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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
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يتلا ةيئاذغلا داوملا اهيف تلدبتسا يتلا تاجوتنملا –
.تايلحمب ،ايئزج وأ ايلك ،ولحلا قوذلا حنمت

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي:٤ ةداملا

ةدـــمجم وأ ةــــجزاط امإ ةـــفورعملا رــــضخلاو هــــكاوفلا : ةهكاف –
وأ ىرــــــــخأ ةـــــقيرطب ةـــجلاعم وأ ةزـــــكرم وأ ةـــــففجم وأ ةـــــبلعم وأ

ةدــيج ةــلاح يف ،ةـــميلس  هــــكاوفلا هذـــه نوـــكت نأ بــــجيو .ةــــظوفحم
ملو روهدت يأ نم ةيلاخو ةمئالم جوضن نم ةجردبو ةفيظنو
بيذشتلاب تعزن يتلا الإ  اهئازجأ نم ءزج يأ نم اهديرجت متي
عدجلاو تاوسنلقلاو تامدكلا و عقبلا ةلازإل ةجلاعم يأو زرفلاو
،ال وأ ةرشقم نوكت نأ نكمي يتلا و )روذبلا( ةاونلاو

نم لكألل ةحلاصلا ءازجألاو مطامطلا ،هكاوفلل ةلثامم ربتعت
عرـــــــقلاو راـــيخلاو ةوــــلحلا ســـــــطاطبلاو رزــــجلاو دــــنوارلا ناــــقيس
تاتابن نم لكألل ةحلاصلا روذجلاو رمحألا خيطبلاو خيطبلاو
 .ةجزاط وأ ةظوفحم ةلاح يف ،ليبجنزلا

ةـــــــطاحملا زوـــــــــللا وأ ةـــــفاــجلا ةـــــهكافلا: ةرشق تاذ ةهكاف –
فالغب ةاطغم ةداع نوكت يتلاو  ةبلص ةفلغأ وأ ةيبشخ ةرشقب
،ينجلا ءانثأ هعزن متي يتلاو يفيل وأ يمحل وأ كيمس  يــجراخ
،زوجلاو قتسفلاو زوللاو دــنهلا زوـــجو قدــنبلاو ءاـــنتسكلا لـــثم
...خلا

نمو ةلماكلا ةهكافلا نم لكألل حلاصلا ءزجلا: ةهكافلا بل –
ّعطقي نأ نكميو  ،روذبلا ةعوزنم وأ ةرشقم نوكت نأ نكمملا

ىلإ لوحي نأ نود قحسي وأ عطق ىلإ لكألل حلاصلا ءزجلا اذه
.ةديصع

،ةلماكلا ةهكافلا نم لكألل حلاصلا ءزجلا: ةهكافلا ةديصع –
ةديصع ىلإ لوحمو ،ءاضتقالا دنع ،روذبلا ةعوزنم وأ ةرشقم
.ةلثامم ىرخأ ةيلمع وأ ةلبرغلا قيرط نع

هكاوفلل يئاملا صلختسملا: هكاوفلل يئام صلختسم –
يف نابوذلل ةلباقلا ةيئاذغلا تانوكملا عيمج ىلع يوتحي يذلا
يتلا تاـــنوكملا راــــبتعالا نيــــعب ذـــــخألا عــــم ةــــينعملا هـــــكاوفلل ءاـــــملا

 .عنصلل ةنسحلا قرطلا بسح اهنادقف  بنجت نكمي ال

ةميلسو  لكألل ةحلاص روهزلا تالــتب: روهزلا تالتب –
عنصل ةـــــففجمو ةــــصلقمو ةــــفظنمو رـــــييغت يأ نـــــم ةـــــيلاخو
.ةركسم تالتب

تاصلختسم:روهزلا تالتب نم ةيئام تاصلختسم –
تانوكملا عــيمج ىلـــع يوـــتحت يتلا روـــهزلا  تالــــتب نـــم ةـــيئام
ذخألا عم ةلمعتسملا روهزلا تالتب نم ءاملا يف نابوذلل ةلباقلا

بسح اـــهنادقف  بـــنجت نـــكمي ال يــتلا تاـــنوكملا رابـــتعالا نيعب
.عنصلل ةنسحلا قرطلا

ةعوزنم ةفظنملا تايضمحلا روشق : تايضمحلا روشق –
.يلخادلا فالغلا ةعوزنم ريغ وأ

٥ يف خّرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا31٠2 ةــنس رـــبمفون9 قـــفاوملا٥3٤1 ماـــع مرحـــم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

يف خّرؤملا1٤2-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤1٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

12 يف خّرؤملا27-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس رياربف11 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر
ضارمألا نم ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ
،اهريس و اهميظنت و اهماهم ديدحتو ،اهتحفاكمو ةلقنتملا ريغ

يف خّرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلا و ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

موـــــــــسرــــملا نـــــــم82 ةداــــــملا ماــــــــكحأل اـــــــــقــــيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ٤ يف خّرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا

فدــهي ،هالــعأ روـــكذملاو مّمتملاو لّدعـــملا ،٥٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد6
مالـــــــهلاو ىـــــبرملل ةــــــينقتلا صـــــئاـــصخلا دــــــــيدحت ىلإ رارــــــــــقلا اذــــــــــه
.يرشبلا كالهتسالل  ةهجوملا ةلثامملا تاجوتنملاو دالمرملاو

: ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت:٢ ةداملا

،ىبرملا–

،عيفرلا ىبرملا –

،مالهلا–

،عيفرلا مالهلا–

،تايضمحلا دالمرم–

،تايضمحلا ريغ ىرخأ هكاوف نم اساسأ دعم دالمرم –

،ةيمالهلا دالمرملا –

.ةلثامملا تاجوتنملا –

: رارقلا اذه ماكحأ قيبطت لاجم نم ىنثتست:3 ةداملا

ةــــهجوملا كلت لــــثم قـــحال لـــيوحتل ةــــهجوملا تاـــــجوتنملا –
،تيوكسبلا وأ تايولحلا وأ ةعيفر ةيزبخم تاجوتنم عينصتل

وأ ةــيمحلا ضارـــغأل حــضاو لـــكشب ةـــهجوملا تاـــجوتنملا –
 ،ةيمحلا تاجوتنم

نوـــــكي نأ وأ ضـــفخنم رــــكـــــسلا ةـــبــــسن تاذ تاــــجوتنملا –
،ادج ليلق اهيف ركسلا ىوتحم
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اهيلع صوصنملا تاــــــــبلطتملل بيـجتست نأ بجيو كلــهتسملا
تاــفاضملاب ةـــقلعتملا كلت اــــميسال ،هب لومعملا ميظنتلا يف

ءايشألاو  ةيجولويبوركيملا صئاصخلاو تاثولملاو ةيئاذغلا
ةفاظنلاو ةفاظنلاو  ةيئاذغلا  داوملا  ةسمالمل  ةهجوملا  مزاوللاو
.يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا

صوـــــــصنملا ةـــيمازلإلا تاـــــنايبلا ىلــــع ةداـــيز :١١ ةداملا
،كلهتسملا مالعإب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع
: رارقلا اذه عوضوم  تاجوتنملا مسو نمضتي نأ بجي

اذهب لوألا قحلملا يف ةددــحملا جوــتنملا عــيب ةـــيمست )1
ةـــــلمعتسملا هــــكاوفلا وأ ةــــهكافلا ىلإ ةراــــشإلاب مـــمتتو رارــــقلا

.ةلمعتسملا ةيلوألا داوملا نزول يلزانتلا بيترتلا بسح

وأ هكاوف ثالث نم ةرضحملا تاجوتنملل ةبسنلاب ،هنأ الإ
: نايبلاب ةلمعتسملا هكاوفلا ىلإ ةراشإلا لادبتسا نكمي ،رثكأ
.ةلمعتسملا هكاوفلا ددع نايبب وأ لثامم نايبب وأ ”هكاوف ةدع“

مارغ س ـب رضح“ نايبب ةلمعتسملا ةهكافلا ةيمكل ةراشإلا )2
جوـــتنملا نــــم ةــــيوئملا ةــــبسنلاب وأ مارــــغ٠٠1 لــــكل هـــكاوفلا نـــم
لـــــــمعتسملا ءاـــــملا نزو مـــــصخ دـــــــعــــب ،ءاــــضتقالا دــــنــــع ،”يــــــــئاهنلا
،ةيئاملا تاصلختسملا ريضحتل

ةيلامجإلا ةيمكلا ”نايبب ركسلل ةيلامجإلا ةيمكلل ةراشإلا )3
جوتنملا نم ةيوئملا ةبسنلاب وأ مارغ٠٠1 لكل مارغ س :ركسلل
جوــتنملل راـــسكنالا ةميق هيلإ راشملا مـــقرلا لثـــميو ”يــئاهنلا
وأ ةداــــيز لـــبقت عـــم ةــيوئم ةـــجرد٠2 دــــــنع ةددــــحملاو يـــئاهنلا

.راسكنا تاجرد3 ناصقن

3و2 نيــــتطقنلا يف ةروــــــكذملا تاــــنايبلا رـــــهظت نأ بـــجي
عيبلا ةيمست عم يسيئرلا يرصبلا لاـجملا ســـفن يف ،هالــــعأ
.حوضوب ةءورقمو ةيئرم ةقيرطب

اوـــلثتمي نأ نييـــنعملا نيـــلخدتملا ىلـــع بــــجي:٢١ ةداملا
هرـشـن خيراـت نـم ءادـتـبا )1( ةنس لــجأ يـف رارــقلا اذـــه ماـــكحأل

.ةيمسرلا ةديرجلا يف

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3١ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٥2 قـــــــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ3 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس وينوي

ابلاغ يذلا ةهكافلا بل : تاــــــيضــــمحلل يلــــخاد فالـــــــغ –
.روذبلاو ريصعلا يوتحت عابرأو ءازجأ ىلإ امسقنم نوكي ام

نــــــــم ةــــميركو ءاــــنتسكلا ةــــميرـــــــك: ةلثامملا تاجوتنملا –
ةرـــكسم تالـــتبو قوــــقربلا ةـــميركو ةرـــشقلا تاذ ىرـــخأ ةــــهكاف
.هكاوفلا  بيبزو ةركسملا هكاوفلا ركسمو

مالهلاو ىبرملا تازــيممو عـــيبلا تاــــيمست ددــــحت:٥ ةداملا
.رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف ةلثامملا تاجوتنملاو دالمرملاو

يف ناــبوذلل ةـــلباقلا ةـــفاجلا ةداـــملا ةــــيمك ددــــحت:٦ ةداملا
: يتأي امك ،ةيتآلا تاجوتنملا

دالمرملاو عيفرلا مالهلاو مالهلاو عيفرلا ىبرملاو ىبرملا –
،لقألا ىلع %٥٥ ،ةيمالهلا دالمرملاو

،تايضمحلا ريغ ىرخأ هكاوف نم اساسأ رضحملا دالمرملا –
،لقألا ىلع ٥6%

،ءانتسكلا ةميرك ريـــــغ ةرـــــــــشقلا تاذ هكاوــــفلا ةمــــيرــــك –
،لقألا ىلع ٥7%

ةركسملا تالتبلاو قوقربلا ةميركو ءانتسكلا ةميرك–
.لقألا ىلع %٠6 ،هكاوفلا  سبدو ةركسملا هكاوفلا ركسمو

صخرملا ولحلا قوذلا يطعت  يتلا ةيئاذغلا داوملا:٧ ةداملا
تاجوتنملاو دالمرملاو  مالهلاو ىبرــــملا ريـــضـــــحتل  اهلاــــمــــــعتسا
: يه ةلثامملا

،يرشبلا كالهتسالل هجوملا ركسلا *

،هكاوفلا نم صلختسملا ركسلا  *

،زوتكرفلا بارش *

 .ينبلا ركسلا *

ةديصعو هكاوفلا بلو هكاوفلا عضخت نأ نكــــمي:٨ ةداملا
تاــــجلاعملل ةــــهكافلا نم ةـــــيئاملا تاــــصلختسملاو هــــــكاوفلا
: ةيتآلا

،ةدوربلاب وأ ةرارحلاب ةجلاعملا–

،ديمجتلاب فيفجتلا–

.اينقت نكمملا ردقلاب زيكرتلا–

ةعانصل نيهجوملا قوقربلاو شمشملا عضخي نأ نكمي
.ديمجتلاب فيفجتلا ريغ فيفجتلاب تاجلاعملل ىبرملا

.حلمملا ءاملا يف تايضمحلا روشق ظفحت نأ نكمي

                                                                                                                                   .بارش يف ظفحي وأ ليبجنزلا ففجي نأ نكمي

يناثلا قحلملا يف ةددحملا تانوكملا ةفاضإ نكمي :٩ ةداملا
.هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا  تاجوتنملل رارقلا اذهب

دالـــــــــــمرــــملاو مالــــــــــهلاو ىـــــــبرــــــــملا لـــــــــكشيّ الأ بــــــــــجي:0١ ةداملا
ةحص ىلع رطخ يأ ،رارقلا اذه عوضوم ،ةلثامملا تاجوتنملاو

ةراجتلا رــيزو

قيزر لامك

 ةعانصلا رــيزو

مهاربا يلع تيآ تاحرف

ناكسلاو ةحصلا رــيزو
 تايفشتسملا حالصإو

 ديزوب نب نامحرلا دبع

ةيمنتلاو ةحالفلا رـــيزو
 ةيفيرلا

ينادمح ديمحلا دبع
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لوألا قحلملا

ةلثامملا تاجوتنملاو دالمرملاو مالهلاو ىبرملا تازيممو عيبلا تايمست

.دالمرملاو مالهلاو ىبرملا صئاصخو عيبلا تايمست :١ لودجلا

عيبلا تايمست

* ىبرملا

* عيفرلا ىبرملا

ريغ وأ ةزكرم ةديصع وأ/و بل وأ ءازجأ وأ ةلماك هكاوف ةدع وأ ةدحاو ةهكاف نم رضحم جوتنم
نودب وأ عم ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوــم عــم ةــجوزمم هـــكاوفلا نــم عاوـــنأ ةدـــع وأ ةـــهكافل ةزـــكرم
 .مئالم ماوق ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ ءاملا ةفاضإ
.حئارش ىلإ وأ/و طئارش ىلإ ةعطقم ةلماك ةهكاف نم تايضمحلا ىبرم جاتنإ نكمي هّنأ الإ
لقأ يئاهنلا جوتنملل ةيوئاملا ةبسنلاب اهنع ربعملا لمعتسملا ةهكافلا نوكم  ةيمك نوكت ّالأ بجي
: ةيتآلا هكاوفلا ءانثتساب ،ةماع ةفصب %٥3 نم
ةرمثو باسيبلاو رمحألا شمشكلاو ناتوبمارلاو لجرفسلاو وجناملاو شمشكلل ةبسنلاب ٥2% -
،قبنلاو مروكلاو درولا
،يربلا توتلا و ةكئاشلا ةطشقلل ةبسنلاب ٠2%  -
،وجاكلا حافتل ةبسنلاب 61% -
،يتوباسلاو ياكاكلا رامثو ةفاوجلاو كاديبموسلاو زوملل ةبسنلاب ٥1% -
،ليبجنزلل ةبسنلاب ٥1% -11% -
،نايرودلل ةبسنلاب ٠1% -
.ةيلاع ةضومحو يوق قوذ تاذ ىرخأ هكاوفو يدنهلا رمتلاو ةفطاعلا هكاوفل ةبسنلاب 6% -

نينوكمك زكرملا بنعلا ريصعو بنعلا ريصع ةفاضإ دنع هنإف ،اكسوربال بنع ىبرم ةلاح يف
.رارقلا اذه يف ةددحملا ةهكافلا  ةبسن نم  اًءزج امهرابتعا نكمي ،نييرايتخا

ةزكرم ريغ وأ ةزكرم ةديصع وأ/و بل وأ ءازجأ وأ ةلماك هكاوف ةدع وأ ةدحاو ةهكاف نم رضحم جوتنم
ىلإ ءاملا ةفاضإ نودب وأ عم ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم عم ةجوزمم هكاوفلا نم عاونأ ةدع وأ ةهكافل
 .مئالم ماوق ىلع لوصحلا ةياغ
.حئارش ىلإ وأ/و طئارش ىلإ ةعطقم ةلماك ةهكاف نم تايضمحلل عيفرلا ىبرملا جاتنإ نكمي هنأ الإ
لقأ يئاهنلا جوتنملل ةيوئاملا ةبسنلاب اهنع ربعملا لمعتسملا ةهكافلا نّوكم ةيمك نوكت ّالأ بجي
: ةيتآلا هكاوفلا ءانثتساب ةماع ةفصب %٥٤ نم
ةرمثو باسيبلاو رمحألا شمشكلاو ناتوبمارلاو لجرفسلاو وجناملاو شمشكلل ةبسنلاب ٥3% -
،نودورونيسلاو قبنلا هكاوفو مروكلاو درولا
،يربلا توتلاو ةكئاشلا ةطشقلل ةبسنلاب ٠3% -
،يتوباسلاو ياكاكلا رامث ،ةفاوجلاو كاديبموسلاو زوملاو ليبجنزلل  ةبسنلاب ٥2% -
،وجاكلا حافتل ةبسنلاب 32% -
،نايرودلل ةبسنلاب ٠2% -
،يدنهلا رمتلل ةبسنلاب ٠1% -
.ةيلاع ةضومحو يوق قوذ تاذ ىرخأ هكاوفو ةفطاعلا ةهكافل ةبسنلاب 8% -

رمحألا خيطبلاو خيطبلاو ةقصتلم ةاون وذ قوقربلاو صاجإلاو حافتلا : ةيتآلا هكاوفلا جزم نكمي ال
.عيفرلا ىبرملا ةعانصل ىرخأ هكاوف عم  مطامطلاو رايخلاو نيطقيلاو بنعلاو

تازيمملا
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)عبات(١ لودجلا /لوألا قحلملا

عيبلا تايمست

* مالهلا

* عيفرلا مالهلا

عم ةجوزمم هكاوف ةدع وأ ةدحاو ةهكافل ةيئاملا تاصلختسملا  نم وأ/و ريصع نم رضحم جوتنم
هبش يماله ماوق ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ ءاملا ةفاضإ نودب وأ عم ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم

.بلص
نم %٥3 نم لقأ مالهلا ةعانصل لمعتسملا يئاملا صلختسملا وأ/و ريصعلا ةيمك نوكت ّالأ بجي
: ةيتآلا هكاوفلا ءانثتساب ،ةماع ةفصب يئاهنلا جوتنملا
ةرمثو باسيبلاو رمحألا شمشكلاو ناتوبمارلاو لجرفسلاو وجناملاو شمشكلل ةبسنلاب ٥2% -
،قبنلا هكاوفو مروكلاو درولا
،يربلا توتلاو ةكئاشلا ةطشقلل ةبسنلاب ٠2% -
،وجاكلا حافتل ةبسنلاب 61% -
،يتوباسلاو ياكاكلا رامثو ةفاوجلاو كاديبموسلاو زوملل ةبسنلاب ٥1% -
،ليبجنزلل ةبسنلاب ٥1% -11% -
،نايرودلل ةبسنلاب ٠1% -
.ةيلاع ةضومحو يوق قوذ تاذ ىرخأ هكاوفو يدنهلا رمتلاو ةفطاعلا هكاوفل ةبسنلاب 6% -

تاصلختسملا ريضحت يف مدختسملا ءاملا نزو مصخ دعب مالهلا ةعانصل ةلمعتسملا تايمكلا هذه بسحت
.ةيئاملا

عم ةجوزمم هكاوف ةدع وأ ةدحاو ةهكافل ةيئاملا تاصلختسملا  نم وأ/و ريصع نم رضحم جوتنم
هبش يماله ماوق ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ ءاملا ةفاضإ نودب وأ عم ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم

.بلص
%٤٥ نم لقأ عيفرلا مالهلا ةعانصل لمعتسملا يئاملا صلختسملا وأ/و ريصعلا ةيمك نوكتّ الأ بجي
: ةيتآلا هكاوفلا ءانثتساب ،ةماع ةفصب يئاهنلا جوتنملا نم
درولا ةرمثو باسيبلاو رمحألا شمشكلاو ناتوبمارلاو لجرفسلاو وجناملاو شمشكلل ةبسنلاب ٥3% -
،ءاريبغلا رامثو نودورونيسلاو قبنلا هكاوفو مروكلاو
،يربلا توتلاو ةكئاشلا ةطشقلل ةبسنلاب ٠3% -
،يتوباسلاو ياكاكلا رامثو ةفاوجلاو كاديبموسلاو زوملاو ليبجنزلل  ةبسنلاب ٥2% -
،وجاكلاو وجاكلا حافتل ةبسنلاب 32% -
،نايرودلل ةبسنلاب ٠2% -
،يدنهلا رمتلل ةبسنلاب ٠1% -
.ةيلاع ةضومحو يوق قوذ تاذ ىرخأ هكاوف و ةفطاعلا ةهكافل ةبسنلاب 8% -

ريضحت يف مدختسملا ءاملا نزو مصخ دعب عيفرلا مالهلا ةعانصل ةلمعتسملا تايمكلا هذه بسحت
.ةيئاملا تاصلختسملا

خــــيطبلاو خـــيطبلاو ةــــقصتلملا ةاونلا وذ قوـقربلاو صاـجإلاو حافتلا : ةيتآلا هـــكاوفلا جزـــم نــــكمي ال
.عيفرلا مالهلا ةعانصل ىرخأ هكاوف عم مطامطلاو رايخلاو نيطقيلاو بنعلاو رمحألا

تازيمملا
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)عبات(١ لودجلا /لوألا قحلملا

عيبلا تايمست

 دالمرم
دالمرم وأ
تايضمحلا

”س“  دالمرم

ريغ ةهكاف :”س“
 تايضمحلا

ةيماله دالمرم

نأ نكميو .مئالم ماوق ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ رثكأ وأ ةدحاو ةيضمح ةهكاف نم رضحم جوتنم
ايئزج وأ ايلك ةرشقم هكاوف نم عطق وأ ةلماك هكاوف : ةيتآلا تانوكملا نم رثكأ وأ نوكم نم رضحي
ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم عم ةجوزمم ةرشقو ةيئام تاصلختسمو ريصع وأ ةديصعو بلو
.ءاملا ةفاضإ نودب وأ  عم

جوتنملا نم غ٠٠1 ةعانصل لمعتسملا ،تايضمحلا نم هيلع لصحملا نوكملا ةيمك نوكت نأ بجي
: يئاهنلا

.تايضمحلل يلخادلا فالغلا نم ةيتآ لقألا ىلع اهنم %٥,7 ثيح ٠2% -

قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم ةفاضإ عم ةسورهم وأ عطق وأ ةلماك ةهكافلا يهط نم رضحم جوتنم
.كيمس وأ لئاس هبش ماوق ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ ،ولحلا

ادعام ،ةماع ةفصب يئاهنلا جوتنملا نم %٠3 نع لمعتسملا ةهكافلا نوكم ةيمك لقت ّالأ بجي -
 .%11 وهف ليبجنزلا

نأ نكمي هنأ الإ نابوذلل ةلباقلا ريغ ةــفاجلا داوــملا عــيمج هــنم لـــيزأ يذـــلا تاـــيضمحلا دالـــمرم وـــه
.ةرشقلا نم ةمعان حئارش نم ةليلق ةيمك ىلع ال وأ يوتحي

: يئاهنلا جوتنملا نم غ٠٠1 ةعانصل لمعتسملا ةهكافلا نوكم ةيمك نوكت نأ بجي
.تايضمحلل يلخادلا فالغلا نم  ةيتآ  لقألا ىلع اهنم  %٥,7 ثيح ٠2% -

تازيمملا

 .دالمرمللو مالهللو ىبرملل ةلثامملا تاجوتنملا تازيممو عيبلا تايمست :٢ لودجلا

عيبلا تايمست

ةميرك
*ءانتسكلا

”س“ ةميرك

تاذ ةهكاف  ”س“
 ةرشقلا

قوقربلا ةميرك

ءانتسكلا ةديصعو ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داومو ءاملا نم طيلخ نم هيلع لصحم جوتنم
)avitas aenatsaC( مئالم  ماوق  ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ  ةرشقلا تاذ هكاوفلا نم اهريغ وأ.
،يئاهنلا جوتنملا نم %83 يواست وأ ربكأ ةلمعتسملا ءانتسكلا ةديصع ةيمك نوكت نأ بجي -
جوتنملا نم %83 يواست وأ ربكأ ةلمعتسملا ةرشقلا تاذ هكاوفلا ةديصع ةيمك نوكت نأ بجي -
.يئاهنلا

ىلإ قوقربلا ةديصعو ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم نم طيلخ يهط نم هيلع لصحم جوتنم
.مئالم ماوق ىلع لوصحلا ةياغ

%٠٤ لقألا ىلع يواست ةلمعتسملا ،%32 ىوصقلا ةبوطرلا تاذ ،قوقربلا ةيمك نوكت  نأ  بجي -
.يئاهنلا جوتنملا يف

تازيمملا

بسنلا عم مئالتي امب ةفلتخملا هكاوفلا عاونأل هالعأ ةددحملا ايندلا تايمكلا ضيفخت بــجي ،هـــكاوفلا نـــم جيزم ةــــــلاح يف*
.ةلمعتسملا ةيوئملا
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)عبات(٢ لودجلا /لوألا قحلملا

عيبلا تايمست

ةركسم تالتب

هكاوفلا ركسم
  ةركسملا

هكاوفلا  بيبز

وأ/و روهزلا تالتبو ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم نم طيلخ يهط نم هيلع لصحم جوتنم
ماوق ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ جسفنبلاو درولاو نيمسايلا لثم روهزلا تالتبل يئاملا صلختسملا

.مئالم
%٥,٠ يواست وأ ربكأ ةلمعتسملا تالتبلل يئاملا صلختسملا وأ/و تالتبلا ةيمك نوكت نأ بجي -
.يئاهنلا جوتنملا نم

ةياغ ىلإ ةركسم هكاوفو ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم نم طيلخ يهط نم هيلع لصحم جوتنم
.مئالم ماوق ىلع لوصحلا
.يئاهنلا جوتنملا نم %٥٤ يواست وأ ربكأ  ةلمعتسملا  ةركسملا هكاوفلا ةيمك نوكت نأ بجي -

بنعلا ريصع وأ بنعلاو ولحلا قوذلا يطعت ةيئاذغ داوم  نم  طيلخ يهط نم هيلع لصحم جوتنم
.مئالم ماوق ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ ركسملا بنعلا ريغ هكاوف رئاصع وأ هكاوف ال وأ هيلإ ةفاضملا

جوتنملا نم %٥٤ يواست وأ ربكأ ةلمعتسملا هكاوفلا رئاصع وأ ةهكافلا ةيمك نوكت نأ بجي -
.بنعلا ريصع وأ بنعلا نم لقألا ىلع اهنم %٥2 ثيح يئاهنلا

تازيمملا

ةيوئملا بسنلا عم مئالتي امب ةفلتخملا هكاوفلا عاونأل هالعأ ةددحملا ايندلا تايمكلا ضيفخت بجي ،هكاوفلا نم جيزم ةلاح يف*
.ةلمعتسملا

يناثلا قحلملا

ةلثامملا تاجوتنملاو دالمرملاو مالهلاو ىبرملا يف اهتفاضإ نكمي يتلا تانوكملا ةمئاق

تانوكملا

لسعلا

هكاوفلا ريصع

تايضمحلا ريصع

ءارمحلا هكاوفلا ريصع

رمحألا ردنمشلا ريصع

.ركسلل يئزج وأ يلك ليدبك تاجوتنملا عيمج يف

.ىبرملا يف طقف

: ىرخأ هكاوف نم اهيلع لصحتملا تاجوتنملا يف
.عيفرلا مالهلاو مالهلاو عيفرلا ىبرملاو ىبرملا يف طقف

ةلوارفلاو نودورونيسلا نم عونصملا عيفرلا ىبرملاو ىبرملا يف طقف
باسيبلاو دنوارلاو قوقربلاو رمحألا شمشكلاو بلعثلا بنعو توتلاو
.درولا ةرمثو

بلعثلا بنعو توتلاو ةلوارفلا نم عونصملا مالهلا و ىبرملا يف الإ
.قوقربلاو رمحألا شمشكلاو

جوتنملا
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)عبات( يناثلا قحلملا

تانوكملا

تايضمحلل ةيساسأ تويز

رصانعك لكألل ةحلاص ةيتابن ةينهد داومو تويز
ةوغرلل ةداضم

لئاسلا نيتكبلا

تايضمحلا روشق

موميسيتارودوأ موينغراليب قاروأ
)mumissitarodo muinograleP(

 لباوت ،ةيرطع باشعأ ،ةرـشقلا تاذ هـكاوف ،هـكاوف

نـــم ةـصلـــخـــتسملا ةـــيـــعـــيـــبـــطــــلا تارــــطــــعملا
رطعملا ،جوتنملا يف ةـحضوم يه اـمك هكاوفلا
الينافلاو نيلينافلاو ةـــفرقلاو عاـنعنلل يعيبطلا

.الينافلا  تاصلختسمو

.ةيمالهلا  دالمرملاو دالمرملا  يف  طقف

.تاجوتنملا لك يف

.تاجوتنملا لك يف

عيفرلا مالهلاو مالهلاو عيفرلا ىبرملاو ىبرملا يف

لوصحلا متي ام دنع  عيفرلا مالهلاو مالهلاو عيفرلا ىبرملاو ىبرملا يف
.لجرفسلا نم هيلع

.تاجوتنملا لك يف

.تاجوتنملا لك يف

جوتنملا

92 يف خّرؤملا60-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو6102 ةنس رياني01 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،مّمتملاو لّدعملا ،يلئاعلا لمعلاو

قفاوملا8341 ماع مّرحم8 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
يرازولا بتكملا ةليكشت دّدحي يذلا6102 ةنس ربوتكأ01
ةـــئيـــهـــتـــلا ةرازو ىوــــتسم ىلع ةسسؤملا يف يلخادــــلا نــــمألل
،لّدعملا ،هريسو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا

: يتأي ام رّرقي

ماع مّرحم8 يف خّرؤملا رارقلا ناونع لّدعي: ىلوألا ةداملا
رّرحُيو ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس ربوتكأ01 قفاوملا8341
: يتأي امك

ربوتكأ01 قفاوملا8341 ماع مّرحم8 يف خّرؤم رارق“
يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا ةليكشت دّدحي ،6102 ةنس

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو ىوتسم ىلع ةسسؤملا
.”هريسو يلئاعلا لمعلاو

ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا“ ةرابع لدبتست :2 ةداملا
رارقلا نم4و ىلوألا نيتداملا ماكحأ يف ”ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
يلئاعلا لمعلاو

01 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر42 يفخّرؤم رارق
8 يفخّرؤــــــملا رارــــــقلا لّدـــــعي ،0202 ةــــنس رـــــبمسيد
يذلا6102 ةنس ربوتكأ01 قفاوملا8341 ماع مّرحم
يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا ةليكشت دّدحي
ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازو ىوتسم ىلع ةسسؤملا

.هريسو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

81 يف خّرؤملا014-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا9141 ماع نابعش

ةـسسؤملا يف يلخادـــــــــــلا نـــــــــــمألل ةـــــــــــيرازو بتاــــــــــــكــــــــــــم ءاشنإ
،هنم6 ةداملا اميس ال ،اهميظنتو اـهتاصاصتخاو

92 يف خّرؤملا50-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا6102 ةنس رياني01 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر

لــــــــمعلاو ةـــــيديلقتلا ةــــــعانصلاو ةــــــحايسلا رــــــيزو تاـــــيحالص
،مّمتملاو لّدعملا ،يلئاعلا


