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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

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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رماوأ
يناثلا لصفلا

ةيئابج ماكحأ

لوألا مسقلا

ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

بــئارـــضلا نوـــناـــق نـــم77 ةداــــملا ماـــكـــحأ مـــمـــتــت:3 ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،ةلثامملا موسرلاوةرشابملا

يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ءاعول ةبسنلاب:77 ةداملا“
ثاريم ةيفصت لجأ نم )ىتح رييغت نودب(..........................

.دوجوم عئاش

ضئاوف ،ةبيرضلل عضاخلا ساسألا نمض لخدت ال امك
دوقعراطإ يف راقع نع لزانتلا ةبسانمب ةققحـملا ةميقلا
.كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجإلاوةحبارملا يتغيص يف ليومتلا

.”....... )رييغت نودب يقابلا( .............. ةداملا هذه قيبطتل

بئارضلا نوـناـــق نـــم1٤1 ةداـــملا ماـــكـــحأ مـــمـــتـــت:٤ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،ةلثامملا موسرلاوةرشابملا

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

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

............... دودح يف العف تمت يتلا ةيقيقحلا تاكالتهالا )3
.يدعاصتلا كالتهالا وأ يلزانتلا كالتهالا )ىتح رييغت نودب(

باسح متي “ةراجإلا“ دقعو يراجيإلا ضرقلا دقع راطإ يف
ضرــــقــــلا دــــقــــع ةدــــم يواست ةـــــلـــــحرـــــم ساسأ ىلع كالـــــتـــــهالا
.”ةراجإلا“ دقعو يراجيإلا

..........................ةسسؤملا لهاك ىلع ةعقاولا بئارضلا )٤
.“ ....................................................... )رييغت نودب يقابلا(

ةرـــشاـــبــــملا بـــئارــــضلا نوـــناــــق نــــمــــض أـــــشـــنــــــت:5 ةّداملا
 :يتأي امك ررحت1 رركم7٤1 ةدام ،ةلثاـمــملا موــسرلاو

،ةـــبـــيرــــضلا هذــــه ءاـــعو يف بـــســحت ال:1 رركم7٤1 ةداملا“
عم قــفاوــتــت ال يــتلا ىرــخألا تاــجــتــنــملاورــيــخأــتلا تاــمارــغ
كوــــــنــــــبـــــــلا فرـــــــط نـــــــم ةـــــــلصحـملا ،ةــــــيــــــمالسإلا ةـــــــعـــــــيرشلا

تاجتنم ةنمضتملا دوقعلاراطإ يف ةيلاملا تاسسؤملاو

٨ قفاوملا٢٤٤١ ماع لاّوش٧٢ يفخّرؤم٧٠-١٢ مقر رمأ
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتي ،١٢٠٢ ةنس وينوي
.١٢٠٢ ةنسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
2٤1و1٤1و931و28 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

،هنم٤22و891و
ماع لاوش8 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس وـيلوـــي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج61 يف خرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةـنــس رــبمــســيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ،ةلودلا سلجم يأر دعبو–
،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالادعبو –
،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو –
 :هصن يتآلا رمألا ردصي

خرؤملا61-٠2 مـقر نوــناــقلا مــمــتــيولدــعــي: ىلوألا ةّداملا
ةــنــس رــبــمــسيد13 قفاوــملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج61 يف

ةيتآلا ماكحألاب ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2
 .12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق لكشت يتلا

لوألا ءزجلا

هلئاسوو يلاملا نزاوتلا قرط

لوألا لصفلا

ةينازيملا ذيفنتب قلعتت ماكحأ

ةنيزخلل ةيلاملاتايلمعلاو

91-38 مقر نوناقلا نم٤ ةداملا  ماكحأ راطإ يف:٢ ةّداملا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو3891 ةنس ربمسيد81 يف خرؤملا
81 يف خرؤملا52–19 مقر نوناقلا نم2 ةداملاو٤891 ةنسل
،2991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو1991 ةنس ربمسيد
 :ةمئاد تارادصإب مايقلا ةيلاملا ريزول صخري

،غيص لكش يف ةنيزخلا تادنسل –
،ٍراج باسح يف قاقحتسالا تادنسلوةنيزخلا تادنسل–
نييعيبطلا صاخــشألل اهــيــف يدارإلا باــتــتــكالا صــصــخــي

.نييرابتعالاو
ةروكذملا تايلمعلاب ةقلعتملا تايفيكلاوطورشلا ددحت

.رارق بجومب ،هالعأ
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غبتلا تاكرش حابرأ ىلع ةيفاضإلا ةبيرضلا ليصحت متي
.”تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا ليصحت طورش سفنب

بئارضلا نوناق نم912 ةداملا ماـــكـــحأ مـــمـــتـــت:٠١ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

)ىتح رييغت نودب(............ماكحأ ةاعارم عم:912 ةداملا“
 .%٠3 ىلإ%٠1 نيب حوارتي

:%57 هردق ضيفخت نم ديفتسي

،زاـتـمملا نـيزـنـبـلـل ةـئزـجـتـلاـب عـيــبــلا تاــيــلــمــع غــلــبــم –
زاــغ دوــقوو لـــيوأ زاـــغـــلاو ،صاصرـــلا نـــم يلاخلاو ،يداـــعـــلاو
 ،طوغضملا يعيبطلا زاغلاو ،عيمملا لورتبلا

زاغ دوقو عمجم بيكرت ناونعب ققحـملا لامعألا مقر –
 .عيمملا لورتبلا

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

يـناـثلا مـسقلا

ليـجـستلا

نوـــــناـــق نـــم72 ةداــــملا ماــــكـــحأ مّمتــــتولّدـــعـــت:١١ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،ليجستلا

،هالعأ61 ةداملا يف اهيلإ راشملا ةميقلا ددحت:72 ةداملا“
.ضوع ءاقل اهب )ىتح رييغت نودب (.................................

نم ةزجنملا تاراقعلا عيب تايلـمــعل ةــبــســنلاـــب ،هـــنأ رــيـــغ
راطإ يف اهنئابز ةدئافل ةيلاملا تاسسؤملاوكونبلا فرط
قفتملا حبرلا شماه مــســح مــتــي ،”ةحبارملا“ لــيوــمــتلا دوــقــع
ةرقفلل اقفو ةددحـملا ةميقلا نم ،دقعلا اذه يف اقبسم هيلع
.ةقباسلا

.”.... )رييغت نودب يقابلا ( .... ةيكلملا لقن لمشي امدنعو

نوــــــناـــق نـــم752 ةداــــملا ماـــكــــحأ مّمــــتـــتولّدعـــت:٢١ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،ليجستلا

يف اهزاجنإ مت يتلا تانكسلا وكلتمم ىفعي:752 ةداملا“
........ ،ةلودلل يلاملا معدلا نم ديفتست تانكس ءانب راطإ
.هب لومعملا يئابجلا عيرشتلا بجومب )ىتح رييغت نودب(

652 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا نع رظنلا ضغب
عفدلا نم ةيلاملا تاـــســـسؤـــملاوكوـــنـــبلا اـــضـــيأ ىفـــعـــت ،هالــــعأ

نمضتملا دقعلا ريرحتب فلكملا قثوملا يدي نيبوىأرمب
ليومت دقعراطإ يف هدادعإ مت يذلا اهنئابز ىلإ ةيكلملا لقن
.“ةحبارملا“ ةغيصب

ىلع اهقافنإل غلابملا هذه هجوت امدنع ،ةيمالسإلا ةفريصلا
ةئيهلا ةباقر تحت ةيلمعلا هذه متت ثيح ،ةيريخلا لامعألا
.”ةيمالسإلا ةيلاملا ةعانصلل ءاتفإلل ةينطولا ةيعرشلا

بــئارــضلا نوــناــق نــم371 ةداــملا ماــكــحأ مــمــتــت:6 ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

................ )رييغت نودب (.............. )5 ىلإ )371:1ةداملا“

ضئاوــف ،ةــبـــيرضلـــل ةـــعضاخلا حاـــبرألا نـــمض لـــخدـــت ال )6
دنع ةيلاملا تاسسؤملاوكونبلا فرط نم ةققحـملا ةميقلا
يف ليومتلا دوقعراطإ يف لوصألا نم رصنع نع لزانتلا

.”كيلمتلاب ةيهتنملاةراجإلا"و"ةحبارملا" يتغيص

نوــناــق نــم712 ةداـــملا ماــــكــــحأ مــــمـــتـــتو لدـــــعـــــت:٧ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

يف هققحي لامعأ مقر ددصب مسرلا قحتسي:712 ةداملا“
نم رركم38 ةداملا يف )ىتح رييغت نودب (..............رئازجلا

.لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق

جتـنـم قـيوست ةـنـمضتملا ةـيـكـنـبـلا تاـيـلـمـعـلــل ةــبسنــلاــب
مسرلا ءاعو لكشتي ،ةحبارملا ةغيص يفةيمالسإلا ةفريصلا

يف اقبسم هيلع قفتملا حبرلا شماه نم ينهملا طاشنلا ىلع
.“ دقعلا

بئارضلا نوــــناـــق نـــم٠22 ةداـــملا ماــكــحأ مــمــتـــت:٨ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

ةدعاقك دمتعملا لامعألا مقر نمض لخدي ال:٠22 ةداملا“
 :مسرلل

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

يتلا ىرــخألا تاـــجـــتـــنـــملاو رـــيـــخأـــتـــلا تاـــمارـــغ غـــلـــبـــم )8
كونبلا فرط نم ةلصحـملا ،ةيمالسإلا ةعيرشلا عم قفاوتت ال
لاــمــعألل غــلاـــبملا هذـــه هـــجوـــت اـــمدـــنـــع ةـــيـــلاملا تاسسؤملاو
ةيعرشلا ةئيهلا ةباقر تحت ةيلمعلا هذه متت ثيح ،ةيريخلا
 .”ةيمالسإلا ةيلاملا ةعانصلل ءاتفإلل ةينطولا

عساتلا مسقلا نم يناثلا بابلا نمض ثدحت:٩ ةّداملا
٠51 ةدام،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم
 :يتأي امك ررحترركم

حابرألا ىلع ةيفاضإ ةبيرض سسؤت:رركم٠51 ةداملا“
يبيرضلا ءاعولا ثيح ،غبتلا ةعانص تاكرش ىلع قبطت
حاـــــبرأ ىلع ةـــــبـــــيرضلـــــل عضاخلا كلذ وـــــه ةـــــبـــــيرضلا هذــــــهــــــل
.تاكرشلا

 .%٠1 ــب ةبيرضلا هذه لدعم ددحي
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لبق نم ةزجنملا تاراقعلا ءانتقاب ةقلعتملا دوقعلا )6
11–3٠ مقر رمألا اهمكحي يتلا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا
،ضرقلاو دقنلاب قلعتملاو3٠٠2 ةنستشغ62 يف خرؤملا
وأةراجإلا دقعويراقعلا راجيإلا راطإ يف ،ممتملاولدعملا
نم ةزجنملا تارامثتسالا ليومتل هجوم يراقع ضرق يأ
وأ يراـــجـــتـــلا لاـــمـــعـــتسالـــل نييداصتـــقالا نيلـــماـــعـــتملا لـــبـــق
.ةرح نهم ةسراممل وأ يحالفلا وأ يعانصلا

.......................... )رييغت نودب( ........................ )11 ىلإ )7

صاوخلا حـــلاصل تاراـــقـــعـــلا ةـــيـــكـــلـــم لـــقـــن تاــــيــــلــــمــــع )21
لجأ نم ،ةيلاملا تاــســـسؤــملاوكوـــنــبلا فرـــط نـــم ةزـــجنملا
تايلمعراطإ يف مهئامسأب ةانتقملا ينكسلا لامعتسالا
.“ةحبارملا“ ةغيصب ليومتلا

ثلاـثلا مـسقلا

عباطلا

نــــم رركــــم551 ةداــــملا ماـــكـــحأ  مــمـــتـــتو لدـــعـــت:6١ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،عباطلا نوناق

..................................... مسر سسؤي :رركم551ةداملا “
.اذه عباطلا مسر نم ىفعم )ىتح رييغت نودب(

 :يتأي امك مسرلا اذه لصاح عزويو

 .%٠7 ............................................... : ةلودلا  ةينازيم –

هناونع يذلا2٠3–221 مقر صاخلا صيصختلا باسح –
تاقـيـقـحـتـلا يفـظوـم ةدـئاـفـل ةـيـلـيـمـكـتـلا لـيـخادملا قودـنص“
.%٠2.........................................“شغلا عمقو ةيداصتقالا

ةراجتلا فرغو ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا –
. %٠1 ................................................................ ةعانصلاو

ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نيب عيزوتلا ددحي
فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةعانصلاو ةراجتلا فرغو
.”ةراجتلاب

عبارلا مسقلا

لامعألا مقر ىلع موسرلا

مسرلا نوناق نم9 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٧١ ةّداملا
:يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع

:ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت:9 ةداملا“

........................)رييغت نودب( .........................)51 ىلإ)1

نوــــناـــق نـــم852 ةداــــملا ماـــكـــحأ مّمــــتـــتولّدـــعـــت:3١ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،ليجستلا

......... )رييغت نودب( ............  اعباس ىلإ الوأ:852 ةداملا“

يف هيلع صوصنملا ةيكلملا لقن مسر نم ىفعت – انماث
 :نوناقلا اذه نم252 ةداملا

لامعتسالا تاذ ةيراقعلا كالمألا ةيكلم لقن تايلمع –1
ةـيــلاــملا تاــسـسؤـملاو كوـنبلا لــبـق نــم ةزـجنــملا يــنـكـسلا
تانكسلا ءانتقا ليوـمت تاـيـلـمـعل ناـمـضـك اــهمساب ةانـتـقـملا
 ،صاوخلا حلاصل

تايلمعلا لك صخي اميف ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا –2
ينـكسلا لاـمـعـتسالا تاذ تاراـقـعـلا ةــيــكــلــم لــقــنــب ةــقــلــعــتملا
يتـــغــيــصب ليوــمــتلا تاــيلــــمــعراـــطإ يف اهــمــــساــب ةانــــتــــقــملا
ءانتقا لجأ نم ،”كــيـــلـــمـــتلاب ةيهــتـــنــــم ةراـــــجإ"و"ةـــحـــبارـــم“
 .صاوخلا ةدئافل تانكسلا

 :ليجستلا قوقح نم ىفعت – اعسات

ةينهملا تاراقعلا وأ تازيهجتلا ةيكلم لقن تايلمع –1
يرتشملا حلاصل اهنع لزانتلا رجؤملا ضرقملا داعأ يتلا

،لزانتلا ةداعإ ناونعب ءارشلا رايخل ريخألا اذه عفر دنع

ةينهملا تاراقعلا وأتازيهجتلا ةيكلم لقن تايلمع –2
ةدئافل ةيلاملا تاسسؤملاوكونبلا فرط نم اهنع لزانتملا
ةراــجإ”و ”ةـــــحــــبارــــم“ دوـــــقــــعراــــطإ يف رــجأــتــســـملا ضرـــقــملا

.”كيلمتلاب ةيهتنم

،ليجستلا نوناق نم2-353 ةداملا ماكحأ ممتت:٤١ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو

ةداملا يف هيلع صوصنملا مسرلا قبطي:2-353 ةداملا“
 : يتأي امك ،هالعأ1–353

......................تاراقعلا وأ راقعلا ةميق ىلع بسحت 1%)1
.عيبلا اذه مامتإل فارطألا لبق نم )ىتح رييغت نودب(

نـم ةزـجـــنملا ةـيراـــقـعـلا تاءاـنــتــقالــل ةــبسنــلاــب ،هــنأ رــيــغ
يف نــــئاـــبزلا ةدـــئاـــفل ةـــيلاــــملا تاــــســـسؤـــملاوكوــنــــبلا فرـــط
حبرلا شماه نإف ،”ةحبارملا“ ةغيصب ليومتلا دقعراطإ
راقعلا ةميق نم همسح متي دقعلا اذه يف اقبسم هيلع قفتملا
.تاراقعلا وأ

................ تاراقعلا وأ راقعلا ةميق ىلع بسحت %٠,٠5)2
.”........................................................ )رييغت نودب يقابلا(

نوناق نم5-353 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:5١ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،ليجستلا

 :يراقعلا راهشإلا مسر نم ىفعت:5-353 ةداملا“

........................... )رييغت نودب( ......................... )5 ىلإ )1
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.............. ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت:892 ةداملا“
 .ةكرشلا مساب حوتفم )ىتح رييغت نودب(

نأ بجي ،غضملاو قشنلل هجوملا غبتلا يعناصل ةبسنلاب
وأ جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠1 غـــلــبــم يعاــمــتــجالا اهـــلاـــمـــسأر يواـــســـي
 .هقوفي

.”........)رييغت نودب يقابلا( ........... عناص دامتعا عضخي

رركم سماخلا مسقلا
ةيئابج تاءارجإ

)نايبلل (

سداسلا مسقلا
ةفلتخم ةيئابج ماكحأ

مــــقر نوـــناـــقلا نـــم8٤ ةداـــملا ماـــكـــحأ لدـــعـــت:١٢ ةّداملا
32 قـــــفاوـــملا12٤1 ماـــــع ناــــضـــمر72يف خرؤـــملا٠٠٠2-6٠
،1٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠٠٠2 ةنس ربمسيد
9٠–9٠ مــقر نوــناــقــلا نـــم82 ةداملا ماـــكــــحأ بجومب ةــــلدــــعملا
ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا13٤1 ماع مرحم31 يف خرؤملا

 :يتأي امك ررحتو ،٠1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو9٠٠2

رييغت نودب ( ... ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت:8٤ ةداملا“
.ةيعافدلا تآشنملا  )ىتح

نم ىربكلا لئاسولا ةنّودم يف ةجردملا تارايسلا ىفعت
تالآلاو تاراــــيسلا عـــــيـــــب تالـــــماـــــعـــــم ىلع بترـــــتملا مسرـــــلا
.ايلحم اهعينصت متي امدنع ةكرحتملا

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

مقر نوناقلا نم63 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢٢ ةّداملا
ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا٠2-7٠
،٠2٠2 ةــنــســل يلــيــمــكــتلا ةــيــلاـــملا نوــناـــق نــمــضــتـــملاو٠2٠2
 :يتأي امك ررحتو

ةـــــفاـــضـــملا ةـــمــيـــقلا ىلــــع مــــسرــــلا نــــم ىـــفـــعـــت:63 ةداملا“
ةـــيـــنالدـــيصلا داوملا ،ةـــتــــقؤم ةــــفصب ،ةــــيــــكرــــمجلا قوــــقحلاو
عـــطـــقو مزاوـــل اذــكو فشــكلا تادــعمو ةيبــطلا تاــمزلتــســملاو
عينصت يف ةلخادلا ةيلوألا داوملا اذكو ،تادعملا هذهل رايغلا
ةددحـملا ،ةــيــبــطــلا تاــمزــلــتسملاو ةــيــنالدــيصلا تاـــجـــتـــنملا

يف ةلمعتسملاو ،لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقبط اهتمئاق
.)91– ديفوك(انوروك سوريف ءابو ةهباجم

.”... )رييغت نودب يقابلا( ... ةداملا هذه ماكحأ نايرس أدبي

61-٠2 مقر نوناقلا نم19 ةداملا ماكحأ لدعت:3٢ ةّداملا
ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا

ررحتو ،12٠2 ةنسـل ةــيلاــملا نوــناـــق نّمــضــتــملاو٠2٠2 ةــنــس
 :يتأي امك

نم تالئاعلل ةحونمملا ةيـكـــنـــبلا ضورــــقلا تاـــيـــلـــمـــع )61
اذه ماكحأ قبطت امك .ةــيدرــف نــكاــســـم ءاـــنــب وأ ءاـــنــتـــقا لـــجأ
غيصبةيمالسإلا ةـفرـيصلــلةيـكـنـبـلا تاـيـلـمـعـلا ىلع دـنـبـلا
 .”كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجإلا”و ”عانصتسالا”و ”ةحبارملا“

..........................)رييغت نودب( ...................... )22 ىلإ )71

كوـــنـــبـــلا فرـــط نــــم ةزــــجــــنملا ءاــــنــــتــــقالا تاــــيــــلــــمــــع )32
يراجـيإلا ضرـقـلا تاـيـلـمـعراطإ يف ةـــــيــــــلاملا تاسسؤملاو
.”كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجإلا“ ةغيصو

..........................)رييغت نودب( ...................... )62 ىلإ )٤2

دوـــقــعراـــطإ يف ضورـــقلا دــيدــســتــب قــلــعــتــملا ءزـــجلا )72
اهيف امب،ليوطلاوطسوتملا ىدملا ىلعةيراقعلا ضورقلا

هذــه قــبــطــت اــمـــك .يراقعلا يراجيإلا ضرقلاب ةطبترملا كلت
يتغيصبةيمالسإلا ةفريصلل ةيكنبلا تايلمعلا ىلع ماكحألا
.”كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجإلا"و "ةحبارملا"

.”................ )رييغت نودب يقابلا( ................ تايلمع )82

ىلع مسرلا نوناق نم51 ةداملا ماكحأ ممتت:٨١ ةّداملا
:يتأي امك ررحي6 دنبب ،لامعألا مقر

نـمـــث مـــسرـــلـــل عـــضاـــخلا لاـــمـــعألا مـــقر لـــمـــشـــي:51 ةداملا“
فيراصملا لك كلذ يف امب تامدخلا وأ لاغشألا وأ عئاضبلا

ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ءانثتساب،موسرلاوقوقحلاو
.هتاذ

:نوكتيو

..........................)رييغت نودب( .......................... )5 ىلإ )1

قــيوست ةــنــمضتملا ةــيــكــنــبــلا تاــيـــلـــمـــعـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب )6
نوكتي ،”ةحبارملا“ ةغيصبةيـمالــسإلا ةــفرـــيــصلا تاــجــتـــنم
قفتملا حبرلا شماه نم ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ءاعو
.”دقعلا يف اقبسم هيلع

ىلع مسرلا نوناق نم1٤ ةداملا ماكحأ ممتت:٩١ ةّداملا
:يتأي امك ررحي51 دنبب ،لامعألا مقر

ىلع مسرلا ،مصخلا يف قحلا نم ىنثتسي:1٤ ةداملا“
:لقثأ يذلا ةفاضملا ةميقلا

..........................)رييغت نودب( ........................ )٤1 ىلإ )1

ةزجنملا ةيراقعلا وأةلوقنملا علسلا نم تاءانتقالا )51
يف عيبلل ةهجوملاو ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم
.“ ةحبارملا “ دقعراطإ

سماخلا مسقلا
ةرشابملا ريغ بئارضلا

بئارضلا نوناق نم892 ةداملا ماكحأ لدعت:٠٢ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،ةرشابملا ريغ
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.تايواحلا فيقوت فيلاكت غلبم ساسأ ىلع تايواحلا فيقوت نأشب مسر ثدحي:19 ةداملا“

يأب ،يطغت نأ نكمي الو ،نحشلا دنس وأ لقنلا دقع يف اهيلع صوصنملا ةفيرعتلل اعبت تايواحلا فيقوت فيلاكت بسحت
.ءافعإلا لجأ كلذ يف امب ،اموي )٠9( نيعست زواجتت يتلا فيقوتلا ةرتف ،لاوحألا نم لاح

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

.هاندأ لودجلا يف ةدَّدحـملا ةيبسنلا تالدعملل اقفو دروتسملل مسرلا اذه ةبسن دَّدحت

 :اهيواست وأ اموي )٠3( نيثالث  نع لقت ءافعإ ةرتف –

ةبسنلاةرتفلا

ةبسنلاةرتفلا

ةرتف كلذ يف امب ،فيقوتلا نم٠3 مويلا ةياغ ىلإ
ءافعإلا

كلذ يف امب ،فيقوتلا نم٠٤ مويلا ىلإ13 مويلا نم
ءافعإلا ةرتف

كلذ يف امب ،فيقوتلا نم٠5 مويلا ىلإ1٤ مويلا نم
ءافعإلا ةرتف

ءافعإلا ةرتف كلذ يف امب فيقوتلا نم15 مويلا نم
ةيواحلا ةداعإ ةياغ ىلإ

ةرتفلا لالخ ةلّصحـملا فيقوتلا فيـلاــكــت نـــم %٠
ةينعملا

ةرتفلا لالخ ةلّصحـملا فيقوتلا فيلاكت نم %٠٤
 ةينعملا

ةرتفلا لالخ ةلّصحـملا فيقوتلا فيلاكت نم ٠8%
.ةينعملا

ةرتفلا لالخ ةلّصحـملا فيقوتلافيلاكت نم ٠21%
ةينعملا

:اموي )٠3( نيثالث قوفت ءافعإ ةرتف –

بسح ،ءافعإلا ةياهن نم ءادتبا تايواحلا فيقوت فيلاكت باسح يرسي ،اموي )٠3( نيثالث ءافعإلا ةرتف قوفت امدنع
: هاندأ لودجلا يف ةدَّدحـملا بسنلاو تارتفلا

لبق نم ددحـملا ناكملا ىلإ ةيواحلا ةداعإ دعب مسرلا عفدي
نيرشع زواجتي ال لجأ يف هلثمم وأ لقانلا /ةنيفسلا زهجم
اهردق ةيديدهت ةمارغ قيبطــت ةــلـــئاـــط تـــحت ،لـــمـــع موـــي )٠2(
.مسرلا عفد يف ريخأت موي لك نع ةيواح لكل جد٠٠٠.٠1

..................................................مسرلا نع رظنلا ضغبو
.”..........................................................)رييغت نودب يقابلا(

ديدـســـت ناوـــنـــعـــب ،ةــــعوـــفدــملا غـلابـملا رــبــتــعـــت :٤٢ ةّداملا
عــــفر ىلع مسرــــلاو يراــــقــــعــــلا مسرــــلاــــب ةــــقـــــلـــــعـــــتملا لوادجلا
غـلـبملا عـفدـل ىلوألا ةـجردــلاــب ةــهــجوــم ،ةــيــلزــنملا تاــماــمــقــلا
ةعفد ريخألا اذه ديدست متي امدنع ،يئابجلا نيدلل يلصألا

.ةدحاو

لماك ديدستب نوموقي نيذلا ةبيرضلاب نوفلكملا ىفعي
يراقعلا مسرلل ةبسنلاب ةيئاـبــجلا مــهــنوــيدل يلــصألا غــلــبــملا

ربمسيد13 ةياغ ىلإ ،ةيلزنملا تامامقلا عفر ىلع مسرلاو
.ليصحتلاوءاعولا تامارغ عفد نم ،12٠2 ةنس

مقر نوناقلا نم63 ةداملا ماكحأ ممتتولدعت:5٢ ةّداملا
نوناق نمضتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد22 يف خرؤملا12-1٠
نوناقلا نم٤5 ةداـــملا بـــجوــمب ةـــلدعــملا ،2٠٠2 ةــنســل ةيــلاــملا

نمضتملاو3٠٠2 ةنس ربمسيد82 يف خرؤملا22-3٠ مقر
نم3٤ ةداملا بجوـــمب ةـــلدعـــملا ،٤٠٠2 ةـــنســـل ةـــيلاــملا نوـــناــــق
9٠٠2 ةــــــــنـــــــس رــــــبــــــمـــــــســــيد٠3 يف خرؤملا9٠-9٠ مقر نوناـقلا

ةداملا بجومب ةلدعملا ،٠1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
11٠2 ةنس ربمسيد82 يف خرؤملا61-11 مقر نوناقلا نم٠7

ءافعإلا ةرتف دعب مايأ٠1 ىلإ موي نم

ءافعإلا ةرتف دعب اموي٠2 ىلإ11 نم

ةيواحلاةداعإ ةياغ ىلإ ءافعإلا ةرتف دعباموي12 نم

ةينعملا ةرتفلا لالخ ةلّصحـملافيقوتلا فيلاكت نم %٠٤

 ةينعملا ةرتفلا لالخ ةلّصحـملافيقوتلا فيلاكت نم ٠8%

ةينعملا ةرتفلا لالخةلّصحـملافيقوتلا فيلاكت نم ٠21%
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ثلاثلا لصفلا
دراوملاب ةقلعتم ىرخأ ماكحأ

لوألا مسقلا
ةيكرمج ماكحأ

اهيلع صوصنملا ريخأتلا تامارغ نم ىفعت:٧٢ ةّداملا
ةزجنملا تادراولا ،كرامجلا نوناق نم913 ةداملا بجومب
ةـيـبـنـجألا ةـيـلصنـقـلاو ةـيساـموـلـبدـلا تاــيــلــثــمملا فرــط نــم
اذــكورــئازــجلاــب ةدــمــتــعــملا ةــيــلودلا تاــمــظــنــملا تاــيــلــثــممو
ةيوست طرشب ،لثملابةلماعملا أدبممارتحا لظ يف ،اهناوعأ

 .لوعفملا ييراسلا ميظنتلاوعيرشتلا راطإ يفاهتيعضو

ةحورطملا تافلملا ىلع ةقباسلا ةرقفلا ماكحأ قبطت امك
.ةيوستلا روط يف ايلاح

يناثلا مسقلا
ةلودلا كالمأب ةقلعتم ماكحأ

 )نايبلل (

ثلاثلا مسقلا
ةيلورتبلا ةيابجلا

)نايبلل(

عبارلا مسقلا
ةفلتخم ماكحأ

مقر نوناقلا نم7٤و5٤ نيتداملا ماكحأ ىغلت:٨٢ ةّداملا
نوناق نمضتملاو3٠٠2 ةــنــس رــبــمــســيد82 خرؤملا22-3٠
.٤٠٠2 ةنسل ةيلاملا

ةحلسألا نإف ،ةيئازجلا ماكحألاب ساسملا نود :٩٢ ةّداملا
داتعلا وأ/و ةريخذلا رــصانــعو ةرــيــخذلاو ةــحلــسألا رــصاــنــعو
وأ اــــهــــئاــــنـــــتـــــقا صخر بحس مت يتـــــلا ،ةساسحلا تادـــــعملاو
لبق ،ةلهؤـملا تاــطــلــسلا فرــط نــم اــهــلالــغــتــسا وأ اهــتزاــيــح
عوضوم نوكت نأ نكمي ،ةداملا هذه لوعفم نايرس ةيادب
.ضيوعت

رصانعوةريخذلاو ةحلـسألا رــصاــنــعو ةــحــلــسألا  نأ رــيــغ
بحس مت يتـــلا ةساسحلا تادـــعملاو داـــتــــعــــلا وأ/و ةرــــيــــخذــــلا

تاطلسلا فرط نم اهلالغتسا وأ اهتزايح وأ اهئانتقا صخر
ماــكــحألل اــقــبــط اــهــعــيــب وأ اــهــنــع لزاــنــتــلا مــتــي مــلو ةــلــهؤملا
،ددصلا اذه يف اهــيلــع صوــصنــملا ةــيمــيظنــتلاو ةــيعيرــشــتلا

ةيئاهن اهتزايح نوكت ،ةداملا هذه لوعفم نايرس ةيادب دعب
 .ةلودلا ةدئافل ةيناجمو

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا عضخت ال:٠3 ةّداملا
شيـجـلـل يداصتـقالا عاـطـقـلـل ةــعــباــتــلا يراــجــتــلاو يعاــنصلا

ةداملا بجومب ةلدعملا ،21٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
ةنس ربمسيد11 يف خرؤملا٤1–91 مقر نوناقلا نم6٠1
:يتأي امك رّرحتو،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو91٠2

................................ ىلع يفاضإ مسر سسؤي:63 ةداملا“
وأ ةمزر لك نع جد23 ـــب هغلبم دّدحي )ىتح رييغت نودب(
......................................................................... سيك وأ ةبلع
.كالهتسالل يلخادلا مسرلا )ىتح رييغت نودب(

ةيغبــتلا تاـــــجـــتـــنـــملا ىلــــــع يفاـــــضإلا مـــــسرلا دــــئاـــع عزوــــي
 :يتأي امك

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

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

2٠3–331 مقر صاخلا صيصختلا باسح ةدئافل جد٠1 –
،”يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا ”هناونع يذلا

،...........................)رييغت نودب(...........................جد3 –

.ةلودلا ةينازيم ةدئافل جد٠1 –

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

1٠-٠1 مـــقر رـــمألا نـــم23 ةداـــملا ماـــكــحأ لدـــــعــــت:6٢ ةّداملا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠1٠2 ةنس تشغ62 يف خرؤملا
نــم13 ةداملا ماـــكحأ بـــجومب ةـــلدعملا ،٠1٠2 ةـــنسل يليــمــكتلا
31٠2 ةـــنــــس رــــبــــمــــســــيد٠3 يف خرؤــــملا8٠-31 مـــــقر نوــــناــــقلا

 :يتأي امك ررحتو،٤1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

ءادتبا ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت:23 ةداملا“
13 ةياغ ىلإوةيمسرلا ةديرجلا يفرمألا اذه رشن خيرات نم
:يتأي ام ،32٠2 ةنس ربمسيد

تباثلا ذافنلا تامدخب ةطبترملا ىواتألاوفيراصملا –
طيرشلا ريجأتب ةقلعتملا فيلاكـتلا اذــكوتــنرــتــنإلا ةــكــبــشل
،تباثلا تنرتنإلا تامدخ ريفوتل ايرصح ةهجوملا ،راملا

ىلع بيولا ةزهجأ يف ءاوــيإلاــب ةـــطــبـــترـــملا فـــيراــصــملا –
ةطقنبورئازجلا يف ةدجاوتملا تامولعملا زكارم ىوتسم
ZD) ZD.(،

بــــيوـــلا عــــقاوـــم مــيــــمـــــصــــتــب ةــــطـــبــــترـــملا فـــيراـــصــــــملا–
،اهريوطتو

ةلصلا تاذ ةدعاسملاوةنايصلابةطبترملافيراصملا –
.“ رئازجلا يف بيولا عقاوم ءاويإولامعتسا ةطشنأب
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ةلدعملا ،3٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو2٠٠2 ةنس
82 يف خرؤملا٤1-61 مقر نوناقلا نم29 ةداملا ماكحأ بجومب
61٠2 ةـــنـــس رــبــمـــســـيد82 قــــفاوــــملا83٤1 ماـــــع لوألا عـــيـــبر
ماكحأ بجومب ةلدعملا ،71٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
ىدامج61 يف خرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا نم5٤1 ةداملا
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

 :يتأي امك ررحتو ،12٠2ةنسل ةيلاملا نوناق

ةصحل ةربخوةيعون ةبقارم لك ىلع أشني:3٠1 ةداملا“
اقفوهغلابم ددحتمسر،يبط مزلتسم وأ/و ينالديص جوتنم
 : يتآلاراطإلل

/جد2:دروتسم ينالديص جوتنم ةصح ةربخو ةبقارم –
،جد٠٠٠.٠3 ىندأ دحب تاعيبم ةدحو

:ايلحم عنصم ينالديص جوتنم ةصح ةربخو ةبقارم –
،جد٠٠٠.٠3 ىندأ دحب تاعيبم ةدحو /جد1

ةــعـــضاـــخلا ةـــيـــنالدـــيــصلا تاـــجـــتـــنـــملا ةرـــبـــخوةـــبـــقارـــم –
،جوتنملل جد٠٠٠.٠6 : ديدجتوأ/وليدعت،ليجستلل

ةعضاخلا ةينالديصلا تاجتنملل ةيلوألا داوملا ةبقارم –
،ةيلوألا ةداملل جد٠٠٠.٤2 : ديدجت وأ/و ليدعت ،ليجستلل

 ،جد٠٠٠.٠3 : يبط مزلتسم ةصح ةربخو ةبقارم –

ليدعت ،دامتعالل عضاخ يبط مزلتســم ةرـــبـــخوةـــبــقارـــم –
،جد٠٠٠.٠6 : ديدجت وأ/و

ةعضاخلا ةيبطلا تامزلتسملل ةيلوألا داوملا ةبقارم –
.جد٠٠٠.٤2 : ديدجت وأ/و ليدعت ،ةقداصملل

.”.........)رييغت نودب يقابلا(........ مسرلا جتان صصخي

7٠-٠2 مقر نوناقلا نم9٤ ةداملا ماكحأ لدعت :33 ةّداملا
٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا

ةداملابةممتملا ،٠2٠2ةنسليليمكتلا ةيلاملا نوناقنمضتملاو
 :يتأي امك ررحتو ،12٠2 ةنسل ةيلاملانوناق نم931

نيينطولا نيمهاسملا ةكراشمل ةعضاخ لظت:9٤ ةداملا“
داوملا دارــــيـــــتسا ةـــــطشنأ ،%15 ةــــبسن دودـــــح يف نيمـــــيـــــقملا
كلتواهلاح ىلع عيبلل ةهجوملا عئاضبلاوعلسلاوةيلوألا
تاــعاــطــقــلــل ةــعــباــتــلا ،اــيــجــيــتارــتسا اــعـــباـــط يستـــكـــت يتـــلا
21 يف خرؤملا7٠-٠2 مقر نوناقلا نم٠5 ةداملا يف ةددحـملا

نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش
ةـطشنأ ءاــنــثــتساــب ،٠2٠2 ةــنسل يليــمــكــتــلا ةــيــلاملا نوــناــق
.”ةيمجنملا تاطاشنلاو تاقورحـملا

11-71 مقر نوناقلا نم9٠1 ةداملا ماكحأ ممتت :٤3 ةّداملا
رـبــمــســيد72 قــفاوـــملا93٤1 ماـــع يـــناــثلا عــيــبر8 يف خرؤـــملا

ةـلدــعملا ،81٠2ةنسلةيلاملا نوـناــقنمضتملاو71٠2 ةـــنس

صوصنملا ةينوناقلا تاراهشإلا ةيمازلإل ،يبعشلا ينطولا
تشغ٤1 يف خرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ماكحأ بجومب اهيلع

،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس
.ممتملاولدعملا

11-99 مقر نوناقلا نم86 ةداملا ماكحأ لدعت:١3 ةّداملا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 يف خرؤملا
مقر نوناقلا نم٠12 ةداملاب ةممتملاو ةلّدعملا ،٠٠٠2 ةنسل
نوــناــق نمضــتــملاو1٠٠2 ةــنــس ربــمــســيد22 خرؤـــملا12-1٠
 :يتأي امك ررحتو ،2٠٠2 ةنسل ةيلاملا

 :يتأي امك اهغلابم ددحت ةواتإ سسؤت:86 ةداملا“

ةلباقلا داوملا ةمئاق يف ينالديصجوتنم ليجست بلط –
 ،جد٠٠٠.51 : ضيوعتلل

داوملا ةمئاق يف ينالديص جوتنم ليجست ليدعت بلط –
،جد٠٠٠.5 : ضيوعتلل ةلباقلا

،جد٠٠٠.٠٠3 :ةينالديص ةسسؤمل ةربخ بلط –

،جد٠٠٠.٠٠3:ةيريرس ةبرجت ءارجإل صيخرت بلط –

،جد٠٠٠.٠٠3:ةيريرس ةبرجت ىلع ةقداصملا بلط –

،جد٠٠٠.٠51:ينالديص جوتنم ليجست ررقم ليدعت بلط –

،جد٠٠٠.٠٠3:ينالديص جوتنم ليجست ررقم ديدجت بلط –

نيب ينالديـصجوـــتــنــم لـــيـــجـــســـت ررـــقـــم لـــيوـــحت بـــلـــط –
،جد٠٠٠.٠٠1:ةينالديصلا تاسسؤملا

جوتنمل راهشإلا ةريشأت ديدجت وأ راهشإلا ةريشأت بلط –
،جد٠٠٠.٠6 :ينالديص

:يــبــط مزــــلــتــســم ىلـــعةـــقداــصــملا ررـــقــم ليدـــعـــت بـــلـــط –
،جد٠٠٠.٠51

:يبــط مزــلــتـــســـم ىلـــــع ةـــقداـــصـــملا ررـــقــم دـــيدـــجت بـــلــط –
،جد٠٠٠.٠٠3

نيب يــــبــط مزلتــســم ىلــع ةقداــصملا ررــقــم لــيوــحت بلط –
.جد٠٠٠.٠٠1:ةينالديصلا تاسسؤملا

 :يتأي امك ةواتإلا هذه جتان صصخي

2٠3-69٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ةدئافل ٠7%–
تاجالـعـلا تاـطاشنوتالاـجـعـتسالا قودـنص“ هـناوــنــع يذــلا
،”ةيبطلا

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ةدئافل ٠3%–

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

مقر نوناقلا نم3٠1 ةداملا ماكحأ ممتتولدعت:٢3 ةّداملا
ربمسيد٤2 قفاوملا32٤1 ماع لاوش٠2 يف خرؤملا11-2٠
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عبارلا لصفلا
ةيئابجلا هبش موسرلا

)نايبلل(

يناثلا ءزجلا
ةلودلل ةيلاملا تايلمعلاو ةينازيملا

لوألا لصفلا
ةلودلل ةماعلا ةينازيملا

لوألا مسقلا
دراوملا

61-٠2 مقر نوناقلا نم651 ةداملا ماكحأ لّدعت:٧3 ةّداملا
ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا

ررحتو ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوــناـــق نـــمــضــتــملاو٠2٠2 ةـــنـــس
 :يتأي امك

لـــيـــخادـــملاولــــــصاوــــــحلاوتادارــــــيإلا ردــــــــقــــــت:651ةداـــملا“
ةـلودـلـل ةـماـعـلا ةـيـنازـيـمـلـل ةـيـئاـهـنـلا تاـقـفـنــلا ىلع ةــقــبــطملا
ارايلم نيثالثودحاوو ةئامثالثوفالآ ةسمخب،12٠2 ةنسل
ةعبسوةئامــعــســتوانوــيلــم نيــثالــثو ةــســمــخو ةــئاــمــناــمـــثو
لودجلل اقبط ،)جد٠٠٠.779.538.133.5( رانيد فلأ نيعبسو
.“نوناقلا اذهب قحلملا )أ(

يناثلا مسقلا
تاقفنلا

61-٠2 مقر نوناقلا نم751ةداملا ماكحأ لّدعت:٨3 ةّداملا
ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا

ررحتو ،12٠2 ةنسل ةــيلاــملا نوــناــق نــمــضــتــملاو٠2٠2 ةــنــس
 :يتأي امك

ليومـــت دـصـــــق ،12٠2 ةـــنـــــس ناوــنــعـــب ،حــتــفـــــي:751 ةداملا“
 :ةلودـلل ةماعــــلا ةينازيمـلل ةيئاهنــــلا ءابـــعألا

ةعبرأوةــئاــمــتــسوفالآ ةــســمــخ هــغلــبــــــم يلاــم داــمــتــــعا /1
ةــئاــمــســمــخونيــيالــم ةــتــسوةــئاــمــســمــخواراــيـــلــم نوــتــسو
)جد٠٠٠.925.6٠5.٤66.5( راــــنــــــــيد فـــــلأ نورــــــشــــــعوةــعــســـــتو
ةيرازو ةرئاد لـــك بسـح عزوـي ،رييستـلا تاقفـــــن ةيطغتــــل

.نوناقـلا اذهب قحلمــــلا )ب( لودجـلل اقبط

نوعبسوةينامثوةئامعستونافلأ هغلبــــم يلاـــم دامتــــــعا /2
ةثالثوةئامعستوانويلم نوعبسوةسمخو ةئامو ارايلم
ةيطغـــتـــــل )جد٠٠٠.329.571.879.2( راــــنــــــيد فـــــــلأ نورشــــــــــعو
لك بســـح عزوـــــي ،يــئاــهــنلا عــباــطــلا تاذ زــيــهــجــتــــلا تاـــقـــفــــن
.”نوناقــلا اذهب قحلمـلا )ج( لودجـلل اقبط عاطـــق

61-٠2 مقر نوناقلا نم851ةداملا ماكحأ لّدعت:٩3 ةّداملا
ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا

ررحتو ،12٠2 ةـــــنــســل ةيلاملا نوناـــق نــمضتــملاو٠2٠2 ةــنــس
 :يتأي امك

61-٠2 مقر نوناقلا نم311 ةداملا ماكحأ بجومب ةممتملاو
ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا

ررحتو ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوـــناـــق نــمــضــتــملاو٠2٠2 ةـــنـــس
 :يتأي امك

%2 ةــبــــســنــب نـــــماـــــضـــــت ةـــمـــهاـــســـــم أــــــشـــــنـــــت:9٠1 ةداملا“
 .دعاقتلل ينطولا قودنصلا )ىتح رييغت نودب (.....قبطت

،نــماضتـــلا ةـــمـــهاسم ناوـــنـــعـــب ءاـــفـــعإ يأ حـــنـــم نـــكـــمـــي ال
 :ءانثتساب

،تابهلا راطإ يف ةدروتسملا عئاضبلا –

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

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

٤1-91 مقر نوناقلا نم٠11 ةداملا ماكحأ لدعت:53 ةّداملا
ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا

ررحتو ،٠2٠2 ةنسل ةيـلاــملا نوــناــق نــمــضتــملاو91٠2  ةــنــس
 :يتأي امك

يتلا ةيحايسلا تارايسلا ةكرمجب صخري:٠11 ةداملا“
صاوخلا فرط نم ةدروتسملا،تاونس )3( ثالث نع لقت
مهـــتلــمــع باـــســح ىلــع تاونــس )3( ثالث لـــك ةرــم ،نيــمــيقملا
مت يذـلا ةــيــبــنــجألا ةــلــمــعــلاــب مــهدــيصرــب ةدــجاوــتملا ةصاخلا

عفد عم ،كالهتسالل اهحرط لجأ نم كلذو ،رئازجلاب هحتف
ماــظــن بجومب اــهــيــلــع صوصنملا موسرــلاو قوــقحلا عـــيـــمـــج
.ماعلا نوناقلا

................................ ةدروتسملا تارايسلا نوكت نأ بجي
.مهناوعأ اذكو )ىتح رييغت نودب(

ةقباطمةبقارـم اذـــكو ةداـــملا هذـــه قيـــبــطت تايــفــيــك ددـــحت
نع ،ةداملا هذه يف ةروكذملا ةلمعتسملا ةيحايسلا تارايسلا

.”ميظنتلا قيرط

مقر نوناقلا نم75 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:63 ةّداملا
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ يف خرؤملا٠2-7٠
 :يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ىلــــع تادعـــملاو عــئاــضــبلا ةـــكرـــمــجــب صـــخرـــي:75 ةداملا“
تابكرم اهيف امب ،كالهتسالل اهعضو دصق ،ةديدجلا اهتلاح
تاذ تابكرملا اذكو تارارجلاو عئاضبلاو صاخشألا لقن
.ةصاخلا تالامعتسالا

مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمجب صخري امك
.كالهتسالل اهعضو دصق ،اهديدجت

.”ميظنتلا قيرط نع ،ةريخألا ةرقفلا قيبطت تايفيك ددحت
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 :تاقفنلا باب يف

تاـقـيـقـحـتـلا يفـظوـم ةدـئاــفــل ةــيــلــيــمــكــتــلا لــيــخادملا عــفد
.شغلا عمقو ةيداصتقالا

فلكملا ريزولا وه باسحلا اذه فرصب يسيئرلارمآلا
.ةراجتلاب

.”ميظنتلا قيرط نع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

٤1-69 مــــقر رـــــمألا نــــم61 ةداـــملا ماـــكـــحأ لدـــعــت:١٤ ةّداملا
6991 ةنس وينوي٤2 قفاوملا71٤1 ماع رفص8 يف خرؤملا

،ةلدعملا ،6991 ةنسل يليــمــكــتلا ةـــيلاــملا نوــناــق نــمضــتــملاو
 :يتأي امك ررحتو

صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:61 ةداملا“
مــعدـــل يــنــطوــلا قودــنــصلا“ هـــناوــنـــعو2٠3-78٠ هـــمـــقر صاـــخ
)ىتح رييغت نودب( ................................... ”بابشلا ليغشت

تاسسؤملاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا
ضغب ،باسحلا اذه فرصب يسيئرلا رمآلا وه ةرغصملا
يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا نم62 ةداملا ماكحأ نع رظنلا

لدعملا ،ةيمومعلا ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ51
.ممتملاو

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

٤1–91 مقر نوناقلا نم131 ةداملا ماكحأ لدعت:٢٤ ةّداملا
ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر٤1 يف خرؤــــملا

ةلدعملا ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوـناــق نــمــضــتـــملاو91٠2 ةـــنـــس
 :يتأي امك ررحتو،ةممتملاو

)ىتح رييغت نودب( .................باسح حتفي:131 ةداملا“
.”pu–trats“ ةئشانلا تاسسؤملل

 :باسحلا اذه يف دّيقيو

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

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

ةصــــخر فقـــــس12٠2 ةنــــــس لالـــخ جمربــــــــي:851 ةداـملا“
ارايلمنوعستوةثالثو ةئامعبسونافــلأ هغلبــــم جمانرـــــب
ةتسوةئاـــمـــتـــسواــــنوــــيـــلــم نوعــــبـــسونانـــثاوةـــئاــمـــعســـتو
بســح عزوـي ) جد٠٠٠.676.279.397.2( رانــــيدفلأنوعبسو
       .نوناقلا اذهب قحلمــلا )ج(لودجلل اقبــط عاطـق لك

يراجـلا جمانربلا مييقت ةداـــعإ ةفـــلكــت غـــلبـــمـلا اذـــه يطـــغي
ةنس لالخ لجست نأ نكمـي يتلا ةديدجـلا جماربـلا ةفلكتو
12٠2.

.”ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحـلا دنع ،عيزوتـلا تايفيك ددحـت

يناثلا لصفلا
ةفلتخم تاينازيم

لوألا مسقلا
ةقحلملا ةينازيملا

] نايبلل [

يناثلا مسقلا
ىرخأ تاينازيم

ثلاثلا لصفلا
ةنيزخلاب ةصاخلا تاباسحلا

مقر نوناقلا نم86 ةداملا ماكحأ ممتتولدعت:٠٤ ةّداملا
نوناق نمضتملاو5٠٠2 ةنس ربمسيد13يف خرؤملا61-5٠
 :يتأي امك ررحتو ،6٠٠2 ةنسل ةيلاملا

صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:86 ةداملا“
ةيليمكتلا ليخادملا قودنص“ هناونعو2٠3-221 همقر صاخ
.“ شغلا عمقو ةيداصتقالا تاقيقحتلا يفظوم ةدئافل

 :باسحلا اذه يف دّيقي

 :تاداريإلا باب يف

تاداريإلل يفاصلا جتانلا نم%٠7 ةبسن ةنيزخلا عفد –
تامارـــغوةـــيــئازـــجلا تامارــــغلاوتازوـــجــحـــملا نـــع ةـــجتاـــنلا
حلاصم فرط نم ةررحـملا رضاحـملا نم ةيتأتملا ةحلاصملا
تافلاخملاب ةقلعتملاو شغلا عمقو ةيداصتقالا تاقيقحتلا
ةيفانملا تاسرامملاوةيراــجــتلا تاــسراــمــملاــب ةــطـبــترــملا
.شغلا عمقوةسفانملل

ينطولا زكرملل ةنسلا ةياهنل تاباسحلا جتان نم ةصح –
.يراجتلا لجسلل

ريزو نم رارق بجومب ةرقفلا هذه قيبطت تايفيك ددحت
،ةراجتلا

ةداملا يف هيلع صوصنملا عباطلا قح جتان نم٠2%–
.عباطلا نوناق نم رركم551
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قــطاــنــم يف ةزــجـــنملا تاراـــمـــثـــتسالـــل ةـــبسنـــلاـــب ،3% –
،بونجلا قطانموايلعلا باضهلا

تاــيالوــلا يف ةزــجــنملا تاراــمــثــتسالــل ةـــبسنـــلاـــب ،2% –
 .ىرخألا

،تاونس )5( سمخــب زايتمالا اذه نم ةدافتسالا ةدم ددحت
.رثكألا ىلع

نم ةبسنلا اذكوةدئافلا لدعم ضيفختب لفكتلا ةدم ددحت
دوقعلاوضورقلل ةبسنلاب تاونس )5( سمخب حبرلا شماه
تاونس )3( ثالـثــبو،تاوـــنــس )7( عـــبــس اـــهــتدـــم قوـــفــت يتلا

)7( عبس اهتدــم يواــســت يــتــلا دوــقــعـــلاوضورــــقلل ةــبـــســـنلاب
.اهنع لقت وأ تاونس

.ةداملا هذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت

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

مقر رمألا نم9٠1 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:5٤ ةّداملا
نوـــناـــق نـــمـــضـــتـــملاو9٠٠2 ةنس ويلوي22 يف خرؤملا1٠-9٠
 :يتأي امك ررحتو ،ةلدعملا ،9٠٠2 ةنسـل يلــيــمــكـــتلا ةــــيلاـــملا

ةبسن ضيفـخــتب لّفــكــتلا ةــنــيزـــخلل صـــخرــي:9٠1 ةداملا“
كوــــنــــبــــلا فرــــط نــــم ةـــــحوـــــنـــــمملا ضورـــــقـــــلا ىلع ةدـــــئاـــــفـــــلا

ةبسنلاب حبرلا شماه نم ةبسن اذكو،ةيلاملا تاسسؤملاو
ةـفرـيصلا تاـجـتـنـم راـطإ يف ةـقـبـطملا ةـيـكـنـبـلا تاـيــلــمــعــلــل
ءانتقا لجأ نم رئازجلا كنب لبق نم اهب صخرملا ةيمالسإلا

يف زجنم يدرف نكس اذكو يفير نكس ءانب وأ يعامج نكس
بوــــنـــجلا تاــــــيالو يف ةددــــحـــــم قــــــطاـــنـــم يفعـــــــــــمـــــجــــــم لـــكــش
زواـجـتـت ال نــيذــلانيديفتسملا لـبـق نــم اــيــلــعــلا باضهــلاو
رجألا نم تارملا ددع ىلإ عوجرلاب اددحم اغلبم مهليخادم
 .نومضملا ىندألا ينطولا

 .ةمدقملا ةرشابملا ةناعإلا عم زايتمالا اذه عمجي نأ نكمي

شماه نم ةبسنلاوةدئافلا ةبسن ضيفخت ىوتسم ددحي
هذه ماكحأ قيبطت تايفـــيـــك اذــــكولــــخدــــلا ىوــــتـــســــموحـــــبرلا
.ميظنتلا قيرط نع ،ةداملا

.”ةداملا هذه صنل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت

ةّيـــــمــــــسّرلا ةدــــــيرــــــجلا يف رــــــــمألا اذـــــــه رــــشــــنـــي:6٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي8 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش72 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

داصتــقاــب فــلــكملا ،لوألا رــيزوــلا ىدــل بدـــتـــنملا رـــيزوـــلا
فرصب يسيئرلا رمآلا وه ،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

نوناقلا نم62 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب ،باسحلا اذه
قــلــــعـــتــــملاو٠991 ةـــــــنـــــس تـــــشـــــغ51 يف خرؤـــــــملا12-٠9 مــــقر
.ممتملاولدعملا ،ةيمومعلا ةبساحـملاب

قيرط نـــع ،باــســـح اذــه رــيــس تاــيــــفـــيـــكوطورــــــش ددــــحت
.”ميظنتلا

صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:3٤ ةّداملا
لاوــمألاــب صاــخ قودــنص“ هــناوــنــعو2٠3-251 هـــمـــقر صاـــخ
ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألاو
.”داسفلا

:يتأي ام باسحلا اذه يف دّيقيو

 :تاداريإلا باب يف

،ةيئاهن ةيئاضق ماكحأ ىلع ءانب ةرداصملا لاومألا –

،جراخلا نم ةعجرتسملا لاومألا –

.ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألا عيب جتان –

 :تاقفنلا باب يف

وأ ةرداصملا تاءارجإ ذيفنتب ةقلعتملا فيراصملا عفد –
،عيبلا وأ عاجرتسالا

وأ ةرداصملا كالـــــمألا ىلع ةـــــلـــــقـــــثملا نوـــــيدـــــلا ةـــــيـــــفصت –
.ةعجرتسملا

اذه فرصب يسيئرلا رـمآلا وه ةيلاملاب فلكملا ريزولا
.باسحلا

.ميظنتلا قيرط نع ،باسحلا اذه ريس تايفيك ددحت

عبارلا لصفلا
ةلودلل ةيلاملا تايلمعلا ىلع ةقبطم ةفلتخم ماكحأ

مقر نوناقلا نم٤9 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤٤ ةّداملا
٠3 قـــــــفاوـــــملا73٤1 ماــــــع لوألا عـــــــيــــــبر81 يف خرؤــــــملا51-81
،61٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد
 :يتأي امك ررحتو ،ةممتملاوةلدعملا

ىلع ةدئافلا تالدعملةنيزخلاتاضيفخت ددحت:٤9 ةداملا“
ةيلاملا تاسسؤملاوكونبلا فرط نم ةحونمملا ضورقلا

ةيكنبلا تايلمعلل ةبسنلاب حبرلا شماه نم بسنلا اذكو
اهب صخرملا ةيمالسإلا ةفريصلا تاجتنم راطإ يف ةقبطملا

عــــيراــــشـــم لــيوـــمـــتـــل ةـــــهــــجوــــملاورــــئازـــــجلا كــــنــــب لـــــبـــق نــــم
 :يتأي امك ،رامثتسالا


