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ةراجتلا ةرازو

٩٣٤1 ماــع مّرـــحـــم٨٢ يفخرؤم كرــــــتشم يرازو رارــــــق
تايفيكلا ددحي ،٧10٢ ةنس ربوتكأ٩1 قفاوملا
داوملا ىلع يئاذـــغــــلا مسوــــلا لاــــجــــم يف ةــــقــــّبــــطملا
.ةــيئاذغلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،مجانملاو ةعانصلا ريزوو

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

يف خرؤملا3٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا93-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠99١ ةنس رياني٠3 قفاوملا٠١٤١ ماع بجر3
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا32٤١ ماع لاوش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا9٧3-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةنس ربمفون١2قفاوملا23٤١ ماع ةجحلا يذ٥2 يف

حالصإو ناــــكسلاو ةـــــحصلا رـــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي يذـــــلا
،تايفشتسملا

خرؤملا3٠2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس ويام٦ قفاوملا33٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١ يف

،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

خرؤملا8٧3-3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3١٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا٥3٤١ ماع مرحم٥ يف

كلـــــــــــهتســــــملا مالعإب ةــــقلعــــتــــملا تاـــــيــــفيكلاو طورشلا ددحي
،هنم٤١ ةداملا اميس ال

خرؤملا١٤2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٥3٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف

،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا2٧ -٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥١٠2 ةنس رياربف١١ قفاوملا٦3٤١ ماع يناثلا عيبر١2
تاــعاــطــقــلا ةددــعــتملا ةــيــنــطوــلا ةــنـــجـــلـــلا ءاشنإ نـــمضتملاو
دـيدحتو اـهـتـحـفاـكـمو ةـلــقــنــتملا رــيــغ ضارــمألا نــم ةــياــقوــلــل
،اهريسو اهميظنتو اهماهم

خرؤملا2٤2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧3٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا رــيزو تاــيــحالص ددــحــي يذــلا
،يرحبلا ديصلاو

:  يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٤١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٥3٤١ ماع مرحم٥ يف خرؤملا8٧3-3١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو3١٠2 ةنس ربمفون9
داوملا ىلع يئاذغلا مسولا لاجم يف ةقبطملا تايفيكلا ديدحت

.ةــيئاذغلا

ةيئاذغلا داوملا ىلع رارقلا اذه ماكحأ قّبطت:٢ ةداملا
.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملاو اقبسم ةأبعملا

ةددحملا ةمئاقلا يف ةدراولا ةيئاذغلا داوملا دعبتستو
.رارقلا اذه ماكحأ قيبطت نم رارقلا اذه نم ثلاثلا قحلملا يف

: يئاذغلا مسولا لمشي:٣ ةداملا

،ةيذغملا رصانعلاب حيرصتلا–

.ةيفاضإلا ةيئاذغلا تامولعملا–

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي:٤ ةداملا

ةـمـئاــق وأ ناــيــب:ةـيذـغملا رصاـنـعـلاـب حـيرصتـلا–
 .ةيئاذغلا ةداملا يف ةاوتحملا ةيذغملا رصانعلا

ةداملل نِّوكمك ةداع كلهتست ةدام لك:ٍّذغم رصنع–
ناسنإلا روطتو ومنل ةيرورض وأ ةقاطلل ةحنام ةيئاذغلا

ثودـــــــح ىلإ اـــــــهصقـــــــن يدؤي وأ هـــــــتـــــــحص ىلع ةـــــــظــــــــفاحملاو
 .ةنّيعم ةيجولويزيف وأ ةيئايميكويب تابارطضا

وأ نّيبي راهـشإ وأ ضرــــــع لــــــك:يــــــئاذــــــــغلا ءاـــــــــعدالا–
ةصاخ ةيئاذغ تازّيمم ةيئاذغلا ةداملل نأ هنم مهفي وأ حرتقي
نم اهتيمكو ةيوقاطلا اهتميق ،صوصخلا ىلع لمشت يهو
اهتـــــــــيمك اذـــــكو تادــــيسولــــــــــغـــــلاونوـــــهدلاو تانـــــــيتورـــــــــبلا

.ةيندعملا حالمألاو تانيماتيفلا نم

نوهدلاو تادـيسولغلاو تاـــــنيتورـــبلا:تاـــــــيذغــــــملا–
ةيندعملا حالمألاو تانيماتيفلاو حلملاو ةيئاذغلا فايلألاو
.تائفلا هذه ىدحإل تانوكم وأ اهل ةيمتنملا داوملا اذكو

ريثأت اهل يذغملا رصنعلا ريغ ةدام:ىرخأ ةدام–
.يجولويزيف وأ يئاذغ

ةـيددـع مـيـق:)RNV( ةـيـعـجرملا ةـيـئاذـغـلا مــيــقــلا–
يئاذغلا مسولا ضرغل تعضو ةيملع تايطعم ىلع ةينبم
: نيتئف لمشت يهو ،ةنّيبملا تاءاعدالا لامعتساو
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ةـــــقـــــلـــــعـــــتملا ةـــــيـــــعــــــجرملا ةــــــيــــــئاذــــــغــــــلا مــــــيــــــقــــــلا.1
ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا نيعت: )B-RNV( تاجايتحالاب
)RNV( ةطبترملا ةيذغملا رصانعلا ىوتسم ىلإ ةدنتسملا
.ةيئاذغلا تاجايتحالاب

ضارمألاب ةقـلـعـتملا ةـيـعـجرملا ةـيـئاذـغـلا مـيـقـلا.٢
ةيعجرملا ةيئاذغلا  ميقلا نيعت:)TNM-RNV( ةيدعملا ريغ
ضافخناب ةطبترملا ةيذغملا رصانعلا ىوتسم ىلإ ةدنتسملا

يـــــــئاذغلا ماظنلاب ةقلعتملا ةيدعملا ريغ ضارمألا رطاخم
صقنب ةطبترملا تابارطضالا وأ  ضارمألا لمشت ال يتلاو

.ةيذغملا رصانعلا يف

ركسلا ةيئانثو ركسلا ةيداحأ رصانعلا عيمج:ركس–
.ةيئاذغلا ةداملا يف ةدوجوملا

يتلا ةيديسولغلا تاريميلوبلا:ةيئاذغلا فايلألا–
لعفب للحتت ال يتلاو ،رثكأ وأ ةيداحأ تادحو رشع اهل
ىلإ يمتنتو ناسنإلل ةقيقدلا ءاعمألل ةيلخادلا تاميزنإلا
: ةيتآلا تائفلا

ةدجاوتم ،لكألل ةلباقلا ةيديسولغلا تاريميلوبلا.١
،اهلاح ىلع ةكلهتسملا ةيئاذغلا ةداملا يف ايعيبط

اهيلع لوصحلا مت يتلا ةيديسولغلا تاريميلوبلا .2
وأ ةيميزنإ وأ ةيئايزيف لئاسوب ماخلا ةيئاذغلا ةداملا نم
،ةيحص ةدئاف وذ يجولويزيف رثأ اهلو ةيئايميك

اـهـل يتـلا ةـيـعاـنـطصالا ةـيدـيسوـلـغـلا تارـيـمـيـلوـبـلا.3
تتبثأ امك ةحصلا ىلع ةيباجيإ ةدئاف وذ يجولويزيف رثأ
.امومع ةلوبقملا ةيملعلا ةلدألا

 :ةددعتم ةعبشملا ريغ ةينهدلا ضامحألا–

نيليثيملا  طباور ىلع ةيوتحملا ةينهدلا ضامحألا
.رهاظتملا

تارموزيألا عيمج:ةيلباقتلا ةينهدلا ضامحألا–
ريغو ةيداحأ ةعبشملا ريغ ةينهدلا ضامحألا نم ةيسدنهلا
ةقفاوتم ريغ ةجودزم طباور كلمت يتلا ةددعتم ةعبشملا

يف نيليثيم ةعومجم ،لقألا ىلع ،اهعطقتو نوبرك - نوبرك
.يلباقتلا لكشلا

ايمازلإ يئاذغلا حيرصتلا نمضتي نأ بجي:٥ ةداملا
: ةيتآلا رصانعلا

،ةيوقاطلا ةميقلا–

 : نم ةيمك–

،تانيتوربلا *

،ةيئاذغلا فايلألا ادع ام مضهلل ةلباقلا تاديسولغلا *

،يلامجإلا ركسلا *

،نوهدلا *

،ةعبشملا نوهدلا *

.حلملا *

،يئاذغ ءاعدا اهلجأل عضو ىرخأ ةدام يأ نم ةيمك–

ظافحلل ةيمهأ اذ ربتعي يذغم رصنع يأ نم ةيمك–
.ةديجلا ةيئاذغلا ةلاحلا ىلع

يئاذغلا حيرصتلا ىوتحم ممتي نأ نكمي:٦ ةداملا
وأ رصنع تايمك  نايبب  ،هالعأ٥ ةداملا يف هيلع صوصنملا
: ةيتآلا رصانعلا نم رثكأ

،ءاشنلا–

،تالويلوبلا–

،ةيداحأ ةعبشملا ريغ ةينهدلا ضامحألا–

،ةددعتم ةعبشملا ريغ ةينهدلا ضامحألا–

،لورتسيلوكلا–

ةيمكب ةدوجوملا تانيماتيفلا وأ ةيندعملا حالمألا–
اذه نم ،ىلوألا ةطقنلا ،لوألا قحلملا يف ةروكذملاو ةربتعم
.رارقلا

 : يتأي امب ءاعدالا قلعتي امدنع:٧ ةداملا

ةيمك ركذت نأ بجي ،تاديسولغلا عون وأ/و ةيمك–
ةروكذملا ةيمازلإلا تانايبلا ىلإ ةفاضإلاب يلامجإلا ركسلا

وأ /و ءاشنلا تايمك  اضيأ ركذت نأ نكميو ،هالعأ٥ ةداملا يف
،ىرخأ ةيديسولغ تانوكم

فايلألا ةيمك ركذت نأ بجي ،ةيئاذغلا فايلألا ةميق–
،ةيئاذغلا

ةــــــميق وأ ةـــــــينهدلا ضاــــــــــمحألا عوـــــــن وأ/و ةـــــــــــيمك–
ةـيـنـهدـلا ضاـمـحألا تاـيـمــك رــكذــت نأ بجــي ،لورــتسيــلوــكــلا
ةــــيداــــحأ ةــــعــــبشملا رــــيــــغ ةــــيــــنــــهدــــلا ضاــــمــــحألاو ةــــعـــــبشملا

لورتسيلوكلاو ةددعتم ةعبشملا ريغ ةينهدلا ضامحألاو
.رارقلا اذه نم8١ ةداملا ماكحأل اقبط كلذو

يف ةروكذملا ةيمازلإلا تانايبلا ىلإ ةفاضإ:٨ ةداملا
تاـنـيــماــتــيــفــلا طــقــف رــكذــت نأ بجــي ،هالــعأ٧و٥ نيتداملا

اــــــهب ىصوم ريداقم اهنأشب تعضو يتلا ةيندعملا حالمألاو
يف ةددحملا صئاصخلل اقفو اذهو ،ةيئاذغ ةيمهأ كلمت وأ /و
.رارقلا اذه نم ، أ -ىلوألا ةطقنلا ،لوألا قحلملا
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مادـخـتساـب ةـيوـقاـطـلا ةـمـيـقـلا باسح مـتــي :٩ ةداملا
: هاندأ ةروكذملا ليوحتلا لماوع

غ / لوج وليك٧١- غ / ةريرح وليك٤  تاديسولغلا–

غ / لوج وليك٧١- غ / ةريرح وليك٤ تانيتوربلا–

،غ / لوج وليك٧3 - غ / ةريرح وليك9 نوهدلا–

غ / لوج وليك٠١ - غ/ ةريرح وليك٤.2 تالويلوبلا–

غ/لوج وليك92-غ/ةريرح وليك٧ )لوناثيإلا( لوحكلا–

غ/لوج وليك3١ -غ/ةريرح وليك3 ةيوضعلا ضامحألا–

غ/لوج وليك8- غ/ةريرح وليك2 ةيئاذغلا فايلألا–

ةلداعملا مادختساب تانيتوربلا ةيمك بسحت نأ بجي
: ةيتآلا

مل ام .٥2,٦ × )لادلجك( يلامجإلا توزألا = نيتوربلا
ةــيــنــعملا ةــيــئاذــغــلا ةداملا تاــنــيــتورــبــل رــخآ لــماــع رـــفوـــتـــي
دـــنـــع ،وأ هـــب لوـــمـــعملا مـــيـــظــــنــــتــــلا يف اــــهــــيــــلــــع صوصنملاو
.ةيلود ةفصاوم اهبايغ يفو ةيرئازج ةفصاوم ،ءاضتقالا

ةيمكو ةيوقاطلا ةميقلا رــكذــــت نأ بــــــجــــي:01 ةداــــــــــملا
.عابت امك ةيئاذغلا ةداملل تايذغملا

رصانعلاب حيرصتلل ةلمعتسملا ميقلا نوكت نأ بجي
تاـيـطـعـم نــم ةدــمــتسمو ةــحــجرــم ةــطسوــتــم مــيــق ةــيذــغملا

: قيرط نع ةقدب اهيلع لصحتم

،لخدتملا فرط نم زجنملا ةيئاذغلا ةداملا ليلحت–

ةــطسوـــتملا مـــيـــقـــلا نـــم اـــقالـــطـــنا زـــجـــنملا باسحلا–
 .ةلمعتسملا تانوكملاب ةقلعتملا ةيلعفلا وأ ةفورعملا

ةقلعتملا تايطعملا ضرعت نأ بـــــجــــي :11 ةداــــــــــــملا
٦و٥ نيتداملا يف ةددحملا تايذغملا لكبو ةيوقاطلا ةميقلاب
لامعتسا نكمي ،ماقرألل ةفاضإلاب هنأ ّالإ .يمقر لكشب ،هالعأ

.)...زومرو ةيحيضوت روص( ىرخأ ضرع قرط

ةقلعتملا تامولعملا نع رّبعي نأ بجي :٢1 ةداملا
غ٠٠١ لكل ةريرح وليكلابو لوج وليكلاب ةيوقاطلا ةميقلاب
هذه نع ريبعتلا نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .للم٠٠١ لكل وأ
وأ مسولا ىلع ايمك ةددحم يه امك ةصحلاب تامولعملا

ىلع اــنــّيــبــم عــطــقــلا ددــع نوــكـــي نأ طرشب كلذو ،ةـــعـــطـــقـــلاـــب
.فيلغتلا

ةقلعتملا تامولعملا نع رّبعي نأ بجي:31 ةداملا
ةيئاذغلا ةداملا يف نوهدلاو تاديسولغلاو تانيتوربلا تايمكب
نع ريبعتلا نكميو .للم٠٠١ لكل وأ غ٠٠١ لكل )غ( مارغلاب

وأ /مسولا ىلع ايمك ةددحم يه امك ةصحلاب تامولعملا هذه
ىلع اــــنّيبم عــطـــقلا ددع نوــــكــــــي نأ طرـــــــشب كلذو ،ةــــــعــــــطقلاب
.فيلغتلا

ةـــيمقرلا تاـــيطعــــملا نـــــع ّربـــــعي نأ بــــــجي:41 ةداــــــــملا
ةـيرتم تادحوب ةيندعملا حالمألاو تانيماتيفلاب ةقلعتملا

وأ غ٠٠١ لكل ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلل ةيوئملا بسنلاب وأ /و
ةصحلاب تامولعملا هذه نع ريبعتلا نكميو .للم٠٠١ لكل
نأ طرشب كلذو ةعطقلاب وأ  مسولا ىلع ايمك ةددحم يه امك
.فيلغتلا ىلع انّيبم عطقلا ددع نوكي

اذكو ةيوقاطلا ةميقلا نع رّبعي نأ نكمي:٥1 ةداملا
ةــيــنــهدــلا ضاــمــحألاو ،ةــيــلاـــمـــجإلا نوـــهدـــلاو تاـــنـــيـــتورـــبـــلا
ةـيوـئاملا بسنـلاـب حـلملاو رـكسلاو تادــيسوــلــغــلاو ةــعــبشملا
اقفو ،للم٠٠١ وأ غ٠٠١ لكل ةيعجرملا ةيمويلا ريداقملل
.رارقلا اذه نم ،2 ةطقنلا  ،لوألا قحلملل

وه امك ةيعجرملا ةيمويلا ريداقملا نع ريبعتلا دنع
عضي نأ لخدتملا ىلع بجي ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف نيبم
نايبلا ةيعجرملا ةيمويلا ريداقملا نم برقلابو ةرشابم
غلاب صخشل ةبسنلاب يعجرملا يمويلا رادقملا ” : يتآلا
.")ةريرح وليك٠٠٠2 - لوج وليك٠٠٤8(

مسولاب ةقلعتملا تامولعملا عمجت نأ بجي:٦1 ةداملا
ماقرألا فيفصت عم لودج لكش يفو دحاو ناكم يف يئاذغلا

،يفكت ال ةحاسملا تناك اذإو .كلذب ةحاسملا حمست امدنع
.يقفأ يطخ لكش يف تامولعملا هذه ىطعت

)RNV( ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا صخت :٧1 ةداملا
،رارقلا اذه نم3و ىلوألا نيتطقنلا ،لوألا قحلملا يف ةددحملا
نأ بجــــيو .ارــــهش٦3 نــع مــهــنس دــيزــت نــيذــلا نيكــلــهــتسملا

اذهو مسولا ضارغأل ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا هذه مدختست
قـيــقحت يف مــهاسي يذــلا راــيــتــخالاــب نيكــلــهــتسمــلــل حاــمسلــل
.يحصو لماش يئاذغ رادقم

 : ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا نم نيعون مضت يهو

تاـجاـيـتـحالاـب ةـقـلـعـتملا ةـيـعـجرملا ةـيـئاذــغــلا مــيــقــلا–
)B-RNV(،

رـيـغ ضارـمألاـب ةـقـلـعـتملا ةـيـعـجرملا ةـيـئاذـغـلا مـيـقــلا–
.)TNM -RNV(  ةيدعملا

ةلباقلا تاديسولغلا دوجو نّيبي نأ بجي:٨1 ةداملا
.”تاديسولغ” ةرابعب مسولا ىلع مضهلل
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اذه عبتي نأ بجي ، تاديسولغلا عونل نايب عضو دنعو
:  يتآلا لكشلاب ةيلامجإلا تاديسولغلا ةيمكب ةرشابم ريخألا

.”ركس نم غ........... اهنم تاديسولغلا نم غ...........”

.”س” نم غ.............. : يتأي ام ةباتك اضيأ نكميو

.رخآ يديسولغ نّوكم يأل صاخلا مسالا لثمي ”س”

،ةينهدلا ضامحألا عون وأ/و ةيمك نايب عضو دنعو
نوهدلا ةيمك نايب دعب ةرشابم نايبلا اذه عضوي نأ بجي
.هالعأ3١ ةداملا  ماكحأل اقبط ةيلامجإلا

: يتآلا  ضرعلا دامتعا بجي

غ .......................................... ةيلامجإ نوهد–

: اهنم

غ ........................ ةعبشم ةينهد ضامحأ *

غ ........................ ةيلباقت ةينهد ضامحأ *

غ ... ةيداحأ ةعبشملا ريغ ةينهد ضامحأ *

غ .. ةددعتم ةعبشملا ريغ ةينهد ضامحأ *

غم ................................................ لورتسيلوك–

ىلإ ةـيفاـــضإلا ةـــــيئاذغلا تاــــمولعــــملا فدـــــهـــت:٩1 ةداـــــــملا
ةيئاذغلا ةداملل ةيئاذغلا ةميقلل ديج مهف نم كلهتسملا نيكمت

.اهب حرصملا ةيذغملا رصانعلا ريسفتو ةكلهتسملا

ةـيـئاذـغـلا تاـموـلـعملاـب ةـقاـطـبــلا ىلع حــيرصتــلا نوــكــيو
وأ روص وأ زومر قيرط نع يمالعإلا عباطلا تاذ ةيفاضإلا
ةلاح يأ يف هنكمي الو . يرايتخا ،ةيئاذغلا داوملا تائفل ناولأ
.ةيئاذغلا رصانعلاب حيرصتلا لحم لحي نأ

،اهب حومسملا ةديحولا ةيئاذغلا تاءاعدالا:0٢ ةداملا
تادـيسوـلـغـلاو  تاــنــيــتورــبــلاو ةــقاــطــلاــب ةــقــلــعــتملا كلــت يه
ىرخألا داوملاو حلملاو فايلألاو اهتانوكمو ةينهدلا داوملاو
ىلإ ةــــفاضإلاــــب يجوــــلوـــــيزـــــيـــــف وأ يئاذـــــغ رـــــيـــــثأت اـــــهـــــل يتـــــلا
ةيئاذغ ةميق اهل تعضو يتلا ةيندعملا حالمألاو تانيماتيفلا

ةطقنلا ،لوألا قحلملا  يف ةددحم يه امك )RNV( ةيعجرم
.رارقلا اذه نم ،ىلوألا

يئاذـغـلا رصنـعـلا ةـمـيـقـب قــلــعــتملا ءاــعدالا:1٢ ةداملا
.ةيئاذغلا ةداملا يف دوجوملا يئاذغلا رصنعلا ىوتسم فصي

ةروكذملا ةيذغملا رصانعلا ةميقب قلعتم ءاعدا ةلاح يفو
نأ بجي ، لثامم ءاعدا يأ وأ رارقلا اذه نم يناثلا قحلملا يف

.ءاعدالا اذه ىلع قحلملا اذه يف ةددحملا طورشلا ّقبطت

نم ةيلاخ ةيئاذغلا ةداملا نأ ّنيبي ءاعدا عضو نكميو
نايبلا يف ةددحملا طورشلا  اهيف ترفوت اذإ  ،”س” رصنعلا
اذه نم يناثلا  قحلملا يف ةدراولا ”)س( رصنعلا نم لاخ”
. رارقلا

ءاعدالا عوضوم ةيئاذغلا ةداملا نوكت امدنع:٢٢ ةداملا
رصنـعـلا نـم ةـيـلاـخ وأ ةـيـئاذـغـلا ةـمـيـقـلا ةـفـيــعض اــهــتــعــيــبــطــب
رصنعلا اذه ةميق فصت يتلا ةرابعلا قبستّ الأ بجي ،يذغملا

ةدام” : يتأي امك عضوت لب ،ةيئاذغلا ةداملا مسا ةرشابم
ةدام” وأ ”)يذغملا رصنعلا مسا ( نم ةليئض ةميق تاذ ةيئاذغ
.”)يذغملا رصنعلا مسا ( نم ةيلاخ ةيئاذغ

ةلدأ ىلع يئاذغلا ءاعدالا دنتسي نأ بجي:٣٢ ةداملا
يذلا لخدتملا ىلع بجيو .ةرربمو امومع ةلوبقم ةيملع
.همادختسا رّربي نأ يئاذغ ءاعدا نايب عضي

عقوتملا نم ناك اذإ الإ يئاذغ ءاعدا مادختساب حمسي الو
كلهتسملا فرط نم ءاعدالا يف ةدراولا ةديفملا راثآلا مهف
 .يداعلا

اطورشم ةحصلاب قلعتم ءاعدا لك لامعتسا نوكيو
ةـحصلاـب ةـفـّلـكملا ةـلـهؤملا حــلاصملا نــم ةــقــبسملا ةــقــفاوملاــب

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

: ةيئاذغ تاءاعدا لكشت ال:٤٢ ةداملا

،تانّوكملا ةمئاق يف داوملا نايب–

يف ةيمازلإ رصانعك دعت يتلا ةيذغملا رصانعلا نايب–
،يئاذغلا مسولا

ةيذغملا رصانعلا ضعبل يعونلا وأ يمكلا حيرصتلا–
ميظنتلا اهيلع صن اذإ ام  ةلاح يف مسولا ىلع تانوكملا وأ
.هب لومعملا

ةدحاو )١( ةنس دعب رارقلا اذه ماكحأ يرست:٥٢ ةداملا
.ّةيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقــلا اذـــه رشنـــي:٦٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

9١ قــــفاوملا93٤١ ماـــع مّرـــحـــم82 يف رــــئازجلاــــب ررـــــح
.٧١٠2 ةنس ربوتكأ

ةراجتلا ريزو

يدارم نب دمـحم

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

يقزعوب رداقلا دبع

مجانملاو ةعانصلا ريزو

يفسوي فسوي

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم
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لوألا قحلملا

ةيمويلا ريداقملاو ةيندعملا حالمألاو تانيماتيفلل  تاجايتحالاب ةقلعتملا )B-RNV( ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا

)TNM -RNV(ةيدعملا ريغ ضارمألاب ةقلعتملا ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلاو تايذغملا ضعبو ةقاطلا نم )RJA( ةيعجرملا

)B-RNV( تاجايتحالاب ةقلعتملا ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا لودج -1

يذغملا رصنعلا
تانيماتيفلا

)RJA( يعجرملا يمويلا رادقملاةدحولا

A نيماتيف

D نيماتيف

E نيماتيف

K نيماتيف

C نيماتيف

نيمايث

نيفالفوبير

نيساين

نيتويب

تيلوف

تانيثوتناب

٦B نيماتيف

2١B نيماتيف

µلونيتيرلا طاشن  تالداعم  ،غ)RAE( ،  تالداعم  
)RE(لونيتيرلا

µغ

µغ

µغ

غم

غم

غم

)EN( نيساينلا تالداعم غم

µغ

µةيئاذغلا تيلوفلا  تالداعم  ،غ )EFD(  

غم

غم

µغ

800

5

12

60

100

1,2

1,2

15

30

400

5

1,3

2,4

مويسلاك

مويسينغم

مويساتوب

روفسوف

رورولك

رورولف

ديدح

كنز

مورك

غم

غم

غم

غم

غم

غم

غم

غم

µغ

1000

310

2000

700

800

3,5

22

14

40

نداعملا
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)عبات( لوألا قحلملا

تانيماتيفلايذغملا رصنعلا

ةيئاذغ تالداعمنيماتيف

نيساين

تيلوف

A نيماتيف

نيساين نم غم١–

نافوتبرت نم  غم٠٦–

–١µيئاذغلا تيلوفلا نم  غ.

–٦,٠µةداملا ىلإ فاضي كيلوفلا ضمح نم غ
.ةيئاذغلا ةداملا عم كلهتسي لمكمك وأةيئاذغلا

–٥,٠µهلوانت متي لمكمك كيلوفلا ضمح نم غ
.ةغراف ةدعم ىلع

–١µلونيتير غ 

–2١µغ  β- نيتوراك

–٤2µنيماتيف ورب ىرخأ تاديونيتوراك غ A

–١µلونيتير غ 

–٦µغ  β- نيتوراك

–2١µنيماتيف ورب ىرخأ تاديونيتوراك غ A

=  )EN( نيساينلا نم تالداعم غم١

١µيئاذغلا تيلوفلا نم تالداعم  غ )EFD(  =

١µلونيتيرلا طاشن تالداعم  غ )RAE( =

وأ

١µلونيتيرلا تالداعم  غ )RE( =

)RJA( يعجرملا يمويلا رادقملا

دوي

ساحن

موينلس

زانغنم

نادبيلوم

µغ

µغ

µغ

µغ

µغ

150

900

60

3

45

 : ةيندعملا حالمألا و تانيماتيفلل ةربتعملا ةيمكلا ) أ -1

 : ةربتعملا ةيمكلا لكشي ام ديدحت يف ةيتآلا ميقلا رابتعالا نيعب ذخألا بجي ، ةماع ةفصب

ادع ام ،ةيئاذغلا داوملا ةلاح يف للم٠٠١ وأ غ٠٠١ لكل١ لودجلا يف ةروكذملا ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا نم %٥١–
،ةدحاو  ةعطق ىلع ّالإ يوتحي ال فيلغتلا ناك اذإ ةعطق لكل وأ تابورشملا

.تابورشملا ةلاح يف للم٠٠١ لكل١ لودجلا يف ةروكذملا ةيعجرملا ةيئاذغلا  ميقلا نم %٥,٧–
 : تانيماتيفلا تالداعمل ليوحتلا لماوع ) ب -1
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ةقاطلا نم  )RJA( ةيعجرملا ةيمويلا ريداقملا -٢
حالـمألاو تاـنـيــماــتــيــفــلا ءاــنــثــتساــب تاــيذــغملا ضعــبو
 : ) غلاب صخشل( ةيندعملا

ضارمألاب ةقلعتملا ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا -٣
:)TNM-RNV( ةيدعملا ريغ

 هزواجت بجي ال يذلا رادقملا ىوتسم
غ٠2 .........................ةعبشملا ةينهدلا ضامحألا

غم٠٠٠2.................................................. مويدوص

 فدهتسملا رادقملا ىوتسم
غم٠٠٥3................................................مويساتوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يناثلا قحلملا
ةيئاذغلا تاءاعدالا ىلع ةقبطملا طورشلا

ةيئاذغلا رصانعلا ةميقب ةقلعتملا

يذغملا رصنعلا وأ ةقاطلا

ةقاطلا

 ةيلامجإلا نوهدلا

 ةعبشملا ةينهدلا ضامحألا

تاديسولغلا

ركسلا

تانيتوربلا

حلملا

يمويلا رادقملا
يعجرملا

لامعتسالا طورشتاءاعدالا

ةيوقاط ةميق
ةليئض

ةيوقاط ةميق تاذ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
نأ نـــكـــمـــي رـــخآ ءاـــعدا يأ وأ ،ةـــلـــيـــئض
ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
يوــتـــحـــي جوـــتـــنملا ناـــك اذإ الإ ءاـــعدالا

وليك٠٧١( ةريرح وليك٠٤ رثكألا ىلع
،وأ ةبلصلا ةلاحلا يف غ٠٠١ لكل )لوج
وليك٠8( ةريرح وليك٠2 ،رثكألا ىلع
.لئاوسلا ةلاح يف للم٠٠١ لكل  )لوج
قــبــطــت ،ةدــئاملا تاــيــلــحــم ةـــلاـــح يفو
وليك٧١( ةريرح وليك٤ ةيدحلا ةميقلا

ةيلحت صئاصخ عم ةعطق لكل )لوج
ةقعلم يلاوح ( زوراكسلا نم غ٦ لداعت

. )زوراكسلا نم ةريغص

٠٠٠2( لوج وليك٠٠٤8
)ةريرح وليك

غ٠٧

غ٠2

غ٠٦2

غ٠9

غ٠٥

غ٦

لامعتسالا طورشتاءاعدالا

ةيوقاط ةميق
ةضفخم

رادقم نودب
يوقاط

ةليئض ةميق
داوملا نم
ةينهدلا

نم ةيلاخ
ةينهدلا داوملا

ةيوقاط ةميق تاذ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،ةضفخم
ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
ةــــمــــيــــقــــلا ضيــــفــــخـــــت مت اذإ الإ ءاـــــعدالا
نايبت عم ،%٠3 لقألا ىلع ،ةيوقاطلا
ىلإ تدأ يتلا صئاصخلا وأ ةيصاخلا

ةــيــلــكــلا ةــيوــقاــطــلا ةــمــيــقــلا ضيــفــخــت
.ةيئاذغلا ةداملل

،يوقاط رادقم نودب ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
هل نوكي نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ
الو .كلهتسملل ةبسنلاب ىنعملا سفن
ناك اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي نأ نكمي
وليك٤ ،رثكألا ىلع ،يوتحي جوتنملا

.للم٠٠١ لكل )لوج وليك٧١( ةريرح
قـبـطـت ،ةدـئاملا تاـيـّلـحــم ةــلاــح يفو
٧,١( ةريرح وليك٤,٠ ةيدحلا ةميقلا

صئاصخ عم ةعطق لكل )لوج وليك
يلاوح ( زوراكسلا نم غ٦ لداعت ةيلحت
.)زوراكسلا نم ةريغص ةقعلم

ةليئض ةميق تاذ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
رخآ ءاعدا  يأ وأ ،ةينهدلا داوملا نم
ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكــــي نأ نــــكــــمـــــي
نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
جوتنملا ناك اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي
داوملا نم غ3 نم رثكأ ىلع يوتحي ال
ةبلصلا ةلاحلا يف غ٠٠١ لكل ةينهدلا
٠٠١ لكل ةينهدـــــلا داوــــــــملا نـــــم غ٥,١ وأ

غ2  ىلإ  غ٥,١ ( لئاوسلا ةلاح يف للم
عوزنم بيلحلل ةبسنلاب للم٠٠١ لكل
 .)ايئزج مسدلا

داوملا نم ةيلاخ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،ةينهدلا

ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
،يوتحي ال جوتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا

ةينهدلا داوملا نم غ٥,٠ نم رثكأ ىلع
عنمت هنأ ّالإ .للم٠٠١ لكل وأ غ٠٠١ لكل
داوم نودب %  س”  عونلا نم تاءاعدالا
.”ةينهد
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لامعتسالا طورشتاءاعدالا

ةليئض ةميق
نوهدلا نم
  ةعبشملا

نم ةيلاخ
نوهدلا
 ةعبشملا

ةليئض ةميق
نم

لورتسيلوكلا

ةليئض ةميق تاذ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
رخآ ءاعدا يأ وأ ،ةعبشملا نوهدلا نم
ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكــــي نأ نــــكــــمـــــي
نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
عومجم ناك اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي
ضامحألاو ةعبشملا ةينهدلا ضامحألا
يف ةدوـــجوملا ةـــيـــلـــباـــقـــتـــلا ةــــيــــنــــهدــــلا
غ٠٠١ لكل غ٥,١ زواجتت ال جوتنملا

لكل غ٥٧,٠ وأ ةبلصلا ةــــــلاـــــــــحلا يف
الك يفو ،لئاوسلا ةلاح يف للم٠٠١
عومجم جتني نأ نكمي ال ،نيتلاحلا
ضامحألاو ةعبشملا ةينهدلا ضامحألا
نم %٠١ نم رثكأ ةيلباقتلا ةينهدلا
.ةقاطلا

نوهدلا نم ةيلاخ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،ةعبشملا

ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
ضامحألا عومجم ناك اذإ الإ ءاعدالا
ةينهدلا ضامحألاو ةعبشملا ةينهدلا
نوهدلا نم غ١,٠ زواجتي ال ةيلباقتلا
  .للم٠٠١ لكل وأ غ٠٠١ لكل ةعبشملا

ةليئض ةميق تاذ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
رخآ ءاعدا يأ وأ ،لورتسيلوكلا نم
ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكــــي نأ نــــكــــمـــــي
نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
: ناك اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي

نـــم رـــثـــكأ ىلع يوـــتـــحــــي ال جوــــتــنــملا–
يف غ٠٠١ يف لورتسيلوكلا نم غ2٠,٠
للم٠٠١ يف  غ١٠,٠ وأ  ةبلصلا  ةلاحلا

و ،لئاوسلا ةلاح يف
ةـعـبشملا ةـيـنـهدـلا ضاـمـحألا عوــمــجــم–

ةدوجوملا ةيلباقتلا ةينهدلا ضامحألاو
غ٠٠١ لكل غ٥,١ زواجتت ال جوتنملا يف
٠٠١ لكل غ٥٧,٠ وأ ةبلصلا ةلاحلا يف

و ،لئاوسلا ةلاح يف للم
ةعبشملا ةينهدلا ضامحألا  عومجم–

يف ،ةــيــلــباــقــتــلا ةــيــنــهدـــلا ضاـــمـــحألاو
نأ نكمي ال ،لئاوسلاو ةبلصلا تالاحلا

.ةقاطلا نم %٠١ نم رثكأ جتني

لامعتسالا طورشتاءاعدالا

نم ةيلاخ
 لورتسيلوكلا

ةليئض ةميق
ركسلا نم

نم ةيلاخ
ركسلا

ركس نودب
فاضم

نــــم ةــــيــــلاــــخ ةــــيــــئاذــــغــــلا ةداــــمـــــلـــــل ءاـــــعدا
نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،لورتسيلوكلا
ةــبسنــلاــب ىــنــعملا سفــن هـــل نوـــكـــي نأ
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
: ناك اذإ ّالإ ءاعدالا

نـــم رـــثـــكأ ىلع يوـــتـــحــــي ال جوــــتــــنملا–
غ٠٠١ يف لورتسيلوكلا نم غ٥٠٠,٠

٠٠١ يف  غ٥٠٠,٠ وأ  ةبلصلا  ةلاحلا يف
و ،لئاوسلا ةلاح يف للم

ةـعـبشملا ةـيـنـهدـلا ضاـمـحألا عوــمــجــم–
ةدوجوملا ةيلباقتلا ةينهدلا ضامحألاو

غ٠٠١ لكل غ٥,١ زواجتت ال جوتنملا يف
٠٠١ لكل  غ٥٧,٠ وأ  ةبلصلا ةلاحلا يف

و ،لئاوسلا ةلاح يف للم

ةعبشملا ةينهدلا ضامحألا  عومجم–
يف ،ةــيــلــباــقــتــلا ةــيــنــهدـــلا ضاـــمـــحألاو
نأ نكمي ال ،لئاوسلاو ةبلصلا تالاحلا

.ةقاطلا نم %٠١ نم رثكأ جتني

ةليئض ةميق تاذ ةيئاذغلا ةداملل  ءاعدا
نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،ركسلا نم
ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
يوتحي ال جوتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا

غ٠٠١ لكل ركسلا نم غ٥ نم رثكأ ىلع
ركسلا نم غ٥,2 وأ ةبلصلا ةلاحلا يف

 .لئاوسلا ةلاح يف للم٠٠١ لكل

،ركسلا نم ةيلاخ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
هل نوكي نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ
الو .كلهتسملل ةبسنلاب ىنعملا سفن
ناك اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي نأ نكمي
غ٥,٠ نم رثكأ ىلع يوتحي ال جوتنملا

ةــــــــــــــــلاحلا يف غ٠٠١ لــــــكــــــل رــــــكسلا نـــــــم
ةـــلاـــح يف لــــلــــم٠٠١ لـــــكـــــل وأ ةـــــبــــــلصلا
.لئاوسلا

فضي مــل يتــلا ةــيــئاذـــغـــلا ةداـــمـــلـــل ءاـــعدا
نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،ركس اهيلإ
ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
يوتحي ال جوتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا

تايركسلا وأ ةيداحألا تايركسلا ىلع
ةيئاذغ ةدام لك وأ ةفاضملا  ةيئانثلا
.ةيلحملا اهصئاصخل لمعتست ىرخأ

يف ايعيبط ادوجوــــم ركــــــــسلا ناك اذإو
كلذك رهظي نأ بجي ،ةيئاذغلا ةداملا
يوــتــحـــي” : مسوـــلا ىلع يتآلا ناـــيـــبـــلا

.”ايعيبط دوجوم ركس ىلع
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لامعتسالا طورشتاءاعدالا

نم ريقف
وأ مويدوصلا

)١(حلملا  نم

نم اّدج ريقف
وأ مويدوصلا

)١(حلملا  نم

نم ٍلاخ
وأ مويدوصلا

نم لاخ
)١(حلملا

مويدوص نودب
حلم وأ
)١(فاضم

نــــم ةرــــيــــقــــف ةــــيــــئاذــــغــــلا ةداــــمــــلــــل ءاـــــعدا
ءاعدا يأ وأ ،حلملا نم وأ مويدوصلا
ىنعملا سفن هل نوكي نأ نكمي رخآ
نأ نــكــمـــي الو .كلـــهـــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
جوـــــــتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي
نم غ2١,٠ نم رثكأ ىلع يوتحي ال
لكل حلملا نم هئفاكي ام وأ مويدوصلا

.للم٠٠١ لكل وأ غ٠٠١

نــم اّدــج ةرــيــقــف ةــيــئاذــغــلا ةداــمــلــل ءاـــعدا
رخآ ءاعدا يأ وأ ،حلملا نموأ مويدوصلا

ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوـــــكـــــي نأ نـــــكـــــمـــــي
نأ نــكــمـــي الو .كلـــهـــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
جوـــــتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي
نم غ٤٠,٠ نم رثكأ ىلع يوتحي ال
لكل حلملا نم هئفاكي ام وأ مويدوصلا

اذه عضو عنميو .للم٠٠١ لكل وأ غ٠٠١
ةـــيـــندـــعملا هاـــيـــمـــلـــل ةـــبسنـــلاــــب ءاــــعدالا
.ةيعيبطلا

نــــم ةــــيــــلاــــخ ةــــيــــئاذــــغــــلا ةداــــمـــــلـــــل ءاـــــعدا
يأ وأ ،حلملا نم ةيلاخ وأ مويدوصلا
سفـــن هـــل نوـــكـــي نأ نـــكـــمـــي رـــخآ ءاــــعدا
نكمي الو .كلهتسملل ةبسنلاب ىنعملا
ناـــــــــــك اذإ ّالإ ءاـــــــــــعدالا اذـــــــــــه عضوـــــــــــي نأ
نـــم رــــثــــكأ ىلع يوــــتــــحــــي ال جوــــتــــنملا

نم هئفاكي ام وأ مويدوصلا نم غ٥٠٠,٠
.غ٠٠١ لكل حلملا

فضي مــل يتــلا ةــيــئاذـــغـــلا ةداـــمـــلـــل ءاـــعدا
رخآ ءاعدا يأ وأ ،حلم وأ مويدوص اهيلإ
ىــــنــــعملا سفــــن  هــــل نوــــكــــي نأ نــــكـــــمـــــي
نأ نــكــمـــي الو .كلـــهـــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
ال جوتنملا ناك اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي
فاضم حلم وأ مويدوص ىلع يوتحي
مويدوص ىلع يوتحي رخآ نوكم لك وأ
رثكأ ىلع يوتحي الو فاضم حلم وأ

هئفاكي ام وأ مويدوصلا نم غ2١,٠ نم
.للم٠٠١ لكل وأ غ٠٠١  لكل حلملا نم

: ةيتآلا ةلداعملا ةطساوـــب حـــــلـــــملا نــــم ئفاـــكــملا ةــمــيــق بســحت)١(
.٥,٢ × مويدوص = حلم

لامعتسالا طورشتاءاعدالا

فايلألل ردصم
ةيئاذغلا

فايلألاب ينغ
 ةيئاذغلا

ردصم
تانيتوربلل

ينغ
تانيتوربلاب

فاــيــلألل ردصم ةــيــئاذــغــلا ةداــمــلـــل ءاـــعدا
نأ نــكــمــي رــخآ ءاـــعدا يأ وأ ،ةـــيـــئاذـــغـــلا

ةـــبسنــــلاــــب ىـــــنـــــعملا سفـــــن هـــــل نوـــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتـــــــــــسملل
ىلع يوتحي جوتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا
ىلع وأ  غ٠٠١ لكل فايلألا نم غ3 لقألا
وليك٠٠١ لكل فايلألا نم غ٥.١ لقألا

. ةريرح

فاـيـلألاـب ةــيــنــغ ةــيــئاذــغــلا ةداــمــلــل ءاــعدا
نأ نــكــمــي رــخآ ءاـــعدا يأ وأ ،ةـــيـــئاذـــغـــلا

ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن  هــــل نوـــــكـــــي
اذــه عضوــي نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل
ىلع يوتحي جوتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا
ىلع وأ  غ٠٠١ لكل فايلألا نم غ٦ لقألا
وليك٠٠١ لكل فايلألا نم غ3 لقألا

. ةريرح

،تانيتوربلل ردصم ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
سفن هل نوكي نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ
نكمي الو .كلهتسملل ةبسنلاب ىنعملا
ىلع تدجو اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي نأ
ةيئاذغلا ةيعجرملا ةميقلا نم %٠١ لقألا
لـكـل ةـيـئاذـغـلا ةداملا يف تاـنـيـتورـبـلــل
ةميقلا نم %٥و ةبلصلا ةلاحلا يف غ٠٠١
لكل تانيتورـبـلـل ةـيـئاذـغـلا ةـيـعـجرملا

،لقألا ىلع ،وأ لئاوسلا ةلاح يف للم٠٠١
ةـيـئاذـغـلا ةـيـعـجرملا ةـمـيـقـلا نــم %٥
ةريرح وـــــــــلـــــيك٠٠١ لكل تاـــنــيــتورـــبلل
ةيئاذـــــغلا ةيعــــــجرــــــملا ةميقلا نم %2١(
ىلع وأ )لوج اغيم١ لكل تانيتوربلل
ةيئاذغلا ةيعجرملا ةميقلا نم %٠١ لقألا
.ةعطق لكل تانيتوربلل

،تانيتوربلاب ةينغ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
سفن هل نوكي نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ
نكمي الو .كلهتسملل ةبسنلاب ىنعملا
ناـــــــــــــك اذإ الإ ءاـــــــــــــــعدالا اذــــــــــه عـــــــضوي نأ
فــــعض ،لقألا ىلع ،يوـــــتحــــي  جوتنملا
ردصم” ءاعدالا يف ةطورـــــشملا ةميقلا
  .”تانيتوربلل
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لامعتسالا طورشتاءاعدالا

مسا[ ـل ردصم
]تانيماتيفلا

مسا[ وأ/و
] نداعملا

مسا[ ـب ينغ
] تانيماتيفلا

مسا [   وأ/و
] نداعملا

ىلع يوتحت
رصنعلا مسا[
وأ/و يذغملا

]رخآ رصنع

ردصم ةــــــــيــــــــئاذــــــــغـــــــــلا ةداـــــــــمـــــــــلـــــــــل ءاـــــــــعدا
يأ وأ ،نداـعـمــلــل وأ/و تاــنــيــماــتــيــفــلــل
سفــن هــل نوــكـــي نأ نـــكـــمـــي رـــخآ ءاـــعدا
نكمي الو .كلهتسملل ةبسنلاب ىنعملا
ناــــــــــك اذإ الإ ءاــــــــــعدالا اذــــــــــه عضوــــــــــي نأ
نم %٥١ لقألا ىلع يوتحي جوتنملا
ةــــــيــــــئاذــــــغــــــلا ةــــــيــــــعــــــجرملا ةــــــمـــــــيـــــــقـــــــلا
لــكــل )نداــعملا وأ/و تاـــنـــيـــماـــتـــيـــفـــلـــل(
لقألا ىلع وأ ةبلصلا ةلاحلا يف غ٠٠١
ةيئاذغلا ةيعجرملا ةميقلا نم %٥,٧
لــكــل )نداــعملاوأ/و تاــنـــيـــماـــتـــيـــــفــــــلـــل(
لقألا ىلع وأ لئاوسلا ةلاح يف للم٠٠١
ةـيـئاذـغـلا ةـيـعــجرملا ةــمــيــقــلا نــم %٥
لـكـل  )نداـعملا  وأ/و تاــنــيــماــتــيــفــــــلــل(
ةميقلا نم %2١ ( ةريرح وليك٠٠١
وأ/و تانيماتيفلل( ةيئاذغلا ةيعجرملا
ىلع وأ )لوـــج اـــغـــيـــم١ لــكـــل )نداـــعملا
ةــيــئاذـــغـــلا ةـــمـــيـــقـــلا نـــم %٥١  لـــــــــــــــــقألا
)نداعملا وأ/و تانيماتيفلل( ةيعجرملا
.ةعطق لكل

ةــــــيـــــــنـــــــغ ةـــــــيـــــــئاذـــــــغـــــــلا ةداـــــــمـــــــلـــــــل ءاـــــــعدا
يأ وأ ،نداعملاب وأ/و  تانيماتيفلاب
سفــن هــل نوــكـــي نأ نـــكـــمـــي رـــخآ ءاـــعدا
نكمي الو .كلهتسملل ةبسنلاب ىنعملا
جوتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي نأ
ةـــمـــيـــقـــلا فــــعض لــــقألا ىلع يوــــتــــحــــي
مسا [ ـل ردصم” ءاعدالا يف ةطورشملا
”]نداعملا مسا[ وأ/و ]تانيماتيفلا

وأ ذغم ىلع يوتحت ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
وأ يئاذـــــــغ رـــــــيـــــــثأت هـــــــل رـــــــخآ رصنــــــــع
رارقلا اذه امهل ددحي مل يجولويزيف

نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ، ةصاخ طورش
ةــبسنــلاــب ىــنــعملا سفــن هـــل نوـــكـــي نأ
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
لك  مرتحي جوتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا
.رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا

نداـعملاو تاــنــيــماــتــيــفــلــل ةــبسنــلاــبو
يف اهيلع صوصنملا طورشلا قبطت
.”ـل ردصم” ءاعدالا

لامعتسالا طورشتاءاعدالا

مسا[ ـب ىوقم
]يذغملا

ضفخم

مسا[ نم

)١(]يذغملا

ةدع وأ ذغم نم ىوتحملا نأب دكؤي ءاعدا
وأ تاـــنـــيـــماـــتـــيــــفــــلا رــــيــــغ ،تاــــيذــــغــــم
رخآ ءاعدا يأ وأ ،هعفر مت دق ،نداعملا

ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكــــي نأ نــــكــــمـــــي
نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
 : ناك اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي

ةـقـبــطملا طورشلا يفوــتسي جوــتــنملا–
،”ـل ردصم”ءاعدالا ىلع

،تايذغم ةدع وأ ذغم نم ىوتحملاو–
عفترم ،نداعملا وأ تانيماتيفلا ريغ
جوـتـنمب ةــنراــقــم %٠3 ـب لــــــــــــقألا ىلع

. لثامم
ةدـــــع وأ ذـــــغـــــم ةـــــمـــــيــــــق نأب دــــــكؤي ءاــــــعدا

ءاعدا يأ وأ ،اهضفخ مت دق تايذغم
ىنعملا سفن هل نوكي نأ نكمي رخآ
نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
ضيفخت مت اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي
نــــــــع %٠3 لـــــقألا ىلع ةـــــمــــــيــــــقــــــلا هذــــــه
رــمألا قــلــعـــت اذإ الإ،لـــثاـــمملا جوـــتـــنملا

نــم لــبــقــي يتــلا ،تاــيذــغـــمورـــكـــيملاـــب
مــيــقــلاــب ةــنراــقــم %٠١ قرـــف اـــهــــلــــجأ
قحلملا يف ةددحملا ةيعجرملا ةيئاذغلا
رمألا قلعت اذإ وأ  ،رارقلا اذه  نم لوألا

،حلملا نم هئفاكي ام وأ مويدوصلاب
.%٥2 قرف امهلجأ نم لبقي ناذللا

وأ ،”ةعبشملا نوهدلا نم ضفخم” ءاعدا
سفن هل نوكي نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ
نكمي الو .كلهتسملل  ةبسنلاب ىنعملا
: تناك اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي نأ

ةعـبشملا ةـيـنـهدـلا ضاـمـحألا عوـمـجـم•
ةاوتحملا ةيلباقتلا ةينهدلا ضامحألاو

ءاعدالا هيلع قبطي يذلا جوتنملا يف
عومجم نم  %٠3 ،لقألا ىلع ،ةضفخنم
ضامحألاو ةعبشملا ةينهدلا ضامحألا
جوتنم يف ةاوتحملا ةيلباقتلا ةينهدلا

،لثامم
يف ةيلباقتلا ةينهدلا ضامحألا ةميقو•

لقأ ءاعدالا هيلع قبطي يذلا جوتنملا
.لثامم جوتنم يف اهتميق يواسي وأ

ءاعدا يأ وأ ،”ركسلا نم ضفخم” ءاعدا
ىنعملا سفن هل نوكي نأ نكمي رخآ
نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
ةميقلا تناك اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي
هيلع قبطي يذلا جوتنملل ةيوقاطلا
ةيوقاطلا ةميقلا يواست وأ لقأ ءاعدا

.لثامم جوتنمل

: ةيتآلا ةلداعملا ةطساوـــــب حلــــــملا نــــــــم ئفاكــــــــــملا ةـــمــــــيـــــــق بـــــســـــحت )١(
.٥,٢ × مويدوص = حلم
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لامعتسالا طورشتاءاعدالا

تيال/ ففخم

/ ايعيبط
يعيبط

ضمحلل ردصم
ينهدلا
3 اغيموأ

ضمحلاب ينغ
ينهدلا
3 اغيموأ

وأ” فــفــخــم” جوــتــنــم هــيــف نوــكــي ءاــعدا
نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،” تيال”
ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
طورشلا سفن ىفوتسا  اذإ الإ ءاعدالا
،”نــم ضفــخــم” ـل ةــبسنــلاــب ةــقـــبـــطملا

ناـــــــيــــــــبــــــــب قــــــــفارــــــــي نأ اضيأ بجــــــــيو
تدأ يتلا  صئاصخلل وأ ةيصاخلل
.ةيئاذغلا ةداملا فيفخت ىلإ

يفوــــــتست ةــــــيـــــــئاذـــــــغـــــــلا ةداملا تناـــــــك اذإ
ةددحملا طورشلا وأ طرشلا ايعيبط

ءاعدا لامعتسا لجأ نم قحلملا اذه يف
ءاعدالا اذه بحصي نأ نكمي ،يئاذغ
.”يعيبط[ /ايعيبط” ةرابعلاب

ضمـحـلـل ردصم ةـيـئاذـغـلا ةداـمـلــل ءاــعدا
رــــــخآ ءاـــــــعدا يأ وأ ،3 اـغـيـموأ ينـهدــلا

ةبسنلاب ىنعملا سفن هل نوكي نأ نكمي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
،يوتـــــــــــــحـــي  جوتــــــنملا ناك اذإّ الإ ءاعدالا

ضــــــــــــــــــــــــــــــــمحلا نـــــــــم غ3,٠ ،لــــــقألا ىلــــع
٠٠١و غ٠٠١ لـــــــــكل كيــــنـــــيلونــــــيلاــــــفلأ
نم غم٠٤ ،لقألا ىلع ،وأ ،ةريرحوليك
ضمحلاو كيونيات نباسوكيإ ضمحلا
لكل  نيعومجم كيونيزكيه - اسوكود
.ةريرح وليك٠٠١و غ٠٠١

ضمحلاـب ةـيـنـغ ةـيـئاذـغـلا ةداـمـلـل ءاــعدا
رــــــخآ ءاـــــــعدا يأ وأ ،3 اـغـيـموأ ينـهدــلا

ةبسنلاب ىنعملا سفن هل نوكي نأ نكمي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
،يوتحي  جوتنملا ناك اذإ ّالإ ءاعدالا

ضــــــــــــــــــــــمــــــح نــــــم غ٦,٠ ،لـــــــــقألا ىلــــــع
٠٠١و غ٠٠١ لــــــــــكل كيــــنـــــيلوـــــنــــيلاـــــفلأ
نم غم٠8 ،لقألا ىلع ،وأ ،ةريرحوليك
ضمـحو كيوـنـياـت نـباسوـكــيإ ضمــح
لكل نيعومجم كيونيزكيه - اسوكود
.ةريرح وليك٠٠١و غ٠٠١

لامعتسالا طورشتاءاعدالا

نوهدلاب ينغ

ةعبشملا ريغ

ةيداحأ

نوهدلاب ينغ
ةعبشملا ريغ

ةددعتم

نوهدلاب ينغ

ةعبشملا ريغ

ريغ نوهدلاب ةينغ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا

رـــــخآ ءاـــــعدا يأ وأ ،ةـــــيداـــــحأ ةـــــعـــــبشملا

ىــــــنــعملا ســـــــــفـــن هـــل نوـــكــــــي نأ نـــكـــمـــي

نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمــلــل ةـــبـــــسنـــلاـــب

جوتنملا ناك اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي

نـــــــــــم %٥٤ ،لــــــــــــــــــــــقألا ىلـــــع ،يوــــــــتــــحــــي

نوهدلا نم ةقتشملا ةينهدلا ضامحألا

ةقاطلا تناك اذإو ةيداحأ ةعبشملا ريغ

ةـــعـــبشملا رـــيـــغ نوـــهدــــلا نــــم ةرــــفوملا

رادقملا نم %٠2 نم رثكأ لثمت ةيداحأ

.جوتنملل يوقاطلا

ريغ نوهدلاب ةينغ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا

رـــخآ ءاــــعدا يأ وأ ،ةددــــعــــتــــم ةــــعــــبشملا

ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوـــــكـــــي نأ نـــــكـــــمـــــي

نأ نــكــمـــي الو .كلـــهـــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب

جوتنملا ناك اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي

ضاــمحألا نم %٥٤ ،لقألا ىلع يوتحي

رــيــغ نوــهدــلا نـــم ةـــقـــتشملا ةـــيـــنـــهدـــلا

ةــقاــطــلا تناــك اذإو ةددـــعـــتـــم ةـــعـــبشملا

ةـــعـــبشملا رـــيـــغ نوـــهدــــلا نــــم ةرــــفوملا

نــــم %٠2  نـــم رـــثـــكأ لـــثمت ةددــــعــــتــــم

.جوتنملل يوقاطلا رادقملا

ريغ نوهدلاب ةينغ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،ةعبشملا

ةــــبسنــــلاــــب ىــــنـــــعملا سفـــــن هـــــل نوـــــكـــــي
اذــه عضوــي نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل
،يوــتـــحـــي جوـــتـــنملا ناـــك اذإ الإ ءاـــعدالا

ةينهدلا ضامحألا نم %٠٧ ،لقألا ىلع
اذإو ةعبشملا ريغ نوهدلا نم ةقتشملا

ريغ نوهدلا نم ةرفوملا ةقاطلا تناك
نـــــم %٠2 نـــم رـــثـــكأ لـــثمت ةــــعــــبشملا
.جوتنملل يوقاطلا رادقملا
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ثلاثلا قحلملا

رارقلا اذه ماكحأ اهيلع قّبطت ال يتلا ةيئاذغلا داوملا

،تانّوكملا نم ةدحاو ةئف وأ دحاو نّوكم ىلع يوتحت يتلا ةلّوحملا ريغ داوملا .١

،تانوكملا نم ةدحاو ةئف وأ دحاو نوكم ىلع يوتحت يتلاو جضنلل ،ليوحت لك دنع تعضخ يتلا ةلوحملا داوملا .2

يئانث يه اهل تفيضأ يتلا ةديحولا تانوكملا نوكت يتلا كلت كلذ يف امب ،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا برشلا هايم .3
،تاهكنلا وأ/و نوبركلا ديسكأ

،لباوتلا طيلخ وأ لباوتلا وأ ةيرطعلا تاتابنلا .٤

،حلملا لئادبو حلملا .٥

،ةدئاملا تايلحم .٦

ناــــــبوذلل لــــباــــقلا وأ يروفلا ياـــــشلا وأ نيـــــــــيفاكلا نم يلاــــــخلا ياـــــشلا وأ ياـــشلا وأ )هكاوـــــــــفلاب وأ تاــــــتابـــنلاب( عـــــــــيقن .٧
ىرخأ تانوكم نودب ،نييفاكلا نم ةيلاخلا ياشلا تاصلختسم وأ نابوذلل لباقلا وأ يروفلا ياشلا وأ ياشلا تاصلختسم وأ

،ياشلل ةيئاذغلا ةميقلا ريغت ال يتلا تاهكنلا ّالإ ةفاضم

،تاهكنلا يه اهل تفيضأ يتلا ةديحولا تانوكملا نوكت يتلا كلت كلذ يف امب ،هلئادبو ريمختلا لخ .8

،تاهكنلا .9

،ةيئاذغلا تافاضملا .٠١

،ةيجولونكتلا تادعاسملا .١١

،ةيئاذغلا تاميزنإلا .2١

،مالهلا نّوكت يتلا داوملا .3١

،رئامخلا .٤١

،غضملا كلع .٥١

ةيمكب يئاهنلا كلهتسملل جتنملا فرط نم ةرشابم ةمدقملاو فرحلا قيرط نع ةجتنملا كلذ يف امب ةيئاذغلا داوملا .٦١
.يئاهنلا كلهتسملا ةرشابم دوزت يتلا ةيلحملا ةئزجتلا ةراجت تاسسؤمل وأ ةليلق

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


