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:يتأي امررقي

ةبئان ،لادشم ةميلس ةّديسلاىلإضوفي :ىلوألا ةداملا
ةـــــــــينازيملاتاــــــيلمع ةــــــيريدمب ةـــــبساحملاو ةـــــــينازيملارــــــــــيدم
ريزو مساب ،اهتايحالص دودحيف ءاضمإلا ،ةيدعاقلاتآشنملاو
عفدلاب ةصاخلارماوألاوتاررقملاوقئاثولاعيمجىلع ،ةيلاملا
ةـــــــصاخلاتاـــــــبثإلاقــــــئاثووتاداــــــمتعالاضـــــيوفتولـــــــيوحتلاوأ
.تارارقلا ءانثتسابتاداريإلاتانايبوفيراصملاب

ّةيـــــــــمسّرلا ةدـــــيرجلايفرارــــــقلا اذــــــهرـــــــشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ9قفاوملا0441 ماعنابعش3يفرئازجلابرّرح
.9102 ةنس

لاكول دمــحم

ةراجتلا ةرازو

٠٤٤١ ماعىلوألاىدامج٩يفخّرؤمكرتشميرازورارق
صـــــــئاصخلا ددــــــحي ،٩١٠٢ ةــــــنسيـــــفناج٦١قــــــفاوملا
فزخلانــــم ةــــعنصملا مزاوــــــللاو ءاــــيشألاب ةـــــقلعتملا
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلاريزوّنإ

،مجانملاو ةعانصلاريزوو

،تايفشتسملاحالصإوناكسلاو ةحصلاريزوو

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاريزوو

،ةيئاملا دراوملاريزوو

،ةددجتملاتاقاطلاو ةئيبلاةريزوو

52يفخّرؤملا٣٤2-٧١ مقريسائرلا موسرملاىضتقمب–
نـــــــمضتملاو٧١٠2 ةـــنستــــشغ٧١قـــفاوملا8٣٤١ ماــــع ةدـــــــعقلايذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأنييعت

يفخّرؤملا٩٣-٠٩ مقريذيفنتلا موــسرملاىـــضتقمبو–
قـلعتملاو٠٩٩١ ةـــــنسرــــياني٠٣قـــــفاوملا٠١٤١ ماـــــعبــــــجر٣

،مّمتملاولّدعملا ،شغلاعمقو ةدوجلا ةبقارمب

8يفخّرؤملا5٦-2٩ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو–
قلعتملاو2٩٩١ ةــــنسرـــــياربف2١قــــــفاوملا2١٤١ ماــــــعناـــبعش
لّدعملا ،ةدروتسملاوأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،مّمتملاو

خّرؤــملا٣5٤-2٠ مـــقريذـــيفنتلا موــــسرملاىــــضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنسرـبمسيد١2قــــفاوملا٣2٤١ ماـــعلاّوـــش٧١يف

،ةراجتلاريزوتايحالص ددحي

يفخّرؤملا45-59 مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذـــلا5991 ةــــنسرـــــياربف51قـــــفاوملا5141ماـــــعناـــــضمر51
،ةيلاملاريزوتايحالص ددحي

خّرؤــــملا463-70 مقريذيفنتلا موــــسرملاىــــضتقمبو –
7002 ةنسربمفون82قفاوملا8241 ماع ةدعــقلايذ81يف

لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنتنمضتملاو
،مّمتملاو

52يفخّرؤملايسائرلا موسرملاىلععالطالا دعبو –
نمضتملاو8102 ةنسوينوي01قفاوملا9341 ماعناضمر
لـــئاسوللرـــــيدمبــــئان ،ةراـــــبشوأىفـــــطصم دّيــــسلانييــــــعت
،ةبساحملل ةماعلا ةيريدملاب ةينازيملاو

:يتأي امررقي

،ةرابشوأىفطصم دّيسلاىلإضوفي:ىلوألا ةداملا
ةــــماعلا ةــــــيريدملايف ةـــــينازيملاولـــــئاسولارـــــيدمبــــــئان
رـــــيزو مــــــساب ،هـــــتايحالص دودــــحيفءاـــــضمإلا ،ةـــــبساحملل
ةصاخلارــماوألاوتاررـــــقملاوقـــــئاثولاعـــيمجىلـــــع ،ةـــــيلاملا

تابثإلاقئاثووتاداــــمتعالاضـــــيوفتولـــــيوحتلاوأعـــــفدلاب
ءاـــــــــنثتسابتادارــــــــيإلاتاـــــــنايبوفـــــــــيراصملاب ةـــــــــصاخلا
.تارارقلا

ةّيــــــــمسّرلا ةدــــــيرجلايفرارــــــقلا اذــــــــهرــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ9قفاوملا0441 ماعنابعش3يفرئازجلابرّرح
.9102 ةنس

لاكول دمــحم
```````````````````````````````````````````````

،ةيلاملاريزوّنإ

يفخّرؤملا111-91 مقريسائرلا موسرملاىضتقمب –
نمضتملاو9102 ةنسسرام13قفاوملا0441 ماعبجر42
،ةموكحلا ءاضعأنييعت

يفخّرؤملا45-59 مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذـــلا5991 ةــــنسرـــــياربف51قــــــفاوملا5141 ماــــعناـــــضمر51
،ةيلاملاريزوتايحالص ددحي

خّرؤملا463-70 مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
7002 ةـــنسرـــــبمفون82قــــفاوملا8241 ماــــع ةدــــعقلايذ81يف

لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنتنمضتملاو
،مّمتملاو

52يفخّرؤـــــــملايــــسائرلا موــــسرملاىلععالـــــطالا دـــــعبو –
نمــــضتملاو8102 ةـــنسوـــــينوي01قـــــفاوملا9341 ماـــــعناـــــضمر
ةبساحملاو ةينازيمللريدم ةبئان ،لادشم ةميلس ةّديسلانييعت

،ةيدعاقلاتآشنملاو ةينازيملاتايلمع ةيريدمب
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: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي :٢ ةداملا

ءايشألا: فزـــــــــخلا نـــــم ةــــــــــعنصملا مزاوـــــــــللاو ءاـــــيشألا–
ةيلاع ةبسن عم ةيوضعلا ريغ داوملا طيلخ نم ةعنصملا مزاوللاو
تايمك اهل فاضت نأ نكمي يتلا تاكيليسلا وأ نيطلا نم امومع
مزاوللاو ءايشألا هذه ليكشتً الوأ متيو .ةيوضعلا داوملا نـم ةليلق
يـــهطلا قـــيرط نـــع ةـــمئاد ةــــفصب هـــيلع لــــصحتملا لــــكشلا تــــبثيو
.ةنيزم وأ/و ةيلطمو ةججزم نوكت نأ نكميو

ةداملا دلقي يبيرجت طسو : ةيئاذغلا ةداملا يكاحم–
مزاوللا نم داوملا لاقتنا هريثأت لالخ نم ثدحي يذلا ةيئاذغلا
 .ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا

ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا لـــــقنت ال نأ بـــــجي:3 ةداملا
تاجوتنملا ةلاح يف ،هالعأ2 ةداملا يف ةددحملا فزخلا نم
صاصرلا نم تايمك ةيئاذغلا داوملا اهتسمالم دنع ،ةيئاهنلا

: هاندأ ةنّيبملا دودحلا نم ربكأ مويمداكلاو

ءايشألاو ءلملل ةلباقلا ريغ مزاوللاو ءايشألا: ىلوألا ةئفلا
نيب ساقملا يلخادلا اهقمع نوكي يتلا ءلملل ةلباقلا مزاوللاو
وأ لقأ ايلعلا ةفاحلا ربع رمي يذلا يقفألا ىوتسملاو ةطقن ىندأ
: مم52 يواسي

،2مد/غلم8,٠ : صاصرلا –

.2مد/غلم٧٠,٠ : مويمداكلا –

نــيزختلا ةـــيعوأو ةـــئبعتلاو خــــبطلا يناوأ: ةـــيناثلا ةئفلا
: تارتل )٣( ةثالث نم ربكأ ةعس تاذ

،ل/غلم5,١ : صاصرلا –

.ل/غلم١,٠ : مويمداكلا –

ةلباقلا ىرخألا مزاوللاو ءايشألا لك : ةثلاثلا ةئفلا
: ءلملل

،ل/غلم٠,٤ : صاصرلا –

.ل/غلم٣,٠ : مويمداكلا –

نم ةعنصملا مزاوللا وأ ءايشألا نوكت امدنع :٤ ةداملا
زواجتي ال نأ بجيف يفزخ ءاطغب دوزم ءاعو نم ةنوكم فزخلا
هالـــــعأ٣ ةداـــــملا يف ةــــنيبملا دودــــــحلا موـــــيمداكلا وأ/و صاــــــصرلا
.هدحو ءاعولا ىلع  دحلا اذه قبطيو  .)ل/غلم وأ2مد/غلم(

براجتل ءاطغلل ةيلخادلا ةحاسملاو هدحو ءاعولا عضخي
.ةيليلحتلا طورشلا سفن نمض ةلصفنم

وأ/و صاــــــصرلا جارـــــختسا يــــتبسن عوــــــــمجم فاــــضي
مجح وأ ةحاسم ىلإ ،ةلاحلا بسح ،هيلع لصحتملا مويمداكلا
.هدحو ءاعولا

ةلقتنملا مويمداكلاو صاصرلا تايمك ددحت :5 ةداملا
ةبرجتلا لامعتساب فزخلا نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا نم

خّرؤــملا٧٦٤-5٠ مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
5٠٠2 ةــنس رـــبمسيد٠١ قــــفاوملا٦2٤١ ماـــع ةدعـــقلا يذ8 يف

ةدروتسملا تاجوتنملا ةــقباطم ةـــبقارم طورــــش ددـــحي يذلا
،كلذ تايفيكو دودحلا ربع

يف خّرؤملا٩٧٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ52
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلا و ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا٣٠2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةـنس وـــيام٦ قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــع ةـــيناثلا ىداـــمج٤١ يف

،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

يف خّرؤملا١٤2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا٤١٠2 ةــــنس تــــشغ٧2 قـــفاوملا5٣٤١ ماــــع ةدـــعقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا88-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةـــنس سراــــم لّوأ قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمج١2
لّدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،مّمتملا و

يف خّرؤملا2٤2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رــبمتبس22 قــــــفاوملا٧٣٤١ ماـــــع ةــــجحلا يذ٠2
دــــــيصلاو ةـــــيفيرلا ةـــــيمنتلاو ةــــحالفلا رــــيزو تاـــــيحالص ددــــــحي
،يرحبلا

خّرؤملا٩٩2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس ربمفون٣2 قــــفاوملا8٣٤١ ماــــع رـــفص٣2  يف

ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تاـــيفيكو طورـــش ددـــحي
هذه فيظنت تارـــضحتسم اذـــــكو ةـــــيئاذغلا داوــــــملا ةـــــسمالمل

،مزاوللا

خّرؤملا٠٤١-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــــلا٧١٠2 ةـــنس لـــــيربأ١١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــــع بــــجر٤١ يف

عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش ددحي
،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا

خّرؤـملا٤٦٣-٧١ مـقر يذـــيـفـنـتلا موـــسرـملا ىــــضتقمبو–
٧١٠2 ةنـس رـبـمسـيد52 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناـثـلا عيـبر٦ يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تاـيـحالص ددـحـي يذلا

:يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤملا٩٩2–٦١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ربمفون٣2
نم ةعنصملا مزاوللاو ءاـيشألاب ةــــقلعتملا صـــئاصخلا دــــيدحت

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملاو فزخلا
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،مويمداكلاو صاصرلا وأ مويمداكلا لاقتنا ديدحت متي امدنع
ةبرجتلل عضخيس يذلا حطسلا لعجت ةقيرطب ةنيعلا ىطغت
.سمادلا مالظلا يف ظفحي

ءلملا .3

ءلملل ةلباق ةنيع .١.3

%٤ ىلإ فزــــخلا نــــم ةـــعنصملا مزاوــــللا وأ ءيــــشلا ءلــــم
ملم )١( دــحاو ةــــياغ ىلإ كــــيتيسألا ضــــمح لوــــلحم نــــم )ح/ح(
نــــم ءادــــتبا ةـــساقم ةــــفاسملا ،زواــجت ةـــطقن نـــــم رــــثكألا ىلــــع
.ةنيعلل ةيولعلا ةفاحلا

وأ ةحطسم ةفاح اهل يتلا تانيعلا ةلاح يف هنأ ريغ
ةحاسم نيب ةفاسملا لعجت ةقيرطب ةنيعلا ألمت ،اليلق ةلئام
لوط ىلع ةساقم ،رثكألا ىلع ،مم٦ زواجتلا ةطقنو لئاسلا
.ةلئاملا ةفاحلا

ءلملل ةلباق ريغ ةنيع .٢.3

ةسمالمل ةهجوم تسيل يتلا ةنيعلا ةحاسم ىطغت ،الوأ
لمع ةمواقم ىلع ةرداق ةبسانم ةيقاو ةقبطب ةيئاذغلا داوملا

كلذ دعب رمغتو .)ح/ح( %٤ ةبسنب كيتيسألا ضمح لولحم
ضمح لولحم نم فورعم مجح ىلع يوتحي ءاعو يف ةنيعلا
ةـــــــهجوملا ةـــــحاسملا ةــــمات ةـــــــفصب ىـــــطغت ثـــــــيحب ،كـــــيتيسألا

.ةبرجتلا لئاسب ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل

ةحاسملا ديدحت .٤

نم فزخلا نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا ةحاسم لداــــعت
ةرحلا ةـحاسملا نــــم لـــــكشملا بدــــحملا حــــطسلا ةـــــحاسم١ ةـــئفلا
صوصنملا ءلملا طورش مارتحا عم هيلع لصحتملا لئاسلل
.هالعأ ةروكذملا٣ ةطقنلا يف اهيلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا قـــحلمــــلا

مويمداكلاو صاصرلا لاقتنا ديدحتل ليلحتلا جهنم

: قيبطتلا لاجمو فدهلا .١

وأ/و صاصرلل صاخلا لاقتنالا ديدحتب جهنملا حمسي
.مويمداكلا

أدبملا .٢

مويمداكلا وأ/و صاصرلل صاخلا لاقتنالا دـــــيدحت مـــــتي
ريياعمل بيجتست تاودأ لامعتسا قيرط نع ،ليلحت جهنمب

.هاندأ٤ ةطقنلا يف ةّنيبملا ءادألا

فشاوكلا .3

،ةيليلحت ةدوج تاذ فشاوكلا عيمج نوكت نأ بجي–
.ةيسكعلا تافصاوملا ءانثتساب

قـــــلعتي رـــمألا ّنإـــف ،ءاـــملا لاـــمعتسا ىلإ راــــشي اــــمدنع–
.ةلداعم ةيعون نم ءاملا وأ رطقملا ءاملاب امئاد

جهنم لامعتسابو لوألا قحلملا يف اهطورش ىلع صوصنملا
.رارقلا اذه نم يناثلا قحلملا يف ّنيبملا ليلحتلا

مويمداكلاو صاصرلا لاقتنا زواجتي ال امدنع :٦ ةداملا
مت يتلا فزخلا نم ةعنصملا مزاوللا وأ ءيشلا يف امهدحأ وأ
،%٠5 نم رثكأ ،هالعأ٣ ةداملا يف ةّنيبملا تايمكلا ،اهرابتخا

ةروكذملا تاميلعتلل اقباطم مزاوللا وأ ءيشلا كلذ عم ربتعي
،موــــــــيمداكلاو صاــــــــصرلا تاـــــيمك تـــــناك اذإ رارـــــــــــــقلا اذــــــه يف

ىلع ةقباطتم ىرـــخأ مزاوـــل وأ ءاـــيشأ ةــــثالث نم ةــــصلختسملا
ةبرجتل تعضخو نهدلاو نييزتلاو ماجحألاو لكشلا يف ،لقألا

لوألا نيــقحلملا يف اـــــهيلع صوــــصنملا طورــــشلل اــــقفو ىرـــــجت
ةــــّنيبملا دودــــــحلا طــــــسوتملا يف زواــــــجتت ال ،رارـقلا اذــــــهب يـناثلاو
وأ ءايشألا هذه نـــم لــــكل  %٠5 نــــم رــــثكأ دودــــحلا زواــــجتت مل اذإو
.مزاوللا

ةـــــّيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارـــــــــقلا اذــــــه رـــــــــشني :٧ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

٦١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩ يف رئازجلابرّرح
.٩١٠2 ةنس يفناج

لوألا قــــــحلمــــلا
صاصرلا لاقتنا ديدحتل ةيساسألا دعاوقلا

مويمداكلاو
)”ةيئاذغلا ةداملا يكاحم“( ةبرجتلا لئاس .١
يئام لولحم يف ،)ح/ح( %٤ ةبسنب كيتيسألا ضمح

.اثيدح رضحم

ةبرجتلا طورش .٢
ةجرد2 ±22 ةرارح ةجرد يف ةبرجتلا ءارجإ .١.2

.ةعاس5.٠ ±٤2 ةدمل ةيوئم

،طـــــــقف صاـــــــصرلا لاـــــــقتنا دـــــــيدحت مــــتي اــــــمدنع.2.2
طورشلل ضرــــعتو ةـــبسانم ةــــيامح ةــــليسوب ةــــنيعلا ىـطغت
.ةيربخملا ةءاضإلل ةيداعلا

ةراجتلا ريزو

بالج ديعس

مجانملاو ةعانصلا ريزو

  يفسوي فسوي

ناكسلاو ةحصلا ريزو
 تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

يقزعوب رداقلا دبع

 ةيئاملا دراوملاريزو

بيسن نيسح

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو
 ةددجتملا

يطاورز ءارهزلا ةمطاف
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وأ/وصاــــصرلا دـــــيدحتل ةـــــبرجتلالوــــلحم ذـــــخألـــــبق–
بسانمجــهنمبــــسح ةـــنيعلاىوـــــتحمســــناجي ،موـــــيمداكلا

ةعضاخلا ةحاسملللمتحملكآتيأوألولحملانادقفبنجي
.ةبرجتلل

لكللــــمعتسملافــــشاكللضاــــيبىلع ةـــبرجتىرــــجت–
.تاديدحتلانم ةلسلس

طورشلايف مويمداكلاوأ/وصاصرلاتاديدحتىرجت–
.ةبسانملا

`````````````````````````H`````````````````````````

٤١قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلاىدامج٨يفخّرؤمرارق
ةــــبسن دــــيدحــــتجــــهنملعــــجي ،٩١٠٢ ةــــــنسرـــــــياربف
ةطساوب ةيرطلاناـــــبجألاوناــــبجألايفروروــــــلكلا
.ايرابجإ ،دهجلاسايقمب ةرياعملا

````````````````````

،ةراجتلاريزوّنإ

يفخّرؤملا٣٤2-٧١ مقريسائرلا موسرملاىضتقمب –
نمضتملاو٧١٠2 ةنستشغ٧١قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلايذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأنييعت

يفخّرؤملا٩٣-٠٩ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
قــــلعتملاو٠٩٩١ ةــــنسرــــياني٠٣قــــفاوملا٠١٤١ ماعبــــجر٣

 ،مّمتملاولّدعملا ،شغلاعمقو ةدوجلا ةبقارمب

خّرؤملا٣5٤-2٠ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنسربمسيد١2قفاوملا٣2٤١ ماعلاوش٧١يف

،ةراجتلاريزوتايحالص ددحي

خّرؤــــملا82٣-٣١ مــــقريذــــيفنتلا موـــسرملاىــــضتقمبو –
٣١٠2 ةنسرـــبمتبس٦2قــــفاوملا٤٣٤١ ماــــع ةدــــعقلايذ٠2يف

ةيامح دـــصقرــــباخملا داـــــمتعاتاــيفيكوطورـــــش ددــــحييذــــلا
،شغلاعمقوكلهتسملا

٠١يفخّرؤملا2٦-٧١ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
قلعتملاو٧١٠2 ةنسرياربف٧قفاوملا8٣٤١ ماعىلوألاىدامج
اذـــكو هــصئاصخو ةــينفلاحـــئاولل ةــقباطملا مــسوعـــضوطورـــشب
 ،ةقباطملاب داهشإلاتاءارجإ

:يتأي امررقي

موسرملانم٩١ ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةداملا
قــفاوملا٠١٤١ ماـــعبـــجر٣يفخّرؤـــملا٩٣-٠٩ مـــقريذـــيفنتلا

فدهي ،هالعأروكذملاو مّمتملاولّدعملا ،٠٩٩١ ةنسرياني٠٣
نابجألايفرورولكلا ةبسن دـــيدحتجــهنملـــعجىلإرارـــقلا اذه
.ايرابجإ ،دهجلاسايقمب ةرياعملا ةطساوب ةيرطلانابجألاو

يئاملولحم ،)ح/ح(%٤ ،كيتيسألاضمح .١.3

ءاملاىلإيدــيلجلاكــيتيسألاضــمحنملـــم٠٤ ةـــفاضإ
.لم٠٠٠١ىلإلصيىتح

ةريعملاليلاحملا .٢.3

٠٠٠١يلاوتلاىلعيوتحتيتلا ةريعملاليلاحملا دادعإ
يف مويمداكلانم ،لقألاىلع ،ل/غلم٠٠5وصاصرلانمل/غلم
يف هـــــيلإراــــشموـــــــه اـــمك%٤ىلإكـــــيتيسألاضــــــمحلوـــــلحم
.هالعأ٣.١ ةطقنلا

تاودألالامعتسابليلحتلاجهنمل ءادألاريياعم .٤
صاــــــــصرلافــــــــــشكنــــم دــــــــــحلانوـــــــــكينأبـــــــــجي.٤.١

:نملقأوأ ايواسم مويمداكلاو

،صاصرللل/غلم١.٠–

.مويمداكللل/غلم١٠.٠–

لوـــلحميفرــــصنعلازــــيكرت هــــنأبفــــشكلا دـــــحفّرـــــعي
ةطقنلايف هيلإراشموه امك ،%٤ ةبسنبكيتيسألاضمح
يلخادلاتوصلانمنيترميواست ةراشإيطعييذلا ،٣.١
.زاهجلل

مويمداكلاوصاصرلليمكلا دحلانوكينأبجي.٤.٢
:نملقأوأ ايواسم

،صاصرللل/غلم٠.2–

.مويمداكللل/غلم2٠.٠–

عاــــــــــجرـــتساحوارــــــــــتينأبـــــــــــجي .عاـــــجرتسالا .3.٤
كــيتيسألاضـــمحلوـــلحمىلإفاضملا موــــيمداكلاوصاصرلا
%٠2١و٠8نيب اـــم ،٣.١ ةـــطقنلايف هـــيلإراـــشموـــه اــــمك ،%٤ىلإ

.ةفاضملا ةيمكلانــم

لـــــــيلحتلا ةـــــقيرطنوـــــكتنأبــــــجي .ةــــيصوصخلا .٤.٤
ةيفيطلاتالخادتلانم ةيلاخ ةمدختسملاتاودألالامعتساب
.ةداملانع ةمجانلاكلتو

جهنملا .5
ةنّيعلاريضحت .١.5

ةيأوأنهدلانم ةيلاخو ةفيظن ةنيعلانوكتنأبجي
.ةبرجتلاىلعريثأتللةلباقىرخأ داوم

يذلئاسفظنمىلعيوــتحيلوــلحمب ةــنّيعلالــسغت
 .ةيوئام ةجرد٠٤يلاوح ةرارح ةجردبيلزنمعون

وأرطقملا ءاملاب مثيراجلا ءاملابالوأ ةنيعلافطشت
الو .ثولتيأبنجتلففــجتورـــطقت مث .ةـــلداعم ةـــيعوننـــم
متنأ دـــــعب ةـــــبرجتلل ةـــــــــعضاخلا ةــــنيعلا ةـــــحاسملـــــــمعتست
.اهفيظنت

مويمداكلاوأ/وصاصرلا ديدـحـت .٢.5
طورـــــشلل اـــــقفو ةـــبرجتلل ةرـــضحملا ةـــنيعلاعـــــضخت–

،لوألاقحلملايف اهيلعصوصنملا


