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 ١٩أكتوبر سنة  2022م
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مـرس ـوم تنـفـيـذي رقم  ٣٥١-22مؤّرخ ﰲ  22ربيع اﻷول

– وﲟـقـتـضـى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ

ع ـام  ١٤٤٤اﳌواف ـق  ١٨أكـتـ ـوبـ ـر سـنـة  ،2022يـحـدد

 7رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  3٠أبريل سنة  2٠2٠الذي يحدد

الـش ـروط والكيفيات اﳋاصة لﻼنتساب اﻹرادي

كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد،

للنظام الوطني للتقاعد ﻷفراد اﳉالية الوطنية
باﳋارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج
التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بـنـ ـاء ع ـﲆ تـقـ ـريـ ـر وزيـ ـر الـعـمـ ـل والتـشـغـي ـل والـضـمـان
اﻻجتماعي،
– وب ـن ـاء عـﲆ ال ـدسـتـور ،ﻻسـيمـ ـا اﳌـادت ـان  ٥–112و1٤1
)الف ـقـرة  (2منه،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٠–2٠اﳌؤرخ ﰲ
 12محرم عام  1٤٤2اﳌوافق  31غشت سنة  2٠2٠الذي يحدد
مبلغ اﻷجر اﳌرجعي،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يه ـ ـدف هـ ـذا اﳌرسـ ـوم إﱃ تـحديـ ـد الشـ ـروط
والكيفيات اﳋاصة لﻼنتساب اﻹرادي للنظام الوطـني للتقاعد
ﻷف ـ ـراد اﳉاليـ ـة الوطنيـ ـة بـاﳋ ـ ـارج الـذيـ ـن يـمـ ـارسـ ـون ن ـشـ ـاطا
م ـهـنيـ ـا خ ـ ـارج الـتـ ـراب الـ ـوطـن ـي وكـ ـ ـذا حقـ ـوق ـهـ ـم والت ـزامـ ـاتهـ ـم،
تطبيقـ ـا ﻷحك ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  ٥٠م ـ ـن القان ـ ـون رق ـ ـم  18–18اﳌـ ـؤرخ ﰲ
 19ربيـ ـ ـع الثانـ ـي عـ ـام  1٤٤٠اﳌـ ـوافـ ـ ـق  27ديسمب ـ ـر سنـ ـة 2٠18

– وﲟ ـقـتـضى ال ـق ـان ـون رقم  11–83اﳌؤرخ ﰲ  21رمـضـان

واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة .2٠19

عـام  1٤٠3اﳌوافق  2يوليو سنة  1983واﳌتعلق بالتأمينات

الفصل اﻷول

اﻻجتماعية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقـتـضـى ال ـقـانون رق ـم  12–83اﳌؤرخ ﰲ  21رمضان
عام  1٤٠3اﳌوافق  2يولـي ـو سـنـة  1983واﳌتعلق بالتقاعد،
اﳌعدل واﳌتمم،

أحكام عامة
اﳌاّدة  : 2تطبق أحكام هذا اﳌرسوم عﲆ أفراد اﳉالية
الوطنية باﳋارج الذين يمارسون خارج التراب الوطني
نشاطا مهنيا خاضعا لنظام اﻷجراء أو شبه اﻷجراء و/أو نشاطا

– وﲟـقـتـض ـى الـق ـان ـون رقـم  ٠8–٠8الـمـ ـؤرخ فـي  16صـفـ ـر

مهنيا خاضعا لنظام غير اﻷجراء ﳊسابهم اﳋاص صناعيا

عام  1٤29اﳌوافق  23فبراير سنة  2٠٠8واﳌتعلق باﳌنازعات

أو ﲡاريا أو فﻼحيا أو حرفيا أو حرا أو آخرآ غير اﳋاضعﲔ

ﰲ مجال الضمان اﻻجتماعي،

لﻼنتساب اﻹجباري للمنظومة الوطنية للضمان اﻻجتماعي.

– وﲟقتضى القانون رقم  18–18اﳌؤرخ ﰲ  19ربيع الثاني
عام  1٤٤٠اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠18واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠19ﻻسيما اﳌادة  ٥٠منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  33–8٥اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ

اﳌاّدة  : ٣يمكن أفراد اﳉالية الوطنية باﳋارج اﳌذكورين
ﰲ اﳌادة  2أعﻼه ،اﻻنتساب اﻹرادي للنظام الوطني للتقاعد
بطلب منهم يقدم للصندوق الوطني للـتأمينات اﻻجتماعية
للعمال اﻷجراء بواسطة استمارة تعدها اﳌصالح اﳌختصة
للوزارة اﳌكلفة بالضمان اﻻجتماعي ،مقابل تسليم وصل

عام  1٤٠٥اﳌوافق  9فبراير سنة  198٥الذي يحدد قائمة

إيداع.

العمال اﳌشبهﲔ باﻷجراء ﰲ مجال الضمان اﻻجتماعي ،اﳌعدل

اﳌاّدة  : ٤يترتب عﲆ اﻻنتساب اﻹرادي ﻷفراد اﳉالية
الوطنية باﳋارج اﻻستفادة من اﻷداءات العينية للتأمﲔ عن

واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳌرض واﻷم ـ ـ ـومـ ـ ـة وكـ ـ ـذا أداءات الـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـاعـ ـ ـد وفـ ـ ـقـ ـ ـا لﻸحـ ـ ـكـ ـ ـام
التشريعية والتنظيمية اﳌعمول بها وﻷحكام هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٥يمكن أفراد اﳉالية الوطنية باﳋارج اﳌنتسبﲔ
إراديا للنظام الوطني للتقاعد تعليق انتسابهم أو استئنافه

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  3٠٥–22اﳌؤرخ ﰲ

حسب الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ هذا اﳌرسوم شريطة

 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22واﳌتضمن

تـ ـقـ ـدﱘ تصريـ ـح شخصي لـ ـلصنـ ـدوق الـ ـوطـ ـني لـ ـلـ ـتأم ـي ـن ـات

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء.

– وﲟـقـتـضـى اﳌـرسـوم التـنفـيـذي رقـم  12٤–٠8اﳌؤرخ ﰲ

اﳌاّدة  : 6تعد هيئات الضمان اﻻجتماعي نماذج اﻻستمارات

 9ربيع الثاني عام  1٤29اﳌوافق  1٥أبريل سنة  2٠٠8الذي

اﳋاصة ب ـاﻻن ـتساب اﻹرادي ل ـل ـن ـظ ـام ال ـوط ـني لـلـتـقـاعـد وكـذا

يحدد صﻼحيات وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعـي،

استئناف اﻻنتساب وتعليقه والتنازل عنه.

 2٣ربيع اﻷول عام  ١٤٤٤هـ
 ١٩أكتوبر سنة  2022م
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اﳌاّدة  : ١0يحسب اﻻشتراك الشهري عﲆ أساس ق ـاعـدة
ﻻ تـق ـل ع ـن ث ـﻼث ) (3م ـرات قيمة
يصرح بها اﳌكلف ،يـجـب أ ّ
اﻷجر اﳌرجعي اﳌـحدد ﲟوجب التنظيم اﳌعمول به.
تـ ـدفـ ـع اﻻشتـ ـراكـ ـات خـ ـﻼل الشهـ ـر اﳌواﱄ لـ ـك ـل ث ـﻼثي م ـن
السنة اﳌدنية اﳌعنية.

اﳌاّدة  : 7يمكن أن ينتسب إراديا للنظام الوطني للتقاعد،

ﲢدد كيفيات دفع اﻻشتراكات ﲟوجب قرار مشترك بﲔ

أفراد اﳉالية الوطنية باﳋارج الذين يستوفون الشروط

الوزراء اﳌـكـلـفـﲔ بـالـضـمان اﻻجتماعـ ـي والشؤون اﳋارجية

اﻵتية :

واﳉالية الوطنية باﳋارج واﳌالية.

– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يـ ـكـ ـونـ ـوا مسجـ ـلﲔ لـ ـدى اﳌمـ ـث ـل ـي ـات ال ـدب ـل ـوم ـاسي ـة
والقنصلية اﳉزائرية باﳋارج،
ﻻ يتجاوزوا سن خمس وخمسﲔ ) (٥٥سنة عند تاريخ
–أ ّ
اﻻنتساب،

اﳌاّدة  : ١١يدفع اﻻشتراك بالعملة القابلة للتحويل مقابل
اﳊق ﰲ اﻷداءات ال ـ ـعـ ـيـ ـنـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـتأمﲔ عـ ـن اﳌرض واﻷمـ ـومـ ـة
وأداءات التقاعد اﳌمنوحة بالدينار اﳉزائري.
ﻻ تدفع اﻷداءات اﳌنصوص عليها ﰲ هذا اﳌرسوم خارج
التراب الوطني.

– أن ي ـم ـارسـ ـوا ن ـش ـاطـ ـا مـهـنـيـ ـا ك ـ ـأج ـ ـراء أو شـبـ ـه أجـ ـراء

اﳌاّدة  : ١2يترتب عﲆ عدم دفع اﻻشتراك بحلول تاريخ

و /أو نشاطا مهنيا كغير أجراء ﳊسابهم اﳋاص مذكورا ﰲ

اﻻستحقاق تطبيق زيادة عن التأخير ﲢدد بنسبة  %1٥من

اﳌادة  2أعﻼه ،طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،

أساس اﻻشتراك عن كل ثﻼثي تأخير ،ﰲ حدود سنة مدنية

ﻻ يكونوا خاضعﲔ لﻼنتساب اﻹجباري للنظام الوطني
–أ ّ
للضمان اﻻجتماعي.
اﳌاّدة  : ٨يتعﲔ عﲆ كل فرٍد من أفراد اﳉالية الوطنية
باﳋارج اﳌستوﰲ للشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة 7

واحدة.
ويترتب عﲆ عدم دفع اﻻشتراكات ﰲ اﻵجال اﳌـحددة ﰲ
الفقرة أعﻼه ،سقوط اﳊقوق ﰲ الثﻼثيات التي لم يتم دفع
اشتراكاتها.

أعﻼه ،والراغب ﰲ اﻻنتساب اﻹرادي للنظام الوطني للضمان

اﳌاّدة  : ١٣يترتب عن التصريح ﲟمارسة نشاط مهني

اﻻجـ ـتـ ـمـ ـاعي أن يـ ـدف ـع خ ـﻼل ك ـل ث ـﻼثي اشت ـراك ـا عﲆ ع ـات ـق ـه

خ ـاض ـع ل ـ ـ ـﻼنـتسـ ـاب اﻹجـب ـاري ل ـ ـ ـل ـ ـ ـنـظـام ال ـوطـنـي ل ـ ـ ـلـضـم ـان

لهيئة الضمان اﻻجتماعي اﳌك ـل ـف ـة بـالت ـأمـين ـات اﻻجتماعية

اﻻج ـتـمـ ـاعي ،ت ـع ـل ـي ـق اﻻن ـتساب اﻹرادي ﰲ ال ـن ـظ ـام ال ـوط ـني

للعمال اﻷجراء ،لﻼستفادة من اﻷداءات العينية للتأمﲔ عن

للتقاعد.

اﳌ ـرض واﻷم ـوم ـة وكـ ـذا م ـن منـحـة أو م ـعـ ـاش الـتـقـ ـاعـ ـد طبـقـ ـا
للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
ﲢدد نسبة اﻻشتراك بـ  %31,2٥من اﻷساس اﳌصرح به
دون أن يقل عن اﳌبلغ اﻷدنى اﳌـحدد ﰲ اﳌادة  1٠أدناه.

ويترتب عﲆ عدم التصريح ﲟمارسة نشاط مهني خاضع
لﻼنتساب اﻹجباري للنظام الوطني للضمان اﻻجتماعي عدم
تثبيت اعتماد الفترات اﳌماثلة بعنوان اﻻنتساب اﻹرادي
دون تعويض اﻻشتراكات اﳌدفوعة ﰲ هذا الصدد.

توزع نسبة  %31,2٥اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة أعﻼه

اﳌاّدة  : ١٤يـمـك ـن ﻷي ف ـرد م ـن أف ـراد اﳉال ـية ال ـوطـنـية
باﳋارج الذي ﰎ تعليق انتسابه اﻹرادي إعادة استئنافه

–  % 13بـ ـعـ ـنـ ـوان اﻷداءات الـ ـعـ ـي ـن ـي ـة ل ـل ـتأمﲔ ع ـن اﳌرض

شريـ ـطـ ـة تـ ـوقـ ـي ـف ك ـل نشاط ي ـخضع ل ـﻼن ـتساب اﻹج ـب ـاري

كاﻵتي :

واﻷمومة،
–  %18,2٥بعنوان التقاعد.
اﳌاّدة  : ٩تتـك ـفـ ـل هـيـئ ـة الـضـم ـان اﻻجـتـم ـاعـ ـي اﳌـكـلـفـ ـة
ب ـال ـت ـأميـنـ ـات اﻻجـتمـ ـاعـيـة للـعـمـال اﻷج ـراء بـت ـحـويـ ـل حـصـة
اﻻشتراك اﳌخصصة للتقاعد بعنوان اﻻنتساب اﻹرادي إﱃ
ال ـصـن ـدوق اﳌـكـل ـف بنـظـ ـام الـتقـ ـاعد للـعـمـال اﻷج ـراء وف ـق
كيفيات ﲢدد عن طريق اتفاقي.

للنظام الوطني للضمان اﻻجتماعي.
ويـ ـمـ ـكـ ـن ﻷي فـ ـرد مـ ـن أفـ ـراد اﳉال ـي ـة ال ـوط ـن ـي ـة ب ـاﳋارج
الـتـنـازل عـ ـن انتـسـ ـابـ ـه اﻹرادي للن ـظـ ـام ال ـوطـنـي للـتـقـ ـاع ـد،
وﰲ هذه اﳊالة ،يكون توقف اﻻنتساب نهائيا وﻻ يترتب
عليه تعويض اﻻشتراكات اﳌدفوعة.
اﳌاّدة  : ١٥تـت ـقـ ـادم اﳌـت ـأخـ ـرات اﳌسـتـحـق ـة بـعـن ـوان ه ـذا
اﳌرسوم ،وفقا للتشريع اﳌعمول به.

 2٣ربيع اﻷول عام  ١٤٤٤هـ
 ١٩أكتوبر سنة  2022م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 6٩
اﳉريدة الرسم ّ
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الفصل الثالث

اﳌاّدة  : 2٣يحدد تاريخ بداية اﻻنتفاع من معاش أو منحة

حقوق والتزامات أفراد اﳉالية الوطنية باﳋارج

التقاعد ،بعنوان اﻻنتساب اﻹرادي للنظام الوطني للتقاعد

اﳌنتسبﲔ للنظام الوطني للتقاعد

من اليوم اﻷول من الشهر الذي يبلغ فيه اﳌعني سن التقاعد،

اﳌاّدة  : ١6يتم اﻻنتساب اﻹرادي للنظام الوطني للتقاعد،
بـ ـ ـنـ ـ ـاء عﲆ الـ ـ ـط ـ ـلب اﳌذك ـ ـور ﰲ اﳌادة  3أعـ ـﻼه ،م ـق ـاب ـل دف ـع
اشتراكات الضمان اﻻجتماعي التي تعطي اﳊق ﰲ :
– التغطية اﻻجتماعية ﰲ مجال اﻷداءات العينية للتأمﲔ
عن اﳌرض واﻷمومة،
– معاش أو منحة التقاعد عند بلوغ سن خمس وستﲔ )(6٥
سنة.
اﳌاّدة  : ١7يتعﲔ عﲆ الشخص الذي يرغب ﰲ تعليق أو
التنازل عن انتسابه اﻹرادي للنظام الوطني للتقاعد تقدﱘ

عﲆ أن يستوﰲ الشروط اﳌـحددة ﰲ اﳌادتﲔ  16و 19من
هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : 2٤ﰲ حالة وفاة اﳌنتسب اﻹرادي ،يستفيد ذوو
حقوقه من معاش التقاعد اﳌنقول أو منحة التقاعد اﳌنقولة،
حسب اﳊالة.
اﳌاّدة  : 2٥يستفيد ذوو حقوق اﳌنتسب اﻹرادي من معاش
أو منحة التقاعد اﳌنقول من اليوم اﳌواﱄ لوفاته طبقا
ﻷحـكـ ـام اﳌـادتـﲔ  31و 3٤من الـق ـانـون رقم  12–83اﳌؤرخ ﰲ
 21رمـ ـضـ ـان عام  1٤٠3اﳌوافق  2يولي ـ ـو سنة  1983واﳌتعلق
بالتقاعد.

تصري ـح ل ـه ـيئ ـة الضم ـان اﻻج ـت ـم ـاعي اﳌك ـل ـف ـة ب ـال ـتأم ـيـنـات

ﰲ حالة وفاة اﳌنتسب اﻹرادي قبل إكماله اﳌدة الدنيا

اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء حسب اﻻستمارات اﳌنصوص

من اﻻشتراك اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  19أعﻼه ،يحق

عليها ﰲ اﳌادة  6أعﻼه.

لذوي حقوقه شراء اﻻشتراكات للفترات الناقصة ﰲ حدود

اﳌاّدة  : ١٨يمكن ﻷي امرأة من أفراد اﳉالية الوطنية
باﳋارج ،اﻻستفادة من معاش التقاعد بطلب منها ،ابتداء

خمس ) (٥سنوات.
اﳌاّدة  : 26لﻼستفادة من اﳌعاش أو منحة التقاعد اﳌنقول،

من سن ستﲔ ) (6٠سنة شريطة إثبات خمس عشرة )(1٥

يجب عﲆ الزوج أن يكون قد عقد زواجا قانونيا مع الهالك

سنة اشتراك إرادي ﰲ الضمان اﻻجتماعي.

طبقا للتشريع اﳌعمول به.
اﳌاّدة  : 27يتم تعويض اﻷداءات العينية للتأمﲔ عن اﳌرض

اﳌاّدة  : ١٩من أجل اﻻستفادة من معاش التقاعد ،بعنوان
اﻻنتساب اﻹرادي للنظام الوطني للتقاعد ،يجب عﲆ الشخص

واﻷمومة طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،شريطة

اﳌعني أن يثبت عﲆ اﻷقل دفع خمس عشرة ) (1٥سنة من

أن تكون اﻷعمال اﳌرتبطة بها منجزة ح ـصـريا ﰲ اﳉزائر.

اﻻشتراكات إﱃ هيئة الضمان اﻻجتماعي اﳌختصة.
اﳌاّدة  : 20يحق للمستفيد من اﻻنتساب اﻹرادي للنظام
الوطني للتقاعد اﳊصول عﲆ التقاعد طبقا ﻷحكام اﳌادة ٤

اﳌاّدة  : 2٨ﻻ تدفع اﻷداءات العينية للتأمﲔ عن اﳌرض
أو اﻷمومة وكذا معاش أو منحة التقاعد اﳌنصوص عليها ﰲ
هذا اﳌرسوم ،خارج التراب الوطني.

أع ـﻼه ،وأح ـك ـام ال ـق ـانـ ـون رقـ ـم  12–83اﳌـؤرخ فـي  21رمضان

الفصل الرابع

ع ـام  1٤٠3اﳌ ـوافـ ـق  2ي ـولي ـو سـن ـة  1983واﳌتعـلـق بـالتـقـاعـد،

أحكام خاصة

ما عدا أحكام اﳌادتﲔ  6و 1٤منه.
يحسـ ـب مع ـاش التقاعـ ـد ع ـﲆ أس ـاس متوسـط اﻻشتراكات
للعشر ) (1٠سنوات اﻻشتراك اﻷخيرة.
اﳌاّدة  : 2١إذا لم تـت ـوف ـر فـي اﳌـنت ـسب اﻹرادي الـ ـذي بـل ـغ

اﳌاّدة  : 2٩توضع اﻻشتراكات التي ﰎ ﲢصيلها ،بعنوان
التقاعد اﳌنصوص عليها ﰲ هذا اﳌرسوم ،ﰲ صندوق خاص
باﻹرادي الـمحدث لـ ـدى هيـئـ ـة الـضـمـان اﻻجـتـم ـاعي اﳌـكـل ـفـة
بالتقاعد.

س ـن خـمس وستﲔ ) (6٥سنة ،شروط اﻻشتراك اﳌطلوبة

يـج ـب أن يكون صندوق الـتـق ـاعـ ـد اﻹرادي مـح ـل تسيـيـر

ﰲ اﳌادة  19أعﻼه ،يستفيد من اعتماد السنوات الناقصة ﰲ

محاسبي وماﱄ منفصل عن تسيير اﻷداءات اﻷخرى للصندوق

ح ـدود خـمـس ) (٥سنوات مق ـابـ ـل دفع اﻻشتراك التعـ ـويضي

الوطني للتقاعد.

اﳌتعلق بها.
يساوي أساس اﻻشتراك التعويضي اﻷساس اﳌعتمد ﰲ
تصفية معاش التقاعد.
اﳌاّدة  : 22يحق للمستفيد من اﻻنتساب اﻹرادي للنظام
الوطني للتقاعد الذي يثبت خمس ) (٥سنوات اشتراك ،عﲆ
اﻷقل ،اﳊصول عﲆ منحة التقاعد عند بلوغه سن التقاعد
اﳌـحددة ﰲ هذا اﳌرسوم.

اﳌاّدة  : ٣0يـ ـمـك ـن للصـنـدوق اﳌـكـلـف بنـظـام الـتـق ـاع ـد
للعـمـال اﻷجـراء ،طبـقـ ـا لقرارات الوزير اﳌكلف بالضمان
اﻻجتماعي لـتـوظـيـف م ـوارد الصـنـدوق اﳋـاص ب ـالـت ـق ـاع ـد
اﻹرادي ﰲ قيم الدولة لدى اﳋزينة العمومية وفقا للتشريع
والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ٣١ﲢدد كيفيات تطبيق أحكام هذا اﳌرسوم ،عند
اﳊاجة ،ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلّف بالضمان اﻻجتماعي.

 2٣ربيع اﻷول عام  ١٤٤٤هـ
 ١٩أكتوبر سنة  2022م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 6٩
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌاّدة  : ٣2يـنـشـ ـر هـ ـذا الـم ـرسـوم فـي اﳉـريـ ـدة الـّرسـمّي ـة
للجمـه ـورّي ـة اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  22ربيع اﻷول عام  1٤٤٤اﳌوافق  18أكتوبر
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان
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