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٢6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٨
3م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٧

ماـــع مّرحــــم٩٢ يفخّرؤــــــم٢6٢–٩١ مــــــقر يــــــــسائر موسرم
نمـــضـــــتي ،٩١٠٢ ةنــــــس رـــبمــــــتبـــــس٩٢ قـــــفاوـــــملا١٤٤١
ةموكح نيب نواعتلا لوح ماعلا قافتالا ىلع قيدصتلا
ةّيـبـعّشلا ةـّيــــطارـقــــمـيّدـلا ةـّيرـئازــــــجلا ةـّيروـــهـمجلا

رئازجلاب عّقوــملا ،اناوـــــستوب ةيروهمج ةـــــموـــــكحو
.٤١٠٢ ةنس ويام6٢ يف

––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠١و٩–١٩ ناــتداــــملا امـــــــــيـــس ال ،روـــــتـــــــــسدلا ىلع ءاــــنبو–
،هنم)٦ ةرقفلا(

ةموكح نيب نواعتلا لوح ماعلا قافتالا ىلع عالـــطالا دعبو–
ةــموــــــــــكحو ةّيبعّشلا ةّيــــطارقــــــميّدلا ةّيرئازـــــجلا ةّيروـــــــهـــــمجلا

وـــــــــياـــم٦2 يف رئازــــــــــجلاب عّقوـــــملا ،اــــناوـــــــــستوب ةّيروهـــــمـــــج
،٤١٠2 ةنس

: يتأي ام مسري

نواعتلا لوح ماعلا قافتالا ىلع قّدــــــــــــــصي: ىلوألا ةداــــــملا
ةّيبعّشلا ةّيطارــــقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهــــــمجلا ةموــــكح نيب
ويام٦2 يف رئازجلاب عّقوملا ،اناوـــــستوب ةّيروـــــهمج ةموكحو

ةّيروهـــــمــــجلل ةّيــــمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف رشــــــنيو ،٤١٠2 ةــــنـــــس
.ةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيمـــــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رــــشــــني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

ةيروهمجلا ةموكح نيب نواعتلا لوح ماع قافتا
ةّيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

اناوستوب

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح ّنإ
نيفرطلاب " هاندأ امهيلإ راشملا( اناوستوب ةّيروهمج ةموكحو
،)درفملا ةغيصب فرطلاو "نيدقاعتملا

امهنيب نواعتلاو ةقادصلا تاقالع زيزعت يف امهنم ةبغر
لداـــــــبـــــــتملا مارـــــــــتــــحالاو ةاواــــــســــملا ئداــــــــــبـــــــم ساــــــــــسأ ىلع
مـــهاـــــفـــتلا قـــيــــمــــعــــتل يــــــنـــــطولا امــــهلالــــقتــــساو امــــهـــــتدايـــــسل
،امهنيب

،ةيرحلا ميق نيدقاعتملا نيفرطلا مساقتب امهنم اكاردإو
فادهألاب امازـــتلاو ،نوناــــقلا ةدايــــسو ةلادــــعلا ،ّةيــــــطارــــــقميدلا

داحتالل يســـيسأتلا دقــــــعلا يف اهـــــيلع صوــــــصنملا ئدابــــملاو
،يقيرفإلا

نواعتلا تالاجم عيوـنتو عيـــــسوــــتب امهــــــنم امازــــــتـــــــــلاو
يف يعاـمـتـجالا مدـقـتـلاو ةـمادـتسملا ةـيـمـنـتـلا قـيــقحت فدــهــب
،نيدلبلا

: يتأي ام ىلع اتقفتا دق

ىلوألا ةداملا

فدهلا

ليعفت دصق نواعت تاقالع ءاسرإ ىلإ قافتالا اذه فدهي
.نيدقاعتملا نيفرطلا نيب تاقالعلا

٢ ةداملا

نواعتلا تالاجم

تاعاطقلا نيدقاعتملا نيفرطلا نيب نواعتلا لمشي .١
: ةيتآلا

،ةعانصلاو ةراجتلا–أ

،يشاوملاو تاناويحلا ةيبرتو ةعارزلا–ب

،ةئيبلا ىلع ةظفاحملاو ةيعيبطلا دراوملا–ج

،مجانملاو نداعملا–د

،ةقاطلا–ـه

،تالاصتالاو لقنلا–و

،ةحايسلا–ز

،ثبلاو مالعإلا–ح

ةيلودتاقافتاوتاّيقافتا
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6 ةداملا

ةمظتنم ةيسايس تارواشم ةيلآ ءاشنإ

ةيسايس تارواشم ةــــيلآ ءاـــــسرإ ىلع ناــــفرــــطلا لمعي –١

نوؤشلا ةرازوب نيضوفملا نيلوؤسملا نيب ةلاعفو ةمـــظــــتنم

ةّيبـعّشلا ةّيطارقـــــميّدلا ةّيرئازــــــجلا ةّيروهـــــمــــجلل ةيـــــجراــــخلا

ةـــــــّـيروهـــــــمــــجل يلودلا نواـــــــعتلاو ةيــــجراــــخلا نوؤــــــشلا ةرازوو

يف ةدحاو ةرـم نوضوفملا نولوؤـــــــسملا عمـــــتجيو .اناوستوب

لئاسملا اذكو ةيئانثلا تاقالعلا لوح تارواــــشم ءارجإل ةنــــــسلا

.كرتشملا مامتهالا تاذ ةيلودلاو ةيوهجلا

،ةيسامولبدلا ةانقلا قيرط نع ،نيفرـــطلا نم ايأ نكمي –2

.ةيئانثتسا تاعامتجا ءارجإ بلط

امـــــــــــهتاـــــثعب نيب تالاــــــصـــتا ةــــماـــــقإ ناــــفرــــطلا عـــــجـــــشي –٣

تامظنملا ىدل ةمئادلا تاثعبلا اذكو ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

مامتهالا تاذ لئاسملا لوح رظنلا تاهجو لدابت دصق ،ةيلودلا

.كرتشملا

نيب هلـــــــيـــــهــــستو نواـــــعــــتلا عيـــــجــــشت نافرـــــطلا ىلوـــــتـي –٤

تاقالعلا لوـح ثوـحبلاو نيوـــكتلاب ةفّلــــــكملا امــــهتاســــسؤــــم

.ةيلودلا

: نم ًّالك تارواشملا عوضوم لمشي –٥

،يئانثلا امهنواعت قيمعتب ةقلعتملا لئاسملا )أ

رارقتـــسالاو نمألاو ملــــسلا ةيقرتب ةقلعـــــتملا لئاـسملا )ب

و ،ةيقيرفإلا ةراقلا يف ةيمنتلاو نواعتلا اذكو ،نييلودلا

.كرتشملا مامتهالا تاذ ىرخألا ةيلودلا لئاسملا )ج

٧ ةداملا

نواعتلل ةمئاد ةكرتشم ةنجل ءاشنإ

نواعتلل ةمئاد ةكرتشم ةنجل نادقاعتملا نافرطلا ئشني –١

.قافتالا اذه ذيفنتل

ةكرتشملا ةنجللا يف هدفو ةليكشت دقاعتم فرط لك ددحي –2

.نواعتلل ةمئادلا

ةدحاو ةرم نواعتلل ةمئادلا ةكرتشملا ةنجللا عمتجت –٣

،رئازــــــــجلا يفو اناوستوب يف ،بوانـــتلاب ،ةيداع ةرود يف نيتــنــس لك

،ةيلاملا–ط

،ةحصلا–ي

،ةفاقثلاو ةيبرتلا–ك

،ةضايرلاو بابشلا–ل

،نوناقلا–م

،عافدلاو نمألا–ن

،ةيلحملا تاعامجلا ةرادإ–س

،ةيرشبلا دراوملا ةيمنتو نيوكتلا–ع

نيفرطلا نيب نواعتلاب ةلصلا تاذ تامولعملا لدابت–ف

و ،نيدقاعتملا

.ةينقتلاو ةيملعلا فراعملاو ءاربخلا لدابت–ص

اذه قاــــطن نم اعــــسوي نأ نيدقاــــــعتملا نيـــفرطلا نكــــمي .2

.كرتشم قافتاب ىرخأ تاعاطق ىلإ قافتالا

٣ ةداملا

ةصصختملا ةيعاطقلا تاقافتالا

هنايري دق قافتا لك امرـــــبي نأ نيدقاــــعتملا نيفرطلا نكــــمي

ةصــصـــختملا تاعاــــطقلا يف نواــــــــــــعتلل يلعفلا ذيفنـــــتلل ايرورض

.قافتالا اذه يف ءاج امل اقفو ةينقتلا تالاجملا وأ

٤ ةداملا

نواعتلا لاكشأ

لك ةيقرتل ةمئالملا تاـــيلآلا نادقاعـــــتملا ناـــــــفرطلا عـــــضي

تاسسؤم وأ تاـــــكرـــش وأ تايــــعــــمج نيــب نواــــعــــتلا لاكـــــــــشأ

ةلدابتملا ةعفنملاب امهيلع دوعي ماظن ءاــــسرإ ةيغب ،امــهيدلب

.امهنيب اميف نواعتلا ةيقرتو عيجشت ىلإ فدهيو

٥ ةداملا

قيسنتلا تائيه

ةّيرئازـــــــجلا ةّيروهمـــــجلل ةيــــجراــــخلا نوؤــــــــــــشلا ةرازو ّنإ

نواعـــتلاو ةـــيجراـــــخلا نوؤــــشلا ةرازوو ّةيبــــــعّشلا ّةيطارقميّدلا

ناتلوؤسملا ناتــــسسؤملا امه اناوــــستوب ةّيروهـــــمجل يلودلا

.هذيفنتو قافتالا اذه قيسنت نع
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نيدقاعتملا نيــــــفرــــطلا دـــــحأ نم بلـــــطب ةــــيئانثــتــــسا ةرود يف وأ

.هداقعنا بلطي يذلا فرطلا يئانثتسالا عامتجالا فيضتسيو

ةكرتشملا ةنجلل ةيداعلا تاعامتجالا داقعنا خيرات ددحي –٤
.نيدقاعتملا نيفرطلا نيب قفاوتب نواعتلل ةمئادلا

ةنجلل يداعلا عامتجالا فيضتسي يذلا فرطلا لفكتي –٥
دفولل يلخادلا لقنلا فيراصمب نواعتلل ةمئادلا ةكرتشملا
ةنامألا تابيترت ةيلوؤــــسم هقــــتاع ىلع ذــــخأي اــــمك ،فيـــــضلا

.ىرخألا ةيكيتسجوللا نوؤشلاو قئاثولا ريضحتو

عامتجا لك لامعأ لودج ىلع نادقاعتملا نافرـطلا قفتي –٦
ةاــــــــنــــــــقلا قـــيرــــط نع ،نواـــــعــــــتلل ةــــمئادلا ةكرــــتـــــــــشملا ةنـــــــجلل
.عامتجالا داقعنا لبق ،لقألا ىلع ،ارهش ،ةيسامولبدلا

ةمئادلا ةكرتــشملا ةنجللا تايــــصوتو تارارــــق نّودت –٧
ءارزولا فرــــط نم عـــــّقوي "هيلع قفــــتم رــــضحم" يف نواـــــــعتلل
نينيعملا مهيلثمم فرط نم وأ ةيجراخلا نوؤشلاب نيفلكملا

.دوفولل ءاسؤرك انوناق

ةمئادلا ةكرتشملا ةنجللا تاعامتجا تايصوت عضوت –8
نيفرــــطلا ىدل قيـــــسنــــتلا تائيـــــه فرـــصت تــــحت نواـــــعــــتلل
.ذيفنتلل نيدقاعتملا

،اهناروطيو ةبقارملا ةيلآ ىلع نادقاعتملا نافرطلا قفتي –٩
 .قافتالا اذهل يلعفلا ذيفنتلا نامضل

٨ ةداملا

نواعتلل ةمئادلا ةكرتشملا ةنجللا ماهم

: ةيتآلا ماهملا نواعتلل ةمئادلا ةكرتشملا ةنجللا لّوخت

نيفرطلا نيب نواعتلا جمارب ةعباتمو هيجوتو ديدحت–أ
اذه يف اهيلع صوصنملا ةصاخلا تالاـجـــملا يف نيدــــــقاعــــتملا
،قافتالا

نيـــــــفرـــطلا تارارـــــق ذيـــــفـــــنت يف تاروـــــطــــتلا ةـــعباـــــتم–ب
و ،نيدقاعتملا

.نواعتلل ةديدج تالاجم حارتقا–ج

٩ ةداملا

تاعازنلا ّلح

ريـــــــســـــفت صوــــصــــخب ،تاـــــفالــــخ وأ عازـــــن يأ ةــــيوــــست مـــــتت
ربع ضوافتلاو رواشتلا قـــيرط نــــع ،قاــــفتالا اذه ذيـــــــفنـــــت وأ
.نيدقاعتملا نيفرطلا نيب ةيسامولبدلا ةانقلا

٠١ ةداملا

ليدعتلا

،نيدقاعتملا نيفرطلا نيب قفاوتلاب قافتالا اذه ليدعت متي
لخدتو ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع تاركذملا لداــبت قيرـــــط نع
صوــصـــنملا طورــــشلا سفـــنب ذيفــــنتلا زّيح تاليدـــــــــعتلا هذه
.هاندأ١١ ةداملا يف اهنع

١١ ةداملا

ذيفنتلا زّيح لوخدلا

رخآ خيرات نم ارابــتعا ذــــيفــــنتلا زّيح قافـــــتالا اذــــه لـــــخدي
ايباتك ،رخآلا فرــطلا دقاعــــتم فرط لك هبجوـــــمب ّغلبي راعــــشإ

ةصاخلا ةينوناقلا تاءارجإلا مامتإب ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو
.ضرغلا اذهل ةبولطملا هب

٢١ ةداملا

ءاهنإلاو لوعفملا نايرس

،تاونس )٠١( رشع ةدمل لوعفملا يراس قافتالا اذه ىقبي
دحأ مقي مل ام ةـيلاتـــــتمو ةيواــــــستم تارتفل ايئاقـــــلت ددــــجيو
ربعو ايباتك ،رخآلا فرـــطلا راــــطخإب نيدقاعـــــتملا نيــــفرــــطلا
،قافتالا اذهب لمعلا ءاـــــهنإ يف هتـــــيـــــنب ،ةيــــــساموـــــلبدلا ةاـــــنقلا

ددــــــحملا خيراتلا نم ،لـــــقألا ىلع ،رهـــــشأ )٦( ةتـــــس لبـــــق كلذو
.هئاهنإل

ماـــــــــــكحأو هماـــــــكحأ ّنإف ،قاــــفتالا اذـــــهب لمعلا ءاهــــــــتنا دنع
مت لصــــــفــــنم بيـــترــــت وأ قافــــــتا وأ دــــــقــع وأ لوكوــــــــتورــــــــب يأ
يف كـــلذو ،ةمئاــــــــــقلا تاــــــمازـــــتلالا ىقــــبت ،هبــــــجوــــــمب هـــــــــمارـــــبإ

اذهل اقفو اهيف عرــــش يتلا تاطاــــشنلا لامكــــــــــــتسا مدع لاح
.قافتالا

اينوناق نالّوـــــخملا ،هاـــــندأ ناعـــــّقوـــــملا ماــــــق ،كلذل اــــــتاـــــــبثإ
قاـــــــــــفـــــتالا اذــــــه ىلع عــــــيقوــــــتلاب ،امـــــهيـــــتموــــكح فرــــط نـــــم
.همتخو

نيتـــخـــــسن نـــم ،٤١٠2 ةنـــــس وــــياـــــم٦2 يف رئازــــــــجلاب رّرح

نيصنلا الكلو ،ةيزيـلـــجنإلاو ةيــــبرــــعلا نيتــــــغللاب نيــــتــــيلـــــصأ

 .ةينوناقلا ةيجحلا سفن

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

ةرمامعل ناطمر دّيسلا

ةيروهمج ةموكح نع
اناوستوب

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو
يلودلا نواعتلاو

.س . ت ودناف دّيسلا
يناميليكس
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ةّيميظنتميسارم

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

٤٠-٤٣

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

....عبارلا  مسقلا عومجم

18.300.000

18.300.000

١٤٤١ ماع رفص٧ يفخّرؤم٧6٢–٩١ مقر يـــــسائر موــــسرم
لـيوـحـت نـمــضــــتي ،٩١٠٢ ةنـــــس رـــبوــــتكأ6 قــــفاوــــملا
.ةلودلا ةينازيم يف داـمتعا

–––––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

2٠١و٦–١٩ داوـــــــــــــــملا امّيـــــس ال ،روـــــتـــــــــسدلا ىلع ءاـــــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤١و )٦ ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤــــــملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضـــــــــتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قــــفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيـــبر٩١ يف خّرؤــــملا8١–8١ مـقر نوــــناـــــقلا ىــــضــــــتــــــقمبو–
نمضتملاو8١٠2  ةنس ربـمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامــج١2 يـف خّرؤــــــملا يـــسائرلا موـــــسرملا ىضـــتقمبو–
نمــضتملاو٩١٠2 ةنــــس يفــــناج82 قــــفاوـــــــملا٠٤٤١ ماع ىلوألا

فيـــــلاــــكــــــــــتلا ةينازـــــيمل ةصــــصـــــخملا تاداــــــمــــــتعالا عــــيزوــــــت
ةيــــلاــــملا نوــــناــــق بجوـــمب ريــــيستلا ةيــــنازــــيم نــــم ةــــكرتــــــــشملا
،٩١٠2 ةنسل

 : يتأي ام  مسري

هردــق دامـتعا٩١٠2 ةنـس ةينازيم نـم ىغـلي : ىلوألا ةّداـملا
راـــنــــــــــــيد فلأ ةئامـــــــــــعبرأو اـنوــــــيـــــــــلــــــم نوـــــناــــــمــــــثو ةتــــــــــــسو ةئاـــــــــمعــــــــبرأ
ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.٠٠٤.٦8٤(
."عّمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن"١٩–٧٣ مقر بابلا يفو

هردــق داــمـتعا٩١٠2 ةنــــس ةـينازــــيمل صــــصــخـي :٢ ةّداـملا
راــــنـــيد فلأ ةئامـــــعبرأو انوــــيلم نوناــــمثو ةتــــسو ةئاــــمعبرأ
تارازولا  رــيـــــــيست ةـــــينازــــــيـم يــف دـّيــــــقـــــي )جد٠٠٠.٠٠٤.٦8٤(
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يــف ةــنّيبملا باوــبألا يــفو

ةـّيمسّرلا ةديرـــجلا يـف موـــــسرــــملا اذــــــه رــــشـــــني:٣ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ربوتكأ٦ قــــفاوــــملا١٤٤١ ماـــــع رفـــــــص٧ يف رئازــــــجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع
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)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

١٤-٦٣

٣٠-٣٤

٤٠-٤٣

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

..ةمصاعلا رئازجلاب يمالسإلا يفاقثلا زكرملل ةناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا

....سداسلا  مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

نوؤشلا ةرازو يمدختسم ىوتسم نيسحت تاقفن - ةيزكرملا ةرادإلا
....................................................مهتامولعم ديدجتو فاقوألاو ةينيدلا

....ثلاثلا مسقلا عومجم

....عبارلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

....لوألا عرفلا عومجم

.........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

ةفاقثلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

....عبارلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

....لوألا عرفلا عومجم

.........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

3.360.000

3.360.000

21.660.000

17.340.000

17.340.000

17.340.000

39.000.000

39.000.000

39.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000



ـه١٤٤١ ماع رفص٢6٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٧ 8

)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

٤٠-٤٣

٤٠-٣٤

٤٠-٤٣

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
....عبارلا  مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا
..........نيوكتلا تاقفن - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

....ثلاثلا مسقلا عومجم
....عبارلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
....لوألا عرفلا عومجم

.........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
....عبارلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم
....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

....لوألا عرفلا عومجم
.........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

70.000.000

70.000.000

70.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

221.400.000

221.400.000

221.400.000

221.400.000

221.400.000

221.400.000



٢6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٨
9م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٧

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا٩١٠2 ةنس ةينازــــيم نم ىغـــــلي:ىلوألا ةداملا
راـــــــنــــيدفـــــلأ اــــتئاــــمو اـــنوـــيـــــلــــم نوــــتــــسو ةـــيـــــناــــمـــــثهردــــــق
نوتسو ةينامث اهردق جمانرب ةصخرو)جد٠٠٠.٠٠2.8٦(
يف نادـــيقم )جد٠٠٠.٠٠2.8٦( رانـــــيدفلأ اـــــــتئاـــمو اــــنوــــيلـــم
نوناقلا يف اهيلع صوــــصنملا( يئاهـــنلا عباطلا تاذ تاــــقفنلا

٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عـيبر٩١ يف خّرؤــــملا8١–8١ مـــقر
)٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنــــس ربــــــمسيد

.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط

عفد دامـــتعا٩١٠2 ةنــــس ةينازـــــيمل صــــصخي:٢ ةداملا
رانـيدفلأ اـــــتئاـــمو اــــنوـــــيلـــم نوــــتــــسوةــيــــناــــمــــثهردــــــق
نوتسو ةينامث اهردق جمانرب ةصخرو)جد٠٠٠.٠٠2.8٦(
يف ناديقي )جد٠٠٠.٠٠2.8٦( راــنــــيدفلأ اــــتئاــــمو انوـــيلــــم
نوناقلا يف اهيلع صوــصنملا( يئاهــــنلا عباـــــطلا تاذ تاقفنلا

٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر
)٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد

.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلل اقبط

ةـّيمـــــــسّرلاةدـــيرــــجلا يفموــــسرملااذــــه رــــــشــــنــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوــــتكأ٧ قفاوـــملا١٤٤١ ماـــــع رــــــــفــــــص8 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودبنيدلارون

١٤٤١ ماع رفص٨ يفخّرؤم٨6٢–91 مقر يذيفنت  موسرم
تاقفن عيزوت لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا

.عاـطـق لـك بسـح٩١٠٢ ةنــسل زيــهـجـتلل ةـلودـلا ةـينازـيم
––––––––––– 

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناــــــتداــــملا امــــيس ال ،روتــــــــــسدلا ىلع ءاــــنــــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤـــــملا٧١–٤8 مقر نوناــــقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس وــــيلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤـملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنـــس ربــــــمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

٤ يف خّرؤملا٧٩–٩١ مــقر يــــسائرلا موسرملا ىضـــــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يـــــسائرلا موــسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٧22–8٩ مــــقر يذيفــــنتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا عيبر٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

٤٠-٤٣

ةضايرلاو بابشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
....عبارلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم
....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

....لوألا عرفلا عومجم
.........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

54.000.000

54.000.000

54.000.000

54.000.000

54.000.000

54.000.000



٧ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٨ يفخّرؤم يسائر موسرم
ناكرأ سيئر نييعت نمـضتي ،٩١٠٢ ةنــــــس رــــبوـــــتكأ
.ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––
١٤٤١ ماع رفــص8 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم بــــجوـــــمب

يناغلا دبع ديـــمعلا نّيعــــي ،٩١٠2 ةنـــــس رــــبوـــتكأ٧ قــــفاوــــملا
ءادتبا ،ةثلاــثلا ةيركــــسعلا ةيحاـــنلا ناكرأل اســــيئر ،ةحاــــــسوب
.٩١٠2 ةنس ربوتكأ8 نم

ـه١٤٤١ ماع رفص٢6٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٧ 10

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا
قحلملا

عاطقلا

ريغ تاقفنل يطايتحا -
ةعّقوتم

............عومجملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

68.200

68.200

68.200

68.200

68.200

68.200

68.200

68.200

عاطقلاةاغلملا غلابملا
دامتعا

عفدلا
ةصخر

جمانربلا

ةصصخملا غلابملا
)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا

ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا -

ةيرادإلاو

..............عومجملا

)ريناندلا فالآب(

٧ قفاوملا١٤٤١ ماع رـــفـــص٨ يفخّرؤــــم يــــسائر موـــــسرم
ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربوتكأ
.ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––
١٤٤١ ماــــع رفــــص8 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــــسرم بجومب

دـمحم ديــــمعلا ماــــهم ىهـــنت ،٩١٠2 ةنـــــس رــــبوتـــكأ٧ قـــــفاوــــملا
ةـــــيرـــــكـــسعلا ةيــــحانــــلا ناكرأل اســــــيئر هــــتفــــــصب ،يجرف ديشر
.ةثلاثلا

نارمعلاو نكسلا ريزو لثمم ،يدهم شوريمع دّيسلا–
،اسيئر ،ةنيدملاو

ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،رديخ ةليلد ةدّيسلا–
،اوضع ،ةيلـحـملا تاعامجلاو

ريزولا ةلثمم ،يديهم ةدولوملا ،رارع ةيماس ةدّيسلا–
،اوضع ،ةيلاملاب فّلكملا

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نوقعلا دوعسم ّديسلا–
،اوضع

،نكسلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،شاوز داعس ةدّيسلا–
،اوضع

نامضلا قودنصل ماعلا ريدملا ،ةماج رصان دّيسلا–
.اوضع ،ةيراقعلا ةيقرتلل ةلدابتملا ةلافكلاو

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

وينوي٣ قفاوملا٠٤٤١ ماــع ناـــــضمر٩٢ يفخّرؤـــــم رارـــــق
دامتعا ةنجل ءاــضـــعأ نيـــيــــعت نمــــضـــــتي ،٩١٠٢ ةنـــــس

.نييراقعلا نيقرملا
––––––––––––

٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٩2يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،٩١٠2 ةنس وينوي
خّرؤملا٤8–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل

2١٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٣٣٤١ ماع لوألا عيبر٧2 يف
يقرملا ةنهم ةسراممل دامتعالا حنم تايفيك ددحي يذلا
نيـــــــــقرـــملل ينــــطولا لودجلا كـــــــــــسم تايــــفـــــيك اذـــــــكو يراـــــــقـــعلا
: نييراقعلا نيقرملا دامتعا ةنجل يف ،لّدعملا ،نييراقعلا

ةّيدرفميسارم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



٢6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٨
11م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٧

يف خّرؤملا88-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
لّدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،مّمتملاو

خرؤملا٩٩2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنـــــس رــــبـمفوـن٣2 قــفاوـــملا8٣٤١ ماع رـفص٣2 يف

ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعـتسا تاـيفيـكو طورش ددـحي
هذـه فــيــظــنــت تارضحــتسم اذــكو ةــيــئاذــغــلا داوملا ةسمالمل

،هنم٥2 ةداملا امّيس ال ،مزاوللا

خّرؤملا٤٦٣-٧١ مــــقر يذـــيفـــنتلا موـــسرملا ىضـــتقمبو–
٧١٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٥2 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا8٣٤١ ماع رـفص٣2 يف خّرؤملا٩٩2 -٦١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنـس ربـمفوـن٣2
يف اهب صخرملا تابّكرملا تاعومجم وأ تابّكرملا ديدحت
ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا فيظنت تارضحتسم
 .ةيئاذغلا داوملا

تابــــّكرــــملا تاـــــعوـــمــــجمو تاــــبّكرـــــملا ددـــــــحت :٢ ةداملا
يف مزاوللاو ءايشألا فيظنت تارضحتسم يف اهب صخرملا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا

تاـــــــبّكرـــملا زيـــــكرـــت زواـــــجــــتي ال نأ بـــــــجـــــــي :٣ ةداملا
٠٠2 رارقلا اذهب قحلملا يف ةددحملا تابّكرملا تاعومجمو
.فطشلا مامح يف يئاملا رضحتسملا نم رتل لكل غم

رهشأ )٦( ةتس  دعب  رارقلا اذه  ماكحأ  يرست:٤ ةداملا
.ةّيمسّرلا ةديرجلا  يف هرشن خيرات  نم

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارـــــــــــقـــــلا اذــــــه رــــــــشنـــي:٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس سرام٦

 ةراجتلا ةرازو

ماع ةيناثلا ىدامج٩٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
تابّكرملا دّدحي ،٩١٠٢ ةنس سرام6 قفاوملا٠٤٤١
يف اـــهــــب صــــــخرــــملا تاـــــبّكرـــــملا تاعوـــــــــمــــــــــــجـــــم وأ

ةهّجوملا مزاوللاو ءايشألا فيظنت تارضحتسم
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةيئاملا دراوملا ريزوو

،مجانملاو ةعانصلا ريزوو

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

 ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس رياني٠٣ قفاوملا٠١٤١ ماع بجر٣
،مّمتملا و لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

يف خّرؤملا٥٦-2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٩٩١ ةنس رياربف2١ قفاوملا2١٤١ ماع نابعش8

،ةدروــتـسملا وأ اــيــلــحــم ةــجـتــنملا داوملا ةـــقـــباـــطـــم ةـــبـــقارمب
،مّمتملاو لّدعملا

خّرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاّوش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا٩٧٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةنس ربمـــــــفون١2 قفاوــــملا2٣٤١ ماع ةجــــحلا يذ٥2 يف

حالصإو ناــــكسلاو ةـــــحصلا رـــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي يذـــــلا
،تايفشتسملا

خّرؤملا٤١2 -2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس ويام٥١ قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣2 يف

ةيئاذـغلا تافاــــضملا لامعـــتسا تايفـــيكو طورــــش ددحي يذلا
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا يف

خّرؤملا١٤2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف

،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

خّرؤملا٦٦٣ -٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس ربمسيد٥١ قفاوملا٦٣٤١ ماع رفص22 يف

تاــثوــلملا لاــجــم يف ةــقــبــطملا تاــيــفــيــكــلاو طورشلا ددـــحـــي
،ةيئاذغلا داوملا يف اهب حومسملا

ةراجتلاريزو

بالجديعس

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

مجانملاو ةعانصلا ريزو

يفسوي فسوي

ةيئاملا دراوملا ريزو

بيسن نيسح

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو

يطاورز ءارهزلا ةمطاف



ـه١٤٤١ ماع رفص٢6٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٧ 12

قحلملا
تارضحتسم يف اهب صخرملا تابّكرملا تاعومجمو تابّكرملا

ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا فيظنت
لوألا لصفلا

مزاوللاو ءايشألا فيظنت تارضحتسم بيكرت يف اهب صخرملا تابّكرملا تاعومجمو تابّكرملا ىلع لصفلا اذه قبطي
.يعانصلا لامعتسالل ،ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا

لوألا مسقلا

  : نأ مسقلا اذه يف اهيلع صوصنملا فيظنتلا تارضحتسم نكمي

،وأ لامعتسالا دعب ءاملا راخبب وأ برشلل حلاصلا ءاملاب فطشت–

.يناوألا فطشل لمعتست اهنأ ىلع ضرعت–

رظن ةهجو نم ،ةرطخلا صئاصخلا ،فيظنتلا تارضحتسمل ،مسقلا اذه تابّكرم تاعومجمو تابّكرم حنمت ال نأ بجي
.ةثولملا ةيئايميكلا رصانعلا نم اهتازيكرت ببسب ،ةيّمسلا

ةصاخلا ةواقنلا ريياعمل ،هاندأ١ لودجلا يف اهيلع صوصنملا تابّكرملا تاعومجمو تابّكرملا بيجتست نأ بجي
ريياعملا ددحت ثيحب ،ساحنلاو كنزلاو صاصرلاو خينرزلا ءانثتساب ،هسفن لودجلا يف اهيلع صوصنملا ةيئاذغلا تافاضملاب
: يتآلا وحنلا ىلع ةواقنلل ةماعلا

،ىصقأ دحك ،غك / غم٣ : خينرزلا–

،ىصقأ دحك ،غك / غم٠١ : صاصرلا–

.كنزلا نم غم٥2 كلذ يف امب ،ىصقأ دحك غك / غم٠٥ : ساحنلاو كنزلا–

١ مقر لودجلا
ةصاخلا ةواقنلا ريياعمل بيجتست نأ بجي يتلا اهب صخرملا تابّكرملا تاعومجمو تابّكرملا ةمئاق

ةيئاذغلا تافاضملاب

كيبروس ضمح

 مويدوصلا  تايمروف

كيبيدأ ضمح

كينيسكوس ضمح

 ناثنزك )ةكلع( غمص

زوليليس ليبوربيسكورديه

موينملألا تافلوس

نوديلوريبلينيفيلوب

لوكيلغ - نيليبورب

لوتيبروس

SIN 200

SIN 237

SIN 355

SIN 363

SIN 415

SIN 463

SIN 520

SIN 1201

SIN 1520

SIN 420 i

ةقفاوملا ةيئاذغلا تافاضملااهب صخرملا تابكرملا تاعومجمو تابّكرملا
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”حطسلا لماوع” عون نم تابّكرملا : ىلوألا ةعومجملا

 ةينوينألا حطسلا لماوع - أ
،)ةيجنتارلاو ةينهدلا ضامحألل ةيولقلا حالمألا( نوباصلا /١

،ةيولق تافلوسليكلأ /2

،ةيولق تانوفلوسليكلأ /٣

،ةيولق تانوفلوسليراليكلأ /٤

،مويدوصلا تانيسكوسوفلوس - ليتكوأ يئانث /٥

.نيفيلوأ -افلأ تانوفلوس مويدوص حالمأ /٦

،مويدوصلا تانوفلوس نيفيلوأ - افلأ ـب  اهيلإ راشي نأ اضيأ نكمي يتلاو نيفيلوأ - افلأ تانوفلس مويدوص حالمأ نوكت
: نم جيزم نع ةرابع

 .نيلومشم٠2و٠١ نيب ام حوارتي ددع وه  ”n” ثيح

ىلع ،يئاملا لولحملا يف ةينوينألا ةطيشنلا داوملا نم ،لقألا ىلع ،%8٣ نم نوكتت يتلا تابّكرملا يوتحت ال نأ بجي
: نم رثكأ

،ةرح نيفيلوأ - افلأ نم% 2  -

،مويدوصلا تافلوس نم% ١ -

،مويدوصلا ديرولك نم% ١ -

،دحاولا مارغوليكلل نوتلوسلا عومجم نم مارغيليم٠٠٣ -

.دحاولا مارغوليكلل نوتلوس -٤ ,١ نم مارغيليم٠٥ -

.ةيولق تانوفلوس ريثإ لوكيلغ ددعتم ليراليكلأ /٧

نم جيزــــم نع جتان رضحـــتـــســـم نــــع ةرابــــع ةيوـــلـــق تانوـــفــــلوـــــس رــــيثإ لوكيلــــغ ددـــعـــتم ليرالــــيـــكــــلأ تاــــبــــكرـــــمنوــــكــــت
ةينهدلا تالوحكلا هذهل ةتربكم تاقتشمل ةيولق حالمأو نيليثإلا ديسكأ ةددعتم ةينهد تالوحكو ةيولق تانوفلوسليراليكلأ

.نيليثيإلا ديسكأ ةددعتم

.ةيولقلا اهحالمأو كينوفلوس ةيئانث ديسكولينيف يئانث - ليكلأ  ةيئانثو ةيداحأ ضامحأ /8

ىلع ،تابيذمك ،يوتحتو .نوبرك تارذ٠١ ىلإ٩ نم ةيطخ لسالس نم ةفلؤم ليكلأ روذج  هذه حطسلا لماوع لمشت
. %١ هردق  ىصقأ نزو ىوتحمب ،طقف نيليثيملا ديرولك

 ةينويتاكلا حطسلا لماوع - ب

 ةيعابرلا موينومألا حالمأ

وأ )٥H٦C-( لينيف ةعومجم قفاوي”rA” وأ ”ليرأ” رذجلا نإف ،هاندأ ةروكذملا ةيعابرلا موينومألا حالمأل ةبسنلاب
ةفلأتم ،ةعرفتم وأ ةميقتسم ،ةعبشم ةينوبركورديه ةلسلس قفاوي  ”R” وأ  ”ليكلأ” رذجلا نأو )٥H٦C-2HC-( ليزنب ةعومجم
.نوبرك ةرذ ةرشع ينامث ىلإ نامث نم

وأ تانبلملا ءانثتساب ،بيلحلا لمعتست يتلا عناصملا كلذ يف امب ،تاهجولا عيمجل حالمألا هذه لامعتساب صخري
.بيلحلا ريمخت عناصمو تانبلملا تادعم

: مويدوصلا تانوفلوس - نيسلأ -٣

و

CH3-(CH2)n -CH = CH-CH2-SO3N
α

CH3-(CH2)n:مويدوصلا تانوفلوس - ناكلأ -يسكورديه -٣ -CH-CH2-CH2-SO3N
α

OH

و
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CH2R"                         Cl -

R - C - N+-CH2 - COOR'        ou

N   CH2 Br -

CH2

CH=CH3

R-N+        CH         Cl-

CH - CH

CH3 Cl -

R-C6H4-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-N+-CH3 ou

Ar                   Br -

،موينومأ ليكلأ ليثيملا يثالث تاديمورب وأ تاديرولك /١

،موينومأ ليكلأ يئانث ليثيملا يئانث تاديمورب وأ تاديرولك /2

،موينومأ ليكلأ يثالث ليثيملا تاديمورب وأ تاديرولك /٣

،موينومأ ليكلأ ليرأ ليثيملا يئانث تاديمورب وأ تاديرولك /٤

،موينومأ ليراليثيإ ليكلأ ليثيملا يئانث تاديمورب وأ تاديرولك /٥

،موينومأ ليكلأ يئانث ليرأ ليثيملا تاديمورب وأ تاديرولك /٦

،موينومأ ليكلأ  يثالث ليرألا تاديمورب وأ تاديرولك /٧

،موينومأ ليكلأ ليرأ يئانث ليثيملا تاديمورب وأ تاديرولك /8

،موينومأ ليكلأ يئانث ليرألا يئانث تاديمورب وأ تاديرولك /٩

.موينومأ ليثيإ يسكوثيإ )يسكوزيرك وأ( يسكونيف ليكلأ ليرأ ليثيملا يئانث تاديمورب وأ تاديرولك /٠١

: ةيتآلا ةغيصلل تاريخألا هذه بيجتست

.ضعبلا امهضعبب ”rA”و ”R” نيرذجلا لادبتسا نكمي

ديرولك” ـب ةداملا هذه ىلإ اضيأ راشيو .ليتوبوزيإ يئانث وه ”ليكلأ” رذجلا ثيح ةصاخ ةلاح وه موينوثيزنبلا ديرولك
.”موينومأ ليزنب ليثيم يئانث ليثيئيسكوثيإ يسكونيف ليتوبوزيإلا يئانث

.موينيلوزاديميإ ليكلألا تاديمورب وأ تاديرولك /١١

: ةيتآلا ةغيصلل تابّكرملا هذه بيجتست

R =ليكلأ

‘R = Hوأ M.

‘‘R = HO2HC-وأ HO2HC-2HC-.

M =+aNوأ +Kوأ+
٤HNنيمالوناكلأوأ.

.موينيديريب ليكلألا تاديرولك /2١

 : ةيتآلا ةغيصلل تابّكرملا هذه بيجتست
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  .موينومأ -ليثيم يئانث -ليسيدلا يئانث ديرولك /٣١

كلذ يف امب ،تاهجولا لكل موينومأ -ليثيم يئانث - ليسيدلا يئانث  لامعتسا نكمي ،هالعأ ةروكذملا ةماعلا ماكحألل افالخ
.بيلحلا ريمخت عناصمو تانبلملا تادعموأ تانبلملا

ةينويألا ريغ حطسلا لماوع - ج

.نيليثيإلا ديسكأ ةددعتملا ةيجنتارلاو ةينهدلا ضامحألا /١

وأ ةيليسكوبركلا تاقتشملا  اذكو ةتربكملا اهتاقتشمل ةيولقلا حالمألاو نيليثيإلا ديسكأ ةددعتملا ةينهدلا تالوحكلا /2
 .نيليثيإلا ديسكأ ةددعتملا ةينهدلا تالوحكلا هذهل ،ةيولقلا اهحالمأ

.ةينوينألا حطسلا لماوع ةئف يف داوملا هذهل ةيولقلا حالمألا فنصت

: ةيتآلا ةغيصلل اهحالمأ وأ نيليثيإلا ديسكأ ةددعتملا ةينهدلا تالوحكلل ةيليسكوبركلا تاقتشملا بيجتست

.n≤2 و الماش22و الماش٤ نيب اهيف نوبركلا تارذ ددع حوارتي ةيطخ ةلسلس قفاوي ”R”ثيح

.نيليثيإلا ديسكأ ةددعتملا ةينهدلا تالوحكلل الثامم ،٥22 يلاوح قفاوي ”n”  ثيح

.هالعأ  ةروكذملا نيليثيإلا ديسكأ ددعتملا ةينهدلا تالوحكلل الثامم ،نوبرك تارذ٦ =Rو٥ ىلإ١= n ثيح

.نيليبوربلاو نيليثيإلا تاديسكأو تاريثيإ -ليكلألا تاريميلوبوك /٣

: ةيتآلا ةغيصلل ،نيليبوربلاو نيليثيإلا تاديسكأو تاريثيإ-ليكلألا تاريميلوبوك بيجتست

”m”و٧١ ىلإ١ نيب ام حوارتي ”n” و نوبرك ةرذ ةرشع ينامث ىلإ ينامث نم  نّوكم ينوبركورديه رذج وه ”R”ثيح
.٦١ ىلإ2 نم

نأ بجي .”نيليبوربلاو نيليثيإلا تاديسكأو تالوحكلا تاريميلوبوك”ـب  تاريخألا هذه ىلإ راشي نأ اضيأ نكمي
.اهب صخرملا نيليبوربلاو نيليثيإلا تاديسكأو تاريثيإ - ليكلألا تاريميلوبوك نم %٩٩ نم رثكأ ىلع يوتحت

.مارغوليك لكل مارغيليم٥ ريمونوم نيليثيإلا ديسكأ نم يقبتملا ىصقألا اهاوتحم زواجتي ال نأ بجي

،نيليثيإلا ديسكأ ددعتم لوكيلغ نيليبورب /٤

،نيليثيإلا ديسكأ ددعتم نيلونال /٥

،نيليثيإلا ديسكأوذ يناويحلا محشلا ديرسيلغوركوس /٦

،ةينهدلا ضامحألا تاديمالوناكلأ /٧

: تاديرسيلغوركوسلاو زوركسلل ةينهدلا ضامحألا تاريتسإ /8

،زوركسلا تاراييتس  يئانثو يداحأ .١.8

،زوركسلا تاتيملاب  يئانثو يداحأ .8.2

،زوركسلا تايلوأ  يئانثو يداحأ .٣.8

،ةيئاذغلا ةينهدلا ماسجألاو ةينهدلا ضامحألا تاديرسيلغوركوس .٤.8

:ةغيصلا وذ لوكيلغ نيليثيإلا ديسكأ ددعتملا نوكي

R-(O-CH2-CH2)n-O-CH2-C=O

OH

اهحالمأ وأ

: اضيأ وأ

CH2OH-(CH2-O-CH2)n- CH2OH

R-O-[(C2H4O)n-(C3H6O)m]-H

R-(OCH2-CH2)n-(O-CH-CH2)m-OH

CH3

RO- (C6O5H10)n-C6O5H11:ةغيصلا  وذ ديزوكولغليسكيهلا نوكي
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،نيمأ - ليثيم يئانث -ليسيدودلا ديسكأ /٩

.٠2 تابروسلا ددعتم وأ ، ناتيبروس٠2 نيليثيإلا ديسكأ ددعتملا تارول يداحأ /٠١

: ةيتآلا ةغيصلل بكرملا اذه بيجتسي

.٠2 يلاوح= a + b + c + d و  كيرول ضمح  لثمي”RCO” ثيح

.ليتوب رذجلاب ةلسلسلا ةياهن يف ةزوجحملا ةينهدلا تالوحكلا تاليسكوثإ  /١١

: ةيتآلا ةغيصلل هذه حطسلا لماوع بيجتست

.2١ ىلإx =2 و٠2 ىلإn =8 ثيح

.ديزوكولغ ليرباك ليليرباك /2١

: ةيتآلا ةغيصلل هذه حطسلا لماوع بيجتست

.نوبرك تارذ رشع ىلإ ينامث نم ةنّوكم ةينوبركورديه ةلسلس=R و٥ ىلإ١ نمn=  ثيح

.%2 هذه حطسلا لماوع يف كيليسيد لوحكل  نزولا زيكرت زواجتي ال .٠٠٧ يلاوحب ةيئيزجلا اهنازوأ ردقت

.نيليثيإلا ديسكأ ةددعتم -لويلوبلا تاريتسإ /٣١

لويلوب نوكي .٠٠2و٠2 نيب ام امومع حوارتي”n” هيف نوكي يذلا)-n)-O-2HC-2HC رذجلا تابكرملا هذه نمضتت
نيليثيإ  :ةيتآلا عاونألا دحأ نم ةنّوكم ةريصق ةينوبرك ةلسلس نع ةرابع ،هذه نيليثيإلا ديسكأ ةددعتم -لويلوبلا تاريتسإ
.زوكولغليثيمو لوريسيلغ ،لوكيلغ نيليبورب ،لوكيلغ

ةرذ نيرـــــشعو نيتــنثا ىلإ تـــس نم ةنّوكم ةيــــنهد ةلســــلس نيليثيإلا ديــــــسكأ ددعتم - لويلوـبلا ســـفن تاريــــتسإ نمضتت
.ال وأ ةعبشم نوبرك

.مارغوليك لكل مارغيليم١رحلا نيليثيإلا ديسكأ نم تابكرملا هذهل ىصقألا ىوتحملا ردقي

.نيليتوبلا ديسكأو نيليثيإلا ديسكأ تائيزج عم وسكوأ تالوحكلا تافثكتم  /٤١

ىلإ لصي ام عم٥١C ىلإ٩C نم ،وسكوأ تالوحكلا نم تافثكتم يه ،يئام لولحم يف ال وأ ةضورعم ،تابكرملا هذه
هذهل ةيفرطلا تاعومجملا نوكت ،نيليتوبلا ديسكأ نم تائيزج ةعبرأ ىلإ لصي امو نيليثيإلا ديسكأ نم ائيزج رشع ةثالث
.ليثيملا تاعومجمب ال وأ ةبوجحم تافثكتملا

.تاديزوكولغليكلأ /٥١

 : يتأي امك ايطيطخت بكرملا اذه لكيه لثمُي

CnH2n+1-O(-CH2-CH2-O-)x-CH2-CH2-CH2-CH3

CH2OH

HO            OH                           O                      CnH2n+1

OH                        x

RO-(-C6O5H10-)n-C6O5H11

.8١ ىلإ٠١= n و٦ ىلإ١= x ثيح

CH2

H-C-O-(C2H4O)a-H

H-(C2H4O)b-O-C-H                                 O

H-C

H-C-O-(C2H4O)c-H

CH2-O-(C2H4O)d
- OCR
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.نيليبوربلاو نيليثيإلا تاديسكأ تاريميلوبوك /٦١

: ةيتآلا ةغيصلل نيليبوربلاو نيليثيإلا تاديسكأ تاريميلوبوك بيجتست

.n =8 و٦١ ىلإ١= x عم

.يليسكوبركلاو نيليثيإلا ديسكأ ددعتملا ينهدلا ضمحلا تاديمأ لوناثيإ يداحأ نم جيزمل مويدوصلا حلم /٩١

: ةيتآلا ةغيصلل بّكرملا اذه بيجتسي

.طسوتملا يف2,٥= n و8١C ىلإ8C نم ةيطخ ةلسلس=OC-R ثيح

ضمح نم مارغوليك لكل مارغيليم٠2 و ناسكوألا يئانث نم ىصقأ دحك مارغوليك لكل مارغيليم١ ىلع يوتحي
.ةداع لمعتسم جهنم ةطساوب هنع فشكلا نكمي ال رحلا نيليثيإلا ديسكأ نم زيكرت ىلعو كيتيسارولك يداحأ

.عيبلل ةعوضوملا فيظنتلا تابيكرت يف  %٧ هردق ىصقأ زيكرتب بّكرملا اذه لامعتسا نكمي

.ةيليسكوكلأ تالوحك /٠2

 : ةيتآلا ةغيصلل بكرملا اذه بيجتسي

نم دحاو لوم نم و2١C ىلإ٦C  ةيقلحاللا ةيطخلا تالوحكلا جيزم نم دحاو لوم : نم ةجتانلا حطسلا لماوع عمجب موقي
ثيحب ،ناكلايسكوبيإ١,2 نم دحاو لوم نمو نيليثيإلا ديسكأ نم لوم نيرشعو ةسمخ ىلإ ةرشع نمو نيليبوربلا ديسكأ
.%١ نم لقأ داوملا هذهل بئاوشلا ىوتسم نوكي .2١C ىلإ٤C نم ةلسلسلا فلتخت

.%٥ زواجتت ال تازيكرتب عيبلل ةعوضوملا فيظنتلا تابيكرت يف هلامعتسا نكمي

 )تيلوفمأ(وأ ةيريتوفمألا حطسلا لماوع - د

.نيياتيب - ليثيم -يسكوبراك -٣-ونابورب -وينوماليثيم يئانث -٣-وديمأ -يكلأ -١ /١

: ةيتآلا ةغيصلل بيجتسي .”نيياتيبليبورب -وديماكوك” حلطصمب بكرملا اذه ىلإ اضيأ راشي

.٤١C-2١C يف ةينهدلا ضامحألا تاقتشم تاديمازوكولغليكلأ /٧١
%٠٤ ةبسنب ةيلوحكلا  ةيئاملا ليلاحملا  يف نيقّوَسُم نيَرَضْحتسُم لكش يف ،هذه ةينويألاريغ حطسلا لماوع نوكت

.بيترتلا ىلع كيتسيريمو كيرول ضامحأ نم لك بسن يف فلتخت يتلاو  %٠٥ وأ
.قحلملا اذهب قفرملا2 لودجلا يف  ةقّوسملا ليلاحملا صئاصخ ددحت

.ديزوكولغليسكيهليثإ -2 /8١
: ةيتآلا ةغيصلل ديزوكولغليسكهليثإ -2 بك رملا بيجتسي

HO-(CH2-CH2-O)n-(CH-CH2-O)m-(CH2-CH2-O)n-H

CH3

CH3

R-CONH-(CH2)n-N+-CH2COO-

CH3

CH3  OH

C6 à 12H13 à 25O(CH2CHO)0 à 2(CH2CH2O)10 à 25[CH2CH(CH2)1 à 9CH2]0 à 2H

HO-[C6O4H10]x-O-CnH2n-1

R-CO-NH-CH2-CH2-O-(CH2-CH2-O)n-CH2-CH2-COONa

R-CO-NH-CH2-CH2-O-(CH2-CH2-O)n-H 

و

.نوبركةرذ٧١ىلإ٧نملسالس=Rثيح
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CH3

R-N+-CH2COO-

CH3

.% ٥,2 هردق ىصقأ نزو زيكرتب تاريضحتلا يف لمعتسي

لسغلل روكذملا بّكرملا ىلع يوتحت يتلا تارضحتسملا صصخت نأ طرشب ،%٥ ىلإ زيكرتلا اذه ةدايز نكمي ،كلذ عم
.ةيعانصلا يناوألل يوديلا

.نيياتيب -ليثيم يئانث ليكلأ /2

: يتآلا ماعلا لكيهلل ،هذه ةيريتوفمألا حطسلا لماوع قفاوتت

.٦١C وأ٤١C وأR =2١C ثيح
اذهب قفرملا٣ لودجلا يف اهتواقن ريياعم ديدحت مت يتلاو ،طشنلا رصنعلا نم %٠٣ يلاوحب ،ليلاحم لكش يف ضرعت

.قحلملا

.ةيعانصلا يناوألل يوديلا فيظنتلل  ةهجوملا تاريضحتلا يف %٥ هردق ىصقأ زيكرتب لامعتسالل ةلباق نوكت

”ةظفاح لماوع” وأ ”ةرهطم لماوع” عون نم تابّكرملا : ةيناثلا ةعومجملا
،جسكؤم ءام /١

.كيتيساريب ضمح /2

.% ٥,٩٩ نم ربكأ ةواقن ةجردب كيتيساريب ضمح ىلع لوصحلل لمعتسملا كيتيسأ ضمح نوكي نأ بجي

يتلا تاريضحتلا تافيلغت ىلع لامعتسالل ىصقأ خيرات ليجستل )٣HC-H٣OC( كيتيساريب ضمح لامعتسا عضخي
.روكذملا بكرملا ىلع يوتحت

،ةيولق تاتيرولكوبيه /٣

،مويدوصلا نم اهحالمأو كيرونايسورولك ضامحأ /٤

،مويدوص ديمافلوسورولك نيولوتاراب /٥

.كيليثيإ لوحك /٦

- ليثيم هيلإ افاضم ليثيإلا تاتيسأ وأ ليمألا تاتيسأ ةطساوب كيليثيإ لوحك ةعيبط ريغت نأ الامتحا نكمي
.نوتيسليثيإ

 .كيليبوربوزيإ لوحك /٧

-ليثيم  هيلإ افاضم ليثيإلا تاتيسأ وأ ليمألا تاتيسأ ةطساوب كيليبوربوزيإ لوحك ةعيبط ريغت نأ الامتحا نكمي
 .نوتيسليثيإ-ليثيم نم مجحلاب %٥,٠ ةطساوب وأ  نوتيسليثيإ

.ديهدلاراتولغ /8

.ةيئاملا ليلاحملا يف لمعتسي نأ،OHC-2HC-2HC-2HC-OHC : ةغيصلا وذ ،بكرملا اذه نكمي

.)ديناوغ يئانث نيليثيماسكيه( -ددعتم تارديهرولك /٩

.%٠2 ةبسنب ةيئاملا ليلاحملا يف )ديناوغ يئانث نيليثيماسكيه( -ددعتم تارديهرولك  لمعتسي

.كيبروس ضمح /٠١

روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل ،لقألا ىلع ،%٩٩ اهردق نزو ةبسنب يقنلا ،كيبروس ضمح بيجتسي نأ بجي
.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف

قيرط نع لمعتست اهرودب يتلا  ةيلوحكلا ةيئاملا ليلاحملا يف %٣ هردق ىصقأ نزو زيكرتب لامعتسالل الباق نوكي
.عقنلا
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١١/ N- )ليبوربونيمأ -٣( -N-نيمألا يئانث -١,٣-نابوربليسيدود.

هترــــــملب تاـــــجوتــــنمب ابوـــــحــــصم نيمألا يئانث -١,٣-نابوربليــــــسيدود-N- )ليــــبوربوـــــنيمأ -٣( -Nبكرــــملا نوــــــكي
،ةيساسألا ةداملاب ةنراقم %٥,2 نم لقأ ةبسنب داوملا هذه عيمج نوكتو .نيـــــمأ يئانــــــث -نيليـــــبوربـــــــــليروــــــلو نيمالـــــــــيروـــــــلو
N- )ليبوربونيمأ -٣( -N-نيمأ يئانث -١,٣-نابوربليسيدود.

.كيتيسأ - يسكورديه ضمح /2١

يف ةددحملا ةواقنلا ريياعمل ،”كيلوكيلغ ضمح” اضيأ ىّمسملا ،كيتيسأ يسكورديه ضمح بيجتسي نأ بجي
.قحلملا اذهب قفرملا٣ لودجلا

.كيتيسأومورب يداحأ ضمح /٣١

نم يمكارتلا اهاوتحم نوكيو .لقألا ىلع نزولاب %8٩ ةبسنب ايقن لمعتسملا كيتيسأومورب يداحأ ضمح نوكي
.%2يواسي وأ نم لقأ كيرديهومورب ضمحو كيتيسأومورب يئانث ضمح

:ةيتآلا طورشلا يف لامعتسالل الباق نوكي

 ،رتل لكل مارغ٧,٠ ،لامعتسالل زهاجلا رهطملا لولحملا يف كيتيسأومورب يداحأ زيكرت زواجتي ال–

حطسألا ىلع لمعتستو )بيلحلا ءانثتساب( تابورشملا عناصمل بّكرملا اذه ىلع يوتحت يتلا تاريضحتلا صصخت–
حلاصلا ءاملاب لماك فطشب اعوبتم ،لقألا ىلع ،ةقيقد٠٣ هردق سمالت تقو دعب ،اهلامعتسا نوكيو .اقباس اهفيظنت مت يتلا
ةطساوب اذه فطشلا ءارجإ ةيلاعف نم ققحتلا بجيو ،ةلمعتسُم ةدحو لك فورظ عم فيكم بوتكم ءارجإ بسح ،برشلل
،بسانم ليلحت جهنم

ربتعت نأ لجأ نم رتل لكل مارغوركيم٠١ نم لقأ ،ةريخألا فطشلا هايم يف كيتيسأومورب يداحأ ضمح زيكرت نوكي–
،ةيفاك فطشلا ةيلاعف

رّكذُي انايب ،ةرشنلا وأ ةقاطبلا ىلع ،كيتيسأومورب يداحأ ضمح ىلع يوتحت يتلا ةرهطملا تاريضحتلا لمحت–
هايم ءاوتحا مدع بجي هّنأب رّكذي انايبو بسانم جهنم ةطساوب بوتكملا ءارجإلا نم ققحتلا مت يتلاو فطشلا ىلإ ةجاحلاب
.ضمحلا اذه نم رتل لكل مارغوركيم٠١ نم رثكأ ىلع ةريخألا فطشلا

.كيليسيلاس ضمح /٤١

.كيوزنب2-يسكورديه ضمح وأ كيوزنبيسكورديه -وثروأ ضمح اضيأ بكرملا اذه ىّمسي

”ةفلتخملا”تابّكرملا :ةثلاثلاةعومجملا

)ريجللليزمريثأتوتابسرتللليزمريثأت(ضامحألا -أ

.كيروفلوس ضمح /١

.%٠٥ نم لقأ عيبلل ةعوضوملا تاريضحتلا يف هاوتحم نوكي نأ طرشب بكرملا اذه لامعتسا نكمي

،كيرديهرولك ضمح /2

،كيرتين ضمح /٣

،كيروفسوفوثروأ ضمح /٤

،كيتيسأ ضمح /٥

،كيتكال ضمح /٦

،كيرتيس ضمح /٧

،كيرطرط ضمح /8

،كيمافلوس ضمح /٩

،كينوفلوسليراليكلأو كينوفلوسليكلأ ضامحأ /٠١

.كيبيدأ ضمح /١١
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.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل كيبيدأ ضمح بيجتسي نأ بجي

.كينيسكوس ضمح /2١

نأو ،قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل كينيسكوس ضمح بيجتسي نأ بجي
:ةيتآلا نزولا صئاصخ هل نوكي

 ،مارغوليك لكل مارغيليم٠١ يواسي وأ نم لقأ نوكي ةليقثلا نداعملا ىوتحم–

 ،مارغوليك لكل مارغيليم٠٠١ يواسي وأ نم لقأ نوكي ءاملا يف لالحنالل ةلباقلا ريغ داوملا ىوتحم–

،نيتعاس ةدمل ةيوئام ةجرد٥٠١ يف ىصقأ دحك %١ نرفلا يف نادقف–

ديرديهنأ دوجو ةيناكمإ ببسب٠٠١ رايعلا زواجتي نأ نكمي( ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ،%٣٠١ ىلإ %٩٩ نم رايعلا–
.)كينيسكوس

.كييلام ضمح /٣١

.ءاملا نم %٠٦ ىلع يوتحي لولحم لكش يف هضرع دنع كيراموف ضمح نم %١ نم لقأ ىلع كييلام ضمح يوتحي

.%8 هردق ىصقأ زيكرتب  ةقّوسملا تارضحتسملا يف لمعتسيو

دعاوقلا -ب

،ةيواك ادوص /١

،ةيواك ساتوب /2

،ريج /٣

،كاينومأ /٤

.نيمالوناكلأ /٥

نابوذللةلباقلاةيندعملاحالمألا -ج

،يولق تانوبرك /١

،مويسينغملا تانوبرك /2

،يولق تانوبركيب /٣

،يولق تانوبراكريب /٤

،يولق تافسوف /٥

.رولكم مويدوص يثالث تافسوف /٦

يثالث تافسوف نم هتانوكمل دحاو تقو يف رولبتلا قيرط نع رولكم مويدوص يثالث تافسوف ىلع لوصحلا متي
.مويدوصلا تيرولكوبيهو مويدوصلا

،يولق تافلوس /٧

.موينملألا تافلوس /8

فاضملا ةواقن ريياعمل ريخألا اذه بيجتسي نأ بجيو .ءاملا نم ةئيزج8١يذ هيمملا موينملألا تافلوسب رمألا قلعتي
.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا

،مويسينغملا تافلوس /٩

،يولق تافلوس يئانث /٠١

،)يتيربك ديرديهنأ( يولق تيفلوس يئانث /١١
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،يولق تاكيليس /2١

،مويدوصلا تانيمولأ وكيليس /٣١

،ةيولق تاديرولك /٤١

،موينملألا ديرولك /٥١

.موينومألا تارتيس /٦١

نابوذللةلباقلاريغةدعاسملالماوعلاوةئبعتلالماوع -د

،مويسلاكلا تانوبرك /١

،فافخ /2

.)ةلماخلا( ةلاعف ريغ داوم نم اهريغو رهوغلزيك ، اكيليس ةردوب /٣

لصفلا لماوع - ـه

 ،يولق تافسوف ددعتم /١

،يولق تانوكولغ /2

،يولق تانوتبيهوكولغ /٣

،ةيولقلا هحالمأو )ATDE( كيتيسأ يعابر نيمأ يئانث نيليثيإ ضمح /٤

،)PDEH( كينوفسف يئانث نيليثيإ يسكورديه ضمح /٥

.كينوفسوف نيليثيم يثالث - ونيمأ ضمح /٦

: هتغيص يذلا و ”كينوفسوف - نيليثيم يثالث وليرتين ضمح” حلطصملاب بّكرملا اذه ىلإ اضيأ راشي

نزو ىوتحم ىلع فيظنتلا تارضحتسم ءاوتحا ىلإ هلامعتسا يدؤي نأ نكمي ،بكرملا اذه عينصت ةقيرط ببسب
 : هردق  ىصقأ

 ،كينوفسوف نيليثيم يسكورديه ضمح نم %٣ -

 و )كينوفسوف -نيليثيم( يثالث – نيمأ يثالث -نيليثيإ يئانث ضمح نم %٦ -

.يروفسوف ضمح نم %٤ -

.كييؤيد -ناسكهيسكوبراك -٣-ونوفسوف ضمح /٧

:ةيتآلا ةغيصلا كييؤيد - ناسكهيسكوبراك -٣- ونوفسوف ضمح ىدل

.مويدوصلا تاليركأ ةددعتمو كيليركأ ةددعتم ضامحأ /8

:ةيتآلا ةغيصلا يوذ مويدوصلا تاليركأ نم تاريميلوب وأ كيليركأ ضمح نم تاريميلوب يه تابّكرملا هذه

N (CH2-PO3H2)3

.مارغ٠٠٠.٠١و مارغ٠٠٠١ نيب ام ةيلوملا اهتلتك حوارتت

PO3H2

HOOC-CH2-C-CH2-CH2-COOH

COOH

-CH2-CH-

COOH
n

-CH2-CH-

COONa
n

وأ
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H          CH-CH2

CO2H
m

CH2-CH             H

CO2H
n

O

P

ONa

.نزولاب %2,٠ تاريميلوبلا هذه يف ريمونوم مويدوصلا تاليركأ وأ ريمونوم كيليركأ ضمح ىوتحم زواجتي ال

.)كينوفسوف - نيليثيم( -يسامخ - نيمأ يثالث نيليثيإ يئانث ضمح /٩

نزو ىوتحم ىلع فيظنتلا تارضحتسم ءاوتحا ىلإ هلامعتسا يدؤي نأ نكمي ،بكرملا اذه عينصت ةقيرط ببسب
 : هردق  ىصقأ

 ،كينوفسوف نيليثيم يسكورديه ضمح نم %٣–

 و ،)كينوفسوف -نيليثيم( يثالث – نيمأ يثالث -نيليثيإ يئانث ضمح نم %٦–

.يروفسوف ضمح نم %٤–

.كيليسكوبرك -وتانيفسوف ضمح ددعتم /٠١

-)ليثيإ - يسكوبرك -2- ددعتم( - رركم نم %٩٧ ىلإ %١٧ ىلع يوتحي يئام لولحم نع ةرابع بكرملا اذه نوكي
: يتأي امك ةروطملا هتغيص نوكت يذلاو مويدوصلا تانيفسوف

.٦١= m + n عم

: ىلع يوتحي

،تينوفسوف نم% ٩–

 ،يروفسوفوبيه ضمح نم% 8–

،كينوفسوف - ليثيإ- يسكوبرك -2 - رركم  ضمح نم% 2–

،تانوفسف نم% ١–

و ،يروفسوف ضمح نم% ١–

.كيليركأ ضمح نم% ١٠,٠–

.كييلام ضمحو كيليركأ ضمح تاريميلوبوك /١١

يواسي وأ نم لقأ تاريميلوبوكلا هذه يف كيراموف ضمحو كييلام ضمح تاريمونوم نم يلـــــكلا ىوــــتـــــحملا نوــــكــــــي
.%١٠,٠ يواسي وأ نم لقأ كيليركأ ضمح ريمونوم ىوتحم نوكيو ،%٤,٠

: نم نوكتتو ،٠٠٠.٠٧و٠٠٠.٠٥ نيب ام تاريميلوبوكلا هذهل يئيزجلا نزولا طسوتم حوارتي

،٣ ىلإ٧ نم نزو ةبسن يف كييلام ضمحو كيليركأ ضمح تاريميلوبوك مويدوص حلم–

،ادوصلا  ةطساوب ايئزج لازُم هلوعفم نكلو هقباسك ريميلوبوكلا سفن–

.١ ىلإ١ نم نزو ةبسن يف كييلام ضمحو كيليركأ ضمح ريميلوبوك مويدوص حلم–

2١/ N، N- ليثيميسكوبراك( رركم( - LD- مويدوصلا حلم يثالث ،نينالأ ”ADGM٣aN”.

هايم يف فيفختلا دعب ،%١2,٠زواجتي الو ىصقأ دحك %٥,٠2 ةبسنب ةبلصلا تابيكرتلا يف بّكرملا اذه لمعتسي
.لسغلا

.)”aN SDI”( مويدوصلا تانيسكوس يئانث ونيميإ مويدوص حلم /٣١

تانخثملا وأ عضوتلا ةداعإل ةداضملا وأ ةوغرلل ةداضملا لماوعلا - و

،نازكوليس ددعتم ليثيم /١
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،زوليليسليثيإ يسكورديهو زوليليسيثيإو زوليليسليثيميسكوبراكو زوليليس ليثيم /2

.ناثنزك غمص /٣

.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل بكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

.%٥,٠ اهردق ىوصق ةعرجب فيظنتلا تارضحتسم يف هلامعتسا نكميو

،نانيجاراكو نيتكبو تانيجلأ /٤

.ليرايتسلا ضمح تافسوف /٥

.كيرايتس ضمحل كيروفسوف رتسيإ يئانث نم %22 نمو رتسيإ يداحأ نم %8٧ نم طيلخ ىلع ةيمستلا هذه قبطت

.لسغلا ءام نم رتل لكل مارغيليم٥١  اهردق ىوصق ةعرجب الإ ليرايتس ضمح تافسوف لامعتساب حمسي الو

.نوديلوريبلينيفيلوبلا /٦

.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل بكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

 .كيبروس ضمح نم %٣ نع  ديزي ال  ام ىلع  يوتحت يتلا ةيلوحكلا  ةيئاملا ليلاحملا  يف لمعتسي نأ اضيأ نكميو

.كيليركأ تاريميلوبوك /٧

%٣و ليثيإلا تاليركأ و كيليركاثيم ضمح نم نوكتت .ةيئام تابلحتسم يف هذه كيليركأ تاريميلوبوك ضرع متي
ليروللا تاليركاثيم٠2 )يسكوثيإ( نم ىصقأ دحك %٥,٠و  ليرايتس -ليتيسلا تاليركاثيم٠2 )يسكوثيإ( نم ىصقأ دحك
.٠٠٠.٠٠٥يلاوحب يئيزجلا اهنزو ردقيو .ءاملاو

ةبسنلاب مارـغوـلـيـك لـكـل مارـغـيـلـيـم٠٠٥ نــم لــقأ ،بيــترــتــلا ىلع ،تاــبــكرملا هذــه يف تارــيــموــنوملا تاــيوــتــحـــم نوـــكـــت
.كيليركاثيم ضمحل ةبسنلاب مارغوليك لكل مارغيليم٠٠١ نم لقأو ليثيإلا تاليركألل

.ريثيإ ددعتم - لينيسلأ - ددعتمب ةكباشتم كيليركأ ضمح تاريميلوب /8

يئانث ءانثتساب ،ةرولكملا تابيذملاو ةينيزنبلا تانوبركورديهلا بايغ يف ةدعم تاريميلوبلا هذه نوكت نأ بجي
ريمونوم كيليركأ ضمح تايوتحم هيف نوكتو .مارغوليك لكل مارغيليم٠٠٥ يقبتــــملا هزيكرت زواـــــجتي ال يذلا ناثـــــيمورولك
 .مارغوليك لكل مارغ٠١ نم لقأو ،مارغوليك لكل مارغ٣ نم لقأ ،بيترتلا ىلع ،ليثيإلا تاتيسأو

تاريميلوبلا هذهل يئيزجلا نزولا طسوتم نوكيو .مارغوليك لكل مارغ2 نم لقأ  يقلحلا ناسكهلا نم اهاوتحم نوكيو
.٠٠٠.٠٠٥.١ ـل ابراقم

.%٣ هردق ىصقأ نزو زيكرتب تاريضحتلا يف لامعتسالل ةلباق نوكت

.مويدوصلا تايمروف /٩

.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل بّكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

.زوليليس ليبوربيسكورديه /٠١

.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل بكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

.لوكيلغ - نيليثيإلا تاراييتس يئانث /١١

رتسيإ يئانث نم %٥٩ ىلإ٥8 نم انوكم لوكيلــغ-نيلـــيـــثـــــيإلا نـــــم ىصــــقأ دـــــحـــــك %١ مــــضــــــي يذــــــلا بــــــّكرـــملا اذـــــه نوــكـيو
R-COO-2HC-2HC-OOC-Rرتسيإ يداحأ نم %٥١ ىلإ٥ نمو HO-2HC-2HC-OOC-R،ثيح OOC-Rضامحألا نم جيزم لثمي
.8١C و٦١C يف ةعبشملا ةينهدلا

.ةيعانصلا يناوألل يوديلا لسغلل  ةهجوملا تارضحتسملا يف %2 اهردق ىوصق ةعرجب لامعتسالل الباق نوكيو

تابيذملا -ز

.لوكيلغ نيليبورب يئانث ريثيئليثيم يداحأو لوكيلغ نيليبوربلا ريثيئليثيم يداحأ /١
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: ةيتآلا غيصلل تابكرملا هذه بيجتست

.٠٠٤GEP ـل ةبسنلاب  طسوتملا يفn= 8 و٠٠٣GEP ـل ةبسنلاب  طسوتملا يف٦ =nثيح

:ةيتآلا تافصاوملل بيجتست نأ بجي

،ىصقأ دحك %٥2,٠ : لوكيلغ نيليثيإ يئانث + لوكيلغنيليثيإ يداحأ–

،غك/غم٥ نم لقأ : ةليقثلا نداعملا–

،غك/غم٣ نم لقأ : خينرزلا–

،نزولاب %١,٠ نم لقأ : دامرلا–

.قحلملا اذهب قفرملا٣ لودجلا يف اهتواقن ريياعم ددحتو .%١ يواسي وأ نم لقأ اهيف بئاوشلا ىوتحم نوكي

.ريثيإ ليتوب -n لوكيلغ نيليبورب /2

-n-2نم انوكم اهنم %٥ نم لقأ نوكي ثيحب لونابوربيسكوتوب -n نم %٩٩ نم رثكأ ىلع بّكرملا اذه يوتحي
%٥٩ نم رثكأ ىلع يوتحيو لوكيلغ نيليبوربل كيليتوب -n ريثيإ تاريموزيإ نم نينثا نم نوكتيو .١-لونابوربيسكوتوب
.2-لونابورب -يسكوتوبn-١- نم

.%٠١ هردق ىصقأ نزو زيكرتب تاريضحتلا يف لامعتسالل الباق نوكي

.ريثيإ ليتوب -n لوكيلغ نيليبورب يئانث /٣

ةنّوكم هنم %٤ يلاوح نوكت ثيحب ،لونابوربيسكوبوربيسكوتوب-n نم %٥,8٩ نم رثكأ ىلع بكرملا اذه  يوتحي
- )يسكوبوربيسكوتوب-n-2(-2 نم ةنّوكم هنم ادج ةريغص ةبسن نوكتو2-لونابورب - )يسكوبوربيسكوتوب-n-2(-١ نم
.١-لونابورب -)يسكوثيإ - ليثيم -١ - يسكوتوب-n-2( -2نمو١-لونابورب

نم %٥٩ نم رثكأ ىلع يوتحيو ،لوكيلغ نيليبورب يئانثل كيليتوب -n ريثيإ نم تارـــيـــموزـــيإ ةـــعـــبرأ ىلـــع يوـــتـــحـــي
١- )2-n-2-لونابورب - )يسكوثيإ-ليثيم -١-يسكوتوب.

.%٠١ هردق ىصقأ نزو زيكرتب تاريضحتلا يف لامعتسالل الباق نوكي

.لوكيلغ نيليثيإ يئانثلريثيئليتوب يداحأ وأ لوكيلغ يئانث ليتوب /٤

.قحلملا اذهب قفرملا٣ لودجلا يف ةروكذملا ةواقنلا ريياعمل ،نزولاب %8٩ ةبسنب يقنلا بكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

.لوكيلغ نيليثيإ يثالث /٥

اذهب قفرملا٣ لودجلا يف ةروكذملا ةواقنلا ريياعمل بيجتسي نأ بجيو . %٦,٩٩ نم ربكأ بكرملا اذه ةواقن ةبسن نوكت
.قحلملا

.لوكيلغ نيليبورب يثالثل يليتوبn- ريثيإ /٦

يف ةروكذملا ىوصقلا زيكارتلا زواجتت ال بئاوش ىلع يوتحيو تاريموزيإ8 طيلخ نم %٥٩ نم بيذملا اذه نوكتي
.قحلملا اذهب قفرملا٣ لودجلا

.)٠٠٤GEP(و )٠٠٣GEP(٠٠٤و٠٠٣ لوكيلغنيليثيإ ددعتم /٧

: ةيتآلا ةغيصلا عم تابكرملا هذه قفاوتت

CH3-O-CH2-CHOH-CH3

CH3-O-CH2-CH2-CH-O-CH2-CHOH-CH3

CH3

H- (OCH2-CH2)n-OH

و
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،غك/غم٠١ نم لقأ : نيليثيإ ديسكأ–

،غك/غم٠١ نم لقأ : ناسكويد -٤ ،١–

.٥,٧و٥,٤ نيب ام حوارتي لم٠٠١ / مارغ٥ لولحم يف)Hp( ينيجورديهلا لماعلا–

.لوناتوبوزيإ /8

. %١ هردق ىصقأ زيكرتب ةيئاملا تاريضحتلا يف  بّكرملا اذه لامعتسا نكمي

ىرخألاتابّكرملا :ةعبارلاةعومجملا -٤

ةيفاضإلالماوعلا -أ

.)ايرويلا( ةلوبلا /١

.نيهيرك معط وأ ةحئار كرتل لباقلا ،تيرولكوبيهلاب جالعلا دعب ،دئازلا رولكلا ةلازإل ايرويلا لامعتسا نكمي

.لوكيلغ /2

.%١ اهردق  ىوصق نزو  ةعرجب ّالإ تاريضحتلا يف هلامعتسا نكمي ال،HO-2HC-2HC-OH : هتغيص يذلا بكرملا اذه

.)لويدينابورب -2 ،١ وأ( لوكيلغ نيليبورب /٣

.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل بّكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

.%٠١ هردق ىصقأ نزو زيكرتب ّالإ تاريضحتلا يف هلامعتسا نكمي ال

.لوتيبروس /٤

.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل بكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

 .)OPMET( ليسكوأ-N- نيديريبيب ليثيم يعابر -٦،٦،2،2 /٥

ةلومحملا نوبركلا تارديه  نم اساسأ ةنّوكملا خاسوألا لالحنا لهسي فيظنتلل دعاسم لماعك ”OPMET” لمعتسي
.ةريبلا ةسمالمل ةهجوملا ةيئاشغلا داوملا ىلع

.ةريبلا حيشرت دعب أدصلل مواقملا ذالوفلا ةيشغأ ديدجت يف لامعتسالل طقف بكرملا اذه هجوي

)٥(سمخ ءاملاب َلسغلا هُلامعتسا ُطِرتشيو .فيفختلا دعب %٠١ زواجتي الو رتل / غم٥2 زيكرتب بيكرتلا يف لمعتسي
.ةيلاتتم تارم

.موينملألا تاراييتس /٦

تاراييتس يثالث نم %٥٣ و2O٥٣H8١C( HOlA(2 تاراييتس يئانــث نـــــــم %٥٦ نـــــم طيــــلــــخوـــه مويـــنــــملألا تاراـــيـــيـــتــــس

٣)2O٥٣H8١C(١A. نابوذلل لباقلا دامرلاو ءاملاو ةرحلا ةينهدلا ضامحألا نم هتايوتحم ردقتو .%2٩ ـب  ايندلا  هتواقن  ردقتو
.يلاوتلا ىلع ،%٥,١ و %2 و %٧  براقي ام

.نيمأ يئانث -نيليثيإ-ليتيسأ يعابر /٧

ىمسملا ،نيمأ يئانث - نيليثيإ-ليتيسأ يعابر نم %8٩ نم رثكأ ىلع نيمأ يئانث -نيليثيإ-ليتيسأ يعابر يوتحي
نيمأ يئانث - نيليثيإ-ليتيسأ يثالث نم %٩,٠ ىلع اضيأ يوتحيو.DEATوأ ديماتيسأ يئانث -رركم -نيليثيإ-’N-N ـب  اضيأ

.نيمأ يئانث- نيليثيإ-ليتيسأ يئانث نم %١,٠ يلاوحو

ريضحت ىلع لوصحلاب حمسيو .اهب صخرملا تانّوكملا نم جتانلا نيجورديهلا ديسكوريب دوجو يف هلامعتسا متي
كيتيساريب ضمح ىوتحم نوكي نأ بجيو.DEADوأ نيمأ يئانث -نيليثيإ-ليتيسأ -يئانثو كيتيساريب ضمح ىلع يوتحي

.ةرهطم صئاصخ هيدل هنأ ىلع هضرعب حمسي يذلا كلذ نم لقأ ريضحتلا اذه يف

،١-لوناكيدودليتكوأ -2 /8
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.نوراييتس /٩

١-لوناكيدودلـــيـــتــــكوأ -2 نم %٠8 ىلع اهرودب يوتحت يتلا ةوغرلل ةداضملا تاريضحتلا ةعانص يفهذه نوراييتسلالخدت
نأ بجيو .نزولاب %٥2,٠ فيظنتلارضحتسم يف نوراييتسلل ىصقألا زيكرتلا زواجتي ال نأ بجيو .نوراييتسلا نم %8 و
.قحلملا اذهب قفرملا2 لودجلا يف ةروكذملا صئاصخلل ،نوتيسليكلأ اضيأ ةاّمسملا ،هذه نوراييتسلا بيكرت بيجتسي

.AVP كيلينيف ددعتم لوحك /٠١

.ىصقأ دحك %١ ـب لوناثيملا نم هاوتحم ردقيو .%٩٩ نع ديزي امب ءاملا يف نابوذلل الباق كيلينيف ددعتملا لوحكلا نوكي

.ةيعانصلا يناوألا لسغ لجأ نم ةفظنملا تارضحتسملا بيضوتل لمعتست سايكأ عينصتل بكرملا اذه هجوي

.تارديهلا يداحألا زينغنملا تافلوس /١١

.%8٩ ةبسنب ايقن بكرملا اذه نوكي

ةقّوسملا تابيكرتلا فيفخت قيرط نع ةجتانلا لسغلا ضاوحأ يف زينغنملا تافلوــــس ىوـــتـــحـــم زواـــجـــتــــي ال نأ بـــجـــي
.)دحاولا رتلل زينغنملا نم غم2,2 يلاوح( رتل/غم٦

.لوزايرتوزنب /2١

.لقألا ىلع ،نزولاب %٩٩ ةبسنب ايقن ،”لوزايرتوزنب -١،2،٣” وأ ”لوزايرتوزنب-H،١” اضيأ ىّمسملا ،بكرملا اذه نوكي
.لوزايرتونيمأ -و١،2 نم رثكألا ىلع %١,٠ ىلع يوتحيو

.%٥,٠ فيظنتلا تارضحتسم يف ىصقألا هزيكرت زواجتي ال نأ بجي .لكآتلل داضم لماعك لامعتسالل الباق نوكي

.نيفارابلا تيز /٣١

.ةيوئم ةجرد٠2 يف٥٦8,٠ يلاوحب ردقت ةفاثكاذ،٥2C-٥٤C ،نيفارابلا  تيز  نوكي

.%2 هردق ىصقأ ىوتحمب لامعتسالل الباق نوكي

.لوكيلغنيليثيإ ددعتم رتسيإ يئانث /٤١

يف ةلثمم نوكت نأ  كيريتس ةتتشملا حطسلا لماوع وأ ”تاريميلوب” ـب  ةاّمسملا هذه ةينويألا ريغ حطسلا لماوع نكمي
ةماعلا ةغيصلايذ ةيليســـــــكورديــــــهلا ةــــيـــــنــــــهدلا ضاـــــــمـــــــحألا فــــــثاـكــــــت جوـــــتــــنــــــم ىلـــــــــع لدـــــــيRثـــــــيــــــح،»R-OEP-R« : لـــــــكــــــش
»HOOC-’‘RHOHC- ‘R«نيأ ‘Rو R”عم ،ةينوبركورديه لسالس ناقفاوي ’’R + ‘R =2نوبركلا تارذب امهنع اربعم(8١ ىلإ(.

ةظفاحلالماوعلا -ب

.لويد -٣،١-نابوربورتين -2-ومورب -2 /١

:ةيتآلا ةغيصلل بكرملا اذه بيجتسي

Br

CH2OH-C-CH2-OH

NO2

.لقألا ىلع ،%٧٩ قوسملا بكرملا يف ةيقنلا ةداملل نزولا زيكرت ردقي

ةهجوملاو ،نيمألل ةيواحلا ريغ تاريضحتلا يف ،%١,٠ هردق ىصقأ نزو زيكرتب لامعتسالل الباق بّكرملا اذه نوكي
.بيلحلا ريمخت تاجوتنمو تانبلملا تادعمو تانبلملا ءانثتساب ،ةيئاذغلا ةيعارزلا عناصملا يف لامعتسالل

.مويدوصلا تالونيف -لينيفوثروأ /2

لامعتسا اضيأ نكميو .%٣,٠ هردق ىصقأ نزو زيكرتب تايرطفلل داضم ظفاحك لامعتسالل الباق بّكرملا اذه نوكي
ىصقأ نزو زيكرت ةياغ ىلإ مويدوصلا تالونيف -لينيفوثروأل ليدبك وأ لمكمك )لوأ -2-لينيف يئانث وأ( لونيفلينيفوثروأ
.%٣,٠ هردق
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.نوأ-٣-لوزايثوزيإ-H2-ليثيم -2 و نوأ-٣-لوزايثوزيإ-H2-ليثيم -2-ورولك -٥ /٣

نوأ-٣-لوزايثوزيإ-H2-ليثيم -2-ورولك -٥ طيلخ نم ىصقأ دحك %٣ ىلع ظفاحك ةلمعتســـــملا تاريضــــحـــتلا يوـــــتــــحت
.نوأ-٣-لوزايثوزيإ-H2-ليثيم -2و

نوكي ثيحب ،فطشلا وأ فيظنتلا رضحتسم نم مارغوليك لكل ةلاعفلا ةداملا هذه نم ىوصقلا تايمكلا دَّدحُت نأ بجي
ديزي ال ،هذه فطشلا وأ فيظنتلا تارضحتسمل يئاملا فيفختلا دعب هيلع لوصحلا مت يذلا لئاسلا يف ةلاعفلا ةداملا زيكرت
مارغوليك لكل نوأ-٣-لوزايثوزيإ-H2-ليثيم -2 و نوأ-٣-لوزايثوزيإ-H2-ليثيم -2-ورولك -٥ طيلخ نم مارغوركيم٠٥١ نع
.اهفطش وأ اهفيظنت دارملا  حطسألا ةسمالمل ةرشابم عوضوملا لئاسلا نم

تاميزنإلا - ج

 .ةيئاذغلا داوملا يف ةلمعتسم تاميزنإ /١

.اهب لومعملا ميظنتلا ماكحأل اقبط اهب صخرملا كلت يه تاميزنإلا هذه

.سوتنول سوليساب نم جتانلا نيتوربلل للحملا ميزنإلا نم تاريضحت /2

ريغو ضرملل ةببسم ريغ ةيصعل يولقلا طسولل بحملا ليدبلا نم ةيميزنألا تاريضحتلا هذه ىلع لوصحلا متي
نم %٠٣ ىلإ٠2 يلاوح نم هرودب نّوكملا ،تاميزنإلا نم زَّكَرُم ىلع يوتحتو .سوتنول سوليساب عم ةلثامتم ،ةيمس

.يميزنإ طاشن اهيدل اهنم %٥٦  ىلإ٠٦ كلذ يف امب تانيتوربلا

.زابيللا ميزنإ نم تاريضحت /٣

صاخ زابيل زيمرتب موقت ةنيج جمد لالخ نم ،ايثارو ةلدعملا ازيروأ سوليجربسأ ةلالس نم ميزنإلا ىلع لوصحلا متي
 .ازونيجونال الوكيموه نم ةيتآلاو١،٣

.ديريسيلغلا يثالث نم٣ و١ عقاوملا يف رتسيإ طباور ءاملاب ليلحتب هذه ميزنإلا تاريضحت موقت

.ةيعانصلا تالامعتسالل يناوألا تالاسغ تافظنم يف %١ يلاوحب ردقي زيكرت ةياغ ىلإ لامعتسالل ةلباق نوكت

.ةيولقلا زايتوربلا تاريضحت /٤

زايتورب زيمرتب موقت ةنيج جمد لالخ نم ايثارو ةلدعملا سوليفولاكلأ سوليساب ةلالس نم ميزنإلا ىلع لوصحلا متي
.ىرخأ سوليساب

يناوألا تالاسغ تافظنم يف %2 يلاوحب ردقي زيكرت ةياغ ىلإ لامعتسالل ةلباق هذه ميزنإلا تاريضحت نوكت
.ةيعانصلا تالامعتسالل

.ةيولقلا زايتوربلا نم ةيميزنإ تاريضحت /٥

 .ايثارو ةلدعملا سوليفولاكلأ سوليساب ةلالس نم ميزنإلا ىلع لوصحلا متي

ضمحب ّالإ ،هالعأ ةروكذملا٤ ةطقنلا يف ةفوصوملا كلت نع فلتخت ال ةطشن ةدام ىلع هذه ميزنإلا تاريضحت يوتحت
.دحاو ينيمأ

.ةيعانصلا تالامعتسالل يناوألا تالاسغ تافظنم يف %٥,٤ يلاوحب ردقي زيكرت ةياغ ىلإ لامعتسالل ةلباق نوكت

.زاليمأ افلأ نم ةيميزنإ تاريضحت /٦

.ينيجلا بيكرتلا ةداعإ قيرط نع اهرودب جتنت يتلا سيمروفينيكيل سوليساب ةلالس نم ميزنإلا جاتنإ متي

.ةيعانصلا تالامعتسالل يناوألا تالاسغ تافظنم يف لامعتسالل ةلباق هذه ميزنإلا تاريضحت نوكت

.زايتوربلا نم ةيميزنإ تاريضحت /٧

 .يولقلا طسولل بحملا سوتنول سوليسابل بيكرتلا ةداعم ةلالس نم ميزنإلا ىلع لوصحلا متي

نينثاب ّالإ ،هالعأ ةروكذملا2 ةطقنلا يف ةفوصوملا كلت نع فلتخت ال ،ةطشن ةدام ىلع هذه ميزنإلا تاريضحت يوتحت
.ةينيمألا ضامحألا نم
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ردقي زيكرت ةياغ ىلإ ةيعانصلا تالامعتسالل يناوألا لسغ تافظنم يف لامعتسالل ةلباق تاريضحتلا هذه نوكت
.لسغلا لولحم نم دحاو رتلل ةبسنلاب ريضحتلا نم دحاو مارغب بوسحم ،ل / غ١,٠ يلاوحب

.زايتوربلا نم ةيميزنإ تاريضحت /8

زايتوربلا نع ريبعتلل ةفيضم ايريتكبك ايثارو ةلدعملا سيليتبوس سوليساب ةلالس نم ميزنإلا ىلع لوصحلا متي
.سوتنول سوليسابل ةيولقلا

ردقي زيكرت ةياغ ىلإ ةيعانصلا تالامعتسالل يناوألا لسغ تافظنم يف لامعتسالل ةلباق تاريضحتلا هذه نوكت
.%٥ يلاوحب

ةيئاذغلا داوملا يف اهلامعتساب صخري يتلا تابكرملا - د

 .هب لومعملا ميظنتلا ماكحأل اقبط ةيئاذغ تافاضمك اهب صخرم ،تانّولملا فالخب ،تابكرم

يف ةروكذملا تابكرملا كلت نم ضعبب ةصاخ ماكحأ يف اهيلع اصوصنم اعافترا رثكأ تايوتحم نوكت امدنع ءانثتساب
ءايشألا ةسمالمل ةرشابم نيهجوملا فيظنتلا رضحتسم يف وأ لولحملا يف ةيئاذغلا تافاضملا زيكرت نإف ،مسقلا اذه
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةيئاذغلا داوملا يف  اهب صخرملا تازيكرتلا  زواجتي ال نأ بجي مزاوللاو

ةيرطعلا داوملا - ـه

نع اهزييمتل ةهجوم اروطع اهئاطعإل امامت ةيفاك تايمكب ّالإ فيظنتلا تارضحتسم يف ةيرطعلا داوملا جمدت ّالأ بجي
.فيظنتلا تارضحتسم يف لامعتسالل  ةراض ريغ اهنأ تبث اذإ لمعتستو .ىرخأ تارضحتسم

 تانولملا - و

اهريغ نع اهزييمت ىلإ فدهت ةفص  اهئاطعإل امامت ةيفاك تايمكب فيظنتلا تارضحتسم يف تانّولملا جمدت نأ بجي
.تارضحتسملا نم

،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح ةيئاذغلا داوملا يف اهب صخرم تانولم /١

،FCF عمال قرزأ /2

.نيناريب نّولم /٣

: ةيتآلا ةيئايمكلا ةيمستلل نولملا اذه بيجتسي

: اضيأ وأ ،كينوفلوس يثالث نيريب -١،٣،٦ -يسكورديه-8 ضمح مويدوص حلم

 .كينوفلوس يثالث نيريب -١،٣،8 -يسكورديه-٦ ضمح مويدوص حلم

.فيظنتلا رضحتسم يف مارغوليك لكل مارغ٥٠,٠ نم لقأ ةعرجب ّالإ هلامعتسا نكمي ال

.رولكملا ساحنلا نينايسولاتف /٤

.فيظنتلا تارضحتسم يف %٥٠٠,٠ هردق ىصقأ زيكرتب رولكملا ساحنلا نينايسولاتف  لامعتساب صخري

.٠8١LRH-E نالودناس قرزأ /٥

ةيرصبلا تارينملا - ز

.مويساتوبلا نم اهحالمأب ةيرصبلا تارينملا هذه مويدوص حالمأ لادبتسا نكمي

غابصأل ةبولطملا ةواقنلا ريياعم سفنل بيجتستو اهفيط اهيلع دهشي ةيفاك ةواقن ةيرصبلا تارينملا هذه لك مدقت
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا كيتسالبلا داوم تانّولمو

،مويدوصلا -’2،2 -تانوفلوس يئانث - نيبليتس -’٤،٤- )ايرويلينيف( رركم /١

- تانوفلوس يئانث -نيبليتس -’٤،٤-٤ -ونيمأ-١،٣،٥ -لينيزأ يثالث )٦ -نيمالوناثيإ يئانث( )2 -ونيمالينيف( رركم /2
،مويدوصلا ’2،2
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،مويدوصلا ’2،2-تانوفلوس يئانث - نيبليتس -’٤،٤-٤ -ونيمأ -١،٣،٥-لينيزأ يثالث - )2،٥-ونيمالينيف يئانث( رركم /٣

’2،2- تانوفلوس يئانث - نيبليتس -’٤،٤-٤ -ونيمأ -١،٣،٥ -لينيزأ يثالث -)٦ -ونيمأ-لوناثيئليثيم( )2-ونيمالينيف( رركم /٤
،مويدوصلا

يئانث - نيبليتس -’٤،٤-٤ونيمأ -١،٣،٥ -لينيزأ يثالث -)٦-ونيماليثيم يئانث( )2-ونيمأ-لينيفورولكاراب( رركم /٥
،مويدوصلا ’2،2-تانوفلوس

’2،2-تانوفلوس يئانث - نيبلـيتس -’٤،٤-٤-ونـــــيـــمأ -١،٣،٥ -ليــــنيزأ يــــثالـــث -)٦-ونــــيماليــــنيف( )2-ونــــيماليـــــثيإ( ررــكم /٦
،مويدوصلا

’2،2-تاـنوـفـلوس يئاــنــث -نيبــلــيــتس -’٤،٤-٤-وـنـيــمأ -١،٣،٥ -لـــيـــنـــيزأ يثالــــث -)٦-ونيمالـيـنـيـف( )2-يسكوـثـيــم( ررــكــم /٧
،مويدوصلا

يئانث - نيبليتس -’٤،٤-٤-ونيمأ -١،٣،٥ -لينيزأ يثالث -)٦-ونيماليثيإ يئانث( )2-ونيمالينيفوفلوساراب( رركم /8
،مويدوصلا  ’2،2-تانوفلوس

- نيبليتس -’٤،٤-٤-ونيمأ -١،٣،٥ -لينيزأ يثالث -)٦-ونيماليثيإونايس يئانث( )2-ونيمالينيفوفلوساراب( رركم /٩
،مويدوصلا  ’2،2-تانوفلوس يئانث

يئاــــنث - نيبــــليــــتس -’٤،٤-٤ونــــيــــمأ -١،٣،٥ -ليــــــنــــيزأ يــــــثالــــث - )٦-ونـــــيمأ-نيليـــثيئيــــــسكوـــــثـــــيم( )2-ونيلينأ( ررــــــــكـــم /٠١
،مويدوصلا  ’2،2-تانوفلوس

’2،2-تانوفلوس يئانث - نيبليتس -’٤،٤-٤ونيمأ -١،٣،٥ -لينيزأ يثالث - )٦ -ونيلوفروم( )2-ونيمالينيف( رركم /١١
،مويدوصلا

،مويدوصلا ”2-تانوفلس -١،2،٣ -لوزأ يثالث )٥-٤ = ‘2-’١ وتفان( )2 = ”٤ ليبليتس( /2١

،نيزاريب -2- ديماليسكوبراك -لينيف - )٣-ليمافلوس( )٦-ديماليسكوبراكليثيم( )٣،٥-ونيماليثيم يئانث( /٣١

)١-لــيــنــيــفودــيــماــفــلوساراــب( وأ لوزارــيــب - )٤،٥-وردــيـــه يئاـــنـــث( )٣-لينـيـفوروـلـكاراـب( )١-لينيفودـيـماـفـلوساراـب( /٤١
،نيلوزاريب - )٣-لينيفورولكاراب(

 .نيليثيإ )2- ليلوزاديميزنبليثيئيسكورديه-N( اتيب )2-ليلوزاديميزنب( افلأ /٥١

ةيسح تادراط - ح

.ةيقوذلا ةيوضعلا ةعيبطلا فالتإ قيرط نع فيظنتلا رضحتسم كالهتسا عنمل تابكرملا هذه هجوت

.موينوتانيدلا تاوزنب /١

يئانث-N، N -ليثيئوسكوأ -2-ونيمأ)-لينيفليثيم يئانث -٦،N -2-)2 تاوزنب مساب بكرملا اذه ىلإ اضيأ راشي
.موينوماثيم نيزنبليثيإ

:يتآلا ضرعلا عم اضيأ قفاوتت٣O2N٤٣H82C ةيلامجإلا هتغيص

CH3                                                                                -

C6H3-NH-CO-CH2-N(C2H5)2-CH2-C6H5 C6H5CO2
-

CH3

.بولطملا دراطلا ريثأتلل  امامت يرورض زيكرتب لامعتسالل الباق نوكي

يناثلا مسقلا

،مزاوللاو ءايشألا فيظنت تارضحتسم بيكرت يف اهب صخرملا تابكرملا تاعومجمو تابكرملا ىلع مسقلا اذه قبطي
 .يناوألا فطشل ةهجوملا كلت وأ لامعتسالا دعب ءاملا راخبب وأ برشلل حلاصلا ءاملاب اهفطش بجاولا كلت فالخب
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.رهطم ريثأت اهل نوكي نأ طرشب ةيتآلا تابكرملا لامعتسا نكميو

.جسكؤملا ءاملا /١

.ةيئاذغلا لئاوسلا ىلع يوتحت يتلا تافيلغتلا جالعل ةهجوملا ةيئاملا ليلاحملا يف لامعتسالل الباق بكرملا اذه نوكي
.ةيوئام ةجرد٠82 يف مقعملا ءاوهلا يف فيفجتلا ةطساوب لامعتسالا دعب ليلاحملا ةلازإ متت نأ نكميو

.ناتيبروس٠2 نيليثيئيسكوألا ددعتملا تارول يداحأ /2

: ةغيصلا بّكرملا اذه ىدل

.٠2 يلاوح= a + b + c + d و كيرول ضمح لثمي”RCO”  ثيح

لئاوسلا ىلع يوتحت يتلا تافيلغتلا جالعل هجوملا جسكؤملا ءاملا نم ةيئام ليلاحم يف طيلخك لامعتسالل الباق نوكي
نأ بجيو .ةيوئام ةجرد٠82 يف مقعملا ءاوهلا يف فيفجتلا ةطساوب لامعتسالا دعب ليلاحملا ةلازإ متت نأ نكميو .ةيئاذغلا

نم رتل لكل غم2١,٠ زواجتت ال ةبسنب تافيلغتلا هذه نم يلخادلا بناجلا ىلع٠2 تابروسيلوب نم ىوصقلا اياقبلا نوكت
.بّضوملا يئاذغلا لئاسلا

.كيبروس ضمح /٣

.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل ضمحلا اذه بيجتسي نأ بجي

قيرط نع لمعتست اهرودب يتلا ةيلوحك ةيئام ليلاحم يف %٣ ـب ردقي ىصقأ نزو زيكرتب لامعتسالل الباق نوكي
،فطشلاب مايقلا مدع نكمي ،ةقلغملا ةمظنألا وأ بيبانألا فالخب ،تاجلاعملل ليلاحملا هذه لمعتست امدنعو .عقنلا وأ شرلا

.مزاوللا حطس ىلع ةيقبتملا كيبروس ضمح نم ةضفخنملا ةيمكلل ارظن

.نوديلوريبلينيف ددعتم /٤

: ةيتآلا نزولا صئاصخل بّكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

،غك لكل غم٠١ زواجتي ال ةليقثلا نداعملا ىوتحم–

،غك لكل غم٣ نم لقأ نيزارديهلا ىوتحم–

و %2،٠ يواسي وأ نم لقأ تاريمونوملا ىوتحم–

.%2،٠ يواسي وأ نم لقأ ديهدلألا ىوتحم–

بجيو .كيبروس ضمح نم ،رثكألا ىلع ،%٣ ىلع يوتحت يتلا ةيلوحكلا ةيئاملا ليلاحملا يف ايرصح هلامعتسا متيو
.بولطملا ريثأتلل امامت ةيرورضلا كلت نم ىلعأ ليلاحملا هذه يف نوديلوريبلينيفلا ددعتملا ةبسن نوكت ال نأ

.ديهدلاراتولغلاو كيليثيإ لوحكلا ساسأ ىلع تاريضحت /٥

سمالت يتلا مزاوللا ريهطتل ،ءاملا راخبب وأ برشلل حلاصلا ءاملاب فطشلا نود ،شرلا قيرط نع لامعتسالل هجوت
.ةيئاذغلا داوملا

.مويدوصلا تانوفلس نيزنب )٠١C-٦١( ليكلأ /٦

يناثلا لصفلا

ريغ لامعتسالل ةهجوملاو ةظفاح وأ ةرهطم تاريثأت تاذ تابكرملا تاعومجمو تابكرملا ىلع لصفلا اذه قبطي
.يعانصلا

CH2

H-C-O-(C2H4O)a-H

H-(C2H4O)b-O-C-H                              O 

H-C

H-C-O-(C2H4O)c-H

CH2-O-(C2H4O)d- OCR
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وأ ءاملا راخب وأ برشلل حلاصلا ءاملا ةطساوب فطشلاب ةعوبتملا فيظنتلا تارضحتسم يف ةريخألا هذه لمعتستو
.يناوألا فطش تامامح يف ةجمدم نوكت نأل ةهجوملا

بجيو .لصفلا اذه ماكحأب ةينعم قحلملا اذه نم لوألا مسقلا يف ةروكذملا ةظفاحلا لماوعلاو ةرهطملا لماوعلا نوكت
فيظنتلا تارضحتسم يف اهتايوتحم زواجتت ال نأ صوصخلا هجو ىلع بجيو .لوألا مسقلا يف ةروكذملا ماكحألا َمِرتحت نأ
.لوألا مسقلا يف اهيلع اصوصنم ،ءاضتقالا دنع ،نوكت يتلا امامت ةمزاللا تايمكلا وأ ىوصقلا تازيكرتلا  ةقّوسملا

٢ مقر لودجلا
تابّكرملا تاعومجمو تابّكرملا ضعبل ةقّوسملا ليلاحملا صئاصخ

تاعومجم
تابكرملا

ةقّوسملا ليلاحملاتابكرملا

ةعومجملا
ىلوألا

تابّكرملا
عون نم
لماوع”
”حطسلا

لماوع
ريغ حطسلا

ةينويألا

ةعومجملا
ةعبارلا

تابّكرملا
ىرخألا

لماوعلا
ةيفاضإلا

ديمازوكولغ

كيليثيم تاريتسإ
ضامحألا نم

ةينهدلا

تاريتسإ
لوكيلغ ناليبوربلا

تاريتسإ ديمأ

ةينهد ضامحأ
نوباصو

N-نيماكولغ ليثيم

لوكيلغ ناليبورب

مويدوصلا تارتيس

نونازوكانون
)٩2C يف(

نوناتنوكايرتنوه
)١٣C يف(

نوناتنوكايرتيرت
)٣٣C يف(

نوناتنوكايرتاتنيب
)٥٣C يف (

ىوصقلا دودحلا

C35

ىلإ٥،٤٣
8٩ %
نزولاب

ىلإ١
٥٤ %
نزولاب

ىلإ١
٩١ %
نزولاب

ىلإ٠
٥،٣ %
نزولاب

٥٤ %
دحك نزولاب

ىندأ

٠،١ %
نزولاب

٠،١ %
نزولاب

٥،١ %
نزولاب

٥،١ %
نزولاب

٠،2 %
نزولاب

٥،٠± ٥،٤ %
نزولاب

١،٠%
نزولاب

١± ٧٣ %
نزولاب

8،٠ %
نزولاب

8،٠ %
نزولاب

٣،١ %
نزولاب

٤،١ %
نزولاب

٧،١ %
نزولاب

8،٣ %
نزولاب

٥8،٠ %
نزولاب

C33 C31 C29 ٤١C-2١C
ديمازوكولغ

2١C
ديمازوكولغ

تاديمازوكولغليكلأ
ضامحألا نم ةقتشم

ةينهدلا
)٤١C-2١C( يف

نوراييتس
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٣ مقر لودجلا
تابّكرملا تاعومجمو تابّكرملا ضعبل ةواقنلا ريياعم

تاعومجم
تابّكرملا

تابّكرملا

ىلوألا ةعومجملا
عون نم تابّكرم
”حطسلا لماوع”

حطسلا لماوع
وأ ةيريتوفمألا

)تيلوفمأ(

ةيناثلا ةعومجملا
عون نم تابّكرم

وأ ”ةرهطم لماوع”
”ةظفاح لماوع”

ةثلاثلا ةعومجملا
”ىرخأ” تابّكرم

تابيذملا

ةواقنلا ريياعم

ىصقألا زيكرتلا

نزولاب% ٠٩ نم ربكأ

نزولاب%٧،2

نزولاب% ١ نملقأ

نزولاب% ١ نملقأ

نزولاب%٤،٠ نملقأ

نزولاب% ٣

نزولاب% ٥،١

نزولاب٠،٤٥%

غك/غم٤

غك/غم8،٠ نم لقأ

غك/غم٤،٠نم لقأ

غك/غم٤،٠ نم لقأ

غك/غم٤،٠ نم لقأ

غك/غم٤،٠ نم لقأ

ىصقأ دحك% ٠،٥2

نزولاب% 2،٠ نملقأ

نزولاب% ١،٠ نملقأ

نزولاب% ١،٠ نملقأ

نزولاب% 2 نملقأ

نزولاب% ١ نملقأ

نزولاب% ١،٠ نملقأ

نزولاب% ٥،٠ نملقأ

نزولاب% ٤

نزولاب% ١

نزولاب% ٩،٠

نزولاب% ٠،8

نزولاب% ٥٠،٠

نزولاب% ٥١،٠

داوملا

نيياتيب

مويدوصلا ديرولك

رح نيمأ

كيلوكيلغ ضمح

كيتيسأورولك يداحأ ضمح

كيتيسأيسكوثيم ضمح

كيلوكيلغ يئانث ضمح

كيمروف ضمح

ةليقثلا نداعملا عومجم

صاصر

خينرز

مويمداك

ساحن

قبئز

ءام

لوكيلغ يئانث

لوكيلغ

ءام

  لوكيلغ نيليثيإ يعابر

 لوكيلغ نيليثيإ يئانث

 لوكيلغ نيليثيإ

ءام

ريثيئليتوب-n لوكيلغ ناليبورب يعابر

ريثيئليتوب-nلوكيلغ ناليبورب يئانث

لوكيلغ ناليبورب

ريثيإ ليلأ

رح كيليلأ لوحك

ءام

-ليثيم يئانث -ليكلأ
نيياتيب

- يسكورديه ضمح
كيتيسأ

ريثيئليثيم يداحأ
لوكيلغ نيليبوربلا
ريثيئليثيم  يداحأو

لوكيلغ نيليبوربلا يئانثل

وأ لوكيلغ يئانث ليتوب
يئانثل ريثيئليتوب يداحأ

لوكيلغ نيليثيإلا

لوكيلغ نيليثيإ يثالث

يثالثل كيليتوبn - ريثيإ
لوكيلغ نيليبوربلا
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هعّقوي يذلا ةليصحلا لودج ساسأ ىلع فرحلاو ةيديلقتلا
هيــــــلع قداـــــصيو فرـــــحلاو ةيديلــــقتلا ةعانــــــصلا ةفرغ ريدم
ةفرغلل دوعت يتلا غلابملا هيف حضوتو ،تاباسحلا ظفاـــــحم
.فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا

ةيونسلا تاكارتشالا صصح عفد نم ىنثتست:٤ ةداـــــــــملا
سمخ ةدمل فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةفرغلا ةدئافل
راردأ تايالول فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا فرغ ،تاونس )٥(
يداوـــــــــلاو فودـــــنتو ضــــيــــبلاو يزـــــيليإو تســــغـــنماتو راـــــــــشــــبو
.ةيادرغو ةماعنلاو

ةعانصلل ةينطولا ةفرغلل ماعلا ريدملا فّلكي:٥ ةداملا
،فرحلاو  ةيديلقتلا ةعانصلا فرغ وريدمو فرحلاو ةيديلقتلا

     .رارقلا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس٧١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٧١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

دوـــعسم نب رداقلا دبع

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

٠٤٤١ ماع ةجــحلا يذ٨١ يفخّرؤـــــم كرــــــتشم يرازو رارق
ةيشتفملا ميظنت ددحي ،٩١٠٢ ةنس تشغ٩١ قفاوملا
.ةئيبلل ةيوهجلا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

٤ يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةـــــنس سراـــــم١٣ قـــــفاوملا٠٤٤١ ماــــــــــع بجر٤2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٩٥–٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦٩٩١ ةنس رياني٧2 قفاوملا٦١٤١ ماع ناضمر٧
لّدــعملا ،اــهــلــمــع مــيــظــنــتو ةــئيــبــلــل ةــماــعــلا ةــيشتــفملا ماـــهـــم
،مّمتملاو

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ربمتبس٧١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٧١ يفخّرؤم رارق
ةـــــيوـــنـــــسلا تاكارـــــتـــــشالا صــــــصح ددـــــحي ،٩١٠٢ ةـــنـــــس

فرـــــــــــــــغ نــــم ةــــــلّصـــــــــحملا نيــــــطرـــــــخــــنــــملا ءاـــــــــــــضـــــــــــــعألل
ةينطولا ةفرغلا ةدئافل ،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا
.اهعفد تايفيكو فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل

––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

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

يف خّرؤملا٠٠١-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٩٩١ ةنس سرام٩2 قفاوملا٧١٤١ ماع ةدعقلا يذ١2
،اـهـلـمـعو فرحلاو ةـيدـيـلـقـتـلا ةـعاـنصلا فرـغ مـيـظـنـت ددـحــي
 .مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا١٠١-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٩٩١ ةنس سرام٩2 قفاوملا٧١٤١ ماع ةدعقلا يذ١2
فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةفرغلا ميظنت ددحي
،هنم١٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو

٩2 يف خّرؤملا٥٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر

،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

: يتأي ام رّرقي

موـــسرـــملا نم١٣ ةداـــــملا ماــــكـــحأل اقــــيــــبـــــطت : ىلوألا ةداملا
٧١٤١ ماــع ةدــــعقلا يذ١2 يف خّرؤـــــملا١٠١-٧٩ مـــــقر يذيـــــفـــــنتلا
اذه فدهــي ،هالـــعأ روــكذــــملاو٧٩٩١ ةنـــــس سراــــم٩2 قــــفاوــــملا
ءاـــضـــعألل ةيوــــنـــسلا تاكارـــــتشالا صـــــصح ديدــــحت ىلإ رارــــــقلا
،فرحلاو ةيديلقـــتلا ةعاـــنــــصلا فرغ نم ةلّصــــحملا نيطرخنـــملا
تايفيكو فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةفرغلا ةدئافل
.اهعفد

اهعفدت يتلا ةيونسلا تاكارتشالا صصح ددحت:٢ ةداملا
ةينطولا ةفرـــغلا ةدئاــــــــفل فرـــــحلاو ةيديـــــلقــــتلا ةعانــــــصلا فرــــــغ
تاكارتــــــــشالا جتان نم%٠١ ـب فرـــــــــحلاو ةيديــــــلقتلا ةعانـــــــــصلل
.نيطرخنملا ءاضعألل ةيونسلا

غلبم فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا فرغ عفدت:٣ ةداملا
ةينطولا ةفرغلا ىلإ قحتسملا ةيونسلا تاكارتشالا صصح
.ةدحاو ةعفد ،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل

ليوحتب ايونس فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا فرغ موقت
ةعانــــصلل ةيـــنـــطولا ةــــفرـــــغلل اهـــــعفد بـــــجاولا صـــــصــــحلا غلــــبم
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: )2( نيبتكم مضتو

،ةبقارملاو شيتفتلا بتكم *

.قيسنتلاو ةجمربلا بتكم *

ىلـع ،ةـــياــــقوـــلاو ميــــيــــقـــتلا ةـــحـــلــــصم فّلــــــكــــت :٤ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

ةقلعتملا تايطعملا رييستو ليلـــــحتو عـــمــــج ناــــمـــــض –
،شيتفتلاو ةبقارملاب

شيــتــفــتــلا ةـــعـــباـــتـــمو مـــيـــيـــقـــت رـــيراـــقـــت دادـــعإب ماـــيـــقـــلا –
،تانايبلا دعاوق نييحتو دادعإو ةبقارملاو

لاـمـعأ ةـياـهـن دـنـع ةذـخـتملا رـيـبادـتـلـل يرودــلا مــيــيــقــتــلا –
،اهذيفنت ةيعضو اذكو شيتفتلاو ةبقارملا

ةبقارمو شيتفتلا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا دادعإ –
،ةئيبلا

وأ ثولتلا ثداوح نم ةياقوو راذنإ ماظن نييحتو عضو –
ةـــــحصلاو ةــــــئيــــــبــــــلاــــــب ساسملا هــــــنأش نــــــم رــــــخآ ثداــــــح ّيأ
،ةيمومعلا

تاداشرإلاو تاءارجإلا نييحتب طبترم لمع لك حارتقا –
.ةبقارملاو شيتفتلل ةيرورضلا

: )2( نيبتكم مضتو

،تايئاصحإلاو مييقتلا بتكم *

.ةظقيلاو ةياقولا بتكم *

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــــــيرــــجلا يف رارــــــــــقلا اذـــه رــــشـــــني:٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ٩١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ8١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

خّرؤملا٣٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥ يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

خّرؤملا٤٦٣–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام نوررقي

نـم رّرـــــكــــم٧ ةداــــملا ماــــــكـــحأل اقــــــيــــــبطت : ىلوألا ةداملا
ماــــــع ناــــضــــمر٧ يف خّرؤــــــــملا٩٥–٦٩ مقر يذيفـــنتلا موسرملا

روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٦٩٩١ ةنس رياني٧2 قفاوملا٦١٤١
ةيوهجلا ةيشتفملا ميظنت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ
.ةئيبلل

نيتحلصم يف ةئيبلل ةيوهجلا ةيشتفملا مظنت :٢ ةداملا
: يتأي امك)2(

،قيسنتلاو ةبقارملاو شيتفتلا ةحلصم –

.ةياقولاو مييقتلا ةحلصم –

،قيسنتلاو ةبقارملاو شيتفتلا ةحلصم ّفلكت :٣ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

لاجم يف ميظـنــتلاو عـــيرـــشـــتلا قـــيبـــــطت ىلع رـــــــهـــــسلا –
ظـفـــحو ناوــــيـــحلاو تاــــبــــنلا ىلع ةظــــفاـــحــــملاو ةئـــيــــبلا ةياـــمــــح
يرحـــبلا طـــسولاو هايــــملاو ءاوـــــهلا ةيامــــحو ةيــــعيــــبطلا دراوملا

،روهدتلا لاكشأ لك نم

ةبقارملاو شيتفتلا لوادجو تاططخمو جمارب دادعإ –
ةرادإل ةيجراـخلا حــــلاصملا ةـــكراشــــمب اهذيــــفـــنت ىلع رهـــــسلاو
،ةئيبلا

ةـــنـــياـــعـــمو ثحـــبـــلاو ةـــبـــقارملاو شيـــتـــفــــتــــلا ناــــمض –
،ةئيبلا لاجم يف ميظنتلاو عيرشتلا تافلاخم

ةـــئيـــبـــلا ةرادإل ةـــيـــجراخلا حـــلاصملا قـــيسنــــت ناــــمض –
،اهلمع معدو اهتيلاعف نيسحت فدهي ريبدت لك حارتقاو

ديدحتل ةيمارلا تاقيقحتلاب ثولتلا ةلاح يف مايقلا –
،تايلوؤسملا ديدحتو رارضألا مييقتو بابسألا

تاساردلل ةينقتلا تافصاوملا ةقباطم ىلع رهسلا –
لالغتساو عضو طورـــشب ةقــــلعــــتملا كلت امــــيـــس ال ،ةيئـــــيــــبلا
تاــــياــــفــــنـــــلا ةـــــلازإو ةجلاـــــعـــــم طورشو ةـــــفـــــنصملا تآشنملا

داوملا لـقـنو ةـلواــنــمو نــيزــخــتو عادــيإو لاــمــعــتسا طورشو
.ةرطخلا ةصاخلاو ةرطخلا تايافنلاو ةيئايميكلا

ةيلاملا ريزو

لاكول دمـحم

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو
ةددجتملا

يطاورز ءارهزلا ةمطاف

لّوألاريزولانع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب



٢6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٨
35م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٧

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

تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )١٣/2١/2٦٩١ يف خرؤملا٦٥١–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٧١ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خّرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم
يف خّرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٦٤ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع نيدملا يراجلا باسحلا–

٦2/8/٣٠٠2( .......................................................................................................................................
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خّرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

............................................................................................................................. )**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

٩١٠٢تشغ١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا

1.143.112.486,06

888.899.329.487,25

147.291.129.362,69

462.202.979,12

6.949.550.782.024,85

354.665.696.707,55

0,00

0,00

0,00

6.556.200.000.000,00

0,00

6.556.200.000.000,00

3.319.539.606,74

0,00

0,00

0,00

117.268.459.352,00

117.268.459.352,00

0,00

0,00

0,00

9.393.905.482,07

95.288.559.011,28

15.123.482.716.499,61

5.498.956.074.478,15

300.576.642.418,25

1.556.390.945,58

197.592.074.555,43

1.771.356.298.662,78

1.716.126.120.205,20

0,00

500.000.000.000,00

790.404.287.010,76

1.500.000.000.000,00

2.846.914.828.223,46

15.123.482.716.499,61


