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2٤٤١ ماع لاوش٨ يفخّرؤــم٧١2-١2 مقر يذيفنتموسرم

تايفيكو طورش ددحي ،١202 ةنس ويام02 قفاوملا
يف تاراـــشتــسالاو تاـــــساردلا ةـــطــــــشـــنأ ةـــــــسراـــــــمم

.تاباغلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةـــحالــفلا نـــيداــيم
–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امـــيــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
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ّ
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يف خرؤملا9٤2-٥1 مــقر يذيــــفنــــتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥1٠2 ةنس ربمـــتبس92 قفاوملا63٤1 ماع ةجحلا يذ٥1
ةنّودم نييحتو ريـــيــــست طورـــش اذكو روــــحمتو ىوتحم ددحي
 ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا ةطشنألا

يف خرؤملا٥63-٠2 مقر يذــيفنـــتلا موـــسرـــملا ىضـــتقمبو –
يذــلا٠2٠2 ةــنس رـــبمسيد8 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر22
ةـفيحصو ةـيسنجلا ةداهش ميدــــقت نم ءاـفــــعإلا طورــــش ددــــحي
،ةيرادإلا تافلملا يف ةيئاضقلا قـباوسلا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم٥2و٤2 نيتداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
قــفاوملا٥2٤1 ماــع ةـيناثلا ىداـمــج72 يـف خرؤملا8٠-٤٠ مـــقر
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس تشـــغ٤1

تاراشتسالاو تاساردلا ةطشنأ ةسرامم تايفيكو طورش ديدحت
 .تاباغلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا نيدايم يف

 لوألا لصفلا

 ةماع ماكحأ

نيداـــــيم يف تاراشتــــسالاو تاـــــساردلا ةطـــشنأ :2 ةّداملا
ةعضاخ ةّننقم ةطـــشنأ ،تاـــباــــــغلاو ةيـــفيرلا ةيمنــــتلاو ةحالفلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يراجتلا لجسلل

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا هملسي دامتعال عضخت :٣ ةّداملا
نيدايم يف تاراشتسالاو تاساردلل ةننقملا ةطشنألا ةسرامم

صاخشألا فرـــط نـــم تاـــــباـــــغلاو ةيــــفيرلا ةيـــمـــنــــتلاو ةــــحالــــفلا
ةقالع هل اينهم اليهأت نوتبثي نيذلا نييونعملا وأ نييعيبطلا

.هاندأ٤ ةداملا يف ةروكذملا تاصصختلاب

يف تاراشتسالاو تاـــساردلا ةطــــشنأ نمـــضــــتت :٤ ةّداملا
،صوصخلا ىلع تاــــباغلاو ةيـــفيرلا ةيـــمنتلاو ةـــحالفلا نيداــيم
 : يتأي امب ةلصلا تاذ تاصاصتخالا

 ،يتابنلا جاتنإلا–

 ،يناويحلا جاتنإلا–

 ،ةيحالفلا تارمثتسملاو تاطيحملا يف يحالفلا يرلا–

 ،ةبرتلا ىلع ةظفاحملا–

 ،ةيفيرلا تآشنملا–

 ،يعيبطلا طسولاو تاباغلا–

،يباغلاو يفيرلاو يحالفلا داصتقالا–

،ةيباغلا ةعارزلاو ةيئاذغلا ةعارزلا–

 .تاعالطتسالاو تاقيقحتلا–

بجومب ،هالعأ ةروكذملا ةسدنهلا تاصصخت ةمئاق ددحت
 .ةحالفلاب فّلكملا ريزولا نم رارق

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،يندملا نوناــقــلا نمضــتملاو٥791 ةنس ربــــمتبس62 قـــفاوــملا
  ،ممتملاو لدعملا

ماع ناضمر٠2 يف خرؤـــملا9٥-٥7 مــــقر رـــــمألا ىضــتقمبو –
نوناقلا نمـــضتـــملاو٥791 ةنــــس ربـــمتــــبـــس62 قــــفاوـــــملا٥931
  ،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ماع مرحم72 يف خرؤملا22-٠9 مــقر نوناــــقلا ىضــــتقمبو –
،يراجتلا لجسلاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1
  ،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-3٠ مــقر رــــمألا ىضتقمبو –
،ةــسـفانملاب قــلعتملاو3٠٠2 ةـنـس وـيـلوــي91 قـفاوملا٤2٤1 ماــع
  ،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا٥2٤1 ماع
  ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤملا٤٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،سييقتلاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا٥2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قلعــتملاو٤٠٠2 ةنــــس تـــشـــغ٤1 قـــفاوــــملا٥2٤1 ماع

  ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةدعقلا يذ٥1 يف خرؤــــملا11-7٠ مــــقر نوـــــناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤1 ماع
 ،لدعملا ،يلاملا يبساحملا

ماــــع بـــجر٠2 يف خرؤـــــملا٠1-11 مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤــــملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

يف خرؤــــملا٠73-91 مــــقر يــــسائرلا موــسرمـلا ىضتقمبو –
ةنس ربمـــسيد82 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداــــمــــج لوأ
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو91٠2

9 يف خرؤملا87-12  مــقر يــــــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنــس رياربــــــف12 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــع بـــــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا111-٥1 مقر يذيــفنـــتلا موـــسرــــملا ىــضتقمبو –
تايفيك ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ويام3 قفاوملا63٤1 ماع بجر٤1
 ،يراجتلا لجسلا يف بطشلاو ليدعتلاو ديقلا

يف خرؤملا٤32-٥1 مــقر يذيـــفــــنتلا موـــــسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥1٠2 ةنــس تشـــغ92 قــــفاوـــملا63٤1 ماــــع ةدعــــقلا يذ٤1
ةمظنملا نهملاو ةطــــشنألا ةسراـــمم تايفــــيكو طورــــــش ددــــحي
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا
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،رّيسملل ايلعلا تاساردلا ةداهش نم ةخسن–

.رّيسملل ةينهملا ةربخلا تبثت لمع ةداهش–

لــــجأ يــف ،دامــــتعالا بلــــط فــــلـــم ةــــسارد بــجي :٧ ةّداملا
وأ عادــــيإ خــيراــــت نــم ءادـــتبا ،اـــموـــي )٠2( نيرـــشع ىدـــعتـي ال
.ةليسو يأب ،فلملا لاسرإ

نييــــنــــــعملا غيلـــبت دامـــتـــعالا ةنــــجل ىلع نّيعتي :٨ ةّداملا
.ةليسو يأب ،دامتعالا حنمل للعملا ضفرلاب وأ لوبقلاب

،دامتعالا ةنجل فرط نم دامـــتعالا ضفر ةلاح يف :٩ ةّداملا
خيرات نم ءادتبا ،)1( دـحاو رــــــهـش لـــجأ بلــــطلا بحاــــص حــــنمي
ةديدج تامولعم رصانعب اقفرم هنعط ميدـــقتل ضفرلا غيلبت
يف لصفلا اهيلع بجي يتلا دامــــتعالا ةنـجل ىدل ،تاريربت وأ
 . )1( ادحاو ارهش ىدعتي ال لجأ

لوبــــقملا دامـــتـــعالا بلـــط فـــلم ميـــمّداملا
صاخشألل ةبســنلاب لـــحملا راـــجيإ وأ ةيـــكلم دقـــع نم ةخــــسنب
ّةيمـــسرلا ةرـــشـــنلا نـــم ةخـــســـنبو ،نيـــيوـــنعـــملاو نيـــيـــعــــيبطلا
دادعإ لجأ نم ،ةكرشلا ءاشنإ ةنمضتملا ةينوـــناقلا تانالعإلل
.دامتعالا

ةسراممل دامـــتعالا ىلع لوّداملا
 .طورش رتفد يف باتتــكالا ،تاراــــشــتـسالاو تاــساردلا ةطــــشنأ

)٠1( رشعب مّلسملا دامتعالا ةيحالص ةدم ددـحت:2١ ةّداملا
طورشلا سفن قفو هبحاص نم بلطب ،ديدجتلل ةلباق تاونس

 .لوألا دامتعالا ميلست اهساسأ ىلع مت يتلا

لزانتلل لباق ريغ وهو ءاغلإلل لباق دامتعالا:٣١ ةّداملا
ناــك اّيأ راــــجيإ عوـــضوـــم نوــــكي نأ نكــــمــــــي الو ،ليوــحـتلل الو

 .هلكش

ةـساــئرـبو ةــحالـــفـلاب فّلكملا ريزولا ىدل أشنت :٤١ ةّداملا
تاساردلا ةطشنأ ةسراممل دامتعالا حنمل ةيرازو ةنجل ،هلثمم
.تاراشتسالاو

: يتأي امب فلكت ،ةفصلا هذهبو

ةسرامـــــمل تادامتــــعالا ديدــــجتو حنم تابــــلط لابــقـــتسا–
ةيمنتلاو ةحالفلا نيدايم يف تاراشتسالاو تاساردلا ةطشنأ
،اهيف لصفلاو ،تاباغلاو ةيفيرلا

81و71 نيـتداـــملا يف اهيلـــع صوـــصـــنملا تالاــــحلا ةسارد–
،اهيف يأرلا ءادبإو ،هاندأ

تاراشتسالاو تاــساردلا بتاكـــمل ةمئادلا ةعبا
 ،ةدمتعملا

تاــــــساردلا بتاـــــكمب قلــــعتت تايــــطـــعم ةدـــعاـــق ءاـــشــــنإ –
 .اهنييحت ىلع رهسلاو ،ةدمتعملا تاراشتسالاو

 يناثلا لصفلا

 ةطشنأ ةسرامم تايفيكو طورش

 تاراشتسالاو تاساردلا

ىلع لوصـــحلا بلــــطي نأ صـــخــــش يأ نـــكـــمـــــي ال :٥ ةّداملا
مـــل اـــم تاراـــشتـــسالاو تاـــساردلا طاـــــشن ةسرامــــمل دامتعالا

 : ةيتآلا طورشلا هيف رفوتت

: نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب )أ

،ةيرئازج ةيسنج نم اونوكي نأ–

ةيـــندـــــملا مهـــقوـــقحو ةيـــنوـــناـــقلا مــــهتاردـــقب اوعـــتـــمــــتي نأ–
 ،ةينطولاو

ةلــــــص تاذ ايــــلع تاـــسارد ةداهــــش نيزئاــــح اوــــنوــــكـــي نأ–
 ،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا تاصصختلاب

ةيمنتلاو ةحالفلا نيداــيم يف ةينـــهم ةرـــــبـــخ اوــــتـــبــــثي نأ–
 .تاونس )3( ثالث نع لقت ال تاباغلاو ةيفيرلا

 : نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب )ب

 ،يرئازجلا نوناقلل نيعضاخ اونوكي نأ–

لك ،طاشنلا ةرادإل حرتـــــقملا رّيــسملا يف رفوتت نأ بجي–
 .نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب ةروكذملا طورشلا

تاساردلا ةطشنأ ةسراممل دامتعالا بلط قـــفري:٦ ةّداملا
تاباغلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا نيدايم يف تاراشـــتسالاو
قيرط نع لسري وأ عدوي فـلمب ،هالــــعأ٤ ةداــــملا يف ةروكذملا
ةطشنأ دامتعا حنــــمل ةيرازولا ةنــــجللا ىلإ ينورتــكلإلا ديربلا
لباقم ،هاندأ٤1 ةداملا يف ةروـكذملا تاراشتــــسالاو تاــــساردلا

: ةيتآلا قئاثولا نم نوكتيو ،مالتسا لصو

: نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب )أ

،ةءولمم ،دامتعالا بلط ةرامتسا–

،ةيسمش ةروص–

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–

تاصصختلا وأ صصختلا يف ايلع تاسارد ةداهش نم ةخسن–
،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا ةمئاقلا يف ةددحملا

ةلــــــــص تاذ بلاـــطلل ةيـــنهملا ةرـــبـــخلا تبـــثت ةقـــــيثو لك–
.طاشنلاب

: نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب )ب

،ةءولمم ،دامتعالا بلط ةرامتسا–

،ةكرشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن–

،رّيسملل ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–

ـــــ ضمان املت –

ـــ ص ـــ ترط يف احل ــــ يش : ة ١١

ــــ ب تت ــــ : يج ة ١0



١٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع لاّوش22
17م١202 ةنس وينوي٣

،ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف موسرملا اذه ماكــــحأل لاــثــــتمالا
ةديرجلا يف ةيــقيـــبطـــتلا هــــصوــــــــصن رـــشـــن خـــيراـــت نــــم ءادــــتبا
 .ةّيمسرلا

ةّيمــــسرلا ةديرــــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رــــشــــني:١2 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش8 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

دارج زيزعلا دبع

––––––––––––H–––––––––––

ّ

ّ

ّ

ّ

ةسراممل دامتعالا حـنمل ةيرازوــلا ةنجللا ةــلـيـكـشـت ددــحـت
ةيمنتلاو ةحالفلا نيدايم يف تاراشتسالاو تاساردلا ةطشنأ
نم رارق بجومب ،اهريسو اهـــميــــظـــنتو تاـــباـــغـــلاو ةـــيـفـيرلا
.ةحالفلاب فلكملا ريزولا

يوـــنـــعــــم وأ يعـــيـــبط صـــــخش لــــك ىلع ّنيعــتي :٥١ ةّداملا
رـيـيـغت لــكــب داــمتـعالا ةــنجل ،ةـــليسو يأـــب ،ملـــعي نأ دمــــتعم
اذــكو اــهـــساسأ ىلــع داــمـتعالا حنم يـتلا رــصانعلا ىلع أرـطـي
ىدعـــتي ال لـــجأ يف ،هـــنــــم بلـــطب ،طاــــشـــنلا فــــقوــــت وأ قيلــعـت
 .رهشأ )3( ةثالــــث

 ثلاثلا لصفلا

 تابوقعلاو ةبقارملا

ةطشنأ ةسراممل دامتعالا بحس وأ قيلعت نكمي :٦١ ةّداملا
 .تاراشتسالاو تاساردلا

يف ةدحاو )1( ةنس ةدمل دامتعالا قيلعت نكمي :٧١ ةّداملا
أرط رييغت لكب دامتعالا ةنجل دامتعالا بحاص مالعإ مدع ةلاح
قيلعت اذكو ،اهساسأ ىلع داـمتــــعالا حـنـــم يتلا رــــصاـــنــــعلا ىلع
.هالعأ٥1 ةداملا يفروكذملا لجألا يف هطاشن

لالخإلا ةجيتن دامتعالل يئاهنلا بــــحسلا مــــتـــــي :٨١ ةّداملا
رتفد يف اهيلع صوصنملا تامازتلالابو موسرملا اذه ماكحأب
: ةيتآلا تالاحلا يف ،طورشلا

اذإ ّالإ ،تاونس )3( ثالث لـــــجأ يف دامتــــعالا لالغتــــسا مدع–
،ةرهاق ةوق ثودحب كلذ هبحاص ررب

تامازتلالل ،ةرركتمو ةريطخ ةفــــصب ،يعوطلا لهاجتلا–
،هيلع ةضورفملا

دامتعالا ىلع لوصـــحلا ىلإ تدأ يـــتلا طورـــــشلا دعــــت مل اذإ–
 ،ةرفوتم

.تاراشتسالاو تاساردلا بتكمل ةيئاضقلا ةيفصتلا–

فقوت ةلاح يف اـضــــــيأ دامـــتــــــــــعالل يئاهــــنلا بـــحــــسلا مـــــتيو
.طاشنلا

عبارلا لصفلا

 ةيلاقتناو ةيئاهن ماكحأ

دامتعالاو ،دامــــتعالا بلط ةرامــتسا جذامن ددحت :٩١ ةّداملا
  .ةحالفلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،طورشلا رتفد اذكو

تاراشتسالاو تاـــساردلا بتاــــكم ىلع نّيعتي :02 ةّداملا
،تاباغلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا نيدايم يف طاشن ةلاح يف


