
ـه٤٤٤١ ماع لّوألا عيبر ٦١ ءاعبرألا ٨٦ ددعلا

م٢٢٠٢ ةنسربوتكأ ٢١ قفاوملا نوسمخلاو ةعساتلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

 لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا

ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا - 673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

2٩  ىلإ  ٩8.8١.١٤.٣20 : فتاهلا

  ٦٧.8١.١٤.٣20 سكافلا

رئازجلا élc 05-0023 8٦ ب.ج.ح

٠٠ ٠٠٣ 8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

٣٠٠ ٠٠ 2٤2٠2٧٤١٠٠٠٠٠٦٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماـع ةدـــــعقلا يذ ٢ يف خرؤــــم كرــــتشم يرازو رارـــــق
 داـــــمتعا نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس وــــينوي لوأ قـــــفاوملا
.كلطلا صئاصخ ددحـت يتلا ةينفلا ةحئاللا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةحصلا ريزوو

 ٦2 يف خرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٣ يف خرؤملا ٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قـلـعــتملاو ٠٩٩١ ةـــنس رـــياـــنـــي ٠٣ قــــــــفاوملا ٠١٤١ ماــــــــع بجر
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

 8 يف خرؤملا ٥٦-2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قـــلعتملاو 2٩٩١ ةنس رــــياربف 2١ قــــفاوملا 2١٤١ ماــــع ناــــبعش
 ،ةدروــــــتسملا وأ اــــــيلحم ةـــــجتنملا داوــــملا ةــــقباطم ةــــبقارمب

،مّمتملاو لّدعملا

 ٥ يف خرؤملا ٧٣-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٧٩٩١ ةنس رياني ٤١ قفاوملا ٧١٤١ ماع ناضمر

 يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا داوم ةعانص تايفيكو طورش
 لّدعملا ،ةينطولا قوسلا يف اهقيوستو اهداريتساو اهبيضوتو
،مّمتملاو

 يف خرؤملا ٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــــلا 2٠٠2 ةــــنس رــــبمسيد ١2 قـــــفاوملا ٣2٤١ ماــــع لاّوـــــش ٧١
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

 يذ ٤ يف خرؤملا ٤٦٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قــــــــلعتملاو ٥٠٠2 ةـــــنس رــــبمسيد ٦ قـــــفاوــملا ٦2٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا

 82 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم

 8 يف خرؤملا ٧٦٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا ٥٠٠2 ةـنس رــبمسيد ٠١ قـــفاوملا ٦2٤١ ماــع ةدـــعقلا يذ
 ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي
،كلذ تايفيكو دودحلا

 ٥2 يف خرؤملا ٩٧٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ١١٠2 ةنس ربمفون ١2 قفاوملا 2٣٤١ ماع ّةجحلا يذ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص

 خرؤـــــــملا ٣٠2-2١ مــــــقر يذـــــيفنتلا موـــــسرملا ىــــضتقمبو –
 2١٠2 ةنس وـــيام ٦ قـــــفاوملا ٣٣٤١ ماــــع ةيناثلا ىداـــمج ٤١ يف

،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

 ٥ يف خرؤملا 8٧٣-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٣١٠2 ةنس ربمفون ٩ قفاوملا ٥٣٤١ ماع مّرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

 ٠١ يف خرؤملا 2٦-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٧١٠2 ةنس رياربف ٧ قفاوملا 8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

 8 يف خرؤملا ٣٩٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمسيد ٣2 قفاوملا 2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

 بجر ٤ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ةحئاللا نمضتي يذلا ١2٠2 ةنس رياربف ٦١ قفاوملا 2٤٤١ ماع
 زمرلا عضو ىلع ةقبطملا تايفيكلاو طورشلل ةددحملا ةينفلا
 كالهتسالل ةــهــجوــملا تاــجوــتــنــملا ىلـــع )راـــبدوـــك( يدوــمـــعلا
،يرشبلا

 ٩2 قفاوملا 8٣٤١ ماع بجر لوأ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 تاءارــــجإو تاــــيوتسم فـــــلتخم ددـــــحي يذـــــلا ٧١٠2 ةــــنس سراــــــم
،ةقباطملا مييقت

: يتأي ام نورّرقي

 موـــــسرملا نــــم 82 ةداــــملا ماـــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ٦2٤١ ماــــــع ةدــــعقلا يذ ٤ يف خرؤـــــملا ٤٦٤-٥٠ مـــــقر يذيــــفنتلا
 روكذملاو مّمتملاو لّدعـملا ،٥٠٠2 ةــــنس رــــبمسيد ٦ قـــــفاوملا
 ددحت يتلا ةينفلا ةحئاللا دامتعا ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالــعأ

.كلطلا صئاصخ

 تاكيليس كلطلاب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي : ٢ ةداملا
.ةقوحسملاو ةاقتنملاو ةيعيبطلاو ةهيمملا مويزنغملا

 نم ةريغتم تايمك ىلع كلطلا يوتحي نأ نكمي : ٣ ةداملا
 تاــــكيليس( تــــيرولكلا اــــهنيب نــــم ،ةــــكرتشملا ةــــيندعملا داوـــــملا
 تاـــــنوــــــبرـك( تــــــيزـنـغملاو )ةــــــهـيــمملا موــــيزــــنــغملاو موــــــيــنــموــلألا
 تــــــيملودلاو )موــــــيسلاكلا تاـــــنوــــبرك( تيـــــسلاكلاو )موـــــــيزنغملا
.)مويزنغملاو مويسلاكلا تانوبرك(

 جوــــــتنم ةـــــلاح يف ،كلـــــطلا يوـــــــتحي ّالأ بـــــــجي : ٤ ةداملا
 صئاـــــــصخلل بـــــيجتسي نأ بـــــجيو .تاــــنيمألا ىلـــــع ،يــــئاهن
: ةيتآلا

: ةماعلا صئاصخلا -١

 ضيبأ وأ ضيبأو سناجتمو فيفخ قوحسم : لكشلا –
.)طشاك ريغ ( معانو ظوحلم لكشب

 ءاملا يف نابوذلل لباق ريغ ايلمع : نابوذلل ةيلباقلا –
 ضامحألاب ةففخملا ليلاحملا يفو % ٦٩ ىلإ لوناثيإلا يفو
.ةيولقلا تاديسكورديهلاو
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: ةيجولويبوركيملا صئاصخلا -٢
: هاندأ لودجلا يف ةددحملا ةيجولويبوركيملا صئاصخلا ىلإ كلطلا بيجتسي نأ بجي

ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا عاونأ

ةيجولويبوركيملا دودحلا

 هجوملا كلطلا
ىرخألا تالامعتسالل

وأ غ/ م ت و
للم / م ت و




للم ١ وأ غ ١ يف بايغ


310 x 1 ≥

 لقأ لافطألل اصيصخ هـجوملا كلطلا
 تاجوتنملاو تاونس )٣( ثالث نم

ةيطاخملا ةيشغألل ةسمالملا

وأ غ / م ت و
للم / م ت و





للم ١ وأ غ ١ يف بايغ


210 x 1 ≥  ةرارحلل ةفيلألا ةيئاوهلا ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا عومجم
)نفعلاو رئامخلا ،تايريتكبلا( ةلدتعملا

)iloc aihcirehcsE( ةينولوقلا ةيشيرشإلا

)asoniguræ sanomoduesP( ةيراجنزلا ةفئازلا

)suerua succocolyhpatS( ةيبهذلا ةيدوقنعلا تاروكملا


)snacibla adidnaC( ضيبلا تاضيبم

.ةرمعتسم لكشت ةدحو : م ت و

: ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا صئاصخلا -٣
: هاندأ لودجلا يف كلطلل ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا صئاصخلا دّدحت

اهب صخرملا دودحلالماوعلا

٩^٥ ىصقألا دحلا

%٠^2 ىصقألا دحلا

%٧ ىصقألا دحلا

%2 ىصقألا دحلا

%٠^٩ ىصقألا دحلا

%٠^٥2 ىصقألا دحلا

نويلملا نم ءازجأ ٠١ ىصقألا دحلا

٧١ نم %٩١^٥ ىلإ %

)Hp( ينيجورديهلا سألا

ءاملا يف نابوذلل ةلباقلا داوملا


سلكتلا يف ةراسخ

موينمولألا

مويسلاكلا

ديدحلا

صاصرلا

مويزينغملا

.رارقلا اذهب قحلملا يف ،ليلحتلا جهانمو كلطلا نييعت جهنم ددحي : ٥ ةداملا

.هب لومعملا ميظنتلا يف هيلع صوصنملا ”أ“ ىوتسملا عــــــــم كلـــــطلا ةـــــقباطم مـــــييقت قـــــــفاوتي نأ بـــــــجي : ٦ ةداملا

.ّةيبعشلا ّةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧ ةداملا

.22٠2 ةنس وينوي لّوأ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 2 يف رئازجلاب رّرح

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو
قيزر لامك

ةعانصلا ريزو
رادغز دمحأ

ةحصلا ريزو
ديزوب نب نامحرلا دبع
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قحلملا

ليلحتلا جهانمو كلطلا نييعت جهنم

:يـــــقــــــنــــــلا كــــــلــــطــــلــــلةــــيــــئاــــــيــــــمـــــيــــــــكـــــلا ةــــــــــغــــيــــــــصلا –
)٣,٩٧٣ rM( 2)HO(٠١O٤iS٣gM.

 كلطلا نييعت جهنم يف ةلمعتسملا داوملا نوكت نأ بجي –
.ةيقن ةدوج تاذ هليلحت جهانمو

: كلطلا نييعت جهنم -١

: لوألا نييعتلا –

.ءارمحلا تحت ةعشألا صاصتمال يفيطلا سايقلا

.مويساتوبلا رومورب صرق : ريضحتلا

 ١-مس2 ± 8١٠١ ،١-مس 2 ± ٧٧٦٣ ىلإ : صاــــــــصــتمالا تاقاطن

.١-مس 2 ± ٩٦٦و

: أ يناثلا نييعتلا –

 نم غ 2,٠ طيلخ ةباذإب مق ،نيتالبلا نم قيمع ءاعو يف
 تاـــــنوبرك نـــم غ ٠,2و ءاــــملا ةــــعوزنم موـــيدوصلا تاــــنوبرك
 كلــــــطلا نـــــم غ١,٠ فــــــضأ ةــــبئاذلا ةــــلتكلا يفو .موـــــيساتوبلا

.طيلخلل يّلكلا نابوذلا ةياغ ىلإ نّخسو

 بيسرت ءاعو يف ةبئاذلا ةلتكلا لّوحو دربي ىتح هكرتأ
 رولكلا ضمح فضأ .نخاسلا ءاملا نم للم ٠٥ مادختساب
 ضمح نم للم ٠١ فضأو .ناروفلا لاوز ةياغ ىلإ كيرديه
.يئام مامح يف فجي ىتح هرّخبو كيرديهولكلا

 نيخستلاب مق ،ءاملا نم للم ٠2 فضأ ،دربي ىتح هكرتأ
.)ب نييعتلا ىلع لمعت اياقبلا( حيشرتلاب مقو نايلغلا ىتح

 للم ١و كاينومألا نم للم ١ ،حشرملا نم للم ٥ ىلإ فضأ
 ١ حشرملا ىلإ فضأو حشر .موينومألا رورولك لولحم نم
 بسار لكشتيو .كيدوصلا يئانث طافسوف لولحم نم للم
.ضيبأ يرولب

: ب يناثلا نييعتلا –

 لــــــــعاــفت يــــــطعي أ نييـــــــــعتلا يف اــــــهيلع لـــــصحتملا اــــــياقبلا
.تاكيليسلا

: ليلحتلا جهانم -٢

: ليلاحملا ريضحت -١-٢

: ١S لولحملا –

 رارمتسالا عم ايجيردت فضأ ،كلــــطلا نــم غ٠,٠١ لـــــخدأ–
 مقو )لوم( M ٥,٠ كيردهرولكلا ضمح نم للم ٠٥ طلخلا يف

.دربي هكرتأ مث .ةقيقد ٠٣ ةدمل يئام مامح يف نيخستلاب

 بسرتت ىتح هكرتأو بيسرت ءاعو ىلإ طيلخلا لقنب مق–
.ةباذملا ريغ ةداملا

 حـــــيشرت قرو ىلـــــع وـــــفطي يذـــــلا لــــئاسلا حــــيشرتب مـــــق–
 عــم للــــم ٠٠١ اــــهتعس ةرــــياعم ةروراـــــق يف مــــجحلا طـــــسوتم
 يف نابوذلل ةلباقلا ريغ اياقبلاب ،عاطتسملا ردق ،ظافتحالا

.بيسرتلا ءاعو

 للم ٠١ ـب تارم )٣( ثالث بيسرتلا ءاعوو اياقبلا لسغأ –
 ءاــــملا نـــم للــــم ٥١ ـب حـــشرملا لــــســغأو .نـــــخاسلا ءاــــملا نـــــم
.بيذملا سفن عم للم ٠,٠٠١ ـب هلمكأو دربي هكرتأ ،نــخاسلا

: ٢S لولحملا –

 ددعتم نم للم ٠٠١ ةلوسبك يف كلطلا نم غ ٥,٠ لخدأ–
،ناليثيإو ورويلفارتت

 نم للم ٥و كــــيردــــيهروـــــلكلا ضــــــمح نـــــم للـــــم ٥ فـــــضأ –
 ضمح نـــم للــــم ٥و صاــــصرلا نــــم يلاــــخلا كــــيرتينلا ضــــمح
.كيرولكريبلا

 ضــــــمح نـــــــم للــــــم ٥٣ فــــــــــضأ اـــــهدــــــعب ،قـــــــفرــــب طـــــــــلخأ –
.كيرديهرويلفلا

 فضأو .ةنخاس ةحيفص ىلع فجت ىتح ءطبب اهرخب –
.كيرديهرولكلا ضمح نم للم ٥ اياقبلا ىلإ

 ىـتـح هـنـخسو ،ةــعاس جاــجزــب ةــلوسبــكــلا ةــيــطــغــتــب مــق –
.دربي هكرتاو نايلغلا

.ءاملاب ةلوسبكلاو ةعاسلا جاجز فطشأ –

 ـب لمكأو ءاملاب ةلوسبكلا لسغاو .ةرياعم ةروراق ىلإ لقنأ –
.بيذملا سفن عم للم ٠,٠٥

: ليلحتلا -٢-٢

: تنايمألا ةباقر .١-٢-٢

 اهئاوتحاب ةفورعملا تابرستلا نم هيلع لصحتملا كلطلا
.ينالديصلا لامعتسالا بساني ال ،تنايمألاب ةطبترم داومل

 .)نيتنبرسلاو لوبيفمألا نع ثحبلا( تنايمألا نم لاخ كلطلا
 قــــيرط نـــع نيـــتنبرسلاو لوـــبيفمألا دوـــجو نــــع ثــــحبلا نــــكميو
 قيرط نع وأ ءارمحلا تحت ةــعشألا صاـــصتمال يـــفيطلا ساـــيقلا

.)2Sو ١S( X ةعشألا دويح

 ةيجولوفروملا ريياعملا نع ثحبلا نوكي ،فشكلا ةلاح يف
 يرصبلا يرهجملا صحفلا جهنم قيرط نع تنايمألاب ةصاخلا
 فاــــــنصأب رــــــمألا قــــــــلعت اذإ اـــــم دــــــيدحتب حـــــــمسي يذـــــــلا مـــــئالملا
 تــــــيلوـــــميرـــــتلا وأ لــــــيتوـــــسرــــكلا : )serèfitnaimA( رـــــــيفيتناـــــــيمألا
: هاندأ ةّنيبم يه امك ،تنايمألا

 تـــــــــــحت ةــــــعشألا صاـــــصتمال يـــــفيطلا ساـــــيقلا.١-١-٢-٢
: ءارمحلا

.مويساتوبلا رومورب صارقأ : ريضحتلا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٨٦٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١ 30

 عيسوت لامعتساب ١-مس ٠٦٧و ١-مس ٠٤٧ نيب صحفإ
 ١-مس ١ ± 8٥٧ ىلإ صاصتمالا قاطن ريشي نأ نكمي ،مّلسلا
.تيرولكلا وأ تيلوميرتلا دوجو ىلإ

 صحفلل ةهجوملا ةداملا سلكت دعب صاصتمالا قاطن ريشي
 دوجو ىلإ ،لقألا ىلع ،ةقيقد ٠٣ ةدمل ةيوئام ةجرد ٠٥ ± ٠٥8 ىلإ
.تيلوميرتلا

 عــيسوت لاــــمعتساب ١-مس ٠٥٦و ١-مـــس ٠٠٦ نيـــب صـــحفإ
 ةماعدلا وأ صاصتمالا تاقاطن دوجو ريشي نأ نكمي ،مّلسلا
.نيتنبرسلا دوجو ىلإ

: X ةعشألا دويح .٢-١-٢-٢

 لــــــــماح ىلـــــع صـــــحفلل ةـــــهجوـملا ةـــــنّيعلا عــــض : رـــــيضحتلا
 ةيجاجز ةحيرشب هتيوستو اهحطس وشحب مقو ،ةنيعلا

.ةلوقصم

 ٠٣-٤2 ،طــــلوــــفوليك ٠٤ ،مورـــــكلا يداــــحأ αKuC : بـــــطشلا
.ريبموأ يليم

.ةجرد ١ : ثداحلا قش

.هجرد 2,٠ : فشكلا قش

/2θ ةجرد ١/٠١ : )ertèmoinog( رتموينوقلا حـــســـم ةـــــعرـــــس
.ةقيقد

.2θ ةجرد ٦2-٤2و 2θ ةجرد ٣١-٠١ : حسملا لاجم

.ةهجوم ريغ : ةنيعلا

 رـــقن لالـــخ نــــم لوــــبيفمألا دوـــــجو نــــع فـــــشكلا : جئاتنلا
 لالخ نم نيتنبرسلا دوجوو 2θ ةجرد ١,٠ ± ٥,٠١ ىلإ دويحلا

 ١,٠ ± ١,2١ ىلإو 2θ ةــــــجرد ١,٠ ± ٣,٤2 ىلإ دوـــــيــــحلا تارـــقــــن
.2θ ةجرد

 دوجو نع فشكـي ،)2( نيــجــهــنملا دـــحأ قيرـــط نــــع ناــــك اذإ
 صحفلا جهــنـــمب كــلـــطلا صــحــفإ ،نيــتــنــبرـــسلا وأ لوــبــيــفــمألا
.تنايمألا دوجو ديدحت دصق مئالملا يرصبلا يرهجملا

: نايتآلا )2( نارايعملا عمتجا اذإ تنايمألا دوجو حضوي

 رــــــثكأ وأ ١/٠٠١ ىلإ ١/٠2 نـــــم ضرـــــعلاو لوــــطلا رــــيراقت –
.رتموركيم ٥ نم رثكأل ةليوطلا فايلألل

 عمتجا اذإو ادج ةقيقر فايلأ ىلإ ماسقنالا ىلع ةردقلا –
: ةيتآلا ريياعم )٤( ةعبرألا نم )2( نارايعم ،لقألا ىلع

،مزح لكش ىلع ةيزاوتم فايلأ لكشت•

،ةئرتهم تاياهن لكشت فايلألا نم مزح•

،ةقيقر ربإ لكش ىلع فايلأ•

.ةنرم فايلأ وأ ةكباشتم ةيدرف فايلأ•

: Hp ينيجورديهلا سألا ديدحت .٢-٢-٢

 ءاملا نم للم ٠٥ فضأ ،جوتنملا نم غ ٠١ ةقدب نزوب مق
 نم ءاملا ةفاضإ عم ،ةقيقد ٠٣ ةدمل نايلغلل هعض ،رطقملا

 يلـــــــصألا مـــــجحلا ىلـــــع اـــبيرقت ظاـــــفحلا لــــجإ نــــم رـــــخآل نيــــــح
.هحيشرت متي اهدعب دربي هكرتا ،لئاسلل

 )٥( سمخلا يف ةحاشرلل Hp ينيجورديهلا سألا ديدحت
.حيشرتلل ةيلاوملا قئاقد

: ءاملا يف نابوذلل ةلباقلا داوملا .٣-٢-٢

 للم ٠,٥2عطتقاو .ءاملا نم للم ٠,٠٥ ىلإ ةحاشرلا لمكأ
 ةدمل ةيوئام ةجرد ٥٠١ ىلإ فجت ىتح اهرخب ،ةحاشرلا نم

.رثكألا ىلع غلم ٠١ اياقبلا ةلتك .ةدحاو ةعاس

: موينملألا .٤-٢-٢

.يرذلا صاصتمالل يفيطلا سايقلا

 لولحملا نم للم ٠,٥عطتقا : صحفلل هجوملا لولحملا
2S، ل/غ ٤٣,٥2ىلإ مويزيسلا ورولك لولحم نم للم ٠١ فضأ 
 للم ٠,٠٠١ىلإ لمكأو كيرديهرولك ضمح نم للم ٠,٠١و
.ءاملاب

 ةهباشتم ةرياعم تاروراق )٤( عبرأ يف : عجرملا ليلاحم
 ضــــمــــــح نـــــــم لـــــلــــم ٠,٠١ىلـــــــــع اهــــنـــــــم ةدــــــــحاو لــــــــك يوـــتـــــــحت

ىلإ مويزـيــســلا رورولـــك لوـــلحــم نـــم للم ٠١و ،كيرديهرولك
 للم٠,٥١و للم ٠,٠١و للم ٠,٥،يلاوتلا ىلع ،لخدأ ،ل/غ ٤٣,٥2
 نــــم نوــــيــــــلـــملا نـــــم ءزـــــج ٠٠١ ىلإ لولــــحـــم نـــم لــــلم ٠,٠2و
.ءاملاب للم ٠,٠٠١ىلإ لمكأو )١A( موينملألا

.موينملألا نم فوجم )edohtac( دوثاك حابصم : ردصملا

.رتمونان ٣,٩٠٣ : ةجوملا لوط

.ناليتيسا - توزأ ديسكوتورب بهل : ةيرذتلا زاهج

: مويسلاكلا .٥-٢-٢

.يرذلا صاصتمالل يفيطلا سايقلا

 لولحملا نم للم ٠,٥عطــتــقا : صــحــفــلل هـــجوـــملا لوــلــحملا
2S، نم للم ٠١و كيرديهرولك ضمح نم للم ٠,٠١ فضأ 
.ءاملاب للم ٠,٠٠١ىلإ لمكأو ،ناتناللا رورولك لولحم

 ةهباشتم ةرياعم تاروراق )٤( عبرأ يف : عجرملا ليلاحم
 ضـــــمــــح نــــــم لـــــلم ٠,٠١ىلـــــع اـــهـــنـــــم ةدـــــحاو لــــــــك يوــــــتــــــحت

 ،لخدأ ،ناتناللا رورولك لولحم نم للم ٠١و كيرديهرولك
 لولحم نم للم ٠,٤و للم٠,٣و للم ٠,2و للم ٠,١يلاوتلا ىلع
ىلإ لمكأو )aC( مويسلاكلا نم نويلملا نم ءزج ٠٠١ ىلإ
.ءاملاب للم ٠,٠٠١

.مويسلاكلاب فوجم )edohtac( دوثاك حابصم : ردصملا

.رتمونان ٧,22٤ : ةجوملا لوط

.ناليتيسا - توزأ ديسكوتورب بهل : ةيرذتلا زاهج


