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ةّيميظنتميسارم
لوألا لصفلا

ةقبسملا تارارقلا حنم طورشو فيراعتلا

ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةقبسملا تارارقلا :٢ ةداملا
اعبت كرامجلا ةرادإ اهحنمت نأ نكمي تارارق يه ،هالعأ
 .داريتسالاو ريدصتلا تايلمع زاجنإ لبقو ريغلا نم بلطل

يكرـمجلا يفـيرـعـتـلا فـيـنصتــلا ةــنــمضتملا تارارــقــلا
.”CTR””ةمزلم ةيفيرعت تامولعم صخت تارارق “  ىّمست

تارارق“  ىّمست عئاضبلا أشنم ةنمضتملا تارارقلاو
.”OCR“  أشنملا لوح ةمزلم تامولعم صخت

نم عئاضبلا ةدافتسا ةيناكمإ ةنمضتملا تارارقلا امأ
صخــــت تارارــــق“ ىــــمستــــف موسرــــلاو قوــــقحلا نـــــم ءاـــــفـــــعإلا

نم عئاضبلا ةدافتسا ةيناكمإ لاجم يف ةمزلم تامولعم
.”T.D.C.R” “ موسرلاو قوقحلا نم ءافعإلا

: امزلم  قبسملا رارقلا نوكي:٣ ةداملا

اميف ،رارقلا لماح هاجت كرامجلا حلاصمل ةبسنلاب –
دــعــب ةــيــكرــمجلا تاءارــجإلا تفوــتسا يتــلا عـــئاضبـــلا صخـــي
 ،رارقلا لوعفم نايرس خيرات

ءادتبا ،كرامجلا حلاصم هاجت رارقلا لماحل ةبسنلاب –
.لئاسولا لكب رارقلا هغيلبت خيرات نم

)6( ةتس ةّدمل احلاص قبسملا رارقلا نوكي:٤ ةداملا
٧٠-٩٧ مقر نوناقلا نم1رّركم٠5 ةداملا ماكحأل  اقبط رهشأ
،٩٧٩1 ةنس ويلوي12 قفاوملا٩٩٣1 ماع نابعش62 يف خرؤملا
.هغيلبت خيرات نم ءادــتـبا ،هالــعأ روــكذـملاو مـّمـتـملاو لدعــملا

اذه نم٩1و81 نيتداملا ماكحأ ةاعارم عمو هّنأ ريغ
ةدملا سفنب اينمض ةدملا هذه كرامجلا ةرادإ ددمت ،موسرملا
 .ةريخألا هذه لبق نم ايباتك اهضقن ةلاح يف الإ

ةروكذملا لاجآلا ءاضقنا دنع رارقلا ديدجت بلط نكمي
 .يلصألا رارقلل ةبسنلاب لاكشألا سفن قفو،هالعأ

هلماح ىلع بجي ،قبسملا رارقلا قيبطتل:5 ةداملا
 : تابثإ

ةمزلم ةيفيرعت تامولعم صخي رارق ةلاح يف – أ
”CTR“،يحاونلا لك نم قباطتت اهب حرصملا عئاضبلا نأ
،رارقلا يف اهفصو مت يتلا كلت عم

لوح ةمزلم تامولعم صخي رارق ةلاح يف – ب
ةدّدحملا طورشلاو ةـــيـــنــــعملا عــــئاضبــــلا نأ،“OCR” أشنملا

عــــئاضبــــلــــل يحاوــــنــــلا لــــك نــــم ةــــقــــباـــــطـــــم أشنملا باستـــــكال
،رارقلا عوضوم طورشللو

ماع ناضمر٩٢ يفخرؤم561-٨1مقر يذيفنت موسرم
تايفيك ددحي ،٨10٢ ةنس وينوي٤1 قفاوملا٩٣٤1
.كرامجلا ةرادإ فرط نم ةقبسملا تارارقلا حنم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤1و٤-٩٩ ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

نابعش62 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٩٧٩1 ةنس ويلوي12 قفاوملا٩٩٣1 ماع
،هنم1 رّركم٠5 ةداملا امّيسال ،مّمتملاو لدعملا ،كرامجلا

لاّوش21 يف خرؤملا٩٠-1٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةقفاوملا نمضتملاو1٩٩1 ةنس ليربأ٧2قفاوملا21٤1 ماع
زيمرتو نييعتل قّسنملا ماظنلا لوح ةيلوّدلا ةيقافتالا ىلع
،٣8٩1 ةنس وينوي٤1 يف لسكوربب ةرّرحملا ،عئاضبلا

ىدامج لوأ يف خرؤملا2٠-1٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشغ٠2 قفاوملا22٤1 ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لدعملا ،ةديدج ةيكرمج ةفيرعت  سيسأت

8 يف خرؤملا1٤2-1٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو1٩٩1 ةـنس وــيــلوــي٠2 قـــفاوملا21٤1 ماــع مّرــحـــم
نييعتل قّسنملا ماظنلا لوح ةيلوّدلا ةيقافتالا ىلع ةقداصملا

،٣8٩1 ةنس وينوي٤1 يف لسكوربب ةعـّقوملا ،عئاضبلا زيمرتو

يف خرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ51 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٧1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لّدعملا  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 : يتأي ام مسري

نم1رّركم٠5 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٩٩٣1 ماع نابعش62 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٩٧٩1 ةنس ويلوي12
ةـــقـــبسم تارارـــق حـــنــــم تاــــيــــفــــيــــك دــــيدحت ىلإ موسرملا اذــــه
يفــيرــعــتــلا فــيــنصتــلا صخــت ةــمزــلــم تاــموــلــعــم نــمضتـــت
نـم اـهـتداـفـتسا ةــيــناــكــمإ وأ اــهــئشنــمو عــئاضبــلــل يكرــمجلا
نأ بجي يتلا قئاثولا اذكو ،موسرلاو قوقحلا نم ءافعإلا

.بلطلاب قفرت
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،الوبقم قبسملا رارقلا بلط فلم نوكي يكل:٨ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا نمضتي نأ بجي

 ،موسرملا اذهب ةقحلملا جذامنلا قفو مّدقم بلط –

،يراجتلا لجسلا نم ةخسن –

،يئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

نيلـماـعـتــمــلــل ةــبسنــلاــب ،داــمــتــعالا رّرــقــم نــم ةــخسن –
،كرامجلا ةرادإ فرط نم نيدمتعملا نييداصتقالا

،ةيلوألا ةروتافلا نم ةخسن –

بلـــط ةـــلاـــح يف يلصألا قــــبسملا رارــــقــــلا نــــم ةــــخسن –
،ديدجت

مـــيـــماصتـــلاو روصلاو تاـــناـــيــــبــــلاو تاــــفصاوملا لــــك –
امب ،ةينقتلا قئاثولاو تاططخملاو ةيراجتلا تايرشنلاو
ةــقــلــعــتملا ،ةدــيــفملا تازــيــمملاو لــيــلاــحــتـــلا بيـــلاسأ اـــهـــيـــف
ةيفيرعت تامولعم صخت تارارق بلط عوضوم ،عئاضبلاب
،“OCR” أشنملا لوح ةمزلم تامولعم وأ،“ CTR” ةمزلم

.نكمأ نإ ،ةعاضبلا نم ةنّيع –

ةمّدقملا رصانعلا نأ كرامجلا ةرادإ ردقت امدنع:٩ ةداملا
حــمست يتــلا ةــيرورضلا تاــموــلــعملا نـــمضتـــت ال بلـــطـــلا يف

ميدـــقـــتـــل بلـــطـــلا بحاص ةوـــعدـــب موـــقـــت ،سسؤم يأر ءادـــبإب
نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالث ةدم لالخ ةيليمكت تامولعم
 .ةيليمكتلا تامولعملا بلط خيرات

ةيليمكتلا تامولعملا ميدقتل ةقرغتسملا ةدملا مصخت
.هاندأ21 ةداملا يف هيلع صوصنملا درلا لجأ نم

قبسم رارق بلط لك بحس متي نأ نكمي:01 ةداملا
كرامجلا ةرادإ ردصت نأ لبق ،تقو يأ يفو ،هبلاط لبق نم
.قبسملا رارقلا

ةدافتسا ةيناكمإب ةقلعتملا تابلطلا سردت :11 ةداملا
ةرادإلا فرط نم موسرلاو قوقحلا نم ءافعإلا نم عئاضبلا
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط كرامجلل ةيزكرملا

يناثلا لصفلا

ةقبسملا تارارقلا رادصإ

تارارقلا كرامجلل ةماعلا ةيريدملا ردصت :٢1 ةداملا
خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٩( نوعست هاصقأ لجأ يف ةقبسملا

.بلطلا لوبق

تامولعملاب ةصاخلا ةقبسملا تارارقلا ردصت :٣1 ةداملا
،ايباتك ،كرامجلا ةرادإ فرط نم“CTR” ةمزلملا ةيفيرعتلا

.موسرملا اذهب عبارلا قحلملا يف ددحملا جذومنلا قفو

تامولعمب ةصاخلا ةمزلملا ةقبسملا تارارقلا ردصت
قفو ،ايباتك ،كرامجلا ةرادإ فرط نم“OCR” أشنملا لوح
.موسرملا اذهب سماخلا قحلملا يف ددحملا جذومنلا

لاجم يف ةمزلم تامولعم صخي رارق ةلاح يف – ج
موسرلاو قوقحلا نم ءافعإلا نم عئاضبلا ةدافتسا ةيناكمإ
”T.D.C.R“،ةافوتسم ةدافتسالا طورش ّنأ.

ةيريدملا ىدل قبسملا رارقلا بلط عدوي:6 ةداملا
رقملا هل عبتي يذلا كرامجلا بتكم ىدل وأ كرامجلل ةماعلا
ةماعلا ةيريدملا ىلإ هلاسرإب موقي يذلا بلاطلل يعامتجالا
  .ضرغلا اذهل بلاطلل  مالتسالاب راعشإ مـّلسيو .كرامجلل

لــجأ يف هــبــلــط لوـــبـــقـــب بلاـــطـــلا كراـــمجلا ةرادإ مـــلـــعـــت
ميدقت خيرات نم وأ ،هعاديإ خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث
،هاندأ٩ ةداملا يف هيلع صوصنملا ةيليمكتلا تامولعملا

يأب وأ مالتسالاب راعشإلا عم اهيلع ىصوم ةلاسر بجومب
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ىرخأ ةليسو

متي امدنع اموي )51( رشع ةسمخ ىلإ لجألا اذه ددمي
بتـكـم ىدـل ةـيـلـيــمــكــتــلا تاــموــلــعملا ميدــقــت وأ بلــطــلا عادــيإ
.بلاطلل يعامتجالا رقملا هل عبتي يذلا كرامجلا

: بلطلا نوكي نأ بجي ،قبسم رارق نم ةدافتسالل

،ةلمتحملا ،داريتسالا وأ ريدصتلا ةيلمعل اقباطم –

،عئاضبلل يكرمجلا حيرصتلا ليجست لبق  اعدوم –

ةـيــفــيرــعــت تاــموــلــعــم صخــي رارــق ةــلاــح يف ارّرــحــم –
اذهب لوألا قحلملا يف ددحملا جذومنلا قفو،“CTR” ةمزلم
،موسرملا

لوح تامولعم صخي مزلم رارق ةلاح يف ارّرحم –
اذهب يناثلا قحلملا يف ددحملا جذومنلا قفو،“OCR” أشنملا
،موسرملا

ةدافتسا ةيناكمإ لوح مزلم رارق ةلاح يف  ارّرحم –
قفو“T.D.C.R” موسرلاو قوقحلا نم ءافعإلا نم عئاضبلا
،موسرملا اذهب ثلاثلا قحلملا يف ددحملا جذومنلا

اـــهـــنـــيـــيــــعــــت بسح ،ةــــعاضبــــلا فــــيرــــعــــت اــــنـــــّمضتــــم –
.ةيراجتلا اهتيمستو

ىلع قبسملا رارقلا بلط نمضتي نأ بجي:7 ةداملا
: ةيتآلا رصانعلا ،صوصخلا

،هناونعو  بلطلا بحاص مساو بقل –

نم  امّدقم بلطلا ناك اذإ ،هناونعو بلاطلا مساو بقل –
،بلطلا بحاص نع بوني صخش

نييداصتقالا نيلماعتملل ةبسنلاب ،دامتعالا رّرقم مقر –
،كرامجلا ةرادإ فرط نم نيدمتعملا

،يراجتلا لجسلا مقرو يئابجلا فيرعتلا مقر –

،ةعاضبلل لماشلاو لّصفملا فصولا –

ةـبسنــلاــب أشنملا دــيدــحــتــب حــمست يتــلا تاــموــلــعملا –
لوــح تاــموــلــعــم صخــت يتــلا ةــمزـــلملا تارارـــقـــلا تاـــبـــلـــطـــل
،“OCR” أشنملا

ةبسنلاب ،ءافعإلا حنمت يتلا  ةيعيرشتلا ماكحألا ركذ–
عئاضبلا ةدافتسا ةيناكمإ لوح ةمزلملا تارارقلا تابلطل
.“T.D.C.R” موسرلاو قوقحلا نم ءافعإلا نم
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رادصإ متي ،رارقلا لماح نم بلطبو  تالاحلا هذه يفو
قفو ،ةدمتعملا ةديدجلا ماكحألل قباطم ديدج قبسم رارق
 .موسرملا اذه يف ةددحملا طورشلا سفن

سماخلا لصفلا
نعطلاو رظنلا ةداعإ يف قحلا

بلطي نأ ،قبسم رارقل لماح يأ نكمي:٩1 ةداملا
)٠٣( نيثالث ةدم لالخ ،رارقلا اذه يف رظنلا ةداعإ ،ايباتك
.هرادصإ خيرات نم ءادتبا ،اموي

لماح ىأترا اذإ ّالإ هالعأ روكذملا نعطلا ميدقت نكمي ال
نيعــب ذــخؤت مــل رــيدــقــتــلــل رصاــنــع كاــنــه ّنأ قــبسملا رارـــقـــلا
 .هذاختا دنع رابتعالا

،اموي )٠٣( نيثالث ةدم لالخ درلاب كرامجلا ةرادإ مزلتو
       .نعطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا

نعط لحم قبسملا رارقلا نوكي نأ نكمي :0٢ ةداملا
نم رركم8٩ ةداملا يف ةروكذملا نعطلل ةينطولا ةنجللا مامأ
قفاوملا٩٩٣1 ماع نابعش62 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا

يف ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لدعملا ،٩٧٩1 ةنس ويلوي12
ةـمزــلــم ةــيــفــيرــعــت تاــموــلــعــم صخــت يتــلا تارارــقــلا لاــجــم
”CTR“،لوــح تاــموــلــعــم صخــت يتــلا ةـــمزـــلملا تارارـــقـــلاو
خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠6(  نيتس ةدم لالخ“OCR “  أشنملا
 .رارقلا رادصإ

سداسلا لصفلا
ةيّرسلاو رشنلا

ماظــنلا يـــف ةـــقــبــســملا تارارـــقلا جمدــت :1٢ ةداـملا
.كرامجلل  يتامولعملا

ةــــــــّـيـــــمسّرـــــلا ةرشنـــــلا يف ةـــــقـــــبسملا تارارـــــقـــــلا رشنـــــت
تاذ تامولعملل ةبسنلاب ظفحتلا عم ،ةيرئازجلا كرامجلل
.يّرسلا عباطلا

،روهمجلا فرصت تحت عضت نأ كرامجلا ةرادإ نكمي
،ةــقــبسملا تارارــقــلا لوــح تاــموــلــعملا لــك ،لــئاسوـــلا لـــكـــبو
.يّرسلا عباطلا تاذ تامولعملا ءانثتساب

ىلع تمدق  ةمولعم يأ نع فشكلا نكمي ال:٢٢ ةداملا
حيرص صيخرتب ّالإ ،قبسم رارق رادصإ راطإ يف ةيّرس اهنأ

.هلماح نم

راــطإ يف ةــيّرسلا هذــهــب جاــجــتــحالا نــكــمــي ال ،هـــّنأ رـــيـــغ
.يئاضق ءارجإ

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٣٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٩2 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس وينوي

ىيحيوأ دمحأ

تامولعمب ةصاخلا ةمزلملا ةقبسملا تارارقلا ردصت
قوــقحلا نــم ءاــفــعإلا نــم عــئاضبــلا ةداــفــتسا ةــيـــناـــكـــمإ لوـــح
قفو ،ايباتك ،كرامجلا ةرادإ فرط نم“T.D.C.R” موسرلاو
.موسرملا اذهب سداسلا قحلملا يف ددحملا جذومنلا

: ةقبسملا تارارقلا نمضتت نأ بجي

 ،ةيّرس بلاطلا اهربتعي يتلا تامولعملا ىلإ ةراشإلا –

رــظــنــلا ةداــعإ يف هــقـــح نـــــّيـــبـــت رارـــقـــلا لـــماحل ةراشإ –
.قبسملا رارقلا يف نعطلاو

ةرداصلا ةقبسملا تارارقلا قحلت نأ بجي:٤1 ةداملا
رارقلا عوضوم ةعاضبلا ةكرمج فلمب كرامجلا ةرادإ نع
.داريتسا وأ ريدصت  ةيلمع لكل قبسملا

ثلاثلا لصفلا
ةقبسملا تارارقلا رادصإ ضفر

: امدنع قبسم رارق رادصإ ضفري:51 ةداملا

ةـــيـــلـــيـــمـــكـــتـــلا تاـــموــــلــــعملا بلــــطــــلا بحاص مّدــــقــــي ال –
،هالعأ٩ ةداملا يف  اهيلع صوصنملا لاجآلا يف ةبولطملا

عوضوم ناك دق ةعاضبلا أشنم وأ فينصت نوكي –
ةيئاضقلا تاهجلا وأ نعطلل ةينطولا ةنجللا نع رداص رارق
،ةصتخملا

ةكرمجلا ةبسانمب صحف ءارجإ لحم ةعاضبلا نوكت –
8٩ ةداملا يف ةروكذملا نعطلا ناجل مامأ نعط ءارجإ لحم وأ

٩٩٣1 ماع نابعش62 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا نم رركم
روــكذملاو مــّمـــتملاو لدـــعملا ،٩٧٩1 ةـنس وــيــلوــي12 قـــفاوملا
 .ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا وأ ،هالعأ

رادصإ اهضفر ةلاح يف كرامجلا ةرادإ موقت:61 ةداملا
ةدم لالخ ايباتك كلذب بلطلا بحاص مالعإب ،قبسم رارق
عم ،بلطلا لوبق خيرات نم ءادتبا ،اموي )51(رشع ةسمخ
  .ضفرلا بابسأ حيضوت

عبارلا لصفلا
ةقبسملا تارارقلا ءاغلإ

نوناقلا نم1 رّركم٠5 ةداملا ماكحأل  اقبط:71 ةداملا
ويلوي12 قفاوملا٩٩٣1 ماع نابعش62 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر

نوكت نأ نكمي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لدعملا ،٩٧٩1 ةنس
.كرامجلا ةرادإ فرط  نم ءاغلإ لحم  ةقبسملا تارارقلا

ةقبسملا تارارقلا لوعفم نايرس فقوتي :٨1 ةداملا
امدنع ،موسرملا اذه نم٤ ةداملا يف ددحملا خيراتلا لبق
،اـمـهـب لوـمـعملا مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلــل ةــقــباــطــم رــيــغ حــبصت
: ةيتآلا تالاحلا يف صوصخلا ىلعو

ةـفــيرــعــتــلا ماــكــحأ عــم ةــمــئالــتــم رــيــغ حــبصت اــمدــنــع –
،ةيكرمجلا

وأ ةيفيرعت تاءارجإ عم ةمئالتم ريغ حبصت امدنع –
.ةدمتعم ةديدج ةيراجت
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لوألا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيلاملا ةرازو
”CTR“ ةمزلم ةيفيرعت تامولعم بلط     كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

 بلطلا مّدقم -1

......................................: يعامتجالا رقملا وأ بقللاو مسالا
................................................................................:ناونعلا
...............................................................: )سكافلا( فتاهلا
............................................................: ينورتكلإلا ناونعلا

.........................................................: يراجتلا لجسلا مقر
....................................................: يئابجلا يفيرعتلا مقرلا

)يّرس(                                       بلطلا بحاص -٢

......................................: يعامتجالا رقملا وأ بقللاو مسالا
................................................................................:ناونعلا
...............................................................: )سكافلا( فتاهلا
...........................................................: ينورتكلإلا ناونعلا

.........................................................: يراجتلا لجسلا مقر
...................................................: يئابجلا يفيرعتلا مقرلا

دـــنــــــع( دــــــمـــــــتـــــــعملا يداــــــصتـــــــقالا لــــماـعـتملا داــمـــــــتـــــــعا مـــــقر
...........................................................................: )ءاضتقالا

 ةرادإلل صّصخم

....................................................................: ليجستلا مقر
.......................................................................: عاديإلا ناكم
......../......./......: مالتسالا خيرات
.............................................: )ددعلا ركذا( ةقفرملا قئاثولا
ال                                     معن      : ةنّيعلا

”CTR“  ةمزلم ةيفيرعت تامولعم رارق رادصإ ةداعإ -٣
ةـمزـلــم ةــيــفــيرــعــت تاــموــلــعــم رارــق رادصإ ةداــعإ ةــلاــح يف(
“CTR”،ةناخلا هذه ءلم بلطي(
ةــمزــلملا ةــيــفـــيرـــعـــتـــلا تاــموـــلـــعملا رارـقـــل يـعـجرملا مــقرـــلا
“CTR”:.................................................................................

 ...  /  ... / ...   نم ءادتبا لوعفملا يراس
..................................................................: ةعاضبلا نيّيعت
.........................................:يعرفلا يفيرعتلا دنبلا وأ دنبلا

: ةيلمعلا عون -٤
: ةيلمعب بلطلا اذه قلعتي له

داريتسا                            ريدصت

ةيليمكتلا تانايبلاو ةعاضبلل ةيراجتلا ةيمستلا -5
)يّرس(
.............................................................: ةيراجتلا ةيمستلا

......................................................................... : أشنملا دلب
................................................................................: ةميقلا
.................................................................................: نزولا

 بلطلا مّدقمل لمتحملا فينصتلا -6
......................................... :يعرفلا يفيرعتلا دنبلا وأ دنبلا

نكمي يتلا ةيريسفتلا ةماعلا دعاوقلا وأ ةدعاقلا -7
: لمتحملا فينصتلل اهقيبطت
.............................................................................................
.............................................................................................

ادج ماه
ّلك ىلعو جذومنلا اذه يف ةنّودملا تامولعملا ةيلومشو ةّحص ةيلوؤسم بلطلا مدقم لّمحتي ،بلطلا ءاضمإب

يف ....خلإ  اهميدقت لمتحملا روصلاو ةمدقملا تامولعملا لجست ّنأب بلطلا مّدقم لبقي .اهؤلم لـمتحي يتلا تاحفصلا
عم ةمّدقملا ،....خلإ تابيتكلا ،تاميمصتلا ،ةلمتحملا روصلا اهيف امب ،تامولعملا اذكو كرامجلا ةرادإل تانايبلا ةدعاق
نوكت نأب بلطلا اذه نم5و2 نيتناخلا يف ةصاخ ةيّرس تاذ ربتعت مل يتلاو ةرادإلا فرط نم اهيلع لصحتملا وأ بلطلا

.تنرتنإلا قيرط نع ىتح ماع رشن لحم

)*( ةعاضبلا فصو -٨
يف امب ةميقلا ،جاتنإلا يف ةلمعتسملا ةقيرطلا عون ،ةعبتملا ليلحتلا ةقيرط ،ةّقدب ةعاضبلا تانوكم ةرورضلا دنع ركذأ(
اهعيب دصق ةبّضوم اهضرع ،ةبسانملا وأ ةداتعملا ةيراجتلا ةمالعلاو عئاضبلا مادختسا لاجم ،ةنّوكملا رصانعلا ةميق كلذ
 .)عئاضب تاليكشت ةلاح يف ةلاحلا ىلع

.ىرخأ ةحاسمل تجتحا نإ  ةيفاضإ ةقرو مادختسا نكمي)*(
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...خلإ ،تانّيعلا -٩

: بلطلاب اقفرم رصانعلا هذه دحأ ناك اذإ ركذا

...........)اهدّدح( ىرخأ رصانع              ةربخ رضاحم / ريراقت              رّوص               تابيتك             تانّيع

 ال                        معن              ؟تانّيعلا عاجرتسا يف بغرت له

 ىرخأ ”CTR“  ةمزلم ةيفيرعت تامولعم تابلط -01

عئاضبل ”CTR“  ةمزلم ةيفيرعت تامولعم ىلع تلصح وأ ”CTR“  ةمزلم ةيفيرعت تامولعم بلط تمدق اذإ اميف ركذأ

.ةهباشم وأ ةقباطم

ةـــــيفيرعتلا تاــــمولعملا رارــــق نــــم ةـــخسن قـــــفرأو هاـــــندأ تاـــــحيضوتلا ركذأ ،باـــــجيإلا ةــــلاح يف ، ال             معن

.”CTR“  ةـــــــمزلملا

...... /   ..  /  .. : بلطلا خيرات

:..........................”CTR“ ةمزلملا ةيفيرعتلا تامولعملا رارقل يعجرملا مقرلا

............................................................................: لوعفملا  نايرس خيرات

...................................................................................... :ةعاضبلا ةيمست

................................................................:يعرفلا يفيرعتلا دنبلا وأ دنبلا

؟ ةهباشم وأ ةقباطم عئاضبل قبسم رارق دوجوب ةفرعم مكيدل له -11

: )كلذ ركذا باجيإلا ةلاح يف(

 بلطلا مدقم ءاضمإو خيرات -٢1

.ةلماشو ةحيحصو ةقثوم ،يملع بسح يه هب ةقفرم ةقيثو ّلكو جذومنلا اذه يف اهب حّرصملا تامولعملا ّلك ّنأب حّرصأ

 بلطلا مدقم ءاضمإ

...............................: عجرملا

........../....../.....: خيراتلا

.............................ـب رّرح

)عبات( لوألا قحلملا
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يناثلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيلاملا ةرازو
”OCR“أشنملا لوح ةمزلم تامولعم بلط                                كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

 بلطلا مّدقم -1

......................................: يعامتجالا رقملا وأ بقللاو مسالا
................................................................................:ناونعلا
...............................................................: )سكافلا( فتاهلا
............................................................: ينورتكلإلا ناونعلا

.........................................................: يراجتلا لجسلا مقر
....................................................: يئابجلا يفيرعتلا مقرلا

)يّرس(                                       بلطلا بحاص -٢

......................................: يعامتجالا رقملا وأ بقللاو مسالا

................................................................................:ناونعلا

...............................................................: )سكافلا( فتاهلا

...........................................................: ينورتكلإلا ناونعلا

.........................................................: يراجتلا لجسلا مقر

...................................................: يئابجلا يفيرعتلا مقرلا

دـــنــــــع( دــــــمـــــــتـــــــعملا يداــــــصتـــــــقالا لــــماـعـتملا داــمـــــــتـــــــعا مـــــقر

...........................................................................: )ءاضتقالا

 ةرادإلل صّصخم

....................................................................: ليجستلا مقر
.......................................................................: عاديإلا ناكم
......../......./......: مالتسالا خيرات
.............................................: )ددعلا ركذا( ةقفرملا قئاثولا
ال                                     معن      : ةنّيعلا

أشنملا لوح ةمزلم تامولعم رارق رادصإ ةداعإ -٣
“OCR”
أشنملا ةــيــفــيرــعــت تاــموــلــعــم رارــق رادصإ ةداــعإ ةــلاـــح يف(
“CTR”،ةناخلا هذه ءلم بلطي(
أشنملا ةــيـــفـــيرــــعــــتــــلا تاــموــــلــــعملا رارـقــــل يـعـجرملا مــقرــــلا
“OCR”:................................................................................

 ...  /  ... / ...   نم ءادتبا لوعفملا يراس
..................................................................: ةعاضبلا نيّيعت
.........................................:يعرفلا يفيرعتلا دنبلا وأ دنبلا

: ةيلمعلا عون -٤
: ةيلمعب بلطلا اذه قلعتي له

داريتسا                            ريدصت

جلاعتس ينوناق راطإ يأ يف ركذأ ينوناقلا راطإلا -5
 عئاضبلا

....................................: يليضفتلا ريغ أشنملا

..........................................: يليضفتلا  أشنملا

)يليضفتلا قافتالا ةعيبط حضو(

: اهقيبطت لمتحملا دعاوقلا -6

: عئاضبلل يعرفلا يفيرعتلا دنبلا وأ دنبلا -7

ادج ماه

تاحفصلاّ لك ىلعو جذومنلا اذه يف ةّنودملا تامولعملا ةيلومشو ّةحص ةيلوؤسم بلطلا مدقم لّمحتي ،بلطلا ءاضمإب
تانايبلا ةدعاق يف ....خلإ اهميدقت لمتحملا روصلاو ةمدقملا تامولعملا لجستّ نأب بلطلا مّدقم لبقي .اهؤلم لـمتحي يتلا

لصحتملا وأ بلطلا عم ةمّدقملا ،.........خلا تاّبيتكلا ،تاميمصتلا ،ةلمتحملا روصلا اهيف امب ،تامولعملا اذكو كرامجلا ةرادإل
نع ىتح ماع رشن لحم نوكت نأب بلطلا اذه نم11و2 نيتناخلا يف ةصاخ ةيّرس تاذ ربتعت مل يتلاو ةرادإلا فرط نم اهيلع
.تنرتنإلاقيرط

)تايلمعلا ةعيبطو ينمزلا لسلستلا ،جاتنإلا ناكم( عئاضبلا جاتنإ راسم فصو -٨
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 ؟ةهباشم وأ ةقباطم عئاضبل قبسم رارق بلط مكل قبس له -٢1

: )كلذ ركذا باجيإلا ةلاح يف(

...خلإ ،تانــّيعلا -٣1

: بلطلاب اقفرم رصانعلا هذه دحأ ناك اذإ ركذا

...........)اهدّدح( ىرخأ رصانع              ةربخ رضاحم / ريراقت              روص               تابيتك             تانّيع

 ال                        معن              ؟تانّيعلا عاجرتسا يف بغرت له

 ؟ةهباشم وأ ةقباطم عئاضبل قبسم رارق دوجوب ةفرعم مكيدل له -٤1
: )كلذ ركذا باجيإلا ةلاح يف(

 بلطلا مدقم ءاضمإو خيرات -51
.ةلماشو ةحيحصو ةقثوم ،يملع بسح يه هب ةقفرم ةقيثوّ لك و جذومنلا اذه يف اهب حّرصملا تامولعملاّ لكّ نأب حّرصأ

 بلطلا مدقم ءاضمإ

...............................: عجرملا
..............................: خيراتلا

.................................ـب رّرح

)عبات( يناثلا قحلملا

)*( آشنملا ديدحتب حمست تامولعم -٩

.ىرخأ ةحاسمل تجتحا نإ  ةيفاضإ ةقرو مادختسا نكمي )*(

نزولاةميقلاأشنملاةلمعتسملا داوملا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا وأ دنبلا

 : بلطلا مدقم فرط نم لمتحملا أشنملا دلب -01

............................................: أشنملا دلب

.....................: )فلتخا نإ( ريدصتلا دلب

.......................................: داريتسالا دلب

)يّرس(   ةعاضبلل ةيليمكتلا تامولعملاو ةيراجتلا ةيمستلا -11



٨٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع لاوش01
11م٨10٢ ةنس  وينوي٤٢

ثلاثلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيلاملا ةرازو
 نم ءافعإلا نم ةدافتسالا ةيناكمإ لوح ةمزلم  تامولعم بلط كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

 بلطلا مّدقم -1

......................................: يعامتجالا رقملا وأ بقللاو مسالا
................................................................................:ناونعلا
...............................................................: )سكافلا( فتاهلا
............................................................: ينورتكلإلا ناونعلا

.........................................................: يراجتلا لجسلا مقر
....................................................: يئابجلا يفيرعتلا مقرلا

)يّرس(                                      بلطلا بحاص -٢

......................................: يعامتجالا رقملا وأ بقللاو مسالا

................................................................................:ناونعلا

...............................................................: )سكافلا( فتاهلا

...........................................................: ينورتكلإلا ناونعلا

.........................................................: يراجتلا لجسلا مقر

...................................................: يئابجلا يفيرعتلا مقرلا

دـــنــــــع( دــــــمـــــــتـــــــعملا يداــــــصتـــــــقالا لــــماـعـتملا داــمـــــــتـــــــعا مـــــقر

...........................................................................: )ءاضتقالا

 ةرادإلل صّصخم

....................................................................: ليجستلا مقر
.......................................................................: عاديإلا ناكم
......../......./......: مالتسالا خيرات
.............................................: )ددعلا ركذأ( ةقفرملا قئاثولا
ال                                     معن      : ةنّيعلا

ةيناكمإ لوح ةمزلم  تامولعم صخي رارق رادصإ ةداعإ -٣
”T.DC.R“  موسرلاو قوقحلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالا
،”T.D.C.R“  ةمزلم  تامولعم رارق رادصإ ةداعإ ةلاح يف(
)ةناخلا هذه ءلم بلطي
..........................................:T.D.C.R رارـقل يـعـجرملا مــقرلا

 ..........  /  ... / ...   نم ءادتبا لوعفملا يراس
..................................................................: ةعاضبلا نيّيعت
.........................................:يعرفلا يفيرعتلا دنبلا وأ دنبلا

: ةيلمعلا عون -٤
: ةيلمعب بلطلا اذه قلعتي له

داريتسا                            ريدصت

ةيليمكتلا تانايبلاو ةعاضبلل ةيراجتلا ةيمستلا -5
)يّرس(

.............................................................: ةيراجتلا ةيمستلا

......................................................................... : أشنملا دلب

................................................................................: ةميقلا

................................................................................: نزولا

: )*( ةعاضبلا فصو -6
ةـــقـــيرـــط ،ةـــّقدـــب ةـــعاضبـــلا تاـــنوـــكـــم ةرورضلا دـــنـــع رــــكذا(

،جاـتـنإلا يف ةـلـمـعـتسملا ةـقـيرـطـلا عوـن ،ةـعـبــتملا لــيــلــحــتــلا

مادختسا لاجم ،ةنّوكملا رصانعلا ةميق كلذ يف امب ةميقلا

اهضرع ،ةبسانملا وأ ةداتعملا ةيراجتلا ةمالعلاو عئاضبلا

.)عئاضب تاليكشت ةلاح يف ةلاحلا ىلع اهعيب دصق ةبّضوم

.ىرخأ ةحاسمل تجتحا نإ  ةيفاضإ ةقرو مادختسا نكمي)*(

اّدج ماه

ّلـك ىلعو جذوــمــنــلا اذــه يف ةــنّودملا تاــموــلــعملا ةــيــلوــمشو ةــــّحص ةــيــلوؤسم بلــطــلا مدــقــم لــّمــحــتــي ،بلــطــلا ءاضمإب
ةدعاق يف ....خلإ اهميدقت لمتحملا روصلاو ةمدقملا تامولعملا لجستّ نأب بلطلا مّدقم لبقي .اهؤلم لـمتحي يتلا تاحفصلا
وأ بلطلا عم ةمّدقملا ،.........خلا تاّبيتكلا ،تاميمصتلا ،ةلمتحملا روصلا اهيف امب ،تامولعملا اذكو كرامجلا ةرادإل تانايبلا
ماع رشن لحم نوكت نأب بلطلا اذه نم5و2 نيتناخلا يف ةصاخ ةيّرس تاذ ربتعت مل يتلاو ةرادإلا فرط نم اهيلع لصحتملا

.تنرتنإلا قيرط نع ىتح

”TDCR“موسرلاوقوقحلا
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)عبات( ثلاثلا قحلملا

...خلإ ،تانّيعلا -7

: بلطلاب اقفرم رصانعلا هذه دحأ ناك اذإ ركذا

...........)اهدّدح( ىرخأ رصانع              ةربخ رضاحم / ريراقت              رّوص               تابيتك             تانّيع

 ال                        معن              ؟تانّيعلا عاجرتسا يف بغرت له

 ىرخأ ”T.D.C.R“  ةمزلم ةيفيرعت تامولعم تابلط -٨

ىلع تلصح وأ موسرلاو قوقحلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالا ةيناكمإ لوح ةمزلم تامولعم بلط تمدق اذإ اميف ركذا

.ةهباشم وأ ةقباطم عئاضبل ”T.D.C.R“ موسرلاو قوقحلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالا ةيناكمإ لوح ةمزلم تامولعم

.”T.D.C.R“  ةمزلملا  تامولعملا رارق نم ةخسن قفرأ و هاندأ تاحيضوتلا ركذأ ،باجيإلا ةلاح يف ،  ال                  معن

............................................................................................. : بلطلا خيرات

:...................................”T.D.C.R“ ةمزلملا  تامولعملا رارقل يعجرملا مقرلا

...............................................................................: لوعفملا  نايرس خيرات

........................................................................................... : ةعاضبلا ةيمست

....................................................................:يعرفلا يفيرعتلا دنبلا وأ دنبلا

)ةيرورضلا تامولعملا لك ركذا( ءافعإلا بلطل ةمعدملا ةينوناقلا صوصنلا -٩

 بلطلا مدقم ءاضمإو خيرات -01

.ةلماشو ةحيحصو ةقثوم ،يملع بسح يه هب ةقفرم ةقيثوّ لكو جذومنلا اذه يف اهب حّرصملا تامولعملاّ لكّ نأب حّرصأ

 بلطلا مدقم ءاضمإ

...............................: عجرملا

..............................: خيراتلا

................................ـب رّرح
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عبارلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيلاملا ةرازو
....... مقر،”CTR“ ةمزلم ةيفيرعت تامولعمب قلعتي رارق              كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

 )يّرس(                                            بلطلا بحاص -1

......................................: يعامتجالا رقملا وأ بقللاو مسالا

..............................................................................: ناونعلا

...................................................: يئابجلا يفيرعتلا مقرلا

دـــــنـــــع( دــــــــمـــــتـــــعملا يداـــصتـــــقالا لــــــــــماـعـتملا داـــــمـــــتــــــعا مـــــقر
...........................................................................: )ءاضتقالا

 بلطلا خيراتو عجرم  -٣

: ةيكرمجلا ةفيرعتلا يف ةعاضبلا فينصت  -5

اّدج ماه -٢
تامولعمب قلعتملا رارقلا اذه يف ةنمضتملا تامولعملا ّنإ –
ءاــــــنـــــــثـــــــتساـــــــبو ،روّصلا كلذ يف امب ”CTR“ ةـمزـلـم ةـيـفـيرــعــت
نوــكت نأ نــكمي ،8و1 نيتناـخلا يف ةدراوــلا تامولــعملا

.تنرتنإلا قيرط نع ىتح رشن عوضوم

قلعتملا رارقلا دض نعط ميدقت يف قحلا بلطلا بحاصل –
.”CTR“ ةمزلم ةيفيرعت تامولعمب

: )*( ةيحالصلا ةيادب خيرات-٤
........ /......../.........   

رارــقــلا غــيــلــبــت خـــيراـــت نـــمضتـــت نأ بجـــي ةـــناخلا هذـــه )*(
.بلطلا بحاصل ”CTR“ ةمزلم ةيفيرعت تامولعمب قلعتملا

ةيفيرعت تامولعمب قلعتملا رارقلانإ : ةيحالصلا ةدم -6
خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس ةدمل حلاص ”CTR“ ةمزلم

.٤ ةناخلا يف هيلإ راشملا ةيحالصلا نايرس

: اهئانتقا ةيفيكو ةعاضبلا فصو  -7

)يّرس(                                                                :  ةعاضبلل ةيليمكتلا تامولعملاو ةيراجتلا ةيمستلا  -٨

: ةعاضبلا فينصت تارربم  -٩

نم ةمدقملا ةيلاتلا رصانعلا ىلع ءانب هرادصإ مت دق ”CTR“ ةمزلم ةيفيرعت تامولعمب قلعتملا رارقلا ّنإ  -01

بلطلا بحاص  فرط

...)اهددح( ىرخأ رصانع           ةربخ رضحم /ريرقت          روصلا          تابيتكلا          تانـّيعلا         فصولا

متخلا                                          ءاضمإلا                                      ..................... يف رئازجلاب رّرح
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سماخلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيلاملا ةرازو
....... مقر،”OCR“ أشنملا لوح ةمزلم  تامولعمب قلعتي رارق                 كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

 )يّرس(                                            بلطلا بحاص -1

......................................: يعامتجالا رقملا وأ بقللاو مسالا
..............................................................................: ناونعلا
...................................................: يئابجلا يفيرعتلا مقرلا

دـــــنـــــع( دــــــــمـــــتـــــعملا يداـــصتـــــقالا لــــــــــماـعـتملا داـــــمـــــتــــــعا مـــــقر
...........................................................................: )ءاضتقالا

: بلطلا خيراتو عجرم  -٣

: ةيكرمجلا ةفيرعتلا يف ةعاضبلا فينصت  -5

: ادج ماه -٢
قــــلــــعــــتملا رارــــقــــلا اذـــــه يف ةـــــنـــــمضتملا تاـــــموـــــلـــــعملا  نإ –

،روّصلا كلذ يف امب ”OCR”أشنملا لوح  ةمزلم  تامولعمب
نأ نكمي ،8و1 تاناخلا يف ةدراولا تامولعملا ءانثتسابو
.تنرتنألا قيرط نع ىتح ماع رشن عوضوم نوكت
قلعتملا رارقلا دض نعط ميدقت يف قحلا بلطلا بحاصل –

.”OCR“ أشنملا لوح ةمزلم  تامولعمب

: )*( ةيحالصلا ةيادب خيرات-٤
........ /......../.........   
رارــقــلا غــيــلــبــت خـــيراـــت نـــمضتـــت نأ بجـــي ةـــناخلا هذـــه )*(
بحاصل ”OCR“ أشنملا لوـح ةـمزـلــم تاــموــلــعمب قــلــعــتملا
.بلطلا

ةمزلم تامولعمب قلعتملا رارقلا ّنإ : ةيحالصلا ةدم -6
نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس ةدمل حلاص ”OCR“ أشنملا لوح
.٤ ةناخلا يف هيلإ راشملا ةيحالصلا نايرس خيرات

: اهئانتقا ةيفيكو  ةعاضبلا فصو  -7

)يّرس(                                                               : ةعاضبلل ةيليمكتلا تامولعملاو ةيراجتلا ةيمستلا  -٨

: ةعاضبلا أشنم ديدحـت تاررّبم  -٩

ةمدقملا ةيلاتلا رصانعلا ىلع ءانب هرادصإ مت دق ”OCR”أشنملا لوـح  ةـمزلم  تاـمولعمب قلـعتملا رارـقلا ّنإ   -01

بلطلا بحاص  فرط نم

..: )اهددح( ىرخأ رصانع           ةربخ رضحم /ريرقت          روصلا          تابيتكلا          تانـّيعلا         فصولا

متخلا                                          ءاضمإلا                                      ..................... يف رئازجلاب رّرح
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سداسلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيلاملا ةرازو
 قوقحلا نم ءافعإلا لوح ةمزلم  تامولعمب قلعتي رارق                 كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

 )يّرس(                                            بلطلا بحاص -1

......................................: يعامتجالا رقملا وأ بقللاو مسالا
..............................................................................: ناونعلا
...................................................: يئابجلا يفيرعتلا مقرلا

دـــــنـــــع( دــــــــمـــــتـــــعملا يداـــصتـــــقالا لــــــــــماـعـتملا داـــــمـــــتــــــعا مـــــقر
...........................................................................: )ءاضتقالا

:  بلطلا خيراتو عجرم  -٣

: ةيكرمجلا ةفيرعتلا يف ةعاضبلا فينصت  -5

: اّدج ماه -٢

قــــلــــعـــــتملا رارـــــقـــــلا اذـــــه يف ةـــــنـــــمضتملا تاـــــموـــــلـــــعملا نإ –
،روّصلا كلذ يف امب ”T.D.C.R“ لوـح ةــمزــلــم تاــموــلــعمب
نأ نكمي ،8و1 نيتناخلا يف ةدراولا تامولعملا ءانثتسابو
.تنرتنإلا قيرط نع ىتح ماع رشن عوضوم نوكت
قلعتملا رارقلا دض نعط ميدقت يف قحلا بلطلا بحاصل –

.”T.D.C.R“ لوح ةمزلم  تامولعمب

: )*( ةيحالصلا ةيادب خيرات-٤
........ /......../.........   
رارــقــلا غــيــلــبــت خـــيراـــت نـــمضتـــت نأ بجـــي ةـــناخلا هذـــه )*(
بـــــــحاـــــصل ”T.D.C.R“ لوــــــح ةـــمزلم تاــــمولعمب قـــــلعتملا
.بلطلا

ةمزلم تامولعمب قلعتملا رارقلاّ نإ : ةيحالصلا ةدم -6
خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس ةدمل حلاص ”T.D.C.R“ لوح
.٤ ةناخلا يف هيلإ راشملا ةيحالصلا نايرس

: اهئانتقا ةيفيكو ةعاضبلا فصو  -7

)يّرس(                                                               : ةعاضبلل ةيليمكتلا تامولعملاو ةيراجتلا ةيمستلا  -٨

: اهب ةقلعتملا طورشلاو موسرلاو قوقحلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالا يف قحلا  -٩

نم ةمدقملا ةيلاتلا رصانعلا ىلع ءانب هرادـصإ مــت دـق ”T.D.C.R“ لوــح  ةـمزلم  تاـموـلعمب قـلـعتملا رارــقلا ّنإ  -01

بلطلا بحاص  فرط

.....)اهددح( ىرخأ رصانع           ةربخ رضحم /ريرقت          روصلا          تابيتكلا          تانـّيعلا         فصولا

متخلا                                          ءاضمإلا                                      ..................... يف رئازجلاب رّرح

............. مقر،”T.D.C.R“  موسرلاو
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قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
ةـــــيـــــلـــــخادـــــلا ةرازوـــــب صيـــــخـــــلـــــتـــــلاو تاساردـــــلاــــــب
 .اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
موسيم دــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

ةرازوــب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاـــب اـــفـــلـــكـــم هـتـفـصب ،يلياـــبـــق
ةـفـيـظوـب هـفـيـلـكـتـل ،اـقـباس - ةــيــلحملا تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ماــهــم ءاـــهــنإ نــمــضــتـــــــــــــــــــي ،٨10٢ ةــــــنــس وــــــيــنوــي01
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملاب
.ةينطولا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملاب مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةينطولا

ةينقتلا تاساردلل ريدم بئان هتفصب ،دارجع يكم–
،جماربلاو

ويدارلا ةنايصل ريدم بئان هتفصب ،ةدغر نب دــمحم–
،ةيئابورهك

،قيسنتلاو نينقتلل ريدم  بئان هتفصب ،وض دــمحم–

،تالاصتالل ريدم بئان هتفصب ،ريديإ رموعأ–

رـــيـــيستـــل رـــيدـــم بئاــــن هــــتــــفصب ،يمــــلــــعــــم دــــيشر–
.تاكبشلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
سيئر ماـــــهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
 .طاوغألا ةيالو يلاو ناويد

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دــمحم دــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

هتلاحإل ،طاوغألا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هـتـفـصب ،يالوم
.دعاقتلا ىلع

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نيشتفم  ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.تايالولا يف نيماع

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيتآلا ةداسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
: ةيتآلا تايالولا يف نيماع نيشتفم مهتفصب ،مهؤامسأ

ىلع هتلاحإل ،راشب ةيالو يف ،فورعم مالسلا دبع–
،دعاقتلا

ىلع هتلاحإل ،ةريوبلا ةيالو يف ،ةواخ نبا نادمح–
،دعاقتلا

يف هجامدإ ةداعإل ،ةماعنلا ةيالو يف ،يرامع ديعس–
.ةيلصألا هتبتر

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
ةيالو يف ىسيع يديس ةرئاد سيئر ىدل ماعلا
 .ةليسملا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
رديوق دــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

ىسيع يديس ةرئاد سيئر ىدل اماع ابتاك هـتـفـصب ،عبصوب
.ةليسملا ةيالو يف

–––––––––––★–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨10٢ ةــنس وــيــنوــي01 قــــفاوملا

.اقباس– مجانملاو ةقاطلا ةرازوب  ماهم
––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
سناوآلاو تاديسلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

،اقباس - مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسـلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

تاساردـــلاـــب ةـــفـــلـــكـــم اــــهــــتــــفصب ،شوــــحوــــب ةرــــهز–
،صيخلتلاو

تاساردــلاــب ةــفــلــكــم اـــهـــتـــفصب ،شاـــحر لاوـــن ينامت–
،صيخلتلاو

ةّيدرفميسارم
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ةفيظوب هفيلكتل ،اشتفم هتفصب ،يواتشم ريخلب–
،ىرخأ

ةاكزلاو فاقوألل اريدم هتفصب ،ةميترب باهولا دبع–
،ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ةرمعلاو جحلاو

يفاقثلا طاشنلل ريدم بئان هتفصب ،ولولوفاب رمع–
،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تايقتلملاو

تاناحتمالل ريدم بئان هتفصب ،يضاق رداقلا دبع–
،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تاقباسملاو

تاعوبطملل ريدم بئان هتفصب ،يلاليف نيدلا ردب–
،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يمالسإلا ثارتلا ءايحإو

ينيدلا هيجوتلل ريدم بئان هتفصب ،يسنوي دلاخ–
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يدجسملا طاشنلاو

––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدموب دــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

نوؤشلا ةرازوب ةيمالسإلا ةفاقثلل اريدم هـتـفـصب ،ديزوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فاقوألاو ةينيدلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
 .نيتيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
يف فاـــقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ فـــــئاظوب اــــمهفيلكتل ،نيـــتيتآلا نيـــتيالولا

،ةفلجلا ةيالو يف ،بيبد ميلس–

.ترايت ةيالو يف ،رصيون ىسيع–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةرازوبماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
 .ةينطولا ةيبرتلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
: ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،زاغلاو ءابرهكلل ةريدم اهتفصب ،ريبك ةليضف–

يف ةيوونلا ةقاطلل اريدم هتفصب ،ةنضامر دــمحم–
،ةقاطلل ةماعلا ةيريدملا

لـيوـحـتـل رــيدــم ةــبــئاــن اــهــتــفصب ،يدــفاــنــق ةــيــماس–
،تاقورحملا

نواعتلل ريدم بئان هتفصب ،حلاصوأ يلع قيفوت–
،يوونلا

عــيزوــتــلــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،روــنـــف مالسلا دـــبـــع–
،زاغلل يمومعلا

تاطاشنل ريدم بئان هتفصب ،توشك ميكحلا دبع–
ةـــــــماـــــــعـــــــلا ةـــــــيرـــــــيدملا يف ينـــــــطوـــــــلا جاـــــــمدإلاو ةسدـــــــنــــــــهــــــــلا
،ميظنتلاو داصتقالاو ةيجيتارتسالل

رـيوـطـتــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،شوــكــع كلاملا دــبــع–
،تاقورحملل ةماعلا ةيريدملا يف دراوملا

تاـقـيـبـطـتـلـل رـيدـم بئاـن هـتــفصب ،يروصنــم ميرــك–
،ةيوونلا

ةقاطلا ةيقرتل ريدم بئان هتفصب ،يدانم يدشارلا–
ةقاطلا يف مكحتلاو ةددجتملاو ةديدجلا تاقاطلا ةيريدمب
.ةقاطلل ةماعلا ةيريدملاب

––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدــّيــسـلا ماـــهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنــس وـــيـنوـي٠1 قــفاوـملا

ةدـــيدجلا تاـــقاـــطـــلـــل رـــيدــــم ةــــبــــئاــــن اــــهـتـفـصب ،يلت دازرــــهش
اهــفـيــلكــتل ،اــقـباــس–مجاــــنملاو ةــقاـطلا ةرازوــب ةددجــتــملاو
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.رئازجلا ةيالو يف مجانملاو

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
لامج دّيسلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

ةــيالو يف مــجاـــنملاو ةـــقاـــطـــلـــل ارـــيدـــم هـــتـــفصب ةــــيروــــح نــــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلا

–––––––––––★–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨10٢ ةــنس وــيــنوــي01 قــــفاوملا

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب  ماهم
––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
: فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ،مهؤامسأ
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هــفــيــلــكــتــل ،اــماــع اشتــفــم هــتــفصب ،مــقسم يداــجـــن–
،ىرخأ ةفيظوب

هـفـيـلـكـتـل ،تاساردـلــل ارــيدــم هــتــفصب ،نالــهــج مساــق–
،ىرخأ ةفيظوب

مـيــلــعــتــلــل ارــيدــم هــتــفصب ،شودد نــب لــيــبــن دــمــحــم–
،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يساسألا

،نيوكتلل اريدم هتفصب ،هبيلط يتاوت يلع–

يفــظومل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،راــتــخــم نــب يداــهــلا–
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ريطأتلاو ةيزكرملا ةرادإلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
ةرازوب مييقتلاو ةيجوغاديبلا ةعباتملاو ميلعتلا
 .يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ايسآ ةدــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

ةـيـجوـغادـيـبـلا ةـعـباــتملاو مــيــلــعــتــلــل ةرــيدــم اـهــتــفصب ،وــباــبــع
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب مييقتلاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ريدم  ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
 .باتكلل ينطولا زكرملا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ناسح دــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

هتلاحإل ،باتكلل ينطولا زكرملل  اريدم هتفصب ،فيض نب
.دعاقتلا ىلع

–––––––––––★–––––––––––

٩٣٤1 ماـــــــــــع ناضمر5٢ يف ةــــخرؤم ةــــيساــــئر مـــــيسارـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،٨10٢ ةنس وينوي01 قفاوملا

 .ةيوهجلا حراسملل نيريدم
––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نسحأ دــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

،سابعلب يديسب يوهجلا حرسملل اريدم هتفصب ،سوسع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتوغ دــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

ىلع هتلاحإل ،نارهوب يوهجلا حرسملل اريدم هتفصب ،يرزع
.دعاقتلا

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نــــــيدلا زع دــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

،سارهأ قوسب يوـــــهجلا حرـــــــسملل ارـــــيدم هـــــتفصب ،يلاـــبج
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨10٢ ةـنس وـيــنوــي01
 .ةلشنخ ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
حجان دــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل  اريدم هتفصب ،ةدرزوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةلشنخ ةيالو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ريدملا  ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
عــماــج رــيــيستو زاــجــنإل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلــل ماــعــلا
 . رئازجلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دــمحم دــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

رييستو زاجنإل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم هتفصب ،يشق
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رئازجلا عماج

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
سيئر  ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
 . اقباس– ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو ناويد

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ميكح دــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

ةـــيـــئاملا دراوملا رـــيزو ناوـــيدــــل اسيــــئر هــــتــــفصب ،زوــــيــــحــــم
.اقباس– ةئيبلاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ريدملا  ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
تاـــجوـــتـــنملا ةـــبـــقارمل ينـــطوـــلا رـــبـــخـــمـــلـــل ماـــعـــلا
 .ةينالديصلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم دــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

ينطولا ربخملل اماع اريدم هتفصب ،يروصنم ناميلس نب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل
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قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
 .ةبساحملا سلجمب عرف

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يبرعلا دــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

هتلاحإل ،ةبساحملا سلجمب عرف سيئر هتفصب ،يدومحم
.دعاقتلا ىلع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةيريدملاب نييعتلا نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

: ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملاب

،حلاصملا ةيشتفمب اشتفم ،دارجع يكم–

،حلاصملا ةيشتفمب اشتفم ،ةدغر نب دـمحم–

،حلاصملا ةيشتفمب اشتفم ،وض دـمحم–

،يلآلا مالعإلل اريدم ،ريديإ رماوعأ–

.تاكبشلاو لالغتسالل اريدم ،يملعم ديشر–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.فيطس ةيالو يلاو

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يليابق موسيم دّيسلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

.فيطس ةيالو يلاو ناويدل اسيئر
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نيشتــفــم نييــعـــت نـــمضتـــي ،٨10٢ ةــنس وــيـــنوـــي01
.تايالولا يف ةماعلا تايشتفملاب

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ناتسنآلا نّيعت ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا
تايالولا يف ةماعلا تايشتفملاب نيشتفم ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ةيتآلا

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةريدملا  ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
 .مومسلا ملعل ينطولا زكرملل ةماعلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
مهاكرب  ةدــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

،مومسلا ملعل ينطولا زكرملل ةماع ةريدم اهتفصب ،ةمالس
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نيمألا  ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
 .ىلعألا يمالسإلا سلجملل ماعلا

––––––––––––

ماـــع ناضمر52 يف خرؤم يساـــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
دــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا٩٣٤1
يمالسإلا سلجملل اماع انيمأ هتفصب ،يلحاسنيدلا زع
.ىلعألا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
 .ىلعألا يمالسإلا سلجملاب نيريدم

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدـــــــــــــــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـــــنـس وـــــيـنوـي٠1 قـــــــفاوـملا

نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ديسلاو ةسنآلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ىلعألا يمالسإلا سلجملاب

،قئاثولل ريدم ةبئان  ،حادق ةيضار–

،ةيجراخلا تاقالعلل ريدم ةبئان  ،ةلحروب ةزياف–

.تاساردلل ريدم بئان ،نونجوب دوعسم–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةبئان  ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
 .يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب ريدم

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةقيدص  ةدــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

سلـــجملاـــب ةـــمـــجرـــتـــلـــل رـــيدـــم ةـــبـــئاـــن اـــهـــتـــفصب ،ةـــيرــــيادس
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،يعامتجالاو يداصتقالا
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،راردأ ةيالو يف ،قداصلا دـمحم–

،ةريوبلا ةيالو يف ،ةونوب ديرف–

،وزو يزيت ةيالو يف ،ينايزم رهوج–

،لجيج ةيالو يف ،زابلا ةحيدم–

.لجيج ةيالو يف ،شامح ريمس–
–––––––––––★–––––––––––

٩٣٤1 ماـــــــــــع ناضمر5٢ يف ةــــخرؤم ةــــيساــــئر مـــــيسارـــــم
نييــعــت نـــمضتـــت ،٨10٢ ةــنس وــيـــنوـــي01 قـــــفاوملا

.تايالولا يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم
––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيلحـملا ةرادإلل نيريدم

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،ةراوصوب يزوف–

.تليسمسيت ةيالو يف ،نيسح دمحأ ديس–
––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يركاش ظوفحم ّديسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

.فراطلا ةيالو يف ةيلحـملا ةرادإلل اريدم
––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
تاداسلا روـــن دـــّيسلا نـــّيـــعـــي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

.ةماعنلا ةيالو يف ةيلحـملا ةرادإلل اريدم ،ديزوب
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نينقتلا ريدم نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.راشب ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،رصانب دـمحم دّيسلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

.راشب ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل اريدم
–––––––––––★–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01 قفاوملا

.تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع باتك
––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع اباتك

ةيالو يف رداقلا دبع نب دالوأ ةرئادب ،دياقلب يلع نب–
،فلشلا

،ةركسب ةيالو يف ةرومج ةرئادب ،يشرط دوليم–

،ةركسب ةيالو يف لالروأ ةرئادب ،يموديق نميأ–

،ةديعس ةيالو يف رجحلا نيع ةرئادب ،يفيرش دـمحم–

ةيالو يف فسوي دوغيز ةرئادب ،يديامح كلاملا دبع–
،ةنيطنسق

،ركسعم ةيالو يف ركسعم ةرئادب ،بلاطوب ريخلب–

يف سيردإ دالوأ ةرئادب ،يقورز رونلا دبع ليبن–
،سارهأ قوس ةيالو

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ةديلج ةرئادب ،ليدنقوب يبرعلا–

––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع اباتك

،راشب ةيالو يف ةسدانقلا ةرئادب ،يداجم ريهز–

ةيالو يف نالزغلا روس ةرئادب ،فيلخ نيمأ دـمحم–
،ةريوبلا

،وزو يزيت ةيالو يف فيساو ةرئادب ،يرمعل نيسح–

ةــيالو يف حــبــحــب يساــح ةرــئادــب ،سطــيــف وــطــي نـــب–
،ةفلجلا

ةـــيالو يف نالـــيـــثرو ينـــب ةرـــئادـــب ،حارـــفإ ىـــفـــطصم–
،فيطس

،ةنيطنسق ةيالو يف ديبع نيع ةرئادب ،ريغص رصان–

يف ميهاربإ يديس دالوأ ةرئادب ،دلاخ نب ميلحلا دبع–
،ةليسملا ةيالو

،ةليسملا ةيالو يف جارد دالوأ ةرئادب ،قيبطوب ليبن–

،ةماعنلا ةيالو يف ةلسع ةرئادب ،مدقم نب هللا دبع–

.نازيلغ ةيالو يف ةرومز ةرئادب ،يلاليج ةدع–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةرازوــب نييــعــتــلا نــمضتـــي ،٨10٢ ةــنس وــيــنوــي01
.ةقاطلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
سناوألاو تاديسلا نّيعت ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

: ةقاطلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
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قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يف خرؤم يسائر موسرم
نــيرــيدــم نييــعــت نـــمضتـــي ،٨10٢ ةــنس وــيـــنوـــي01
.تايالولا يف ةقاطلل

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو  ةدّيسلا نّيعت ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةقاطلل نيريدم ،مهؤامسأ

،فلشلا ةيالو يف ،يلت دازرهش–

،تسغنمات ةيالو يف ،يريخلب يلع–

،ةسبت ةيالو يف ،يرصان يلع–

،ترايت ةيالو يف ،ةلجوب دوليم–

،ةملاق ةيالو يف ،يرمغ ظفاحلا دبع–

.ةليسملا ةيالو يف ،يتاجغ حلاص–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نــيرــيدــم نييــعــت نـــمضتـــي ،٨10٢ ةــنس وــيـــنوـــي01
يف ةــــيرادإلا تاــــعــــطاــــقملاــــب ةــــقاــــطــــلـــــل نيبدـــــتـــــنـــــم
.تايالولا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

تايالولا يف ةيرادإلا تاعطاقملاب ةقاطلل نيبدتنم نيريدم
: ةيتآلا

،راردأ ةيالو يف نوميميتب ،خلس نامثع–

،راردأ ةيالو يف راتخم يجاب جربب ،يوازع حلاص–

،ةركسب ةيالو يف لالج دالوأب ،يواسوم ديجملا دبع–

،تسغنمات ةيالو يف حلاص نإب ،يراخوب زيزعلا دبع–

،تسغنمات ةيالو يف مازق نإب ،ةريعب دـمحم–

،يزيليإ ةيالو يف تناجب ،موعجن حلاص–

،يداولا ةيالو يف ريغملاب ،رايدب يمشاهلا–

.ةيادرغ ةيالو يف ةعينملاب ،دوعسموب دـمحم–
–––––––––––★–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييعتلا نانمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01 قفاوملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

: فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب

زاــغــلاو ءاــبرــهــكــلــل اــماـــع ارـــيدـــم ،نورـــقـــلوـــب رـــيـــبز–
،ةددجتملاو ةديدجلا تاقاطلاو

،ةيلاملاو ةرادإلل اماع اريدم ،يرزام ميلس كيلم–

،اشتفم ،ناكرب نايفس–

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،شاحر لاون ينامت–

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،شوحوب ةرهز–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،ةنضامر دـمحم–

،ةيرشبلا دراوملل اريدم ،ةيروح نب لامج–

اهليوحتو تاقورحـمـلا لقنل ةريدم ،يدفانق ةيماس–
،ةيلورتبلا تاجوتنملا عيزوتو اهقيوستو

،زاغلا عيزوتو ءابرهكلل ةريدم ،ريبك ةليضف–

ةددجتملاو ةديدجلا تاقاطلل اريدم ،يدانم يدشارلا–
،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو

،نماكملا ىلع ةظفاحملل ريدم ةبئان ،ينومح ميرم–

،تاقورحملا لقنل ريدم ةبئان ،ناضمر ةيمال–

،ءابرهكلل ريدم ةبئان ،دياقلب ةينغ–

تاجتنملا عيزوتل ريدم بئان ،حلاصوأ يلع قيفوت–
،ةيلورتبلا

،ةيئانثلا تاقالعلل ريدم ةبئان ،تفارش ةليبن–

،ماعلا ميظنتلل ريدم ةبئان ،ينامصع نانح–

ةددــعــتملا تاــقالــعــلــل رــيدــم ةــبــئاــن ،ةزـــعـــموـــب ىليـــل–
،يبرعلاو يقيرفإلا نواعتلاو فارطألا

،زاغلا عيزوتل ريدم بئان ،رونف مالسلا دبع–

ةدـــيدجلا تاـــقاـــطـــلـــل رـــيدـــم بئاـــن ،دـــياز نــــب يزوــــف–
،ةددجتملاو

،ةيوونلا ةقاطلل ريدم بئان ،يروصنم ميرك–

،يداصتقالا طبضلل ريدم بئان ،رموعأ يلكآ دنحم–

يعاــنصلا نـــمألل رـــيدـــم بئاـــن ،تاـــجـــعـــنوـــب ساـــيـــل–
،ةينقتلا ةبقارملاو

صاخلا ميظنتلل ريدم بئان ،توشك ميكحلا دبع–
،ةقاطلاب

،دراوملا ريوطتل ريدم بئان ،شوكع كلاملا دبع–

يرازولا بتكملاب تاسارد سيئر ،حاصب يعسب–
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل
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،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،يسنوي دلاخ–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،ولولوفاب رمع–

،اشتفم ،يلاليف نيدلا ردب–

،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل اريدم ،يواتشم ريخلب–

.نيمدختسملل ريدم بئان ،يضاق رداقلا دبع–
––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ريكأ هللا دبع دّيسلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب تاساردلل اريدم
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نــيرــيدــم نييــعــت نـــمضتـــي ،٨10٢ ةــنس وــيـــنوـــي01
.تايالولا يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

: ةيتآلا تايالولا يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،عارذوب ريخلب–

،ناسملت ةيالو يف ،رصيون ىسيع–

،ةيدملا ةيالو يف ،بيبد ميلس–

،ضيبلا ةيالو يف ،يعيبر مالعوب–

.ةماعنلا ةيالو يف ،بيطلا يس بيبحلا–
–––––––––––★–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييعتلا نانمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01 قفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

: ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

،ايجوغاديبلل اماع اشتفم ،مقسم يداجن–

ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،شودد نب ليبن دـمحم–
،ايجوغاديبلل

،اشتفم ،راتخم نب يداهلا–

.يساسألا ميلعتلل اريدم ،نالهج مساق–

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةدخب ريشب دّيسلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
رصق ريدم نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.ةدكيكسل ةفاقثلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،غامدوب نيدلا رون ّديسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

.ةدكيكسل ةفاقثلا رصقل اريدم
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةفاقثلا ريدم نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01

.ةليسملا ةيالو يف

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،فيرظ حبار دّيسلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

.ةليسملا ةيالو يف ةفاقثلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يف خرؤم يسائر موسرم
ريدم يبئان نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

: يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ريدم يبئان

،ةيرشبلا دراوملل ريدم بئان ،ةكبديرف–

.ةبساحـملاو ةينازيملل ريدم بئان ،ينوبرم ريهز–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
رــــيدــــم نييــــعــــت نــــمضتــــي ،٨10٢ ةــــنس وــــيــــنوــــي01
.سابعلب يديس ةيالو يف ليغشتلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،دالج لامك دّيسلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

.سابعلب يديس ةيالو يف ليغشتلل اريدم
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،ةعباتملاو قيثوتلل ريدم ةبئان ،حادق ةيضار–

،قيسنتلاو نواعتلل ريدم ةبئان ،ةلحروب ةزياف–

تاـــساردــلل ريدــم بــئاــن ،نوــنـجوــب دوـــعـــســـم–
.فارشتسالاو

–––––––––––★–––––––––––

٩٣٤1 ماـــــــــــع ناضمر5٢ يف ةــــخرؤم ةــــيساــــئر مـــــيسارـــــم
ءاسؤر نييعت نمضتت ،٨10٢ ةنس وينوي01 قفاوملا

.ةبساحملا سلجمب عورف
––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

: ةبساحـملا سلجمب نيعرف يسيئر

،ةنس قازرلا دبع–

.بيهوأ ميركلا دبع–
––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،رودقأ ىفطصم ّديسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

.ةبساحـملا سلجمب عرف سيئر
––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،لاولوم ريشب ّديسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

.ةبساحـملا سلجمب عرفسيئر

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
رــــيدــــم نييــــعــــت نــــمضتــــي ،٨10٢ ةــــنس وــــيــــنوــــي01
.دعاقتلا تاطايتحال ينطولا قودنصلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،تاكرب دـمحم دّيسلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا

.دعاقتلا تاطايتحال ينطولا قودنصلل اريدم
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.ىلعألا يمالسإلا سلجملل

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ديزوب نيدموب دّيسلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا
.ىلعألا يمالسإلا سلجملل اماع انيمأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم باون نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.ىلعألا يمالسإلا سلجملاب

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ّديسلاو ةسنآلاو ةّديسلا ّنيعت ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا
: ىلعألا يمالسإلا سلجملاب نيريدم باون ،مهؤامسأ ةيتآلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةرازوــل ةــيــموــمــعــلا تاــقــفصلـــل ةـــيـــعاـــطـــقـــلا ةـــنـــجـــلـــلا ءاضعأ
: يتأي امك ،ةراجتلا

فلكملا ريزولا لثمم ،صاحصح نيدلا لامج ديسلا –“
،اسيئر ،ةراجتلاب

...........................)رييغت نودب(............................–

: نوفلختسملا ءاضعألا

)ىتح رييغت نودب(...............................................–

فــلــكملا رــيزوــلا ةــلــثمم ،حــيارــم نــب ةــبـــيـــتر ةدـــيسلا –
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملاب

.”.........................)رييغت نودب يقابلا(......................–

ةراجتلا ةرازو

ةنس ويام61 قفاوملا٩٣٤1ماع نابعش0٣ يفخرؤم رارق
ماـــــع ىلوألا ىدامج٩ يفخرؤملا رارقلا لّدعي ،٨10٢
نمضتملاو610٢ ةـــــــنس رــــــــــياربف٨1 قــــــــــفاوملا7٣٤1
ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت
.ةراجتلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣٤1  ماع نابعش٠٣ يف خرؤم رارق بجومب
ىلوألا ىدامج٩ يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،81٠2 ةنس ويام61
نييعت نمضتملاو61٠2 ةنس رياربف81 قفاوملا٧٣٤1 ماع
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وــــياــم٢٢ قــفاوــملا٩٣٤1 ماـــع ناـــضمر6 يفخرؤـــم رارــق
ةيمجحلا ةلتكلا ديدحـــــــت جهنم لعجي ،٨10٢ ةنس

ىلع بيــلحلا تاـــجـــتـــنـــم ضعـــبو فاجلا بيـــلـــحـــلـــل
.ايرابجإ ،قوحسم لكش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
٧1٠2 ةــــــــنس تشغ٧1 قــــفاوملا8٣٤1 ماــــع ةدــــــــعــــقــــلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضتقمبو  –
قـــلعتملاو٠٩٩1 ةــــنس رـــياني٠٣ قـــفاوملا٠1٤1 ماـــع بــــجر٣

 ،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

خرؤملا٣5٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا٣2٤1 ماع لاوش٧1 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا82٣-٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣1٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2 يف

ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش ددحي يذلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

يف خرؤملا26-٧1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا8٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠1
ةـــيـــنـــفـــلا حـــئاوـــلـــل ةـــقـــباـــطملا مسو عضو طورشب قـــلـــعـــتملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصئاصخو

٣1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو8٩٩1 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٩1٤1 ماع نابعش
طورشو فاجلا بيــــلحلا عاوـــــنأل ةـــــيـــــنـــــقـــــتـــــلا تاـــــفصاوملاـــــب
،اهضرع تايفيكو

لّوأ يف خرؤم كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
21٠2 ةــنس رــيارـــبـــف٣2 قـــــفاوملا٣٣٤1 ماـــع يناـــثـــلا عـــيـــبر
يذــلا يرــئازجلا ينــقــتــلا ماــظــنــلا ىلع ةــقداصملا نـــمضتملاو
تارضحتسملا ضرع تايفيكو طورشو صئاصخ ددحي
،عضرلل ةهجوملا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٩1 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠1٤1 ماع بجر٣ يف خرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠٩٩1 ةنس رياني٠٣

بيلحلل ةيمجحلا ةلتكلا ديدحت جهنم لعج ىلإ رارقلا اذه
،قوـــــحسم لـــــكش ىلع بيـــــلحلا تاـــــجـــــتــــــنــــــم ضعــــــبو فاجلا
.ايرابجإ

بــيــلــحـلل ةيــمــجحلا ةـلـتــكـلا دــيدـــحت لــــجأ نــم:٢ ةداـملا
ّنإف ،قوحسم لكش ىلع بيلحلا تاجتنم ضعبو فاجلا

اذهل ةدمتعملا رباخملاو شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارم رباخم
قفرملا قحلملا يف نّيبملا جهنملا لامعتساب ةمزلم ،ضرغلا

.رارقلا اذهب

دنع ربخملا فرط نم جهنملا اذه لمعتسي نأ بجي
.ةربخ ءارجإب رمألا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
                                     .ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام22 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر6 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس

بالج ديعس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

ضعبو فاجلا بيلحلل ةيمجحلا ةلتكلا ديدحـــــت جهنم
.قوحسم لكش ىلع بيلحلا تاجتنم

: قيبطتلا لاجم1

ةـــــيمجحلا ةـــــلتكلا دــــيدحتل ةــــينقت جـــــهنملا اذـــــه ددــــحي
عوزنـــــــم فاـــــجلا بـــــيلحلاو مــــسدلا لـــــماك فاـــــــجلا بـــــيلحلل
ريغ وأ يروف ،مسدلا عوزنم فاجلا بيلحلاو ايئزج مسدلا

.يروف

فاجلا نبلـــــــلا لصم ىلع اضيأ جهـــــــنملا اذـــــــه قـــــــبــــــــطــــــــي
بيلحلا نم ةقتشملا لافطألا ةيذغأو فاجلا نبللا ضيخمو
،هالـــعأ ةروـــكذملا ةـــفاجلا تاـــجـــتـــنملا عـــيـــمـــج كلذــــكو فاجلا

ةمسد ةدامب بيلحلل ةمسدلا ةداملا لادبتسا اهيف مت يتلاو
اهفيفجت نم الدب تاناوطسأ ىلع اهفيفجت مت يتلا وأ ىرخأ
.ةيرذتلاب

: فيرعتو تاحلطصم٢

فيراعتلاو تاحلطصملا  جهنملا اذه تاجاحل قبطت
: ةيتآلا

ىلع ةلتكلا ةبسن يه: ةقفدتملا ةيمجحلا ةلتكلا1.٢
.ةصاخ ةحاحس يف هلقن دعب قوحسملا مجح
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يجاجز بوبنأب زهجمقوحسملاب صاخ عمق6.٤
: ةيتآلا داعبألا هيدل رفوتت نوكسلل ةداضم ةدام نم وأ ريغص

،ملم٠٠1 ،يلامجإ عافترا –

،ملم٠٣ ،بوبنألا لوط –

،ملم٠2 ،بوبنألا رطق –

.ملم٠٠1 ،عمقلل يولعلا رطقلا –

.ربخم ةاشرف7.٤

: تانيعلا عاطتقا5

وأ ةــفــلــتــم رــيــغو اــقــح ةــلــثمم ةــنــّيــعــلا نوــكـــت نأ بجـــي
.نيزختلاو لقنلا ءانثأ تريغت

مــيــظــنــتــلــل اــقــبــط تاــنــيــعــلا عاــطــتــقا ىرــجــي نأ بجـــي
.اهب فرتعملا تافصاوملل اقبط ءاضتقالا دنعو ،هب لومعملا

.قيضو فاجو فيظن ءاعو يف ربخملا ةنــّيع عضوت

ريغو ميلسلا جوتنملا هيف عابملا ءاعولا: ةظحالم
.همادختسا نكمي حوتفملا

: ةبرجتلا ةنـّيع ريضحـت6

ىلإ م٠2º( طسولا ةرارح ةجرد يف ربخملا ةنـّيع ظفحت
52ºنع )تائيزجلا رسك بنجتل( ةيانعب ةنــّيعلا طلخت .)م
.ءاعولل رركتملا بيلقتلاو ريودتلا قيرط

،هــتــعس عاــبرأ ةــثالــث ىلإ ءاـــعوـــلا اذـــه ألمـــي نأ يغـــبـــنـــي
.ديجلا طلخلاب حمسي ثيحب

طلخلا متي نأ بجي ،يروفلا فاجلا بيلحلل ةبسنلاب
.ةنـّيعلا تائيزج مجح ضافخنا بنجتل ةقئاف ةيانعب

: لمعلا ةقيرط7

: ةبرجتلل ةذوخأملا ةنــّيعلا7.1

اذإ .قوحسملا نم غ1,٠ ± غ٠٠1 ،)٤.5( رشيب يف نزوُي
نم غ٠٠1 ىلع )٤.2( ةحاحسلا يوحت نأ نكمملا ريغ نم ناك
.غ1,٠ ± غ٠5 ىلإ ةلتكلا ضفخت ،قوحسملا

: ديدحــــت٢.7

ّبصُيو )٤.2( ةحاحسلا ىلع )٤.6( عمقلا عضوي1.٢.7
مدختست ،رمألا ىضتقا اذإ )٤.٤( ةقعلملا ةطساوب قوحسملا
.ةحاحسلا يف قوحسملا راثآ لك لقنل )٤.٧( ةاشرفلا

قوــــحسملا حــــطس لّدــــعــــي ،جئاــــتــــنــــلا ةءارــــق لــــيـــــهستـــــل
.)oV( رتليلملاب مجحلا لجسيو )٤.٤( ةقعلملاب

ىلع ةلتكلا ةبسن يه : ةرحلا ةيمجحلا ةلتكلا٢.٢

ةددحملا طورشلا بسح ،ةرم٠٠1 هرقن دعب قوحسملا مجح

.جهنملا اذه يف

مجح ىلع ةلتكلا ةبسن يه : ةيمجحلا ةلتكلا٢.٣

يف ةددحملا طورشلا بسح ،ةرم526 هرقن دعب قوحسملا

.جهنملا اذه

ةلتكلا موهفم : تادحولل يلودلا ماظنلا يف : ةظحالم

مارغ وليكلاب نوكي نأ يغبني ،هالعأ ددحم وه امك ةيمجحلا

.)٣م/غلك( بعكملا رتملا ىلع

ةيمجحلا ةلتكلا نإف ،ةيراجتلا ةسرامملا يف هنأ الإ

اهنع ريبعتلا متي ةفاجلا بيلحلا تاجتنمو فاجلا بيلحلل

.)للم /غ( رتليلملا يف مارغلاب

: أدبملا .٣

دعبو .ةحاحس يف فاجلا جوتنملل ةبرجتلا ةنيع رقنت

هتلتك بسحتو جتنملا مجح لجسُي ،تارقنلا نم ددحم ددع

.ةيمجحلا

: تازيهجتلا .٤

: يتأي ام اميس الو ،ربخملا يف ةلوادتملا ةزهجألا

.مارغ1,٠ يلاوح ةقدبنازيم1.٤

ىلإ للم٠ نم ةرشؤم ،للم٠52 اهتعسةحاحس٤.٢

نكميو غ51 ± غ٠٩1 ةلتكو ملم٤ ± ملم5٤2 لوطب ،للم٠52

.)٤.٣( زاهجلا ىلع اهتيبثت

نم فلأتي يذلاةيمجحلا ةلتكلا سايقل زاهج٤.٣

.)هاندأ لكشلا( )٤.٣.٣(و )٤.٣.2(و  )٤.٣.1( يف ةددحم رصانع

زاهجلا ىلع ةحاحسلا تيبثتلبلولب دش زاهج1.٤.٣

.غ٠1 ± غ٠5٤ ةلتك يذ ،)٤.٣(

.)٤.٣.1( دشلا زاهج عفر ىلع رداق ،رقن زاهج٤.٣.٢

ىلإ٠ نم ليجست ىلع رداق ،لاجمب دعلل زاهج٤.٣.٣

فقول اهليدعت نكميو يئاقلتلا فقوتلاب زهجمو ،ةرقن526

.اقبسم ةددحملا تارقنلا نم ددع دعب

.ربخم ةقعلم٤.٤

.للم٠52 هتعس رشيب5.٤
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ةلتكلا سايق زاهج ىلع )٤.2( ةحاحسلا تبثت٢.٢.7
قوحسملا حطس لدعي .ةرقن٠٠1 ىرجُتو )٤.٣( ةيمجحلا

.)٠٠1V( رتليلملاب مجحلا لجسيو )٤.٤( ةقعلملاب

٠٠1 ـلا كلذ يف امب [526 ىلإ تارقنلا ددع طبضي٢.٣.7
.)٤.٤( ةقعلملاب قوحسملا حطس لدعي ،رقنلا دعب .] )٧.2.2( ةرقن
.)526V( رتليلملاب مجحلا لجسيو

: جئاتنلا نع ريبعتلا.٨
رـتـلـيـلملا يف مارـغـلاـب اـهـنــع رــّبــعملا ةــجــيــتــنــلا بسحــُت

: ةيتآلا ةبسانملا ةلداعملا ةطساوب كلذو ،)للم/غ(

ةقفدتملا ةيمجحلا ةلتكلا

 ةرحلا ةيمجحلا ةلتكلا
ρ0 = m/V0 

ρ100 = m/V100 

ةيمجحلا ةلتكلا

:ثيح

0ρ٠٠1و ρ526وρ: لقنلا دعب  رتمليلملا يف ةيمجحلا لتكلا يه
.)لم/غ( ـب اهنع ربعيو،يلاوتلا ىلع ،ةرقن526و ةرقن٠٠1 دعبو

m :ةبرجتلا ةنـّيع نم مارغلاب ةلتك يه.

٠V٠٠1 وV526وV :لقنلا دعبرتليلملاب ماجحألا يه
.يلاوتلا ىلع ،ةرقن526 و ةرقن٠٠1 دعبو

.ةيرشع ماقرأ ةثالثب جئاتنلا نع رّبعُي

: جئاتنلا ةقث.٩

: ةيراركتلا1.٩
مت ،ةدح ىلع لك نيتبرجت يتجيتن نيب قلطملا قرفلا

ةداملا سفن ىلع جهنملا سفن مادختساب امهيلع لوصحلا
لّلحملا سفن ةطساوب ربخملا سفن يف ةبرجتلل ةعضاخلا

،ةرــــيصق ةــــينمز ةرـــــتف يفو تازــــــيهجتلا ســـــفن مادـــــختساب
طسوتملا وهρ ثيح ،للم/غ52٠,٠ρ زواجتت نأ بجي ال
.تالاحلا نم %5 رثكأ يف نيتجيتنلل يباسحلا

ىغلت .ةيضرُم ةيراركتلا تناكام اذا ةجيتنكρ ذخؤي
داعيو ،للم/غ52٠,٠ρ نم ربكأ قرفلا ناك اذإ ناتجيتنلا

. ديدج نم ديدحتلا نيترم

: ةيجاتنإلا٩.٢
مت  ،ةدح ىلع لك ،نيتبرجت يتجيتن نيب قلطملا قرفلا

ةداملا سفن ىلع جهنملا سفن مادختساب امهيلع لوصحلا
نيلـلـحـم ةـطساوـب ةـفـلـتـخـم رــباــخــم يف ةــبرــجــتــلــل ةــعضاخلا

زواجتت نأ بجي ال ،ةفلتخم تازيهجت مادختساب نيفلتخم
٤٠,٠ρثيح ،للم/غ  ρنيتجيتنلل يباسحلا طسوتملا وه

.تالاحلا نم %5 رثكأ يف

ρ625 = m/V625

.ةيمجحلا ةلتكلا سايق زاهج : لكش
: تانايبلا

بوبنأ -1
ةيطاطم ةقلح -2
ةحاحسلا تبثم -٣
سبكم -٤
ةبلُج -5
نادنسلا -6
ةبدح -٧

داعبألا
رتميليملاب



٨٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع لاوش01
27م٨10٢ ةنس  وينوي٤٢

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

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

٩٣٤1 ماع نابعش٣1 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
ضعب عضو نمضتي ،٨10٢ ةنس ليربأ٩٢ قفاوملا
ناكسلاو ةحصلا ةرازول ةعباتلا ةصاخلا كالسألا

ةــمدخلاــب ماــيــقــلا ةـــلاـــح يف تاـــيـــفشتسملا حالصإو
ةرازو( يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملا ىدل
.)يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٧1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلاءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٩٣-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩٠٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا٠٣٤1 ماع ةجحلا يذ٧ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيمومعلاةحصلا يف نيماعلا نييبطلا نيسرامملا كالسأل

خرؤملا121-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2 ةنس سرام٠2 قفاوملا2٣٤1 ماع يناثلا عيبر51 يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيمومعلا ةحصلل نييبطلا هبش كالسأل

خرؤملا851-21 مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو–
21٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا٣٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج٩ يف

يعاـــمـــتـــجالا ناـــمضلــــل اــــيــــلــــعــــلا ةسردملا ءاشنإ نــــمضتملاو
،اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٠٣٤1 ماع ةجحلا يذ٧ يف خرؤملا٣٩٣-٩٠ مقر يذيفنتلا
موسرملا نــــم٣ ةداملاو٩٠٠2 ةـنس رـبــمــفوــن٤2 قــــفاوملا
2٣٤1 ماع يناثلا عيبر51 يف خرؤملا121-11 مقر يذيفنتلا
يف عضوي ،هالعأ نيروكذملا ،11٠2 ةنس سرام٠2 قفاوملا

يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملا ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح
دودح  يفو )يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو  لمعلا ةرازو(
نوفظوملا ،رارقلا اذه بجومب اهيلع صوصنملا تادادعتلا
: ةيتآلا كالسألل نومتنملا

ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو

يلامز دارم

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 يرادإلا ح الصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

نامضلل ايلعلا ةسردملا حلاصم نمضت:٢ ةداملا
) يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو  لمعلا ةرازو(  يعامتجالا

كالسألل نيمــــتــــنملا نيفــــظوــــمـــــلـــــل ينـــــهملا راسملا رـــــيـــــيست
ةــيــنوــناــقــلا ماــكــحألل اــقــبــط ،هالــعأ ىلوألا ةداملا يف ةروــكذملا
٣٩٣-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ةددحملا ةيساسألا
ةنس ربمفون٤2 قفاوملا٠٣٤1 ماع ةجحلا يذ٧ يف خرؤملا

عيبر51 يف خرؤملا121-11 مقر يذيفنتلا موسرملاو٩٠٠2
نيروكذملا ،11٠2 ةنس سرام٠2 قفاوملا2٣٤1 ماع يناثلا
.هالعأ

ةلاح يف نوعوضوملا نوفظوملا ديفتسي :٣ ةداملا
موسرملا  ماكحأل اقبط  ةيقرتلا يف قحلا نم ةمدخلاب مايقلا
٠٣٤1 ماع ةجحلا يذ٧ يف خرؤملا٣٩٣-٩٠ مقر يذيفنتلا
مقر يذيفنتلا موسرملاو ،٩٠٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا

٠2 قفاوملا2٣٤1 ماع يناثلا عيبر51 يف خرؤملا11-121
.هالعأ نيروكذملا ،11٠2 ةنس سرام

فظوملا فرط نم ةلوغشملا ةبترلا نوكت :٤ ةداملا
.ةديدجلا ةبترلا ىلإ ليوحت لحم ،ةيقرتلا نم دافتسا يذلا

ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :5 ةداملا
.ةيبعـّشلا ةــّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

٩2 قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٣1 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس ليربأ

دادعتلاكالسألا

ةيمومعلا ةحصلا يف نوــماعلا ءابطألا

ةيمومعلا ةحصلا  وضرمم

1

2


