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ةـّيميظنتميسارم

.............ينطولا ملعلا سيكنت نمضتي ،12٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٥1 يف خرؤم263-12 مقر يسائر موسرم
ةماقإ ةصخر ديدجت ىلع ةقفاوملا نمضتي ،12٠2 ةنسربمتبس81قفاوملا3٤٤1 ماع رفص11 يف خّرؤم7٥3-12 مقر يذيفنتموسرم

ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوتو ،MSG عون نم ةيولخ روهمجلل ةحوتفم ةينورتكلإ تالاصتا ةكبش لالغتساو
...................................................................”مهسأ تاذ ةكرش ،لاقنلا فتاهلل رئازجلا تالاصتا“ةكرشل ةحونمملا روــهمجلل

ةماقإ ةصخر ديدجت ىلع ةقفاوملا نمضتي،12٠2 ةنس ربمتبس81قفاوملا3٤٤1 ماع رفص11يف خّرؤم8٥3-12 مقر يذيفنتموسرم
ةينورتـكلإلا تالاصـتالا تامدـخ ريـــفوـــتو،MSG عوــــن نم ةيولخلا روهمجلل ةحوتـــفملا ةينورـــتـكــلإلا تالاــصـتالا ةكــبش لالــغــتـساو
...........................................................................................”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا موـــــكلــــيتموـــميـــــتبوأ“ةــكرـــــشل ةحونمـملاروــهمجلل

ةـّيدرفميسارم

ينطولا دهعملل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رــفص7 يف خّرؤم يـــساـــئر موـــسرـــم
.............................................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب

ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب

ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب

ةيمومعلا تاقفصلا مسق يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب

طاشنلا ريوطت مسق سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف يعامتجالاو يداصتقالا

يف ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةنيزخلل

...نازيلغ ةيالو يف ةماعلا ةبتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................نيتيضاق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ةيرادإلا ةنامألاب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم

....................................................................................................اقباس– يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو
دهعملاب ثحبلاو تاساردلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم

................................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا
.....لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
نماضتلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نــــمـــضـتــي ،1202 ةــنــــس رــــبــــمـــتـبـس61 قفاوملا3441 ماـع رـفــص9 يف خّرؤـــم يذــيـفـنـت موـــسرـــم

...............................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا
نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........................................................................................................................................................................ةزابيت ةيالو يف

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

رـــيارـبـف62 قفاوـملا1٤٤1 ماع بجر2 يف خرؤملا رارقلا لدعـي ،12٠2 ةنس ويلوي82 قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ81 يفخّرؤم رارق
....................................................ةيندملا ةياــمـحـلل ةيـنـطوـلا ةـسردــملا ةرادإ ســلـجـم ءاــضــعأ نييعــت نـمـضـتملاو٠2٠2 ةـنــس

...............اهفالتإو ةينطولا فيرعتلا ةقاطب ءاغلإ تايفيك دّدحي،1202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا3441 ماع مّرحم42 يفخّرؤم رارق
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٢7  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رفص٦١
3م١٢٠٢ ةنس ربمتبس٣٢

ةّيميظنت ميسارم
ناـبـعـش٤1 يـف خرؤملا٤٠-9٠ مــقر نوــناــقــلا ىضـتـقـمبو –

دــعاوـقــلا نــمضتملاو9٠٠2 ةـنـس تشــغ٥ قـفاوــملا٠3٤1 ماـع
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياـقولل ةصاخلا

،اهتحفاكمولاصتالاو
ناـبـعـش٤2 يـف خرؤـملا٤٠-81 مـقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو–

دــعاوـقـلا ددـحـي يذــلا81٠2 ةنـس وـياــم٠1 قــفاوـملا93٤1 ماــع
،ةينورتكلإلا تالاصتالاوديربلاب ةقلعتملا ةماعــلا

ناـــضمر٥2 يف خرؤــــملا7٠-81 مــــقر نوــــناقلا ىـــــضتقمبو–
ةيامحب قــلعتملاو81٠2 ةــــنس وـــــينوي٠1 قــــفاوملا93٤1 ماــــع
تاذ تاــــــيطعملا ةــــجلاعم لاــــجم يف نييــــعيبطلا صاــــخشألا
،يصخشلا عباطلا

1٤٤1 ماع نابعش٥ يف خرؤملا٤٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيويدارلا تالاصتالاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام٠3 قفاوملا

يـف خرؤـــملا٥72-12 مــــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقمـبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤــملا182-12 مـــقر يساـــئرــلا موسرملا ىـضـتـقــمبو–
12٠2 ةـــنـس وـــــيــلوـــي7 قـــــفاوــملا2٤٤1 ماــــع ةدــــــعقــلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعتنــمضتملاو

يف خرؤملا٤21-1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو1٠٠2 ةــــنس وــــيام9 قـــــفاوملا22٤1 ماــــع رــــفص٥1

نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قبطملا ءارجإلا ديدحت
،ةيكلساللاوةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف صخر حنم لجأ

يف خرؤملا681-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2٠٠2 ةـــــــنس وــــــيام62 قـــــفاوـــــملا32٤1 ماـــــع لوألا عـــــيبر31
ةماقإ ةصخر ىلع ةيوستلا ليبس ىلع ةقفاوملا نمضتملاو

MSG عون نم ةيولخلا ةيكلساللا تالصاوملل ةيمومع ةكبش
،روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو ،اهلالغتساو
،ممتملا

يف خرؤملا٠6-٥1 مــقر يذـيفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
٥1٠2 ةـــــنس رـــــياربف8 قـــــفاوملا63٤1 ماـــــع يـــــناثلا عــــيبر81
قـــحـــلملا طورشلا رـــتـــفد لـــيدـــعـــت ىلع ةـــقـــفاوملا نــــمضتملاو
لوألا عيبر31 يف خرؤملا681-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملاب
ةــقفاوملا نمضتملاو2٠٠2 ةنس ويام62 قفاوملا32٤1 ماع
ةـيـموــمع ةــكـبشةـماــقإ ةصـــخر ىلـع ةــيوـسـتـلا ليـبـس ىلــع
،اهلالــغـتساوMSG عون نم ةيولخلا ةيكلساللا تالصاوملل
 ،روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو

يف خرؤــملا8٠1-71 مـــقر يذـيـفنتـلا موسرملا ىضــتــقــمبو –
71٠2 ةـــــــنس سراــــــــم7 قـــــــــفاوـــــــملا83٤1 ماـــــــــع ةــــــيناـــــثلا ىداــــــــمج8
ةكبش لالغتساو ةماقإل ةصخر ديدجت ىلع ةقفاوملا نمضتملاو
،MSG عوــن نــم ةـيوــلــخلا ةـيــكـلـسالــلا تالــصاوـمـلل ةـيموــمـع
ةحونمملا روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتلو
،”مهسأ تاذ ةكرش ،لاقنلا فتاهلل رئازجلا تالاصتا“ ةكرشل

٣٤٤١ ماع رفص5١ يفخرؤم٢٦٣-١٢ مقر يسائر موسرم
سيكنت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربمتبس٢٢ قفاوملا
.ينطولا ملعلا

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(1٤1و7-19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا

لــــــيربأ٥2 يف خرؤــــملا٥٤1-36 مــــقر نوـــــناقلا ىـــــضتقمبو –
،ينطولا ملعلا تافصاوم ددحي يذلا3691 ةنس

يف خرؤملا٥63-79 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7991 ةنـــس ربـــمتــــبس72 قـــفاوملا81٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥2
،ينطولا ملعلا لامعتسا طورشب قلعتملاو

ةلودلا سيئر ،حلاص نب رداقلا دبع دهاـجملا ةاـــــفو رثإو –
 ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل قباسلا

: يتأي ام مسري
)3( ةـــثالـــث ةدـــمل يـنــــطولا مـــلــــعلا ســــــّكني: ىلوألا ةداملا

بارتلا لماك يف12٠2 ةنس ربمتبس22 نـــم ءادــــتـبا ،مايأ
امّيــــس ال ،تاســـــسؤملا يوأت يتلا تايانبلا ىلع ،ينطولا
خرؤملا٥63-79 مقر يسائرلا موسرملا يف اهيلع صوصـــنملا

7991 ةنس ربـمــتـــبس72 قــــفاوـــملا81٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج٥2 يف
.ينطولا ملعلا لامعتسا طورشب قلعتملاو

ةــــــّيمسّرلا ةدــــــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس22 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٥1 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماع رفص١١ يفخّرؤم75٣-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةقفاوملا نمضتي ،١٢٠٢ ةنسربمتبس٨١قفاوملا

تالاصتا ةكبش لالغتساو ةماقإ ةصخر ديدجت ىلع
،MSG عون نم ةيولخ روهمجلل ةحوتفم ةينورتكلإ

روـهـمـجـلـل ةـيـنورـتـكـلإلا تالاصتالا تاـمدـخ رـيـفوـتو
فـــتاـــهــــلــــل رــــئازجلا تالاصتا“ةــكرـشـل ةــحوـنـــــــــمــملا
.”مهسأ تاذ ةكرش ،لاقنلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـــيكلسلا تالـــصاوملاو دــــيربلا رـــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاــــنب–
،ةيكلساللاو

1٤1و٥-211 ناـــتداــملا اــمــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنـبو–
،هنم )2 ةرقفلا(
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قحلملا
ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

 روهمجلل ةحوتفم ةينورتكلإ تالاصتا ةكبش لالغتساو ةماقإب قلعتي طورش رتفد
فتاهلل رئازجلا تالاصتا”ةكرش فرط نم روهمجلل ةينورتكلإ تالاصتا تامدخ ريفوتو،MSG عون نم ةيولخ

.”مهسأ تاذ ةكرش ،لاقنلا
سرهف

............................................................................................................. ةصخرلل ماعلا فيرعتلا:لوألا لصفلا
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فـــــتاهلل رــــــئازجلا تالاـــــصتا“ ةــــــكرشل صـــــخري:٢ ةداملا
ةروكذملا ةصخرلا نم ةديفتسملا ،”مهسأ تاذ ةكرش ،لاقنلا
ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةكبشلا لغتستوميقت نأب ،هالعأ
هذه ىلع ةينورتكلإلاتالاصتالا تامدخ رفوت نأبو ،هالعأ
ةددحم يه امك ةيميظنتلاوةينقتلا طورشلا نمض ،ةكبشلا

 .موسرملا اذهب قحلملا طورشلا رتفد يف

ةـيـصـخش ،موــسرــملا اذــه عوــضوــم ،ةــصــخرــلا:٣ ةداملا
ماكحألا قفوو راطإ يف ّالإ اهليوحت وأ اهنع لزانتلا نكمـي الو
ةددحـملا طورشلا قفوو ،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

.طورشلا رتفد يف

ةّيـــــــمسرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرــــملا اذـــــه رـــــشني:٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازّجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس81 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص11 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

يف خرؤملا871-٠2 مـــقر يذيــفـنتلا موسرـــملا ىـضـتـقــمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويلوي6 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٤1

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٤٤-12 مــقر يذـيـفـنـتلا موـسرـــملا ىــضـتــقمبو–
يذلا12٠2 ةنس يفناـج71 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3
تاكبشلا عاونأ نم عون لـك ىلع قبـطملا لالــغتسالا ماـظـن ددحي
تالاصتالا تاــمدــخ فــلـــتـخـــم ىلـعو روـــهـــمـــجـــلـــل ةـــحوـــتـفملا
،ةينورتكلإلا

،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس ةراشتسا دعبو –

:يتأي ام مسري
ديدجت ىلع ةقفاوملا ىلإ موسرملا اذه فدهي:ىلوألا ةداملا

ةـــــــــينورــــــتكلإلاتالاــــــــصتالا ةـــــــــــكبش لالــــــــــــغتساوةـــــــماقإ ةـــــــــــصخر
تامدخ ريفوتو ،MSGعون نم ةيولخ ،روهمجلل ةحوتفملا
ةحونمملا ،ةكبشلا هذه ىلع روهمجلل ةينورتكلإلاتالاصتالا
.”مهسأ تاذ ةكرش ،لاقنلا فتاهلل رئازجلا تالاصتا“ ةكرشل
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لوألا لصفلا

ةصخرلل ماعلا فيرعتلا

 تاحلطصملا:ىلوألا ةّداملا

 تاحلطصملا فيرعت –١.١

يف لـــمعتست ،نوــــناقلا يف ةدراوــــلا فــــيراعتلا ىلــــع ةوالــــع
 :يتأي امك مـهفت نأ بجي تاحلطصم ،اذه طورشلا رتفد

تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس ينعت:”طبضلا ةطلس“
.نوناقلا نم11 ةداملا بجومب تئشنأ يتلاةينورتكلإلا

رـــتفدل ةيتآلا )3( ةــــثالثلا قــــحالملا دـــــحأ ينعي:“قحلملا“
 :اذه طورشلا

ةصخرلا بحاص ةيمهسأ :١ قحلملا

ةمدخلا ةيعون :٢ قحلملا

.ةيميلقإلا ةيطغتلا :٣ قحلملا

)اهقحالم اهيف امب( ةقيثولا هذه ينعي :”طورشلا رتفد“
.نوناقلا ماكحأ قفو ةصخرلا طورش رتفد لكشت يتلا

جراـــــخ لاـــمعألا مــــــقر يـــــنعي:”لــــماعتملا لاـــمعأ مـــــقر“
يتلا تامدخلا ناونعب ةصخرلا بحاص هققحي يذلا موسرلا

لــك ةــفــلـــك نـــم يفاصلاوMSG ـلا ةصخر راــــطإ يف اــــهــــمّدــــقــــي
ةــيــندملا ةــنسلا لالـــخ ةـــقـــقحـملا ينـيــبــلا لــيصوــتــلا تاــمدــخ
 .ةقباسلا

gnihctiwS eliboM( لاقنلا ليوحـت زكرم( ”لّوحـملا“
CSM retneC( :ليصوتلا نمضي يذلا ليوحتلا زيهجت ينعي
عون نــــم ةـــيولخلا ةينورتكلإلا ةيكلساللا تالصاوملا نيب

MSGروهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش نيبو،
ةـيـلـقـنــتــلا نــع ةجتاــنــلا تاــيصوصخلا ناــبسحلا يف ذــخؤتو
.ةكبشلا يلمعتسم رييستو ينيبلا يولخلا ليوحتلاو

rellortnoC noitatS esaB,(”ةيدعاقلا ةطحـملا بقارم“
CSB( : تاطحم ةدع وأ ةطحم رّيسي يذلا زيهجتلا ينعي
،لالـغـتسالاو لـيوـحـتـلا فـئاــظوــل ماــهــم ةدــع يدؤيو ةــيدــعاــق
ةدراولا ةكرحلل زكرمملا ةفيظو ةصاخ زيهجتلا اذه نمضيو
ةـطــحــم وــحــن هــيــجوــتــلا ةــفــيــظوو ةــيدــعاــقــلا تاــطحـملا نــــــم
.لّوحـملا نم ةدراولا ةكرحلل ةبسنلاب هيلإ لسرملا

“ISTE”تالاصتالا سييقتل يبوروألا دهعملا ينعي.

عّقوتم ريغ ،مواقي ال ثدح لك ينعت :”ةرهاقلا ةوقلا“
ةيعيبطلا ثراوكلا اهنم اميس ال ،فارطألا ةدارإ نع جراخو
.تابارضإلا وأ برحلا ةلاح وأ

“MSG)noitacinummoC eliboM rof metsyS labolG(”:
ةصصخملا ،ةـلاـقـنــلا تالاصتالــل ةــيضرألا ةــموــظــنملا ينــعــي
MSG ةيولخ ةيمقر تاينقت لامعتساب ةلاقن تالاصتا نامضل
.)ISTE( تالاصتالا سييقتل يبوروألا دهعملا اهفّرعي امك

“UoM MSG“: لاّقنلا فتاهلا يلماعتمل ةيملاعلا ةّمظنملا. 

)SCPMG )etilletaS yB noitacinummoC lanosreP eliboM labolG (
رـبـع ةـيـكـلسالـلاو ةـيـكـلسلا تالصاوـمـلـل ةـموـظـنـم لـك ينـعــي
وأ ةيملاع ،ةقيض وأ ةعساو مزحب ،ةلاقن وأ ةتباث( لتاسلا

قيرط يف وأ ةدوجوم ،رادملا ةتباث ريغ وأ ةتباث( ،ةيوهج
ةرشابمةينورتكلإلا تالاصتالا تاــمدــخ رــفوــت )زاــجـــنإلا
 .ةيلتاس ةعس نم اقالطنا نييئاهنلا نيلمعتسملل

تابيكرتلاو تآــــــشنملا ينعت: ”ةــــــيساسألا تآـــــشنملا“
تازيهجت اهيلع تبّكر يتلاو لماعتم اهلمعتسي يتلا ةتباثلا
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

ءانثتساب ،عوبسألا ماـــيأ نــــم اـــموي يـــنعي: “لــــمع موــــي“
ةيرئازجلا تارادإلل ةلطع موي ربتعي ال يذلا تبسلاوةعمجلا

.ةماع ةفصب

موسرم بجومب مــــلست يـــتلا ةـــــصخرلا ينعت: “ةصخرلا“
تالاصتالا ةكبش لالغتساو ةماقإ اهبحاصل زيجتو ،يذيفنت
ىلعMSG عون نم ةيولخلا روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا
يذــلا موــسرملا وـــهو ،تاــــمدخلا رــــيفوتو يرـــئازجلا بارــــتلا

 .اذه طورشلا رتفد هب قحلي

نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ينعي: “نوناقلا“
دــعاوــقــلا ددحي يذــلا81٠2 ةنس وــياـم٠1 قــــفاوملا93٤1 ماــع
.ةينورتكلإلا تالاصتالاوديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

.ةينورتكلإلا تالاصتالاب ّفلكملا ريزولا ينعي: ”ريزولا“

لالـــــغتساوةــــماقإ ةــــصخر بــــحاص يــــنعي: “لـــــماعتملا“
وأ/وروـــــــهمجلل ةـــــحوتفملاةــــينورـــــتكلإلا تالاـــــصتالا ةــــكبش

.رئازجلا يف ةيفتاه تامدخ لالغتسا

ةـــــينورتكلإلا تالاــــصتالا ةــــكبش يــــنعت: “MSGةـــــكبش“
نمضتي يذلا( روهمجلل ةحوتفملاMSG عون نم ةيولخلا
اـــهـــتـــماـــقإ لـــكشت يتـــلا ،)SRPG تاــيــجوــلوــنــكــت ىلإ ءوــجــلــلا

.اذه طورشلا رتفد عوضوم اهلالغتساو

نــم ةــــيكلساللا تالــــصاوملا تاــــمدخ ينعت :”تاــــمدخلا“
كلذ يف اــــــمب( ةـــــصخرلا عوـــــضوــــم لــــــكشت يـــــتلا،MSG عوـــــن
 .نيلقنتم مهيلإ لسرم حلاصل تايطعملا لقنو )PAWتامدخ

:”)STB ,noitatS reviecsnarT esaB( ةيدعاقلا ةطحـملا“
ةيئابرهكلا ةيكلساللا ةيطغتلا نمضت ةيدعاق ةطحم ينعت

.MSG ةكبش نم )ايكلسال ميلقإ ةيطغتل ةيدعاق ةدحو( ةيلخل
نيكرتشملا ةــــــــــكبشلا ىلإ ذاـــــــفن ةـــــطقن ةــــــــطحـملا هذــه رفوـتو
.تاءادن لاسرإ وأ لابقتسا دصق اهتيلخ يف نيرضاحلا
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يـــــــنعي: “)SM ,noitatS eliboM( ةــــــلاــــقنلا ةـــــــــطحـملا“
ىلإ ذافنلاب حمسي يذلاو كرتشملاب صاخلا لاقنلا زيهجتلا

 .يئابرهكلا يكلساللا ةطساوبMSG ةكبش

“eludoM ytitnedI rebircsbuS MIS“ وأ“MISU
ytitnedI rebircsbuS lasrevinUeludoM” : ةدـــــــحوـــلا يــنعي
ىلإ ذافنلاب حمست يتلا نيكرتشملا فيرعتل ةينورتكلإلا
.تامدخلا

:يأ ،ةصخرلا نم ديفتسملا ينعي:”ةصخرلا بحاص“
تاذ ةـــكرش ،”لاــــقــنـلا فــتاــهــلل رـــئازــــجلا تالاــــصــتا“ ةكرـــش

نوـــناــقــلل ةــعـضاــخلا ،ةـــيداـــصـتقا ةـيـموـــمــع ةــســسؤـــم ،مـــهسأ
يرــئازـــــج راــنـيد راـــيــلـم ةـــئاــم هردـــق لاــمـسأرــب ،يرــئازـــجلا
،رئازجلا– لاـمعألا يحب اـــــهّرقم نــئاـكلاو )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠1(
،رــــئازجلا ،راوزــــلا باــــب ،92و82و72 ةــعـــطـــق ،٥٠ ةـعوـمـجـم
.3٠ب782269٠–61/٠٠ مقر تحت يراجتلا لجسلاب ةّلجسم

.تالاصتالل يلودلا داحتالا ينعي :”داحــتالا“

نيقفترملا ريغ نئابزلا ينعي : ”نولاوجلا نوقفترملا”
يف نيكرتشملا ،ةصخرلا بحاص يكرتشم ريغونيرئازلا

ةيولخلا روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش
تاقافتا اومربأ نيذلا بناجألا نولماعتملا اهلغتسي يتلا
 .)يلودلا لاوجتلا( ةصخرلا بحاص عم لاوجتلا

يكرتشم ريغ نئابزلا ينعي:”نورئازلا نوقفترملا“
ةينورتكلإ تالاصتا ةكبش يف نيكرتشملاو،ةصخرلا بحاص
نولماعتملا رئازجلا يف اهلغتسي ةيولخ روهمجلل ةحوتفم
ةصخرلا بحاص عم لاوجتلا تاقافتا اومربأ نيذلا نوينطولا
 .)ينطولا لاوجتلا(

يـــــتلا ةـــــيفارغجلا قـــــطانملا ينـــعت:”ةيطغتلا ةقطنم“
.ةصخرلا بحاصلMSG ةكبش اهيف رشتنت

يلودـــــــلا داــــــحـتالا حـــــئاول يف ةدراوــــــلا فـيراعتلا –١.٢
 :تالاصتالل

رتفد يف ةلمعتسملا ىرخألا تاحلطصملا فيراعت نوكت
،داحتالا حئاول يف ةدراوــلا فـــيراعتلل ةـــقباطم ،اذـــــه طورـــــشلا

.ةحارص كلذ فلاخي ام دري مل ام

 طورشلا رتفد عوضوم:٢ ةّداملا

عوضوملا فيرعت –٢.١

صخري يتلا طورشلا ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي
بارـــتـــلا ىلع لــــغــــتسيو مــــيــــقــــي نأ ةصخرــــلا بحاصل اــــهــــيــــف
روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش يرئازجلا
يرئازجلا بارتلا ىلع بّكري نأوMSG عون نم ةيولخلا
 .روهمجلل تامدخلا ريفوتل ةيرورضلا تازيهجتلاو تاطحـملا

ةيميلقإلا –٢.٢

هــهاـــيـــمو يرـــئازجلا بارـــتـــلا دادـــتـــما لـــك ةصخرـــلا لـــمشت
قفو ،اًيلتاسو اًرحبو اّرب ةيلودلا هذفانم عيمجو ةيميلقإلا
تاــــقاــفــتالاو تاــموـــكـحلا نيــب اــم تادــهاـــعـملاو تاــقاــفـتالا

.ةيلودلا تادهاعملاو

ةيعجرملا صوصنلا:٣ ةّداملا

عيمج قفو ،اهبحاصل ةحونمملا ةصخرلا ذفنت نأ بجي
ةيلودلاو ةيرئازجلا سيياقملاو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا
 : اهنم اميسال ،اهب لومعملا

٠3٤1 ماـــع ناــبـعــش٤1 يـف خرؤــملا٤٠–9٠ مــقر نوــناــقــلا –
ةـــصاخلا دــــعاوقلا نــــمضتملاو9٠٠2 ةـــــنس تــــــشغ٥ قـــــفاوملا
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

93٤1 ماــع ناــبـعـش٤2 يـف خرؤــملا٤٠–81 مــقر نوــناـــقـــلا –
ةـماــعــلا دــعاوــقــلا ددحي يذـــلا81٠2 ةـنـس وــياـــم٠1 قــفاوــملا
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

93٤1 ماـع ناـضــمر٥2 يـف خرؤـملا7٠–81 مــقر نوــناــقــلا –
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا
،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا

قفاوملا1٤٤1 ماع نابعش٥ يف خرؤملا٤٠–٠2 مقر نوناقلا –
،ةيويدارلا تالاصتالاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام٠3

مرــحـم12 يـف خرؤــملا٤9–1٠ مــقر يـساـــئرــلا موــسرـــملا –
فيرعت نمضتملاو1٠٠2 ةنس ليربأ٥1 قفاوملا22٤1 ماــع
،اهتيامحو اهرييست تايفيك ديدحتو ايلعلا طقنلا

رـفـص٥1 يـف خرؤــملا٤21–1٠ مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرـملا –
دــيدــحت نـمـضتملاو1٠٠2 ةـنـس وــياــم9 قــفاوــملا22٤1 ماــع
حنم لجأ نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قبطملا ءارجإلا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف صخر

رــفــص3 يـف خرؤــملا1٤1–2٠ مــقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا –
دعاوقلا ددحي يذلا2٠٠2 ةنس لـيرــبأ61 قــفاوــملا32٤1 ماــع
تالصاوـمـلـل ةـيـموـمـعـلا تاـكــبشلا وــلــماــعــتــم اــهــقــبــطــي يتــلا
ةمدقملا تامدخلا ةفيرعت ديدحت لجأ نم ةيكلساللاو ةيكلسلا
،روهمجلل

رــفـص62 يـف خرؤـملا6٥1–2٠ مــقر يذيــفـنـتلا موـــسرــملا –
طورـش ددـحـي يذـــلا2٠٠2 ةـنـس وــياــم9 قــفاوــملا32٤1 ماـع
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تاكبشل ينيبلا ليصوتلا

،لدعملا ،اهتامدخو

لوألا عيبر31 يف خرؤملا681–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
ةقفاوملا نمضتملاو2٠٠2 ةنس ويام62 قفاوملا32٤1 ماع



ـه٣٤٤١ ماع رفص٢7٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمتبس٣٢ 10

ةــيــموــمـــع ةـــكـــبش ةـــماـــقإ ةصخر ىلع ةـــيوستـــلا لـــيـــبس ىلع
اهلالغتساوMSG عون نم ةيولخلا ةيكلساللا تالصاوملل
 ،ممتملا ،روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو

نابعش92 يف خرؤملا663–2٠  مقر يذيفنتلا موسرملا –
تاقافترالا ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٥ قفاوملا32٤1 ماع
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تازيهجت بيكرتب ةقلعتملا

،اهلالغتسا وأ/و

ناضمر72 يف خرؤملا63٤–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
تايفيك ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا٤2٤1 ماع
ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالاصتالا تاــكـــبش يلماـــعـــتـــم عضو
فرصت تحت ينورتكلإ وأ بوتكم لكش يف يفتاهلا ليلدلل
،مهيقفترم

ةجحلا يذ32 يف خرؤملا٠1٤–9٠ مقر يذـيفنتلا موسرملا –
دعاوق ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ربمسيد٠1 قفاوملا٠3٤1 ماع
تازـيـهـجــتــلا ىلع ةــّبصنملا تاــطاشنــلا ىلع ةــقــبــطملا نــمألا
،ممتملاو لدعملا ،ةساسحلا

يناثلا عيبر81 يف خرؤملا٠6–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا –
ةقفاوملا نمضتملاو٥1٠2 ةنس رياربـف8 قـــفاوـملا63٤1 ماـــع
يذيفـنـتلا موـسرــملاـب قــحـلـملا طورــشـلا رـتــفد لــيدــعــت ىلــع
قــفاوــملا32٤1 ماـــع لوألا عـيــبر31 يـف خرؤــملا681–2٠ مـــقر
ةيوستلا ليبس ىلع ةقفاوملا نمضتملاو2٠٠2 ةنس ويام62
ةــيـكــلساللا تالـصاوـمـلل ةـيـموـمـع ةـــكـبش ةــماــقإ ةـصـخر ىلــع
تالصاوملا تامدخ ريفوتو اـهلالغتساوMSG عون نم ةيولخلا
 ،روهمجلل ةيكلساللا

ةيناثلا ىدامج8 يف خرؤملا8٠1–71 مقر يذيفنتلا موسرملا –
ةقفاوملا نمضتملاو71٠2 ةنس سراـــم7 قــفاوــملا83٤1 ماـــع
ةـيـموــمـع ةـكـبــش لالغـتـساو ةــــماــــقإلل ةصــــخر دــيدـجت ىلع
MSG عون نم ةيوــــلـخلا ةـيـكـلــساللاو ةّيكلسلا تالصاوـمـلــل
ةيــكلسالــلاو ةــــــيكلسلا تالــــــــصاوملا تاــــمدـــــــخ رـــــيـــــفوــــــتـــــلو
فــتاـهـلـل رـئازـجلا تالاـصـتا“ ةـكرـشل ةــحوــنــمملا روــهــمـــجـــلـــل
،”مهسأ تاذ ةكرـش ،لاـقـنـلا

مرحم92 يف خرؤـملا6٤2–81 مقر يذيفنتلا موسرملا –
ىوتحم ددحي يذلا81٠2 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا٠٤٤1 ماـع
تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا

مرحم92 يف خرؤـملا7٤2–81 مقر يذيفنتلا موسرملا –
تايفيك ددحي يذلا81٠2 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا٠٤٤1 ماـع
ةـــمدخلاو دـــيرـــبـــلـــل ةـــلــــماشلا ةــــمدخلا مــــعد قودــــنص رــــيــــيست
،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا

ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤملا٤٤–12 مقر يذيفنتلا موسرملا –
ماظن ددحي يذلا12٠2 ةنس يفناج71 قفاوملا2٤٤1 ماع
ةـحونـمـملا تاكبـشـلا عاونأ نم عون لـك ىلـع قبــطملا لالـــغـتـسالا
،ةينورتكلإلا تالاـصــتالا تاــمدــخ فــلــتخم ىلــعو روـــهـمـجلل

طورشلا رتفد بجومب اهب ّركذملا وأ ةّددحـملا سيياقملا –
،اذه

كلت اــــميس ال ،)TIU( تالاــــصتالل يلودلا داــــحتالا حــــئاول –
.ةيكلساللا تالصاوملاب ةقلعتملا

يناثلا لصفلا

اهلالغتساو ةكبشلا ةماقإ طورش

.MSG ةكبشل ةيساسألا تآشنملا:٤ ةّداملا

ةصاخلا لسارتلا ةكبش –٤.١

نوناقلا ماكحأ مارتحا دودح يف ،ةصخرلا بحاصل صخري
هـتاـعسو ةـيساسألا هـتآشنـم ةـماــقإ ،ةــيــقــيــبــطــتــلا هصوصنو
.MSG ةكبش تايجاح ةيبلت لجأ نم ةيلسارتلا

ةيكلسال وأ/و ةيكلس تالصو ةماقإ ،ددصلا اذه يف هنكـمــيو
تالصو نامضل ةيزتره مزحب تالصو اميسال ،ةيئابرهك
وأ تالصو ريغلا ىدل رجأتسي نأ كلذك هنكميو .لسارتلا

.هتازيهجت نيب رشابم طبر نامضل ةيساسأ تآشنم

 رابتعالا نيعب ةديدجلا تايجولونكتلا ذخأ –٤.٢

تازيهجت ةطساوب ةصخرلا بحاص ةكبش ةماقإ بجي
 .اهادجأو تايجولونكتلا ثدحأ جمدت ةديدج

وأ تايجولونكتلا ثدحأب ،ةداملا هذه موهفم يف ،دصقيو
طورشلل ةلماش ةفصب بيجتست يتلا تايجولونكتلا ،اهادجأ
 : اهلماكب ةيتآلا ةثالثلا

ةــــــــيــــنب ســـــــــــــفن لـــــــــــمعــــــتست تاــــــيــــــــجوــــــلوــــــنـــــــــكتلا لـــــــك–
)sseccA elpitluM noisiviD emiT( AMDTيف ةددحم يه امك
،مئاقلا تابذبذلا ططخم يف رظنلا ةداعإ نودMSG سايقم
ذافنلاMSG لاقنلا فتاهلا ةكبش لمعتسم لكل نامض عمو
،قباسلاMSG سايقم يف ةجردنملا ةيدعاقلا تامدخلا ىلإ

لبق نم سايقم رشن تايجولونكتلا هذه نع بترتي نأ–
،ISTE تالاصتالا سييقتل يبوروألا دهعملا

،هقوسي داتع يف جامدإ لحم ايجولونكتلا هذه نوكت نأ–
نوــكت نأو ،تازــــيهجتلا يـــــعّنصم نــــم )2( نيـــنثا ،لــــقألا ىلــــع
ةدحاو لك لمشت،MSG يتكبش يف ،لقألا ىلع ،ةلمعتسم
.لقألا ىلع نوبز نويلم امهنم
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سيياقملا مارتحا –٤.٣

ةقبطملا سيياقملاو دعاوقلا مارتحا ةصخرلا بحاص ىلع
ةـــكـــبش لاـــمـــعـــتساو نـــمألا لاــــجــــم يف اــــمــــيسال ،رــــئازجلا يف

.ةيندملا ةسدنهلا تآشنموتاقرطلا

يلودلا ىلإ رشابملا ذافنلا:5 ةّداملا

ةيلودلا ةيساسألا تآشنملا –١.5

– ةيلودلا ةكرحلا ةفاك ريرمتب ةصخرلا بحاص مزتلي
نوـــــــقفترملا مــــهيف نــــمب ،هــــيكرتشمل – تاــــيطعملاو توــــصلا
هاجتاـــب وأ نـــم اـــقالـــطـــنا ،نوـــلاوجلا نوـــقـــفـــترملاو نورـــئازـــلا
ةيلودلا تآشنملا ربع ،ةيعانصلا رامقألا تاكبش ادع ،رئازجلا
نم يرئازجلا بارتلا ىلع اهلالغتسا وأ اهتماقإ تمت يتلا

لالغتساو ةماقإ ةصخر بحاص يخيراتلا لماعتملا فرط
.روهمجلل ةحوتفمةينورتكلإلا تالاصتالل ةتباث ةكبش

بناجألا نيلماعتملا عم تاقافتالا –٢.5

بناجألا نيلماعتملا عم ةيرحب ةصخرلا بحاص ضوافتي
عفد تايفيكو ئدابم لوح ،مهنادلب تاطلس نم نيدمتعملا
،ةـكرـتشم ةـفصب ةـلـمــعــتسملا تازــيــهــجــتــلاو تالصوــلا رــجأ

مـضنت يـتلا ةــيلودلا تاــئيهلا تاـــيصوتو دـــعاوق قـــفو كلذو
.رئازجلا اهيلإ

ةكبشلا ةماقإ ةمانزرو ةيطغتلا ةقطنم :٦ ةّداملا

يف ةلثمتملا ةيطغتلا ةيمازلإل ةصخرلا بحاص عضخي
MSG ةــكــبش ةــماــقإل ةــيرورضلا لـــئاسوـــلا لـــيـــغشتو ةـــماـــقإ

قـــطاـــنملا ةـــيـــطـــغـــت اـــهــــنأش نــــم يتــــلا تاــــمدخلا لالــــغــــتساو
.3 قحلملا يف ةدراولا قرطلا رواحمو

ايندلا تافصاوملاو سيياقملا:7 ةّداملا

 ةقداصملاو سيياقملا مارتحا –١.7

يف ةــلــمــعــتسملا تآشنملاو تازــيــهــجــتــلا نوــكــت نأ بجـــي
.اـهـب لوـمـعملا سيـياـقـمـلـل ةــقــباــطــم ةصخرــلا بحاص ةــكــبش
تازـــيـــهـــجـــتـــلا نوـــكـــت نأ ىلع رــــهسلا ةصخرــــلا بحاص ىلعو
،ةيفرطملا تازيهجتلا اهنم اميس ال ،هتكبشب ةلوصوملا

لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا قفو اهيلع اقداصم
تازـيـهـجـتــلا رــبــتــعــت ،ةــفــلاسلا ماــكــحألاــب لالــخإلا نودو .اــهــب
”MSG UoM“ نادــــــلب دـــــحأ يف اـــــهيلع قداــــصملا تادـــــعملاو
.رئازجلا يف اهيلع اقداصم

ةيفرطملا تازيهجتلا لصو –٢.7

هتكبشب لصوي نأ ىلع ضارتعالا ةصخرلا بحاص نكمي ال
يف ةددحـملا طورشلا قفو هيلع اقداصم ايفرطم ازيهجت

.هب لومعملا ميظنتلا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا:٨ ةّداملا

تابذبذلا مزح –٨.١

2x8 ب ةمزح ضرع لالغتساب ةصخرلا بحاصل حمسي )أ(
تاملاــكمل ةــبسنــلاــب ىلفس ةــمزــح نــم لــكشتــت ،زـــترـــهاـــغـــيـــم
ةبسنلاب ايلع ةمزح نمو ،ةيدعاقلا تاطحـملا وحن فيراطملا

نيب لصفيو ،فيراطملا وحن ةيدعاقلا تاطحـملا تاملاكمل
ضرع لثميو .زترهاغيم٥٤ ـب جودزم لصاف نيتمزحلا نيتاه
سايقم بسح زتره وليك٠٠2 ـب ةانق٠٤ ةحونمملا ةمزحلا

MSG.

،zHM ـب اهنع ربعملا ،ةحونمملا تاونقلا تابذبذ ددحت
 : نيتيتآلا نيتغيصلاب

–)n( iF=]7٠9 +2,٠ nx[ ىلفسلا ةمزحلل )نم تالسارتلا
.)ةدعاقلا وحن لاقن

–)n( sF=])n( fi +ايلعلا ةمزحلل]٥٤ )نم تالسارتلا
.)لاقنلا وحن ةدعاقلا

.٠٤ ىفومو1 نيب ددحـملا ،ةانقلا مقر وهn نأ ثيح

بارـتـلا عـيـمـج رـبـع ةرـفوــتــم تاوــنــقــلا هذــه فــلــتــخــم نإ
.دودحلا ىلع قيسنتلا يف قئاوع دجوت مل ام ،ينطولا

ضرــــع لالـــــغـــــتساـــــب ةصخرـــــلا بحاصل اضيأ حـــــمسي )ب(
لّكشتت زترهاغيم٠٠81 ةمزح يف زترهاغيم2x٤ ـب ةمزح
تاملاكمل ةبسنلاب زتره اغيم2x٤ نم ىلفس ةمزح نم
2x٤ ـب ايلع ةمزح نمو ،ةيدعاقلا تاطحـملا وحن فيراطملا

وـحـن ةـيدــعاــقــلا تاــطحـملا تاملاـكمل ةــبسنــلاــب زــترــهاــغــيــم
٥9 ـب جودزم لصاف نيتمزحلا نيتاه نيب لصفيو ،فيراطملا

٠٠2  ـب ةانق٠٤ ةحونمملا ةمزحلا ضرــع لثـــميو ،زــــترهاغيم
.MSG سايقم بسح زتره وليك

ـزترهاغيمب اهنع ربعملا ،ةحونمملا تاونقلا تابذبذ ددحت
zHM،نيتيتآلا نيتغيصلاب: 

−)n( iF=]8,8٤71 +2,٠ nx[ىلفسلا ةمزحلل ) تالسارتلا
،)ةدعاقلا وحن لاقنلا نم

−)n( sF=])n( fi +٥9[ايلعلا  ةمزحلل ) نم تالسارتلا
،)لاقنلا وحن ةدعاقلا

 :نيب ددحـملا ،ةانقلا مقر وه ”n“ نأ ثيح

،ىفوم٠2و1–

.ىفوم٠9و17–

بارـتلا عوــــمجم رـــبع ةرـــفوتم تاوـــنقلا هذــــه فــــلتخم نإ
  .دودحلا ىلع قيسنتلا يف قئاوع دجوت مل ام ،ينطولا
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ةيفاضإ تابذبذ صيصخت –٨.٢

،ةصخرلا بحاصل ةيفاضإ تابذبذ تاونق صيصخت نكمي
ةصصخملا تابذــبذلا قــفوو تاونـــقـلا نــم رـــفوـــتـي اــم بــســح
.تابذبذلل ينطولا ططخملا راطإ يفMSG ـل

ببـــسم بــــلط طــــبضلا ةــــطلس ىلإ لــــسري ،ضرــــغلا اذــــهلو
ةباجإلا طبضلا ةطلس ىلعو .تابذبذلا نم تايجاحلا رربي
عاديإ خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )3( ةثالث لجأ يف بلطلا نع
.مالتسا لصوب تبثملا بلطلا

ةــحونمملا تاــبذبذلا مزــح لاـــمعتساو حـــنم طورـــش نوـــكت
.هب لومعملا ميظنتلل ةقباطم ةصخرلا بحاصل

ةتباثلا تالصولاب ةصاخلا تابذبذلا –٨.٣

طـبـضــلا ةــطـلــس صـصـخـت ،ةـصــخرـلا بــحاــص نــم بـلـطـب
تالــصو ةــماــقإل ةــيرورــضـلا تاــبذــبذـلا ةـصــخرــلا بــحاــصل
ماـكـحألا ةاــعارــم عـم كــلذو ،ةــكــبـشـلل ةـيساـسألا تآــشـنملا
،هــب لوـمـعـملا ميـظـنـتلاو طورــشـلا رـتــفد يـف ةدراوــلا ىرــخألا

.ةرفوتملا تابذبذلاب صيصختلا اذه قلعتيو

تاــموــلـــعـملا صيصـخـتـــــــــلا تاـبــلــــــــــط نــــــــــمـضـتـت نأ بـجـي
حـنمـتـسف اـقــحال اــّمأ .طـبــضلا ةـطـلـس فرـط نـم ةــبوـلـطملا

ميظـنـتلا يف ةررـقـملا طورشــلاو لاــجآلا نمض تاـبذـــبذـلا هذــه
.هب لومعملا

تابذبذلا لامعتسا طورش –٨.٤

فلــتخـم يــف تاــبذــبذ صيصخـتب طـبـضـلا ةـــطلس موــقت
بــــسحو اـــــمهب لوـــــمعملا مــيظنتلاو عـــيرــــشتلا قـــــــفو مزـــحلا

.فيطلا نم رفوتي اــم

طورش ،ةجاحلا دنع ،ضرفت نأ كلذك طبضلا ةطلس نكمي
ينطولا بارتلا ةفاــك رـبـع ،عاــعـشإلا ةــقاـط دودـــحو ةيـطـغـــــتـلا
.هنم ةنّيعم قطانم ىلع وأ

تاططخمب ،طبضلا ةطلس نم بلطب .ةصخرلا بحاص ّغلبي
.هل ةصصخملا تابذبذلا مزح لامعتسا

تاءارجإلا ،تقو لك يف ،ذختي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
مدــع ةلاح يفو .تابذبذلل عجانلا لامعتسالا ديشرتل ةمزاللا
ةيــئاــبرــهـك ةيــكـلـسال تاــبذـــبذ ةـصــخرــلا بــحاــص لالـــغتسا

لـــجأ يف ةتباثلا لسارتلا تالصو تاـيــجاحل هـل ةصـصـخم
طبضلا ةطلسل لوخي ،اهصيـصخت خيرات نم ءادتبا ةنس
رــيــغ تاــبذــبذــلا صيصخــت ءاــغـــلإ ءارـــجإ ةرشاـــبـــم ةـــيـــحالص

ةررقملا طورشلا قفو ةصخرلا بحاص فرط نم ةلمعتسملا
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا يف

حـنــم يـف مزالــلا مـيـظـنـتـلا ةداـــعإ قحـب ةــلودــلا ظــفــتحت
ةداعإ وأ/و صيصخت لامعإ متيو .تابذبذلا فيط لالغتساو
ةداعإ نع جتانلا ةصخرلا بحاص ةدئافل تابذبذلا صيصخت

رابتعالا نيـعـب ذــخألا عـم ةــيزـــيـيـمت رـيــغ ةـــفصــب مـيـظـنـتـلا
عيرشتـلل اــقـبط ،ةمدقملا تامدخلل ةيعوضوملا تاجايتحالا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

شيوشتلا –5.٨

قــيسنتلا تاــيضتقمو هــب لوــمعملا مـيظنتلا ةاـــعارم عـــم
،ةرضم تاشيوشت ةراـــثإ مدـــع ةـــطـــيرشو يلودـــلاو ينـــطوـــلا

.ةرح عاعشإلا تاقاطو لالغتساو ةماقإلا تايفيك نوكت

مالــــعإ ،شــيوشت ثودــــح ةــــلاح يف ،لــــماعتملا ىلــــع بــــجي
تاءارـــجإلا لــــك ذاــخــتاـب موقت يتلا تابذـبذـلل ةينطولا ةلاكولا
نوناقلا ماكحأل اقـبـط كلذو،ةــبـساـنــم اـــهارــت يـتــلا ةيـــــنـــقـــــتلا

سرام٠3 قفاوملا1٤٤1 ماــع ناـبـعـش٥ يف خرؤـملا٤٠–٠2 مقر
.ةيويدارلا تالاصتالاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس

ميقرتلا تاعومجم:٩ ةّداملا

ميقرتلا تاعومجم حنم –٩.١

طبضلا ةطلس ددحت ،نوناقلا نـم31 ةداـملا ماــكـحأل اـــقـبط
ةيرورضلا ئداوبـلاو مـيـقرـتـلا تاــعوـمـجمو ماــقرألا حنـمتو
ديوزتو ،هب ةصاخلاMSG ةكبش لالغتسال ةصخرلا بحاصل
.اهب ةقلعتملا تامدخلا

ينطولا ميقرتلا ططخم ليدعت –٩.٢

ةطلس ططخت ،ينطولا ميقرتلا ططخم ليدعت ةلاح يف
عيرشتلا قفو نيلماعتملا عم رواشتلاب تارييغتلا هذه طبضلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

.ينيبلا ليصوتلا:٠١ ةّداملا

ينيبلا ليصوتلا قح –٠١.١

وـــــــلماعتم بــــــيجتسي ،نوـــــناقلا نـــــم1٠1 ةداـــــملا بـــــجومب
تابلطل روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش

قفو كلذو ،ةصخرلا بحاص اهمدقي يتلا ينيبلا ليصوتلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو نوناقلا يف ةررقملا طورشلا

تحت ،ةجاحلا بسح ،عضي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
لصولا طاقن عقاوم ،اينيب نيلوصوملا نيلماعتملا فرصت
نيلماعتملا ءالؤه نيكمت لجأ نم ةينقتلا هتالحم يف ينيبلا

عـم لصوـلاـب حـمست يتـلا ةـيـنــيــبــلا مــهــتازــيــهجت بيــكرــت نــم
ينيبلا ليصوتلا سرهف يف ةررقملا طورشلا قفو ،هتكبش

.ةصخرلا بحاصل

ينيبلا ليصوتلا سرهف –٠١.٢

ةـــصخرلا بـــحاص دـــــعي ،نوـــــناقلا نــــم1٠1 ةداـــــملا بــــــجومب
سرهفلا ،هب لومعملا مــيظنتلل اــــقبط ،ةــــنس لــــك يف رـــــشنيو
ةـــيـــنـــقـــتـــلا طورشلا ددـــحــــي ينــــيــــبــــلا لــــيصوــــتــــلــــل يعــــجرملا

.ةصخرلا بحاصل ينيبلا ليصوتلا ضورعل ةيفيرعتلاو
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ةيعوضوم طورش نمض ةيساسألا تآشنملا مساقت تابلط
ديدحت ةيجهنم دمتعت نأ بجيو .ةيزييمت ريغو ةفافشو
ةـــيـــجـــهـــنـــم ساسأ ىلع ةـــيساسألا تآشنملا رــــيــــجأت راــــعسأ

.طبضلا ةطلس اهيلع قداصت ةمئالم

ّالإ ةـــــيساسألا تآــــشنملا مــــساقت ضــــفر رــــيربت نــــكمي ال
.ينقتلا قباطتلا مادعنا ببسب وأ ةردقلا مدع ببسب

تاعزانملا –١١.٣

بحاص نيب ةعزانم لك طبضلا ةطلس ميكحت ىلع ضرعت
تاعس ريجأتب قلعتي اميف رثكأ وأ دحاو لماعتمو ةصخرلا
.ةيساسألا تآشنملا مساقت وأ لسارتلا

وأ ةـــــــيمومعلا كالــــــمألا لاـــــمعتسا تاـــــيحالص:٢١ ةداملا
ةصاخلا كالمألا

تاقافترالاو رورملا قح –٢١.١

بحاص ديفتسي ،نوناقلا نم٥21 ةداملا ماكحأل اقيبطت
ةقلعتملا نوناقلا نم اهيلي امو٥٤1 ةداملا ماكحأ نم ةصخرلا

ىلع تاــقافترالابوةـــيمومعلا كالــــمألا ىلـــع رورـــملا قوــــقحب
.ةصاخلا وأ ةيمومعلا تايكلملا

ةقبطملا ىرخألا تاميظنتلا مارتحا –٢١.٢

ةــــــيرورضلا لاــــــغشألا زاــــــجــــــنإ ةصخرــــــلا بحاصل قــــــحـــــــي
عيرشتلا مارتحا هيلعو .اهعيسوتوMSG ةكبش لالغتسال
ةحالملاب ةقلعتملا ماكحألا اميسال ،امهب لومعملا ميظنتلاو
ةــحصلاو ينــطوــلا عاــفدـــلاو ينوـــناـــقـــلا سيـــيـــقـــتـــلاو ةـــيوجلا
نمألاو نارمعلاو ةئيبلا ةيامحو ميلقإلا ةئيهتو ةيمومعلا
اـيـلـعـلا طـقـنـلاو ةـيـئاـبرـهــكــلا ةــيــكــلسالــلا عــقاوملاو يموــمــعــلا
.تاقرطلا ةكبشو ةيمومعلا كالمألل ةعباتلا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملا ىلإ ذافنلا –٢١.٣

عقاوملا لك ىلإ ذافنلا قح نم ةصخرلا بحاص ديفتسي
يتـلا ،اـيـلـعـلا طـقـنـلا اـهـنـم اـمـيس ال ،ةـيـئاـبرـهــكــلا ةــيــكــلسالــلا

تاـقاـفـترالا مارـتـحا ةـطـيرش نورـخآ نوـلـماـعـتـم اـهـلــمــعــتسي
لفكتلاو ةيرورضلا ةحاسملا رفوتو ةيئابرهكلا ةيكلساللا

سفن ةاعارم عمو .نكامألا لغش فيلاكت نم لوقعم طسقب
ةصخرـــلا بحاص ىلع اضيأ بجـــي ،طورشلاو تاـــظــــفــــحــــتــــلا
ةيكلساللا عقاوملا ىلإ ذافنلاب نيرخآلا نيلماعتملل حامسلا
ّمــــتيو .MSG ةــــكبش تاــــجاحل اــــهلمعتسي يــــتلا ةــــيئابرهكلا
،نيــــلماعتملا نيــب ةـــيئابرهكلا ةـــيكلساللا عـــقاوملا ىلإ ذاــــفنلا

.ةيزييمت ريغو ةيعوضومو ةفافش طورش نمض

ةقلعتملا تاعازنلاو ايلعلا طقنلا ىلإ ذافنلا تابلط جلاعت
تايفيكلا قفو ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملا ىلإ ذافنلاب
.ةيساسألا تآشنملا مساقت ىلع ةقبطملا طورشلاو

طبضلا ةطلس ىلع ،اذه ينيبلا ليصوتلا سرهف ضرعي
مـــــيظنتلاوعــــيرشتلل اــــقفو ،هرــــشن لـــــبق هـــــيلع ةـــــقداصملل
.امهب لومعملا

ةصخرلا بحاص ىلع نإف ،ةقداصملا ضفر ةلاح يفو
ينيب ليصوت سرهف ميدقتو طبضلا ةطلس تاميلعت ذيفنت
ةيلاوملا اموي )٥1( رشع ةسمخلا لالخ يف ممتم وأ/و لدعم
.طبضلا ةطلس راعشإ مالتسال

ينـيـبـلا لـيصوـتــلا تاــبــلــطــل ةصخرــلا بحاص بيــجــتسي
ةينورتكلإلا تالصاوملل نورخآلا نولماعتملا اهب مدقتي يتلا

سرهف يفو ميظنتلاو نوناقلا يف ةررقملا طورشلا نمض
.هب صاخلا ينيبلا ليصوتلا

ينيبلا ليصوتلا دوقع –٠١.٣

ةيرادإلاو ةيلاملاو ةينقتلا ينيبلا ليصوتلا طورش ددحت
عم نيلماعتملا نيب ةيرحب اهنأشب ضوافتلا متي دوقع يف

ميظنتلا مارتحاو مهنم لكب صاخلا طورشلا رتفد مارتحا
ةقداصملل طبضلا ةطلس ىلإ دوقعلا هذه غّلبتو .هب لومعملا

.اهيلع

،رخآ لماعتمو ةصخرلا بحاص نيب فالخ ثودح ةلاح يف
ةررقملا طورشلا قفو ،طبضلا ةطلس ميكحت ىلإ ءوجللا متي

.امهب لومعملا ميظنتلاو نوناقلا يف

تآــــشنملا مـــــساقت– لـــــسارتلا تاـــــعس رـــــيجأت:١١ ةّداملا
ةيساسألا

لسارتلا تاعس ريجأت –١١.١

تاــعـس راــجـئـتـسا قــح نــم ةــصـخرـلا بــحاــص ديـفـتــسي
.تامدخلا هذه نوضرعي نيذلا نيرخآلا نيلماعتملا ىدل لسارـتـلا

تحت لسارتلا تاعس عضو ةيقافتا ةيأ ماربإ كلذك هنكميو
اقفو ةصاخ تاكبش صيخارت باحصأ لبق نم فرصتلا
تاعس ّنإف ،ةريخألا ةلاحلا هذه يفو .هب لومعملا ميظنتلل
ةيقافتا بجومب فرصتلا تحت ةعوضوملا ةدئازلا لسارتلا

ةيقافتا لسرتو .ةصخرلا بحاص فرط نم ةلغتسم ربتعت
ةـطـلس ىلإ لــماــعــتملا فّرصت تحت لسارــــــتـــــــلا تاـــــــعس عضو
اهئاضمإ خيرات دعباموي )٥1( رشع ةسمخ نوضغ يف طبضلا

لازت ال ةصاخلا ةكبشلا لالغتسا طورش نأ نم ققحتلا دصق
.ةمئاق

ةيساسألا تآشنملا مساقت –١١.٢

تآشنملا راـــجـــئتسا قـــح نـــم ةصخرـــلا بحاص دـــيـــفـــتسي
نــــــــيرخآلا نيــــــلماعتملل ةــــــعباتلاMSG ةــــــكبشل ةـــــيساسألا

،هيلعو .ةصاخ تاكبش لالغتساو ةماقإ صيخارت باحصألو
تحتMSG ةكبشل ةــيساسألا تآـــشنملا عـــضي نأ ،كلذك وـــه
ىلع درلا متيسو .كلذ هنم نوبلطي نيذلا نيلماعتملا فرصت
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رـــــــيفوتل ةـــــــصصخملا تازـــــــيـــهجتلاو كالــــــمألا:٣١ ةّداملا
تامدخلا

نمو نيمدختسملا نم مزلي ام ةصخرلا بحاص صصخي
ةيساسألا تآشنملا اهيف امب( ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا
لالغتساو ةماقإل  يرورضلا داتعلاو )ةينورتكلإلا تالاصتالل

اميس ال ،ةيطغتلا ةقطنم يف تامدخلا ريفوتلوMSG ةكبش
يف ةررقملا نمألاو ةيعونلاو ماودلا طورش ءافيتسا لجأ نم
.اذه طورشلا رتفد

 اهرفوتو اهتيعونو تامدخلا ةيرارمتسا:٤١ ةّداملا

ةيرارمتسالا –٤١.١

تاـــمدخلا رـــيفوت فــــيقوت ةــــصخرلا بـــحاص عــــيطتسي ال
ةوق ةلاح يف ّالإ ،طبضلا ةطلس نم قبسم صيخرت نود
.ةيرارمتسالا أدبمل امارتحا كلذو ،انوناق نياعت ةرهاق

ةيعونلا –٤١.٢

تامدخ ريفوتل لئاسولا لك دصرب ةصخرلا بحاص مزتلي
،ةـــــيلودلا ســــــيياقملل ةـــــــقباطم اــــــهتايوتسم نوـــــــكت تاـــــيعونب
ّةيكلسلا تالاصتالل يلودلا داحتالا سيياقم اهنم اميس ال
ةيعونلا ريياعمل قيقدلا مارتحالاب اضيأ مزتليو ،ةيكلساللاو
.اّهلك ةيطغتلا ةقطنم يف ،يناثلا قحلملا يف ةددحـملا ايندلا

رفوتلا –٤١.٣

ىلع ةعاس٤2 تامدخلا ماود نامض ةصخرلا بحاص ىلع
طسوتم زواجتي ّالأ يغبنيو .مايأ7 ىلع مايأ7و ةعاس٤2
عومجم يف ةيدعاق ةطحم ةيلغاش مادعنال ةمكارتملا ةدملا
.ةرهاقلا ةوقلا تالاح جراخ ةنسلا يف ةعاس٤2 ةكبشلا

لجأ نم ةمئالملا ريبادتلا ذاختاب ةصخرلا بحاص مزتلي
.اهتيامحوMSG ةكبش تابيكرتل مئادو مظتنم ريس نامض
ةينقتلا لئاسولا ،لاجآلا برقأ يف ،دصري نأ هيلع بجيو
صئاقن نع ةمجانلا بقاوعلا كاردتساب ةليفكلا ةيرشبلاو
.اهمده وأ اهلمع فيقوت وأ هتابيكرت

ثلاثلا لصفلا

يراجتلا لالغتسالا طورش

نيرئازلا نيقفترملا لابقتسا:5١ ةّداملا

نأ ةصخرلا بحاص نكمي ،نوناقلا نم6٠1 ةّداملل اقبط
نيلماعتملا عم ينطولا لاوجتلا تاقافتا تقو يأ يف مربي
ةحوتفملا ةلاقنلاةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبشل نيرخآلا
هذه قـــلعتتو .كلذ يف ءالؤــــه بــــغر اذإ رـــــئازجلا يف روــــهمجلل
ىلع مـهـنـم دـحاو لـك نـئاـبز لاـبــقــتسا تاــيــفــيــكــب تاــقاــفــتالا

.نيرخآلا تاكبش

ةقفاوملا دصق طبضلا ةطلس ىلع تاقافتالا هذه ضرعت
بايغ ةلاح يف هيلع اقفاوم قافتالا ربتعيو .اهيلع ةقبسملا

خيرات نم ءادتبا ،)2( نيرهش لجأ يف طبضلا ةطلس نم در
.هايإ اهغالبإ

نيلاوجلا نيقفترملا لابقتسا:٦١ ةّداملا

ةيضرألا تاكبشلا يلماعتم عم –٦١.١

نيقفترملا ،هتكبش ىلع لبقتسي نأ ةصخرلا بحاص نكمي
اقيبطت ،ابلط كلذ لجأ نم نومدقي نيذلا نيلماعتملل نيلاوجلا

نيــــــلماعتملا ءالؤـــــه نيـــب لـــــصحتس يـــــتلا لاوــــــجتلا تاــــــقافتال
.ةصخرلا بحاصو

اـــــميس ال ،ةــــيرح لــــكب طورــــشلا ،لاوـــــجتلا تاــــقافتا ددــــحت
اهبجومب نكمي يتلا ،ةرتوفلاو تافيرعتلا ديدحت طورش
ىلع نــيدوــجوملا ةــيـــبـــنـــجألا ةـــيوـــلخلا تاـــكـــبشلا يكرـــتشمل

ةصخرـــلا بحاص ةـــكـــبش ىلإ اوذـــفـــنـــي نأ يرـــئازجلا بارــــتــــلا
.سكعلاب سكعلاو

SCPMG تاكبش يلماعتم عم –٦١.٢

ةيرح لكب مربي نأ ةصخرلا بحاص نكمي نوناقلل اقبط
ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ يرفوم عم لاوجت تاقافتا

لتاسلا ربع ةلاقنلا ةيصخشلا تالاصتالا تاموظنم ربع
اـــــقفو رــــئازجلا يف صـــــخرلا باــــحصأ ،)SCPMG تاـــموظنم(
.هب لومعملا ميظنتلل

 نيلماعتملا نيب ةعورشملا ةسفانملا:7١ ةّداملا

ءازإ ةفيرش ةسفانم ةسراممب ةصخرلا بحاص مزتلي
ةسرامم لك نع عانتمالاب كلذو هل نيسفانملا نيلماعتملا

ةصاخ( ةعورشملا ريغ تاقافتالا رارغ ىلع ةيسفانت ريغ
يف فسعتلا وأ ةلدابتملا تاناعإلا وأ )ةفيرعتلا لاجم يف

ةــيــقوسلا ةوـــقـــلا ةـــيـــعضو وأ ةـــنـــمـــيـــهـــلا ةـــيـــعضو لاـــمـــعـــتسا
.ةربتعملا

نيكرتشملا ةلماعم يف ةاواسملا:٨١ ةّداملا

مهذافن نمضيو ،ةيواستم ةقيرطب نوكرتشملا لماعي
فورظ يفو نوناقلل اقفو ،تامدخلا ىلإوMSG ةكبش ىلإ

.ةيزييمت ريغو ةفافشو ةيعوضوم

ةحوتفم ةصخرلا بحاص اهرفوي يتلا تامدخلا نوكت
مهيف رفوتت نأ ةطيرش ،كلذب ابلط نومدقي نيذلا لك ىلإ
.ةصخرلا بحاص اهددحي يتلا طورشلا

ةيليلحت ةبساحم كسم:٩١ ةّداملا

ةـــيـــلـــيـــلحت ةــــبساــــحــــم كسم ةصخرــــلا بحاص ىلع بجــــي
ةصاخلا جئاتنلاو تادئاعلاو ةيقيقحلا ةفلكلا ديدحتب حمست
.ةرفوملا تامدخلا نم عون لكب وأ/و ةلغتسم ةكبش لكب
تاميظنتلاو نيناوقلا عم قفاوتت ةفصب ةبساحـملا هذه كسمتو
.ةيلودلا سيياقملا عمو رئازجلا يف اهب لومعملا
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 قيوستلاو تافيرعتلا ديدحت:٠٢ ةّداملا

تافيرعتلا ديدحــت –٠٢.١

اـــــمهب لوــــمعملا مــــيظنتلاوعــــيرشتلا ماــــكحأ ةاــــعارم عــــم
ديفتسي ،ةيسفانتلا ريغ تاسرامـــملاو لاــمـــعألاب ةقـــلـــعــــتملا

 :نم صوصخلا ىلع ةصخرلا بحاص

،هيكرتشمل ةمدقملا تامدخلا راعسأ ديدحت يف ةيرحلا–

،ةفيرعتلا ديدحتل ةيلامجإلا ةموظنملا طبض يف ةيرحلا–
تاضيفخت ىلع يوتحت نأ اهناكمإب يتلا ةموظنملا هذه
،ةكرحلا مجحل اعبت

مـــــيظنت يفو قـــــيوستلل هــــتسايس دــــــيدحت يف ةـــــيرحلا–
.عيزوتلل هتكبش

.طبضلا ةطلس ىلإ كلذ نع تامولعملا مدقت

تامدخلا قيوست –٠٢.٢

ةيدقاعتلا هتاقالع راطإ يف صرحي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
نيلوانملا ءالؤه تامازتلا مارتحا ىلع ،نيلمتحم نيلوانم عم
 :يتأي ام ىلإ ةبسنلاب

،نيكرتشملا ةلماعم يفو ذافنلا يف ةاواسملا–

.نيكرتشملا نع اهزوحي يتلا تامولعملا ةيّرس مارتحا–

ةيلوؤسمب ،لاوحألا عيمج يف ،ةصخرلا بحاص ظفتحي
.هنئابزل تامدخلا ريفوت

ةفيرعتلا ديدحتو ةرتوفلا ئدابم:١٢ ةّداملا

ةرتوفلا أدبم –١٢.١

كرــتشمل ءادـــنلا ةــــفلك نوـــكت ،يرـــئازجلا مــــيلقإلا لــــخاد يف
زاهج ىلع لماكلاب ةدّيقم– ةلاقن وأ ةتباث ةكبش يف– يفتاه
.يدانملا

ديدحتو ةرتوفلا ئدابم ،يرئازجلا ميلقإلا جراخ ،قبطتو
.ةيلودلا لاوجتلا تاقافتا يف اهيلع صوصنملا ةفيرعتلا

ريعستلا تازيهجت –١٢.٢

ةرــــفوملا تاــــمدخلا نــــع ةروــــتاــــف ةصخرــــلا بحاص مدــــقـــــي
ةياغلا هذهلو .اقيقد اقيبطت ةروشنملا تافيرعتلا قيبطتب
 :يتأي امب ةصخرلا بحاص موقي

يف ةرم ،ققحتيو ريعستلا ةموظنم ةيقوثوم بقاري )أ(
نيزختل ةمدختسملا زكارملا تازيهجت نم ،لقألا ىلع ،ةنسلا
،ريعستلا ليجستو ريعستلل ةمزاللا تايطعملا

هــــتازيهجت عــــيسوتو ةـــــنرصع جــــمارب راــــطإ يف عــــضي )ب(
فرعت نأ اهنأش نم ريعستلل ةزهجأ ،ليوحتلاب ةصاخلا
،ةقبطملا تافيرعتلا تائف نم ةئف لكل ةرعسملا غلابملا

رــيــفوــتــب كلذو رــيــتاوـــفـــلـــل رـــيرـــبـــت ةـــموـــظـــنـــم عضي )ج(
ءانثتساب ،هيكرتشم عيمجل ةيلودلا تاملاكملا نع ليصافت
،قبسملا عفدلا تاذ تاقاطبلا يلمعتسم

نـــــــــع ةـــــــلماك ليـــــصافت ،رــــــيتاوفلل رــــــيربتك ،رـــــــفوي )د(
بــــــلطب نوــــــمدـــــقتي نــــــيذـــــــلا هــــــيكرـــتشم عـــــيمجل تاــــــملاكملا
ةمدخلا هذه رعس ديدست نولبقي نيذلاو كلذ ىلع لوصحلل
،ةيفاضإلا

،اـمـهـب لوـمـعملا مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلـل اـقـبـط ،ظـفـتـحــي )ـه(
نئابزلا تاباسح يف ةلجسملا تايلمعلابو ةرتوفلا رصانعب
.ةيدرفلا

ريتاوفلا ىوتحم –١٢.٣

ىلع ،تامدخلل ةبسنلاب ةصخرلا بحاص ريتاوف نمضتت
 :يتأي ام ،لقألا

،يديربلا هناونعو نوبزلا مسا–

،ةرتوفملا تامدخلاو طوطخلا عجرم–

،ةرتوفلا ةرتف–

كارتشالا رعس  )1( نّمضتي ةرتوفلا نع لصفم ضرع–
ةدم( ةرتوفملا تايمكلا )3(و فــيراطملا رـــيجأت رــــعس )2( وأ
ةمدخ لكل يدعاقلا مسرلا ةفيرعتو )ةيدعاقلا موسرلا ددع وأ

 ،تامدخلا نم

.ديدستلا طورشو ىصقألا لجألا–

ةرتوفملا تامدخلا ديرفت –١٢.٤

نوكت وأ اهريغ نع ةلصفنم ةفصب ةمدخ لك ةرتوف دعت
ةقلعتملا ةرتوفلاب ةنراقم حوضو لكب ةدرفم ،لقألا ىلع
.ةصخرلا بحاص اهمدقي ىرخأ تامدخب

تاجاجتحالا –5.١٢

ةــــــــطــــــــلس فرصت تحت عضيو ةصخرــــــــلا بحاص لــــــــجسي
كلت اميس ال ،تاجاجتحالا عيمج ،اهبلط ىلع ءانب ،طبضلا
ةمدقملا ةبوجألاو تامدخلا نأشب ةرداص ريتاوفب ةطبترملا

،ةنسلا يف ةرم ،طبضلا ةطلس غّلبيو .تاجاجتحالا هذه نع
ةــمـــلـــتسملا تاـــجاـــجـــتـــحالـــل يئاصحإ لـــيـــلـــحـــتـــب ،لـــقألا ىلع
.ةاطعملا ةبوجألاو

تاعزانملا ةجلاعم –١٢.٦

تاعزانملا ةجلاعمل ةفافش تاءارجإ ةصخرلا بحاص عضي
ىلإ عالطالل اهمدقيو هيكرتشمو ةصخرلا بحاص نيب ةمئاقلا

.طبضلا ةطلس
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وأ ةدحاو ةعزانم ةجلاعم دنع ،طبضلا ةطلس تظحال اذإ
ةصخرلا بحاص وكرتشم اهيلع اهضرع ةديدع تاعزانم
مزلت نأ اهناكمإبف ،قبطم ريغ وأ صقان ءارجإلا نأ ميكحتلل

وأ ءارــجإلا اذــه فــيــيــكـــتـــب ،ببسم رارـــقـــب ،ةصخرـــلا بحاص
ىلع ةصخرلا بحاص ربجت نأ اهنكمي امك ،هقيبطت تايفيك
.سيسأتلا ةصقان وأ ةسسؤملا ريغ هتارارق ةعجارم

قيثوتلا ةموظنم –7.١٢

يفMSG هتكبش لوخد نم ءادتبا ،ةصخرلا بحاص عضي
ةيراجتلا تايطعملا نيزختل ةيتامولعم ةموظنم ةمدخلا

.تاليصحتلا ليجستو ةرتوفلا تايطعمو

تافيرعتلا نالعإ:٢٢ ةّداملا

تافيرعتلا رشنو روهمجلا مالعإ –٢٢.١

هطورشبو هتافيرعتب روهمجلا ملعي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
.تامدخلا ضرعب ةصاخلا ةماعلا

ةئف لك ريفوت تافيرعت رشني نأ ةصخرلا بحاص ىلع
لك حيلصت وأ فييكت وأ ةنايص وأ لصو ةمدخ تائف نم

.هتكبشب لوصوم يفرطم زيهجت

نالعإلا طورش –٢٢.٢

فورـظـلا يف تاـفـيرــعــتــلا نالــعإ ةــنــمضتملا ةرــكذملا دــعــت
 :ةيتآلا

لـــبـــق طـــبضلا ةـــطـــلس ىلإ ةرـــكذملا نــــم ةــــخسن لسرــــت )أ(
رييغت لك لوعفم نايرس نم ،لقألا ىلع ،اموي )٠3( نيثالث
بـــحاص ىلـــع ضرـــفت نأ طــــبضلا ةـــطلس ناــــكمإبو .بـــــقترم
وأ هتامدخ ةفيرعت يف رييغت لك يف رظنلا ةداعإ ةصخرلا

هذــــه نأ نّيـــبت نإ ،تاـــمدخلا هذـــه عـــيب طورــــش يف رــــييغت
ئداـبـمو ةــعورشملا ةسفاــنملا دــعاوــق مرــتحت ال تارــيــيــغــتــلا

.ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخل ةينطولا تافيرعتلا ديحوت
ىلإ لاسرإلل اموي )٠3( نيثالثلا لجأ ،ةلاحلا هذه يف ،صلقيو

،مايأ )8( ةينامث هاندأ لجأ ىلإ طبضلا ةطلس

فرصت تحت ةيئاهنلا ةركذملا نم ةخسن عضوت )ب(
بحاصل تنرتنا عقوم يفو ةيراجت ةلاكو لك يف روهمجلا
.ةيرح لكب اهيلع عالطالا دصق ةصخرلا

نم ةخسن ،كلذ بلطي صخش لك ىلإ ثعبت وأ مّلست )ج(
.اهنم تاسبتقم وأ ةيئاهنلا ةركذملا

اـــهلوعفم ناــــيرس خــــيراتو ةدــــيدجلا تاــــفيرعتلا نّيــــبت )د(
.تافيرعتلا ىلع رييغت أرط امّلك حوضو لكب

عبارلا لصفلا

تامدخلا لالغتسا طورش

مهتيامحو نيقفترملا ىلع فرعتلا:٣٢ ةّداملا

فرعتلا –٣٢.١

عـــفدلا ةــــقاطب زــــئاح وأ كرــــتشم وأ نوـــبز لـــك ىلــــع بــــجي
فرعت عوضوم نوكي نأMISU وأMIS  قحاللا وأ قبسملا
 :ةيتآلا رصانعلا صوصخلا ىلع نمضتي قيقد

،بقللاو مسالا−

.ةيمسر فيرعت ةقيثو نم ةخسن−

)لـيـغشتــلا أدــب( لــيــعــفــت لــبــق فرــعــتــلا اذــه مــتــي نأ بجــي
ةداملل ًاقبط ،ىرخأ ةمدخ يأ ميدقت وأMISU وأMIS ةقاطب
.نوناقلا نم161

ىلع فرــــعــــتــــلا ءارــــجإ عضو ىلع ةصخرـــــلا بحاص رـــــهسي
.لاــــــفطألا فرــــط نــــم ةــــلمعتسملاMISU وأMIS تاــــــقاطب
.يصولا وأ يلولا باسح ىلعMISU وأMIS تاقاطب عضوتو
بقللاو مسالا( لفطلا تانايب ىلع حوضوب فرعتلا متيو
ليدعت نم يصولا وأ يلولا نيكمت بجيو .)داليملا خيراتو
ةسرامم نم اضيأ هنيكمت بجي امك ،لفطلا تارايخو ةدصرأ
.ةصخرلا بحاص اهرّفوي ةمدخ ربع ةيوبألا ةبقارملا

يوتحت ةيمقر تانايب ةدعاق ظفحو دادعإب لماعتملا مزلي
عــــــيمجل ةـــــبسنلاب كلذو اـــــهرــــكذ يـــتآلا تاـــــــموـــــلعملا ىلـــــع
 :هيكرتشم

،بقللاو مسالا–

،داليملا ناكمو خيرات–

،ينطولا فيرعتلا مقر–

.كارتشالا خيرات–

نيكرتشملا ةيامح –٣٢.٢

مقرلا ىلع فرعتلا ديمجت –٣٢.٢.١

ديمجت ةفيظو هنئابز عيمج ىلع ةصخرلا بحاص حرتقي
ةموظنم رّفويو بولطملا زاهجلا نم مهمقر ىلع فرعتلا

.ةفيظولا هذه ءاغلإل ةصاخ

عباطلا تاذ تاــنايبلاو تاـمولعملا ةـيامح –٣٢.٢.٢
يصخشلا

ةيامح نامضب ةليفكلا تاءارجإلا ةصخرلا بحاص ذختي
يتلا يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلاو تامولعملا ةيّرسو
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ىلع فرـــعـــتـــلا ةدـــحو يف اـــهـــجردـــي وأ اـــهجلاـــعـــي وأ اـــهزوـــحـــي
وأ قبسملا عفدلا ةحيرشل نيزئاحلا هنئابز وأ نيكرتشملا
ةينوناقلا ماكحألا مارتحا عم كلذوMISU وأMIS قحاللا

.اهب لومعملا ةيميظنتلاو

ءافعضلا صاخشألاو لافطألا ةيامح ريبادت –٣٢.٢.٣

ةـــيـــجوــــلوــــنــــكــــت لوــــلــــح عضوــــب ةصخرــــلا بحاص مزــــتــــلــــي
ةيقرتلو هنئابز ىلع اهضرعل ،صوصخلا ىلع ةيميظنتو
صاـخشألا وأ مـهـلاـفـطأ ةـياــمــحــب مــهــل حــمست ،مــهــيدــل ةــمدخلا
ذافنلا دييقت ربع كلذو مهتياصو تحت نيدوجوملا ءافعضلا
 .اهيف بوغرم ريغ تايوتحم وأ تاهجو ىلإ

تاملاكملا ةيّرس –٣٢.٣

نأ اهنأش نم يتلا ريبادتلا ذاختاب ةصخرلا بحاص مزلي
نــع اــهزوــحــي يتــلا تاــموــلــعملاو تاملاـــكملا ةـــيّرس نـــمضت
ضارتعا ضرغب تابيترت يأ عضوب حمسي ّالأو ،هيكرتشم
تالصوــــلاو ةــــيــــفــــتاــــهــــلا تاملاـــــكملا ةـــــبـــــقارـــــم وأ تالاصتالا

نم قبسم نذإ نود ةينورتكلإلا تالدابملاو تاثداحـملاو
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ةيئاضقلا ةطلسلا

يتلا تامازتلالا ىلع هناوعأ علطي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
ةلاح يف اهل نوضرعتي يتلا تابوقعلا ىلعو ،اهل نوعضخي
.تايطعملاو ةيتوصلا تاملاكملا ةيّرس مارتحا مدع

تامدخلا ةيدايح –٣٢.٤

ىوـــتـــحـــم ءازإ هــــتاــــمدــــخ داــــيــــح ةصخرــــلا بحاص نــــمضي
ذاــخــتاــب اضيأ مزــتــلــيو .هــتــكـــبش ىلع ةـــلسرملا تاـــموـــلـــعملا

ءازإ هيمدختسم دايح نامضل ةيرورضلا تاءارجإلا عيمج
ةياغلا هذهل مدقيو .هتكبش ىلع ةلسرملا لئاسرلا ىوتحم
،ةلسرملا لئاسرلا ةعيبط تناك امهم ،زييمت نود تامدخلا

.اهتمالس نمضيل ةعجانلا تابيترتلا ذختيو

يــنطولا عاـــفدلا لــــجأ نـــم ةـــمزاللا تاـــميلعتلا:٤٢ ةّداملا
.يمومعلا نمألاو

تاطلسلا رماوأل بيجتسي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
يتلا تاميلعتلا مارتحا لجأ نم لاجآلا برقأ يف ةصتخملا

تاــيــحالصو ،يموـــمـــعـــلا نـــمألاو ينـــطوـــلا عاـــفدـــلا اـــهضرـــفـــي
ةصاـخ ،ةـيرورضلا لـئاسوـلا مادــخــتساــب ةــيــئاضقــلا ةــطــلسلا

 : يتأي امب قلعتي اميف

قــــطانم يفةــــينورتكلإلا تالــــصاوملل تالـــصو ءاــــشنإ–
،ةبوكنملا قطانملا يف وأ تايلمعلا

ةــــلاح يف تاـــكبشلا لاــــمعتسا نأــــشب تاــــيولوألا مارــــتحا–
،ئراوطلا تالاح يف وأ عازن

حــــلاصملاب ةــــصاخلا تاــــكبشلا عــــم يــــنيبلا لــــيصوتلا–
،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلاب ةفلكملا

،يلخادلا نمألا تايجاحل ةيساسألا تآشنملا ريخست–

ينطولا ىوتسملا ىلع ةمتهملا تائيهلل هنوع ميدقت–
،ةينورتكلإلا تالاصتالا تاــموــظــنــم نــمأو ةــياـــمـــح لـــئاسمب
)2(وهتازيهجت ىلإ ذافنلاو ينيبلا ليصوتلاب  )1( حامسلاب
ىدل ةدوجوملا ىرخألا تامولعملاو تايقاطبلا ىلإ ذافنلاب

،ةصخرلا بحاص

تالاسرإلا عاطقنا وأ ةمدخلل يلكلا وأ يئزجلا عاطقنالا–
ةراسخو مءالتي ضيوعت عفد ةطيرش ،ةيئابرهكلا ةيكلساللا

.عاطقنالا اذه نع ةمجانلا لامعألا مقر

ةدراولا لامعألا يف هتمهاسم نع ةصخرلا بحاص ضّوعي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ

ةقلعتملا ثادحألا لجس ةماقإب ةصخرلا بحاص مزلي امك
راــــطإ يف هــــيــــكرــــتشم ىلإ ةــــمدــــقملا تاــــمدخلا ىلإ ذاــــفــــنــــلاـــــب
.ةصخرلا

نــــمضت ةــــقيرطب ذاــــفنلا خــــيرات لــــجسلا اذــــه يف نّودـــــيو
تامولعملا لك ،ضرغلا اذهل ددحيو .ةنس ةرتف لالخ اهعبتت
لــــئاسرــــلا ةــــمدــــخو ،تاملاــــكملا لــــجس لــــثــــم اــــهــــب ةــــلصتملا
فـــيرـــعـــتو ةددـــعـــتملا طـــئاسوــــلا تاذ تاــــمدخلاو ،ةرــــيصقــــلا
ىلع عالطالا نكمي الو .تالدابملا ةعاسو خيراتو ،كرتشملا

انوناق ةلوخملا نمألا حلاصم فرط نم ّالإ تامولعملا هذه
اـــقـــفو ةصتـــخملا ةـــيــــئاضقــــلا تاــــطــــلسلا نــــم نذإ ىلع ءاــــنــــب
.هب لومعملا عيرشتلل

ةنرفشلاو زيمرتلا:5٢ ةّداملا

ةصاخلا هتاراشإ ريفشتب موقي نأ ةصخرلا بحاص نكمي
مارــتــحا يف زــيــمرـــت ةـــمدـــخ هـــيـــكرـــتشم ىلع حرـــتـــقـــي نأ وأ/و
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا

قرــــط ،طــــبضلا ةــــطلس ىدـــــل عدوــــي نأ ،كلذ عــــم ،هــــيلعو
هذـــه لـــيغشت لـــبق اــــهزيمرتو تاراــــشإلا ةــــنرفش لــــئاسوو
.تاموظنملا

تامدخلا ىلإ ماعلا ذافنلا يف ماهسإلا ةيمازلإ:٦٢ ةّداملا
ةئيبلا ةيامحو ميلقإلا ةئيهت يفو

ماهسإلا أدبم –٦٢.١

هصوصنـلو نوــناــقــلــل اــقــيــبــطــت ،ةصخرــلا بحاص مــهاسي
تالاصتالا تاـمدـخ ىلإ ماـعـلا ذاـفــنــلا ءاــبــعأ يف ،ةــيــقــيــبــطــتــلا
.ةئيبلا ةيامحو ميلقإلا ةئيهت يف مهاسي امك ،ةينورتكلإلا
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ماعلا ذافنلا قيقحــت يف ةكراشملا –٦٢.٢

ذافنلا ءابعأو ماهم يف ةصخرلا بحاص ةمهاسم دّدحت
مقر نم %3 ـب ةئيبلا ةيامحو ةيميلقإلا ةئيهتلا يفو ،لماشلا
.لماعتملا لامعأ

بــــلط ةـــــيلمع يف مـــــــهاسي نأ ةــــــصخرلا بـــــحاص نكـــــمي
زاجنإ يف كراشيل ،طبضلا ةطلس نع ةرداصلا ،ضورعلا

.ماعلا ذافنلا ماهم

تاداشرإلا ةمدخو ليلدلا:7٢ ةّداملا

ماعلا نيكرتشملا ليلد –7٢.١

ةرقفلا ماكحأ مارتحا طرشبونوناقلا نم321 ةداملل اقفو
ةفلكملا ةئيهلا ،اناجم ،ةصخرلا بحاص غّلبي ،هاندأ72.3
ربوتكأ13 هاصقأ لجأ يف ،نيكرتشملل ماعلا ليلدلا زاجنإب
يف هــيــكرــتشم ةــمــئاــقــب ،لــيــلدــلا زاـــجـــنإ ةـــنس نـــم مرصنملا
دصق ،مــهــنــهمب ،ءاضتــقالا دــنــعو ،مـــهـــئادـــن ماـــقرأبو تاـــمدخلا
ناعضوي تاداشرإ ةحلصمو ماع ليلد ءاشنإ نم نيكمتلا

.روهمجلا فرصت تحت

ةيفتاهلا تاداشرإلا ةمدخ –7٢.٢

ةـمدخ تاـمدخلا يف كرــتشم لــكل ةـــصخرلا بــــحاص رــــفوي
،لوصحلاب حمست ،رجألا ةعوفدم سكلتو ةيفتاه تاداشرإ
 :يتأي ام ىلع ،لقألا ىلع

نـــــم اــــقالطنا تاــــمدخلا يف نيـــــكرتشملا فــــتاوه ماــــقرأ–
،مهئامسأو  مهباقلأ

يلماعتم نم لماعتم لـــك تاداـــشرإ ةــــمدخ فــــتاه مـــقر–
اينيب ةلوصوملاةينورتكلإلا تالصاوملل ةيمومعلا ةكبشلا

.MSG ةكبشب

ةيفتاه ةدعاسم ةصخرلا بحاص تاداشرإ ةحلصم مدقت
كئلوأ كلذ يف نمب نيلـــــماــــــعــــــتملا لــــــك تاداشرإ حــــــلاصم ىلإ
تاـــــبـــــلـــــط حاـــــجـــــنإ لـــــجأ نـــــم كلذو ،جراخلا يف نوـــــمــــــيــــــقملا
.نيلماعتملا ءالؤه تاكبش نع ةرداصلا تاملاكملا

ذفانم نيرخآلا نيلماعتملل كلذك ةصخرلا بحاص نمضي
ليصوتلا دقع راطإ يف تاداشرإلاب ةصاخلا هتحلصم ىلإ
.مهنيب مربملا ينيبلا

تامولعملا ةيّرس –7٢.٣

دعاست يتلا تامولعملا مادختسا ةصخرلا بحاص نكمي
نيكرتشملل ماعلا ليلدلا دادعإ يفو يفتاهلا مالعتسالا ةمدخ
.كرتشملا نم نذإ دعب

كرــــتشملا نذإ ىلع لوصحلاــــب ةصخرـــــلا بحاص مزـــــتـــــلـــــي
.ماعلا ليلدلا يف تامولعملا هذه لاخدإ لبق ،هالعأ روكذملا

ئراوطلا تاءادن:٨٢ ةّداملا

ريفوتلاوئراوطلا تاءادنل يناجملا ليصوتلا –٨٢.١
لصتملا عقوم ديدحـت تامولعمل يناجملا

ةيمومعلا حلاصملا فرط نم ةلسرملا تامولعملل اعبت
نــم برــقألا بساــنملا زــكرملا ىلإ اــناــجــم لصوـــت ،ةـــيـــنـــعملا
ةـــكـــبش يلمـــعـــتسم نـــم ةدراوـــلا ئراوـــطـــلا تاءادــــن ،يداــــنملا

ةهجوملاو ىرخأ تاكبش يلمعتسم نم وأ ةصخرلا بحاص
 :يتأي امب ةفلكم ةيمومع تائيه ىلإ

،ةيرشبلا حاورألا ىلع ظافحلا–

،ينطولا كردلاو ةطرشلا تالخدت–

.قئارحلا ةحفاكم–

تامولعمئراوطلا حلاصمل اناجم ةصخرلا بحاص لسري
.لصتملا عقوم ديدحت

ئراوطلا تاططخم –٨٢.٢

نـــــع نيـــــلوؤسملا عـــــم رواـــــشتلاب ،ةــــصخرلا بــــحاص دـــــعي
تاطلسلا عمو ةيلاجعتسالا تافاعسإلاب ةفلكملا تائيهلا
ةــــــــمدـخ رـــــيــفوــت دــــصق تاــــبــيــترــتو تاـــــطــطــخــم ،ةـــــــيــلحـملا
ةداعا وأةينورتكلإلا تالاـــصتالا تاـــمدخ نـــم ةيـــلاجعتسا

نم بلطب وأ هنم ةردابمب كلذ لك ذفنيو ،عيرسلا اهليغشت
.ةصتخملا تاطلسلا

تامدخلا ليغشت ةداعإل ةيلاجعتسالا تاءارجإلا –٨٢.٣

ليصوتلا تاءادأ اميسال ،تامدخلا ريفوت عطقني امدنع
ذختي ،ةيئانثتسا رارضأ ببسب تاعسلا ريجأتو ينيبلا

ليغشت ةداعإ لجأ نم ةمزاللا ريبادتلا لك ةصخرلا بحاص
ةيولوألا ،ةلاحلا هذه يف ،حنميو .لاجآلا برقأ يف ةمدخلا

ماهم ذيفنت يف ةرشابم دعاست يتلا تالصولا ليغشت ةداعإل
.ةيلاجعتسا تافاعسإ ريفوتب ةمزتلملا تارادإلا وأ تائيهلا

سماخلا لصفلا

 تامهاسملاو ىواتألا

ةيكلساللا تابذبذلا صيصختب ةصاخلا ىواتألا:٩٢ ةّداملا
.اهتبقارمو اهرييستو ةيئابرهكلا

ىواتألا أدبم –٩٢.١

لــــــــباقم يفو اـــــمهب لوـــــمعملا مـــــيظنتلاو عـــــيرشتلل اـــــقفو
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا ةبقارمو رييستو صيصخت
بحاص عضخي ،صوصخلا هـــجو ىلــــع ةــــيزترهلا تاــــبذبذلاو
تابذبذلا صيصختب ةقلعتملا ةواتإلا ديدست ىلإ ةصخرلا

.اهتبقارمو اهرييستو
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غلبملا –٩٢.٢

92.1 ةــــــطقنلا يف اـــــهيلإ راـــــــشملا ةواــــتإلا غــــلبم يوـــــتحي
ىلع ،اهتبقارمو اهرييستو تابذبذلا صيصختب ةقلعتملاو
 :يتأي ام

ةرـــشع:تاــــبذبذلا ةــبقارمو صـــيصختل ةــــيونس ةواــــتإ–
،ةدحاولا ةانقلل يرئازج رانيد )٠٠٠.٠٠٠.٠1( نييالم

ةـيكلساللا تآــشنملا ةـــبقارمو رــــييستل ةـــيونس ةواــــتإ–
لــــك نـــــع يرــــئازج راــــنيد )٠٠٠.3( فالآ ةــــــثالث:ةـــــيئابرهكلا

.ةيدعاق ةطحم

نع ةعجارم لحم نيتواتإلا نيتاه غلبم نوكي نأ نكمي
نيـــــب ةاواـــــسملا ئداـــــبم مارــــتحا لــــــظ يفو مــــيظنتلا قـــــيرط
.زييمت نودو عاطقلا يلماعتم

مــــــــــــيقرــــتلا ططــــــــــخم رـــــــــــييستب ةــــــــــــقلعتملا ةواــــــــتإلا:٠٣ ةّداملا
تالاصتالا لاجم يف سييقتلاو نيوكتلاو ثحبلا يف ةمهاسملاو
.ةينورتكلإلا

أدبملا –٠٣.١

رييستب قلعتت ةواتإ )1( ديدست ىلإ ةصخرلا بحاص عضخي
اــــهيدؤت يتلا طبضلا تامدخ رجأ لمشتو ميقرتلا ططخم

سييقتلاو نــيوكتلاو ثـــحبلا يف ةـــمهاسم )2(وطـــبضلا ةـــطلس
.ةينورتكلإلا تالاصتالا لاجم يف

غلبملا –٠٣.٢

بحاصل ىطعت ،ةمهاسملا هذهو ةواتإلا هذهب قلعتي اميف
 :ةيتآلا تانامضلا ةصخرلا

ةــــقـلــعتـملا ةواــــتإلل يوــــنسلا يلاـــمجإلا غــــلـــبــملا ددــــحـي–
ةصخرلا بحاص هل عضخي يذلا مـــيقرتلا ططـــــخم رـــــيـيـــسـتـب
،لماعتملا لامعأ مقر نم %2,٠ ـــب

ةـيوـنسلا ةـمـهاسمــلــل يوــنسلا يلاــمــجإلا غــلــبملا ددــحــي–
تالاصتالا لاجم يف سييقتلاو نيوكتلاو ثحبلاب ةقلعتملا
مقر نم %3,٠ ـــب ةصخرلا بحاص هل عضخي يذلاةينورتكلإلا
 .لماعتملا لامعأ

عـــيـــمـــج فرـــط نـــم ةـــمـــهاسملا هذـــهو ةواـــتإلا هذـــه ددستو
يف كلذو ،رئازجلا يفةينورتكلإلا تالاصتالا عاطق يلماعتم
اــمنودو عاــطقلا يلــماعتم نيب ةاواــسملا ئداـــبم مارـــتحا لـــظ
.زييمت

ةيلاملا تامهاسملاو ىواتألا ديدست تاـــيفيك:١٣ ةّداملا
ةيرودلا

ديدستلا تايفيك –١٣.١

ةقحتسملا ةصخرلا بحاص تامهاسمو ىواتأ ددستو ررحت
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،اذه طورشلا رتفد بجومب
.امهب

ةبقارملاو ليصحتلا –١٣.٢

بحاص ىدل ىواتألا هذه ليصحتب طبضلا ةطلس فلكت
بحاص اهب يلدي يتلا تاحيرصتلا كلذك بقارتو .ةصخرلا
لكب مايقلا يف قحلاب اهسفنل ظفتحتو ددصلا اذه يف ةصخرلا

دــنــعو ،نيمزال اــمــهارـــت قـــيـــقحت لـــكـــبو عـــقوملا يف شيـــتـــفـــت
تاحيضوت عمج دعب تاليدعتب طبضلا ةطلس موقت ،ءاضتقالا

.ةصخرلا بحاص

ةيطغتلا تامازتلاب لالخإلا ةلاح يف تادايزلا –١٣.٣

تاـمازتلا ذــيفنتب ةـصخرلا بـــحاص ّلـــخأ اذإ اـــم ةـــلاح يف
،ثلاثلا قحلملا بجومب ةددحـملا ةيونسلا ةيميلقإلا ةيطغتلا

تادايزل لماعتملا ضرعتي ،”ءافعإلا فورظ“ دوجو ءانثتسابو
غلبملا نأ حضوي هنأ ريغ ،ثلاثلا قحلملا يف اهغلبم ددحي
نم لاح يأ يف زواجتي نأ نكمي ال تادايزلا هذهل مكارتملا
.يكيرمأ رالود نويلم٠٠2 ،لاوحألا

مــكحت نــع جراـــخ فرـــظ لـــك ”ءاـــفـــعإلا فورـــظ“ نـــم مـــهـــفـــي
،ةصخرلا بحاص ةيانع لك مغر ،يذلاو ةصخرلا بحاص

طــسب ةـــعّقوتم رـــيغ وأ ةــــيداع رـــيغ ةــــفصب رــــخؤي نأ عـــنمي
يف ةررقملا لاجآلا نمض ةيميلقإلا ةيطغتلا ريوطتو ةكبشلا
ةوقلا فورظ )1( ةصاخ فورظلا هذه نمضتتو .طورشلا رتفد
يـمدخـتـسـم نـمأ ســمت ةرـيـطـخ فورـظ دوـــجو )2(و ةرــهاــقــلا
.هيلوانم وأ ةصخرلا بحاص تازيهجت وأ

هذه يف ،ةصخرلا بحاص اهل عضخي يتلا تامارغلا نوكت
مايأ لالخ ،يرئازجلا رانيدلاب ةيلكو ادقن ءادألا ةبجاو ،ةلاحلا
فرــط نم ،ةــصخرلا بــحاص راــعشإ دـــعب )٠1( ةرـــشعلا لـــمعلا

مارــتحا يف هرــيصقت تــبثي يذـــلا رــضحـملاب ،طـــبضلا ةـــطلس
.ةيميلقإلا ةيطغتلاب ةصاخلا ةيونسلا هتامازتلا

نم تامهاسملاو ىواتألا ليصحــت تايفيك –١٣.٤
طبضلا ةطلس لبق

ةقيرطلاب تامهاسملا هذهو ىواتألا هذه ديدست ىرجي
 :ةيتآلا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا صيصخت نع ىواتألا –
 :اهتبقارمو اهرييستو92 ةداملا يف ةروكذملا
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ةبقارملاو مالعإلا:5٣ ةّداملا

ةماعلا تامولعملا –5٣.١

طبضلا ةطلس فرصت تحت عضي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
ةيرورضلا ةيراجتلاو ةينقتلاو ةيلاملا قئاثولاو تامولعملا
بجومب هــيــلــع ةضورــفملا تاــمازــتــلالا هــمارــتــحا نـــم دـــكأتـــلـــل
.اذه طورشلا رتفدو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا

اهميدقت بجاولا تامولعملا –5٣.٢

ةطلسل ةــيتآلا تاـمولعملا غـيلبتب ةـــصخرلا بـــحاص مزـــتلي
صوصنـــــــــــــــلا يف ةددحـملا لاـــــــجآلاو لاـــــــكشألا نــــــــمض ،طــــــــبضلا
 : اذه طورشلا رتفد يفو اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

قوقحو ةكرشلا لامسأر يف %1 قوفي رشابم ليدعت لك–
،ةصخرلا بحاصب ةصاخلا تيوصتلا

،ةرفوملا تامدخلا عومجم فصو–

،تامدخلا ريفوتب ةصاخلا ةماعلا طورشلاو تافيرعتلا–

،لامعألا مقرو ةكرحلا لوح تايطعم–

اميس ال ،ةـــحونمملا دراوـــملا لامعتسا لوــــح تاــمولعم–
،ماقرألاو تابذبذلا

رتفد اهيلع صني ىرخأ ةقيثو وأ ىرخأ ةمولعم ّلك–
لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلاو ،اذه طورشلا

.اهب

يونسلا ريرقتلا –5٣.٣

ةطلس ىلإ ايونس مدقي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
لك ةياهن نم ءادتبا ،رهشأ )3( ةثالث هاصقأ لجأ يف ،طبضلا

ةــيلام اــفوشكو خـــسن8 يف اــيونس ارــــيرقت ،ةـــيعامتجا ةـــنس
.اهيلع اقداصم ةيونس

ةـلصفـم تاـموــلــعــم يوــنسلا رــيرــقــتــلا نــمضتــي نأ بجــي
 :ةيتآلا بناوجلا لوح

ةنسلا لالخ ةصخرلا عوضوم تامدخلاو ةكبشلا ريوطت–
،ةكبشلا ةيطغتو ةمدخلا ةيعون كلذ يف امب ،ةريخألا

يف ةررقملا تامازتلالا ذيفنت يف للخ لك لوح حورش–
.للخلا حيحصت تقو لوح ريدقت كلذكو ،اذه طورشلا رتفد
بحاص ةدارإ نع ةجراخ فورظ نع اجتان للخلا اذه ناك اذإو
،كلذ رربي دنتسم لك جردي نأ هيلع بجيف ،ةصخرلا

ةبسنلاب تامدخلاوMSG ةكبش لالغتسا ذيفنت ططخم–
 ،ةلبقملا ةنسلل

اهبلطت وأ ةمئالم ةصخرلا بحاص اهاري ةمولعم ةيأ–
،طبضلا ةطلس

نم دتمت ةرتفل يونس ساسأ ىلع ىواتألا غلبم ددحي *
بــسانتي لــيدعت لــحم نوـــكتو ،رـــبمسيد13 ىلإ يــفناج لوأ

وأ صــيصخت ةـــلاح يف الـــعف ةـــبستحـملا ةـــينمزلا ةدـــملا عم
هاصقأ لجأ يف ىواتألا ديدست ىرجيو .ةنسلا لالخ بحس
.ةيلاوملا ةنسلا نم يفناج13

تامهاسملاو ميقرتلا ططخم رييستب ةقلعتملا ىواتألا–
لاجم يف سييقتلاو نيوكتلاو ثحبلاو ةماعلا ةمدخلا يف

 :٠3و62.2 نيتداملا يف ةروكذملا ،ةينورتكلإلا تالاصتالا

ايونس تامهاسملا هذهو ةواتإلا هذه ديدست ىرجي *
.ةيلاوملا ةنسلا نم وينوي٠3 هاصقأ لجأ يف

موسرلاو قوقحلاو بئارضلا:٢٣ ةّداملا

.اهب لومعملا ةيئابجلا ماكحألل ةصخرلا بحاص عضخي
موـــسرلاو قوــقحلاو بـــئارضلا لـــك دـــيدست ،يلاـــتلاب ،هــــيلعو
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةررقملا

سداسلا لصفلا

تابوقعلاو ةبقارملاو ةيلوؤسملا

ةماعلا ةيلوؤسملا:٣٣ ةّداملا

ةكبشل نسحلا ريسلا نع لوؤسم ةصخرلا بحاص ّنإ
MSGاذه طورشلا رتفد يف ةدراولا تامازتلالا مارتحا نــعو،
ةيعيرشتلا ماكحألاو ئدابملا مارــتحا نـــع لوؤـــسم هـــنأ اـــمك
.هيلع ةقبطملا ةيميظنتلاو

تانيمأتلاو ةصخرلا بحاص ةيلوؤسم :٤٣ ةّداملا

ةيلوؤسملا –٤٣.١

كلذ يف امب ،ريغلا هاجت هدحو لوؤسم ةصخرلا بحاص نإ
اميف ،نوناقلا ماكحأل اقفو كلذو ،طبضلا ةطلسو ريزولا

،تاـمدخلا رـيـفوـتو ،اـهـلـيـغشتوMSG ةــكــبش ةــماـــقإ صخـــي
نع ةصاخ مجنت نأ لمتحـملا نم يتلا رارضألا صخي اميفو
نع وأ هيمدختسم صئاقن نع وأ ةصخرلا بحاص صئاقن
.MSG ةكبش صئاقن

نيمأتلا ةيمازلإ –٤٣.٢

،اــهتيحالص ةدـم ةلـيـطو ةـصـخرـلا لوـعـفـم ناــيرــس روــف
ةـيــنـهـملاو ةـيــندـــمـلا هــتــيــلوؤـــســم ةــصــــخرــلا بــحاـــص يـــطـــغـي
ةماقإل ةيرورضلا كالمألا سمت يتلا راطخألا نع هتـيـلوؤـسمو
كــلذ يـف اـمـب ،تاــمدــخلا رــيـفوــتلوMSG ةــكبـش لالـــغتـساو
،اــهبيـكرـت يراجلا تازيـهجـتلاو اــهزاـجـنإ يراجلا تآـشنملا

عيرشتلا مارتحا نمض بتتكت نيمأت دوقع قيرط نع كلذو
.امهب لومعملا ميظنتلاو
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،ةصروبلا يف ةجردم ةكرش ةصخرلا بحاص ناك اذإ–
لامسأر كالتما دح يف ،مهاسم لك هلجسي زايتجا لك ركذي

)...خلإ ،%٥1 ،%٠1 ،%٥(٥ـل فعاضم نوكي ،ةصخرلا بحاص
.قبطملا ةصروبلا ميظنتل اذيفنت كلذو

ةبقارملا –5٣.٤

،كلذب امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا صخري امدنع
ةصخرـــــلا بحاص ىدــــــل يرجت نأ طــــــبضلا ةــــــطــــــلس نــــــكــــــمــــــي

وأ ةرشابم تالخدت مزلتست يتلا كلت اهيف امب ،تاقيقحت
نع اّمإ ،ةصاخلا هتكبش ىلع ةيجراخ تازيهجت طبر مزلتست

صخش يأ قيرط نع اّمإو ،كلذب نيفلكملا اهناوعأ قيرط
عيرشتلا يف ةددحـملا طورشلا قفو كلذو ،اهفرط نم لهؤم
.امهب لومعملا ميظنتلاو

ةقبطملا ماكحألاب لالخإلا:٦٣ ةّداملا

ةـقــلــعــتملا تاــمازــتــلالاــب ةصخرــلا بحاص لالــخإ ةــلاــح يف
،اذه طورشلا رتفدل اقفو ،هتامدخوMSG ةكبش لالغتساب
بحاص ضرــعــتــي ،اــمــهــب لوــمــعملا مــيـــظـــنـــتـــلاو عـــيرشتـــلـــلو
صوــصنلا يف ةررـــقملا طورـــشلا نـــمض تاـــبوقعلل ةـــصخرلا

.ةلمتحـملا ةيئاضقلا تاعباتملاب ساسملا نود ،ركذلا ةفلاس

عباسلا لصفلا

ةصخرلا طورش

.اهديدجتو اهتدمو ةـصخرلا لوـــعفم ناــــيرس:7٣ ةّداملا

لوعفملا نايرس –7٣.١

.ةصخرـــلا بحاص فرـــط نـــم طورشلا رــــتــــفد عــــيــــقوــــت مت
.12٠2 ةنس تشغ٥ خيراتب ذيفنتلا زيح رتفدلا اذه لخديو

ةدملا –7٣.٢

خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ ةدمل ةصخرلا ددجت
.هالعأ73.1 ةداملا يف ددحم وه امك اهلوعفم نايرس

ديدجتلا –7٣.٣

ىدعتت ال تارتفل تارم ةدع وأ ةرم ةصخرلا ديدجت نكمي
ىدــــــل عدوــــي بـــــلطب كلذو ،تاوــــنس )٥( ســــمخ اـــهنم ةدــــحاولا

لبق ،لقألا ىلـــع ،ارـــهش )21( رــــشع ينثا لــبق طــبضلا ةـــطلس
.ةصخرلا ةيحالص ةياهن

اهيف تدعأ يتلا طورشلا نمض ةصخرلا ديدجت متي )أ(
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قفو ،اهيلع قدوصو

ةصخرلا بحاص نأ املاط نوناقلا ةوقب ديدجتلا متي )ب(
ةـكـبش لالـغـتساـب ةــقــلــعــتملا تاــمازــتــلالا عــيــمجل بيــجــتسي

MSGطورشلا رتفد يف ةررقملا تامدخلا ريفوتبو.

انوناق اببسم ،ديدجت بلطل ضفر لك نوكي نأ بجيو
نــم حارــتــقا ىلع ءاــنــب رــيزوــلا هذــخــتــي رارــق ىلع اــبــترـــتـــمو

.يلام لباقم ليصحت ديدجتلا ىلع بترتي الو .طبضلا ةطلس

ةصخرلا ةعيبط:٨٣ ةّداملا

يصخشلا عباطلا –٨٣.١

.اهبحاصل ةبسنلاب ةيصخش ةصخرلا

ليوحتلاو لزانتلا–٨٣.٢

لزانتلا نكمي ال ،اذه طورشلا رتفد تابيترت ةاعارم عم
طورشلا قــفو ّالإ رـــيـــغـــلا ةدـــئاـــفـــل اـــهـــلـــيوحت وأ ةصخرـــلا نـــع
يذيفنتلا موسرملا نم91 ةداملا يف ةددحـملا تاءارجإلاو
ويام9 قفاوملا22٤1 ماع رفص٥1 يف خرؤملا٤21–1٠ مقر

ةديازملا ىلع قبطملا ءارجإلا ديدحت نمضتملاو1٠٠2 ةنس
تالصاوملا لاجم يف صخر حنم لجأ نم ةسفانملا نالعإب
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةـــباثمب رـــبتعي ،93 ةداـــملا يف ةروــــكذملا ماــــكحألا ةاـــعارم عـــم
،ةصخرلا بحاصل ينوناقلا عضولا رييغت ةــصخرلا نـــع لزاــــنت
ءانتقا– جمد ةيلمع رثإ ىلع وأ ةديدج ةسسؤم ءاشنإب اميس ال
.ةسسؤم

ةيمهسألاو ةصخرلا بحاصل ينوناقلا لكشلا :٩٣ةّداملا

ينوناقلا لكشلا –٩٣.١

ةكرش ةغيص يف لكشتي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
كلت ىلع لظي نأو يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ مهسأ تاذ
 .ةروصلا

لبق نم هالعأ ةروكذملا ماكحألاب لالخإلا يدؤي نأ نكمي
.ةصخرلا بحس ىلإ ،ةصخرلا بحاص

ةصخرلا بحاص ةيمهسأ ليدعت–٩٣.٢

قحلملا يف ّنيبم وه امك ةصخرلا بحاص ةيمهسأ لكشتت
.قفرملا لوألا

ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةمهاسم ذخأ لك نوكي نأ بجي
،هيدل تيوصتلا قوقح يف وأ/و ةصخرلا بحاص لام سأر يف
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ةفلتخم ماكحأ –٩٣.٣

ذــخأ لــك طــبضلا ةــطــلس نــم ةــقــبسملا ةــقــفاوــمـــلـــل عضخـــي
عّمجملل ةعبات ةكرش وأ ةصخرلا بحاص هب موقي ةمهاسم
وأ/و لماعتم لامسأر يف ،ةصخرلا بحاص هيلإ يمتني يذلا

اذه نم ةيلمع لك ةاغلم ربتعتو .هيف تيوصتلا قوقح يف
اذهب لالخإلا يدؤيو .ةقبسملا ةقفاوملا هذهب ظحت مل عونلا
.ةصخرلا بحس ىلإ بيترتلا
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تارربم نودب صيخرتلا اذه طبضلا ةطلس ضفرت نل
ةدم طبضلا ةطلس توكس ،لوبق ةباثمب ربتعيو .ةعورشم
.صيخرتلا بلط غيلبت دعب )2( نيرهش قوفت

لماعتم عم رييست دقع ىلع عيقوتلا لماعتملا نكمي ال
.هعّمجم نم اءزج لماعتملا اذه ناك اذإ ّالإ رخآ

ةــعضاخلا تاــئيـــهـــلا نـــم ةـــعوـــمـــجـــم ّلـــك عـــّمـــجملاـــب دصقـــيو
ةبقارم وأ ةبقارملا سفن تحت ةعوضوم ،ةبقارملا وأ ةرطيسلل
ىلإ ةراــــشإلاب ةـــبقارملا حـــلطصم مدــــختسي اــــمدنعو.ةــــكرتشم
ةروصب ،اههيجوتو ةئيهلا كلت ةرادإ ةطلس ينعي ام ةئيه
صصح ةزاــيــح قــيرــط نـــع ءاوس ،ةرشاـــبـــم رـــيـــغ وأ ةرشاـــبـــم
.ىرخأ ةليسو يأب وأ دقع قيرط نع ،تيوصتلا

يلودلا نواعتلاو ةيلودلا تامازتلالا:٠٤ ةّداملا

ةيلودلا تايقافتالاو تاقافتالا مارتحا –٠٤.١

تاـــقاـــفـــتالاو تاـــيـــقاـــفـــتالا مارــــتــــحا ةصخرــــلا بحاص ىلع
تاقافتا اميس الو ،ةينورتكلإلا تالاصتالا لاجم يف ةيلودلا

وأ ةدودــــــحـملا تاــــــمــظنملاو داـــــــــحتالا تاـــــبيترتو حـــــئاوـــــلو
يمتنت يتلا ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا يف ةيميلقإلا
.رئازجلا اهيلإ

طـبضلا ةـطـلس ،ةـمـظـتــنــم ةــفصب ،ةصخرــلا بحاص مــلــعــي
.ددصلا اذه يف اهذختي يتلا تابيترتلاب

ةصخرلا بحاص ةمهاسم –٠٤.٢

تائيهلا لاغشأ يف ةمهاسملا ةصخرلا بحاصل صخري
تالاصتالا تاكبشب ةقلعتملا لئاسملاب ىنعت يتلا ةيلودلا
.اهتامدخوةينورتكلإلا

افرتعم الماعتم ةصخرلا بحاص نلعي نأ ريزولا نكمي
.طبضلا ةطلس نم حارتقا ىلع ءانب ،داحتالا ىدل هب

نماثلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

طورشلا رتفد ليدعت:١٤ ةّداملا

نم22 ةداملا ماكحأل اقفوو هب لومعملا ميظنتلل اقيبطت
ماـــع رــفص٥1 يف خرؤــملا٤21–1٠ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا

ءارجإلا ديدحت نمضتملاو1٠٠2 ةنس ويام9 قفاوملا22٤1
صخر حنم لجأ نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قبطملا

لـيدـعـت نـكـمــي ،ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوملا لاــجــم يف
رربم يأر ىلع ءانب ،ةيئانثتسا ةفصب ،اذه طورشلا رتفد
ماعلا حلاصلا ىعدتسا اذإ ام ةلاح يف طقفو طبضلا ةطلس نم

نأ نكمي ال هنأ ّالإ .ماعلا ماظنلا وأ ينطولا نمألا بابسأل كلذ
تاــنزاوـتــلا يـف ةــيرذــج رــظـن ةداــعإ تالــيدـعـتلا هذــه بــّـبـســت
.ةصخرلل ةيداصتقالا

تاليدعتلا هذه سمت نأ ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،نكمي ال
.ةصخرلل يلاملا لباقملاب

هليوأتو طورشلا رتفد لولدم:٢٤ ةّداملا

صوصنلا ىلإ هليوأتو هلولدم ،اذه طورشلا رتفد عضخي
.رئازجلا يف اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

طورشلا رتفد ةغل:٣٤ ةّداملا

.ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب اذه طورشلا رتفد ررحي

نطوملا رايتخا:٤٤ ةّداملا

نئاكلاو ،يعامتجالا هرقم يف ةصخرلا بحاص نطوم نوكي
باب ،92و82و72 ةعطق ،٥٠ ةعومجم ،رئازجلا – لامعألا يحب
.رئازجلا ،راوزلا

قحالملا:5٤ ةّداملا

نـم أزــــجتي ال اءزـــــج ةـــــقفرملا )3( ةـــــثالثلا قـــــحالملا لـــــكشت
.اذه طورشلا رتفد

ويلوي82 قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف رئازجلاب رّرح
ةيلصأ خسن سمخ يف12٠2 ةنس

 :هعّقو

 ةصخرلا بحاص لثمم

ماعلا ريدملا سيئرلا

يلاكد لداع

ةطلسسلجمسيئر
ديربلاطبض

ةينورتكلإلاتالاصتالاو

راطعلب نيدلا نيز

 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو
يكيرت يبيب ميرك

لوألا قحلملا
ةصخرلا بحاص ةيمهسأ

لك ،”مهسأ تاذ ةكرش ،رـئازــجلا تالاـصــتا عّمجم“ كلـتـمي
تيوصتلا قوقحو ”لاقنلا فتاهلل رئازجلا تالاـصـتا“ لاــمـسأر
.اهيف

،رـئازــجلا تالاـصــتا عّمجم“ لاـــمـــسأر لـك ةـــلودـــلا كلـــتـــمـــت
.اهيف تيوصتلا قوقحو ،”مهسأ تاذ ةكرش
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،عازن ثودح ةلاح يف ،طبضلا ةطلس نكميو .طبضلا ةطلس
ىلع كلذ نوكيو .اهنع يبنجأ ريبخ ىلإ تاسايقلاب دهعت نأ
.ةصخرلا بحاص ةقفن

ثلاثلا قحلملا
ةيميلقإلا ةيطغتلا

ةـــيدـــعاــــقــــلا هــــتاــــطــــحــــم لضفــــب ،ةصخرــــلا بحاص نــــمضي
.ميلقإلا ةيطغتب ةقلعتملا ايندلا تامازتلالا ،ةصاخلا

ددع ىلعأ ىلإ ربجي( %٥9 ةيطغتب ةصخرلا بحاص مزلي
اهناكس دادعت زواجتي يتلا ةيناكسلا تاعمجتلا نم )حيحص
ةيناكسلا تاعمجتلا ةيطغت نامض ،يلاتلابو ،ةمسن٠٠٠2
نأ اضيأ يغبنيو .اقحال ناكسلا نم ددعلا اذه غلبت دق يتلا

ئناوملاو ةعيرسلا قرطلا رواحم لك ةيطغتلا هذه لمشت
.تزجنأ امّلك ةيعانصلا قطانملاو تاراطملاو

ةــــمسن٠٠٠2 نم لقألا ةيناكسلا تاعمجتلاب لفكتلا متيس
قفوو طبضلا ةــــطلس نم ةرداــــبمب ةـــماعلا ةـــمدخلا راــــطإ يف

 .ةطلسلا هذه اهددحت ةمانزر

ةافوتسم ،قحلملا اذه يف ةددحـملا ،ةيطغتلا تابجاو ربتعت
بجاولا قطانملا ناكس نم ،لقألا ىلع ،%٠9 ةيطغت تمت املاط
بجاوـــلا رواحـملا نـــــــم %٠9 ةـيـطـغـت تمت املاـطو اـهـتـيــطــغــت
.ةعيرسلا قرطلاو قرطلا رواحم صخي اميف اهتيطغت

ةياهن يف ،طبضلا ةطلس ىلإ مدقي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
ناــكسلاو ةاــطــغملا قـــطاـــنملا نـــع ةـــلـــماش ةـــمـــئاـــق ،ةـــنس لـــك
يف هيلإ راشملا يونسلا ريرقتلل اميعدت ،كلذب نيينعملا
قطانملا هذه قفاوت نم دبالو ،طورشلا رتفد نم٥3.3 ةداملا

،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا تاروشنم عم ناكسلا ءالؤهو
.ةيطغتلا تامازتلاب ىفو ةصخرلا بحاص نأ ديكأت لجأ نم
نوــكي ،ناــكسلل درـــج رـــخآ ساـــسأ ىلـــع ناـــكسلا رــــيدقت مـــتيو
اذــه نّـيـبـي اــمــك .هجـئاـتن رـشــن دــق ءاـصـحإلل يـنـطوـلا ناوــيدــلا
نكمي يتلا ءافعإلا فورظ ،ءاضتقالا دنع ،رربيو ريرقتلا

.ةينعملا ةرتفلل ةبسنلاب اهب جتحي نأ ةصخرلا بحاص

فورظ ءانثتسابو طورشلا رتفد نم13.3 ةداملل اقفو
ةلاح يف ،ةدايز عفدي نأ ،ةصخرلا بحاص ىلع بجي ،ءافعإلا

.هالعأ ةدراولا ةكبشلا راشتنا ةمانزر مارتحا مدع

صحفب طبضلا ةطلس موقت نأ دعب تادايزلا غلبم بسحي
 :يتآلا ّملسلا ساسأ ىلع،MSG ةكبش راشتنا قيقدتو

يرئازجلا رانيدلاب لداعي ام:ةيالو ميلقإ طبر مدع–
،ةيكيرمألا تارالودلا نم نييالم )٠1( ةرشع

يرـــئازجلا راــنيدلاب لداـــعي اــم:ةـــيالو رــــقم طــــبر مدــــع–
،ةيكيرمألا تارالودلا نم نييالم )٥( ةسمخ

راـــــــنيدلاب لداــــــعي اــــم:يـــــقيرط روــــــحم ةـــــــيطغت مدـــــع–
.ةيكيرمألا تارالودلا نم نييالم )٥( ةسمخ يرئازجلا

موقت يتلا قيقدتلاو صحفلا ةيلمع دعب تادايزلا بسحت
موسرملا رودص مويل يراكذتلا خيراتلا دنع طبضلا ةطلس اهب
 .ةصخرلا حنم نمضتملا

يناثلا قحلملا
ةمدخلا ةيعون

 :ةقّبطملا ةينقتلا سيياقملا
ىوـــتسم ىلع ،ةصخرــــلا بحاص ةــــكــــبش نوــــكــــت نأ بجــــي

ريياعمل ةقباطم ،ةضورعملا اهتامدخو اهتيفيظوو اهتينب
٠٠9MSGتالاصتالا سييقتل يبوروألا دهعملا اهددح يتلا
)ISTE( ةــــقــــيــــثو يف درو سرــــهــــف يف ةدــــّيــــقـــــم تءاـــــج يتـــــلاو
٠٠٥.٠٠3STEاهيلي امو )6991 ةنس رياني( ةيناثلا ةعبطلا.

داحتالا اـهددــح يتــلا رــيــياــعملاــب ةصخرــلا بحاص دــيــقــتــي
تالاصتالا سيــيــقــتــل يبوروألا دــهـــعملاو تالاصتالـــل يلودـــلا

،رفوتلا تالدعمب قلعتي اميف اميس ال ،ةمدخلا ةيعون نأشب
.اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم ،أطخلا تالدعمو

 :ةمدخلا ةيعونل ايندلا جئاتنلا
نامضو ةماقإب ةصخرلا بحاص ةكبش حمست نأ بجي

لخاد ةعقاو ةلاقن تاطحم نم اقالطنا ،تاملاكملا رارمتسا
.اههاجتا يف وأ ثلاثلا قحلملا يف ةددحـملا ةيطغتلا ةقطنم
ةلومحـملا فـــيراـــطـــمــــلــــل ةــــيرورض ةــــبوــــلــــطملا جئاــــتــــنــــلاــــف
يذلاMSG ٠٠9 رايعم اهددحي امك ،لاقنلا فتاهلا تاطحم(

ةــقاــطــب )تالاصتالا سيــيــقــتــل يبوروألا دــهــعملا راــيــعـــم وـــه
.                               :ـب ردقت لاسرإ

رورم ةلاح يف تاملاكملا رارمتسا نامض جئاتنلا هذه لمشتو
)revo dnaH( ةملاكملا ءانثأ ىرخأ ىلإ ةيلخ نم ةلاقن ةطحم

ةملاــكــم ةــماــقإ ةــيــناــكــمإ لاــمــتــحا ةــمدخلا ةــيـــعوـــنـــب دصقـــيو
ةمدخلا ةيعون ساقتسو .ةيداع فورظ يف اهئاهنإو اهتعباتمو

 :ةيتآلا ايندلا تاجردلل بيجتست نأ نم دبالو ،ةمحزلا ةعاس يف

ةيعون ساقت ،ةنيطنسقو نارهوو رئازجلا ندم يف–
،%٥9 ،لقألا ىلع ،يواستسو ،تايانبلا لخاد ةمدخلا

،تايانبلا جراخ ،ةمدخلا ةيعون ساقت ،ىرخألا قطانملا يف–
.%٠9 ةميق ،لقألا ىلع ،غلبت نأ دبالو

لــخاد نــم ةــمدخلا ةــيعون ساــقت ،قرــطلا رواــحم يفو–
يف ةدايز نودو ةمءاوملا رصانع عم ريست يهو تابكرملا

.%٥8 ةميق ،لقألا ىلع ،غلبت نأ دبالو ،فيراطملا ةقاط

،راـــــبـــــتـــــعالا نيعـــــب ذــــــخؤت ال ،ةــــــمدخلا ةــــــيــــــعوــــــن باسحلو
ّالإ نيرخآ نيلماعتم تاكبش صئاقن نع ةجتانلا تاقافخإلا

.ايرورض تاكبشلا هذه روبع اهيف نكي مل يتلا تالاحلا يف

تحت ةمدخلا ةيعون تاسايق ةصخرلا بحاص زجنيس
،هــــتراشتسا دــــعــــب ،ددــــحـــــتس يتـــــلا طـــــبضلا ةـــــطـــــلس فارشإ
هذه ةيرود ددحتس امك ،سايقلل ةتباثلا ةدحوملا تاءارجإلا
بحاص اهب موقي يتلا تاسايقلا ققدتو صحفتو ،تاءارجإلا
.اهفارشإ تحت ةصخرلا

ةقفن ىلع ةمدخلا تاسايق نع ةمجانلا فيلاكتلا نوكت
ىلــع فارـــشإلاب ةــطبترملا فـــيلاكتلا اــمأ .ةـــصخرلا بـــحاص

ةقفن ىلع نوكتسف ،اهقيقدتو جئاتنلا صحفو تاسايقلا

2W(33dB±2dBm)
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٣٤٤١ ماع رفص١١يفخّرؤم٨5٣-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةقفاوملا نمضتي،١٢٠٢ ةنس ربمتبس٨١قفاوملا

تالاصتالا ةكبش لالغتساو ةماقإ ةصخر ديدجت ىلع
عوــــن نم ةيولخلا ،روهمجلل ةحوتـــفملا ةينورـــتكلإلا

MSG،ةــــيــــنورتــــكلإلا تالاـــصــــتالا تامدـخ ريـــفوـــتو
موــــــكلـــيتموـــميـــتبوأ“ةكرــــشل ةحوـــنمـــملا روــــهمــــــجلل
.”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةيــــــكلـــسلا تالـــصاوـــملاو دـــــــيرــــبلا رـــــيزو رــــيرـــقت ىلع ءاـــــنب
،ةيكلساللاو

٥-211 ناــــــتداـــــــملا امــــيـــس ال ،روـــــتــسدــلا ىلــع ءاـنــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(1٤1و

نابــــعـش٤1 يفخّرؤــملا٤٠-9٠ مــقر نوناـقــلا ىـضـتـقــمبو –
دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠3٤1 ماع
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةصاخلا

،اهتحفاكمو لاصتالاو

نابعش٤2 يفخّرؤملا٤٠-81 مـقر نوــناـقــلا ىـضـتـقمـبو–
دعاوـــقلا ددـــحي يذلا81٠2 ةنــــس وياــــم٠1 قفاوملا93٤1 ماع
،ةينورتكلإلا تالاصتالاوديربلاب ةقلعتملا ةماــعلا

ناـضـمر٥2 يــفخّرؤــملا7٠-81 مــقر نوــناـقــلا ىضتقــمبو–
ةـــياـــمحب قلـــعـــتملاو81٠2 ةنــــس وـــيـــنوـــي٠1 قــــفاوــــملا93٤1 ماع
تاذ تايـــطـــعملا ةــــجلاعم لاــــجم يف نييـــعيـــبطلا صاــــخــــشألا
،يصخشلا عباطلا

ناــبـــعش٥ يفخّرؤــــملا٤٠-٠2 مــقر نوــناـقــلا ىـضـتـقــمبو–
تالاـــصـــتالاب قلعـــتملاو٠2٠2 ةنــــس سراـم٠3 قـــــفاوــــملا1٤٤1 ماع
،ةيويدارلا

يف خّرؤــــملا٥72-12 مـــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤـــــملا182-12 مـــقر يـــــسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا٤21-1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمــضتـــملاو1٠٠2 ةنـــس وــــياــم9 قــــفاوـــملا22٤1 ماــــع رـــفــــص٥1

نم ةسفانملا نالــعإب ةدـــيازـــملا ىلع قـــبــــطملا ءارـــجإلا دـــيدـــحت
،ةيكلــساللاوةيـــكلسلا تالــــصاوـــملا لاـــجم يف صـــخر حــــنم لجأ

يفخّرؤملا313-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٤1٠2 ةنس ربـمـفوـن٠1 قــفاوـملا63٤1 ماـــع مّرــحم71
ةـــيــموـــمـــع ةـــكـــبــش لالـــغـــتـــساوةـــماـــقإل ةـــصــــــخر ىلع ةــــقــــفاوـــملا
ريــفوـــتلوMSG عوـــن نـــم ةـــيولـــخلا ةيـــكلـــساللا تالـــصاوـــملل

ىلع ةحوــنـــمملا ،روهــــمــجلل ةيـــكلـــساللا تالـــصاوـــملا تاـــمدـــخ
ةكرش ،رئازجلا موكلـــيت مومـــيــتبوأ“ ةكرــــشل لزاـــنـــتلا لـــيـــبـــس
،“مهسأ تاذ

يفخّرؤملا٥91-71 مقر يذيــفنـــتلا موـــسرـــملا ىضـــتقمبو –
نمضتملاو71٠2 ةنس وينوي11 قفاوملا83٤1 ماع ناضمر61
ةيمومع ةكبش لالغتساو ةماقإل ةصخر ديدجت ىلع ةقفاوملا
ريفوتلوMSG عوـن نـم ةـيوـلخلا ةـيــكــلسالــلا تالصاوــمــلــل

ةكرشل ةحونمملا ،روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ
،”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا موكليت موميتبوأ“

يفخّرؤملا871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــلا٠2٠2 ةـنـس وــيلوـــي6 قـــفاوــملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعــقلا يذ٤1
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤـــــملا٤٤-12 مـــقر يذيـــفنتلا موــــسرملا ىــضــتقمبو–
يذلا12٠2 ةنس يفناج71 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3
تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن ددحي
تالاــــــصــــــتالا تاــــــمدـــــخ فلـــتـــخم ىلعو روهـــمـــــجلل ةــــحوــــتـــفــــملا
،ةينورتكلإلا

تالاــصـــتالاو دـــيرـــبلا طــبـــض ةـــطلـــس ةراشـــتـــسا دـــعـــبو –
،ةينورتكلإلا

:يتأي ام مسري

ىلع ةقـــفاوـــملا ىلإ موـــسرــــملا اذـــــه فدـــــــــهـــي:ىلوألا ةداملا
ةينورتكلإلاتالاصتالا ةكبش لالغتساوةماقإ ةصخر ديدجت

تامدخ ريفوتو ،MSGعون نم ةيولخلا ،روهمجلل ةحوتفملا
ةحونمملا ،ةكبشلا هذه ىلع روهمجلل ةينورتكلإلاتالاصتالا
.”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا موكليت موميتبوأ“ ةكرشل

،رئازجلا موـكليتموـــميــتبوأ“ ةــــكرـــشل صـــخرــــي:٢ ةداملا
،هالعأ ةروكذملا ةصخرلا نم ةديفتسملا ،”مهسأ تاذ ةكرش
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةكبشلا لغتستوميقت نأب
،ةكبشلا هذه ىلع ةينورتكلإلاتالاصتالا تامدخ رفوت نأبو

رتفد يف ةددحم يه امك ةيميظنتلاوةينقتلا طورشلا نمض
 .موسرملا اذهب قحلملا طورشلا

ةيــصـــخش ،موــــــسرملا اذــــه عوــضوـــم ،ةـــصـــخرلا:٣ ةداملا
ماكحألا قفوو راطإ يف ّالإ اهليوحت وأ اهنع لزانتلا نكمي الو
ةددحـملا طورشلا قفوو ،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

.طورشلا رتفد يف

ةّيــمـــسّرلا ةدــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشــــني:٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازّجلا ةّيروهمجلل

رـبـمـتبس81 قـفاوملا3٤٤1 ماــع رـفـص11 يف رــئازـجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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”UoM MSG“: لاّقنلا فتاهلا يلماعتمل ةيملاعلا ةّمظنملا

“)SCPMG)etilletaS yb noitacinummoC lanosreP eliboM labolG(“ :

ربع ةيكلساللاو ةيكـــلسلا تالــصاوـــمــلل ةموــــظنـــم لــــك ينعــــــي
ةيـــــملاـــــع ،ةقـــيـــض وأ ةعـــساو مزـــحب ،ةلاقـــن وأ ةتــــباث( لتاسلا
قيرط يف وأ ةدوجوم ،رادـملا ةتــباث ريـــغ وأ ةتـــباث ،ةيوهج وأ
ةرــشاــبم ةيـــنورـــتكلإلاتالاـــصتالا تاـــمدـــخ رــفوت )زاــــجنإلا
 .ةيلتاس ةعس نم اقالطنا نييئاهنلا نيلمعتسملل

تابـــيكرـــتلاو تآشـــنملا يـــنـــعت: ”ةيساسألا تآشنملا“
تازيهجت اهيلع تبكر يتلاو لماعتم اهلمعتسي يتلا ةتباثلا
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

ءانـــثـــتساب ،عوــــــبــسألا ماـــيأ نم اـــموـــي ينـــعي: “لمع موي“
ةيرئازجلا تارادإلل ةلطع موي ربتعي ال يذلا ،تبسلاوةعمجلا

.ةماع ةفصب

موسرم بجومب مّلست يتلا ةصـــــخرلا يــــــنعت:“ةصخرلا“
تالاصتالا ةكبش لالغـــتسا و .ةماقإ اهبحاــــصل زيـــجتو ،يذيفنت
ىلعMSG عون نم ةيولخلا روهمجلل ةحوتـفملا ةـــينورتكلإلا
يذلا موسرملا وهو ،تاـــــمدــخلا ريــفوـــتلو ،يرئازــــجلا بارـــتلا

 .اذه طورشلا رتفد هب قحلي

نابعش٤2 يفخّرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ينعي:“نوناقلا“
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع
.ةينورتكلإلا تالاصتالاوديربلاب ةقلعتملا

.ةينورتكلإلاتالاصتالاب ّفلكملا ريزولا يـــنعي:”ريزولا“

ةكبش لالغتساوةماقإ ةصخر بحاص ينعي:“لماعتملا“
لالغــــتـــسا وأ /وروـــهــمــجلل ةـــحوـــتفـــملا ةـــيــنورتـــكــلإلاتالاــصتالا

.رئازجلا يف ةيفتاه تامدخ

ةيولخلا ةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش ينعت: “MSG ةكبش“
ىلإ ءوجللا نمضتي يذلا( روهـمـــجلل ةحوتفملاMSG عون نم
عوضوم اهلالغتساو اهتماقإ لكشت يتلا ،)SRPG تايجولونكت
.اذه طورشلا رتفد

نم ةيكلــساللا تالـــصاوـــملا تاـــمدـــخ ينــــعت:”تامدخلا“
كلذ يف امب( ةــــــصــــخرلا عوـــضوم لكـــشت يتـــلا،MSG عوــــن
.نيلقنتم مهيلإ لسرم حلاصل تايطعملا لـقنو )PAWتامدخ

:”)STB ,noitatS reviecsnarT esaB( ةيدعاقلا ةطحـملا“
ةيئابرهكلا ةيكلساللا ةيطغتلا نمضت ةيدعاق ةطحم ينعت

MSG ةكبش نم )ايكلسال ميلقإ ةيطغتل ةيدعاق ةدحو( ةيلخل
نيكرـــــتشـــملل ةكبــــــــشلا ىلإ ذاــــفن ةطـــقن ةــطـــحـملا هذــــه رفوتو
.تاءادن لاسرإ وأ لابقتسا دصق اهتيلخ يف نيرضاحلا

لّوألا لصفلا
ةصخرلل ماعلا فيرعتلا

 تاحلطصملا : ىلوألا ةداملا
:تاحلطصملا فيرعت -١.١

يف لمعتــــــــست ،نوــناــــقلا يف ةدراولا فيراـــعـــتلا ىلـــع ةوالع
:يتآلاك مهفت نأ بجي تاحلطصم ،اذه طورشلا رتفد

تالاصتالاو ديربلا طـبض ةطــلس يـــنعت:”طــــبضلا ةطلس“
.نوناقلا نم11 ةداملا بجومب تئشنأ يتلا ةينورتكلإلا

طورشلا رتفدل )3( ةثالثلا قحالملا دحأ يـــنعت:“ قحلملا“
:اذه

ةصخرلا بحاص ةيمــــهسأ:١ قحلملا

ةمدخلا ةيعون:٢ قحلملا

.ةيميلقإلا ةيطغتلا:٣ قحلملا

)اهقحالم اهيف امب( ةقــــيثولا هذـــــه ينــــعي:”طورشلا رتفد“
.نوناقلا ماكحأ قفو ةصخرلا طورش رتفد لكشت يتلا

جراــــخ لاـــمـــعألا مــــقر ينـــــعي:”لـــماعتـــملا لاـــمـــعأ مـــقر“
ةمدقملا تامدخلا ناونعب ةصخرلا بحاص هققحي يذلا موسرلا

تاــــمدــــخ لك ةـــــــفلـــك نـــم يفاــــصلاوMSG ـلا ةــــصـــخر راــــطإ يف
 .ةقباسلا ةيندملا ةنسلا لالخ ةققحـملا ينيبلا ليصوتلا

:)CSM retneC gnihctiwS eliboM( لاقنلا ليوحت زكرم(”لوحملا“
تالصاوملا نيب ليصوتلا نمـضي يذلا ليوــــــحتلا زيهــــجت ينــــعي
تاـــكبـــش نيــبوMSG عوـــن نــم ةـــيولـــخلا ةينورتكلإلا ةيـــكلساللا
يف ذـــخؤـــتو .روـــــــهـــمـــجلل ةحوتــــفملا ةيــــنورـــــتـــكلإلاتالاــصـــتالا
ليوـحـتـلاو ةـيـلـقـنـتـلا نـع ةجتاـنـلا تاـيصوـــصخلانابــــــــســـحلا
.ةكبشلا يلمعتسم رييستو ينيبلا يولخلا

:)CSB ,rellortnoC noitatS esaB(”ةيدعاقلا ةطحملا بقارم“
ةيدعاق تاطحم ةدــع وأ ةطـحم ريــــسي يذلا زيهـــــجتلا يـــــــــــنعي
.لالغـــتسالاو ليوــــحتلا فئاـــظول ماـــهم ةدـــع يدؤــيو

ةدراولا ةكرحلل زكرمملا ةفيظو ةصاخ زيهجتلا اذه نمـضيو
لسرملا ةطحم وحن هيجوتلا ةفيظوو ةيدعاقلاتاطحـملا نم
.لّوحـملا نم ةدراولا ةكرحلل ةبسنلاب هيلإ

“ISTE”:تالاصتالا سييقتل يبوروألا دهعملا ينعي.

عّقوتم ريــغ ،مواـــقــــي ال ثدــــح لك ينــــعت:”ةرهاقلا ةوقلا“
ةيعيبطلا ثراوكلا اهــنم امـــــيس ال ،فارطألا ةدارإ نع جراخو
.تابارضإلا وأ برحلا ةلاح وأ

“ MSG)noitacinummoC eliboM rof metsyS labolG( “ :
ةصصخملا ،ةـلاـقـنـلا تالاصتالـل ةــيضرألا ةــموــظــنملا ينــعــي
ةيولخ ةيمـــقر تايـــنقت لامعتـــساب ةلاـــقن تالاــــصتا ناــــمضل

MSGتالاــصـــتالا سيـــيـــقــتل يـــبوروألا دهعـــملا اهـــفّرعـــي اــمـــك
)ISTE(.
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زيهجتلا ينعت: “)SM ,noitatS eliboM( ةلاقنلا ةطحـملا“
MSGةكبش ىلإ ذافنلاب حمسي يذلا كرتشملاب صاخلا لاقنلا

 .يئابرهكلا يكلساللا ةطساوب

“eludoM ytitnedI rebircsbuSMIS“ وأ

“eludoM ytitnedI rebircsbuS lasrevinU MISU”:يــــنعي
حمــــــست يتلا نيـــكرتـــــشملا فيرعتل ةيـــــنورـــتكلإلا ةدــــــحوـــلا

.تامدخلا ىلإ ذافـــنلاب

يأ ،ةصخرلا نـــم ديــفتـــــسملا ينـــعـــي:”ةصخرلا بحاص“
ةعضاخلا ،مهسأ تاذ ةكرش،رئازجلا موكليتموميتبوأ ةكرش

نوتسو ةعـــبرأو ةئاــــم هردـــق لامــــسأرب ،يرئازـــــــجلا نوناــــــــقلل
)جد٠٠٠.٠٠٠.2٠٠.٤61( يرئازــــــــج راــــنـــــيد انوــــــيلـــــمو اراــــــيلــــــم
73/٤ مــــــقرةئزـــــــجت–يئالوــــــــــلا قــــيرــــــطلاب اــــهرــــــقم نئاـــــــــــكلاو
تـــــحت يراــــجـــتلا لجـــسلاب ةّلجـــسملا ،رئازجلا–ءاضيبلا رادلا

 .31 ب٠98199٠–61/٠٠مقر

.تالاصتالل يلودلا داحتالا ينعي:”داحـتالا“

،نيقفترملا ريغ نئابزلا ينــعــي : ”نولاوجلا نوقفترملا“
يفنيكرتشملا ،ةصخرلا بحاــــص يكرـــتـــشم رـــيغونـيرئازلا

ةيولخلا روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلاتالاصتالا تاكبش
تاــقاــــفتا اوـــمرـــبأ نــــيذلا بـــناـــجألا نولماعــــتملا اهلغـــتسي يتلا
 .)يلودلا لاوجتلا( ةصخرلا بحاص عم لاوجتلا

يكرتـــشم ريغ نئاــــبزلا ينــــعي: ”نورئازلا نوقفترملا“
ةينورتكلإ تالاصتا ةكبش يف نيكرتشملاو،ةصخرلا بحاص
نولماعـــتملا رئازـــجلا يف اهلـــغتسي ةيولخ روهمجلل ةحوتفم
ةصخرلا بحاص عم لاوجتلا تاقافتا اومربأ  نـــيذلا نوـينطولا
 .)ينطولا لاوجتلا(

يـتلا ةيفارـــغجلا قـــطانـــملا ينـــعـــت:”ةيطغتلا ةقطنم“
.ةصخرلا بحاصلMSG ةكبش اهيف رشتنت

يلودلا داــــــحـتالا حئاوــــل يف ةدراوـــلا فيراــــعــــتلا -١.٢
:تالاصتالل

رتفد يف ةلمعتسملا ىرخألا تاحـــلطصملا فيراعت نوكت
،داحتالا حئاول يف ةدراولا فيراعـــتلل ةقـباـــطم ،اذه طورشلا

.ةحارص كلذ فلاخي ام دري مل ام

 طورشلا رتفد عوضوم:٢ ةداملا

عوضوملا فيرعت٢.١

صــخرــي يتلا طورــشلا ديدـــحت ىلإ ،اذه طورشلا رتفد فدهي
بارـــتلا ىلع لغـــتـــسيو مــيـــقي نأب ةصـــخرلا بحاــــصل اهيف
روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلاتالاصتالا ةكبش يرئازجلا
يرئازــــجلا بارـــتلا ىلع بــــّكرـــي نأو ،MSG عوــــن نـــم ةــيولـــخلا
 .روهمجلل تامدخلا ريفوتل ةيرورضلا تازيهجتلاو تاطحـملا

ةيميلقإلا٢.٢

هـــهاـــيمو يرئازــــجلا بارـــتلا دادـــتـــما لك ةــــصـــخرلا لـــمــــشت
قفو ،ًايلتاسو اًرـــحبو ارب ةيلودلا هذفاــــنم عيمــــجو ةيميلقإلا
تادهاعملاو تاقافتالاو تاموكحلا نيب ام تادهاعملاو تاقافتالا
.ةيلودلا

ةيعجرملا صوصنلا:٣ ةداملا

عيمج قفو ،اهبحاصل ةحونـــمـملا ةصخرلا ذفــــنت نأ بجي
ةيلودلاو ةيرئازجلا سيياقملاو ةيميظـنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا
:اهنم اميس ال ،اهب لومعملا

٠3٤1 ماع نابعـــش٤1 يفخّرؤـــملا٤٠-9٠ مــــقر نوــــناـــقلا –
ةصاخلا دعاوقلا نمــضـــتــملاو9٠٠2 ةـــنــــس تـــشـــغ٥ قــــفاوــــملا
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

93٤1 ماـــع ناــــبعــش٤2 يفخّرؤـــملا٤٠-81 مــــقر نوـــناــــقلا –
ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا

،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب

93٤1 ماـــع ناــضـــمر٥2 يفخّرؤـــملا7٠-81 مقر نوــــناقلا –
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنــس وــيـــنوــي٠1 قــــفاوملا
،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا

1٤٤1 ماــــع نابـــعــش٥ يفخّرؤــــملا٤٠-٠2 مـــقر نوــــناـــقــلا –
،ةيويدارلا تالاصتالاب قلعتملاو٠2٠2 ةنـس سراـــم٠3 قـــفاوملا

مّرحـــم12 يـفخّرؤـــملا٤9-1٠ مــــقر يـساــئرــلا موــسرـــملا –
فيرعت نمضتملاو1٠٠2 ةنــس ليربأ٥1 قفاوملا22٤1 ماع
،اهتيامحو اهرييست تايفيك ديدحتو ايلعلا طقنلا

رــفـص٥1 يفخّرؤــملا٤21-1٠ مـــقر يذيـــفنتـلا موسرــملا –
دـيدــحت نـمـضتملاو1٠٠2 ةنـس وــياــم9 قــفاوـملا22٤1 ماــع
لجأ نـــم ةسفاـــنملا نالــعإب ةديازـــملا ىلع قـــبـــطملا ءارـجإلا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف صـخر حنم

رـــفـص3 يـــفخّرؤــملا1٤1-2٠ مـــقر يذــيـفــنتلا موــسرــملا –
يتلا دعاوقلا ددحي يذلا2٠٠2 ةنـــس ليربأ61 قــفاوملا32٤1 ماــع
ةيكلسلا تالــصاوــملل ةيموـــمعلا تاكـــبشلا ولماعتم اهقبطي
،روهمجلل ةمدقملا تامدخلا ةفيرعت ديدحت لجأ نم ةيكلساللاو

رــفص62 يـفخّرؤــمــلا6٥1-2٠ مـقر يذـيــفـنتلا موــسرــمــلا –
طورــش ددـحي يذــلا2٠٠2 ةنـــس وــياـــم9 قــفاوملا32٤1 ماــع
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تاكبشل ينيبلا ليصوتلا

،لّدعملا ،اهتامدخو

نابعــش92 يفخّرؤـــملا663-2٠مقر يذيـــفنتلا موسرملا –
تاقافترالا ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٥ قفاوملا32٤1 ماع
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تازيهجت بيكرتب ةقلعتملا

،اهلالغتسا وأ/و
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يناثلا لصفلا

اهلالغتساو ةكبشلا ةماقإ طورش

MSG ةكبشل ةيساسألا تآشنملا:٤ ةداملا

ةصاخلا لسارتلا ةكبش -٤.١

نوناقلا ماكحأ مارتحا دودح يف ،ةصخرلا بحاصل صخري
هـــــتاـــعـــسو ةيـــساــــسألا هتآشــــنم ةـــماـــقإ ،ةيقيـــبطتلا هــصوــصنو
.MSG ةكبش تايجاح ةيبلت لجأ نم ةيلسارتلا

ةيكلسال وأ/و ةيكلس تالصو ةماقإ ،ددصلا اذه يف هنكميو
تالصو نامضل ةيزتره مزحب تالصو اميسال ،ةيئابرهك
تالـــــصو رــــيـــغلا ىدل رجأتـــــسي نأ كلذـــك هنـــكــــــميو .لــــسارــــتلا
.هتازيهجت نيب رشابم طبر نامضل ةيساسأ تآشنم وأ

 رابتعالا نيعب ةديدجلا تايجولونكتلا ذخأ -٤.٢

تازيهجت ةطساوب ةصخرلا بحاص ةكبش ةماقإ بجي
 .اهادجأو تايجولونكتلا ثدحأ جمدت ةديدج

وأ تايجولونكتلا ثدحأب ،ةداملا هذه موهفم يف ،دصقيو
طورشلل ةلماش ةفصب بيجتست يتلا تايجولونكتلا ،اهادجأ
:اهلماكب ةيتآلا ةثالثلا

noisiviD emiT( ةينب سفن لمعتست تايجولونكتلا لك–
sseccA elpitluM( AMDTسايقم يف ةددحم يه امك MSG
لكل نامض عمو مئاقلا تابذبذلا ططخم يف رظنلا ةداعإ نود
ةيدعاقلا تامدخلا ىلإ ذافنلاMSG لاقنلا فتاهلا ةكبش لمعتسم
،قباسلاMSG سايقم يف ةجردنملا

لبق نم سايقم رشن تايجولونكتلا هذه نع بترتي نأ–
،ISTE تالاصتالا سييقتل يبوروألا دهعملا

،هقّوسي داتع يف جامدإ لحم ايجولونكتلا هذه نوكت نأ–
،ةلمعتسم نوكت نأو ،تازيهجتلا يعنصم نم نانثا ،لقألا ىلع
نويلم امهنم ةدحاو لك لمشت ،MSG يتكبش يف ،لقألا ىلع
.لقألا ىلع نوبز

سيياقملا مارتحإ -٤.٣

ةقبطملا سيياقملاو دعاوقلا مارتحا ةصخرلا بحاص ىلع
تاقرطلا ةكبش لامعتساو نمألا لاجم يف اميسال ،رئازجلا يف

.ةيندملا ةسدنهلا تآشنمو

يلودلا ىلإ رشابملا ذافنلا:5 ةداملا

ةيلودلا ةيساسألا تآشنملا -١.5

توصلا–ةيلودلا ةكرحلا ةفاك ريرمتب ةصخرلا بحاص مزتلي
نورئازلا نوــقــــفترــملا مهـــيف نـــمب ،هـــيــــكرـــتشمل – تايـــــطــــعملاو

ناــضــمر72 يفخّرؤـــملا63٤-3٠ مـــقر يذـــيفنتلا موسرملا –
تايفيك ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا٤2٤1 ماع
ليلدلل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا تاكبش يلماعتم عضو
،مهيقفترم فرصت تحت ينورتكلإ وأ بوتكم لكش يف يفتاهلا

ةجحلا يذ32 يفخّرؤملا٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
دــعاوــق ددـــحي يذلا9٠٠2 ةنـــس ربمــــسيد٠1 قفاوملا٠3٤1 ماع
تازيهـــجتلا ىلع ةّبـــصـــنملا تاـــطاـــــشنلا ىلع ةقــــبطملا نمألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةساسحلا

مّرــحـم71 يـفخّرؤـملا313-٤1 مــقر يذـيـفنـتلا موــسرـمـلا –
ةقفاوملا نمضتملاو٤1٠2 ةنس ربمفون٠1 قفاوملا63٤1 ماع
تالـــصاوــملل ةيـــموـــمع ةكـــبش لالغتـــساوةـــماـــقإل ةـــصـــــخر ىلع
تالصاوملا تامدخ ريفوتلوMSG عون نم ةيولخلا ةيكلساللا
ةكرــــشل لزانـــتلا ليبــس ىلع ةحونمملا روهمجلل ةيكلساللا
،”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا موكليتموميتبوأ “

ناـضمر61 يفخّرؤــملا٥91-71 مــقر يذيـفـنتلا موسرملا –
ةقفاوملا نمضتملاو71٠2 ةنس وينوي11 قفاوملا83٤1 ماع
تالصاوملل ةيمومع ةكبش لالغتساو ةماقإل ةصخر ديدجت ىلع
تالصاوملا تامدخ ريفوتلوMSG عون نم ةيولخلا ةيكلساللا
موكيليتموميتبوأ “ ةكرشل ةحونمملا روهمجلل ةيكلساللا
،”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا

مّرــحم92 يف خّرؤـملا6٤2-81 مــقر يذيــفنـتلا موــسرــملا –
ىوتـحـم ددـحـي يذــلا81٠2 ةـنـس رــبوـتـكأ9 قفاوملا٠٤٤1 ماـع
تالاصتالل ةلماشلا ةـمدخلاو دـيربلل ةـلـماـشـلا ةـمدـخلا ةـيـعوــنو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا

مّرــحـم92 يف خّرؤـمـلا7٤2-81 مـقر يذـيـفنتلا موـسرـمـلا –
تايـفـيك ددحي يذــلا81٠2 ةنـس رـبوـتـكأ9 قـفاوــملا٠٤٤1 ماـــع
ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييست
،ةينورتكلإلا تالاصتالل

ةيـناثلا ىدامج3 يف خّرؤملا٤٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا –
ماـــظن ددحي يذلا12٠2 ةنس يفناــج71 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع
تاــــــكبـــشلا عاوـــنأ نــــم عوـــن لـــك ىلع قــــبــطملا لالغتــــسالا
تالاـــصــــتالا تاــــمدـــخ فلــــتـــخم ىلعو روــــهمــــجلل ةــــحوـــتـــفملا
،ةينورتكلإلا

طورشلا رتفد بجومب اهب ّركذملا وأ ةّددحـملا سيياقملا –
،اذه

كلت اميسال ،)TIU( تالاصتالل يلودلا داحتالا حئاول –
.ةيكلساللا تالصاوملاب ةقلعتملا



ـه٣٤٤١ ماع رفص٢7٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمتبس٣٢ 32

ادع ،رئازجلا هاجتاب وأ نم اــــــقالـــطنا ،نولاوـــجلا نوـــقــفترـــملاو
تمت يتلا ةيلودلا تآشنملا ربع ،ةيعانصلا رامقألا تاكبش

لماعتملا فرط نم يرئازجلا بارتلا ىلع اهلالغتسا وأ اهتماقإ
ةــــتــــباـــث ةكـــبــــش لالغتساو ةماقإ ةصخر بـــحاـــص يـــخيراــتلا
.روهمجلل ةحوتفم ةينورتكلإلاتالاصتالل

بناجألا نيلماعتملا عم تاقافتالا -٢.5

بناجألا نيلماعتملا عم ةيرحب ةصخرلا بحاص ضوافتي
عفد تايفيكو ئدابم لوح ،مهنادلب تاطلس نم نيدمتعملا
كلذو ،ةكرتشم ةفصب ةلمعتسملا تازيهجتلاو تالصولا رجأ

اهيلإ مضنت يتلا ةيلودلا تائــــيـــهلا تاــــيـــصوـــتو دعاوــــق قــــفو
.رئازجلا

ةكبشلا ةماقإ ةمانزرو ةيطغتلا ةقطنم:٦ ةداملا

يف ةلثمتملا ةيطغتلا ةيمازلإل ةصخرلا بحاص عضخي
MSG ةكــــبـــش ةـــماــــقإل ةـــيرورــــضلا لئاـــسولا لـــيـــغشــتو ةماقإ

رواحمو قطانملا ةيطغت اهنأش نم يتلا تامدخلا لالغتساو
.3 قحلملا يف ةدراولا قرطلا

ايندلا تافصاوملاو سيياقملا:7 ةداملا

 ةقداصملاو سيياقملا مارتحا -١.7

يف ةـلـمـعـتسملا تآشنملاو تازــيــهــجــتــلا نوــكــت نأ بجــي
.اـهـب لوـمـعملا سيـياـقـمـلـل ةـقـباـطــم ةصخرــلا بحاص ةــكــبش
تازــيــهــجـــتـــلا نوـــكـــت نأ ىلع رـــهسلا ةصخرـــلا بحاص ىلعو
،ةيـــفرـــطملا تازيهـــجتلا اهـــنم امـــيـــــس ال ،هـــــــتــــكــــبشب ةلوـــــصوــــــملا

لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا قفو اهيلع اقداصم
تازيــهـــجتلا ربــــتـــعت ،ةفلاسلا ماــــكــــحألاب لالـــــــخإلا نودو .اـــهب
اقداصم ”MSG UoM“ نادلب دحأ يف اهيلع قداصملا تادعملاو
.رئازجلا يف اهيلع

ةيفرطملا تازيهجتلا لصو -٢.7

هتكبشب لصوي نأ ىلع ضارتعالا ةصخرلا بحاص نكمي ال
ةددــــحـملا طورـــشلا قــــفو هيـــلع اـــقداـــصم ايـــفرـــــطم ازيـــهــــجت
.هب لومعملا ميظنتلا يف

ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا:٨ ةداملا

تابذبذلا مزح -٨.١

2x8ـب ةمزح ضرع لالغتساب ةصخرلا بحاصل حمسي )أ(
تاــــملاـــكمل ةبـــســــــنلاب ىلـــفــس ةـــمزـــح نــم لكــــشـــتت ،زـــترـــهاــغيـم
ةبسنلاب ايلع ةمزح نمو ،ةيدعاقلا تاطحـملا وحن فيراطملا

نيب لصفيو ،فيراطملا وحن ةيدعاقلا تاطحـملا تاملاكمل
لثميو .زـــترـــهاـــغـــيم٥٤ـب جودزــــــم لــــصاـــف نيـــتـــمزـــحلا نيـــتاـــه
بسح زتره وليك٠٠2 ـب ةانـق٠٤ ةـــحوــنـــمملا ةـــمزــــحلا ضرـــع
.MSG سايقم

،zHM ـب اهنع ربعملا ،ةحونمملا تاونقلا تابذبذ ددحت
:نيتيتآلا نيتغيصلاب

– )n( iF= ] ٠98 +2,٠ nx[ ىلــــــفسلا ةمزـــحلل )تالسارتلا
،)ةدعاقلا وحن لاقن نم

– )n( sF= ] )n(iF+ ايلــــــعلا ةمزـــــحلل ]٥٤ )تالـــسارـــتلا
.)لاقنلا وحن ةدعاقلا نـــــم

.٠٤ ىفومو1 نيب ددحـملا ،ةانقلا مقر وهn نأ ثيح

بارـتـلا عـيـمـج رـبـع ةرـفوـتـم تاوـنـقــلا هذــه فــلــتــخــم نإ
.دودحلا ىلع قيسنتلا يف قئاوع دجوت مل ام ،ينطولا

ةمزح ضرع لالغتساب ةصخرلا بحاصل اضيأ حمسي )ب(
نم لّكشتت زترـــهاغــــيم٠٠81 ةـــمزـــــــح يف زـــــترـــهاـــغـــيم2x٤ ـب
فيراطملا تاملاكمل ةبسنلاب زتره اغيم2x٤ نم ىلفس ةمزح
زترهاغيم2x٤ ـب ايلع ةمزح نمو ةيدعاقلا تاطحـملا وحن
،فيراـــطملا وـــحن ةـــيدـــعاــــقلا تاطـــحـملا تاـــــملاكمل ةــــبـــسنــــلاب
زترهاغيم٥9 ـب جودزم لصاف نيتمزحلا نيتاه نيب لصفيو
زترهوليك٠٠2ـب ةانق٠٤ ةحوــــنمملا ةمزـــحلا ضرع لثميو
.MSG سايقم بسح

ـزترهاغيمب اهنع ربعملا ،ةحونمملا تاونقلا تابذبذ ددحت
zHM، نيتيتآلا نيتغيصلاب:

– )n( iF= ] 8.٠371 +2,٠ nx[ ىلفسلاةمزـحلل ) تالسارتلا
،)ةدعاقلاوحنلاقنلانم

– )n( sF= ] )n(iF+ ٥9[ اـــيلــــعلاةمزــــحلل ) تالـــسارـــتلا
.)لاقنلا وحن ةدعاقلانــم

:نيب ددحـملا ،ةانقلا مقر وه ”n“ نأ ثيح

،ىفوم٠2و1–

.ىفوم٠9و17–

بارتلا عومجم ربع ةرفوتم تاونقلا هذه فلتخم نإ
.دودحلا ىلع قيسنتلا يف قئاوع دجوت مل ام ،ينطولا

ةيفاضإ تابذبذ صيصخت -٨.٢

،ةصخرلا بحاصل ةيفاضإ تابذبذ تاونق صيصخت نكمي
ةصــصــــــخملا تابذبذلا قفوو تاونقلا نم رفوتي ام بسحب
.تابذبذلل ينطولا ططخملا راطإ يفMSG ـل

رربي ببسم بلط طبضلا ةطلس ىلإ لسري ،ضرغلا اذهلو
نع ةــــباــجإلا طـــبـــضلا ةطـــلـــس ىلعو .تاــــبذـــبذلا نم تايجاحلا
بلطلا عاديإ خيرات نم ءادتبا رهشأ )3( ةثالث لجأ يف بلطلا
.مالتسا لصوب تبثملا

ةحونمملا تابذبذلا مزح لامعتساو حنم طورش نوكت
.هب لومعملا ميظنتلل ةقباطم ةصخرلا بحاصل
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نوــناــقــلا ماــكــحأل اــقــبـط كــلذو،ةـبسانـم اـهارــت يتـلا ةيـنـقـتلا
سراـم٠3 قفاوملا1٤٤1 ماع نابـعـش٥ يفخّرؤملا٤٠–٠2 مـقر

.ةيويدارلا تالاصتالاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس

ميقرتلا تاعومجم :٩ ةداملا

ميقرتلا تاعومجم حنم -٩.١

طبضلا ةطلس ددحت ،نوناقلا نم31 ةداملا ماكحأل اقبط
ةــــيرورـــضلا ئداوــــبلاو مـــيـــقرـــتلا تاعومـــجمو ماــقرألا حنمتو
ديوزتو هب ةصاخلاMSG ةكبش لالغتسال ةصخرلا بحاصل
.اهب ةقلعتملا تامدخلا

ينطولا ميقرتلا ططخم ليدعت -٩.٢

ةطلس ططخت ،ينطولا ميقرتلا ططخم ليدعت ةلاح يف
عيرشتلا قفو نيلماعتملا عم رواشـــتلاب تارييغتلا هذه طبضلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

ينيبلا ليصوتلا:٠١ ةداملا

ينيبلا ليصوتلا قح -٠١.١

تاكبش ولماعتم بيجتسي ،نوناقلا نم1٠1 ةداملا بجومب
ليصوتلا تابلطل روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلاتالاصتالا
طورشلا قفو كلذو ،ةصخرلا بحاص اهمدقي يتلا ينيبلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو نوناقلا يف ةررقملا

تحت ،ةجاحلا بسح ،عضي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
لصولا طاقن عقاوم ،اينيب نيلوصوملا نيلماعتملا فرصت
نيلماعتملا ءالؤه نيكمت لجأ نم ةينقتلا هتالحم يف ينيبلا

عـم لصوـلاـب حـمست يتـلا ةـيـنـيـبـلا مــهــتازــيــهجت بيــكرــت نــم
ينيبلا ليصوتلا سرهف يف ةررقملا طورشلا قفو ،هتكبش

.ةصخرلا بحاصل

ينيبلا ليصوتلا سرهف -٠١.٢

ةــصـــخرلا بـــحاـــص دـــعي ،نوــــناـــقلا نـــم1٠1 ةداــــملا بــــجوــــمب
سرهفلا ،هب لومعملا ميــظــنـــتلل اقـــبــــط ،ةـــنــــس لك يف رـــشـــنيو
ةيفيرعتلاو ةينقتلا طورشلا ددحي ينيبلا ليصوتلل يعجرملا
ةنسلل ةبسنلاب ةصخرلا بحاصل ينيبلا ليصوتلا ضورعل
.ةيلاوملا ةيميوقتلا

طبضلا ةطلس ىلع ،اذه ينيبلا ليصوتلا سرهف ضرعي
لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقفو ،هرشن لبق هيلع ةقداصملل
.امهب

ةــصــــخرلا بحاــــص ىلع ّنإف ،ةقداــــصملا ضـــفر ةلاـــــح يفو
ينيب ليصوت سرهف ميدقتو طبضلا ةطلس تاميلعت ذيفنت
ةيلاوملا اموي )٥1( رشع ةسمخلا لالخ يف،مّمتم وأ/و لّدعم
.طبضلا ةطلس راعشإ مالتسال

ةتباثلا تالصولاب ةصاخلا تابذبذلا -٨.٣

طبـــضلا ةـــــطلس صـــصخت ،ةــــصخرلا بــحاــــص نـــم بـــلـــطـــب
تآشنملا تالصو ةماقإل ةيرورضلا تابذبذلا ةصخرلا بحاصل
ةدراولا ىرخألا ماكحألا ةاعارم عم كلذو ،ةكبشلل ةيساسألا

صيصختلا اذه قلعتي .هب لومعملا ميظنتلاو طورشلا رتفد يف
.ةرفوتملا تابذبذلاب

ةبولطملا تامولعملا صيصختلا تابلط نمضتت نأ بجي
تابذبذلا هذه حنمتسف اقحال اّمأ .طبضلا ةطلس فرط نم

.هب لومعملا ميظنتلا يف ةررقملا طورشلاو لاجآلا نمض

تابذبذلا لامعتسا طورش -٨.٤

مزحلا فلتخم يف تابذبذ صيصختب طبضلا ةطلس موقت
نم رفوتي ام بسحو امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قفو
.فيطلا

طورش ،ةجاحلا دنع ،ضرفت نأ كلذك طبضلا ةطلس نكمي
ينـــطولا بارـــتلا ةـــفاـــك رـــبع عاــــعشإلا ةقاــط دودـــحو ةيــــطـــغتلا
.هنم ةنّيعم قطانم ىلع وأ

تاططخمب ّغلبي ،طبضلا ةطلس نم بلطب ،ةصخرلا بحاص
.هل ةصصخملا تابذبذلا مزح لامعتسا

تاءارـجإلا ،تــقو لــك يف ،ذـخـتـي نأ ةـصــخرـلا بــحاص ىلع
ةـلاـح يـفو .تاـبذـبذــلل عـجانـلا لامـعـتسالا دـيـشرتـل ةـمزالـلا

ةيئابرهك ةيكلسال تابذبذ ةصخرلا بحاص لالغتسا مدــع
لــجأ يف ةـتـباــثلا لـسارـتلا تالـصو تاـيــجاــحل هــل ةـصـصـخم

طبضلا ةـطـلـسل لوخي ،اــهصيـصـخت خـيراـت نـم ءادـتـبا ةـنس
رـيـغ تاـبذـبذـلا صيـصـخـت ءاـغــلإ ءارــجإ ةرـشاـبم ةيــحالـص

ةررقملا طورشلا قفو ةصخرلا بحاص فرط نم ةـلمعـتـسـملا
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا يف

لالغتساو حنم يف مزاللا ميظنتلا ةداعإ قحب ةلودلا ظفتحت
صيصخت ةداعإ وأ/و صيصخت لامعإ متيو .تابذبذلا فيط

ميظنتلا ةداعإ نع جتانلا ةصخرلا بحاص ةدئافل تابذبذلا
تاــــجايــــتــحالا رابــــتـــعالا نيـــعب ذــــخألا عـــم ةــــيزيــــيمت ريغ ةفــصب
ميظـنـتـلاو عـيرشتـلـل اـقـبـط ،ةـمدـقملا تاـمدـخـلـل ةـيـعوضوملا
.اـمـهب لومعملا

شيوشتلا -5.٨

قيسنتلا تايـــضتـــقمو هب لوــــمـــعـــملا ميـــظـــنـــتلا ةاعارم عم
نوكت ةرضم تاشيوشت ةراثإ مدع ةطيرشو يلودلاو ينطولا

.ةرح عاعشإلا تاقاطو  لالغتساو ةماقإ تايفيك

مالـــــعإ ،شـــيوـــشت ثودــــح ةلاــــح يف ،لماعــــتملا ىلع بـــــجي
تاءارجإلا لك ذاختاب موقت يتلا تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا
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يتلا ينيبلا ليصوتلا تابلطل ةصخرلا بحاص بيجتسي
نمض ةينورتكلإلاتالصاوملل نورخآلا نولماعتملا اهب مدقتي
ليصوتلا سرهف يفو ميــــــظنتلاو نوناقلا يف ةررقملا طورشلا
.هب صاخلا ينيبلا

ينيبلا ليصوتلا دوقع -٠١.٣

ةيرادإلاو ةيلاملاو ةينقتلا ينيبلا ليصوتلا طورش ددحت
مارتحا عم ،نيلماعتملا نيب ةيّرحب اهنأشب ضوافتلا متي دوقع يف

لومعملا ميظنتلا مارتحاو ،مهنم لكب صاخلا طورشلا رتفد
.اهيلع ةقداصملل طبضلا ةطلس ىلإ دوقعلا هذه ّغلبتو .هب

،رخآ لماعتمو ةصخرلا بحاص نيب فالخ ثودح ةلاح يف
ةررقملا طورشلا قفو طبضلا ةطلس ميكحت ىلإ ءوجللا متي

.امهب لومعملا ميظنتلاو نوناقلا يف

تآشنملا مساقت– لسارتلا تاعس ريجأت:١١ ةداملا
ةيساسألا

لسارتلا تاعس ريجأت -١١.١

لسارتلا تاعس راجئتسا قح نم ةصخرلا بحاص ديفتسي
هنكميو .تامدخلا هذه نوضرعي نيذلا نيرخآلا نيلماعتملا ىدل
فرصتلا تحت لسارتلا تاعس عضو ةيقافتا ةيأ ماربإ كلذك
ميظــــنتلل اقفو ةصاخ تاكبش صيخارت باحصأ لبق نم
لسارتلا تاعس نإــف ةرـــيــخألا ةـــلاــــــحلا هذـــه يفو .هب لوـــــمـــعملا
ربتعت ،ةيقافتا بجومب فرصتلا تحت ةعوضوملا ةدئازلا

عضو ةيقافتا لسرتو .ةصخرلا بحاص فرط نم ةلغتسم
يف طبضلا ةطلس ىلإ لماعتملا فّرصت تحت لسارتلا تاعس
دصق اهئاــــضمإ خــيراـــت دعب اـــــموـــي )٥1( رشع ةســــمخ نوـــضــــغ
لازـــت ال ةــــصاــخلا ةكبـــشلا لالغـــتـــسا طورـــش نأ نم قـــقـــحـــتلا

.ةمئاق

ةيساسألا تآشنملا مساقت -١١.٢

تآشنملا راــجــئتسا قــح نــم ةصخرـــلا بحاص دـــيـــفـــتسي
باحصألو نيرخآلا نيلماعتملل ةعباتلاMSG ةكبشل ةيساسألا

،كلذك وه هيلعو .ةصاخ تاكبش لالغتساو ةماقإ صيخارت
فرصت تحتMSG ةـــــكــــــبشل ةــــــيساسألا تآشنملا عضي نأ
تابلط ىلع درلا متيسو .كلذ هنم نوبلطي نيذلا نيلماعتملا

ةفافشو ةيعوضوم طورش نمض ةيساسألا تآشنملا مساقت
راـعسأ دـيدحت ةـيـجـهـنـم دـمـتـعــت نأ بجــيو .ةــيزــيــيمت رــيــغو
ةـمـئالــم ةــيــجــهــنــم ساسأ ىلع ةــيساسألا تآشنملا رــيــجأت
.طبضلا ةطلس اهيلع قداصت

ببسبّ الإ ةيساسألا تآشنملا مساقت ضفر ريربت نكمي ال
.ينقتلا قباطتلا مادعنا ببسب وأ ةردقلا مدع

تاعزانملا -١١.٣

بحاص نيب ةعزانم لك طبضلا ةطلس ميكحت ىلع ضرعت
تاعس ريجأتب قلعتي اميف رثكأ وأ دحاو لماعتمو ةصخرلا
.ةيساسألا تآشنملا مساقت وأ لسارتلا

وأ ةيمومعلا كالمألا لامعتسا تايحالص:٢١ ةداملا
ةصاخلا كالمألا

تاقافترالاو رورملا قح -٢١.١

بحاص ديفتسي ،نوناقلا نم٥21 ةداملا ماكحأل اقيبطت
ةقلعتملا نوناقلا نم اهيلي امو٥٤1 ةداملا ماكحأ نم ةصخرلا

تايكلملا ىلع تاقافترالابوةيمومعلا كالمألا ىلع رورملا قوقحب
.ةصاخلا وأ ةيمومعلا

ةقبطملا ىرخألا تاميظنتلا مارتحا -٢١.٢

لالغتسال ةيرورضلا لاغشألا زاجنإ ةصخرلا بحاصل قحي
ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا هيلعو .اهعيسوتوMSG ةكبش

ةــــيوـــجلا ةحالـــملاب ةقلعــــتملا ماــــكــحألا امــــيس ال ،امـــهب لوـــمــــعملا
ةيــموــــمــعلا ةحــــصلاو ينـــطولا عاـــفدلاو يــنوـــناـــقلا سيـــيـــقتلاو
يموـــمـــعلا نــــــمألاو نارـــمعلاو ةئيــــبلا ةياــمحو ميلقإلا ةئيهتو
كالمألل ةعباتلا ايلعلا طقنلاو ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملاو
.تاقرطلا ةكبشو ةيمومعلا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملا ىلإ ذافنلا -٢١.٣

عقاوملا لك ىلإ ذافنلا قح نم ةصخرلا بحاص ديفتسي
يتلا ،ايــــلعلا طـــقنلا اـــــهنــم امـــيس ال ،ةيئابرــــهكلا ةيـــكلــــساللا

تاقاـــفترالا مارــــتــحا ةطـــيرـــش ،نورخآ نولـــماعـــتم اهلمـــعتسي
لفكتلاو ةيرورضلا ةحاسملا رفوتو ةيئابرهكلا ةيكلساللا

سفن ةاعارم عمو .نكامألا لغش فيلاكت نم لوقعم طسقب
ةصخرــلا بحاص ىلع اضيأ بجـــي ،طورشلاو تاـــظـــفـــحـــتـــلا
ةيكلساللا عقاوملا ىلإ ذافنلاب نيرخآلا نيلماعتملل حامسلا
ذافنلاّ متيو ،MSG ةكبش تاجاحل اهلمعتسي يتلا ةيئابرهكلا
نـمض ،نيلـماـعـتملا نيب ةـيـئاـبرـهـكـلا ةــيــكــلسالــلا عــقاوملا ىلإ

.ةيزييمت ريغو ةيعوضومو ةفافش طورش

ةقلعتملا تاعازنلاو ايلعلا طقنلا ىلإ ذافنلا تابلط جلاعت
تايفيكلا قفو ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملا ىلإ ذافنلاب
.ةيساسألا تآشنملا مساقت ىلع ةقبطملا طورشلاو

ريــفوـــتل ةصـــصــخملا تازــــيــهـــجتلاو كالــــمألا:٣١ ةداملا
تامدخلا

نمو نيمدختسملا نم مزلي ام ةصخرلا بحاص صصخي
ةيساسألا تآشنملا اهيف امب( ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا
لالغتساو ةماقإل يرورضلا داتعلاو )ةينورتكلإلاتالاصتالل
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نيلاوجلا نيقفترملا لابقتسا :٦١ ةداملا

ةيضرألا تاكبشلا يلماعتم عم -٦١.١

نيـقـفـترملا ،هتكبش ىلع لبقتسي نأ ةصـخرلا بـحاـص نكمي
اـقيـبـطـت ،ابـلـط ،كلذ لجأ نم ،نومدقي نيذلا نيلماعتملل نيلاوجلا

نيلماــعتملا ءالؤـــه نيب لصحتس يتلا لاوجتلا تاــقاـفتال
.ةصخرلا بحاصو

طورش اميس ال ،ةيرح لكب طورشلا لاوجتلا تاقافتا ددحت
يكرتشم اهبجومب نكمي يتلا ،ةرتوفلاو تافيرعتلا ديدحت

يرئازجلا بارتلا ىلع نيدوجوملا ةيبنجألا ةيولخلا تاكبشلا
.سكعلاب سكعلاو ةصخرلا بحاص ةكبش ىلإ اوذفني نأ

SCPMG تاكبش يلماعتم عم -٦١.٢

ةيرح لكب مربي نأ ةصخرلا بحاص نكمي ،نوناقلل اقبط
ةينورتكلإلاتالاصتالا تامدخ يرفوم عم لاوجت تاقافتا

لتاسلا ربع ةلاقنلا ةيــصـــخشلا تالاـــصــــتالا تاـــموـــظــــنم ربع
اــــقـــفو رئازــــجلا يف صـــــــخرلا باــــحــــصأ ،)SCPMG تاــــموظنم(
.هب لومعملا ميظنتلل

 نيلماعتملا نيب ةعورشملا ةسفانملا :7١ ةداملا

ءازإ ةــفـيرـش ةـســفاـنم ةسراـمــمب ةـصـخرـلا بــحاـص مزتـلـي
ةسرامم لك نع عانتمالاب كلذو هل نيسفانملا نيلماعتملا

ةصاخ( ةعورــشـــملا رــيـــغ تاقافـــتالا رارــــغ ىلع ةيـــسفاـنت رـــيغ
يف فسعتلا وأ ةلدابــــتملا تاـــناـــعإلا وأ )ةفــــيرعـــتلا لاـــجــم يف

.ةربتعملا ةيقوسلا ةوقلا ةيعضو وأ ةنميهلا ةيعضو لامعتسا

نيكرتشملا ةلماعم يف ةاواسملا :٨١ ةداملا

مــهذاــفـن نمضـيو ،ةـيواسـتـم ةــقـيرـطب نوــكرتـشـملا لـماــعـي
فورـظ يـفو نوـناــقـلل اــقـفو ،تاـمدـخلا ىلإوMSG ةــكـبش ىلإ

.ةـيزيـيـمت ريـغو ةـفاــفـشو ةـيـعوـضوـم

ةـحوتـفـم ةـصـخرـلا بـحاـص اـهرـفوـي يتلا تاـمدـخلا نوـكـت
مهـيـف رــفوـتت نأ ةـطيرـش ،كـلذــب ابلـط نومدـــقـي نـيذـلا لــك ىلإ
.ةصخرلا بحاص اهددحي يتلا طورشلا

ةيليلحـت ةبساحم كسم:٩١ ةداملا

حمست ةيليلحت ةبساحم كسم ةصخرلا بحاص ىلع بجي
لكب ةصاخلا جئاتــــنلاو تادئاـــعلاو ةيقـــيقحلا ةفـــلكلا دــــيدـــحتب

كسمتو .ةرفوملا تامدــخلا نـــم عون لــــكب وأ/و ةلغتسم ةكبش
تاميــــظـــنتلاو نيـــناوقلا عم قـــفاوـــتت ةفـــصب ةبــساــحـملا هذه
.ةيلودلا سيياقملا عمو رئازجلا يف اهب لومعملا

اميس ال ،ةيطغتلا ةقطنم يف تامدخلا ريفوتلوMSG ةكبش
ةررــــقملا نــــمألاو ةيـــــــعونلاو ماودلا طورـــش ءافــيتــسا لجأ نم

.اذه طورشلا رتفد يف

 اهرفوتو اهتيعونو تامدخلا ةيرارمتسا:٤١ ةداملا

ةيرارمتسالا -٤١.١

تامدخلا ريفوت فيقوت ةصخرلا بحاص عيطتسي ال
ةرهاق ةوق ةلاح يف ّالإ ،طبضلا ةطلس نم قبسم صيخرت نود
.ةيرارمتسالا أدبمل امارتحا كلذو ،انوناق نياعت

ةيعونلا -٤١.٢

تامدخ ريفوتل لئاسولا لك دصرب ةصخرلا بحاص مزتلي
،ةيلودلا ســــيياــــقملل ةقـــباــــطم اهتايوتسم نوــــكت تاــــيعونب
ّةيــكــــلسلا تالاـــــصــــتالل يلودلا داــــحتالا ســـيياـــقم اهـــنم امـــيــــــس ال
ةيعونلا ريياعمل قيقدلا مارتحالاب اضيأ مزتليو ،ةيكلساللاو
.اهّلك ةيطغتلا ةقطنم يف ،يناثلا قحلملا يف ةددحـملا ايندلا

رفوتلا -٤١.٣

ىلع ةعاس٤2 تامدخلا ماود نامض ةصخرلا بحاص ىلع
طسوـتـــم زواجتيّ الأ يغــــــبنيو .مايأ7 ىلـع ماــــيأ7و ةــــعاـــس٤2
عومجم يف ةيدعاق ةطحم ةيلغاش مادعنال ةمكارتملا ةدملا
.ةرهاقلا ةوقلا تالاح جراخ ةنسلا يف ةعاس٤2 ةكبشلا

لجأ نم ةمئالملا ريبادتلا ذاختاب ةصخرلا بحاص مزتلي
.اهتيامحوMSG ةكبش تابيكرتل مئادو مظتنم ريس نامض
ةيــــنــــقتلا لئاـــــسولا لاجآلا برـــقأ يف دــــصري نأ هيلع بــــجيو
صئاقن نع ةمجانلا بقاوعلا كاردتساب ةليفكلا ةيرشبلاو
.اهمده وأ اهلمع فيقوت وأ هتابيكرت

ثلاثلا لصفلا

يراجتلا لالغتسالا طورش

نيرئازلا نيقفترملا لابقتسا:5١ ةداملا

نأ ةصخرلا بحاص نكمي ،نوناقلا نم6٠1 ةّداملل اقبط
نيلماعتملا عم ينطولا لاوجتلا تاقافتا تقو يأ يف مربي
ةحوتفملا ةلاقنلا ةينورتكلإلاتالاصتالا تاكبشل نيرخآلا
هذه قلعتتو .كلذ يف ءالؤه بغر اذإ رئازجلا يف روهمجلل
ىلع مـهـنـم دـحاو لـك نـئاـبز لاـبـقـتسا تاـيـفــيــكــب تاــقاــفــتالا

.نيرخآلا تاكبش

ةقفاوملا دصق طبضلا ةطلس ىلع تاقافتالا هذه ضرعت
بايغ ةلاح يف هيلع اقفاوم قافتالا ربتعيو .اهيلع ةقبسملا

خيرات نم ءادتبا ،)2( نيرهش لـــجأ يف طـبــضلا ةــطلـــس نـم در
.هايإ اهغالبإ
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 قيوستلاو تافيرعتلا ديدحـت:٠٢ ةداملا

تافيرعتلا ديدحـت -٠٢.١

ةقلعتملا امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا ماكحأ ةاعارم عم
ةصخرلا بحاص ديفتسي ،ةيسفانتلا ريغ تاسرامملاو لامعألاب
:نم صوصخلا ىلع

،هيكرتشمل ةمدقملا تامدخلا راعسأ ديدحت يف ةيرحلا–

،ةفيرعتلا ديدحتل ةيلامجإلا ةموظنملا طبض يف ةيرحلا–
تاضـيـفـخت ىلـع يوتـحت نأ اـهـناــكـمإـب يتـلا ةـموـظنـملا هذــه
،ةـكرـحلا مجـحل اـعـبـت

هتكبش ميظنت يفو قيوستلل هتسايس ديدحت يف ةيرحلا–
.عيزوتلل

.طبضلا ةطلس ىلإ كلذ نع تامولعملا مدقت

تامدخلا قيوست-٠٢.٢

ةيدقاعتلا هتاقالع راطإ يف ،صرحي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
نيلوانملا ءالؤه تامازتلا مارتحا ىلع ،نيلمتحم نيلوانم عم
:يتأي ام ىلإ ةبسنلاب

،نيكرتشملا ةلماعم يفو ذافنلا يف ةاواسملا–

.نيكرتشملا نع اهزوحي يتلا تامولعملا ةيرس مارتحا–

ةـيــلوؤسـمـب ،لاوــحألا عيـمـج يـف ،ةـصـخرـلا بــحاـص ظـفتـحـي
.هـنـئاـبزـل تاـمدــخلا ريــفوـت

ةفيرعتلا ديدحـتو ةرتوفلا ئدابم:١٢ ةداملا

ةرتوفلا أدبم -١٢.١

كرتـشمل ءادـنـلا ةـفـلـك نوـكـت ،يرـئازـجلا مـيــلقإلا لــخاد يـف
ىلع لماكلاب ةدــّيــقم– ةــلاـقــن وأ ةـتـباـث ةـــكـبـش يـف– يـفـتاـه
.يدانملا زاهج

ديدحتو ةرتوفلا ئدابم ،يرئازجلا ميلقإلا جراخ ،قبطت
.ةيلودلا لاوجتلا تاقافتا يف اهيلع صوصنملا ةفيرعتلا

ريعستلا تازيهجـت -١٢.٢

قيبطتب ةرفوملا تامدخلا نع ةروتاف ةصخرلا بحاص مدقي
موـقـي ،ةـياـغـلا هذـهـلو .اـقـيـقد اـقـيـبـطـت ةروشنملا تاـفـيرـعـتـلا

:يتأي امب ةصخرلا بحاص

يف ةرم ،ققحتيو ريعستلا ةموظنم ةيقوثوم بقاري )أ(
نيزختل ةمدختسملا زكارملا تازيهجت نم ،لقألا ىلع ،ةنسلا
،ريعستلا ليجستو ريعستلل ةمزاللا تايطعملا

هتازيهجت عيــسوتو ةـــنرـــصع جـــمارـــب راـــطإ يف عــــضي )ب(
فرعت نأ اهنأش نم ريعستلل ةزهجأ ،ليوحتلاب ةصاخلا
،ةقبطملا تافيرعتلا تائف نم ةئف لكل ةرعسملا غلابملا

ليصافت ريفوتب كلذو ريتاوفلل ريربت ةموظنم عضي )ج(
يلمعتسم ءانثتساب ،هيكرتشم عيمجل ةيلودلا تاملاكملا نع
،قبسملا عفدلا تاذ تاقاطبلا

تاملاكملا نع ةلماك ليصافت ،ريتاوفلل ريربتك ،رفوي )د(
كلذ ىلع لوصحلل بلطب نومدقتي نيذلا هيكرتشم عيمجل
،ةيفاضإلا ةمدخلا هذه رعس ديدست نولبقي نيذلاو

،اـمـهـب لوـمـعملا مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلـل اـقـبـط ،ظـفـتـحـي )ـه(
نئابزلا تاباسح يف ةلجسملا تايلمعلابو ةرتوفلا رصانعب
.ةيدرفلا

ريتاوفلا ىوتحم -١٢.٣

ىلع ،تامدخلل ةبسنلاب ةصخرلا بحاص ريتاوف نمضتت
:يتأي ام ،لقألا

،يديربلا هناونعو نوبزلا مسا–

،ةرتوفملا تامدخلاو طوطخلا عجرم–

،ةرتوفلا ةرتف–

كارتشالا رعس)1( نّمضتي ةرتوفلا نع لصفم ضرع–
ةدم( ةرتوفملا تايمكلا )3(و فيراطملا ريجأت رعس )2( وأ
ةمدخ لكل يدعاقلا مسرلا ةفيرعتو )ةيدعاقلا موسرلا ددع وأ

 ،تامدخلا نم

.ديدستلا طورشو ىصقألا لجألا–

ةرتوفملا تامدخلا ديرفت -١٢.٤

نوكت وأ اهريغ نع ةلصفنم ةفصب ةمدخ لك ةرتوف دعت
ةقلعتملا ةرتوفلاب ةنراقم حوضو لكب ةدرفم ،لقألا ىلع
.ةصخرلا بحاص اهمدقي ىرخأ تامدخب

تاجاجتحالا -5.١٢

،طبضلا ةطلس فرصت تحت عضيو ةصخرلا بحاص لجسي
ةطبترملا كلت اميس ال ،تاجاجتحالا عيمج اهبلط ىلع ءانب
هذه نع ةمدقملا ةبوجألاو تامدخلا نأشب ةرداص ريتاوفب
ىلع ،ةــنسلا يف ةرــم ،طــبضلا ةــطــلس غــّلــبــيو .تاــجاــجــتــحالا
ةبوجألاو ةملتسملا تاجاجتحالل يئاصحإ ليلحتب ،لقألا
.ةاطعملا

تاعزانملا ةجلاعم -١٢.٦

تاعزانملا ةجلاعمل ةفافش تاءارجإ ةصخرلا بحاص عضي
عالطالل اهمدقيو هيكرتشمو ةصخرلا بحاص نيب ةمئاقلا
.طبضلا ةطلس ىلإ
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عبارلا لصفلا

تامدخلا لالغتسا طورش

مهتيامحو نيقفترملا ىلع فرعتلا :٣٢ ةداملا

فرعتلا -٣٢.١

عــفدلا ةــــقاــطب زئاـــح وأ كرـــتـــشم وأ نوـــــبز لـــك ىلع بـــــجي
فرعت عوــضوـــم نوــــــكي نأMISU وأMISقـــــحاللا وأ قـــبـــسملا
:ةيتآلا رصانعلا صوصخلا ىلع نمضتي قيقد

،بقللاو مسالا–

.ةيمسر فيرعت ةقيثو نم ةخسن–

ةقاطب )ليغشتلا ءدب( ليعفت لبق فرعتلا اذه متي نأ بجي
MISوأ MISUنم161 ةداملل ًاقبط ،ىرخأ ةمدخ يأ ميدقت وأ

.نوناقلا

ىلع فرــــعــــتــــلا ءارــــجإ عضو ىلع ةصخرــــلا بحاص رــــهسي
عضوتو .لافطألا فرط نم ةلمعتسملاMISU وأMIS تاقاطب
متيو .يصولا وأ يلولا باسح ىلعMISU وأMIS تاقاطب
خيراتو بقللاو مسالا( لفطلا تانايب ىلع حوضوب فرعتلا
ةدصرأ ليدعت نم يصولا وأ يلولا نيكمت بجيو .)داليملا

ةبقارملا ةسرامم نم هنيكمت بجي امك ،لفطلا تارايخو
.ةصخرلا بحاص اهرّفوي ةمدخ ربع ةيوبألا

يوتحت ةيمقر تانايب ةدعاق ظفحو دادعإب لماعتملا مزلي
:هيكرتشم عيمجل ةبسنلاب كلذو اهركذ يتآلا تامولعملا ىلع

،بقللاو مسالا –

،داليملا ناكمو خيرات –

،ينطولا فيرعتلا مقر –

.كارتشالا خيرات –

نيكرتشملا ةيامح -٣٢.٢

مقرلا ىلع فرعتلا ديمجت -٣٢.٢.١

ديمجت ةفيظو هنئابز عيمج ىلع ةصخرلا بحاص حرتقي
ةموظنم رّفويو بولطملا زاهجلا نم مهمقر ىلع فرعتلا

.ةفيظولا هذه ءاغلإل ةصاخ

عباطلا تاذ تانايبلاو تامولعملا ةيامح -٣٢.٢.٢
يصخشلا

ةيامح نامضب ةليفكلا تاءارجإلا ةصخرلا بحاص ذختي
يتلا يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلاو تامولعملا ةيرسو
ىلع فرــــعـــتلا ةدـــــحو يف اــهـــجردـــي وأ اهـــجلاــــعي وأ اـــــهزوــــــــحـــي
قبـــســـملا عـــفدلا ةــــحيرش نيزئاـــحلا هـــنئابز وأ نيــكرـــتــــشملا
ةينوناقلا ماكحألا مارتحا عم كلذوMISU وأMIS قحاللا وأ

.اهب لومعملا ةيميظنتلاو

ةدحاو ةعزانم ةــجلاـــــعم دـــنع ،طبـــضلا ةطــــلس تـــــظــــحال اذإ
ةصخرلا بحاص وكرتــشم اهيلع اهـــــضرع ةديدع تاـــعزاـــــنم وأ
مزلت نأ اهناكمإبف ،قبطم ريغ وأ صقان ءارجإلا نأ ،ميكحتلل

تايفيك وأ ءارجإلا اذه فييكتب ،ببسم رارقب ،ةصخرلا بحاص
ةعجارـــم ىلع ةصــــخرلا بــحاـــص رـــبـــجت نأ اهنكمي امك ،هقيبطت
.سيسأتلا ةصقان وأ ةسسؤملا ريغ هتارارق

قيثوتلا ةموظنم -7.١٢

يفMSG هتكبش لوخد نم ءادتبا ،ةصخرلا بحاص عضي
ةيراجتلا تايطعملا نيزختل ةيتامولعم ةموظنم ةمدخلا

.تاليصحتلا ليجستو ةرتوفلا تايطعمو

تافيرعتلا نالعإ:٢٢ ةداملا

تافيرعتلا رشنو روهمجلا مالعإ -٢٢.١

هطورشبو هتافيرعتب روهمجلا ملعي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
.تامدخلا ضرعب ةصاخلا ةماعلا

ةئف لك ريفوت تافيرعت رشني نأ ةصخرلا بحاص ىلع
لك حيلصت وأ فييــكـت وأ ةـناـــيـــص وأ لـــصو ةـــمدــــخ تائف نم

.هتكبشب لوصوم يفرطم زيهجت

نالعإلا طورش -٢٢.٢

فورـظـلا يف تاـفـيرـعـتــلا نالــعإ ةــنــمضتملا ةرــكذملا دــعــت
:ةيتآلا

لبــــق ،طبـــضلا ةـــطـــلس ىلإ ةرــــكذـــملا نـــم ةــــخـــسن لسرت )أ(
رييغت لك لوعفم نايرـــس نم ،لـــقألا ىلع ،اــــموــــي )٠3( نيــــثالث
بحاص ىلع ضرــفــت نأ طــبضلا ةـــطـــلس ناـــكـــمإبو .بقـــترـــم
هتاــمدـــخ ةفـــيرـــعت يف ريـــــيــغت لك يف رــــظــــــنلا ةداـــعإ ةـــــصـــــخرلا
هذـــــــــه نأ نّيبت نإ ،تاــمدـــخلا هذـــه عـــيب طورـــش يف ريــــيغت وأ
ئداـبـمو ةـعورشملا ةسفاـنملا دــعاوــق مرــتحت ال تارــيــيــغــتــلا

.ةينورتكلإلاتالاصتالا تامدخل ةينطولا تافيرعتلا ديحوت
ىلإ لاسرإلل اموي )٠3( نيثالثلا لجأ ،ةلاحلا هذه يف ،صلقيو

،مايأ )8( ةينامث هاندأ لجأ ىلإ طبضلا ةطلس

فرصت تحت ةيئاهنلا ةركذملا نم ةخسن عضوت )ب(
بحاصل تنرتنالا عقوم يفو ةيراجت ةلاكو لك يف روهمجلا
،ةيرح لكب اهيلع عالطالا دصق ةصخرلا

نم ةخسن كلذ بلطي صخش لك ىلإ ثعبت وأ مّلست )ج(
،اهنم تاسبتقم وأ ةيئاهنلا ةركذملا

اهلوعفم نايرس خيراتو ةديدجلا تافيرعتلا نّيبت )د(
.تافيرعتلا ىلع رييغت أرط امّلك حوضو لكب
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ءافعضلا صاخشألاو لافطألا ةيامح ريبادت -٣٢.٢.٣

ةيميظنتو ةيجولونكت ،لولح عضوب ةصخرلا بحاص مزتلي
،مهيدل ةمدخلا ةيقرتلو هنئابز ىلع اهضرعل ،صوصخلا ىلع
نيدوجوملا ءافعضلا صاخشألا وأ مهلافطأ ةيامحب مهل حمست

تايوتحم وأ تاهجو ىلإ ذافنلا دييقت ربع كلذو مهتياصو تحت
 .اهيف بوغرم ريغ

تاملاكملا ةيّرس -٣٢.٣

نأ اهنأش نم يتلا ريبادتلا ذاختاب ةصخرلا بحاص مزلي
نع اهزوــــــحي يتلا تاـــمولعـــملاو تاـــملاـــكملا ةيّرـــس نمـــضت
ضارتعا ضرغب تابــــيترت يأ عضوب حمـــسيّ الأو ،هيكرــــتشم
تالــــصوـــلاو ةيـــفـــــتاهلا تاــــــملاــــــكــــملا ةـــبــــقارــــــم وأ تالاــــصــــــتالا

نم قبسم نذإ نود ةيـنورتــــكلإلا تالداــــبـــملاو تاــــثداــــحـملاو
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ةيئاضقلا ةطلسلا

يتلا تامازتلالا ىلع هناوعأ علطي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
ةلاح يف اهل نوضرعتي يتلا تابوقعلا ىلعو ،اهل نوعضخي
.تايطعملاو ةيتوصلا تاملاكملا ةيّرس مارتحا مدع

تامدخلا ةيدايح -٣٢.٤

ىوــتـــحم ءازإ هـــتاـــمدـــخ داـــيـــح ةــــصـــخرلا بــــحاـــص نــــمـــضـــي
 .هتكبش ىلع ةلسرملا تامولعملا

نامضل ةيرورضلا تاءارجإلا عيمج ذاختاب اضيأ مزتليو
.هتكبش ىلع ةلسرملا لئاسرلا ىوتحم ءازإ هيمدختسم دايح
ةعيبط تناك امهم ،زييمت نود تامدخلا ةياغلا هذهل مدقيو
نـمضيـل ةـعـجاـنـلا تاـبـيـترـتـلا ذـخـتـيو ،ةـلسرملا لـئاسرـلا

.اهتمالس

ينطولا عافدلا لجأ نم ةمزاللا تاميلعتلا:٤٢ ةداملا
يمومعلا نمألاو

تاطلسلا رماوأل بيجتسي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
يتلا تاميلعتلا مارتحا لجأ نم لاجآلا برقأ يف ةصتخملا

ةطلسلا تايحالصو ،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلا اهضرفي
قلعتي اميف ةصاخ ،ةيرورضلا لئاسولا مادختساب ةيئاضقلا

:يتأي امب

قـــطاــــنم يف ةــــيــــنورـــتــــكلإلاتالــــــصاوــــملل تالصو ءاشنإ–
،ةبوكنملا قطانملا يف وأ تايلمعلا

ةـــلاـــح يف تاكــــبشلا لامعتـــسا نأشب تاــــيولوألا مارــــتحا–
،ئراوطلا تالاح يف وأ عازن

ةفلكملا حلاصملاب ةصاخلا تاكبشلا عم ينيبلا ليصوتلا–
،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلاب

،يلخادلا نمألا تايجاحل ةيساسألا تآشنملا ريخست–

ينطولا ىوتسملا ىلع ةمتهملا تائيهلل هنوع ميدقت–
،ةيــــنورـــتكلإلاتالاـــــصتالا تاــــموـــظـــنم نـــمأو ةـــيامـــح لئاـــسمب
)2(وهتازيهجت ىلإ ذافنلاو ينــيبلا ليـــصوتـــلاب)1( حامــــسلاب
ىدل ةدوجوملا ىرخألا تامولعملاو تايقاطبلا ىلإ ذافنلاب

،ةصخرلا بحاص

تالاسرإلا عاطقنا وأ ةمدخلل يلكلا وأ يئزجلا عاطقنالا–
ةراسخو مءالتي ضيوعت عفد ةطيرش ،ةيئابرهكلا ةيكلساللا

.عاطقنالا اذه نع ةمجانلا لامعألا مقر

ةدراولا لامعألا يف هتمهاسم نع ةصخرلا بحاص ضوعي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ

ةقلعتملا ثادحألا لجس ةماقإب ةصخرلا بحاص مزلي امك
نوديو .ةصخرلا راطإ يف هيكرتشم ىلإ ةمدقملا تامدخلا ىلإ ذافنلاب

لالخ اهعبتت نمضت ةقيرطب ذافنلا خيرات لجسلا اذه يف
اهب ةلصتملا تامولعملا لك ،ضرغلا اذهل ،ددحيو .ةنس ةرتف
تامدخو ،ةريصقلا لئاسرلا ةمدخو ،تاملاكملا لجس لثم
ةعاسو خيراتو ،كرتشملا فيرعتو ةددعتملا طئاسولا تاذ
نــــم ّالإ تاــــموــــلعــملا هذـــه ىلع عالــــطالا نـــكـــمي الو .تالداــــبملا

تاطلسلا نم نذإ ىلع ءانب انوناق ةلوخملا نمألا حلاصم فرط
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ةصتخملا ةيئاضقلا

ةنرفشلاو زيمرتلا:5٢ ةداملا

ةصاخلا هتاراشإ ريفشتب موقي نأ ةصخرلا بحاص نكمي
ماكحألا مارتحا يف زيمرت ةمدخ هيكرتشم ىلع حرتقي نأ وأ/و
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا

لئاسوو قرط ،طبضلا ةطلس ىدل عدوي نأ ،كلذ عم ،هيلعو
.تاموظنملا هذه ليغشت لبق اهزيمرتو تاراشإلا ةنرفش

تامدخلا ىلإ ماعلا ذافنلا يف ماهسإلا ةيمازلإ:٦٢ ةداملا
ةئيبلا ةيامحو ميلقإلا ةئيهت يفو

ماهسإلا أدبم -٦٢.١

هصوصنـلو نوـناـقـلـل اـقـيــبــطــت ،ةصخرــلا بحاص مــهاسي
تالاصتالا تاـمدـخ ىلإ ماـعـلا ذاـفـنـلا ءاـبــعأ يف ،ةــيــقــيــبــطــتــلا
.ةئيبلا ةيامحو ميلقإلا ةئيهت يف مهاسي امك ،ةينورتكلإلا

ماعلا ذافنلا قيقحـت يف ةكراشملا -٦٢.٢

،لماشلا ذافنلا ءابعأو ماهم يف ةصخرلا بحاص ةمهاسم دّدحت
لامـعأ مــــقر نم %3  ـب ةئيبلا ةيامحو ةيميلقإلا ةئيهتلا يفو
.لماعتملا

،ضورعلا بلط ةيلمع يف مهاسي نأ ةصخرلا بحاص نكمي
ذافنلا ماهم زاجنإ يف كراشيل ،طبضلا ةطلس نع ةرداصلا
.ماعلا
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،ةيرشبلا حاورألا ىلع ظافحلا–

،ينطولا كردلاو ةطرشلا تالخدت–

.قئارحلا ةحفاكم–

تامولعم ئراوطلا حلاصمل اناجم ةصخرلا بحاص لسري
.لصتملا عقوم ديدحت

ئراوطلا تاططخم -٨٢.٢

تائيهلا نع نيلوؤسملا عم رواشتلاب ةصخرلا بحاص دعي
،ةيلحـملا تاطلسلا عمو ةيلاجعتسالا تافاعسإلاب ةفلكملا

نم ةيلاجعـــتسا ةـــمدـــخ ريـــفوت دـــــــصق تابــيترتو تاططخم
عـــيرـــسلا اهلـــيغــــشت ةداــــــعإ وأ ةينورتكلإلاتالاصتالا تامدخ
.ةصتخملا تاطلسلا نم بلطب وأ هنم ةردابمب كلذ لك ذفنيو

تامدخلا ليغشت ةداعإل ةيلاجعتسالا تاءارجإلا -٨٢.٣

ليصوتلا تاءادأ اميس ال ،تامدخلا ريفوت عطقني امدنع
ذختي ،ةيئانـــــثتسا رارـــضأ بـــبسب تاعـــسلا ريــــجأـــتو يــنـــيبلا

ليغشت ةداعإ لجأ نم ةمزاللا ريبادتلا لك ةصخرلا بحاص
ةــيوــلوألا ةــلاحلا هذـــه يف حـــنـــمـــيو .لاـــجآلا برـــقأ يف ةـــمدخلا

ماهم ذيفنت يف ةرشابم دعاست يتلا تالصولا ليغشت ةداعإل
.ةيلاجعتسا تافاعسإ ريفوتب ةمزتلملا تارادإلا وأ تائيهلا

سماخلا لصفلا

 تامهاسملاو ىواتألا

ةيكلساللا تابذبذلا صيصختب ةصاخلا ىواتألا:٩٢ ةداملا
اهتبقارمو اهرييستو ةيئابرهكلا

ىواتألا أدبم -٩٢.١

لـــــباــــقم يفو ،امــــهب لوــــمعملا ميظـــــنتلاو عيرــــــشتلل اقفو
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا ةبقارمو رييستو صيصخت
بحاص عضخي ،صوـــــــصــخلا هـــجو ىلع ةــــيزـــترـــهلا تاـــــبذــــبذلاو
تابذبذلا صيصختب ةقلعــتملا ةواـــتإلا دـــيدـــست ىلإ ةـــصـــخرلا

.اهتبقارمو اهرييستو

غلبملا -٩٢.٢

ةقلعتملاو92.1 ةطقنلا يف اهيلإ راشملا ةواتإلا غلبم يوتحي
:يتأي ام ىلع ،اهتبقارمو اهرييستو تابذبذلا صيصختب

ةرشع:تابذبذلا ةبقارـــمو صــــيـــصــــخــتل ةـــيوـــنـــس ةواـــتإ–
،ةدحاولا ةانقلل يرئازج رانيد )٠٠٠.٠٠٠.٠1( نييالم

ةيكلساللا تآشـــنملا ةبـــقارـــمو ريـــيســـتل ةيوـــنـــس ةواتإ–
ةطحم لك نع يرئازج رانيد )٠٠٠.3( فالآ ةثالث:ةيئابرهكلا

.ةيدعاق

نع ةعجارم لحم نيتواتإلا نيتاه غلبم نوكي نأ نكمي
يلماعتم نيب ةاواسملا ئدابم مارتحا لظ يفو ميظنتلا قيرط

.زييمت نودو عاطقلا

تاداشرإلا ةمدخو ليلدلا:7٢ ةداملا

ماعلا نيكرتشملا ليلد -7٢.١

ةرقفلا ماكحأ مارتحا طرشبونوناقلا نم321 ةداملل اقفو
ةفلـــكـــملا ةئـــيـــهلا ،اـــــناــجـــم ،ةـــصــــخرلا بـــحاص غلبي،هاندأ72.3
ربوتكأ13 هاصقأ لجأ يف ،نيكرتشملل ماعلا ليلدلا زاجنإب
هــــيـــكرــــــتـــشــــم ةـــمئاـــقب ،ليــــلدلا زاـــجـــنإ ةـــنــس نــم مرــــصـــنــــملا

دصق ،مهنهمب ،ءاضتقالا دنعو مهئادن ماقرأبو تامدخلا يف
ناعضوي تاداشرإ ةحلصمو ماع ليلد ءاشنإ نم نيكمتلا

.روهمجلا فرصت تحت

ةيفتاهلا تاداشرإلا ةمدخ -7٢.٢

ةمدخ تاـمدـــخلا يف كرــــتـــشم لكل ةـــصـــخرلا بــــحاـــص رفوي
،لوصحلاب حمست ،رجألا ةعوــــفدم ســـكلتو ةيـــفتاه تاداــــشرإ
:يتأي ام ىلع ،لقألا ىلع

نــم اــقالــطــنا تاــمدخلا يف نيكرــتشملا فــتاوـــه ماـــقرأ–
،مهئامسأو مهباقلأ

يلماعتم نم لماعتم لك تاداشرإ ةمدخ فتاه مقر–
اينيب ةلوصوملا ةينورتكلإلاتالصاوملل ةيمومعلا ةكبشلا

.MSG ةكبشب

ةيفتاه ةدعاسم ةصخرلا بحاص تاداشرإ ةحلصم مدقت
كئـــــلوأ كلذ يف نــــمب نيلـــماـــعــــتملا لك تاداـــشرإ حــــلاـــصم ىلإ
تاملاكملا تابلط حاجنإ لجأ نم كلذو ،جراخلا يف نوميقملا
.نيلماعتملا ءالؤه تاكبش نع ةرداصلا

ذفانم نيرخآلا نيلماعتملل كلذك ةصخرلا بحاص نمضيو
ليصوتلا دقع راــطإ يف تاداـــــشرإلاب ةــــصاــــخلا هتـــحلـــصـــم ىلإ
.مهنيب مربملا ينيبلا

تامولعملا ةيّرس -7٢.٣

دعاست يتلا تامولعملا مادختسا ةصخرلا بحاص نكمي
نيكرتشملل ماعلا ليلدلا دادعإ يفو يفتاهلا مالعتسالا ةمدخ
.كرتشملا نم نذإ دعب

كرـــتشملا نذإ ىلع لوصحلاـــب ةصخرـــلا بحاص مزـــتــــلــــي
.ماعلا ليلدلا يف تامولعملا هذه لاخدإ لبق ،هالعأ روكذملا

ئراوطلا تاءادن:٨٢ ةداملا

ريفوتلاوئراوطلا تاءادنل يناجملا ليصوتلا -٨٢.١
لصتملا عقوم ديدحـت تامولعمل يناجملا

ةيمومعلا حلاــصملا فرــــط نم ةلـــسرـــملا تامولــــعملل اعبت
نــم برــقألا بساــنملا زــكرملا ىلإ اــناــجــم لصوــت ،ةــيـــنـــعملا
بحاص ةكبش يلمعتسم نم ةدراولا ئراوطلا تاءادن ،يدانملا
ىلإ ةــهــجوملاو ىرــخأ تاـــكـــبش يلمـــعـــتسم نـــم وأ ةصخرـــلا

:يتأي امب ةفلكم ةيمومع تائيه
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ميقرتلا ططخم رييستب ةقلعتملا ةواتإلا :٠٣ ةداملا
لاجم يف سييقتلاو نيوكتلاو ثحبلا يف ةمهاسملاو
ةينورتكلإلاتالاصتالا

أدبملا -٠٣.١

قــلـعـتت ةواــتإ )1( دــيدــسـت ىلإ ةـصـخرـلا بــحاـص عضـخـي
يتلا طبضلا تامدخ رجأ لــمـشتو مـيـقرـتـلا طـطخـم ريـيـستـب
نيوكتلاو ثحبلا يف ةمهاسم )2(وطبضلا ةطلس اهيدؤت
.ةينورتكلإلاتالاصتالا لاجم يف سييقتلاو

غلبملا -٠٣.٢

بحاصل ىطعت ،ةمهاسملا هذهو ةواتإلا هذهب قلعتي اميف
:ةيتآلا تانامضلا ةصخرلا

ةـقـلــــــــعــتـملا ةواـــتإلل يوـــنــــــسلا يلامـــجإلا غلـــــبـــــملا ددــــحــي–
ةصخرلا بحاص هل عضخي يذلا ميقرتــلا ططـــخم رـيــــيـــــــسـتـب
،لماعتملا لامعأ مقر نم %2,٠ ـــب

ةيوــنـــسلا ةمــــهاســــملل يونسلا يلاـــمجالا غلـــبملا ددــــحي –
تالاصتالا لاجم يف سييقتلاو نيوكتلاو ثحبلاب ةقلعتملا
مقر نم %3,٠ ـــب ةصخرلا بحاص هل عضخي يذلا ةينورتكلإلا
 .لماعتملا لامعأ

عــيــمــج فرــط نــم ةــمـــهاسملا هذـــهو ىواـــتألا هذـــه ددستو
كلذو ،رئازـــجلا يف ةينورتـــــكلإلاتالاــــصتالا عاـــطـــق يلـــماــــعتم

امنودو عاطقلا يلماعتم نيب ةاواسملا ئدابم مارتحا لظ يف
.زييمت

ةيلاملا تامهاسملاو ىواتألا ديدست تايفيك:١٣ ةداملا
ةيرودلا

ديدستلا تايفيك -١٣.١

ةقحتسملا ةصخرلا بحاص تامهاسمو ىواتأ ددستو ررحت
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،اذه طورشلا رتفد بجومب
.امهب

ةبقارملاو ليصحتلا -١٣.٢

بحاص ىدل ىواتألا هذه ليصحتب طبضلا ةطلس فلكت
بحاص اهب يلدي يتلا تاحيرصتلا كلذك بقارتو .ةصخرلا
لكب مايقلا يف قحلاب اهسفنل ظفتحتو ددصلا اذه يف ةصخرلا

دنعو ،نيــــمزال اــــمـــهارت قـــيـــقـــحت لــــكبو عــــــــقوـــملا يف شــيــتفت
تاحيضوت عمج دعب تاليدعتب طبضلا ةطلس موقت ،ءاضتقالا

.ةصخرلا بحاص

ةيطغتلا تامازتلاب لالخإلا ةلاح يف تادايزلا -١٣.٣

تامازـــتلا ذيـــفنـــتب ةــــصــخرلا بـــحاــــصّ لـــخأ اذإ اـــم ةلاـــــح يف
،ثلاثلا قحلملا بجومب ةددحـملا ةيونسلا ةيميلقإلا ةيطغتلا

تادايزل لماعتملا ضرعتي ،”ءافعإلا فورظ“ دوجو ءانثتسابو
غلبملا نأ حضوي هنأ ريغ ،ثلاثلا قحلملا يف اهغلبم ددحي
نم لاح يأ يف ،زواجتي نأ نــــكمي ال تاداـــيزلا هذـــهل مكارتملا
.يكيرمأ رالود نويلم٠٠2 ،لاوحألا

بحاص مكحت نع جراخ فرظ لك ”ءافعإلا فورظ“ نم مهفي
نأ عــــنـــمي ،ةصــــخرلا بـــــحاــــص ةيانـــع لك مــــغر ،يذلا ةـــصخرلا

ريوطتو ةكبشلا طسب ةعّقوتم ريغ وأ ةيداع ريغ ةفصب رخؤي
.طورشلا رتفد يف ةررقملا لاجآلا نمض ةيميلقإلا ةيطغتلا

)2(و ةرهاقلا ةوقلا فورظ )1( ةصاخ فورظلا هذه نمضتتو
تازيــــهـــجت وأ يمدــــختـــسم نمأ ســــمت ةريـــطخ فورـــــظ دوـــــجو

.هيلوانم وأ ةصخرلا بحاص

هذه يف ةصخرلا بحاص اهل عضخي يتلا تادايزلا نوكت
مايأ لالخ ،يرئازجلا رانيدلاب ةيلكو ادقن ءادألا ةبجاو ،ةلاحلا
فرط نم ،ةصخرلا بحاص راعشإ دعب )٠1( ةرشعلا لمعلا

مارتحا يف هريصقت تبـــثـــي يذلا رــــضـــحـملاب ،طـــبـــضلا ةـــطـــــلس
.ةيميلقإلا ةيطغتلاب ةصاخلا ةيونسلا هتامازتلا

لبق نم تامهاسملاو ىواتألا ليصحـت تايفيك -١٣.٤
طبضلا ةطلس

ةقيرطلاب تامهاسملا هذهو ىواتألا هذه ديدست ىرجي
:ةيتآلا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا صيصخت نع ىواتألا –
:اهتبقارمو اهرييستو هالعأ92 ةداملا يف ةروكذملا

نم دتمت ةرتفل يونس ساسأ ىلع ىواتألا غلبم ددحي *
عم بسانتي ليدعت لحم نوكتو ،ربمسيد13 ىلإ يفناج لّوأ
بحس وأ صيصخت ةلاح يف العف ةبستحـملا ةينمزلا ةدملا

يفناج13 هاصقأ لجأ يف ىواتألا ديدست ىرجيو .ةنسلا لالخ
،ةيلاوملا ةنسلا نم

تامهاسملاو ميقرتلا ططخم رييستب ةقلعتملا ىواتألا –
لاجم يف سييقتلاو نيوكتلاو ثحبلاو ةماعلا ةمدخلا يف

 :٠3و62.2 نيتداملا يف ةروكذملا ،ةينورتكلإلاتالاصتالا

اــــيوـــنـــس تامـــهاســـملا هذـــهو ةواـــتإلا هذه ديدــست ىرجي *
.ةيلاوملا ةنسلا نم وينوي٠3 هاصقأ لجأ يف

موسرلاو قوقحلاو بئارضلا :٢٣ ةداملا

.اهب لومعملا ةيئابجلا ماكحألل ةصخرلا بحاص عضخي
ةررقملا موسرلاو قوقحلاو بئارضلا لك ديدست ،يلاتلاب ،هيلعو

 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف
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اميس ال ،ةحونمملا دراوملا لامعتسا لوح تامولعم–
،ماقرألاو تابذبذلا

رتفد اهيلع صني ىرخأ ةقيثو وأ ىرخأ ةمولعم ّلك–
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلاو اذه طورشلا

يونسلا ريرقتلا -5٣.٣

ةطلس ىلإ ايونس مدقي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي
لك ةياهن نم ءادتبا ،رهشأ )3( ةثالث هاصقأ لجأ يف طبضلا

افوشكو ،خسن)8( ينامث يف ايونس اريرقت ،ةيعامتجا ةنس
.اهيلع اقداصم ةيونس ةيلام

لوح ةلصفم تامولعم يونسلا ريرقتلا نمضتي نأ بجي
:ةيتآلا بناوجلا

ةنسلا لالخ ةصخرلا عوضوم تامدخلاو ةكبشلا ريوطت–
،ةكبشلا ةيطغتو ةمدخلا ةيعون مييقت كلذ يف امب ،ةريخألا

ةررــــقملا تاــــمازتلالا ذيــــفنت يف للــــخ لك لوـــــح حورش–
.للخلا حيحصت تقو لوح ريدقت كلذكو ،اذه طورشلا رتفد يف

بحاص ةدارإ نع ةجراخ فورظ نع اجتان للخلا اذه ناك اذإو
،كلذ رربي دنتسم لك جردي نأ هيلع بجيف ،ةصخرلا

ةبسنلاب تامدخلاوMSG ةكبش لالغتسا ذيفنت ططخم–
 ،ةلبقملا ةنسلل

اهبلطت وأ ةمئالم ةصخرلا بحاص اهاري ةمولعم ةيأ–
،طبضلا ةطلس

،ةصروبلا يف ةجردم ةكرش ةصخرلا بحاص ناك اذإ–
لامسأر كالتما دح يف ،مهاسم لك هلجسي زايتجا لك ركذي

)...خلإ ،%٥1 ،%٠1 ،%٥(٥ ـل فعاضم نوكي ،ةصخرلا بحاص
.قبطملا ةصروبلا ميظنتل اذيفنت كلذو

ةبقارملا -5٣.٤

،كلذب امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا صخري امدنع
،تاقيقحت ةصخرلا بحاص ىدل يرجت نأ طبضلا ةطلس نكمي

طبر مزلتست وأ ةرشابم تالخدت مزلتست يتلا كلت اهيف امب
اهناوعأ قيرط نع امإ ،ةصاخلا هتكبش ىلع ةيجراخ تازيهجت

،اهفرط نم لهؤم صخش يأ قيرط نع امإو ،كلذب نيفلكملا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحـملا طورشلا قفو كلذو
.امهب

ةقبطملا ماكحألاب لالخإلا:٦٣ ةداملا

ةـقـلـعـتملا تاــمازــتــلالاــب ةصخرــلا بحاص لالــخإ ةــلاــح يف
اذه طورشلا رتفدل اقفو ،هتامدخوMSG ةكبش لالغتساب
ةصخرلا بحاص ضرعتي ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتللو
،ركذلا ةفلاس صوصنلا يف ةررقملا طورشلا نمض تابوقعلل
.ةلمتحـملا ةيئاضقلا تاعباتملاب ساسملا نود

سداسلا لصفلا

تابوقعلاو ةبقارملاو ةيلوؤسملا

ةماعلا ةيلوؤسملا:٣٣ ةداملا

ةكبشل نسحلا ريسلا نع لوؤسم ةصخرلا بحاص نإ
MSGاذه طورشلا رتفد يف ةدراولا تامازتلالا مارتحا نعو،
ةيعــيرـــشتلا ماكـــحألاو ئدابــــملا مارتـــحا نع لوؤــــسم هـــنأ اـــمك
.هيلع ةقبطملا ةيميظنتلاو

تانيمأتلاو ةصخرلا بحاص ةيلوؤسم:٤٣ ةداملا

ةيلوؤسملا -٤٣.١

كلذ يف نمب ،ريغلا هاجت هدحو لوؤسم ةصخرلا بحاص نإ
اميف،نوـــناـــقلا ماكـــحأل اقـــفو كلذو ،طبـــــضلا ةطلــــسو ريزولا

،تامدخلا ريـفوـتو ،اـهـلـيـغشتوMSG ةــكــبش ةــماــقإ صخــي
نع ةصاخ مجنت نأ لمتحـملا نم يتلا رارضألا صخي اميفو
نع وأ هيمدختسم صئاقن نع وأ ةصخرلا بحاص صئاقن
.MSG ةكبش صئاقن

نيمأتلا ةيمازلإ- ٤٣.٢

يطغي ،اهتيحالص ةدم ةليطو ةصخرلا لوعفم نايرس روف
هتيلوؤسمو ةينهملاو ةيندملا هتيلوؤسم ةصخرلا بحاص
لالغتساو ةماقإل ةيرورضلا كالمألا سمت يتلا راطخألا نع

يراجلا تآشنملا كلذ يف امب ،تامدخلا ريفوتلوMSG ةكبش
قيرــط نـــع كلذو ،اهــــبـــيكرـــت يراــــجلا تازيهـــــجتلاو اهزاــــجنإ
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا نمض بتتكت نيمأت دوقع
.امهب

ةبقارملاو مالعإلا:5٣ ةداملا

ةماعلا تامولعملا -5٣.١

طبضلا ةطلس فرصت تحت عضي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
ةيرورضلا ةيراجتلاو ةينقتلاو ةيلاملا قئاثولاو تامولعملا
بجوــمب هــيـــلع ةــــضورــــفملا تاـــمازـــتلالا هــــــمارتـــــحا نــــــم دكأـــتلل
.اذه طورشلا رتفدو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا

اهميدقت بجاولا تامولعملا -5٣.٢

ةطلسل ةيتآلا تامولعملا غيلبتب ةصخرلا بحاص مزتلي
ةيعيرشتلا صوصنلا يف ةددحـملا لاجآلاو لاكشألا نمض ،طبضلا

:اذه طورشلا رتفد يفو اهب لومعملا ةيميظنتلاو

قوقحو ةكرشلا لامسأر يف %1 قوفي رشابم ليدعت لك–
،ةصخرلا بحاصب ةصاخلا تيوصتلا

،ةرفوملا تامدخلا عومجم فصو–

،تامدخلا ريفوتب ةصاخلا ةماعلا طورشلاو تافيرعتلا–

،لامعألا مقرو ةكرحلا لوح تايطعم–
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عباسلا لصفلا

ةصخرلا طورش

اهديدجتو اهتدمو ةصخرلا لوعفم نايرس:7٣ ةداملا

لوعفملا نايرس -7٣.١

.ةــــصـــخرلا بــــحاـــص فرـــط نـــم طورـــشلا رـــتفد عـــيقوــت مت
.12٠2 ةنس تشغ٥ خيراتب ذيفنتلا زيح رتفدلا اذه لخديو

ةدملا -7٣.٢

خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ ةدمل ةصخرلا ددجت
.هالعأ73.1 ةداملا يف ددحم وه امك اهلوعفم نايرس

ديدجتلا -7٣.٣

ىدعتت ال تارتفل تارم ةدع وأ ةرم ةصخرلا ديدجت نكمي
ىدل عدوي بلطب كلذو ،تاونس )٥( سمخ اهنم ةدحاولا

لبق ،لقألا ىلع ،ارهش )21( رشع ينثا لبق طبضلا ةطلس
.ةصخرلا ةيحالص ةياهن

اهيف تدعأ يتلا طورشلا نمض ةصخرلا ديدجت متي )أ(
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قفو ،اهيلع قدوصو

ةصخرلا بحاص نأ املاط نوناقلا ةوقب ديدجتلا متي )ب(
MSG ةكبش لالغتساب ةقلعتملا تامازتلالا عيمجل بيجتسي
.طورشلا رتفد يف ةررقملا تامدخلا ريفوتبو

انوناق اببسم ،ديدجت بلطل ضفر لك نوكي نأ بجيو
ةطلس نم حارتقا ىلع ءانب ريزولا هذختي رارق ىلع ابترتمو
.يلام لباقم ليصحت ديدجتلا ىلع بترتي الو .طبضلا

ةصخرلا ةعيبط:٨٣ ةداملا

يصخشلا عباطلا -٨٣.١

.اهبحاصل ةبسنلاب ةيصخش ةصخرلا

ليوحتلاو لزانتلا -٨٣.٢

لزانتلا نكمي ال ،اذه طورشلا رتفد تابيترت ةاعارم عم
طورــــشلا قــــفو الإ ريــــغلا ةدئافل اهلـــيوـــحت وأ ةــــصخرلا نــــع
يذيفنتلا موسرملا نم91 ةداملا يف ةددحـملا تاءارجإلاو
ويام9 قفاوملا22٤1 ماع رفص٥1 يفخّرؤملا٤21–1٠ مقر

ةديازملا ىلع قبطملا ءارجإلا ديدحت نمضتملاو1٠٠2 ةنس
تالصاوملا لاجم يف صخر حنم لجأ نم ةسفانملا نالعإب
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةباثمب ربتعي ،93 ةداملا يف ةروكذملا ماكحألا ةاعارم عم
،ةصخرلا بحاصل ينوناقلا عضولا رييغت ةصخرلا نع لزانت
ءانتقا– جمد ةيلمع رثإ ىلع وأ ةديدج ةسسؤم ءاشنإب اميس ال
.ةسسؤم

ةيمهسألاو ةصخرلا بحاصل ينوناقلا لكشلا:٩٣ ةداملا

ينوناقلا لكشلا -٩٣.١

تاذ ةكرش ةغيص يف لكشتي نأ ةصخرلا بحاصىلع بجي
 .ةروصلا كلت ىلع لظي نأو يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ مهسأ

لبق نم هالعأ ةروكذملا ماكحألاب لالخإلا يدؤي نأ نكمي
.ةصخرلا بحس ىلإ ةصخرلا بحاص

ةصخرلا بحاص ةيمهسأ ليدعت -٩٣.٢

قحلملا يف نيبم وه امك ةصخرلا بحاص ةيمهسأ لكشتت
.قفرملا لوألا

ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةمهاسم ذخأ لك نوكي نأ بجي
،هيدل تيوصتلا قوقح يف وأ/و ةصخرلا بحاص لامسأر يف
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ةفلتخم ماكحأ -٩٣.٣

ذـــــخأ لك طــــــــبــــضلا ةطـــلــــس نم ةقبــــسملا ةقــــفاوــــملل عضخي
عّمجملل ةعبات ةكرش وأ ةصخرلا بحاص هب موقي ةمهاسم
وأ/و لماعتم لامسأر يف ،ةصخرلا بحاص هيلإ يمتني يذلا

اذه نم ةيلمع لك ةاغلم ربتعتو .هيف تيوصتلا قوقح يف
اذهب لالخإلا يدؤيو .ةقبسملا ةقفاوملا هذهب ظحت مل عونلا
،ةصخرلا بحس ىلإ بيترتلا

تارربم نودب صيخرتلا اذه طبضلا ةطلس ضفرت نل
ةدم طبضلا ةطلس توكس لوبق ةباثمب ربتعيو .ةعورشم
.صيخرتلا بلط غيلبت دعب )2( نيرهش قوفت

لماعتم عم رييست دقع ىلع عيقوتلا لماعتملا نكمي ال
.هعّمجم نم اءزج لماعتملا اذه ناك اذإ ّالإ رخآ

ةعــــضاـــخلا تائـــيـــهلا نـــم ةـــعوــمــجــمّ لك عّمـــجـــملاب دـــصــــقـــيو
ةبــــقارـــملا ســـــفن تــــحت ةــــعوـــضوم ،ةبـــقارـــملا وأ ةرـطيسلل
ةبقارملا حلطصم مدــختـــسي اـــمدـــنـــعو.ةكرتــــشم ةـــبـــقارــــم وأ
،اههيجوتو ةئيهلا كلت ةرادإ ةطلس ينعي ام ةئيه ىلإ ةراشإلاب
ةزايح قيرط نع ءاوــــس ،ةرـــشاــبم ريـــــغ وأ ةرـــشابــــم ةروصب
.ىرخأ ةليسو يأب وأ دقع قيرط نع ،تيوصتلا صصح

يلودلا نواعتلاو ةيلودلا تامازتلالا:٠٤ ةداملا

ةيلودلا تايقافتالاو تاقافتالا مارتحا -٠٤.١

ةيلودلا تاقافتالاو تايقافتالا مارتحا ةصخرلا بحاص ىلع
حئاولو تاقافتا اميس ال ،ةينورتكلإلاتالاصتالا لاجم يف

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالل يلودلا داحتالا تابيترتو
ةيكلسلا تالصاوملا يف ةيميلقإلا وأ ةدودحـملا تامظنملاو
.رئازجلا اهيلإ يمتنت يتلا ،ةيكلساللاو

طـبضلا ةـطـلس ،ةـمـظـتــنــم ةــفصب ،ةصخرــلا بحاص مــلــعــي
.ددصلا اذه يف اهذختي يتلا تابيترتلاب
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ةصخرلا بحاص ةمهاسم-٠٤.٢
تائيهلا لاغشأ يف ةمهاسملاب ةصخرلا بحاصل صخري

تالاصتالا تاكبشب ةقلعتملا لئاسملاب ىنعت يتلا ةيلودلا
.اهتامدخو ةينورتكلإلا

افرتعم الماعتم ةصخرلا بحاص نلعي نأ ريزولا نكمي
ءانب ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالل يلودلا داحتالا ىدل هب
.طبضلا ةطلس نم حارتقا ىلع

نماثلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

طورشلا رتفد ليدعت:١٤ ةداملا
نم22 ةداملا ماكحأل اقفوو هب لومعملا ميظنتلل اقيبطت

22٤1 ماع رفص٥1 يفخّرؤــملا٤21-1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
قبطملا ءارجإلا ديدحت نمضتملاو1٠٠2 ةنس ويام9 قفاوملا

لاجم يف صخر حنم لجأ نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع
طورشلا رتفد ليدعت نكمي ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

طبضلا ةطلس نم رربم يأر ىلع ءانب ةيئانثتسا ةفصب اذه
نمألا بابسأل كلذ ماعلا حلاصلا ىعدتسا اذإ ام ةلاح يف طقفو
هذـــــه بّبـــــست نأ نكمي ال هنأ ّالإ .ماعلا ماظنلا وأ ينطولا
ةـــيداـــصتـــقالا تاـــنزاوـــــتلا يف ةــيرذـــج رـــظـــن ةداــــعإ تالـــيدعــــتلا
.ةصخرلل

تاليدعتلا هذه سمت نأ ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،نكمي ال
.ةصخرلل يلاملا لباقملاب

هليوأتو طورشلا رتفد لولدم:٢٤ ةداملا
صوصنلا ىلإ هليوأتو هلولدمو اذه طورشلا رتفد عضخي

.رئازجلا يف اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

طورشلا رتفد ةغل:٣٤ ةداملا
.ةيسنرفلاو ةيبرعلانيتغللاب اذه طورشلا رتفد ررحي

نطوملا رايتخا:٤٤ ةداملا
نئاكلاو ،يعامتجالا هرقم يف ةصخرلا بحاص نطوم نوكي

.رئازجلا – ءاضيبلا رادلا73/٤ مقرةئزجت–يئالولا قيرطلاب

قحالملا:5٤ ةداملا
رتفد نم أزجتي ال اءزج ةقفرملا ةثالثلا قحالملا لكشت

.اذه طورشلا

قــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ةـــــجـــحلا يذ22 يــف رئازـــجلاـــب رّرــــــح
.ةيـلصأ خــسـن )٥( سمخ يف12٠2 ةنـس تــشـغ لّوأ

:هعّقو

ةصخرلا بحاص لثمم

ماعلا ريدملا سيئرلا

ينافلاڤ ويتام

ةــــطــلــس ســـلــجــم ســيــئر
ديربلا طــــبــض

ةينورتكلإلاتالاصتالاو

راطعلب نيدلا نيز

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو

يكيرت يبيب ميرك

لوألا قحلملا

ةصخرلا بحاص ةيمهسأ

ةعضاخ مهسأ تاذ ةكرش يه ،“رئازجلا موكـلـيـت موـمـيـتـبوأ“
ارايلم نوتسو ةعبرأو ةئام هردق لامسأرب ،يرئازجلا نوناقلل
اهرقمدجوي ،)جد٠٠٠.٠٠٠.2٠٠.٤61( يرئازج رانيد انويلمو
،٤ مسق ،73 مقر ،ةيكلم ةعومجم ،يئالولا قيرطلاب يعامتجالا

.رئازجلا– ءاضيبلا رادلا ةيدلب

فـــــــلأو اــــنوـــيــــلـــم نوــــناـــــمـــــثلاو ناــــــنــــــثالا مـــــــهـــــــسألا عزوــــــت
موكليت موــــميــتبوأ“ لامــــسأرل ةلـــكــــشملا ) مهس28.1٠٠.٠٠٠(
:يتأي امك ،”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا

نوعستو ةعبرأو ةئامعستو انويلم نونامثو نانثا .1
اراـــيــلم نيـتـسو ةـــعــبرأو ةـــئاـــم لــثـــمـت ،اـــمـهـس )28.٠٠٠.٤99(
يرئازج رانيد فلأ نينامثو ةينامثو ةئاــمـعـســتو اـــنوـيــلـمو
اـــهكــلمت )لاملا سأر نم %99.99 يأ( )جد889.1٠٠.٤61.٠٠٠(

MOCELET MUINMO”رئازــجلا موــكـيـلـت موـــيـنـموأ “ ةــكرــش
EIREGLA“.

يرئازج رانيد يفلأ لثمي ،٥99 مقر لمحي دحاو مهس.2
وكسيسنارـف وزــناــسـناــف يــشـتيـن دــيـسـلا هـــكـلـمــي )جد2.٠٠٠(
OCSECNARF OZNECNIV ICSEN“ ايرام وينوطنأ وناتياغ
AIRAM OINOTNA ONATEAG“.

يرئازج رانيد يفلأ لثمي ،699 مقر لمحي دحاو مهس.3
وـــغاـــيــتــناــس زــيــموــغ تدــيـنـيب دـيـسـلا هــكـــلـمي )جد2.٠٠٠(
“OGAITNAS ZEMOG TIDENEB“.

يرـئازــج رانـيد يـفـلأ لـثـمي ،799 مــقر لـمـحـي دــحاو مـهـس .٤
دتيميل لاـنوـيـساـنرـتـنا لـيـتاروأ “ ةــكرــش هـــكـلــمت )جد2.٠٠٠(
”ETIMIL .CNI LANOITANRETNI LETARO“.

يرئازج راـنـيد يفــلأ لـثـمـي ،899 مقر لــمحي دـحاو مـهـس.٥
CIVOKCSIV“ ناــجوأ كـيـفوــكسيف ديسلا هــلـكـمي )جد2.٠٠٠(

ENEGUE“.

يرــئازــج رانـيد يـفلأ لثـمي ،999 مـقر لـمحـي دحاو مــهس.6
كـيــلاـم فـيـجــناــس شــيــجوــي دـــــــــــــــــــيــسـلا هــكـــلـمــي )جد2.٠٠٠(
“KILAM VEEJNAS HSEGOY“.

راــنــيد يــفــلأ لــثـمــي ،٠٠٠1 مــقر لـــمـحـي دـــحاو مــــهــس .7
وــيزــيرــباــف يـنـيرـبــماــم دــيـسـلا هـــكـلـمي )جد٠٠٠.2( يرـــئازـــج
“OIZIRBAF INIRBMAM“.
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يناثلا قحلملا
ةمدخلا ةيعون

:ةقّبطملا ةينقتلا سيياقملا
ىوـــتسم ىلع ،ةصخرــــلا بحاص ةــــكــــبش نوــــكــــت نأ بجــــي

ريياعمل ةقباطم ،ةضورعملا اهتامدخو اهتيفيظوو اهتينب
٠٠9MSGتالاصتالا سييقتل يبوروألا دهعملا اهددح يتلا
)ISTE( ةــــقــــيــــثو يف درو سرــــهــــف يف ةدــــيــــقـــــم تءاـــــج يتـــــلاو
٠٠٥.٠٠3STEاهيلي امو )6991 ةنس رياني( ةيناثلا ةعبطلا.

داحتالا اـهددــح يتــلا رــيــياــعملاــب ةصخرــلا بحاص دــّيــقــتــي
تالاصتالا سيــيــقــتــل يبوروألا دــهـــعملاو تالاصتالـــل يلودـــلا

،رفوتلا تالدعمب قلعتي اميف اميس ال ،ةمدخلا ةيعون نأشب
.اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم ،أطخلا تالدعمو

:ةمدخلا ةيعونل ايندلا جئاتنلا
نامضو ةماقإب ةصخرلا بحاص ةكبش حمست نأ بجي

لخاد ةعقاو ةلاقن تاطحم نم اقالطنا ،تاملاكملا رارمتسا
.اههاجتا يف وأ ثلاثلا قحلملا يف ةددحملا ةيطغتلا ةقطنم
تاطحم( ةلومحـملا فيراطملل ةيرورـض ةبولطملا جئاتـنلاف
رايعم وه يذلاMSG ٠٠9 رايعم اهددحي امك،لاقنلا فتاهلا
                              : ـب ردقت لاسرإ ةقاــطب )تالاـــصــــتالا ســـيـــيـــقتل يبوروألا دهـــــعــــملا

.

ةلاح يف تاملاكملا رارمتسا نامض جئاتنلا هذه لمشتو
ةملاـكملا ءاـــنــــــثأ ىرــــــخأ ىلإ ةيلــــــخ نــــــم ةلاــــــــقن ةطحــــــم رورم
)revo dnaH(.

ةملاــــكم ةماــــقإ ةيــناـــكمإ لامـــتحا ةمدـــــخلا ةيعونب دصقيو
ةيعون ساقتسو .ةيداـــع فورــــظ يف اهئاـــــهنإو اهتعــــباـــتمو
تاجردلل بيجتست نأ نم دبالو ،ةمحزلا ةعاس يف ةمدخلا
:ةيتآلا ايندلا

ةيعون ساقت ،ةنيطنسقو نارهوو رئازجلا ندم يف–
،%٥9 ،لقألا ىلع ،يواستسو ،تايانبلا لخاد ةمدخلا

جراــخ ةــمدخلا ةــيــعوــن ساــقــتس ،ىرــخألا قــطاــنملا يف–
،%٠9 ةميق ،لقألا ىلع ،غلبت نأ دبالو ،تايانبلا

لخاد نم ةمدخلا ةيعون ساقتس ،قرطلا رواحم يفو–
يف ةدايز نودو ةمءاوملا رصانع عم ريست يهو تابكرملا

.%٥8 ةميق ،لقألا ىلع ،غلبت نأ دبالو ،فيراطملا ةقاط
تاقافخإلا رابتعالا نيعب ذخؤت ال ،ةمدخلا ةيعون باسحلو

تالاحلا يف ّالإ نيرخآ نيلماعتم تاكبش صئاقن نع ةجتانلا
.ايرورض تاكبشلا هذه روبع اهيف نكي مل يتلا

تحت ةمدخلا ةيعون تاسايق ةصخرلا بحاص زجنيس
تاءارجإلا ،هتراشتسا دعب ،ددحتس يتلا طبضلا ةطلس فارشإ
،تاءارجإلا هذه ةيرود ددحتس امك ،سايقلل ةتباثلا ةدحوملا

ةصخرلا بحاص اهب موقي يتلا تاسايقلا ققدتو صحفتو
.اهفارشإ تحت

ةقفن ىلع ةمدخلا تاسايق نع ةمجانلا فيلاكتلا نوكت
ىلع فارشإلاب ةطبترملا فيلاكتلا اّمأ .ةصخرلا بحاص

ةقفن ىلع نوكتسف ،اهقيقدتو جئاتنلا صحفو تاسايقلا

،عازن ثودح ةلاح يف ،طبضلا ةطلس نكميو .طبضلا ةطلس
ىلع كلذ نوكيو .اهنع يبنجأ ريبخ ىلإ تاسايقلاب دهعت نأ
.ةصخرلا بحاص ةقفن

ثلاثلا قحلملا
ةيميلقإلا ةيطغتلا

،ةصاخلا ةيدعاقلا هتاطحم لضفب ،ةصخرلا بحاص نمضي
.ميلقإلا ةيطغتب ةقلعتملا ايندلا تامازتلالا

ددع ىلعأ ىلإ ربجي( %٥9 ةيطغتب ةصخرلا بحاص مزلي
اهناكس دادعت زواجتي يتلا ةيناكسلا تاعمجتلا نم )حيحص
ةيناكسلا تاعمجتلا ةيطغت نامض ،يلاتلابو ،ةمسن٠٠٠2
نأ اضيأ يغبنيو .اقحال ناكسلا نم ددعلا اذه غلبت دق يتلا

ئناوملاوةعيرسلا قرطلا رواحم لك ةيطغتلا هذه لمشت
.تزجنأ املك ةيعانصلا قطانملاو تاراطملاو

)٠٠٠2( يفلأ نم لقألا ةيناكسلا تاعمجتلاب لفكتلا متيس
طبضلا ةطلس نم ةردابمب ةماعلا ةمدخلا راطإ يفةمسن
 .ةطلسلا هذه اهددحت ةمانزر قفوو

ةافوتسم ،قحلملا اذه يف ةددحـملا ،ةيطغتلا تابجاو ربتعت
بجاولا قطانملا ناكس نم لقألا ىلع %٠9 ةيطغت تمت املاط
بجاوـــلا رواحـملا نـــــــم %٠9 ةـيـطـغـت تمت املاـطو اـهـتـيــطــغــت
.ةعيرسلا قرطلاو قرطلا رواحم صخي اميف اهتيطغت

ةياهن يف ،طبضلا ةطلس ىلإ مدقي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
ناــكسلاو ةاــطــغملا قـــطاـــنملا نـــع ةـــلـــماش ةـــمـــئاـــق ،ةـــنس لـــك
يف هيلإ راشملا يونسلا ريرقتلل اميعدت ،كلذب نيينعملا
قطانملا هذه قفاوت نم دبالو ،طورشلا رتفد نم٥3.3 ةداملا

،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا تاروشنم عم ناكسلا ءالؤهو
.ةيطغتلا تامازتلاب ىفو ةصخرلا بحاص نأ ديكأت لجأ نم
نوكي ،ناكسلل درج رخآ ساسأ ىلع ناكسلا ريدقت متيو
اذه نيبي امك .هجئاتن رشن دق ءاصحإلل ينطولا ناويدلا
نكمي يتلا ءافعإلا فورظ ،ءاضتقالا دنع ،رربيو ريرقتلا

.ةينعملا ةرتفلل ةبسنلاب اهب جتحي نأ ةصخرلا بحاص

فورظ ءانثتسابو طورشلا رتفد نم13.3 ةداملل اقفو
ةلاح يف ،ةدايز عفدي نأ ،ةصخرلا بحاص ىلع بجي ءافعإلا

.هالعأ ةدراولا ةكبشلا راشتنا ةمانزر مارتحا مدع

طــبضلا ةــطــلس موــقــت نأ دــعــب تاداــيزــلا غــلـــبـــم بسحـــيس
:يتآلا ّملسلا ساسأ ىلع،MSG ةكبش راشتنا قيقدتو صحفب

يرئازجلا رانيدلاب لداعي ام:ةيالو ميلقإ طبر مدع–
،ةيكيرمألا تارالودلا نم نييالم )٠1( ةرشع

يرـئازجلا راـنـيدـلاـب لداـعــي اــم:ةــيالو رــقــم طــبر مدــع–
،ةيكيرمألا تارالودلا نم نييالم )٥( ةسمخ

راــــــنـــيدلاب لداـــــعـــي اـــــم:يـــقـــيرـــط روـــحم ةـــيـــطـــغت مدــــع–
.ةيكيرمألا تارالودلا نم نييالم )٥( ةسمخ يرئازجلا

موقت يتلا قيقدتلاو صحفلا ةيلمع دعب تادايزلا بسحت
رودص موــيــل يراــكذـــتـــلا خـــيراـــتـــلا دـــنـــع طـــبضلا ةـــطـــلس اـــهـــب
.صخرلا حنم نمضتملا موسرملا

2W(33dB±2dBm)
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ةـّيدرفميسارم
قفاوملا3441 ماع رــفص7 يفخّرؤم يـــساـــئر موـــسرـــم

نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41
ةـيـجـيـتارـتسالا تاساردـلـل ينـطوـلا دـهـعـمـلـل ماـعــلا
.ةلماشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،1202 ةنس تشغ5 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس41
ينطولا دهعملل اماع انيمأ هتفصب ،يبارغ نسحأ ّديسلا ماهم
.ةافولا ببسب ،ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا3441 ماــع رـــفـص7 يـفخّرؤــم يــساـــئر موـــسرـــم
نيفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنـس ربـمتبس41
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةـنـس رـبـمـتـبس41
طـيـسو حــلاـصــمب صـيخـلـتـلاو تاساردلاب نيفـلكــم مــهـتـفـصـب
: ةــّيروهمجلا

،يحبار دنحم–

،يوايحي ريبوز–

.فالخ ىسيع–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا3441 ماـــع رـفـص7 يـفخرؤــم يـساــئر موــسرــم
يــف ماــهـــم ءاـــهــنإ نـــمـضـتي ،1202 ةـنــس ربـمـتـبـس41
.ةيلاملا ةرازوب ةبساحملل ةماعلا ةــيرــيدمــلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس41

: ةيلاملا ةرازوب ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا يف

ىلع هتلاـحإل ،اـماـع ارـيدــم هتـفـصـب ،مناــغ يــبرــعــلا دــمحـم–
،دعاقتلا

،ةيلاملاو لئاسولا ةرادإل اريدم هتفصب ،يرويسم دلاخ–
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل

هتلاحإل ،يلآلا مالــعإلل ارــيدـم هتـفـصب ،ةـجاـبـع رداـقــلا دـبـع–
،دعاقتلا ىلع

ديـحوتو ةــنرـصـعل رــيدــم بــئاــن هــتـفـصـب ،ةزـمــح يــقزرأ–
تاذ ةيـموـمـعـلا تاـسـسؤـملاو ةــيرادإلا تاــعاــمجلا سـيـياـــقـم
،لــكـيـهـلا ءاــغــلإ ببـسـب ،ةـلـثاـمـملا تاــئـيـهلاو يرادإلا عــباــطـلا
.1202 ةـنـس وـيـنوــي6 نـم ءادـتـبا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوـمــلا3441 ماــع رـــفــص7 يـفخّرؤـــم يـساـــئر موـــسرـــم
يــف ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتـي ،1202 ةـنــس رــبـمـتبس41
.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيرــيدــملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس41

: ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف

رـيوــطت مـسـقـل اسـيـئر هـتـفصـب ،ةيـعـمـجم ناـمـحرـلا دــبـع–
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيساسألا ةيدــعاــقــــلا تآـشـنـملا

يرادإلا ريوطتلا مسقل اسيئر هتفصب ،مازل ديعسلا دنحم–
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،طبضلاو

،ةينازيملا ةمظنأ ةنرصعل اريدم هتفصب ،ناكيإ تاحرف–
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل

،ةينازيملا عضول ريدم بئان هتفصب ،ةبوغ نب ىسوم–
،1202 ةنس وينوي6 نم ءادتبا ،لكيهلا ءاغلإ ببسب

ذـيفـنـت ةــعـباـتـمل رـيدــم بــئاــن هـــتـفـصـب ،مازروــب قراـط–
.1202 ةنس وينوي6 نم ءادتبا ،لكيهلا ءاـغـلإ ببـسـب،ةيـنازـيـملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوــملا3441 ماـــع رــفــص7 يــفخّرؤـــم يـساــئر موـــسرـــم
يــف ماـــهــم ءاــهــنإ نـــمــضتي ،1202 ةـنـس رـبـمـــتـبس41
.ةيلاملا ةرازوب ةيمومعلا تاــقـفـصلا مــســــق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،1202 ةنس وينوي6 نم ءادتباىهنت ،1202 ةنس ربمتبس41
تاقفصلا مسق يف ،مهؤامسأ ةيتآلا نيدّيسلاو ةدّيسلا ماــهم
: لكيهلا ءاغلإ ببسب ،ةيلاملا ةرازوب ةـيـموــمعلا

،مسقلل اسيئر هتفصب ،درزوب دمحـم–

تاقفصلا ةينوناق ةبقارمل ةريدم اهتفصب ،ةيوار ةريهز–
،ةيمومعلا

.ةيمومعلا تاقفصلل اريدم هتفصب ،يشرخ نادعس–
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3441 ماـــع رــفــص7 يــف ناـــخّرؤـــم ناــيـــساـــئر ناـــموـــسرــم
ءاـهــنإ ناــنـمـضـتـي ،1202 ةنس ربمتبس41 قــفاوـــملا

.نيتيضاق ماهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نيساوح سواطلا ةّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس41
.اهبلط ىلع ءانب ،ةيضاق اهتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،1202 ةنس تشغ4 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس41
.ةافولا ببسب ،ةيضاق اهتفصب ،يقوزرم ةديلو ةّديسلا ماهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوملا3441 ماــع رـفـص7 يـفخّرؤــم يـساــئر موـــسرـــم
سيئر ماهم ءاهنإ نمـضتـي ،1202 ةنـس ربـمـتبـس41
سـلـجمـــلـل ةــيـنـــقتـلاو ةـــيرادإلا ةــــناــمألاــب تاـــسارد
.اقباس– يعامتجالاو يداـصـتقالا ينـطوــلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يرــصاــن دـيــلو دــّيسـلا ماــهــم ىهـنـت ،1202 ةــنس ربـمـتـبـس41
ةنامألاب ةيداصتقالا تاساردلا مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب
– يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوـمـلا3441 ماـــع رــفــص7 يـفخّرؤــم يــساــئر موــسرــم
رـــــيدــــم نيــيـــــــعــت نـــمــــضـــتـــي ،1202 ةـــنـــــس رــبــــمـــتــــبــس41
تاساردــلل يـنـطوــلا دــــهـعـملاـب ثـحـبـلاوتاــساردـــلا
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ارـيدـم ،يرـصاــن دـيـلو دــّيسـلا نّيــعي ،1202 ةنـس رـبـمـتـبـس41
ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دـهـعملاب ثحبلاو تاساردـلل
.ةلماشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوـملا3441 ماـــع رــفــص7 يـفخّرؤـــم يــساــئر موــسرــم
فــّلـــكـم نييـعــت نــمضـتي ،1202 ةـنــس رــبـمـتبـس41

.لوألا رــيزوـــلا حــلاـصـمب ةــمـهـمب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
افّلكم ،قـيـتـع فسوـي دــّيـسلا نـّيــعـي ،1202 ةـنس ربــمتـبس41
.لوألا رــيزوــلا حــلاــصـمب ةـمـهـمــب

قـفاوـملا3441 ماـــع رــفــص7 يـفخّرؤـــم يــساـــئر موـــسرـــم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربـمـتبـس41
يف يعامتجالاو يداصتقالا طاشنلا ريوطت مسق
.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،قيتع فسوي دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس41
يعامتجالاو يداصتقالا طاشنلا ريوطت مسقل اسيئر هتفصب
هــفـيـلـكـتل ،ةـيـلاـملا ةرازوــب ةيـنازــيمـلل ةـماــعــلا ةــيرــيدـــملا يـف
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا3441 ماـــع رــفـص7 يــفخّرؤــم يـساــئر موـــسرــم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41
كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ
.ةيلاملا ةرازوب ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يروصنم رمعأ دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس41
ةماعلا ةيريدملا يف ةيلاملاو لئاسولا ةرادإل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا3441 ماــع رــفــص7 يـفخّرؤـــم يــساــئر موــسرـــم
بئان ماهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنـس رـبمـتـبس41
.ةيلاملا ةرازوب ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مـتـمتوــب دــمحـم دّيــسـلا ماــهــم ىــهـنت ،1202 ةـنـس ربمـتبـس41
يعانصلا ريغ عباطلا تاذ تامهاـسـمـلل ريدـم بـئاـن هـتـفـصـب

ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا يف
.دعاقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا3441 ماــع رــفـص7 يـفخّرؤــم يساـئر موــسرــم
ةبتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبـس41
.نازـيــلغ ةــيالو يف ةــماــعــلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،1202 ةنس وينوي03 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس41
ةيالو يف ةماـع ةبـتاـك اهـتفـصب ،ةـبـيروــك ةاـجـن ةدــّيـسـلا ماــهـم
.ةافولا ببسب ،نازيلغ
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

ويلوي٨٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةجحلا يذ٨١ يفخّرؤم رارق
١٤٤١ ماع بجر٢ يفخرؤملا رارقلا لدعـي ،١٢٠٢ ةنس

نييعــت نـمـضـتملاو٠٢٠٢ ةـنــس رـــيارـبـف٦٢ قفاوـملا
ةياــمـحـلل ةيـنـطوـلا ةـسردــملا ةرادإ ســلـجـم ءاــضــعأ
.ةيندملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماــع ةــجحلا يذ81 يف خرؤـــم رارــق بــجوــمــب
بــــجر2 يــف خرؤـــمـــلا رارــــقـــلا لدــــعــي ،12٠2 ةــنــس وـــيــلوـــــي82
نيـيــعـت نـــمــضـتـملاو٠2٠2 ةنـس رياربف62 قفاوملا1٤٤1 ماــع
،ةيـندملا ةـــياــمـحـلل ةـيــنطوــلا ةــسردـملا ةرادإ سـلـجــم ءاــضــعأ
: يتأي امك

،)ىتحرييغت نودب(.........................................................“

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم ،ليوط رداقلا دبع ديسلا–
،نيينـهملا ميـلـعـتلاو نـيوـكـتـلا ةرازو لـثـمم ،رــئازجلا ةــيالول

،نونقز دمحأ ديسلل افلخ

،................................)رييغت نودب(...................................

ةيامحلل ةينطولا ةسردملاب نوكم ،يمالس روشاع مدقملا–
،دايص دمحأ بيقنلل افلخ ،ةيندملا

.”.........................)رييغت نودب يقابلا(.............................

ربمتبس2 قفاوملا3441 ماع مّرحم42 يفخّرؤم رارق
فيرعتلا ةقاطب ءاغلإ تايفيك دّدحي،1202 ةنس

.اهفالتإو ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحملا تاعامجلاوةيلخادلا ريزوّ نإ

يناثلا عيبر41 يفخّرؤملا621–76 مقر موسرملا ىضتقمب–
ثادحإب قلعتملاو7691 ةنس ويلوي12 قفاوملا7831 ماع
،لّدعملا ،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب

يفخّرؤملا341–71 مقر يسائرلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
دّدحـي يذلا7102 ةنس ليربأ81 قفاوملا8341 ماع بجر12
اـــهـمـيـلــسـتوةــيــنــطوــلا فــيرـــعـتلا ةــــقاـــــطــب دادـــــعإ تاـــيــفـيـــك
،اهديدجتو

يفخّرؤملا182–12 مـقر يساــئرــلا موـسرــملا ىــضـتـقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا401–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4102 ةـنــس سراـــم21 قـــفاوــملا5341 ماــع ىلوألا ىداــمـج01
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاولّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحملا

يفخّرؤملا133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41
ةيلحملا تاعامجلاوةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

٦١ قفاوملا3441 ماـع رـفــص٩ يفخّرؤـــم يذــيـفـنـت موـــسرـــم
ريدم ةبئان نييعت نــــمـــضـتــي ،1202 ةــنــــس رــــبــــمـــتـبـس
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ة رازوب

`````````````````````````

3441 ماــع رـــفـص9 يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بـــجوــمب
ىدــــــه ةدـــــيسلا نّيــــــــعت ،1202 ةــــنــس رــــــــبـمـتـبس61 قــــفاوــملا

يعامتجا عضو يف ةقهارملاو ةلوفطلل ريدم ةبئان ،شامعم
ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب يونعم رطخ يفو بعص
.ةأرملا اياضقو

قفاوملا3441 ماع رــفـص5١ يف خّرؤــم يذــيـفـنـت موـــسرـــم
رــــيدــــم نيــيـــعــت نــمـضــتي ،1202 ةـنــس رـــبـمـتـبـس٢٢
.ةزاـبـــــيـت ةـــيالو يف نماـضتـلاو يعامتـجالا طاــشـنلا

`````````````````````````

3441 ماـــع رــفـص٥1 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب

مـيــهارـــب دـــيســلا نـــّيــعـي ،1202 ةـــنـس رــبـــمـــتــبس22 قـــفاوـــمــلا

ةــــيالو يـف نـماـضـــتلاو يـــعاــــمــتجالا طاــــشــنــلـل ارــيدــــم ،لــــيلــخ

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

فالتإب مايقلا ةصتخملا ةيدلبلا ةحلصملا لوؤسم ىلوتي
سلجملا سيئر نم رارقب أَشنُت ةنجل فارشإ تحت ،ةقاطبلا
.يدلبلا يبعشلا

نــم لـــكـشـتـتو،ةــيدـــلـبـلل ماــعــلا نيــمألا ةـنـجـلـلا هذــه سأرــي
.ينطولا كردلا وأ/و ينطولا نمألا نــع نيلـثــمم

هدعت رضحم يف تاـقاــطبلا فالــتإ ةـيـلـمـع ديـقــت:6 ةداملا
،يـمــقرويـقرو لــكش يف ،هالــعأ5 ةداملا يف ةروكذملا ةنجّللا

،اـهماـقرأوةــفـلـتملا تاــقاـطـبـلا ددــع صوـصـخلا ىلــع نـمضـتـي
.اـهفالــتإ بـبـس اذــكو اـهـباـحصأ باـقــلأو ءاــمـسأو

فرـط نـم ،راـظـتـنا نود ،رضحملا اذــه نـم ةـخـسـن لــسرــت
يذــلا ينـــعملا يلاوـلا ىلإ يدــلـبلا يبـعـشلا سـلـجملا سـيـئر
دـصـق ةـنّـمؤـملا قـئاــثوــلاوتادنـسـلا جاـتنإ زــكرـم اروــف غـلـبُـي
.ةينعملا تاقاطبلا ءاغلإ ءارــجإ لامـكـتـسا

،ةجاحلا دنع ،رارـقلا اذــه ماـكــحأ حـضوـت نأ نكمـي:7 ةداملا
.ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا نم روشنم قيرط نع

ةــلاـحـلل ةــبـسنــلاـب رارــقــلا اذـــه ماـكـحأ ذاــفــن أدــبــي:8 ةداملا
دــعـب ،هالــعأ2 ةداـملا نـم ىلوألا ةــطـملا يـف اهــيـلع صوـصـنملا
ةدـــيرــجـلا يــف هرـــشـن خـــيراـــت نــم اـــموـــي )06( نيـتـس ءاــضــقـنا
.ةـيـمـسرــلا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:9 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس2 قفاوملا3441 ماع مّرحم42 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

دوجلب لامك

: يتأي ام رّرقي

موــسرــملا نــم01 ةداــملا ماـكــحأل اــقـيــبطـت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا8341 ماع بجر12 يفخّرؤملا341–71 مقر يساــئرــلا

ىلإ رارـقـلا اذــه فدــهي،هالــعأ روــكذــملاو7102 ةنس لــيرــبأ81
،اـهـفالــتإوةيـنـطوـلا فـيرــعتلا ةقاطب ءاغلإ تايفيك ديدحت

.“ةقاطب“ صنلا بـلـص يف ىـعدــت يتلا

: ةيتآلا تالاحلا يف ةقاطبلا ىغلت :2 ةداملا

،اهبحسل دّدحملا اموي )081( نينامثوةئام لجأ ءاضقنا–

،ةيحالصلا ةدم ءاهتنا–

،اهبحاصب ةصاخلا ةيندملا ةلاحلا تامولعم رييغت–

،فالتإلا وأ ةقرسلا وأ عايضلا–

،اهبحاص ةافو –

ةرشع عست نس هغولب دنع رصاقلل ةبسنلاب اهديدجت–
.ةنس )91(

يف ةروكذملا تالاحلا يف يلاولا ىلع نّيعـتي :3 ةداملا
ةنمّؤملا قئاثولاو تادنسلا جاتنإ زكرم غيلبت ،هالعأ2 ةداملا

.ةيفيظولا اهتايناكمإ ليطعتو ةقاطبلا ءاغلإ لجأ نم

اذه موهفمب ةاغلم ةقاطب لك ايلآ فلتت نأ بجي:4 ةداملا
.ةينعملا ةيدلبلا ىوتسم ىلع ،رارقلا

اقبط اهفالتإل ةمئالملا تاءارجإلا ضرغلا اذهل يلاولا ذختي
.هاندأ6و5 نيتداملا ماكحأل

يــف بـــقـث ثادـــحإ قـــيرــط نــع ةـــقاـــطـبلا فــلـتت:5 ةداملا
،)آ ق م( ةــيـلآلا ةءارــقـلا ةـقـطـنم يفوةيـنورـتكـلإلا ةحـيرــشـلا

.كلذل ةصصخم ةادأ لامعتساب


