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ةـــيئافشتسالا ةـــــسسؤملا ةــــبساحم كــــسمت:٣2 ةداملا
ىلإلاومألا لوادت دنسيو،ةيمومعلا ةبساحـملا دعاوقل اقبط
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هدمتعي وأ هنّيعي بساحم نوع

ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةيلاملا ةبقارملا ىلوــتي :٤2 ةداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هّنيعي يلام بقارم

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:52 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف رئازجلاب ررح
 .٩١٠2 ةنس يفناج٣2

ىيحيوأ دمحأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج٦1 يف خّرؤم٠1-٩1 مقر يذيفنت موسرم
رـــــيدصت مــــــظني ،٩1٠2 ةـــــــنس يـــــــفناج٣2 قــــــــفاوملا٠٤٤1
.ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤-٩٩ ناـــتداملا اــــــميسال ،روــــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا85١-8٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٩٩١ ةنس ويام٦١ قفاوملا٩١٤١ ماع مرحم٩١
عــــم ،ةـــيبعشلا ةــــيطارقميدلا ةــــيرئازجلا ةـــيروهمجلا ماـــمضنا
تايافنلا لقن يف مّكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا ىلإ ،ظفحتلا
،دودحلا ربع اهنم صّلختلاو ةرطخلا

يف خّرؤملا٠٧١-٦٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٦٠٠2 ةــــــنس وـــــياـــــــم22 قـــــفاوملا٧2٤١ ماــــــع يــــناـــثـــلا عـــــيــــبر٤2
يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا ليدعت ىلع قيدصتلا نمضتملاو
يف فينجب دمتعملا ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو تايافنلا لقن
،5٩٩١ ةنس ربمتبس22

يف خّرؤملا٣٩2-٣١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٣١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فـــــينجب ةدــــمتعملا ،)5٠٠2( ةــــيلودلا ةــــيحصلا حــــئاوللا رــــشن
،5٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

ماــع رـــفص8١ يف خّرؤــــملا55١-٦٦ مـــقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

ماع لاّوش٩2 يف خّرؤملا٠8-٦٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناـقـلا نـمضتملاو٦٧٩١ ةـنس رـبوــتــكأ٣2 قـــفاوملا٦٩٣١
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يرحبلا

نابعش٦2 يف خّرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع
،ممتملاو لّدعملا ،كرامجلا

نم بــلط ىلع ءاــنب ةـــيداع رـــيغ ةرود يف عـــمتجي نأ نــــكميو
ةـــــسسؤملا رـــيدم نـــم بــــلطب وأ هــــئاضعأ ةـــــيبلغأ وأ هــــــسيئر
.ةيئافشتسالا

روضحبّ الإ يبطلا سلجملا تالوادم حصت ال:٠2 ةداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ )١/2( فصن

دـيدج عاــــمتجا دـــــقعي ،باــــصنلا لاــــمتكا مدـــــع ةــــــلاح يفو
.لجؤملا عامتجالا خيراتل ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا لالخ
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،هتالوادم حصتو

ةـطـيسبـلا ةـيـبـلـغألاـب يبـطــلا سلــجملا تاــيصوــت ذــخــتــت
،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو.نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأل
.اّحجرم سيئرلا توص نوكي

يف نّودتورضاحم يف يبطلا سلجملا تايصوت رّرحت
ةيئافشتسالا ةسسؤملا ريدم هيلع رشؤيوهمقري صاخ لجس

.هنع ةخسن ىقلتي يذلا

قداصيويلخادلا هماظن يبطلا سلجملا ّدعي :12 ةداملا
.لوألا هعامتجا لالخ هيلع

هلسريوهتاطاشن نع ايونس اريرقت يبطلا سلجملا ّدعي
.ةيئافشتسالا ةسسؤملا ريدم ىلإ

ثلاثلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

ةيئافشتسالا ةسسؤملا ةينازيم لمتشت :22 ةداملا
.تاقفنلل بابوتاداريإلل باب ىلع

: تاداريإلا باب يف

،ةلودلا اهحنمت يتلا تاناعإلا –

اقبط ةيمومعلا تاسسؤملاوتائيهلا تامهاسم –
 ،امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل

،ةيلحـملا تاعامجلل ةلمتحـملا تامهاسملا –

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيدضاعتلا ةمهاسم –

قلعتي اميف ىضرملا نم ةلمتحـملا ةمهاسملا –
يـــــتلا تاـــــنياعملاو تاـــــجالعلاو تاـــــفوشكلاو تاـــــصوحفلاب
،هب لومعملا ميظنتلل اقبطةيجراخ ةفصب اهنم نوديفتسي

،اياصولاوتابهلا –

ةسسؤملا تاطاشنب ةطبترملا ىرخألا تاداريإلا –
.ةيئافشتسالا

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

.زيهجتلا تاقفن –
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ماع نابعش٣2 يف خّرؤملا٧٠-5٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تانيمأتلاب قلعتملاو5٩٩١ ةنس رياني52 قفاوملا5١٤١
،ممتملاو لّدعملا

ىدامج٧١ يف خّرؤملا٣١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
هيجوت نمضتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا
،هميظنتو يربلا لقنلا

ىدامج٩2 يف خّرؤملا٤١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قــــــلعتملاو١٠٠2 ةـــــنس تـــــــشغ٩١ قــــفاوملا22٤١ ماــــــع ىلوألا

لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب
،ممتملاو

ناضمر٧2 يف خّرؤملا٩١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
رييستب قلعتملاو١٠٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا22٤١ ماع
 ،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا

ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٤٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
دــــــعاوقلاب قـــــلعتملاو٣٠٠2 ةــــنس وــــيلوي٩١ قـــــــفاوملا٤2٤١ ماــــع
،اــــهريدصتو عـــئاضبلا دارـــيتسا تاـــيلمع ىلع ةـــقبطملا ةـــماعلا
،ممتملاو لّدعملا

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٠١-٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١ ماع ىلوألا
،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا

ىدامج5 يف خّرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددـــحي يذـــلا٤٠٠2 ةــنس وـــينوي٣2 قـــفاوملا52٤١ ماـــع ىلوألا
،ممتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىدامج٧2 يف خّرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا52٤١ ماع ةيناثلا

،ممتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاطاشنلا ةسرامم

لاّوـــش8١ يف خّرؤــــملا١١-8١ مــــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع

يف خّرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ5١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدـــعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٩٠٤-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد٤١ قـــفاوملا52٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ2 يف

،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا لقن تايفيك ددحي يذلا

يف خّرؤملا٤١٣-5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا5٠٠2 ةنس ربمتبس٠١ قفاوملا٦2٤١ ماع نابعش٦
تاــــيافنلا يزـــئاح وأ /و يــــــجتنم تاـــــــعمجت داـــــمتعا تاـــيفيك
،ةصاخلا

خّرؤملا5١٣-5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا5٠٠2 ةنس ربمتبس٠١ قفاوملا٦2٤١ ماع نابعش٦ يف

،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلاب حيرصتلا تايفيك ددحي

يف خّرؤملا٤٠١-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب –
ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا٧2٤١ ماع مرحم٩2
،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا كلذ يف امب تايافنلا ةمئاق

خّرؤملا8٩١-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٦٠٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا٧2٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف

ةــفــنصملا تاسسؤملا ىلع قــبــطملا مــيــظــنــتــلا طــبضي يذـــلا
 ،ةئيبلا ةيامحل

خّرؤملا٤٤١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف

،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق ددحي يذلا

يف خّرؤملا٩١-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس رياني٠2 قفاوملا٠٣٤١ ماع مرحم٣2
،ةصاخلا تايافنلا عمج طاشن ميظنت

خّرؤملا٤٣2-5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا5١٠2 ةنس تشغ٩2 قفاوملا٦٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف

ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

خّرؤـملا٤٦٣-٧١ مقر يذيـفـنـتلا موسرـملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةنـس رـبـمسـيد52 قفاوـملا٩٣٤١ ماع يناـثـلا عيـبر٦ يف

 ،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تاـيــــحالص ددـــحـي يذلا

 : يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم٦2 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
رــبمسيد2١ قـــفاوملا22٤١ ماـــع ناـــضمر٧2 يف خّرؤـــملا٩١-١٠

،اهتلازإو اـهتبقارمو تاـــيافنلا رــــييستب قــــلعتملاو١٠٠2 ةــــنس
ةـــــصاخلا تاـــــيافنلا رـــــيدصت مــــيظنت ىلإ موـــــسرملا اذــــــه فدــــــــهي
.ةرطخلا

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

 : يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:2 ةّداملا

نوناقلل عضاخ يونعم وأ يعيبط صخش لك: رّدصملا *
ىلإ ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت ةيلمعب موقي يرئازجلا

 .اهنيمثت وأ اهتلازإ لجأ نم رخآ دلب

متت ةرطخلا ةصاخلا تايافنلل ةكرح لك : ريدصتلا *
  .يبنجأ دلب وحن رئازجلا نم اقالطنا

وأ ضرق ةسسؤم همّلست دّهعت لك: يلاملا نامضلا *
صــــــــخش مازـــــتلإ ناـــــمضل نيـــــمأت ةـــــــــكرش وأ ناــــمض قودـــــنص
تايافنلا رــيدصت فــــيلاكت لك ةــــيطغتب يوـــــنعم وأ يـــــعيبط

.ةرطخلا ةصاخلا
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ةفلكملا ةرازولا ملتست امدنع يلاملا نامضلا ةداعإ متي
ةــــــصاخلا تاــــــيافنلا ةــــــلازإ وأ نيـــــمثت ةداــــــهش رـــــــخآ ةـــــئيبلاب
 .ةرطخلا

ةــصاخلا تاــيافنلا ةـــجلاعم ةدــــحو وأ/و رّدـــصملا موــــقي
.ريدصتلا ةيلمع لك ةيطغتل نيمأت باتتكاب ةرطخلا

ةرازوـــــلا ىدـــــل مالــــتسالاب راــــعشإ لــــباقم بــــــلطلا عدوـــــي
.ةئيبلاب ةفلكملا

تامولعملاو تاحيرصتلا لسرت نأ بجي :٦ ةّداملا
تاـطـلسلا ىلإ ةرـطخلا ةصاخلا تاـياـفـنـلا ةــكرــحــب ةــقــلــعــتملا
.هالعأ5 ةداملا يف ةروكذملا غيلبتلا ةقيثو ةطساوب ةينعملا

ةـــــئيبلاب ةـــــفلكملا ةرازوـــــلا حـــــلاصم لـــــسرت :٧ ةّداملا
قئاثو وأ ةقيثوو غيلبتلا ةقيثو نم ةلكشملا ةعباتملا ةقيثو
.بلاطلا ىلإ  ةكرحلا

لـــــــكشبو ةـــــيتامولعم ةـــــماعد يف بــــــــلاطلا ألــــمي:٨ ةّداملا
نيتروكذملا نيتقيثولاب ةصاخلا تاناخلا يف تامولعملا ميلس
 .هالعأ٧ ةداملا يف

ةدحاو ةيافن راطخإلا ةقيثو صّخت نأ نكمي :٩ ةّداملا
رــطخلا صئاصخ سفــن اــهــل ةرــطـــخ ةصاـــخ تاـــياـــفـــن ةدـــع وأ

سفنو دلبلا سفن هاجتاب ةلمتحم ريدصت ةيلمعل ةّهجوم
.ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ةجلاعمب ةصاخلا ةأشنملا

ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا بيضوت بجي :٠1 ةّداملا
لقنتو تاقصلم اهيلع عضوتو ،ةكرح عوضوم نوكت يتلا

.موسرملا اذهب عبارلا قحلملا يف هيلإ ةراشإلا تمت ام قفو

ريبادتلا لك ذختي نأ رّدصملا ىلع نّيعتي:11 ةّداملا
نود اهلقني يتلا تايافنلا لك رييست متي يكل ةيرورضلا

ةينالقع ةيئيب ةيفيكبو رطخلا ىلإ ناسنإلا ةحص ضيرعت
.ةلازإلاو نيمثتلا تايلمعو لقنلا ةيلمع ةّدم لاوط

ثلاثلا لصفلا
ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت ةنجل

ةنجل ةئيبلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت :21 ةّداملا
ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصتل تاعاطقلا نيب ةكرتشم
.”ةنجللا”صنلا بلص يف ىعدت

 : صحف دعب اهيأر ءادبإب ةنجللا فلكت

،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت صخر تابلط –

ةصاخلا تايافنلا ريدصت لجأ ديدمت ةصخر تابلط –
،ةرطخلا

.نيرّدصملا ليهأت تابلط –

فلكملا ريزولا اهسأري يتلا ةنجللا نوكتت:٣1 ةّداملا
 : نم ،هلثمم وأ ةئيبلاب

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم –

يناثلا لصفلا
ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت ةصخر

رّفوت مدع نم ةئيبلاب ةفلكملا حلاصملا دكأتت :٣ ةّداملا
وأ نيمثت لجأ نم ينطولا ىوتسملا ىلع ةجلاعم ةأشنم يأ
فلكملا ريزولا موقي نأ لبق ،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ةلازإ
 .ريدصتلا ةصخر حنمب ةئيبلاب

ةرـــطخلا ةـــصاخلا تاـــيافنلا رــــيدصت عـــضخي :٤ ةّداملا
 .ةئيبلاب فلكملا ريزولا ةصخرل

فرط نم ريدصتلا ةصخر بلط ريرحت متي نأ بجي
 .ةئيبلاب فّلكملا ريزولا لبق نم لهؤم رّدصم

ريزولا نم رارق بجومب رّدصملا ليهأت تايفيك دّدحت
.ةئيبلاب فلكملا

ةصاخلا تايافنلا ريدصت ةصخر بلط ّدعي:5 ةّداملا
بــسح بــلاطلا فرــط نم هــيلع عــيقوتلاو هــئلم دــعب ةرــطخلا
.موسرملا اذهب لوألا قحلملا يف قفرملا جذومنلا

 : ةيتآلا قئاثولا بلطلا نمضتي

،يعيبط صخشب رمألا قلعت اذإ بلاطلا ناونعو ةيوه –
ناونعو هتيمست ركذت ايونعم اصخش ناك اذإ ام ةلاح يفو
،يساسألا هنوناقو ،ةكرشلا رقم

ةينالقع ةيئيب ةجلاعم ةقيرط هيف ّنيبي ريدصتلا دقع –
،اهريدصت دارملا تايافنلا ةيمكو تايافنلل

دــــــــكؤت اـــــنوناق ةــــــعقوملاو ةءوـــــــلمملا غــــيلبتلا ةـــــــقيثو –
نم خسنو ةصتخملا داريتسالا دلب ةطلسل ةقبسملا ةقفاوملا

ريدصتلا دلبل ةصتخملا تاطلسلا لبق نم ةعّقوم غيلبتلا اذه
)2١( رشع ينثاب غيلبتلا ةقيثو ةيحالص ةدم ددحتو .روبعلاو

هذه نم٠2 ةناخلا يف اهقاصلإ خيرات نم ءادتبا بستحت رهش
 .ةقيثولا

اذهب يناثلا قحلملا يف غيلبتلا ةقيثو صئاصخ ددحت
.موسرملا

فرط نم انوناق ةعّقوملاو ةءولمملا ةكرحلا ةقيثو –
ةـــصاخلا تاـــــيافنلا زـــــمرو ةــــيمستو ةـــــعيبط دّدـــــحت ،بـــــــلاطلا
ةأشنم ناكمو ريدصتلا دــلب اذــــكو اـــهريدصت دارــــملا ةرــــطخلا
 .ةجلاعملا

اذهب ثلاثلا قحلملا يف ةكرحلا ةقيثو صئاصخ ددحت
.موسرملا

ةيئايميكويزيفلا ةبيكرتلاب قلعتملا ليلاحتلا فشك –
،ةدمتعم ةئيه فرط نم ّملست ةرطخلا ةصاخلا تايافنلل

ةميقب دمتعم كنب ىدل رّدصملا اهّدعي نامض ةلافك –
ةرازولا باسح يف عدوتو ،دقعلا نم )%5( ةئاملا يف ةسمخ
ميلست دعب رــــيدقت ىــــصقأك )١( رـــهش لالــــخ ةـــئيبلاب ةـــفلكملا

تايافنلا ريدصت ةيلمع يف عورشلا لبقو ريدصتلا ةصخر
 .ةرطخلا ةصاخلا
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،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم –

ةئيهتلاو ةـيلحملا تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــيزو لـــــثمم –
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ريزو لثمم –

،ةقاطلاب فـلكملا ريزولا لـثمم –

،مـجانملاو ةـعانصلاب فـلكملا ريزولا لـثمم –

ةــــيفيرلا ةيـــمنتلاو ةـــحالفلاب فــــــلكملا رـــيزولا لـــــثمم –
،يرحبلا ديصلاو

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم –

حالصإو ناــكسلاو ةــحصلاــب فــلـــكملا رـــيزوـــلا لـــثمم –
،تايفشتسملا

،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا لثمم –

.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا لثمم –

فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ةنجللا ءاضعأ ّنيعي
ةدمل ،اهيلإ نومتني يتلا تاطلسلا حارتقا ىلع ءانب ،ةئيبلاب
بسح مـهـفالـخـتسا مـتـيو ،دـيدـجـتــلــل ةــلــباــق تاوــنس )٣( ثالـــث
.اهسفن لاكشألا

ةمئادلا ةنامألا ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ىلوتت
.ةنجلل

رارق بجومب هيلع قداصيو يلخادلا اهماظن ةنجللا دعت
.ةئيبلاب فلكملا ريزولا نم

عبارلا لصفلا
ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت ةصخر رادصإ

 اهبحسو اهتبقارمو

ةئيبلاب فلكملا ريزولا ريدصتلا ةصخر ّملسي:٤1 ةّداملا
خـــيرات نــم ءادــتبا ارـــهش )2١( رـــشع يـــنثا ةدـــمل ةـــنجللا يأر دـــعب
 .اهعيقوت

ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ىلع ّنيعتي :51 ةّداملا
يف ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت ةصخر بلط ىلع درلا
.بلطلا عاديإ خيرات نم  )2( نيرهش زواجتي ال لجأ

ةصاخلا تايافنلا ريدصت ةصخر حنمل ضفر لك نوكي
هـغـيـلـبـتـب ةـئيـبـلاـب ةـفـلـكملا حـلاصملا موـقــتو ،الــلــعــم ةرــطخلا
.بلطلا بحاصل

اموي )5١( رشع ةسمخ ةلهم حنمت ،ةلاحلا هذه يفو
نأ لجأ نم ضفرلا غيلبت خيرات نم بستحت بلطلا بحاصل
.ةئيبلاب فلكملا ريزولا ىدل نعطب مّدقتي

يذلا رهشلا يف نعطلاب قلعتملا ررقملا ردصي نأ بجي
ةصخر حنم ضفر مت اذإ ام ةلاح يفو .همالتسا خيرات يلي
فلملا ضفري ،ةيناث ةرم ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت
.ايئاهن

ةــــصاخلا تاـــيافنلل رّدــــصم لــــك ىلــــع بـــــجي:٦1 ةّداملا
ةيحالصلا ةيراس ريدصت ةصخر ازئاح نوكي نأ ةرطخلا

 .ريدصت ةيلمع لك لالخ

ةـــــصاخلا تاــــيافنلا رـــــيدصت ةـــــصخر مّدـــــــقت نأ بـــــجي
ةلهؤملا تاطلسلا اهيرجت ةبقارم ةيلمع لك لالخ ةرطخلا
.ضرغلا اذهل

تايافنلل ريدصت ةصخر زئاح لك ىلع ّنيعتي :٧1 ةّداملا
يف ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ّملسي نأ ةرطخلا ةصاخلا
ةـــــصاخلا تاــــيافنلا رــــيدصت دـــــــعب رـــــــهـشأ )٣( ةـــثالث هاـــصقأ لــــجأ
ةداهش مّدقي نأ بجي امك ةكرحلا ةقيثو نم ةخسن ،ةرطخلا
.اهنيمثت وأ ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ةلازإ

ةـــــــصخر ةــــــيحالص ةدــــــــم ءاـــــــضقنا ةـــــــلاح يف :٨1 ةّداملا
فلكملا ريزولا نكمي ،ريدصتلا ةيلمعب مايقلا نود ريدصتلا

للعم بلط ىلع ءانب ،ةيئانثتسا ةفصبو حنمي نأ ةئيبلاب
رهشأ )٦( ةتس زواجتي ال اديدمت ،رّدصملا هرّرحي انوناق
 .لجألا ديدمت غيلبت خيرات نم بستحي

ةبقارمب ةئيبلاب ةفلكملا حلاصملا فّلكت:٩1 ةّداملا
قيسنتلابو ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ةكرح ةقباطم ىدم
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةصتخملا حلاصملا عم

يــف موسرملا اذــه ماكحأ مارتحا مدع نّودي :٠2 ةّداملا
هــــتنياعم مــــــتتو ةرـــــطخلا ةـــــصاخلا تاــــيافنلا رــــيدصت لاـــــجم
ىلإ لسرتو نولهؤملا ناوعألا اهررحي رضاحم يــف انوناق
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةصتخملا تاطلسلا

ةـــــــسمخ لــــــجأ يف راذــــــعإ هــــــيجوتب ءارــــــجإلا اذـــــه عـــــبتيو
راعشإ عم اـهيلع ىـــــصوم ةـــــلاسرب لــــسري ،اـــــموي )5١( رـــــشع
.مالتسالاب

موقت ،رثأ يأ راذعإلا اذه ىلع بترتي مل اذإ ام لاح يفو
ةصاخلا تايافنلا ريدصت ةصخر بحسب ةصتخملا ةطلسلا
 . ليهأتلا ررقم ءاغلإب اقفرم نوكيو ةرطخلا

اذـه نـــم٠١ ةداـــملا ماـــكحأ مارــتحا مدــــع ىلع بـــترتي اـــمك
.ريدصتلا ةصخر بحس ،موسرملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :12 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس يفناج٣2

ىيحيوأ دمحأ
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لوألا قــــــحلملا

ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت ةصخر بلط

،يعامتجالا اهّرقم ناونعو ةينوناقلا ةفصلا وأ ةكرشلا مسا ،يونعم صخشب ،رمألا قلعت اذإو ،بلاطلا ناونعو مسا

............................................................................................................................................................................ : بلاطلا ةيسنج

......................................................................................................................................................................... : سرامملا طاشنلا

......................................................................فتاهلا مقر................................................................................................ : ناونعلا

 ) بلطلا عم ةقفرم يراجتلا لجسلا نم ةخسن ( : يراجتلا لجسلا عجارم

............................................................................................................................. ميلستلا خيرات............................................مقر

)بلطلا عم ةقفرم يئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن ( ........................................... يئابجلا فيرعتلا مقر

 : اهريدصت  دارملا ةرطخلا ةصاخلا  تايافنلا زمرو ةيمستو ةعيبط
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................. اهريدصت دارملا ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ردصمو لصأ

................................................................................................................................. : ةرطخلا ةصاخلا تايافنلل ةيئاهنلا ةهجولا

.بلطلا اذه يف ةدراولا تامولعملا  ةحصب يفرشب حّرصأ

             ) عّقوملا ةفصو مساو بقل (

   ............................. يف .......................ــــب ررح

    )مــتخو عيـقوت(
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يناثلا قــــــحلملا
غيلبتلا ةقيثو صئاصخ

: ليجستلا مقر رطخُملا - رّدصملا -1
 : مسالا
: ناونعلا

: هب لصتي صخش
 : سكافلا                                    : فتاهلا
: ينورتكلإلا ديربلا

: ليجستلا مقر هيلإ لسرملا - دروتسملا -2
: مسالا
: ناونعلا

: هب لصتي صخش
: سكافلا                                    : فتاهلا
: ينورتكلإلا ديربلا

: )ليجستلا مقر( ةمزتعملا لقنلا لئاسو -٨
: )٧( مسالا
: ناونعلا

: هب لصتي صخش
: سكافلا                                    : فتاهلا
: ينورتكلإلا ديربلا

: )5( لقنلا ةليسو

: ليجستلا مقر )٨ ،٧ ،1( تايافنلا جاتنإ /ديلوت رداصم /ردصم -٩
: مسالا
: ناونعلا

: هب لصتي صخش
: سكافلا                                    : فتاهلا
: ينورتكلإلا ديربلا

: )٦( جاتنإلا ةيلمعو عقوم

: )2( نيمثتلا قفرم وأ           : )2( ةلازإلا  قفرم -٠1
: ليجستلا مقر
: مسالا
: ناونعلا

: هب لصتي صخش
: سكافلا                                         : فتاهلا
: ينورتكلإلا ديربلا
: نيمثتلا /ةلازإلل يلعفلا عقوملا

:راطخإلا مقر -٣
:  ـب قلعتي راطخإلا
 : ةددعتم تانحش           ’2‘              : ةدرفم ةنحش                   ’١‘   -فلأ
 : نيمثتلا           ’2‘ : )١( ةلازإلا                   ’١‘     -ءاب
 : )2،٣( اقبسم هيلع قفاوم نيمثتلا  قفرم -ميج
: ال: معن

: تانحشلل ررقملا ددعلا يلامجإ -٤

: )٤( ةررقملا ةيمكلا لامجإ -5
بعكم رتم                     نط                             : ماقرألاب
: فرحألاب

: )٤( )تانحشلا( ةنحشلل ةررقملا ةرتفلا -٦
: ةرداغم رخأ                                    : ةرداغم لوأ

: )5( فيلغتلا )عاونأ( عون -٧
 : ال                 : معن                       : )٦( ةصاخ ةلوانم تابلطتم

: )2( نيمثتلا/ةلازإلا )تايلمع( ةيلمع -11
: )R)5زمرلاD / زمرلا
: )٦( ةمدختسملا ايجولونكتلا

: )٦ ،١( ريدصتلا ببس

: )٦( اهنيوكتو تايافنلا نييعت -21

: )5( ةيداملا صئاصخلا -٣1

)ةلصلا تاذ زومرلا لخدأ( تايافنلا ديدحت -٤1
: )ءاضتقالا دنع ،عساتلا وأ( لزاب ةيقافتال نماثلا قحلملا،١,
 : )’١’نع فلتخي ناك اذإ ( يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم زمر ،2,
: ةيبوروألا ةعامجلا تايافن ةمئاق،٣,
: ريدصتلا ةلود ىدل ينطولا زمرلا ،٤,
: داريتسالا ةلود ىدل ينطولا زمرلا،5,
: )ددح( ىرخأ زومر،٦,
: Y زمر،٧,
: )H)5 زمر ،8,
: )5( ةدحتملا ممألا ةئف،٩,
: ةدحتملا ممألا مقر،٠١,
: ةدحتملا ممألا ىدل نحشلا مسا،١١,
: )ًايملاع دحوملا ماظنلا( ةيكرمجلا زومرلا ،2١,

)ج( )ءانيم وأ دودح روبع ةطقن( لوخدلا وأ جورخلل ةددحم طاقنو )ب( ءاضتقالادنع ةصتخملا تاطلسلل يزمرلا مقرلاو )أ( ةينعملا لودلا/نادلبلا -51

)ةيبوروألا ةعومجملا( ريدصتلا وأ/و جورخلاوأ /و لوخدلل ةيكرمجلا بتاكملا-٦1

ةصتخملا تاطلسلا مادختسال طقف

ضارتعالا بابسأ وأ لقنلا ةقيثو ىلع ةقفاوملا نأشب )ةصاخ طورش( صاخ طرش -12

)1( جتنملا/ دلوملا / رطخملا - رّدصملا نالعإ -٧1
نيمأتلا ّنأبو ةينوناق ةيدقاعت تامازتلا يف لوخدلا مت هّنأب اضيأ ّرقأو ،يملع بسح ةحيحصو ةلماك تامولعملا هذه نأب ّرقأ
.دودحلل رباعلا لقنلا ةيطغتل ايراس نوكي فوس وأ ٍراس ةيلاملا تانامضلا نم هريغ وأ قيبطتلا بجاولا

/ دصقملا  - داريتسالا نادلب ىدل ةينعملا ةصتخملا ةطلسلا نم رارقإ -٩1
)٩( لاسرإلا - ريدصتلا )1( روبعلا
: دلبلا

: راطخإلا يقلت خيرات
: رارقإلا لاسرإ خيرات
: ةصتخملا ةطلسلا مسا
: عيقوتلا وأ/و متخلا

لقنلا ىلع )دلبلا ىدل( ةصتخملا ةطلسلا نم )1،٨( ةيباتك ةقفاوم -٠2
: يف ةرداص ةقفاوملا

: ىلإ                   : نم ةحلاص ةقفاوم
: )٦(١2 ةناخلا رظنأ ،معنب ةباجإلا تناك اذإ           : ال    : ةصاخ طورش

: ةصتخملا ةطلسلا مسا
: عيقوتلا وأ/و متخلا

لاسرإلا - ريدصتلا ةلود
)أ(
)ب(
)ج(

ةهجولا - داريتسالا ةلود)جورخلاو لوخدلا( روبعلا )لود(  ةلود

: ريدصتلا : جورخلا: لوخدلا

 : رطخملا - رّدصملا مسا
:  جتنملا /دلوملا مسا

 خيراتلا
 خيراتلا

عيقوتلا
عيقوتلا

تاقفرملا ددع-٨1
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.لزاب ةيقافتا تابلطتم بسح )١(
اضيأ قفرا،٣١D-5١Dوأ٣١R/2١R عون نم ةيلمع ةلاح يف )2(
ذيفنت متيس نيأ )قفارملا( قفرملا نأشب ةلصلا تاذ تامولعملا
١D- 2١Dوأ١١R- ١R ةقحاللا تايلمعلا
ةـــمظنم ةــقطنم لـــخاد لـــــقنلا تاــيلمع صـــخي اــميف لـــمكتست )٣(
ءاب ةناخلا تناك اذإ طقفو يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا
.ةقبطنم ’2‘
.ةددعتم تانحشلا تناك اذإ ةلصفم ةمئاق قفرأ )٤(

 .ةقفرملا زومرلاو تارصتخملا ةمئاق رظنا )5(
.ةرورضلا دنع ليصافتلا قفرأ )٦(
.دحاو نم رثكأ ددعلا ناك اذإ ةمئاق قفرأ )٧(
. كلذ طرتشت ةينطولا نيناوقلا تناك اذإ )8(
يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ررقم بجومب قبطني كلذ ناك اذإ )٩(
.يداصتقالا ناديملا

راطخإلا ةقيثو يف ةمدختسملا زومرلل تارصتخملا ةمئاق

)11 ةناخلا( ةلازإلا تايلمع
١Dكلذ ىلإ امو ،ضرألا وشح ،لثم( اهقوف وأ ضرألا لخاد بيسرتلا(
2Dكلذ ىلإ امو ةبرتلا يف ةينيطلا وأ ةلئاسلا تايافنلل يويحلا للحتلا ،لثم( ضرألا ةجلاعم(
٣Dكلذ ىلإ امو ًايعيبط ةنوكتملا تاعدوتسملا وأ ةيحلملا بابقلاو رابآلا لخاد خضلل ةلباقلا تايافنلا نقح ،لثم( قيمعلا نقحلا(
٤Dكلذ ىلإ امو ةيلحاسلا تاريحبلاو كربلاو رفحلا لخاد ةينيطلا وأ ةلئاسلا تايافنلا عضو ،لثم( يحطسلا عيمجتلا(
5Dكلذ وحنو ،ةئيبلا نعو ىرخألا نع ةلوزعم اهنم لكو ةاطغمو ةصارتمو اهتاذب ةمئاق رفح يف تايافنلا عضو ،لثم( ًاصيصخ ةممصم رفح(
٦Dتاطيحملا/راحبلا ادع يئام زّيح لخاد فيرصتلا
٧Dرحبلا عاق يف رمطلا كلذ يف امب تاطيحملا /راحبلا لخاد فيرصتلا
8Dنم يأ ةطساوب اهنم صلختلا يرجي جئازم وأ تابكرم اهنع جتنت يتلاو ،قحلملا اذهب رخآ ناكم يأ يف ةددحملا ريغ ،ةيجولويبلا ةجلاعملا

 ةروكذملا تايلمعلا
٩Dيأ قيرط نع اهنم صلختلا يرجي جئازم وأ تابكرم اهنع جتنت يتلاو قحلملا اذهب رخآ ناكم يأ يف ةددحملا ريغ ،ةيئايميكلا ةيئايزيفلا ةجلاعملا

)كلذ ىلإ امو بيسرتلاو ةلداعملاو سيلكتلاو فيفجتلاو ريخبتلا لثم( فلأ عرفلا يف ةروكذملا تايلمعلا نم
٠١Dضرألا ىلع ديمرتلا
١١Dرحبلا يف ديمرتلا
2١Dكلذ وحنو ،مجنم لخاد تايواحلا عضو لثم( مئادلا نيزختلا(
٣١Dةمئاقلا هذه يف ةروكذملا تايلمعلا نم يأ ىلإ ةلاحإلا لبق جزملا وأ طلخلا
٤١Dةمئاقلا هذه يف ةروكذملا تايلمعلا نم يأ ىلإ ةلاحإلا لبق فيلغتلا ةداعإ
5١Dةمئاقلا هذه يف ةروكذملا تايلمعلا نم يأ ىلإ ةلاحإلا راظتنا يف نيزختلا

)11 ةناخلا( نيمثتلا تايلمع
١Rىرخأ ةليسو وأً ادوقو اهفصوب ةيساسأ ةفصب لمعتست ،ةقاطلا ديلوتل ىرخأ لئاسو وأ )رشابملا ديمرتلا يف ادع(ً ادوقو اهفصوب لامعتسالا

ةقاطلا ديلوتل
2Rةداعتسالا/صالختسالا يف ةمدختسملا تابيذملا
٣Rتابيذمك لمعتست ال يتلا ةيوضعلا داوملا صالختسا/نارود ةداعإ
٤Rةيندعملا تابكرملاو نداعملا صالختسا/نارود ةداعإ
5Rىرخألا ةيوضعلا ريغ داوملا صالختسا/نارود ةداعإ
٦Rةيدعاقلا داوملا وأ ضامحألا عاجرتسا
٧Rثولتلا ضفخل ةمدختسملا تانوكملا دادرتسا
8Rةدعاسملا لماوعلا نم تانوكملا دادرتسا
٩Rتويزلل ىرخألا ةديدجلا تالامعتسالا وأ ةلمعتسملا تويزلا ريركت ةداعإ
٠١Rةئيبلا نيسحت ىلإ يدؤت وأ ةعارزلا ىلع عفنلاب دوعت يتلا ضرألا ةجلاعم
١١R١- نم ةمقرملا تايلمعلا نم يأ نع ةجتانلا ةيقبتملا داوملا تامادختساR٠١ ىلإR
2١R١ نم ةمقرملا تايلمعلا نم يأ ىلإ ةلاحإلل تايافنلا لدابتR١١ ىلإR
٣١Rةمئاقلا هذه يف ةروكذم ةيلمع يأ ءارجإ ضرغب داوملا عيمجت.

)٧ ةناخلا( فيلغتلا عاونأ
ليمرب -١
يبشخ ليمرب -2
لئاوسلا لقن وأ نزخل بلع/نولاج -٣
قودنص -٤
سيك -5
بكرم فيلغت -٦
طغضلاب لمعي ءاعو -٧
بئاس -8
)اهددح( ىرخأ لاكشأ -٩

)٨ ةناخلا( لقنلا لئاسو
R =يرب قيرط
T =ديدح ةكس راطق
S =رحبلا
A =وجلا
W =ةيلخادلا ةيئاملا قرطلا

)٣1 ةناخلا( ةيداملا صاوخلا
قوحسم/يقوحسم -١
بلص -2
ةنيجع/جزل -٣
ةأمح لكش يف -٤
لئاس -5
يزاغ -٦
)اهددح( ىرخأ لاكشأ -٧

 )٤1 ةناخلا( ةدحتملا ممألا ةئفو )H( يرفشلا مقرلا

صئاصخلا

راجفنالل ةلباقلا داوملا
لاعتشالل ةلباقلا لئاوسلا
لاعتشالل ةلباقلا ةبلصلا داوملا
يئاقلتلا لاعتشالل ةضرعملا تايافنلا وأ داوملا
ءاملا ةسمالمدنع لاعتشالل ةلباق تازاغ قلطت يتلا تايافنلا وأ داوملا
تادسكؤملا
ةيوضعلا تاديسكوربلا
)ةداحلا راثآلا تاذ( ةّماسلا داوملا
ةيدعملا داوملا
ةلكآلا داوملا
ءاملا وأ ءاوهلا ةسمالم دنع ةّماس تازاغ قالطإ
)ةنمزملا وأ ةرخأتملا راثآلا تاذ( ةّماسلا داوملا
ةئيبلل ةماسلا داوملا
ىرخأ ةدام جاتنإ ىلع ،اهنم صلختلا دعب ام ةليسوب ةرداقلا داوملا

يأب ةزيمتم نوكتو حشرلا نع جتنت دق يتلا داوملا اهتلثمأ نمو
.هالعأ ةجردملا صاوخلا نم

ةدحتملا ممألاةئف

١
٣
١.٤
2.٤
٣.٤
١.5
2.5
١.٦
2.٦

8
٩
٩
٩
٩

يرفشلامقرلا

١H
٣H
١.٤ H
2.٤ H
٣.٤ H
١.5 H
2.5H
١.٦H
2.٦H

8H
٠١H
١١H
2١H
٣١H
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ثلاثلا قــــــحلملا
ةكرحلا ةقيثو صئاصخ

:مقر راطخإلا لباقم -1
: ليجستلا مقر رطخملا - رّدصملا -٣
: مسالا
: ناونعلا

: هب لصتي صخش
: سكافلا                                 : فتاهلا
: ينورتكلإلا ديربلا

: بعكم رتم                          : نط                        ةيلعفلا ةيمكلا -5

: تانحشلا ددع يلامجإ/ ةنحشلل لسلسملا مقرلا -2
: ليجستلا مقر هيلإ لسرملا - دروتسملا -٤
: مسالا
: ناونعلا

: هب لصتي صخش
: سكافلا                                   : فتاهلا
: ينورتكلإلا ديربلا

: يلعفلا نحشلا خيرات -٦

                                                                               : )1( )عاونأ( عون فيلغتلا -٧
        )2( ةلوانملل ةصاخ تابلطتم

 )2( نيلقان ةثالث نم رثكأ

: دورطلا ددع
 : ال                                        : معن

 : )٣( لوألا لقانلا )أ( -٨
: ليجستلا مقر
: مسالا
: ناونعلا
: فتاهلا
: سكافلا
  : ينورتكلإلا ديربلا

: يناثلا لقانلا )ب( -٨
: ليجستلا مقر
: مسالا
: ناونعلا
: فتاهلا
: سكافلا
  : ينورتكلإلا ديربلا

: يئاهنلا لقانلا )ج( -٨
: ليجستلا مقر
: مسالا
: ناونعلا
: فتاهلا
: سكافلا
 : ينورتكلإلا ديربلا

: )١( لقنلا لئاسو
: لقنلا خيرات
: عيقوتلا

)٦ ،5 ،٤( : تايافنلا وجتنم / جتنم -٩
: ليجستلا مقر
: مسالا
: ناونعلا

: هب لصتي صخش
: سكافلا                                             : فتاهلا
: ينورتكلإلا ديربلا

: )2( ديلوتلا عقوم

 : )2( نيمثتلا قفرم وأ                       : )2( ةلازإلا قفرم -٠١
: ليجستلا مقر
: مسالا
: ناونعلا

: هب لصتي صخش
: سكافلا                                    : فتاهلا
: ينورتكلإلا ديربلا
)2( نيمثتلا / ةلازإلل يلعفلا عقوملا

 نيمثتلا/ ةلازإلا )تايلمع( ةيلمع -11
)١(Rزمرلا/ Dزمرلا

: )1( جِتنملا/دِّلوملا/رِطخملا - رِّدصملا نالعإ -51
،قيبطتلا بجاولا نيمأتلا ّنأبو ،ةينوناق ةيدقاعت تامازتلا يف لوخدلا مت هنأب اضيأ ّرقأو .يملع بسح ةحيحصو ةلماك هالعأ ةدراولا تامولعملا نأب ّرقأ
تاطلسلا نم اهعاونأب ةمزاللا ةقفاوملا يقلت مت دق هّنأبو ،دودحلل رباعلا لقنلا ةيطغتل ايراس نوكي فوس وأ ٍراس ،ةيلاملا تانامضلا نم هريغ وأ
 .ةينعملا نادلبلا ىدل ةصتخملا
: عيقوتلا                                                                           : خيراتلا                                                             : مسالا

:تامولعملا نم ديزملا رمألا ىضتقا اذإ دودحلا ربع لقنلا ةيلمع يف كراشي صخش يأ لبق نم مادختسالل -٦1

: عيقوتلا      : مسالا    : خيراتلا: )قفارملا نم اقفرم نكت مل اذإ( هيلإ لسرملا - دروتسملا اهاقلت يتلا ةنحشلا  -٧1

نيمثتلا /ةلازإلا قفرم لبق نم لمكتست

 نيمثتلا قفرم وأةلازإلا قفرم ىدل ةاقلتملا ةنحشلا -٨1
 * ةضوفرم                         : ةلوبقم                  : مّلستلا خيرات
   : بعكم رتم                    : نط            : ةاقلتملا ةيمكلا

ةصتخملا تاطلسلابً اروف لصتا *
: نيمثتلا /ةلازإلا عّقوتملا خيراتلا

: )١( نيمثتلا /ةلازإلا ةيلمع
: مسالا
: خيراتلا
: عيقوتلا

ةّنيبملا تايافنلاب ةصاخلا نيمثتلا / ةلازإلا ةيلمعّ نأب دهشأ -٩1
.تلمكتسا دق ،هالعأ

: مسالا

: خيراتلا

متخلاو عيقوتلا

: )2( اهنيوكتو تايافنلا نييعت-21

: )1( ةيداملا صئاصخلا -٣1

)ةلصلا تاذ زومرلا لخدأ( تايافنلا ديدحت -٤1
: )ءاضتقالا دنع عساتلا وأ( لزاب ةيقافتال نماثلا قحلملا،١,
فلتخي ناك اذإ ( يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم زمر،2,

)’١‘ نع
: ةيبوروألا ةعامجلا تايافن ةمئاق،٣,
: ريدصتلا ةلود ىدل ينطولا زمرلا،٤,
: داريتسالا ةلود ىدل ينطولا زمرلا،5,
: )ددح( ىرخأ زومر،٦,
: Yزمر،٧,
: )١(H زمر،8,
: )١( ةدحتملا ممألا ةئف ،٩,
: ةدحتملا ممألا ىدل مقرلا،٠١,
: ةدحتملا ممألا ىدل نحشلا مسا،١١,
: )دحوملا ماظنلا( ةيكرمجلا زومرلا،2١,

: )١( لقنلا لئاسو
: لقنلا خيرات
: عيقوتلا

: )١( لقنلا لئاسو
: لقنلا خيرات
: عيقوتلا

................................................ لقانلا لثمم فرط نم لمكتست ....................................................
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ةقفرملا زومرلاو تارصتخملا ةمئاق رظنأ )١(
ةرورضلا دنع ليصافتلا قفرأ )2(
وه ام قفو تامولعملا قفرأ ،٣ نم رثكأ نولقانلا ناك اذإ )٣(

)ج ،ب ،أ(8 ةناخلا يف بولطم

لزاب ةيقافتا اهطرتشت )٤(

دحاو نم رثكأ ددعلا ناك اذإ ةمئاقلا قفرا )5(

 كلذ طرتشت ةينطولا نيناوقلا تناك اذإ )٦(

جورخلا كرامج بتكم وأ لاسرإلا/ريدصتلا دلب -٠2
دلبلا ترداغ دق هذه لقنلا ةقيثو يف اهفصو دراولا تايافنلا نإ
: خيراتب
: عيقوتلا
: متخلا

لوخدلا كرامج بتكم وأ دصقملا/داريتسالا دلب -12
دلبلا تلخد دق ةقيثولا هذه يف اهفصو دراولا تايافنلا ّنإ
: خيراتب
: عيقوتلا
: متخلا

)ينطولا عيرشتلا كلذ بلطت اذإ( كرامجلا بتاكم لامعتسال ةصصخم

روبعلا نادلب ىدل كرامجلا بتاكم ماتخأ -22

: دلبلا مسا
لوخدلا

: دلبلا مسا
لوخدلا

جورخلا

جورخلا

: دلبلا مسا
لوخدلا

: دلبلا مسا
لوخدلا

جورخلا

جورخلا

ةكرحلا ةقيثو يف ةمدختسملا زومرلل تارصتخملا ةمئاق

)11 ةناخلا( ةلازإلا تايلمع
١Dكلذ ىلإ امو ،ضرألا وشح ،لثم( اهقوف وأ ضرألا لخاد بيسرتلا(
2Dىلإ امو ةبرتلا يف ةينيطلا وأ ةلئاسلا تايافنلل يويحلا للحتلا ،لثم( ضرألا ةجلاعم
)كلذ
٣Dوأ ةيحلملا بابقلاو رابآلا لخاد خضلل ةلباقلا تايافنلا نقح ،لثم( قيمعلا نقحلا
)كلذ ىلإ امو ًايعيبط ةنوكتملا تاعدوتسملا

٤Dكربلاو رـــفحلا لـــخاد ةـــينيطلا وأ ةـــلئاسلا تاــــيافنلا عـــضو ،لـــثم( يـــحطسلا عـــيمجتلا
)كلذ ىلإ امو ةيلحاسلا تاريحبلاو
5Dةاطغمو ةصارتمو اهتاذب ةمئاق رفح يف تايافنلا عضو ،لثم( ًاصيصخ ةممصم رفح
)كلذ وحنو ،ةئيبلا نعو ىرخألا نع ةلوزعم اهنم لكو
٦Dتاطيحملا /راحبلا ادع يئام زّيح لخاد فيرصتلا
٧Dرحبلا عاق يف رمطلا كلذ يف امب تاطيحملا /راحبلا لخاد فيرصتلا
8Dتابكرم اهنع جتنت يتلاو ،قحلملا اذهب رخآ ناكم يأ يف ةددحملا ريغ ،ةيجولويبلا ةجلاعملا
قحلملا اذه يف ةروكذملا تايلمعلا نم يأ ةطساوب اهنم صلختلا يرجي ةيئاهن جئازم وأ
٩Dيتلاو قحلملا اذهب رخآ ناكم يأ يف ةددحملا ريغ ،ةيئايميكلا ةيئايزيفلا ةجلاعملا
يف ةروكذملا تايلمعلا نم يأ قيرط نع اهنم صلختلا يرجي جئازم وأ تابكرم اهنع جتنت
)كلذ ىلإ امو بيسرتلاو ةلداعملاو سيلكتلاو فيفجتلاو ريخبتلا لثم( عرفلا اذه
٠١Dضرألا ىلع ديمرتلا
١١Dرحبلا يف ديمرتلا
2١Dكلذ وحنو ،مجنم لخاد تايواحلا عضو لثم( مئادلا نيزختلا(
٣١Dةمئاقلا هذه يف ةروكذملا تايلمعلا نم يأ ىلإ ةلاحإلا لبق جزملا وأ طلخلا
٤١Dةمئاقلا هذه يف ةروكذملا تايلمعلا نم يأ ىلإ ةلاحإلا لبق فيلغتلا ةداعإ
5١Dةمئاقلا هذه يف ةروكذملا تايلمعلا نم يأ ىلإ ةلاحإلا راظتنا يف نيزختلا

)11 ةناخلا( نيمثتلا تايلمع
١Rوأ )رشابملا ديمرتلا يف ادع(ً ادوقو اهفصوب لامعتسالا
ةـيساسأ ةــفصب لاــمــعــتسالا / ةــقاــطــلا دــيــلوــتــل ىرــخأ لــئاسو
 ةقاطلا ديلوتل ىرخأ ةليسو وأً ادوقو اهفصوب
2Rدادرتسالا /صالختسالا يف ةمدختسملا تابيذملا
٣Rلمعتست ال يتلا ةـــيوضعلا داوــــملا صالــــختسا/نارود ةداــــعإ
تابيذمك
٤Rةيندعملا تابكرملاو نداعملا صالختسا/نارود ةداعإ
5Rىرخألا ةيوضعلا ريغ داوملا صالختسا/نارود ةداعإ
٦Rةيدعاقلا داوملا وأ ضامحألا عاجرتسا
٧Rثولتلا ضفخل ةمدختسملا تانوكملا دادرتسا
8Rةدعاسملا لماوعلا نم تانوكملا دادرتسا
٩Rةديدجلا تالامعتسالا وأ ةلمعتسملا تويزلا ريركت ةداعإ
تويزلل ىرخألا

٠١Rيدؤت وأ ةعارزلا ىلع عفنلاب دوعت يتلا ضرألا ةجلاعم
ةئيبلا نيسحت ىلإ
١١Rتايلمعلا نم يأ نع ةجتانلا ةيقبتملا داوملا تامادختسا
٠١R ىلإ١R نم ةمقرملا

2١Rنم ةمقرملا تايلمعلا نم يأ ىلإ ةلاحإلل تايافنلا لدابت
١R١١ىلإR
٣١Rهذه يف ةروكذم ةيلمع يأ ءارجإ ضرغب داوملا عيمجت
.ةمئاقلا

)٧ ةناخلا( فيلغتلا عاونأ

ليمرب -١
يبشخ ليمرب -2
لئاوسلا لقن وأ نزخل بلع/نولاج -٣
قودنص -٤
سيك -5
بكرم فيلغت -٦
طغضلاب لمعي ءاعو -٧
بئاس -8
)اهددح( ىرخأ لاكشأ -٩

 )٤1 ةناخلا( ةدحتملا ممألا ةئفو)H( يرفشلا مقرلا
صئاصخلا
راجفنالل ةلباقلا داوملا
لاعتشالل ةلباقلا لئاوسلا
لاعتشالل ةلباقلا ةبلصلا داوملا
يئاقلتلا لاعتشالل ةضّرعملا تايافنلا وأ داوملا
ءاملا ةسمالم دنع لاعتشالل ةلباق تازاغ قلطت يتلا تايافنلا وأ داوملا
تادسكؤملا
ةيوضعلا تاديسكوربلا
)ةداحلا راثآلا تاذ( ةّماسلا داوملا
ةيدعملا داوملا
ةلاكآلا داوملا
ءاملا وأ ءاوهلا ةسمالم دنع ةّماس تازاغ قالطإ
)ةنمزملا وأ ةرخأتملا راثآلا تاذ( ةّماسلا داوملا
ةئيبلل ةّماسلا داوملا
ىرخأ ةدام جاتنإ ىلع ،اهنم صلختلا دعب ام ةليسوب ةرداقلا داوملا

نم يأب ةزيمتم نوكتو حشرلا نع جتنت دق يتلا داوملا اهتلثمأ نمو
.هالعأ ةجردملا صاوخلا

ةدحتملا ممألا ةئف
١
٣
١.٤
2.٤
٣.٤
١.5
2.5
١.٦
2.٦

8
٩
٩
٩
٩

يرفشلا مقرلا
١H
٣H
١.٤ H
2.٤ H
٣.٤ H
١.5 H
2.5 H
١.٦ H
2.٦ H

8 H
٠١ H
١١ H
2١ H
٣١ H

     .)٨ ةناخلا( لقنلا لئاسو
R =يرب قيرط
T =ديدح ةكس  /راطق 

W =ةيلخادلا ةيئاملا قرطلا

)٣1 ةناخلا( ةيداملا صاوخلا
لئاس -5    .قوحسم/يقوحسم     -١
يزاغ -٦بلص      -2
)اهددح( ىرخأ لاكشأ -٧ةنيجع/جزل      -٣
ةأمح لكش يف    -٤

S =رحبلا
A =وجلا
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 عبارلا قحلملا
ةصاخلا تايافنلا بيضوت تايفيك

اهلقنو اهمسوو ةرطخلا

ةصاخلا تايافنلا بيضوت تايلمع بيجتست نأ بجي
 : ةيتآلا تابلطتملل ،ةكرحلل ةهجوملا اهلقنو اهمسوو ةرطخلا

نوكت يتلا ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا فّلغت نأ بجي–
ميظنتلل اقبط اهلقنو اهمسو متيو ،دودحلا ربع ةكرح لحم
 ،هب لومعملا

ةصاخلا تايافنلا مضت يتلا تافلغملا يوتحت نأ بجي –
ديدحتب حمستو اهوحم رذعتيو حوضوب أرقت تاقصلم ةرطخلا
،اهيوتحت يتلا ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا

يف ةلوقنملا ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا عضوت نأ بجي–
اهتلاحو تايافنلا هذه ةعيبط رابتعالا نيعب ذخأت تافلغم
،اهتروطخ ىدمو

ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا تاقصلم نمضتت نأ بجي –
: ةيتآلا تامولعملا

،”ةرطخ ةصاخ تايافن “ ةرابع •

ةـــــــمئاق بـــــــــــسح ،ةرــــــــطخلا ةــــــــــصاخلا ةـــــــياـفنلا زــــــــــمر •
،تايافنلا

ةرطـخلا ةصاخلا تاـيافنلا ةروطـخ ريياعم ىلإ ةراــشإلا •
٤٠١-٦٠ مــــــقر يذـــــــيفنتلا موـــــسرـملا ماـــــكـحأ بــــــجوـمب ةددـــــحـملا
٦٠٠2 ةنس رياربف82 قــفاوملا٧2٤١ ماــــع مرـــحم٩2 يف خّرؤــــملا

،هالعأ روكذملاو

جتنم ناونعو مسا( ةرطخلا ةصاخلا ةيافنلا ردصم •
،)هيلإ لسرملاو زئاحلا وأ /و

 ،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ةهجو •

ةـــــصاخلا تاــــــيافنلا لـــــــقن لــــــئاسو  مّمــــــــصت نأ بـــــــجي–
تايافنلا ةروـطخ صـــــئاصخو ةـــــعيبط عــــم مءالـــــتتل ةرـــــطخلا
،ةلوقنملا

ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا لقن لئاسو لمحت نأ بجي–
ةيغب ةلوقنملا تايافنلا ةئفب ةصاخ ةحضاو ةيجراخ ةراشإ

،اهببست دق يتلا راطخألا اذكو اهتعيبط ديدحت

تايافن عــــم ةرــــطخلا ةـــــصاخلا تاــــيافنلا طـــــلخ عـــــنمي–
ةـــــياغ ىلإ اــــهقالطنا ةـــــظحل نـــــم لــــــقنلا ةــــيلمع لالـــــخ ىرـــــخأ
ةراشإلا ّمتت ام بسح ةلازإلا وأ نيمثتلا ةأشنم يف اهمالتسا
،راطخإلا ةقيثو يف هيلإ

لقن ةيلمع لك لالخ صرحي نأ لغتسملا ىلع نّيعتي–
ةـصاخلا تاــــــيافنلا ردـــــصم دــــــيدحت ىلــــــع ،هــــــتيلوؤسم ىلــــــعو
 .ةرطخلا

ىلوألا ىدامج٦1 يف خّرؤم11-٩1 مقر يذيفنتموسرم
مــــمتي ،٩1٠2 ةــــنس يـــــفناج٣2 قــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــــع
٨ يف خّرؤـــــــملا2٦2-2٠ مــــــقر يذـــــــيـــــفنتلا موــــــــسرملا

تـــــــــــشغ٧1 قـــــــفاوـــملا٣2٤1 ماـــــــع ةـــــــيناثلا ىداـــــــــمج
ينطولا زـــــكرملا ءاـــــشنإ نـــــمــــــضتملاو2٠٠2ةــــــــــنـــس

.ءاقن رثكأ جاتنإتايجولونكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلاىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٠١–٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١ ماع ىلوألا
،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا

ىدامج٧2 يف خّرؤملا٩٠–٤٠مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قــلعتملاو٤٠٠2 ةــــــنس تـــــشغ٤١ قـــــفاوملا52٤١ ماـــــع ةــــيناثلا

،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةددجتملا تاقاطلا ةيقرتب

خّرؤملا2٤2–٧١ مــقر يــــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ5١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2–٧١ مـــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو–
٧١٠2 ةــــنس تــــشغ٧١قـــــفاوملا8٣٤١ ماــــع ةدـــــعقلا يذ52 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا2٦2–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2٠٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا٣2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8 يف

جاــــتنإ تاــــيجولونكتل يــــنطولا زــــــكرملا ءاـــــشنإ نـــــمضتملاو
،ءاقن رثكأ

خّرؤملا٤٦٣–٧١ مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
٧١٠2 ةنس ربمسيد52 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام مسري

ةداملا ماكحأ ميمتت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
ىدامج8 يف خّرؤملا2٦2–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم5
ءاشنإ نمضتملاو2٠٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا٣2٤١ ماع ةيناثلا
.ءاقن رثكأ جاتنإ تايجولونكتل ينطولا زكرملا

يذيفنتلا موسرملا نم5 ةداملا ماكحأ  ممتت:2 ةداملا
قفاوملا٣2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خرؤملا2٦2–2٠ مقر
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو2٠٠2 ةنس تشغ٧١


