يؼهىياث األيتؼت ػهى يتٍ طا ئزاث " انسؼىديت "
اػتبارا يٍ  2112 / 9 / 1و

انؼفش انًسًىح به نهًسافزيٍ ػهى انزحالث انذاخهيت




ٚذك نكم يسبفش ػهٗ دسجخ انضٛبفخ ثذًم لغؼخ ٔادذح ال ٚتجبٔص ٔصَٓب ػٍ ()54
كٛهٕجشايب.
ٚذك نكم يسبفش ػهٗ انذسجخ األٔنٗ ٔدسجخ سجبل األػًبل ثذًم لغؼت ٍٛػهٗ أال
ٚتجبٔص ٔصٌ كم لغؼخ ػٍ ( )54كٛهٕجشاو.
دبيه ٙثغبلبد ثشَبيج انفشسبٌ ثفئبتٓب انثالث انزْجٔ ٙانفضٔ ٙاألصسقٚ ،ذك نكم
يسبفش دًم لغؼخ ٔادذح إضبفٛخ ػهٗ انذذ انًسًٕح ثّ ػهٗ أال ٚتجبٔص ٔصَٓب ػٍ
( )54كٛهٕجشاو..

ف ٙدبنخ صٚبدح ٔصٌ انمغؼخ ػٍ ( )54كٛهٕجشاو ،سٛتى إثالؽ انًسبفش ثإػبدح تشتٛت يذتٕٚبد
انمغؼخ دتٗ تصم إنٗ انٕصٌ انًسًٕح ثّ .ف ٙدبنخ صٚبدح يجًٕع أٔصاٌ انمغغ ػٍ انذذ
انًسًٕح ثّ نكم دسجخ سفش فسٛتى تذصٛم يجهؾ) (100سٚبل ػٍ كم لغؼخ صائذح ،أيب فٙ
دبنخ تجبٔص ػذد انمغغ ػٍ انؼذد انًسًٕح ثّ ػهٗ كم دسجخ سفش ٔ إٌ كبٌ يجًٕع أٔصآَب
ضًٍ انذذ انًسًٕح ثّ فسٛتى تذصٛم يجهؾ () 011سٚبل ػٍ كم لغؼخ صائذح.
يؼهىياث األيتؼت نهزكاب انًسافزيٍ ػهى انزحالث انذونيت
انمغبع
(يٍ/إنٗ)

انذسجخ األٔنٗ

دسجخ سجبل األػًبل

دسجخ انضٛبفخ

انىالياث
انًتحذة
األيزيكيت
*
اإلتحاد
األوروبي
انًًهكت
انًتحذة
انشزق
األوسط
أفزيقيا
أسيا
دول
انخهيج
*ػذد انقطغ انًجاَيت انًسًىح بها نهزكاب انًتجهيٍ يٍ  /إنى انىالياث انًتحذة األيزيكيت
وتذاكزهى تقغ ضًٍ َطاق انحزيت انسادست هى  2قطؼت نجًيغ انذرجاث.

يالحظاث:











ػذد انمغغ انًجبَٛخ انًسًٕح ثٓب ػهٗ دسجخ انضٛبفخ نهشدالد يٍ
 /إنٗ انٕالٚبد انًتذذح األيشٚكٛخ ( )5لغؼخ ثًب ال ٚتجبٔص  52كٛهٕ
نهمغؼخٚ ،تى تذصٛم  51دٔالس ػُذ صٚبدح انٕصٌ ػٍ  52كٛهٕ ثذذ
الصٗ  25كٛهٕ.
ٔصٌ انمغغ انًجبَٛخ انًسًٕح ثٓب نجًٛغ انمغبػبد ٔانذسجبد ٚجت
أٌ ال ٚتجبٔص  25كٛهٕجشاو (ػذا دسجخ انضٛبفخ نهشدالد يٍ/إنٗ
انٕالٚبد انًتذذح األيشٚكٛخ).
لٛبط اثؼبد كم لغؼخ نهشدالد يٍ/إنٗ انٕالٚبد انًتذذح األيشٚكٛخ
ٚجت أٌ التتجبٔص  55إَش ثًب ٚؼبدل  041سُتًٛتش.
لٛبط أثؼبد كم لغؼخ نجًٛغ انمغبػبد ٔانذسجبد األخشٖ ٚجت أٌ
ال تتجبٔص  32 × 25 × 01سُتًٛتش.
انٕصٌ انًسًٕح ثّ نهشضٛغ ال ٚتجبٔص  01كٛهٕ جشاو.
ػًالء انخغٕط انجٕٚخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ دبيه ٙثغبلخ انفشسبٌ
(انزْجٛخ  /انفضٛخ) ٔػًالء سكب٘ تٛى دبيه ٙثغبلبد انؼضٕٚخ
)ٚ(Elite plus/Eliteسًخ نٓى ثذًم لغؼخ إضبفٛخ يجبَٛخ ثًب
الٚتجبٔص  52كٛهٕجشاو.
انتزاكش انصبدسح لجم تبسٚخ  10سجتًجش 5105تمجم دست يبْٕ
يذٌٔ ف ٙانتزكشح.

رسىو انقطؼت انشائذة انتي ال يشيذ وسَها ػٍ  23كيهىجزاو

انمغبع

دسبة انؼفش انضائذ
يٍ انسؼٕدٚخ

إنٗ انسؼٕدٚخ

انىالياث انًتحذة
األيزيكيت

 411سٚبل

 041دٔالس

انًًهكت انًتحذة

 411سٚبل

 011جُ ّٛاستشنُٙٛ

اإلتحاد األوروبي

 411سٚبل

ٕٚ 011سٔ

انشزق األوسط
أفزيقيا
آسيا

 241سٚبل

 011دٔالس

دول انخهيج
كىاَشو (انصيٍ(

 241سٚبل

 241دٔالس

*يتى احتساب انزسىو بانؼًهت انًحهيت نكم قطاع أو يا يؼادنها

تذست سسٕو انمغؼخ انضائذح انت ٙال ٚضٚذ ٔصَٓب ػٍ  52كٛهٕ جشاو كًب ْٕ يٕضخ ف ٙانجذٔل أػالِٔ ،ػُذ
صٚبدح ٔصٌ انمغؼخ ػٍ  52كٛهٕجشاو ثًب ال ٚتجبٔص  25كٛهٕ جشاو ،فٛتى ادتسبة يجهؾ إضبف ٙلذسح  51دٔالس
نهمغؼخ ،يثبل:

ساكت يسبفش ػهٗ خظ سٛش ( جذِ – نُذٌ ) ػهٗ دسجخ انضٛبفخ ٔٚذًم لغؼت ٙػفشٚ ،تى ادتسبة سسٕو
انؼفش نذ ّٚػهٗ انُذٕ انتبن:ٙ
ٚ1تى لجٕل انمغؼخ األٔنٗ يجبًَب ػهٗ أٌ ال ٚضٚذ ٔصَٓب ػٍ  25كٛهٕ جشاو.2إرا كبٌ ٔصٌ انمغؼخ انثبَٛخ ال ٚتجبٔص  52كٛهٕ جشاو ،فٛتى تذصٛم يجهؾ ( 411سٚبل سؼٕد٘).3إرا كبٌ ٔصٌ انمغؼخ انثبَٛخ ٚضٚذ ػٍ  52كٛهٕ جشاو ثًب ال ٚتجبٔص  25كٛهٕ جشاو ،فٛتى تذصٛم يجهؾ ( 411سٚبلسؼٕد٘) ثبإلضبفخ إنٗ ( 51دٔالس ثًب ٚؼبدل  554سٚبل سؼٕد٘) ٔثزنك ٚكٌٕ يجًٕع انشسٕو =  254سٚبل.

انىسٌ انشائذ نأليتؼت
ف ٙدبنخ دًم انشاكت نمغؼخ ٚضٚذ ٔصَٓب ػٍ  25كجى ٔ ال ًٚكٍ تجضئتٓب كبألدٔاد انًٕسٛمٛخ  /األدٔاد
انشٚبضٛخ  /انًؼذاد انغجٛخ  ...انخ ٚ ،جت ػهٗ انشاكت إخغبس انسؼٕدٚخ يسجمًب نؼًم انتشتٛجبد انالصيخ نُمهٓب.

انًىاد انًحظىر حًهها في جًيغ األيتؼت
ألسجبة تتؼهك ثبنساليخ تذظش انخغٕط انجٕ ّٚانؼشث ّٛانسؼٕدٚخ يٍ دًم انًٕاد انخغشح انتبنٛخ:



األسهذخ انُبسٚخٔ ،انزخبئش ،انسٕٛف ٔ انسكبك.ٍٛ
انًتفجشاد  ،انًٕاد انذبسلخ  ،انًٕاد انمبثهخ نالشتؼبل  ،انًٕاد انسبيخ ٔ ،انغبصاد انًضغٕعخ.

تٕجذ إجشاءاد أيُٛخ إضبفٛخ تذظش دًم ثؼض انًٕاد ضًٍ األيتؼخ انتٚ ٙتى شذُٓب ٔاأليتؼخ انٛذٔٚخ نهشدالد
انًغبدسح يٍ ٔ إنٗ انٕالٚبد انًتذذح األيشٚكٛخ ٔ دٔل االتذبد األٔسٔثٔ ٙفمبً نهتبن:ٙ



ال ٚسًخ ثذًم جًٛغ انًٕاد انسبئهخ ٔانٓاليٛخ " انجم "  ٔ ،يؼجٌٕ األسُبٌ  ٔ ،يستذضشاد انتجًٛم
انسبئهخ  ٔ ،انؼغٕس ضًٍ األيتؼخ انًؼبُٚخ.
ال ٚسًخ ثذًم ٔالػبد انسجبئش ضًٍ جًٛغ األيتؼخ.

يغ تذٛبت:ٙ
Aboaziz

