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ـه٠٤٤١ ماع ناضمر١3٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ويام٢١ 20

ماع نابعش3٢يفخّرؤم١5١-٩١ مقر يذيفنتموسرم
فيرعت نمضتي،٩١٠٢ ةنس ليربأ٩٢ قفاوملا٠٤٤١
.هميظنتو يحايسلا ماعطإلا طاشن

––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيديلقتلا ةعانصلاوةحايسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداــملا اــمــيــسال ،روــتــسدــلا ىلـع ءاــنــبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩١ قـــفاوملا٤2٤١ ماـــــــع ىلوألا

 ،مّمتملاولّدعملا ،ةسفانملاب

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

،لّدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

ىدامج٥ يف خّرؤملا2٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٥2٤١ ماع ىلوألا
،مّمتملاولّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

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

اميسال ،مّمتملاولّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب
،هنم٤2 ةداملا

رفص٩2 يف خّرؤملا٣٠–٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٩٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٠٣٤١ ماع
،مّمتملاولّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

لاوش8١ يف خّرؤملا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع

عيبر7١ يف خّرؤملا٩٥–٥7 مقر موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥7٩١ ةنس ليربأ٩2 قفاوملا٥٩٣١ ماع يناثلا

،تابورشملا عيب تالحـمل يرادإلا ميظنتلاب

رفص٠2 يف خّرؤملا6٣–67 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ةيامحلاب قلعتملاو67٩١ ةنس رياربف٠2 قفاوملا6٩٣١ ماع
ةصاخلا تاسسؤملا يف عزـــــــــفـــــــــلاو قـــــــــيرحلا راـــــــــطـــــــــخأ نــــــــــم
،روهمجلا لابقتساب

ىدامج٥ يف خّرؤملا2١–٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥8٩١ ةنس رياني62 قفاوملا٥٠٤١ ماع ىلوألا
،مّمتملاولّدعملا ،اهمظنيوةيحايسلاوةيقدنفلا لامعألا

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

خّرؤملا7٠2–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
يذلا٥٠٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا62٤١ ماع يناثلا عيبر62 يف

ةـيـلستــلا تاسسؤم لالــغــتساوحتف تاـيـفـيـكوطورش ددــحــي
،لّدعملا ،هيفرتلاو

يف خّرؤملا٥٠–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاوةحايسلا ريزو تايحالص دّدحي

خّرؤــملا٠٤١–7١ مقر يذــيــفــنــتلا موــسرــملا ىضتقمبو–
يذلا7١٠2ةـنــس ليرــبأ١١ قفاوملا8٣٤١ ماــع بجر٤١ يف

ةـيــلــمـع ءاــنــثأ ةــيـحــصــلا ةـفاــظــنـلاوةـــفاــظـنــلا طورـــش ددـــحـي
،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا عضو

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم٤2 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا8٠–٤٠ مقر
ةطشنألا ةسرامم طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١
ماعطإلا طاشنفيرعت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،ةيراجتلا
.اننقم ايراجت اطاشن هرابتعاب ،هميظنتو يحايسلا

رفوتت يتلا معاطملا ،”ةيحايس معاطم“ ّدعت :٢ ةداملا
ةحارلا نم ّنيعم ىوتسم عم قفاوتت تازيهجتوتادعم ىلع
اهعاونأ فالتخا ىلع تابجو ميدقتل ةصصخملاوةمدخلاو
.هنودب وأ طيشنتب ةقوفرم ،نئابزلل

لاــــثــتــمالا ةــيحاـيــسـلا مـــعاطــملا ىلع نّيعتي :3 ةداملا
ريمعتلا نيدايم يف اميسال ،امهب لومعملا ميظنتللوعيرشتلل
ةواــقــنـلاوةــفاظنـلاوقيرحلا رــطاــخم دــض ةياــمــحلاو نــمألاو
عيب صيخارت اذكو،تانيمأتلاوةئيبلاوةراجتلاو ةيمومعلا
.ةيهيفرتلا ضورعلاو تابورشملا

فانصأ )٤( ةعبرأ يف ةيحايسلا معاطملا بّترت :٤ ةداملا
،معطملا ةيهافر ىوتسم عم ديازتي موجنلا نم ددعب اهنع ّربعم
ريياعملاقبط ،موجن )٤( عبرأ ىلإ )١( ةدحاو ةمجن نم حوارتتو
.موسرملا اذهب قحلملا يف ةدّدحم يه امك ،فينصتلا

ةيريدملا ىدل معطم فينصت بلط عدوي :5 ةداملا
قـــفرـــي عادـــيإ لصو لـــباـــقـــم ،ةـــحاـــيسلاـــب ةـــفـــّلـــكملا ةـــيـــئالوـــلا

: ةيتآلا قئاثولاب

،يراجتلا لجسلا نم ةخسن–

ةواقنلاو ةفاظنلا دعاوقل ةنياعملا تابثإ نم ةخسن–
،ايميلقإ ةصتخملا ةحصلا حلاصم اهمّلست ،ةيمومعلا

رطاخم دض نمألا دعاوقل ةنياعملا تابثإ نم ةخسن–
.ايميلقإ ةصتخملا ةيندملا ةيامحلا حلاصم اهمّلست ،قيرحلا



١3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ناضمر٧
21م٩١٠٢ ةنس ويام٢١

دـــقــفـي ،هالــعأ ةدّدـحــملا بــطــشلا تالاــح يــف:٢١ ةداملا
،فينصتلا نع ةبترتملا راثآلا لك نم ةدافتسالا لغتسملا

لك نم ”يحايس معطم“ ةرابع بحس هيلع نّيعتي يلاتلابو
.ةيراهشإلا مئاعدلا وأةيراجتلا تاتفاللا

ىلإ فينصتلاب ةينعملا معاطملا عضخت:3١ ةداملا
اهتقباطم نم دكأتلل ،هالعأ ةروكذملا ةنجللا ءاضعأ ةرايز
.اهفينصتل ةبولطملا طورشلل

ةراــــش عــضوــب حونـمــملا فينصـتلا دّســـجي :٤١ ةداملا
مـــعـــطـــمـــلـــل يسيـــئرـــلا لـــخدملا دـــنـــع ،فــــيــــنصتــــلــــل ةــــيــــمسر
.هفينصت ةبتر اهيف ددحت ،يحايسلا

ةينطولا ةلاكولا فرط نم ،هالعأ ةددحـملا ةراشلا مّلست
رارـق ميدــقـت ىلع ءاـنـب يلاــم لـباـقـم عـفدــب ،ةـحاـيــسـلا ةيـمـنـتل
.فينصتلا

معاطملا فينصت ةراش تافصاوم ددحت :5١ ةداملا
ريزولا نم رارق بجومب ،اهيلع ةلجسملا تانايبلاوةيحايسلا
 .ةحايسلاب فّلكملا

فينصت ةراشل عضو لك ،ابذاك اراهشإ ّدعي:6١ ةداملا
: معطملا لغتسم فرط نم

،هالعأ ةروكذملا ةّيمسّرلا ةراشلا عم قباطتت ال –

،معطملا ةبتر عم قفاوتت ال –

،هالعأ ّددحـملا بطشلا نم مغرلاب –

 .فينصتلا بايغ يف –

تحت عضوب ةيحايسلا معاطملا ولغتسم مزلي :٧١ ةداملا
فرط نم اعّقوموامقرم ىواكشلل الجس نئابزلا فرصت
.ةحايسلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا حلاصم

لاثتمالاب ةيحايسلا معاطملا ولغتسم مزلي :٨١ ةداملا
ةــبــقارملاــب نيفــلــكملا ةــحاــيسلا ناوــعأل ئــجاــفملا شيــتــفــتــلــل
.طاشنلا عوضومب ةقالع هل دنتسم لك ميدقتو

يف اقبسم ةفنصملا معاطملا ولغتسم مزلي :٩١ ةداملا
يف موسرملا اذه ماكحأل لاثتمالاب ”ةيحايس معاطم“ فنص

ةديرجلا يف هرشن خيرات نم ءادتبا ،ارهش )2١( رشع ينثا لجأ
.ةيمسرلا

خّرؤــملا2١–٥8 مــقر موــسرـملا ماـــكـحأ ىـغــلت :٠٢ ةداملا
٥8٩١ ةنس رياني62 قفاوملا٥٠٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥ يف

لّدـعملا ،اهمـظــنـيو ةـيحاـيــسـلاو ةـيـقدـنـفلا لاـمـعألا ددـحي يذـلا
.مّمتملاو

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:١٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣2يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون

فينصتل ةيئالو ةنجل ،يلاولا ىدل،أشنت:6 ةداملا
 :يتأي امم لكشتتو ”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت ،معاطملا

 ،اسيئر ،ةحايسلاب فلكملا يئالولا ريدملا –

،ةيالولل ةماعلا نوؤشلاوميظنتلا ريدم –

 ،ةراجتلاب فلكملا يئالولا ريدملا –

 ،ةحصلاب فلكملا يئالولا ريدملا –

،ةئيبلاب فلكملا يئالولا ريدملا –

 ،ةيندملا ةيامحلل يئالولا ريدملا –

.ةيالولا يف يحايسلا ماعطإلا طاشن يينهم نع لثمم –

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

ةـحاـيسلاـب ةـفـّلـكملا ةـيـئالوــلا ةــيرــيدملا حــلاصم ىلوــتــت
.ةنجّللا ةنامأ

معاطــملا ةــنودـــم كــســمب ةنــجــللا ةــناــمأ موـــقت :٧ ةداملا
.اهنييحت نمضتو،ةفنصملا

هلسرتويلخادلا اهماظن ىلع ةنجللا قداصت :٨ ةداملا
.هيلع ةقفاوملل يلاولا ىلإ

يأر ءادبإ دعب ،ايميلقإ صتخملا يلاولا ردصي :٩ ةداملا
بترلا يف ةيحايسلا معاطملا فينصت رارق بجومب ،ةنجللا
.”موجن٤و٣و2و١“

ةــعـــــجارــم ،هالـــعأ ةروـــكذـملا ةـنـجــلـلا ردــصـت:٠١ ةداملا
: ةيتآلا ماكحألا ةاعارم عم ،تقو يأ يف فينصتلا

معطملا رفوتي امدنع ،ىلعأ ةبتر يف فينصتلا ردصي –
ةبترلا هذهل ةطرتشملا صئاصخلا لك ىلع ّفنصملا يحايسلا
،ةديدجلا

،راذعإلا دعب ،ىندأ ةبتر يف فينصتلا طاقسإ ردصي –
طورش عــم يحاــيسلا مــعـــطملا صئاصخ قـــفاوـــتـــت ال اـــمدـــنـــع
.قباسلا هفينصت ةبتر

فنص يف معاطملا ةنّودم نم بطشلا ردصي :١١ ةداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف ،يلاولا نم رارق بجومب ،”يحايس معطم“

تابلطتم عم معطملا صئاصخ قفاوتت ال امدنع–
،راذعإلا دعب كلذو ،ىندألا ةبترلا

صوصنملا تارايزلل عوضخلا لغتسملا ضفر اذإ–
،راذعإلا دعب كلذو ،هاندأ8١و٣١ نيتداملا يف اهيلع

،لالغتسالا نع معطملا فقوتي امدنع–

.لغتسملا نم حيرص بلط ىلع ءانب–
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ةـــيـــعوـــنـــب زـــّيــــمــــتــــم مــــعــــطــــم –
ةيهافرلا ثيح نم ةزاتمم
هــــــتاــــــبــــــجو لالــــــخ نــــــم اذــــــكو
هـــــــتازـــــــيـــــــهجتو هــــــــتاــــــــمدــــــــخو
.يقارلا هماعطو

نع لصفنم نئابزلا كلسم–
.ةحلصملا كلسم

ةيعون وذ ثيثأت عم ،دوجوم–
+ زاــــفـــــلـــــت زاـــــهـــــج + ةزاـــــتمم

ةـــقـــطـــنمل ةـــيــــحاــــيس مــــئاــــعد
.معطملا دوجو

.دعقم لكل2م٠٣,١–

.ةزاتمم ةيعون تاذ–

عــــم مءالــتــت ةئــيــضم طاـقــن–
يــــــــــعارـــــتو ةــــــعاــــقــلا ةئـــيــهــت
.نئابزلاةيصوصخ

ةدئاملا شرافم ىلع رفوتت -
ةرـــــــــــــيــــــــــــــغصلا شراــــــــــــــفملاو
نـــم ةـــعوـــنصم ،لـــيداـــنملاو
.ةزاتمم ةيعون يذ شامقلا

ةيجاجزلا يناوألاو يناوألا -
ثاــــــــــثألاو ةدــــــــــئاملا تاودأو
يــفوةزاـــتـمم ةــيـــعوــن تاذ
.ةنايصلا نم ةزاتمم ةلاح

ةيعونب زيمتم معطم –
ثيـــــــــح نـــــــــم ةدـــــــــيـــــــــج
نـــم اذـــكو ةـــيـــهاــــفرــــلا

هـــــــــــتاـــــــــــبــــــــــــجو لالــــــــــــخ
.هتازيهجتو هتامدخو

–

–

.دعقم لكل2م٠,٠8 –

.ةلوبقم ةيعون تاذ–

شراـفــم ىلع رــفوــتــت–
شراــــــفملا وأ ةدــــــئاملا
،لـيداـنملاو ةرـيــغصلا

.شامقلا نم ةعونصم

يـــــناوألاو يـــــناوألا–
تاودأو ةــيـــجاـــجزـــلا
ثاــــــــــــثألاو ةدـــــــــــــئاملا
ةلوبقم ةيعون تاذ
نم ةديج ةلاح يفو
.ةنايصلا

ةيعونب زيمتم معطم –
ثيــح نــم ادـــج ةدـــيـــج
نـــم اذـــكو ةـــيـــهاـــفرــــلا

هــــــــــتاـــــــــــبـــــــــــجو لالـــــــــــخ
.هتازيهجتو هتامدخو

–

–

.دعقم لكل2م١-

.ةديج ةيعون تاذ–

شرافم ىلع رفوتت –
شرافملا وأ ةدئاملا
،ليدانملاو ةريغصلا

.شامقلا نم ةعونصم

يناوألاو يناوألا–
تاودأو ةـــيــــجاــــجزــــلا
تاذ ثاثألاو ةدئاملا

يفو  ةدــيـــج ةـــيـــعوـــن
نــــــم ةدــــــيـــــــج ةـــــــلاـــــــح
.ةنايصلا

ةيلاع ةيعونب زّيمتم معطم–
نم اذكو ةيهافرلا ثيح نم
هــــتاــــمدـــــخو هـــــتاـــــبـــــجو لالـــــخ
.هتازيهجتو

نع لصفنم نئابزلا كلسم–
.ةحلصملا كلسم

ةيعون وذ ثيثأت عم ،دوجوم–
+ زاــفــلــت زاــهــج + ادــج ةدـــيـــج
ةـــقـــطـــنمل ةــــيــــحاــــيس مــــئاــــعد
.معطملا دوجو

.دعقم لكل2م١,٠2–

.ادج ةديج ةيعون تاذ–

ةدئاملا شرافم ىلع رفوتت–
ةرــــــــــــيــــــــــــغصلا شراـــــــــــــفملاو
نـــم ةـــعوـــنصم ،لـــيداــــنملاو
ةديجلا ةدوجلا يذ شامقلا

.ادج

ةيجاجزلا يناوألاو يناوألا–
ثاــــــــــثألاو ةدـــــــــــئاملا تاودأو
يفو ادج ةديج ةيعون تاذ
نــــــــم ادــــــــج ةدــــــــيـــــــــج ةـــــــــلاـــــــــح
.ةنايصلا

طورشلا–١

: ةماعلا

: كلاسملا–٢

نولاص–3
: لابقتسالا

: ماعطلا ةعاق–٤

ةحاسملا .١–٤

: ايندلا

 ةئيهتلا .2–٤

: نييزتلاو

: تالواطلا .٣ –٤

قحلملا
: ”ةيحايسلامعاطملا“فينصتريياعم

ةبترلا

عيضاوملا
موجن )٤( عبرأموجن )3( ثالث)٢( ناتمجنةدحاو ةمجن

: ةصاخلا ريياعملا .أ
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عــم بساــنــتـــت سبالملا ةـــفرـــغ –
يف ةأيـــهـــمو ،لاـــبـــقـــتسالا ةردـــق
جولولا نئابزلا ىلع لهسي ناكم
.هيلإ

تارايتخا٤ ـب ةبجو حارتقا–
ةـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــئال + لـــــــــــــــــــقألا ىلع
ىرــبــك ةـــحـــئال + تاـــبورشم
.ةيديلقت قابطأ عم خبطلل

ريدم وأ دحاو لدان سيئر–
نادـــــيملا يف نّوــــــكــــــم ،ةــــــعاــــــق
تاونس )٥( سمخ كلتميو
ىلع ،ةــــيــــنــــهملا ةرــــبخلا نـــــم
.لقألا

٠6 لكل دحاو ةعومجم سيئر–
.نوبز

.نوبز٠2 لكل دحاو مداخ–

يف نّوكم ،دحاو خبطم سيئر–
ســــمــــــــخ كـــلـــــتــمــيونادـــــــــيملا
ةرــبـخلا نــم تاوــنس )٥(
.لقألا ىلع ،ةينهملا

فوــــــقوــــل نــــــكاــــــمأ دوــــــجو–
.نــــئاـــبزــلا تاراــيس

فـــــطاـــــعملا تالـــــماــــــح –
عــم اــهددــع بساــنــتــي
.لابقتسالا ةردق

ةدـــحاو ةبجو حارـــتقا –
 ماــــعطلا ةـــحئال +

.لقألا ىلع ،تارايتخا٣ ـب

وأ دحاو لدان سيئر –
يف نّوكم ،ةعاق ريدم
ةنس كلتميو ناديملا
ةرـــــــــــــــــــبخلا نـــــــــــــــــــم )١(
.لقألا ىلع ،ةينهملا

دحاو ةعومجم سيئر –
.نوبز٠2١ لكل

لــــــــــــكــل دــــــــــحاو مداــــــــــخ –
. نوبز2٣

،دـحاو خـبــطــم سيــئر –
نادــــــــيملا يف نّوــــــــكــــــــم
نم )١( ةنس كلتميو
ىلع ،ةينهملا ةربخلا
.لقألا

––

فـــطاــــعملا تالــــماــــح –
عم اهددع بسانتي
.لابقتسالا ةردق

ـــــب ةــبـــــجو حارـــتقا–
ةحئال + تارايتخا٣
،تارايتخا٣ ـب ماعطلا

.لقألا ىلع

وأ دــــحاو لداــــن سيــــئر–
نّوــكــم ،ةــعاــق رـــيدـــم

كلتميو ناديملا يف
ةربخلا نم )2( نيتنس

.لقألا ىلع ،ةينهملا

ةــــعوـــمــجــم ســـيــئر–
.نوبز٠2١ لكل دحاو

82 لـــكـــل دـــحاو مداــــخ–
. نوبز

،دحاو خبطم سيئر–
نادــيــملا يــف نّوـــكــم
)2( نيتنس كلتميو
ةينهملا ةربخلا نم
.لقألا ىلع

––

عم بسانتت سبالملا ةفرغ –
يف ةأيـــهـــمو ،لاـــبـــقـــتسالا ةردــــق
نـــئاـــبزـــلا ىلع لــــهسي ناــــكــــم
.هيلإ جولولا

تارايتخا٤ ـب ةبجو حارتقا –
ماـــعـــطـــلا ةـــحـــئال + لــــقألا ىلع
.عونتم رايتخاـب

،ةعاق ريدم وأ دحاو لدان سيئر–
ثالث كلتميو ناديملا يف نّوكم
ةرــــــبخلا نــــــم تاوـــــــــــــــــــــــــنس )٣(
.لقألا ىلع،ةينهملا

لـكـل دـحاو ةـعوــمــجــم سيــئر–
.نوبز٠٠١

.نوبز٤2 لكل دحاو مداخ–

يف نّوكم ،دحاو خبطم سيئر–
)٣( ثالــــــث كلــــــتــــــمــــــيو نادـــــــيملا

،ةينهملا ةربخلا نم تاونس
.لقألا ىلع

––

فطاعمب لفكتلا .٤-٤

: نئابزلا

 ةمدخ .٥-٤

: ماعطإلا

ةعاق لامع .6-٤

 : ماعطلا

لامع .٥

: خبطملا

: تارايسلا فقوم .6

)عـباـت(قحلملا

ةبترلا

عيضاوملا
موجن )٤( عبرأموجن )3( ثالث)٢( ناتمجنةدحاو ةمجن

تاحاسملا .١
/ ةيجراخلا

:كلاسملا

/ مالعإلا .٢
: لاصتالا

: ةكرتشملا رــــــــــــــــــــــــــــــــــــيياعملا . ب

.ناتءاضم ةهجاولاو جراخلا –

.)تدجو نإ ،ةفرشلا كلذ يف امب( ةفيظن ةيجراخلا نكامألا–

.ةيلالقتسا لكب معطملا ىلإ ةكرحتملا يساركلا يوذ صاخشألا جولو ةيناكمإ–

. معطملا تامدخ ضرعي  نّيحم باو عقوم –

.)... ديربلا ،سكافلا ،ةينورتكلإلا لئاسرلا ،فتاهلا( زجحلا تابلط ىلع لاعفلا درلا–

.معطملا ةهجاو ىلع ةرهاظ ةئيضم ةيجراخ ةحول–

.معطملا لخدم دنع عضوت فينصتلل ةيمسر ةراش–

.ةيجراخلا ةراشإلا تاتفال عيمج فيظنتو ةنايص–
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)عـباـت(قحلملا

ةبترلا

عيضاوملا
موجن )٤( عبرأموجن )3( ثالث)٢( ناتمجنةدحاو ةمجن

ةئيهتلا .١-٣
: نييزتلاو

: تالواطلا .2-٣

لابقتسا .٣-٣
: نئابزلا

 ةمدخ .٤-٣

: ماعطإلا

 :ماعطلاةعاق .3

.زّيمم نييزت طخ تاذ ةعاق –

.ةحيرمو ةيدو نوكتو بيحرتلا عباط يستكت ماعطلا ةعاق لعجل تازيهجت مادختساو ةئيهتلا–

.ةمئالملا ةءاضإلاو ةيوهتلا–

.ماعطلا ةعاقل ماعلا راطإلا عم قفاوتي صاخلا ثاثألاو يساركلاو تالواطلاو ثيثأتلا–

.)ةيديلقتلا ةعانصلا تاجوتنمو راهزأو روصو تاحول( قسانتم نييزت–

.لقألا ىلع ،)١( دحاو رتم ةفاسمب ضعبلا اهضعب نع ةلصفنم تالواط–

.نوبز لك مودق دنع ةلواطلا فشارش رييغت–

.لافطألل ةيلاع يسارك–

ةمظنم لكألا تاودأو ليدانمو ةريغص شرافمو ةدئاملا شرفم : ةيتآلا رصانعلا عمو قوذب ةبترم تالواط عضو–
.تايجاجزلا و قابطألاو ةمدخلا دعاوق بسح

)باوكألاو ةلواطلا ةيطغأو ةدئاملا شرافمو تايجاجزلاو لكألا تاودأو نوحصلاو قابطألا( ةمدخلا تادعم–
.)حضاو لكآت نودبو ةمورفم ريغ( ةديج ةلاح يفو ةفيظن

.ةفيظن ةينييزت داومب وأ دورولاب ةنيزم تالواط–

.قابطألا فاوح ىلع شدخ نودب ،)نوللاو نييزتلا( قابطألل قينأ ضرع–

.فاوحلا ىلع ةصلصلا راثآو شدخ نودب ،)نوللاو نييزتلا( نوحصلل قينأ ضرع–

.معطملا لخدم دنع–

.فطلو ةماستباب–

.قئاقد٣ نوضغ يف تابورشملاو ةمعطألا ةحئال عيزوت عم ،ةلواطلا ىتح  ةقفارملا–

.ريبكلا لابقإلا ةلاح يف ،نئابزلل لاعفلا رييستلا–

.نكمم تقو  رصقأ يف نوحصلاب ةمدخلا نامض–

.نوحصلا نخسم رّفوت–

.ةضورعملا قابطألل زجوم فصو عم ،ةفيظنو ةرهاظو ةباذجو ةبترم تابورشملاو تالوكأملاو قابطألا ةحئال–

ةيمسوملا هكاوفلاو ةعونتملا نابجألاو ةيسيئرلا قابطألاو ةنخاسلاو ةدرابلا تالبقملا عم ةعونتم تالوكأملاو قابطألا ةحئال–
.تايولحلاو

.يمويلا يسيئرلا قبطلا حارتقا–

.نزاوتملا يئاذغلا ماظنلا دعاوق رابتعالا نيعب ذخأت ةحرتقملا تابجولا–

.مهتاظحالمب لفكتيو نيضار اوناك نإ نئابزلا نم ماظتناب بلطي خبطملا سيئر–

ريرمتو ماري ام ىلع ءيش لك ناك اذإمهتلءاسمو لكاشملا ديدحتو نئابزلا ةبقارمب لداونلاو لداونلا سيئر موقي–
.خبطملا ىلإ ةمولعملا

.)قابطألا عفرو عضو( ةيلاعفلاو نئابزلا تابلط قابتسا عم ،ةفرتحم ةفصب ةمدخلا–

.)ifiW( تنرتنإلا لامعتسا ةيناكمإ–
.ماظتناب ةددجتمو ةدوج تاذو ةعونتم ةيقيسوم ةيفلخ–
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)عـباـت(قحلملا

ةبترلا

عيضاوملا
موجن )٤( عبرأموجن )3( ثالث)٢( ناتمجنةدحاو ةمجن

ومدختسم .٥-٣
: ةعاقلا

: ءاوهلا فييكت .6-٣

: ةءاضإلا .7-٣

قفارملا .8-٣
ةصصخملا ةيحصلا

 : نئابزلل

.فيظنو دحوم سابل –

. مسالا لمحت ةراش عضو–

ةعململا ةيذحألاو رفاظألاو رعشلا ةحيرستو ليمجتلاو ةقالحلا( سابللاو يندبلا رهظملاو ةيدسجلا ةفاظنلا دعاوق مارتحا–
 .)قنعلا ةطبرو

.قابطألا ةليكشت حرش مهناكمإب ةيبلطلا ذخأب نوفلكملا ناوعألا–

باوكألا ءلمو ةلسلا يف عوضوملا زبخلا صخي اميف ةبجولا ءانثأ نئابزلل عيرسلا ديوزتلا نامض ىلع لداونلا رهسي–
.لفلفلاو حلملاو

.ةيوهتلا / فييكتلا–

.ديج لكشب ةءاضم ةعاقلا–

.ةحيرش لكل ،ىصقأ دحك ،اصخش٠٥ لابقتسا ةعسب ،ءاسنلاو لاجرلل نالصفنم نايحص ناقفرم–

،نخاسو دراب راج ءام دوجو عم لسغم :ىلع يوتحيو ،ةنايصلاو ةفاظنلا نم ةيلاثم ةلاح يف يحص قفرم لك–
خافنم وأ دحاولا مادختسالا يذ شامقب وأ قرولاب اّمإ( ديلا فيفجت ماظنو ،لئاسلا نوباصلا تاعزوم ،ةآرم
.ضاحرم + )يئابرهك

.ةيفاك ةءاضإو )ةيعيبط وأ ةيكيناكيم( ةلاعف ةيوهت–

. ةكرحتملا يساركلا يوذ صاخشألل ةحاتم ةيحصلا قفارملا–

خبطملا .٤

لحم .١-٤
: خبطملا

تادعم .2-٤
 تازيهجتو
: خبطملا

.لهسلا فيظنتلاب حمسي ميظنت –
.قالزنالل داضم طالبب ةدوزم ةيضرأ–
.حتاف نولبو ،م2 عافتراب ةطلبم ناردج–
.ليسغلا هايمو فرصلا هايمل لاعف ءالخإ ماظن دوجو–
.لاعف ءاوهلا عيزوتو ةيوهتلا–
.ماظتناب فظنم ةيوهتلا ماظن عم ،خبطملا طافش دوجو–
.ضوعبلل زجاحب تاحتفلا وأ ذفاونلا عيمج ديوزت–

.لقألا ىلع ،دقاوم٤ عم يهط ةلتك–
.نيخست ةلواط–
.ةيفاك ةيمكب خبطملا تاودأو يناوأ–
.أدصلل مواقملا ذالوفلا نم لمعلا تالواط–
.ةمدخلل زجاح–
.ةيئابرهك يلاقمو نارفأ–
.ةمزاللا تادعملا عم ،موحللا ريضحتل ةقطنم–
.ةمزاللا تادعملا عم ،تاورضخلا ريضحتل ةقطنم–

عنم عم .ةرارحلا تارشؤمو ةرارحلا تاسايقب ةدوزم ،ةيفاك ةيمكب ،تادمجملاو تاجالثلاو ديربتلا فرغ–
.ةيبشخ صافقأو فوفر لامعتسا

.لكألا تاودأو ةيجاجزلا يناوألاو نوحصلا ةلاسغ وأ يناوألا لسغم–
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)عـباـت(قحلملا

ةبترلا
عيضاوملا

موجن )٤( عبرأموجن )3( ثالث)٢( ناتمجنةدحاو ةمجن

تادعم .2-٤
تازيهجتو
: خبطملا

)عبات(

ومدختسم .٣-٤
: خبطملا

ةفاظنلا .5

: نمألاو

: ةئيبلا .6

.خبطملا يناوأ مقاطل لسغم–
.تاورضخلاو هكاوفلا لسغل ءاعو–
.دحاولا مادختسالا تاذ ةمامقلا سايكأب زهجمو ةلوهسب هلسغ نكمي ،مدقلاب مكحت ماظنب ةدوزم ،ةمامق ةيعوأ–
يدايأةفشنمو يديألا ففجمو رفاظألا ةاشرفو لئاسلا نوباصلا ريفوت عم ،يودي ريغ مكحت ماظنب يديألل لسغم–

.ةساسحلا نكامألا يفو خبطملا لخدم دنع ،دحاولا مادختسالا تاذ
.فيظنتلا داومو ةيئاذغلا داوملل يلاوتلا ىلع ةصصخمو ةيوهتلا ةديج ،نيتلصفنم نيتفرغ نم نوكتت نيزخت نكامأ–

.)يناوألا لسغب نوفلكمو تايولح وعناصو خبطملا لامعو نوخابطو ةاهط( فاك ددعب خبطملا لامع مقاط–
.نئابزلل ةصصخملا كلت نع ةلصفنم نيمدختسملاب ةصاخلا ةيحصلا قفارملاو سبالملا تانازخ–
.تازافقلاو ةعبقلاو خبطملا سبالم ءادتراب مازتلالا–

.ةيئاذغلا داوملل ”مامألا ىلإ ريسلا“ أدبمل مراصلا قيبطتلا–
.ىرخألا نكامألا نع اياقبلاو تايافنلا نكامأ لصف–
.اهريضحت لالخ ةدرابلاو ةنخاسلا قابطألا نيب لصفلا–
.دهاشلا قبطلاب ظافتحالا–
.ةيفاكلا ةيكيناكيملا وأ ةيعيبطلا ةيوهتلا–
.ةيفاكلا ةيعانطصالا وأ ةيعيبطلا ةءاضإلا–
نكميو ةطلبم اهناردج نوكت ةمامقلا عضو ناكم كلذ يف امب ،ايئاوه اهفييكتو ةساسحلا نكامألا نيب لصفلا–

.ةلوهسب اهلسغ
.”ديربتلا ةلسلس“و ةيئاذغلا داوملا عيزوتو ريضحتلاو نيزختلاو نيومتلل ةحيحصلا تاسرامملا مارتحا–
رثكأ ىلإ ةرارح ةجرد ىلع ظافحلابحمست يتلا تادعملا مادختساب ،ةرضحـملا قابطألل ”نخاسلا ليصوتلا“ مارتحا–

.ةيوئام ةجرد٣6 نم
.ةيوئام تاجرد٠١ نم لقأ ةرارحلا ةجرد ظفحي يذلا لكشلاب ”درابلا ليصوتلا“ مارتحا–
.ةدوجلا نامضو ةيتاذلا ةبقارملا ماظن عضو–
.ايرود اهديدجت عم ،نيمدختسملل  زاربلا ليلاحتو ةيبطلا تارايزلاب مايقلا–
.ةلديص ةبلع–
.هايملل نازخ–
.تارشحلاو ريصارصلاو ضوعبلا ىلع ءاضقلل لاعف ماظن–
.ناذرجلا ىلع ءاضقلل لاعف ماظن–
.ططقلا صوصخلا ىلعو تاناويحلا لوخد عنم–
.تالحـملا عيمج يف ةينمألا ةءاضإلا–
.ةرهاظو ةحضاو ،قئارحلا نم ةمالسلا تاميلعت–
.فاك ددعب قئارحلا ةحفاكم لئاسو–
.ئراوطلل يئابرهك دلوم–

.تايافنلل يئاقتنالا زرفلا–
.ةيئيبلا دعاوقلل ًاقفو تايافنلا نم صلختلا–
.ةمسدلا داوملا ةيعوأ ةنايص–
.ةمئالم تايواح يف ةثولملا داوملا لزع–
.ءارضخلا تاحاسملا ةنايص–
.هايملا داصتقال ريبادت–
.ةيوارحصلا قطانملا يف ةصاخ ةيسمشلا ةقاطلل لاعفلا مادختسالاو ةقاطلا داصتقال ريبادت–


