
٨٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢١
7م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم٤٨٣–0٢ مقر يذيفنت  موسرم
طورش ددحي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
لالخ ةرفوتملا عفدلا تادامتعا ذيفنت تايفيكو
.ةيليمكتلا  ةرتفلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤–99 ناــــتداـــملا اميـــــــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاـــنـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤـــــــــــــــملا٥1–81 مــــقر يوــــــــضعلا نوـــناـقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
،هنم63 ةداملا اميس ال،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيمومعلا ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

يوضعلا نوناقلا نم63 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
قـــــــفاوــــملا93٤1 ماــــع ةـــــجــــــحلا يذ22 يف خرؤــــــــملا٥1–81 مــــــــقر
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2
ةرفوتملا عفدلا تادامتعا ذيفنت تايفيكو طورش ديدحت ىلإ

.ةيليمكتلا ةرتفلا لالخ ةيندملا ةنسلا ةياهن يف جمانربلا يف

ربمسيد13 يف ةرفوتملا عفدلا تادامتعاب دصقي :٢ ةّداملا
ةيلاملا نوناق بجومب ةصصخملا عفدلا تادامتعا ،جمانرب يف

ىرخأ ةكرح وأ لقن وأ ليوحت بجومب ةلدعملا ءاضتقالا دنع وأ
فرصلاب رمألا عوضوم نكت مل ،ةذفنملا ةيلاملا تادامتعالل
.تاقفنلا عفد وأ تالاوح ريرحت قيرط نع وأ

صوـــــصـــنملا عـــفدلا تادامـــتعا لامـــعـــتسا نــــكـــمي :٣ ةّداملا
رمألا ضرغب ،ةيليمكتلا ةرتفلا لالخ ،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع
دعاوقل اقفو ،تاقفنلا عفد وأ/و تالاوح ريرحت وأ/و فرصلاب
.ةيمومعلا ةبساحـملا تاءارجإو

نم يفناج13  خيرات ةيليمكتلا  ةرتفلا ىدعتت نأ نكمي ال
.ةينازيملا ذيفنت ةنسل ةيلاوملا ةنسلا

يتلا جمانربلا تاميسقت ديفتست نأ نكمي ال :6 ةّداملا
لالخ ،عفدلا تادامتعا تاـكرـــحب ماـــيـــقلا لــــجأ نـــم تلمــــعـــــتسا
تاــــصيــــصـــخـــتلا نـــم ةــــيــــلاـــم ةـــيـــطــــغت يأ نــــم،ةـــيــــلاـــملا ةـــنـــسلا
.روجألا لاجم يف ماع ريبدت ةلاح يف الإ،ةيلامجإلا

ةنوكملا رصانعلا ددحي يذلا ميظنتلل عضخت:٧ ةّداملا
ىلع أرطت يتلا تاليدعتلا ،ةلودلا ةينازيم ءابعأ تافينصتل
ةكرحـب ماـيـقـلـل ةـيرورضربـتـعـت يتـلا جماـنرـبـلا تاـمـيسقـت
  .ةيلاملا تادامتعالا

تاليدعت  ةيلاملا تادامتعالا تاكرح ِلخدُت نأ نكمي :٨ ةّداملا
جمانربلا بســـح جـــماـــنرـــبلا تاداـــمـــتـــعال يلاـــمـــجإلا عـــيزوـــتلا يف

ىوتسم ىلع تاكرحلا هذــه مــــتـــتو .باوــــبألا بســــح وأ يــــعرفلا
،جمانربلا لوؤسم هدعي رربم ريرقت ساسأ ىلع جمانربلا

ةينازيملاب فلكملا ريزولل كرتشم يرازو رارق قيرط نع
ةينازيملاب فلكملا ريزولل كرتشم ررقم وأ ،ينعملا ريزولاو
.ةينعملا ةيمومعلا ةئيهلا لوؤسمو

ىوــــتــــسم ىلع ةيلاملا تادامـــتعالا تاـــكرــح مــــتت :٩ ةّداملا
جمانربلل ةيلاملا تادامتعالا عيزوت لدعت يتلا جمانربلا

تادامـــــتعالل يلامـــجإلا عـــــيزوــــتلا ليدــــعت نود،ةطـــشنألا بسح
،باوبألا بسح وأ ةيعرفلا جماربلا بسح جمانربلل ةيلاملا

.يلاملا بقارملا يأر دعبو جمانربلا لوؤسمل ررقم قيرط نع

نيتداملل اقفو ةذفنملا تادامتعالا تاكرح يدؤت:0١ ةّداملا
عيزوتل ،جمانربلا لوؤسم فرط نم ليدعت ىلإ ،هالعأ9و8
 .طاشنلا بسح جمانربلل ةيلاملا تادامتعالا

طاشنلا ىلع  ةيلاملا تادامتعالا تاكرح متت :١١ ةّداملا
،ةيعرفلا ةطشنألا  بسح ةيلاملا تادامتعالا عيزوت لدعت يتلا
ةيعرفلا جماربلا بسح ةيلاملا تادامتعالا عيزوتل ليدعت نود
دعبو طاشنلا لوؤسمل ررقم قيرط نع باوبألا بسح وأ

.يلاملا بقارملا يأر

ةداملل اقفو ةذفنملا تادامتعالا تاكرح يدؤت:٢١ ةّداملا
عيزوتل ،طاشنلا لوؤسم فرط نم ،ليدعت ىلإ هالعأ11
 .ةيعرفلا ةطشنألا بسح طاشنلل ةيلاملا تادامتعالا

ذيفــنت تايـــفـــيك حيــــضوت ،ةـــجاـــحلا دنع ،نكـــــمي :٣١ ةّداملا
  .ةينازيملاب فلكملا ريزولل رارق بجومب ،موسرملا اذه ماكحأ

ّةيــــــــمـــــــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رــــشــــني :٤١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمــــج٤ يف رئازـــــــجلاب رّرح
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ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٧٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢ 8

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

نوـــــــــناـــقلا نـــم93 ةداــــملا ماـــكــــحأل اقيـــبــــــطــــت: ىلوألا ةّداــــملا
93٤1 ماـــــع ةــــجــــحلا يذ22 يف خرؤــــــملا٥1–81 مـــــقر يوـــــضــــعلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذـــملاو81٠2 ةنـــــس رــــبمتبس2 قــــفاوــــملا
لاوــــمألا لامعـــتساو ليـــــجست تايــــفـــيك دــــــيدـــحت ىلإ موـــــــسرــــملا
ةلجسملا جماربلا ناونعب ةلجسملا تامهاسملل ةصصخملا

.ةلودلا ةينازيم يف

مـقر يوــــضــــعلا نوــــناـــقلا نـــم93 ةداـــــمــــلل اقــــبــــط:٢ ةّداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1–81

تامهاسملل ةصصخملا لاومألا نوكتت ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس
صاخشأ لبق نم ةعوفدملا يئابجلا ريغ عباطلا تاذ لاومألا نم
ةعفنم تاذ تاقفن زاجنإ يف ةمهاسملل نييعيبط وأ نييونعم
ةيدقنلا اياصولاو تابهلا نم اذكو ،ةلودلا ةباقر تحت ةماع
.ةلودلا ةدئافل اهيلع لزانتملا

ةمهاسملل ةصصخملا لاومألا لامعتسا قباطتي نأ بجي
بهاولا نيب ةمربملا ةيقافتالل اقفو ةمهاسملا عوضوم عم
.تامهاسملل ةصصخملا لاومألا نم ديفتسملاو

لـفـكـتـلا دصق ةصاــخ ادوــنــب ةــيــقاــفــتالا نــمضتــت نأ بجــي
.هاندأ٠1و9 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تالاحلاب

لاومألاب ةقلعتملا تاداريإلا مييقتو عقوت متي :٣ ةّداملا
.ةيلاملا نوناق بجومب تامهاسملل ةصصخملا

ةصصخملا لاومألا تاداريإ نأ ةيلاملا ةنسلا لالخ نيبت اذإ
دودح يف تادامتعالا عفرت ،تاميــــيقتلا قوفت تامــــــهاـــــــسملل
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب تاداريإلا هذه ضئاف

ةلجسملا تاداريإلا ريدقت نيب ةلجسملا قراوفلا ةيوست متت
ةيوست نوناق ناونعب ةزجنملا تاداريإلاو ةيلاملا نوناق يف

.ةينازيملا

عوضوم تامهاسملل ةصصخملا لاومألا نوكت:٤ ةّداملا
رادصإ دعيو .ينعملا فرصلاب رمآلا لبق نم تاداريإ دنس رادصإ

.بهاولا ةمهاسمل ةلودلا لوبق تاداريإلا دنس

ةرشابم تامهاسملل ةصصخملا لاومألا لجست:5 ةّداملا
ةيتاينازيملا ةنّودملل اقبط ةلودلل ةماعلا ةينازيملا تاداريإك
ريزولا نم رارق بجومب ةقفاوملا تادامتعالا حتف متيو .ةددحـملا
.ينعملا جمانربلا ناونعب ةيلاملاب فلكملا

ءادأ اهيف مت يتلا تاقــــفــــنلا ،موـــسرملا اذـــه ماكـــحأب ىــــنــــعت
ادع ام ،ةيليمكتلا ةرتفلا ةيادب لبق اهيلع قيدصتلاو ةمدخلا

.رامثتسالا تاقفن

حارتقا ىلع ءانب ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ددحي :٤ ةّداملا
ةيادب دنع ،ينعملا ةيموـــمعلا ةســـسؤـــملا لوؤــــسم وأ رــــيزوــــلا
ةرربملاو ةيئانثتسالا تالاحلا صخي اميف ةيليمكتلا ةرتفلا

ىلع رهسلا عم ،موسرملا اذه ماكحأب ةينعملا جماربلا ،انوناق
يأ يف ،ةرفوتملا عفدلا تادامتعا ذيفنت ديدمت ببستي ّالأ

.ةيلاملاو ةيتاينازيملا تانزاوتلا روهدت يف ،لاوحألا نم لاح

ةرتفلا ةياهن يف ةيلاملاب فلكملا ريزولا دعي :5 ةّداملا
ةذفنملا عفدلا تادامتعاب قلعتي الصفم اريرقت ،ةيليمكتلا

.ةموكحلا عامتجا يف همدقيو ةرتفلا هذه لالخ

اذه ماكحأ ذيفــنـت تايـــفـــيــــك حـــضوـــت نأ نـــــــــــكــــمي :6 ةّداملا
فلـــكـــملا رـــيزولا نــــم رارــــــق بــــجوـــــمب ،ةجاـــــحلا دنع ،موـــــــسرملا

.ةيلاملاب

ةّيمــــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشــــني :٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــفاوـــــملا2٤٤1 ماــــــــــع ىلوألا ىداـــــمــــج٤ يف رئازـــــجلاب رّرح
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ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم5٨٣–0٢ مقر يذيفنت موسرم
تايفيك ددحي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
تامهاسملل ةصصخملا لاومألا لامعتساو ليجست
.ةلودلا ةينازيم يف ةلجسملا جماربلا ناونعب

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤–99 ناــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤـــــملا٥1–81 مـــــقر يوـــضعلا نوـــناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
93و83و٥1 داوملا اميس ال،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب
،هنم3٤و

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو–
،يندملا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا




