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ةفاظنلاو ةفاظنلاو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو
كالــهـــتسالـــل ةـــيـــئاذـــغـــلا داوملا عضو ةـــيـــلـــمـــع ءاـــنـــثأ ةـــيـــحصلا
.يرشبلا

صوصنملا ةيرابجإلا تانايبلا ىلع ةدايز :7ةداملا
مالــــــعإب قـــــــلعتملا لوـــــــعفملا يراــــــــسلا مـــــــيظنتلا يف اـــــــــهيلع
ةــــــيعونلا يذ حــــــلملا مــــــسو نـــــمضتي نأ بــــــجي ،كلـــــهتسملا
: ةــــــيئاذغلا

“ دوـيـلاـب ةـيـئاذـغلا ةـيـعوـنـلا وذ حـلـم “: عيبلا ةيمست –
حلم“ وأ“ دويلاب خبطملا حلم“ وأ“ دويلاب ةدئاملا حلم“ وأ
،“ دويلاب خبطلا

طقف ةصصخم“ يريجشلا حلملا “: عيبلا ةيمست –
حالـــــــمأ نـــــــم رــــــــثكأ وأ دــــــحاو ىلــــــــع يوــــــتحي يذـــــــــلا حــــــلملل
ةيلمع ءانثأ يحلملا لولحملا ىلإ فاضملا ،دينايسوريف
،رولبتلا

ةرارحلاو ةبوطرلا نع ديعب ناكم يف ظفحي “ : نايب –
.“ ءوضلاو

ةيئاذغلا ةيعونلا يذ حلملا مادختسا نكمي:8ةداملا
هذهب عابي يذلاو ،ةيذغملا رصانعلا نم رثكأ وأ ةدحاول معادك
.ةيمومعلا ةحصلاب قلعتت بابسأل ةفصلا

،ءاضتقالا دنع ،ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت
.ةحصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةــــــــيعونلا وذ حــــــــلملا ضرـــــــــــعتي ال نأ بــــــــــــجي:9ةداملا
ةــــــعشأ وأ ةدـــــئازلا ةـــــبوطرلا وأ رـــــــــطملا ىلإ دوـــــــيلاب ةـــــيئاذغلا
وأ لـــقنلا وأ نـــــيزختلا لــــحارم عــــيمج يف ةرــــشابملا ســــمشلا
.عيبلا

دوــيــلاــب ةــيــئاذــغــلا ةــيــعوــنــلا وذ حــلملا نّزــخـــي نأ بجـــي
.نييفاك فييكتو ةيوهت تاذ نزاخم يف بضوملا

)1( ةدحاو ةنس دعب رارقلا اذه ماكحأ يرست :01ةداملا
.ةّيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن نم

ةّيمـــــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقلا اذــــــه رـــــشني:11 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــــفاوـــملا0441 ماــــــــع مرــــــــــحم82 يف رــــــــــئازجلاب رّرــــــح
.8102 ةنس ربوتكأ8

مجانملاو ةعانصلا ريزو
يفسوي فسوي

ةراجتلا ريزو
بالج ديعس

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

يقزعوب رداقلا دبع

ةنس ويلوي22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٩ يفخّرؤم رارق
كيبروكسألا ضمح ةبسن ديدحــــت جهنم لعجي ،٨١02

.ايرابجإ ،اهتاقتشمو هكاوفلاو رضخلا يف

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠٩٩١ ةـنس رياني٠٣ قفاوملا٠١٤١ ماع بجر٣

 ،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

خّرؤملا٣5٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاوش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا82٣-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣١٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يف

ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش ددحي يذلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

يف خّرؤملا26-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٠١
ةـيـنـفـلا حـئاوـلــل ةــقــباــطملا مسو عضو طورشب قــلــعــتملاو
 ،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصئاصخو

: يتأي ام ررقي

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

فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠٩٩١ ةنس رياني٠٣
كيبروكسألا ضمح ةبسن ديدحت جهنم لعج ىلإ رارقلا اذه

.ايرابجإ ،اهتاقتشمو هكاوفلاو رضخلا يف

يف كيبروكسألا ضمح ةبسن ديدحت لجأ نم :2 ةداملا
ةدوـــــجلا ةــــبقارم رـــــباخمّ نإـــــف ،اـــــهتاقتشمو هــــــكاوفلاو رـــــضخلا

لامعتساب ةمزلم ضرغلا اذهل ةدمتعملا رباخملاو شغلا عمقو
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف ّنيبملا جهنملا

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

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـــــــفاوملا٩٣٤١ ماــــــع ةدـــــــــعقلا يذ٩ يف رــــــئازــجلاب ررــــــح
.8١٠2 ةنس ويلوي22
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 ،مويدوصلا تاتيسا /كيروبلا ضمح .٣.٣
)aNOOC٣HC/٣OB٣H(لولحم. 

نم للم٠٠١ يف )٣٠B٣H( كيروبلا ضمح نم غ٣ بّوذي
اذه رضحي .)2.٣( )aNOOC٣HC(مويدوصلا تاتيسأ لولحم
 .روفلا ىلع لولحملا

رياعم لولحم )٦O٨H٦C( ،كيبروكسألا ضمح .٣.٤
ضـــــــــمح نــــــــم غــــــــلم٠5 ،غـــــــــلم١٠,٠ بـــــــــــيرقـــتب نزوـــــــــي .ل /غ١
ةـبوــطرــلــل عزاــن زاــهــج يف اــقــبسم ءاملا عوزــنــم كيــبروــكسألا

اـــــهتعس ةـــــــجرّدم ةــــــلجوح ىلإ اـــــيمك لــــــقني .ءوــــــضلا نـــــع ادــــــيعبو
طقف )٣.5(صالختسالا لولحمب عجرملا طخ ىلإ لمكيو للم٠5
  .لامعتسالا لبق

: صالختسالا لولحم .5.٣
 : يتيسا ضمح /كيروفسوفاتيملا ضمح١.5.٣
)HOOC٣HC/٣OPH( :
اــــــــــهتعس ةـــــــيطورخم ةـــــــــــلجوـــح وأ رــــــــــــشيب يف عـــــــضوي

٠8و )٣٠PH( كيروفسوفاتيملا ضمح نم غ٠٣و للم٠٠٠١
٠٠5 يلاوحو )HOOC٣HC( رولبملا كيتيسأ ضمح نم للم
ءطبب ّجريو رتفي .ةئفاكم ةواقن يذ وأ رطقملا ءاملا نم للم
 .الماك ّلحني ىتح

ةــجّردم ةـــــلجوح لـــــخاد اـــــيمك بـــــصُي مــــث درـــــبيل كرــــــتي
ةئفاكم ةواقن يذ وأ رطقملا ءاملاب لمكي .للم٠٠٠١ اهتعس

 .ملعملا طخ ىلإ

: لوناثيم/كيروفسوفاتيملا ضمح .5.2.٣
ضــــــــــــــمح لوـــــــــــــلحم نـــــــــــم ماــــــــــــجحأ )٣( ةـــــــــــــثالث جزــــــــــــمي

نم دحاو مجح عم )ك/ك( %٤ ـب )٣٠PH( كيروفسوفاتيملا
 .)HO٣HC( لوناثيملا

)٣٠PH( كيروفسوفاتيملا ضمح يوتحي –ةظحالم
.)٤OP٣H( روفسوفلا ضمح نم %٤٤ ىلإ٠٤ نم  قّوسملا

 : طشنلا محفلا .٣.٦
نم دحاو رتل فاضيو طشنلا محفلا نم غ٠٠2 نزوت

نايلغلل عضوي .)ح/ح( %٠١ ـب)lCH( كيرديهورولكلا ضمح
٠٤P هتاماسم رطق ،دبلملا جاجزلا نم ءاشغ ىلع ىفصي مث
هل فاضيو رشيبلا يف محفلا عمجي)رتموركيم٠٤ ىلإ6١(
ّجري ،ةـــــئفاكم ةــــــيعون يذ وأ رــــــطقملا ءاــــــملا نــــــم دـــــحاو رـــــــتل
هذه داعت .دبلملا جاجزلا نم ءاشغ ىلع ديدج نم ىّفصيو
نيــخستلا زاهــج لــخاد اــياقبلا عــضوت .تارــم ثالـــث ةـــيلمعلا

.اس2١ ةدمل ظفحيو م°5±5١١ يف طوبضم

: تاودألاو ةزهجألا .٤
: يتأي ام اميسال ،ربخملا يف ةلمعتسملا ةزهجألا

.يكيناكيم قحس زاهج .٤.١
.يزكرملا درطلا زاهج .2.٤
.فيفجتلا زاهج .٤.٣
بيـبانأو ةـــــيطورــــخملا تالـــــجوـــحلل ّجرــــــلا زاــــــهج .٤.٤

.راـــبتخالا

قحلملا
رضخلا يف كيبروكسالا ضمح ةبسن ديدحــــت جهنم

اهتاقتشمو هكاوفلاو

: قيبطتلا لاجم .١
ةـيـلاـمـجإلا ةـبسنـلا دـيدـحـتـل ةــيــنــقــت جهــنملا اذــه فصي

ةطساوب كيبروكسأورديهد ضمحو كيبروكسألا ضمحل
رــــــــضخلاو هـــــــكاوفلا يف ،يـــــئيزجلا يــــــعاـعشإلا فــــــيطلا زاــــهج
 .اهتاقتشمو

: أدبملا .2
ضـــــمح ىلإ دوــــــجوملا كــــــيـبروــكسألا ضــــــمح لوـــــــحي

ضــمح لــعافت .طــشنلا مــحفلا ةــطساوب كــيبروكسأوردـــيهد
نيـــــــلينيفوثروأ عـــــم هـــــيلع لــــــصحتملا كــــــيبروكسأوردــــيهد
: عشم بكرم يطعي )enimaidenélynéhp-o( )ADPO( نيمايد

،)٣OB٣H( كيروبلا ضمح دوجوب ةدهاش ةبرجت ىلع
يذلا )كـــــيبروكسأوردـــــيهد ضــــمح-٣OB٣H( بـــــكرم لـــــكشت
هدحو يليفطلا عاعشإلا ىقبي.ADPO عم لعافتلا هنكمي ال
 .يسيئرلا لعافتلا نم هئاصقإب حمسي ام اذهو

: ةظحالم
هدحو كيبروكسأورديهد ضمح ةبسن ديدحت نكمي

نكمملا نمو .طشنلا محفلا ةلحرم نع ءانغتسالا قيرط نع
ةيلمع قيرط نع هدحو كيبروكسألا ضمح ةبسن ديدحت

 .حرطلا

: فشاوكلا .٣
ةيليلحت ةيعون تاذ فشاوكلا عيمج نوكت نأ بجي

 .اهب فرتعم

ةواقن اذ وأ ارطقم ءام لمعتسملا ءاملا نوكي نأ بجيو
.ةئفاكم

نيـــــــمايد نيـــــــلينيفوثروأ تاردـــــــــيهوروـــــــــلك يــــــــــــئانث .٣.١
)lCH2 ,2N٨H٦C( روفلا ىلع لولحملا اذه رضحي .ل/غ2,٠  لولحم. 

تاردـــــــــــيهلا يـــــــــثالث موــــــــــــيدوصلا تاـــــــــــتيسأ .2.٣
)02H٣ ,aNOOC٣HC(ل/غ٠٠5  لولحم.

(Oxo-1 2,4 H- (dihydroxyéthyl-1,2)-3 furo [3,4-b] quinoxaline)

(Acide déhydroascorbique)
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ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

حابصمب ةدوزملايئيزجلا يعاعشإلا فيطلا زاهج5.٤
جهوــتــلا تاــجوــم لاوــطأ دــيدحت مــتــي يذـــلا ،رـــمـــتسم فـــيـــط يذ
 .ةلمعتسملا ةزهجألل اقفو اقبسم رابتخالل لثمألا ثاعبنالاو

.ةبسانم تاعس تاذةيطورخم تالجوح .٤.٦

.للم٠٠١ اهتعسةجرّدم تالجوح .٤.٧

.ملم٠١ اهرطقرابتخا بيبانأ .٤.٨

 .ةبسانم تاعس تاذتاصام .٤.٩

.حيشرتلا قرو .0١.٤
: لمعلا ةقيرط .5

: ةبرجتلل ةذوخأملا ةنّيعلا ريضحــــت١.5
ىضتقا اذإو .اديج ربخملل ةذوخأملا ةنيعلا سناجت

رّرـمتو ،اــــقبسم يرالــــيبركلا ةوــــجفو ىوــــنلا بحــــسي ،رــــــمألا
بّوذــــت .)٤.١( يـــكيناـــكيملا قـــــحسلا زاــــهج يف رـــبخملا ةـــنّيع
،قلغم ءانإ يف ديمجتلا ةفثكم وأ ةدمجملا تاجتنملا اقبسم
.ةسناجملا لبق نابوذلا ةيلمع لالخ لكشملا لئاسلا فاضيو

: ةبرجتلل ةذوخأملا ةنّيعلا .5.2
ةنيعلا نم ةيمك ،)٤.6( ةيطورخملا ةلجوحلا يف عضوي

غـــــــــــلم١,٠ بـــــــــــيرقتب ةــــــــــنوزوــم )5.١( ةـــــــــبرـــجتلل ةذوـــــــــــخأملا
ضــــــــمحو كــــــيبروــــكسألا ضـــــــــــمح ةـــــــــبسن حوارــــــــــتت ثــــــــــيحب
لولحمب فيفختلا دعب ل /غلم٠5و٠  نيب كيبروكسأورديهد
 .صالختسالا

: ةبرجتلا لولحم ريضحـــــت .٣.5
صالختسالا لولحم نم ةمولعم ةيمك فاضت.٣.١.5

ضـــــمحو كـــــيبروـــكسألا ضـــــمح ةـــــبسن نوـــــكت ثـــــــيحب ،)5.٣(
ةدمل جري .ل/غلم٠5و٠ نيب ةروصحم  ،كيبروكسأورديهد
لماعلا طبضي .يزكرملا درطلا ةيلمعل عضخي مث ،ةقيقد٠٣
لوــــــــلحم نـــــــــم ةـــــــــساقم ةــــــــــيمكب2,١ يفHp يـــــــــنيـــجوردــــيهلا
.)٣.5( صالــــختسالا

محفلا نم غ١ فاضيو لولحملا اذه نم للم٠٠١ عطتقي
)٤.٠١( حيشرتلا قرو ىلع ىّفصيو اديج جزمي .)٣.6( طشنلا

 .ةحاشرلا نم ىلوألا تارتليلملا نم صلختلاب

ةجرّدم ةلجوح لخاد )٤.٩( ةصام ةطساوب عضوي .2.٣.5
مويدوصلا تاتيسأ لولحم نم للم5 ،)٤.٧( للم٠٠١ اهتعس

ءاـــــملاب لمــــكيو جزـــــمي .)5.٣.١( ةـــــحاشرلا نــــــم للـــــــم5و )2.٣(
.عجرملا طخ ىلإ ةئفاكم ةواقن يذ وأ رطقملا

: ةدهاش ةبرجت .٤.5
اهتعس  ةـــــجّردم  ةــــــلجوح يف  ةــــــصام ةــــــطساوب عــــــضوي

تاـــــتيسأو كـــــيروبلا ضـــــمح لوـــــلحم نـــــم للـــم5 ،للـــم٠٠١
حاتريل كرتي .)5.٣.١( ةحاشرلا نم للم5و )٣.٣( مويدوصلا

رطقملا ءاملاب لمكي مث ،رخآل تقو نم جريو ،ةقيقد5١ ةدمل
.عجرملا طخ ىلإ ةئفاكم ةواقن يذ وأ

: ديدحتلا .5.5
لوــــلحم نــم للــــم2 ،)٤.8( رابــــتخا بوــــبنأ يف بــــــكسي

ةبرجتلا لولحم نم للم2 ناث بوبنأ يف و )5.٣.2( ةبرجتلا
 .)5.٤( ةدهاشلا

نم للم5 ،نيبوبنألا نيذه يف ءوضلا نع اديعب فاضي
.)٣.١(نيـــمايد نيـــــلينيفوثروا تاردــــــيهرولك يــــئانث لوـــــلحم
لـــعافتلا كرـــتي مـــث )٤.٤( جرــــلا زاــــهج ةــــطساوب ادـــــيج جزـــــمي
.مالظلا يف ةقيقد٠٣ ةدمل روطتي

فيطلا زاهج ةطساوب نيبوبنألا ىلع تاسايقلا ىرجت
لــــــــمعلا عــــــم اــــــــقبسم طوــــــــبضملا )٤.5( يــــــئيزجلا يــــــــعاعشإلا

لوــــــــلحم ةــــــــجيتن حرــــــــطت .حاــــــبصملل اـــــيندلا ةــــــــعاطتسالاب
 .ةبرجتلا لولحم ةجيتن نم ةدهاشلا ةبرجتلا

: ةرياعملا ىنحنم .٦.5
لوـــلحم نــــم للـــــم5و2 ةـــــصام ةـــــطساوب عـــــطتقي.٦.١.5

اهتعس ةجّردم ةلجوح لخاد مجح لك عضويو ،)٣.٤( ةرياعملا
.)٣.5( صالختسالا لولحمب عجرملا طخ ىلإ لمكي .للم٠٠١

ضـــــمح نــــم ل /غـــــلم٠5و٠2 ىلــــــع لـــــيلاحملا هذــــــه يوــــــتحت
.كـــيبروكسألا

.نيلولحملا الك ىلإ )٣.6( طشنلا محفلا نم غ١ فاضي

،)٤.٠١( حـــــــيشرتلا قرو قوـــــــــف ىفــــــصيو ادـــــيج جزـــــــــمي
.ةحاشرلا نم ىلوألا تارتليليملا نم صلختُيو

تاــــــــــيلمعلا ،)5.6.١( ةرـــــــــياعملا يلوـــــــــلحم عــــم ررـــــــــكت .2.٦.5
للم5 ـب ةحاشرلا نم للم5 ضيوعتب كلذو )5.5(و )٤.5( ،)2.٣.5(
يـــطعي يذـــــلا ةرــــياعملا ىـــــنحنم أــــشني .ةرـــــياعملا لوـــــلحم نـــــم
يلولحمل رتللا يف مارغيليملاب زيكرتلل اقفو فايطملا ةجيتن
نيتطقنلا نمو أدبملا نم رمي يذلا ىنحنملا مسري .ةرياعملا
.ةبرجتلا نم امهيلع لصحتملا

 : تاديدحتلا ددع .٧.5
 .)5.١( ةبرجتلل ةذوخأملا ةّنيعلا سفن ىلع ناديدحت زجني

: جئاتنلا نع ريبعتلا .٦
ضــــــــــــمحو كـــــــــــيبروــــكسألا ضـــــــــــــــمح ةـــــــــــــــبسن ىــــــــــــــطعت

نم غ٠٠١ ـل  مارــــــغيليملاب اــــهنع رــــبعملا كـــــيبروكساورديهيد
: ةيتآلا ةلداعملاب  جوتنملا

oM01/ VC

: ثيح

oM :مارغلاب ةبرجتلل ةذوخأملا ةنّيعلا،

V:رتليليملاب فاضملا صالختسالا لولحم مجح، 

C :ضــــــــــــــــــــمحو كـــــــــــــيبروــــــــكسالا ضـــــــــــــــــمح زـــــــــــــــــيكرت
لوــلحمل ححصملا ةــبرجتلا لوــــلحمل كـــيبروــــكساوردـــــيهيد
،ةرــــياعملا ىــــنحنم ىلـــــــع أرـــــــقي يذـــــــــلا ةدــــــــهاشلا ةـــــــبرجتلا

.رتللا يف مارغيليملاب


