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ماع ةدعقلا يذ٧يفخّرؤم٧٩١-٩١ مقر يذيفنت موسرم
مّمتيو لّدــعي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٠١ قـفاوملا٠44١
٧٢ يف خّرؤـــــملا٠٢3-4١ مــــــقر يذـــيـــــفــنـــتلاموــــسرــملا

4١٠٢ ةـنــس رـبـمفوـن٠٢ قفاوملا634١ ماع مّرحم
فارـــــشإلاوعورــــــشـملا ىلــــــع فارــــــشإلاب قــلعــتملاو
.عورشملا ىلع بدتنملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٧٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٥١٠2 ةـنس رـبـمــتــبس٦١ قـــفاوملا٦٣٤١ ماـــــع ةــــــجحلا يذ2
قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
،ماعلا

يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٠2٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤١٠2 ةـنس رـبـمــفوــن٠2 قـــفاوملا٦٣٤١ ماــع مّرــحـــم٧2 يف

ىلع بدتنملا فارشإلاو عورشملا ىلع فارشإلاب قلعتملاو
،عورشملا

: يتأي ام  مسري

ماكحأ ضعب مّمتيو موسرملا اذه لّدعي: ىلوألا ةّداملا
ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠2٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس ربمفون٠2 قفاوملا٦٣٤١

يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا  ماكحأ  مّمتت :٢ ةّداملا
ربمفون٠2 قفاوملا٦٣٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠2٣-٤١ مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس

.......................)رييغت نودب( ............. دصقي:2 ةّداملا”

ةعبات مأ تناك ةديدج ،جماربلا وأ عيراشملا هذه لجست
،ةزكرمملا ةيعاطقلا جماربلا راطإ يف ،هزاجنإ ٍراج جمانربل
صيصختلا تاباسح وأ ةزكرمملا ريغ ةيعاطقلا جماربلا
.”اهليومت دراوم تناك امهم صاخلا

يذيفنتلا موسرملا نم٣ ةداملا  ماكحأ  مّمتت :3 ةّداملا
ربمفون٠2 قفاوملا٦٣٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠2٣-٤١ مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس

ةــعــطاــقملا ةــنجل يف ةــيرازوــلا تاــعاــطــقــلا لــيـــثمت مـــتـــي
دنعو ةيرادإلا تاعطاقملا ىوتسم ىلــــع اهــــيلثــــمــــمب ،ةـــــــيرادإلا
.ةيالولا ىوتسم ىلع اهيلثممب ،ءاضتقالا

ةعطاقملا ةنجلو ةيئالولا ةـــــنـــجّللا عــــمـــتــــجت :٨١ ةّداملا
ءاعدتسا ىلع ءانب ،رهشلا يف ةدحاو ةرم ةيداع ةرود يف ةيرادإلا

.امهيسيئر نم

نم بلطب ،ةيداع ريغ ةرود يف عامتجالا امهنكميو
.امهئاضعأ )١/٣( ثلث نم وأ امهيسيئر

صاخ لجس يف لجستو رضاحم يف تالوادملا نّودت
.سيئرلا نم هيلع رشؤمو مقرم

وأ ةيالولل ماــــــعلا نيـــــمألا حلاــــصـــم ىلوــــتــــت:٩١ ةّداملا
ةــيــئالوــلا ةــنــجــلــلا ةــناـــمأ ،ةـــلاحلا بسح ،ةـــيرادإلا ةـــعـــطاـــقملا

.ةيرادإلا ةعطاقملا ةنجلو

رثكأ وأ ةيئالو ةنجل لــــــمع لاـــــجــــم ناــــك اذإ:٠٢ ةّداملا
نكمي هّنإف ،انماضتمو ايليمكت ايفارغورديه اضوح يطغي
كرتـــشــــم رارـــــق بـــــجوــــمب تايالولا نيب ةكرتشم ناجل ءاشنإ
ريزولاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نيب
ددحي ،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزوـلاو ةحـــــصلاب فـــــلكــــملا

.اهريسو اهليكشتو اهماهمو يميلقإلا اهقاطن

سماخلا لصفلا
ضارمألا نم ةياقولل تايدلبلاو رئاودلا ناجل

اهتحفاكمو هايملا قيرط نع ةلقنتملا

ىلع ،تايدلبلا ناجلو رئاودلا ناجل عضوت:١٢ ةّداملا
يبــــعشلا سلــــجملا سيــــئرو ةرــــئادــــلا سيــــئر ىدــــل ،يلاوــــتـــــلا
.يدلبلا

ةحصلا ظفح بتاكم عم قيـــسنــــتلاب اهـــماــــهـــم سراـــمتو
.ةيدلبلا

تاــــــيدلـــبلا ناـــــجلو رئاودــــلا ناــــجل فــــلــــكــــت:٢٢ ةّداملا
نــم ةــياــقوــلاــب ةــطــبــترملا رــيــبادــتــلاو تاــطاشنــلا ذـــيـــفـــنـــتـــب
.اهتحفاكمو هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا

تايدلبلا ناجلو رئاودلا ناجل ماهم ددحت:3٢ ةّداملا
ريزولا نم رارق بــجوـــــمب  اهرـــيـــــسو اهميظــــنتو اهليــــــكشتو
.ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:4٢ ةّداملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:5٢ ةّداملا
.ّةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
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ةبسنلا اهّنأ ىلع ،طسوتملا يلعفلا رجألا ةبسنك فّرعت
ةصخرو ،ةــــقــــباسلا ةرــــقــــفــــلا يف ددــــحــــم وــــه اــــمــــك رــــجألا نيب
تاـــباسحل ةـــبدـــتـــنملا تاداـــمـــتـــعالا وأ ةـــبدـــتـــنملا جماـــنرـــبــــلا
.صاخلا صيصختلا

قيبطتب بدتنملا عورشملا بحاص رجأ ديدست متي
لاـــــغشألا تاـــــيـــــعضو ىلع طسوـــــتملا يلعــــــفــــــلا رــــــجألا ةــــــبسن
تاقفنلل اهلوبقو تالاوحلا ريرحت دعب ،باعتألا تاركذمو
.انوناق

،ةــجاحلا دــنـــع ،ةداملا هذـــه قـــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــك حضوـــت
.”ةيلاملا ريزول ةميلعت بجومب

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذـه  رشني :٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٧ يفخّرؤم٨٩١-٩١ مقر يذيفنت موسرم
نمـــضـــــتي ،٩١٠٢ ةنـــــــس وــــــــــيلوــــــــــي٠١ قــفاوـــــــــملا٠44١

ةيداصتقالا مولعلا يف ةيريضحتلاةسردملا ليوحت
اـيـلــع ةسردــم ىلإ رــيــيستــلا موــلــعو ةــيراــجــتــلاو
.يمقرلا داصتقالاورييستلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ثحــبــلاو يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا رــيزو رــيرــقـــت ىلع ءاـــنـــب–
،يملعلا

٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يذ8١ يف خّرؤملا٥٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١ ماع ةجحلا
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا

عيبر8١ يف خّرؤملا١2-٥١ مـــــقر نوـــــناــــــقلا ىضتقــــمبو–
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا
رـــيوـــطـــتـــلاو يمـــلـــعـــلا ثحـــبـــلا لوـــح يهــــيــــجوــــتــــلا نوــــناــــقــــلا
،يجولونكتلا

يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

............... بدتنملا عورشملا بحاصب دصقي:٣ ةّداملا”
.................................................... )رييغت نودب (

يف اهزاجنإ متيس يتلا لاغشألا ةعيبط نوكت نأ بجي
طاشن لاجم نمض ،بدتنملا جمانربلا وأ عورشملا راطإ

.”بدتنملا عورشملا بحاص

يذيفنتلا موسرملا نم٦ ةداملا  ماكحأ  مّمتت:4  ةّداملا
ربمفون٠2 قفاوملا٦٣٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠2٣-٤١ مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس

بحاص ليكوتب عورشــــــملا بــــــحاـــــص موــــقــــي:٦ ةّداملا”
)ىتح رييغت نودب( ................................. بدتنملا عورشملا
بحاص ةـــيـــناـــكـــمإ نود ،موسرملا اذــــه نــــم8و٧و٣ داوملا
نم ءزج وأ لك ةلوانم وأ ضيوفت نم بدتنملا عورشملا
.ةيقافتالا هذه عوضوم تاطاشنلا

ةيرشب لئاسو زوحي يذلا عورشملا بحاص نكمي ال
ىلإ ءوــجــلــلا عــيراشملاو جمارــبــلا ذــيــفــنــتــل ةــمـــئالـــم ةـــيداـــمو
.”عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا ةقيرط

يذيفنتلا موسرملا نم8 ةداملا  ماكحأ  مّمتت:5  ةّداملا
ربمفون٠2 قفاوملا٦٣٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠2٣-٤١ مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس

بدتنملا فارشإلا ةيقافتا حضوت نأ بجي:8 ةّداملا”
.........................)رييغت نودب( ...................... عورشملا ىلع

ىلع بدــتــنملا فارشإلا ةــيــقاـــفـــتا جذوـــمـــن دـــيدحت مـــتـــي
فـــلـــكملا رـــيزوـــلـــل روشنـــم بجومب ،ةـــجاحلا دـــنــــع ،عورشملا

.”ةيلاملاب

موسرملا نم٤١ ةداملا  ماكحأ  مّمتتو لّدعت:6  ةّداملا
قفاوملا٦٣٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠2٣-٤١ مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس ربمفون٠2

عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا رجأ ديدحتل:٤١ ةّداملا”
)ىتح رييغت نودب ( ..............................................................

.بدتنملا عورشملا بحاص ةمدخ ةيعون–

قيبطت لالخ نم بدتنملا عورشملا بحاص رجأ ددحي
دنع ،وأ ةبدتنملا جمانربلا ةصخر نم ءزج لك رطش ىلع
صيصخـــتـــلا تاـــباسحل ةـــبدــــتــــنملا تاداــــمــــتــــعالا ،ءاضتــــقالا
: ةبسن ،صاخلا

،جد رييالم٥ زواجتي ال يذلا رطشلل 2% *

٠١ نع لقيو جد رييالم٥ قوفي يذلا رطشلل %٥,١ *
،هيواسي وأ جد رييالم

.جد رييالم٠١ زواجتي يذلا رطشلل %١ *
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