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ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
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.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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،موثلا عرف–

،روذبلا تاذو ىونلا تاذ هكاوفلا راجشأ عرف–

،فافجلل ةمواقملا ةرمثملا راجشألا عرف–

،حافتلا عرف–

،نوتيزلا عرف–

،تايضمحلا عرف–

،ليخنلا عرف–

،موركلا عرف–

،ةرابصلا عرف–

،نارفعزلا عرف–

،لحنلا عرف–

،نجاودلا عرف–

،بنارألا عرف–

،راقبألا عرف–

،مانغألا عرف–

،زعاملا عرف–

،لبإلا عرف–

،لويخلا عرف–

،بشخلا عرف–

،نيلفلا عرف–

،ةيبطلاو ةيرطعلا ةحئارلا تاذ تاتابنلا عرف–

،ناقرألا عرف–

.بورخلا عرف–

ةيناثلا ىدامج51 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:3 ةداملا
ةـــمئاـــق ددــــحي يذلا5102 ةنــــس لـــيرـــبأ5 قـــفاوـــــملا6341 ماع
.مّمتملا ،ةيحالفلا عورفلا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويام11قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

يرامع فيرش

ةراـجتلا ةرازو

ةنس سرام٠١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر5١ يفخّرؤم رارق
ةـــــطشنلا ةداـــــملا ةــــبسن دـــــيدـــحـت جــــــهــــنم لــــــعـــــجي ،٠2٠2
.ايرابجإ ،ةيحطسلا ةيلعافلا تاذ لماوعلا يف ةينوينألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

٦ يف خّرؤـــملا١٠-٠2 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر  يذـيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
قــــلعتملاو٠٩٩١ ةـــــنس رـــــياني٠٣ قـــــفاوملا٠١٤١ ماــــع بـــــــــجر
ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب
،هنم٩١

يف خّرؤــملا٣٥٤-2٠ مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
يذــلا2٠٠2 ةـــنس رـــــبمسيد١2 قـــــفاوملا٣2٤١ ماــــــع لاّوـــــش7١
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤـملا٣٠2-2١ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
2١٠2 ةـــنس وـــيام٦ قــــفاوملا٣٣٤١ ماــــع ةـــيناثلا ىداـــمج٤١
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

يف خّرؤملا82٣-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣١٠2 ةـــنس رــــبمتبس٦2 قـــــفاوملا٤٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٠2
ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش ددحي يذلاو
،شغلا عمقو كلهتسملا

٠١ يف خّرؤــملا2٦-7١ مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
قلعـتـملاو7١٠2 ةنس رياربف7 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصـئاـصخو ةينفلا حئاوـلل ةقباطملا مـسو عضو طورشـب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

82 يف خّرؤــــملا كرتـــشملا يرازوــــلا رارـــــقلا ىـــــضتقمبو–
ددـــحي يذــــلا7٩٩١ ةـــنس رــــبمسيد82 قــــفاوملا8١٤١ ناــــبعش
يتلا وأ ماــسلا عــباطلا تاذ ةــيكالهتسالا تاـــجوتنملا ةـــمئاق
ةــيواميكلا داوـــملا مـــئاوق اذـــــكو صاـــخ عوـــن نـــم ارـــطخ لــــكشت
،تاــجوتنملا هذــــه عـــنصل اـــــهلامعتسا مـــــظنملا وأ ةروــــظحملا
،لّدعملا

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نـــــم٩١ ةداـــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
٠٣ قفاوملا٠١٤١ ماع بجر٣ يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا

اذــــــه فدهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠٩٩١ ةنس رياني
ةينوينألا ةــــطشنلا ةداــــملا ةــــبسن دـــــيدحت جــــهنم لـــــعج ىلإ رارـــــقلا

.ايرابجإ ،ةيحطسلا ةيلعافلا تاذ لماوعلا يف
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: أدبملا .2

نم بكرم طسو يف ةينوينألا ةطشنلا ةداملا ةبسن ددحت
لولحم ةطساوب ةيمجح ةرياعمب ،مروفرولك -ءام نيروط
)موينوتزنبلا رورولك( ةينويتكلا ةطشنلا ةداملا نم رّيعم
رومورب( ينويتك نولم نم طيلخ نم نّوكم رشؤم دوجوب
.)٠٥١NV نيفلوسيدلا قرزأ( ينوينأ نّولمو )مويدميدلا

: ةظحالم

يف بوذــــــي حــــلم لــــكشت يف يـــــئايميكلا لـــــــعافتلا لـــــثمتي
اقالطنا كلذو ،ايدرو ارمحأ اــنول هــيطعي يذـــلاو مروـــفرولكلا

.ينويتكلا نولملا عم ةينوينألا ةطشنلا ةداملا نم

حلملا اذــه نـــم موـــينوثزنبلا روروـــــلك لَقـــني ،ةرـــياعملا لالـــــخ
لئاسلا روطلا ىلإ  رــيخألا   اذـــــه   لـــــقتنيو ،موــــــيديميدلا  روـــــمورب
.يدرولا هنول دقف يذلا يمروفورولكلا روطلا كرتب

ينوينألا نّولملل موينوتزنبلا روروــلك يف ةداـــيزلا يدؤـــت
انوـــل هــيطعي يذـــلا ،مروــــفورولكلا يف بوذـــي حـــلم لـــكشت ىلإ
.قرزأ

: فشاوكلا .٣

اذ ءاـــم وأ ارــــــطقم ءاـــم لـــمعتسملا ءاـــملا نوــــكي نأ بـــجي
صئاـــصخلل فــــشاوكلا بيـــجتست نأ بــــجي .ةـــئفاكم ةواـــقن
 : ةيتآلا

٥,١٦و٥,٩٥ نيب رطقي ،للم / غρ٠2=8٤,١  مروفورولك٣.١
.م ةجرد

.٥N هتيماظن لولحميروفلس ضمح2.٣

.يروفلس ضمح نم للم٤٣١ رذحب فاضي

ρ٠2= ٣8,دحاو رتل ىلإ ففخيو للم٠٠٣ ىلإ للم / غ١.

.١N هتيماظن يروفلس ضمح٣.٣

.١N رياعم لولحم مويدوصلا ديسكورديه٣.٤

: مويدوصلا تافلس ليرول5.٣

.]٣HC)2HC(aN٣OSO١١[) مويدوصلا تافلس ليسيدود (

لــــيرول ةواـــقن نـــم دــــكأتلا مـــتي.٤٠٠,٠M رـــــياعم لوــــلحم
لوـــــــلحملا رــــّضحي تــــقولا ســــفن يفو موـــيدوــــصلا تاــــفلس

.رياعملا

مويدوصلا تافلس ليرول ةواقن ةبقارم١.5.٣

ةــلجوح يف جوــتنم نـــم غ2,٠ ±٥ ،غلم١ بيرـــقتب ،نزوــــي
.لوقصم قنعب ةدوزـمو يرئاد عاق تاذ للم٠٥2 اهتعس
كرتيو ،)٣.2( يروــفلسلا ضـــمح نـــم اــمامت للـــم٥2 فاضي

ةينوينألا ةطشنلا ةداملا ةبسن ديدحت لجأ نم:2 ةداملا
شغلا عمق رـــباخمّ نإـــف ،ةـــيحطسلا ةـــيلعافلا تاذ لــــماوعلا يف

جهنملا لامعتساب ةمزلم ،ضرغلا اذهل ةدمتعملا رباخملاو
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نّيبملا

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

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ةنس سرام٠١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٥١ رئازجلاب رّرح
٠2٠2. 

ڤيزر لامك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

يف ةينوينألا ةطشنلا ةداملا ةبسن ديدحـت جهنم
ةيحطسلا ةيلعافلا تاذ لماوعلا

.)حطسألا فيظنت داوم(

 : قيبطتلا لاجم .١

ةــــطشنلا ةداــــملا دـــــيدـحتـل ةــــينقت جـــــهـنـملا اذـــــه صـصـــــخي
فيظنت داوم( ةيحطسلا ةيلعافلا تاذ لماوعلا يف ةيــنوـيـنألا
.نيروط يف ةرشابملا ةرياعملا قيرط نع )حطسألا

تانوفلس نازنب ليكلألا ليلحت ىلع جهنملا اذه قبطيو
ليكلألاو تافلس يسكورديهو تافلسو تانوفلس ليكلألاو
يئانثو مسدلا لوحكلا تاـــفلس يــــسكوثيإو تاـــفلس لوـــنيف
ةطشنلا داوملا ةـــبسن دــيدحت يفو ،تاــــنيسكسوفلس لــــيكلأ
.ءيزج لكل ليفورديه نم ةعومجم ىلع يوتحت يتلا

: ةظحالم

ةدوجوملاو ةفيعضلا ةيلوملا ةلتكلا تاذ تانوفلسلا لخادتت ال
اهتيمك تناك اذإ )ناليسك ناولوت( تابورت ورديه لكش ىلع
اذإو .)ك /ك(%٥١ يواـــــــــست وأ رـــغصأ ةــــطشنلا داوـــملل ةـــبسنلاب
سردــــي نأ بــــجي ،ةـــبسنلا هذــــه نـــم رــــبكأ ةـــيمكلا هذـــــه تـــــناك
.ةصاخ ةلاح لك بسح اهريثأت

حالمأو ايرويلاو نوباصلا نم لك لعافتلا يف لخادتي ال
تاـــبكرـــــملا ،كـــيتسارــــتت نيــــمألا يــــئانث نالــــيثيإلا ضــــــمح
روروــــلك لـــثم حـــطسألا فــــيظنت داوـــــمل ةـــيعونلا ةــــيندعملا
تاـــــفسوفلا ددـــــعتم يـــثالثو تاروــــبو تاـــــفلسو موــــيدوصلا

لـــــــماوعلل ةـــــبسنلاب نـــــكل ،خــــلإ ....،تاـــــكــــــيليسو تاروـــــبربو
ءاــــنثتساب لــــيلحتلا لــــبق اــــهفالتإ بــــجي ،ىرـــــخألا ةَضيبملا

.تاروـــبرب
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: ثيح

2m:هتبقارم دارملا مويدوصلا تافلس ليرول ةلتك يه
.مارغلاب

هتيرالوم رياعم لوــلحم: موـــينوـــثيزـــنبلا روروـــــلك٣.٦
٤٠٠,٠Mليـــــــــــثملا يعابر -٤ ([ليثــــيم يئانث ليزــنب رورولك
،موينومأ ليثإ2 ]يسكوثيإ -يسكونيف – )ليتوبلا ،٣،٣ ،١ ،١-
.ءاملا يداحأ

روروــــلك نـــم غ٥8,١ ىلإ٥7,١ ،غـــــلم١ بــــــيرقتب ،نزوــــي
تاذ ةجردم ةلجوح ىلا لقني .ءاملا يف بوذيو ،موينثزنبلا

مــجحلا لّمكيو ،ةــلوقصم ةدادـــسب ةدوزـــم ،رـــتل١ مـــلعم طــــخ
.ءاملاب

: ةظحالم

نزوـــــي،٤٠٠,٠M هـــــتيرالوــــم لوــــــلحم ىلـــــع لوـــــصحلل–
ففــجم ،موـــينثزنبلا روروـــلك نـــم غ2٩7,١ ،غــــلم١ بــــيرقتب
ىلإ ففخيو ،ءاملا يف بوذي ،م°٥٠١ ةرارح ةجرد يف اقبسم
.دحاو رتل

رومورب لثم ،ىرخأ ةينويتاك فشاوك مادختسا نكمي–
طرشب ،موينثزنبلا رورولكو موينومأ ليثيميرت ليتيس

.ليلحتلا فشك يف ةددحم نوكت نأ

هيف لمعتسي يذلا جهنملا ّنإف ،فالخلا وأ كشلا ةلاح يف–
.هب فرتعملا ديحولا موينثزنبلا رورولك

.ل/غ٠١ ـب كيلوناثيإ لولحم ،نيلاتف لونيفلا٣.٧

%٥٩ لوناثيإ نم للم٠٠١ يف نيلاتف لونيفلا نم غ١ بوذي
.)ح/ح(

: طلتخملا رشؤملا لولحم٣.٨

: مألا لولحملا٣.٨.١

١ قرزأ ضــمح نـــم ءادـــتبا لوـــلحملا اذــــه رـــضحي نأ بــــجي
.مويديميد روموربو

ضمحل مويدوصلا يئانث حلم(١قرزألا ضمحلا٣.٨.١.١
٤“ ،٤‘ .لــينيثإلا يـئانثونيمأ يـئاـــنث2،٤ يـنوـــــفلسلا يــــئانث
.)ناثيم - لينيف يثالث

[(CH3)3- C - CH2 - C - (CH3)2 - C6H4OCH2 - CH2 -

OCH2 - CH2N - (CH3)2 - CH2 - C6H5)] ClH20.

N—(C2H5)2

Na+,-O3S C

SO3-
N+—(C2H5)2

،قـــئاقد٠١ ىلإ٥ ةدـــم دـــعب ،دادــــترا يذ  درــــبم  تـــــحت  ناــــيلغلل
،ةوــــغر لــــكشت ىلإ ةدــــشب لـــيميو فـــثكتلاب لوـــــلحملا أدـــــبي

 .ةلجوحلا جرو ،نيخستلا فيقوت بجي كلذ ةجلاعمل

يفتختو ىفصتي ،رقتسيل قئاقد٠١ ةرتف،لولحملا كرتي
.ةقيقد٠٩ ةدم دادترالاب ديدج نم لولحملا اذه نخسُي .ةوغرلا

دربملا لسغي مث ،ةلجوحلا دربت ،كلذ دعب نيـــخستلا فـــقوي
ضعب فاضت .ءاملاب مث ،لوناثيإلا نم للم٠٣ ـب الّوأ ،ةيانعب
لوـــــــــــلحملا رـــــــياـــــــعي ،)٣.7( نيــــــلاـــتف لوـــــــنيــــفلا نـــــم تارــــــــــطقلا

.)٣.٤( مويدوصلا ديسكورديه

مامح قوف كرتت ،ةفيثك ةوغر لكشت يدافتل: ةظحالم
.نايلغلل اهكرت نم اضوع ةقيقد٠٦ ةدمل يئام

نــم للــم٥2 يواــــست ةرـــياعمب ،ضاـــيب ىلــع ةـــبرجت ىرـــجت
.)٣.٤( موــــيدوصلا دــــيسكوردـــيهب )٣.2( يروــــفلسلا ضــــمحلا

ةــــــبسنلاب اـــــهنع رــــــبعملا موــــــيدصلا تاــــــفلس لـــــيرول ةواـــــقن
: يواستو ةيوئاملا

 : ثيح

٠V: لــمعتسملا موـــيدوصلا دـــيسكوردـــيه لوــــلحم مــــجح
،رتليلملاب ،ضايب ىلع ةبرجتلل

١V :لـــمعتسملا موــــيدوصلا دـــــيسكوردـــيه لوــــلحم مـــــجح
،رتليللملاب ةنيعلل

١m :دارــــملا موــــيدوصلا تاـــــفلس لــــيرولل مارــــغلاب ةــــــلتكلا
 ،هتبقارم

٠T :مويدوصلا ديسكورديهل ةقيقدلا ةيماظنلا.

.M٤٠٠,٠مويدوصلا تافلس ليرولل رياعم لولحم5.2.٣

تافلس ليرول نم غ٦١,١ ىلإ٤١,١ ،غلم١ بيرقتب نزوي
ةلجوح ىلإ لقني .ءاملا نم للم٠٠2 يف بوذُيو ،مويدوصلا

مجحلا ىلإ لمكيو ،ةضورم ةدادسب ةدوزم ،رتل١ ـب ةجَردم
.ءاملاب

: ةغيصلا ةطساوب ،لولحملل2T ،ةيرالوملا بسحت

 )%( ةواقنلا =
288, 4 ( V1 – V0 ) T0
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: مألا - لولحملا ريضحـت٣.٨.١.٣

روــــمورــب نـــــم غ٥٠٠,٠ ±٥,٠ ،غــــلم١ بــــــيرقتب نزوـــــي
غ٥٠٠,٠ ±٥2,٠و ،للم٠٥ يذ رشيب يف )٣.8.١.2( مويدميدلا

.للم٠٥ يذ رخآ رشيب يف )٣.8.١.١ (نيفلوس يئانث قرزأ نم

نم نخاس لولحم نم للم٠٣ ىلإ٠2 رشيب لك يف فاضي
.)ح/ح( %٠١ يف لوناثيإلا

٠٥2 اهتعس ةجّردم ةلجوح يف ليلاحملا لقنتو بوذت
لوـــــلحم عــــضو ،لوــــناثيإلا لوــــلحمب رــــشيبلا فــــطشي .للــــم
لوـــــــلحمب مــــجحلا لّمكي مـــث ةـــــجّردم ةــــلجوـــــح يف فـــــطشلا
.)ح/ح ( %٠١ ـب لوناثيإلا

: طلتخملا رشؤملا ضمح لولحم2.٣.٨

نم للم٠٠2 ،)٣.8.١ ( مألا لولحم نم للم٠2 ىلإ فاضي
نم للم٠2 فاــــــضي .للم٠٠٥ اهتــــعس ةجّردم ةلجوح يف ءاملا

مجحلا لّمكيو طلخي،)2.٣(٥N هتيماظن يروفلوس ضمح
 .ءوضلا نع اديعب ظفحي .ءاملاب

: ةزهجألا .٤

ةلوقصم ةدادسب ةدوزـم ،للـــم٠٠2 اــهتعس،تاروراـق٤.١
ةدادــسب ةدّوزـــم ،للـــم٠٠١ تاذ ةــــجّردم راــــبتخا بيــــبانأ وأ

.ةلوقصم

.للم٠٥ ىلإ للم٥2 نم ،ةحاحس2.٤

.ةلوقصم ةدادسب ةدوزم ،رتل١ اهتعس،ةجّردم ةلجوح٤.٣

.للم٥2 دنع ملعم ،دحاو طخ تاذ ،ةصام٤.٤

: لمعلا ةقيرط .5

: موينثزنبلا رورولك لولحم ةرياعم١.5

نـــم لوـــلحم نـــم للـــم٥2 ،)٤.٤( ةــــصام ةــــطساوب عــــطتقت
عضوت،٤٠٠,٠M هتيرالوم )٣.٥( مويدوصلا تافلس ليرول

للم٥١ ،ءاملا نم للم٠١ فاضت ،)٤.١(رابخم وأ ةروراق يف
ضـــــــمح لوـــــــلحم نــــــم للــــم٠١و )٣.١( مروـــــــــفوروـــــــــــلك نـــــــم
.)٣.8(رشؤملا

8 ،٣-ونيمأ يئانث رومورب ( مويدميدلا رومورب2.٣.٨.١
.)موينديرثنانيف٦-لينيف٥-ليثيم

N+—CH2Br
-

NH2

H2N

)٣.٦( موـــينثزنبلا روروـــلك نـــم لوـــلحم ةـــطساوب ،رــــياعي
راـبخملا وأ ةروراـــقلا دـــست ةــفاضإ لـــك دـــعب ،٤٠٠,٠ هــتيرالوم
.نوللا ةيدرو ىلفسلا ةقبطلا نوكت .اديج جريو

 .ةدشب جرلا عم ،ةرياعملا ةيلمع رمتست

تابلحتسملا لوؤت ،نوللا فاطعنا ةطقن نم برتقن امدنع
.ةلوهسب لاوزلا ىلإ كيرحتلا ءانثأ ةلكشتملا

لك دعب جّرلا عمو ،ةرطقب ةرطق ،ةرياعملا ةيلمع رمتست
ةرــيخألا هذـــه ىلإ لوـــصولا مــتي .ةـــياهنلا ةـــطقن ىـــتح ،ةــــفاضإ
ذخأي يذلا ،مروفورولكلل يدرولا نوللا ايئاهن يفتخي امدنع
 .اتهاب اقرزأ -ايدامر انول

 : ةغيصلاب موتيزنبلا رورولك لولحمل١T ةيرالوملا ىطعت

 : ثيح

2T :مويدوصلا تافلس ليرول لولحم ةيرالوم،

2V:لـــــــمعتسملا موـــــــيثزـــنبلا رورولــــــــك لوـــــــــلحم مــــــــجح،
.رتليللملاب

: ةبرجتلل ةذوخأملا ةنّيعلا5.2

نم يوتحت ةبرجتلل ةذوخأم ةنّيع ،غلم١ بيرقتب ،نزوت
  .ةينوينألا ةطشنلا ةداملا نم ةئفاكميليم٥ىلإ٣

: ةظحالم

مت يذـــلا ،يــبيرقت لـــيلدك يــــتآلا لودــــجلا لاـــمعتسا نــــكمي
.٠٦٣ يواست ةيرالوم ةلتك ساسأ ىلع هباسح

ةبرجتلل ةذوخأملا ةنيعلا ةلتك : لودجلا

T2 x    25
T1 = 

V2
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ةيئاملا دراوملا ةرازو

سرام71 قــــفاوـــملا1441 ماـــع بـــجر22 يفخّرؤم رارق
ماع رفص8 يفخّرؤـــــملا رارــــقلا لّدعي ،0202 ةنــــس
نمــــضـــتـــملاو9102 ةنــــس رـــبوـــتكأ7 قـــفاوـــملا1441
ةينـــــطولا ةلاـــكولل هيــــجوتلا سلــــجم ءاضعأ نيـــيعت
.ةيئاملا دراوملل

`````````````````````````

71 قفاوملا1441 ماع بجر22 يف خّرؤم رارق بجومب
1441 ماع رفص8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس سرام
ءاضعأ نييــعـــت نـــمضتملاو9102 ةــنس رــبوــتــكأ7 قــــفاوملا

امك ،ةــيئاملا دراوــــملل ةيــــنطولا ةلاـــــكولل هيـــجوــــتلا سلـــــجم
: يتأي

“ ........................................................................................

نم ،ةورقوب رمع دّيسلا هسأري يذلا سلجملا لكشتي
: مهركذ يتآلا ءاضعألا

.“ .......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

٣ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةـــيناثلا ىداـــمج٩ يفخّرؤـــم رارـــق
٩2 يفخّرؤـــــــملا رارـــــــقلا لّدعــــــي،٠2٠2 ةــنس رــــــيارـــبف
٩١٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
ةـــلاكولا ةرادإ ســــلجم ءاـــضعأ نييــــعت نـــمضتملاو
.ليغشتلل ةينطولا

––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يف خّرؤم رارق بجومب
ةدعقلا يذ٩2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنـــــس رياربف٣
نييعت نمضتملاو٩١٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا٠٤٤١ ماع
: يتأي امك ،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ

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

،ةدوبدب ريبز رداقلا دبعو ةطفس ليضفو يتاول بيطلا–
،نيرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا ولثمم

.”ةلاكولا يمدختسم نع بختنم لثمم ،ينارمع قوراف–

 : ديدحتلا٣.5

ضعب فاضت .ءاملا يف ةبرجتلل ةذوخأملا ةنّيعلا بوذت
نوللا حبصي ىتح لّدعتو ،)٣.7( نييلاتفونيفلا نم تارطقلا

وأ )٣.٤( مويدوصلا ديسكورديه ةطساوب امإ ،اتهاب ايدرو
.ةلاحلا بسح ،)٣.٣( كيروفلس ضمح ةطساوب

مــجحلا لـــمكي ،)٤.٣( رـــتل١ تاذ ةــــجّردم ةــــلجوح يف لــــقني
قـــباسلا لوـــلحملا نـــم للــم٥2 عـــطتقتو ادـــيج طـــلخي .ءاـــملاب
)٤.١( راـــــبخم وأ ةروراــــق يف عـــضوت ،)٤.٤( ةـــصام ةــــطساوب
)٣.١( مروـــفوروـــلكلا نـــم للـــم٥١ ،ءاــــملا نـــم للـــم٠١ فاـــــضت
        .)٣.8( طلتخملا رشؤملل يضمح لولحم نم للم٠١و

ءارجإلا بسح ،)٣.٦ ( موـينثزنبلا روروـــلك لوـــلحمب رـــياعي
.)٥.١( يف نّيبملا

: جئاتنلا نع ريبعتلا .٦

: باسحلا ةقيرط٦.١

: يواست ةينوينألا ةطشنلا ةداملل ةيلتكلا ةيوئاملا ةبسنلا

: ثيح

٠m :مارغلاب ،ةبرجتلل ةذوخأملا ةنّيعلا ةلتك. 

M :ةينوينألا ةطشنلا ةداملل  ةيلوملا ةلتكلا.

١T :٣.٦( موينثزنبلا رورولك لولحم ةيرالوم(.

٣V :لمعتسملا )٣.٦( موينوثزنبلا رورولك لولحم مجح
ةداــملا لوــلحم نــم للـــم٥2 ةـــيجذومن ةــــنّيع ءزـــــج ةرـــــياعمل

.رتليليملاب ،ةينوينألا ةطشنلا

: ةيراركتلا2.٦

نيب هــيــلـــع لصحـــتملا ىصقألا قرـــفـــلا زواـــجـــتـــي ّالأ بجـــي
دحاولا  ةعرسب وأ ،يلاوتلا ىلع ،نيزجنم نيديدحت يتجيتن
يذلا للحملا سفن فرط نم جوتنملا سفن ىلع رخآلا ولت
.ةطسوتملا ةميقلا نم %٥,١ ةزهجألا سفن لمعتسي

: ةبرجتلا ةداعإ٦.٣

ىلع اهيلع لصحتملا جئاتنلا نيب قرفلا زواجتيّ الأ بجي
  .ةطسوتملا ةميقلا نم %٣ نيفلتخم نيربخم يف ةّنيعلا سفن

: يواست ،مارغلل ةئفاكميليملاب ةينوينألا ةطشنلا ةداملا ةيمك

V3xT1x1000xMx100 =      4xV3xT1xM

m0

40 x V3 x T1

m0

25x1000xm0

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


