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ةّيميظنتميسارم
ىدامج٥ يف خّرؤملا٤١–٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو –

دّدحي يذلا٥8٩١ ةنس رياني62 قفاوملا٥٠٤١ ماع ىلوألا
،لّدعملا ،اهلالغتساو مييختلا نكامأ صيصخت طورش

يف خّرؤملا7٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا6٤–٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠٠٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٠2٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

اهريسو اهميظنت ددحيو ةيقدنفلا تاسسؤملا فّرعي يذلا
،مّمتملا ،اهلالغتسا تايفيك اذكو

خّرؤملا٠٣١–٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠٠٠2 ةنس وينوي١١ قفاوملا١2٤١ماع لوألا عيبر8 يف

طورشو بتر ىلإ ةيقدنفلا تاسسؤملا فينصت ريياعم ددحي
،لّدعملا ،كلذ

خّرؤملا2٣١–٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠٠٠2 ةنس وينوي١١ قفاوملا١2٤١ ماع لوألا عيبر8 يف

،كلذ طورشو ةيقدنف ةسسؤم ريسم دامتعا تايفيك ددحي

خّرؤملا٤٣١–٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠٠٠2 ةنس وينوي١١ قفاوملا١2٤١ ماع لوألا عيبر8 يف

،ةيقدنفلا تاسسؤملا ةبترل ةّنيبملا ةراشلا ددحي

يف خّرؤملا٩6–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس رياربف٩١ قفاوملا82٤١ ماع رفص لوأ

هاــــــيملا لالـــــــغتساو لاـــمعتسا زاــــيتما حنم تاـيفيكو طورـش
،لّدعملا ،ةيومحلا

يف خّرؤملا٥٠–6١ مقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
يذـــــلا6١٠2 ةــــنس رـــــــياني٠١ قــــــفاوملا7٣٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر٩2
،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص دّدحي

: يتأي ام مسري

٤6و٥٥و٤٥و2٥و٥ داوملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٩١٤١ ماع ناضمر٩١ يف خّرؤملا١٠–٩٩ مقر نوناقلا نم
فدهي ،ةقدنفلاب ةقلعتملا دعاوقلا دّدحي يذلا٩٩٩١ ةنس رياني6
طورــش دّدــحيوةــيقدنفلا تاــسسؤملا فــيرعت ىلإ موــسرملا اذــه
.اهيّريسم دامتعاواهفينصتواهلالغتسا تايفيكو

0٤٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤم٨٥١-٩١ مقر يذيفنتموسرم
تاـــــسسؤملا فّرــــــعي ،٩١02 ةـــــنس لــــــيربأ03قــــــفاوملا
اـــــــهلالـــــــــــغتسا تّايـــــــــــفيكو طورـــــــــــــش ددــــــــحيوةــــــــيقدـــــنفلا

.اهيّريسم دامتعاو اهفينصتو
––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداملا اـــميسال ،روـــــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص٠2 يف خّرؤملا٤٠–67 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو67٩١ ةنس رياربف٠2 قفاوملا6٩٣١

ناــــــجل ءاـــــشنإو عزـــــفلاو قـــــيرحلا راــــطخأ نــــم نــــمألا نادــــــيم يف
،ةيندملا ةيامحلاو ةياقولل

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٩2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ريمعتلاو ةئيهتلاب

ناضمر٩١يف خّرؤملا١٠–٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دــــــعاوقلا دّدـــحي يذـــــلا٩٩٩١ ةـــنس رــــياني6 قـــــفاوملا٩١٤١ ماــــع
،ةقدنفلاب ةقلعتملا

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٠١–٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩١ قـــفاوملا٤2٤١ ماـــــــع ىلوألا

 ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

ىدامج72 يف خّرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

رفص٩2 يف خّرؤملا٣٠–٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو٩٠٠2ةنس رياربف٥2 قفاوملا٠٣٤١ ماع
،لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

عيبر82 يف خّرؤملا7٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قـــــــلعتملاو2١٠2 ةــــــنس رـــياربف١2 قــــــفاوملا٣٣٤١ ماــــــع لوألا

،ةـــيالولاب

ماع رفص٠2 يف خّرؤملا6٣–67 مقر موسرملا ىضتقمبو –
راطخأ نم ةيامحلاب قلعتملاو67٩١ ةنس رياربف٠2 قفاوملا6٩٣١
،روهمجلا لابقتساب ةصاخلا تاسسؤملا يف عزفلاو قيرحلا
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ةـــــــسسؤم لـــــــطعلا ةـــــيرق وأ يـــــحايسلا بــــــــــكرملا:٥ ةداملا
لخاد دجاوتت ،ةعّمجم وأ ةلزعنم ،ءاويإلل تادحو ريجأتلل رّفوت
وأ تاهيلاش وأ ققش تاــــعومجم لــــخاد وأ قداــــنف ةدـــــع وأ قدــــنف
 .تاهولاغنب

ةحارلاو ماعطإلاو ةيراجتلا تامدخلا فلتخم رفوت امك
.هيفرتلاو ةضايرلاو باعلألاو

)٣( ةثالث يف لطعلا ىرق وأ ةيحايسلا تابّكرملا بّترت
: فانصأ

   ،موجن٣ : لّوألا فنصلا –

 ،ناتمجن : يناثلا فنصلا –

.ةدحاو ةمجن : ثلاثلا فنصلا –

،رّفوت ةسسؤم ةيقدنفلا ةماقإلا وأ قدنفلا ةقش:6 ةداملا
،ةـــــعّمجم وأ ةلزــــعنم ققـــــش لــــكش يف ءاوـــــيإلل تادـــــحو ،رـــــــيجأتلل
   .خبطمب ةزهجمو

.هيفرتلاو ماعطإلا تامدخ نمضي نأ نكمي امك

)٣( ةثالث يف ةيقدنفلا تاماقإلا وأ قدانفلا ققش بترت
: فانصأ

   ،موجن٣ : لّوألا فنصلا –

 ،ناتمجن : يناثلا فنصلا –

.ةدحاو ةمجن : ثلاثلا فنصلا –

برقلاب عقت ةسسؤم قيرطلا لزن وأ ليتوملا:7 ةداملا
نوـــــــلكشتي نــــــيرام نــــئابزل ،رـــــيجأتلل رّفوـت قــــيرط روــــحم نــــــم
فرغ لكش يف ءاويإلل تادحو ،قيرطلا يلمعتسم نم اساسأ
.ةلصفنم ةحنجأ لكايه يف وأ /و ىنبم يف عقت

.طيشنتلاو ماعطإلا تامدخ رفوي نأ نكمي امك

: فانصأ )٣( ةثالث يف قيرطلا لزن وأ ليتوملا بّتري

   ،موجن٣ : لّوألا فنصلا –

 ،ناتمجن : يناثلا فنصلا –

.ةدحاو ةمجن : ثلاثلا فنصلا –

نمض عقت ءاويإلل ةسسؤم يحايسلا ّميخملا:٨ ةداملا
وأ تاهيلاش ،ريجأتلل ،رّفوت ،ةسورحمو ةقلغمو ةأيهم ةحاسم
لابقتسال ةهجوم نكامأ وأ ةفيفخ لكايه لكش ىلع تاهولاغنب
ةيرورض ةفيفخ تازيهجت مضتو ،مييختلا نيدصاقلا صاخشألا

.مهتماقإل

لوألا لصفلا
ةيقدنفلا تاسسؤملا فيرعت

اذـــــــــــــــــه موــــــــــــــــــهــــفم يف ،ةـــــــــــيــــقدـــــــنف ةـــــــــــــسسؤــــــمب دـــــــــــــــصــــــقـــي :2 ةداــــــملا
وأ نيرام نئابز لبقتست يراجت عباط تاذ ةسسؤم لك ،موسرملا

تامدخ اساسأ مهل رفوتو ،مهل انكس اهوذختي نأ نود نيميقم
.اهب ةطبترملا تامدخلاب ةبوحصم ةماقإلا

اــــهعون ىلإ رــــظنلاب ،ةــــيقدنفلا ةــــسسؤملا دّوزــــت نأ نـــكمي
هزنتلاو ةيلستلاو ماعطإلا تامدخ مّدقت قفارمب ،اهدوجو ناكمو
تارمتؤملاو ةضايرلاو ةحارلاو ةيهافرلاو يوادتلاو طيشنتلاو
ةـــطشنألا عــــيمجو ةــــهزنلا ءاــــنيمو )اـــنيراملا( يرـــحبلا عـــمجملاو
.ةحايسلاب ةقلعتملا ىرخألا

،موسرملا اذه عوضوم ،ةيقدنفلا تاسسؤملا:3 ةداملا
 : يه

 ،قدانفلا  –

 ،لطعلا ىرق وأ ةيحايسلا تابكرملا –

 ،ةيقدنفلا تاماقإلا وأ قدانفلا ققش –

 ،قيرطلا لزن وأ تاليتوملا –

.ةيحايسلا تامّيخملا –

ةروـــــكذملا تاـــــسسؤملا ىلـــــع موــــسرملا اذــــــه ماـــــكحأ قــــــبطت
هايمب ةجلاعملا زكارمو ةيومحلا تاطحـملا نمض ةجمدملا هالعأ
٩6–7٠ مــــــــقر يذــــــــــيفنتلا موــــــسرملا ماــــــــــكحأ يف ةددـــــــــــــحـملا ،رــــــحبلا
7٠٠2 ةـنس رــــياربف٩١ قـــــفاوملا82٤١ ماـــــع رــــــفــص لوأ يف خّرؤـــــملا

.هالعأ روكذملاو

،ءاويإلل تادحو ،ريجأتلل ،رّفوت ةسسؤم قدنفلا:٤ ةداملا
يف وأ /و ىنبم يف عقت ،ءاضتقالا دنع ةحنجأو فرغ لكش يف
.ةلصفنم ةحنجأ لكايه

.طيشنتلاو ماعطإلا تامدخ نمضي نأ نكمي امك

: فانصأ )٥( ةسمخ يف قدانفلا بّترت

   ،موجن٥ : لّوألا فنصلا –

 ،موجن٤ : يناثلا فنصلا –

 ،موجن٣ : ثلاثلا فنصلا –

 ،ناتمجن : عبارلا فنصلا –

.ةدحاو ةمجن : سماخلا فنصلا –
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دـــــض نــــــمألا دــــــعاوقل ةــــــقباطملا ةـــنياعم نـــم ةـــــــخسن –
ةصتخملا ةيندملا ةيامحلا حلاصم اهمّلست ،قيرحلا رطاخم
،ايميلقإ

ةواقنلاو ةفاظنلا دعاوقل ةقباطملا ةنياعم نم ةخسن –
،ايميلقإ ةصتخملا ةيحصلا حلاصملا اهمّلست ،ةيمومعلا

قداصت ،ةسسؤملل يلخادلا نمألا ططخم نم ةخسن –
،ايميلقإ ةصتخملا نمألا حلاصم هيلع

،ّيونعملا صــخـــشلل يـــــساسألا نوــــــناقلا نــــــم ةـــــخسن –
.ةلاحلا بسح

فينصتلا رارقو لالغتسالا ةصخر جذامن دّدحت :١١ ةداملا
رــــيزولا نــــــم رارـــــق بــــــــــجومب ةــــيقدنفلا ةــــــــسسؤملا ّريــــــــسم داـــــمتعاو
.ةــــحايسلاب ّفلكملا

يناثلا مسقلا
ةيقدنفلا تاسسؤملا لالغتسا

ةيقدنفلا تاسسؤملا لالغتسا صخر مّلسي:2١ ةداملا
ءانب ايميلقإ صتخملا يلاولا ،هالعأ٣ ةداملا يف ةروكذملا

.ةحايسلاب فّلكملا يئالولا ريدملا نم حارتقا ىلع

ةسارد راطإ يف ةينعملا نمألا حلاصم راشتست:3١ ةداملا
.لالغتسالا صخر تابلط

: ةصخرلا ضفرت:٤١  ةداملا

،اهميلستل ةيرورضلا طورشلا رفوتت مل اذإ–

.ةيبلس نمألا حلاصم تايرحت جئاتن تناك اذإ–

قرطلا لكب ةصخرلا بلاط ىلإ الّلعم ضفرلا رارق غّلبي
.ةمئالملا

صوصنملا ةيرادإلا تابوقعلا ةــــلئاط تـــــحت:٥١ ةداملا
٩١٤١ ماع ناضمر٩١ يف خّرؤملا١٠–٩٩ مقر نوناقلا يف اهيلع
أرطي رييغت لك ،هالعأ روكذملاو٩٩٩١ ةنس رياني6 قفاوملا

مـــــلع ىلإ ىــــــهني نأ بـــــجي ةـــــصخرلا بــــــلط رــــــصانع يف اـــــقحال
.ةحايسلاب ةفّلكملا ةيئالولا ةيريدملا حلاصم

الو لزانتلل ةلباق ريغ لالغتسالا ةصخر:6١ ةداملا
.اهتيكلم لقن نكمي

قوـقحلا يوذ نــــــكمي ،كلاـــــملا ةاـــفو ةـــــلاح يف ،هــــّنأ رـــــيغ
مهلاثتما ةطيرش ةيقدنفلا ةسسؤملا لالغتسا يف رارمتسالا

ةدــحاو )١( ةـــنس نـــــع دــــيزي ال لـــــجأ يف موــــسرملا اذــــه ماــــكحأل
.ةافولا خيرات نم ،ديدجتلل ةلباق

،مييختلل ءاويإلا تادعمب ةزهجم نكامأ رفوي نأ نكمي امك
.ةلقنتم وأ ةتباث

.يعامج ماعطإو ةيحص تامدخ لمشي نأ يغبنيو

: فانصأ )٣( ةثالث يف ةيحايسلا تامّيخملا بّترت

   ،موجن٣ : لّوألا فنصلا –

 ،ناتمجن : يناثلا فنصلا –

.ةدحاو ةمجن : ثلاثلا فنصلا –

يناثلا لصفلا
ةيقدنفلا تاسسؤملا لالغتسا تايفيكو طورش

اهرّيسم دامتعاو اهفينصتو

لوألا مسقلا
ةكرتشم ماكحأ

ةـــــيــقدـــنــــف ةــــســسؤــم لالغـــتـسا يــف عورــشـلا عـــضخـي:٩ ةداملا
: يلاوتلا ىلع لوصحلا ىلإ ،اهّريسم دامتعاو بتر يف اهفينصتو

،لالغتسا ةصخر–

،فينصت رارق–

.رّيسملا دامتعا–

،ةيقدنف ةسسؤم لالغتسال حشرتملا عدوي :0١ ةداملا
لباقم ،ةحايسلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا حلاصم ىدل ابلط
لالغتسالا ةصخر ىلع لوصحلل فلمب اقفرم ،مالتسا لصو
.ّريسملا دامتعاوفينصتلاو

: ةيتآلا قئاثولا فلملا نمضتي

لثمملل وأ بلاطلل ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –
ةسسؤملا ّريسمب ةصاخلا كلت اذكو ،يونعملا صخشلل ينوناقلا
 ،ةلاحلا بسح ،ةيقدنفلا

ةـــــسسؤملا ّريـــــسمل ةــــينهملا ةءاــــفكلل ةــــتبثملا قــــئاثولا –
صاخلا فينصتلا رايعمب ةقلعتملا طورشلل ةقباطم ،ةيقدنفلا

،هاندأ ددحم وه امك ،اهب

زاــــيتمالا وأ راـــــجيإلا وأ ةـــــيكلملا دـــــنس نـــــم ةـــــخسن –
 ،ةيقدنفلا ةسسؤملل

ةزجنملا لاـــغشألل ةــــقباطملا ةنياعم نــــم ةــــخسن –
ىداــــمج٤١ يف خّرؤـــــملا٩2–٠٩مـقر نوـناقلا ماــكحأل اــــقبط

روكذملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا
،هالعأ
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ةنجللا يأر عالــطتسا دــــــعب ،يلاوـــــــلا ردــــــصي:02 ةداملا
ىلإ ةــيقدنفلا تاـــسسؤملا فـــينصت ،رارـــق بــــجومب ةــــيئالولا

 .بتر

يلخادلا اهماظن ىلع ةيئالولا ةنجللا قداصت:١2 ةداملا
.ةقفاوملل يلاولا ىلإ هلسرتو

اميف اهيأر ءادبإب ةيئالولا ةنجللا لفكتت:22 ةداملا
: يتأي

عم ةيقدنفلا تاسسؤملا فينصت تابلط ةقباطم–
،ةقفاوملا ريياعملا

ىلعأ ةبتر يف ةيقدنفلا تاسسؤملا فينصت ةداعإ–
.ىندأ ةبتر يف اهفينصت طاقسإ وأ

 :ساسأ ىلع اهيأر ةيئالولا ةنجللا يلدت:32 ةداملا

،هالعأ٠١ ةداملا يف ةددحـملا قئاثولا –

ةرازولاب ةصتخملا حلاصملا هترجأ يذلا شيتفتلا ريرقت –
ءاضعأ اهب ماق يتلا ةيناديملا ةرايزلا جئاتن وأ ةحايسلاب ةفلكملا

.فينصتلا ةنجل

)٥( ســــــمخ لـــــــــك فــــــينصتلا دــــــــيدجت ّمــــــتي:٤2 ةداملا
.تاونس

ماكحألا ةاعارم عم ،فينصتلا ةعجارم ردصي نأ نكمي
: ةيتآلا

،قباسلا فينصتلا ديكأت –

رــــــــفوتت اـــــمدنع ىلـــــعأ ةبـــــــتر يف فــــــــينصتلا ةداـــــعإ–
هذـهل ةـــطرتشملا صئاــــصخلا لــــــك ىلـــــع ةــــيقدنفلا ةــــــــسسؤملا
،ةبترلا

امدنع ،راذعإلا دعب ،ىندأ ةبتر يف فينصتلا طاقسإ –
ةبترلا طورش عم ةـيقدنفلا ةــسسؤملا صــئاصخ قــــفاوتت ال
.قباسلا فينصتلاب ةطبترملا

.ةرتفلا هذه لالخ فينصتلا اذه ةعجارم نكميو

ةراش عــضوب حوــــنمملا فـــــينصتلا دّـســــــجي:٥2 ةداملا
.ةيمسر فينصت

يسيئرلا لخدملا دنع ةعوضوملا ةحوللا ،ةراشلاب دصقي
.ةيقدنفلا ةسسؤملل

ةينطولا ةلاكولا فرط نـم ،يلاـــم لــــباقمب ،ةراــــشلا ّملــــست
.فينصتلا رارق ميدقت ىلع ءانب ،ةحايسلا ةيمنتل

ةــــــــسسؤملا لالـــــــــغتسا ةـــــــصخر بـــــــــــحاص مزــــــــــلي:7١ ةداملا
،رهشأ )6( ةتس هاصقأ لجأ يف طاشنلا يف عورشلاب ةيقدنفلا
.اهمالتسا خيرات نم ءادتبا

لــــجألا يف طاـــــشنلا يف ةـــــصخرلا بــــــحاص عرـــــشي مــــــل اذإ
،ةصخرلا تــمّلس يـــتلا ةـــــطلسلا ىلع نّيعـــــتي ،هالـــــعأ ددــــــحـملا
ةتس لجأ يف ةيقدنفلا ةسسؤملا لالغتسا يف عورشلل هراذعإ
.رهشأ )6(

ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا رماوألل هلاثتما  مدع ةلاح يفو
ةصخرلا بــحس ةــــطلسلا ررـــــقت ،لــــجألا اذــــه ءاــــضقنا دعــــبو هالـــــعأ
.اهيلع لوصحلاب تحمس يتلا لاكشألا سفنب

ثلاثلا مسقلا
ةيقدنفلا تاسسؤملا فينصت

بــــــتر ىلإ ةـــــيقدنفلا تاـــــسسؤملا فّنــــصت:٨١ ةداملا
.موسرملا اذهب قحلملا يف ةددحم ريياعمل اقفو

فــــينصتل ةــيئالو ةنــــجل يلاولا ىدــــل أــــشنت :٩١ ةداملا
،”ةيئالولا ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت ،ةيقدنفلا تاسسؤملا

 : يتأي امك لكشتتو

 ،اسيئر ،ةحايسلاب فلكملا يئالولا ريدملا –

،ميظنتلاب فلكملا يئالولا ريدملا –

 ،ةراجتلاب فلكملا يئالولا ريدملا –

،ةحصلاب فلكملا يئالولا ريدملا –

،ةئيبلاب فّلكملا يئالولا ريدملا –

،ةفاقثلاب فّلكملا يئالولا ريدملا –

 ،ينطولا نمألل يئالولا ريدملا –

 ،ةيندملا ةيامحلل يئالولا ريدملا –

،ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا لثمم –

يّيــــنهمل الــــــيثمت رـــــثكألا مــــــيظنتلل يلـــــــحـملا لــــــــثمملا –
.ةقدنفلا

مكحب ،هنأش نم صخش يأب ةنجللا نيعتست نأ نكمي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم ،هتءافك

ةنامألا ةحايسلاب ةّفلكملا ةيئالولا ةيريدملا حلاصمّ ىلوتت
.ةيئالولا ةنّجلل ةينقتلا
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تاسسؤملا فينصت ةراش تافصاوم دّدحت:62 ةداملا
ريزولا نم رارق بجومب ،اهيلع ةلجسملا تانايبلاو ةيقدنفلا
 .ةحايسلاب ّفلكملا

عبارلا مسقلا
ةيقدنفلا ةسسؤملا رّيسم دامتعا

ةـــــيقدنفلا تاــــسسؤملا يرـــــّيسم تاداـــــمتعا ّملـــــسي:72 ةداملا
يئالولا ريدملا نــــم حارــــتقا ىلع ءانـــب ،اــــيميلقإ صــــتخملا يلاوــــلا
.ةحايسلاب ّفلكملا

ساــــــسأ ىلـــــع داــــــــمتعالا بــــــــلط يف يلاولاّ تبـــــــــي:٨2 ةداملا
هتءافكوةيقدنفلا ةسسؤملا ّريسم ةــيوه تـــبثت يتلا قــــئاثولا
ةــــــــــقباطملاوهالـــــــعأ٠١ ةداـــــملا يف اـــــــــهــيلع صوـــــــصنملا ،ةـــــــــينهملا
ددحم وه امك ،اهل قفاوملا فـــينصتلا راـــيعمب ةـــقلعتملا طورـــشلل

.موسرملا اذهب قحلملا يف

ةرادإ ةيلوؤسم دمتعملا رّيسملا لمحتي:٩2 ةداملا
ايلك غرفتلا هيلع نّيعتي ،ةفصلا هذهبو .ةيقدنفلا ةسسؤملا
 .طاشنلا اذهل

ةـــيقدنفلا ةـــسسؤملا لــــغتسم ىلــــع نّيـــــعتي:03 ةداملا
)١( ارهش ىدعــتي ال لـــجأ يف ،ةـــحايسلاب ةـــفلكملا ةرادإلا غالــــبإ

.هلمع دقع خسف وأ ةسسؤملا رّيسم ةلاقتساب ،ادحاو

،)2( نيرهش ىدعتي ال لــجأ يف ،نييعتب مزــــلي ،كلذ دـــــعـب
 .هالعأ اهيلع صوصنملا ماكحألل اقبط ادمتعم اديدج ارّيسم

سماخلا مسقلا
نعطلا ةنجل

ةنجل ،ةحايسلاب ّفلكملا ريزولا ىدل ،أشنت:١3 ةداملا
دوقعلاب ةـطبترملا تاــــجاجتحالا لــــك ةـــساردب لّفكتت نـــــعطلل
دامتعاو اهفينصتوةيقدنفلا تاسسؤملا لالغتساب ةصاخلا

 .اهّريسم

يــتآلا ءاـــضعألا نــــم نــــــــعطلا ةــــنجل لـــــــكشتت :23 ةداملا
: مهركذ

ةرازوـــــــلا يف ةــــيقدنفلا تاـــــطاشنلاب فّلـــــكملا رـــــيدملا –
 ،اـــسيئر ،ةـــحايسلاب ةـــفّلكملا

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

 ،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا لثمم –

 ،ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا لثمم –

 ،ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا –

.ةقدنفلا يّينهمل اليثمت رثكألا ميظنتلا نع لثمم –

ةيقدنفلا تاطاشنلاب ةفّلكملا ةـيريدملا حـلاصم ىلوتت
ةـــــــنجلل ةــــــينقتلا ةــــــنامألا ةـــــــــحايسلاب ةـــــــــــفّلكملا ةرازوــــــــــــلا يف

 .نعطلا

ءاـضعأ ةــــحايسلاب فّلــــــكملا رــــــيزولا نّيـــــعي:33 ةداملا
نومتني يتلا تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،نعطلا ةنجل

.ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل  ،اهيلإ

هضرعتويلخادلا اهماظن نعطلا ةنجل ّدعت:٤3 ةداملا
.ةقفاوملل ةحايسلاب فّلكملا ريزولا ىلع

ثلاثلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

،لالغتسالا ديق ةيقدنفلا تاسسؤملا لصاوت :٥3 ةداملا
لاثتمالا طرشب ،اهتاطاشن ةسرامم ،هالعأ٣ ةداملا يف ةدراولا

،ارهش )2١( رشع ينثا ىدــعـتي ال لــــجأ يف موـــسرملا اذـــه  ماــكحأل
.ةــــيمسرلا ةدــــــيرجلا يف هرـــــشن خـــــيرات نــــم ءادـــــتبا

6٤–٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا  ماكحأ ىغلت:63 ةداملا
ةــنس سراــــم لوأ قــــفاوملا٠2٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ٥2 يف خّرؤـــــــملا

اـــــهميظنت ددـــــحيو ةـــــيقدنفلا تاـــــسسؤملا فّرعـــــي يذــــــلا٠٠٠2
يذيفنتلا موسرملاو ،مّمتملا ،اهلالغتسا تايفيك اذكو اهريسو
١١ قـــفاوملا١2٤١ ماــــع لوألا عــــيبر8 يف خّرؤـــــملا٠٣١–٠٠٠2 مقر
تاسسؤملا فـــينصت رــــيياعم ددـــحي يذـــــلا٠٠٠2 ةــــنس وــــينوي
يذيفنتلا موسرملاو ،لّدـــــــــــعملا ،كلذ طورــشو بـتر ىلإ ةيقدنـــفلا

١١ قــــــفاوملا١2٤١ ماـــــع لوألا عــــــيبر8 يف خّرؤــــــملا2٣١–٠٠٠2 مــــــقر
رّيــــــسم داـــــمتعا تاـــــيفيك ددـــــحي يذـــــلا٠٠٠2 ةـــــنس وـــــينوي
يذـــيـــفـــنـــتـــلا موسرملاو ،كلذ طورــــــشو ةــــــــيـــقدـــنـــف ةـــــسسؤم
١١ قفاوملا١2٤١ ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤملا٤٣١–٠٠٠2 مــــقر
تاسسؤملا ةبترل ةّنيبملا ةراشلا ددحي يذلا٠٠٠2 ةنس وينوي
.ةيقدنفلا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذــــه رـــــشني:73 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٤2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون
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قحلملا
: ةيقدنفلا تاسسؤملا فينصتل ةكرتشملا ريياعملا -١

: كلسملا /جراخلا .١

: مالعإلا /ةراشإلا .2

:ةكرتشملا تالحملل ةيئابرهكلا تازيهجتلا .3

: ةكرتشملا ةيحصلا تازيهجتلا .٤

:لابقتسالا وهب .٥

: ةكرتشملا تاءاضفلا يف ءاخرتسالل تانولاص .6

: ةكرتشملا تاءاضفلا يف ءاوهلا فييكت .7

: ةكرتشملا تاءاضفلا يف لاصتالاو فتاهلا .٨

:ءاويإلا ةدحو يف مامحلا فشانمو شارفلا .٩

: ءاويإلا ةدحو ثاثأو تازيهجت .0١

.ةحلصملا لخدم نع لقتسم نئابزلا لخدم–
.ليللا يف ءاضمو لهس ،هيلإ راشم كلسم –
.ناتءاضم ةهجاولاو جراخلا –
.)تدجو نإ ،ةفرشلا كلذ يف امب( ةفيظن ةيجراخلا نكامألا –
.ةيلالقتسا لكب ةسسؤملا ىلإ ةكرحتملا يساركلا يوذ صاخشألا جولو ةيناكمإ –

.ةهجاولا ىلع ةرهاظ ةئيضم ،ةسسؤملا مسال ةلماح ةيجراخ ةحول –
.ةيجراخلا ةراشإلا تاتفال عيمج ةفاظنو ةنايص –

 .تارمملاو ملالسلاو تاقاورلاو ةكرتشملا تالحملا يف ةلاعف ةءاضإ –
.ئراوطلا جراخمل ةمئاد ةءاضإ–
.يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ةلاح يف ئراوطلا ةءاضإ –

.ءاسنلاو لاجرلل ةلقتسم –
عـــــم لسغم :ىلع يوتحتو ،ةنايصلاو ةفاظنلا نم ةيلاثم ةلاح يف ةيحص ةفرغ لك –

فيفجت ماظنو لئاسلا نوباصلا تاعزوم ،ةآرم ،نخاسو دراــــــب راــــج ءاـــــم دوـــــجو
+ )يـــــــئابرهك خاــــــفنم اـــــمإو دـــــحاولا مادـــــــختسالا تاذ ةــــــــشامقب وأ قروـــــــلاب امإ( دــــــــيلا

.ضاحرم
.)ةيعيبط وأ ةيكيناكيم( ةلاعف ةيوهت –
.ةيفاك ةءاضإ –
.ةكرحتملا يساركلا يوذ صاخشألل ةحاتم ةيحصلا قفارملا–

.ةزراب ةيهيجوت تاتفال دوجو–

.ةحارلاو ءاخرتسالاب حمسي ءاضف–
.ةفلتخملا تامادختسالا بسح ةفّيكم نكامألا ةءاضإ –

.فييكتلا / ةئفدتلا  –

.اس٤2/اـس٤2 حاتم فتاهلا–
.تينرتنإلا ةمدخ ريفوت –

.ةيفاضإ دئاسوو تايناطب–
.ةيفاك ةيمكب ماّمحلا فشانم –
.ماّمحلا فشانمو شارفلل يموي رييغت –

.قلاعم اهب بايثلا ةظفاح / ةنازخ –
.ليزن لكل ريونت زاهج عم ريرس ةدضنم–
.ةعتمألا ةلماح–
.ةآرم–
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)عبات(قحلملا

)عبات( : ءاويإلا ةدحو ثاثأو تازيهجت .0١

ءاوـــيإلا تادـــحو يف( نــــئاــــبزــــلا نــــمأ تازــــيــــهجت .١١
: )ةكرتشملا تاءاضفلاو

ةدــــحو لـــخاد( نــــئابزلا ةــــيهافر تازــــــيهجت .2١
: )ءاوــــيإلا

 : )ءاويإلا ةدحو لخاد( مامحلا تازيهجت .3١

: ةيراجتلا تالحملا .٤١

: ةنيمثلا ضارغألا ظفحل ةيديدحلا ةنازخلا .٥١

: لالغتسالا ومدختسم .6١

.ةلس–

.ةسسؤملل يفتاه ليلد–

.ةسسؤملل يلخادلا ماظنلا ضرع–

.ءالخإلا ةطخ /ةدجنلا تاميلعت ةقصلم–

.ةديج ةلاح يفو فيظن ثاثألاو تادعملا–

.لافطألل يفاضإ ريرس ريفوت ةيناكمإو ةّرسألا–

.نمألا تاميلعت ضرع –

.ةدجنلا جراخم ىلإ ةراشإلا تاتفال –

ةبقارملا ،نمألا ناوعأ( ةسسؤملل ةساسحلا طاقنلاو جراخملل ةلاعفلا ةيامحلا –

.)... ،دعب نع

.ناخدلا تافشاك –

.ليغشتلا نم ةديج ةلاح يف قيرحلا ةحفاكم ةكبشو قيرحلا ةأفطم –

.ءوضلا بجح لئاسو ريفوت  –

.يرارحلاو يتوصلا لزعلا لئاسو ريفوت –

.لسغم –

.شرم وأ ضوح –

.ةطالخ ةيفنح –

.اس٤2 /اـس٤2 ةدرابو ةنخاس هايم –

.ةديج ليغشت ةلاح يف ةرانإ زاهج –

.ةيلحملا ةيديلقتلا ةعانصلا تاجوتنم ضرعل تاهجاو وأ ةيراجت تالحم –

وأ لابقتسالا بتكم ىوتسم ىلع( نئابزلا فرصت تحت ةيديدح ةنازخ دوجو –

.)ءاويإلا ةدحو لخاد

.ىرخأ ةيبنجأ ةغل ىلإ ةفاضإلاب ةيزيلجنإلا ةغلل لابقتسالا يفظوم ناقتإ –

.فاك ددعبو نولهؤم نومدختسم –

.دحوم سابل ءادترا –

.نئابزلا عم رشابم لاصتا ىلع مه نيذلا نيمدختسملل ةبسنلاب ةراشلا عضو –

،لـــيمجتلا ،ةـــقالحلا( ساـــبللاو يـــندبلا رـــهظملاو ةـــيدسجلا ةــــفاظنلا دــــعاوق مارــــتحا –

نيمدختسملل ةبسنلاب )... قنعلا ةطبر ،ةعململا ةيذحألا ،رفاظألا ،رعشلا ةحيرست

.نئابزلا عم رشابم لاصتا ىلع مه نيذلا

.تازيهجتلل نسحلا ريسلاو ةيرارمتسالا نامضل ةنايصلا قرف –

ةـــــصصخملا كلـــــت نــــع ةـــــلصفنم نيـــــمدختسملا ضـــــيحارمو ســــــبالملا تاـــــنازخ –

.نئابزلل
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)عبات(قحلملا

: نئابزلا مالعإ .7١

: تازوجحلاب لفكتلا .٨١

: نوبزلا لابقتسا .٩١

: ةسسؤملا ةنايص .02

: ةسسؤملا ميمصت .١2

: نمألاو ةفاظنلا .22

.ةسسؤملاب صاخ باو عقوم رّفوت –

يف ةعوضوم ،ةديج ةلاح يفو ةدحّومو ةرهاظو ةحضاو ،ةيلخاد ةراشإ تاتفال –

.ةكرتشملا ءازجألا

.ةروشنملا تامولعملا نييحت –

ةيديلقتلا ةعانصلاب ةصاخلاو ةيفاقثلاو ةيحايسلا تاردقلا زربت تامولعم عضو –

.نئابزلا فرصت تحت ،ةيلحملا

،ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ ةمجرتم نوبزلا فرصت تحت ةعوضوملا ةيمالعإلا مئاعدلا –

.لقألا ىلع

.اهتجلاعمو نئابزلا ىواكش عمج ماظن دوجو –

.رثكألا ىلع ،تاّنر )٥( سمخ نوضغ يف ةيفتاهلا ةملاكملا ىلع درلا –

.تنرتنإلا قيرط نع زجحلا ةمدخ ريفوت –

.ةحضاو ةفصب هداشرإو ةوافحب نوبزلا لابقتسا –

.اهديدجتو ةسسؤملا ةنايصل ططخم عضو –

يف وأ / و يراـــــمعملا مــــــيمصتلا يف ةــــــيلحملا ةــــيفرحلاو ةـــــيفاقثلا داــــــــعبألا جاردإ –

.ةسسؤملا روكيد

.ةفرغ٠٠١ لكل )١( ةفرغ يف ايكرح نيقاعملل ةصصخم تازيهجت ريفوت –

.ءاويإلا تادحول يمويلا فيظنتلا –

نإ ،ءارضخلا تاحاسملاو ةكرتشملا نكامألل مئادلا فيظنتلاو ةلاعفلا ةفاظنلا –

.تدجو

لمعتست نيأ تالحملا ميظنت يف ”مامألا ىلإ ريسلا“ أدبمل مراصلا قيبطتلا –

.ةيئاذغلا داوملا

.ىرخألا نكامألا نع اياقبلاو تايافنلا نكامأ لصف –

.ةيفاكلا ةيكيناكيملا وأ ةيعيبطلا ةيوهتلا –

.ةيفاكلا ةيعانطصالا وأ ةيعيبطلا ةءاضإلا –

،ةمامقلا عضو ناكم كلذ يف امب ،ايئاوه اهفييكتو ةساسحلا نكامألا نيب لصفلا –

.ةلوهسب اهلسغ نكميو ةطّلبم هناردج نوكت
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)عبات(قحلملا

)عبات( : نمألاو ةفاظنلا .22

: ةئيبلا .32

لاـــمعتساو رـــــيضحتلاو نــــيزختلاو نـــــيومتلل ةــــحيحصلا تاـــــسرامملا مارـــــتحا –

.”ديربتلا ةلسلس“ و ةيئاذغلا داوملا عيزوتو

ربع ةلقنتملا ةيقليفلا ايريتكبلا رطاخم ةبقارم عم ،هايملا ةيعون ةبقارم –

.يئاوهلا فييكتلاو هايملا تآشنم

.ةدوجلا نامضو ةيتاذلا ةبقارملا ماظن عضو –

.ايرود اهديدجت عم ،نيمدختسملل زاربلا ليلاحتبو ةيبطلا تارايزلاب مايقلا –

.دهاشلا قبطلاب ظافتحالا –

.تارشحلاو ريصارصلاو ضوعبلا ىلع ءاضقلل لاعف ماظن –

.ناذرجلا ىلع ءاضقلل لاعف ماظن –

.ططقلا صوصخلا ىلعو تاناويحلا لوخد عنم –

.نكامألا لك يف ةينمألا ةءاضإلا –

.ةرهاظو ةحضاو ،قئارحلا نم ةمالسلا تاميلعت –

.فاك ددعب قئارحلا ةحفاكم تازيهجت –

.ةيندملا ةيامحلا حلاصم عم رشابملا يفتاهلا طبرلا –

.قئارحلا نم ةمالسلاو ءالخإلاو علهلاو ةدجنلل لاعف ططخم –

.ةسسؤملل يلخادلا نمألل لاعف ططخم –

.ةلديص ةبلع –

.هايملل نازخ –

.ئراوطلل يئابرهك دلوم –

.تايافنلل يئاقتنالا زرفلا –

.ةيئيبلا دعاوقلل ًاقفو ةبلصلاو ةلئاسلا تايافنلل يحصلا ءالخإلا –

.ةمسدلا داوملا ةيعوأ ةنايص –

.ةمئالم تايواح يف ةثولملا داوملا لزع –

.ءارضخلا تاحاسملا ةنايص –

.هايملا داصتقا ريبادت –

قطانملا يف ةصاخ ةيسمشلا ةقاطلل لاعفلا مادختسالاو ةقاطلا داصتقا ريبادت –

.ةيوارحصلا
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لابقتسالا ةمدخ دوجو -
/ بجاحلا ،لابقتسالا : عم
.قودنصلاو تامولعملا
ةحاسمب لابقتسالا  وهب -

.2م٠٩ نع لقت ال
/لابقتسالل ءاضف دوجو -

ةزاتمم ةلاح يف نولاص
.ةنايصلا نم
.ةعتمألا تابرع ريفوت -

.ةزاتمم ةيهافر -
نكامألاو مجسنم نييزت -
ةيهافربو ةبترم

.ةزاتمم

يف حابصلا روطف -
.ةعاقلا
.ةزاتمم ةيعون وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -
حابصلا روطفل هيفوب -
.عونتم ضرعو
بلطب ،ةفرغلا يف مّدقي -
.نوبزلا نم

نافنصم )2( نامعطم -
”موجن٤“ يف

رادم ىلع فرغلا ةمدخ -
.اس٤2/ اس٤2
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.ةزاتمم ةيهافر وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.رتم6,١ : ضرعلا -
.رارمتساب ةءاضم -
طاسب وأ داجسب ةاطغم -
وأ لاعتشالل لباق ريغ
.توصلل ةلزاع ةدام

:لابقتسالا .١

تانولاص .2

: ء اخرتسالل

روطف .3

: حابصلا

: ماعطإلا .٤

تاعاقلا .٥

اهيف مّدقُت يتلا

: تابورشملا

ةقورألا .6

ملالسلاو

: )*( تارمملاو

:قدانفلافينصتلةصاخلاريياعملا -2

ةبترلا

عيضاوملا

موجن )٥( سمخ

لابقتسالا ةمدخ دوجو -
/ بجاحلا ،لابقتسالا :عم
.قودنصلاو تامولعملا
ةحاسمب  لابقتسالا  وهب-

 .2م٠7 نع لقت ال
/لابقتسالل ءاضف دوجو -

ادج ةديج ةلاح يف نولاص
.ةنايصلا نم
.ةعتمألا تابرع ريفوت -

.ادج ةيلاع ةيهافر -
نكامأو مجسنم نييزت -
ةريبك ةيهافربو ةبترم
.ادج

يف حابصلا روطف -
.ةعاقلا
.ادج ةيلاع ةيعون وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -
حابصلا روطفل هيفوب -
.عونتم ضرعو
بلطب ةفرغلا يف مّدقي -
.نوبزلا نم

”موجن٤“يف فنصم معطم -

تاعاس يف فرغلا ةمدخ -
.تابجولا
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

ةيلاع ةيهافر وذ ثاثأ -
.ادج
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.رتم6,١ :ضرعلا -
.رارمتساب ةءاضم -
طاسب وأ داجسب ةاطغم -
وأ لاعتشالل لباق ريغ
.توصلل ةلزاع ةدام

موجن )٤( عبرأ

لابقتسالا ةمدخ دوجو -
/ بجاحلا ،لابقتسالا :عم
.قودنصلاو تامولعملا
ةحاسمب لابقتسالا  وهب -

.2م٠٥ نع لقت ال
/لابقتسالل ءاضف دوجو -

نم ةديج ةلاح يف نولاص
.ةنايصلا

.ةيلاع ةيهافر -
نكامألاو مجسنم نييزت -
.ةريبك ةيهافربو ةبترم

يف حابصلا روطف -
.ةعاقلا
.ةيلاع ةيعون وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -
عونتم حابصلا روطف -
.هيفوب وأ

يــــــــــف فـــــــنصــم مــــــــــعطم -
.”موجن٣ “
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.ةيلاع ةيهافر وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.رتم٥,١ :ضرعلا -
.رارمتساب ةءاضم -
طاسب وأ داجسب ةاطغم -
وأ لاعتشالل لباق ريغ
.توصلل ةلزاع ةدام

موجن )3( ثالث

لابقتسالا ةمدخ دوجو -
/ بجاحلا ،لابقتسالا :عم
.قودنصلاو تامولعملا
ةحاسمب لابقتسالا  وهب -

.2م٠٣نع لقت ال
/لابقتسالل ءاضف دوجو -

نم ةديج ةلاح يف نولاص
.ةنايصلا

.ةديج ةيهافر -
نكامألاو مجسنم نييزت -
.ةحيرمو ةبترم

.ةعاقلا يف حابصلا روطف -
.ةديج ةيعون وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

–

.ةديج ةيهافر وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.رتم٤,١ :ضرعلا -
.رارمتساب ةءاضم -
طاسب وأ داجسب ةاطغم -
وأ لاعتشالل لباق ريغ
.توصلل ةلزاع ةدام

)2( ناتمجن

.لابقتسالا بتكم دوجو -
ةحاسمب لابقتسالا وهب -

.2م٠2 نع لقت ال
/لابقتسالل ءاضف دوجو -

نم ةديج ةلاح يف نولاص
.ةنايصلا

.ةديج ةيهافر  -
نكامألاو مجسنم نييزت -
.ةحيرمو ةبترم

.ةعاقلا يف حابصلا روطف -
.ةديج ةيعون وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

–

.ةديج ةيهافر وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.رتم٤,١:ضرعلا -
.رارمتساب ةءاضم -
طاسب وأ داجسب ةاطغم -
وأ لاعتشالل لباق ريغ
.توصلل ةلزاع ةدام

)١( ةدحاو ةمجن
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2م٥١

2م6

مس٠٠١( نايدرف ناريرس -
x٠٠2ريبكريرس وأ )مس
.)مسx٠٠2مس٠8١(
فشانمو شارفلا -
تاذو ةفيظن ماّمحلا

.ةزاتمم ةيعون
ماـّمحلا فشانم رييغت -
.نوبزلا نم بلطب

.ليزن لكل ةكيرأ -
.زافلت -
.ةجالث -
.يسركب بتكم /ةلواط -
.ةنيز ةلواط -

.يجراخ طخ عم فتاه -
.تنرتنإلا ةمدخ ريفوت -

.يسيطانغم حاتفم -
.ةيدرف ةيديدح ةنازخ -

عم ،فييكتلا / ةئفدتلا -
نم اهطبض ةيناكمإ

.نوبزلا فرط
زاهج وأ ظاقيإلا ةمدخ -
.لقتسم راذنإ
باحرتلا داوم ريفوت -
،مسلب ،لوساغ ،نوباص(
.)...مامحتسالا ةعبق

ةــــــــيذحألا عــــيملت تادـــــعم -
عيملت ةلآ وأ ةفرغلا يف

ىوـــــتسم ىلــــــع ةــــــيذحألا
.قباطلا

تادعم نم مزلي ام ريفوت -
.ةطايخلا

يــــــــــــــــــك تادـــــــــــــعــــم رـــــــــــــيفوـــــت -
.سبالملا

ةحاسم .١-7
نيصخشل ةفرغلا
ءانثتساب( )2(
ماّمحلا

جراخملاو
: )*( )تافرشلاو

 ةحاسم.7-2

)*( ماّمحلا

شارفلا .٣-7

فشانمو

: ماّمحلا

تازيهجتلا .٤-7

:ثاثألاو

فتاهلا .٥-7

يف لاصتالاو

: فرغلا

تازيهجت .7-6

: نئابزلا نمأ

تازيهجت .7-7

: نئابزلا ةيهافر

تازيهجت .7-8

: ةيفاضإ

: ةفرغلا -7

2م٤١

2م٥

مس٠٠١(نايدرف ناريرس-
x٠٠2ريبك ريرس وأ )مس
.)مسx٠٠2مس٠8١(
فشانمو شارفلا -
تاذو ةفيظن ماّمحلا

.ادج ةيلاع ةيعون

.ليزن لكل ةكيرأ -
.زافلت -
.ةجالث -
.يسركب بتكم /ةلواط -
.ةنيز ةلواط -

.يجراخ طخ عم فتاه -
.تنرتنإلا ةمدخ ريفوت -

.يسيطانغم حاتفم -
.ةيدرف ةيديدح ةنازخ -

عم ،فييكتلا / ةئفدتلا -
نم اهطبض ةيناكمإ

.نوبزلا فرط
.ظاقيإلا ةمدخ -
باحرتلا داوم ريفوت -
،مسلب ،لوساغ ،نوباص(
.)...مامحتسالا ةعبق

ةيذحألا عيملت تادعم -
عيملت ةلآ وأ ةفرغلا يف

ىوتسم ىلع ةيذحألا
.قباطلا
نم مزلي ام ريفوت -
.ةطايخلا تادعم
يك تادعم ريفوت -
.سبالملا

2م٣١

2م٤

مس٠٩(نايدرف ناريرس -
xريرس وأ )مس٠٩١
.)مسx٠٩١مس٠٤١( ريبك
فشانمو شارفلا -
تاذو ةفيظن ماّمحلا

.ةيلاع ةيعون

.ليزن لكل يسرك -
.زافلت -
.ةجالث -
.يسركب بتكم /ةلواط -
.ةنيز ةلواط -

.يجراخ طخ عم فتاه -
.تنرتنإلا ةمدخ ريفوت -

.يسيطانغم حاتفم -

.فييكتلا / ةئفدتلا -
.ظاقيإلا ةمدخ -
باحرتلا داوم ريفوت -
،مسلب ،لوساغ ،نوباص(
.)...مامحتسالا ةعبق

–

2م١١

2م٣

مس٠٩(نايدرف ناريرس -
xريرس وأ )مس٠٩١
.)مسx٠٩١مس٠٤١( ريبك
فشانمو شارفلا -
ةلاح يفو ةفيظن ماآمحلا

.ةديج

.ليزن لكل يسرك -
.)بلطلا دنع( زافلت -

.فتاه -
.تنرتنإلا ةمدخ ريفوت -

–

.فييكتلا / ةئفدتلا -
.ظاقيإلا ةمدخ -

–

2م٠١

2م٣

مس٠٩(نايدرف ناريرس -
xريرس وأ )مس٠٩١
.)مسx٠٩١مس٠٤١( ريبك
فشانمو شارفلا -
ةلاح يفو ةفيظن ماّمحلا

.ةديج

.ليزن لكل يسرك -

.فتاه -
.تنرتنإلا ةمدخ ريفوت -

–

.فييكتلا / ةئفدتلا -
.ظاقيإلا ةمدخ -

–
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نع لقتسم ضاحرم -
.ماّمحلا

ةقالح ةنيكام سبقم -
.ةيئابرهك

.رعشلا ففجم -
.ماّمحلا يف فتاه -

قباطلا نم ءادتبا دعصم -
.)١( لوألا

،ةحلصملل دعصم -
دعصم نع لقتسم
نم ءادتبا( نئابزلا
.)لوألا قباطلا

عم ،تارايسلل فقوم -
.ةيفاك فّقوت نكامأ

يكو ليسغلا ةمدخ -
.نوبزلا سبالم

.ةيرادإلا تامدخلا -
/ تارمتؤملا ةعاق -

.مئالولا / ضورعلا
.ةيندبلا ةقايلل ءاضف -
/رعشلا فيفصت -

.ليمجتلا
ىتح ةصاخ لقن ةمدخ -

.قدنفلا

وأ ةقدنفلا يف سناسيل -
)٣( ثالث + ةحايسلا

يف ةربخ تاونس
،ةقدنفلا
يف ٍماس ينقت وأ -
)٥( سمخ + ةقدنفلا

،ةقدنفلا يف ةربخ تاونس
+ ةقدنفلا يف ينقت وأ -

ةربخ تاونس )7( عبس
.ةقدنفلا يف

٤2/اس٤2 زجحلا ةيناكمإ -
وأ ةيمقر تناك ءاوس ،اس
.ةيوفش

ةطساوب زجحلا ديكأت -
ديربوأ ،ةينورتكلإ ةلاسر
.اس٤2 لالخ سكاف وأ

لابقتسالا يف ارضاح -
.اس٤2 /اس٤2
ةعتمألا لقنب لفكتلا -
نوبزلا نم بلطب
ناكم ىلإ نوبزلا ةقفارم -
.هتماقإ
 تابورشم ميدقت -
لوصو دنع بيحرتلا -

.نوبزلا

تازيهجت .٩-7

: ماّمحلا

تامدخ .٨

تازيهجتو

: ةصاخ

ّريسم( ريدملا .٩

ةسسؤملا

ةيقدنفلا

: )**( )دمتعم

لفكتلا .0١

: تازوجحلاب

لابقتسا .١١

: نوبزلا

.ضاحرم -
ةقالح ةنيكام سبقم -
.ةيئابرهك
.رعشلا ففجم -
.ماّمحلا يف فتاه -

قباطلا نم ءادتبا دعصم -
.)2( يناثلا

،ةحلصملل دعصم -
دعصم نع لقتسم
نم ءادتبا( نئابزلا
.)يناثلا قباطلا

عم ،تارايسلل فقوم -
.ةيفاك فّقوت نكامأ

يكو ليسغلا ةمدخ -
.نوبزلا سبالم

.ةيرادإلا تامدخلا -
/ضورعلا/تارمتؤملا ةعاق

.مئالولا

وأ ةقدنفلا يف سناسيل -
)2( نيتنس + ةحايسلا

،ةقدنفلا يف ةربخ
يف ٍماس ينقت وأ -
)٤( عبرأ + ةقدنفلا

يف ةربخ تاونس
،ةقدنفلا
+ ةقدنفلا يف ينقت وأ -

ةربخ تاونس )6( تس
.ةقدنفلا يف

زجحلا ةيناكمإ -
ءاوس ، اس٤2/اس٤2
.ةيوفش وأ ةيمقر تناك
ةطساوب زجحلا ديكأت -
ديرب ،ةينورتكلإ ةلاسر
اس٤2 لالخ سكاف وأ

لابقتسالا يف ارضاح -
.اس٤2 /اس٤2

ةعتمألا لقنب لفكتلا -
.نوبزلا نم بلطب

.ضاحرم -
ةقالح ةنيكام سبقم -
.ةيئابرهك

قباطلا نم ءادتبا دعصم -
.)٣( ثلاثلا

دعصم وأ ةلومح دعصم -
نع لقتسم ةحلصملل
ءادتبا( نئابزلا دعصم
.)ثلاثلا قباطلا نم

عم ،تارايسلل فقوم -
.ةيفاك فّقوت نكامأ

يكو ليسغلا ةمدخ -
.نوبزلا سبالم

وأ ةقدنفلا يف سناسيل -
)١( ةنس + ةحايسلا

،ةقدنفلا يف ةربخ
يف ٍماس ينقت وأ -
)٣( ثالث + ةقدنفلا

يف ةربخ تاونس
،ةقدنفلا
+ ةقدنفلا يف ينقت وأ -

ةربخ تاونس )٥( سمخ
.ةقدنفلا يف

زجحلا ةيناكمإ -
ءاوس ، اس٤2/اس٤2
.ةيوفش وأ ةيمقر تناك
ةطساوب زجحلا ديكأت -
ديرب ،ةينورتكلإ ةلاسر
.ةعاس٤2 لالخ سكاف وأ

لابقتسالا يف ارضاح -
.اس٤2 /اس٤2

.ضاحرم -

قباطلا نم ءادتبا دعصم -
.)٣( ثلاثلا

وأ ةقدنفلا يف سناسيل -
،ةحايسلا
يف ٍماس ينقت وأ -
)2( نيتنس + ةقدنفلا

،ةقدنفلا يف ةربخ
+ ةقدنفلا يف ينقت وأ -
ةربخ تاونس )٤( عبرأ

 .ةقدنفلا يف

.زجحلا ةيناكمإ -
ةطساوب زجحلا ديكأت -
ديرب ،ةينورتكلإ ةلاسر
.ةعاس٤2 لالخ سكاف وأ

لابقتسالا يف ارضاح -
مويلا يف تاعاس )8( ينامث
.يليل سراح +لقألا ىلع

.ضاحرم -

قباطلا نم ءادتبا دعصم -
.)٣( ثلاثلا

وأ ةقدنفلا يف سناسيل -
،ةحايسلا
يف ٍماس ينقت وأ -
ةربخ )١( ةنس + ةقدنفلا

،ةقدنفلا يف
+ ةقدنفلا يف ينقت وأ -
ةربخ تاونس )٣( ثالث

.ةقدنفلا يف

.زجحلا ةيناكمإ -
ةطساوب زجحلا ديكأت -
ديرب ،ةينورتكلإ ةلاسر
 .ةعاس٤2 لالخ سكاف وأ

لابقتسالا يف ارضاح -
مويلا يف تاعاس )8( ينامث
.يليل سراح +لقألا ىلع
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.لابقتسالا بتكم دوجو -

.2م٠2 نع لقت ال ةحاسمب وهب -

/لابقتسالل ءاضف دوجو -

نم ةديج ةلاح يف نولاص

.ةنايصلا

.ةديج ةيهافر -

نكامألاو مجسنم نييزت -

.ةحيرمو ةبترم

.ةعاقلا يف حابصلا روطف -

.ةديج ةيعون وذ ثاثأ -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.”ةمجن١ “ يف فنصم معطم -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.ةديج ةيهافر تاذ -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.رتم٤,١ : ضرعلا -

.رارمتساب ةءاضم -

ريغ طاسب وأ داجسب ةاطغم -

ةلزاع ةدام وأ لاعتشالل لباق

.توصلل

،لابقتسالا : عم لابقتسالا ةمدخ دوجو -

.قودنصلاو تامولعملا / بجاحلا

.2م٠٣ نع لقت ال ةحاسمب وهب -

يف نولاص /لابقتسالل ءاضف دوجو -

.ةنايصلا نم ةديج ةلاح

.ةديج ةيهافر -

ةبترم نكامألاو مجسنم نييزت -

.ةحيرمو

.ةعاقلا يف حابصلا روطف -

.ةديج ةيعون وذ ثاثأ -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.”ناتمجن2 “ يف فنصم معطم -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.ةديج ةيهافر تاذ -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.رتم٤,١ : ضرعلا -

.رارمتساب ةءاضم -

لباق ريغ طاسب وأ داجسب ةاطغم

.توصلل ةلزاع ةدام وأ لاعتشالل

: عم لابقتسالا ةمدخ دوجو -

تامولعملا / بجاحلا ،لابقتسالا

.قودنصلاو

.2م٠٥ نع لقت ال ةحاسمب وهب -

نولاص /لابقتسالل ءاضف دوجو -

.ةنايصلا نم ةديج ةلاح يف

.ةيلاع ةيهافر -

ةبترم نكامألاو مجسنم نييزت -

.ةيلاع ةيهافربو

.ةعاقلا يف حابصلا روطف -

.ةيلاع ةيعون وذ ثاثأ -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

وأ عوـــــــــنــــــــتـــــــــم حاـــــبصلا روــــــــــطـــــــــف -

.هـــــيفوب

.”موجن٣ “ يف فنصم معطم -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.ةيلاع ةيهافر تاذ -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.رتم٥,١ : ضرعلا -

.رارمتساب ةءاضم -

ريغ طاسب وأ داجسب ةاطغم -

ةلزاع ةدام وأ لاعتشالل لباق

.توصلل

: لابقتسالا .١

تانولاص .2

: ءاخرتسالل

: حابصلا روطف .3

: ماعطإلا .٤

يتلا تاعاقلا .٥

اهيف مّدقُت

: تابورشملا

ةقورألا .6

ملالسلاو

: )*( تارمملاو

: لطعلا ىرق وأ ةيحايسلا تابكرملا فينصل ةصاخلا ريياعملا -3

ةبترلا

عيضاوملا
موجن )3( ثالث)2( ناتمجن)١( ةدحاو ةمجن
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: ءاويإلا ةدحو -7

2م٠١

2م8

2م٣

: ـب دّوزم خبطلل ةيواز وأ خبطم
.نخاسلاو درابلا ءاملل ةيفنح هب لسغم -
.بيترتلل نئازخ -
.ٍفاك ددعب يسارك عم ةلواط -
.ةيفاك ةيمكب لكألا يناوأ -
.ةيفاك ةيمكب خبطملا يناوأ -
.ةجالث -
.يهط ةلتك وأ دقاوم -
 .ةديج ةلاح يفو قلغم تايافنلا قودنص -
.نالاعف ءاوهلا عيزوتو ةيوهت -
.خبطملا طافش -

)مسx٠٩١ مس٠٩( نايدرف ناريرس -
.)مسx٠٩١ مس٠٤١( ريبك ريرس وأ
ةفيظن ماّمحلا فشانمو شارفلا -
.ةديج ةلاح يفو

.ليزن لكل يسرك -

.فتاه -
.تينرتنإلا ةمدخ ريفوت -

–

.ةيوهتلا /فييكتلا -
.ظاقيإلا ةمدخ -

.ضاحرم -
.ةيئابرهك ةقالح ةنيكام سبقم -

2م١١

2م٩

2م٣

: ـب دّوزم خبطلل ةيواز وأ خبطم
.نخاسلاو درابلا ءاملل ةيفنح هب لسغم -
.بيترتلل نئازخ -
.فاك ددعب يسارك عم ةلواط -
.ةيفاك ةيمكب لكألا يناوأ -
.ةيفاك ةيمكب خبطملا يناوأ -
.ةجالث -
.يهط ةلتك وأ دقاوم -
 .ةديج ةلاح يفو قلغم تايافنلا قودنص -
.نالاعف ءاوهلا عيزوتو ةيوهت -
.خبطملا طافش -

ريرس وأ )مسx٠٩١ مس٠٩( نايدرف ناريرس -
.)مسx٠٩١ مس٠٤١( ريبك
ةلاح يفو ةفيظن ماّمحلا فشانمو شارفلا -

.ةديج

.ليزن لكل يسرك -
.)بلطلا دنع( زافلت -

.فتاه -
.تينرتنإلا ةمدخ ريفوت -

–

.ةيوهتلا /فييكتلا -
.ظاقيإلا ةمدخ -

.ضاحرم -
.ةيئابرهك ةقالح ةنيكام سبقم -

2م٣١

2م٠١

2م٤

: ـب دّوزم خبطلل ةيواز وأ خبطم
.نخاسلاو درابلا ءاملل ةيفنح هب لسغم -
.بيترتلل نئازخ -
.فاك ددعب يسارك عم ةلواط -
.ةيفاك ةيمكب لكألا يناوأ -
.ةيفاك ةيمكب خبطملا يناوأ -
.ةجالث -
.يهط ةلتك وأ دقاوم -
 .ةدـيج ةلاح يفو قلغم تايافنلا قودنص -
.نالاعف ءاوهلا عيزوتو ةيوهت -
.خبطملا طافش -

وأ )مسx٠٩١ مس٠٩( نايدرف ناريرس -
.)مسx٠٩١ مس٠٤١( ريبك ريرس

ةفيظن ماّمحلا فشانمو شارفلا -
.ةديج ةيعون تاذو

.ليزن لكل ةكيرأ -
.زافلت -
.ةجالث -
.يسركب بتكم /ةلواط -
.مونلا ةفرغ  يف ةنيزلا ةدضنم -

.يجراخ طخ عم فتاه -
.تينرتنإلا ةمدخ ريفوت -

.يسيطانغم حاتفم -

.ةيوهتلا /فييكتلا -
.ظاقيإلا ةمدخ -
باـــــحرتلا داوـــــم فرـــــصتلا تـــــــحت عـــــضو -

ةــــــــــــعبق ،مـــــــسلب ،لوــــــــساغ ،نوــــــــباــص(
.)...ماـــمحتسالا

.ضاحرم -
.ةيئابرهك ةقالح ةنيكام سبقم -

ةلباقلا ةحاسملا .١-7
مونلا ةفرغل نكسلل
يف )2( نيصخشل
ءاويإلا تادحو
ماّمحلا ءانثتساب(
تافرشلاو جراخملاو
: )*( )خبطلل ةيوازو

ةفرغ لك ةحاسم .7-2
ققشلا يف ،ةيفاضإ
ماّمحلا ءانثتساب(
)تافرشلاو جراخملاو
)*( :

: )*( ماّمحلا ةحاسم٣-7

: ققشلا يف خبطملا .٤-7

شارفلا .٥-7
يف ماّمحلا فشانمو
: ءاويإلا تادحو

تازيهجتلا .7-6
تادحو يف ثاثألاو
: ءاويإلا

لاصتالاو فتاهلا .7-7
: ءاويإلا ةدحو يف

نمأ تازيهجت .7-8
: نئابزلا

ةيهافر تازيهجت .٩-7
: نئابزلا

تازيهجت .٠١-7
: ماّمحلا
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.)٣( ثلاثلا قباطلا نم ءادتبا دعصم -

فّقوت نكامأ عم ،تارايسلل فقوم -

.ةيفاك

قطانم لخاد عونمم تابكرملا ريس -

.ةماقإلا

.نوبزلا بايث يكو ليسغلا ةمدخ -

.مئالولا / ضورعلا / تارمتؤملا ةعاق -

.ةيندبلا ةقايلل ءاضف -

تاـــــــــــجوـــــتنملا عـــــــــــــيبـــــل تالــــــــــــــحــــم -

.ةـــــــــــيرورضلا

.نوبزلل ةيبطلا ةياعرلا ةمدخ -

.اهب ىنتعم تاحاسم -

.ءاخرتسالل يسارك وأ دعاقم -

.لافطألل بعلل تاءاضف -

ةيعامجلا تازيهجتلا فلتخم -

.هيفرتلاو ةضايرلل

.بعللا تاعاق -

.رابكلل ةيطيشنت لامعأ -

.مهتياعرو لافطألل ةيطيشنت لامعأ -

،ةحايسلا وأ ةقدنفلا يف سناسيل -

)١( ةنس + ةقدنفلا يف ٍماس ينقت وأ -

،ةقدنفلا يف ةربخ

)٣( ثالث + ةقدنفلا يف ينقت وأ -

.ةقدنفلا يف ةربخ تاونس

.زجحلا ةيناكمإ -

ةلاسر ةطساوب زجحلا ديكأت -

٤2 لالخ سكاف وأ ديرب ،ةينورتكلإ

 .ةعاس

)8( ينامث لابقتسالا يف دجاوتلا -

.يليل سراح +لقألا ىلع مويلا يف تاعاس

.هتماقإ ناكم ىلإ نوبزلا ةقفارم -

.)٣( ثلاثلا قباطلا نم ءادتبا دعصم -

.ةيفاك فّقوت نكامأ عم ،تارايسلل فقوم -

.ةماقإلا قطانم لخاد عونمم تابكرملا ريس -

.نوبزلا بايث يكو ليسغلا ةمدخ -

.مئالولا / ضورعلا / تارمتؤملا ةعاق -

.ةيندبلا ةقايلل ءاضف -

.ةيرورضلا تاجوتنملا عيبل تالحم -

نوبزلل ةيبطلا ةياعرلا ةمدخ-

.اهب ىنتعم تاحاسم -

.ءاخرتسالل يسارك وأ دعاقم -

.لافطألل بعلل تاءاضف -

ةضايرلل ةيعامجلا تازيهجتلا فلتخم -

.هيفرتلاو

.بعللا تاعاق -

.رابكلل ةيطيشنت لامعأ -

.مهتياعرو لافطألل ةيطيشنت لامعأ -

،ةحايسلا وأ ةقدنفلا يف سناسيل -

ةربخ )2( نيتنس + ةقدنفلا يف ماس ينقت وأ -

،ةقدنفلا يف

تاونس )٤( عبرأ + ةقدنفلا يف ينقت وأ -

 .ةقدنفلا يف ةربخ

.زجحلا ةيناكمإ -

،ةينورتكلإ ةلاسر ةطساوب زجحلا ديكأت -

.ةعاس٤2 لالخ سكاف وأ ديرب

يف تاعاس )8( ينامث لابقتسالا يف دجاوتلا -

.يليل سراح +لقألا ىلع مويلا

.هتماقإ ناكم ىلإ نوبزلا ةقفارم -

.)٣( ثلاثلا قباطلا نم ءادتبا دعصم -

ةحلصملل دعصم وأ ةلومح دعصم -

نم ءادتبا( نئابزلا دعصم نع لقتسم

.)ثلاثلا قباطلا

فّقوت نكامأ عم ،تارايسلل فقوم -

.ةيفاك

قطانم لخاد عونمم تابكرملا ريس -

.ةماقإلا

.نوبزلا بايث يكو ليسغلا ةمدخ -

.مئالولا / ضورعلا / تارمتؤملا ةعاق -

.ةيندبلا ةقايلل ءاضف -

.ةيرورضلا تاجوتنملا عيبل تالحم -

.ليمجتلا / رعشلا فيفصت -

.نوبزلل ةيبطلا ةياعرلا ةمدخ-

.اهب ىنتعم تاحاسم -

.ءاخرتسالل يسارك وأ دعاقم -

.لافطألل بعلل تاءاضف -

ةيعامجلا تازيهجتلا فلتخم -

.هيفرتلاو ةضايرلل

.بعللا تاعاق -

.رابكلل ةيطيشنت لامعأ -

.مهتياعرو لافطألل ةيطيشنت لامعأ -

+ ةحايسلا وأ ةقدنفلا يف سناسيل -

،ةقدنفلا يف ةربخ )١( ةنس

)٣( ثالث + ةقدنفلا يف ماس ينقت وأ -

،ةقدنفلا يف ةربخ تاونس

)٥( سمخ + ةقدنفلا يف ينقت وأ -

.ةقدنفل يف ةربخ تاونس

ءاوس ،اس٤2/اس٤2 زجحلا ةيناكمإ -

.ةيوفش وأ ةيمقر تناك

ةلاسر ةطساوب زجحلا ديكأت -

٤2 لالخ سكاف وأ ديرب ،ةينورتكلإ

.ةعاس

.اس٤2 /اس٤2 لابقتسالا يف دجاوتلا -

.هتماقإ ناكم ىلإ نوبزلا ةقفارم -

تامدخ .٨
: ةصاخ تازيهجتو

: ءارضخ  تاحاسم .٩

تازيهجت .0١
: ةيهيفرتو ةيضاير

رّيسم( ريدملا .١١
ةيقدنفلا ةسسؤملا

 )**( )دمتعم

لفكتلا .2١
: تازوجحلاب

لاــــبقتسا .3١
: نوــبزلا
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:ةيقدنفلا تاماقالا وأ قدانفلا ققش فينصتل ةصاخلا ريياعملا -٤

.لابقتسالا بتكم دوجو -

نـــــع لـــــقت ال ةــــــحاسمب وــــــهب -

.2م٠2

/لاــــبقتسالل ءاـــضف دوـــــجو -

نم ةدـيج ةـــلاح يف نوـــلاص

.ةـــنايصلا

.ةديج ةيهافر -

نكامألاو مجسنم نييزت -

.ةحيرمو ةبترم

.ةعاقلا يف حابصلا روطف -

.ةديج ةيعون وذ ثاثأ -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.”ةمجن١ “ يف فنصم معطم -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.ةديج ةيهافر وذ ثاثأ -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.رتم٤,١  : ضرعلا -

.رارمتساب ةءاضم -

طاسب وأ داجسب ةاطغم -

ةدام وأ لاعتشالل لباق ريغ

.توصلل ةلزاع

: عم لابقتسالا ةمدخ دوجو -

تامولعملا / بجاحلا ،لابقتسالا

.قودنصلاو

.2م٠٣ نع لقت ال ةحاسمب وهب -

يف نولاص /لابقتسالل ءاضف دوجو -

.ةنايصلا نم ةديج ةلاح

.ةديج ةيهافر -

ةبترم نكامألاو مجسنم نييزت -

.ةحيرمو

.ةعاقلا يف حابصلا روطف -

.ةديج ةيعون وذ ثاثأ -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.”ناتمجن2 “ يف فنصم معطم -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.ةديج ةيهافر وذ ثاثأ -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.رتم٤,١ : ضرعلا -

.رارمتساب ةءاضم -

لباق ريغ طاسب وأ داجسب ةاطغم

.توصلل ةلزاع ةدام وأ لاعتشالل

: عم لابقتسالا ةمدخ دوجو -

/ بجاحلا ،لابقتسالا

.قودنصلاو تامولعملا

.2م٠٥ نع لقت ال ةحاسمب وهب -

/لابقتسالل ءاضف دوجو -

نم ةديج ةلاح يف نولاص

.ةنايصلا

.ةديج ةيهافر -

نكامألاو مجسنم نييزت -

.ةريبك ةيهافربو ةبترم

.ةعاقلا يف حابصلا روطف -

.ةريبك ةيعون وذ ثاثأ -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

وأ عوـــــــــنتم حاـــــبصلا روــــــــــطف -

.هـــــيفوب

.”موجن٣ “ يف فنصم معطم -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.ةيلاع ةيهافر وذ ثاثأ -

.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.رتم٥,١ : ضرعلا -

.رارمتساب ةءاضم -

ريغ طاسب وأ داجسب ةاطغم -

ةلزاع ةدام وأ لاعتشالل لباق

.توصلل

: لابقتسالا .١

تانولاص .2

: ءاخرتسالا

: حابصلا روطف .3

: ماعطإلا .٤

يتلا تاعاقلا .٥

اهيف مّدقُت

: تابورشملا

ةقورألا .6

ملالسلاو

: )*( تارمملاو

ةبترلا

عيضاوملا
موجن )3( ثالث)2( ناتمجن)١( ةدحاو ةمجن
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2م٠١

2م8

2م٣

: ـب دّوزم خبطلل ةيواز وأ خبطم
.نخاسلاو درابلا ءاملل ةيفنح هب لسغم -
.بيترتلل نئازخ -
.ٍفاك ددعب يسارك عم ةلواط -
.ةيفاك ةيمكب لكألا يناوأ -
.ةيفاك ةيمكب خبطملا يناوأ -
.ةجالث -
.يهط ةلتك وأ دقاوم -
 .ةديج ةلاح يفو قلغم تايافنلا قودنص -
.نالاعف ءاوهلا عيزوتو ةيوهت -
.خبطملا طافش -

وأ )مسx٠٩١ مس٠٩( نايدرف ناريرس -
.)مسx٠٩١ مس٠٤١( ريبك ريرس

يفو ةفيظن ماّمحلا فشانمو شارفلا -
.ةديج ةلاح

.ليزن لكل يسرك -

.فتاه -
.تنرتنإلا ةمدخ ريفوت -

–

.ةيوهتلا /فييكتلا -
.ظاقيإلا ةمدخ -

.ضاحرم -
.ةيئابرهك ةقالح ةنيكام سبقم -

2م١١

2م٩

2م٣

: ـب دّوزم خبطلل ةيواز وأ خبطم
.نخاسلاو درابلا ءاملل ةيفنح هب لسغم -
.بيترتلل نئازخ -
.ٍفاك ددعب يسارك عم ةلواط -
.ةيفاك ةيمكب لكألا يناوأ -
.ةيفاك ةيمكب خبطملا يناوأ -
.ةجالث -
.يهط ةلتك وأ دقاوم -
 .ةديج ةلاح يفو قلغم تايافنلا قودنص -
.نالاعف ءاوهلا عيزوتو ةيوهت -
.خبطملا طافش -

وأ )مسx٠٩١ مس٠٩( نايدرف ناريرس -
.)مسx٠٩١ مس٠٤١( ريبك ريرس

يفو ةــفــيــظــن ماـــّمحلا فشاـــنـــمو شارـــفـــلا -
.ةديج ةلاح

.ليزن لكل يسرك -
.)بلطلا دنع( زافلت -

.فتاه -
.تنرتنإلا ةمدخ ريفوت -

–

.ةيوهتلا /فييكتلا -
.ظاقيإلا ةمدخ -

.ضاحرم -
.ةيئابرهك ةقالح ةنيكام سبقم -

2م٣١

2م٠١

2م٤

: ـب دّوزم خبطلل ةيواز وأ خبطم
درابلا ءاملل ةيفنح هب لسغم -
.نخاسلاو
.بيترتلل نئازخ -
.ٍفاك ددعب يسارك عم ةلواط -
.ةيفاك ةيمكب لكألا يناوأ -
.ةيفاك ةيمكب خبطملا يناوأ -
.ةجالث -
.يهط ةلتك وأ دقاوم -
ةـــــــلاح يفو قـــــــلغم تاـــــيافنلا قودـــــنص -

 .ةدـــــــيج
.نالاعف ءاوهلا عيزوتو ةيوهت -
.خبطملا طافش -

وأ )مسx٠٩١ مس٠٩( نايدرف ناريرس -
.)مسx٠٩١ مس٠٤١( ريبك ريرس

ةفيظن ماّمحلا فشانمو شارفلا -
.ةديج ةيعون تاذو

.ليزن لكل ةكيرأ -
.زافلت -
.ةجالث -
.يسركب بتكم /ةلواط -
.مونلا ةفرغ يف ةنيزلا ةدضنم -

.يجراخ طخ عم فتاه -
.تنرتنإلا ةمدخ ريفوت -

.يسيطانغم حاتفم -

.ةيوهتلا /فييكتلا -
.ظاقيإلا ةمدخ -
،نوــباــص( باحرتلا داوم فرـصتلا تـحت عضو -

.)...مامحتسالا ةــعبق ،مـسلب ،لوـساغ

.ضاحرم -
.ةيئابرهك ةقالح ةنيكام سبقم -

ةلباقلا ةحاسملا .١-7
مونلا ةفرغل نكسلل
يف )2( نيصخشل
ءاويإلا تادحو
ماّمحلا ءانثتساب(
تافرشلاو جراخملاو
: )*( )خبطلل ةيوازو

ةفرغ لك ةحاسم .7-2
ءانثتساب( ،ةيفاضإ
جراخملاو مامحلا

: )*( )تافرشلاو

: )*( ماّمحلا ةحاسم٣-7

: خبطملا .٤-7

شارفلا .٥-7
يف ماّمحلا فشانمو
: ءاويإلا تادحو

تازيهجتلا .7-6
تادحو يف ثاثألاو
: ءاويإلا

لاصتالاو فتاهلا .7-7
: ةقشلا يف

نمأ تازيهجت .7-8
: نئابزلا

ةيهافر تازيهجت .٩-7
: نئابزلا

تازيهجت .٠١-7
: مامحلا

: ةقشلا -7
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.)٣( ثلاثلا قباطلا نم ءادتبا دعصم -
فّقوت نكامأ عم ،تارايسلل فقوم -
.ةيفاك
.نوبزلل ةيبطلا ةياعرلا ةمدخ -

،ةحايسلا وأ ةقدنفلا يف سناسيل -
)١( ةنس + ةقدنفلا يف ٍماس ينقت وأ -

،ةقدنفلا يف ةربخ
)٣( ثالث + ةقدنفلا يف ينقت وأ -

.ةقدنفلا يف ةربخ تاونس

.زجحلا ةيناكمإ -
ةلاسر ةطساوب زجحلا ديكأت -
٤2 لالخ سكاف وأ ديرب ،ةينورتكلإ

 .ةعاس

تاعاس )8( ينامث لابقتسالا يف دجاوتلا -
.يليل سراح +لقألا ىلع ،مويلا يف

.)٣( ثلاثلا قباطلا نم ءادتبا دعصم -
فّقوت نكامأ عم ،تارايسلل فقوم -
.ةيفاك
.نوبزلل ةيبطلا ةياعرلا ةمدخ -

،ةحايسلا وأ ةقدنفلا يف سناسيل -
)2( نيتنس + ةقدنفلا يف ماس ينقت وأ -

،ةقدنفلا يف ةربخ
تاونس )٤( عبرأ + ةقدنفلا يف ينقت وأ -

 .ةقدنفلا يف ةربخ

.زجحلا ةيناكمإ -
،ةينورتكلإ ةلاسر ةطساوب زجحلا ديكأت -
.ةعاس٤2 لالخ سكاف وأ ديرب

تاعاس )8( ينامث لابقتسالا يف دجاوتلا -
.يليل سراح +لقألا ىلع مويلا يف

.)٣( ثلاثلا قباطلا نم ءادتبا دعصم -
ةحلصملل دعصم وأ ةلومح دعصم -
نم ءادتبا( نئابزلا دعصم نع لقتسم
.)ثلاثلا قباطلا
فّقوت نكامأ عم ،تارايسلل فقوم -
.ةيفاك
.نوبزلا بايث يكو ليسغلا ةمدخ -
.ةيرورضلا تاجوتنملا عيبل تالحم -
.نوبزلل ةيبطلا ةياعرلا ةمدخ -

+ ةحايسلا وأ ةقدنفلا يف سناسيل -
،ةقدنفلا يف ةربخ )١( ةنس

)٣( ثالث + ةقدنفلا يف ٍماس ينقت وأ -
،ةقدنفلا يف ةربخ تاونس

)٥( سمخ + ةقدنفلا يف ينقت وأ -
.ةقدنفلا يف ةربخ تاونس

ءاوس ،اس٤2/اس٤2 زجحلا ةيناكمإ -
.ةيوفش وأ ةيمقر تناك
ةلاسر ةطساوب زجحلا ديكأت -
.ةعاس٤2 لالخ سكاف وأ ديرب ،ةينورتكلإ

.اس٤2 /اس٤2 لابقتسالا يف دجاوتلا -

تامدخ .٨
: ةصاخ تازيهجتو

رّيسم( ريدملا .٩
ةيقدنفلا ةسسؤملا

: )**( )دمتعم

لفكتلا .0١
: تازوجحلاب

: نوبزلا لابقتسا .١١

: قيرطلا لزن وأ تاليتوملا فينصتل ةصاخلا ريياعملا -٥

.لابقتسالا بتكم دوجو -
نـــــع لـــــقت ال ةــــــحاسمب وــــــهب -

.2م٠2
/لاــــبقتسالل ءاـــضف دوـــــجو -

نم ةدـيج ةـــلاح يف نوـــلاص
.ةـــنايصلا

.ةديج ةيهافر -
نكامألاو مجسنم نييزت -

.ةحيرمو ةبترم

.ةعاقلا يف حابصلا روطف -
.ةديج ةيعون وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

: عم لابقتسالا ةمدخ دوجو -
تامولعملا / بجاحلا ،لابقتسالا

.قودنصلاو
.2م٠٣ نع لقت ال ةحاسمب وهب -
يف نولاص /لابقتسالل ءاضف دوجو -

.ةنايصلا نم ةديج ةلاح

.ةديج ةيهافر -
ةبترم نكامألاو مجسنم نييزت -

.ةحيرمو

.ةعاقلا يف حابصلا روطف -
.ةديج ةيعون وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

: عم لابقتسالا ةمدخ دوجو -
/ بجاحلا ،لابقتسالا
.قودنصلاو تامولعملا
.2م٠٥ نع لقت ال ةحاسمب وهب -
/لاـــــــــبقتسالل ءاــــــــــضف دوــــــــــجو -

نــــــم ةدـــــيج ةــــــــلاح يف نوــــــلاص
.ةـــــنايصلا

.ةريبك ةيهافر -
نكامألاو مجسنم نييزت -

.ةريبك ةيهافربو ةبترم

.ةعاقلا يف حابصلا روطف -
.ةريبك ةيعون وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -
وأ عوـــــــــنتم حاـــــبصلا روــــــــــطف -

.هـــــيفوب

: لابقتسالا .١

تانولاص .2

: ءاخرتسالل

: حابصلا روطف .3

ةبترلا

عيضاوملا
موجن )3( ثالث)2( ناتمجن)١( ةدحاو ةمجن
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.”ةمجن١ “ يف فنصم معطم -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.ةديج ةيهافر وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.رتم٤,١  : ضرعلا -
.رارمتساب ةءاضم -
ريغ طاسب وأ داجسب ةاطغم -

ةلزاع ةدام وأ لاعتشالل لباق
.توصلل

.”ناتمجن2 “ يف فنصم معطم -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.ةديج ةيهافر وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.رتم٤,١ : ضرعلا -
.رارمتساب ةءاضم -
لباق ريغ طاسب وأ داجسب ةاطغم

ةلزاع ةدام وأ لاعتشالل
.توصلل

.”موجن٣ “ يف فنصم معطم -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.ةريبك ةيهافر وذ ثاثأ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

.رتم٥,١ : ضرعلا -
.رارمتساب ةءاضم -
ريغ طاسب وأ داجسب ةاطغم -

ةلزاع ةدام وأ لاعتشالل لباق
.توصلل

: ماعطإلا .٤

يتلا تاعاقلا .٥
اهيف مّدقُت
: تابورشملا

ةقورألا .6
ملالسلاو
: )*( تارمملاو

2رتم٠١

2رتم٣

وأ )مسx٠٩١ مس٠٩( نايدرف ناريرس -
.)مسx٠٩١ مس٠٤١( ريبك ريرس

يفو ةفيظن مامحلا فشانمو شارفلا -
.ةديج ةلاح

.ليزن لكل يسرك -

.فتاه -
تينرتنألا ةمدخ ريفوت -

–

.ةيوهتلا /فييكتلا -
.ظاقيإلا ةمدخ -

.ضاحرم -
.ةيئابرهك ةقالح ةنيكام سبقم -

2رتم١١

2رتم٣

وأ )مسx٠٩١ مس٠٩( نايدرف ناريرس -
.)مسx٠٩١ مس٠٤١( ريبك ريرس

يفو ةفيظن مامحلا فشانمو شارفلا -
.ةديج ةلاح

.ليزن لكل يسرك -
.)بلطلا دنع( زافلت -

.فتاه -
.تينرتنألا ةمدخ ريفوت -

–

.ةيوهتلا /فييكتلا -
.ظاقيإلا ةمدخ -

.ضاحرم -
.ةيئابرهك ةقالح ةنيكام سبقم -

2رتم٣١

2رتم٤

)مسx٠٩١ مس٠٩( نايدرف ناريرس -
.)مسx٠٩١ مس٠٤١( ريبك ريرس وأ

ةفيظن مامحلا فشانمو شارفلا -
.ةديج ةيعون تاذو

.ليزن لكل ةكيرأ -
.زافلت -
.ةجالث -
.يسركب بتكم /ةلواط -
.مونلا ةفرغ يف ةنيزلا ةدضنم -

.يجراخ طخ عم فتاه -
.تينرتنألا ةمدخ ريفوت -

.يسيطانغم حاتفم -

.ةيوهتلا /فييكتلا -
.ظاقيإلا ةمدخ -
باحرتلا داوم فرصتلا تحت عضو -

ةعبق ،مسلب ،لوساغ ،نوباص(
.)...مامحتسالا

.ضاحرم -
.ةيئابرهك ةقالح ةنيكام سبقم -

ةفرغلا ةحاسم .١-7
)2( نيصخشل
مامحلا ءانثتساب(
)تافرشلاو جراخملاو
)*(:

: )*( مامحلا ةحاسم .7-2

شارفلا .٣-7
: مامحلا فشانمو

تازيهجتلا .٤-7
: ثاثألاو

لاصتالاو فتاهلا .٥-7
: ةفرغلا يف

نمأ تازيهجت .7-6
: نئابزلا

ةيهافر تازيهجت .7-7
: نئابزلا

:مامحلا تازيهجت .7-8

: ةفرغلا .7
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: ةيحايسلا تامّيخملا فينصتل ةصاخلا ريياعملا -6

: ةماعلا طورشلا .١

.)٣( ثلاثلا قباطلا نم ءادتبا دعصم -
فّقوت نكامأ عم ،تارايسلل فقوم -
.ةيفاك
.تالفاحلل فقوم -
.ةيرورضلا تاجوتنملا عيبل تالحم -

.اهب ىنتعم تاحاسم -
.ءاخرتسالل يسارك وأ دعاقم -
.لافطألل بعلل تاءاضف -

،ةحايسلا وأ ةقدنفلا يف سناسيل -
)١( ةنس + ةقدنفلا يف ٍماس ينقت وأ -

،ةقدنفلا يف ةربخ
)٣( ثالث + ةقدنفلا يف ينقت وأ -

.ةقدنفلا يف ةربخ تاونس

.زجحلا ةيناكمإ -
ةلاسر ةطساوب زجحلا ديكأت -

٤2 لالخ سكاف وأ ديرب ،ةينورتكلإ
 .ةعاس

.اس٤2 /اس٤2 لابقتسالا يف دجاوتلا -

.)٣( ثلاثلا قباطلا نم ءادتبا دعصم -
فّقوت نكامأ عم ،تارايسلل فقوم -
.ةيفاك
.تالفاحلل فقوم -
.ةيرورضلا تاجوتنملا عيبل تالحم -

.اهب ىنتعم تاحاسم -
.ءاخرتسالل يسارك وأ دعاقم -
.لافطألل بعلل تاءاضف -

،ةحايسلا وأ ةقدنفلا يف سناسيل -
)2( نيتنس + ةقدنفلا يف ٍماس ينقت وأ -

،ةقدنفلا يف ةربخ
تاونس )٤( عبرأ + ةقدنفلا يف ينقت وأ -

 .ةقدنفلا يف ةربخ

.زجحلا ةيناكمإ -
،ةينورتكلإ ةلاسر ةطساوب زجحلا ديكأت -

.ةعاس٤2 لالخ سكاف وأ ديرب

.اس٤2 /اس٤2 لابقتسالا يف دجاوتلا -

.)٣( ثلاثلا قباطلا نم ءادتبا دعصم -
ةحلصملل دعصم وأ ةلومح دعصم -
نم ءادتبا( نئابزلا دعصم نع لقتسم
.)ثلاثلا قباطلا
فّقوت نكامأ عم ،تارايسلل فقوم -
.ةيفاك
.تالفاحلل فقوم -
.ةيرورضلا تاجوتنملا عيبل تالحم -

.اهب ىنتعم تاحاسم -
.ءاخرتسالل يسارك وأ دعاقم -
.لافطألل بعلل تاءاضف -

+ ةحايسلا وأ ةقدنفلا يف سناسيل -
،ةقدنفلا يف ةربخ )١( ةنس

)٣( ثالث + ةقدنفلا يف ٍماس ينقت وأ -
،ةقدنفلا يف ةربخ تاونس

)٥( سمخ + ةقدنفلا يف ينقت وأ -
.ةقدنفلا يف ةربخ تاونس

ءاوس ،اس٤2/اس٤2 زجحلا ةيناكمإ -
.ةيوفش وأ ةيمقر تناك

ةلاسر ةطساوب زجحلا ديكأت -
٤2 لالخ سكاف وأ ديرب ،ةينورتكلإ

.ةعاس

.اس٤2 /اس٤2 لابقتسالا يف دجاوتلا -

تامدخلا .٨
تازيهجتلاو
: ةصاخلا

تاحاسملا .٩
: ءارضخلا

رّيسم( ريدملا .0١
ةيقدنفلا ةسسؤملا

: )**( )دمتعم

لفكتلا .١١
: تازوجحلاب

: نوبزلا لابقتسا .2١

.ةمئاد ةفصب سورحمو جّيسم ميخملا  -
يف ىصقأ دحك مييختلل ناكم٠٠١ -

.راتكهلا
.ةمّقرمو ةددحم مييختلا نكامأ -

.نّمؤم تابكرملا لخدم -
ددعب لخدملا دنع تارايسلا فقوم -

.فقوتلا نكامأ نم ٍفاك
.ةتباث ضرأ ىلع ةزجنم ةيلخادلا قرطلا -

.ةمئاد ةفصب برشلل حلاص ءام -
.ٍفاك ددعب هايملا تايفنح -

فرـــــصلل ةـــــيمومعلا ةــــــكبشلاب طـــــــبرلا -
ةـــــــصاخ لـــــــئاسو ءاـــــــــــشنإ وأ يــــــحصلا
.ةحصلا دعاوقل ةقباطم فيرصتلل

.ةمئاد ةفصب سورحم و جّيسم ميخملا  -
يف ىصقأ دحك مييختلل ناكم٠٠١ -

.راتكهلا
.ةمّقرمو ةددحم مييختلا نكامأ -

.نّمؤم تابكرملا لخدم -
ٍفاك ددعب لخدملا دنع تارايسلا فقوم -

.فقوتلا نكامأ نم
.ةتباث ضرأ ىلع ةزجنم ةيلخادلا قرطلا -

.ةمئاد ةفصب برشلل حلاص ءام -
.ٍفاك ددعب هايملا تايفنح -

فرـــــصلـل ةـــــيــموــمــعــلا ةــــــكــبشلاــب طــــــــبرــلا -
ةـــــــصاــــــــــــــخ لـــــــــئاسو ءاـــــــــــشنإ وأ يـــــــــحصلا
.ةحصلا دعاوقل ةقباطم فيرصتلل

ةفصب سورحم و جّيسم ميخملا  -
.ةمئاد

يف ىصقأ دحك مييختلل اناكم٠8 -
.راتكهلا

.ةمّقرمو ةددحم مييختلا نكامأ -

.نّمؤم تابكرملا لخدم -
ددعب لخدملا دنع تارايسلا فقوم -

.فقوتلا نكامأ نم ٍفاك
.ةتباث ضرأ ىلع ةزجنم ةيلخادلا قرطلا -

.ةمئاد ةفصب برشلل حلاص ءام -
.ٍفاك ددعب هايملا تايفنح -

فرــــصلل ةـــــيمومعلا ةـــــكبشلاب طـــــبرلا -
ةـــــــــصاخ لـــــــئاسو ءاـــــــــشنإ وأ يــــــــــحصلا
.ةحصلا دعاوقل ةقباطم فيرصتلل

يف ةفاثكلا .١-١
: راتكهلا

فقوم ،لخدملا .2-١
ةكبشو تارايسلا
: تاقرطلا

ءاملاب ديوزتلا .٣-١
: برشلل حلاصلا

: يحصلا فرصلا .٤-١

ةبترلا

عيضاوملا
موجن )3( ثالث)2( ناتمجن)١( ةدحاو ةمجن
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وأ ةيلزنملا ةمامقلا عمج ماظن -
طاقن يف ةعزوم ةمامقلا قيدانص
.ميخملا نم ةفلتخم

نيزخت قيدانصل مظتنملا ريهطتلا -
.ةيلزنملا ةمامقلا

.ةمامقلل يموي عمج -

تاءاضفلا عيمجل ةيليللا ةرانإلا -
نكامألاو ةيلخادلا قرطلاو ةكرتشملا

.تابكرملل ةصصخملا تاّرمملاو

.اهب ىنتعم -
.ءاخرتسالل دعاقم -

.لامعتسالل ةديج ةلاح يف تازيهجت -
.ةدجنلا تاميلعت تانالعإ قصل -

.ةيلوألا تافاعسإلا ةبيقح -
.نيباصملل يلاجعتسالا ءالجإلل بيترت -

قيدانص وأ ةيلزنملا ةمامقلا عمج ماظن -
نم ةفلتخم طاقن يف ةعزوم ةمامقلا
.ميخملا

نيزخت قيدانصل مظتنملا ريهطتلا -
.ةيلزنملا ةمامقلا

.ةمامقلل يموي عمج -

تاءاضفلا عيمجل ةيليللا ةرانإلا -
نكامألاو ةيلخادلا قرطلاو ةكرتشملا

.تابكرملل ةصصخملا تاّرمملاو

.اهب ىنتعم -
.ءاخرتسالل دعاقم -

.لامعتسالل ةديج ةلاح يف تازيهجت -
.ةدجنلا تاميلعت تانالعإ قصل -

.ةيلوألا تافاعسإلا ةبيقح -
.نيباصملل يلاجعتسالا ءالجإلل بيترت -

وأ ةيلزنملا ةمامقلا عمج ماظن -
طاقن يف ةعزوم ةمامقلا قيدانص
.ميخملا نم ةفلتخم

نيزخت قيدانصل مظتنملا ريهطتلا -
.ةيلزنملا ةمامقلا

.ةمامقلل يموي عمج -

تاءاضفلا عيمجل ةيليللا ةرانإلا -
نكامألاو ةيلخادلا قرطلاو  ةكرتشملا

.تابكرملل ةصصخملا تاّرمملاو

.اهب ىنتعم -
.ءاخرتسالل دعاقم -

.لامعتسالل ةديج ةلاح يف تازيهجت -
.ةدجنلا تاميلعت تانالعإ قصل -

.ةيلوألا تافاعسإلا ةبيقح -
.نيباصملل يلاجعتسالا ءالجإلل بيترت -

: ةيلزنملا ةمامقلا .٥-١

: ةرانإلا .6-١

تاحاسملا .7-١
: ءارضخلا

تازيهجت .8-١
: قئارحلا ةحفاكم

: ةيبط ةمدخ .٩-١

سورحمو ليللا يف ءاضم ،هيلإ راشم -
.ةمئاد ةفصب

.لابقتسالا بتكم -
ةنيمثلا ءايشألا ظفحل ةيديدح ةنيزخ -
.نئابزلاب ةصاخلا
.ةيرورضلا تاجوتنملا عيبل ةيراجت تالحم -

ةحارلل ناكمك اهلامعتسا نكمي -
.طيشنتلاو ءاقتلالاو

فالخ ،)ىصقأ دحك مك١( بيرق ماعطإ -
.ةحرتقم ةعيرس تابجو كلذ
ةعاقلا ىوتسم ىلع( )ىهقم( ايريتفاك -
.)تامدخلا ةددعتملا
.تابورشملا عيزوت تالآ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

يهطلل دقاوم عم يعامجلا خبطملا حانج -

.ٍفاك ددعب

هناردجو طالب نم خبطملا حانج ةيضرأ -

.فزخلاب ةاطغم

لسغم( ةيفاك تايمكب يناوألا لساغم -

.)ىصقأ دحك صخش٠٤ لكل دحاو

تحت ديربتلا تادعمو تاودألاو يناوألا -

.نئابزلا فرصت

.ةدرابو ةنخاس ةيراج هايم -

.خبطملا حانجل ةمئادلا ةنايصلا -

سورحمو ليللا يف ءاضم ،هيلإ راشم -
.ةمئاد ةفصب

.لابقتسالا بتكم -
ةنيمثلا ءايشألا ظفحل ةيديدح ةنيزخ -
.نئابزلاب ةصاخلا
.ةيرورضلا تاجوتنملا عيبل ةيراجت تالحم -

ءاقتلالاو ةحارلل ناكمك اهلامعتسا نكمي -
.طيشنتلاو

فالخ ،)ىصقأ دحك مك١( بيرق ماعطإ -
.ةحرتقم ةعيرس تابجو كلذ
ةعاقلا ىوتسم ىلع( )ىهقم( ايريتفاك -
.)تامدخلا ةددعتملا
.تابورشملا عيزوت تالآ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

يهطلل دقاوم عم يعامجلا خبطملا حانج -

.ٍفاك ددعب

هناردجو طالب نم خبطملا حانج ةيضرأ -

.فزخلاب ةاطغم

لسغم( ةيفاك تايمكب يناوألا لساغم -

.)ىصقأ دحك صخش٠٣ لكل دحاو

تحت ديربتلا تادعمو تاودألاو يناوألا -

.نئابزلا فرصت

.خبطملا حانجل ةمئادلا ةنايصلا -

سورحمو ليللا يف ءاضم ،هيلإ راشم -
.ةمئاد ةفصب

.لابقتسالا بتكم -
ةنيمثلا ءايشألا ظفحل ةيديدح ةنيزخ -
.نئابزلاب ةصاخلا
.ةيرورضلا تاجوتنملا عيبل ةيراجت تالحم -

ةحارلل ناكمك اهلامعتسا نكمي -
.طيشنتلاو ءاقتلالاو

.”ةمجن١“ فنصم معطم -
ةعاقلا ىوتسم ىلع( )ىهقم( ايريتفاك -
.)تامدخلا ةددعتملا
.تابورشملا عيزوت تالآ -
.ةمدخلا تاقوأب مالعإلا -

دقاوم عم يعامجلا خبطملا حانج -

.ٍفاك ددعب يهطلل

هناردجو طالب نم خبطملا حانج ةيضرأ -

.فزخلاب ةاطغم

لسغم( ةيفاك تايمكب يناوألا لساغم -

.)ىصقأ دحك صخش٥2 لكل دحاو

ديربتلا تادعمو تاودألاو يناوألا -

.نئابزلا فرصت تحت

.ةدرابو ةنخاس ةيراج هايم -

.خبطملا حانجل ةمئادلا ةنايصلا -

: لخدملا .١-2

: لابقتسالا .2-2

ةددعتم ةعاق .٣-2
: تامدخلا

: ماعطإلا .٤-2

: يعامج خبطم .٥-2

: ةكرتشملا قفارملا .2
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نع لاجرلل ةلقتسم ،ةيحص ةحنجأ -
لساغم ىلع لمتشت ٍفاك ددعب ،ءاسنلا
دحك صخش٠2 لكل دحاو لسغم(
٠٣ لكل ضاحرم١( ضيحارم ،)ىصقأ

شرم( تاشرم و )ىصقأ دحك صخش
.)ىصقأ دحك صخش٠٥ لكل دحاو
.ةدرابو ةنخاس ةيراج هايم -
طالب نم يحصلا حانجلا ةيضرأ -
.فزخلاب ةاطغم هناردجو
ضوح( ٍفاك ددعب سبالملا لسغل حانج -
.)ىصقأ دحك صخش٠٠١ لكل دحاو
.يحصلا حانجلل ةمئادلا ةنايصلا -

.يعامجلا بعلل نيدايم -
.لافطألل بعللا نكامأ -

نع لاجرلل ةلقتسم ،ةيحص ةحنجأ -
لساغم ىلع لمتشت ٍفاك ددعب ،ءاسنلا
،)ىصقأ دحك صخش٥١ لكل دحاو لسغم(
دحك صخش٥2 لكل ضاحرم١( ضيحارم
٠٤ لكل دحاو شرم( تاشرمو )ىصقأ

.)ىصقأ دحك صخش
.ةدرابو ةنخاس ةيراج هايم -
هناردجو طالب نم يحصلا حانجلا ةيضرأ -
.فزخلاب ةاطغم
ضوح( ٍفاك ددعب سبالملا لسغل حانج -
.)ىصقأ دحك اصخش٥7 لكل دحاو
.يحصلا حانجلل ةمئادلا ةنايصلا -

.يعامجلا بعلل نيدايم -
.لافطألل بعللا نكامأ -

نع لاجرلل ةلقتسم ةيحص ةحنجأ -
لساغم ىلع لمتشت ٍفاك ددعب ،ءاسنلا
دحك اصخش٠١ لكل دحاو لسغم(
٠2 لكل ضاحرم١( ضيحارم ، )ىصقأ

شرم( تاشرمو )ىصقأ دحك اصخش
.)ىصقأ دحك صخش٠٣ لكل دحاو
.ةدرابو ةنخاس ةيراج هايم -
طالب نم يحصلا حانجلا ةيضرأ -
.فزخلاب ةاطغم هناردجو
ضوح(ٍ فاك ددعب سبالملا لسغل حانج -
.)ىصقأ دحك اصخش٠٥ لكل دحاو
.يحصلا حانجلل ةمئادلا ةنايصلا -

.يعامجلا بعلل نيدايم -
.لافطألل بعللا نكامأ -

تازيهجتلا .2-6
: ةيحصلا

تازيهجت .2-7
: هيفرتلا

2م٠١

2م٤

.)مسx٠٩١ مس٠٩( يدرف ريرس -
يفو ةفيظن ماّمحلا فشانمو شارفلا -

.ةديج ةلاح

.ليزن لكل يسرك -
.ةلواط -

.فتاه -
.مييختلا نكامأ يف ةحاتم تنرتنإلا -

–

،ةحايسلا وأ ةقدنفلا يف سناسيل -
)١( ةنس + ةقدنفلا يف ٍماس ينقت وأ -

،ةقدنفلا يف ةربخ
تاونس )٣( ثالث + ةقدنفلا يف ينقت وأ -

.ةقدنفلا يف ةربخ

.زجحلا ةيناكمإ -
ةلاسر ةطساوب زجحلا ديكأت -
٤2 لالخ سكاف وأ ديرب ،ةينورتكلإ

 .ةعاس

.اس٤2 /اس٤2 لابقتسالا يف دجاوتلا -

2م١١

2م٥,٤

. )مسx٠٩١ مس٠٩( يدرف ريرس -
يفو ةفيظن ماّمحلا فشانمو شارفلا -

.ةديج ةلاح

.ليزن لكل يسرك -
.ةلواط -

.فتاه -
.مييختلا نكامأ يف ةحاتم تنرتنإلا -

–

،ةحايسلا وأ ةقدنفلا يف سناسيل -
)2( نيتنس + ةقدنفلا يف ٍماس ينقت وأ -

،ةقدنفلا يف ةربخ
تاونس )٤( عبرأ + ةقدنفلا يف ينقت وأ -

 .ةقدنفلا يف ةربخ

.زجحلا ةيناكمإ -
،ةينورتكلإ ةلاسر ةطساوب زجحلا ديكأت -
.ةعاس٤2 لالخ سكاف وأ ديرب

.اس٤2 /اس٤2 لابقتسالا يف دجاوتلا -

2م٣١

2م٥

.)مسx٠٩١ مس٠٩( يدرف ريرس -
تاذو ةفيظن ماّمحلا فشانمو شارفلا -
.ةديج ةيعون

.ليزن لكل يسرك -
.ةلواط -

.فتاه -
.مييختلا نكامأ يف ةحاتم تنرتنإلا -

.ءاوهلا فييكت -

+ ةحايسلا وأ ةقدنفلا يف سناسيل -
،ةقدنفلا يف ةربخ )١( ةنس

)٣( ثالث + ةقدنفلا يف ٍماس ينقت وأ -
،ةقدنفلا يف ةربخ تاونس

)٥( سمخ + ةقدنفلا يف ينقت وأ -
.ةقدنفلا يف ةربخ تاونس

تناك ءاوس ،٤2/اس٤2 زجحلا ةيناكمإ -
.ةيوفش وأ ةيمقر
ةلاسر ةطساوب زجحلا ديكأت -
.ةعاس٤2 لالخ سكاف وأ ديرب ،ةينورتكلإ

.اس٤2 /اس٤2 لابقتسالا يف دجاوتلا -

ةدحول ةحاسملا .١-٣
: )2( نيصخش ءاويإ

لكل ةحاسملا .2-٣
: يفاضإ صخش

فشانمو شارفلا .٣-٣
: ماّمحلا

: ثاثألاو تازيهجتلا .٤-٣

: لاصتالاو فتاهلا .٥-٣

ةيهافر تازيهجت .6-٣
: نئابزلا

رّيسم( ريدملا .٤
ةيقدنفلا ةسسؤملا

: )**( )دمتعم

: تازوجحلاب لفكتلا .٥

: نوبزلا لابقتسا .6

: ءاويإلا ةدحو .3
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