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فــيس وــبأ كمس دــيص قـــلـــغ ةرـــتـــف ددحت :2 ةداملا
ىلإ رياني لوأ نم ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا يف ليوطلا

.ةنس لك نم سرام١٣

هايملا يف ليوطلا فيس وبأكمسديصعنمي :٣ةداملا
2 ةداملا يف ةددحملا ةرـتـفـلا لالـخ ينـطوـلا ءاضقــلــل ةــعضاخلا
.ةقطنملا ليكشت ةداعإ اذكو ةيجولويبلا ةحارلا لجأ نم ،هالعأ

ماع لاوش٣2 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت :٤ ةداملا
قلغ ةرتف ددحي يذلا١١٠2 ةنس ربمتبس١2 قفاوملا2٣٤١

ءاضقلـل ةـعضاخلا هاـيملا يف لـيوـطـلا فـيس وـبأ كمس دـيص
 .ممتملاو لدعملا ،ينطولا

ةــــيمسّرلا ةدــــيرجلا يــــف رارــــقلا اذــــه رــــشني:٥ ةّداملا
.ةــــّيبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا ةــــّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماعةيناثلاىدامج٩ يف رئازجلاـب رّرـح
.8١٠2 ةنسرياربف٥2

يقزعوب رداقلا دبع

ةراجتلا ةرازو

02 قفاوملا٩٣٤١ماعيناثلا عيبرلوأ يفخرؤم رارق
رورولكلا ةرياعم جهنم لعجي ،7١02 ةنس ربمسيد

قيرط نع تاموركـلاعمةضفلاتارتنبءاملايف
.ايرابجإ ،”رهوم“ ةيرتميرتيت ةينقت

––––––––––––
،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2-٧١مقر يسائرلاموسرملا ىضتقمب –
٧١٠2 ةـــــــــنس تشغ٧١ قــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس رـياـنـي٠٣ قـفاوملا٠١٤١ ماـــع بجر٣

،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

يف خرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاوش٧١

،ةراجتلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٥2١-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١١٠2 ةــنس سراـــم22 قــفاوملا2٣٤١ ماـع يناـثـلا عــيــبر٧١
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا هايملا ةيعونب قلعتملاو

يف خرؤملا82٣-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٣١٠2 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2
ةــياــمــح دصق رـــباـــخملا داـــمـــتـــعا تاـــيـــفـــيـــكو طورش ددـــحـــي
،شغلا عمقو كلهتسملا

يف خرؤملا2٦-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةـنس رـيارـبـف٧ قــفاوملا8٣٤١ ماــع ىلوألا ىداــمــج٠١
ةينفلاحئاولل ةــــقــــباـــــطملا مسو عضو طورشب قـــــلـــــعـــــتملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصئاصخو

يذ22 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددحي يذـلا٦٠٠2 ةنس رـياـنـي22 قـفاوملا٦2٤١ ماـع ةــجحلا

ةـيـعـيـبـطـلا ةـيـندـعملا هاـيملا اـهـيوـتحت يتـلا رصاــنــعــلا بسن
حومسملا تافاضإلا وأ اهتجلاعم طورش اذكو عبنملا هايمو
،ممتملاو لدعملا ،اهب

: يتأي ام رّرقي

موسرملا نم٩١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٠٣ قفاوملا٠١٤١ ماع بجر٣ يف خرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا

اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠٩٩١ ةنس رياني
تارـــــتنب ءاــــملا يف روروــــلكلا ةرـــــــياعم جــــهنم لــــعج ىلإ رارــــــقلا
ةـيرـيـتـمـيرــتــيــت ةــيــنــقــت قــيرــط نــع تاــمورــكــلا عــم ةضفــلا
.ايرابجإ  ،”رهوم“

تارتنب ءاملا يف رورولكلا ةرياعم لجأ نم :2 ةداملا
،”رهوم“ ةيرتميرتيت ةينقت قيرط نع تاموركلا عم ةضفلا

اذهل ةدمتعملا كلتو شغلا عمقو ةدوجلا ةـبـقارـم رـباـخـم ّنإف
قفرملا قحلملا يف نيبملا جهنملا لامعتساب ةمزلم ،ضرغلا

.رارقلا اذهب

دنع رـبـخملا فرـط نـم جهـنملا اذـه لـمـعـتسي نأ بجـي
.ةربخ ءارجإب رمألا

ةـّيـمسّّرـلا ةدـيرجلا يف رارــقــلا اذــه رشنــي :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثـلا عـيـبر لوأ يف رـئازجلاـب ررـح
.٧١٠2 ةنس ربمسيد٠2

يدارم نب دمـــــحم

––––––––––––

قحلملا

عم ةضفلا تارتنب ءاملا يف رورولكلا ةرياعم جهنم
.”رهوم“ ةيرتميرتيت ةينقت قيرط نع تاموركلا

: قيبطتلا لاجم .١

رورولكلا ةرياعمل ةيرتميرتيت ةينقت جهنملا اذه ددحي
تاموركلاعمةضفلاتارتنلامعتساب ءاــمـــلا يف بئاذـــلا

روروــــلكلل ةرـــــشابملا ةرــــياعملل جــــهنملا اذــــه قــــبطي .رــــشؤمك
٠٠٤ ىتح اذكو ،ل/غـلـم٠٥١و ل/غلم٥ نيب حوارتت زيكارـتـب
فيفختب وأ ،ربـكأ ةـعس تاذ ةـحاـحس اـنـلـمـعـتسا اذإ ل/غـلـم
.ةنّيعلا

ةــــــثولم هاــــــيمىلـعجـــــهنملااذـــــهقــــبطيال :ةـــظحالم
ببــــسب ،روروــــــلــــكــــلا نـــــم ةــــــفـــــيـــــعض ةـــــبسن تاذ ةرـــــــــثـــــكـــــب
.ةدــــيدع تالـــــخادت
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:تالخادت .2

ةكرتشملاتانوكمللةداتعملازيكارتلالخادتتال
.ةرياعملايفبرشلاهايموةيحطسلاهايملاوةيفوجلاهايملل

: يتآلاكيهجهنملااذهيفلخادتتيتلاداوملا

ةضفلا يف نابوذلل ةلباق ريغ تابيكرتل ةلّكشم داوم–
)tnegra(،روــــــــــــمورــبلا لــــــــــثم )erumorb( رودوـــــــــيلاو )erudoi(
)erunayc( روــــــــــــــــــــــــــــــناـــــــــــــــــــــــــــــــيسلاو )eruflus( روـــــــــــــــفـــــــــــــــلوسلاو
)II( )II etarrefonaycaxeh( تارـــــــــــــيفوــــــــــــــناــــــــــــــــــــيسازــــــــــــــــكيهو
مزــل اذإ.)III( )III etarrefonaycaxeh( تاريفونايسازكـيـهو
،ةدـح ىلع ّلــك روــمورــبــلاو رودوــيــلا تاــنوــيأ رــياــعــت ،رــمألا

،رورولكلا ةرياعم ةجيتن ححصت يلاتلابو

لثم ،ةضفلا تانويأ عم تابكرم تابيكرتلا لكشت–
،تافلوسويتلاو موينومألا تانويأ

اـهـيـف امب تاـمورـكـلا تاـنوـيأ نـم صقـنـت تاـبـيـكرـت–
.)II( ديدحلا تانويأو تيفلوسلا تانويأ

رورولك نم ميـق ىلإ ،هالـعأ ةروـكذملا تالـخادـتـلا يدؤت
مــــــتعت نأ ةرـــــــكع دــــــج وأ ةرــــــكـع لـــــيـلاحمل نـــــكـمـي .ةـعـفـترـم

ةـــــــــــهــــيــــمملا دـــــــــــيدحلا تادــــــــــيسكأ ،الـــــــثــــم ،نوــــــــــــلــــلا لوــــــــــحت
)sétardyh ref edsedyxo(.

–––––––––––– 

تالخادتلا - لودج

،ةـلـخادـتملا تاـبــيــكرــتــلا زــيــكارــت لودجلا اذــه صخــلــي
ةـجـيـتـنـلا يف اـعاـفـترا يطـعـت يتــلا ،رــتــلــلا يف مارــغــيــلــيملاــب
.رورولكلانمل/غلم٠٧دوجوب ،%2يلاوحب

:أدبملا .٣

ةـــــــضفلاتاـــــنويأعـــــــمروروـــــــلكلاتاــــنويألـــــــــعافت
يذـــــــــلاوناـــــبوذللةـــــــلباقلارـــــيغةـــــضفلارورولــــكلـــــيكشتل
ةضفلا تاموركلكشتوةضفلاتانويإةفاضإ ،ايمكبسرتت
اهتفاضإ تــــمت يــــتلا تاــــموركلا تاـــــنويأ عـــــــم رــــــمحم رــــمسأ
ءانثأ .لوحتلا نييبتل لــــــــــعاـفـتـلا اذـــــه لــــــــــمــعـتسي .رــــشؤمـك
٥,٩و٥ نيب )Hp( يـــنيجورديهلا لــــماـعـلا طـــبضي ،ةرـــياـعملا
.بسرتلا ثودحب حامسلل

: فشاوكلا .٤

فرتعم ةيليلحت ةيعون تاذ فشاوكلا طـقـف لـمـعـتست
.ةئفاكم ةواقن وذ ءام وأ رطقم ءام و اهب

٣ONgA( c20,0( ،رياعم لولحم : ةضفلا تارتن٤.١

.ل/لوم

)٣ONgA( ةضفلاتارتن نـم غ٤٧٩٣,٣ ءاملا يف بّوذــي
ةلجوح لخاد للم٠٠٠١ ىلإ لمكيو ،م٥٠١ يف اقبسم ةففجم
.ةجّردم

رياعملا يعجرملا لولحملا نم للم٠١ ـب لولحملا رياعي
يف حضوم وه امك ،)للم٠٠١ ىلإ ففخم( مويدوصلا رورولكل
ينيجورديهلا لماعلا طبض نايحألا ضعب يف مزلتسي ال ،)٦.١(
)Hp(.

ةروراق لخاد مالظلا يف لولحملاب ظفتحا اذإ: ةظحالم
ارقتسم ىقبي ،جاجز نم ءاطغ ىلع يوتحت ءارمس ةيجاجز
.رهشأ ةدعل

يف رـــــــشؤم لوـــــــــــلحـم ،موــــــيساتوبلا تاــــــمورـك2.٤
.ل/غ٠٠١

ءاملا يف )٤OrC2K( مويساتوبلا تامورك نم غ٠١ بّوذت
.للم٠٠١ ىلإ ففخيو

رياعم يعجرم لولحم ،مويدوصلا رورولك٤.٣

)lCaN(c =2ل/لوم٠,٠.

ففجم )lCaN( مويدوصلا رورولك نم غ88٦١,١ بّوذي
ةلجوح يف للم٠٠٠١ ىلإ ففخيو ءاملا يف ،م٥٠١ يف اقبسم
.ةيطورخم

.ل/لوم٣ONH( c١,٠( لولحم ،كيرتينلا ضمح٤.٤

ىلع ظاــفــحــلــل ةــيــجاــجز ةروراــق يف لوـــلحملا ظـــفـــحـــي
.هرارقتسا

ل/غلم لخادتلل ةببسملا ةيمكلاةبيكرتلا رصنع

Br -

I -

S 2-

CN -

Fe (CN)6
4-

Fe(CN)6
3-

NH 4
+

S2O3
2-

SO3 
2-

SCN -

CrO4
2-

PO4
3-

3

5

0,8

1

2

2

100

200

70

3

1000

25
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=  icρ
(Vs - Vb). c.ƒ

Va

: ثيح

icρرتللا يف مارغيليملاب رورولكلا زيكرت وه،
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ضايب ىلع ةبرجت2.٦
،)٦.١( يف حضوـم وـه اـمـك ضاـيـب ىلع لوــلــحــم رــياــعــي

ةذوــــخأملا ةـــنّيعلا نــــم الدــــب ءامــــلا نـــــم للم٠٠١ لاـــــــمعتساب
.ةبرجتلل

للم2,٠ ضايب ىلع ةبرجتلا ةجيتن زواجتت ال نأ بجي
ةواقن نم ققحتـي ،سكـعـلا ةـلاـح يف .)٤.١( ةضفلا تارتـن نـم
.ءاملا

جئاتنلا نع ريبعتلا .7
،رتللا يف مارغيليملاـبicρ ،رورولكلا زيكرت نع رـّبـعـي

: ةيتآلا ةلداعملاب ىطعت

HOaN( c( لوـلحم،مويدوصلا دـــيسكوردــــيه٤.٥
ل/لوم١,٠

.تبثملا ةردق نيسحتلفشاك٤.٦

تانوبراكونيجورديه وأ )٣OCaC( موــــــــــيسلاكلا تاـــــــــــنوبرك
.قوحسم لكش ىلع )٣OCHaN( مويدوصلا

ةساسح ةضفلا ليلاحمو تابيكرـت عـيـمـج : ةظـحالـم
.دلجلا قوف ةتقؤم ءارمس عقب ةضفلا حالمأ ثدحت .ءوضلل

: تازيهجتلا .٥
: كلذ يف امب رباخملا يف ةلوادتملا ةزهجألا

.للم٥2 ةعس تاذ ةحاحس

: لمعلا ةقيرط .٦
: ةرياعملا٦.١
ّدج ةيمك وأ ،ةنّيعلا نم للم٠٠١ ةصام ةطساوب لخدي

نـم ةـلوسبـك لـخاد)aV مـجـح( لـلـم٠٠١ ىلإ ةففـخـم ةـلـيـلـق
،يطورـخـم رشيـب يف وأ ةـلـجوـح يف وأ ضيـبألا نيلسروـبــلا

.ضيبأ عاق ىلع ةعوضوم

اّمإ لدعي ،٥,٩و٥ نيب روصحم ريغ ةنّيعلا )Hp( ناك اذإ
لوــــلــــحـــــم وأ )٤.٤( كيرــتــيــنــلا ضمــح لوــلــحــم لاــمــعـــتساـــب
مجحلا لجسيو ةجاحلا بسح ،)٤.٥( مويدوصلا ديسكورديه
.هيلع لصحتملا

زيكارتب ةنّيعلا لخاد موينوـمألا تاـنوـيأ كاـنـه ناـك اذإ
.٧و٥,٦ نيب )Hp( ـلا لّدعي ،ل/غلم٠١ نم ربكأ

رخآ ءزج عطتقي مـث ،ةـيـجذوـمـن ةـنـّيـع ىلع )Hp( لّدعـي
ليلاحم تايمك سفن فاضت ،)Hp( سايق نودب ةرملا هذهو
.ديسكورديهلا/ضمح

نيسحت لجأ نمو ،٥ نم لقأ )Hp( ـلا ناك اذإ : ةظحالم
ةطساوـب )Hp( ـلا ليدعت دـيـفملا نـم نوـكـي دـق ،تبـثملا ةردـق
مويدوصلا تانوبراكونيجورديه وأ مويسلاكلا تاـنوـبروـك
)٤.٦(.

بسار لعجت ةقيرطب ةفاضملا ةيمكلا راتخت نأ بجي
.ةرياعملا دعب ةنّيعلا يف ىقبي تانوبركلا

موــــــيساتوبـلا تاـــــمورـك رــــــشؤم نــــــم لـلـم١ فاــــــضي
نـــــم ةرــــــطق دــــــــعبةرـــــــطق ةـــــــفاضإب لوــــــلحملا رــــــياعيو )2.٤(
رمسأ انوـــــل ةنـــــّيعـلا ذــــــخأت ىــــتـح ةـــــضفـلا تارـــــتـن لوــــــلـحـم
.)sV مجح( ّرمحم

لولحم نم ةرطق ةفاضإ دعب نوللا اذه يفتخي نأ بجي
.)٤.٣( مويدوصلا رورولك

روروـــــــلكلوـــــــــلحمعــــــمرـــــــياعملالوـــــلحملالـــــــــمعتسي
.ةيلاتلا ةرياعملل دهاشك مويدوصلا

لاـــــمعتساب وأ ةعطتقم ةنّيع رـغصأ عـم ةرـياـعملا داـعـت
دق للم٥2 نــــــــم رـــــثكأ ناـــــك اذإ  ،رـــــبكأ ةـــــــعس تاذ ةــــــحاحس
.هلامعتسا مت

aVةـــــبرجتلل ةذوـــــخأملا رــــتليليملاب ةــــنّيعلا مــــجح وه
نيــــعب تاـــــــفيـفـخـتـلا ذـــــــخأ بــــــــجـي ،ىـــــصقأ دــــــحـك لـلـم٠٠١(
،)راـــــــبتعإلا

bVرتليليملاب )٤.١( ةضفلا تارتين لولحـم مـجـح وـه
،ضايب ىلع ةبرجتلا ةرياعمل لمعتسملا

sVرتليليملاب )٤.١( ةضفلا تارتين لولحـم مـجـح وـه
،ةنّيعلا ةرياعمل لمعتسملا

Cاربعم ةضفلا تارتن لولحمل يقيقحلا زـيـكرـتـلا وـه
،رتللا يف٣ONgA نم لوملاب هنع

: لوحتلا لماعم وه

.لوم/غلم٣٥٤٥٣ =
دعب دادعأ٣ عم طقف ،ل/غلم١ بيرقتب ةجيتنلا ىطعت

.ةلصافلا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ماع ىلوألا ىدامج لوأ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
ددـــــحي ،٨١02 ةـــــنس رــــــــياني٨١ قـــــــــــفاوملا٩٣٤١
ةــحاــيسلاو ةــقدــنــفــلــل ينــطوــلا دــهــعملا فــيــنصت
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزوو

٧١ يف خرؤملا٧٠٣–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
يف ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك
،هنم٣١ ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

≈
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