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ةراجتلا ةرازو

ربمتبس١١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم١١ يفخّرؤم رارق
ماسجألا ءاصحإل يقفألا جهنملا لعجي ،٩١٠٢ ةنس

ةينـــقتب م°٠٣ يف تارــــمعتـــسملا باســـــحب ةقيـــــقدلا
  .ايرابجإ ،قمعلا يف عرزلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةراجتلا ريزو ّنإ

٤2 يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خّرؤملا٩٣–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةـنس رــياــنــي٠٣ قـــفاوملا٠١٤١ ماــــــع بجر
لّدعملا ،هنم٩١ ةداملا اميس ال ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٣5٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو– 
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاّوش٧١
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا82٣–٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2
كلهتسملا ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش ددحي
،شغلا عمقو

8 يف خّرؤملا2٧١–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5١٠2 ةنس وينوي52 قفاوملا٦٣٤١ ماع ناضمر
صئاــــــصـــــخلا لاــــجــــم يف ةـــــقـــبــــطــــملا تايـــــفـــــيكلاو طورــــــــشلا
،ةيئاذغلا داوملل ةيجولويبوركيملا

مّرحم2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ريياعملا ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربوتكأ٤ قفاوملا8٣٤١ ماع
،ةيئاذغلا داوملل ةيجويبوركيملا

قفاوملا5٣٤١ ماع بجر82 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاـنـّيـعـلا رـيضحت جهـنـم لـعـجــي يذــلا٤١٠2 ةــنس وــياــم82
صـــــــحـــفلا دـــصق ةـــيرـــشعلا تافــــيــــفـــــختلاو مألا لوـــــلـــــحملاو
،ايرابجإ ،يجولويبوركيملا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٩١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠١٤١ ماع بجر٣ يف خّرؤملا٩٣–٠٩ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠٩٩١ ةنس رياني٠٣
باســــحب ةقـــيـــقدلا ماســـــجألا ءاــــصــــحإل يقفألا جهنملا لعج
.ايرابجإ ،قمعلا يف عرزلا ةينقتب م°٠٣ يف تارمــعتــــسملا

باســـحب ةقيـــقدلا ماـــســــجألا ءاــــصـــــحإ لجأ نـــــم :٢ ةداملا
رباخم مزلت  ،قـــــــــمعلا يف عرزلا ةينــقتب م°٠٣ يف تارمعتسملا

ضرغلا اذهل ةدمتعملا رباخملاو شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارم
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نّيبملا جهنملا لامعتساب

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

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
                              .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس١١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم١١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

بالج ديعس
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قحلملا

باسحب ةقيقدلا ماسجألا ءاصحإل يقفأ جهنم
 قمعلا يف عرزلا ةينقتب م°٠٣ يف تارمعتسملا

: قيبطتلا لاجم .١

ةيوضعلا ماسجألا ءاصحإل ةيقفأ ةينقت جهنملا اذه ددحي
طسو يف تارمعتسم ليكشتو ومنلا ىلع ةرداقلا ةقيقدلا

.ةيئاوه طورش يف م°٠٣ يف نيضحتلا دعب بلص

: جهنملا اذه قبطي

،يناويحلا وأ يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا داوملا ىلع )١

ةهجوملا ةيذغألا جاتنإ لاجم يف ةئيبلا تانّيع ىلع )2
.ةيذغألا ريضحتو يناويحلا وأ يرشبلا كالهتسالل

:داوملاب جهنملا اذه لفكتي

ىندألا دحلا ددحي امدنعاقيقد ءاصحإ بلطتت يتلا )١
تانّيعلل ةبســــنلاب للم /٠١2 وأغ /٠١2نــــــم لـــــــقأ(فــــــــشكلل
،) ةبلصلا تانيعلل ةبسنلابغ /٠١٣ نم لقأ وأ ةلئاسلا

تارـــــمـــــعـــــتسم ىلع يوـــــتحت نأ ضرـــــتـــــفملا نـــــم يتــــــلا )2
ةقيقد ةيوضع ماسجأل تارمعتسم يفخت يتلا و ةحاتجم
ىلع يوتحت نأ نكمي يتلا هتاقتشمو بيلحلا لثم ،ىرخأ

.ةحاتجملا)sullicab (سوليسابلا عاونأ فلتخم

: ةظحالم

ةددحملا ةينقتلا يطعت نأ نكمي ،داوملا ضعبل ةبسنلاب
يف اهيلع لصحتملا كلت نع ةفلتخم جئاتن جهنملا اذه يف

ةيوضعلا ماسجألا ءاصحإل يقفألا جهنملا يف ةددحملا ةينقتلا
.حطسلايف عرزلا ةينقتب م°٠٣ يف ةقيقدلا

: فيرعتلا  .٢

،يرهجم مجح تاذ ةيح تانئاك: ةقيقد ةيوضع ماسجأ
تاناويحلاو )تاينفعلاو رئامخلا( تايرطفلاو ايريتكبلا مضت
.تاسوريفلاو )seriaozotorp( ةيلوألا

: أدبملا .٣

داوملل ةبسنلاب ةبرجتلا ةنّيع نم ةددحم ةيمك عضوت
داوــم ةــلاـــح يف مألا لوـــلحملا نـــم ةددـــحـــم ةـــيـــمـــك وأ ةـــلـــئاسلا
يماله عرز طسو عم طلختو ،ةغراف يرتب ةبلع يف ،ىرخأ

.قمعلا يف ةعورزم ماله ةبلع كلذب ةلكشم ،بوذمو ددحم

نـــم اقالــــطنا ،طورـــــشلا ســــفن يف ىرـــــخأ بلــــع رــــضـــــــحت
 .مألا لولحملل وأ ةبرجتلا ةنّيعل ةيرشعلا تافيفختلا

.ةعاس2٧ ةدمل م°٠٣ يف ةيئاوه طورش يف بلعلا نضحت

نـــم مارـــغـــلا يف ةـــقـــيـــقدـــلا ةـــيوضعـــلا ماسجألا ددـــع بسحـــي
نم رتميليملا يف ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجألا ددع وأ ةنّيعلا
نم اهيلع لصحتملا تارمعتسملا ددع نم اقالطنا ةنّيعلا
.ةرمعتسم٠٠٣ نم لقأ ىلع يوتحت يتلا بلعلا

: تاففخملاو عرزلا طاسوأ .٤

تاففخملا٤.١

ةددحملا تايصوتلل اقبط تاففخملا ريضحت نسحألا نم
لولحملاو ةبرجتلا تانّيع ريضحتب ةقلعتملا جهانملا يف

،يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا
.هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحملا

)ACP( ءاصحإلل ماله : يماله طسو٤.٢

: بيكرتلا٤.٢.١

نم دحاو مارغ فاضي ،بيلحلا تاجتنم ليلحت ةلاح يف
طسو نـــم دـــحاو رـــتـــل يف ةدـــبزـــلا عوزـــنـــم بيــــلحلا قوــــحسم
ايلاخ ةدبزلا عوزنملا بيلحلا قوحسم نوكي نأ بجي .عرزلا

.ةطبثملا داوملا نم

: ريضحتلا٤.٢.٢

،ءاملا يف ففجملا لماكلا طسولا وأ تانّوكملا باذت–
 ،رمألا ىضتقا اذإ ،نيخستلاب

،قئاقد ةدع حاترتل كرتتو ةيانعب جزمت–

،رمألا ىضتقا اذإ)٤.HP )5ينيجورديهلالماعلاطبضي–
،م°52 يف2,0 ±7 يواسي ميقعتلا دعب حبصي ثيحب

)5.8( تاروراق وأ تالجوح وأ بيبانأ يف طسولا عزوي–
،ةمئالم ةعس تاذ

،ةقيقد5١ ةدمل م°١2١ يف )5.١ ( ميقعتلا زاهج يف مقعت–

)5.٣(يئام مامح يف دّربي ،ةرشابم طسولا لمعتسا اذإ–

نييزاكلل ةيميزنأ ةراصع

ةريمخلا صلختسم

ءاملا عوزنم زوكولغ

*ماله

ءام

.مالهلا بلصت ةردق بسح *

غ5

غ5,2

          غ١

غ8١ ىلإ غ٩

للم٠٠٠١

(C6H12O6)
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،رمألا ىضتقا اذإ ،)5.٤( ينيجورديهلا لماعلا طبضُي–
.م°52 يف2,٠ ±٧ ميقعتلا دعب حبصي ثيحب

)5.8( تاروراق وأ تالجوح وأ بيبانأ يف طسولا عزوُي–
.ةبسانم تاعس تاذ

.ةقيقد5١ ةدمل م°١2١ يف ميقعتلا زاهج لخاد مّقعي–

يف لامعتسالا لبق دّربي ،نيحلا يف طسولا لمعتسا اذإ–
يف نّزخُي ّالإو ،م°٧٤و م°٤٤ نيب طوبضم )5.٣( يئام مامح
،م °)٣ ±5( ةرارح ةجرد يف ،رثكألا ىلع ،رهشأ٣ ةدمل مالظلا

.هصئاصخو  هبيكرت ىلع رثؤت ال طورش يف

صـــــــــحــــفلا يف عورـــــشلا لـــبــــق الــــماــــــــك طــــسوــــــــــلا بّوذُـي–
يئام مامح يف م°٧٤و م°٤٤ نيب دّربي ّمُث ،يجولويبوركيملا
 .لامعتسالا لبق )٣.5(

: تازيهجتلا .5

ةقيرــــطلا سفـــنب ديــــحولا لامــــعتــــسالا تاذ تاودألا لبــــــــــقت
اذإ ،اهلامـــعتسا داعــــملا ةيـــكـــيتــــسالـــبلاو ةيــــجاــــجزلا تاودألاك
 .ةبسانم اهتافصاوم تناك

اميس ال ،ايجولويبوركيملا ربخم يف ةلوادتملا ةزهجألا
:يتأي ام

ةرارحلاب ميقعتلا زاهج وأ ةفاجلا ةرارحلاب ميقعتللنرف١.5
،ةبطرلا

ةرارــــح ةــــجرد يف هطــــــبـــــض نـــــكمينيــــضحتلا زاـــــهــــج٢.5
)١±٠٣(

ةطوبضم ةرارح ةجرد ظفح ىلع رداقيئام ماــمح٣.5
.م°٧٤و م°٤٤ نيب

ةـــــقدـــــب)Hp( ينــــــيجورديهلا لماــــعلا ساـــيق زاهــــج٤.5
.م°52 يفHp ةدحو١,٠ ± ةءارق

٠٩ نم اهرطق كيتسالبلا وأ جاجزلا نميرتب بلع5.5
،ملم٠٠١ ىلإ ملم

،دحاو رتليلم اهتعس مات قفدت تاذ ةجردم ةصام٦.5
لامعتسا عم ةيكيتاموتوأ تاصام وأ للم١,٠ تاجيردت تاذ
.ةمقعم تاطورخم

نم نّوكم ،)يرايتخا(تارمعتسملا باسحل زاهج5.7
ةشاـــش عم ينورتـــــكلإ وأ يكــــيناـــــكيم دادـــــعو ةءاـــــضم ةدـــــعاق
.ةيمقر

ةبسانم ةعس تاذتاروراق وأ تالجوح وأ بيبانأ٨.5
.للم٠٠5 زواجتت الو

يف نّزخي ّالإو ،لامعتسالا لبق ،م°٧٤و م°٤٤ نيب طوبضم
،م°)٣±5( ةرارح ةجرد يف ،رثكألا ىلع ،رهشأ٣ ةدمـــــــل مالظلا

،هصئاصخو هتبيكرت ريغت ال طورشيفو

طسولا بّوذي ،يجولويبوركيملا ليلحتلا ةيادب لبق–
لـبــق )5.٣(يئاـــم ماـــمــــح يف م°٧٤و م°٤٤ نيب درــبــي مــث ،اــيـــلـــك
.لامعتسالا

حصنيو ،نكمم تقو برقأ يف بّوذملا مالهلا لمعتسي–
 .تاعاس٤ نم رثكأ هب ظافتحالا مدعب

: عرزلا طسو ةيلاعف ةبرجت٤.٢.٣

: تايمومع٤.٢.٣.١

لمعتسي ،يئاقتنا ريغ )ACP( ءاصحإلل يمالهلا طسولاّ نإ
.قمعلا يف عورزم طسوك جهنملا اذه يف

 : ةيجاتنإلا٤.٢.٣.٢

نيضحتلا

ةدهاشلا تالالسلا

يعجرملا طسولا

ةبقارملا جهنم

رايعملا

.م°)١±٠٣( يف ةعاس )٣±2٧(

ينوزيزيبسسيليتبوس سوـلـيساـب
سويروأ سوكوكوليفاتس

ايوصنوتبيرت ماله

يمك

)PR(≤٧,٠ ةيجاتنإلا ريرقت

: )٨.٢.7 ( ةيناث ةقبطل طسو٤.٣

: بيكرتلا٤.٣.١

: ريضحتلا٤.٣.٢

ةفصب طلخلا عم نايلغلل عضوُيو ءاملا يف مالهلا فاضُي–
راخبلا قفدت يف عضوُي وأ ،ايلك مالهلا بوذي ثيحب ،ةرركتم

.ةقيقد٠٣ يلاوح ةدمل

غ8١ ىلإ غ2١

للم٠٠٠١

*ماله

ءام

.مالهلا بلصت ةردق بسح *
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: ةنّيعلا عاطتقا .٦

ةددحملا طورشلل اقبط تانّيعلا عاطتقا يرجي نأ بجي
تافصاوملل رمألا ىضتقا اذإ وأ ،هب لومعملا ميظنتلا يف

.اهب فرتعملا

ءانثأ تريغت وأ ةفلتم ريغ ةلثمم ةنّيعلا نوكت نأ بجي
 .نيزختلاو لقنلا

: ةبرجتلا ةنيع ريضحـت .7

ليلاحتلا جهانمل اقبط ةبرجتلا ةنّيع رّضحت نأ بجي
 .هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحملا

: لمعلا ةقيرط -٨

مألا لولــــــــحملاو ةبرــــــجتلل ةعــــطــــتـــــقـــــملا ةـــــنّيـــــعلا٨.١
: تافيفختلاو

جهانملل اقبط تافيفختلاو مألا لولحملا رضحي نأ بجي
تافيفختلاو مألا لولحملاو ةبرجتلا تاّنيع ريضحتب ةقلعتملا
قيرط نع ةددحملا يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا
 .هب لومعملا ميظنتلا

: نيضحتلاو عرزلا٨.٢

ةطساوب لقنت ،)5.5( نيتمقعم يرتيباتبلع ذخؤت٨.٢.١
ةــنــّيــع نــم دــحاو رــتــلــيــلــم ةــبـــلـــع لـــك يف ،)5.٦(ةمـقـعـم ةصاـم
لولحملا نم دحاو رتليلم وأ ةلئاس ةداملا تناك اذإ ةبرجتلا
 .)١-٠١ فيفخت( ىرخألا داوملا ةلاح يف مألا

،دحاو فيفخت نم رثكأ نم اقالطنا بلعلا ترّضُح اذإ
.فيفخت لكل ةدحاو ةبلع ىلإ بلعلا ددع صيلقت نكمي

لـمـعـتست ،)5.5(ىرـخأ ةـمـقـعـم يرـتـيـب ةـبــلــع ذــخؤت٨.٢.٢
١-٠١ فيفختلا نم للم١ عضول )5.٦(ةمقعم ىرخأ ةصام

.)ىرخأ داوم(2-٠١ فيفختلا نم للم١وأ )ةلئاس ةدام(

هالعأ ةروكذملا لمعلا ةقيرط داعت ،رمألا ىضتقا اذإ٨.٢.٣
لكل ةديدج ةمقعم ةصام ةطساوب ،يلت يتلا تافيفختلاب
.يرشع فيفخت

ايرشعافيفخت ( ةساسحلا تافيفختلا طقف راتخت٨.٢.٤
ىصحت نأ نكمي يتلا يرتيب بلع عرزل )لقألا ىلعايلاتتم
.ةدحاو ةبلع يف ةرمعتسم٠٠٣ و٠١ نيب اهيف

للم5١ ىلإ للم2١ يلاوح يرتب ةبلع لك يف بكسي5.٨.٢
م°٤٤ نيب ةروصحم ةرارح ةجرد يف )٤.2( ءاصحإلل مالهلا نم
لولحملا ريضحت ةياهن نيب ةدملا ىدعتت ال نأ بجي .م°٧٤و
يذلا تقولاو )ةلئاسلا ةداملا ةلاح يف١-٠١ فيفختلا وأ( مألا

.ةقيقد5٤ بلعلا يف )٤.2( طسولا هيف بكسي

ريودتب عرزلا طسو عم ةيانعبمولوكونألا جزمي٨.٢.٦
قوف يرتب بلع عضوب بلصتيل طيلخلا كرتيو يرتب بلع

 .درابو يقفأ حطس

طسولا نم للم٤ يلاوح بكسي ،لماكلا بلصتلا دعب7.٨.٢
ةرارح ةجرد يف )٤.2( ءاصحإلل مالهلا وأ )٤.٣( ةيناث ةقبطل
كلذو عورزملا طسولا حطسيف م°٧٤و م°٤٤ نيب ةروصحم
ماسجأ ىلع يوتحت ةللحملا ةداملا نأ هبتشي امدنع طقف
.طسولا ةحاسم تارمعتسملا حاتجت ثيح ،ةقيقد ةيوضع
.)8.2.٦( يف ددحم وه امك بلصتيل كرتي

يف عضوتو ةقيرطلا هذهب ةرّضحملا بلعلا بلقت٨.٢.٨
ناضتحالا ةدم .م°)١±٠٣( يف طوبضم )5.2( نيضحتلا زاهج
.ةعاس )٣ ±2٧(

: تارمعتسملا ءاصحإ٨.٣

بلع راتخت ،)8.2.8( ةددحملا نيضحتلا ةرتف دعب٨.٣.١
بسحت .ةرمعتسم٠٠٣ نم لقأ ىلع يوتحت يتلا يرتب
باسحل زاــهــج ةــطساوــب بلــعــلا قوــف تارــمــعــتسملا عـــيـــمـــج
تحت بلعلا صحفت ،رمألا ىضتقا اذإ )5.٧( تارمعتسملا

.رشتنم ءوض

سوبدلا سأر مجح اهل يتلا تارمعتسملا جاردإ مهملا نم
بنــجــتــي نأ يرورضلا نـــم نـــكـــل ،تارـــمـــعـــتسملا باسح يف

ةدوجوملا داوملا وأ ةباذملا ريغ تائيزجلا نيب طلخلا للحملا
سأر مــــــجـــح تاذ تارمــــعتــــسملا كلت عـــــم بــــسار لكـــــش ىلع
.سوبدلا

ريبكت لامعتساب اهيف كوكشملا رصانعلا رذحب صحفت
تائيزجلا نم تارمعتسملا زييمتل ،رمألا ىضتقا اذإ ،ىوقأ
.ةبيرغلا

ةرمعتسمك ةحاتجملا تارمعتسملا ربتعت نأ بجي٨.٣.٢
،ةبلعلا عبر نم لقأ تارمعتسملا هذه تحاتجا اذإ ،ةدحاو

نم ةحاتجملا ريغ ةهجلا يف دجوت يتلا تارمعتسملا بسحت
.اهلمكأب ةبلعلل ةقفاوملا تارمعتسملا ددع بسحيو ،ةبلعلا
ةبــــــلعلا عـــــــــبر نم رثـــــكأ ةحاتـــــجـملا تارمـــعـــــــتسملا تـــــطغ اذإ

.تارمعتسملا باسح يف رابتعالا نيعب ةبلعلا هذه ذخؤت ال

: جئاتنلا نع ريبعتلا .٩

: باسحلا ةقيرط٩.١

ةرورض مومعلا ىلع ردقي ،ةحيحص ةجيتنلا نوكت يكل
ىلع ةدـــــحاو ةـــــــبـــلــــــــع يف ةدوـــجوــــملا تارــــــــمــــعـــتسملا باـــــسح
 .تارمعتسم٠١ ىلع ،لقألا ىلع ،يوتحت يتلاو لقألا

يف ةدوجوملا ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجأللN ددعلا بسحُي
نييلاتتم نيفيفخت نم اقالطنا ّحجرم لّدعمك ،ةبرجتلا ةنيع
:ةيتآلا ةلداعملا ةطساوب

N = ––––––––––––
∑ C

V × 1,1 × d
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: ثيح

)2( نيتبلعلا يف ةاصحملا تارمعتسملا عومجم:
نوكت ثيح ،نييلاتتم نيفيفختل رابتعالا نيعب نيتدوخأملا

ىلع ،تارمعتسم٠١ ىلع يوتحت ،لقألا ىلع ةدحاو ةبلع
،لقألا

V:حاقللا مجح )muluconi( يف ،ةبلع لك يف عوضوملا
،رتليلملا

d:نيعـب ذوـخأملا لوألا فـيـفـخـتـلـل قــفاوملا فــيــفــخــتــلا
ةنّيع(ةففخملا ريغ ةلئاسلا ةداملل ةبسنلاب١=d [ رابتعالا
  . ])ةبرجتلا

نوـكـت نأ عـقوـتـُي ،دـحاو فـيــفــخــت نــم رــثــكأ لــمــعــتسا اذإ
باسحو2d فــيــفــخـــتـــلا تارـــمـــعـــتسم باسح نيب ةـــبسنـــلا

نأ نسحألا نــــــــــم .%٠١ يواست١d فيـفـخـتـلا تارـمـعـتسم
ربخملا فرط نم ةددحم ىلفسلاو ايلعلا تالاجملا نوكت

.2d فيفختلا تارمعتسم باسحل

،٠52 وه١d فيفختلا تارمعتسم باسح ناك اذإ : لاثم
رغصأ2d فيفختلا تارمعتسم باسح نوكي ّالأ نسحألا نم
.)%٦,5١(٩٣ نم ربكأ  ال و )%2,5(٣١ نم

ناك اذإ اذهل .نيلثمم نيمقر ىلإةبوسحملا ةجيتنلا رّودت
ناك اذإو قبسي يذلا مقرلا رّيغي ال ،5 نم لقأ ثلاثلا مقرلا
قبسي يذلا مقرلا عفري ،5 يواسي وأ ربكأ ثلاثلا مقرلا

.ةدحوب

٩,٩و١ نيب حوارتي ددعب ةجيتنلا نع رّبعُي نأ لضفألا نم
نم نّوكتم لماك ددع يف وأ٠١ ـل ةبسانملا ةوقلا يف بورضم
 .نيلثمم نيمقر

يف ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجأللN ددعلاب ةجيتنلا نع ربعُي
.)ىرخأ داوم ( مارغلاب وأ )ةلئاس داوم( رتليلملا

:ةيتآلا جئاتنلا باسحلا ىطعأ: لاثم

8٦١ : )2-٠١ (رابتعالا نيعب ذوخأملا لوألا فيفختلا يف  –
،ةرمعتسم

٤١ : )٣-٠١ (رابتعالا نيعب ذوخأملا يناثلا فيفختلا يف  –
،ةرمعتسم

∑ C

N = ––––––––––
∑ C

V × 1,1 × d

41+861 281

1×1,1×10-2 110,0
54561 =–––––––––= –––––=

ماسجألا ددع حبصي ،هالعأ ددحم وه امك ةجيتنلا رّودت
يف وأ رتليـــلملا‘٠١٤*٧,١ وأ٠٠٠٧١ ةقــــــيــــــقدلا ةـــــيوـــــضعلا
.ةداملا نم مارغلا

: ةقثلا٩.٢

: تايمومع٩.٢.١

رثكأ ىلع يوتحت يتلا بلعلل ةقثلا تايطعم باسح ّمت
عونب ةقثلا تايطعم قلعتت .ةرمعتسم٠٠٣ نم لقأو5١ نم
  .ةنّيعلا عونو ةقفارملا ايريتكبلا

: ةيراركتلا٩.٢.٢

،نيتدرفنم نيتبرجت ةجيتن نيب قلطملا قرفلا زواجتي ال
يف ةداملا سفن ىلع جهنملا سفن قيرط نع امهيلع لصحتم
سفن لامعتسابو للحملا سفن فرط نمو ربخملا سفن
،r =52,٠   ةيراركتلا دح ،ريصق ينمز تقو يف تازيهجتلا

ةيوضعلا ماسجألا ددع وهN ثيــــــح ،N٠١gol ـب اهـــنع ربعملا و
نم يعيبط ددعل8,١ لماعمل قفاوم( رتميليملا يف ةقيقدلا
.)رتليلملا يف ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجألا

 : ةبرجتلا ةداعإ٩.٢.٣

لصحتم نيتبرجتةجيتن نيب قلطملا قرفلا زواجتي ال
يف ةبرجتلا ةدام سفن ىلع جهنملا سفن قيرط نع امهيلع
لاـمـعـتساـب نيفـلـتـخـم نيلـّلـحـم فرـط نـمو ةـفـلـتـخـم رـباـخـم

رــــــباــــخملا نيـــب ام ةبرــــجتلا ةداــــعإ دح ،ةفـــــــلتخم تازــــيهـــــــجت
5٤,٠= R،هـــنـــع رـــّبـــــــعملاو N٠١gol، ثـــــيح Nددــــع وــــه
لماعمل قفاوم( رـــتلـــيلـــملا يف ةقـــــيـــــقدلا ةيوــــضـــــعلا ماســــــــجألا

.)رتليلملا يف ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجألا نم يعيبط ددعل8,2

: ةبرجتلا جئاتن نع ريبعتلا٩.٣

: تايمومع٩.٣.١

ةقثلا تايـطـعـميلدـــعــــم نإف )٩.٣.٣و٩.٣.2( نيلاـــــــثملا يف
نيعب تذخُأ ةدحاو ةنيع ليلحت و %5٩ ـل لامتحالا ىوتسمو
ام ابلاغ ةيلمعلا ةيحانلا نم هّنأ ةراشإلا ردجت .رابتعالا

ماسجألا ددعب ماقرألا نع ربعي .تانّيع ةدع لدعم لمعتسي
.رتليلملا يف ةقيقدلا ةيوضعلا

: ةيراركتلا طورش٩.٣.٢

٠٠٠٠٠١ =٠١5: ىلوألا ةجيتنلا

ىلوألا ةجـــيــــــــتنلا نيب قرــــــفلا زواــــجــــتي ّالأ بـــــساـــــــنملا نم
.٠,N٠١gol52ةيناثلا ةجيتنلا و

 : ةيناثلا ةجيتنلا

٠٠٠٦5 =٠١5٧,٤ : ىندألا دحلا
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 .٠٠٠8٧١ =٠١52,5  : ىصقألا دحلا

الوبقم ةيناثلا ةجيتنلاو ىلوألا ةجيتنلا نيب قرفلا نوكي
نم ربكأ وأ٠٠٠٦5 نم رغصأ ةيناثلا ةجيتنلا نكت مل اذإ
٠٠٠8٧١.

: ةبرجتلا ةداعإ طورش٩.٣.٣

تاديدحتلا لدعم( لوألا ربخملا يف اهيلع لصحتملا جئاتنلا
٠٠٠٠٠١ =٠١5 :)ةفعاضم

ىلوألا ةــجــيــتــنــلا نيب قرــفــلا زواــجــتــي ّالأ بساـــــنملا نـــــم
5٤,٠ يناثلا ربخملا يف امهيلع لصحتملا ةيناثلا ةجيتنلاو
.N٠١gol ةدحو

: ةيناثلا ةجيتنلا

٠٠٠٦٣ =٠١55,٤ : ىندألا دحلا

.٠٠٠٠82=٠١5٤,5 : ىصقألا دحلا

فرط نم امهيلع لصحتملانيتجيتنلا نيب قرفلا نوكي
ىلع يناثلا ربخملا لّصحت اذإ ،الوبقم يناثلا و لوألا ربخملا

.٠٠٠٠82 نم ربكأالو٠٠٠٦٣ نم لقأ نوكت ال ةجيتن

جئاتنلا نع ريسفتلل لمعتسملا  )DC( جرحلا قرفلا ّنإ
:يتأي امك ةنيبملا

: جئاتنلا نع ريسفتلل جرحلا قرفلا لامعتسا

: تايمومع

لدــعــم راــبــتــعالا نيعــب ذــخؤي ،هاندأ ةـنــّيــبملا ةــلــثــمألا يف
ةنّيع ليلحت و  %5٩ ـل تالامتحالا ىوتسمو ةقثلا تايطعم
.ةدحاو

لمعتسي ام ابلاغ ةيلمعلا ةيحانلا نم هّنأ ةراشإلا ردجت
ةيوضعلا ماسجألا ددعب ماقرألا نع ربعي .تانّيع ةدع لدعم
    .رتليلملا يف ةقيقدلا

: ةبرجتلا ةداعإ طورش

لدـــــــعــــم ( لوألا رـــــبـــــخملا يف اهــــيلع لصـــــحــــتملا جئاــــــتـــنلا
.٠٠٠٠٠١ =٠١5 : )ةفعاضم تاديدحتلا

اهيلع لصحتملا ةجيتنلاو ةجيتنلا هذه نيب قرفلا لبقي
لاثملا اذه يف ،تاديدحتn  لدعم( يناثلا ربخملا فرط نم
2=n( جرــــــــــــــــــــــــــحلا قرـــــــــفلا نــــــــــــــم ربكأ ةمـــــيـــــــقلا نــــــــكت مل اذإ،
Cdةدحوب N٠١gol :

=cd –2R r2 =–– –1 =–––2R 0,452 – ––––– = 0,41
252^0

2

2r
2

1
n)(

: ثيح

r: ةيراركتلا دح وه.

R :ةبرجتلا ةداعإ دح وه. 

فرــط نــم اــهــيــلــع لصحــتملا جئاــتــنــلا نيب قرـــفـــلا نوـــكـــي
ةجـــــيــــــتن ىلع يناــــثلا ربخملا لصحت اذإ الوبقم نيربخملا

:ال نوكت ال

٠٠٠٩٣  =٠١٩5,٤ نم رغصأ

.٠٠٠٧52 =٠١١٤,5 نم ربكأ ال و

: ) دحاو بناج نم رابتخا( دح عم ةنراقم

.٠٠٠٠٠١ =٠١5 :دحلا

ربخملا ةجيتنو دحلا نيب قرفلا ةنراقم يرورضلا نم
جرحلا قرفلا دح عم )n=2 ،لاثملا اذه يف ،تاديدحتn  لدعم(

Lcd :

=Lcd –2R r2 =–– –1 =–––2R
2r
2

1
n

48,0
–––
2√

48,0
–––
2√

* * 42,0)(
ةبسنلاب ةلوبقم٠٠٠٤٧١ =٠١٤2,5 ىتح ةبرجتلا جئاتن

.دحلل

 

  

 

   

      
      
      

       

      
     
  

     
     

   


