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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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يفخّرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

٠2 يفخّرؤـــــــملا كرـــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــــقلا ىـــــضتقمبو–
ددحي يذلا7991 ةنس ليربأ72 قفاوملا71٤1 ماع ةجحلا يذ
،ضيبألا ركسلل ةينقتلا تافصاوملا

٠2 يفخّرؤــــــــملا كرـــــتشملا يرازوـــــــلا رارــــــقلا ىــــــضتقمبو–
ددحي يذلا7991 ةنس ليربأ72 قفاوملا71٤1 ماع ةجحلا يذ
،بّطرملا ركسلا وأ قوحسملا ركسلل ةينقتلا تافصاوملا

: يتأي ام نورّرقي

موسرملا نم82 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
62٤1 ماع ةدعقلا يذ٤ يفخّرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا
روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٥٠٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا
ضعبل ةينقتلا صئاصخلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ
.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ركسلا عاونأ

رــــــكسلا عاوــــنأ ىلــــع رارـــــقلا اذـــــه ماـــــكحأ قـــــبطت:٢ ةداملا
اهعيب تايمست تددح يتلاو يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا

.رارقلا اذهب قحلملا يف اهتازيممو

ىلإ ءاـــشنلا نــم رـــــثكألا ىلـــــع %٥ ةـــــفاضإ نـــــكمي:3 ةداملا
لمعتسي  مل  اذإ  قوحسملا زورتسكيدلاو قوحسملا ركسلا
.لتكتلل داضم يأ

تاـــــثولملل ىوــــصقلا دودـــــحلا نوــــكت نأ بـــــجي:٤ ةداملا
ةقباطم ،رارــقلا اذـــه عوــــضوم ،رـــكسلا عاوـــنأ يف اــــهب حوــــمسملا
تافصاوملل اهدوجو مدع ةلاح يفو هب لومعملا ميظنتلل
.يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع فراعتملا

ةـلـيـقـثــلا نداــعــمــلــل ىوصقــلا دودحلا زواــجــتــت ال نأ بـــجــي
ركسلا وأ قوحسملا ركسلاو ضيبألا ركسلا يف اهب حومسملا
: ةيتآلا دودحلا  بّطرملا

،غك/غمsA(.............................1( خينرزلا

،غك/غمuC(..............................2( ساحنلا

.غك/ غم٥,٠ ..........................)bP( صاصرلا

اذه عوضوم ،ركسلا عاونأ  لكشت ال نأ بجي:٥ ةداملا
بيجتست نأ بجيو كلهتسملا ةحص ىلع رطخ يأ ،رارقلا
،هـــــب لومـــــعملا ميظـــــنتلا يف اهـــــيلع صوـــــصــــنملا تابلطتملل

تاثولـــــملابو ةيئاذــــغلا تاــــفاـــــضملاب ةقـــــلعتملا كلت امـيس ال
ةهجوملا مزاوللاو ءايشألاو ةيجولويبوركيملا صئاصخلابو

ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلاو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل
.يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا عضو ةيلمع

صوــــصنملا ةــــيمازلإلا تاـــــنايبلا ىلإ ةـــــفاضإلاب:٦ ةداملا
،كلهتسملا مالـــعإب قـــلعتملا هـــب لوــــمعملا مــــيظنتلا يف اــــهيلع
: ركسلا عاونأ مسو نمضتي نأ بجي

١٤٤١ ماع ةدــــعقلا يذ3 يفخّرؤـــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
ماـــــظنلا نـــــمضتي ،0٢0٢ ةـــــنس وــــينوي٥٢ قــــفاوملا
رــــــكسلا عاوـــــنأ ضــــعب صــــئاصخب قـــــلعتملا يـــنقتلا
.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا

––––––––––

،ةراجتلا ريزوّنإ

،ةعانصلا  ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

لّوأ يفخّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاّوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

٤ يفخّرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ
ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم82

يفخّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يفخّرؤملا٤12-21 مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو–
21٠2 ةـــنس وــــيام٥1 قــــفاوملا33٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج32
ةيئاذغلا تاــفاضملا لاـــمعتسا تاــيفيكو طورــــش ددـــحي يذــــلا

،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا يف

٥ يفخّرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا31٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا٥3٤1 ماع مّرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

يفخّرؤملا1٤2-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مجانملا و ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

12 يفخّرؤملا27-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥1٠2 ةـنس رـيارــبــف11 قـــفاوملا63٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر
ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
اهــــــــماهـــم ديدــــــحتو ،اهتــــــحفاــــــكمو ةلقــــنــــتملا ريــــغ ضارـــــمألا نــــم
،اهريسو اهميظنتو
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 ةعانصلا ريزو

مهاربا يلع تيآ تاحرف

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

 ديزوب نب نامحرلا دبع

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا

ينادمح ديمحلا دبع

لئاسلا ركسلاو لئاسلا ركسلل ةبسنلاب "ضيبأ" فصو–
مـــــــهيف رــــفوتت يـــتلا بــــــــلقتسملا رـــــكسلا بارــــــشو بـــــلقتسملا
.رارقلا اذهب قحلملا يف ةددحملا تازيمملا

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:٧ ةداملا
يذلا7991 ةنس ليربأ72 قفاوملا71٤1 ماع ةجحلا يذ٠2 يف

يرازولا رارقلاو ضيبألا ركسلل ةينقتلا تافصاوملا ددحي
72 قفاوملا71٤1 ماع ةجحلا يذ٠2 يفخّرؤملا كرتشملا
رـكسلـل ةـيـنـقـتـلا تاـفصاوملا ددـحــي يذــلا7991 ةــنس لــيرــبأ
.بطرملا ركسلا وأ قوحسملا

نم ةدحاو )1( ةنس دعب رارقلا اذه ماكحأ يرست:٨ ةداملا
.ةّيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ3 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

يف ةددحملا كلتل ةقباطم ركسلا عاونأل عيبلا ةيمست–
،رارقلا اذهب قحلملا

،"رركم ضيبأ  ركس "و "ضيبأ ركس " عيبلا تايمست–
عنصم  ركس وأ يتابن ضيبأ  ركس "و "ضيبأ فصن ركس"
"عطق " فصولاب  ،ةلاحلا  بسحو  ءاضتقالا  دنع  ،ةعوبتم "
،"بلاق" وأ

)أ( تازيمملا بسح هنع رّبعملا "ضيبألا ركسلا" فنص–
،رارقلا اذهب قحلملا يف ةددحملا )ب( وأ

،هزيكرتو ءاشنلا دوجو–

زورـتسكـيد"وأ "قوـحسم زورـتسكـيد" عـيـبــلا ةــيــمست–
زورتسكدلاو ءاملا عوزنم زورتسكيدل ةراشإب ةعوبتم "بطر
،ةلاحلا بسح امهيلك وأ تارديه يداحأ

امدنع ،زوتكرفلاب ةطبترملا ةيصاخلا حضوي فصو–
،زوتكرفلا نم %٥ نم رثكأ ىلع زوكولغلا بارش يوتحي

ركسلل ةبسنلاب بلقتسملا ركسلاو ةفاجلا ةميقلا رادقم–
ركسلا بارشو بلقتسملا لئاسلا ركسلاو بلقتسملا لئاسلا
،بلقتسملا

يذلا بلقتسملا ركسلا بارشل ةبسنلاب "رولبم" فصو–
،لولحملا يف تارولب ىلع يوتحي

تازيمملاعيبلا ةيمست

ضيبأ ركس
)أ( فنص

ضيبأ ركس
)ب( فنص

بيجتسيو ،قيوستلل لباقو ةحيحصو ةميلس ةيعون وذ رولبملاو ىقنملا زوركسلا
: ةيتآلا تازيمملل
،Z°7,99 : لقألا ىلع نارودلا ةردق -
،)1( ك/ك %٤٠,٠ : رثكألا ىلع يلاصإلا دامر-
 ،ك/ك %٤٠,٠ : رثكألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةيمك -
،)*(ك/ك  %1,٠ : رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -
)ASMUCI)2 ةدحو٠6 : رثكألا ىلع نوللا -

بيجتسيو ،قيوستلل لباقو ةحيحصو ةميلس ةيعون وذ رولبملاو ىقنملا زوركسلا
: ةيتآلا تازيمملل
،Z°7,99 : لقألا ىلع نارودلا ةردق -
،ك/ك %1,٠ :رثكألا ىلع يلاصإلا دامر-
 ،ك/ك %1,٠ :رثكألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةيمك -
،)*(ك/ك  %1,٠ :رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -
.ASMUCI ةدحو٠٠1 :رثكألا ىلع نوللا -

قحلملا
ركسلا عاونأ تازيممو عيبلا تايمست
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تازيمملاعيبلا ةيمست

رركم ضيبأ ركس

ضيبأ  فصن  ركس

 عنصم ركس وأ يتابن ركس

بطرم ركس وأ قوحسم ركس

معان ضيبأ ركس

بيجتسيو ،قيوستلل لباقو ةحيحصو ةميلس ةيعون وذ رولبملاو ىقنملا زوركسلا
: ةيتآلا تازيمملل
،Z7,99° : لقألا ىلع نارودلا ةردق -
،ك/ك %72٠,٠  : رثكألا ىلع يلاصإلا دامر-
،ك/ك %٤٠,٠  : رثكألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةيمك -
،)*(ك/ك %6٠,٠ : رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -
.ASMUCI ةدحو٥٤ : رثكألا ىلع نوللا -

بيجتسيو ،قيوستلل لباقو ةحيحصو ةميلس  ةيعون وذ رولبملاو ىقنملا زوركسلا
: ةيتآلا تازيمملل
99,Z٥° : لقألا ىلع نارودلا ةردق -
ك/ك %1,٠  : رثكألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةيمك -
ك/ك %1,٠  : رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ-

بيجتسيو ،قيوستلل لباقو ةحيحصو ةميلس  ةيعون وذ رولبملاو ىقنملا زوركسلا
: ةيتآلا تازيمملل
،99,Z٥°,  لقألا ىلع نارودلا ةردق -
،ك/ك %1,٠ :رثكألا ىلع يلاصإلا دامر-
،ك/ك %1,٠ :رثكألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةيمك -
،)*(ك/ك %1,٠  :رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -
ASMUCI  ةدحو٠٥1 : رثكألا ىلع  نوللا -

بيجتسيو ،لتكتلا داضم هل فضي مل وأ فيضأ ءاوس ةقدب قوحسم ضيبأ ركس
: ةيتآلا تازيمملل
،Z7,99° : لقألا ىلع نارودلا ةردق -
،ك/ك %٤٠,٠ : رثكألا ىلع يلاصإلا دامر-
،ك/ك %٤٠,٠ : رثكألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةميق -
،)*(ك/ك %1,٠  : رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -
.ASMUCI ةدحو٠6 : رثكألا ىلع نوللا -

: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو ،نوللا ضيبأو تابيبحلا معان ىقنم بطر ركس
،ك/ك %79 نع لقي ال : بلقتسملا ركسلاو زوركسلا نم ىوتحم -
، ك/ك %2,٠ : رثكألا ىلع يلاصإلا دامر -
،ك/ك %21 رثكألا ىلعو ك/ك %3,٠ : لقألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةميق -
،ك/ك %3 : رثكألا ىلع فيفجتلا دنع  ةراسخ -
.ASMUCI ةدحو٠6 : رثكألا ىلع نوللا -

)عبات( قحلملا
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تازيمملاعيبلا ةيمست

معان ينب ركس

ءاملا عوزنم زورتسكيد

تارديه يداحأ زورتسكيد

وأ  قوحسم زورتسكيد
بطرم  زورتسكيد

زوكولغلا  بارش

،نــكادــلا ىلإ حتاــفــلا ينــبــلا نيب هــنوــل حوارــتــي يذــلا تاــبــيــبحلا مــعاــن ىــقــنــم بطر رـــكس
: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو

،ك/ك %88  نع لقي ال : بلقتسملا ركسلاو زوركسلا  ىوتحم -

،ك/ك%21 : لقألا ىلع بلقتسملا ركسلا ةميق -

،ك/ك %٥,٤ : رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -

 .ك/ك %٥,3 : رثكألا ىلع يتيربك دامر -

: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو ،رولبتلا ءام نودب رولبمو ىقنم زوكولغ-د

،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ك/ك %٥,99 لقألا ىلع زوكولغ-د -

،ك/ك%89لقألا ىلع ةبلصلا ةداملل يلامجإ ىوتحم -

.ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم ك/ك%٥2,٠ رثكألا ىلع يتيربك دامر -

بيجتسيو ،رولبتلا هايم نم ةدحاو ةئيزج ىلع يوتحيو رولبمو  ىقنم زوكولغ-د
: ةيتآلا تازيمملل

،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم ك/ك%٥,99 لقألا ىلع زوكولغ-د -

،ك/ك %٠9 لقألا ىلع ةبلصلا ةداملل يلامجإ ىوتحم -

.ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم  ك/ك %٥2,٠ رثكألا ىلع يتيربك دامر -

قوحسمو نينثإلا نم طيلخ وأ تارديه يداحأ زورتسكيد وأ ءاملا عوزنم زورتسكيد
%٥2,٠ زواجتت ال يتيربكلا دامرلل ةميقبو لتكتلا تاداضمل ةفاضإ نودب وأ عم ةقدب

.ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم ك/ك

وأ/و ءاشنــلا نــم هــيــلــع لصحــتملا يذــغملا دــيراــكسلا نــم زــكرــمو ىــقــنــم يئاــم لوــلــحـــم
: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو ،نيلونألا

%٠2 )فاجلا نزولا ساسأ ىلع زوكولغ -د لكش ىلع هنع ربعم( زورتسكيدلا ئفاكم -
،لقألا  ىلع ك/ك

،لقألا ىلع ك/ك %٠7 ةيلامجإلا  ةبلصلا داوملا -

.ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم ك/ك %1 رثكألا ىلع يتيربك دامر -

)عبات( قحلملا
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تازيمملاعيبلا ةيمست

ففجملا  زوكولغلا  بارش

زوتكال

زولوفيل وأ زوتكورف

ماخلا بصقلا  ركس

لئاس ركس

يلامجإ ىوتحم ىلع لوصحلل يئزج لكشب ءاملا هنم بحس يذلا زوكولغلا بارش
: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو ،ك/ك %39 نع لقي ال ةيلامجإلا  ةبلصلا داوملل

%٠2 )فاجلا نزولا ساسأ ىلع زوكولغ-د  لكش ىلع هنع ربعم ( زورتسكيدلا ئفاكم -
،لقألا ىلع  ك/ك

.ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم ك/ك %1 رثكألا ىلع يتيربك دامر -

%99 لقألا ىلع ىوتحيو نبللا لصم نم ةداع هيلع لصحتم بيلحلل يعيبط نوكم
بجيو ،نيلكشلا نم اطيلخ نوكي وأ تارديهلا يداحأ وأ ءاملا عوزنم زوتكاللا نم ك/ك
: ةيتآلا تازيمملل بيجتسي نأ

،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم ك/ك%3,٠ رثكألا ىلع يتيربك دامر -

،ك/ك%6رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -

.٠,7 -٥,٤ نيبHp نوكي نأ بجي -

: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو ،رولبمو ىقنم زوتكورف-د

،ك/ك %89 لقألا ىلع زوتكرفلا ىوتحم -

، ك/ك%٥,٠رثكألا ىلع زوكولغلا ىوتحم -

، ك/ك%٥,٠رثكألا ىلع فيفجتلا دنع ةراسخ -

، ك/ك%1,٠رثكألا ىلع يلاصإلا دامر -

،ASMUCI ةدحو٠3 رثكألا ىلع نوللا -

.٠,7 -٥,٤نيبHp نوكي نأ بجي-

ةيقنت نودب ايئزج ىقنملا ركسلا بصق ريصع نم هترولب متت ايئزج ىقنم زوركس
تارولبب زيمتي يذلاو هفيفجت وأ يزكرم درط ةيلمعل هعاضخإ نكمي نكلو ةقحال
.ركسلا بصق سالوم نم ةقبطب ةاطغملا زوركسلا

: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو ،زوركسلل يئام لولحم

،نزولا نم %26 لقألا ىلع ةفاجلا ةداملا -

رثكأ سيلو )2,٠±٠,1:زورتسكيدلاو زوتكرفلا نم لصاح( بلقتسملا ركسلا ةبسن -
،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم %3  نم

،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم%1,٠رثكألا ىلع يلاصإلا دامر -

.ASMUCI ةدحو٥٤ رثكأ ىلع لولحم يف نيولتلا -

ةدحو٥2 زواجتي ال لولحم يف هنيولت يذلا لئاسلا ركسلل صصخم "ضيبأ" فصولا
ASMUCI.

)عبات( قحلملا
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تازيمملاعيبلا ةيمست

بلقتسم لئاس ركس

بلقتسملا ركسلا بارش

ةبسن هيف نوكت ال ثيح يئاملا للحتلاب ايئزج بلقتسملا زوركسلل يئام لولحم
: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو ،ةبلاغلا يه بلقتسملا ركسلا
،نزولا نم %26 لقألا ىلع ةفاجلا ةداملا -
%3  نم رثكأ )1,٠ ±٠,1 : زورتسكيدلاو زوتكرفلا نم لصاح( بلقتسملا ركسلا ةبسن -
،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع  نزولا نم %٠٥  نم رثكأ سيل نكل
.ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم%٤,٠ رثكألا ىلع يلاصإلا دامر -

: هيف نوكت  يذلا  بلقتسملا  لئاسلا ركسلل  صصخملا "ضيبأ" فصولا
،%1,٠زواجتت ال دامرلا ةبسن -
.ASMUCI ةدحو٥2 زواجتي ال لولحملا يف نيولتلا -

،يئاملا ليلحتلاب ايئزج بلقتسملا زوركسلل ،رولبم نوكي نأ نكمم ،يئام لولحم
: ةيتآلا تازيمملل بيجتسيو
،نزولا نم %26 نع لقت نأ بجي ال ةفاجلا ةداملا -
نأ بجيو )1,٠ ±٠,1  : زورتسكيدلل ةبسنلاب زوتكرفلا لصاح( بلقتسملا ركسلا ةميق -
،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع  نزولا نم%٠٥ نم رثكأ نوكي
.ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع نزولا نم%٤,٠رثكألا ىلع يلاصإلا دامرلا -
: هيف نوكت يذلا  بلقتسملا ركسلا بارشل صصخم "ضيبأ" فصولا
،%1,٠زواجتت ال دامرلا ةبسن -
.ASMUCI  ةدحو٥2 زواجتي ال لولحملا يف نيولتلا -

)عبات( قحلملا

ةلتك/ةلتك : ك/ك)١(
)٢(ASMUCI:ركسلا ليلحت جهانم ديحوتل ةيلودلا ةنجللا.

.ءاشنلا هل فيضأ يذلا بطرملا ركسلا وأ قوحسملا ركسلا وأ ،عطق وأ بلاق  لكش ىلع ضيبألا ركسلا ىلع قبطي ال)*(

يف خّرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةــــنس رـــبمسيد12 قــــفاوملا32٤1 ماــــع لاوـــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

٤ يف خّرؤملا٤6٤-٥٠ مـــقر يذـــيـــفنتلا  موــــسرملا  ىـــــضتقمبو–
قلعتملاو٥٠٠2 ةــنس رـــبمسيد6 قـــفاوملا62٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ
82 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم

٥2 يف خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا11٠2 ةنس ربمفون12قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص

32 يف خّرؤـــملا٤12-21 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
يذــــــلا21٠2 ةــنس وـــيام٥1 قـــــفاوــــملا33٤1 ماــــع ةــــيناثلا  ىداــــمج
يف ةــــيئاذغلا تاــــفاـــــضملا لاــــــمعتسا تاــــيفيكو طورــــــــش ددحي
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوــــــملا

١٤٤١ ماـــــع ةدــــــعقلا يذ3يف خّرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــــق
يـــنقتلا ماظنلا نمضتي ،0٢0٢ ةـــنس وـــينوي٥٢ قفاوملا
دالـــــــمرـــــــملاو مالــــــــــهلاو ىــــــــبرـــــــــملا صــــــــــئاـــــــــصخب قــــــــــــــــلعتملا

.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةلثامملا تاجوتنملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا  ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

لّوأ يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


