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خرؤملا٧٤2–٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤991 ةنس تشغ٠1 قفاوملا٥1٤1 ماع لوألا عيبر2 يف

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا233–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠1 يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

81 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ناحتماب قلعتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص

،لّدعملا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل لوبقلا

ةنس ويام61 يف خرؤملا رضحملا ىلع عالطالا دعبو–
يــنطوـــلا نـــمألا يشـتـــفم ناـــحتماــب ةفـلـــكملا ةـــنجـــلل٧1٠2
ةيداحلا ةعفدلا( ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ماهمل نيحشرملا

،)نورشعلاو

: يتأي ام ناررقي

ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب نّيعي : ىلوألا ةداملا
ةيمسالا ةمئاقلا يف مهؤامسأ ةدراولا ينطولا نمألا وشتفم
.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا93٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤ يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس رياربف٠2

: ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ولثمم –

،اسيئر ،ريدم ،ديزي بيبغز ديسلا –

،اوضع ،شتفم ،نيمأدمحم يشمارد ديسلا –

.اوضع ،ريدم ،دمحم يرارف ديسلا –

: ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم –

.اوضع ،ةريدم ،ةجيدخ دعاس ةديسلا –

: يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا لثمم –

.اوضع ،تاسارد ريدم ،دمحم فسوي يس ديسلا –

لـــيــــغشتــــلاو لــــمــــعــــلاــــب فــــلــــكملا رــــيزوــــلا لــــثمم –
: يعامتجالا نامضلاو

تاساردلاب ةفلكم ،ماركإ ةنيمأ يدادغب ةديسلا –
.اوضع ،صيخلتلاو

: ناكسلاو ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

.اوضع ،ريدم ،رمع يلاو ديسلا –

: ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم –

.اوضع ،ريدم،دمحمأ يروفيت ديسلا –

سرام٤2 خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي
.81٠2 ةنس

ةراـجتلا ةرازو

٤ قـفاوملا٩٣٤1ماعيناثلاعيبر٧1 يفخرؤم رارـق
تانيعلا رـيضحــت جهنـم لـعـجـي ،٨102ةنسرياني
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملاو
يرــحـــبـــلا دـــيصلا تاـــجـــتـــنمل يجوـــلوـــيـــبوركيملا

.ايرابجإ ،ةيئاملا ةيبرتلاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا3٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧1٠2 ةـــــــــنس تشغ٧1 قــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا93-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠991 ةـنس رـياـنـي٠3 قـفاوملا٠1٤1 ماـــع بجر3
 ،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

يف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش٧1

،ةراجتلا ريزو تايحالص

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

يودب نيدلا رون

،لدعلا ريزو
ماتخألا ظفاح

حول بيطلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٩ يفخرؤم رارق
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،٨102 ةنس رياربف
تاساردــــــــلــــــــل ينــــــــطوــــــــلا زـــــــــكرملا ةرادإ سلـــــــــجـــــــــم
.ةيمنتلاو ناكسلاب ةصاخلا ليلاحتلاو

––––––––––––

93٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خرؤم رارق بجومب
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت ،81٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا

ةصاخلا ليلاحتلاو تاساردلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم
مقر موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةيمنتلاو ناكسلاب
٠1 قفاوملا٤٠٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف خرؤملا٤6–٤8
تاساردـلـل ينـطوـلا دــهـعـملا لــعــجــي يذــلا٤891 ةـــنس سراــــم
تاساردـلـل اـيـنـطو ازـكرـم طـيـطـخــتــلاــب ةصاخلا لــيــلاــحــتــلاو
: يتأي امك ،ممتملاو لدعملا ،طيطختلاب ةصاخلا ليلاحتلاو
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يف خرؤملا68-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحييذلا٤٠٠2 ةنس سرام81 قفاوملا٥2٤1 ماع مّرحم62
،مّـمتملاولّدعــــملا ،ةيــجوـــلوـــيبلا دراوـــملل ايــندــلا ةيراــجــتلا ماــــجحألا

يف خرؤملا823-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا31٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤3٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2
ةـياـمـح دصق رـباـخـمـلا داـمـتـعا تاـيـفـيـكو طورـــش ددـــحـي
،شغلا عمقو كلهتسملا

يف خرؤملا2٧1-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس وينوي٥2 قفاوملا63٤1 ماع ناضمر8
صئاصخلا لاـــــجـــــم يف ةـــــقـــــبـــــطملا تاـــــيـــــفـــــيـــــكــــــلاو طورشلا
،ةيئاذغلا داوملل ةيجولويبوركيملا

يف خرؤملا26-٧1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةـنس رـيارـبـف٧ قــفاوملا83٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج٠1
ةــيــنــفــلا حــئاوـــلـــل ةـــقـــباـــطملا مسو عضو طورشب قـــلـــعـــتملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصئاصخو

31 يف خرؤملا كرـتشملا يرازوـلا رارــقــلا ىضتــقمبو–
قلعتملاو9991 ةنس ربمفوـن12 قفاوملا٠2٤1 ماع نابـعش
دــــيرــــبــــتــــلا ةــــطساوــــب ظــــفحلا بيــــلاسأو ةرارحلا تاـــــجردـــــب
،ةيئاذغلا داوملل فثكملاديمجتلاوأ ،ديمجتلاو

٥3٤1 ماـــــــع بجر82 يف خرؤملا رارــــقـــــلا ىضتـــــقمبو–
رـيضحت جهـنـم لــعــجــي يذــلا٤1٠2 ةــنس وــياـــم82 قـــفاوملا
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفـخـتـلاو مألا لوـلحملاوتانيعلا
،ايرابجإ يجولويبوركيملا

٧3٤1 ماع ةدعـقـلا يذ22 يف خرؤملا رارـقـلا ىضتـقمبو–
رـيضحت جهـنـم لـعـجــي يذــلا61٠2 ةــــــنس تشغ٥2 قـــفاوملا
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لوـلحملاو تاـنـيـعـلا
بيـــلحلا تاـــجوـــتــــنــــم رــــيــــغ داوــــمــــلــــل يجوــــلوــــيــــبورــــكــــيملا

،ايرابجإ يرحبلا ديصلا تاجوتنمو ةيمحللا تاجوتنملاو

:يتأيام ررقي

موسرملا نم91 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠1٤1 ماـع بجر3 يف خرؤملا93-٠9 مقر يذيفنتـلا

فدهي ،هالعأروكذملاو ممتملا و لدعملا ،٠991 ةنس رياني٠3
مألا لوـلحملاو تاـنـيـعـلا رـيضحت جهـنـم لـعـج ىلإ رارــقــلا اذــه
تاجتنمل يــجولوــيبورـــكيملا صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو
.ايرابجإ ،ةيئاملا ةيبرتلاو يرحبلا ديصلا

مألا لوـلحملاو تاـنـيـعــلا رــيضحت لــجأ نــم:2 ةداملا
تاجتنمل يــجولوــيبورــكيملا صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو
ةدوجلا ةبقارم رباخم مزلت ، ةيئاملا ةيبرتلاو يرحبلا ديصلا

لاـمـعـتساـب ضرـغـلا اذـهـل ةدـمـتــعملا رــباــخملاو شغــلا عــمــقو
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نيبملا جهنملا

دنع رـبـخملا فرـط نـم جهـنملا اذـه لـمـعـتسي نأ بجـي
.ةربخ ءارجإب رمألا

ةـــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقــلا اذــه رشنــي:٣ ةداملا
.ةــّيبعّشلا ةــّيطارقميّدلا ةــّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

٤ قفاوملا93٤1ماعيناثلاعيبر٧1يف رئازجلاب ررح
.81٠2ةنسرياني

يدارمنبدمحم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

تافيفختلاو مألا لولحملاو تانيعلا ريضحــت جهنم
تاجتنمل يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا

.ةيئاملا ةيبرتلاو يرحبلا ديصلا

:قيبطتلا لاجم .1
تاجتنمل تانيعلا ريضحت دعاوق جهنملا اذه ددحي

لولحم لكش ىلع اهلعجو ةيئاملا ةيبرتلاو  يرحبلا ديصلا
.يجولويبوركيملا صحفلا دصق

عاــطــتــقال ةصاــخ لــمــع قرـــط كلذـــك جهـــنملا اذـــه ددـــحـــي
قطانم يف دلجلا تايكوشو رحبلا خاخبو ةئينلا تايوخرلا
.ةيلوألا جاتنإلا

تاـــــــــفدصلاو كاـــــــــمسألا ىلع جهـــــــــنملا اذـــــــــه قـــــــــبــــــــــطــــــــــي
تاجتنملا اذكو ،ةّدمجملا وأ ةلّوحملا ،ةئينلا تايرشقلاو
:ةيتآلا ةقتشملا

ةــيــئاملا ةــيــبرــتــلاو يرــحــبــلا دــيصلا تاــجـــتـــنـــم )أ
،ةئينلا دلجلا تايكوشو رحبلاخاخبو تاــــيوــــــخرلاو
: اميس ال

،ربه لكش ىلع وأ ةـلـماـك  ءاشحألا ةـعوزـنـم كاـمسأ–
،سأر اهل وأ /و ال وأ دلجلا ةعوزنم

،ةرشقلا ةعوزنم وأ  ةلماك تايرشقلا–

،لجرألا تايسأر–

،تامامصلا ةيئانث تايوخر–

،مدقلا تاينطب–

.دلجلا تايكوشو رحبلا خاخب–

: اميس ال ،ةلّوحملا تاجتنملا )ب

ةعوزنمو ربـه لـكش ىلع وأ ةـلـماـك  ةـّنـخدـم كاـمسأ–
 ،ال وأ دلجلا

تاـيوـخرــلاو ةرشقــلا ةــعوزــنــم وأ ةــلــماــك تاــيرشق–
،ايئزج ةّوهطم وأ ةّوهطم دلجلا تايكوشو رحبلا خاخبو

اساسأ ةرّضحم ةسناجـتم ريغ تاجتـنـمو كاـمسأ–
 .ايئزج ةّوهطم وأ ةّوهطم ،كمسلا  نم
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،ىرـــخأو تاــــيوــــخرــــلاو تاــــيرشقــــلاو كاــــمسألا )ج
لكش وأ  ةلتك لكش ىلع ،ةّوهطم ةدمجم وأ ةئين ةدمجم
: اميس ال ،رخآ

،كمسلا نم عطقو  كمسلا نم ربهو ةلماك كامسأ–

محل لــثــم( ةرشقـــلا ةـــعوزـــنـــمو ةـــلـــماـــك تاـــيرشقـــلا–
تايكوشو رحبلا خاخبو تايوخرلاو )يربمجلاو ناطرسلا
.دلجلا

: فيراعتو تاحلطصم .2

لاــــــمــــــعــــــتسا نسحــــــتسي ،جهـــــــنملا اذـــــــه قـــــــيـــــــبـــــــطـــــــتـــــــل
قــلـــعـــتملا جهـــنملا يف ةاـــطـــعملا فـــيراـــعـــتـــلاو تاـــحـــلـــطصملا

ةـيرشعـلا تاـفـيـفـخـتــلاو مألا لوــلحملاو تاــنــيــعــلا رــيضحــتــب
ميظنتلا قيرط نع ددحملا يجولويبوركيملا صحفلا دصق
.هب لومعملا

 : أدبملا .٣

تاـنـيـعـلا رـيضحـتـب ةـقــلــعــتملا ةــماــعــلا ئداــبملا حضوــت
تاـنـيـعـلا رـيضحـتــب قــلــعــتملا جهــنملا يف ةــقــحالــلا لــحارملاو
صحـــــفـــــلا دصق ةـــــيرشعـــــلا تاـــــفـــــيـــــفـــــخـــــتـــــلاو مألا لوـــــلحملاو
.هبلومعملا ميظنتلا قيرط نع ددحملا يجولويبوركيملا

ىلع ةـــقـــبـــطملا ةصاخلا رـــيــــبادــــتــــلا جهــــنملا اذــــه ددــــحــــي
امب ةـيـئاملا ةـيـبرـتـلاو يرـحـبـلا دــيصلا تاــجــتــنــمو كاــمسألا

.ةدّمجملاو اهنم ةلّوحملاو ةئينلا تاجتنملا اهيف

: تاففخملا.٤

ةلصفملا تابلطتملل اقبط تاففخملا رضحت نأ بجي
مألا لوـــلحملاو تاـــنـــيـــعــــلا رــــيضحــــتــــب قــــلــــعــــتملا جهــــنملا يف

يجوــلوــيــبورــكــيملا صحــفــلا دصق ةــيرشعــلا تاــفــيــفــخــتــلاو
.هبلومعملا ميظنتلا قيرط نع ددحملا

: تازيهجتلا .5

تاذ يجولويبوركيملا ربخملا يف ةلوادتملا ةزهجألا
:يتأيام صخألاب  ،ماعلا لامعتسالا

: ةسناجملا زاهج5.1

،)ruegnalém(ينارود عون ةسناجملا زاهج5.1.1
ةـقــــيــقد /ةرود٠٠٠8 نــــيـــــــب حوارـــتــت ةـيرــــظـنـلا هــتــعرـــس
ةلباق ديدح وأ جاجز نم حادقأب زهجم ةقيقد /ةرود٠٠٠٥٤و
ةـبرـجـتـلا ةـنـيـع ةـيـمـك تناـك  اذإ .ءاـطــغــب ةدوزــمو مــيــقــعــتــلــل
.دحاو  رتل هتعس حدقب دوزم زاهج ريفوت يغبني ،ادج ةريبك

،)rehcamotS(يقلحلا عونلا نم ةسناجملا زاهج5.1.2
ةعرسلا رّيغم ىلع يوتحي نأ نكميو ،ةمقعم سايكأب دوزم
.قئاقدلا سايقمو

تاعقوقلا حتفو تانيعلا حيرشتل: ةمقعم ةزهجأ5.2
ةعطاق طقالمو تاقرطمو راحملاب ةصاخ نيـــكاــــكس :لــــثم(
لصفــــلـــــل ةادأو )selbalgér xuaté( لــيدــعــتــلــل ةــلــباــق  ةضباــقو
تايرشقلاو تاعقوقلاب صاخ)euqip ( زرغمو مقعم صقمو
طرشمو)xuaenrogib( ةـيـنادــنسلاــب صاــخ)euqip( زرــغــمو
.)رازجلا نيكاكسو

قعالمو قعالم ،)ةريبكلاو اهنم ةريغصلا( طقالم٣.5
.ةمقعم ةريبك

،تافدصلا فيظنتب حمست ،ةبلص ةريغص ةاشرف٤.5

ةمقعم بشخلا نم ةليتفب دّوزم ،يئابرهك باقثم5.5
،)مم61 وأ مم٤1 اهرطق(

ءانثأ تاعقوقلا تتشت بنجتل بسانممقعم شاش5.6
.ةرشقلا ريسكت

تاــــــقــصلمب ةدوزـــــــــمةـــــيكيتسالب ةــــيئاذغ ساــيكأ٧.5
.عاطتقالل ةيواحك لمعتست ءاملل ةمواقم

يذـــلا صـخـشلا حرــج بـنــجتلةمواــقم تازاــفق٨.5
  .ليلحتلاب موقي

 تانيعلا عاونأو عاطتقالا .6

: ةماعلا لمعلا قرط6.1

هذه يف ةددحملا تابلطتملل اقبط عاطتقالا ىرجي
وأ )6.2( ةيلوألا جاتنإلا ةلحرم يف تانيعلل ةبسنلاب ةرقفلا

 .)6.3( ةقّوسملا تاجتنملل ةبسنلاب

تايوخرلا عاـطـــتقال ةبــســنلاب ةــصاـــخلا لــمعلا قرـــط6.2
يف رـحــبــلا خاــخــبو دــلجلا تاــيــكوشو تاــماــمصلا ةــيــئاــنــث
: ةيلوألا جاتنإلا ةلحرم

: تايمومع6.2.1

ىلع لوصحلل ربخملا ةنيع نم ةيفاك ةيمك عطتقت
.جهنملا اذه يف ددحم وه امك ةلّثمم ةبرجتلا ةنيع

: تانيعلا عاطتقا6.2.2

قـلاوـعـلاـب ةـقصتـلملا ةـقــيــقدــلا ماسجألا ثوــلــت بنــجــتــل
.طسولا يف ةدوجوملا  قلاوعلا طلخ دعبتسي ،ةيئاملا

دـنــع  ةــقــلــغــم ةــعــقوــق تاذ رصاــنــعــلا فــظــنــت نأ بجــي
رـــحـــبـــلا ءامب اـــهـــلسغـــب وأ اـــهـــفـــطشب ءاملا نـــم اـــهـــجارــــخــــتسا
 .درابلا بورشلا ءاملا وأفيظنلا

.ديدج نم رحبلا ءام يف رصانعلا سطغ داعي ّالأ بجي
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يف ةــقرــفــتــم رــبــخملا تاـــنـــيـــع فـــلـــتـــخـــم عضو بجـــي
يف وأ ةديج ةلاح يف ةدرفنم )٥.٧( ةيكيتسالب ةيئاذغ سايكأ
ىلع يوتحت ءاملل ةمواقم تاقصلم عضو عم ،ةلثامم ةيعوأ
.تانيعلا عبتت دكؤت يتلا تامولعملا

: ةنيع لكل رصانعلا ددعو مجح6.2.3

مجح اهل رصانع ىلع ربخملا تانيع يوتحت نأ بجي
ىلع ،لقألاىلع ،يوتحت ةنيع لامعتسا  اضيأو داع يراجت
ام لئاسلاو محللا نم  ايندلا ةيمكلا نوكت ثيح رصانع٠1
لثم ادج ةريغصلا عاونألل ةبسنلاب( غ٠٥ ،تامامصلا نيب
.)ايند ةيمكك غ٥2 ـب حمست ،)pps xanoD( سكانود

:  ةظحالم

رصانعلاب اهلادــبتسال ةيـفاــضإ رصاـنع عاـطـتقا بــجي
رصاــــنــــعــــلا ددــــع ،هاــــندأ لودجلا نيبـــــي .توملا ىلع ةـــــكشوُملا
 . عون لكل اهب ىصوملا

: لقنلا لالخ ةرارحلا ةجرد ةبقارم٤.6.2

ةرارـح ةـجرد ،عاــطــتــقالا دــعــب ةرشاــبــم لــيــجست بجــي
.) عاطتقالا مّت  نيأ رحبلا ءام وأ ربخملا ةنيع ءاوس( ةنيعلا

نيب ام حوارتت لقنلا ةرارح ةجرد نوــكت نأ بــجي
ىلع ةرداق ةلمعتسملا ةزهجألا نوكت نأ بجي امك ،م°٠1و م°٠
تاــــعاس )٤(عبرألا لالـــخ هذـــه ةرارحلا ةـــجرد لاـــجــــم غوــــلــــب
،ةعاس٤2 ةدمل ةتباث ىقبتو ،تانيعلا بيضوتل ةيلاوملا

ّالأ بجي ،ةدربم وأ ةيديلج لتك لامعتسا ةلاح يف .لقألا ىلع
.اهحطسأ عم رشابم لاصتاب ربخملا ةنيع نوكت

: ةظحالم

.ةدّمجم تانيعلا نوكت ّالأ بجي

ةدوزملا لــقــنــلا ةـــيواـــح ةرارـــح ةـــجرد لـــجست نأ بجـــي
.ربخملا يف تانيعلا لابقتسا دنع ةرارحلا سايقمب

نم رغصأ ةنيعلا /طسولا ةرارح ةجرد نوكت نأ بجي
تانيعلل ةبسنلاب عاطتقالا لالخ ةلجّسملا ةرارحلا ةجرد
يف عاطتقالا نيب تاعاس )٤(عبرأ نم رثكأ اهيلع رم يتلا

.ربخملا يف لابقتسالاو  ةيلوألا جاتنإلا ةقطنم

٤2 دعب يجويبوركيملا صحفلا يفءدبلا نسحتسي
.ةيلوألا جاتنإلا ةقطنم يف  ةنيعلا  عاطتقا نم ةعاس

وأ ةعاس٤2 لالخ براجتلا أدب نكمملا ريغ نم ناك اذإ
رثؤتّالأ بجي ،م°٠1 و م°٠ نيب تانيعلا ةرارح ةجرد  غولب

ةيجولويبوركيملاةـيـعوـنـلا ىلع نـيزـخــتــلاو لــقــنــلا طورش
.ةنيعلل

 : ةظحالم

لـــــكشب )iloC.E( يلوــك اـــيشيرشإ رـــثاـــكـــتـــتّالأ نـكــمــي
ينابايلا راحملا يف وأ )silude silutyM( تافدصلا يف ظوحلم
)sagig aertsossarC(، يواــسي وأ رـــغصأ  ةرارـــح تاــجرد دنـــع
.ةعاس8٤ ةدمل م٥1°

عاطــتقال ةـــــبـــسنـــــلاـــــب ةصاـخــلا لــمـــــــعــــــــلا قرــط٣.6
مدـــقـــلا تاـــيـــنـــطـــبو تاــــماــــمصلا ةــــيــــئاــــنــــث تاــــيوــــخرــــلا

: ةقّوسملا رحبلاخاخبو دلجلا تايكوشو

.)6.2.3( يف ةددحملاةصاخلا عاطتقالا لمع قرط قبطت

: ةماعلا لمعلا قرط .٧

بسح  تاجلاــــــعملاو تارــــــيضحــــــتـــــــلا ىرجت نأ بجـــــــي
.ةمقعم ةزهجأ ةطساوب ةمقعم تاينقت

: ةصاخلا لمعلا قرط .٨

ةـيـبرـتـلاو ةـئيـنـلا يرــحــبــلا دــيصلا تاــجــتــنــم1.٨
تاـيوـخرــلاو تاــيرشقــلاو كاــمسألااصوصخ ،ةــيـــئاملا

: دلجلا تايكوشو رحبلاخاخبو

٥1 نم ربكأ اهلوط( ةلماكو ةـــــــجزاــــــط كامــــسأ1.1.٨
: )مس

رومغم مقعم نطقب جرشلاو مصالغلا ىطغت نأ بجي
مقعم نطق ةطساوب(رهظلا ةقطنم مقعت .%٠٧ يف لوحكلاب
.)%٠٧ يف لوحكلاب رومغم

)٥.3( مقعم طقلم ةطساوب دلجلا نم ءزج فذحيو عزني
 .)٥.2( طرشمو

مسقتو بعكم لكش ىلع رهظلا ةلضع نم ةنيع عطتقت
ةكمسلا تناك اذإ .بسانم ففخم يف تتفتو ،تابعكم ىلإ

روــمــغــم مــقــعــم نــطــقــب مصالــغـــلا ىـــطـــغـــت ،ءاـــعـــمألا ةـــعوزـــنـــم
بعكم لكش ىلع ةنيعلا عطتقت نأ بجيو ،%٠٧ يف لوحكلاب
.ةكمسلا فوج لخاد ةلضعلا نم

٠1 يف1 ـل لوـــلـــحـــم ىلع لوصحـــلـــل فــــفــــخملا فاضي
يقـــلحلا وأ ينارودـــلا ةسناـــجملا زاـــهـــج يف جزـــمــــيو ،ماــــجــــحأ
.رمألا ىضتقا اذإ ،)1.٥(

٥1 نم لقأ اهلوط( ةلماكلا ةجزاطلا كاــــمسألا1.2.٨
: )مس

ءزج عزني ،)٥.3 ( ةمقعم طقالمو )٥.2( صقم ةطساوب
نيقش ثادحإو ليذلا قاصتلا لبق ام ةقطنم يف ةكمسلا نم
عم ليذلا عزن ضرغل لوألا قشلا . ةيضرع عطاقم ليكشتل
يذلا كمسلا ةحيرش عزنل يناثلا قشلاو ،قصتلملا ءزجلا

يحيضوتلا مسرلا نم1 لكشلا( لوألا قشلا لبق ام نوكي
. )هاندأ نيبملا
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٠1 يف1 ـل لوـــلـــحـــم ىلع لوصحـــلـــل فــــفــــخملا فاضي
)٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف جزميو ،ماجحأ
.رمألا ىضتقا اذإ

: حئارشو ربه ،عطق لكش ىلع كامسألا٣.1.٨

قــــلــــعــــتملا جهـــــنملا بسح عاـــــطـــــتـــــقالا ةـــــيـــــلـــــمـــــع ىرجت
ةـيرشعـلا تاـفـيـفـخـتــلاو مألا لوــلحملاو تاــنــيــعــلا رــيضحــتــب
ميظنتلا قيرط نع ددحملا يجولويبوركيملا صحفلا دصق
.هبلومعملا

: حئارش لكش ىلعو ةلماك لجرألا تايسأر٤.1.٨

مقعم نطق ةطساوب تاصاصملاو  دلجلا حطس مقعي
ةطساوب تاصاصملاو دلجلا عزني .%٠٧ يف لوحكلاب رومغم
عطتقتو .اهنم صلختلاو )٥.3( طرشمو )٥.3( ةمقعم طقالم
نــم عــطــقو بعــكــم لــكش ىلع رــهــظــلا تالضع نــم تاــنــيــعــلا
.دئاوزلا

ةــــنــــيــــع قــــحست  ،نشخ لـــــجرألا تاـــــيسأر دـــــلـــــج نأ امب
ينارودـلا ةسناـجملا زاـهــج ةــطساوــب فــفــخملا يف ةــبرــجــتــلا
.ةقيقر ءازجأ ىلإ عطقت وأ )1.1.٥(

لولحم ىلع لوصحلل ىرخأ ةرم ففخملا فاضي
وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف جزميو ماجحأ٠1 يف1 ـل
.رمألا ىضتقا اذإ )٥.1( يقلحلا

:ناطرسلا عون نم ةلماكلا تايرشقلا1.5.٨

لوحكلا يف رومغم مقعم نطق ةطساوب حطسلا مقعي
وأ )٥.2( ةعطاق طقالم ،)٥.2( ةقرطم لمعتستو ،%٠٧ يف

نم2 لكشلا( ةعقوقلا رسك وأ عزنل ةمقعم )٥.3( طقالم
جارختسال طقالم لمعتستو .) هاندأ نيبملا ينايبلا مسرلا

طـقالـمـلـل ةـبسنـلاـب .لـيـلـحــتــلا لــجأ نــم مــحــلــلا نــم نــكــمأام
)٥.2( راحملاب ةصاخ ةلصاف  ةادأ لامعتسا نكمي  ،ةريبكلا
.محللا  جارختسا لبق ةعقوقلا رسكل

ىلع لوصحــلــل فــفــخملا نــم ةــمزالــلا ةـــيـــمـــكـــلا فاضت
ةسناجملا زاهج يف جزميو ،ماجحأ٠1 يف1 مجحيذ لولحم
                                                                         .)٥.1( يقلحلا ةسناجملا زاهج وأ ينارودلا

:ةرشقلا عوزنم تايرشقلا محل1.6.٨

،ةــبرــجــتــلا جهــنــم يف ةددحملا مـــحـــلـــلا ةـــيـــمـــك عـــطـــتـــقـــت
.ففخملا نم ماجحأ٠1 يف دحاو مجحب مألا لولحملا رضحيو
ىضتقا اذإ )٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا سناجتلا زاهج يف جزمت

.رمألا

ناـيـبرـلاو يرـبـمـجــلا عوــن نــم تاــيرشقــلا٧.1.٨
: دنكركلاو

: لكألل حلاص ليذلا الإ اهيدل يتلا عاونألا1.٧.1.٨

رسكي .%٠٧ يف رومغم نطقلا ةطساوب حطسلا مقعي
3 لكشلا ( نطبلاو يسأرلا ردصلا نيب لصفملا يف يرشقلا

لكألل حلاصلا مسقلا عزنيو .)هاندأ نيبملا ينايبلا مسرلا نم
ةطساوب نطبلا نم يلخادلا فرطلاو يسأرلا ردصلا محل نم
.)٥.3( ةمقعم طقالم

لولحم ىلع لوصحلل ففخملا نم ةمزال ةيمك فاضت
.ماجحأ٠1 يف1 مجحل

ةسناجملا زاهج وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف جزمت
.رمألا ىضتقا اذإ )٥.1( يقلحلا

: ةلماك لكؤت يتلا عاونألا2.٧.1.٨

ةمزال ةيمك فاضت .ليلحتلل هلماكب رصنعلا لمعتسي
.ماجحأ٠1 يف1 مجحل لولحم ىلع لوصحلل ففخملا نم

زاــــهــــج وأ ينارودــــلا ةسناــــجملا زاـــــهـــــج يف سناـــــجـــــي
.رمألا ىضتقا اذإ )٥.1( يقلحلا ةسناجملا

: ةيحلا تامامصلا ةيئانث  تايوخرلا٨.1.٨

: تايمومع1.٨.1.٨

لقنلا ةيواحل طسولا ةرارح ةجرد لجست نأ بجي
تانيعلل ةبسنلابو .ربخملاىلإةنيعلا لوصو دنع ةرشابم
عاــطــتـــقالا نيب تاـــعاس )٤(عبرأ نـم رــثــكأ اــهــيــلــع رــم يتــلا

.  م°٠1و  م°٠ نيب طسولا ةرارح ةجرد نوكت نأ بجي ،لابقتسالاو

نم ربكأ لقنلا ةيواحل طسولا  ةرارح ةجرد تناك اذإ
هذه  ىدعتت ال ثيحب ،ةنيعلا ةرارح ةجرد سايق بجي ،م٠1°
. م°٠1 ةريخألا

رغصأ ةنيعلا وأ طسولا ةرارح ةجرد نوكت نأ بجي
ةبسنلاب اذهو عاطتقالا لالخ ةلجسملا ةرارحلا ةجرد نم
نيب تاــــــــعاس )٤(عبرأ نــــم لــــقأ اـهـيــلع رـم يتـلا تاــنــيــعــلــل
 . لابقتسالاو  عاطتقالا

.م°2 ± م°3 يف ربخملا ةنيع ظفح بجي

يتلا رصانعلا ىمرتو . ةيح رصانعلا نوكت نأ بجي
.ةفلتم وأ ةحوتفم ةعقوق اهل

ىلع رصانع٠1 ىلع ةلـّثمملا ةنيعلا يوتحت نأ بجي
ةبسنلابامارغ٥2( ،لقألا ىلع ،امارغ٠٥ نزت نأ بجيو لقألا
))pps xanoD(سكانود لثم ريغصلا مجحلا تاذ رصانعلل

.)6.2.3( يف ةاطعملا تانايبلا بسح

تامامصلا نيب ام لئاسلاو محللا رابتعالا نيعب ذخؤي
ةمزاللا ةيمكلا ىلع لوصحلل .تامامصلا ةيئانث ليلحت يف

جهـــنـــم يف ةددحملا تاـــماــــمصلا نيب اــــم لــــئاسلاومحـلـلا نـم
.تاعقوقلا نم فاك ددع حتفيو ،ةبرجتلا

٤2 لالخ يجولويبوركيملا صحفلا يف ءدبلا نسحتسي
.ةنيعلا عاطتقا نم ةعاس
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ةعاس٤2 لالخ براجتلا ءدب نكمملا ريغ  نم ناك اذإ
،م°٠1 و م°٠ نيب ام حوارتت ةرارحةجرد تانيعلا غولب وأ
ةيعونلا ريغت  ىلع نيزختلاو لقنلا طورش رثؤتّالأ بجي
.ةنيعلل ةيجولويبوركيملا

يلوــك اــيشيرشإ رــثاــكــتـــت ّالأ نـــكـــمملا نـــم : ةـــظـــحالـــم
)iloC.E(تافدصلا يف ظوحلملكشب )silude silutyM( يف وأ
ةرارــح تاـــجرد دـــنـــع ،)sagig aertsossarC( يناــباــيـــلا راحملا
.ةعاس8٤ ةدمل م°٥1 يواسي وأ رغصأ

:01 يف1 ـب مألا لولحملا يضتقي جهنم2.٨.1.٨

ةصاخ ،بورشلا ءاملا تحت ةعقوق لك فظنتو لسغت
.حتفلا ةقطنم وأ لصفملا ىوتسم ىلع

.فيظن حطس ىلع عضوتو  تامامصلا تايئانث رطقت

عـــطـــقــــت اــــمــــنإو عزــــنــــت ال )sussyb( ةــــــلاّسن تدـــــــــــــجو اذإ
لبق )٥.2( مقعم طرشملاب وأ نيكسلا وأ صقملا ةطساوب
.حتفلا

مقعم ءاعو يف تامامصلا نيب ام لئاسلا و محللا عمّجي
يتلا تامامصلا ةيئانث لامعتسا نكميو .قحسلل بسانم
ءانثأ ةيح لازت ال تناك اذإ تامامصلا نيب ام لئاسلا تدقف
.حتفلا

ىلإ تامامصلا نيب ام لئاسلاو  محللا نم مسق فاضي
زاــــهـــــج ةـــــطساوـــــب قـــــحسلا ىرـــــجـــــي .فـــــفـــــخملا نـــــم نيمسق
،نيتـقـيـقد ىلإ ةـيـناــث٠3 ةدمل )٥.1.1( ينارودـــلا ةسناــــجملا

زاهج لامعتسا نكميو .لمعتسملا ةسناجملا زاهج بسح
نأ نــكــمــي هــنأ ةــظــحالــم عــم نـــكـــل )٥.1.2( يقـــلحلا ةسناــــجملا

. ةيكيتسالبلا سايكألا يفابقث تاعقوقلا اياظش ثدحت
ةقيرط يه كلذ قوف ام وأ ةجودزم سايكأ لامعتسا ّنإو
.ثولتلا رطخ وأ برست يأ بنجتل ةيدجم

يتلا3 يف1 ـل لولحم ىلع لصحن  ،ةقيرطلا هذهب
ىلع لوصحــلــل فــفــخملا نــم ةــمزالــلا ةــيــمــكــلا اــهــيــلإ فاضت
.٠1 يف1 قيقدتب مألا لولحملا

دحاو مجحب مألا لولحملا يضتقت جهانم٨.٣.1.٨
:نيمجح يف

مسق فاضي نكل  )8.1.8.2( يف امك تايلمعلا ىرجت
نم دحاو مسق ىلإ تامامصلا نيب ام لئاسلاو محللا  نم دحاو
.2 يف1  قيقدتب مألا لولحملا ليكشتل ففخملا

:دلجلا تايكوش٩.1.٨

:رحبلا ذفانق عون نم دلجلا تايكوش1.٩.1.٨

بورشلا ءاملا رايت تحت رصانع٠1 ،لقألا ىلع ،لسغت
.مقعم قبط يف عضوتو

ةطساوب وأ )٥.3( طقالم ةطساوب رحبلا ذوفنق ذخؤي
نطبلا حطس نم ءزج عطقيو )٥.8( مواقمو فيظن زافق
عمجيو.محللا جارختسال )٥.2( ننسمو مقعم صقم ةطساوب
.قحسلل بسانم مقعم ءاعو يف لئاسلاومحللا نم لك

،ابيرقت ففخملا نم3 يف1 ـب مألا لولحملا رّضحي
اذإ،)٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف سناجيو
فــــفــــخملا نــــم ةــــمزال ىرــــخأ ةـــــيـــــمـــــك فاضتو ،رـــــمألا ىضتـــــقا
.٠1 يف1 قيقدتب لولحملا ىلع لوصحلل

رـــحـــبـــلا راـــيـــخ عوـــن نـــم دــــلجلا تاــــيــــكوش2.٩.1.٨
.رحبلاخاخبو

بورشلا ءاملا رايت تحت لقألا ىلع رصانع٠1 لسغت
.مقعم قبط يف عضوتو

صقم ةطساوب ةقيقر عطق لكش ىلع رصانعلا عّطقت
.)٥.2( مقعم

،ففخملا نم3 يلاوح يف1 ـل مألا لولحملا رضحي
اذإ )٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف سناجت

فـــفـــخملا نـــم ةـــمزال ىرـــخأ ةـــيـــمـــك فاضتو ،رـــمألا ىضتــــقا
.٠1 يف1 قيقدتب لولحم ىلع لوصحلل

: ةلّوحملا تاجتنملا2.٨

: ةنـّخدملا ةلماكلا كامسألا2.1.٨

ةنيعلا لمشت نأ بجي ،لماكلاب لكؤي كمسلا ناك اذإ
 .هنم صلختلا  بجي ،لكؤي ال دلجلا ناك اذإ .دلجلا ىلع

عطقيو ،رهظلا ةقطنم نم عاطتقالا نوكي نأ بجي
ةسناجملا زاهج ةطساوب سناجيو تابعكم لكش ىلع محللا
فــــفــــخملا يف رـــــمألا ىضتـــــقا اذإ ،)٥.1( يقـــــلحلا وأ ينارودـــــلا
.٠1 يف1 ـل لولحم ىلع لوصحلل

لكش ىلع وأ ربه لكش ىلع ةنخّدملا كامسألا2.2.٨
: دلجلا ةعوزنم وأ اهدلجب  حئارش

يف تابعكم لكش ىلع عّطقتو  ربهلا نم ءازجأ عطتقت
 .دلجلا عزن نودبو ةمقعم فورظ

يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج ةطساوب سناجت
لولحملا ىلع لوصحلل ففخملا يف رمألا ىــضــتـــقا اذإ )1.٥(
.٠1 يف1 ـل

:  ةرشقلا لخاد ةوّهطملا ةلماكلا تايوخرلا٣.2.٨

: ايئزج ةّوهطم وأ ةوّهطم لجرألا تايسأر1.٣.2.٨

جرختسيو )٥.2( مقعم طرشم ةطساوب ءاطغلا عزني
صاـــــــخ )euqip( زرـــــــــــغــــــــــــم وأ )٥.3( طــــقــــلـــــم ةـــــطساوـــــب مسجلا

تافدصلاب صاخ )euqip( زرغم وأ)xuaenrogib( ةينادنسلاب
.)٥.2( تايرشقلاو
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ةـــحوـــتـــفملا تاـــفدصلا ةـــياـــنـــعـــب قـــحسلا كلذـــك نـــكـــمـــي
.محلل فالتإ نودب )٥.2( ةقرطم ةطساوب

عّطقيو )٥.3( مقعم طقلم ةطساوب تافدصلا اياقب عزنت
.تابعكم لكش ىلع محللا

،ففخملا نم3 يلاوح يف1 ـل مألا لولحملا رضحي
ىلع لوصحلل ففخملا نم ةمزاللا ةيمكلا فاضت مث سناجت

.٠1 يف1 قيقدتب لولحملا

: ايئزج ةّوـهطم وأ ةّوهطم تامامصلا ةيئانث2.٣.2.٨

نيكسو  طرشم ،)٥.3( طقلمب ةفدصلا مسج جرختسي
تاـــيرشقـــلاو تاـــفدصلاــــب صاــــخ زرــــغــــم وأ راحملاــــب صاــــخ
.)٥.2( ةمقعم

.تابعكم لكش ىلع محللا عّطقي

،ففخملا يف3 يلاوح يف1 مجحل مألا لولحملا رضحي
مث )٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف سناجت

لولحم ىلع لوصحلل ففخملا نم ةمزاللا ةيمكلا فاضت
.٠1 يف1  قيقحتب

ةّوـهــــطــــم وأ ةّوهــطــم  ةــلــماــكــلا  تاــيرشقـــلا٣.٣.2.٨
: ايئزج

ىلع لوصحــلــل فــفــخملا نــم ةــمزالــلا ةـــيـــمـــكـــلا فاضت
.٠1 يف1 ـللولحم

.)٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف جزمي

ةرّضحم ةسناجتملا ريغ تاجتنمو كامسألا٤.2.٨
كمسلا وكات  : لاثملا ليبس ىلع( كمسلا نم  اساسأ
)nossiop ed socat( هــكاوــف نــم طــيــلــخ ،اــقــبسم ارضحـــم
: كمسلا تايرك طيلخ ،رحبلا

ةقفاوم نوكت ثيح بكرم لكل ةلثّمم ءازجأ عطتقت
. هليلحت دارملا جوتنملا يف ةدوجوملا تايمكلل

ىلع لوصحــلــل فــفــخملا نــم ةــمزالــلا ةـــيـــمـــكـــلا فاضت
.٠1 يف1 ـل لولحملا

.)٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف جزمت

وأ ةّوهطم ةرشقلا ةعوزنم تامامصلا ةيئانث8.2.5
: اقبسم ةّوهطم

تانـّيــعــلا رـــيضحت جهـــنمل اـــقـــبـــط تاـــيـــلـــمـــعـــلا ىرجت
صحـــــفـــــلا دصق ةـــــيرشعـــــلا تاـــــفـــــيـــــفـــــخـــــتـــــلاو مألا لوـــــلحملاو
.هبلومعملا ميظنتلا قيرط نع ددحملا يجولويبوركيملا

اـــمـــيس ال( ةـــحـــّلـــمملا وأ ةحلاملا تاـــجــــتــــنملا2.6.٨
لاـــثملا لـــيـــبس ىلع كمسلـــل  حـــيـــقـــلـــتـــلا لـــئاس /ضيـــبـــلا
: )raivac(رايفاكلا

وأ ءاملا ةعوزنم تاجتنملا يف امك تايلمعلا ىرجت
مألا لوـــلحملاو تاـــنــــــّيـــعـــلا رـــيضحت جهــــنمل اــــقــــبــــط ،ةضماــــح
يجوــلوــيــبورــكــيملا صحــفــلا دصق ةــيرشعــلا تاــفــيــفــخــتــلاو
.هبلومعملا ميظنتلا قيرط نع ددحملا

ةــفــفــجــم كاــمسأ اــمـــيسال ،ةـــفـــفـــجـــم كاـــمسأ٧.2.٨
: ةحلامو

اقبط ءاملا ةعوزنم تاجتنملا يف امك تايلمعلا ىرجت
تاـــفـــيـــفـــخـــتــــلاو مألا لوــــلحملاو تاــــنـــــّيــــعــــلا رــــيضحت جهــــنمل

قيرط نع ددحملا  يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا
.هبلومعملا ميظنتلا

: ةرمّخم تاجتنم٨.2.٨

اقبط ،ةضماحلا تاجتنملا يف امك تايلمعلا ىرجت
تاـــفـــيـــفـــخـــتـــلاو مألا لوـــلحملاو تاــــنـــــــّيــــعــــلا رــــيضحت جهــــنمل

قيرط نع ددحملا  يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا
.هبلومعملا ميظنتلا

: ةيرحب تاجتنم٩.2.٨

اقبط ،ةضماحلا تاجتنملا يف امك تايلمعلا ىرجت
تاـــفـــيـــفـــخـــتــــلاو مألا لوــــلحملاو تاــــنـــــّيــــعــــلا رــــيضحت جهــــنمل

قيرط نع ددحملا يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا
.هبلومعملا ميظنتلا

 : زبخلا قوحسمب ةاطغم تاجتنم2.01.٨

تانـــــّيـــعـــلا رـــيضحت جهـــنمل اـــقـــبـــط تاـــيــــلــــمــــعــــلا ىرجت
صحـــــفـــــلا دصق ةـــــيرشعـــــلا تاـــــفـــــيـــــفـــــخـــــتـــــلاو مألا لوـــــلحملاو
.هبلومعملا ميظنتلا قيرط نع ددحملا يجولويبوركيملا

خاــخــبو تاـــيوـــخرـــلاو تاـــيرشقـــلاو كاـــمسألا٨.٣
: ةدّمجم دلجلا تايكوشو رحبلا

كامسألا نم ةريبك عطقو كامسألا نم ربه1.٨.٣
ةيدرف ءازجأو ةريغص عطقو لتك لكش ىلع ةدّمجملا

: ةدّمجم

ةطساوب ةدّمجملا ةلتكلا نم ةبرجتلا ةنـّيع عطتقت
ةجرد يف بّوذت وأ ،)٥.٥( ةمقعم بشخ نم ةليتفيذ بقاث
نكلو ،ابيرقت ةقيقد٠6 ةدمل )م°٧2و م°81 نيب( طسولا ةرارح
.)تاعاس3 نم رثكأ سيل

.ةمّقعم ةعطاق طقالم وأ طقالم ةطساوب عطق عزنت
ىلإ ةنّيل حبصت ىتح رمألا ىضتقا اذإ ،رثكأ بوذتل كرتت
)٥.2( نيكس ةطساوب ةريغص عطق ىلإ اهميسقتل ام دح
.)٥.3( ةمقعم طقالمو
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وأ ينارودــلا ةسناـــجملا زاـــهـــج ةـــطساوـــب عـــطـــقـــلا جزمت
.٠1 يف1 ـل لولحم ىلع لوصحلل ففخملا عم )٥.1( يقلحلا

)يربمج عون نم( ةرشقلا ةعوزنم تايرشقلا2.٨.٣
: لتك لكش ىلع ةدّمجم

نكل ،ابيرقت ةقيقد٠6 ةدمل بوذتل ربخملا ةنيع كرتت
طسولا ةرارح ةجرد يف تاعاس )3( ةثالث نم رثكأ سيل
ةلتكلا ةيانعب لصفت .ةلتكلا رسكتت نأ ىلإ )م°٧2و م°81 نيب(
)٥.2( مقعم رازجلا نيكس وأ ةقرطم ةطساوب ءازجأ ةدع ىلإ

ةطساوبو )٥.3( طقالم ةطساوب محللا نم ءازجأ عطتقتو
 .)٥.2( ةمقعم  ةعطاق طقالم

ةدـّمجملا ةلتكلل ةبرجتلا ةنـّيع عاطتقا اضيأ نكمي
 .)٥.٥( ةمقعم بشخ نم  ةليتفيذ باقثم ةطساوب

وأ ينارودــلا ةسناـــجملا زاـــهـــج ةـــطساوـــب عـــطـــقـــلا جزمت
.٠1 يف1 ـل لولحم ىلع لوصحلل ففخملا  يف )٥.1( يقلحلا

ةدّمجم )يربمج عون نم( ةلماكلا تايرشقلا٨.٣.٣
: لتك لكش ىلع

هنكل ابيرقت ةقيقد٠6 ةدمل بوذتل ربخملا ةنيع كرتت
طسولا ةرارح ةجرد يف تاعاس )3(ثالث نم رثكأ سيل
رصنع لك جرختسي .ةلتكلا رسكتت نأ ىلإ )م°٧2و م°81 نيب(
كرتت .)٥.2( ةمقعم ةعطاق طقالم وأ )٥.3( طقالم ةطساوب
3 لكشلا ( نطبلا نع يسأرلا ردصلا لصفني ىتح بوذتل
حــلاصلا ءزجلا عزــنــيو )هاــندأ نيبملا يناــيــبــلا لــيــثــمــتــلا نــم
.)٥.3( ةمقعم طقالم ةطساوب لكألل

زاهج وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج ةطساوب سناجت
لولحم ىلع لوصحلل ففخملا يف )٥.1( يقلحلا ةــسناجــملا
 .٠1 يف1 ـل

ناـــطرس تاــــتــــف عوــــن نــــم( تاــــيرشقــــلا محل٨.٣.٤
: لتك لكش ىلع ةدمّجملا )رحبلا

لامـعـتساـب ةدـمـّجملا ةـلـتـكـلـل ةـبرـجـتـلا ةـنـيـع عـطـتـقـت
ةجرد يف بّوذت وأ )٥.٥( ةمقعم بشخ نم ةليتفيذ باقثم
نكلو ،ابيرقت ةقيقد٠6 ةدمل م°٧2و  م°81 نيب طسولا ةرارح
عزنت .ةلتكلا رسكنت نأ ىلإ تاعاس )3( ثالث نم رثكأ سيل
ةعطاق طقالم وأ )٥.3( ةمقعم طقالم ةطساوب محللا نم عطق
.)٥.2( ةمقعم

)٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف سناجت
.٠1 يف1 ـل  لولحم ىلع لوصحلل ففخملا يف

ةيئانث تايوخرو لجرألا تايسأر( تايوخرلا5.٨.٣
: )ةلماك دلجلا تايكوشو تامامصلا

لكش ىلع ةدّمجم ةلماك لجرألا تايسأر5.1.٨.٣
: لتك

نم ةمقعم ةليتفيذ باقثم لامعتساب ةنـّيعلا عطتقت
)م°٧2و  م°81نيب( طسولا ةرارح ةجرد يف بّوذت وأ )٥.٥( بشخ

.تاعاس )3( ثالث نم رثكأ سيل نكلو ،ابيرقت ةقيقد٠6 ةدمل
.)٥.2 ( مقعم رازجلا نيكس وأ صقم ةطساوب ءازجأ عطقت

زاــــــــهــــــــج وأ ينارودــــــــلا ةسناــــــــجملا زاــــــــهـــــــــج يف سناجت
لولحم ىلع لوصحلل ففخملا يف )٥.1( يقلحلا ةسناجـــملا
.٠1 يف1 ـل

تامامصلا ةيئانث تايوخرلاو لجرألا تاينطب5.2.٨.٣
: لتك لكش ىلع ةدـّمجم ةلماك

طسولا ةرارح ةجرد يف بوذتل ربخملا ةنيع كرتت
نم رثكأ سيل نكلو ،ابيرقت ةقيقد٠6 ةدمل م°٧2و م°81 نيب
رصنع لك جرختسي .ةلتكلا رسكنت نأ ىلإ تاعاس  )3( ثالث
.)٥.2( ةمقعم ةعطاق طقالم وأ )٥.3( ةمقعم طقالم ةطساوب
رصنعلا حبصي نأ ىلإ ،رمألا ىضتقا اذإ ،رثكأ بوذتل كرتت
طقلم ةطساوب ةفدصلا نم مسجلا جارختسال ةيافكب انّيل
صاخ زرغم وأ راحملاب صاخ نيكس وأ طرشم وأ )3.٥(
.)٥.2( مقعم تايرشقلا و تافدصلاب

ةـــطساوـــب ةـــحوـــتــــفملا تاــــفدصلا قــــحس اضيأ نــــكــــمــــي
.محللا فالتإ نودب )٥.2 ( ةمقعم ةقرطم

عطقيو )٥.3( مقعم طقلم ةطساوب تافدصلا اياقب عزنت
 .تابعكم لكش ىلع محللا

زاــــــــهــــــــج وأ ينارودــــــــلا ةسناــــــــجملا زاــــــــهـــــــــج يف سناجت
لولحم ىلع لوصحلل ففخملا يف )٥.1( يقلحلا ةسناــجــملا
.٠1 يف1 ـل

ةّوهطملا ةرشقلا ةعوزنم تايوخرلا٣.5.٨.٣
تايوخرلاو لجرألا تاينطب عون نم ايئزج ةّوهطملاو
: لتك لكش ىلع ةدّمجم تامامصلا ةيئانث

طسولا ةرارح ةجرد يف بوذتل ربخملا ةنـّيع كرتت
رثكأ سيل نكلو ،ابيرقت ةقيقد٠6 ةدمل )م°٧2و م°81نيب(
لك  جرختسي .ةلتكلا رسكنت نأ ىلإ ،تاعاس )3( ثالث نم
ةــعــطاـــق طـــقالـــم ةـــطساوـــب وأ )٥.3( طــقالــم ةــطساوـــبرصنع
.)٥.2( ةمقعم

زاــــــــهــــــــج وأ ينارودــــــــلا ةسناــــــــجملا زاــــــــهـــــــــج يف سناجت
لولحم ىلع لوصحلل ففخملا يف )٥.1( يقلحلا ةسناجملا
.٠1 يف1 ـل

:ةيلاوملا تافيفختلا .01

قـلـعـتملا جهـنـمـلـل اـقـبـط ةـيـلاوملا تاــفــيــفــخــتــلا رـــّضحت
ةـيرشعـلا تاـفـيـفـخـتـلاو مألا لوـلحملاو تاــنــــّيــعــلا رــيضحــتــب
ميظنتلا قيرط نع ددحملا يجولويبوركيملا صحفلا دصق
.هبلومعملا
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: ربخملا ىلإ ةلسرملاو اهب ىصوملا ةيحلا تامامصلا ةيئانث تايوخرلا رصانع ددع : لودجلا

رصانعلا ددع
عونلا

لوادتملا مسالايملعلا مسالا

سموميسكام ناتكيب
)sumixam netceP(

سيرالوكرابوا ناتكابيكا
)siralucrepo netcepiuqeA(

ساغيغ ايرتسوسارك
)sagig aertsossarC(

سيلوديأ ايرتسوأ
)silude aertsO(

ايرانيسرام  ايرانيسرام
)airanecrem airanecreM(

مويرانيبيليف سبات
)muranippilihp sepaT(

سوتاسوكيد سباتيدور
)sutassuced sepatiduR(

اديلوص الوسيبس
)adilos alusipS(

ايرانورأ ايم
)airanera ayM(

سيسنا
).pps sisnE(

سيلوتيم
).pps sulityM(

لودإ امرادوتساريس
)elude amredotsareC(

سكانود
).pps xanoD(

كاج سيدقلا ةفدص
)seuqcaJ-tniaS elliuqoC(

ضيبأ لكنوتيب
)cnalb elcnotéP(

ينابيلا راحملا
)esianopaj ertîuH(

حّطسملا راحملا
)etalp ertîuH(

ئطاشلا ةراحم
)eriarP(

ةيناباي ةفدص
)esianopaj edruolaP(

ةفدص
)enummoc edruolaP(

سوغاتب
)sogataP(

نيموك يم
)enummoc eyM(

ةيضبق
)uaetuoC(

لوم
)eluoM(

يداعلا يرحبلا فدصلا
)enummoc euqoC(

نيليت
)enilleT(

81 ىلإ21 نم

٥3 ىلإ81 نم

81 ىلإ21 نم

81 ىلإ21 نم

81 ىلإ21 نم

٥3 ىلإ81 نم

٥3 ىلإ81 نم

٥٥ ىلإ٥3 نم

81 ىلإ21 نم

81 ىلإ21 نم

٥3 ىلإ81 نم

٥٥ ىلإ٥3 نم

٠٧ ىلإ٠٤ نم
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نايبرلاو دنكركلاو رحبلا ناطرسو ةريغصلا كامسألاب قلعتملا ينايبلا مسرلا

صقم ةطساوب ليذلا قاصتلا لبق ام ةقطنم يف  ةكمسلا نم ءزج عزني: )مس51 نم لقأ اهلوط( ةريغصلا كامسألا .1
عزنل يناثلا قشلاو قصتلملا ءزجلا عم ليذلا عزن ضرغل لوألا قشلا .ةيضرع عطاقم ليكشتل نيقش ثادحإو ةمقعم طقالم و

.)1لكشلا( لوألا قشلا لبق ام نوكي يذلا كمسلا ةحيرش

. ةدعملا ىوتحم وأ وشحلا عزن مدع

قش -1: حيضوت

قش -2

يسأر ردص -1: حيضوت

نطبلا -2

مس٥1 نم رغصأ اهلوط ةكمسل ةبرجتلل ةنــّيع عاطتقا نع لاثم :1 لكشلا

.مقعم طقلم ةطساوب )2 لكشلا( اهطقالم رسكتو ةعقوقلا عزنت : رحبلا ناطرس .2

 : نايبرلاو دنكركلا محل  .٣
. )3لكشلا( نطبلاو يسأرلا ردصلا نيب لصفملا يف ةيوخرلا رسكت

لكؤت يتلا ةقيقدلا ءاعمألا كلذ يف امب( نطبلل يلخادلا فرطلاو يسأرلا ردصلا محل جرختسي ،مقعم طقلم ةطساوب
.)امومع

: حيضوت

ةعقوقلا -1

رحبلا ناطرس ةعقوق :2 لكشلا

دنكركلا نطبو يسأرلا ردصلا :٣ لكشلا

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


