا جتان نم %٥2 اهردق ةصح صصخت:٢١١ ةداملا
.قرطلا يف نمألل

.ميظنتلا قيرط نع ريبدتلا اذه قيبطت تايفيك ددحت

دعاوق ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ويلوي٠2 يف خرؤملا٥1-8٠ مقر نوناقلا نم٤9 ةداملا ماكحأ لدعت:٣١١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،اهزاجنإ مامتإو تايانبلا ةقباطم

ماكحأ هيلع تصن امك اهزاجنإ مامتإ دصق تايانبلا ةقباطم قيقحت تاءارجإ نايرس لجأ يهتني:٤9 ةداملا“
تايانبلا ةقباطم دعاوق  ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ويلوي٠2 يف خرؤملا٥1-8٠ مقر نوناقلا نم )ىلوألا ةرقفلا(٤9 ةداملا

.61٠2 ةنس تشغ3 خيرات نم ءادتبا ،تاونس )3( ثالث لجأ يف ،اهزاجنإ مامتإو

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

قلعتملاو3٠٠2 ةنس رياربف71 يف خرؤملا3٠-3٠ مقر نوناقلا نم71 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٤١١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةيحايسلا قطانملاو عسوتلا قطانمب

قطانمل ةيدعاقلا تآشنملا زاجنإو ةئيهتلا لاغشأو تاساردلا دادعإ ةيلوؤسم ةلودلا قتاع ىلع عقت:71 ةداملا“
.ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا

عورشم زاجنإل ةهجوم ضرأ نم نيديفتسملا نيرمثتسملا نم ةعومجمل وأ دحاو رمثتسمل نكمي هنأ ريغ
ةلاكولل ةينقتلا ةدعاسملاو ةقفارملا عم ،ةئيهتلا لاغشأب لفكتلا ،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانم لخاد رامثتسا
يتلا ةيحايسلا قطانملاو عسوتلا ةقطنم نم ءانبلاو ةئيهتلل ةلباق ءازجأ ىلع اذهو ،ةحايسلا ريوطتل ةينطولا

.ةلودلل ةصاخلا كالمألل اهيضارأ عضخت

ةينطولا ةلاكولا نيب انوناق ةمربم راطإ ةيقافتا لالخ نم ،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا ةئيهتلا لاغشأ متت
هذهب قحلي يذلا ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخمل اقبط ،رمثتسملاو ةحايسلا ريوطتل
.ةيقافتالا

ريوطتل ةينطولا ةلاكولا نيب ةئيهتلا لاغشأ ذيفنتل ةيلمعلا تايفيكلا ديدحت اهنأش نم راطإلا ةيقافتالا ّنإ
يتلا ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا ةقطنم نيمثتل اهذاختا نيعتي يتلا تاءارجإلا ىلع قافتالاو ،رمثتسملاو ةحايسلا

.ةيقافتالا هذه عوضوم يه

.”ةينعملا ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانم رايتخاو راطإلا ةيقافتالا جذومن ةحايسلاب فلكملا ريزولا ددحي

دونبلل ةعباتلا تاجتنملا ةيكرمجلا قوقحلل عضخت ،ردصملا دلبو ةقطنم نع رظنلا ضغب:5١١ ةداملا
: ةيتآلا بسنلا بسح ،هاندأ ةروكذملا ةيعرفلا ةيفيرعتلا دونبلاو ةيفيرعتلا
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ةيكرمجلا قوقحلايعرفلا دنبلا تاجتنملا نييعت مقر

1206.00.99.10

1206.00.99.20

1206.00.99.90

3926.90.92.00

3926.90.93.00

3926.90.95.00

3926.90.96.00

3926.90.97.00

3926.90.98.00

3926.90.99.00

8417.80.10.00

8417.80.20.00

8417.80.90.00

8421.99.10.00

8421.99.20.00

8421.99.30.00

8421.99.40.00

8421.99.90.00

8426.11.00.00

8426.12.10.00

8426.12.20.00

8426.19.10.00

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

روشقب-----

روشق نودب-----

اهريغ-----

روصلا ظفاح----

لــخادــلاــب ةدــعـــم رـــيـــغ تاودألل قـــيداـــنص وأ بلـــع----
ةصاخ تاودأ لابقتسال

ةسبلألا لماوح----

خلإ... كاوشألاو نيكاكسلاو تاودألا ضباق----

ةيروباخ ريماسمو تاقلحو ليماوصو يغارب----
لامعتسالا تاذ ةلثامم تامزلتسمو لابحلا ددشمو
ماعلا

تاعفارلل وأ لاصتالل ةلقان ةمزحأ----

اهريغ----

ةيراخفلا تاجتنملا يهطل نارفأ---

تاـــجـــتـــنملا وأ جاـــجزـــلا ،تنــــمسإلا يهــــطــــل نارــــفأ---
ةيوايميكلا

اهريغ---

هايملا حيشرت وأ ةيفصت يف ةلمعتسملا تالآلل---

حــــــيشرــــــت وأ ةــــــيــــــفصت يف ةــــــلــــــمــــــعـــــــتسملا تالآلل---
هايملا ادع ،تابورشملا

تاذتاكرحملا يف ةيندعملا تويزلا ةيفصت تالآل---
سبكمب وأ ةرارشب ذاقيإ

تاذتاكرحمل لخادلا ءاوهلا ةيقنتل تاحشرم---
سبكمب وأ ةرارشب ذاقيإ

اهريغ---

ةتباث  دعاوق ىلع ةكرحتم عفاورو ةعفار روسج--

تالجع ىلع ةكرحتم عفر لكايه---

ةيجرب عفاور---

روسج تاعفار---

1

2

3

٤

٥

6

7

8

9

٠1

11

21

31

٤1

٥1

61

71

81

91

٠2

12

22
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ةيكرمجلا قوقحلايعرفلا دنبلا تاجتنملا نييعت مقر

8426.19.90.00

8426.20.10.00

8426.20.20.00

8426.41.91.00

8426.41.92.00

8443.32.11.00

8443.32.12.00

8443.99.10.00

8443.99.20.00

8443.99.30.00

8443.99.40.00

8443.99.90.00

8471.30.91.10

8471.30.91.90

8471.30.99.10

8471.30.99.20

8471.50.10.00

8471.50.20.00

8471.50.90.00

8471.70.10.00

8471.70.20.00

8471.70.91.00

8471.70.92.00

8471.70.93.00

8471.70.99.00

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

اهريغ ---

نط٠1 يواست وأ لقت عفر ةوق تاذ ---

نط٠1 قوفت عفر ةوق تاذ ---

يئابرهك كرحم تاذ ----

يئابرهك ادع كرحم تاذ ----

ربحلا ثفنب لمعت ةعابط تالآ ----

ةعابطلل ىرخأ تالآ ----

ةعابطلا تايلآ ---

ةعابط سوؤر ---

ةأبعم تناك نإو ربحلا شيطارخ ---

رونوط وأ فشاوكل شيطارخ ---

سيدكتلل ةيلآ ىلع يوتحت قحاولو ىرخأ ءازجأ ---

سمل ةشاشب ةيمقر ةحول -----

سمل ةشاشب ،اهريغ -----

غك2 ىدعتي ال نزوب -----

غك٠1 ىدعتي ال نكل غك2 قوفي نزوب -----

مداوخ ---

ةجلاعملل ةيزكرم تادحو  ---

اهريغ ---

يلخاد بلص صرق ---

يجراخ بلص صرق ---

ةيئوض صارقأب ----

ةطنغمم صارقأب ----

ةطنغمم ةطرشأب ----

اهريغ ----

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
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ةيكرمجلا قوقحلايعرفلا دنبلا تاجتنملا نييعت مقر

8471.90.10.00

8471.90.20.00

8471.90.30.00

8471.90.40.00

8471.90.90.00

8481.80.91.00

8481.80.92.00

8481.80.99.00

8517.70.11.00

8517.70.12.00

8517.70.19.00

8517.70.20.00

8517.70.30.00

8517.70.40.00

8517.70.50.00

8517.70.90.00

8523.52.10.00

8523.52.20.00

8523.52.30.00

8523.52.90.00

8536.90.10.00

8536.90.20.00

8536.90.30.00

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

ةركاذلا تاقاطب ئراق ---

ةيزاوتملا ةدمعألا زومر ئراق ---

)ةيئوضلا تافشاكلا( روصلا تانمقرم ---

ةيكذلا ةقاطبلا ئراق ---

اهريغ ---

تاروراقلا ءلمل تابحاسلل ريبانص ----

تاـــيواـــح وأ لـــيــــمارــــبــــلا وأ ضاوــــحألل رــــيــــباــــنص ----
ةلثامم ةيعوأو

اهريغ ----

تامادوملل ----

فتاوهلل ----

اهريغ ----

ةيفتاهلا ةزهجألا تايئاوه ---

وــــيدار وأ ةــــيــــفــــتاــــه وــــيدارــــلا ةزــــهـــــجأ تاـــــيـــــئاوـــــه ---
ةيقربلا ةيلاسرإلا

فتاهلا ىلع تابيجملا ءازجأ ---

ةلاقنلا فتاوهلل تاشاش ---

اهريغ ---

ىرخأ ةيلام تالماعم وأ ةيكنبلا نامتئالا ةقاطب ---

)كرــتشملا ةــيوـــهـــل ةددـــحـــم( مـــيس ةرـــكاذـــلا ةـــقاـــطـــب ---
ةيولخلا فتاوهلل

ةيزفلتلا تاونقلا ةرفش كفل ةقاطب ---

ىرخأ ةيكذ تاقاطب ---

أ٠٤ نع لقت ةقاطب تاسمالم ---

ةنرقم تاوسنلق ---

بيكرتلا بلع ---

48
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ةيكرمجلا قوقحلايعرفلا دنبلا تاجتنملا نييعت مقر

8536.90.90.00

8544.20.10.00

8544.20.20.00

8544.20.30.00

8544.20.90.00

8707.90.91.00

8707.90.92.00

8707.90.93.10

8707.90.93.90

8707.90.94.00

8716.39.10.00

8716.39.20.00

8716.39.30.00

8716.39.40.00

8716.39.50.00

8716.39.91.00

8716.39.92.00

8716.39.99.00

2008.11.11.00

2008.11.19.00

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠3%

٠6%

٠6%

اهريغ ---

لامعتساللروحملا يدــــحــــتــــم نيلصومب تالـــــباـــــك---
يفتاهلا

لابقتساللروحملا يدــــحــــتـــــم نيلصومب تالـــــباـــــك---
يزفلتلا

عاوـــنألا نــــمروحملا يدــــحــــتــــم نيلصومب تالــــباـــــك---
ةبقارملا تاريماك تابيكرت يف ةلمعتسملا

اهريغ---

1٠.78 مقر دنبلا يف ةلخادلا تارارجلل----

2٠.78 مقر دنبلا يف ةلخادلا ىرخألا تابكرملل----

ةيلآ ىلعةيوتحملا كلت اهيف امب تايافنلا تابكم-----
سيدكتلا

٤٠.78دنبلا يف ةدراولا  ىرخألا تارايسلل ،اهريغ-----

٥٠.78 دنبلا يف ةدراولا تارايسلل----

وأ داوملا لقنل ةظفاح تاروطقمو ةدربم تاروطقم---
فلتلا ةعيرس عئاضبلا

تارايسلل نيقباط وأ قباط نم تاروطقم---

لاــمـــعـــتسالا تاذ تاروـــطـــقـــم فاصنأو تاروـــطـــقـــم---
يعارزلا

ةلمعتسملا فانصألل تاروطقم فاصنأو  تاروطقم ---
تادلوم ،ميحلتلا دلوم )ةيعانصلا تازيهجتلا لقن يف

)الثم تاركبلا لخادم ،ءانبلا ةبرع ،ةيئابرهك

نفسلا لقنل تاروطقم فاصنأو  تاروطقم ---

تايضرألا عون نم تاروطقم فاصنأو تاروطقم ----

ةبرع لكش ىلع تاروطقم فاصنأو تاروطقم ----

لــقــنــل تاروــطــقملا فاصنأو تاروــطــقملا نــم اــهرــيـــغ ----
عئاضبلا

ةيديلقت ةقيرطب ةدعم ----

ىرخأ قرطب ةدعم ----
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ةيكرمجلا قوقحلايعرفلا دنبلا تاجتنملا نييعت مقر

2008.11.91.00

2208.11.99.00

2007.99.11.10

2007.99.11.90

2007.99.19.11

2007.99.19.12

2007.99.19.19

2007.99.19.90

2007.99.21.10

2007.99.21.90

2007.99.29.11

2007.99.29.19

2007.99.29.90

2007.99.91.10

2007.99.91.90

2007.99.99.00

8481.80.11.00

8481.80.19.10

8481.80.19.90

8504.21.10.00

8504.21.20.00

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠3%

٠3%

ينادوسلا لوفلا ةدبز ----

اهريغ ----

ماكحإب ةقلغم بلع يف -----

اهريغ -----

ةامسملا ةيديلقتلا ةقيرطلاب دعم رمتلا نوجعم ------
ىدعتي ال ماكحإب ةقلغم ةيجاجز تاوبع يف )بورلا(
غك1 اهنزو

ةيجاجز تاوبع يف عوضوم رومتلا سورهم ------
غك1 اهنزو ىدعتي ال ماكحإب ةقلغم

اهريغ ------

اهريغ -----

ماكحإب ةقلغم ةيجاجز تاوبع يف -----

اهريغ -----

ةيجاجز تاوبع يف عوضوم رومتلا سورهم ------
غك1 اهنزو ىدعتي ال ماكحإب ةقلغم

اهريغ ------

اهريغ-----

ةقلغم ةيجاجز تاوبع يف عوضوم رومتلا ماله -----
غك1 اهنزو ىدعتي ال ماكحإب

اهريغ  -----

اهريغ----

طلخلا تامامصو ريبانص طالخ ----

ضاوحألاو تامامحلاو مادقأ لساغمو ،لساغملل -----
فراصملاو

اهريغ  -----

ريبمأ طلوف وليك٠٠٥  ىدعتت ال ةردقب ---

نكلو رـــثـــــكأ وأ رــيــبــــمأ طلوــــــف ولـــيــــك٠٠٥ ةردـــقب ---
.ريبمأ طلوف وليك٠٥6 ىدعتت ال
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101
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109
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ةيكرمجلا قوقحلايعرفلا دنبلا تاجتنملا نييعت مقر

8504.22.10.00

2106.90.99.11

2106.90.99.12

2106.90.99.19

2106.90.99.20

2106.90.99.90

2202.10.10.00

2202.10.90.00

8506.80.11.00

8506.80.12.00

8506.80.13.00

8506.80.20.00

8506.80.90.00

8517.12.91.00

8517.12.92.00

8517.12.99.00

2203.00.10.00

2203.00.90.00

٠3%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠6%

٠3%

٠3%

٠3%

٠6%

٠6%

نكلو ريبمأ طلوف وليك٠٥6 زواـــجــــتــــت ةردـــــقـــــب  - - -
.ريبمأ طلوف وليك٠٠٠2 ىدعتت ال

.ةنيجع وأ لئاس لكش يف ةمدقم - - - - - -

صارقأ لكش يف ةمدقم - - - - - -

.ىرخأ لاكشأ يف ةمدقم - - - - - -

.نيتوكينلاب  )ةكلع( غضملا نابل - - - - -

.اهريغ - - - - -

داوم وأ ركس  اهيلإ فاضم زاغلاب ةجلاعم هايم - - -
.ةهكنم وأ ةيّلحم ىرخأ

.اهريغ - - -

.طلوف٥,1  زواجتي ال دهجب - - - -

3 ىدعتي ال نكلو طلوف٥,1 زواجتي دهجب - - - -
.طلوف

.طلوف3 ىدعتي دهجب - - - -

.رارزألا تايراطب - - -

.اهريغ - - -

.ةلومحم فتاوه وأ ةيولخ فتاوه - - - -

.لتاسلاب فتاه - - - -

.اهريغ - - - -

.رتل2 نع اهتعس ديزت ال ةيعوأ يف - - -

.اهريغ - - -

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

دعاوــــقلاــــب قـلـعــــتملاو3٠٠2 ةــنــــس ويلوي91 يف خرؤملا٤٠-3٠ مقر رمألا نم61 ةداملا ماكحأ ممتت:6١١ ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،عئاضبلا ريدصتو داريتسا تايلمع ىلع ةقبــطملا ةماـــــــــــعلا

نوكي امدنع ةيئاقو ريبادت عضو نكمي ،هالعأ9 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا نع رظنلا ضغب:61 ةداملا“
.تابوعصل اضرعم تاعوفدملا نازيم

نازيم نزاوت طبض ةداعإ ةياغ ىلإ داريتسالا دنع عئاضبلا ىلع ةيدييقت ريبادت ذاختا نكمي ،راطإلا اذه يفو
.تاعوفدملا

.”ميظنتلا قيرط نع ،دييقتلا عوضوم عئاضبلا نييعت اذكو ريبدتلا اذه قيبطت تايفيك ددحت
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 .اهتزايحو اهلامعتساو اهعيبو ةيضارتفالا ةلمعلا ءارش عنمي:7١١ ةداملا

بايغب زيمتت يهو ،تنرتنإلا ةكبش ربع تنرتنإلا ومدختسم اهلمعتسي يتلا كلت يه ةيضارتفالا ةلمعلا
.ةيكنبلا ةقاطبلاب وأ كصلاب عفدلا تايلمعو ةيدقنلا قاروألاو عطقلاك ةيداملا ةماعدلا

.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط ،مكحلا اذهل ةفلاخم لك ىلع بقاعي

:يتأي امك ررحتو ،1٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم93 ةداملا ماكحأ ممتت:٨١١ ةداملا

22و٠2و71و٥1 ىلإ11 لوصفلل ةعباتلا ةيوضعلاو ةيئايميكلا داوملا ،موسرلاو قوقحلا نم ىفعت:93 ةداملا“
تاعانصلا فرط نم ةدروتسملا ،ةيكرمجلا ةفيرعتلا نم69و38و67و٠7و8٤و٠٤ ىلإ83و٥3 ىلإ82و72و٥2و
.هب لومعملا عيرشتلا بجومب هيلع صوصنم وه امك ةيبطلا تامزلتسملاو ةيودألا عنصل ةهجوملاو ةينالديصلا

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

ةيئاضقلا ضئارعلاب اهقاصلإ ٍماحم لك ىلع نيعتي”ةاماحملا ةغمد“ ىّمست ةينهم ةغمد أشنت :٩١١ ةداملا
. لوبقلا مدع ةلئاط تحت سيسأتلا لئاسرو

.ةيئاضقلا ةدعاسملا اياضق ةغمدلا هذه نم ىفعت

 : يتأي امكةاماحملا ةغمد لصاح عزوي

يف خرؤملا7٠-31 مقر نوناقلا نم7٠1 ةداملا يف هيلع صوصنملا يعامتجالا طايتحالا قودنص ةدئافل ،99%,٥–
.ةاماحملا ةنهم ميظنت نمضتملاو31٠2 ةنس ربوتكأ92

.ةيمومعلا ةنيزخلا ةدئافل ،%٥,٠–

.ميظنتلا قيرط نع ،اهليصحت تايفيكوةاماحملا ةغمد ةميق ددحت

يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا نم ثلاثلا لصفلا نم٠1 ةداملا ماكحأ ممتت:٠٢١ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا ددحي

.ةروتافب ابوحصم نييداصتقالا ناوعألا نيب تامدخ ةيدأت وأ  علس عيب لك نوكي نأ بجي:٠1 ةداملا“

.ةمدخلا ةيدأت وأ عيبلا دنع مّلستو ،هنم اهبلطب يرتشملا مزليو ،اهميلستب عئابلا مزلي

وأ نيعنصملا لبق نم ةيغبتلا تاجتنملا عيب متي نأ  حمسي ،ةئزجتلا راجت صخي اميف ،هالعأ درو امم ءانثتسا
رادصإ لالخ نم”يدقنلا يرتشملا“ ـب مهيلا راشيو ،ةئزجتلا راجت ىلإ ،ةيلاملا ةرازو لبق نم نيدمتعملا  نيعزوملا

وأ نوعنصملا“ عئابلا هب ظفتحي قودنص لصو رادصإو”يدقن ةروتاف“ ىّمسم تحت ررحت يرتشملل عيب ةروتاف
يف ةئزجتلا رجات ىلع ةقحتسملا بئارضلا ديدستب عئابلا لفكتي نأ ىلع ،”ةيلاملا ةرازو لبق نم نودمتعملا نوعزوملا

.ينهملا طاشنلا ىلع ةبيرضلا و ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا يهو ،ةلاحلا هذه

.ةميلعت وأ رارق وأ موسرم وأ نوناق يف درو نأشلا اذهب رخآ صن يأ ىلع صنلا اذه دوسي

اذإ ةروتافلا مّلست نأ بجيو ،ةلماعملا هذه رربي دنس وأ قودنص لصو لحم كلهتسملل عيبلا نوكي نأ بجي
.”نوبزلا اهبلط

يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا نم ثلاثلا لصفلا نم21 ةداملا ماكحأ ممتت:١٢١ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا ددحي

قودنصلا لصو اذكو ،ليوحتلا دنسو ةيلامجإلا ةروتافلاو ميلستلا لصوو ةروتافلا ررحت نأ بجي:21 ةداملا“
.”ميظنتلا قيرط نع ددحت يتلا تايفيكلاو طورشلا قفو ،ةيغبتلا تاجتنملا عيبب قلعتي اميف
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عبارلا لصفلا
 ةيئابجلا هبش موسرلا

نوناق نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 يف خرؤملا11-2٠ مقر نوناقلا نم111 ةداملا ماكحأ لدعت:٢٢١ ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،ةلدعملا ،3٠٠2 ةنسل ةيلاملا

ةيامح ناونعب ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا ينطولا دهعملا لبق نمةلصحملا موسرلا غلابم ددحت:111 ةداملا“
 : يتأي امك ،جذامنلاو تاموسرلاو ةراجتلاو عنصلا تامالع

)جد( ةفيرعتلاموسرلا ةعيبطزمرلا

6٤7-٤1 ىلإ6٤7-1٠

٥1-6٤7

٠٠-7٤7

1٠-7٤7

7٤7-6٠ ىلإ7٤7-2٠

7٠-7٤7

7٤7-9٠ ىلإ7٤7-8٠

11-7٤7

٠٠-8٤7

1٠-8٤7

2٠-8٤7

3٠-8٤7

٤٠-8٤7

٥٠-8٤7

6٠-8٤7

7٠-8٤7

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

ديدست دعب يلودلا ديعصلا ىلع ةيامحلا بلط ىلع لقتسم مسر
ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا ةدئافل ةقحتسملا ةواتإلا

.................... )رييغت نودب( ................. عاديإلا مسر

جذومن وأ ةمسر لك نع مسر

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

ةيداملا ءاطخألا حيحصت كلذ يف امب عون يأ نم ليجست مسر

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

نوعطلا ةسارد  مسر

ةيلصأ ةراشإ وأ ةيمست ديدجت وأ ليجست عاديإ ىلع مسر

 ةيلصأ ةراشإ وأ ةيمست ديدجت ىلع مسر

ديدست دعب يلودلا ديعصلا ىلع ةيامحلا بلط ىلع لقتسم مسر
ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا ةدئافل ةقحتسملا ةواتإلا

ليجست بلطل ةيمسر ةخسن ميلست ىلع مسر

فلم لكشت ةقيثو يأ نم ةخسن نم ةروص ميلست ىلع مسر
ةحفصلاب بلطلا

ةراشإ وأ ةيمست نع قبسملا ثحبلا مسر

ةلجسم ةيلصأ ةراشإ وأ ةيمست نع عون يأ نم ليجست مسر

ةيلصأ ةراشإ وأ ةيمست نع لودعلا مسر

رييغت نودب

٠٠٠.٠1

رييغت نودب

٠٠٠.1

رييغت نودب

٠٠8

رييغت نودب

٠٠٠.1

٠٠٠.٥

٠٠٠.٥

٠٠٠.3

٠٠٥

٠٠2

٠٠٤

٠٠٠.1

٠٠٤
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عارتخالا تاءاربب ةقلعتم موسر

يناثلا ءزجلا
ةلودلل ةيلاملا تايلمعلاو ةينازيملا

لوألا لصفلا
ةلودلل ةماعلا ةينازيملا

لوألا مسقلا
دراوملا

تاقفنلا ىلع ةقبطملا ليخادملاو لصاوحلاو تاداريإلا ردقت ،نوناقلا اذهب قحلملا )أ( لودجلل اقبط :٣٢١ ةداملا
نيتسو ةسمخو نيتئامو ارايلم رشع ةعبرأو ةئامعبسو فالآ ةتسب ،81٠2 ةنسل ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا

.)جد٠٠٠.٠٠٠.٥62.٤17.6( رانيد نويلم

يناثلا مسقلا
تاقفنلا

: ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا ءابعألا ليومت دصق81٠2 ةنس ناونعب حتفي:٤٢١ ةداملا

انويلم نوتسو نانثاو ةئامعبرأو ارايلم نونامثو ةعبرأو ةئامسمخو فالآ ةعبرأ هغلبم يلام دامتعا /1
ةرئاد لك بسح عزوي ،رييستلا تاقفن ةيطغتل )جد٠٠٠.332.26٤.٤8٥.٤( رانيد فلأ نوثالثو ةثالثو ناتئامو
.نوناقلا اذهب قحلملا )ب( لودجلل اقبط ةيرازو

نورشعو ةسمخو انويلم رشع ةتسو ةئامثالثو ارايلم نوعبرأو ةثالثو فالآ ةعبرأ هغلبم يلام دامتعا /2
اقبط عاطق لك بسح عزوي ،يئاهنلا عباطلا تاذ زيهجتلا تاقفن ةيطغتل )جد٠٠٠.٥2٠.613.3٤٠.٤( رانيد فلأ
.نوناقلا اذهب قحلملا )ج( لودجلل

ةئامسمخو ارايلم نوعبسو ناتئامو نافلأ  هغلبم جمانرب ةصخر فقس81٠2 ةنس لالخ جمربي :5٢١ ةداملا
لودجلل اقبط عاطق لك بسح عزوي )جد٠٠٠.639.6٠٥.٠72.2( رانيد فلأ نوثالثو ةتسو ةئامعستو نييالم ةتسو
.نوناقلا اذهب قحلملا )ج(

ةنس لالخ لجست نأ نكمي يتلا ةديدجلا جماربلا ةفلكتو يراجلا جمانربلا مييقت ةداعإ ةفلكت غلبملا اذه يطغي
81٠2.

.ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلا دنع ،عيزوتلا تايفيك ددحت

)جد( ةفيرعتلاموسرلا ةعيبطزمرلا

267-٤3 ىلإ267-1٠

٥3-267

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

ديدست دعب يلودلا ديعصلا ىلع ةيامحلا بلط ىلع لقتسم مسر
ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا ةدئافل ةقحتسملا ةواتإلا

رييغت نودب

٠٠٠.٠1
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يناثلا لصفلا
ةفلتخم تاينازيم

لوألا مسقلا
ةقحلملا ةينازيملا

] نايبلل [
يناثلا مسقلا
ىرخأ تاينازيم

تاسسؤملاو ةــيــحصلا تاــعاــطــقــلا ةــيــنازــيــم يف يعاــمــتــجالا ناــمضلا تاــئيــه ةـــمـــهاسم هـــجوـــت:6٢١ ةداملا
لفكتلاب ةقلعتملا فيلاكتلل ةيلاملا ةيطغتلل )ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملا اهيف امب( ةصصختملا ةيئافشتسالا
.مهقوقح يوذو ايعامتجا مهل نّمؤملا حلاصل يبطلا

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

.ميظنتلا قيرط نع مكحلا اذه ذيفنت تايفيك ددحت

.)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠8( رانيد رايلم نينامث غلبمب ةمهاسملا هذه ددحت ،81٠2 ةنسل ةبسنلاب ،ريدقتلا ليبس ىلعو

ريغ نيزوعملل مدقملا جالعلا ليومتو يبطلا ثحبلاو نيوكتلاو ةياقولا تاقفن ةيطغتب ةلودلا ةينازيم لفكتت
.ايعامتجا مهل نّمؤملا

ثلاثلا لصفلا
ةنيزخلاب ةصاخلا تاباسحلا

ةيلاملا نوناق نمضتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي32 يف خرؤملا1٠-٥1 مقر رمألا نم38 ةداملا ماكحأ ممتت:7٢١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٥1٠2 ةنسل يليمكتلا

نماضتلا قودنص“ هناونع يذلا2٠3-٠2٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ،ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:38 ةداملا“
نامضلاو نماضتلا قودنص ىلإ باسحلا اذه رييست دنسي )ىتح رييغت نودب(......................... ”ةيلحملا تاعامجلل
.ةيلحملا تاعامجلل

: باسحلا اذه يف ديقيو

: تاداريإلا باب يف

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

: تاقفنلا باب يف

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

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

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

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

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

................................... )رييغت نودب( ................................–
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:ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ةدئافل ةحونمملا تادامتعالا–

،ةيلحملا تاعامجلا يفظوم روجأ يف ةدايزلا نع جتانلا يلاملا رثألاب لفكتلل صصخم دامتعا–

،ةيئادتبالا سرادملا ةنايصل صصخم دامتعا–

،ةيسردملا معاطملل صصخم دامتعا–

،يدلبلا سرحلل صصخم دامتعا–

ىلع مسرلا يف ضافخنا نع ةجتانلا ةيئابجلا ميقلا صقن ةيطغتل ةلودلا ةينازيم اهحنمت يتلا تاضيوعتلا–
.يفازجلا عفدلا ءاغلإو ينهملا طاشنلا

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

نمضتملاو1991 ةنس ربمسيد81 يف خرؤملا٥2-19 مقر نوناقلا نم981 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٨٢١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،2991 ةنسل ةيلاملا نوناق

ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3-٥6٠ مقر صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:981 ةداملا“
.”لحاسلاو ةئيبلل

: باسحلا اذه يف ديقي

: تاداريإلا باب يف

،ةئيبلا ىلع ةريطخلا وأ ةثولملا ةطشنألا ىلع مسرلا–

،ةيلاملا نيناوق بجومبةددحملا ةصاخلا موسرلا–

،ةئيبلا ةيامحب قلعتملا عيرشتلل تافلاخملا ناونعبةلّصحملا تامارغلا لصاح–

،ةيلودلاو ةينطولا اياصولاو تابهلا–

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

،ةلودلا ةينازيملةلمتحملا تادامتعالا–

.ىرخألا دراوملا وأ تامهاسملا لك–

: تاقفنلا باب يف

،ةئيبلا ةبقارم ةطشنأ ليومت–

،يئيبلا شيتفتلا ةطشنأ ليومت–

،ةيئيبلا تازيهجتلا ليهأت ةداعإو ديدجتو ءانتقاب ةقلعتملا تاقفنلا–

،ئجافم يرحب ثولت ةلاح يف ةيلاجعتسالا تالخدتلاب ةقلعتملا تاقفنلا–

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

،يرضحلاو يعانصلا ثولتلا ةلازإب ةقلعتملا تاطاشنلاو تاساردلل ةهجوملا تاناعإلا–

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

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

ةحفاكمو ةيعيبطلا دراوملاو ةيئيبلا ةمظنألاو يجولويبلا عونتلا ىلع ظافحلاوةظفاحملا تايلمع ليومت–
،اهنيمثتو ةيخانملا تاريغتلا

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

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

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

،ةيئيبلا تاططخملاو ريراقتلا ليومت–

،رضخألا داصتقالاب ةطبترملا تاناعإلاو ةطشنألا ليومت–

.”ةئيبلاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطتب ةطبترملا كلت اميس ال تاساردلا ليومت–

نمضتملاو7991 ةنس ربمسيد13 يف خرؤملا2٠-79 مقر نوناقلا نم78 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٩٢١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةممتملاو ةلدعملا ،8991 ةنسل ةيلاملا نوناق

)ىتح رييغت نودب( ........................ ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:78 ةداملا“

: تاداريإلا باب يف

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

: تاقفنلا باب يف

،نيهمتلا دوقعو رتافدو لئالد–

،لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا ةيقرتو لاصتالا ططخم–

،تاسسؤملا ىوتسم ىلع نينهمتملل ةحونمملا  بتاورلا هبش–

،لصاوتملا نيوكتلاو نيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا ريس فيلاكت–

تائيهلل ةيرشبلا دراوملا ىوتسم نيسحتو نيهمتلا قيرط نعو لصاوتملا ينهملا نيوكتلا تاطاشنب لفكتلا–
،ةمدختسملا

ينهملا نيوكتلاو نيهمتلل ةيرشبلا دراوملاب ةطبترملا قئاثولاب دوزتلاو ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةدعاسملا–
،لصاوتملا

،لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا تاميوقتو ثوحبو تاسارد–

نيوكتلاو نيهمتلا ريوطتب ةطبترملا عيجشتلا زئاوجب لفكتلاو نينهمتملا ةدئافل ةيساسألا تاودألا ءانتقا–
،لصاوتملا ينهملا

،لصاوتملا  ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا ىلإ فداهلاتارضاحملاو تاودنلاو ةيساردلا مايألاو تايقتلملا ميظنت–

ىوـتسم ىلع نـيوــكــتــلاــب ةــطــبــترملا نييــفرحلا نيمــلــعملاو نيهــمــتــلا يمــلــعــم فرــط نــم ةــعوــفدملا فــيراصملا–
.تاسسؤملا

 .”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت

نمضتملاو3991 ةنس رياني91 يـف خرؤملا1٠-39 مقر يــعيرشتلا موسرملا نم631 ةداملا ماــكحأ مـمتت:٠٣١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،3991 ةنسل ةيلاملا نوناق
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نماضتلا قودنص“ ناونعب2٠3-96٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ،ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:631 ةداملا“
.”ينطولا

: باسحلا اذه يف ديقيو

: تاداريإلا باب يف

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

: تاقفنلا باب يف

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

.باسحلا اذه فرصب يسيئرلا  رمآلا ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا دعي

.باسحلا اذه فرصب ايوناث ارمآ هتفصب نماضتلاو يعامتجالا طاشنلاب فلكملا يئالولا ريدملا فرصتي

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

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

نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 يف خرؤملا11-2٠ مقر نوناقلا نم321 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:١٣١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،3٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

صاخلا قودنصلا“ هناونعو2٠3-٤11 مقر صاخلا صيصختلا باسح ،ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:321 ةداملا“
.”ةيالولا تايدلبل ةيراقعلا ةريظحلل رابتعالا ةداعإل

: باسحلا اذه يف ديقيو

: تاداريإلا باب يف

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

: تاقفنلا باب يف

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

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

فرط نم ةمدخلا ءادأ ىلع رجأك ،نكسلا ىلع مسرلا ناونعبةققحملا تاليصحتلا غلبم نم %2 ـب ردقت ةصح–
.زاغلاو ءابرهكلا  عيزوتب ةلكوملا تاكرشلا

 .”........................................... )رييغت نودب يقابلا( ................................. يسيئرلا رمآلا

نمضتملاو٤1٠2 ةنس ربمسيد٠3 يف خرؤملا٠1-٤1 مقر نوناقلا نم811 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٢٣١ ةداملا
ربمسيد82 يف خرؤملا٤1-61 مقر نوناقلا نم٠31 ةداملا ماكحأ بجومب ةممتملاو ةلدعملا ،٥1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

:  يتأي امك ررحتو ،71٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو61٠2 ةنس

معدل ينطولا قودنصلا“ هناونع حبصي يذلا )ىتح رييغت نودب( ............... باسح تايلمع عمجت:811 ةداملا“
: ةيتآلا رطسألا نمضتيو ،”ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت

،”ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت  معد“ :1 رطسلا–

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

....................... )رييغت نودب( ................ :3 رطسلا–
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: يتأي ام ،2٠3-٤21 مقر صاخلا صيصختلا باسح يف ديقي

: تاداريإلا باب يف

”ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت معد” :1 رطسلا

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

: تاقفنلا باب يف

”ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت  معد“ :1 رطسلا

،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتب ةفلكملا ةلاكولا رييست تاقفن ليومت–

: ناونعب كلذو ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةدعاسمو معد تايلمع ليومت–

،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةنرصع جمارب ذيفنت *

،ةيتالواقملا ةفاقث ةيقرت *

،ةئشانلا تاسسؤملاو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ىدل راكتبالا معد *

،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو عيراشملا يلماح ةقفارمو هيجوتو داشرإ و مالعإ *

ةيعون نيسحتو ةقباطم لجأ نم اميسال ،ةلوانملا ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو ةلوانملا ةيقرت معد *
،اهتامدخو اهعلس

نم ةدافتسالاو اهقاوسأ عيسوتب ةصاخلا ةطشنألا اميس ال ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت معد *
،ةمولعملا ىلإ  لوصولاو يمومعلا بلطلا

داصتقالا يف اهجمدو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لامعتسال ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا معد *
،يمقرلا

جمدلا ،ةيكلملا لقن تايلمع لاجم يف اميس ال ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةموميد ىلع ةدعاسملا *
هجاوت يتلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل حنمي يدام ريغ معد لالخ نمةظفاحملا اذكو ،ةزايحلاو

،ةيداصتقالا ةيحانلا نم رارمتسالا تاموقم اهكالتما عم تابوعص

.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا لوح تامولعم ماظن عضو *

.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا تاعمجتو تايعمجلل ةيدام تادعاسمو تاناعإ حنم ليومت–

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

 .”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 يف خرؤملا81-٥1 مقر نوناقلا نم97 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٣٣١ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،61٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ةطشنأ )ىتح رييغت نودب( .............. باسح تاقفن ةنّودم ممتت :97 ةداملا“

ديصلا ريوطتل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3-٠8٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح تايلمع عمجت
ةيمنتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3-931 مقر صاخلا صيصختلا باسح نمض”تايئاملا ةيبرتو يرحبلا
.”تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلاو ةيحالفلا
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ريس ليدعت نمضتملا يميظنتلا راطإلا عضو ةياغ ىلإ2٠3-٠8٠ مقر باسحلا نايرس رمتسي ،ضرغلا اذهلو
هلولحب لفقيس يذلا خيراتلا وهو ،91٠2 ةنس ربمسيد13 هاصقأ لجأ يف متي نأ بجي يذلا2٠3-931 مقر باسحلا
.2٠3-931 مقر باسحلا ىلإ هديصر بصيو ،2٠3-٠8٠ مقر باسحلا

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

نوناق نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 يف خرؤملا81-٥1 مقر نوناقلا نم٤8 ةداملا ماكحأ لدعت:٤٣١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ، ةلدعملا ،61٠2 ةنسل ةيلاملا

ريوطتو لامعتسالا كّلمت قودنص“ :هناونع يذلا2٠3-821 مقر صاخلا صيصختلا باسح رمتسي :٤8 ةداملا“
نم ءاهتنالا ةياغ ىلإ لمعلا يف”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت
...................... خيراتلا وـهو ،٤2٠2 ةنس ربمـسيد13 هاصقأ لجأ يف نوكي نأ بجي يذلا ةينازيملا يف جاردإلا تاءارجإ
.”.................................... )رييغت نودب يقابلا(

نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربمسيد٠3 يـف خرؤـملا12-8٠ مـقر نوـناقلا نم8٥ ةداملا ماكحأ ممتتو لدـعت :5٣١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،9٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

كّلمت قودنص“ هناونـع يذلا2٠3-821 همـقر صاخ صيصـخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:8٥ ةداملا“
.”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط ةلكيه ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا

: نييتآلا نيرطسلا باسحلا اذه نمضتيو

.”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا كّلمت“1 رطسلا–

.”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإ“2 رطسلا–

:2٠3-821 مقر باسحلا يف ديقيو

 : تاداريإلا باب يف

:”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا كّلمت“1 رطسلا

رـيوـطـتو لاــمــعــتسالا كــّلمت قودــنص“ هـــناوـــنـع يذـــلاو2٠3-821 مـقر صاخلا صيصخـــــــتـــــــلا باسح دــــــــيصر–
.71٠2 ةنس ربمسيد13 يف طوبضملا ،”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

.ةلودلا ةينازيم تاصصخم–

ثحبلا حلاصل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا طبضب ةفلكملا ةطلسلا فرط نم ةمـهاسملا عفد ةداعإ–
.ةيكلساللاو ةيـكلـسلا تالصاوملا لاجم يف سييقتلاو نيوكتلاو

ىلع مسرلا جتان ،ةيكلـساللاو ةيـكلسلا تالصاوملاو دـيربلا طبضب ةفلكملا ةطلسلا فرط نم عفد ةداعإ–
.يفتاهلا ديصرلل ةينورتكلإلا ةئبعتلل ةلمجلاب نيعزوملا تاطاشن

سيل يتلا ةيبنجألا تاسسؤملا اهققحت يتلا ليخادملا ىلع ،ردصملا نم ،عاطتقالا جتان نم %٠٥ ـب ةردقم ةصح–
تاـكبش لالغتساو ةماقإل ةهجوم تامدخو علس داريتسا ةيلمع لك دنع ،رئازجلا يف ةمئاد ةينهم تآشنم اهل
.ةيئاضفو ةلاقنو ةتباث ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

طبضب ةفلكملا ةطلسلا فرـط نمةلّصحملا ىواتألا نع ةجتانلا ةضئافلا ةيلاملا غلابملا نم %٥ ةبسن عفد ةداعإ–
.اهب ةطونملا ماهملاو اهرييست تاجاحل ةلمعتسملا ريغو ةيكـلـساللاو ةيكلـسـلا تالصاوملاو ديربلا

.ىرخأ تاليومت–

.اياصوو تابه–
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: ”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإ“2 رطسلا

ةلاكولاو ةيكـلـساللاو ةيكلـسـلا تالصاوملاو ديربلا طبضب ةفلكملا ةطلسلا فرـط نم ةمـهاسملا عفد ةداعإ–
تاـكـبشلـل ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـيـكـلسالـلا تاـبذــبذــلا حــنمل ةــيوــنسلا ىواــتألا نــم %٥ ةـبسنـب ةردـقملا ،تاـبذـبذـلـل ةــيــنــطوــلا
.ةصاخلا وأ ةيمومعلا

تالصاوملاو ديربلا طبضب ةفلكملا ةطلـسلل يونسلا لامعألا مقر ىلع قبطملا %٥.٠ ةبسنـب ردقملا مسرلا جتان–
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

لالغتساو ةماقإ صخر ىلع نيزئاحلا نيلماعتملا لامعأ مقر ىلع قبطملا %٥.٠ ةبسنـب ردقملا مسرلا جتان–
.روـهمجلل ةحوتفملالومحملا فتاهلل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تاكبش

ديوزت صيخارت باحصأ نيلماعتملل يفاصلا يونسلا جتانلا ىلع قبطملا %٥.٠ ةبسنب ردقملا مسرلا جتان–
.تنرتنإلا ىلإ ذافنلا

سيل يتلا ةيبنجألا تاسسؤملا اهققحت يتلا ليخادملا ىلع ،ردصملا نم ،عاطتقالا جتان نم %٠٥ ـب ةردقم ةصح–
تاـكبش لالغتساو ةماقإل ةهجوم تامدخو علس داريتسا ةيلمع لك دنع ،رئازجلا يف ةمئاد ةينهم تآشنم اهل
.ةيئاضفو ةلاقنو ةتباث ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

.ةلودلا ةينازيم تاصصخم–

.ىرخأ تاليومت–

.اياصوو تابه–

: تاقفنلا باب يف

:”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا كّلمت“1 رطسلا

31٠2 ةينورتكلإلا رئازجلا يجيتارتسالا جمانرــــــبلاب ةلــــصــــتملا تاــــيــــلــــمــــعـــــلا لـــــكــــب ةــــــــطـــــبـــــترملا تاـــــــــقـــــفـــنـــــلا–
)31٠2 eiréglA-E(.

.تاساردلا–

.ةينقتلا ةدعاسملا–

.ريوطتلاو ثحبلا–

.عاطقلل ةينهملا تايعمجلا ةيقرت–

ررقم قيرط نع باسحلا اذه نم ليومتلل ةلهؤملا ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلل ةمدقملا تاصيصختلا–
ةحاتملا تايلمعلاب ةقلعتملا تاقفنلا ناونع تحت لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلاب فّلكملا ريزولا نع رداص

.اهل

: ”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإ“2 رطسلا

ذيفنتو تابذبذلل ينطولا ططخملا ةئيهتو تابذبذلا مزح عيزوت ةداعإ وأ/و ريرحت تايلمع لك ليومت–
.ةيويدارلا تابذبذلل يلودلا ميظنتلا

.ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط رييستب ةقلعتملا ةينقتلا تاساردلا ليومت–

،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإل ةمزاللا تادعملاو تازيهجتلا ليومت–

 ،صخرلا فيلاكت ضيوعت–

يأ زاجنإ لجأ نم ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلل يددرتلا فيطلا يلمعتسمو يلغتسمل تاصيصختلا–
يلودلا ميظنتلا ذيفنتو تابذبذلل ينطولا ططخملا ةئيهتو تابذبذلا مزح عيزوت ةداعإ وأ/و ريرحتب ةقلعتم ةيلمع
.ةيويدارلا تابذبذلل
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ةهجلاو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب فلكملا ريزولا نيب مربت ةيقافتا قيرط نع تايلمعلا هذه ذيفنت متي
فرط نم ليومتلل ةلباقلا ةطشنألا ةعباتمو ذيفنتو قيبطت تايفيك ،اميسال ددحت يتلاو ،ليومتلا نم ةديفتسملا
.فارطألا تابجاوو قوقح اذكو هليوحت تايفيكو ،حونمملا ليومتلا غلبمو ،قودنصلا

.باسحلا اذهل يسيئرلا فرصلاب رمآلا ةمهم ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب فلكملا ريزولا ىلوتي

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت

نوناق نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 يف خرؤملا81-٥1 مقر نوناقلا نم28 ةداملا ماكحأ لدعت :6٣١ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،61٠2 ةنسل ةيلاملا

تاطاشنو تالاجعتسالا قودنص“ هناونع يذلا2٠3-69٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رمتسي:28 ةداملا“
هلولحب لفقيس يذلا خيراتلا وهو ،91٠2 ةنس ربمسيد13 )ىتح رييغت نودب( ...................... ،”ةيبطلا تاجالعلا
.ةنيزخلا جئاتن باسح ىلإ هديصر ّبصيو ايئاهن باسحلا

2٠3-69٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ىلع تاداريإلا فقس ددحي ،91٠2و81٠2 نيتيلاملا نيتنسلل ةبسنلاب
،قودنصلا اذه ةدئافل جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.9 غلبمب”ةيبطلا تاجالعلا تاطاشنو تالاجعتسالا قودنص“ هناونع يذلا

.ةنيزخلا جئاتن باسح ىلإ تاداريإلا ديصر ّبصيو

.”ميظنتلا قيرط نع ماكحألا هذه قيبطت تايفيك ددحت

عبارلا لصفلا
ةلودلل ةيلاملا تايلمعلا ىلع ةقبطم ةفلتخم ماكحأ

: ةيتآلا رييستلا تاقفن نمضتت يتلا لوصفلا يف ةلجسملا تادامتعالا ،ايطايتحا اعباط يستكت:7٣١ ةداملا

.طاشنلا بتاور -1

.ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا -2

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

.ةيلئاعلا حنملا -٤

.يعامتجالا نامضلا -٥

.نيوكتلا فيراصمو ةقبسملا بتاورلاو بيردتلا تاضيوعتو حنملا -6

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

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

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني:٨٣١ ةداملا

.71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف رئازجلاب ررح

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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قــحالملا

)أ( لودجلا

٨١٠٢ ةنسل ةلودلا ةينازيم يف ةقبطملا ةيئاهنلا تاداريإلا

)جد فالآب( غلابملاةينازيملا تاداريإ

ةيداعلا دراوملا -١

: ةيئابجلا تاداريإلا -١.١

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

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

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

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

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

............................................................................كرامجلا لصاوح -٥٠٠ -1٠2

)١( يعرفلا عومجملا

ةيداعلا تاداريإلا -٢ -١

.......................................................ةلودلا كالمأ ليخادمو لصاوح -6٠٠ -1٠2

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

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

)٢( يعرفلا عومجملا

: ىرخألا تاداريإلا -٣ -١

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

)٣( يعرفلا عومجملا

ةيداعلا دراوملا عومجم

ةيلورتبلا ةيابجلا -٢

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

تاداريإلل ماعلا عومجملا

1.391.701.000

136.805.000

1.097.116.000

(500.220.000)

10.000.000

397.405.000

3.033.027.000

27.000.000

78.000.000

20.000

105.020.000

800.000.000

800.000.000

3.938.047.000

2.776.218.000

6.714.265.000
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)ب( لودجلا

ةيرازو ةرئاد لك بسح٨١٠٢ ةنسل رييستلا ةينازيم ناونعب ةحوتفملا تادامتعالا عيزوت

) جد( غــــلاــبملاةـــــيرازوــلا رــــئاودـــلا

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

يــــعرفلا عومجملا

ةكرتشملا فيلاكتلا
ماــــــعلا عومجملا

7.859.006.000

4.458.622.000

1.118.297.000.000

35.216.850.000

425.576.433.000

74.543.069.000

86.823.922.000

50.806.569.000

225.169.592.000

25.244.314.000

709.558.540.000

313.336.878.000

46.840.000.000

15.272.000.000

2.344.644.000

35.237.000.000

67.379.794.000

4.612.355.000

211.814.118.000

16.624.426.000

19.979.062.000

20.702.804.000

25.984.720.000

14.099.310.000

3.157.141.000

392.163.373.000

154.011.680.000

229.880.000

2.136.204.000

4.109.479.306.000

474.982.927.000

4.584.462.233.000
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)ج( لودجلا

تاعاطقلا بسح٨١٠٢ ةنسل يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا عيزوت

)جد فالآب(

عفدلا تادامتعاجمانربلا صخرتاعاطقلا

ةعانصلا

يرلاو ةحالفلا

ةجتنملا تامدخلا معد

ةيرادإلاو ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا

نيوكتلاو ةيبرتلا

ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيدعاقلا تآشنملا

نكس ىلع لوصحلا معد

ةفلتخم عيضاوم

ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخملا

رامثتسالل يعرفلا عومجملا

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

ةعقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

ةلودلا ىلع ةقحتسملا نويدلا ةيوست

ينطولا قودنصلا ةدئافل ةينازيملل ةيئانثتسالا ةمهاسملا
)ا.ت.و.ص( ةيعامتجالا تانيمأتلل

لاملا سأرب تايلمعل يعرفلا عومجملا

زيهجتلا ةينازيم عومجم

7.399.089

157.775.000

80.309.269

636.529.424

118.725.739

89.381.082

384.892.820

600.000.000

100.000.000

2.175.012.423

638.303.602

330.000.000

400.000.000

500.000.000

1.868.303.602

4.043.316.025

5.315.893

116.522.398

73.355.857

596.587.648

101.779.882

77.101.918

69.843.340

800.000.000

100.000.000

1.940.506.936

—

330.000.000

—

—

330.000.000

2.270.506.936

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


