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ج.د00,0٩01
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اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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،١٢٠٢ ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥٢ يف خرؤم٦١-١٢ مقر نوناق
.٢٢٠٢ ةنسل ةيلاملا نوناق نّمضتي

سرهفلا
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نوناق نمضتي ،١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يفخّرؤم٦١-١2 مقر نوناق
.22٠2 ةنسل ةيلاملا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،هنم8٤١و٦٤١و٥٤١و  )2 ةرقفلا(٣٤١و١٤١و٩٣١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١ ماع لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–

،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب
،ةلودلا سلجم يأر دعبو
،ناملربلا ةقداصم دعبو
: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ةــيديهمت ماـكحأ

موسرلاو ةرشابملا بئارضلا ليصحت22٠2 ةنس يف لصاوي ،نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم: ىلوألا ةداملا
ةلودلا حلاصل ىرخألا لصاوحلاو ليخادملا لك اذكو ةفلتخملا بئارضلاو ةرشابملا ريغ بئارضلاو ةلثامملا

ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشن خيرات دنع لمعلا اهب يراجلا ةيقيبطتلا صوصنلاو نيناوقلل اقبط
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ةيقيبطتلا صوصنلاو ةيعيرشتلا ميـــسارـــملاو رـــماوألاو نيـــناوـــقلل اقــبــط ،22٠2 ةـــنـــس لالــــخ لـــصاوـــي امـــك
ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشن خيرات دنع لمعلا اهب يراجلا
تاعامجلاو ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلل ةصصخملا ليخادملاو لصاوحلاو قوقحلا فلتخم ليصحت ،ةيبعشلا
.انوناق ةلهؤملا تائيهلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلحملا

لوألا ءزجلا
هلئاسوو يلاملا نزاوتلا قرط

لوألا لصفلا
ةنيزخلل ةيلاملا تايلمعلاو ةينازيملا ذيفنتب قلعتت ماكحأ

)نايبلل(
يناثلا لصفلا
ةيئابج ماكحأ

لوألا مسقلا
ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

:يتأي امك ررحتو ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2 ةداملا ماكحأ لدعت :2 ةداملا

: ةيتآلا فانصألل ةيفاصلا ليخادملا عومجم نم يلامجإلا يفاصلا لخدلا نوكتي:2 ةداملا “

،ةيراجتو ةيعانص حابرأ–

،ةيراجتلا ريغ نهملا حابرأ–

،ةيحالف حابرأ–

نيناوق
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،ةينبملا ريغو ةينبملا تايكلملا راجيإ نم ةققحملا تاداريإلا–
،...................................... )رييغت نودب( .......................................... تادئاع–
،....................................... )رييغت نودب( ........................ روجألاو تابترملا–
.”........................................ )رييغت نودب( .............................. ةميقلا ضئاوف–

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم8 ةداملا ماكحأ لدعت:٣ ةداملا

يذلا ناكملا يف )ىتح رييغت نودب( ............... ديحو ةماقإ لحم ةبيرضلاب فلكملل ناك اذإ:8 ةداملا “
.ةيسيئرلا هتسسؤم هيف دجوت

.”مهفيلكت نطوم اهب دجوي )ىتح رييغت نودب( ...................... يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلل عضخي امك

ءزجلا نم لوألا بابلا نم يناثلا مسقلا نم يناثلا يعرفلا مسقلا نم ”أ“ و ”الوأ“ ناناونعلا لدعي:٤ ةداملا
: يتأي  امك ررحتو ،هنم2١و١١ نيتداملا ماكحأ اذكو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم لوألا

 : ةيراجتو ةيعانص حابرأ - ًالوأ

: ةيراجتلاو ةيعانصلا حابرألا فيرعت -أ

صاخشألا اهققحي يتلا حابرألا ،لخدلا ىلع ةبيرضلا قيبطتل ،ةيراجتو ةيعانص احابرأ ربتعت:١١ ةداملا “
ةطشنألا نم ةققحملا حابرألا كلذكو ،يفرح وأ يعانص وأ يراجت طاشن ةسرامم نع ةمجانلاو نويعيبطلا
.”اهنع ةجتانلا وأ ةيمجنملا

يتلا حابرألا ،لخدلا ىلع ةبيرضلا قيبطتل ،ةيراجتلاو ةيعانصلا حابرألا عباط يستكت امك:2١ ةداملا “
 : نيذلا نويعيبطلا صاخشألا اهققحي

،.................................... )رييغت نودب( ................................. )٤ ىلإ )١
،ىغلم )٥
.”.................................... )رييغت نودب( ................................. )٩ ىلإ )٦

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٣١ ةداملا ماكحأ لدعت:٥ ةداملا

: يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا لاجم يف مئاد ءافعإ نم ديفتست:٣١ ةداملا“

ةصاخلا تاــجاــيــتــحالا يوذ صاــخشألا تاــيــعــمجل ةــعــباــتــلا تاسسؤملا فرــط نـــم ةـــقـــقحملا لـــيـــخادملا )١
،اهل ةعباتلا لكايهلا اذكو ةدمتعملا

،ةيحرسملا قرفلا لبق نم ةققحملا تاداريإلا غلابم )2

،هتلاح ىلع كالهتسالل هجوملا جزاطلا بيلحلاب ةقلعتملا تاطاشنلا نم ةققحملا ليخادملا )٣

.تامدخلاو علسلا ريدصت تايلمع نع ةجتانلا ليخادملا )٤

.ةبعصلا ةلمعلاب ققحملا لامعألا مقر ساسأ ىلع ىفعملا لخدلا ددحي

،ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملا ىلإ ةبيرضلاب فلكملا ميدقت ىلع ،ةرقفلا هذه ماكحأ نم ةدافتسالا فقوتت
يراسلا ميظنتلا يف ةددحملا لاجآلاو طورشلل اقفو رئازجلاب نطوم كنب ىدل تاداريإلا هذه عفد تبثت ةقيثو
.لوعفملا

علسلا جاتنإ تاكرش لامسأر يف ةمهاسملا يف ،اهقيقحت ةنس لالخ اهمادختسا مت يتلا ليخادملا )٥
.تامدخلا وأ لاغشألاو



٠٠١ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2
5م١2٠2 ةنسربمسيد٠٣

 .ةمهاسملا هذه يف همادختسا مت يذلا لخدلل قفاوملا غلبملل يلكلا ريرحتلاب ءافعإلا اذه حنم طبتري

ةيلاملا ةنسلا نم ءادتبا بستحت ،تاونس )٥( سمخ نع لقت ال ةرتفل ةبستكملا تادنسلاب ظافتحالا بجي
،حونمملا يئابجلا زايتمالا ةداعإب ةبلاطملا طرشلا اذهل لاثتمالا مدع ىلع بترتيو .باستكالا ةنس يلت يتلا

.”%٥2 ةبسنب ةدايز قيبطت عم

:يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نمض رركم٣١ ةدام ثدحت:٦ ةداملا

: يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نم تقؤم ءافعإ نم ديفتست: رركم٣١ ةداملا “

ةدافتسالل نولهؤملا ،عيراشملا وأ ةطشنألا وأ تارامثتسالا باحصأ بابشلا اهسرامي يتلا ةطشنألا )١
ينطولا قودنصلا”وأ ”ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا“ اهرّيست يتلا ،ليغشتلا معد ةمظنأ نم
نم ءادتبا ،تاونس )٣( ثالث ةدمل كلذو ”رّغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولا”وأ ”ةلاطبلا ىلع نيمأتلل
.لالغتسالا يف عورشلا خيرات

عفرت ،ميظنتلا قيرط نع اهتمئاق ددحت يتلاو اهتيقرت بجاولا قطانملا يف ةطشنألا هذه سرامت امدنع
.لالغتسالا يف عورشلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٦( تس ىلإ ءافعإلا ةرتف

ريغ ةدمل ،لقألا ىلع ،لامع )٣( ةثالث فيظوتب نورمثتسملا دهعتي امدنع )2( نيتنسب ةرتفلا هذه ددمتو
.ةددحم

ةـبـلاـطملاو داـمــتــعالا بحس ،ةأشنملا لــمــعــلا بصاــنــم ددــعــب طــبــترملا دــهــعــتــلا مارــتــحا مدــع ىلع بترــتــيو
.ديدستلا ةقحتسملا موسرلاو قوقحلاب

تاـيـلـمـع رـيـيست قودـنص“ ةدـعاسم نـم دــيــفــتستو بوــنجلاــب ةــقــطــنــم يف ةــطشنألا هذــه دــجاوــتــت اــمدــنــع
ددمت ،”ايلعلا باضهلاو بونجلا قطانم ريوطتو ةلودلا زيهجت ةينازيم ناونعب ةلجسملا ،يمومعلا رامثتسالا

 .لالغتسالا يف عورشلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٠١( رشع ىلإ يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نم ءافعإلا ةرتف

 .”تاونس )٠١( رشع ةدمل ،ينف يفرح طاشن وأ يديلقت يفرح طاشن ةسرامم نع ةمجانلا ليخادملا )2

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٠2و8١ نيتداملا ماكحأ لدعت:7 ةداملا

نأ ،ةــيراـــجتو ةــيعاــنص اًحاــبرأ نوــقـــقحي نــيذلا ةــبــيرـــضلاـــب نيـــفـــلـــكـــملا ىلــــع نّيـــعــتـــي:8١ ةداملا “
ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نّيعتيو .مهتجيتن غلبمب صاخلا حيرصتلا )ىتح رييغت نودب( ................... اوبتتكــي
ىلع يوتحي يصيخلت يونس فشك باتتكا ،”كيتيابج“ يتامولعملا ماظنلاب ةدوزملا لكايهلل نيعباتلا
 .ةقفرملا فوشكلاو هالعأ روكذملا حيرصتلا نم جرختست نأ بجي يتلا تامولعملا

.”............................... )رييغت نودب يقابلا( ............................ عاديإ لجأ يهتني امدنع

يقابلا( ............... اوكسمي نأ ،نوناقلا اذه نم8١ ةداملا يف مهيلإ راشملا صاخشألا ىلع بجي:٠2 ةداملا “
.”................................. )رييغت نودب

: يتأي امك ررحتو ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم١2 ةداملا ماكحأ لدعت:٨ ةداملا

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

،ىغلم )2

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

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نمض٥2 ىلإ22 نم داوملا ماكحأ ثدحت:٩ ةداملا
: يتأي امك
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فئاظولاو ،ةرحلا نهملا حابرأ ،ةيراجت ريغ ةنهم ةسرامم نم ةيتأتم ليخادمك ربتعت )22:١ ةداملا “
رداصم يه يتلاو ،حابرألل ةردملا تارمثتسملاو نهملا لك اذكو ،رجاتلا ةفصب اهباحصأ عتمتي ال يتلا ماهملاو
.ليخادملاو حابرألا نم رخآ فنص ىلإ يمتنت ال بسك

: اضيأ حابرألا هذه نمضتتو )2
مهل ىصوملاو مهتثروو ،نويقيسوملا نوفلؤملا وأ باّتكلا اهاضاقتي يتلا فلؤملا قوقح تادئاع عوير–

،مهقوقحب
وأ عنصلا تامالع عيب وأ مهتاداهش لالغتسا ةصخر حنم نم ءاوس ،نيعرتخملا لبق نم ةققحملا عويرلا–

.”اهنع لزانتلا وأ جاتنإلا غيص وأ قرط

ضئاف نم ،لخدلا ىلع ةبيرضلا ساسأ يف رابتعالا نيعب هذخأ بجاولا حبرلا نّوكتي )٣2:١ ةداملا “
.ةنهملا ةسراممل ةمزاللا تاقفنلا ىلع ةيلكلا تاداريإلا

غلبم مصخب حمسُي ،ةنهملا ةسراممل ةيرورضلا تاقفنلا عيمجل تارربم دوجو مدع ةلاح يف ،هنأ ريغ
.اهب حرصملا تاداريإلا يلامجإ نم %٠١ هردق يفازج

نع ةجتانلا رئاسخلا وأ حابرألا نابسحلا يف حبرلا اذه ذخأي ،نوناقلا اذه نم٣٧١ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
نع فقوتلا لباقم ةضوبقملا تاضيوعتلا لكو ةنهملا ةسراممل ةصصخملا لوصألا رصانع نع لزانتلا

 .نئابزلا ليوحت وأ ةنهملا ةسرامم

ةلوقنملا ميقلا نع لباقمب لزانتلا ةبسانمب ةققحملا لامسأرلا حابرأ يفاص رابتعالا نيعب ذخألا بجي امك
.ةيعامتجالا قوقحلاو

: صوصخلا هجو ىلع مصخلل ةلباقلا تاقفنلا نمضتت
،ةينهملا تالحملا راجيإ–
،ةيئاهن ةفصب ةبيرضلاب فلكملا اهلمحتي يتلا ةينهملا موسرلاو بئارضلا–
.ةيراجتلاو ةيعانصلا حابرألا ماظن ىلع ةقبطملا دعاوقلل اقفو ةزجنملا تاكالتهالا–

فرط نم عنصلا ةغيص وأ ةقيرط نع لزانتلا وأ عارتخا ةءارب لالغتسا ةصخر نع لزانتلا لاح يف )2
ةاعارم دصق ،%٠٣ هردق ضيفخت ،عيبلا رعس ىلع وأ لالغتسالا عوير ىلع قبطي هنإف ،هسفن عرتخملا
.”ةبيرضلا سيسأت لجأ نم ةيقيقحلا فيراصملا  مصخ متي مل اذإ ،عارتخالا زاجنإل ةقفنملا فيراصملا

2٧١ نيتداملا يف هيلع صوصنملا ماظنلل ،ةتباثلا لوصألا نم ةققحملا ةميقلا ضئاوف عضخت:٤2 ةداملا “
.”نوناقلا اذه نم٣٧١و

رعسلا نيب قرفلا نم ،نوناقلا اذه نم٣2 ةداملا يف اهيلإ راشملا ةيفاصلا حابرألا نوكتت:٥2 ةداملا “
رعسلاو لزانتملا فرط نم ةعوفدملا موسرلاو فيراصملل ةيفاصلا قوقحلا وأ تادنسلا نع لزانتلل يلعفلا
.”ءانتقالل يلعفلا

نوناق نم لوألا ءزجلا نم لوألا بابلا نم يناثلا مسقلا نم يناثلا يعرفلا مسقلا  نمض ثدحي:٠١ ةداملا
نم داوملا نمضتي يذلاو ”تاءافعإلاو تاءانثتسالا - رركم ب“ ناونعلا ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

       : يتأي امك اهماكحأ ررحتو ،٣ رركم٥2 ىلإ رركم٥2

: ”تاءافعإلاو تاءانثتسالا -رركم ب“

قوقحو باعتأ لكش يف ةلصحملا غلابملا ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نم ىفعت: رركم٥2 ةداملا “
نيفلؤملاو نينانفلا لبق نم ،ةيئامنيسلاو ةينفلاو ةيملعلاو ةيبدألا لامعألاب ةقلعتملا نيعرتخملاو نيفلؤملا

.”رئازجلاب مهفيلكت نطوم دجوي نيذلا نيعرتخملاو نينحلملاو
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ىلع ،نوناقلا اذه نم١-رركم٣١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءافعإلا اضيأ قبطت:١ رركم٥2 ةداملا “
 .”ةيراجتلا ريغ نهملا حابرأ

.ريدصتلا تايلمع نم ةققحملا ليخادملا ،ءافعإلا نم ديفتست:2 رركم٥2 ةداملا “

.ةبعصلا ةلمعلاب ةققحملا ليخادملا عم ايبسانت ءافعإلا اذه حنمي

ةقيثو ،ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملا ىلإ ةبيرضلاب فلكملا ميدقت ،ماكحألا هذه نم ةدافتسالل طرتشي
.”هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحملا لاجآلاو طورشلل اقفو ،رئازجلاب نّطوم كنب ىدل ليخادملا هذه عفد تبثت

يف ةمهاسملا يف ،اهقيقحت ةنس لالخ اهمادختسا مت يتلا ليخادملا ءافعإلا نم ديفتست:٣ رركم٥2 ةداملا “
.تامدخلا وأ لاغشألا وأ علسلا جاتنإ تاكرش لامسأر

.ةمهاسملا هذه يف همادختسا مت يذلا لخدلل قفاوملا غلبملل يلكلا ريرحتلاب ءافعإلا اذه حنم طبتري

ةيلاملا ةنسلا نم ءادتبا بستحت تاونس )٥( سمخ نع لقت ال ةرتفل ةانتقملا تادنسلاب ظافتحالا بجي
،حونمملا يئابجلا زايتمالا ةداعإب ةبلاطملا ،طرشلا اذهل لاثتمالا مدع ىلع بترتتو .باستكالا ةنس يلت يتلا

.”%٥2 ةبسنب ةدايز قيبطت عم

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نمض٦2 ةداملا ماكحأ ثدحت:١١ ةداملا

ةبيرضلاب نيفلكملل ةبسنلاب يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا سيسأتل عضاخلا ساسألا ددحي:٦2  ةداملا “
 .”ةيراجتلا ريغ نهملل طسبملا ماظنلا بسح ،نوناقلا اذه نم22 ةداملا يف ةروكذملا حابرألا نوققحي نيذلا

يناثلا مسقلا نم يناثلا يعرفلا مسقلا نم ”ايناث“ ناونعلا نم ”ج“ ناونعلا ىوتسم ىلع ثدحي:2١ ةداملا
طسبملا ماظنلا٣“ ناونعلا ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم لوألا ءزجلا نم لوألا بابلا نم
      : يتأي امك اـمهماكحأ ررـــحتو ،١ رركم١٣و رركم١٣ نيتداملا نمضتي ،”ةيراجتلا ريغ نهملل

: ”ةيراجتلا ريغ نهملل طسبملا ماظنلا -٣”

ريغ نهملا حابرأ ةئفل ةعبات ليخادم نوققحي نيذلا ةبيرضلاب نوفلكملا عضخي: رركم١٣ ةداملا “
.ةيراجتلا ريغ نهملل طسبملا ماظنلل ،هالعأ22 ةداملا يف ةروكذملا ةيراجتلا

ةعوفدملا تاقفنلاو ةضوبقملا تاداريإلا غلبم صاخ حيرصت ىلع اونّودي نأ نيفلكملا ءالؤه ىلع بجيو
.ةينعملا ةنسلا ناونعب ةققحملا ةجيتنلاو

٠٣ هاصقأ لجأ يف ،طاشنلا دجاوت ناكمل بئارضلا ةحلصمل حيرصتلا اذه ميدقتو باتتكا مهيلع بجي امك
.ةنس لك نم ليربأ

لمع موي لوأ ىلإ قاقحتسالا خيرات لجؤي ،ةينوناق ةلطع موي يف حيرصتلا عاديإ لجأ يضقني امدنع
.”ٍلاوُم

كسم ،ةيراجتلا ريغ نهملل طسبملا ماظنلل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع بجي:١ رركم١٣ ةداملا “
رهظي ،بطش وأ غارف نودب مويب اموي عباتمو ،ةرّيسملا ةحلصملا فرط نم ىضممو رشؤم ،يموي رتفد
.ةينهملا مهتاقفنو مهليخادم ليصفتلاب

تابثإلا تادنسب امعدم ،ةرّيسملا ةحلصملا فرط نم ىضممو رشؤم لجس كسم كلذك مهيلع بجيو
: نمضتي ،ةقفاوملا

،مهتنهم ةسراممل ةصصخملا تادعملا ةفلكت رعسو ءاشنإلا وأ ءانتقالا خيرات–

،تادعملا هذه ىلع قبطملا كالتهالا غلبم–

.اهنع لزانتلا خيراتو رعس–
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ةيلاوملا ةرشاعلا ةنسلا ءاهتنا ةياغ ىلإ ،تابثإلا تادنس لك ىلإ ةفاضإ تالجسلاب ظافتحالا مهيلع بجيو
.تاقفنلاو تاداريإلا ليجست اهيف مت يتلا كلتل

.بئارضلا ةرادإ نم بلط لك دنع تالجسلا هذه ميدقت بجي

.”)جد٠٠٠.٠٥( رانيد فلأ نوسمخ اهردق ةمارغ قيبطت ،تالجسلا هذه كسم مدع ىلع بترتي

يناثلا مسقلا  نم يناثلا يعرفلا مسقلا نم ”ج“ ناونعلا نم ”٤“ و ”٣“ نيناونعلا ميقرت لدعي:٣١ ةداملا
،٣٣و2٣ نيتداملا ماكحأ اذكو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم لوألا ءزجلا نم لوألا بابلا نم
  : يتأي امك ررحتو

: ةكرتشم ماكحأ -٤

موهفمب ،ةمهاسملا تاكرشو صاخشألا تاكرش يف ءاكرشلل ةبيرضلل عضاخلا حبرلا ددحي:2٣ ةداملا “
2١ نم داوملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا نمض ،ةلاحلا بسح ،ةيندملا تاكرشلا ءاضعألو ،يراجتلا نوناقلا
.”نوناقلا اذه نم٣٣ ىلإ22 نمو١2 ىلإ

: ردصملا نم يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا عاطتقا -٥

: رئازجلا جراخ ايئابج نوميقي )ىتح رييغت نودب( ..........................  عاطتقالل عضخت:٣٣ ةداملا “

ةداملا يف ةروكذملا نهملا ىدحإ ةسرامم دنع رئازجلا يف زجنم طاشن نع تآفاكمك ةعوفدملا غلابملا )١
،نوناقلا اذه نم١-22

قوقح لاجم يف وأ نوعرتخملا اهاضاقتي يتلا ،نوناقلا اذه نم2-22 ةداملا يف ةددحملا تادئاعلا عوير )2
،ةلثامملا قوقحلاو ةيراجتلا وأ ةيعانصلا ةيكلملا نع ةجتانلا تادئاعلا لك اذكو ،فلؤملا

 .”نوناقلا اذه نم8٠١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا )ىتح رييغت نودب (........................ ةعوفدملا غلابملا )٣

نم٠٤ ىلإ٥٣ نم داوملا ماكحأ اذكو ،”ةيحالفلا ليخادملا -اثلاث“ يـــعرفلا ناوــــــنعلا مــــمتيو لدـــــــعي:٤١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق

ةيحالفلا ليخادملا -اثلاث
: ةيحالفلا ليخادملا فيرعت - أ

ناك امهم ،يشاوملا ةيبرتو ةيحالفلا ةطشنألا نم ةققحملا ليخادملا ،ةيحالف ليخادم ربتعت :٥٣ ةداملا “
.ايديلقت وأ ايرصع ،اهعباط

: نع ةجتانلا ليخادملا ،ةيحالف ليخادم ربتعت امك

،نوزلحلاو بنارألاو لحنلاو نجاودلا ةيبرت ةطشنأ–

،ضرألا نطاب لخاد بيدارسلا يف تايرطفلا لالغتسا–

،ةيغمصلا ةداملا جارختساو رجشلا ءاحلو نيلفلاب ةقلعتملا ةيباغلا تاجوتنملا–

،موركلا ةعارزو ةيرجشلا تاتابنلا جاتنإ طاشن  ايرصح سرامت يتلا لتاشملا  لالغتسا–

.”ءافلحلا لالغتسا–
: تاءافعإلا -ب

: يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نم مئادلا ءافعإلا نم ديفتست:٦٣ ةداملا “
،رومتلاو ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا ةعارز نع ةجتانلا ليخادملا–
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،هتلاح ىلع كالهتسالل هجوملا جزاطلا بيلحلاب ةقلعتملا ةطشنألا نع ةجتانلا ليخادملا–
 : اهتحاسم يواست وأ لقت يتلا تارمثتسملا ليخادم–
،بونجلا يف ةعقاولا تارمثتسملل ةبسنلاب ،تاراتكه)٦( ةتس*
،ايلعلا باضهلا  يف ةعقاولا تارمثتسملل ةبسنلاب ،تاراتكه)٦( ةتس*
.ىرخألا قطانملا يف ةعقاولا تارمثتسملل ةبسنلاب ،)2( ناراتكه*

ةيحالفلا ةطشنألا نع ةجتانلا ليخادملا ،تاونس )٠١( رشع ةدمل ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نم ىفعت
 : يف ةسرامملا ،يشاوملا ةيبرتو

،اهحنم خيرات نم ءادتبا كلذو ،اًثيدح ةحلصتسملا يضارألا–

.طاشنلا ةيادب خيرات نم ءادتبا كلذو ،ةيلبجلا قطانملا–

.”ميظنتلا قيرط نع ،هالعأ ةروكذملا قطانملاو يضارألا ددحت

: يحالفلا لخدلا ديدحـت -ج

لخدلل قفاوملا يحالفلا لخدلا ديدحت يف ،لالغتسالاب ةطبترملا فيلاكتلا رابتعالا نيعب ذخؤت:٧٣ ةداملا “
.يفاصلا

تاءارجإلا نوناق نم2 رركم٧و١ رركم٧ نيتداملا يف ةنيبملا كلت يه ،يحالفلا لخدلا ديدحت ريياعم
.”ةيئابجلا

دودرملا نيب قرفلا يف ةبيرضلل عضاخلا يفاصلا لخدلا نمكي ،يحالفلا طاشنلل ةبسنلاب:8٣ ةداملا “
.”ةعورزملا ةحاسملا يف ابورضم ةلوبقملا فيلاكتلاو ةميقلاب هنع ربعملا راتكهلاب طسوتملا

ءادج لصاح وه ةبيرضلل عضاخلا يفاصلا لخدلا نإف ،يشاوملا ةيبرت طاشنل ةبسنلاب:٩٣ ةداملا “
.”%٠٦ ةبسنب ضيفخت قيبطت  عم ،ديازتلل قفاوملا فنص لكل يشاوملا سوؤر ددع يف قوسلا ةميق طسوتم

،تايرطفلا لالغتسا تاجوتنمو نوزلحلاو بنارألاو لحنلاو نجاودلا ةيبرت طاشنل ةبسنلاب:٠٤ ةداملا “
تايمكلا وأ تادحولا ددع ىلع ،ةلاحلا بسح ،ةطسوتم ةفيرعت قيبطتب ةبيرضلل عضاخلا يفاصلا لخدلا ددحي
.”ةققحملا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2٤ ةداملا ماكحأ لدعت:٥١ ةداملا

ةجتانلا كلت اذكو )ىتح رييغت نودب( ............................ راجيإلا نع ةجتانلا ليخادملا جردت )2٤:١ ةداملا “
)ىتح رييغت نودب( .................... ديدحت يف ،ىلوألا ةجردلا نم عورفلا ريغ نم فارطأ نيب مربملا ةيراعلا دقع نع
،ميظنتلا قيرط نع ةررقملا

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

ينبملا ريغ وأ ينبملا راقعلا دوجو ناكمل بئارضلا ةضابق ىدل ةقحتسملا ةبيرضلا غلبم عفدي )٣
.راجيإلا ليصحتل يلاوملا رهشلا نم )٠2( نورشعلا مويلا هاصقأ لجأ يف ،رجؤملا

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

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نمض٣٤ ةداملا ماكحأ ثدحت:٦١ ةداملا

.”راجيإلل يلامجإلا غلبملا يواسي ةبيرضلل عضاخلا لخدلا:٣٤ ةداملا “

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٤٤ ةداملا ماكحأ لدعت:7١ ةداملا
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،2٤ ةداملا موهفمب ةيراقع ليخادم ىلع نولصحتي نيذلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نّيعتي:٤٤ ةداملا “
.”..................... )رييغت نودب يقابلا( ....................... راقعلا دجاوت ناكمل بئارضلا ةحلصم ىلإ لاسرإو باتتكا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٥٥ ةداملا ماكحأ ممتت:٨١ ةداملا

حابرألاو لخدلا نم ةقحتسملا غلابملاو دئاوفلاو تالافكلاو عئادولاو نويدلا نم ليخادم دعت:٥٥ ةداملا “
: ىرخألا لصاوحلا ةفاكو

،.......................................... )رييغت نودب ( ................................ )٥ ىلإ )١

.”ةيمالسإلا ةفريصلاب ةقلعتملا ةيكنبلا تايلمعلا راطإ يف ةزجنملا رامثتسالا  تاباسح يف عئادولا )٦

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نمض رركم٦٥ ةدام ثدحت:٩١ ةداملا

ةزجنملا ،رامثتسالا تاباسح يف عئادولا حابرأ ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نم ىفعت: رركم٦٥ ةداملا “
.”ةيمالسإلا ةفريصلاب ةقلعتملا ةيكنبلا تايلمعلا راطإ يف

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٩٥ ةداملا ماكحأ لدعت:٠2 ةداملا

)ىتح رييغت نودب( .................... رئازجلا يف نيميقملا ،دئاوفلا نم نيديفتسملا ىلع نّيعتي )٩٥:١ ةداملا “
 .مهفيلكت نطوم ناكمل بئارضلا ةحلصم ىلإ لسري اصاخ احيرصت

،................................... )رييغت نود يقابلا( ................................. لجألا يهتني امدنع

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

: يتأي امك ررحتو ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم١٧ ةداملا ماكحأ لدعت:١2 ةداملا

.ةلاحلا بسح )ىتح رييغت نودب( ................................................ ،ةينيعلا تازايتمالاب دصقي:١٧ ةداملا “

دوجو مدع ةلاح يف ةبجو لك نع )جد٠٠٤( رانيد ةئامعبرأب ةيذغتلاب قلعتملا ينيعلا زايتمالا ةميق ددحت
.”تاتابثإلا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٥٧ ةداملا ماكحأ لدعت:22 ةداملا

،.................................. )رييغت نودب( ......................... )٥٧:١ ةداملا “

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

ًاعوير وأ تاشاعم وأ ًاباعتأ وأ تاضيوعت وأ اًروجأ وأ تابترم عفدي يونعم وأ يعيبط صخش لك ىلع بجي )٣
عفدلا ىرجأ يذلا بتكملا وأ يسيئرلا هتسسؤم رقم وأ طاشنلا ناكم اهل عباتلا بئارضلا ةحلصمل مدقي نأ ،ةيرمع
: ةيتآلا تانايبلا )ىتح رييغت نودب( .........................................

.ناونعلاو لمعلاو بقللاو مسالا–

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

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

عويرلاو تاشاعملاو روجألاو تابترملاب حيرصتلا نإف ،بتاورلاب نيدملا وأ مِدختسملا ةافو ةلاح يف )٥
رهشأ )٦( ةتسلا لالخ ةثرولا هبتتكي نأ بجي ،اهيف يفوت يتلا ةنسلا لالخ يفوتملا اهعفد يتلا ةيرمعلا
.”ةافولا خيراتل ةيلاوملا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٧٧ ةداملا ماكحأ لدعت:٣2 ةداملا
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قوقحلا )ىتح رييغت نودب( ................... يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ءاعول ةبسنلاب:٧٧ ةداملا “
.كالمألا هذهب ةقلعتملا ةيراقعلا

ريغ ىلإ اذكو ةيناثلا ةجردلا دعب ام براقألل ةمدقملا تابهلا ،لباقمب تالزانت ربتعت ،ةداملا هذه قيبطتل
.”براقألا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم8٧ ةداملا ماكحأ لدعت:٤2 ةداملا

.لزانتملا فرط نم )ىتح رييغت نودب( .................... ةبيرضلل عضاخلا ةميقلا ضئاف نوكتي:8٧ ةداملا “

اهلمحتي يتلا ،انوناق ةتبثملا فيراصملاو ةعوفدملا موسرلاو قوقحلا غلبم نم لزانتلا رعس ضّفخي
.ةيلمعلا هذه ءانثأ عئابلا

كلذو ،انوناق ةتبثملا ،نيسحتلاو ةنايصلاو ءانتقالا فيراصم ،ءاشنإلا ةميق وأ ءانتقالا رعس ىلإ فاضت
.ءاشنإلا ةميق وأ ءانتقالا رعس نم %٠٣ دودح يف

تاءارجإلا نوناق نم٩١ ةداملا ماكحأ )ىتح رييغت نودب( ......................... هنع لزانتملا راقعلا نوكي امدنع
.”ةيئابجلا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم٩٧ ةداملا ماكحأ ممتت:٥2 ةداملا

صصحلاو مهسألا نع لباقمب لزانتلا ناونعب ،ةبيرضلل عضاخلا ةميقلا ضئاف نوكتي: رركم٩٧ ةداملا “
.اهنع لزانتملا ةيلاملا قاروألا )ىتح رييغت نودب( ..................................... ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا

اهلمحتي يتلا ،انوناق ةتبثملا فيراصملاو ةعوفدملا موسرلاو قوقحلا غلبم نم لزانتلا رعس ضّفخي
.ةيلمعلا هذه ءانثأ عئابلا

،ثاريم وأ ةبه نع ةجتانلا اهنع لزانتملا ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلاو مهسألل ةبسنلاب
باسح لجأ نم ،ءانتقالا ةميقب ثاريملا وأ ةبهلا خيرات دنع قاروألا هذهل ةيقيقحلا ةيقوسلا ةميقلا ضّوعت
.”ةبيرضلل ةعضاخلا لزانتلا ةميق ضئاف

ةداــــم نمضتت ”تاءافعإلا -د“ ةطقن ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نمض ثدـــــحت:٦2 ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،١ ررــــــكــــم٠8

: ”تاءافعإلا -د“

 : نع لزانتلا ىلع ةميقلا ضئاوف ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نم ىفعت:١ رركم٠8 ةداملا “

،دوجوم عئاش ثاريم ةيفصت لجأ نم  ،ةكرتب طبترم يراقع كلم–

               .”كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجإلاو ةحبارملا ليومت دوقع راطإ يف يراقع كلم–

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم28 ةداملا ماكحأ لدعت:72 ةداملا

،نوناقلا اذه نم رركم٧٧ ىلإ١١ نم داوملا يف اهيلع صوصنملا ةيفاصلا تاداريإلا ديدحتل:28 ةداملا “
.”مصخلل ةلباق ريغ يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ّنإف

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارـــضلا نوــــناــــق نـــــم٥8 ةداـــــملا ماــــكــــحأ مــــمــــتــــتو لدـــعــــت:٨2 ةداملا
: يتأي امك

يونسلا يفاصلا لخدلل يلامجإلا غلبملا بسح يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ساسأ ررقي:٥8 ةداملا “
فلكملا اهكلتمي يتلا ليخادملا عومجمب يفاصلا لخدلا اذه قلعتي ثيح ،ةبيرضلاب فلكم لك ىدل رفوتملا

: هاندأ ةروكذملا فيلاكتلا مصخ عم ،ررحم ضرف عوضوم تناك يتلا كلت ءانثتساب ،ةبيرضلاب

،....................................... )رييغت نودب( ........................... )١
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،ةبيرضلاب فلكملا قتاع ىلع ،تانكسلا ءانب وأ ءانتقال ةمربملا نويدلاو ضورقلا دئاوف )2

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

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

،....................................... )رييغت نودب( ........................... )٥

نكسم ءانتقا لجأ نم مربملا ،”ةحبارملا“ ةغيصب دقع راطإ يف اقبسم هيلع قفتملا حبرلا شماه غلبم )٦
.ةبيرضلاب فلكملا قتاع ىلع

ساسأ باسح دنع ،٥2% ةبسنب ضيفخت نم تانكسلا راجيإ نع ةجتانلا ةيراقعلا ليخادملا ديفتست
.”يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٧8 ةداملا ماكحأ لدعت:٩2 ةداملا

..................................... )رييغت نودب( ............................... )٧8:١ ةداملا “

اقبط ،يحالفلا طاشنلا حابرأ اذكو ةيراجتلا ريغ نهملا حابرأو ةيراجتلاو ةيعانصلا حابرألا ددحت )2
.نوناقلا اذه نم٠٤ ىلإ٥٣  نم داوملا اذكو٣٣ ىلإ22 نمو١2 ىلإ١١ نم داوملا ماكحأل

.رئازجلا يف ةزجنملا تاعيبملا عم )ىتح رييغت نودب( ........................................................... ةبسنلاب

.نوناقلا اذه نم٤٤ ىلإ2٤ نم داوملا ماكحأل اقبط ،يراقعلا يفاصلا لخدلا ددحي )٣

.قوسلا يف ةسرامملاو كلملل ةيراجتلا ةميقلا )ىتح رييغت نودب( ................................... صخي اميف امأ

،٠٦ىلإ٥٤ نم داوملا يف اهيلإ راشملا ليخادملا ةفاك ىلع ةلوقنملا لاومألا سوؤر عوير لمتشت )٤
.نوناقلا اذه نم رركم٦٥ ةداملل اقبط ةبيرضلا نم ةافعملا ليخادملا ءانثتساب

....................................... )رييغت نودب( ...................................... قحتسي امدنعو

.”..................................... )رييغت نودب( .................................................. )٧ ىلإ )٥

.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم٧8 ةداملا ماكحأ ىغلت:٠٣ ةداملا

،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوــــناـــــق نــــم٤٠١ ةداـــــملا ماـــــكــــحأ مـــمـــتــــتو لدــــعــــت:١٣ ةداملا
: يتأي امك ررحتو

 :٤٠١ ةداملا “

: يلامجإلا لخدلل يبيرضلا عاضخإلا -الوأ

ىلع ةبيرضلا ىلإ ،نوناقلا اذه نم٥8 ةداملا ماكحأ بجومب ددحم وه امك ،يونسلا يفاصلا لخدلا عضخي
: هاندأ يدعاصتلا لودجلل اعبت ،فيلكتلا نطوم ىوتسم ىلع ،يلامجإلا لخدلا

ةبيرضلا لدعم)جد( ةبيرضلل عضاخلا لخدلا طسق
جد٠٠٠.٠٤2 زواجتي ال
جد٠٠٠.٠8٤ ىلإ١٠٠.٠٤2 نم
جد٠٠٠.٠٦٩ ىلإ١٠٠.٠8٤ نم
جد٠٠٠.٠2٩.١ ىلإ١٠٠.٠٦٩ نم
جد٠٠٠.٠٤8.٣ ىلإ١٠٠.٠2٩.١ نم
جد٠٠٠.٠٤8.٣ نم رثكأ
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: اهفانصأ بسح ،ةيفاصلا ليخادملل يبيرضلا عاضخإلا -ايناث

: ةيحالفلا ليخادملاو ةيراجتلا ريغ نهملا حابرأو ةيراجتلاو ةيعانصلا حابرألا .١

ناكم يف ،هالعأ نّيبملا لودجلل اعبت ،نوناقلا اذه نم٥٣و22و١١ داوملا يف اهيلإ راشملا ليخادملا عضخت
.طاشنلا ةسرامم

حلاصملا هدعت يذلا ،يلامجإلا لخدلا ةبيرض نم مصخي ايبيرض انيد يبيرضلا عاضخإلا اذه لكشي
.ةبيرضلل عضاخلا فيلكت نطوم اهل عباتلا ةيئابجلا

: ةينبملا ريغو ةينبملا تايكلملا راجيإ نع ةجتانلا ليخادملا .2

تاذ ةيراقعلا كالمألل ،ةيندم ةفصب ،راجيإلا نم ةيتأتملا ليخادملا ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلل عضخت
.رجؤملا ينبملا ريغو ينبملا راقعلا دوجو ناكم يف كلذو ،2٤ ةداملا يف اهيلإ راشملا ينهملا وأ ينكسلا عباطلا

ةبيرضلا نم ررحم لدعمل ،جد٠٠٠.٠٠٦ نع لقي وأ يواسي يذلا يلامجإلا يونسلا راجيإلا غلبم عضخي *
: ــب ردقي

،ينكس عباط يذ راجيإ نم ةيتأتملا ليخادملل ةبسنلاب ،ةيلامجإلا تاراجيإلا غلبم ىلع بسحي ،%٧ •

وأ يراجت  عباط يذ راجيإ نم ةيتأتملا ليخادملل ةبسنلاب ،يلامجإلا تاراجيإلا غلبم ىلع بسحي ،%٥١ •
،تاكرشلا عم ةمربملا دوقعلا ىلع لدعملا اذه قبطي امك .هلالغتسال ةيرورض تادعم وأ ثاثأب دوزم ريغ ينهم

%٠١ ىلإ لدعملا اذه ضّفخي .ةّينبملا ريغ كالمألل ةبسنلاب ،ةيلامجإلا تاراجيإلا غلبم ىلع بسحت ،%٥١ •
.ةيحالفلا تاراجيإلل ةبسنلاب

.جد٠٠٠.٠٠٦ زواجتي يذلا ةيلامجإلا ةيونسلا تاراجيإلا غلبمل ،%٧ لدعمب ةبيرضلل تقؤم عاضخإ *
اهل عباتلا ةيئابجلا حلاصملا هدعت يذلا ،يلامجإلا لخدلل يئاهنلا يبيرضلا عاضخإلا نم همصخ متي يذلاو
.ةبيرضلل عضاخلا فيلكت نطوم

: ةيرمعلا عويرلاو حنملاو روجألاو باعتألاو تاضيوعتلاو تابترملل ةبسنلاب .٣

: ةيرهشلا ليخادملا .أ

تاشاعملاو روجألاو تابترملا ناونعب ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلل ردصملا نم عاطتقالا بسحي
.هالعأ روكذملا لودجلا ىلع ءانب ،يرهشلا لخدلا ساسأ ىلع ،٦٦ ةداملا موهفم بسح ةيرمعلا عويرلاو

.%٠٤ ـب ردقي ةيلامجإلا ةبيرضلا نم يبسن ضيفخت نم ليخادملا هذه ديفتست

جد٠٠٠.١ نيب يأ( ايونس /رانيد٠٠٠.8١ نع ديزي وأ ايونس /رانيد٠٠٠.2١ نع ضيفختلا اذه لقي نأ نكمي ال
.)ايرهش / جد٠٠٥.١و

.جد٠٠٠.٠٣ ىدعتت ال يتلا ليخادملا ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نم يلك ءافعإ نم ديفتست

ددحت .جد٠٠٠.٥٣ نع لقتو جد٠٠٠.٠٣ غـلـبـم قوـفـت يــتلا ليــخادــملا ،يفاــضإ ٍناــث ضـيــفـخــت نــم دــيـفــتــســت
: ةيتآلا ةغيصلا بسح ،لخدلا نم ةئفلا هذهل ةبسنلاب ةقحتسملا يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا

ضيــفــــخـــتلا بــــــســــــــح( يلاــــمـــــجإلا لـــــــــخدلا ىلـــــع ةـــــبـــــيرـــــضــــــلا = يلاــــمــــــجإلا لـــــخدـــــــلا ىلـــــــع ةـــبـــــــيرــــــضلا
)٨/٥2٩72( - )7٣١/١٥(x )لوألا

وأ ةيكرحلا ةقاعإلا يوذ لامعلل ةبسنلاب ،جد٠٠٥.2٤ نع لقتو جد٠٠٠.٠٣ قوفت يتلا ليخادملل ةبسنلاب
ضيفخت نم ديفتست اهنإف ،ماعلا ماظنلل نيعضاخلا نيدعاقتملا لامعلا اذكو ،مكبلا مصلا وأ نيفوفكملا وأ ةيلقعلا
  .هالعأ روكذملا يناثلا ضيفختلا عم مكارتي ّالأ ىلع ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا غلبم ىلع يفاضإ
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 : ةيتآلا ةغيصلل اًقفو ،لخدلا نم ةئفلا هذهل ةبسنلاب ةقحتسملا يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ددحتو

ضيفختلا بسح( يلاــــمـــــجإلا لـــــــــخدلا ىلـــــع ةـــــبـــــيرـــــضــــــلا = يلاــــمــــــجإلا لـــــخدـــــــلا ىلـــــــع ةـــبـــــــيرــــــضلا
)١٨/١٤.٣١2( - )٣٩/١٦(x )لوألا

نطوم عقي نيذلا صاخشألل ةعوفدملا ةيرمعلا عويرلاو تاشاعملا ىلع عاطتقالا ةقيرط سفن قبطت
.رئازجلا جراخ مهفيلكت

: ةيرهشلا ريغ ليخادملا .ب

،نوناقلا اذه نم٧٦ ةداملا نم٤ ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تاضيوعتلاو تاوالعلاو حنملاو بتاورلا ربتعت
لخدلا ىلع ةبيرضلا ردصم نم عاطتقالل عضاخ لصفنم يرهش لخدك ،اهب ةطبترملا تاكاردتسالا اذكو
 .%٠١ ةبسنب يلامجإلا

: يركفلا عباطلا تاذ ةيفرظلا ةطشنألا نم ةيتأتملا ليخادملا .ج

يف اهيلع صوصنملا ،ةتقؤم ةفصب نيدعاسم ةذتاسأك وأ ةبقارملاو سيردتلاو ثحبلا ةطشنأ عضخت
.ةبيرضلا نم ةررحم %٠١ ةبسنب ردصملا نم عاطتقا ىلإ ،نوناقلا اذه نم٥-٧٦ ةداملا

%٥١ ـب عاطتقالا لدعم ددحي ،يركفلا عباطلا تاذ ةيفرظلا ةطشنألا عيمج نم ةيتأتملا بتاورلل ةبسنلاب
.ةبيرضلا نم ةررحم

: ةلوقنملا لاومألا سوؤر ليخادم .٤

: ةلثامملا ليخادملاو ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا تادئاع .أ

ةلثامملا ليخادملاو ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا تادئاع ىلع قبطملا ردصملا نم عاطتقالا ةبسن ددحت
.ةبيرضلا نم ةررحم %٥١ ـب ،نوناقلا اذه نم8٤ ىلإ٥٤ نم داوملا يف ةروكذملا

: تالافكلاو عئادولاو نويدلا تاداريإ .ب

اذه لثميو .%٠١ ـب تالافكلاو عئادولاو نويدلا تادئاع ىلع قبطملا ردصملا نم عاطتقالا ةبسن ددحت
.يئاهنلا عاضخإلا نم همصخ متي ايبيرض انيد عاطتقالا

.اهلماحل وأ ةيمسالا ريغ قاروألا  تادئاعل ةبسنلاب ،ةبيرضلا نم ةررحم %٠٥  ةبسن ددحت

عاطتقالا ةبسن ددحت ،دارفألل راخدالا تاباسح وأ رتافد يف ةنّودملا غلابملا نع ةجتانلا دئاوفلل ةبسنلاب
: يتأي امك ردصملا نم

،)جد٠٠٠.٠٥( رانيد فلأ نيسمخ يواسي وأ لقي يذلا دئاوفلا طسقل ةبسنلاب ،ةبيرضلا نم ةررحم ،%١ •

قلعتملا عاطتقالا لثميو )جد٠٠٠.٠٥( رانيد فلأ نيسمخ نع ديزي يذلا دئاوفلا طسق صخي اميف ،%٠١ •
.يئاهنلا عاضخإلا نم مصخي ايبيرض انيد لخدلا نم طسقلا اذهب

ةيراقعلا قوقحلاو ةينبملا ريغ وأ ةينبملا تاراقعلا نع لباقمب لزانتلا نع ةجتانلا ميقلا ضئاوف.٥
: ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا نع لزانتلا نع ةجتانلا كلت اذكو ،ةينيعلا

قوقحلا اذكو ةينبملا ريغو ةينبملا تاراقعلا نع لباقمب لزانتلا نع ةجتانلا ميقلا ضئاوف عضخت.أ
%٥١ ةبسنب يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلل ،نوناقلا اذه نم٧٧ ةداملا يف اهيلإ راشملا ،ةيقيقحلا ةيراقعلا

.ةبيرضلا نم ةررحم

ةديحولا ةيكلملا لكشت يتلا ةيعامجلا تانكسلا نع تالزانتلا ،%٠٥ هردق يبيرض ضيفخت نم ديفتست
.يسيئرلا نكسلاو
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،ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا نع لزانتلا نع ةجتانلا ميقلا ضئاوف عضخت.ب
.يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نم ةررحم %٥١ ةبسنل ،نوناقلا اذه نم رركم٧٧ ةداملا يف اهيلإ راشملا

 .ةميقلا ضئاف غلبم رامثتسا ةداعإ ةلاح يف %٥ ـب ردقت ةضفخم ةبسن قبطت

وأ مهسألا نع لزانتلا نع ةجتانلا ميقلا ضئاوفل ةلداعملا غلابملا باتتكا ،رامثتسالا ةداعإب دصقي
ءارش قيرط نع ققحتيو ،تاسسؤم ةدع وأ ةسسؤم لامسأر يف ،ةلثامملا قاروألاو ةيعامتجالا صصحلا
.ةلثامملا قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا

مـهـفـيـلـكـت نـطوـم دـجوـي نـيذـلا نوـيـعـيـبـطـلا صاـخشألا اـهـقـقـحـي يتـلا لـيـخادـمـلـل ةــبسنــلاــب -اــثــلاــث
: رئازجلا جراخ يئابجلا

صاخشألا اهققحي يتلا ليخادملا ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا لاجم يف ردصملا نم عاطتقالل عضخت
: يتآلا وحنلا ىلع ةددحملا بسنلا بسح ،رئازجلا جراخ يئابجلا مهفيلكت نطوم دجوي نيذلا نويعيبطلا

نينيدملا فرط نم ةعوفدملا ،نوناقلا اذه نم٣٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ليخادملل ةبسنلاب ،٤2% •
،رئازجلا يف نيميقملا

داوملا يف اهيلإ راشملا ،ةلثامملا ليخادملا اذك و ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا تادئاعل ةبسنلاب ،%٥١ •
،نوناقلا اذه نم8٤ ىلإ٥٤ نم

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

نطوم مهيدل نيذلا ،نينانفلل فيلأتلا قوقح وأ باعتأ لكش يف ةعوفدملا غلابملل ةبسنلاب ،%٥١ •
.رئازجلا جراخ يئابجلا مهفيلكت

لدابتلا تاقافتا راطإ يف مهتكراشم دنع ،نينانفلا ءالؤه فرط نم ةلصحملا غلابملل ةبسنلاب ،هنأ ريغ
ةفاقثلا ةرازو ةياصو تحت مظنت يتلا ،ةينفلاو ةيفاقثلا تارهاظتلاو تاناجرهملاو ةينطولا دايعألاو يفاقثلا

.”يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ضرف ساسأ نمض جردنت ال ،مالعإلاو ةفاقثلل ينطولا ناويدلاو

.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم٠٣١ ةداملا ماكحأ ىغلت:2٣ ةداملا

: يتأي امك ررحتو ،رركم٦٣١ ةدام ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نمض ثدحت:٣٣ ةداملا

صني يتلا تاعمجتلا ،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا قيبطت لاجم نمض جردنت ال: رركم٦٣١ ةداملا “
.اهلمعو اهميظنتو اهئاشنإ ىلع يراجتلا نوناقلا

نم ةكرش لكل ةيئابجلا ةجيتنلا نمض ،عمجتلا دقع ذيفنت راطإ يف ةققحملا رئاسخلاو حابرألا جردت
صصحب ،كلذ رذعت اذإ وأ ،عمجتلا دقع يف ةددحملا اهقوقح دودح يف ،اهقيقحت ةنس ناونعب ءاضعألا تاكرشلا

.”ةيواستم

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشاــبــملا بــئارـــضلا نوـــناـــق نـــم٧٣١ ةداـــملا ماـــكـــحأ مـــمــتـــتو لدـــعـــت:٤٣ ةداملا
: يتأي امك

.رئازجلاب ةققحملا حابرألا نع ةبيرضلا قحتست:٧٣١ ةداملا “

: صوصخلا ىلع رئازجلاب ةققحم احابرأ ربتعت
تايقافتالا ماكحأ هيلع صنت ام بسح ةمئاد ةأشنم دوجو مدع دنع )ىتح رييغت نودب( ............... حابرألا–

،ةيئابجلا
،تاسسؤملا هذه نع )ىتح رييغت نودب( .................................... نيعتست يتلا تاسسؤملا حابرأ–
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تايلمعلا نم )ىتح رييغت نودب( ........................ نيلثمم وأ ةأشنم كلمت ال تناك نإو ،تاسسؤملا حابرأ–
،ةيراجتلا

،نيتنيابتم نيتبساحم )ىتح رييغت نودب( ............................................. ،سرامت ام ةسسؤم تناك اذإ
تايلمع ىلع ةبترتملاو ةيبنجألا تاكرشلا فرط نم رئازجلا يف ةققحملا ليخادملاو جتاونلاو حابرألا–

،رئازجلا يف اهزوحت يتلا تاكلتمملاب قلعتت
.”ةيئابج ةدهاعم بجومب رئازجلا ىلإ اهنأشب يبيرضلا  عاضخإلا قح دوعي يتلا حابرألا–

،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم يناثلا بابلا نم عبارلا مسقلا ناونع لدعي:٥٣ ةداملا
.”تاءافعإلا“ :يتأي امك

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم8٣١ ةداملا ماكحأ لدعت:٦٣ ةداملا

: تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا نم ىفعت:8٣١ ةداملا “

: ةمئاد ةفصب  -الوأ
،ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملل ةعباتلا ةيكالهتسالا تاينواعتلا -١
،اهعبتت يتلا لكايهلا اذكو ةدمتعملا ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألا تايعمجل ةعباتلا تاسسؤملا -2
،طقف اهئاكرش عم ةققحملاو نيمأتلاو ةيكنبلا تايلمعلا ناونعب يحالفلا نواعتلا قيدانص -٣
ةلهؤملا حلاصملا همّلست دامتعا نم ةديفتسملا اهتاداحتا اذكو ءارشلاو نيومتلل ةيحالفلا تاينواعتلا -٤

ءانثتساب ،اهمكحت يتلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألل اقبط ةّريسملاو ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولل ةعباتلا
،ءاكرشلا ريغ نيلمعتسملا عم ةققحملا تايلمعلا

بسح ةدمتعملا اهتاداحتا اذكو ةيحالفلا تاجوتنملا عيبو ظفحو ليوحتو جاتنإل ةينواعتلا تاكرشلا -٥
،اهرّيست يتلا ةيميظنتلا وأ ةينوناقلا ماكحألل اقبط ةرّـــيسملاو ،هالعأ اهيلع صوصنملا طورشلا سفن
: ةيتآلا تايلمعلا ءانثتساب

،ةيسيئرلا اهتسسؤم نع ةلصفنملا ةئزجتلا تالحم يف ةققحملا تاعيبملا )أ
ةيذغتل ةهجوملا كلت ءانثتساب ،ةيعرفلا تاجوتنملا وأ تاجوتنملا صخت يتلا ليوحتلا تايلمع )ب

،ةعانصلاو ةحالفلا يف ةيلوأ داومك اهلامعتسا نكمي يتلا وأ ناويحلاو ناسنإلا
.اهلوبقب تمزلُأ وأ تاينواعتلا اهب تصخر يتلاو ءاكرشلا ريغ نيلمعتسملا عم ةققحملا تايلمعلا )ج
يرئازجلا ناويدلا عم اهتاداحتاو بوبحلا تاينواعت فرط نم ةققحملا تايلمعلا ىلع ءافعإلا اذه قبطيو

تايلمعلل ةبسنلاب ءيشلا سفن قبطيو .بوبحلا لقن وأ ليوحت وأ عيب وأ ءارشب ةقلعتملاو بوبحلل ينهملا
صيخرتب وأ ناويدلا اهدعي جمارب راطإ يف بوبحلل ىرخأ تاينواعت عم بوبحلا تاينواعت فرط نم ةققحملا

.هنم
،هتلاح ىلع كالهتسالل هجوملا جزاطلا بيلحلاب ةقلعتملا تاطاشنلا نم ةققحملا ليخادملا -٦
يرحبلاو يربلا لقنلا تاسسؤم فرط نم ةزجنملا كلت ءانثتساب ،تامدخلاو علسلا ريدصت تايلمع -٧

ةماقإ صيخارت يلماحو لاقنلا فتاهلا يلماعتمل ةبسنلاب اذكو كونبلاو نيمأتلا ةداعإ تايلمعو يوجلاو
يدعبلا وأ يلبقلا لاجملا يف ةطشانلا تاسسؤملاو تينرتنإلا لوكوتورب ربع توصلا ليوحت تامدخ لالغتساو
.اهليوحت دعب وأ ماخلا اهلاح ىلع ةيمجنملا تاجتنملا ريدصت تايلمع  عم ةنراقم يمجنملا عاطقلا يف جاتنإلل

.ةبعصلا ةلمعلاب ققحملا لامعألا مقر ساسأ ىلع ىفعملا حبرلا ددحي

تبثت ةقيثو ،ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملا ىلإ ةكرشلا ميدقتب ،ةرقفلا هذه ماكحأ نم ةدافتسالا  طبترت
.لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف ةددحملا لاجآلاو طورشلل اقفو ،رئازجلاب نّطوم كنب ىدل تاداريإلا هذه عفد
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: ةتقؤم ةفصب -ايناث

معدل ةينطولا ةلاكولا“ ةناعإ نم ةدافتسالل نولهؤملا عيراشملا ووذ بابشلا اهسرامي يتلا ةطشنألا -١
،”ةلاطبلا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلا“ وأ ”رّغصملا ضرقلا معدل ينطولا قودنصلا“ وأ ”ةيتالواقملا ةيمنتو

.اهلالغتسا يف عورشلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٣( ةدمل

ءادتبا كلذو ،اهتيقرت بجي ةقطنم يف ةسرامم ةطشنألا تناك اذإ ،تاونس )٦( تس ىلإ ءافعإلا ةدم عفرت
.لالغتسالا يف عورشلا خيرات نم

ةدمل لقألا ىلع لامع )٣( ةثالث فيظوتب نورمثتسملا دهعتي امدنع ،)2( نيتنسب هذه ءافعإلا ةرتف ددمتو
.ةددحم ريغ

قوقحلاب ةبلاطملاو دامتعالا بحس ،ةأشنملا لمعلا بصانم ددعب قلعتملا دهعتلا مارتحا مدع ىلع بترتيو
.ديدستلا ةقحتسملا موسرلاو

نم ةقطنم جراخو لخاد ،ةنــمازتم ةفــصب ،ةســـسؤم يف طاشـــنلا رمثــتسملا بابـــشلا ءالؤه سراـــمي امدـــنع
نم جتني ةبيرضلا نم ىفعملا حبرلا نإف ،ميظنتلا قيرط نع اهتمئاق ددحت يتلاو اهتيقرت بجي يتلا قطانملا
.يلامجإلا لامعألا مقرو اهتيقرت بجي يتلا ةقطنملا يف ققحملا لامعألا مقر نيب ةبسنلا

ةلاكولا“ ةناعإ نم ةدافتسالل نولهؤملا عيراشملا ووذ بابشلا اهسرامي يتلا ةطشنألا تدجاوت اذإ
معدل ينطولا قودنصلا“ وأ ”ةلاطبلا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلا“ وأ ”ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا
تاراـمـثـتسالا تاـيـلـمـع رــيــيست قودــنص“ ةدــعاسم نــم دــيــفــتستو ،بوــنجلاــب ةــقــطــنــم يف ،”رـــّـغــصملا ضرــقــلا
ىلإ ءافعإلا ةدم ددمت ،”ايلعلا باضهلاو بونجلا قطانم ريوطتو ةلودلل زيهجتلا ةينازيم يف ةلجسملا ةيمومعلا

.لالغتسالا يف عورشلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٠١( رشع

ةحايسلا تالاكو ءانثتساب ،بناجأ وأ نيينطو نيرمثتسم لبق نم ةأشنملا ةيحايسلا تاسسؤملا -2
،تاونس )٠١(رشع ةدمل ،رافسألاو

ةيادب خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٣( ثالث ةدمل ،ةيقدنفلا تاسسؤملا اذكو رافسألاو ةحايسلا تالاكو -٣
.طاشنلا

.ةبعصلا ةلمعلاب ققحملا لامعألا مقر ساسأ ىلع ىفعملا حبرلا ددحي

عفد تبثت ةقيثو ،ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملا ىلإ ةكرشلا ميدقتب ةرقفلا هذه ماكحأ نم ةدافتسالا طبترت
.”لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف ةددحملا لاجآلاو طورشلل اقفو رئازجلاب نّطوم كنب ىدل تاداريإلا هذه

ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم يناثلا بابلا نم سماخلا مسقلا ناونع لدعي:7٣ ةداملا
: يتأي امك ررحيو ،رركم8٣١ ةدام نمضتي يذلا

”تاكرشلا تاعمجمب صاخلا ماظنلا “

ررحتو ،ةلثامملا موـــسرـــلاو ةرـــشاــبــملا بـــئارـــضلا نوـــناــق نـــم ررـــكــم8٣١ ةداـــملا ماـــكـــحأ لدـــعــت:٨٣ ةداملا
: يتأي امك

مهسأ تاذ رثكأ وأ نيتكرش نم نوكم يداصتقا نايك لك ،تاكرشلا عمجمب دصقي -١: رركم8٣١ ةداملا “
تحت ”ءاضعألا تاكرشلا “ ةاّمسملا ىرخألا تاكرشلا مكحت يتلاو ”مألا ةكرشلا“ اهادحإ ىعدت ،انوناق ةلقتسم
وأ ايلك اكلتمم اهلامسأر نوكي ال يتلاو ،ةكرشلا لامسأر نم رثكأ وأ %٠٩ ةبسنـل رشابملا اهكالتمال اهتيعبت
.مألا ةكرشلا عباط ذخأ اهنكمي ىرخأ ةكرش فرط نم رثكأ وأ %٠٩ ةبسنب وأ تاكرشلا هذه فرط نم ايئزج

قفو اساسأ ةرّيسم ،يئابجلا موهفملا يف ،عمجملا يف ءاضعألا تاكرشلا نيب تاقالعلا نوكت نأ بجي
.يراجتلا نوناقلا ماكحأ
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ءافيتسا نع فقوتت ةكرش لكل ،يئابجلا موهفملا يف ،تاكرشلا عمجم طيحم نم يئاقلتلا ءاصقإلا متي
.هالعأ ةنّيبملا طورشلا

ةينازيملا ماظنل عوضخلا راتخت نأ ،ةداملا هذه يف ةفرعم يه املثم ،تاكرشلا تاعمجم نكمي -2
 .ةيلورتبلا تاكرشلا ءانثتساب ةدحوملا

مألا ةكرشلا فرط نم رايتخالا متيو ،ةينازيملا تاباسح عومــجــم عــمــج ،ةدــحوــملا ةـــينازـــيملاــب دــصــقي
.تاونس )٤( عبرأ ةدمل  هنع عجارتلل لباق ريغ وهو ،ءاضعألا تاكرشلا عومجم فرط نم هلوبق متيو

،عمجملا يف ءاضعأ تاكرش فرط نم ةفلتخم تالدعمل ةعضاخ ةطشنأ ةدعل ةنمازتملا ةسرامملا ةلاح يف
نم فنص لكل هب حرصملا لامعألا مقر ةصحل اعبت ،لدعم لك ناونعب ديحوتلا اذه نم يتأتملا حبرلا عضخي
.”طاشنلا

.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم١ رركم8٣١ ةداملا ماكحأ ىغلت:٩٣ ةداملا

،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم يناثلا بابلا نم سداسلا مسقلا ناونع لدعي:٠٤ ةداملا
  : يتأي امك ررحيو ،١رركم٧٤١ ىلإ٩٣١ نم داوملا نمضتي يذلا

 سداسلا مسقلا“
”ةيئابجلا ةجيتنلا ديدحـت

،ةلثامملا موسرلاو ةرـشاــبـــملا بـــئارـــضلا نوـــناـــق نـــم٠٤١ ةداـــملا ماـــكـــحأ مــمـــتـــتو لدــــعـــت:١٤ ةداملا
: يتأي امك ررحتو

تناك ًاّيأ تايلمعلا فلتخمل ةيبساحملا ةجيتنلا نم اقالطنا ةيئابجلا ةجيتنلا ددحت )١ :٠٤١ ةداملا “
ةسسؤم لك فرط نم ةققحملا ،لوعفملا ييراسلا نييئابجلا ميظنتلاو عيرشتلا رابتعالا نيعب اذخأ ،اهتعيبط
ءاوس لوصألا رصانع نع لزانتلا صوصخلا هجو ىلع كلذ يف امب ،ةسسؤملا سفنل ةعبات ةرمثتسم وأ ةدحو وأ

.اهتياهن يف وأ لالغتسالا ةرتف لالخ

.ةرربملا تانوؤملاو تاكالتهالا )ىتح رييغت نودب( ....................................... يفاصلا حبرلا لكشتي )2

ةلقتسملا ،مدقتلا بسح ،ةبساحملا ةقيرطل )ىتح رييغت نودب( .................................. عضاخلا حبرلا نإ )٣
.ةيلمعلا مدقت ةريتو بسح جئاتنلاو لصاوحلاو ءابعألا )ىتح رييغت نودب( ......................................... نع

خيرات دنع يراسلا فرصلا رعس ساسأ ىلع ةيبنجألا تالمعلاب ةررحملا ءابعألاو جتاونلا مييقت متي )٤
.اهقيقحت

رعس ساسأ ىلع ،ةيلام ةنس لك ةياهن يف ةيبنجألا تالمعلاب ةررحملا نويدلاو قوقحلا مييقت متي
.اهتنياعم ةنسل ةيئابجلا ةجيتنلا ديدحت يف ،اهنع ةرجنملا فرصلا رئاسخو حابرأ جردت ال .ريخألا فرصلا

.”اهقيقحت ةنسب ةقلعتملا ةيئابجلا ةجيتنلاب ةريخألا هذه طبرت

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نمض رركم٠٤١ ةدام ثدحت:2٤ ةداملا

يف اهيلع صوصنملا ىرخألا ةصاخلا طورشلا ةاعارم عمو ،ةيئابجلا ةجيتنلا ديدحتل: رركم٠٤١ ةداملا “
: ةيتآلا طورشلا ءافيتسال اهعاونأ فلتخمب ءابعألا مصخ عضخي ،نوناقلا اذه

،ةسسؤملل يداعلا رييستلاب ًاطبترم نوكيو لالغتسالل ةرشابملا ةحلصملا يف ءبعلا فرصي نأ بجي–

،اينوناق ةررحملا ةيتوبثلا تادنتسملابً ارربمو ًايلعف ءبعلا نوكي  نأ بجي–

،لوصألا يفاص ضافخنا ىلإ ءبعلا يدؤي نأ بجي–

.”همازتلال ةقباطملا ةيلاملا ةنسلا ةجيتن يف جرديو ايبساحم ءبعلا ديقي نأ بجي–
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ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرـــشاــبــملا بــئارـــضلا نوـــناـــق نـــم١٤١ ةداــملا ماــكــحأ مــمــتـــتو لدـــعــــت:٣٤ ةداملا
: يتأي امك

: ًاصوصخ فيلاكتلا هذه نمضتتو ،فيلاكتلا لك مصخ دعب  ةيئابجلا ةجيتنلا ددحت:١٤١ ةداملا “

،ةيلاملا ةنسلا ءانثأ ايلعف اهعفدب )ىتح رييغت نودب( ............ ،تناك ةعيبط ةيأ نم ةماعلا فيراصملا )١

 ،يراجتلا نوناقلا ماكحأل )ىتح رييغت نودب( ............................................ ةبساحملا يف دّيقي نأ نكمي )2

.نوناقلا اذه نم٤٧١ ةداملا ماكحأل اقفو لالغتسالا وأ )ىتح رييغت نودب( ............................ تاكالتهالا )٣

ةلباق ءابعأك ،مسرلا جراخ جد٠٠٠.٠٦ زواجتت ال يتلا ةضفخنملا ةميقلا تاذ رصانعلا ليجست نكمي
.اهب طبترت يتلا ةيلاملا ةنسلل مصخلل

.ةيراجتلا اهتميق بسحب لوصألا يف ةيناجم ةروصب ةانتقملا كالمألا لجست

ةيحايسلا تارايسلا صخي اميف ددحت مصخلل ةلباقلا يلاملا كالتهالل ةيونسلا طاسقألا باسح ةدعاق نأ ريغ
.جد٠٠٠.٠٠٠.٣ اهردق ةدحولل ءارش ةميقب

.ةسسؤملا طاشنل ةيسيئرلا ةادألا لكشت ةيحايسلا تارايسلا تناك اذإ جد٠٠٠.٠٠٠.٣ فقس قبطي ال

،يراجيإلا ضرقلا )ىتح رييغت نودب( ...................... تاتيبثتلل يلاملا كالتهالا ةدعاق امأ
،اهعفدب )ىتح رييغت نودب( ............................................................. بئارضلا )٤
،تانوؤملا نم ىرخألا لاكشألا عم )ىتح رييغت نودب( .............................................. ةلّكشملا تانوؤملا )٥
،ةاغلم  )٦
.”ةاغلم )٧

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نمض رركم2٤١ ةدام ثدحت:٤٤ ةداملا

لدعملل جاتنإلا تاكرش حابرأ عضخت ،ةداملا هذه نم2 ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم )١: رركم2٤١ ةداملا “
نوكت امدنع ،هب حرصملا عضاخلا حبرلا دودح يف ،نوناقلا اذه نم٠٥١ ةداملا يف هيلع صوصنملا ضّفخملا

.حبرلا اذه قيقحت اهيف مت يتلا ةنسلا لالخ سرامملا طاشنلاب ةقلعتملا جاتنإلا تادعم ءانتقال ةهجوم

ةيلاملا قاروألا وأ ةيعامتجالا صصحلا وأ مهسألا ءانتقال تلمعتسا يتلا حابرألا ىلع ،مكحلا اذه قبطي امك
لاغشألا وأ علسلا جاتنإل ىرخأ ةكرش لامسأر يف ،لقألا ىلع ،%٠٩ دودح يف ةمهاسملاب حمست يتلا ةلثامملا
.ايلك اررحم ،هرامثتسا داعملا غلبملا نوكي نأ ةطيرش ،تامدخلا وأ

ضفخملا لدعملل اهعاضخإ متي مل يتلا ةزجنملا تارامثتسالا غلبمل ةقفاوملا حابرألا ديفتست نأ نكمي ال
.ةيلاوملا تاونسلا لالخ تاءارجإلا هذه نم ،زاجنإلا ةنس ناونعب

نّيبت نأ ،ةهج نم ،تاكرشلا ىلع بجي ،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلل ضفخملا لدعملا نم ةدافتسالل )2
،ىرخأ ةهج نمو .لدعملا اذهل عضخت نأ نكمي يتلا حابرألا ،جئاتنلل ةيونسلا اهتاحيرصت يف لصفنم لكشب
: ةيتآلا تامولعملا ميدقت عم ،اهزاجنإ مت يتلا تارامثتسالل ةلصفم ةمئاق قافرإ

،ةانتقملا تادعملا ةعيبط–
،لوصألا يف تادعملا هذه ليجست خيرات–
،تادعملا هذه ءانتقا ةفلكت–
مت يتلا تادنسلا ددع اذكو ،اهلامسأر يف ةمهاسملا لحم ،تاكرشلا عقوم ديدحتو فيرعت رصانع–

.اهؤانتقا
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لدعملل عضاخلا حبرلا نم ءزجلل قفاوملا غلبملاب ،اهزاجنإ مت يتلا تارامثتسالاب ظافتحالا بجي
يف اهليجست خيرات نم ءادتبا ،لقألا ىلع ،تاونس )٥( سمخ ةدمل ،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلل ضفخملا
 .لوصألا

ةبيرضلا غلبم عاجرتسا ،ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا نم طرش يأل لاثتمالا مدع ىلع بترتي
.”%٥2 اهردق ةمارغ ىلع ةدايز ،عوفدملا ريغ تاكرشلا حابرأ ىلع

.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم٧٤١ ةداملا ماكحأ ىغلت:٥٤ ةداملا

ررحتو ،ةلثامـملا موــسرلاو ةرــشاــبــملا بئارـــضلا نوــناــق نـــم٠٥١ ةداـــملا ماكـــحأ مـــمـــتـــتو لدـــعـــت:٦٤ ةداملا
:يتأي امك

،%٦2 )ىتح رييغت نودب( ................................. تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا لدعم ددحي )٠٥١:١  ةداملا “
 .ىرخألا تاطاشنلل ةبسنلاب

ةبيرضلل ةعضاخلا حابرألا ديدحت متي ،ةفلتخم تالدعمل ةعضاخ ةطشنأ ةدعل ةنمازتملا ةسرامملا ةلاح يف
.طاشن لكل ةبسنلاب ةبيرضلل عضاخلا وأ هب حرصملا لامعألا مقر ةصحل اًقفو لدعم لك ناونعب

.عاطقلاب )ىتح رييغت نودب( .....................................٤ ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب

،نوناقلا اذه نم رركم2٤١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقفو اهرامثتسا داعملا حابرألا عضخت
تاونسلاو22٠2 ةنس جتاون ىلع لدعملا اذه قبطيو .%٠١ هردق ضفخم لدعمب تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلل
.اهيلت يتلا

: يتأي امك تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلل ةبسنلاب ردصملا نم عاطتقالا بسن ددحت )2

  ......................................................... )رييغت نودب( ........................................... %٠١ •

......................................................... )رييغت نودب( ........................................... %٠٤ •

......................................................... )رييغت نودب( ........................................... ٠2% •

  ......................................................... )رييغت نودب( ........................................... %٠٣ •

......................................................... )رييغت نودب( ........................................... %٠١ •

......................................................... )رييغت نودب( ...........................................%٥١ •

ةبيرضلل اهعاضخإ مت يتلا حابرألا عيزوت نم ةيتأتملا ليخادملل ةبسنلاب ،ةبيرضلا نم ةررحم ،%٥ •
.ةحارص اهؤافعإ مت وأ تاكرشلا حابرأ ىلع

)ىتح رييغت نودب( ......................... مهسألا نع لزانتلا نع ةجتانلا ةميقلا ضئاوف ،%٠2 لدعمل عضخت )٣
.”نوناقلا اذه نم

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نمض رركم٣٥١ ةدام ثدحت:7٤ ةداملا

ىلإ ميدقت ،يراجتلا نوناقلا ماكحأل اقفو أشنملا عمجتلا ءاضعأ تاكرشلا ىلع نّيعتي: رركم٣٥١ ةداملا “
: يسيئرلا اهرقم اهل عباتلا ةيئابجلا حلاصملا

،دقعلا خسف ةلاح يفو .عمجتلا ءاشنإ خيرات نم ءادتبا اموي )٠٣( نيثالث ةدم لالخ ،عمجتلا دقع نم ةخسن–
،طورشلا هذه سفنل اقفو ةيئابجلا حلاصملا غالبإ متي

لبق نم ةمربملا دوقعلا هذهل ةلدعملا قحالملا اذكو ،تامدخلا وأ ديروتلا وأ لاغشألا دوقع نم خسن–
.اهعيقوت خيرات يلت يتلا ًاموي )٠٣( نيثالثلا لالخ ،عمجتلا
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.”نوناقلا اذه نم٥-٤٩١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةبوقعلا قيبطت تامازتلالا هذهل قرخ يأ نع جتنيو

ررحتو ،ةلثامملا موـسرــلاو ةرــشابـــملا بـــئارـــضلا نوـــناــق نـــم١٦١ ةداــملا ماــكـــحأ مــمــتـــتو لدـــعــت:٨٤ ةداملا
: يتأي امك

: يتأي امب ةيبنجألا تاسسؤملا مزلت:١٦١ ةداملا “

ةحلصملا ىلإ مربملا دقعلا نم ةخسن ،مالتسالاب راعشإ عم اهيلع ىصوم ةلاسر قيرط نع ،لاسرإ -)١
 .رئازجلاب اهتـماقإ يلي يذلا رهشلا لالخ ،ةبيرضلا ضرف ناكم اهل عباتلا يئابجلا فلملل ةرّيسملا  ةيئابجلا

)٠١( ةرشعلا  لالخ ،يسيئرلا دقعلا يف ليدعت وأ قحلم لك ىلع ةرّيسملا ةيئابجلا ةحلصملا  مالعإ بجي
 .هدادعإ يلت يتلا مايأ

،ةدقاعتملا ةيبنجألا تاسسؤملا مالعإب ،ةبيرضلا ضرف رقم اهل عباتلا ةرّيسملا ةيئابجلا ةحلصملا موقت
.قئاثولا هذه مالتسال ةيلاوملا اموي )٥١( رشع ةسمخلا  لالخ  كلذو ،اهيلع ةعقاولا تامازتلالاب

.نوناقلا اذه نم٥-٤٩١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةبوقعلا قيبطت تامازتلالا هذهل قرخ يأ نع جتنيو

.”اهعاونأ لكب تاراجيإلا )ىتح رييغت نودب( .......................................... رتفد كسم -)2

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم2٦١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٩٤ ةداملا
: يتأي امك

،نوناقلا اذه نم٣8١و2٦١و2-١٦١ داوملا يف ةروكذملا تامازتلالل عضخت ال: رركم2٦١ ةداملا “
اموي٣8١ زواجتت ال ةدمل )ىتح رييغت نودب( ............ رئازجلا يف مئاد ينهم رقم اهل سيل يتلا تاسسؤملا

.”ةرتفلا هذه تناك امهم ،ارهش )2١( رشع ينثا ةرتف لالخ

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرـشابـملا بـــئارـــضلا نوـــناـــق نـــم٩٦١ ةداـــملا ماـــكـــحأ مـــمــتـــتو لدـــعـــت:٠٥ ةداملا
: يتأي امك

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

،لالغتسالل ةرشابم ةصصخملا )ىتح رييغت نودب( ................................... ءابعألاو فيلاكتلا فلتخم–

اهنم ةدـحاو لــك ةــمــيق زواــجــتــت مــل اــم يراـــهــشإ عــباــط اــهــل يــتلا كلــت ءاــنثتــساــب ،ةــفلــتــخملا اـــيادـــهلا–
،)جد٠٠٠.٠٠٥( رانيد فلأ ةئامسمخ هردق يلامجإ غلبم دودح يف ،جد٠٠٠.١ غلبم

مل ام ،يناسنإلا عباطلا تاذ تايعمجلاو تاسسؤملا حلاصل ةحونمملا كلت ادع ام ،تاعربتلاو تاناعإلا–
،)جد٠٠٠.٠٠٠.٤(رانيد نييالم ةعبرأ هردق ايونس اغلبم زواجتت

،ةسسؤملا لالغتساب )ىتح رييغت نودب( ...................................... لابقتسالا تالفح فيراصم–

عم )جد٠٠٠.٠٠٣( رانيد فلأ ةئامثالث )ىتح رييغت نودب( ........................ يفوتست يتلا ءابعألا–
،موسرلا لك باستحا

.سرامملا طاشنلاب ةقالع هل )ىتح رييغت نودب( .......................................................... لفكتلا فيراصم–

نع مكحلا اذه قيبطت )ىتح رييغت نودب( ................. راهشإلل ةصصخملا غلابملا مصخ نكمي ،هنأ ريغ -)2
،ميظنتلا قيرط

،................................................... )رييغت نودب( ....................................................... -)٣

،تاجتنملا قالطإ فيلاكتو هلاكشأ عيمجب )ىتح رييغت نودب( ..................... ،مصخلل ةلباق نوكت ال -)٤

: مصخلل ةلباق نوكت ال  -)٥
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ماكحألا وفلاخم اهلمحتي يتلا ،اهتعيبط تناك امهم ،تاءازجلاو تارداصملاو تامارغلاو تالماعملا–
،رئازجلاب ةبيرضلل  نيعضاخ ريغ صاخشأل اهعفد متي  امدنع ،ةيدقاعتلا تامارغلا اذكو ةينوناقلا

حالصإو ةنايص فيلاكت اذكو ايونس جد٠٠٠.٠٠2 نع ديزت يتلا ةيحايسلا تابكرملا تاراجيإ ةصح–
،ةبكرم لك نع جد٠٠٠.٠2 نع ديزت يتلا ،طاشنلل ةيسيئرلا ةادألا لكشت ال يتلا ةيحايسلا تابكرملا

.”نيهمتلا ىلع مسرلاو ينهملا  نيوكتلا ىلع مسرلا–

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٤8١ ماكحأ ممتتو لدعت:١٥ ةداملا

هرقم ناكم وأ لالغتسالا وأ ةسسؤملا ةرادإ رقم اّمإ ليوحتب ةبيرضلاب فلكملا موقي امدنع:٤8١ ةداملا “
اهب نيدم وه يتلا تامهاسملا دادعإ نإف ،ةيسيئرلا هتماقإ وأ هانكس وأ هتنهم  ةسرامم ناكم وأ يسيئرلا

ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا وأ تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا وأ يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلاب ةقلعتملاو
دح ىلع ،مداقتلا اهسمي مل يتلا ةقباسلا تاونسلاو ،ليوحتلا اهيف لصح يتلا ةيلاملا ةنسلا نع ةقحتسملا

.”ةديدجلا ةيعضولل اقفو ةبيرضلا ضرف رقم اهعبتي يذلا ةيئابجلا ةحلصملا صاصتخا نمض عقت ،ءاوس

.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٥8١ ةداملا ماكحأ ىغلت:2٥ ةداملا

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم رركم٠٩١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٣٥ ةداملا
: يتأي امك

نيفلكملل ةيئابج ةبقارم رثإ ىلع هتنياعم تمت حيرصتلا يف صقن لك ىلع بترتي: رركم٠٩١  ةداملا “
ةيئابج ماكحأل اقبط ،ةيليضفت ةيئابج ةمظنأ قيبطت نم وأ ةيئابج تازايتما نم نيديفتسملا ةبيرضلاب
يف ةحونمملا تاءافعإلا نع رظنلا ضغب كلذو ،ماعلا نوناقلا طورشل اقفو موسرلاو قوقحلاب ةبلاطملا ،ةيقافتا
.”ةقبطملا ةيقافتالا ةيئابجلا ماكحألا وأ ماعلا نوناقلا راطإ

،ةلثامملا موسرلاو ةرــشاــبـــملا بـــئارـــضلا نوـــناـــق نـــم٤٩١ ةداـــملا ماـــكـــحأ مـــمــتـــتو لدـــعـــت:٤٥ ةداملا
: يتأي امك ررحتو

اهيلع صوصنملا )ىتح رييغت نودب( .................... مدقي ال يذلا ةبيرضلاب فلكملا بقاعي )٤٩١:١ ةداملا “
،نوناقلا اذه يف

،ةعزوملا وأ ةعوفدملا غلابملا )ىتح رييغت نودب( .............. نويونعملا صاخشألاو تاكرشلا عضخت )2

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

،داوملا هذه سفن )ىتح رييغت نودب( .............................................................. ةيئابج ةمارغب بقاعي )٤

نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالل لاثتمالا مدع دنع ،جد٠٠٠.٠٠٥ اهردق ةيئابج ةمارغب بقاعي )٥
،نوناقلا اذه نم١٦١و رركم٣٥١

فشكـلاـب ،ةـجـيـتــنــلــل يوــنسلا حــيرصتــلا قاــفرإب نوــموــقــي ال نــيذــلا ةــبــيرضلاــب نيفــلــكملا ىلع قــبــطــت )٦
يونسلا لامعألا مقر نم %2 لدعمب ةددحم ةيئابج ةمارغ ،نوناقلا اذه نم١-٤22 ةداملا يف هيلع صوصنملا
.”ةينعملا ةنسلل

،ةلثامملا موسرلاو ةرشابــملا بـــئارـــضلا نوـــناـــق نـــم١ ررـــكـــم٤٩١ ةداــــملا ماـــكـــحأ لدــــعـــت:٥٥ ةداملا
: يتأي امك ررحتو

جد٠٠٠.٠٠٠.8 ةبتع زواجتي )ىتح رييغت نودب( .................... ةيئابجلا ةرادإلا قبطت:١ رركم٤٩١ ةداملا “
بئارضلا نوناق نم١ رركم282 ةداملا بجومب ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظن لاجم يف اهيلع صوصنملا
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

.”........................... )رييغت نودب يقابلا( ................... ،اقباس اهيلع صوصنملا تابوقعلا ىلع ةدايزو
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هناونع عبار باب ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم لوألا ءزجلا نمض ثدحي:٦٥ ةداملا
ىلإ رركم٦٩١ نم داوملا نمضتيو ،ماسقأ ةعبس نم نوكتي ،”نيهمتلا ىلع مسرلاو ينهملا نيوكتلا ىلع مسرلا“
: يتأي امك ررحتو ،٦ رركم٦٩١

عبارلا بابلا“
”نيهمتلا ىلع مسرلاو ينهملا نيوكتلا ىلع مسرلا

لوألا مسقلا
قيبطتلا لاجم

وأ نوميقملا نومِدختسملا ،نيهمتلا ىلع مسرلاو ينهملا نيوكتلا ىلع مسرلل عضخي: رركم٦٩١ ةداملا “
  .”ةيمومعلا تارادإلاو تائيهلا  ءانثتساب ،رئازجلا يف نونّطوملا

2 مسقلا
تاءافعإلا

نيذلا نوينهملا نومِدختسملا ،ينهملا نيوكتلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ديفتسي:١ رركم٦٩١ ةداملا “
 .”ًالماع )٠2( نيرشع نم لقأ مهيدل

٣ مسقلا
مسرلا ءاعو ديدحـت

ىندأ غلبم صيصخت ،رركم٦٩١ ةداملا يف مهيلإ راشملا نيمِدختسملا ىلع نّيعتي:2 رركم٦٩١ ةداملا “
ىندأ غلبمو ،مهيمدختسمل لصاوتملا ينهملا نيوكتلا يف ةمهاسمك ،روجألل ةيونسلا ةلتكلا نم %١ يواسي
.نيهمتلا يف نيوكتلا يف ةمهاسمك ،روجألل ةيونسلا ةلتكلا نم %١ يواسي

  .روجألل ةيونسلا ةلتكلا نم %١ ــب مسر لك ءاعو لثمتي

ةيعامتجالا تامهاسملا مصخ لبق نيمدختسملل ةعوفدملا روجألا يلامجإ ،روجألل ةيونسلا ةلتكلاب دصقي
 .”روجأ -يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا اذكو دعاقتلاو

٤ مسقلا
عاضخإلا لدعم ديدحـت تايفيك

 : نيب قرفلا نيمسرلا نيذه نم لك لدعم يواسي:٣ رركم٦٩١ ةداملا “

،نوناقلا اذه نم2 رركم٦٩١ ةداملا يف هيلع صوصنملا %١ ،ةهج نم–

ةلتكلا عم ةنراقم ،ايلعف ةققحملا نيهمتلا وأ نيوكتلا تاقفن نع ةجتانلا ةبسنلا ،ىرخأ ةهج نمو–
.روجألل ةيونسلا

: يتأي امب دصقي

قتاع ىلع ةعقاولا ،نيمأتلاو ماعطإلاو ءاويإلاو لقنلاو نيوكتلاب ةقلعتملا كلت ،ينهملا نيوكتلا تاقفن–
،راطإلا اذه يف نيمِدختسملا

ةقبسملا روجألاو ،صبرتلا ةذتاسأل ةمدقملا حنملاو نيهمتلا يف اهب مزتلملا كلت ،نيهمتلا تاقفن–
اذكو ،نيصبرتملا فرط نم ةمدختسملا ةينهملا تاودألاو سبالملاو مزاوللا ةفلكتو ،نيصبرتملل ةحونمملا

.نيهمتلا تامهاسم راطإ نمض ةجردنملا ةرشابملا ريغو ةرشابملا تاقفنلا عيمج

يف نيوكتلا تامهاسمل اهصيصخت بجاولا روجألل ةيونسلا ةلتكلا نم %١ ةبسن غولب مدع ةلاح يف
  .”ينهملا نيوكتلا تامهاسم يف ققحملا قرافلا صيصخت نكمي ،انوناق ةتبثم بابسأل ،نيهمتلا
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٥ مسقلا

عفدلاو حيرصتلا قرط

نكمي وأ بئارضلا ةرادإ هرفوت صاخ حيرصت باتتكا نيمِدختسملا ىلع بجي:٤ رركم٦٩١ ةداملا “
ىدل ةلفقملا ةيلاملا ةنسلل ةقحتسملا موسرلا ءادأو عفدب راعشإ ةباثمب نوكي ،ينورتكلإلا اهعقوم ربع هليمحت

ناكم وأ ،نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب ةيسيئرلا ةسسؤملا وأ ةكرشلا رقم دجاوت ناكمل بئارضلا ةضابق
تحبصأ يتلا كلتل ةيلاوملا ةنسلا نم رياربف٠2 زواجتي ال خيرات يف ،نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب طاشنلا

.عفدلا ةقحتسم موسرلا اهبجومب

دوجو مدع ةلاح يف ولو نيمِدختسملا فرط نم ةقباسلا ةرقفلا يف هيلع صوصنملا حيرصتلا باتتكا بجي
 .”عفدلا ةقحتسم موسر

٦ مسقلا

ةقبطملا تابوقعلا

.حيرصتلا يف صقن ةلاح يف ،نوناقلا اذه نم٣٩١ ةداملا ماكحأ قبطت:٥ رركم٦٩١ ةداملا “

باتتكاب مقي مل يذلا مِدختسملا ىلع نوناقلا اذه نم2٩١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قبطت
  .”ةددحملا ةلهملا ءاهتنا دعب ،هالعأ روكذملا صاخلا حيرصتلا

7 مسقلا

ةصاخ ماكحأ

بجومب ،نوناقلا اذه نم٦رركم٦٩١ ىلإ رركم٦٩١ نم داوملا قيبطت تايفيك ددحت:٦ رركم٦٩١ ةداملا “
  .”نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٧١2 ةداملا ماكحأ لدعت:7٥ ةداملا

وأ ةيراجتلاو ةيعانصلا حابرألا فنص يف )ىتح رييغت نودب( ...................... مسرلا قحتسي:٧١2 ةداملا “
.تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلل

.”........................................................... )رييغت نودب يقابلا( ...................................... ،هنأ ريغ

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم8١2 ةداملا ماكحأ لدعت:٨٥ ةداملا

رارقإ صخي اميف نوناقلا اذه نم8٣١و2 رركم٣١و١ رركم٣١و٣١ داوملا ماكحأ قبطت:8١2 ةداملا “
.”مسرلا اذه ساسأ

،ةلثامملا موــسرلاو ةرــشابــملا بئارــضلا نوــناــق نــم222و٠22و٩١2 داوملا ماــكــحأ لدــعـــت:٩٥ ةداملا
: يتأي امك ررحتو

.ةنسلا لالخ ققحملا )ىتح رييغت نودب( ......................................... ماكحأ ةاعارم عم:٩١2  ةداملا “

: %٥2  هردق ضيفخت نم ديفتست

.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا ةطشنأ نع ةجتانلا  تاداريإلا غلابم–

: %٠٣ هردق ضيفخت نم ديفتست

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

.......................................... )رييغت نودب( .................................................–
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: %٠٥ هردق ضيفخت نم ديفتسي

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

: نييتآلا نيطرشلا ءافيتسا عم ةيودألاب ةقلعتملا ةئزجتلاب عيبلا تايلمع غلبم–

و ،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ةيجيتارتسالا داوملا نمض ةفنصم نوكت نأ *

.%٠٣و٠١ نيب ام حوارتي ةئزجتلاب عيبلا شماه نوكي نأ *

: %٥7 هردق ضيفخت نم ديفتسي

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

: مسرلا اذهل ةعضاخلا ةدعاقلا نم ىنثتسي:٠22  ةداملا “

،نيجتنملا فرط نم ةزجنملا عيبلا تايلمع غلبم )١

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

ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،ةيجيتارتسالا داوملا ةنمضتملا ةئزجتلاب عيبلا تايلمع غلبم )٤
،%٠١ ةئزجتلاب عيبلا شماه زواجتي ال امدنع ،لوعفملا

.”.................................................. )رييغت نودب( ........................................... )8 ىلإ )٥

.%٥,١ ـب ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا لدعم ددحي:222  ةداملا “

.”................... )رييغت نودب يقابلا( ................... %٣ ىلإ ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا لدعم عفري ،هنأ ريغ

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارـــضلا نوـــناـــق نـــم٦٥2و2٥2 نيـــتداــملا ماــــكــــحأ لدـــــعــــت:٠٦ ةداملا
: يتأي امك

: ةينبملا تايكلملا ىلع يراقعلا مسرلا نم ىفعت:2٥2 ةداملا “

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

عيراشملا ووذ بابشلا اهــسراـــمــي يـــتلا تاــطاــشــنلا يف ةلـــمـــعــتـــســـملا تايانـــبــلا تاـــفاـــضإو تاـــياــنــبلا )٤
ضرقلا معدل ينطولا قودنصلا“ وأ ”ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا“ ةناعإ نم ةدافتسالل نولهؤملا
.اهزاجنإ خيرات نم ءادتبا ،تاونس  )٣( ثالث ةدمل ،”ةلاطبلا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلا“ وأ ”رغصملا

قطانم يف ةدجاوتم تايانبلا تافاضإو تايانبلا هذه نوكت امدنع ،تاونس )٦ ( تسب ءافعإلا ةدم ددحت
،اهتيقرت بجي

.”............................................... )رييغت نودب يقابلا( .............................. يراجيإلا يمومعلا نكسلا )٥

.ةيعرفلا قطانملاو ةقطنملا بسح كلذو ،تالماعمب ةيئابجلا ةيراجيإلا ةميقلا حّجرت:٦٥2 ةداملا “

رارق بجومب اهيلع قبطت يتلا تالدعملاو ةيعرفلا قطانملاو قطانملا بسح تايدلبلا فينصت ددحي
. ”ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم

بابلا نم لوألا يعرفلا بابلا نم لوألا لصفلا نم عبارلا مسقلا نم ج ،ب ،أ نيوانعلا ىغلت:١٦ ةداملا
: يتأي امك ررحتو اهب ةقلعتملا داوملا لدعتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم سماخلا
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: يتآلا وحنلا ىلع ةيئابجلا ةيراجيإلا ةميقلا ددحت:٧٥2 ةداملا “

.”....................................................... )رييغت نودب( .........................................:8٥2 ةداملا “

.”....................................................... )رييغت نودب( ......................................... :٠٦2 ةداملا “

.”....................................................... )رييغت نودب( ....................................: أ -١٦2 ةداملا “

 .ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم١٦2و٩٥2 نيتداملا ماكحأ ىغلت:2٦ ةداملا

ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم د -١٦2و ب -١٦2 نيتداملا ماكحأ لدعت:٣٦ ةداملا
: يتأي امك

: ةبيرضلل )ىتح رييغت نودب( ........................................... مسرلا بسحي: ب -١٦2 ةداملا “

.%٣ )ىتح رييغت نودب( ............................................................................. تايكلملا–

فرـط نـم ةـكوـلـمملاو ينـكسلا لاـمـعـتسالـل ةـيــنــبملا ةرــغاشلا ةــيوــناــثــلا تاــيــكــلــمــلــل ةــبسنــلاــب ،هــنأ رــيــغ
.يراقعلا مسرلا ناونعب ،%٧ اهردق لدعملا يف ةدايز اهيلع قبطت ،اهريجأت متي مل يتلاو نييعيبطلا صاخشألا

ةــيــلاملاــب نيفـــلـــكملا نـــيرـــيزوـــلا نيب كرـــتشم رارـــق بجومب ،ةداملا هذـــه ماـــكـــحأ قـــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــك ددحت
 .ةيلحملا تاعامجلابو

.”....................................... )رييغت نودب يقابلا( .............................. كالمألا فنص حضوي

 : ىلع ،صوصخلا ىلع )ىتح رييغت نودب( ...................... يراقعلا مسرلا سسؤي  : د-١٦2 ةداملا “

،ريمعتلل ةلباقلا وأ ةينارمعلا تاعاطقلا يف ةدجاوتملا يضارألا )١

.”................................................. )رييغت نودب( ........................................... )٤ ىلإ )2

لوألا يعرفلا بابلا نم يناثلا لصفلا نم ثلاثلا مسقلا نم٤و٣و2و١ طاقنلا نيوانع ىغلت:٤٦  ةداملا
نم و -١٦2 ةداملا لدعتو .ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم يناثلا ءزجلا نم سماخلا بابلا نم
: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق

ةينبملا ريغ ةيكلملل ةيئابجلا ةيراجيإلا ةميقلا لصاح نم يبيرضلا ساسألا جتني: و -١٦2 ةداملا “
.”ةبيرضلل ةعضاخلا ةحاسملل اعبت ،ةلاحلا بسح ،دحاولا راتكهلاب وأ عبرملا رتملاب اهنع ربعملا

لصفلا نم ثلاثلا مسقلا  نمض2 رركمو -١٦2و١رركمو -١٦2و رركمو -١٦2 داوملا ثدحت:٥٦ ةداملا
ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوـــناـــق نــم ســـماـــخلا باــبــلا  نم لوألا يـعرفلا بابـلا نـم يناثلا

: يتأي امك

 .قطانملا بسح ةددحم تالدعمب ةيئابجلا ةيراجيإلا ةميقلا حّجرت: رركم و -١٦2 ةداملا “

ةيراجيإلا ةميقلانييعتلا
جد٠2٥

جد8٣٠١

جد٤١

جد2١

نكسلل ةصصخم تايانب نم ءزج وأ تايانب

ةيعانصو ةيراجت تالحم

ةينارمعلا تاعاطقلا يف ةعقاو ٍنابمب ةقحلم ٍضارأ

ريمعتلل ةلباقلا تاعاطقلا يف ةعقاو ٍنابمب ةقحلم ٍضارأ
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نيريزولا نيب كرتشم رارق بجومب اهيلع قبطت يتلا تالدعملاو قطانملا بسح يضارألا فينصت ددحي
.”ةيلحملا تاعامجلابو ةيلاملاب نيفلكملا

 : يتأي امك ةيئابجلا ةيراجيإلا ةميقلا ددحت:١رركم و -١٦2 ةداملا “

.”يحالفلا لالغتسالا ىلع ةبيرضلا نم )يفيسلا لمرلا( ةيفيسلا نابثكلا ىفعت:2رركم و -١٦2 ةداملا “

ةرشابملا بئارضلا نوناق نم١رركم2٦2و ع-١٦2و ق-١٦2و ص-١٦2 داوملا ماكحأ لدعت:٦٦ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو

يعانص وأ يراجت وأ ينكس( اهتالامعتسا تناك امهم ،ةديدجلا تايانبلاب حيرصتلا متي: ص -١٦2 ةداملا “
 .”............. )رييغت نودب يقابلا( .......... تارييغتلا اذكو )يونعم وأ يعيبط صخش( كلاملا ةفصو )خلإ...

حلاصملا ىلإ هولسريل )ىتح رييغت نودب( .................................... ىلوألا ةنسلل ةبسنلاب : ق-١٦2 ةداملا “
.ايميلقإ ةصتخملا ةيئابجلا

حيرصت باتتكا ،يقيقحلا يبيرضلا ماظنلل عضاخ طاشنل نيسرامملا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نّيعتي
نأ بجيو .يئابجلا مهفلمل ةرّيسملا بئارضلا ةحلصم ىوتسم ىلع ،بئارضلا ةرادإ همدقت يذلا جذومنلا بسح
.مسرلا  اذه جتان اهيلإ عفدُي  ةيدلب لكب قلعتملا مسرلا غلبمو كالمألا نييعت حيرصتلا اذه نمضتي

ةرادإلل ينورتكلإلا عقوملا قيرط نع ،هالعأ روكذملا حيرصتلا باتتكا نيينعملا ةبيرضلاب نيفلكملا نكمي
.”ةيئابجلا

مدع ىلع بترتي ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت نع رظنلا ّضغب: ع -١٦2 ةداملا “
فلكملا ىلع ةيلام ةبوقع قيبطت ،هالعأق -١٦2وص -١٦2و نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تاحيرصتلا باتتكا

: يتأي امك اهتميق ددحت ينعملا ةبيرضلاب
ةيعامجلا تايانبلا يف ةدجاوتــملا تالــحــمــلل جد٠٠٠.٠١: نـــكــســلــل ةــصــصــخــملا تالـــحــمـــلــل ةـــبــســـنـــلاب–

،اهتاقحلم اهيف امب ،ةيدرفلا نكاسملل ةبسنلاب جد٠٠٠.٠2و

ةيراجيإلا ةميقلانييعتلا
.ءانبلل ةدعملا يضارألل ،جد٠٠١ •

ةهزنلل ضارأـــك ةــلــمــعـــتـــســــملا يـــــضارألا يــــقاـــبـــــل ،جد8١ •
تايكلملل تاقحلم لكشت ال بعالمو هيفرتلل قئادحو
.ةينبملا

.ءانبلل ةدعملا يضارألل ،جد٤٣ •

ةهزــنــلــل ٍضارأــك ةــلــمــعــتــســـملا يــــضارألا يــــقابـــــل ،جد٤١ •
تايكلملل تاقحلم لكشت ال بعالمو هيفرتلل قئادحو
.ةينبملا

.جد٤٣ •

.ةسبايلا يضارألل راتكهلل / جد٤٩٩ •
.ةيقسملا يضارألل راتكهلل / جد2٦٩٥ •

“

ةينارمعلا تاعاطقلا يف ةدجاوتملا يضارألا

ريمعتلل ةلباقلا تاعاطقلا يف ةدجاوتملا يضارألا
ةـيـنارـمـعــلا تاــعاــطــقــلاو طسوــتملا ىدملا ىلع
ةيلبقتسملا

يف مجانملاو لمرلا جارختسا عقاومو رجاحملا
تاخبسلاو حلملا مجانمو قلطلا ءاوهلا

ةيحالفلا يضارألا
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ةيئابجلا ةيراجيإلا ةميقلا فعضل ةيواسم ةبوقعلا نوكت: ةيعانصلاو ةيراجتلا تالحملل ةبسنلاب–
،جد٠٠٠.٠٠١ نم رثكأ وأ جد٠٠٠.٠2 نم لقأ ىندألا دحلا نوكي نأ نود ،عبرملا رتملاب ةبوسحم

رتملاب ةبوسحم ةيئابجلا ةيراجيإلا ةميـقلا فــعــضــل ةــيواــســم ةــبوــقــعــلا نوــكـــت: يــضارألل ةــبــســـنلاـــب–
.ةلاحلا بسح ،راتكهلاب وأ عبرملا

باتتكا متي امدنع هالعأ ةروكذملا تابوقعلا قيبطت متي ال ،22٠2 ةنسل ةبسنلاب ةيئانثتسا ةفصب
.“22٠2 ةنس تشغ22و ويام22 نيب حيرصتلا

يرورض بئارضلا ضباق نع رداصو ىفصم بئارضلا لودج نم جرختسم ميدقت ّنإ:١ رركم2٦2 ةداملا “
.”........................................... )رييغت نودب يقابلا( .............................

ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2 رركم٣٦2و رركم٣٦2و٣٦2 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:7٦ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو

.ةينبملا تايكلملا لك ىلع )ىتح رييغت نودب( ...................... تايدلبلا ةدئافل سسؤي:٣٦2 ةداملا “
.”مسرلا اذه ليصحت ةيلمعب ايميلقإ صتخملا بئارضلا ضباق فلكيو

.عفتنملا )ىتح رييغت نودب( ................................. ةيلزنملا تامامقلا عفر مسر: رركم٣٦2 ةداملا “
.مسرلا اذه ىلع ،نوناقلا اذه  نم ط-١٦2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءانثتسالا قبطت

........................................ رجأتسملا مسرلا لمحتي ،ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا تالاحلا ادع اميف
.”.............................................. )رييغت نودب يقابلا(

: يتأي امك مسرلا تافيرعت  غلبم ددحي:2رركم٣٦2  ةداملا “
،ينكس لامعتسا يذ لحم لك ىلع  ،جد2.٠٠٠ •
،ههباش ام وأ يفرح وأ يراجت وأ ينهم لامعتسا يذ لحم لك ىلع ،جد٠٠٠.٠١ •
،تاروطقملاو مييختلل  ةأيهم ضرأ لك ىلع ،جد8١.٠٠٠ •
نم تايمك جتني هباش ام وأ يفرح وأ يراجت وأ يعانص لامعتسا يذ لحم لك ىلع ،جد٠٠٠.٠8 •

.هالعأ ةروكذملا فانصألا تايافن قوفت تايافنلا

.تايدلبلل ةيعرفلا قطانملاو قطانملل اًقفو تاريعستلا هذه ىلع حيجرتلا تالماعم قبطُت

مييقت ريياعمو ةيعرف قطانمو قطانم ىلإ تايدلبلا فينصت اميس ال ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
نيريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ،ةداملا هذه نم ةعبارلا ةطقنلا يف هالعأ ةروكذملا تايافنلا تايمك
.”ةيلحملا تاعامجلابو ةيلاملاب نيفلكملا

.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٣ رركم٣٦2 ةداملا ماكحأ ىغلت:٨٦ ةداملا
يعرف باب ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم سماخلا بابلا نمض ثدحي:٩٦ ةداملا

،٦ رركم٦٦2 ىلإ رركم٦٦2 نم داوملا نمضتيو ،ماسقأ ةسمخ نم نوكتي ،’’ةماقإلا ىلع مسرلا’‘ هناونع ثلاث
: يتأي امك ررحتو

ثلاثلا يعرفلا بابلا“
”ةماقإلا ىلع مسرلا

لوألا مسقلا
قيبطتلا لاجم

.”تايدلبلا ةدئافل ةماقإلا ىلع مسر أشني: رركم٦٦2 ةداملا “
نكس اهب مهيدل سيلو ةيدلبلا يف نوميقملا صاخشألا ،ةماقإلا ىلع مسرلل عضخي:١رركم٦٦2 ةداملا “

.”يراقعلا مسرلل هبجومب نوعضخي ،صاخ
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: ةيتآلا ةيقدنفلا تاسسؤملاب صاخشأ ةماقإ ناونعب مسرلا سسؤي:2رركم٦٦2 ةداملا “

،قدانفلا–

،ةيحايسلا ىرقلا وأ ةيحايسلا تابكرملا–

،ةيقدنفلا تاماقإلا وأ ققشلا–

،نيرفاسملا طبارم وأ تاليتوملا–

،ةيحايسلا تاميخملا–

 .”هالعأ ةروكذملا ريغ ىرخألا تاماقإلاو ةيقدنفلا تاسسؤملا–

يناثلا مسقلا
ةقبطملا تافيرعتلا

: يتأي امك ،ةماقإ موي لك نع ،صخش لك ىلع مسرلا تافيرعت قبطت:٣رركم٦٦2 ةداملا “

،موجن )٥( سمخ تاذ ةفنصملا ةيقدنفلا تاسسؤملل ةبسنلاب ،جد٠٠٦ •

،موجن )٤( عبرأ تاذ ةفنصملا ةيقدنفلا تاسسؤملل ةبسنلاب ،جد٠٠٥ •

،موجن )٣( ثالث تاذ ةفنصملا ةيقدنفلا تاسسؤملل ةبسنلاب ،جد٠٠٣ •

،)2( نيتمجن تاذ ةفنصملا ةيقدنفلا تاسسؤملل ةبسنلاب ،جد٠٠2 •

.”)١( ةدحاو ةمجن تاذ ةفنصملا ةيقدنفلا تاسسؤملل ةبسنلاب ،جد٠٠١ •

ثلاثلا مسقلا
ةقبطملا تاضيفختلا

تاسسؤمك ةفّنصملا كلت ريغ ةيقدنفلا تاسسؤملا يف ةميقملا تالئاعلا ديفتست:٤رركم٦٦2 ةداملا “
لفكتم لفط لكل ةبسنلاب %٠١ دودح يف ،ةماقإلا ىلع مسرلا يف ضيفخت نم ،موجن )٥( سمخو )٤( عبرأ  تاذ
.”هب

عبارلا مسقلا
عفدلا تايفيك

ىدل ةيقدنفلا تاسسؤملا فرط نم ايرهش ةماقإلا ىلع لصحملا مسرلا ديدست متي:٥رركم٦٦2 ةداملا “
.اهل ةعباتلا بئارضلا تاضابق

لك ىوتسم ىلع لصحملا مسرلا ةميقب حيرصت باتتكا ،قدانف ةّدع ةنمضتملا تاسسؤملا ىلع بجي
.”ةيئابجلا ةرادإلا فرط نم مدقملا جذومنلا بسح كلذو ،ةيدلب

سماخلا مسقلا
ةقبطملا تابوقعلا

.نوناقلا اذه نم٣٩١ ةداملا ماكحأ قبطت ،حيرصتلا يف صقن ةلاح يف:٦ رركم٦٦2 ةداملا “

حيرصتلا بتتكي مل يذلا فلكملا ىلع نوناقلا اذه نم2٩١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قبطت
.”ددحملا لجألا ءاضقنا دعب هالعأ روكذملا صاخلا

،ةلثامملا موسرـلاو ةرــشاــبــملا بـــئارـــضلا نوـــناـــق نـــم٤22 ةداـــملا ماـــكـــحأ مــمــتـــتو لدــــعـــت:٠7 ةداملا
: يتأي امك رّرحتو
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ةحلصم ىدل ايونس بتتكي نأ مسرلل عضاخ يونعم وأ يعيبط صخش لك ىلع نّيعتي - )٤22:١ ةداملا “
،ةبيرضلل ةعضاخلا ةرتفلل ققحملا لامعألا مقر غلبمب احيرصت ،ةبيرضلا ضرف ناكم اهل عباتلا بئارضلا

بئارضلا نوناق نم١٥١و8١ نيتداملا يف اهيلإ راشملا تاحيرصتلا هيف بتتكت يذلا تقولا سفن يف كلذو
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

.ةمّلسملا تايمكلا مجح )ىتح رييغت نودب( ............................................... حيرصتلا زربي نأ بجي

اذه نم٦-٤٩١ ةداملا يف ةروكذملا ةمارغلا قيبطت ،هالعأ هيلع صوصنملا لودجلا ميدقت مدع ىلع بترتي
.نوناقلا

،اهتماقإ ناكم )ىتح رييغت نودب( ....................... ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نّيعتي )2

حيرصتلا قيقدتل ةيرورضلا تاتابثإلاو ةيبساحملا قئاثولا ميدقت ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نيعتي -)٣
.ةيئابجلا ةرادإلا نم بلط لك دنع

ةلئاط تحت ،هنم نوفعملا وأ ينهملا طاشنلا ىلع مسرلل نوعضاخلا ةبيرضلاب نوفلكملا كلذك مزلي
: نوناقلا اذه نم٤ -٤٩١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا  ةمارغلا قيبطت

،بئارضلل ةماعلا ةيريدملل )ىتح رييغت نودب( ....................... داوملا عيب تايلمع مامتإ لبق ،ءارجإب–

.تايلمعلا هذه )ىتح رييغت نودب( ...................................................................... ،ميدقتب–

،ةجردملا تاليدعتلا )ىتح رييغت نودب( .................................... ةعضاخلا تاسسؤملا نكمي -)٤

يف اهيلع صوصنملا تامازتلالل ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا نم نوفعملا نوفلكملا اضيأ عضخي -)٥
.”ةداملا هذه نم٤و٣و2و١ تارقفلا

،ةلثامملا موـــسرــلاو ةرـــشاــبــملا بـــئارـــضلا نوـــناـــق نـــم ررـــكـــم١82 ةداــــملا ماـــكــــحأ لدـــعـــت:١7 ةداملا
: يتأي امك ررحتو

قفو ةددحملا ةيقيقحلا ةيراجتلا اهتميق بسح ،اهتعيبط تناك امهم ،تاراقعلا ردقت: رركم١82 ةداملا “
.”ةيئابجلا ةرادإلا اهددحت يتلا ةيعجرملا راعسألا

.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٣ رركم١82 ةداملا ماكحأ ىغلت:27 ةداملا

،ةلثامملا موسرلاو ةرشاــبـــملا بـــئارــضلا نوـــناـــق نـــم١ ررـــكـــم282 ةداـــملا ماـــكـــحأ لدـــعـــت:٣7 ةداملا
 : يتأي امك ررحتو

نوسرامي نيذلا نويعيبطلا صاخشألا ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظنل عضخي:١ رركم282 ةداملا “
اهلامعأ مقر زواجتي ال يتلا ،ةيديلقتلاو ةينفلا ةيفرحلا تاينواعتلا اذكو ايفرح وأ ايراجت وأ ايعانص اطاشن
حبرلا بسح ةبيرضلا ضرف ماظن تراتخا يتلا كلت ادع ام ،)جد٠٠٠.٠٠٠.8( رانيد نييالم ةينامث يونسلا
 .يقيقحلا

: يبيرضلا ماظنلا اذه نم ىنثتسي

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

.ةيراجتلا ريغ نهملا -٩

.”ةيلاوملا ةنسلل ةبسنلاب )ىتح رييغت نودب( .......................... ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظن ىقبي

،ةـــلـــثاـــمـــملا موــــسرلاو ةرــشاــبملا بـــئارـــضلا نوـــناـــق نـــم2 ررـــكـــم282 ةداـــملا ماــــــكـــــحأ لدــــــعـــت:٤7 ةداملا
 : يتأي امك ررحتو
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...................... ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع بجي:2 رركم282 ةداملا “
.............................. )جد٠٠٠.٠٠٠.8( رانيد نييالم ةينامث ققحملا لامعألا مقر ىدعتي امدنع )ىتح رييغت نودب(
.ةقفاوملا تالدعملاب )ىتح رييغت نودب(

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

،ةلثامــملا موــسرــلاو ةرــشاــبــملا بــئارــضلا نوــناــق نــم٣ ررــكــم282 ةداـــملا ماـــكـــحأ لدـــعــت:٥7 ةداملا
 : يتأي امك ررحتو

يف وأ ةقطنملا سفن يفو دحاو نآ يف ،لالغتساب ةبيرضلاب فلكم موقي امدنع:٣ رركم282 ةداملا “
ةلغتسم ةسسؤم ةباثمب اهنم ةدحاو لك ربتعت ،تاشروو رجاتمو نيكاكدو تاسسؤم ةدع ،ةفلتخم قطانم
.جد٠٠٠.٠٠٠.8 ةبتع اهلامعأ ماقرأ عومجم زواجتي ال امدنع ةلصفنم ةفصب ةبيرضلل ةعضاخ نوكتو ،ةدح ىلع

عاضخإلا ماظن ىلإ ينعملا ةبيرضلاب فلكملا لّوحُي ،ةبتعلا هذه اهلامعأ ماقرأ عومجم زواجت ةلاح يفو
.”زواجتلا ةنس يلت يتلا ةنسلا نم ارابتعا ،ةدح ىلع طاشن لكل ةبسنلاب يقيقحلا حبرلا بسح يبيرضلا

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٥٥٣ ةداملا ماكحأ لدعت:٦7 ةداملا
ريغ نهملا حابرأ اذكو ةيراجتلاو ةيعانصلا حابرألا ىلع لخدلا ةبيرض ىلع بترتي )٥٥٣:١ ةداملا “

ىلإ رياربف٠2 نم نينثا )2( نيقيبستل ،عفدلاب راعشإ ةطساوب ديدستلا ،ةبيرضلا ضرف ةنس لالخ ةيراجتلا
.طاشنلا ناكم ىوتسم ىلع ،وينوي٠2 ىلإ ويام٠2 نمو ،سرام٠2

اضيأ قفاوملا غلبملا عفديو ،ةبيرضلاب نيفلكملا فرط نم ةبيرضلا نم يقبتملا ديصرلا ةيفصت متت
حيرصتلا عاديإل لجأ رخآ يلي يذلا رهشلا نم )٠2( نورشعلا مويلا هاصقأ لجأ يف عفدلاب راعشإ ةطساوب
.نوناقلا اذه نم رركم١٣و8١ نيتداملا يف هيلع صوصنملا

راعشإ ةطساوب ةبيرضلا ضرف ةنس لالخ ،ةيحالفلا ليخادملاب ةصاخلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ددست )2
.لالغتسالا ناكم يف ،ربوتكأ٠2 ىلإ ربمتبس٠2 نم ،)١( دحاو قيبستل عفدلاب

قيرط نع ،بئارضلا ةحلصم دي ىلع متت يتلا ةيفصتلا نع جتانلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ديصر لّصحي
.نوناقلا اذه نم٤٥٣ ةداملا يف ةددحملا طورشلا نمض لودجلا

ةنسلا صوصخب ةبيرضلاب فلكملا ىلع ةضورفملا تاكارتشالا نم %٠٣ قيبست لك غلبم يواسي )٣
.اهيف هعاضخإ مت يتلا ةريخألا

ساسأ ىلع ،ةيتقولا طاسقألا ءادأب ،مهسفنأ ءاقلت نم ،اوموقي نأ ددجلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع بجي
ةبيرضلا مهيلع تضرف ول ةريخألا ةيبيرضلا ةنسلا لالخ مهنم بلطت نأ ضورفملا نم ناك يتلا تاكارتشالا

.طاشنلا نم ىلوألا مهتنس لالخ ةققحملا كلتل ةلثامملا ليخادملا وأ حابرألا ىلع
ريغ غلابملا ىلع %٠١ ةبسنب ةدايز قبطت ،هالعأ ةددحملا لاجآلا يف ايّلك طاسقألا دحأ عفد متي مل اذإ

.اهدعوم نع ةرخأتملا تاءادألا ىلع ايئاقلت عاطتقالا متي ،ءاضتقالا دنعو ،ةددسملا
طاسقألا نم همسح نكمي عفد ضئاف يطعي قرفلا نإف ،ةبيرضلا غلبم ةعوفدملا طاسقألا زواجتت امدنع

.ءاضتقالا دنع ،هعاجرتسا سامتلا وأ ،ةقحاللا
يواسي ،ةيلام ةنس ناونعب اهؤادأ قبس يتلا طاسقألا غلبم ّنأ ربتعي يذلا ةبيرضلاب فلكملل زوجي )٤

هذهب ةقلعتم ةديدج طاسقأ ءادأ نم هسفن يفعي نأ ،ةياهنلا يف اهب انيدم نوكيس يتلا تاكارتشالا قوفي وأ
رشع ةسمخ لبق كلذو ،ةبيرضلا ضرف ناكمل بئارضلا ضباقل عّقومو خرؤم حيرصت ميلستب كلذو ،ةنسلا
.قحاللا ءادألا ديدست بوجو دعوم نم اموي )٥١(

ىلع %٠١ ةبسنب ةدايز ةبيرضلاب فلكملا ىلع قبطت ،حيحص ريغ حيرصتلا نأ ،دعب اميف ،تبث اذإ
.ةررقملا تارتفلا يف اهعفد متي مل يتلا غلابملا

ريزولا نع رداص رارق بجومب ةيتقولا طاسقألا ديدست تارتفو قاقحتسالا خيراوت ،ةجاحلا دنع ،لدعت )٥
.ةيلاملاب فلكملا
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لخدلا ىلع ةبيرضلا ناونعب نييعيبطلا صاخشألا ىلع قحتسملا ةبيرضلا غلبم لقي نأ نكمي ال )٦
لكل ةبسنلاب جد٠٠٠.٠١ نع ،ةيراجتلا ريغ نهملا حابرأ فنصو ةيراجتلاو ةيعانصلا حابرألا فنص ،يلامجإلا

.ةققحملا ةجيتنلا تناك امهمو ةيلام ةنس

اموي )٠2( نيرشعلا لالخ ،طاشنلا ناكمل بئارضلا ضباق مامأ ةبيرضلا نم ىندألا دحلا اذه عفدي نأ بجي
.ال مأ حيرصتلا اذه مت ءاوس ،صاخلا حيرصتلا عاديإل ينوناقلا لجألا خيرات رهشل يلاوملا رهشلا نم ىلوألا

قيرط نع يفازجلا ىندألا دحلا اذه لصحي ،ةيحالف ليخادم فنص ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلل ةبسنلاب
 .”نوناقلا اذه نم٤٥٣ ةداملا يف ةددحملا طورشلا نمض ،لوادج

: يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم٦٥٣ ةداملا ماكحأ لدعت:77 ةداملا

تاعاطتقالا ادع ام )ىتح رييغت نودب( ............ تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا ليصحت متي )٦٥٣:١ ةداملا “
،نوناقلا اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ردصملا نم

)ىتح رييغت نودب( .................... تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا ىلع بترتي ،٤٥٣ ةداملا ماكحأل ءانثتسا )2
ةنسلا نم ربمفون٠2و وينوي٠2و سرام٠2 زواجتت نأ نود ،يلاوتلا ىلع ،اهؤادأ بجي تاقيبست )٣( ثالث
،.......................................... )رييغت نودب يقابلا( ............................ حابرألا قيقحت اهيف مت يتلا كلت يلت يتلا

،................................................................ )رييغت نودب( ........................................................................ )٣
،................................................................ )رييغت نودب( ........................................................................ )٤
)ىتح رييغت نودب( .............. ،ةبيرضلل ةعضاخ ريغ ةمتتخملا ةريخألا ةيلاملا ةنسلا نأ ضرتفي امدنع )٥

 .ةقحاللا ةقيبستلا
اذه نم2٠٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تامارغلا قبطت ،حيحص ريغ حيرصتلا اذه نأ دعب اميف تبث اذإو

،اهيلع صوصنملا لاجآلا يف اهعفد متي مل يتلا غلابملا ىلع ،نوناقلا
،................................................................ )رييغت نودب( ........................................................................ )٦
،................................................................ )رييغت نودب( ........................................................................ )٧
،ةاغلم )8
حابرأ ىلع ةبيرضلا ناونعب نييونعملا صاخشألا فرط نم قحتسملا ةبيرضلا غلبم لقي نأ نكمي ال )٩

.ةققحملا ةجيتنلا تناك امهم ،ةيلام ةنس لكل ةبسنلاب ،جد٠٠٠.٠١ نع ،تاكرشلا

ىلوألا اموي )٠2( نيرشعلا لالخ ،صتخملا بئارضلا ضباقل ةبيرضلا نم ىندألا دحلا اذه عفدي نأ بجي
.”ال مأ حيرصتلا اذه مت ءاوس ،يونسلا حيرصتلا عاديإل ينوناقلا لجألا خيرات رهشل يلاوملا رهشلا نم

: يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم رركم٥١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٨7 ةداملا

.اهئادأب نيفلكملا )ىتح رييغت نودب( ............................ ةقثوملا دوقعلا نوكت نأ بجي: رركم٥١ ةداملا “

ةيمسرلا قئاثولا يف لجسملا دحوملا ينطولا فيرعتلا مقر ،ةيندملا ةلاحلا ىلع ةدايز ،نّيبت نأ بجي
فارطألا داليم ةيدلبل صاخلا لجسلا يف لجسملا داليملا ةداهش مقر وأ ،رفسلاو لقنتلاو ةيوهلا تابثإل
.ةبيرضلاب نيفلكملل ينطولا سرهفلا يف لجسم صخش لكل يئابجلا فيرعتلا مقر وأ نيينعملا

.ةدقاعتملا فارطألل ةيندملا ةلاحلاو ةيوهلا نم قثوملا ققحت ةيرابجإ ىلإ ةفاضإلاب

.”............................................... )رييغت نودب يقابلا( .............................. كلذ رفوت مدع ةلاح يفو

لوألا مسقلا نم ”موسرلا عفد“ سماخلا بابلا يف ليجستلا نوناق نمض28 ةدام ثدحت:٩7 ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،”موسرلاب نونيدملا“
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: قيرط نع اهليجست بولطملا دوقعلا قوقح ددست ،نوناقلا اذه نم١8 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم:28 ةداملا “

،اهنومربي يتلا دوقعلل ةبسنلاب ،نيقثوملا–

كلتو ،هاندأ٤٩ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةلاحلا ءانثتساب ،ماكحألاو دوقعلل ةبسنلاب ،طبضلا باّتك–
،طبضلا تاباتكب اهنوقلتي وأ اهنورّرحي يتلا

،اهنوررحي يتلا ضئارعلاو ةيئاضقلا هبش دوقعلل ةبسنلاب ،نييئاضقلا نيرضحملا–

،ليجستلا ءارجإل عضخت يتلا دوقعلا نم اهريغو رضاحملل ةبسنلاب ،ةديازملاب عيبلا يظفاحم–

،ليجستلا ءارجإل عضخت يتلا تارادإلا كلت دوقعل ةبسنلاب ،ةيلحملا وأ ةيزكرملا تارادإلا باّتك–
،هاندأ٤٩ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةلاحلا ءانثتساب

رماوألل ةبسنلاب اذكو ،ليجستلل عضخت يتلاو جراخلا يف ةمربملا وأ ةيفرعلا دوقعلل ةبسنلاب ،فارطألا–
تارارقلاو دوقعلاو ،ةاضقلا لبق نم روفلا ىلع مهل اهميلست متي يتلا تاداهشلا وأ تاركذملا وأ ضئارعلا ىلع
،اهليجستب نومّكحملا ءالؤه مقي مل اذإ ام ةلاح يف نيمّكحملا نم اهيلع نولصحي يتلا

.”مهل بوهوملاو مهل ىصوملاو ةثرولا–

 : يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم٣١2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٠٨ ةداملا

نع ليجستلل يئاضقلا مسرلا ضبق )ىتح رييغت نودب( ............................ سسؤي– ًالوأ:٣١2 ةداملا “
.ءارجإلا كلذ

طبضلا تانامأل نوعباتلا ناوعألا اهب موقي يتلا دوقعلا نم اهريغو ةررحملا ضئارعلا عضخت : اسداس
)ىتح رييغت نودب( .............................................................. دازملاب عيبلا وظفاحمو نويئاضقلا نورضحملاو

.”....... )رييغت نودب يقابلا( ........ انوناق نودمتعملا نومجرتملا اهب موقي يتلا تامجرتلا عضخت : اعباس

: يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم222 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعتو ،٠22 ةداملا ماكحأ ىغلت:١٨ ةداملا

.قيثوتلا ميظنت )ىتح رييغت نودب( ...................... ةفلاخملا ماكحألا عيمج نع رظنلا ضغب :222 ةداملا “

نم دوقعلل ةفاضإلاب ينكسلا لامعتسالا تاذ ةيراقعلا كالمألا راجيإ ،ليجستلا ءارجإل ايرابجإ عضخي
.اهب ةلصتملا نطابلا

.”ليجستلا نوناق نم8٠2 ةداملا يف هيلع صوصنملا مسرلا عفد دقعلا ليجست ىلع بترتي

: يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم2-٣٥٣ ةداملا ماكحأ ممتت:2٨ ةداملا

: يتأي امك ،هالعأ١-٣٥٣ ةداملا يف هيلع صوصنملا مسرلا قبطي:2-٣٥٣ ةداملا “

 .عيبلا اذه مامتإل فارطألا لبق نم )ىتح رييغت نودب( ............ تاراقعلا وأ راقعلا ةميق ىلع بسحت ،%١ )١

راطإ يف ،نئابزلا ةدئافل ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم تاراقعلا عيب تايلمعل ةبسنلاب ،هنأ ريغ
راقعلا ةميق نم همصخ متي دقعلا اذه يف اقبسم هيلع قفتملا حبرلا شماه نإف ،ةحبارملا ةغيصب ليومتلا دقع
.تاراقعلا وأ

.”............................. )رييغت نودب يقابلا( ...................... تاراقعلا وأ راقعلا ةميق ىلع بسحت ،%٠٥,٠ )2

 : يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم٥-٣٥٣ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٣٨ ةداملا

 : يراقعلا راهشإلا مسر نم ىفعت:٥-٣٥٣ ةداملا “
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،............................................ )رييغت نودب( ................................................ )٥ ىلإ)١

١١-٣٠ مقر رمألا اهرّيسي يتلا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا لبق نم تاراقعلا ءانتقاب ةقلعتملا دوقعلا )٦
ةراجإ دقع وأ يراقع راجيإ راطإ يف ،ممتملاو لدعملا ، ضرقلاو دقنلاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس تشغ٦2 يف خرؤملا

تارامثتسالا ليومتل هجوم رخآ يراقع ضرق يأ وأ ةحبارملا ةغيصب ليومتلا دقع وأ كيلمتلاب ةيهتنم
ةنهم ةسراممل وأ يحالفلا وأ يعانصلا وأ يراجتلا لامعتسالل ،نييداصتقالا نيلماعتملا لبق نم ةزجنملا

،ةرح

،........................................... )رييغت نودب( .................................................. )١١ ىلإ )٧

ةدئافل ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم ةزجنملا ،ينكسلا لامعتسالا تاذ ةيراقعلا تاءانتقالا )2١
.”ةحبارملا ةغيصب ليومتلا دقع راطإ يف نئابزلا

: يتأي امك ررحتو ،ليجستلا نوناق نم2١-٣٥٣ ةداملا ماكحأ لدعت:٤٨ ةداملا

ىلع ةدايز )ىتح رييغت نودب( ............ مسرلل ءاعوك ةدمتعملا ةميقلا لقت نأ نكمي ال:2١-٣٥٣ ةداملا “
.)جد٠٠٠.2( رانيد يفلأب هغلبم ددحي مسر ،ةيليمكتلا ةطيسبلا ةبسنلا

ءامسأب ،ينعملا بئارضلا ضـباق فرـط نم ،رــهــش لــك ،ايــمــيــلــقإ صــتــخــملا يراــقــعــلا ظــفاـــحملا مالــعإ مــتـي
.”ةلصحملا غلابملاو ركذلا ةفلاسلا قوقحلا عفدب اوماق نيذلا ةبيرضلاب نيفلكملا

: يتأي امك ررحتو ،عباطلا نوناق نم رركم٦٣١و٦٣١ نيتداملا ماكحأ لدعت:٥٨ ةداملا

فلأ نوتس )ىتح رييغت نودب( ................................. رئازجلا يف مّلسملا رفسلا زاوج عضخي:٦٣١ ةداملا “
.ةحفص8٤ نمضتملا رتفدلل )جد٠٠٠.٠٦( رانيد

نمضتملا رتفدلل ةبسنلاب )جد٠٠٠.٠٣( )ىتح رييغت نودب( ................ ،هفلت وأ رفسلا زاوج عايض ةلاح يف
.ةحفص8٤

نودب( .............. رّصقلل ةبسنلاب ديدج رفس زاوج ىلع لوصحلا بترتي ،هفلت وأ رفسلا زاوج عايض لاح يف
 .ةقيثولا عون بسح ضورفملا عباطلا قح نع الضف كلذو ،يئابج عباط لكش يف ،)جد٠٠٠.٥( )ىتح رييغت

نم رهشأ )٦( ةتسب ددحملا لجألا زواجت دعب هفالتإ متو هبحس متي مل يذلا رفسلا زاوج بحاص ىلع بترتي
متي ال ،هنأ ريغ .ديدج رفس زاوج بلط دنع هعفد بجاولا ،عباطلا قح فعض عفد ،بحسلاب راعشإلا خيرات
 .ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف قحلا اذه قيبطت

 .”.................................................... )رييغت نودب يقابلا( .................................... عفد نم ىفعيو

رانيد فلأ نوتس )ىتح رييغت نودب( ....................... دارفأل رفسلا زاوج رادصإ عضخي: رركم٦٣١ ةداملا “
.ةيبنجألا تالمعلا لباقم رانيدلا فرص  راعسأ بسح ،ةحفص8٤ نمضتملا رتفدلل )جد٠٠٠.٠٦(

نمضتملا رتفدلل )جد٠٠٠.٠٣( )ىتح رييغت نودب( ............................... ،هفلت وأ رفسلا زاوج عايض ةلاح يف
.ةيبنجألا تالمعلا لباقم رانيدلا فرص راعسأ بسح ،ةحفص8٤

نم ةبلطلاو رّصقلل ةبسنلاب ديدج رفس زاوج ىلع لوصحلا بترتي ،هفلت وأ رفسلا زاوج عايض ةلاح يف
،ةيبنجألا تالمعلا لباقم رانيدلا فرص  راعسأ بسح ،)جد٠٠٠.٥( )ىتح رييغت نودب( ................. ةيلاجلا دارفأ

.ةقيثولا عون بسح ضورفملا عباطلا قح نع الضف كلذو

نم رهشأ )٦( ةتسب ددحملا لجألا زواجت دعب هفالتإ متو هبحس متي مل يذلا رفسلا زاوج بحاص ىلع بترتي
متي ال ،هنأ ريغ .ديدج رفس زاوج بلط دنع هعفد بجاولا ،عباطلا قح فعض عفد ،بحسلاب راعشإلا خيرات
.”ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف قحلا اذه قيبطت
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: يتأي امك ررحتو ،عباطلا نوناق نم8٣١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٦٨ ةداملا

هردق عباط قح اهيلع بــترــتي ،يــنــطوــلا بارـــتلا لـــك يف ةــحلاــصلا دــيــصلا ةــصــخر مــيــلــســت نإ:8٣١ ةداملا “
.ةلصفنم عباوط عضو قيرط نع هديدست نكميو ،بئارضلا ةضابق ىلإ هعفد متي .جد٠٠٠.١

.بئارضلل ماعلا ريدملا نم ررقم بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةلصفنملا عباوطلا لامعتسا تايفيك ددحت
لكل جد٠٠٥ هردق عباط قحل عضخت نأ بجي ،اهليجست نم تقو يأ يف ةحلاص ديصلا صخر نوكت ىتح

.”ةنس

:يتأي امك ررحتو ،عباطلا نوناق نم رركم٠٤١ ةداملا ماكحأ لدعت:7٨ ةداملا

اهبلاط عفد لباقم ،اهفالتإ وأ اهعايض ةلاح يف ةينطولا فيرعتلا ةقاطب ديدجت متي: رركم٠٤١ ةداملا “
.”جد٠٠٠.١ يواسي ًاغلبم

: يتأي امك ررحتو ،عباطلا نوناق نم١رركم2٤١ ةداملا ماكحأ لدعت:٨٨ ةداملا
نوناقلا راطإ يف ناسسؤملا ،لمعلا صيخرتو تقؤملا لمعلا ةصخر ميلست عضخي:١رركم2٤١ ةداملا “

لامعلا فيظوت طورشب قلعتملاو١8٩١ ةنس ويلوي١١ قفاوملا١٠٤١ ماع ناضمر٩ يف خرؤملا٠١-١8 مقر
نع مسرلا اذه عفد نكميو .بئارضلا ةضابق ىلإ جد٠٠٠.٠2  هردق مسر عفد ىلإ ،امهتيحالص ةدملو ،بناجألا

نينطاومل بناجأ جاوزأو تاجوزب رمألا قلعت اذإ ،جد٠٠٠.2 ـب مسرلا اذه ددحي .لصفنم عباط عضو قيرط
.نييرئازج

ميلست ةلاح يف وأ تادنسلا هذه ديدجت ةلاح يف ،تافيرعتلا هذه فلتخم ىلع %٠٠١ اهردق ةدايز قبطتو
.فلتم وأ قورسم وأ دوقفم لمع دنس نم ةخسن

وأ تقؤملا لمعلا صخر ديدجت وأ ميلست مسر ىلإ ،هاندأ نينيبملا بناجألا لامعلا تائف عضخت ال
: لمعلا صيخارت

ةيقافتا وأ ةدهاعم بجومب لمعلا صيخارتو ةتقؤملا لمعلا صخرل نيعضاخلا ريغ بناجألا لامعلا–
،يبنجألا لماعلل يلصألا دلبلا ةلود عم رئازجلا اهتمربأ

،ةيسنجلا ميدع وأ ئجالل يساسألا نوناقلا نم نوديفتسملا بناجألا لامعلا–
يف رهشأ )٣( ةثالث اهتدم ةريصق ةينمز ةرتفل ةمهم وأ بادتنا راطإ يف نولخدتملا بناجألا لامعلا–

.ريدقت ىصقأ ىلع ةنسلا
.”.....................................)رييغت نودب يقابلا( .............................. عباوطلا لامعتسا تايفيك ددحت

عبارلا مسقلا
لامعألا مقر ىلع موسرلا

ةيئابج ماكحأ
لامعألا مقر ىلع موسرلا

 : يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم2 ةداملا ماكحأ لدعت:٩٨ ةداملا
 : ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل ابوجو عضخت:2 ةداملا “
،......................................... )رييغت نودب( ....................................... )8 ىلإ )١
،ةرح ةنهم ةسرامم راطإ يف ةققحملا تايلمعلا )٩
،...........................................)رييغت نودب( ..................................... )١١و )٠١
،ةئزجتلا ةراجت اذكو ةددعتملا ةراجتلا تاطاشنو ىربكلا تاحاسملا اهب موقت يتلا عيبلا تايلمع )2١

.ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلل نوعضاخلا ةبيرضلاب نوفلكملا اهب موقي يتلا تايلمعلا ءانثتساب
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.”....................................... )رييغت نودب( .................................... )٤١و )٣١

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٩ ةداملا ماكحأ لدعت:٠٩ ةداملا

: ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت:٩ ةداملا “

،..................................... )رييغت نودب( ............................................. -٥ ىلإ -١

تاذ تارايسلل ةبسنلاب٣مس٠٠8١ اهتناوطسأ ةعس قوفت ال )ىتح رييغت نودب( .............. تارايسلا -٦
ةيحايسلا تارايسلا اذكو )ىتح رييغت نودب( .......................٣مس٠٠٠2و )نيزنب( ةرارش داقيإو سبكمب كرحم
................. نيدهاجملا فرط نم ةانتقملا٣مس٠٠٠2 اهتناوطسأ ةعس قوفت ال يتلا)٤x٤( ةيضرأ لكل ةحلاصلا
.مهبطع ةبسن )ىتح رييغت نودب(

كرحم تاذ تارايسلل ةبسنلاب٣مس٠٠8١ اهتناوطسأ ةعس قوفت ال )ىتح رييغت نودب( .......... تارايسلا
،)لازيدلا( سبكمب داقيإو سبكمب كرحم تاذ تارايسلل ةبسنلاب٣مس٠٠٠2و )نيزنب( ةرارش داقيإو سبكمب

،ةصتخملا ةينقتلا حلاصملا )ىتح رييغت نودب( .............................
،................................................... )رييغت نودب( ............................................ -٠١ ىلإ -٧
: لاكشألا نم لكش يأ تحت ةحونمملا تابهلا اذكو ،تابهلا ليبس ىلع ،ةلسرملا علسلا -١١
عيزوتلل ةهجوم نوكت امدنع ،يناسنإلا عباطلا تاذ لامعألا وأ تايعمجلاو يرئازجلا رمحألا لالهلا ىلإ–

ةلمعتسملا وأ ،ةدعاسملا نوقحتسي نيذلا صاخشألا نم ىرخأ ةئفل وأ نيجاتحملا وأ نيبوكنملا ىلع ًاناجم
،ةيناسنإ تاياغل

.ةيمومعلا تاسسؤملا ىلإ–
.ميظنتلا قيرط نع مكحلا اذه قيبطت تايفيك ددحت

،............................................... )رييغت نودب( .................................................... -2١
: لثملاب ةلماعملا أدبم ةاعارم عم -٣١
،................................................ )رييغت نودب( .............................. ءانتقا تايلمع–
زاغلاو هايملاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالاب ةقلعتملا تامدخلا ءادأ وأ ةيراقعلا لاغشألا تايلمع–

حالصإو ةنايصلاو نيمأتلاب ةقلعتملا تامدخلا اذكو ،ةثثؤملا ريغ وأ ةثثؤملا تالحملا ريجأتو ءابرهكلاو
ةيوهجلا ةيلودلا تامظنملاو ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا تاثعبلل يمسرلا لامعتسالل ةهجوملا تارايسلا

،رئازجلاب ةدمتعملا ةيعرفلا ةيوهجلاو
،رئازجلاب ةدمتعملا ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تاثعبلا اهمظنت يتلا تالفحلاو لابقتسالا فيراصم–

،ةينطولا اهدايعأب لافتحالا ةبسانمب
ةهجوملا ءابرهكلاو زاغلاو هايملاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالاب ةقلعتملا تامدخلا ءادأ تايلمع–

ةـيوـهجلاو ةـيوـهجلا ةـيـلودـلا تاـمـظـنملاو ةـيـلصنـقـلا وأ ةـيساـموـلـبدـلا تاـثـعــبــلا ناوــعأل يصخشلا لاــمــعــتسالــل
،رئازجلاب ةدمتعملا ةيعرفلا

وأ ةيسامولبدلا تاثعبلل يمسرلا لامعتسالا لجأ نم ايلحم ةانتقملا ،دوقولا اهيف امب ،تاجتنملا–
ةهجوملاو ،يسامولبدلا ماظنلا نم ةديفتسملا ةيعرفلا ةيوهجلاو ةيوهجلا ةيلودلا تامظنملاو ةيلصنقلا
،نييلصنقلا وأ نييسامولبدلا اهناوعأل يصخشلا لامعتسالل

تاياغل ةلمعتسملا وأ ةهجوملا ،ةيلودلا تامظنملا فرط نم زجنملا يلحملا ءانتقالاو تامدخلا ءادأ–
.ةيناسنإ

اهساسأ ىلع متي يتلا ةبتعلاو ةيراقعلا لاغشألا تايلمع غلبمل ىندألا دحلا اذكو ءافعإلا اذه حنم تايفيك ددحت
كرتشم رارق بجومب ،يصخشلا وأ يمسرلا مادختسالل ةهجوملاو ةانتقملا تاجتنملاو تامدخلا نع ءافعإلا حنم
.ةيلاملابو ةيجراخلا نوؤشلاب نيفلكملا نيريزولا  نيب
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،..................................................... )رييغت نودب( ....................................... -٧2 ىلإ -٤١
.نجاودلاو يشاوملا ةيذغأل هجوملا )ىتح رييغت نودب( ................... ةرذلاو ريعشلا عيب تايلمع -82
.ايلحم ةجتنملا نجاودلاو يشاوملا ةيذغأ ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت امك

..................................................... )رييغت نودب( ....................................... تايفيك ددحت
ينطولا ثارتلا تاطوطخمو ،ةيرثألا فحتلا وأ فحتلا ةعومجم وأ ةينفلا فحتلا نع لزانتلا -٩2

.فيشرألاو تاطوطخملا حلاصمو ةيمومعلا تابتكملاو فحاتملا ةدئافل

اذكو ينطولا ثارتلا تاطوطخمو ،ةيرثألا فحتلا وأ فحتلا ةعومجم وأ ةينفلا فحتلا ةمئاق ددحت
،ميظنتلا قيرط نع ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا حنم تايفيك

.”ريبكلا بونجلا وحن نيهجوتملا وأ نيمداقلا نيرفاسملل يوجلا لقنلا ركاذت -٠٣

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم١١ ةداملا ماكحأ ممتت:١٩ ةداملا

: داريتسالا دنع ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم اضيأ ىفعت:١١ ةداملا “

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

يفاقثلا ثارتلا نم فحتلا لكو ،ةماع ةفصب ،ةينفلا عطقلاو تاتوحنملاو تاحوللاو ةينفلا فحتلا )٩
،جراخلا يف دوجوملا ينطولا يفاقثلا ثارتلا عاجرتسا راطإ يف ةينطولا فحاتملا فرط نم دروتسملا ينطولا

.”ةيفحتملا تاعيمجتلا ءارثإل ًاهجوم كلذ نوكي امدنع

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٤١ ةداملا ماكحأ لدعت:2٩ ةداملا

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

.ايئزج وأ ايلك نمثلا ليصحت نم نوكتي )ىتح رييغت نودب( .......................... ،تاعيبملل ةبسنلاب - أ

راطإ يف ةققحملا تاعيبملل ةبسنلاب ايئزج وأ ايلك نمثلا ليصحت نم مسرلل ئشنملا ثدحلا نوكتي
.”.............................. )رييغت نودب يقابلا( .......................... ةيمومعلا تاقفصلا

 : يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٥١ ةداملا ماكحأ لّدعت:٣٩ ةداملا

،................................... )رييغت نودب( ............................. عضاخلا لامعألا مقر لمشي:٥١ ةداملا “

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

،ةدح ىلع  ةرتوفم نوكت )ىتح رييغت نودب( ................................................................................... )2

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

 : ـل ةبسنلاب )٤
،........................................................ )رييغت نودب( ................................................................... )أ

،........................................................ )رييغت نودب( ................................................................ )ب
،........................................................ )رييغت نودب( ................................................................. )ج
،ةققحملا تاداريإلاو باعتألل يلامجإلا غلبملا نم ةرحلا نهملا باحصأل )د

.”......................................................... )رييغت نودب( .......................................................... )٦ و )٥

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٣2 ةداملا ماكحأ لدعت:٤٩ ةداملا
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:  %٩ ـب  ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل ضّفخملا لدعملا ددحي:٣2 ةداملا “

: هاندأ ةنّيبملا تامدخلاو تايلمعلاو لاغشألاو داوملاو تاجتنملا ىلع لدعملا اذه قبطيو

: هاندأ ةروكذملا اهتاقتشم وأ تاجتنملاب ةقلعتملا عيبلا تايلمع )١

،..................................)رييغت نودب(.............................................. )٤ ىلإ )2
،تانكسلا هذه عيب تايلمع اذكو اهتئيهتب ةقلعتملا كلتو تانكسلا ءانب يف مهاست يتلا تايلمعلا )٥
،...................................)رييغت نودب(........................................... )٠٣ ىلإ )٦
،ةاغلم  )١٣
،....................................)رييغت نودب(.................................................... )2٣
،تالئاعلل هجوملا برشلل حلاصلا ءاملاب ةعزوملا تاسسؤملا لبق نم ديوزتلا )٣٣
٧١-١٠-٣١-٠١-٠٠و٧١-١٠-2١-٠١-٠٠ مقر ةيعرفلا ةيكرمجلا ةفيرعتلل ةعباتلا ماخلا ركسلا عيب تايلمع )٤٣

٧١-١٠-٩٩-١١-٠٠ ةــيــعرـــفلا ةيـــكرمجلا ةفيرعـــتلل ةعباتلا ضـــيـــبألا رــــكــسلا عـيـــب تاـيـــلـــمع اذــكو٧١-١٠-٤١-٠١-٠٠و
،٧١-١٠-٩٩-٩١-٠٠و

.”يئامنيسلا ضرعلا تاعاق لوخد ركاذت )٥٣

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم2٤ ةداملا ماكحأ لدعت:٥٩ ةداملا

نم داوملا ماكحأ ةاعارم ةطيرش ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ديفتسي نأ نكمي:2٤ ةداملا “
 : نوناقلا اذه نم٩٤ ىلإ٣٤

،............................................. )رييغت نودب( ................................................ )٣ ىلإ )١
.”طاشنلل ةيسيئرلا ةادألا )ىتح رييغت نودب( .................... تازيهجتلا تاينتقم )٤

.لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٩٥ ةداملا ماكحأ ىغلت:٦٩ ةداملا

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٣8 ةداملا ماكحأ لدعت:7٩ ةداملا

جراخ ميقم )ىتح رييغت نودب( ........................... ينتقملا فرط نم عفديو ايلآ مسرلا ىفصي:٣8 ةداملا “
.”رئازجلا

: يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم١٦١ ةداملا ماكحأ لدعت:٨٩ ةداملا

: يتأي امك ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا جتان عزوي:١٦١ ةداملا “

: لخادلا يف ةققحملا تايلمعلل ةبسنلاب -١

تاجوتنملا نييعتةيكرمجلا ةفيرعتلا مقر

١٠-١٠

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

2١-٠2

٧-٩٣-٠١-٠٠2-82

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

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

..................)رييغت نودب( .............. )ةلاعف ريغ ةتيم وأ ةلاعف ةيح( رئامخ

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

.................................................................... )رييغت نودب يقابلا( ................................................................
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،ةلودلا ةينازيم ةدئافل% ٥٧•
،ةرشابم تايدلبلا ةدئافل% ٠١•
.ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ةدئافل% ٥١•
.ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو )ىتح رييغت نودب( .............................. تايلمعلل ةبسنلاب
: داريتسالا دنع ةققحملا تايلمعلل ةبسنلاب –2
،ةلودلا ةينازيم ةدئافل ٥8%•
.ميظنتلا قيرط نع )ىتح رييغت نودب( ...................................... ةدئافل% ٥١•

نماضتلا قودنصل ةدئاعلا ةصحلا صصخت )ىتح رييغت نودب( ...........زجنت يتلا تايلمعلل ةبسنلاب
  .”يواستلاب عزوتو ،ةيالولا سفنل ةعباتلا ةيدودحلا تايدلبلل ةرشابم ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو

سماخلا مسقلا
ةرشابملا ريغ بئارضلا

)نايبلل (
رركم سماخلا مسقلا

ةيئابج تاءارجإ

،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم لوألا ءزجلا نم ثلاثلا بابلا نم لوألا لصفلا ناونع لدعي:٩٩ ةداملا
 : يتأي امك ررحيو

لوألا لصفلا“
”ةيحالفلا ليخادملا ديدحـت تاءارجإ

.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٧ ةداملا ماكحأ ىغلت:٠٠١ ةداملا

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق  ماكحأ نمض رركم٧ ةدام ثدحت:١٠١ ةداملا

تافيرعتلا قفو ،لخدلا ىلع ةبيرضلل ساسأك ةدمتعملا ةيحالفلا ليخادملا ديدحت متي: رركم٧ ةداملا “
.نوناقلا اذه نم٠١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيئالولا ةنجللا اهددحت يتلا لالغتسالاب ةطبترملا فيلاكتلاو

كلذو ،ةقطنملا ةيجاتنإ وأ ةدحولا وأ جاتنتسالا قيرط نع ،ةلاحلا بسح ،فيلاكتلاو تافيرعتلا هذه ددحت
.تايدلب عومجم وأ ةيدلب وأ ةيالو لكل ةبسنلاب

فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”ةحالفلاب

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأ نمض١ رركم٧ ةدام ثدحت:2٠١ ةداملا

: بسح ةيحالف ةرمثتسم لكل ةبسنلاب لخدلا ددحي ،يحالفلا طاشنلل ةبسنلاب:١رركم٧ ةداملا “
،تاعورزملا ةعيبط–
،ةعورزملا تاحاسملا–
.دودرملا طسوتم–
يضارألا ةيجاتنإو يقسلاو ةعارزلا لئاسو نم الك رابتعالا نيعب ذخألا بجي ،دودرملا ديدحت لجأ نم

.ةعورزملا
: ديدحتب ،نوناقلا اذه نم٠١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةنجللا موقت
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،ةيمكلاب هنعً ارّبعم راتكهلا يف طسوتملا دودرملا–
هيلع لصحتملا حجرملا طسوتملاب ،ةلاحلا بسح ،طبترت يتلاو ةدحولل وأ راتكهلل ةطسوتملا راعسألا–

،تايدلب عومجم وأ ةيدلبلا وأ ةيالولا فرط نم امهدادعإ متي ىصقأ دحو ىندأ دح نم اقالطنا
.”راتكهلا يف فيلاكتلا–

 : يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق  ماكحأ نمض2 رركم٧ ةدام ثدحت:٣٠١ ةداملا
: بسح لخدلا ددحي ،يشاوملا ةيبرتل ةبسنلاب:2رركم٧ ةداملا “
،لامجلاو زعاملاو نافرخلاو راقبألا ومن–
تاــجوــتــنــمو نوزــلحلا ةــيــبرــتو بنارألاو نــجاودــلا تاــطاشنــل ةــبسنــلاــب ةــقــقحملا تاـــيـــمـــكـــلا وأ ددـــعـــلا–

،تايرطفلا تارمثتسم
.”لحنلا ةيبرت طاشنل ةبسنلاب لحنلا ايالخ ددع–

 .ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق  نم٩ و8 نيتداملا ماكحأ ىغلت:٤٠١ ةداملا

،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم لوألا ءزجلا نم ثلاثلا بابلا نم يناثلا لصفلا ناونع لدعي:٥٠١ ةداملا
    : يتأي امك ررحيو

”ةنجللا ريسو ةليكشت “

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٠١ ةداملا ماكحأ لدعت:٦٠١ ةداملا
: نم نوكتت ةيلحم ةنجل ،ةيالو لك ىدل أشنت:٠١ ةداملا “
،اسيئر ،بئارضلل يئالولا ريدملا–
،يعرف ريدم ةبتر هل يذلا هلثمم وأ ،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ريدم–
،يعرف ريدم ةبتر هل يذلا هلثمم وأ  ،ةيالولل ةيئاملا دراوملا ريدم–
،ةيالولا ىوتسم ىلع ةدجاوتملا ةحالفلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع لثمم–
،ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا نع لثمم–
،نيبرملل ةينطولا ةيلارديفلا نع لثمم–
،نيحالفلل ينطولا داحتالا نع لثمم–
.)يئالولا يبعشلا سلجملاب يرلاو ةحالفلا ةنجل سيئر( يئالولا يبعشلا سلجملا نع لثمم–

.يراشتسا رود هل ريبخب ،ةجاحلا دنع ،نيعتست نأ ةنجللا نكمي
يئالولا ريدملا هنّيعي ،بئارضلل يسيئر شتفم ةبتر ،لقألا ىلع ،هل نوع ىلإ ررقملاو بتاكلا ماهم لكوت

.بئارضلل
ةنسلا ليخادم ديدحت دصق ،اهسيئر نم ءاعدتسال اعبت ،ةنس لك نم رياربف لوأ لبق ةنجللا عمتجت

.ةيضاملا
ءاضعألا ةيبلغأ روضحب دقعي نأ بجي يذلا عامتجالا خيرات نم اموي )٠2( نيرشع لبق ءاضعألا ىعدتسي

.سيئرلا مهيف نمب
.نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغأ فرط نم ةنجللا اهددحت يتلا تافيرعتلا ىلع قيدصتلا بجي

.ًاحجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يف
.”ةسلجلا لالخ عامتجالا رضحم ىلع عيقوتلا نيرضاحلا ءاضعألا ىلع بجي
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 : يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق  ماكحأ نمض رركم٠١ ةدام ثدحت:7٠١ ةداملا
بئارضلل يوهجلا ريدملا هردصي رارق بجومب ةددحملا تافيرعتلا ىلع قيدصتلا متي: رركم٠١ ةداملا “

.ةنجللا لاغشأ ءاهتنا خيرات نم ءادتبا،ًاموي )٠٣( نيثالث لجأ لالخ
.اهيلع قداصملا تافيرعتلا رخآب لمعلا متي ،ةنجللا داقعنا مدع ةلاح يف
.”ةينعملا ةنسلا نايلت نيتللا نيتنسلا دعب اهب لمعلاو تافيرعتلا هذه دامتعا نكمي ال
 : يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم١١ ةداملا ماكحأ لدعت:٨٠١ ةداملا
هتاداريإب اصاخ احيرصت بتتكي نأ يشاوم يبرم وأ يحالف رمثتسم لك ىلع نّيعتي:١١ ةداملا “

لالخ ،هترمثتسم دجاوت ناكمل بئارضلل يراوــــجلا زــكرــملا وأ بــئارــضلا ةيشــتــفــم ىلإ هــلــسرــيو ةــيـــحالــــفلا
.ةنس لك نم سرام نم لوألا ىدعتي ال لجأ

: ةيتآلا تانايبلا حيرصتلا اذه نمضتي نأ بجيو
،ىصحملا ليخنلا ددعو تاعورزملا عون بسح ةعورزملا ةحاسملا–
،بنارألاو نجاودلاو لامجلاو زعاملاو منغلاو رقبلا  : ةليصفلا بسح سوؤرلا ددع–
،لحنلا ايالخ ددع–
.ضرألا نطاب لخاد بيدارس يف تايرطفلا لالغتسا تاطاشن نم ةققحملا تايمكلا–
.”ٍلات لمع موي لوأ ىلإ قاقحتسالا لجأ ددمي ،ةينوناق ةلطع موي حيرصتلا عاديإل لجأ رخآ فداصي امدنع

: يتأي امك ررحتو ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم٣8 ةداملا ماكحأ لدعت:٩٠١ ةداملا
بجومب اهيلع صوصنملا تاءارجإلاو طورشلا بسح ىوعدلا حاتتفا ةضيرع عدوت نأ بجي -٣8:١ ةداملا“

.ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق ماكحأ

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

،................................................... )رييغت نودب( ........................................................... -٣

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

سداسلا مسقلا
ةفلتخم ةيئابج ماكحأ

نوناق نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ يف خرؤملا٤٠-٦٠ مقر رمألا نم٣١ ةداملا ماكحأ لدعت:٠١١ ةداملا
ربمسيد١٣ يف خرؤملا٦١-٠2 مقر نوناقلا نم٤٧ ةداملا بجومب ةممتملاو ةلدعملا ،٦٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

: يتأي امك ررحتو ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس
.ةيلاملاو ةيكنبلا )ىتح رييغت نودب( ............................. سسؤت :٣١  ةداملا “
.نيينوناقلا هيلثمم ىلإ ليجستلا اذه دتمي ،يونعم صخش فرط نم ةفلاخملا بكترت امدنع

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

نوناق نم١٤ ةداملاب ةممتملاو ةلدعملا ،٣٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم٧٦ ةداملا ماكحأ لدعت:١١١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٦١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم٧٣ ةداملابو ،٥١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

.عفدلا ةيرود بسح )ىتح  رييغت  نودب( ........................ نكسلا  ىلع  يونس  مسر  سسؤي:٧٦ ةداملا “
.تايدلبلا ةدئافل  مسرلا  اذه  جتان  عفدي

.”................................... )رييغت  نودب يقابلا( ............................. قيبطت  تايفيك ددحت
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١٣ قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ٩2 يف خرؤملا٦١-٥٠ مقر نوناقلا نم٦٤ ةداملا ماكحأ ىغلت:2١١ ةداملا
يف خرؤملا٠١-٤١ مقر نوناقلا نم2٥ ةداملاب ةلدعملا ،٦٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد
.٥١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٤١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٦٣٤١ ماع لوألا عيبر8

ةداعإل اًيرصح ةهجوملا علسلا تادراو ىلع قبطي ،%2 لدعمب عاطتقا ،داريتسالا دنع ،سسؤي:٣١١ ةداملا
.اهلاح ىلع عيبلا

موسرلاو قوقحلا كلذ يف امب ،ةدروتسملا علسلل ةيلامجإلا ةميقلا نم عاطتقالا اذه باسح ساسأ نوكتي
.تقؤملا يفاضإلا يئاقولا قحلا ءانثتساب ،داريتسالا دنع ةقحتسملا

ةميقلا ىلع مسرلا طورش سفن بسح كرامجلا حلاصم ىوتسم ىلع عفدي يذلا عاطتقالا اذه نوكي
.ةقحتسملا تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا غلبم نم مصخلل الباق ،ةفاضملا

.ةلودلا ةينازيم ةدئافل عاطتقالا اذه تادئاع صصخت

ىدل نيفرعملا ريغ نيــيونعملاو نييــعيــبطلا صاـــخــشألا ىلع ةــيئاــبـــجلا تاـــبوـــقـــعلا قــــبـــطـــت ال:٤١١ ةداملا
متي مل يتلا ،تامدخلا وأ لاغشألا وأ جاتنإلا وأ عيبلا ةداعإل ءارشلا ةطشنأل نيسرامملاو ،ةيئابجلا حلاصملا
،22٠2 ةنس نم ربمسيد١٣ زواجتي ال لجأ يف مهسفنأ نع فيرعتلل اًيئاقلت نومدقتي نيذلاو ،اهب حيرصتلا

.ةيئابج ةباقر ةيلمع يف عورشلا لبق يئاقلتلا فيرعتلا ةيلمع متت نأ ةطيرش

قيقحت دصق  ،اهعاونأ ىتشب تالماعمب رركتمو يدايتعا لكشب نوموقي نيذلا دارفألا عضخي:٥١١ ةداملا
يف اهيلع صوصنملا موسرلاو بئارضلل ،يراجتلا نوناقلا ماكحأ موهفمب ةيراجت الامعأ ربتعت يتلاو ،حبرلا
 .ةققحملا تايلمعلا ةعيبط ةاعارم عم ،حابرألاو لامعألا مقر صخي اميف ،لوعفملا يراسلا يئابجلا عيرشتلا

لبق نم اهتنياعم تمت يتلا تالماعملا ددعو مجح ىلإ رظنلاب ،رركتملاو يدايتعالا عباطلا ريدقت متي
.ةيئابجلا ةرادإلا  حلاصم

نيب كرتشم رارق بجومب ،ةداملا هذه قيبطت قرطو ةرركتملاو ةيدايتعالا ةعيبطلا ريدقت رايعم ددحي
.ةراجتلابو ةيلاملاب نيفلكملا نيريزولا

٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا نم8٦ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٦١١ ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا

.ةيغبتلا تاجتنملا عيب تايلمع ىلع %٥ ةبسنب ررحم يفازج مسر أشني  :8٦ ةداملا “

عفديو ،ةزجنم عيب ةيلمع لك ناونعب ،عنصملا نم جورخلا دنع غبتلا يجتنم لبق نم مسرلا اذه عطتقي
رهشلا نم ىلوألا اموي )٠2( نيرشعلا لالخ نيجتنملا فرط نم ،ايميلقإ صتخملا بئارضلا ضباق ىلإ ايرهش

.عاطتقالا رهش يلي يذلا

نيعئابلا عم ةزجنملا عيبلا تايلمع غلبم ىلع هليمحت ةداعإ ،مسرلا اذه اولمحت نيذلا نيعزوملا ىلع بجي
.ةئزجتلاب

.نيعزوملاو نيجتنملا فرط نم ةدعملا ريتاوفلا يف ،ةدرفنم ةفصب ،مسرلا اذه غلبم راهظإ بجي

.ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلل عضاخلا يبيرضلا ساسألا نمض يفازجلا مسرلا اذه غلبم جردي ال

نم مسرلا اذه مصخي ،يقيقحلا حبرلا ماظنل نيعباتلا ةئزجتلاب نيعئابلا ةبيرضلاب نيفلكملا صخي اميف
.ةبيرضلل ةعضاخلا ةجيتنلا

باسح ءاعو يف مسرلا اذه جمدي ال ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٥١ ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب
 .”ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا
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١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خرؤملا٤١-٩١ مقر نوناقلا نم٩٦ ةداملا ماكحأ لدعت:7١١ ةداملا
٧٠-٠2 مقر نوناقلا نم٣٣ ةداملا بجومب ةلدعملا ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاوش2١ يف خرؤملا
ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف خرؤملا٦١-٠2 مقر نوناقلا نم٦8 ةداملا بجومب ةلدعملا

: يتأي امك ررحتو ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2

ينــــهــــملا طاــشــــنلا ىلع مــــسرلا نم ”ةئــــشان ةســـسؤم“ ةــــمالع لمــــحت يتلا تاســــــسؤــــملا ىفــــعت:٩٦ ةداملا “
)٤( عبرأ ةدمل ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا نم اذكو ،تاكرشلا حابرأ ىلع وأ يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا وأ

.ديدجتلا ةلاح يف ،ةيفاضإ )١( ةنس عم ،”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع ىلع لوصحلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس

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

١٠٠2 ةنس ربمسيد22 يف خرؤملا١2-١٠ مقر نوناقلا نم٦٣ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٨١١ ةداملا
ربمسيد82 يف خرؤملا22-٣٠ مقر نوناقلا نم٤٥ ةداملا بجومب ةلدعملا ،2٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

يف خرؤملا٩٠-٩٠ مقر نوناقلا نم٣٤ ةداملا بجومب ةلدعملا ،٤٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٣٠٠2 ةنس
٦١-١١ مقر نوناقلا نم٠٧ ةداملا بجومب ةلدعملا ،٠١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩٠٠2 ةنس ربمسيد٠٣
مقر نوناقلا نم٦٠١ ةداملا بجومب ةلدعملا ،2١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو١١٠2 ربمسيد82 يف خرؤملا

نم٥2 ةداملا بجومب ةلدعملا ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ يف خرؤملا٤١-٩١
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش٧2 يف خرؤملا٧٠-١2 مقر رمألا
 : يتأي امك رّرحتو ،١2٠2 ةنسل

ةمزر لك نع جد٧٣ ـب هغلبم دّدحي )ىتح رييغت نودب( ...................... ىلع يفاضإ مسر سسؤي:٦٣ ةداملا “
.كالهتسالل يلخادلا مسرلا )ىتح رييغت نودب( ..................................... سيك وأ ةبلع وأ

 : يتأي امك ةيغبتلا تاجتنملا ىلع يفاضإلا مسرلا دئاع عزوي

،......................................... )رييغت نودب( ............................. جد٧ •

،......................................... )رييغت نودب( ............................. جد2 •

،......................................... )رييغت نودب( ........................... جد٠١ •

،......................................... )رييغت نودب( ............................. جد٣ •

.......................................... )رييغت نودب( ........................... جد٥١ •

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

ويلوي22 قفاوملا٠٣٤١ ةنس بجر٩2 يف خرؤملا١٠-٩٠ مقر رمألا نم2٤ ةداملا ماكحأ لدعت:٩١١ ةداملا
٤١-٩١ مقر نوناقلا نم٠٧ ةداملا بجومب ةلدعملا ،٩٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩٠٠2 ةنس

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خرؤملا
٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاوش2١ يف خرؤملا٧٠-٠2 مقر نوناقلا نم٤٣ ةداملا بجومب ةلدعملا

: يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو

ربمسيد١٣ ةياغ ىلإو ةيلاقتنا ةفصب ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل ضفخملا لدعملل عضخت:2٤ ةداملا “
يحاـيسلا ماـعـطإلاو ةـيـندـعملا تاـماـمحلاو ةـيـقدـنــفــلاو ةــيــحاــيسلا تاــطاشنــلاــب ةــلصتملا تاــمدخلا ،٤2٠2 ةـــنس

 .”يحايسلا لقنلل تارايسلا ريجأتو رافسألاو فنصملا

مقر نوناقلا نم٦٧و٥٧و٤٧ و٣٧ داوملا اذكو ،ةممتملاو ةلدعملا ،2٧ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٠2١ ةداملا
ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١
: يتأي امك ررحتو ،8١٠2
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.يفتاهلا ديصرلل )ىتح رييغت نودب( ..................... أشني:2٧ ةداملا “

.يسيئر عزوم )ىتح رييغت نودب( ....................... مسرلا ةبسن ددحت

بجوتي نيذلا ،عاطــتقا لك ءاــنثأ ةيكلـساللاو ةيكلــسلا تالصاوـــملا يلماــعتم فرــط نم مـــسرلا اذه لّصحي
يلي يذلا رهشلا نم )٠2( نورــــشعلا مويلا هاصــقأ لـــجأ يف كلذو ،هل نيــــعباتلا بئارـــضلا ضــباق ىلإ هعـــفد مهــيلع
مداقتلاو تاعزانملاو تابوقعلاو ةبقارملاو ليصحتلا دعاوقل مسرلا اذه عضخيو .عاطتقالا هيف مت يذلا رهشلا
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا لاجم يف ةقبطملا

 .”ةلودلا ةينازيم ةدئافل مسرلا اذه جتان صصخي

تالاـــصتالاو دـــيرــبلا طبـــض ةطلـــسل يوـــنــسلا لاـــمـــعألا مــــقر ىلع %٥,٠ هــتـــبـــسن مـــسر أشــــني:٣٧ ةداملا “
 .ةينورتكلإلا

رهش نم )٠2( نورشعلا هاصقأ لجأ يف كلذو ،ةطلسلا هذه هل ةعباتلا بئارضلا ضباق ىلإ مسرلا اذه عفدي
 .لامعألا مقر قيقحت اهلالخ مت يتلا كلتل ةيلاوملا ةنسلا نم سرام

لاـجـم يف ةـقـبـطملا مداـقـتــلاو تاــعزاــنملاو تاــبوــقــعــلاوةـبــقارملاو لــيصحــتــلا دــعاوــقــل مسرــلا اذــه عضخــي
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

 .”ةلودلا ةينازيم ةدئافل مسرلا اذه جتان صصخي

.روهمجلل ةحوتفملا )ىتح رييغت نودب( ........................ أشني:٤٧ ةداملا “

سرام رهش نم )٠2( نورشعلا هاصقأ لجأ يف كلذو ايميلقإ صتخملا بئارضلا ضباق ىلإ مسرلا اذه عفدي
 .لامعألا مقر قيقحت اهلالخ مت يتلا كلتل ةيلاوملا ةنسلا نم

بئارضلا لاجم يف ةقبطملا مداقتلاو تاعزانملاو تابوقعلاو ةبقارملاو ليصحتلا دعاوقل مسرلا اذه عضخي
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

.”ةلودلا ةينازيم ةدئافل مسرلا اذه جتان صصخي

ديوزتلا صيخارت يلماح نيلماعتملل يونسلا يفاصلا حبرلا ىلع %٥,٠ هتبسن مسر أشني:٥٧ ةداملا “
.تنرتنإلا تامدخب

نم )٠2( نورشعلا هاصقأ لجأ يف كلذو ،لماعتملا هل عباتلا بئارضلا ضباق ىلإ مسرلا اذه عفد متيو
ةرشابملا بئارضلا نوناق نم١٥١ ةداملا يف هيلع صوصنملا حيرصتلا عاديإل دّدحملا لجألا يلي يذلا رهشلا

 .ةلثامملا موسرلاو

بئارضلا لاجم يف ةقبطملا مداقتلاو تاعزانملاو تابوقعلاو ةبقارملاو ليصحتلا دعاوقل مسرلا اذه عضخي
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

.”ةلودلا ةينازيم ةدئافل مسرلا اذه جتان صصخي

.ةيئاضفو ةلاقنو )ىتح رييغت نودب( ................. عاطتقا أشني:٦٧ ةداملا “

نم )٠2( نورشعلا مويلا هاصقأ لجأ يف كلذو ايميلقإ صتخملا بئارضلا ضباقل عطتقملا غلبملا عفدي
 .عاطتقالا هــيــف مت يذـــلا رــهــشلا يلــي يذــلا رــهــشلا

لاجم يف ةقبطملا مداقتلاو تاعزانملاو تابوقعلاو ةبقارملاو ليصحتلا دـعاوــقل عاــطــتــقالا اذــه عــضــخــي
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

.”ةلودلا ةينازيم ةدئافل مسرلا اذه جتان صصخي

ةميقلا ىلع مسرلا نم ،ايلحم ةيتيزلا روذبلا قحس نع جتانلا قوحسملاو ماخلا تيزلا ىفعي:١2١ ةداملا
 .22٠2 ةنس يفناج لوأ نم ارابتعا ،تاونس )٥( سمخ ةدمل ،ةفاضملا
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ثلاثلا لصفلا
دراوملاب ةقلعتم ىرخأ ماكحأ

لوألا مسقلا
ةيكرمج ماكحأ

ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا نم٣ ةداملا ماكحأ لدعت:22١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس

: يتأي اميف صوصخلا ىلع كرامجلا ةرادإ ةمهم لثمتت:٣ ةداملا “
،طيحملا ىلع ةظفاحملا ) ىتح رييغت نودب( ................................. ةينوناقلا تاءارجإلا ذيفنت–
،بيرهتلا ةحفاكم–
،نييمومعلا ماظنلاو نمألاب سمت يتلا عئاضبلل نيعورشملا ريغ ريدصتلاو داريتسالا ةحفاكم–
،دودحلل ةرباعلا ةميرجلاو لاومألا ضييبت ةحفاكمب ،ةصتخملا حلاصملا عم قيسنتلاب ،مايقلا–
.”........................................ )رييغت نودب يقابلا( .................................... عئاضبلا نأ نم دكأتلا–

٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا نم2١ رركم٦١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٣2١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا

نم رارق بجومب نيرفاسملا فرط نم ةدروتسملا عئاضبلا ةميق ايفازج ددحت:2١ رركم٦١ ةداملا “
 .ةيلاملاب فلكملا ريزولا

ةدروتسملا عئاضبلا ةميق ديدحتل نوناقلا اذه نم٧ رركم٦١ ىلإ رركم٦١ نم داوملا ماكحأ قبطت ،هنأ ريغ
.”عيرسلا نحشلا قيرط نع وأ ةيديربلا مزرلا وأ ةيديربلا دورطلا قيرط نع

قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا نم١2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤2١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2

عــنــمــي يــتلا عئاــضــبلا لــك ،اقــلــطــم ارــظــح ةروــظــحــم عــئاــضــب دــعــت ،نوــناـــقلا اذـــه قــيــبـــطــتل -١2:١ ةداملا “
ىرخألا نيناوقلا وأ نوناقلا اذه ىلإ ادانتسا ،ناك لكش يأ وأ يكرمج ماظن يأ تحت ،اهريدصت وأ اهداريتسا
: سمت يتلا اميسال ،تناك ةفص يأب ،ةلصلا تاذ

،ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا وأ ماعلا نمألا وأ ماعلا ماظنلاب–
،ةيرثأ وأ ةيخيرات وأ ةينف وأ ةيفاقث ةميق اهل يتلا ةينطولا تاورثلا ةيامحب–
.ةيتابنلاو ةيناويحلا ةورثلا ةيامحب–

.انوناق ةلوخم تائيهل اهريدصت وأ اهداريتسا روصحملا كلت ةروظحم عئاضب دعتو

: امدنع ايبسن ارظح ةروظحم ريدصتلل ةدعملا وأ ةدروتسملا ةعاضبلا ربتعت -2

لالخ نّيبت اذإ ،ةصاخ تاءارجإ مامتإ وأ ةداهش وأ ةصخر ميدقتب ّالإ ريدصتلا وأ داريتسالاب حمسي ال -أ
: يتأي ام ةبقارملا ةيلمع

،ةينوناق ةداهش وأ صيخرت وأ دنسب ةبوحصم نكت مل نإ–
.قيبطتلل ةلباق ريغ ةداهش وأ ةصخر قيرط نع ةمدقم تناك نإ–

ةيلمع لالخ نّيبت اذإ ،ةصاخ تاءارجإ مامتإ وأ ةداهش وأ ةصخر ميدقتب الإ عئاضبلا ةكرمجب حمسي ال -ب
: يتأي ام صحفلا

،ةينوناق ةداهش وأ صيخرت وأ دنس ميدقت متي مل هنأ–
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.قيبطتلل ةلباق ريغ ةداهش وأ ةصخر قيرط نع ةمدقم تناك اهنأ–
.”ايمسا مهل تحنم )ىتح رييغت نودب( ..................................... لاوحألا نم لاح يأب ،نكمي ال -٣

قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا نم٧٥ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٥2١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2

،كرامجلا بتكمل مدقي نأ ةنيفسلا ليكو وأ ةينوناق ةفصب لّوخملا هليكو وأ ناّبرلا ىلع بجي:٧٥ ةداملا “
: ءانيملا ىلإ ةنيفسلا لوصو نم ةعاس )٤2( نيرشعلاو عبرألا لالخ

ةحلصملا ناوعأ فرط نم وأ كرامجلا ناوعأ فرط نم الامتحا هيلع رشؤم وه امك ،ةلومحلاب حيرصتلا–
،ةيمسرلا هتمجرتب ،ءاضتقالا دنع ،اقفرم ،لحاوسلا سرحل ةينطولا

،ةرطخلا عئاضبلاب حيرصتلا–
   ،نيرفاسملا ةمئاق–
،ةنيفسلا ةنوؤمب حيرصتلا–
،مقاطلا دارفأ عئاضبو ةعتمأب حيرصتلا–
حلاصم اهب بلاطت دق يتلا )ىتح رييغت نودب( ................................ تاحيرصتلا وأ ىرخألا قئاثولا لك–

 .اهتمهم ذيفنتل ةيرورض يه يتلاو كرامجلا

.ةغراف نفسلا تناك ولو ىتح ،هالعأ ةروكذملا تاحيرصتلاو قئاثولا ميدقت بجي

.”............................ )رييغت نودب يقابلا( .......................... ةعاس )٤2( نيرشعلاو عبرألا ةدم يرست ال

قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا نم١٧ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٦2١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2

نم ءادتبا ، اموي )٥١( رشع ةسمخب ةتقؤملا نزاخملا يف عئاضبلا ثوكمل ىوصقلا ةدملا ددحت:١٧ ةداملا “
.تاحاسملا هذه ىلإ  اهلوخد خيرات

.كرامجلا ناوعأ روضحب )ىتح رييغت نودب( ..................................… ةبولطملا تايلمعلاب مايقلا نكمي

،يئاضق رضحم روضحبو ،كرامجلا ةرادإ نكمي ،ةينمأ بابسأب ةرربملا ةلجعتسملا ةلاحلا يف ،كلذ عمو
.”ةتقؤملا نزاخملا يف اهثوكم ةدم لالخ عئاضبلا صحفب مايقلا ضرف

٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا نم رركم8٩١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:72١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا

زواجتي وأ يواسي غلبم )ىتح رييغت نودب( ............................. نيرفاسملا ىلع بجي: رركم8٩١ ةداملا “
يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ةلئاط تحت كلذو ،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف ددحملا دحلا
نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا تافلاخم عمقب نيقلعتملاو لوعفملا ييراسلا يميظنتلاو يعيرشتلا نيماظنلا

 .كرامجلا حلاصم ىدل حيرصت ميدقت ،فرصلاب
.هترايس يف )ىتح رييغت نودب( ......................................................... دصقي
.ريهظتلل )ىتح رييغت نودب( ......................................................... قبطت
.ينورتكلإلا حيرصتلا ىلإ ءوجللا رفاسملا نكمي
،ةيميظنتلا تاءارجإلا يفوتسي نأ لبق ،ةبقارملل ةصصخملا نكامألا دودح ربعي يذلا رفاسملا ربتعي

.هب حيرصتلا بجاولا دحلا نم لقأ غلابم زوحي وأ هب حرصي ام زوحي ال هنأك
.”............................................... )رييغت نودب يقابلا( ...............................................
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قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا نم٣١2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٨2١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2

: موسرلاو )ىتح رييغت نودب( ....................... ىلع ةدايز:٣١2 ةداملا “

،................................................... )رييغت نودب( ................................... )ح ىتح )أ

يوتحت يتلا ،عيرسلا نحشلا وأ ديربلا قيرط نع مهيلإ لسرملا ىلإ ،ايضرع ،لصت يتلا تايلاسرإلا -ط
.هب صخرملا دحلا اهتميق زواجتت الو ايراجت اعباط يستكت ال عئاضب ىلع

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

قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا نم٥٣2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٩2١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2

 : صخي يفرظ داريتساب رمألا قلعتي امدنع:٥٣2 ةداملا “

 .اهداريتسا ةبسانمب )ىتح رييغت نودب( ............................................................. -أ

نأشلا وه امك ،ةيلاملا نيناوق بجومب هميق دودحو هبسن دّدحت يذلا هالعأ روكذملا يفازجلا مسرلا لّصحي
.”يكرمجلا لاجملا يف

قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا نم٠٠٣ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٠٣١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2

: عيبب )ىتح رييغت نودب( ............................. كرامجلا ةرادإل زوجي:٠٠٣ ةداملا “

،ةزوجحملا لقنلا لئاسو–

: ةزوجحملا عئاضبلا–

،فلتلل ةلباقلا )أ

،راعسألا بلقتل ةضرع يه يتلا )ب

،ظفحلل ةصاخ افورظ بلطتت يتلا )ج

.نييمومعلا ةحصلا وأ نمألا ىلع ارطخ اهنيزخت نكامأ يف اهؤاقب لكشي يتلا )د

،ةزوجحملا ةيحلا تاناويحلا–

عفر ضرع نوفلاخملا ضفر يتلا ،انوناق ةقحتسملا تامارغلا دودح يف نامضك ةفوقوملا لقنلا لئاسو–
وأ زجحلا رضحم يف اًتبثمو ًاحيرص ضفرلا اذه ناك ءاوس ،اهتميق عاديإ وأ عفدلل ةلباق ةلافك لباقم اهيلع ديلا

.همالتسا خيرات نم مايأ٠١ لجأ يف اهيلع ىصوم ةلاسرب لسرملا كرامجلا ةرادإ ءاعدتسال ةباجتسالا مدعب

.اهعيب )ىتح رييغت نودب( .................. عيبلاب صيخرت ىلع لوصحلا دعبو

نأب همالعإ عم ،مايأ )٣( ةثالث فرظ يف عيبلا ةصخر نمضتملا رمألا ينعملا فرطلا كرامجلا ضباق  غلبي
.هبايغ يف مأ هروضحب ءاوس كلذو ،اروف رشابيس عيبلا

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

١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا نمض رركم١٠٣ ةدام ثدحت:١٣١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي
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كرامجلا ةرادإ موقت ،لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاب لالخإلا نود: رركم١٠٣ ةداملا “
: اهنع ىلختملا وأ ايئاهن اهترداصم تمت يتلا كلتو ةزوجحملا عئاضبلا فالتإب

 ،كالهتسالل ةحلاصلا ريغ–
،يمومعلا ماظنلا وأ يمومعلا نمألا وأ ةماعلا قالخألا وأ ةماعلا ةحصلاب سمت يتلا–
ميظنتلاو عيرشتلا يف هيلع صوصنم وه امك فالتإلا ريغ ىرخأ ةهجو اهؤاطعإ نكمي ال يتلاو ةدلقملا–

،لوعفملا ييراسلا
.ةينوناق عناوم دوجول اهنع لزانتلا وأ اهعيب نكمي ال يتلا–

صيخرتب ّالإ اهفالتإ متي ال ،يئاهن مكح اهنأشب ردصي مل يتلا ةزوجحملا عئاضبلل ةبسنلاب ،هنأ ريغ
.كرامجلا ةرادإ نم بلط ىلع ءانب ايميلقإ صتخملا ةمكحملا سيئر نع رداص

ةيميظنتلاو ةينوناقلا لاكشألا نمض تانّيع ذخأب رمأ رادصإ فالتإلاب صخر يذلا ةمكحملا سيئر نكمي
.رمألا يف ةددحملا ةدملل ،ينعملا كرامجلا ضباق اهب ظفتحي عئاضبلل ةيفصو روص ذخأ وأ

عم ،هرودص خيرات نم مايأ )٣( ةثالث لالخ فالتإلاب صيخرتلا نمضتملا رمألاب ينعملا فرطلا غيلبت متي
 .هبايغ يف وأ هروضح يف ءاوس ،اروف ،فالتإلا ةيلمع متتس هنأب حيرصتلا

.ينعملا كرامجلا بتكمل يجراخلا بابلا ىلع صيخرتلا قلعي ،لوهجم ىلع زجحلا ىرجُي امدنع

.رضحم ريرحتب فالتإلا ةيلمع ةنياعم متت

.نوناقلا اذه موهفم بسح عئاضبلا نع نيلوؤسملا صاخشألا قتاع ىلع عئاضبلا فالتإ فيراصم عقت
.يكرمجلا لاجملا يف هب لومعم وه امك اهليصحت متي

فالتإ فيراصم ةيمومعلا ةنيزخلا لمحتت ،نيلوهجم نولوؤسملا صاخشألا نوكي امدنع ،هنأ ريغ
.عئاضبلا

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت

٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا نم رركم٥2٣ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:2٣١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا

رهشأ )٦( ةتس نم سبحلا )ىتح رييغت نودب( ............. ةيناثلا ةجردلا نم ةحنج دعت: رركم٥2٣ ةداملا “
.”)2( نيتنس ىلإ

يناثلا عيبر لوأ يف خرؤملا١2-٤8 مقر نوناقلا نم ،ةممتملاو ةلدعملا ،٦٥١ ةداملا ماكحأ ىغلت:٣٣١ ةداملا
  .٥8٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٤8٩١ ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا٥٠٤١ ماع

٣٣٤١ ماع رفص٣ يف خرؤملا٦١-١١ مقر نوناقلا نم ،ةممتملاو ةلدعملا ،٦٥ ةداملا ماكحأ ىغلت:٤٣١ ةداملا
 .2١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو١١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا

نوكت يتلا ةديدجلا عئاضبلا صيلخت ،فرصلاو ةيجراخلا ةراجتلا ةبقارم تاءارجإ نم ىفعي:٥٣١ ةداملا
يف ةاوتحملا وأ رفاسم فرط نم ةدروتسملا ءاوس ،اهتلاح ىلع اهقيوست نودب ينهم طاشن ةسراممل ةهجوم
نحشلا دورط ربع وأ ةيديربلا دورطلا ربع وأ لئاسرلا ديرب ربع مهيلإ لسرملا ىلإ لصت يتلا تايلاسرإلا
 .)جد٠٠٠.٠٠١( رانيد فلأ ةئام ةميق دودح يف ،عيرسلا

،ةعاضبلا ةميق نم %٥٧ لدعمب يفازج مسرل ةداملا هذه ماكحأ راطإ يف ةدروتسملا عئاضبلا عضخت
.كرامجلا نوناق نم اهدعب امو٦١ ةداملل اقبط ةددحملا

.امهب حومسم ةهجو وأ ماظنل يفازجلا مسرلل عضاخلا دحلا اهتميق زواجتت يتلا عئاضبلا عضخت
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ةاوتحملا ةديدجلا عئاضبلا صيـلخت ،فرصلاو ةيجراخلا ةراجتلا ةبقارم تاءارجإ نم ىفعي:٦٣١ ةداملا
نحشلا دورط ربع وأ ةيديربلا دورطلا ربع وأ لئاسرلا ديرب ربع مهيلإ لسرملا ىلإ لصت يتلا تايلاسرإلا يف

نوناق نم )”ط“ ةرقفلا(٣١2 ةداملا يف هيلع صوصنملا ءافعإلا ةميق دح اهتميق زواجتت امدنع ،عيرسلا
 .)جد٠٠٠.٠٠2( رانيد فلأ اتئام هردق ةميق فقس عم كرامجلا

.كرامجلا نوناق نم )”ط“ ةرقفلا(٣١2 ةداملا يف هيلع صوصنملا ءافعإلا ةميق دح ةميقلا فقس لمشي
: ةيتآلا تالدعملا دحأ بسح يفازج مسرل ةداملا هذه ماكحأ راطإ يف ةدروتسملا عئاضبلا عضخت
ةـفيرـعتـلا يف ةلجسملا موسرـلاو قوقـحلـل عماجلا لدعـملـل ةعـضاخلا عئاـضبـلل ةبسنلاب ،%٠٧ لدعـم–

،هيواسي وأ %٠٥نع لقي يذلا ةـيكرـمجلا
ةـفيرـعتـلا يف ةلجسملا موسرـلاو قوقـحلـل عماجلا لدعـملـل ةعـضاخلا عئاـضبـلل ةبسنلاب ،%٠٠١ لدعم–

،هيواسي وأ %٠8 نع لقي نكلو %٠٥ قوفي يذلا ةـيكرـمجلا
ةـفيرـعتـلا يف ةلجسملا موسرـلاو قوقـحلـل عماجلا لدعـملـل ةعـضاخلا عئاـضبـلل ةبسنلاب ،%٠2١ لدعـم–

،هيواسي وأ %٠2١ نع لقي نكلو %٠8 قوفي يذلا ةـيكرـمجلا
ةـفيرـعتـلا يف ةلجسملا موسرـلاو قوقـحلـل عماجلا لدعـملـل ةعـضاخلا عئاـضبـلل ةبسنلاب ،%٠٦١ لدعـم–

.%٠2١ قوفي يذلا ةـيكرـمجلا
)”ط“ ةرقفلا(٣١2 ةداملا يف هيلع صوصنملا ءافعإلا ةميق دح هتميق زواجتت دحاو جوتنم داريتسا ةلاح يف

 .يفازجلا مسرلل عضخت ةيلامجإلا هتميق نإف ،كرامجلا نوناق نم
.امهب حومسم ةهجو وأ ماظنل يفازجلا مسرلل عضاخلا دحلا اهتميق زواجتت يتلا عئاضبلا عضخت
ةدروتسملا ةدـيدجلا عئاضبلا صيلخت ،فرصلاو ةيجراخلا ةراجتلا ةبـقارم تاءارجإ نم ىفعي:7٣١ ةداملا

زواجــتت امدـــنع ،يراــــــجت عــــباط يأ نم ةدرجملاو رفاسملل يلئاـــــعلا وأ يصخــــشلا لامـعـــتسالل ةهـــجوم تناك اذإ
ةميق فــقــس عــم كراــمــجلا نوــناــق نــم )”ـه“ ةرقفلا(٣١2 ةداملا يف هــيلــع صوصنملا ءاــفــعإلا ةميــق دح اهتميق
.)جد٠٠٠.٠٠٣( رانيد فلأ ةئامثالث هردق

.كرامجلا نوناق نم ”ـه“ ةرقفلا ،٣١2 ةداملا يف هيلع صوصنملا ءافعإلا ةميق دح ةميقلا فقس لمشي
: ةيتآلا تالدعملا دحأ بسح يفازج مسرل ،ةداملا هذه ماكحأ راطإ يف ةدروتسملا عئاضبلا عضخت
ةـفيرـعتـلا يف ةلجسملا موسرـلاو قوقـحلـل عماجلا لدعـملـل ةعـضاخلا عئاـضبـلل ةبسنلاب ،%٠٧ لدعـم–

،هيواسي وأ %٠٥ نع لقي يذلا ةـيكرـمجلا
ةـفيرـعتـلا يف ةلجسملا موسرـلاو قوقـحلـل عماجلا لدعـملـل ةعـضاخلا عئاـضبـلل ةبسنلاب ،%٠٠١ لدعم–

،هيواسي وأ %٠8 نع لقي نكلو %٠٥ قوفي يذلا ةـيكرـمجلا
ةـفيرـعتـلا يف ةلجسملا موسرـلاو قوقـحلـل عماجلا لدعـملـل ةعـضاخلا عئاـضبـلل ةبسنلاب ،%٠2١ لدعـم–

،هيواسي وأ %٠2١ نع لقي نكلو %٠8 قوفي يذلا ةـيكرـمجلا
ةـفيرـعتـلا يف ةلجسملا موسرـلاو قوقـحلـل عماجلا لدعـملـل ةعـضاخلا عئاـضبـلل ةبسنلاب ،%٠٦١ لدعـم–

.%٠2١ قوفي يذلا ةـيكرـمجلا
)”ـه“ ةرقفلا(٣١2 ةداملا يف هيلع صوصنملا ءافعإلا ةميق دح هتميق زواجتت دحاو جوتنم داريتسا ةلاح يف

 .يفازجلا مسرلل عضخت ةيلامجإلا هتميق نإف ،كرامجلا نوناق نم
.امهب حومسم ةهجو وأ ماظنل يفازجلا مسرلل عضاخلا دحلا اهتميق زواجتت يتلا عئاضبلا عضخت
دــيرــــب رــبـــــع مهــــيلإ لسرــــــملا ىلإ لــــصت يتلا تاــــيلاـــسرإلا يف ةاوتـــحملا عئاــــضبلا ةمـــيق ددــــحت:٨٣١ ةداملا

نم )”ط“ ةرقفلا(٣١2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ،عيرسلا نحشلا يلماعتم ربع وأ ةيديربلا دورطلا وأ لئاسرلا
،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا
.)جد٠٠٠.٠١( رانيد فالآ ةرشعب ،ممتملاو لدعملا
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،هاندأ ةروكذملا ةيعرفلا ةيفيرعتلا دونبلل ةعباتلا تاجتنملا ةيكرمجلا قوقحلل عضخت :٩٣١ ةداملا
: ةيتآلا بسنلا بسح

ةيكرمجلا قوقحلاتاجتنملا نييعتيعرفلا يفيرعتلا دنبلا

5

30

5

30

5

30

5

30

5

30

5

30

30

30

30

30

30

30

8524.11.80.00

8524.11.99.00

8524.12.80.00

8524.12.99.00

8524.19.80.00

8524.19.99.00

8524.91.80.00

8524.91.99.00

8524.92.80.00

8524.92.99.00

8524.99.80.00

8524.99.99.00

8549.21.00.00

8549.29.00.00

8549.31.00.00

8549.39.00.00

8549.91.00.00

8549.99.00.00

٠٩ لصفلا ةزهجأل ةدعم - - -
 اهريغ - - - -
٠٩ لصفلا ةزهجأل ةدعم - - -
 اهريغ - - - -
٠٩ لصفلا ةزهجأل ةدعم - - -
 اهريغ - - - -
٠٩ لصفلا ةزهجأل ةدعم - - -
 اهريغ - - - -
٠٩ لصفلا ةزهجأل ةدعم - - -
 اهريغ - - - -
٠٩ لصفلا ةزهجأل ةدعم - - -
 اهريغ - - - -
تايراطب تادــشاـــحو تاــــــيراــــــطــــــب ىلـــــــــــع يوتــــــــــحت - -

،ةيقبئز حيتافمو ،ةيئابرهك تارخدمو ،ةيئابرهك
طشنم جاجزو ةيدوــثاكلا ةــعــشألا بــــيـــباـــنأ جاـــــجزو
يوتحت ةينورتكلإ وأ ةيئاـــبرـــهـــك تاـــنوـــكـــم وأ ،رـــخآ
يــــئاـــنـــث وأ صاــــصرلا وأ قـــبــئزلا وأ موــيـــمداــــكلا ىلـــع
)BCP( رولكلا ددعتم لينيفلا

 اهريغ - -
تاـــــيراــــطـــب تادــــشاــــحو تاـــيراـــطـــب ىلــــع يوـــتـــحت - -

،ةيقبئز حيتافمو ،ةيئابرهك تارخدمو ،ةيئابرهك
طشنــم جاــجزو ةــيدوــثاــكـــلا ةـــعشألا بيـــباـــنأ جاـــجزو
يوتحت ةينورتكلإ وأ ةيئابرهك تانوكم وأ ،رخآ
يئاــنــث وأ صاصرــلا وأ قـــبـــئزـــلا وأ موـــيـــمداـــكـــلا ىلع
)BCP( رولكلا ددعتم لينيفلا

 اهريغ - -
تاـــــيراــــطـــب تادــــشاــــحو تاـــيراـــطـــب ىلــــع يوـــتـــحت - -

،ةيقبئز حيتافمو ،ةيئابرهك تارخدمو ،ةيئابرهك
طشنــم جاــجزو ةــيدوــثاــكـــلا ةـــعشألا بيـــباـــنأ جاـــجزو
يوتحت ةينورتكلإ وأ ةيئابرهك تانوكم وأ ،رخآ
يئاــنــث وأ صاصرــلا وأ قـــبـــئزـــلا وأ موـــيـــمداـــكـــلا ىلع
)BCP( رولكلا ددعتم لينيفلا

 اهريغ - -
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يناثلا مسقلا
ةلودلا كالمأب قلعتت ماكحأ

22 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر٩2 يف خرؤملا١٠-٩٠ مقر رمألا نم٤٣ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٠٤١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٩٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩٠٠2 ةنس ويلوي

مسر ديدست )ىتح رييغت نودب( ............... يهيفرتلا يراقلا ديصلا ةسرامم ىلع بترتي:٤٣ ةداملا “
.يهيفرتلا يراقلا ديصلا ةصخر ىلع لوصحلل جد٠٠٠.2 هردق يونس

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

)جد٠٠٥( رانيد ةئامسمخب ددحت ،ديصلا ةسراممل ةهجوملا يضارألا ريجأتل ةيونس ةواتإ ثدحت:١٤١ ةداملا
.دحاولا راتكهلل

.ةلودلا ةينازيم ةدئافل ةواتإلا هذه جتان صصخي

قفاوملا٣2٤١ ماع لاوش٠2 يف خرؤـملا١١-2٠ مــقر نوـناقلا نم٣8 ةداملا ماــكحأ ممتتو لدعت:2٤١ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،٣٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد٤2

يتلا تاراقعلا ميمرتو ةنايص لاغشأب ةقلعتملا تاقفنلا فرص فرصلاب رمآلل زوجي ال:٣8 ةداملا “
ميدقت دعب ّالإ ةيلحملا تاعامجلا وأ ةلودلل ةعبات يرادإ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم وأ ةحلصم وأ ةئيه اهلغشت
ايميلقإ ةصتخملا ةلودلا كالمأ حلاصم فرط نم هيلع ارشؤمو هفرط نم ىضمم احيرصت يلاملا بقارملا ىدل
١٣ هاصقأ لجأ يف ةينطولا كالمألل ةعباتلا كالمألل ماعلا لودجلا يف ينعملا راقعلا ليجستب هلالخ نم مزتلي
.”٤2٠2 ةنسل ربمسيد

ثلاثلا مسقلا
ةيلورتبلا ةيابجلا

)نايبلل(

عبارلا مسقلا
ةفلتخم ماكحأ

.ةممتملاو ةلدعملا ،١٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم٤٥ ةداملا ماكحأ ىغلت:٣٤١ ةداملا

.ةمّمتملاو ةلدعملا ،8٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم٦٦ ىلإ٩٥ نم داوملا ماكحأ ىغلت:٤٤١ ةداملا

.ةممتملاو ةلّدعملا ،8٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم٦٥ ةداملا ماكحأ ىغلت:٥٤١ ةداملا

8١ قفاوملا2٣٤١ ماع نابعش٦١ يف خرؤملا١١-١١ مقر نوناقلا نم٤١ ةداملا ماكحأ ىغلت:٦٤١ ةداملا
.ةممتملاو ةلدعملا ،١١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو١١٠2 ةنس ويلوي

قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف خرؤملا٦١-٠2 مقر نوناقلا نم٣8 ةداملا ماكحأ ىغلت:7٤١ ةداملا
.١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣

عباــــــــــتلا ماـــــخلا اجوـــصلا تيز ،ةــــفاـــضملا ةميــقلا ىلع مــــسرلاو ةــــيكرمــجلا قوـــقــحلا نـــم ىفـــــعي:٨٤١ ةداملا
بترتي امدنع ،يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلا جاتنإل هجوملا ،٠٠.٠١.٠١.٧٠.٥١ مقر ةيعرفلا ةيفيرعتلا ةيعضولل
.ميظنتلا قيرط نع ددحملا راعسألا فقس يف زواجت هعاضخإ ءارجإ ىلع

،عيزوتلا لحارم فلتخم يف ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإ نم يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلا ديفتسي
.ددحملا راعسألا فقس زواجت دنع
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ةعباتلا اجوصلا روذب داريتسا تايلمع ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ىفعت امك
صلختسملا يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلا جاتنإل ةهجوملا ،٠٠.٠١.٠٩.١٠.2١ مقر ةيعرفلا ةيفيرعتلا ةيعضولل
.اجوصلا روذب نم

ضيوعت نم ةدافتسالا نييداصتقالا نيلماعتملا نكمي ال ،يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلا ريدصت ةلاح يف
 .جوتنملا اذه راعسأ

اذه رودص نم ءادتبا ،ارهش )2١( رشع ينثا لجأ يف ،اجوصلل ماخلا تيزلا يلوحم /يدروتسم ىلع بجي
 .ةينطولا قوسلا نم اهؤانتقا اّمإو ةيلوألا ةداملا جاتنإ ةيلمع ةرشابم اّمإ ،نوناقلا

نويداصتقالا نولماعتملا دقفي ،هالعأ ةرقفلا يف ةددحملا ةرتفلا ءاضقنا دعب جاتنإلا ةيلمع قالطنا مدع ةلاح يف
 .داريتسالا دنع ةيئابجلاو ةيكرمجلا تاءافعإلاو ضيوعتلا نم ةدافتسالا نوينعملا

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

٦١ قفاوملا2١٤١ ةيناثلا ىدامج٩ يف خرؤملا٥2-١٩ مقر نوناقلا نم٧١١ ةداملا ماكحأ لدعت:٩٤١ ةداملا
خرؤـــملا٤١-٩١ مقر نوناقلا نم88 ةداملاب ةلدعملا ،2٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو١٩٩١ ةنس ربمسيد

ررحتو ،٠2٠2 ةـــنسل ةـــيلاــملا نوــناــق نمـــضــتملاو٩١٠2 ةنس رــبــمسيد١١ قـــفاوــملا١٤٤١ ماع يـناثلا عيبر٤١ يف
: يتأي امك

)ىتح رييغت نودب( ................. ةئيبلا ىلع ةريطخلا وأ ةثولملا تاطاشنلا ىلع مسر سسؤي:٧١١ ةداملا “
.ةئيبلا ةيامحب ةفلكملا حلاصملا اهمدقت يتلا

.”يئابجلا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ليصحتلا تامارغ قيبطت مسرلل رخأتملا عفدلا ىلع بترتي

٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خرؤملا8١-٥١ مقر نوناقلا نم٣٥ ةداملا ماكحأ لدعت:٠٥١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٦١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد

صصخت ،كلذ فالخ ىلع صني مل امو صاخلا صيصختلا تاباسح نم باسح لافقإ لاح يف:٣٥ ةداملا “
.”ةلودلا ةينازيم ةدئافل ،اهيلإ ةهجوملا ةيئابجلا هبشو ةيئابجلا تاداريإلا

82 قفاوملا8٣٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خرؤملا٤١-٦١ مقر نوناقلا نم٣١١ ةداملا ماكحأ لدعت:١٥١ ةداملا
نوناقلا نم٤٤١ ةداملا ماكحأ بجومب ةلدعملا ،٧١٠2 ةنسل ةيلاملا نوــناــق نـــمضــتــملاو٦١٠2 ةــنــس رــبــمــســـيد
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف خرؤملا٦١-٠2 مقر
: يتأي امك ررحتو ،١2٠2 ةنسل

.................. )رييغت نودب( .............. ءانبلا ةصخرب ةدوزملا تايانبلا ةيعضو ةيوست نكمي:٤٤١ ةداملا “

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

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

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

ةيانبلل ةفاضملا ةينبملا ءازجألا ةميق نم %٥2و %٠١ نيب ام حوارتت ةمارغ عفد لباقم ةيوستلا متت
 .ةفلاخملا ةعيبط بسحو

.22٠2 ةنس يفناج لوأ نم ءادتبا مكحلا اذه لوعفم يرسي

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

22 قفاوملا22٤١ ماع لاوش٧ يف خرؤملا١2-١٠ مقر نوناقلا نم٩٠2 ةداملا ماكحأ ىغلت:2٥١ ةداملا
.2٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو١٠٠2 ةنس ربمسيد
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٠٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع رفص٧2 يف خرؤملا8٠-٣١ مقر نوناقلا نم١٦ ةداملا ماكحأ لدعت :٣٥١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٤١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٣١٠2 ةنس ربمسيد

راطإ يف اّمإ ،ليغشتلا ةناعإل )١(  دحاو ماظن نم ّالإ ةدافتسالا نيرمثتسملا نيلواقملا نكمي ال:١٦ ةداملا “
ةلاكولا“ وأ ”ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا“ وأ ”ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا“ ماظن
.”رّغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا

.”............................ )رييغت نودب يقابلا( ................. ماكحألا هذه قبطت ال

٧ قفاوملا٤٠٤١ ماع لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا نم٩2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤٥١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي

)ىتح رييغت نودب( ............................ ةيمييقتلا تادامتعالا اهيلع قبطت يتلا تاقفنلا مسحت:٩2 ةداملا “
.تاقفنلا هذهب ةقلعتملا لوصفلا يف

،ةنيزخلا جئاتن باسح يف اهدييقتب وأ ةيفاضإ تادامتعا قيرط نع اّمإ ةظوحلملا تازواجتلا ةيوست متت
.”اهتيوست تمت يتلا تادامتعالا زواجت باـبسأب ،ناملربلا يف ةصتـخملا تاـــهجلا غالبإ متيو

8 قفاوملا١١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج22 يف خرؤملا2٠-١٩ مقر نوناقلا نم٦ ةداملا ماكحأ ىغلت:٥٥١ ةداملا
.ءاضقلا ماكحأ ضعب ىلع ةقبطملا ةصاخلا دعاوقلا ددحي يذلا١٩٩١ ةنس رياني

٤2 يف خرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا نم ،ةممتملاو ةلدعملا ،٦2 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب:٦٥١ ةداملا
بدتنملا ريزولا ،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا ةبساحملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١ ماع مّرحم
تادامتعالا ناونعب ميظنتلا قيرط نع ةينازيملا لودج بسح ةعزوملا تادامتعالل يسيئرلا فرصلاب رمآلا وه
.يصولا ريزولا وأ لوألا ريزولل ،ةيلاملا نوناق بجومب ةصصخملا

،يصولا ريزولا وأ لوألا ريزولا ةقفاوم دعبو ،يسيئرلا فرصلاب رمآلا هتفصب ،بدتنملا ريزولا نكمي
 .يصولا ريزولا وأ لوألا ريزولا حلاصم ىدل ةيلاملا ةفيظولا لوؤسمل هئاضمإ ضيوفت

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2 يف خرؤملا١١-٣٠ مقر رمألا نم٤٩ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:7٥١ ةداملا
: يتأي  امك ررحتو ،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو دقنلاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا

كونبلل ةيساسألا نيناوقلا يف ليدعت لكب اقبسم رئازجلا كنب ظفاحم صخري نأ بجي:٤٩ ةداملا “
.اهيف نيمهاسملا وأ اهلامسأر وأ ةسسؤملا ضرغب سمي ال ةيلاملا تاسسؤملاو

رئازجلا كنب ظفاحم صخري نأ بجي ،ةلوقنملا ميقلا ةصروب لالخ نم متت يتلا تالزانتلا ءانثتساب
اهيلع صوصنملا طورشلل اقفو ،ةيلام ةسسؤم وأ كنب يف هباشم دنس وأ  مهس نع لزانت يأل ،ةقبسم ةفصب

.سلجملا هذختي ماظن يف

يفو ،اهيف مكحتلا ىلإ يدؤت دق يتلا ةصروبلا لالخ نم ةيلام ةسسؤم وأ كنب مهسأ نع تالزانتلا نأ ريغ
وأ لاملا سأر يثلث وأ فصنلا وأ ثلثلا وأ سمخلا وأ رشعلا ءانتقا اهيلع بترتي دق ةيلمع لك تالاحلا عيمج
.رئازجلا كنب ظفاحم لبق نم قبسم صيخرت ىلع لصحت نأ بجي ،تيوصتلا قوقح

.ةيمسا مهسأ يه ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا مهسأ

نيذلا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا يف نيمهاسملا ةيوه ،تقو يأ يف ،بلطي نأ رئازجلا كنب نكمي
.تيوصتلا قوقح نم ءزج ىلع نوزوحي

 .ضرقلاو دقنلا سلجم هذختي  ماظن قيرط نع ءزجلا اذه ددحي

.”......................................)رييغت نودب يقابلا(...............................
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٤2 قفاوملا٧2٤١ ىلوألا ىدامج82 يف خرؤملا١١-٦٠ مقر نوناقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ ممتت:851 ةداملا
مــقر نوــناقلا نم٠٧ ةداملا بجومب ةممتملاو ةلدعملا ،يرامثتسالا لامسأرلا ةكرشب قلعتملاو٦٠٠2 وينوي
ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خرؤملا8١-٥١
: يتأي امك ررّحتو ،٦١٠2

رييست تاكرش نكمي .اهريسو )ىتح رييغت نودب( .............. ديدحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا “
.يرامثتسالا لامسأرلا تاكرش نم ضيوفتب يرامثتسالا لامسأرلا طاشن سرامت نأ ةيرامثتسالا لاومألا

طاشن سرامت يتلا ةيرامثتسالا لاومألا رييسـت تاكرش كلذكو يرامثتسالا لامسأرلا تاكرش نكمي
قيدانصو رطاخم لامسأرب يعامجلا فيظوتلا تائيه ةرادإو ءاشنإب ريـغـلا باسحل يرامثتسالا لامسأرلا
.ةصصختم ةكرتشم رامثتسا

.”ميظنتلا قيرـط نع ،اهتـسراممو اهرييستو ةيرامثتسالا لاومألا ريـيست تاكرش سيسأت تايفيك ددحت

٣2 قفاوملا٠2٤١ ماع ناضمر٥١ يف خّرؤـملا١١-٩٩ مقر نوناقلا نم٠٦ ةداملا ماكحأ ىغلت:٩٥١ ةداملا
.ةممتملاو ةلدعملا ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناـق نمضتملاو٩٩٩١ ةنـس رـبـمـسـيد

ةيعضو ةيوستب ةقلعتملا لاجآلا ةيكرمجلا حلاصملا فرط نم ،ةيئانثتسا ةفصب ،ددمت:٠٦١ ةداملا
ةحونمملا لاجآلا سفنل ،نيينعملا صاخشألا بلط ىلع ًءانب اذهو ،اًتقؤم ةردصملا وأ ةدروتسملا تابكرملا

.ةرورضلا بسح تارم ةدعلو ،22٠2 ةنس ربمسيد١٣ ةياغ ىلإ اذهو ،ايئدبم

2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف خرؤملا٦١-٠2 مقر نوناقلا نم٣٤١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:١٦١ ةداملا
:يتأي امك ررحتو ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا

كامسألا نم مارغوليك لك نع )جد٠١( ريناند ةرشع هردق تادراولا ىلع مسر أشني:٣٤١ ةداملا “
،ةيكرمجلا ةفيرعتلا نم ثلاثلا لصفلا يف ةجردنملا ىرخألا ةيئاملا تايراقفاللاو تايوخرلاو تايرشقلاو
.روكذلا مالهو تاضيوبلاو ةيحلا كلت ءانثتساب

ةيئاملا تايراقفاللا وأ تايوخرلا وأ تايرشقلا وأ كامسألا تابلعمو تارضحم مسرلا اذهل اضيأ عضخت
.٥٠.٦١و٤٠.٦١ نيتيكرمجلا نيتفيرعتلا دونب نمض عقت يتلا ىرخألا

ةيبرتو يرحبلا ديصلا فرغ ىلع مسرلا جتان عيزوت )ىتح رييغت نودب( ................ مسرلا اذه جتان عزوي
: هاندأ ةروكذملا طاسقألا قفو ،تايالولا نيب ام تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا فرغو ةيئالولا تايئاملا

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل  ةيئالولا فرغلا ةدئافل ،٥2% •
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا نيب ام ةكرتشملا فرغلا ةدئافل ،%٤١ •
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلا ةدئافل ،%٦ •

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

ةــــيـــكرــمــجلا ةفـيرـعتـلا يذ يلورــتــبــلا تــنـــمـــسإلا ىلع %٠٣ لدعـــمب ةـــيـــكرـــمـــج قوـــقـــح قــبـــطــت:2٦١ ةداملا
٠٠.٠١.٩2.٣2.٥2. 

نيرمثتسملا نم ةيتأتملا لاومألا عمج يف اهرود لثمتي ،يعامج فيظوت تائيه ءاشنإ متي:٣٦١ ةداملا
يف ةجردملا ريغ وأ ةجردملا ةيلاملا تاجتنملاو ةلوقنملا ميقلا يف اهرامثتسا قيرط نع ،اهتيمنت فدهب
: ةيتآلا تائفلا نم يعامجلا فيظوتلا تائيه نوكتتو .ةصروبلا

: لمشتو ،ةلوقنملا ميقلل يعامجلا فيظوتلا تائيه -١
،ريغتملا لامسأرلا تاذ رامثتسالا تاكرش–
.فيظوتلل ةكرتشملا قيدانصلا–
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: لمشتو ،رطاخملا لامسأرب يعامجلا فيظوتلا تائيه -2
،رطاخملا لامسأرب رامثتسا تاكرش–
.رطاخملا لامسأرب فيظوتلل ةكرتشملا قيدانصلا–

: لمشتو ،ةصصختملا فيظوتلل ةكرتشملا قيدانصلا -٣
،راقعلا يف فيظوتلل ةكرتشملا قيدانصلا–
،كوكصلا يف فيظوتلل ةكرتشملا قيدانصلا–
.تاقحتسملا قيروت يف فيظوتلل ةكرتشملا قيدانصلا–

قفاوملا٦١٤١ ماع نابعش٩١ يف خرؤملا8٠-٦٩ مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا ماكحألل تائيهلا هذه عضخت
)م.م.ر.إ.ش( ،)م.ق.ج.ت.ـه( ةــلوــقــنملا مــيــقــلــل يعاــمجلا فــيــظوــتــلا تاــئيــهــب قــلــعــتملاو٦٩٩١ ةــنس رــياـــنـــي٠١
.اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجل اهردصت ةيميظنت ماكحأل ،ءاضتقالا دنعو ،)ت.م.ص(و

٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا نم٥١١ ةداملا ماكحأ لدعت:٤٦١ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةممتملاو ةلدعملا ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد

ةيراجتلا تاقافتالا وأ تايقافتالا يف اهيلع صوصنملا ةصاخلا ماكحألا قيبطت ءانثتساب:٥١١ ةداملا “
دونبلاو ةيفيرعتلا دونبلل ةعباتلا تاجتنملا ةيكرمجلا قوقحلل عضخت ،رئازجلا اهتمربأ يتلا ةيلضافتلا
: ةيتآلا بسنلا بسح ،هاندأ ةروكذملا ةيعرفلا ةيفيرعتلا

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

وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاوش2١ يف خرؤملا٧٠-٠2 مقر نوناقلا نم٩٤ ةداملا ماكحأ لدعت :٥٦١ ةداملا
يف خرؤملا٧٠-١2 مقر رمألا نم٣٣ ةداملاب ةلدعملا ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس
: يتأي امك ررحتو ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش٧2

ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا داريتسا طاشن ءانثتساب:٩٤ ةداملا “
٧٠-٠2 مقر نوناقلا نم٠٥ ةداملا يف ةددحملا تاعاطقلل ةعباتلا ايجيتارتسا اعباط يستكت يتلا كلتو اهتلاح
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاوش2١ يف خرؤملا
علسلا جاتنإل رخآ طاشن يأ نإف ،%١٥ غلبت ةبسنب نيميقملا نيينطولا نيمهاسملا ةكراشمل ةعضاخ لظت يتلا

.”يلحم فرط عم ةكارشلاب مازتلالا نود يبنجألا رامثتسالل حوتفم تامدخلاو

٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يف خرؤملا٧٠-٠2 مقر نوناقلا نم٠٥ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٦٦١ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةممتملاو ةلدعملا ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي

: ةيتآلا تاعاطقلا يجيتارتسا عباط تاذ ربتعت:٠٥ ةداملا “

،..... ) رييغت نودب( ...... عافدلا ةرازول ةعباتلا ةيركسعلا تاعانصلاب ةقلعتملا وأ اهب ردابملا تاعانصلا–

،...........................)رييغت نودب( .................................... ةيديدحلا ككسلا طوطخ–

،........................... )رييغت نودب( .................... ءانثتساب ،ةينالديصلا تاعانصلا–

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

،ةيبوروأ لود نم ةمدقتسملا تابكرملا وكــلاــم ةــيــئاــهــنلا ةــيوــســتــلا رــيــبادــت نــم دــيــفــتــســي:7٦١ ةداملا
ىدل تقؤم روبع دنسب ،ةيناسنإ تارابتعالو يئانثتسا راطإ يف ،بناجأ اياعر فرط نم ةدروتسملاو
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا لامكتسا نود اهعيبو اهميقرت مت يتلاو ،كرامجلا

: ةلاحلا بسح ،امهب
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تاءارجإ نم افلس اهوكلام دافتساو ،ةصتخملا حلاصملا فرط نم زجح لحم تناك يتلا تابكرملا–
،ةتقؤملا ةيوستلا

فرط نم زجح لحم نكت ملو ،١2٠2 ةنس وينوي٣ خيرات لبق ينطولا بارتلا تلخد يتلا تابكرملا–
 .ةصتخملا حلاصملا

دادرتسالا لباقم عوفدملا ،ةزوجحملا ةبكرملا ةميق نم )%٥( ةبسنب ردقملا ةلافكلا غلبم بستحُي
ةقلعتملا ةيلاملا ءابعألا فلتخمو داريتسالا دنع موسرلاو قوقحلا عيمج يطغيو ،يفازج ليصحتك تقؤملا

 .ةتقؤملا ةيوستلاب

،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا تابكرملا وكلام ،ةيئاهنلا ةيوستلا ريبادت نم ةدافتسالا نم ىنثتسي
.ةيئاهن ةحلاصم لحم تناك يتلا وأ/و ةرداصملاب يئاهن يئاضق مكح اهنأشب ردص يتلاو

فرط نم ةدعم ةمئاق قفو اهيلع صوصنملاو ةاصحملا تالاحلا قفو ةيئاهنلا ةيوستلا ةيلمع متت
.ةصتخملا حلاصملا

دازملاب اهعيب مت يتلاو ،ةداملا هذه نم ىلوألا ةطملا يف اهيلإ راشملا ةزوجحملا تابكرملا وكلام ديفتسي
ردقملا يفازجلا غلبملا عاطتقا دعب ،كرامجلا ضباق ىدل عدوملا غلبملا عاجرتسا نم يئاهنلا مكحلا لبق ينلعلا

.ةبكرملا ةميق نم )%٥( ةبسنب

تبثي مل نيذلا ،ةزوجحملا تابكرملا باحصأ دض ةيئاضقلا تاعباتملا لك ةيئاهنلا ةيوستلا يغلت
 .تابكرملا هذه تافلم ريوزت ةيلمع ليهست وأ ريوزت يف مهطروت

ريزولاو ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارقب ةداملا هذه ماكحأ قيبطت طورشو تايفيك ددحت
.”مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولاو ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو ،ةيلخادلاب فلكملا

٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا نم١١١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٨٦١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا

كلهتسملا فرصت تحت عضي نأ )ىتح رييغت نودب( .......................... يداصتقا لماعتم لك:١١١ ةداملا “
وأ يكنبلا هباسح ربع هتايرتشم غلبم ديدستب ،هبلط ىلع ءانب ،هل حامسلا دصق ،ينورتكلإلا عفدلا لئاسو
.رئازجلا ديرب وأ ،دمتعم كنب ىوتسم ىلع انوناق نّطوملا يديربلا

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

.”22٠2 ةنس وينوي٠٣ هاصقأ لجأ يف ةداملا هذه ماكحأل لاثتمالا نييداصتقالا نيلماعتملا ىلع نيعتي

%٥ لدـعـمـللو ةــفاــضــملا ةــمــيــقلا ىلـــع مــسرــلا نـــم %٩ ـب ردقملا ضّفخــملا لدــعــملل عــضــخــت:٩٦١ ةداملا
تاذ تايوخرلا صيماعدو تايرشقلا تاقريو طيعالبلاو لوحفلا داريتسا تايلمع ،ةيكرمجلا قوقــحلا نـم
.رثاكتلل ةهجوملا روكذلا مالهو تاضيوب ،نيتفدصلا

ةميقلا ىلع مسرلا نم %٩ ـب ردقملا ضفخملا لدعملل تايئاملا ةيبرت نم ةيلحملا تاجتنملا عضخت
.ةفاضملا

قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف خرؤملا٦١-٠2 مقر نوناقلا نم8١١ ةداملا ماكحأ ىغلت:٠7١ ةداملا
.١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣

%٠٠١ لدعمب ةدئافلا لدعم ضيفختو ليجأتلا ةرتف لالخ دئاوفلاب لفكتلا ةنيزخلل صّخري:١7١ ةداملا
عيبلا ةغيصب تانكسلل يفاضإ رطش زاجنإ راطإ يف ةيمومعلا كونبلا فرط نم ةحونمملا ضورقلا ىلع
.١2٠2 ةنس ناونعب نكسم٠٠٠٥١ نم ،راجيإلاب
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٤2٠2-٣2٠2 ةرتفلا لالخ ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا فيلاكتلل يريدقتلا ليومتلا ّدعي:27١ ةداملا
: يتآلاك

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

عبارلا لصفلا
ةيئابجلا هبش موسرلا

)نايبلل(
يناثلا ءزجلا

ةلودلل ةيلاملا تايلمعلاو ةينازيملا
لوألا لصفلا

ةلودلل ةماعلا ةينازيملا
لوألا مسقلا

دراوملا

ىلع ةقبطملا ليخادملاو لصاوحلاو تادارــيإلا ردــقــت ،نوـــناــقلا اذــهــب قــحــلــملا )أ( ناــيــبــلــل اـــقـــفو:٣7١ ةداملا
نيتئامو ارايلم نينامثو ةثالثو ةئامتسو فالآ ةسمخب ،22٠2 ةنسل ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا تاقفنلا

.)جد٠٠٠.١8٤.١22.٣8٦.٥( رانيد فلأ نينامثو دحاوو ةئامعبرأو انويلم نيرشعو دحاوو

يناثلا مسقلا
تاقفنلا

: ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا ءابعألا ليومت دصق22٠2  ةنس ناونعب حتفي:٤7١ ةداملا

ةئامعبرأو انويلم نوثالثو نانثاو ةئامسمخو ارايلم رشع دحأو ةئامثالثو فالآ ةتس هردق يلام دامتعا /١
ةيرازو ةرئاد لك بسـح عزوي ،رييستـلا تاقفن ةيطغتل )جد٠٠٠.٧٣٤.2٣٥.١١٣.٦( رانيد فلأ نوثالثو ةعبسو
.نوناقـلا اذهب قحلملا )ب( لودجلل اقبط

نانثاو ةئامو نويلم ةئامعستو ارايلم نوعبرأو ةتسو ةئامسمخو فالآ ةثالث هردق يلام دامتعا /2
لك بسح عزوي ،يئاهنلا عباطـلا تاذ زيهجتلا تاقفن ةيطغتل )جد٠٠٠.2٧١.٠٠٩.٦٤٥.٣( رانـيد فلأ نوعبسو
.نوناقلا اذهب قحلملا )ج( لودجلل اقبط عاطق

رييستلا تاقفن
زيهجتلا تاقفن

ةينازيملا تاقفن عومجم

ةيلورتبلا ةيابجلا
ةيداعلا دراوملا

ةينازيملا دراوم عومجم

2023

6.273.734.898

3.408.302.801

9.682.037.699

2024

6.451.234.996

3.370.729.209

9.821.964.205

ج.د فالآب

ج.د فالآب
2023

2.209.676.012

3.657.337.918

5.867.013.930

2024

2.292.798.452

3.791.282.383

6.084.080.835
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نوعبرأو ةينامثو ةئامعبرأو نافلأ هغلبم  جمانرب ةصخر فقس ،22٠2 ةنـس لالخ جمربـي:٥7١ ةداملا
عاطق لـك بـسح عزوـي )جد٠٠٠.١٠2.١٠٩.8٤٤.2( راـنــيد فـلأ دـحاوو ناـتئامو نوـيلم دـحاوو ةـئامعستو اراـيلم
.نوناقلا اذهب قحلملا )ج( لودجلل اقبط

لالخ لجست نأ نكمـي يتلا ةديدجـلا جماربـلا ةفلكتو يراجـلا جمانربلا مييقت ةداعإ ةفلكت غلبمـلا اذه يطغي
.22٠2 ةنس

.ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلا دنع ،عيزوتلا تايفيك ددحت

يناثلا لصفلا
ةفلتخم تاينازيم

لوألا مسقلا
ةقحلملا ةينازيملا

] نايبلل [

يناثلا مسقلا
ىرخأ تاينازيم

تاسسؤمـلاو ةيحصـلا تاعاطقـلا ةينازيـم يف يعامتجالا نامضلا تائيه ةمهاسم هجوت:٦7١ ةداملا
ةقلعتملا فيلاكتلل ةيلامـلا ةيطغتـلل )ةيعماجـلا ةيئافشتسالا زكارمـلا اهيـف امـب( ةصصختمـلا ةيئافشتسالا

.مهقوقح يوذو ايعاـمتجا مهـل نّمؤمـلا حلاصـل يبطلا لفكتلاب

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

.ميظنتلا قيرط نع مكحلا اذه ذيفنت تايفيك ددحت

ةينامثو ارايلم رشع ينثاو ةئام غلبمب ةمهاسملا هذه ددحت ،22٠2 ةنسل ةبسنلابو ريدقتلا ليبس ىلعو
.)جد٠٠٠.٩88.8١٠.2١١(رانـيد فلأ نينامثو ةعستو ةئامنامثو انويلم رشع

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

ثلاثلا لصفلا
ةنيزخلاب ةصاخلا تاباسحلا

ماع بجر٦2 يف خرؤملا١٠-٣٩ مقر يعيرشتلا موسرملا نم٦٣١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:77١ ةداملا
نم٧٦١ ةداملا ماكحأ بجومب ةلدعملا ،٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٣٩٩١ ةنس رياني٩١ قفاوملا٣١٤١
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف خرؤملا٦١-٠2 مقر نوناقلا
 : يتأي امك ررحتو ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا

قودنصلا“ هناونعو2٠٣-٩٦٠ همقر صاخ صيصخت باسح ،ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:٦٣١ ةداملا “
.”ةقفنلاو ينطولا نماضتلاب صاخلا

 : ةيتآلا رطسألا باسحلا اذه نمضتي

.”ينطولا نماضتلا تايلمع“ :١ رطسلا

.”ةقفنلا“ :2 رطسلا

 .”ةينطولا ةحلاصملاو ملسلا قاثيم ريبادت ذيفنت“ :٣ رطسلا
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قاثيم ريبادت ذيفنتبو ةقفنلاب ةقلعتملا تاقفنلل نادّيقملا ،باسحلا اذه نم نارطسلا رّيسي نأ نكمي
يف ةلودلا ةينازيم نم صصخم قيرط نع امهتيوست بجي ،هنأ ريغ .فوشكملا ىلع ةينطولا ةحلاصملاو ملسلا
.ةيلام ةنس لك ةياهن ىدعتي ال لجأ

 : يتأي ام2٠٣–٩٦٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح يف دّيقي
 : تاداريإلا باب يف

”ينطولا نماضتلا تايلمع“ :١ رطسلا
 ،تارايسلا نيمأت تاداهش ىلع ةجردملا عباطلا قوقح جتان نم ،%٠٥•
،رفسلا تازاوج ىلع عباطلا قوقح غلابم نم ،جد٠٠8•
،ةيلاملا نيناوق بجومب ةسسؤملا نماضتلا موسر جتان•
،يونعم وأ يعيبط صخش لكل ةيعوطتلا تامهاسملا•
زواجتب تّمت يتلا ةيمومعلا ةيراقعلا كالمألا نع لزانتلا تايلمع ةعجارم نع جتانلا تاداريإلا جوتنم•

 ،ةلوبقملا ريياعملا
،ةبلع وأ سيك  وأ ةمزر لك نع ةيغبتلا تاجوتنملا ىلع يفاضإلا مسرلا جتان نم )جد١( دحاو رانيد•
ىلع )%١( ةئاملا يف دحاو صيصختب نوموقي ال نيذلا نيمدختسملا نم ةعوفدملا ةيلاملا تاكارتشالا•

٩٠-2٠ مقر نوناقلا نم٧2 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألل لمعلا بصانم نم ،لقألا
،مهتيقرتو نيقوعملا صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا٣2٤١ ماع رفص٥2 يف خرؤملا

يلماعتم ىلع قـحتسملا قـبسملا عـفدلا ةـئبعت ةداــعإ غـلبم ىلــع مــسرلا جتاـن نـم %2 لــصاح نـم ،%٠٣•
 ،لاقنلا فتاهلا

.ةدروتسملا ةديدجلا ةيطاطملا رطألا ىلع مسرلا غلبم نم ،%٠٣•
”ةقفنلا“ :2 رطسلا
،لفقملا ”ةقفنلا قودنص“ نونعملا2٠٣-2٤١ مقر صاخلا صيصختلا باسح ديصر–
،ةلودلا ةينازيم تاصصخم–
 ،اهب نينيدملا نم اهليصحت متي يتلا ةقفنلا غلابم–
 ،ةقفنلا قودنص ةدئافل هب لومعملا عيرشتلل اقفو أشنت يتلا ةيئابجلا هبش وأ ةيئابجلا موسرلا–
،اياصولاو تابهلا–
 .ىرخألا دراوملا لك–
 ”ةينطولا ةحلاصملاو ملسلا قاثيم ريبادت ذيفنت“ :٣ رطسلا
.ةلودلا ةينازيم تاصصخم–

 : تاقفنلا باب يف
”ينطولا نماضتلا تايلمع“ :١ رطسلا
،ينطولا نماضتلا ناونعب ةلودلل ةيلاملا تاناعإلا–
،ةيعامتجالاو ةيريخلا تايعمجلا ةدئافل ةلودلا تاناعإ–
،دالبلا لخادب ةيئانلا قطانملا ىلإو نم دحاو قفارم عم نيماثجلا لقن–
يوذ صاخشألل لمع بصانم زيهجتبو ةئيهتب نوموقي نيذلا لمعلا باحصأل ةحونمملا تاناعإلا–

.ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا عم ةمربم تايقافتا راطإ يف ةصاخلا تاجايتحالا
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”ةقفنلا“ :2 رطسلا

.اهنم نيديفتسملل ةعوفدملا ةقفنلا غلابم–

”ةينطولا ةحلاصملاو ملسلا قاثيم ريبادت ذيفنت “ :٣ رطسلا

،باهرإلا يف اهبراقأ دحأ عولضب تيلتبا يتلا ةمورحملا رسألل ةلودلا ةناعإ–

ةلصتملا لاعفألا ببسب لمعلا نم حيرستلل ةيرادإ تاءارجإ عوضوم اوناك نيذلا صاخشألا ضيوعت–
 .ةينطولا ةاسأملاب

 .باسحلا اذهل يسيئرلا فرصلاب رمآلا ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا نوكي

 .باسحلا اذهل يوناثلا فرصلاب رمآلا ةيالولل نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم نوكيو

.“ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

٠٣ قفاوملا٦٣٤١ ماع لوألا عيبر8 يف خرؤملا٠١-٤١ مقر نوناقلا نم٤2١ ةداملا ماكحأ ىغلت:٨7١ ةداملا
.٥١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٤١٠2 ةنس ربمسيد

: صاخلا صيصختلا تاباسح لفقت:٩7١ ةداملا

،”لقنلا فيلاكت ضيوعت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-١٤٠ مقر–

،”نكسلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣-٠٥٠ مقر–

،”ةقفنلاو ينطولا نماضتلل صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣-٩٦٠ مقر–

،“ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣-١٥١ مقر–

،”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣-١٣١ مقر–

.”زاغلل يمومعلا عيزوتلاو ةبرهكلل رامثتسالا معدل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣-٧٣١ مقر–

هذهل ةعباتلا تايلمعلا جاردإل ،بسانم ءارجإ عضو ةياغ ىلإ تاباسحلا هذـه لــمع رــمتسي ،هنأ ريغ
لفقت يذلا خيراتلا وهو .22٠2 ةنس ربمسيد١٣ هاصقأ لجأ يف نوكي نأ بجي يذلاو ،ةينازيملا يف تاباسحلا

 .ةنيزخلا جئاتن باسح يف اهتدصرأ بصتو ايئاهن هذه صاخلا صيصختلا تاباسح هيف

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

قفاوملا8٣٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خرؤملا٤١-٦١ مقر نوناقلا نم٠2١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٠٨١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٧١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمسيد82

رييست باسح“ هناونعو2٠٣-٥٤١ همقر صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:٠2١ ةداملا “
باضهلاو بونجلا قطانم ةيمنتو زيهجتلل ةلودلا ةينازيم ناونعب ةلجسملا ةيمومعلا تارامثتسالا تايلمع
.”ايلعلا

: باسحلا اذه يف دّيقي

: تاداريإلا باب يف

مقر صاخلا صيصختلا تاباسح نع جتان )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٣( رانيد رايلم ةئامثالث هردق غلبم–
،اهلافقإ بقع ،2٠٣-٣٤١ مقرو ،2٠٣-٤٣١ مقرو ،2٠٣-٠2١ مقرو ،2٠٣-٥١١

،رامثتسالا جمارب ليومتل ةيلاملا نيناوق راطإ يف ايونس ةحونمملا ةينازيملا تاصصخم–
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قـطاـنــم رــيوــطــتــل صاخلا باسحلا“ هــناوــنــع يذــلا2٠٣-٩8٠ مـــــقر صاخلا صيصخـــــتـــــلا باسح دـــــيصر–
هبص ةداعإ متيس يذلاو ”ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا رييست“١ رطسلا ديصر ءانثتساب ،هلافقإ بقع ،”بونجلا

،ةنيزخلا جئاتن باسح يف

باضهلل ةيداصتقالا ةيمنتلل صاخلا باسحلا“ هناونع يذلا2٠٣-٦١١ مقر صاخلا صيصختلا باسح ديصر–
 ،ةنيزخلا جئاتن باسح يف هبص متيس يذلا ”ةنيزخلا رييست“٤ رطسلا ديصر ءانثتساب ،هلافقإ بقع ،”ايلعلا

يف ةلجسملا ةيمومعلا تارامثتسالا عيراشمب ةقلعتملا تاقفنلا ةيطغتل ةهجوملا ةينازيملا تاصصخم–
،٠٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم١١ ةداملا ماكحأ بجومب ايئزج وأ ايّلك ةلّومملاو ةلودلا ةينازيم

.ةلمتحملا تاناعإلا وأ تامهاسملا وأ ىرخألا دراوملا لك–

: تاقفنلا باب يف

،زيهجتلل ةلودلا ةينازيم ناونعب ةلجسملا رامثتسالا عيراشم ذيفنتب ةطبترملا تاقفنلا–

،٦١٠2 ةنس ربمسيد١٣ خيرات لبق ةلجسملا رامثتسالا عيراشم ذيفنتب ةطبترملا تاقفنلا–

راطإ يف١2٠2 ةنس ربمسيد١٣ خيرات لبق ةلجسملا رامثتسالا عيراشم ذيفنتب ةقلعتملا تاقفنلا–
،ايلعلا باضهلا ريوطتل يليمكتلا جمانربلاو بونجلا تايالو ريوطتل صاخلا جمانربلا

: ناونعب ،١2٠2 ةنس ربمسيد١٣ خيرات لبق ةلجسملا تايلمعلا ليومت–

،ةلكيهملا عيراشملل ةيولوألا حنمب بونجلا قطانم ريوطت •

،ايلعلا باضهلا قطانم يف ةيجاتنإلا تارامثتسالا معد •

.ايلعلا باضهلاو بونجلا تايالو ربع ةيرشبلا ةيمنتلا ىلإ ءوجللا •

١٣ خــيرات لبق ةـلجسملا رامثتسالا عيراشم ذيفنتب ةقلعتملا تاقفنلل يئزجلا وأ يلكلا ليومتلا–
،ايلعلا باضهلا قطانم ةيمنتل ةيتحتلا ىنبلا عيراشمو جمارب راطإ يف١2٠2 ةنس ربمسيد

نوناق نم١١ ةداملا ماكحأ بجومب ةلّومملا ةيمومعلا تارامثتسالا عيراشم ذيفنتب ةقلعتملا تاقفنلا–
. زيهجتلل ةلودلا تاقفن لودج بسح ،٠٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

.مهتدئافل ةلجسملا تايلمعلل باسحلا اذه فرصب نورمآ ةالولاو ءارزولا

رفوت نم ،مهتيلوؤسم تحتو مهاوتسم ىلع دكأتلا ،زيهجتلل ةلودلا ةينازيم فرصب نيرمآلا ىلع بجي
.عفدلا تادامتعا

عفدلا تادامتعا دودح يف زيهجتلل ةلودلا ةينازيم نم ةيمومعلا تارامثتسالا تايلمع تاقفنب لفكتلا متي
.ةرفوتملا

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

قودنـص“ هــناوــنــعو2٠٣-١٥٠ همــقر صاــخ صــيــصــخــت باــســح ةــنــيزــخلا تاــباــتــك يف حــتــفــي :١٨١ ةداملا
.”ةيرصبلا ةيعمسلا تاسسؤملل ةصصخملا موسرلا صيصخت

: باسحلا اذه يف دّيقي

: تاداريإلا باب يف

،اهلامعتساو يزفلتلاو يعاذإلا ثبلا ةزهجأ نم ةلّصحملا موسرلا لصاح–

.ةيعانصلا رامقألا قيرط نع ةزفلتملا جماربلا لابقتسا تايئاوه ىلع ةواتإلا–
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: تاقفنلا باب يف

.ةيمومعلا ةيرصبلا ةيعمسلا تاسسؤملل ةمهاسم–

.باسحلا اذه فرصب رمآلا وه لاصتالاب فلكملا ريزولا نوكي

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاوش2١ يف خرؤملا٧٠-٠2 مقر نوناقلا نم٠٧ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :2٨١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي

قودنص“ هناونعو2٠٣-٦٩٠ همقر صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:٠٧ ةداملا “
.باسحلا اذه فرصب يسيئرلا رمآلا )ىتح رييغت نودب( ................ ”ةيبطلا تاجالعلا تاطاشنو تالاجعتسالا

.باسحلا اذهل يوناثلا فرصلاب رمآلا وه ةيالولاب ناكسلاو ةحصلا ريدم

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

ةداملا قحلم يف ةنّيبملاو ،هلفسأ ةنّيعملا صاخلا صيصختلا تاباسح ،لمعلا يف رمتست:٣٨١ ةداملا
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١يف خرؤملا٦١-٠2 مقر نوناقلا نم٧٦١
تاباسحلا يف ةلهؤملا تايلمعلل ةبسانملا ةينازيملا يف جاردإلا ءارجإ عضو ةياغ ىلإ ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
هذه هيف لفقت يذلا خيراتلا وهو ،22٠2 ةنس ربمسيد١٣ هاصقأ لجأ يف نوكي نأ بجي يذلا ،اهيلإ راشملا
.ةنيزخلا جئاتن باسح يف اهتدصرأ بصتو ايئاهن تاباسحلا

،”بابشلا ليغشت معدل ينطولا قودنصلا“2٠٣-٧8٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح–

،”ةيحالفلا ةيمنتلل ينطولا قودنصلا“2٠٣-٩٣١ مقر صاخلا صيصختلا باسح–

،”ةيفيرلا ةيمنتلل ينطولا قودنصلا“2٠٣-٠٤١ مقر صاخلا صيصختلا باسح–

تاسسؤملل ةيداصتقالا ةموظنملا ريوطتو معد قودنص“2٠٣-٠٥١ مقر صاخلا صيصختلا باسح–
،”ةئشانلا

.”ناطرسلا ةحفاكم قودنص“2٠٣-8٣١ مقر صاخلا صيصختلا باسح–

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

٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا نم٧2١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤٨١ ةداملا
 : يتأي امك ررحتو ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا

قودنص“ هناونعو2٠٣-٠2٠ همقر صاخ صيصخت باسح ،ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:٧2١ ةداملا “
ىلإ باسحلا اذه رييست دنسي )ىتح رييغت نودب( ................................ ”ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا

 .ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص

: باسحلا اذه يف دّيقيو

: تاداريإلا باب يف

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

،تايالولاو تايدلبلل ةيونسلا تامهاسملا–

.اياصولاو تابهلا–
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: تاقفنلا باب يف

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

،ةيئادتبالا سرادملا ةنايصو رييستل صصخم دامتعا–

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

،يدلبلا سرحلا كلس رييستل صصخم دامتعا–

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

،تايالولاو تايدلبلل ةصصخملا موسرلاو بئارضلا ليصحت ىلع ةميقلا صقان–

،ةيئانثتسالا ةلودلا تاصصخم–

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

عبارلا لصفلا
ةلودلل ةيلاملا تايلمعلا ىلع ةقبطم ةفلتخم ماكحأ

٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خرؤملا8١-٥١ مقر نوناقلا نم٤٩ ةداملا ماكحأ لدعت:٥٨١ ةداملا
يف خرؤملا٧٠-١2 مقر رمألا نم٤٤ ةداملا ماكحأب ةلدعملا ،٦١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد
ررحتو ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناـــق نــمــضــتـــملاو١2٠2 ةــــنــــس وـــيــــنوــــي8  قفاوـــملا2٤٤١ ماــــع لاوـــــش٧2
 : يتأي امك

ةينطولا ةلاكولاو ،ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولاب ةقلعتملا ةمظنألا ءانثتساب:٤٩ ةداملا “
عاطقل ةحونمملا ةدئافلا ةبسن تاضيفخت اذكو ،ةلاطبلا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلاو ،رغصملا ضرقلا معدل
.”................ )رييغت نودب يقابلا( .................. ةنيزخلا تاضيفخت ددحت ،ةصاخ ماكحأ بجومب ةمظنملا ةحالفلا

رييستلا تاقفن ناونعب نويدلا ،صيخرت قيرط نعو ةيئانثتسا ةفصب ،نوكت نأ نكمي:٦٨١ ةداملا
حـلاصملا فرـط نـم ةـمـّلسم لـفـكـتـلـل ةـيـئاـنـثــتسا ةصخر لــحــم ،ةــقــباسلا ةــيــلاملا ةــنسلاــب ةــطــبــترملا ةــيــلــعــفــلا
ريرقت ساسأ ىلع ةيراجلا ةيلاملا ةنسلل ةرفوتملا ةيلاملا تادامتعالا قتاع ىلع ةيلاملا ةرازول ةصتخملا

.ةيرادإ ةداهشو لصفم

نـــم ،ةـــطـــلسلا وأ ةـــفصلا كلـــمـــي يذـــلا ينـــعملا صخشلا ءارـــجإلا اذـــه راـــطإ يف ةــــمدــــقملا ةصخرــــلا يفــــعــــت ال
نويدلاب ةقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا قيرط نع ةسركملا تاءارجإلاو دعاوقلا مارتحا صخي اميف هتيلوؤسم
.لفكتلل ةيئانثتسالا ةصخرلا لحم

فلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهب ةقلعتملا طورشلاو ءارجإلا اذهب ةينعملا تاقفنلا تالاح ددحت
.ةينازيملاب

قفاوملا١١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١ يف خرؤملا٦٣-٠٩ مقر نوناقلا نم٧٤١ ةداملا ماكحأ ىغلت:7٨١ ةداملا
.١٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد١٣

رئاودلا نم ًاصوصخ لّكشتي ،ةلهؤملا رسألا حلاصل ةيدقنلا تاضيوعتلل ينطو زاهج عضوي:٨٨١ ةداملا
.ةينهملا تامظنملا اذكو نيينعملا نييداصتقالا ءاربخلاو ةينعملا ةيرازولا

،روكذملا زاهجلا فرط نم تاءارجإلاو تايلآلا ديدحت دعب ةمعدملا تاجوتنملا راعسأ ليدعتو ةعجارم متت
.ةرشابملا ةيدقنلا تاليوحتلل ةلهؤملا رسألا حلاصل ةهجوملا تاضيوعتلا ديدحت فدهب
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اميسال ،اهيف ّتبلل هيتفرغب ناملربلا ىلع نيناوق عيراشم لكش يف ينطولا زاهجلا لاغشأ جئاتن ضرعت
نم ةدافتسالل ليهأتلا ريياعم ،ةفدهتسملا رسألا تائف ،راعسألا ةعجارمب ةينعملا ةمعدملا تاجوتنملا ةمئاق
.يدقنلا ليوحتلا تايفيك اذكو ضيوعتلا اذه

22 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر٩2 يف خرؤملا١٠-٩٠ مقر رمألا نم٠٠١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٩٨١ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،٩٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩٠٠2 ةنس ويلوي

ةريغصلا تاسسؤملا لامسأر يف ةمهاسملاب فلكي ةيالو لك يف يرامثتسا قودنص أشني:٠٠١ ةداملا “
 .نولواقملا بابشلا اهئشني يتلا ةطسوتملاو

.قودنص لك تاجايتحا بسح قيدانصلا هذه نيب رانيد رايلم8٥ هردق صيصخت عزويو

ةيرامثتسالا عيراشملا يف لماكلاب اهل ةصصخملا ةيلاملا دراوملا تكلهتسا يتلا رامثتسالا قيدانص نكمي
 .تاصيصختلا ديدجت نم ةدافتسالا ،ةيلحملا

رييست تاكرشو يرامثتسالا لامسأرلا تاكرش فرط نم تايقافتا بجومب قيدانصلا هذه رّيست
.”ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ،ةيرامثتسا

حلاصم ىدل نيلجسملا ةرم لوأل لــغـشلا يــبلاط نيــلاــطــبــلــل حــنــمت ةــلاــطــبــلــل ةــحــنــم ســـسؤــت:٠٩١ ةداملا
.ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا

قيرط نع ،اهنم نيديفتسملا تامازتلا اذكو اهغلبمو ةحنملا هذه نم ةدافتسالا تايفيكو طورش ددحت
.ميظنتلا

رييستلا تاقفن نمضتت يتلا لوـصفلا يف ةــلــجسملا تاداـــمتعالا اــيطاــيــتــحا اـــعباــط يســتــكـــت:١٩١ ةداملا
: ةيتآلا

،طاشنلا بتاور -١

،ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا -2

،يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنمو بتاورلاو نودقاعتملا نومدختسملا -٣

،ةيلئاعلا حنملا -٤

،يعامتجالا نامضلا -٥

،نيوكتلا فيراصمو ةقبسملا بتاورلاو بيردتلا تاضيوعتو حنملا -٦

لالخ طاشنلا أدبت يتلا وأ اثيدح ةأشنملا ةيرادإلا ةيمومعلا تاسسؤملل ةصصخملا رييستلا تاناعإ -٧
،ةيلاملا ةنسلا

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

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني:2٩١ ةداملا

.١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف ،رئازجلاب ررح

نوبت ديجملا دبع
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قــحالملا

)أ( لودجلا

22٠2 ةنسل ةلودلا ةينازيم ىلع ةقبطملا ةيئاهنلا تاداريإلا

)جد فالآب( غلابملاةينازيملا تاداريإ

ةيداعلا دراوملا -١

: ةيئابجلا تاداريإلا -١.١

........................................................ةرشابملا بئارضلا لصاوح -١٠٠ -١٠2

...........................................................عباطلاو ليجستلا لصاوح -2٠٠ -١٠2

....................................لامعألا ىلع ةفلتخملا بئارضلا لصاوح  -٣٠٠ -١٠2

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

................................................ةرشابملا ريغ بئارضلا لصاوح -٤٠٠ -١٠2

.........................................................................كرامجلا لصاوح -٥٠٠ -١٠2

)١( يعرفلا عومجملا

ةيداعلا تاداريإلا -2 -١

....................................................ةلودلا كالمأ ليخادمو لصاوح -٦٠٠ -١٠2

.....................................................ةينازيملل ةفلتخملا لصاوحلا -٧٠٠ -١٠2

......................................................................ةيماظنلا تاداريإلا -8٠٠ -١٠2

)2( يعرفلا عومجملا

: ىرخألا تاداريإلا -٣ -١

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

)٣( يعرفلا عومجملا

ةيداعلا دراوملا عومجم

ةيلورتبلا ةيابجلا -2

.......................................................................ةيلورتبلا ةيابجلا -١١٠ -١٠2

تاداريإلل ماعلا عومجملا

1.191.069.477

95.364.049

1.207.443.422

453.109.392

20.035.075

343.948.793

2.857.860.816

39.884.715

191.216.710

50.000

231.151.425

490.300.000

490.300.000

3.579.312.241

2.103.909.240

5.683.221.481
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)ب( لودجلا
ةيرازو ةرئاد لك بسح22٠2 ةنسل رييستلا ةينازيم ناونعب ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

) جد( غــــلاــبملاةـــــيرازوــلا رــــئاودـــلا

ةيروهمجلا ةسائر
لوألا ريزولا حلاصم
ينطولا عافدلا
ةيلاملا
 جراخلا يفةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
لدعلا
 مجانملاو ةقاطلا
 ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا
قوقحلا يوذو نيدهاجملا
فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا
 ةينطولا ةيبرتلا
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
نونفلاو ةفاقثلا
 ةضايرلاو بابشلا
تايئاصحإلاو ةنمقرلا
 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا
ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا
ةعانصلا
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا
ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا
 تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا
لاصتالا
 ةيمومعلا لاغشألا
 لقنلا
 يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا
 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا
 ةحصلا
  يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا
 ناملربلا عم تاقالعلا
ةئيبلا
ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا
 ةينالديصلا ةعانصلا
 يعرفلا عومجملا
 ةكرتشملا فيلاكتلا
 ماعلا عومجملا

15.201.224.000

4.551.727.000

1.300.000.000.000

92.928.896.000

42.716.908.000

585.370.059.000

92.259.049.000

86.329.388.000

263.950.000

232.474.088.000

30.079.668.000

825.004.074.000

400.051.187.000

60.564.109.000

16.097.228.000

45.094.954.000

819.770.000

2.723.347.000

138.641.392.000

4.891.391.000

341.449.616.000

19.612.605.000

20.874.651.000

18.515.988.000

16.551.330.000

11.238.541.000

21.267.065.000

3.585.273.000

439.422.008.000

176.128.397.000

233.453.000

2.752.149.000

2.749.210.000

527.000.000

5.050.969.695.000

1.260.562.742.000

6.311.532.437.000



٠٠١ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2
67م١2٠2 ةنسربمسيد٠٣

)ج( لودجلا

تاعاطقلا بسح22٠2 ةنسل يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا عيزوت

)جد فالآب(

عفدلا تادامتعاجمانربلا صخرتاعاطقلا

..................................................................................ةعانصلا

......................................................................ةقاطلاو مجانملا

.........................................................................يرلاو ةحالفلا

.............................................................ةجتنملا تامدخلا معد

.................................ةيرادإلاو ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا

...................................................................نيوكتلاو ةيبرتلا

................................ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيدعاقلا تآشنملا

...........................................................نكس ىلع لوصحلا معد

.....................................................................ةفلتخم عيضاوم

...................................................ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخملا

رامثتسالل يعرفلا عومجملا

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

........ةديدجلا تايالولا حلاصل رامثتسالل قودنص صيصخت

...............................................ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

لاملا سأرب تايلمعل يعرفلا عومجملا

زيهجتلا ةينازيم عومجم

4.797.017

1.755.000

253.446.227

36.536.643

736.118.670

228.105.205

156.962.428

196.139.325

1.000.000.000

100.000.000

2.713.860.515

433.039.657

10.000.000

390.000.000

833.039.657

3.546.900.172

3.210.827

1.755.000

83.026.548

5.249.200

479.429.806

175.979.141

43.758.179

56.492.500

1.100.000.000

100.000.000

2.048.901.201

—

—

400.000.000

400.000.000

2.448.901.201

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


