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،٨١٠٢ ةنس ربمسيد٧٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف خرؤم٨١-٨١ مقر نوناق
.٩١٠٢ ةنسل ةيلاملا نوناق نّمضتي

سرهفلا
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نيــناوق
نوناق نمضتي ،٨1٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٩1 يف خرؤم٨1-٨1 مقر نوناق

.٩1٠2 ةنسل ةيلاملا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٤٤1و3٤1و٠٤1و631 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

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

،ةلودلا سلجم يأر دعبو

،ناملربلا ةقداصم دعبو

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ةيديهمت ماكحأ

موسرلاو ةرشابملا بئارضلا ليصحت91٠2 ةنس يف لصاوي ،نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم: ىلوألا ةداملا
اقبط ةلودلا حلاصل ىرخألا لصاوحلاو ليخادملا لك اذكو ةفلتخملا بئارضلاو ةرشابملا ريغ بئارضلاو ةلثامملا
ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشن خيرات دنع لمعلا اهب يراجلا ةيقيبطتلا صوصنلاو نيناوقلل
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

يراجلا ةيقيبطتلا صوصنلاو ةيعيرشتلا ميسارملاو رماوألاو نيناوقلل اقبط ،91٠2 ةنس لالخ لصاوي امك
ليصحت ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشن خيرات دنع لمعلا اهب
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 نم1٤1 ةداملا ماكحأ ممتت:2 ةداملا

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

تاــقــفــنو ،ةسسؤملا اــهرــجأتست يتــلا تاراــقــعــلا ءارــك روــجأو ،تناــك ةــعــيــبــط يأ نــم ةــماـــعـــلا فـــيراصملا )1
.961 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،ةلماعلا ديلاو نيمدختسملا
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ةدعاسملا فيلاكتك ،جراخلاب ةميقم ةسسؤم فرط نم ةمدقملا تامدخلا لباقم عفدلل ةصصخملا غلابملا ّنإ
: دودح يف ّالإ ةبيرضلل عضاخلا حبرلا ضيفختل عضخت ال ،ةيبساحملا وأ ةيلاملا ،ةينقتلا

،لامعألا مقر نم %5و ةنيدملا ةسسؤملل ةماعلا فيلاكتلا نم ٠2% –

  .نيراشتسملا - نيسدنهملاو تاساردلا بتاكمل ةبسنلاب لامعألا مقر نم 7% –

طاشن راطإ يف ةمخضلا تآشنملاب ةقلعتملا تاساردلاو ةينقتلا ةدعاسملا فيلاكت ىلع ديدحتلا اذه قبطي ال
.عناصملا دييشت اميس ال ،يعانص

يف مهبيصن ىلإ ةفاضإ ةكرشلا فرصت تحت ةعوضوملا غلابملا صخي اميف ءاكرشلا ىلإ ةحونمملا دئاوفلا ّنإ
نلعملا ةطسوتملا ةيلعفلا دئاوفلا تالدعم دودح يف اذهو مصخلل ةلباق نوكت ،ةكرشلا لكش ناك امهم ،لاملا سأر
.رئازجلا كنب فرط نم اهنع

ةعوضوملا غلابملا زواجتت ال نأو ايلك لاملا سأر ريرحت متي نأ امهو نيطرشب مصخلا اذه طبتري ،هنأ ريغ
 .لاملا سأر نم %٠5 ةبسن ةكرشلا فرصت تحت

.٤-6٤ ةداملل اقبط ةعزوم ربتعت ءاكرشلا فرصت تحت ةكرشلا اهعضت يتلا غلابملا ّنإف ،ةبيرضلا سيسأتلو

تالدعم دودح يف مصخلل ةلباق ةكرتشملا تاسسؤملا نيب ةحونمملا ضورقلا نع ةبترتملا دئاوفلا ربتعت
.رئازجلا كنب فرط نم اهنع نلعملا ةطسوتملا ةيلعفلا دئاوفلا

دئاوفب وأ ةدئاف نودب تاسسؤملا نيب ةحونمملا ضورقلا جتان ددحي ،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا سيسأتل
غلابملا ىلع رئازجلا كنب فرط نم اهنع نلعملا ةطسوتملا ةيلعفلا دئاوفلا تالدعم قيبطت قيرط نع ،ةضفخم
.اهضارتقا مت يتلا

.”...)رييغت نودب يقابلا(... ةيلاملا فيراصملا نم اهريغو فرصلا حابرأو دئاوفلا صخي اميف

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم651 ةداملا ماكحأ ممتت:٣ ةداملا

 .....)رييغت نودب( ...... ةيبنجألا تاسسؤملا نكمي: رركم651 ةداملا“

ىلإ وأ تاسسؤملا تايربك ةيريدم ىلإ ،ةلاحلا بسح ،لسرملا ديربلا قيرط نع رايتخالا متي ،ةلاحلا هذه يف
)51( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف ،ايميلقإ نيصتخملا ،بئارضلا زكرم سيئر ىلإ وأ بئارضلل يئالولا ريدملا

 .”دقعلا قحلم وأ دقعلا ىلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا ،اموي

ناررحت ،1 رركم681و رركم681 ناتدام ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نمض ثدحت:٤ ةداملا
: يتأي امك

ةلباقلا ريغ تاتيبثتلا مييقت ةداعإ نع جتانلا ةميقلا ضئاف ةيئابجلا ةجيتنلا يف جردي ال: رركم681 ةداملا“
.كالتهالل

ةداعإ قراف ىلع يوتحي باسح نمض ةينازيملا موصخ يف مييقتلا ةداعإ نع جتانلا ةميقلا ضئاف لجسي
.عيزوتلل لباق ريغ ريخألا اذه نوكيو ،مييقتلا

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

،كالتهالل ةلباقلا ريغو ةلباقلا تاتيبثتلا نع لزانتلل ةميقلا صقان وأ ضئاف بسحي:1رركم681 ةداملا“
 .”مييقتلا ةداعإ لبق ةيلصألا ةميقلا نم اقالطنا

،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم ثلاثلا بابلا نم سماخلا مسقلا ناونع لدعي :5 ةداملا
: يتأي امك ررحيو ،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلاو يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نيب ةكرتشملا ماكحألاب قلعتملا

سماخلا مسقلا“
تاصاقنإلاو ةطاسولا نع تآفاكملاو تالومعلاب حيرصتلا

.”ىرخألا تآفاكملا فلتخمو تالوانملاو باعتألاو

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم671 ةداملا ماكحأ لدعت:6 ةداملا
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رقملاو ةينقتلا ةدعاسملا فيراصمو )ىتح رييغت نودب( ......... تاسسؤملا يريسم ىلع بجي :671  ةداملا“
اهريغو اهعاونأ لكب تاراجيإلاو نيمدختسملا ريفوتو داتعلا ريجأتو تاساردلاو ،اهتعيبط تناك امهم ةلوانملاو
ديفتسم لكل ةبسنلاب نمضتي افشك ،ةيتامولعم ةماعد ىلع ةلّمحملا مهجئاتن حيرصتب اوقفري نأ ،تآفاكملا نم
: غلابملا هذه نم

،ةكرشلا ةيمستو باقلألاو ءامسألا–

،يئابجلا فيرعتلا مقر–

،يراجتلا لجسلا يف ليجستلا مقر–

،دامتعالا مقر–

،اهل ةعباتلا ةيئابجلا ةئيهلا–

،ةيقافتالا وأ ةقفصلا غلبمو خيراتو عجرم–

،ةعوفدملا غلابملا هذه اهب طبترت يتلا تايلمعلا ةعيبط–

،اهطاشن ةلوازم ناكمو اهرقمل يلعفلا ناونعلا–

،اهباسحل ةزجنملا تاديدستلا غلبم–

،نيلماعتملا ءالؤه فرط نم رتوفملا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا غلبم–

.ةلمعتسملا عفدلا ةقيرط–

اذه نم٤-٤91 ةداملا بجومب اهيلع صوصنملا ةمارغلا قيبطت ةلئاط تحت ،ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نّيعتي
: نوناقلا

هذه نم نيديفتسملا صاخشألل يراجتلا لجسلا ماقرأ ةحص نم ،غلابملا هذه عفد يف عورشلا لبق دكأتلا –
عقوملا ربع يئابجلا مهفيرعت ماقرأ اذكو ،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملل ينورتكلإلا عقوملا ىلع غلابملا
.بئارضلل ةماعلا ةيريدملل يئابجلا ميقرتلل ينورتكلإلا

همدقي بلط لك دنع كلذو ،تايلمعلا هذه نم ققحتلل ةيرورضلا تاتابثإلاو ةيبساحملا قئاثولا ميدقت –
.بئارضلا شتفم

فرطلا ّنإ .تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا وأ يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلل ،ةلاحلا بسح ،غلابملا هذه عضخت
ةيئابجلاو ةيراجتلا عجارملا ةحص نم دكأتلاب مقي ملو ةداملا هذه يف ةروكذملا غلابملاب حرصي مل يذلا ددسملا
ةداملا بجومب هيلع صوصنملا راعشإلل اموي )٠3( نيثالث لجأ يف بجتسي ملو ةعوفدملا غلابملا نم نيديفتسملل
جاردإ يف قحلا دقـــفي ،تايلمعلا هذهل تارربملاو قئاثولا ىلع لوصحلا ىلإ يمارلا بئارضلا شتفم بلطل وأ ،291
.هيلع ةضورفملا بئارضلا ديدحت لجأ نم ةينهملا هفيراصم نمض ةروكذملا غلابملا

يف ددحم وه امك ةيسيلدتلا تاروانملا نم ةلاح  ةباثمب ّدعي  ةداملا هذه ماكحأ مارتحا مدع ّنإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 .اهيلي امو3٠3 داوملا

 .”........................... )رييغت نودب يقابلا( .............................كلذل ةجيتنو

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٤91 ةداملا ماكحأ ممتت :٧ ةداملا

......................................... )رييغت نودب( ...................: )1 –٤91 ةداملا“

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

......................................... )رييغت نودب( ....................................... – )3

نوناق نم٤22و671 نيتداملا ىضتقمب اهب حرصم ةيلمع لك غلبم نم %٠5 اهردق ةيئابج ةمارغب بقاعي )٤
: ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا
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ةيراجتلا تالجسلا ماقرأ ةحص نم دكأتلاب ،تايلمعلا هذه زاجنإ لبق نوموقي ال نيذلا ةبيرضلاب نوفلكملا –
،نييراجتلا مهئاكرشل يئابجلا فيرعتلا ماقرأو

تاتابثإلاو ةيبساحملا قئاثولا ،بئارضلا شتفم نم بلط لك دنع ،نومّدقي ال نيذلا ةبيرضلاب نوفلكملا –
.”داوملا هذه سفن بجومب اهيلع صوصنملا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم122 ةداملا ماكحأ لدعت :٨ ةداملا

: ينهملا طاشنلا ىلع مسرلل ئشنملا ثدحلا لكشتي : رركم122 ةداملا“

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

نم نوكتي ئشنملا ثدحلا ّنإف ،ةعزوملا تائيهلا فرط نم بورشلا ءاملا عيب صخي اميفو ،هّنأ ريغ
.نمثلل يلكلا وأ يئزجلا ليصحتلا

.”....... )رييغت نودب يقابلا( ........ تامدخلا ةيدأتو  ةيراقعلا لاغشألل ةبسنلاب – ب

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٤22 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٩ ةداملا

ينورتكلإلا ديربلا قيرط نعو يلآلا مالعإلا دنس )ىتح رييغت نودب( ...................................... – )1  :٤22 ةداملا“
: نوبز لك نع ةيتآلا تامولعملا نمضتملا ،تاسسؤملا تايربك ةيريدمل نيعباتلا ةبيرضلاب نيفلكملل ةبسنلاب
 .......................................................)رييغت نودب(.............................................

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

.بئارضلا شتفم )ىتح رييغت نودب(................ ةبيرضلل نيعضاخلا نيفلكملا – )3

ةـمارـغـلا قـيـبــطــت ةــلــئاــط تحت ،ينــهملا طاشنــلا ىلع مسرــلــل نوــعضاخلا ةــبــيرضلاــب نوــفــلــكملا مزــتــلــي ،كلذــك
: نوناقلا اذه نم٤-٤91 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

تالجسلا ماقرأ ىلع ةقداصملا ،ةلمجلاب عيبلا طورش قفو علسلاو داوملا عيب تايلمع ماتتخا لبق ،ءارجإب –
يئابجلا مهفيرعت ماقرأ اذكو ،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملل تنرتنإلا عقوم ربع نئابزلا مهئاكرشل ةيراجتلا

.بئارضلل ةماعلا ةيريدملل يئابجلا ميقرتلا عقوم ربع

تافلم يف اهجاردإ يغبني يتلا قئاثولاو تادنتسملا لمجم ،ةيئابجلا ةرادإلا نم بلط لك دنع ،ميدقتب –
.هب لومعملا عيرشتلل  اقبط ،مهنئابز

.............)رييغت نودب(.............يغبني ،كلذ ىلإ ةفاضإ

دوجو ةلاح يف ،ةداملا هذه ماكحأل اقفو اهنئابز ةمئاق فشك ميدقت ةيمازلإل ةعضاخلا تاسسؤملا نكمي – )٤
81و11 داوملا يف اهيلع صوصنملا تاحيرصتلا شماه ىلع مدقملا فشكلا اذه دادعإ دنع ةبكترم ةحضاو ءاطخأ

،1-151 ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا دودح يف يحيحصتلا نئابزلا فشك ميدقت ،نوناقلا اذه سفن نم151و
.يحيحصتلا يئابجلا حيرصتلا باتتكا تايفيكل مظنملا

تحت اذكو يلوألا فشكلا ميدقت اهيف مت يتلا طورشلا سفن يف يحيحصتلا نوبزلا فشك ميدقت متي نأ بجي
.”ةجردملا تاليدعتلا يف قيقحتلا ةيلمع يف ديفت تارربمب معدم ،ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم يداملا ريغ هلكش

،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم يناثلا بابلا نم عبارلا مسقلا نمض ،ثدحت :٠1 ةداملا
: يتأي امك ناررحت ،أ5 رركم282 ،أ٤ رركم282 ناتدام

امهم ،نييعيبطلا صاخشألا ّنإف ،٤ رركم282 ىلإ رركم282 داوملا ماكحأل ءانثتسا: أ٤ رركم282 ةداملا“
ربع تامدخلاو علسلا عيزوت ةرئاد راطإ يف نوطشني نيذلا ،ليخادملا نم ىرخألا تائفلا ءازإ مهتيعضو تناك
ةبيرضلا نم ررحم ردصملا نم عاطتقال نوعضخي ،ةكبشلا ىلع رشابملا عيبلا ىلإ ءوجللاب وأ ةيمقر تاصنم
اذه قبطيو .موسرلا لك باستحا عم ةروتافلا غلبم ىلع قبطي ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ناونعب %5 لدعمب

لاجم يف طشنت يتلا تاسسؤملا فرط نم وأ تامدخلاو علسلا جاتنإ تاسسؤم فرط نم ،ةلاحلا بسح ،عاطتقالا
.عيبلا ةداعإ /ءارشلا
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ريغ صاخشألل ةبسنلاب ردصملا نم عاطتقالا اذه قبطت نأ ،هالعأ ةروكذملا تاسسؤملا ىلع بجي امك
ةطشانلا تاسسؤملا وأ تامدخلاو علسلل جاتنإ تايلمع نوققحي نيذلاو ةيئابجلا ةرادإلا ىدل نآلا دحل نيلجسملا

.عيبلا ةداعإ /ءارشلا يف

.رثكألا ىلع ،ةرتوفلا يلي يذلا رهشلا نم نيرشعلا يف تاسسؤملا فرط نم عاطتقالا اذه بص ةداعإ متت

.”ةبيرضلاب نيفلكملا نم ةئفلا هذه ىلع3 رركم282 ةداملا ماكحأ قبطت ال

ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا جتان بص داعي ،هالعأ أ٤ رركم282 ةداملا ماكحأل اقبط: أ5 رركم282 ةداملا“
.”ةلودلا ةينازيم ةدئافل ،ردصملا نم عاطتقا لكش ىلع عطتقملا

يـناـثلا مـسقلا

ليـجـستلا

]ناـــــــيبلل[

 ثلاثلا مسقلا

عـباـطلا

: يتأي امك ناررحتو ،عباطلا نوناق نم رركم631و631 نيتداملا ماكحأ لدعت :11 ةداملا

نمضتملا رفسلا زاوجل ةبسنلاب )ىتح رييغت نودب(........رئازجلا يف مّلسملا رفسلا زاوج عضخي :631 ةداملا“
.ةحفص8٤

.”........ ) رييغت نودب يقابلا(....... ،ينعملا بلط ىلع ءانب رفسلا زاوج رادصإ متي

تالمعلا لباقم رانيدلا فرص راعسأ )ىتح رييغت نودب (......... رفسلا زاوج رادصإ عضخي : رركم631 ةداملا“
.ةيبنجألا

زاوجل ةبسنلاب ،ةيبنجألا تالمعلا لباقم رانيدلا فرص راعسأ )ىتح رييغت نودب( .............. مسرلا اذه ددحيو
.ةحفص8٤ نمضتملا رفسلا

.”....)رييغت نودب يقابلا(.... ةيرئازجلا ةيلاجلا دارفأ بلط ىلع ءانب رفسلا زاوج رادصإ متي

: يتأي امك ررحتو ،عباطلا نوناق نم731 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :21 ةداملا

مّلسي لاصيإ ةطساوب لصحي عباط قح )ىتح رييغت نودب(........ تاءارجإ قيبطتب ساسملا نود:731 ةداملا“
: هردق بئارضلا ةضابقب

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

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

: ــل رانيدلاب ةميقلا لباقم –

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

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

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

.اموي )٠3( نيثالث ىلإ اموي )61( رشع ةتس نم ةحلاص ديدمتلا ةريشأت نع جد٠٠5.1 *

.اموي )5٤( نيعبرأو ةسمخ ىلإ اموي )13( نيثالثو دحاو نم ةحلاص ديدمتلا ةريشأت نع جد٠٠8.1 *

.اموي )٠9( نيعست ىلإ اموي )6٤( نيعبرأو ةتس نم ةحلاص ديدمتلا ةريشأت نع جد2.٠٠٠ *

.بئارضلل ماعلا ريدملا نم رارقب )ىتح رييغت نودب( .................. عفد متي نأ نكمي
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ةيدودح زكارم دنع نومدقتي نيذلا بناجألل دودحلا ةطرش حلاصم نع ةرداصلا ةيوستلا تاريشأتل ةبسنلاب
.ايميلقإ صتخملا كرامجلا ضباق ىدل ددسي عباطلا قح ّنإف ،ةريشأت نودب

.”......... )رييغت نودب يقابلا( ....... ،ةيلصنقلا تاريشأتلل ةبسنلابو

:يتأي امك ررحتو ،عباطلا نوناق نم رركم٠٤1 ةداملا ماكحأ لدعت:٣1 ةداملا

......................... اهتقرس وأ اهفالتإ وأ اهعايض ةلاح يف ةينطولا فيرعتلا ةقاطب ديدجت متي :رركم٠٤1 ةداملا“
.”............. )رييغت نودب يقابلا(

 عبارلا مسقلا

لامعألا مقر ىلع موسرلا

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم32 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٤1 ةداملا

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

:هاندأ ةنّيبملا تامدخلاو تايلمعلاو لاغشألاو داوملاو تاجوتنملا ىلع لدعملا اذه قبطي

.............................................)رييغت نودب(.......................عيبلا تايلمع )1(

.............................................)رييغت نودب(................................ )92( ىلإ )2(

.”يحالفلا عاطقلل هجوملا يكيتسالبلا )مليفلا( فالغلا  )٠3(

سماخلا مسقلا

ةرشابملا ريغ بئارضلا

]ناـــــــيبلل[

 رركم سماخلا مسقلا

ةيئابج تاءارجإ

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٠2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:51 ةداملا

.اهتبقارمو ةبيرضلا )ىتح رييغت نودب( ................. ةيئابجلا ةرادإلا ناوعأل نكمي–1 :٠2 ةداملا“

ةيئابجلا تاحيرصتلا ةبقارم ىلإ ةيماّرلا تايلمعلا ةعومجم نع ةرابع وه ةبساحملا يف قيقحتلا ّنإ
.ةلفقم ةيلام تاونسب ةقلعتملا

فرط نم انوناق اهرارقإ )ىتح رييغت نودب(......ةيبساحملا قئاثولاو رتافدلا يف قيقحتلا متي نأ بجي
.ةحلصملا

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

.ةيئابجلا وأ ةيبساحملا جئاتنلا نيوكت يف )ىتح رييغت نودب(..... ةباقرلا قح ةرادإلا سرامت –3

عضوب ،يلآلا مالعإلا ةمظنأ ةطساوب ةبساحمل مهكسم دنع ،مهتبساحم يف ققحملا ةبيرضلاب نوفلكملا مزلُي
.نوققحملا همدقي يطخ بلط ىلع ءانب نيققحملا فرصت تحت ةيبساحملا تاباتكلا ةيقاطب

.هالعأ1-٠2 ةداملا ماكحأ يف هيلع صوصنم وه امك )ىتح رييغت نودب(............قيقحتلا تايلمع متت نأ نكمي

.يلآلا مالعإلا ةطساوب ةدعملا ةبساحملا )ىتح رييغت نودب(............ ةلاحلا هذه يفو

.”.........................................)رييغت نودب يقابلا(.........................–٤
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: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم2 رركم٠2 ةداملا ماكحأ ممتت:61 ةداملا

رركم٠2و٠2 نيتداملا يف ةررقملا ةعجارملا لالخ ةيئابجلا ةرادإلا ناوعأ ىلع بجي:2رركم٠2 ةداملا“
.تايلمعلا هذهل رطسملا يئابجلا ماظنلا اذكو ةعجارملا لحم ةسسؤملا )ىتح رييغت نودب(....هالعأ

صوصنملا كلت يه قئاثولا ّنإف ،ةيبنجألا تاكرشلاو تاكرشلا عّمجم يف ءاضعألا تاسسؤملل ةبسنلاب
.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم رركم961 ةداملا ماكحأ بجومب اهيلع

صوصنملا ةيليمكتلا قئاثولا عضت نأ تاسسؤملا هذه ىلع بجوتي ،قيقحتلا تاجايتحا لجأ نمو ،هّنأ ريغ
.قيقحتلا ناوعأ فرصت تحت ،هاندأ ةروكذملا رركم961 ةداملا ماكحأ بجومب اهيلع

يقابلا( ...................... نيققحملا ناوعألا ىلإ اهكسمت يتلا ةيليلحتلا ةبساحملا مدقت نأ تاسسؤملا ىلع نّيعتي
.”......................................... )رييغت نودب

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم رركم961 ةداملا ماكحأ ممتت:٧1 ةداملا

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

ىلع ءانب ،نيققحملا فرصت تحت ةيليمكت قئاثو عضت نأ تاكرشلا هذه ىلع بجوتيف ،قيقحت حتف مت اذإ
.ةيلصألا قئاثولا نع ةوالعو ،ةرادإلا نم بلط

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

بئارضلا نوناق نم3-291 ةداملا ماكحأ قيبطت ،ةيليمكتلا وأ/و ةيلصألا قئاثولا ميدقت مدع ىلع بترتي
 .ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

.”ةيلاملاب فلكملا ريزولا رارق بجومب ،ةيليمكتلاو ةيلصألا قئاثولاو مازتلالا اذهب ةينعملا تاكرشلا ددحت

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم2 -27 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٨1 ةداملا

............................)رييغت نودب( ................................–1 :27 ةداملا“

: يف ىوكشلا لجأ يضقني–2

.اهعبتي يتلا بئارضلا ةحلصم فرط نم )ىتح رييغت نودب( ........... ةيناثلا ةنسلا نم ربمسيد13–

بئارض دوجو نم ةبيرضلاب فلكملا اهيف دّكأت يتلا ةنسلا يلت يتلا ةيناثلا ةنسلا نم ربمسيد13–
 .قح هجو ريغب اهب بلاطم

.....................................)رييغت نودب( ........................................–3

.ىغلم–٤

.ىغلم–5

.”.................................)رييغت نودب( .......................................–6

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم351 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٩1 ةداملا

ةرادإلا فرط نم ةّدعملا موسرلاو بئارضلا ليصحتب ةقلعتملا ىواكشلا لسرت نأ بجي–1 :351 ةداملا“
زكرم سيئر وأ بــئارضلل يئالولا رــيدملا وأ تاــسسؤملا تاــيربك ريدم نــم لــك ىلإ ،ةــــلاحلا بــسح ،ةــيئابجلا
 .تاعباتملا سرام يذلا ضباقلا هل عباتلا بئارضلل يراوجلا زكرملا سيئر ىلإ وأ بئارضلا

 .”................................... )رييغت نودب( ..................................–2
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: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم رركم351 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٠2 ةداملا

................................... )رييغت نودب( .............. –1 : رركم351 ةداملا“

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

.................................. )رييغت نودب( .............................................–3

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

: لوبقلا مدع ةلئاط تحت ،نوكت نأ بجيو ،عباطلا قوقحل ىواكشلا عضخت ال–5

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

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

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

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

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

.هفرط نم اهيلإ راشم )ىتح رييغت نودب( ............................. ةرادإلا موقت

در يأ مالتسا متي مل اذإو ،ةبيرضلاب فلكملا باوجل )ىتح رييغت نودب( .......................... ،ةلاحلا هذه يفو
وأ تاسسؤملا تايربك ريدم نم لك موقي ،سّسؤم ريغ ءاج درلا ّنأ وأ ،هالعأ روكذملا مايأ )8( ةينامثلا لجأ لالخ
فلكملا هل عباتلا بئارضلل يراوجلا زكرملا سيئر وأ بئارضلا زكرم سيئر وأ بئارضلل يئالولا ريدملا

رصنعل عوضوملا يف ضفرلا رارق وأ مدقملا نعطلل الكش لوبقلا مدع رارق ،ةلاحلا بسح ،غيلبتب ،ةبيرضلاب
.”فلملا ةلمكت بلط عوضوم ةعزانملا

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم1 رركم351 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:12 ةداملا

زكرم سيئرو بئارضلل يئالولا ريدملاو تاسسؤملا تايربك ريدم نم لك ّتبي :1 رركم351 ةداملا“
خيرات نم ءادتبا )2( نيرهش لجأ يف ،ةبيرضلاب فلكملا هل عباتلا بئارضلل يراوجلا زكرملا سيئر وأ بئارضلا

.ىوكشلا ميدقت

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

 سداسلا مسقلا

ةفلتخم ةيئابج ماكحأ

 ثلاثلا لصفلا

دراوملاب قلعتت ىرخأ ماكحأ

لوألا مسقلا

ةيكرمج ماكحأ

ةنس ويلوي12 قفاوملا9931 ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم5 ةداملا ماكحأ ممتت:22 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791

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

..........)رييغت نودب(......... )أ

..........)رييغت نودب(....... )ب

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

..........)رييغت نودب(....... )ـه

..........)رييغت نودب(........ )و

..........)رييغت نودب(........ )ز

..........)رييغت نودب(....... )ح

..........)رييغت نودب(....... )ط

..........)رييغت نودب(....... )ي

..........)رييغت نودب(....... )ك

..........)رييغت نودب(....... )ل

..........)رييغت نودب(....... )م

..........)رييغت نودب(....... )ن

اهلكشو اهناونع ددحملاو ،عئاضبلا ةكرمجل اميظنتو انوناق ةبجوتسم ةقيثو لك : قيبطتلل ةلباق ةقيثو )س
.اهل ةسسؤملا صوصنلا يف

موسرلا وأ قوقحلل يلك وأ يئزج مصخ ىلع لوصحلل ،ةدّمعتم ةيلايتحا ةقيرط وأ لمع : ةيسيلدتلا لاعفألا )ع
يف يه تاحيرصتل قداص رهظم ءاطعإل ،رظحلا تاءارجإ يدافتل وأ قح هجو نودب  ةزيم باستكال وأ ،ةقحتسملا

.”ةحيحص ريغ رمألا ةقيقح

ويلوي12 قفاوملا9931 ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم66 ةداملا ماكحأ لدعت:٣2 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس

.كرامجلا ىدل روكذملا حيرصتلا )ىتح رييغت نودب( ............. عئاضبلا نوكت ال امدنع:66 ةداملا“

.ةتقؤملا نزاخملاب نكامألا هذه ىّمست

.”.............. )رييغت نودب يقابلا( ............. لبقتست نأ نكمي امك

12 قفاوملا9931 ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم رركم511 ةداملا ماكحأ ىغلت :٤2 ةداملا
.ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي

12 قفاوملا9931 ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم رركم22 ةداملا ماكحأ لدعت:52 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي

 ........................ )رييغت نودب( ...................ةهوبشملا علسلا نوكت : رركم22 ةداملا“

........................ )رييغت نودب( ....................................................... اهب حيرصتلا مت –

........................ )رييغت نودب( ....................................................... اهب حيرصتلا مت –

......................... )رييغت نودب( ............................................................. اهفاشتكا مت –

وأ كراــمجلا نوــناق نــم1ررــكم57 ةداــملا موــهفمل اــقبط يداــصتقا يــكرمج ماــظن تـــحت ةـــعوضوم تـــناك –
.ةرحلا قطانملا يف ةعوضوملا

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

ويلوي12 قفاوملا9931 ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم321 ةداملا ماكحأ لدعت:62 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس
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نودب يقابلا( ................... نوناقلا اذه نم121 ىلإ611 نم داوملاو1 رركم57 ةداملا ماكحأ قبطت :321 ةداملا“
.”................... )رييغت

12 قفاوملا9931 ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم913 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٧2 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي

ةمارصب ةفلاخملا هذه ىلع نوناقلا اذه )ىتح رييغت نودب(....... ،ىلوألا ةجردلا نم ةفلاخم دعت:913 ةداملا“
 .ربكأ

: ةيتآلا تافلاخملا ةداملا هذه ماكحأ ىلإ ،صوصخلا ىلع ،عضختو

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

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

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

،رهشأ )3( ةثالث ةدم نياعملا ريخأتلا زواجتي ال امدنع ،بتتكم مازتلا ذيفنت يف رخأتلا – د

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

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

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

ايلك ةعوفدم هب ةقلعتملا موسرلاو قوقحلا نوكتو )ىتح رييغت نودب(.... ،بتتكم مازتلا ذيفنت يف رخأتلا – ح
،ايلك ةافعم وأ ايلك ةفوقوم وأ

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

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

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

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

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

12 ةداملا موهفم بسح ةينوناق ةداهش وأ صيخرت وأ دنس ميدقت يف ،عئاضبلا ةكرمج ءانثأ ،رخأتلا – ن
باتتكا خيرات نم لمع موي )51( رشع ةسمخ هاصقأ الجأ ريخأتلا كلذ زواجتي ال امدنع ،نوناقلا اذه نم )2 ةرقفلا(
.لصفملا حيرصتلا

.)جد٠٠٠.52( )ىتح رييغت نودب(.......هالعأ ةروكذملا تافلاخملا ىلع بقاعي

.”...........)رييغت نودب يقابلا(.......  بتتكملا مازتلالا ذيفنت يف رخأتلا ىلع بقاعي

ويلوي12 قفاوملا9931 ماع نابعش62يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم٠23 ةداملا ماكحأ لدعت:٨2 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس

.ربكأ ةمارصب نوناقلا اذه )ىتح رييغت نودب(....... ،ةيناثلا ةجردلا نم ةفلاخم دعت:٠23 ةداملا“

: ةيتآلا تافلاخملا ةداملا هذه ماكحأل ،صوصخلا ىلع ،عضختو

قوقحلا نوكتو ،رهشأ )3( ةثالث ةدم نياعملا رخأتلا زواجتي امدنع ،بتتكم مازتلا ذيفنت يف رخأتلا – أ
،ةبتتكملا تامازتلالل يئزجلا ذيفنتلا مدع وأ ،ايلك ةعوفدم ريغ موسرلاو

....................)رييغت نودب(................ ئطاخ حيرصت لك – ب

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

كرامجلا ىدل ةميقلا )1/٠1( رشع زواجتت ال ةمارغب ،)أ ةطقنلا يف ةروكذملا تافلاخملا ىلع بقاعي ،هّنأ ريغ
.”ةميرجلا لحم عئاضبلل
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ويلوي12 قفاوملا9931 ماع نابعش62يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم123 ةداملا ماكحأ لدعت :٩2 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس

ةمارصب نوناقلا اذه )ىتح رييغت نودب(....... ،ةثلاثلا ةجردلا نم تافلاخم ةيتآلا تافلاخملا دعت:123 ةداملا“
: ربكأ

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

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

نم )2 ةرقفلا(12 ةداملا موهفم بسح عئاضبلا ةكرمج ءانثأ ةينوناق ةداهش وأ صيخرت وأ دنس ميدقت مدع – ج
.نوناقلا اذه نم913 ةداملا نم ”ن“ ةطقنلا يف هيلع صوصنملا لجألا ءاضقنا دعب ،نوناقلا اذه

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

12 قفاوملا9931 ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم523 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٠٣ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي

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

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

،نوناقلا اذه نم رركم85 ةداملا يف هيلع صوصنملا ،عئاضبلا ميدقتب مازتلالا مارتحا مدع – )ب

،نوناقلا اذه نم12 ةداملا نم3 ةرقفلا ماكحأل ةفلاخم لك – )ج

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

نودب ،لزانتلا وأ لباقمب لامعتسالا وأ ةراعإلا وأ ريجأتلا وأ ،ايلك ةبتتكملا تامازتلالاب ءافولا مدع – )ـه
 ،نوناقلا اذه نم971و871 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا ،ةصخر

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

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

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

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

لبق ةبجوتسم ،نوناقلا اذه نم )2 ةرقفلا(12 ةداملا موهفمب ،ةينوناق ةداهش وأ صيخرت وأ دنس ميدقت مدع )ي
 ،عئاضبلا ريدصت وأ داريتسا

تاءارجإلا مامتإ نودب وأ ،قيبطتلل ةلباق ريغ ،ةقيثو وأ ةداهش وأ ةصخر ةطساوب ةكرمجلل ةعاضب ميدقت )ك
 ،نوناقلا اذه نم )2 ةرقفلا(12 ةداملا موهفمب ةينوناق ةفصب ةصاخلا

ىلإ ءوجللاب ،مسرلا ةعفترم عئاضبب ةقلعتملا أشنملا وأ ةميقلا وأ عونلا ثيح نم ةئطاخلا تاحيرصتلا )ل
.هنودب وأ ،نوناقلا اذه نم5 ةداملا موهفمب ةيسيلدتلا لاعفألا لامعتسا

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

قفاوملا9931 ماع نابعش62يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم رركم523 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:1٣ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12

: ةيتآلا تافلاخملا ،ةيناثلا ةجردلا نم احنج دعت : رركم523 ةداملا“

،رخآ زايتما يأ ىلع قح هجو نودب )ىتح رييغت نودب(....... ةينورتكلإلا لئاسولا لامعتساب بكترم لعف لك –

اذه نم12 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا عئاضبلاب ةقلعتم ريدصت وأ داريتسا ةيلمع لك –
 ،نوناقلا
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قاطنلل ةيرحبلا ةقطنملا يف ةدجاوتملا تارئاطلا وأ نفسلا نتم ىلع ةفشتكملا ةروظحملا عئاضبلا –
يف ةروكذملا ريغ وأ نحشلا تانايب يف اهب حرصي مل يتلا ،ةيراجتلا تاراطملاو ئناوملا دودح يف وأ يكرمجلا

،نحشلا قئاثو

،ةروزم ،ىرخأ قئاثو وأ تاداهش وأ ريتاوف ةطساوب ةبكترملا ةئطاخلا تاحيرصتلا –

ريوزت ةطساوب نوناقلا اذه نم12 ةداملا يف ةروكذملا تادنسلا دحأ ىلع لوصح ةلواحم وأ لوصح لك –
.ىرخأ ةيسيلدت ةقيرط لكب وأ ةفيزم تاحيرصت وأ ةيمومعلا ماتخألا

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

12 قفاوملا9931 ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا نم رركم832 ةداملا ماكحأ لدعت:2٣ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي

يلآلا مالعإلا ةمظنأ لامعتساب ةلصتملا تامدخلا ةيدأتب مايقلا كرامجلا ةرادإل صخري –1 : رركم832 ةداملا“
 ،رجأ لباقم كلذ متيو نيمدختسملا فرط نم

: يتأي امك ةواتإلا هذه تافيرعت ددحت –2

نودب( ...................... ،داريتسالا ىدل ةيكرمجلا مظنلا عيمج تحت ةيتامولعملاب جلاعم حيرصت لكل ،جد٠٠٠1 –
..................)رييغت

.كرامجلل عباتلا ةيتامولعملاب رييستلا ةمظنأ لامعتسا نم ةقيقدلل ،جد٠1 –

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

: يتأي امك ىواتألا هذه تاداريا صصخت

.ةلودلا ةينازيم حلاصل ،٠3% –

.”كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا لالغتسال صاخلا قودنصلا حلاصل ،٠7% –

يناثلا مسقلا

ةلودلا كالمأب قلعتت ماكحأ

٤2 قفاوملا32٤1 ماع لاوش٠2 يف خرؤملا11-2٠ مقر نوناقلا نم38 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٣٣ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،3٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد

اهلغشت يتلا تاراقعلا ميمرتو ةنايص لاغشأب ةقلعتملا تاقفنلا فرص فرصلاب رمآلل زوجي ال:38 ةداملا“
ىدل ميدقت دعب ّالإ ةيلحملا تاعامجلا وأ ةلودلل ةعبات يرادإ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم وأ زاهج وأ ةحلصم وأ ةئيه
كالمألل ماعلا لودجلا يف ينعملا راقعلا ليجستب هلالخ نم مزتلي ،هفرط نم ىضمم احيرصت ،يلاملا بقارملا
.نوناقلا اذه رودص خيرات نم ءادتبا ،تاونس )3( ثالث زواجتي ال لجأ يف ةينطولا

ضفر ةلئاط تحتو ،ةقفنلا فرص ةبسانمب همازتلا مرتحي مل يذلا فرصلاب رمآلا ىلع بجي ،ةلهملا هذه دعبو
كالمأ حلاصم فرط نم ملست ةينطولا كالمألل ماعلا لودجلا يف ينعملا راقعلا ليجست ةداهش رادصإ يلاملا بقارملا
 .ايميلقإ ةصتخملا ةلودلا

ريزولا نم رارقب هجذومن ددحيس يذلا ،مازتلالا حيرصت ىلع ايميلقإ ةصتخملا ةلودلا كالمأ حلاصم قداصت
.”ةيلاملاب فلكملا

ربمفون21 قفاوملا5931 ماع ةدعقلا يذ8 يف خرؤملا٤7-57 مقر رمألا نم11ةداملا ماكحأ لدعت:٤٣ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،يراقعلا لجسلا سيسأتو ماعلا يضارألا حسم دادعإ نمضتملاو5791 ةنس



٩٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر22
15م٨1٠2 ةنس ربمسيد٠٣

: يتآلا وحنلا ىلع يراقعلا لجسلا يف ةحوسمملا تاراقعلا ميقرتب يراقعلا ظفاحملا موقي:11 ةداملا“

مالتسا موي نم ايئاهن ميقرتلا نوكي ،ةرهشم ةيكلم تادنس ىلع اهكّالم زوحي يتلا تاراقعلل ةبسنلاب –
،حسملا قئاثو

طورشلا قفو ،تقؤم ميقرتب مايقلا متي ،ةرهشم ةيكلم تادنس ىلإ اهوزئاح رقتفي يتلا تاراقعلل ةبسنلاب –
لجسلا يف ميقرتلا بلط عاديإ خيرات نم هنايرس أدبي ،لمعلا امهب يراجلا ميظنتلاو عيرشتلا نمض ةددحملا
.”يضارألا حسم قئاثو يف نيلجسملا صاخشألا وأ صخشلا فرط نم ةيراقعلا ةظفاحملا ىوتسم ىلع يراقعلا

5931 ماع ةدعقلا يذ8 يف خرؤملا٤7-57 مقر رمألا نم يناثلا بابلا نم لوألا مسقلا نمض جردت :5٣ ةداملا
،ممتملاو لدعملا ،يراقعلا لجسلا سيسأتو ماعلا يضارألا حسم دادعإ نمضتملاو5791 ةنس ربمفون21 قفاوملا

: يتأي امك ررحت رركم61 ةدام

عفر ةضيرع لك ايميلقإ ةصتخملا ةيراقعلا ةظفاحملاب كوسمملا يراقعلا لجسلاب رهشت: رركم61 ةداملا“
.ةمكحملا طبض ةنامأب اهليجست دعب ،هدنس رهشم يراقع ينيع قح وأ راقعب قلعتت ىوعد

.يراقعلا ينيعلا قحلا وأ راقعلا يف فرصتلا عنم وأ قيلعت وأ ديمجت ىوعدلا عفر ةضيرع راهشإ نع بترتي ال

هّنإف ،فرصتلا لبق ىوعدلا عفر ةضيرع هنأشب ترهشأ راقعب قلعتي يراقع ينيع قح يف فرصتلا مت اذإ
رضحم قفري نأ ىلع ،يئاضق رضحم قيرط نع ةرهشملا ىوعدلاب هل فرصتملا غالبإ فرصتملا ىلع بجوتسي
.يراقعلا رهشلا ءارجإل هميدقت دنع دقعلا فلمب غيلبتلا

.”ةرهشملا ةضيرعلا لحم ىوعدلا يف رداصلا يئاهنلا يئاضقلا مكحلا ينعملا يراقعلا ظفاحملا رهشي

٠3 قفاوملا82٤1 ماع ةجحلا يذ12 يف خرؤملا21-7٠ مقر نوناقلا نم75 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:6٣ ةداملا
مقر نوناقلا نم19ةداملاب اميسال ةممتملاو ةلدعملا ،8٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمسيد
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا71-11
 : يتأي امك ررحتو

،اهصخت يتلا دوقعلا دادعإ خيرات نم )2( نيتنس دعب ،اهنم نيديفتسملا لبق نم لزانتلل ةلباق دعت:75 ةداملا“
يتلا وأ ةلودلا فرط نم ةلومملا ،هاندأ ةروكذملا تانكسلا فانصأ ،ةافولا ببسب ةيكلملا لاقتنا ءانثتسابو
: ةيكلملا باستكال ةلودلا ةناعإ نم تدافتسا

يتـلا تاـنـكسلا اضيأو ،ةـمـعدملا ةـيوـقرـتــلا تاــنــكسلا اــيــلاــح ةاــّمسملا ةــيــمــهاستــلا ةــيــعاــمــتــجالا تاــنــكسلا –
،ةلودلا معد نم تدافتسا

،لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقبط لزانتلا نمث لماك ديدستب اهوكلام ماق يتلا راجيإلاب عيبلا ةغيص تانكس –

اهنم نوديفتسملا ماق يتلا ،لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقبط لزانتلل ةلباقلا ةيمومعلا ةيعامتجالا تانكسلا –
.طيسقتلاب عفدلا نع جتانلا يقبتملا غلبملل قبسملا عفدلا وأ لزانتلا نمث لماك عفد نم

عيبلا ةغيص راطإ يف نكسلاو معدملا يوقرتلا نكسلاو يمهاستلا يعامتجالا نكسلا صخي اميف هنأ ّالإ
غلبم ةيمومعلا ةنيزخلا ىلإ عاجرإ ةطيرش ،هنم ديفتسملا فرط نم لزانت لحم نوكي نأ نكمي هّنإف ،راجيإلاب
هناونع يذلا ،2٠3-٠5٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ناونعب ةلودلا فرط نم ةحونمملا ةرشابملا ةيلاملا ةناعإلا
أدبي يتلاو ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةدملا ءاضقنا لبق لزانتلا مت اذإ كلذو ،”نكسلل ينطولا قودنصلا“

.هحلاصل دقعلا دادعإ خيرات نم اهنايرس

نايرس ةيادب خيرات لبق تمت يتلا ةينعملا تانكسلا ىلع لزانتلا تايلمع ىلع اضيأ ةداملا هذه ماكحأ يرست
 .”ةداملا هذه
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ثلاثلا مسقلا

ةيلورتبلا ةيابجلا

]ناــــــــيبلل[

عبارلا مسقلا

ةفلتخم ماكحأ

ةيكرمجلا قوقحلل ،هاندأ ةيعرفلا ةيفيرعتلا تايعضولا نمض ةجردملا تاجوتنملا عضخت:٧٣ ةداملا
: ةيتآلا تالدعملا بسح ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو

قودنص قيرط نع ةيميلقإلا تاعامجلا حنمت ،ةيلحملا تاعامجلا نيب ام نماضتلا راطإ يف :٨٣ ةداملا
.ىرخأ ةيميلقإ تاعامج ةدئافل تابهو تاناعإ ،ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا

.ميظنتلا قيرط نع ،ريبدتلا اذه قيبطت تايفيك ددحت

يف ،ةيونسلا اهتايجاح ىدعتي تاداريإلا يف اضئافزوحت يتلا ةيميلقإلا تاعامجلا مهاست:٩٣ ةداملا
 .ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص قيرط نع ةيميلقإلا تاعامجلا نيب ام نماضتلا

.ميظنتلا قيرط نع ،ريبدتلا اذه قيبطت تايفيك ددحت

ةبسنب ةدئافلا لدعم ضيفختو عفدلا ليجأت ةدم لالخ دئاوفلاب لفكتلا ةيمومعلا ةنيزخلل صخري:٠٤ ةداملا
ةغيصب نكسم٠٠٠.٠9 سماخلا رطشلا زاجنإ راطإ يف ،ةيمومعلا كونبلا فرط نم ةحونمملا ضورقلا ىلع٠٠1%
.راجيإلاب عيبلا

نم ديفتسي ،ةفصلا هذهبو .ةيمومع ةعفنم اذ ايراقع اعورشم يوقرتلا يراجيالا نكسلا ربتعي:1٤ ةداملا
فرط نم ةحونمملا ضورقلا ناونعب تاضيفختلاو ضرألا نع لزانتلا ىلع تاضيفختلا اميس ال ،ةلودلا ةناعإ
.تانكسلل ةيمومعلا جماربلا زاجنإ يف نيكراشملا نييراقعلا نيقرملل ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا

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

يفيرعتلا نايبلاةيعرفلا ةيعضولا
 لدعم

قوقحلا
ةيكرمجلا

 مسرلا لدعم
 ةميقلا ىلع
ةفاضملا

8541.40.11.00

8541.40.12.10

8541.40.12.20

8541.40.12.90

5

5

3٠

3٠

19

9

19

19

تناــك نإو ىــتــح ةـــيـــناـــتـــلوـــفـــلا ةـــيـــئوضلا اـــيالخلا - - -
تاحول يف ةلكشم وأ ةدمعأ لكش ىلع ةعمجم

ةيناتلوفلا ةيئوضلا ايالخلا - - - -

تناك نإو ىتح ةيناتلوفلا ةيئوضلا ايالخلا - - - -
تاحول يف ةلكشم وأ ةدمعأ لكش ىلع ةعمجم

DKC ىعدت يتلا تاليكشتلا - - - - -

ةيبيكرتلا تاعانصلل ةهجوملا تاليكشتلا - - - - -

اهريغ - - - - -
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يتلا اهعورف اذكو  ،يرئازجلا نوناقلل ةعضاخلا عئاضبلاو نيرفاسملل يوجلا لقنلا تاكرش ىفعت:2٤ ةداملا
تازيهجتلاو جراخلاب تاكرحم حيلصتو ءارش دنع ،ةقحتسملا موسرلاو قوقحلا نم يوجلا لقنلا لاجم يف طشنت
يف ةيرورضلا ةيضرألا تازيهجتلا اذكو ةيوجلا تابكرملل ةجمدملا داوملاو تادعملاو تاقحلملاو رايغلا عطقو
.لالغتسالا ةدم لالخ ةيوجلا تابكرملا هذه لامعتسا

فلكملا ريزولاو ةيلاملا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
   .لقنلاب

،لقنلا ةليسو لوصو لبق ،ينورتكلإلا قيرطلا نع ،لسرت نأ يوجلا لقنلا تاكرش ىلع بجي:٣٤ ةداملا
ةيريدملا ىدل ةأشنملا نيرفاسملا تانايب ةدحو ىلإ ،نيرفاسملاب ةصاخلا بوكرلاو ليجستلاو زجحلا تايطعم
.كرامجلل ةماعلا

مقر نوناقلا ماكحأل اقبط وجلا قيرط نع نيرفاسملاب ةقلعتملا ةيصخشلا تايطعملا ةجلاعمو عمج متي
يف نييعيبطلا صاخشألا ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤملا81-7٠
.يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم

.ميظنتلا قيرط نع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ربمسيد٤2 قفاوملا32٤1 ماع لاّوش٠2 يف خرؤملا11-2٠ مقر نوناقلا نم36 ةداملا ماكحأ لدعت:٤٤ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةممتملاو ةلدعملا3٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو2٠٠2 ةنس

،تاونس )5( سمخ ةدمل ،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلاو يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نم ىفعت :36 ةداملا“
.ةلوقنملا ميقلا يف )ىتح رييغت نودب(.........91٠2 ةنس رياني لوأ نم ءادتبا

نع ةجتانلا ةميقلا ضئاوفو جتاون ،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلاو يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نم ىفعت
قوس يف ةلوادتملا وأ ةصروبلا يف ةرعسملا ةلثامملا قاروألاو تادنسلاو ةنيزخلا تادنس نع لزانتلا تايلمع
ةنس يفناج لوأ نم ءادتبا ،تاونس )5( سمخ ةرتف لالخ ةرداصلاو ،تاونس )5( سمخب ردقي ىندأ لجأل ةمظنم
.ةلحرملا هذه )ىتح رييغت نودب( ...................91٠2

نم ءادتبا ،تاونس )5( سمخ ةدمل تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلاو يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نم ىفعت امك
.رثكأف تاونس )5( سمخ ةدمل لجأل كونبلا عئادو ،91٠2 ةنس يفناج لوأ

نودب يقابلا(......91٠2 ةنس رياني لوأ نم ءادتبا ،تاونس )5( سمخ ةدملو ليجستلا قوقح نم ىفعت
.”.....)رييغت

لوأ قفاوملا92٤1 ماع ناضمر لوأ يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر رمألا نم5 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:5٤ ةداملا
ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا ىلع زايتمالا حنم تايفيكو طورش ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ربمتبس
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملاو

،ةحايسلاب فلكملا ريزولا )ىتح رييغت نود( .................... يضارتلاب زايتمالا صخري – :5 ةداملا“

هذه طيحم لخاد ةعقاولا يضارألل ةبسنلاب ةيجولونكتلا رئاظحلل ةريسملا ةئيهلا نم حارتقا ىلع ءانب –
.”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب فلكملا ريزولا ةقفاوم دعب رئاظحلا

فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب اهب حيرصتلاو ةيجولونكتلا رئاظحلا ديدحت متي:6٤ ةداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولاو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

ةواتإلا غلبم ىلع تاضيفخت نم ةيجولونكتلا رئاظحلا طيحم نمض ةعقاولا ةيرامثتسالا عيراشملا ديفتست
ربمتبس لوأ قفاوملا92٤1 ماع ناضمر لوأ يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر رمألا يف ةددحم يه املثم ،ةيونسلا ةيراجيإلا

زاجنإل ةهجوملاو ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا ىلع زايتمالا حنم تايفيكو طورش ددحي يذلا8٠٠2 ةنس
: عورشملل يفارغجلا عقوملل اقفو ضيفختلا اذه فييكت متيو ،ممتملا لدعملا ،ةيرامثتسا عيراشم
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: لامشلا تايالو

.تاونس )3( ثالث ىلإ ةدحاو )1( ةنس نم دتمت نأ نكمي يتلا عورشملا زاجنإ ةرتف لالخ 59% –

 .عورشملا زاجنإ دعب تاونس )7( عبس ةدمل لالغتسالا ةرتف لالخ ٠8% –

: ايلعلا باضهلا تايالو

غلبم نم %٠9 ىلإ ةدملا هذه دعب عفتريو ،تاونس )٠1( رشع ةرتف لالخ )2م( عبرملا رتملل يزمرلا رانيدلاب –
.ايلعلا باضهلا جمارب ذيفنتل ةدمتعملا تايالولا يف ةماقملا ةيرامثتسالا عيراشملل ةبسنلاب ةلودلا كالمأ ةواتإ

: بونجلا تايالو

نم %59 ىلإ ةدملا هذه دعب عفتريو ،ةنس )51( ةرشع سمخ ةرتف لالخ )2م( عبرملا رتملل يزمرلا رانيدلاب –
.بونجلا جمارب ذيفنتل ةدمتعملا تايالولا يف ةماقملا ةيرامثتسالا عيراشملل ةبسنلاب ةلودلا كالمأ ةواتإ غلبم

قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا11-71 مقر نوناقلا نم111 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٧٤ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،81٠2 ةيلاملا نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72

.ةيئابجلا ةرادإلا حلاصمل )ىتح رييغت نود( ....... يداصتقا لماعتم لك ىلع نّيعتي:111 ةداملا“

 .”91٠2 ةنس ربمسيد13 هاصقأ لجأ يف ةداملا هذه ماكحأل اولثتمي نأ نيداصتقالا نيلماعتملا ىلع نيعتي

اطاشن سرامت ةعانصلا عاطقل ةعبات يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ ةيداصتقا ةسسؤم لك ىلع نّيعتي:٨٤ ةداملا
ةتس لك اريرقت دعت نأو ةلمعتسملا ةلخادلا رصانعلاو يعيبطلا جاتنإلاب ةقلعتملا تايطعملا ملست نأ ،علسلا جاتنإل
.ةعانصلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملل هجوي ،اهطاشن لوح رهشأ )6(

ضغب ،جد٠٠٠.٠٠٠.1 اهردق ةمارغ ضرف هنع بترتي ةطولغم تامولعم ميلست وأ مازتلالا اذهب لالخإ لك
تازايتمالا نم ةدافتسالا نم ءاصقإلاو ةعانصلا معد ةمظنأب ةطبترملا تازايتمالا نم ةدافتسالا ةراسخ نع رظنلا
.رامثتسالا ريوطتب قلعتملا نوناقلا بجومب اهيلع صوصنملا

٠3 لجأ نوضغ يف هتيعضو ةيوستب فلاخملا صخشلا راذعإ دعبو دوعلا ةلاح يف ةمارغلا هذه ةميق فعاضتو
.شغلا لامعأ يبكترمل ةينطولا ةيقاطبلا يف هليجست متيو ،اموي

.ةلودلا ةينازيم ةدئافل ةمارغلا هذه لصاح ّبصي

.ةيلاملا ريزوو مجانملاو ةعانصلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

،دعاقتلل ينطولا قودنصلل ليوطلا ىدملا ىلع ضورق حنم رامثتسالل ينطولا قودنصلل صخري:٩٤ ةداملا
.ضفخم ةدئاف لدعمب

ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع ناضمر12 يف خرؤملا21-38 مقر نوناقلا نم٤ ةداملا ماكحأل ءانثتسا :٠5 ةداـملا
نيعـــضاخلا رـــيغ ةـــيرئازجلا ةـــيسنجلا يوذ صاــــخشألا نـــــكمي ،ممـــتملاو لدــــعملا ،دـــــعاقتلاب قــــلعتملاو3891 ةــــنس

اينهم اطاشن ينطولا بارتلا جراخ نوسرامي نيذلاو يعامتجالا نامضلل ةينطولا ةموظنملل يرابجإلا باستنالل
ايعانص ءاوس ،صاخلا مهباسحل ءارجألا ريغ ماظنل اعضاخ اينهم اطاشن وأ/و ءارجألا هبش وأ ءارجألا ماظنل اعضاخ
نم دعاقتلل ينطولا ماظنلل يدارإلا باستنالا ،رخآ طاشن عاطق عرف يأ يف وأ اّرح وأ ايفرح وأ ايحالف وأ ايراجت وأ

 .يرئازجلا رانيدلاب دعاقتلا قوقح لباقمب ةبعصلا ةلمعلاب كارتشا عفد لالخ

تامازتلالاو قوقحلا اذكو ةداملا هذه يف هيلع صوصنملا يدارإلا باستنالاب ةصاخلا تايفيكلاو طورشلا ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،هب ةقلعتملا
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32 قفاوملا٠1٤1 ماع ناضمر51 يف خرؤـملا11-99 مـقر نوناقلا نم55 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:15 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةممتملاو ةلدعملا ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد

)ىتح رييغت نودب( ........................ دوقع ىلع صاخ مسر تايدلبلا حلاصل سسؤي– الوأ :55 ةداملا“

: لالغتسالا ةيلباق ةداهش -٧

.”.........)رييغت نودب يقابلا(........... ريمعتلا دوقع ىلع صاخلا مسرلا نم ىفعت - اعبار

ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع ناضمر12 يف خرؤملا21-38 مقر نوناقلا نم٤ ةداملا ماكحأل افالخ:25 ةداملا
نوميقي نيذلا جراخلاب نينيعملا مهيلثاممو نييلصنقو نييسامولبد ناوعأ جاوزأل نكمي ،دعاقتلاب قلعتملاو3891
،نيتنس دعب رئازجلا يف ءارجألا ريغ طاشن قيلعت وأ لمعلا تاقالع قيلعت ةيعضو يف نونوكيو ،ةمئاد ةفصب مهعم
لاكشألا نم لكش يأ تحت حبرم طاشن يأ نوسرامي ال نيذلاو يعامتجالا نامضلا ىلإ باستنالا نم ،لقألا ىلع
نييعت تارتف وأ ةرتف لالخ دعاقتلل ينطولا ماظنلا ىلإ مهباستنا ىلع ايدارإ ءاقبإلا ،هب لومعملا ميظنتلل اقفو
ءزج لماكل ،ةيرصح ةفصب مهتقفن ىلع ،عفد لباقم كلذو ،جراخلا يف نييلصنقو نييسامولبد اناوعأ مهجاوزأ
.جراخلل مهترداغم لبق رئازجلاب كارتشالل عضاخ ءاعو رخآ ىلع سسؤملا دعاقتلا كارتشا

طبتري ،ةداملا هذه بجومب هيلع صوصنملا ينطولا دعاقتلا ماظنل يدارإلا باستنالا تاونس دامتعا ّنأ ريغ
ناوـعأل نييـعـتـلا ةرـتـف ةـياـهــن يف نــيدــيــفــتسمــلــل رــئازجلاــب يعاــمــتــجالا ناــمضلــل عضاــخ ينــهــم طاشن فاــنــئتساــب
.جراخلاب نينّيعملا مهيلثامم وأ نييلصنقو نييسامولبد

  .يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت

نـــم ةدــــتمملا ةرــــتفلل ةـــــلودلل ةــــماعلا ةــــينازيملل ةــــيئاهنلا فــــيلاكتلل يرـــــيدقتلا لــــيومتلا ددــــحي:٣5 ةداملا
: يتأي امك ،12٠2 ىلإ٠2٠2

)جد( ةفيرعتلاددعلاعونلا

ينكس لامعتسا تاذ ةئزجت

يعانص وأ يراجت لامعتسا تاذ ةئزجت

رييغت نودب

رييغت نودب

رييغت نودب

رييغت نودب

رييغت نودب

رييغت نودب

رييغت نودب

رييغت نودب

رييغت نودب

رييغت نودب

رييغت نودب

رييغت نودب

رييغت نودب

رييغت نودب

رييغت نودب

رييغت نودب

رييستلا تاقفن

زيهجتلا تاقفن

تاقفنلا يلامجإ

2020
4.863.850.000

2.940.190.000

7.804.040.000

4.922.780.000

2.970.230.000

7.893.010.000

12٠2

 )جد فالآب(
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.ةينعملا ةنسلل ةيلاملا نوناق راطإ يف ايئاهن اهديدحت متيل غلابملا هذه ليدعت نكمي

قفاوملا83٤1 ماع لوألا عيبر82 يف خرؤملا٤1-61 مقر نوناقلا نم211 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤5 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،71٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو61٠2 ةنس ربمسيد82

................. )رييغت نودب( ........................... مسر سسؤي:211 ةداملا“

: يتأي امك مسرلا اذه غلبم ددحي

،ةليقثلا تارايسلل صصخم راطإ لك نع ،جد٠57 –

.ةفيفخلا تارايسلل صصخم راطإ لك نع ،جد٠5٤ –

: يتأي امك ،مسرلا اذه لصاح عزوي

،ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص حلاصل ،53% –

،ةلودلا ةينازيم حلاصل ،٤3% –

،ينطولا نماضتلل صاخلا قودنصلا حلاصل ،٠3% –

.”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا حلاصل ،1% –

عبارلا لصفلا
ةيئابجلا هبش موسرلا

ربمسيد٤2 قفاوملا32٤1 ماع لاّوش٠2 يف خرؤملا11-2٠ مقر نوناقلا نم111 ةداملا ماكحأ لدعت:55 ةداملا
62 يف خرؤـملا٤2-6٠ مـقر نوناقلا نم88 ةداملا بجومب ةلدعملا ،3٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو2٠٠2 ةنس
خرؤملا61-11 مقر نوناقلا نم27 ةداملا بجومب ةلدعملا ،7٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوـناق نـمضتملاو6٠٠2 ةنس رـبمسيد

8٠-31 مقر نوناقلا نم28 ةداملا بجومب ةلدعملا ،21٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو11٠2 ربمسيد82 يف
مقر نوناقلا نم89 ةداملا بجومب ةلدعملا ،٤1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو31٠2 ةنس ربمسيد٠3 يف خرؤملا

نوناقلا نم221 ةداملا بجومب ةلدعملا ،51٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٤1٠2 ربمسيد٠3 يف خرؤملا٠1-٤1
: يتأي امكررحت و ،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو71٠2 ربمسيد72 يف خرؤملا11-71 مقر

: صخي اميف ،ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا ينطولا دهعملا لبق نم ةلصحملا موسرلا غلابم ددحت :111ةداملا“

،ةيوضعلا تاداهشو عارتخالا تاءارب –

،ةيعامجلا تامالعلاو تامالعلا –

،ةجمدملا رئاودلاو ةلكيهلا تاططخمو ةيعانصلا جذامنلاو تاموسرلا –

.ةيفارغجلا تانايبلاو ةيلصألا تايمستلا –

: يتأي امك ددحتو

ةيلورتبلا ةيابجلا
ةيداعلا دراوملا
ةينازيملا دراوم يلامجإ

2020
2.816.694.090,3
3.929.581.959,2
6.746.276.049,5

2.883.655.671,8
4.116.274.719,6
6.999.930.391,4

12٠2
 )جد فالآب(
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:ةكرتشملا تامالعلاو تامالعلاب قلعتي )1( لودجلا

)جد( ةفيرعتلاموسرلا ةعيبطزمرلا

ةيعامجلا تامالعلاو تامالعلاب قلعتت موسر6٤7

راهشإلاو عاديإلا مسر

6٤7-1٠

6٤7-2٠

6٤7-3٠
21-6٤7 ىلإ

6٤7-31

6٤7-٤1

6٤7-51

: ةيعامجلا تامالعلاو تامالعلا راهشإو عاديإلا موسر

ناولألاب ةبلاطملا نود –

ناولألاب ةبلاطملا عم –

تامدخلا وأ تاجتنملا ةئف بسح –

تاــــمالــــعــــلاو تاــــمالــــعـــــلـــــل دـــــيدجتو راـــــهشإلاو عادـــــيإلا موسر
:ةيعامجلا

ناولألاب ةبلاطملا نود–

ناولألاب ةبلاطملا عم –

تامدخلا وأ تاجتنملا ةئف بسح –

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

ةــقــلــعــتملا ىرــخألا تالــيــجستــلا عاوــنأ ةــفاــك لـــيـــجست موسر
 : كلذ يف امب ،ةمالعب

يدام أطخ حيحصت ليجست –

بحس وأ ةيعامج ةمالع /ةمالعل ليجست تابلط بحس ليجست –
ليجستلا ةمئاق

ةمئاقلا  سفن يف ةروكذم ةيعامج ةمالع /ةمالع لك  نم

ةـيـعاـمجلا تاـمالــعــلا /تاــمالــعــلا ةــياــمــح عــيسوــتــب قــلــعــتــت موسر
يلودلا اهديدجتو

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

نم عطتقمو قحتسم غلبم لباقم ةيلودلا ةيامحلل ةلقتسم موسر
ةــمالــعــل ةــيرــكــفــلا ةــيــكــلــمــلــل ةـــيملاـــعـــلا ةـــمـــظـــنملا حـــلاصل ردصملا
ةيولوألاب ةبلاطملا

٠٠٠.٤1

٠٠٠.51

٠٠٠.2

٠٠٠.٤1

٠٠٠.51

٠٠٠.2

رييغت نودب

٠٠6.1

٠٠٤

٠٠8

رييغت نودب

رييغت نودب
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: ةجمدملا رئاودلاو ةلكيهلا تاططخم ،ةيعانص جذامنو تاموسرب قلعتي )2( لودجلا

:ةيفارغجلا تانايبلاو ةيلصألا تايمستلاب قلعتي )٣( لودجلا

)جد( ةفيرعتلاموسرلا ةعيبطزمرلا

تاـطـطـخـمو ةـيـعاــنص جذاــمــنو تاــموسرــب ةــطــبــترــم موسر7٤7
.ةجمدملا رئاودلاو ةلكيهلا

7٤7-٠٠
6٠-7٤7 ىلإ

7٤7-7٠

7٤7-8٠
11-7٤7 ىلإ

7٤7-21

7٤7-31

7٤7-٤1

7٤7-51

7٤7-61

7٤7-71

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

جذامنلاو تاموسرلا ليجستب ةطبترم موسر

: كلذ يف امب ،عون يأ نم ليجست موسر
حيرصتلاب ةقلعتملا ةيداملا ءاطخألا حيحصت –

لجسم جذومن وأ مسرب ةطبترملا ةيداملا ءاطخألا حيحصت –

ليجست ةميسق وأ ميمصت وأ مسر عاديإ حيرصت بحس –

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

ةجمدملا رئاودلاو ةلكيهلا طيطختو ميماصتلا عاديإ موسر

ةجمدملا رئاودلاو ةلكيهلا ططخمو ميمصتلا قيرط نع عاديإلا موسر

ةجمدملا رئاودلاو ةلكيهلا ططخمو ميمصت لك ىلع موسر

ةجمدملا رئاودلاو ةلكيهلا ططخم عاديإ وأ بحسل ليجست موسر

رئاودلاو ةلكيهلا تاططخمل ةيدام ءاطخأ حيحصتل ليجست مسر
ةجمدملا

بقاعتلاو ةمهاسملاو جمدلاو يلختلاب قلعتي دقع ليجست مسر
زايتماو يراجتلا لحملل ةزايحلا نهرو ةكرتشملا ةيكلملا ميسقتو
ةجمدملا رئاودلاو ةلكيهلا تاططخم ةصخر

رييغت نودب

٠٠8

٠٠6.1

٠٠٤

رييغت نودب

1٠.000

1.000

500

4600

1.600

3.000

)جد( ةفيرعتلاموسرلا ةعيبطزمرلا

1٠-8٤7 ىلإ٠٠-8٤7

8٤7-2٠

8٤7-3٠
7٠-8٤7 ىلإ

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

نم عطتقمو قحتسم غلبم لباقم ةيلودلا ةيامحلل لقتسم مسر
ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا حلاصل ردصملا

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

رييغت نودب

٠٠٠.٠1

رييغت نودب

ةديدج موسر ةجمدملا رئاودلاو ةلكيهلا تاططخمو ميمصتلاب قلعتت موسر
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: مامضنالا ةداهشو عارتخالا تاءاربب قلعتي )٤( لودجلا

)جد( ةفيرعتلاموسرلا ةعيبطزمرلا

267-1٠
٤3-267 ىلإ

267-53

267-63

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

ثحبلا ىلع مسر
عوضوملا بسح قبسم  ثحب ىلع مسر –

زئاحلا /ضراعلا بسح مسر –

ةءارب بلط وأ ةءاربلا ةلاح ىلع ثحبلا مسر –

نم عطتقم قحتسم غلبم لباقمب ةيلود ةيامحل لقتسم مسر
ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا ةدئافل ردصملا

رييغت نودب

٠٠٤.2

٠٠٠.5

٠٠٠.5

رييغت نودب

يناثلا ءزجلا
ةلودلل ةيلاملا تايلمعلاو ةينازيملا

 لوألا لصفلا
ةلودلل ةماعلا ةينازيملا

لوألا مسقلا
دراوملا

ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا تاقفنلا ىلع ةقـبطمـلا ليخادملاو لصاوحـلاو تادارـيإلا ردـقت:65 ةداملا
ةعبسو ةئامعستو رييالم ةعبسو ةئامسمخو فالآ ةتسب ،نوناقلا اذـهب قحلملا )أ( لودجلل اقبط91٠2 ةنسل
.)جد٠٠3.8٤6.7٠9.7٠5.6( رانيد ةئامثالثو افلأ نيعبرأو ةينامثو ةئامتسو نييالم

يناثلا مسقلا
تاقفنلا

: ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا ءابعألا ليومت دصـق91٠2 ةنـس ناونعب حتفي :٧5 ةداملا

انويلم نوعبسو ةتسو ةئامعبرأو ارايلم نوسمخو ةعبرأو ةئامعستو فالآ ةعبرأ هغلبـم يلام دامتعا /1
ةيرازو ةرئاد لك بسـح عزوـي ،رييستـلا تاقفن ةيطغتل )جد٠٠٠.635.٤59.٤( رانيد فلأ نوثالثو ةتسو ةئامسمخو
.نوناقـلا اذهب قحلملا )ب( لودجلل اقبط

نانثاو ةئامعستو  انويلم نونامثو دحاوو ةئامتسو ارايلم نانثاو ةئامتسو فالآ ةثالث هغلبم يلام دامتعا /2
عاطق لك بسح عزوي ،يئاهنلا عباطلا تاذ زيهجتلا تاقفن ةيطغتل )جد٠٠٠.2٤9.186.2٠6.3( رانيد فلأ نوعبرأو
.نوناقلا اذهب قحلمـلا )ج( لودجلل اقبط

ةئامتسو ارايلم دحاوو ةـئامتسو ناـفلأ هـغلبم جـمانرب ةــصخر فــقس91٠2 ةـنس لالـخ جـمربي:٨5 ةداملا
اقبط عاطق لك بسـح عزوي )جد٠٠٠.682.266.1٠6.2( رانيد فلأ نونامثو ةتسو ناتئامو انويلم نوتسو نانثاو
.نوناقلا اذهب قحلملا )ج( لودجلل

ةنس لالخ لجست نأ نكمي يتلا ةديدجلا جماربلا ةفلكتو يراجلا جمانربلا مييقت ةداعإ ةفلكت غلبملا اذه يطغي
91٠2.

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

ةفلتخم تاينازيم

لوألا مسقلا

ةقحلملا ةينازيملا

]ناــــــــيبلل[

يناثلا مسقلا

ىرخأ تاينازيم

تاسسؤملاو ةــيــحصلا تاــعاــطــقــلا ةــيــنازــيـم يف يعاــمــتــجالا ناــمضلا تاــئيــه ةــمــهاسم هــّجوــت:٩5 ةداملا
لفكتلاب ةقلعتملا فيلاكتلل ةيلاملا ةيطغتلل )ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملا اهيف امب( ةصصختملا ةيئافشتسالا
.مهقوقح يوذو ايعامتجا مهل نّمؤملا حلاصل يبطلا

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

.تايفشتسملا حالصإو

.ميظنتلا قيرط نع ،مكحلا اذه ذيفنت تايفيك ددحت

ةسمخو ارايلم نينامثو ةـينامث غـلبمب ةـمهاسـملا هذـه ددــحت ،91٠2 ةـنسل ةـبسنلابو رـيدقتـلا لـيبـس ىـلعو
.)جد٠٠٠.٤2٤.52٠.88( رانيد فلأ نيرشعو ةعبرأو ةئامعبرأو انويلم نيرشعو

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

ثلاثلا لصفلا
ةنيزخلاب ةصاخلا تاباسحلا

13 قفاوملا51٤1 ماع بجر72 يف خرؤملا3٠-٤9 مقر رمألا نم5٤1 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٠6 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،5991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٤991 ةنس ربمسيد

.........................)رييغت نودب(....................... حتفي:5٤1 ةداملا“

: باسحلا اذه يف ديقيو

: تاداريإلا باب يف

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

: تاقفنلا باب يف

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

.باسحلا اذهل يسيئرلا فرصلاب رمآلا ةينارمعلا ةئيهتلاب فلكملا ريزولا ّدعي

 .”ميظنتلا قيرط نع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

نوناق نمضتملاو61٠2 ةنس ربمسيد82 يف خرؤملا٤1-61 مقر نوناقلا نم521 ةداملا ماكحأ لدعت:16 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،71٠2 ةنسل ةيلاملا

)ىتح رييغت نودب(.......2٠3-6٤1 همقر صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي :521 ةداملا“
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 : باسحلا اذه يف ديقي

:  تاداريإلا  باب  يف

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

: تاقفنلا  باب  يف

،ةحلاص ريغ جراخلاب ةلودلا راقع نيمأت فيلاكت –

،جراخلاب ةلودلا تاراقع ىلع موسرلاو نيمأتلاو تاقفنلا فيلاكت –

،جراخلا يف ةلودلل ةيراقعلا تالماعملاب قلعتملا ينوناقلا ليثمتلاو دوقعلا فيلاكت –

،جراخلا يف ةلودلا تاكلتممب ءاقترالاو ليهأتلا ةداعإو ةنايصلا فيلاكت –

،جراخلا يف يلصنقلاو يسامولبدلا ليثمتلل ،ةينبم ريغ وأ ةينبم تناك ءاوس ،تاراقعلا ءانتقا فيلاكت –

،جراخلا يف يلصنقلاو يسامولبدلا ليثمتلا تاجايتحال ينابملا دييشت ةفلكت –

اهثيدحتو اهليهأتو اهريوطت ةداعإو جراخلا يف يلصنقلاو يسامولبدلا ليثمتلا بتاكم زيهجت فيلاكت –
،اهزيهجتو

تاكلتمم ليغشتب ةلصلا تاذ ةصصختملا تالاكولا وأ/و ةيراشتسالا تاكرشلاو ءاربخلا ةراشتسا فيلاكت –
.جراخلا يف ةلودلا

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

ربمسيد82 قفاوملا٤2٤1 ماع ةدعقلا يذ٤ يف خرؤملا22-3٠ مقر نوناقلا نم76 ةداملا ماكحأ لدعت :26 ةداملا
92 يف خرؤملا61-5٠ مقر نوناقلا نم٤7 ةداملا بجومب ةلدعملا ،٤٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو3٠٠2 ةنس
22 ةداملا بجومب ةلدعملا ،6٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو5٠٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ
ةلدعملا ،6٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو6٠٠2 ةنس ةيليوج51 يف خرؤملا٤٠-6٠ مقر رمألا نم
،11٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠1٠2 ةنس ربمسيد92 يف خرؤملا31-٠1 مقر نوناقلا نم77 ةداملا بجومب
 : يتأي امك ررحتو

صاخلا قودنصلا“ هناونعو2٠3-611 مقر صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي :76 ةداملا“
.”ايلعلا باضهلل  ةيداصتقالا ةيمنتلاب

: باسحلا اذه يف ديقي

: تاداريإلا باب يف

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

: تاقفنلا باب يف

.ةنس لك نم )ىتح رييغت نودب(.................  يئزجلا وأ يلكلا ليومتلا –

.ايلعلا باضهلا تايالو ربع ةيرشبلا ةيمنتلا ىلإ ءوجللا –

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

ربمسيد13 قفاوملا81٤1 ماع ناضمر2 يف خرؤملا2٠-79 مقر نوناقلا نم58 ةداملا ماكحأ لدعت:٣6 ةداملا
٠3 يف خرؤملا21-7٠ مقر نوناقلا نم96 ةداملا بجومب ةممتملا ،8991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو7991 ةنس
خرؤملا9٠-9٠ مقر نوناقلا نم17 ةداملا بجومب ةلدعملا ،8٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمسيد

مــقر رـمألا نـم96 ةداملا بجومب كلذك ةلدعملا ،٠1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو9٠٠2 ةنس ربمسيد٠3 يف
9٤ ةداملا بجومب ةلدعملا ،٠1٠2 ةنسل يليمكتلا ةـيلاملا نوـناق نـمضتملاو٠1٠2 ةـنس تـشغ62 يـف خرؤـملا٠1-1٠
ةلدعملا ،11٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو11٠2 ةنس ويلوي81 يف خرؤملا11-11 مقر نوناقلا نم
،71٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو61٠2 ةنس ربمسيد82 يف خرؤملا٤1-61 مقر نوناقلا نم731 ةداملا بجومب
 : يتأي امك ررحتو
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صاخلا قودنصلا“ هناونعو2٠3-98٠ مقر صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي :58 ةداملا“
.”بونجلا قطانم ريوطتل

: باسحلا اذه يف ديقي

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

: تاقفنلا باب يف
.ةلكيهملا عيراشملا )ىتح رييغت نودب(................................. ليومت –

.بونجلا تايالو )ىتح رييغت نودب(......................تقؤملا ليومتلا –

.هب لومعملا يداعلا رعسلا )ىتح رييغت نودب(................................ ليومت –

.هب لومعملا يداعلا رعسلا )ىتح رييغت نودب(................................ ليومت –

.هب لومعملا يداعلا رعسلا )ىتح رييغت نودب(.................................ليومت –

.”بونجلا تايالو ربع ةيرشبلا ةيمنتلا ىلإ ءوجللا –

ويلوي52 قفاوملا62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خرؤملا5٠-5٠ مقر رمألا نم٤2 ةداملا ماكحأ لدعت:٤6 ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةممتملاو ةلدعملا ،5٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو5٠٠2 ةنس

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

: باسحلا اذه يف ديقي

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

: تاقفنلا باب يف
.91٠2 ةنسل بونجلا تايالو يف ةيلوألا داوملا ءارش عيراشم ليومت ةرتف ددمت

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

ينطولا قودنصلا“ هناونعو2٠3-8٤1 همقر صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:56 ةداملا
.”12٠2 ةنسل نارهوب رشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ريضحتل

: باسحلا اذه يف ديقي

: تاداريإلا باب يف

،ةلودلا ةينازيم تاصصخم –

،جيورتلا تايلمع جتان –

،اياصولاو تابهلا –

.ىرخألا تاداريإلا لك –

: تاقفنلا باب يف
ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ريضحتب ةطبترملا تاقفنلا –

.12٠2 ةنسل نارهوب رشع

.باسحلا اذهل يسيئرلا فرصلاب رمآلا وه ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا –

.ميظنتلا قيرط نع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
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صاخلا قودنصلا“ هناونعو2٠3-9٤1 همقر صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي :66 ةداملا
.”كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا لالغتسال

: باسحلا اذه يف ديقي

: تاداريإلا باب يف

فرــط نــم يلآلا مالــعإلا ةــمــظــنأ لاــمــعــتساــب ةــلصتملا تاــمدخلا ةــيدأتـــل ةـــيـــكرـــمجلا ىواـــتألا جتاـــن نـــم ٠7% –
.نيمدختسملا

.ةلودلا حنمو تاناعإلا –

.تابهلا –

: تاقفنلا باب يف

.لاصتالاو يلآلا مالعإلا تايجولونكتب ةقلعتملا تازيهجتلا ةنايصو ءارش –

.ةينورتكلإلا تازيهجتلا حيلصتو ةنايصو ءارش –

.تايجمربلا ءارش –

.نيوكتلا –

.ةينقتلا ةدعاسملا –

.باسحلا اذه فرصب يسيئرلا رمآلا وه ةيلاملاب فلكملا ريزولا

قــيرط نــع ،كراــمجلا ةرادإل يتاـمولعملا ماــظنلا لالـــــغتسا لــجأ نــم صاــخلا قودــــنصلا رـــيس تاــــيفيك ددــــحت
.”ميظنتلا

عبارلا لصفلا

ةلودلل ةيلاملا تايلمعلا ىلع قبطت ةفلتخم ماكحأ

: ةيتآلا رييستلا تاقفن نمضتت يتلا لوصفلا يف ةلجسملا تادامتعالا ايطايتحا اعباط يستكت:٧6 ةداملا

،طاشنلا بتاور –1

،ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا –2

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

،ةيلئاعلا حنملا –٤

،يعامتجالا نامضلا –5

،نيوكتلا فيراصمو ةقبسملا بتاورلاو بيردتلا تاضيوعتو حنملا –6

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

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

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني :٨6 ةداملا

.81٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر91 يف رئازجلاب ررح

ةـقـيلفتوب زـيزعلا دـبع
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قــحالملا

)أ( لودجلا

٩1٠2 ةنسل ةلودلا ةينازيم يف ةقبطملا ةيئاهنلا تاداريإلا

)جد فالآب( غلابملاةينازيملا تاداريإ

ةيداعلا دراوملا -1

: ةيئابجلا تاداريإلا -1.1

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

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

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

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

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

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

)1( يعرفلا عومجملا

ةيداعلا تاداريإلا -2 -1

....................................................ةلودلا كالمأ ليخادمو لصاوح -6٠٠ -1٠2

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

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

)2( يعرفلا عومجملا

: ىرخألا تاداريإلا -٣ -1

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

)٣( يعرفلا عومجملا

ةيداعلا دراوملا عومجم

ةيلورتبلا ةيابجلا -2

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

تاداريإلل ماعلا عومجملا

1.453.911.724,7

108.548.222,8

1.120.087.480,5

503.171.694,8

10.000.000,0

348.870.663,0

3.041.418.091,0

29.000.000,0

123.000.000,0

20.000,0

152.020.000,0

600.000.000,0

600.000.000,0

3.793.438.091,0

2.714.469.557,3

6.507.907.648,3
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)ب( لودجلا
ةيرازو ةرئاد لك بسح٩1٠2 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

8.222.221.000

4.497.060.000
1.230.000.000.000

38.066.300.000
418.409.273.000
75.862.145.000
86.980.203.000
50.800.596.000

224.959.977.000
25.284.704.000

709.558.540.000
317.336.878.000
47.840.500.000
15.284.380.000
2.312.296.000

35.462.228.000
67.385.008.000
4.727.613.000

235.295.108.000
16.281.000.000
18.378.207.000
21.008.144.000
49.959.375.000
14.145.239.000
3.202.041.000

398.970.409.000
153.695.039.000

231.760.000
2.136.204.000

4.276.292.448.000
678.184.088.000

4.954.476.536.000
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)ج( لودجلا

تاعاطقلا بسح٩1٠2 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

كونبلا ةلمسر ةداعإ

لاملا سأرب تايلمعل يعرفلا عومجملا

زيهجتلا ةينازيم عومجم

61.242.919

235.599.403

72.755.609

635.781.484

162.893.838

146.552.448

423.428.891

600.000.000

100.000.000

2.438.254.592

671.953.450

362.473.900

100.000.000

30.000.000

1.164.427.350

3.602.681.942

1.331.320

160.787.844

55.793.219

485.491.071

127.805.000

70.673.722

99.685.110

800.000.000

100.000.000

1.901.567.286

–

700.095.000

–

–

700.095.000

2.601.662.286

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


