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ةراجتلا ةرازو

02قفاوملا٩٣٤١ماعيناثلاعيبرلوأيفخرؤمرارق
رورولكلا ةرياعمجهنملعجي ،7١02 ةنسربمسيد

قيرطنعتاموركـلاعمةضفلاتارتنبءاملايف
.ايرابجإ ،”رهوم“ ةيرتميرتيت ةينقت

––––––––––––
،ةراجتلاريزوّنإ

يفخرؤملا٣٤2-٧١مقريسائرلاموسرملاىضتقمب –
٧١٠2 ةـــــــــنستشغ٧١قــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلايذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأنييعتنمضتملاو

يفخرؤملا٩٣-٠٩ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
قلعتملاو٠٩٩١ ةنسرـياـنـي٠٣قـفاوملا٠١٤١ ماـــعبجر٣

،ممتملاولدعملا ،شغلاعمقو ةدوجلا ةبقارمب

يفخرؤملا٣٥٤-2٠ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحييذلا2٠٠2 ةنسربمسيد١2قفاوملا٣2٤١ ماعلاوش٧١

،ةراجتلاريزوتايحالص

يفخرؤملا٥2١-١١ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
١١٠2 ةــنسسراـــم22قــفاوملا2٣٤١ ماـعيناـثـلاعــيــبر٧١
،يرشبلاكالهتسالل ةهجوملا هايملا ةيعونبقلعتملاو

يفخرؤملا82٣-٣١ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا٣١٠2 ةنسربمتبس٦2قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلايذ٠2
ةــياــمــح دصقرـــباـــخملا داـــمـــتـــعاتاـــيـــفـــيـــكوطورش ددـــحـــي
،شغلاعمقوكلهتسملا

يفخرؤملا2٦-٧١ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
٧١٠2 ةـنسرـيارـبـف٧قــفاوملا8٣٤١ ماــعىلوألاىداــمــج٠١
ةينفلاحئاولل ةــــقــــباـــــطملا مسوعضوطورشبقـــــلـــــعـــــتملاو
،ةقباطملاب داهشإلاتاءارجإ اذكو هصئاصخو

يذ22يفخرؤملاكرتشملايرازولارارقلاىضتقمبو –
ددحييذـلا٦٠٠2 ةنسرـياـنـي22قـفاوملا٦2٤١ ماـع ةــجحلا

ةـيـعـيـبـطـلا ةـيـندـعملا هاـيملا اـهـيوـتحتيتـلارصاــنــعــلابسن
حومسملاتافاضإلاوأ اهتجلاعمطورش اذكوعبنملا هايمو
،ممتملاولدعملا ،اهب

:يتأي امرّرقي

موسرملانم٩١ ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةداملا
٠٣قفاوملا٠١٤١ ماعبجر٣يفخرؤملا٩٣-٠٩ مقريذيفنتلا

اذهفدهي ،هالعأروكذملاو ممتملاولدعملا ،٠٩٩١ ةنسرياني
تارـــــتنب ءاــــملايفروروــــلكلا ةرـــــــياعمجــــهنملــــعجىلإرارــــــقلا
ةـيرـيـتـمـيرــتــيــت ةــيــنــقــتقــيرــطنــعتاــمورــكــلاعــم ةضفــلا
.ايرابجإ ،”رهوم“

تارتنب ءاملايفرورولكلا ةرياعملجأنم :2 ةداملا
،”رهوم“ ةيرتميرتيت ةينقتقيرطنعتاموركلاعم ةضفلا

اذهل ةدمتعملاكلتوشغلاعمقو ةدوجلا ةـبـقارـمرـباـخـمّنإف
قفرملاقحلملايفنيبملاجهنملالامعتساب ةمزلم ،ضرغلا

.رارقلا اذهب

دنعرـبـخملافرـطنـمجهـنملا اذـهلـمـعـتسينأبجـي
.ةربخ ءارجإبرمألا

ةـّيـمّسّّرـلا ةدـيرجلايفرارــقــلا اذــهرشنــي :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماعيناثـلاعـيـبرلوأيفرـئازجلاـبررـح
.٧١٠2 ةنسربمسيد٠2

يدارمنب دمـــــحم

––––––––––––

قحلملا

عم ةضفلاتارتنب ءاملايفرورولكلا ةرياعمجهنم
.”رهوم“ ةيرتميرتيت ةينقتقيرطنعتاموركلا

:قيبطتلالاجم .١

رورولكلا ةرياعمل ةيرتميرتيت ةينقتجهنملا اذه ددحي
تاموركلاعمةضفلاتارتنلامعتساب ءاــمـــلايفبئاذـــلا

روروــــلكلل ةرـــــشابملا ةرــــياعمللجــــهنملا اذــــهقــــبطي .رــــشؤمك
٠٠٤ىتح اذكو ،ل/غـلـم٠٥١ول/غلم٥نيبحوارتتزيكارـتـب
فيفختبوأ ،ربـكأ ةـعستاذ ةـحاـحس اـنـلـمـعـتسا اذإل/غـلـم
.ةنّيعلا

ةــــــثولم هاــــــيمىلـعجـــــهنملااذـــــهقــــبطيال :ةـــظحالم
ببــــسب ،روروــــــلــــكــــلانـــــم ةــــــفـــــيـــــعض ةـــــبسنتاذ ةرـــــــــثـــــكـــــب
.ةدــــيدعتالـــــخادت
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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
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icρرتللايف مارغيليملابرورولكلازيكرتوه،

20

ضايبىلع ةبرجت2.٦
،)٦.١(يفحضوـموـه اـمـكضاـيـبىلعلوــلــحــمرــياــعــي

ةذوــــخأملا ةـــنّيعلانــــمالدــــب ءامــــلانـــــمللم٠٠١لاـــــــمعتساب
.ةبرجتلل

للم2,٠ضايبىلع ةبرجتلا ةجيتنزواجتتالنأبجي
ةواقننمققحتـي ،سكـعـلا ةـلاـحيف .)٤.١( ةضفلاتارتـننـم
.ءاملا

جئاتنلانعريبعتلا .7
،رتللايف مارغيليملاـبicρ ،رورولكلازيكرتنعرـّبـعـي

: ةيتآلا ةلداعملابىطعت

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

.تبثملا ةردقنيسحتلفشاك٤.٦

تانوبراكونيجورديهوأ )٣OCaC( موــــــــــيسلاكلاتاـــــــــــنوبرك
.قوحسملكشىلع )٣OCHaN( مويدوصلا

ةساسح ةضفلاليلاحموتابيكرـتعـيـمـج : ةظـحالـم
.دلجلاقوف ةتقؤم ءارمسعقب ةضفلاحالمأثدحت .ءوضلل

:تازيهجتلا .٥
:كلذيف امبرباخملايف ةلوادتملا ةزهجألا

.للم٥2 ةعستاذ ةحاحس

:لمعلا ةقيرط .٦
: ةرياعملا٦.١
ّدج ةيمكوأ ،ةنّيعلانمللم٠٠١ ةصام ةطساوبلخدي

نـم ةـلوسبـكلـخاد)aV مـجـح(لـلـم٠٠١ىلإ ةففـخـم ةـلـيـلـق
،يطورـخـمرشيـبيفوأ ةـلـجوـحيفوأضيـبألانيلسروـبــلا

.ضيبأعاقىلع ةعوضوم

اّمإلدعي ،٥,٩و٥نيبروصحمريغ ةنّيعلا )Hp(ناك اذإ
لوــــلــــحـــــموأ )٤.٤(كيرــتــيــنــلاضمــحلوــلــحــملاــمــعـــتساـــب
مجحلالجسيو ةجاحلابسح ،)٤.٥( مويدوصلا ديسكورديه
.هيلعلصحتملا

زيكارتب ةنّيعلالخاد موينوـمألاتاـنوـيأكاـنـهناـك اذإ
.٧و٥,٦نيب )Hp( ـلالّدعي ،ل/غلم٠١نمربكأ

رخآ ءزجعطتقي مـث ،ةـيـجذوـمـن ةـنـّيـعىلع )Hp(لّدعـي
ليلاحمتايمكسفنفاضت ،)Hp(سايقنودب ةرملا هذهو
.ديسكورديهلا/ضمح

نيسحتلجأنمو ،٥نملقأ )Hp( ـلاناك اذإ : ةظحالم
ةطساوـب )Hp( ـلاليدعت دـيـفملانـمنوـكـي دـق ،تبـثملا ةردـق
مويدوصلاتانوبراكونيجورديهوأ مويسلاكلاتاـنوـبروـك
)٤.٦(.

بسارلعجت ةقيرطب ةفاضملا ةيمكلاراتختنأبجي
.ةرياعملا دعب ةنّيعلايفىقبيتانوبركلا

موــــــيساتوبـلاتاـــــمورـكرــــــشؤمنــــــملـلـم١فاــــــضي
نـــــم ةرــــــطق دــــــــعبةرـــــــطق ةـــــــفاضإبلوــــــلحملارــــــياعيو )2.٤(
رمسأ انوـــــل ةنـــــّيعـلا ذــــــخأتىــــتـح ةـــــضفـلاتارـــــتـنلوــــــلـحـم
.)sV مجح(ّرمحم

لولحمنم ةرطق ةفاضإ دعبنوللا اذهيفتخينأبجي
.)٤.٣( مويدوصلارورولك

روروـــــــلكلوـــــــــلحمعــــــمرـــــــياعملالوـــــلحملالـــــــــمعتسي
.ةيلاتلا ةرياعملل دهاشك مويدوصلا

لاـــــمعتسابوأ ةعطتقم ةنّيعرـغصأعـم ةرـياـعملا داـعـت
دقللم٥2نــــــــمرـــــثكأناـــــك اذإ ،رـــــبكأ ةـــــــعستاذ ةــــــحاحس
.هلامعتسامت

aVةـــــبرجتلل ةذوـــــخأملارــــتليليملاب ةــــنّيعلا مــــجحوه
نيــــعبتاـــــــفيـفـخـتـلا ذـــــــخأبــــــــجـي ،ىـــــصقأ دــــــحـكلـلـم٠٠١(
،)راـــــــبتعإلا

bVرتليليملاب )٤.١( ةضفلاتارتينلولحـم مـجـحوـه
،ضايبىلع ةبرجتلا ةرياعمللمعتسملا

sVرتليليملاب )٤.١( ةضفلاتارتينلولحـم مـجـحوـه
،ةنّيعلا ةرياعمللمعتسملا

Cاربعم ةضفلاتارتنلولحمليقيقحلازـيـكرـتـلاوـه
،رتللايف٣ONgAنملوملاب هنع

:لوحتلالماعموه

.لوم/غلم٣٥٤٥٣=
دعب دادعأ٣عمطقف ،ل/غلم١بيرقتب ةجيتنلاىطعت

.ةلصافلا

≈

ƒ

ƒ


