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ةراجتلا ةرازو

ربمتبس١١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرــحم١١ يف خّرؤـــم رارـــق
ماسجألا ءاـصحإل يـــقفألا جـــهنملا لـــعجي ،٩١٠٢ ةـــنس

ةــــينقتب م˚٠3 يف تارــــمعتسملا باـــــسحب ةــــقيقدلا
.ايرابجإ ،حطسلا يف عرزلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

٤2 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نـــمضتملاو91٠2 ةـــنس سراــــم1٣ قـــــفاوملا٠٤٤1 ماـــع بـــجر
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خّرؤملا9٣-٠9 مقر يذيــفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
قــــلعتملاو٠991 ةـــــنس يفناج٠٣ قـــــفاوملا٠1٤1 ماـــــع بــــــجر
لّدعملا ،هنم91 ةداملا اميس ال ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٣٥٤-2٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
يذــــــلاو2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قــفاوملا٣2٤1 ماــع لاّوــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا82٣-٣1 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
٣1٠2 ةــنس رــبمتبس٦2 قــفاوــملا٤٣٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ٠2
ةيامح دصق رباخملا دامتعا تاـيفيكو طورــش ددــحي يذـــلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

8 يف خّرؤملا271-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥1٠2 ةنــس وــــينوـــي٥2 قـــــفاوـــــملا٦٣٤1 ماــــــع ناــــــــضـــــمر
صـئاــصــــخلا لاـــجم يف ةقبـــطملا تايـــفيكلاو طورــــشلا ددحي
،ةيئاذغلا داوملل ةيجولويبوركيملا

82 قفاوملا٥٣٤1 ماع بجر82 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
مألا لولحملاو  تاّنيعلا ريضحت جهنم لعجي يذــلا٤1٠2 ةـــنس وـــيام
،ايرابجإ ،يـــجولويبوركيملا صــــحفلا دـــصق ةــــيرشعلا تاــــفيفختلاو

مّرحم2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ريياعملا ددحي يذــلا٦1٠2 ةنس رــبوتكأ٤ قــفاوملا8٣٤1 ماـــع
،ةيئاذغلا داوملل ةيجويبوركيملا

: يتأي ام ررقي

موــسرملا نـــم91 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قـفاوملا٠1٤1 ماـــع بـــجر٣ يف خّرؤــــملا9٣-٠9 مـــقر يذيـــفنتلا

فدـــــهي ،هالــــعأ روــكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠991 ةنس رياني٠٣
ةــــــقيقدلا ماـــسجألا ءاـصحإل يـــــقفألا جـــهنملا لــــعج ىلإ رارـــقلا اذـــه
،حطــــــسلا يف عرزلا ةينقتب م°٠٣ يف تارـمــــعتسملا باـــســــــحب
.ايرابجإ

باـــسحب ةـــــقيقدلا ماــــسجألا ءاــــصحإ لــــجأ نــــم :٢ ةداملا
رباخم مزلت  ،حطسلا يف عرزلا ةينقتب م°٠٣ يف تارـمعتسملا

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

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ربمتبس11 قـــفاوملا1٤٤1 ماــــع مّرـــحم11 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.91٠2 ةـــنس

بالج ديعس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

باسحب ةقيقدلا ماسجألا ءاصحإل يقفأ جهنم
. حطسلا يف عرزلا ةينقتب م°٠3 يف تارمعتسملا

: قيبطتلا لاجم .١

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

 .م°٠٣ يف يئاوه طسو يف نيضحتلا دعب بلص طسو

: ىلع جهنملا اذه قبطي

،يناويحلا وأ يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا داوملا )أ
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ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا جاتنإ لاجم يف ةئيبلا تانّيع )ب
 .ةيئاذغلا داوملا ريضحتو يناويحلا وأ يرشبلا كالهتسالل

:  ـب ةقلعتملا ليلاحتلا جهنملا اذه صخي

رثأثلا ةعيرس ةيوضع ماسجأ ىلع يوتحت يتلا داوملا -1
ةـــــعومجملا لـــــماك نــــم ماـــه ءزــــج لــــيكشتل ةـــــلباقلا ةرارحلاب
ىلـــع ةرداــــق ةــــيوضع ماــــسجأ : لاــــثملا لــــيبس ىلــــع( ةــــيريتكبلا
ةدـــــمجملاو ةدرــبملا داوـــملا يف ةدوـــــجوملاو ةدورــــبلا يف رــــثاكتلا

ةيوضع ماسجأ ءاوتحا ىلع ةرداق ىرخأ داومو ةفاجلا داوملاو
،)ةرارحلاب رثأتلا ةعيرس

ليكشتل ةلباق ةيئاوه ايريتكب ىلع يوتحت يتلا داوملا -2
: لاثملا ليبس ىلع( ةيريتكبلا ةعومجملا لماك نم ماه ءزج
،)pps sanomoduesp(سانومودوسب

نكمي يتلا ةرــيغص تاــيئزج ىلع يوـــتحت يتلا داوـــملا-٣
يرـــتيب ةـــبلع يف تارــــمعتسملا زــــييمت يف اـــقئاع لــــكشت نأ

،قمعلا يف ةعورزم

ىلع فرعتلا عنمي يذلاو ديدش نول اهل يتلا داوملا -٤
،قمعلا يف ةعورزم يرتيب ةبلع يف تارمعتسملا

عاونأ فلتخم نيب اـــهيف قرــفي نأ نّيــــعتي يتلا داوـــملا -٥
.ةيئاذغلا داوملا ةيعون مييقت لاجم يف تارمعتسملا

اذـــه ددـــحي ،حـــطسلا يف يودـــيلا عرزــــــــلا ةـــينقت ىلإ ةـــــفاضإلاب
عيرس جهنم وــهو ،يــقلحلا عرزــلا زاــهج لامعتسا اــضيأ جـــهنملا

.)٠1 ( حطسلا ىلع تارمعتسملا ءاصحإل

ةرمخملا ةيذغألا ضعب ليلحت عم جهنملا اذه مءالتي ال دق
طاــسوأو ةــيناويحلا ةــيذغألاو يرـــشبلا كالـــهتسالل ةــــهجوملا
.ةمءالم رثكأ نيضحتلا طورش نوكت ثيح ىرخأ

ىتح داوملا هذه لثم ىلع جهنملا اذه قبطي نأ نكمي ،نكل
ةدوجوملاو ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجألا لك فشكت ال اهنأ ولو
.ةيئاذغلا داوملا كلت يف ةرثكب

  : فيرعتلا .٢

       : يتآلا فيرعتلا قبطي ،جهنملا اذه تاجايتحال

 : ةقيقد ةيوضع ماسجأ

تايرطفلاو ايريتكبلا مضت يرهجم مجح تاذ ةيح تانئاك
.تاسوريفلاو )seriaozotorP( ةيلوألا تاناويحلاو

: أدبملا .3

داوملل ةـبسنلاب ةبرـــجتلا ةنيع نـــم ةددـــحم ةــيمك عرزــــت
ىرخأ داوم ةلاح يف مألا لولحملا نم ةددحم ةيمك وأ ةلئاسلا

بـــلع لـــخاد دوـــجوم بــــلص يـــماله عرز طـــسو حـــطس ىلــــع
.يرتيب

تافيفختلا نم اقالطنا طورشلا سفن يف ىرخأ بلع رضحت
.مألا لولحملا وأ ةبرجتلا ةنيعل ةيرشعلا

.اس27 ةدمل م°٠٣  يف ةيئاوه طورش يف بلعلا نضحت

وأ ةنيعلا نم مارغلا يف ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجألا ددع بسحي
اقالطنا ةّنيعلا نم رتليلملا يف ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجألا ددع
يوتحت يتلا بلعلا يف اهيلع لصحتملا تارمعتسملا ددع نم
 .ةرمعتسم٠٠٣ نم لقأ ىلع

: تاففخملاو عرزلا طاسوأ .٤

: تاففخملا٤.١

يف ةددحملا تايصوتلل اقبط تاففخملا ريضحت نسحألا نم
مألا لوــــــلحملاو ةــبرــــجتلا تاـــّنيع رــــــيضحتب ةـــــــقلعتملا جـــــهانـملا

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

: )ACP( ءاصحإلل ماله : يماله طسو٤.٢

: بيكرتلا٤.٢.١

نم دحاو مارغ فاضي ،بيلحلا تاجتنم ليلحت ةلاح يف
طــــسو نــــم دــــحاو رـــتل يف ةدــــبزلا عوزــــنم بــــيلحلا قوـــــحسم
ًايلاخ ةدبزلا عوزنملا بيلحلا قوحسم نوكي نأ بجي .عرزلا

.ةطبثملا داوملا نم

:ريضحتلا٤.٢.٢

،ءاـــــملا يف ففـــــجملا لــــماكلا طــــسولا وأ تاـــــنّوكملا باذـــــت
.رمألا ىضتقا اذإ ،نيخستلاب

.قئاقد ةدع حاترتل كرتتو ةيانعب جزمت

،رمألا ىضتقا اذإ،)٥.٥(Hp ينيجورديهلا لماعلا طبضي
.م°٥2 يف2,٠ ±7 يواسي ميقعتلا دعب حبصي ثيحب

ةـــعس تاذ )٥.9( تاروراـــق وأ تالــــجوــح يف طـــسولا عزوــــي
.ةمئالم

.م°121 يف ةقيقد٥1 ةدمل )٥.1( ميقعتلا زاهج يف مقعت

ماـــــمح يف دّرــــبي ،ةرـــشابم لـــــمعتسيس طــــسولا ناـــــك اذإ
وأ ،لاــمعتسالا لـــبق ،م°٠٥ و م°7٤ نيــب طوـــبضم )٥.٤(يـــئام
ايلك طسولا بّوذي .ةروراـق وأ ةــلجوح لــخاد بــلصتيل كرــتي
يئام مامح يف دّربي مث يلغي يئام ماــمح يف لاــمعتسالا لـــبق
.م°٠٥ و م°7٤ نيب طوبضم )٥.٤(

نييزاكلل ةيميزنأ ةراصع

ةريمخلا صلختسم

ءاملا ميدع زوكولغ
)٦O21H٦C(

* ماله

ءام

مالهلا دمجت ةردق بسح*

غ٥

غ2,٥

غ1

غ81 ىلإ غ9

للم٠٠٠1
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: مالهلا بلع ريضحـت3.٤.٢

يرـــتب بـــلع يف طـــسولا نـــم للم٠2و للم٥1 نيـــب بـــكسي
.بلصتيل كرتيو )٥.٦( ةمقعم

ىلــع عــيباسأ٤ ةدـــمل م°)٣±٥( يف بــــلعلا نزــــخت نأ نــــكمي
.رثكألا

.مالهلا بلع فيفجتب ىصوي ،ةرشابم لامعتسالا لبق

: عرزلا طسو ةيلاعف براجت٤.٢.٤

: تايمومع٤.٢.٤.١

لمعتسي ،يئاقتنا ريغ )ACP( ءاصحإلل يمالهلا طسولا نإ
 .حطسلا يف عرزلل اقبسم ّرضحم طسوك جهنملا اذه يف

: ةيجاتنإلا٤.٢.٤.٢

: تازيهجتلا .٥

ةبسنلاب نأشلا وه امك ديحولا لامعتسالا تاذ تاودألا لبقت
تـــناك اذإ ،اـــهلامعتسا داـــعملا ةـــيكيتسالبلاو ةـــيجاجزلا تاودألل
.ةبسانم اهتافصاوم

ةصاخ اــــيجولوـــــيبورـكيملا رــبخم يف ةــــلوادـــتملا ةزهــــــجألا
: يتأي ام

ةرارحلاب ميقعتلا زاهج وأ ةفاجلا ةرارحلاب ميقعتلل نرف٥.١
.ةبطرلا

ةـــيوهت عـــم،فـــيفجتلا ةـــــنازخ وأ نيــــضحتلا زاــــهج٥.٢
وأ م°٥٥و م°7٣ نيب هــطبض نـــكميو بـــلعلا فيفجتل ةـــيرارح
 .يحفصلا ءاوهلا قفدتل ةفرغ

.م°)1 ±٠٣( يف هطبض نكمينيضحتلا زاهج3.٥

ظـــفح ىلع رداـــق اـــهنم دـــحاو ثـــيحةـــيئام تاـــمامح٥.٤
رداـــق رـــــخآلاو م°٠٥و م°7٤ نيــب ةروــــــصحملا ةرارــــحلا ةـــــجرد
.نايلغلا ةطقن يفءاملا ظفح ىلع

1,٠ ± ةــــقدبيـــنيجورديهلا لــــماعلا ساـــيق زاـــــهج٥.٥
.م°٥2 يفHP ةدحو

اــــهرــــطق كيــــتسالـــــــبلا وأ جاـــــجزلا نميرــــتـــيـــب بـــــلع٥.٦
.ملم٠٤1 وأ ملم٠٠1 ىلإ ملم٠9 نم

نم اــهتعس ،ةـــمقعمماـــت قفدت تاذ ةجردم تاصام7.٥
لاـــمعتساب ةــــيكيتاموتوأ تاــــصام وأ للم1 ىلإ للـــم٠,1
.ةمقعم تاطورخم

نم نوكم ،)يرايتخا(تارمعتسملا باسحل زاهج٥.٨
عم ينورتكلإ وأ يكيناكيم )يرايتخا( دادـــعو ةءاـــضم ةدـــعاق

 .ةيمقر ةشاش

ريضحتلل ةبسانم ةعس تاذ،تاروراق وأ تالجوح٥.٩
.عرزلا طاسوأ نيزخت رمألا ىضتقا اذإو ،ميقعتلاو

ندـــــعملا نــــم وأ كــــيتسالبلا وأ جاــــجزلا نـــمقــــعالم٥.٠١
طــسو قوــف)muluconi( موــــلوكونإلا عـــيزوتب حـــمست ةــمقعم
.عرزلا

: تانّيعلا عاطتقا .٦

ةددحملا طورشلل اقبط تانّيعلا عاطتقا يرجي نأ بجي
تاـفصاوملل ،رـــمألا ىـــضتقا اذإ وأ ،هــــب لوــــمعملا مــــيظنتلا يف

 .اهب فرتعملا

تريغت وأ ةـفلتم رــيغ اــقح ةــلثمم ةــنّيعلا نوـــكت نأ بـــجي
 .نيزختلا وأ لقنلا ءانثأ

: ةبرجتلا ةنيع ريضحـت .7

لـــــيلاحتلا جـــــهانمل اــــقبط ةــــبرجتلا ةــــّنيع رــــّضحت نأ بــــجي
 .هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحملا

: لمعلا ةقيرط .٨

: تافيفختلاو مألا لولحملاو ةبرجتلل ةذوخأملا ةّنيعلا٨.١

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

: نيضحتلاو عرزلا٨.٢

طــــسو يف )٥.7( ةـمـــــــقعم ةـــــصام ةطــــساوب لقــــــنت٨.٢.١
نــم للـم1,٠ ،)٤.2( يـــماله طـــسو ىلــع يوـــتحت يرـــتب يتبلع
لولحملا نم للم1,٠وأ ةلئاس ةداملا تناك اذإ ةبرجتلا ةــنّيع
نم اقالطنا بــلعلا ترــضح اذإ .ىرــخألا داوــملا ةــلاح يف مألا
ةدحاو ةبلع ىلإ بلعلا ددع صّلقي نأ نكمي ،فيفخت نم رثكأ
.فيفخت لكل

ةصام لمعتست )٤.2( ىرخأ ماله ةبلع ذخؤت٨.٢.٢
1-٠1 فـــيفختلا نــــم للـــم1,٠ عــــضوـــل )٥.7( ةــــمقعم ىرخأ

داوملا (2-٠1 فـيـفـخـتـلا نـم لــلــم1,٠ وأ )ةـــــلـــــئاسلا داوـــملا(
.)ىرخألا

      نيضحتلا

ةدهاشلا تالالسلا

   يعجرملا طسولا

ةبقارملا جهنم

رايعملا

.م °)1±٠٣( يف ةعاس )27±٣(

سيليتبوس سوليساب
سويروأ سوكوكوليفاتس

ايوص زوتبيرت ماله

يمك

)PR(≤7,٠ ةيجاتنإلا ريرقت
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تافيفخت عم لمعلا ةقيرط داعت ،رمألا ىضتقا اذإ3.٨.٢
.فيفخت لكل ةديدج ةمقعم ةصام لامعتساب ،ىرخأ ةيرشع

عرسأب ةدحوم ةقيرطبو ةيانعب مولوكونإلا عزوي٨.٢.٤
ةقعلملاب ةبلعلا ناردج سمل نود ،مالهلا حطس ىلع نكمم تقو
عـــيمج ءارــــجإل ةــــقعلملا ســــفن لاــــمعتسا نــــكمملا نــــم .)٥.٠1(
رارمتسالاو ربكألا فيفختلاب ءدـبلاب كلذو ةــّنيعلا تاـــفيفخت
نم رـبكألا ةــيمكلا ىلع يوــتحي يذـــلا فـــيفختلا ىتح ماــظتناب
 .ةبرجتلا ةّنيع

ةجرد يف ابيرقت ةقيقد٥1 ةدمل اهنكامأ يف بلعلا كرتت
 .مالهلا لخاد مولوكونإلا صاصتمال ،طيحملا ةرارح

عضوتو ةقيرطلا هذهب ةرضحملا بلعلا بلقت٨.٢.٥
ةدمل نضحت .م°٠٣ يف طوبضم )٥.٣( نيضحتلا زاهج لخاد
.ةعاس )27±٣(

عرز ةـــينقت ةــــطساوب عرزــــلل٠1 ةــــطقنلا رـــظنأ : ةـــظحالم
.يـقلح

: تارمعتسملا ءاصحإ3.٨

راـــتخت ،)8.2.٣( يف ةددـــــحملا نيضحتلا ةدــــم دــــعب١.3.٨
.ةرــــمعتسم٠٠٣ نـــم لــــقأ ىلـــع ،نــــكمأ اذإ ،يوـــتحت يـــتلا مالــــهلا بــــلع

تارمعتسملا باسح زاهج ةطساوب تارمعتسملا عيمج بسحت
تاذ تارمعتسملا جامدإ لضفألا نمو ،رمألا ىضتقا اذإ ،)8.٥(

بنجتي نأ يرورضلا نم ،نكل .باسحلا يف سوبدلا سأر مجح
لكش ىلع تارمعتسملاو ةيذغألا تائيزج نيب طلخلا للحملا

.سوبدلا سأر

ةرمعتسمك ةحاتجملا تارمعتسملا ربتعت نأ بجي٢.3.٨
.ةدحاو

صحفت ،ةحاتجم تارمعتسم دجن نأ عّقوتملا نم ناك اذإ
تارـــــمعتسملا رــــشؤـــتو ةـــعاس8٤ وأ ةــــعاــس٤2 دــــــعب بـــــلعلا
،ةبلعلا عبر نم لقأ تارمعتسملا هذه تــحاتجا اذإ .ةـــيئرملا

تارمعتسملا دعتو حاتجملا ريغ ءزجلا تارمعتسم بسحت
.اهلمكأب ةبلعلل ةقفاوملا

،ةــــــبلعلا عــــبر نـــــــم رـــــثكأ ةـــــــحاــــتجملا تارـــــــمعـــــتسملا تــــــــــطغ اذإ
عيمج ترــــهظأ اذإ .ءاــــصحإلا يف راـــبتعالا نيــــعب ةبلعلا هذــــه ذـــــخؤتال
يــــتلا بــلعلا يف ءاـــصحإلا يرـــجي ،ةــــحاتجم تارــــمعتسم بــــلعلا

ةـــــبرجتلا رـــــيرقت يف ةراــــشإلا عـــم اــــــــهيف ءاــــــصحإلا ءارــــــــــجإ نـــــــــكمي
.جئاتنلا ىلع رثؤت نأ نكمي ةحاتجملا تارــمعتسملا نأــــــب

: جئاتنلا نع ريبعتلا .٩

: ةماع ةلاح باسحلا ةقيرط٩.١

نم هّنأ ةماع ةفصب ردـــقي ،ةـــحيحص ةـــجيتنلا نوـــكت يــــكل
ةدــحاو ةــبلع يف ،لـــقألا ىلـــع ،تارـمعتسملا ءاـــصحإ يرورـــضلا

.لقألا ىلع تارمعتسم٠1 ىلع يوتحت

يف ةدوجوملا ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجأللN ددعلا بسحي
نييلاتتم نيفيفخت نم اقالطنا حجرم لدعمك ،ةبرجتلا ةّنيع
: ةيتآلا ةلداعملا ةطساوب

: ثيح

C∑:2( نيــــتبلعلا يف ةاــــصحملا تارــــمعـــتسملا عوــــمــجم(
نأ ثـــيح ،نيــيلاتتم نيـــفيفختل راــبتعالا نيـــعب نيتذوــــخأملا
.لقألا ىلع تارمعتسم٠1 ىلع يوتحت ،لقألا ىلع ،امهادحإ

V:رتليلملاب ،ةبلع لك يف عوضوملا مولوكونإلا مجح، 

d:نيـــعب ذوــــخأملا لوألا فــــيفختلل قــــفاوـملا فـــيفختلا
رابتعالا

]1=dةبرجتلا ةنيع( ةففخم ريغ ةلئاسلا ةداملل([.

باسح يواسي نأ رظتني ،دحاو فيفخت نم رثكأ لمعتسا اذإ
تارــــــــمـــعتسملا باـــــــسحو2d يـــــناـــثلا فـــــــيفختلل تارــــــــمعتسملا
دحلا  ددحي نأ نــــسحتسملا نـــم .%٠1 ةــــبسن1d لوألا فـــــيفختلل
تارـمعتسم باـــــسحل رــــــبخملا فرـــــط نـــــم ىــــندألاو ىصقألا
.2d يناثلا فيفختلا

وــه1d لوألا فـــيفختلا تارـــمعتسم ددــــع ناـــــك اذإ: لاثم
2d يناثلا فيفختلا تارمعتسم ددع نوكي ّالأ بجي ،٠٥2
.)%٦,٥1(9٣ نم رثكأ الو )%2,٥(٣1 نم لقأ

اذإ ،اذهل .نيربتعم نيمقر ىلإ ةبوسحملا ةجيتنلا روّدُت
اذإو ،قبسألا مقرلا رّيغي ال ،٥ نم رغصأ ثلاثلا مقرلا ناك
قبسألا مقرلا ديزن ،٥ يواسي وأ ربكأ ثلاثلا مقرلا ناك
.ةدحوب

1 نيب روصحم ددعب ةجيتنلا نع رّبعي نأ نسحألا نم
نيمقرب لماك ددع وأ ،٠1 ـل ةبسانملا ةوقلا يف بورضم9,9و
.نيربتعم

ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجألا نمN ددعك ةجيتنلا نع رّبعي
.)ىرخأ داوم ( مارغلاب وأ )ةلئاسلا داوملا ( رتليليملا يف

: ةيتآلا جئاتنلا ءاصحإ يطعأ .لاثم

8٦1 : )2-٠1(رابتعالا نيعب ذوخأملا لوألا فيفختلا يف–
،ةرمعتسم

٤1 : )٣-٠1( رابتعالا نيعب ذوخأملا يناثلا فيفختلا يف–
.ةرمعتسم

∑C

V X 1,1 X d
N =

∑C

V X 1,1 X d
N = = = =

168+14

1 x 1,1 x 10-2

182
16545

0,011
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ماسجألا ددـع نوــكي ،هالــعأ ّنيبم وــه اــمك ةــجيتنلا رـــيودتب
يف وأ رـــتليليملا يف٠1٤ ×7,1 وأ٠٠٠71 ةــــقيقدلا ةـــيوــضعلا
 .ةداملا نم مارغلا

ةطساوب حـطسلا يف تارــــمعتسملا ءاــــصحإ ةــــينقت .٠١
.يقلحلا عرزلا زاهج

: تايمومع٠١.١

ةـــــــقيقدلا ةــــيوـــضعلا ماــــــسجألا ءاـــــصحإ ةــــــــينقتلا هذــــــــه ددــــــــــحت
يناويحلا وأ يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيذغألا يف ةدوجوملا

تارمعتسملا باسحو يقلحلا عرزلا قيرط نع ةئيبلا تاّنيعو
يئاوــه طــسو يف نيــضحتلا دــعب بـــلص طــسو قوـــف وـــمنت يتلا
.)2.1( ،ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجألا فيرعتل ةبسنلاب(

 : أدبملا٠١.٢

ىرــخأ داوــم ةــلاح يف لوــلحملا وأ ةــلئاسلا ةـــنّيعلا عـــضوت
حطس ىلع سديمخرأ ةقلح لكش عابتابو ةرمتسم ةقيرطب
.ةينارود ةكرح ةلكشم مالهلا ةبلع

اــمّلُك اـــئيشف اـــئيش صـــقانتلا يف عزوــــملا مـــجحلا أدـــبي
تاذ ةمقعم ةقيقد ةنقح وأ ربسم( عيزوتلا ةيلمع يف انمدقت
ثــيحب ،ةــبلعلا طــيحم ىلإ زـــكرملا نــم )دــيحولا لاــمعتسالا

صرـــــقلاو عزوـــملا مــــجحلا نيب ةـيدرط ةــــقالع كانه نوــكت
.يقلحلا

لوط ىلع مالهلا قوف تارمعتسملا رثاكتت ،نيضحتلا ءانثأ
بسح ءاصحإلا لاجم رياعي .لئاسلا اهقوف عضو يتلا طوطخلا

 .مالهلا نم قطانملا فلتخم قوف عوضوملا ةّنيعلا مجح

ددـــــــــــــع بـــــــــــسحيو ةــــــّنيعم ةـــــــقطنم يف تارــــــــمعتسملا بــــــــــسحت
باسحلا ىرجي نأ نكمي .رتليلملا يف وأ مارغلا يف تارمعتسملا

.يكيتاموتوأ زاهج ةطساوب

 : )٤( تاففخملاو مألا لولحملاو عرزلا طاسوأ3.٠١

،رـــبسملا مـــيقعتو فـــيظنتل ةـــيتآلا لـــيلاحملا لــــمعتست
لمعتست يذــلا يــقلحلا عرزـــلا ةزـــهجأل ةـــيرورض رــيغ اـــهنكلو
: ديحولا لامعتسالا تاذ ةقيقدلا نقحلا هيف

يوـتحت نأ لمتحملا نـم ناــك اذإ مــقعم ءاــم١.3.٠١
ـل٠8 تابروسلا ددعتم ةفاضإ نكمي ،ةمسد داوم ىلع ةيذغألا

.مجحلا نم 1%

%٥ ـل،موــــيدوصلا تيروـــــلكوـــبيه لوـــــلحم٢.3.٠١
.طشنلا رولكلا نم

: تازيهجتلا٠١.٤

،)٥( ايجولويبوركيملا ربخم يف ةلوادتملا تازيهجتلا

نمضت ةقيرطب طوبضم،يقلحلا عرزلا زاهج٠١.٤.١
وأ للم٥٠,٠ لاثملا ليبس ىلع ،ام ةنّيعل يلكلا مجحلا عيزوت

امومع يوتحتو ،ةبلعلا يف للم٤,٠ وأ للم2,٠ وأ للم٠,1
ليلاحم بسرتو صاصتما ةبقارمل ةيغارف ةخضم ىلع
.زاـهجلا فــطشو رـيهطتو ةيقبتملا لــيلاحملا ةــلازإو تاّنيعلا

٥٣و لاــكساب وــليك٤2 نيـب اروــصحم يـــقبتملا طـــغضلا نوكي
  .)gHmm ٠٦2وgHmm ٠٦1 نيب ( لاكساب وــليك

ةرـــياعم لاـجم وذتارـــمعتسملا باـــسح زاـــهج٠١.٤.٢
.مالهلا نم ةددحملا قطانملا يف عوضوملا ةنّيعلا مجح بسح
 .ءاصحإلل ىرخأ ةيكيتاموتوأ ةزهجأ اضيأ لامعتسا نكمي

لاـمـعـتسالا تاذ ةـمـقــعملا تاــنــّيــعــلــل ةــيــعوأ3.٠١.٤
لمعتست ةثيدح ةزهجأل جذامن كانه.للم٥ اهتعس ،ديحولا
.فطشلاو ميقعتلل ةصاخ ،ةفلتخم ماجحأ تاذ ةيعوأ

لاـــمـــعـــتسالا تاذ ةـــمـــقـــعـــم ةــــقـــيـــقد نــــقــــح٠١.٤.٤
.)يرايتخا( دــــيحولا

نــم )٤.2( ـل اــقـــبــــط،ةرـــضحــم مالـــهــلا بـــلـــع٠١.٤.٥
فاـــــــــــــــــــــــــك كمس ىلع لوـــصحلا صوــصخلا هــجو ىلــع نــسحألا

.ٍوتسم مالهلا حطس نوكي نأو ،بلعلا يف مالهلا نم تباثو
.اهبناوج قيرط نع بلعلا ىلع فرعتلا متي

)٦( : تانّيعلا عاطتقا٠١.٥

)7( : ةبرجتلا ةنّيع ريضحـت٠١.٦

: لمعلا ةقيرط7.٠١

لوــــــــلـحملاو ةـــــبرجـــتلل ةذوـــــــخأـــملا ةـــــــنيعلا١.7.٠١
.)٨.١( : تافيفختلاو مألا

نم ســيل يــقلحلا عرزــلا ةــينقت لاــمعتسا ءاــنثأ ،اــمومع
نم نـكمم ددـــــع لـــــقأ ثــــيح فــــيفخت يأ رـــــيضحت يرورــــــضلا
٣ نيب ،ةمقعم ةصام ةطساوب لقني .ايفاك نوكي تاـفيفختلا

للم٥ همجح مّقعم ءاعو يف ةسناجملا ةنّيعلا نم للم٥و للم
.)٠1.٤.٣( ديحو لامعتسا يذو

ةدمل بسرتت ةسناجتملا ةّنيعلا كرتت ،رمألا ىضتقا اذإ
.يقلحلا عرزلاب مايقلل يفاكلا ءزجلا عاطتقا لبق قئاقد عضب
ةلاح يف .بوبنألا يف دادسنا تائيزج دوجو ثدحي نأ نكمي
ةـيـكـيـتسالـب ساـيـكأ لاـمـعـتساـب حصنــي ،ةررــكــتــم تادادسنا

ريغ تانّيعلل مألا لولحملا ريضحتل ةافصمب ةدوزم ةمقعم
.ةلئاسلا

: طبضلا٢.7.٠١

عنصملا تاميلعتل اقبط زاهجلا طبضي ،رمألا ىضتقا اذإ
: ةبقارم ةصاخ

دي ىــقبت ،اــيكيناكيم لـــغتشت يــتلا ةزـــهجألل ةـــبسنلاب )أ
حيحصلا عافترالا يف لفقلا قوــف لــفقلاب لــغتشت يتلا زاــهجلا

،بسانملا مجحلا عضو نكمي ثيحب

،ةكرحتملا ةحيفصلا زكرم يف ةّنيعملا ةبلعلا دجوت نأ )ب
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،سامتلا دنع ةقيقدلا ةنقحلا وأ ربسملا ةفاح لكشت نأ )ج
،عنصملا تايصوتل اقبط مالهلا حطس عم ةحيحص ةيواز

– )عجرملا( مــلعملا ةـــطقن يف دـــعصيو رـــبسملا لزـــني نأ )د
ةيادبلا ةطقن ةبقارم بجي ،ةينورتكلإلا ةزهجألل ةبسنلاب
.طقف

لاغتشا ءانثأ ربسملا لتخأ وأ فلتأ اذإ تابقارملا هذه داعت
وأ ةمظتنم ريغ ةفصب ةعزوم تابسرت ةطساوب ىري (زاهجلا

قوف دجوي يذلا ةيادبلا ملعم عم ربسملا فاوحل ءيس فصارت
.)زاهجلل ةكرحتملا ةحيفصلا

: عرزلا7.3.٠١

: تايمومع١.7.3.٠١

جذامنلا – ةيوديلا ةزهجألا جذامنل ةيتآلا ريبادتلا قبطت
اقبط اهليغشت مئالملا نمو ،ةيكيتاموتوألا فصن ةثيدحلا
.عنصملا تاميلعتل

لولحمب )٠1.٤.٣( ديحولا لامعتسالا وذ لوألا ءاعولا ألمي
مّقعملا ءاـملاب يــناثلا مــث )٠1.٣.2( موـــيدوصلا تيروـــلكوبيه
،لاــمعتسالا لـــبق رــبسملا فرـــط فـــظني .ةــنّيعلاب ثـــلاثلاو
لامعتساب ةيناث ةدمل فطشي ،عرز لك نيب ربسملا مّقعيو
.مّقعملا ءاملاب ةدحاو ةيناث مث مويدوصلا تيرولكوبيه

ةئبعتلا مامص حتفيو ةــّنيعلل رـــبسملا لزـــني ،فـــطشلا دـــــعب
رـــبسملا فاوــــح نـــم ةـــــــنّيعلا صــــــــتمت .صاـــصـــــتـــــمالا زاـــــــهـــــجل
بوـــــبنألا لــــــخاد لـــئاــــسلا نـــم رـــمـــــتسم دوـــمع لــــــــكـــــــشتي ىــتح
ربسملا ةـفاح نوـــكت .صاــصتمالا زاـــهجل ةـــئبعتلا مامص قوف
.ةئبعتلا زاهج مامص قلغيو ،لئاسلا ىوتسم تحت امئاد
ةـــّنيـــعلاب ظفــــــــتحا يذــــلا زاـــهـــــجلا رادـــــيو ربـــــسملا ةفاـــــح عفرت
ىلــــفسلا ةــــهجلا ،ةـــــكرحتملا ةــــحيفصلا قوف عضويو .اــــهعيزوتل
بناجلا نم اهنم ققحتي اقبسم بوـــــكسملا مالــــهلا ةـــبلعل
حـــطس ىلـــع طــــغض نودـــــب هـــــــتفاح لزــــنت ىتح ربــــسملا لزنيو
ىتح رودت ةــحيفصلا كرـــتتو كّرــحملا لــّـغشي .مالــــهلا ةـــبلع
ءاطغلا داـــعي .اـــيكيتاموتوأ زاهجلا فقوتيو ربسملا عفتري
.ةكرحتملا ةحيفصلا نم بحستو ةبلعلا قوف

لولحمب زاهجلا فطشي ،ةبرجتلل ةنّيع لك تعضخ امدعب
زاهجلا كرــتي .اـــقـــباس هـــــــفصو مت اــمك ءاــملاو تيروــــكوبيهلا

.لامعتسا لك دنع ءاملاب اءولمم

يف عرــشي ،عرزلل دـــحاو فـــيفخت نــم رــثكأ كانه ناـــك اذإ
.ىلعألا فيفختلا

يف ةــــــقيقد٥1 يلاوـــح ةدـــمل ةـــــقلغم اـــــهتيطغأب بــــــلعلا كرـــــتت
.)ميعطتلا( مولوكونإلا صاصتمال طيحملا ةرارح ةجرد

: يقلحلا عرزلا زاهج ميقعت ةبقارم٢.7.3.٠١

ءاملا لامعتساب يقلحلا عرزلا زاهج ميقعت بقاري
.تانّيعلا نم ةلسلس لك صحف دعبو لبق مّقعملا

.)٨.٢.٥( : نيضحتلا٤.7.٠١

: تارمعتسملا ءاصحإ٥.7.٠١

: ءاصحإلا ةكبش٥.١.7.٠١

.ةبلعلا داعبأ بسح ءاصحإلل نيتكبش كانه

هرطق فافش صرق لكش ىلع ءاـــــصحإلا اتكبش رهظت
لمعتسي ،ملم٠9 اهرطق يتلا بلعلل ةبسنلاب نكل ملم٠٥1
لمعتست .ملم٠9 هرطق يذلا صرقلل يلخادلا ءزجلا طقف

تاــميلعتل اـــقبطو زاــــهجلا عـــم ةـــملتسملا ءاــــصحإلا تاكبش
ةبلع قوف تارمعتسملا ددع طبرل ةكبشلا لمعتست .عــــنصملا

يف عزوملا مولوكونإلا مجح بسح يقلح لكشب ةعورزم
.ءاصحإلا قطانمل ينايبلا ليثمتلا يف ةلثمألا رظنا .ةيادبلا

ءاصحإلا قطانمل ينايبلا ليثمتلا

للم٥٠٠٠,٠ —c3ةقطنمللم٥١٠٠,٠ —b3 ةقطنم

للم٥٢٠٠,٠ —a3ةقطنمللم٨3٠٠,٠ —c٤ ةقطنم

للم٠٦٠٠,٠ —b٤ةقطنمللم٠٩٠٠,٠ —a٤ ةقطنم
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٥7 نم ىلعأ ةاصحملا تارمعتسملل يلامجإلا ددعلا ناك اذإ
ةرمعتسملا ةقطنم يف تارمعتسملا ءاصحإ نم ىهتنا اذإو
أطخ ببسب لقأ ةماع تارمعتسملا هذه ددع نوكي ،نيرشعلا
.تارمعتسملا نم ريبك ددع رثاكتب طبترملا قباطتلا

ىتح طيحملا نم ةبيرقلا ةيقلحلا ءازجألا ءاصحإب ىصوي
بــــــسحت .ةرـــــمعتسم٠٥ نــــع لــــقي ال يلاــــمجإ ددـــــــع ىـــــصحي
هذه مجح ىلع ةاصحملا تارمعتسملا ددع ميسقتب ةجيتنلا
.قطانملا

نوكي ،ةبلعلا لماك ىلع ةرمعتسم٠2 نم لقأ تيصحأ اذإ
تارـــــمعتسملا ددـــــع ناــــك اذإو.اـــيلاع ءاـــصحإلل ةــــقثلا لاـــجم
،لاثملا ليبس ىلع ،ىلوألا ةقطنملا يف٥7 نم ىلعأ ةاصحملا
٠٠٠٠٠٣ > بيرقتلاب اهّنأك ةجيتنلا لجست،c٣ ةقطنملا

.للم /ةرمعتسم

تارــــــمـــعـــتســــملا ددـــــع لــــــيــــجــــستو صـــحف٥.٤.7.٠١
ةــــطـــساوــــب( رـيرـــقـــــــتـــلا يف يــــــــقـــلــــح لـــــــــكشب ةــــعورزملا

: )ينورتكلإلا ءاــــــــــصحإلا زاـــــــــــهج

لامعتساب ةبقارملا ىرجت نكل ،عنصملا تاميلعت عبتت
يلوألا لاــــــمعتسالا ءاـــنثأ ،لـــقألا ىلــــع )٠1.7.٥.٣( يودـــــي جــــهنم
.ةديدج ةيئاذغ ةدام صحف دنع وأ زاهجلل

: جئاتنلا نع ريبعتلاو باسحلا٠١.٨

لجست .يقلح لكشب ةعورزملا تارمعتسملا ددع بسحي
يف يقلح لكشب ةعورزملا تارمعتسملا ددع اهنأب ةجيتنلا
  .ةلاحلا بسح ،مارغلا وأ رتليلملا

   

     
       

   

     

       
     
       

       
     

   

:ةبقارملاو ةرياعملا٥.٢.7.٠١

ليلد يف ةكبشلا قطانم فلتخمل ةقفارملا ماــجحألا ددــحت

بجي ،ةقيقد ةرياعم زاجنإل يقلحلا عرزلا زاهجل تايصوتلا

فرـــــط نــــم ةــــكبشلا قـــطانمل ةــــقفاوـــملا ماـــجحألا بــــقارت نأ

.ةربخ هل صخش

ازيكرت11 رّضحي ،ةقطنم لكل ةقفاوملا ماجحألا ةبقارمل

٣٠1و للــــم/ةـــيلخ٦٠1 نيـــب روــــصحم لاـــــجم يف ايرــيتـــكب

اــيريتكبلا نم لوـــلحمل1+1 تاــــفيفختب مايقلاب للم /ةـــيلخ

ددحم وه امك نيترم تافيفختلا عيمج عرزت .ةحاتجم ريغ

ســــفن لاــــمعتساب يــــقلحلا عرزــــــلا زاـــــهج ةـــــطساوــب ،)8.2( يف

قـــــفاوملا مــــجحلا بــــسحي .نيــــضحتلا زاــــهــج ســـــفنو طــــسولا

:  ـب ةاطعم ،ةكبشلا نم ةاصحملا ةقطنملاب

: ثيح

V :رتليلملاب( ةكبشلا نم ةنّيعم ةقطنم مجح وه(،

AC :ةقطنملا هذه يف ةاصحملا تارمعتسملا ددع وه،

lmC :رتليلملاب تارمعتسملل يقيقحلا ددعلا وه.

عرزـــلا زاـــهـــج قـــيرـــط نـــع عوضوملا يلكـــلا مـــجحلا بقارـــي
2± ةقدب يليلحت نازيم قوف ةعزوملا ةيمكلا نزوب يقلحلا

.غلم

تارــمــعــتسملا ددــع لــيــجستو صحــف3.٥.7.٠١
: ريرقتلا يف )يودي جهنم( يقلح لكشب ةعورزملا

اءدب قطانملا ىقتنتو .ةكبشلا قوف ةعورزملا ةبلعلا ّهجوت
.ةرمعتسم٠2 ءاصحإ ةياغ ىلإ زكرملا ىتح جراخلا نم

ةـــقطنملا يف ةدوــجوملا تارـــمعتسملا ءاـــصحإ يف رـــمتسي
اهيف تظحول يتلا )ةقطنملا نم ءزج يف وأ ةــــقطنملا يف يأ(
ةــقطنملا مــقر اذــكو ددــعلا لــجسيو .٠2 نورشعلا ةرمعتسملا
لاـــــثملا لــــيبس ىلـــــع( نورــــــشعلا ةرــــــمعــــتسملا يوـــــحت يـــتلا
c٣ ,b٣ ,a٣ ,c٤ ,b٤ ,aقطانمل ينايبلا ليثمتلا يف نّيبملا )٤
ةــــــهجلا نـــم ،ةـــقطنملا ســــفن يف باـــسحلا ىرـــجي .ءاــــصحإلا
ىلع نيتقطنملل يلامجإلا ددعلا مسقيو ،ةبلعلا نم ةسكاعملا
يطعي يذلاو ،نيتقطنملا كلت يف عضو يذلا فورعملا مجحلا

.رتليلملا يف تارمعتسملا ددع

CA

C ml

V =


