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وـياــم01 قــفاوــملا2441 ماـــع ناـضـمر82يـفخرؤــم رارـق
ةقداصملا فلم ةيوســت تاــيـفـيـك دّدـحــي ،1202 ةـنس
بـــطـلا يف ةــلـمـعـتـسملا ةـيــبـطـلا تاــمزـلــتــسـملا ىلــع
.يرــشـبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

2241 ماع لاوش7 يف خرؤملا12-10 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةيــلاــملا نوــناــق نـمضتملاو1002 ةـنـس ربـمـسـيد22 قــفاوـملا
،هنم112 ةداملا اميس ال ،مّمتملاولّدعملا ،2002 ةنسل

لاوـــش81 يــفخّرؤــملا11-81 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتــقــمـبو–
،ةحصلاـب قـــلــعـتملاو8102 ةـنـس وــيـلوــي2 قــفاوــملا9341 ماــع
،هنم032 ةداملا اميس ال ،مّمتملاولّدعملا

يــف خرؤـملا87-12 مــقر يساـــئرــلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2441 ماـــع بــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤـملا172-02 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

يفخّرؤــملا423-02 مـقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
0202 ةنــس رــبـمفوــن22 قــفاوــملا2441 ماــع يناـثــلا عـيـبر6
،ةيبطلا تاـمزـلـتـسملا ىلــع ةــقداــصــملا تاــيـــفـيـكـب قــلــعتملاو
،هنم44 ةداملا اميس ال

:يتأي ام رّرقي

موــسرـملا نـم44 ةداـملا ماـــكــحأل اـــقيـبـطـت:ىلوألا ةداملا
2441 ماـع يـناـثــلا عـيـبر6يـفخّرؤــملا423-02 مــقر يذـيـفـنتـلا
ةقداصملا تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا

تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع
ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا فلم ةيوست

.يرشبلا بطلا يف

دـنــع ةــقوـــسـملا ةــيـبـطلا تاــمزـــلــتــسـمـلا نوـــكـــت:2 ةداملا
يفخّرؤــملا423-02 مــقر يذيـفـنـتلا موـــسرـــملا عــيـقوــت خــيراــت
0202 ةــنس ربــمـفوــن22 قفاوملا2441 ماــعيــناـثــلا عـيـبر6
ةـــيوــســت عوــضوــم ،ةــقداـصـملا ررــقــم نودـــب هالــعأ روـــكذــملاو
يف هيلع صوصنملا ةقداصملا ءارجإل اقـفو ،ةــقداـصــملا فــلم
.رارقلا اذه ماكحأ

،ةيميظنتلا سيياقملل يبطلا مزلتسملا ةقباطم ةداهش–
،ءاضتقالا دنع

عينصتلا يف نيلخدتملا فلتخم نأ اهنم نيبتي ةقيثو–
اميس ال ،يئاهنلا جوتنملا ،ءاضتقالا دنعو ،ةيدايعلا براجتلاو
OSI سيياـقــمو ةنـسـحلا عـيـنـصتلا تاــسراــمم عــم ةــقـباـــطـملا

ةنسحلا ةيدايعلا تاسرامملاو ةنسحلا ةيربخملا تاسرامملاو
اهيلع قفاوملا ةطشنألا ذيفنتب مهنادلب يف اهب مهل صخرم
،ةقداصملا ررقم ديدجت فلم يف اهب حّرصملاوأ/و

.ءاضتقالا دنع ،يبطلا مزلتسملا رعس ةبيكرت–

جــئاـتـنب ةـقــلـعتملا تاــمولـــعملاوقــئاــثوــلا نوــكــت نأ بــجــي
ةـيدايــعلا رـيـغ براـــجتلاو ةيـنـقـتلاوةـيـنالدــيصـلا براـجـتـلا

اــقــفو ،اـــهــعـضو مــتي ةــلـصـفم تاــصـخـلمب ةـــقـفرــم ةــيدايـــــعلاو
.لاجـملا اذــه يف هــب لوـمـعملا مــيـظـنـتلل

يف ةروكذملا قئاثولاو تامولعملا ميدقت متي:11 ةداملا
يذلا  هاـــندأ دحوملا ينقتلا فلملا لـــكش يف ،هالـــعأ01 ةداـــملا

،ةــقداـصملا ررــقــم ميـلـسـت نــم ءادــتبا ،تاريغتلا لك ىلع يوتحي
:رارقلا اذه لصأب قفرملا ثلاـثـلا قـحلملل اـقفو

،ةصاخلا ةيرادإلا تايطعملا ىلع يوتحي :1 مسقلا–

ةعاجنلاو ةينقتلا لوح تاصخلم ىلع يوتحي:2 مسقلا–
.ةيدايعلاو ةيدايعلا ريغو

لـــكـشــلل مراــصــلا مارـتـحالا عـم ناـــمــســقـلا مدـــقــي نأ بــجـي
قـحـلملا يف ليصـفـتلاب نيـبملا مـيـقرـتـلا ماـظــنو ىوــتحملاو
.هالــعأ ىلوألا ةرــقـفلا يف روــكذــملا ثلاـثـلا

فلم عاديإ بلط ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نكمي
.هالعأ5 ةداملل اقفو ،)5( ةسمخلا ماسقألا نمـضـتي لــماــك

ةيــنالدـيـصـلا داوـملل ةــيـنطوــلا ةـــلاــكوــلا نـــكــمــي:21 ةداملا
دعب يبطلا مزلتسملا ةعاجن ةربخوأ/و ةدوج ةبقارمب مايقلا

  .ةقداصملا ررقم ديدجت بلطل ينقتلا مييقتلا جئاتن

مدقت نأ ،بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي
ةهجوملا تانــّيعلا ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل

ةروكذملا يئاهنلا جوتنملا ةعاجن ةربخوأ/و ةدوج ةبقارمل
    .هالعأ7 ةداملا ماكحأل اقبط ،هالعأ ةرقفلا يف

ةــــّيـمـسرــلا ةدـــيرـــجلا يـــف رارـــقـــلا اذــــه رشني:31 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نمحرلا دبع



55  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةجحلا وذ٤
27م١٢٠٢ ةنس ويلوي٤١

عينصتلل ةـيـنالديـصـلا تاســسؤــملا ىلــع بــجــي:3 ةداملا
2 ةداملا يف ةروــكذــملا ةــيوـستلل اـهـبـلط عادــيإ لالــغتسالا وأ/و
موـسرـملا رـشــن خــيراــت نــم ءادـتـبا ،)2( نيتـنس لــجأ يف ،هالـعأ
2441 ماـع يـناـثــلا عـيـبر6يــفخّرؤــملا423-02 مــقر يذـيـفنـتلا
.هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا

ةقداصملا فلم ةيوست بلط عدوي نأ بجي:4 ةداملا
يلديصلا فرط نم ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل
3 ةداملا يف ةروكذملا ةينالديصلا تاســسؤـمـلل يـنـقـتلا رـيدــملا
.هالعأ

ةينطولا ةلاكولا ىدل عدوملا ةيوستلا بلط نوكي نأ بجي
فلم ماسقأ لك ىلع يوتحي فلمب اقفرم ةينالديصلا داوملل
.لاـجملا اذــــه يــف هــب لوـمـعملا ميـظـنتـلل اــقبط ،ةقداــصملا

ةــعـيـبـط بـبـسـب ةدودـحــم ةــيوـسـتـلا فلم تاـموــلــعم نوــكتو
.ةــقداصـملا بــلـط قاـيـسو

داوـمـلل ةـيـنطوــلا ةــلاــكوــلل ماــعــلا رــيدــملا نـكـمـي ،هــنأ رــيـغ
.عدوملا فلملا ةلمكت بلط ةينالديصلا

4 ةداملا يف روكذملا ةقداصملا فلم عاديإ عضخي:5 ةداملا
ةـــسسؤـملا اــهـلـمـحـتت يــتـلا ةــقداــصملا قوــقــح عــفد ىلإ ،هالــعأ
لومعملا عيرشتلاو ميظنتلل اقفو ،بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا

.امهب

  .بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا ةسسؤملل عاديإلا لصو مّلسي

تاموــلعملا ةـقداصملا فلم نمضتي نأ بجي:6 ةداملا
:ةيتآلا قئاثولاو

ةــســسؤــملا رـــقــم وأ نــطوــملاو يراـــجـتلا مـــسالا وأ مــسالا–
،يـنـقـتلا رــيدــملا يلدــيـصلاو ،بـــلـــطلا ةبــــحاـــص ،ةينالدــيصـلا

،عنصملا ،ءاــضـتقالا دـنـعو

،يبطلا مزلتسملل ةيراجتلا ةيمستلا–

،يبطلا مزلتسملا نييعت–

 ،يبطلا مزلتسملا تافصاوم–

،يبطلا مزلتسملا ةبيكرت–

 ،فينصتلا دعاوقو يبطلا مزلتسملا فينصت–

ةــيــبــناجلا راــثآلاو يعاودــلا عــناوــم ،ةــيــجالــعـــلا يعاودـــلا–
،ءاود ىلع يوتحت يتلا ةيبطلا تامزلتسملل

،ظفحلا ةدمو طورش–

اهذاختا بجاولا نمألاوطايتحالا ريبادت لوح تاحورشلا–
صلختلا ءانثأوهلامعتسا دنعويبطلا مزلتسملا نيزخت دنع
اهلكشي دق يتلا ةلمتحملا راطخألا نايب اذكوتايافنلا نم
،ةئيبلا ىلع يبطلا مزلتسملا

،عنصملا فرط نم ةلمعـتـسملا ةــبـقارــملا قرــط فــصو–
،ءاضتقالا دنع

:براجتلا ةجيتن–

وأ ةــيئاــيـمـيـكـلا – ةـيـئاـــيزــيـفـلا( ةـيــنــقـتـلاوةـيــنالدـــيصلا*
،)ةيجولويبوركيملا وأةيجولويبلا وأ ةيكيناكيملا ةيئايزيفلا

،ءاضتقالا دنع

.ءاضتقالا دنع ،ةيدايعلا*

.ءاضتقالا دنع،يبطلا مزلتسملا ةعاجن–

يلوألا بيضوتلاو يوناثلا بيضوتلا جذومن حارتقا–
ةلوهسب اهتءارق نكميو ،ةيئرم فرحأب ،يبطلا مزلتسملل
اقفو ،رئازجلا يف ةلمعتسم ةيبنجأ ةغل يأبو ةيبرعـلا ةــغـلـلاب
،لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلل

ليجـسـت تــبثـت ىرــخأ ةـــقـيثو يأ وأ رــحلا عـيـبـلا ةداــهــش–
نع ةرداـــصلا أشــــنملا دلب يف يبــــــطلا مزلـــــتــــسملا قـــــيوـــستو
فرتعم ةطلس لك نع وأ ةينالديصلا ةيميظنتلا تاطلسلا

،اهب

ةداهشو أشنملا دلب يف قيوستلا يف عضولاب صيخرت–
،ءاضتقالا دنع ،ينالديصلا جوتنملا

قوسلا يف عضولل هيلع لوصحلا مت حيرصت يأ نع ةخسن–
،ىرخألا لودلا يف يبطلا مزلتسملل

،ةيميظنتلا سيياقملل يبطلا مزلتسملا ةقباطم ةداهش –

عينصتلا يف نيلخدتملا فلتخم ّنأ اـهــنـم نيـبـتي ةــقــيثو–
،يــئاـــهـنلا جوــتـنـملا ،ءاــضـتـقالا دــنــعو ،ةــيداــــيعــلا براــجــتلاو
سيياقمو ةنسحلا عينصتلا تاسرامم عم ةقباطملا اميس ال
OSIةيدايعلا تاسرامملاو ةنسحلا ةيربخملا تاسرامملاو

ةـــطـشـنألا ذيفـنـتب مـهـنادـــلب يــف اـهــب مـــهل صــخرــملا ،ةــنـسـحلا
،ةقداصملا فلم يف اهب  حرصملا

:هتفصب يبطلا مزلتسملا نييعت–

وأيومد نّوكم وأءاود ىلع يوتحي ًـايبط ًـامزلتسم *
،تالاثفلا وأسكتاللا وأيناويح ردصم نم جوتنم

،عرزلل الباق ًـاطيشن ًـايبط ًـامزلتسم *

،ربخملا يف صيخشتلا يف المعتسم ًـايبط ًـامزلتسم *

.بلطلا بسح َّايبط ًـامزلتسم *

جـئاـتـنب ةـقــلـعـتملا تاــمولــعـملاو قــئاــثوــلا نوـكــت نأ بـجــي
ةــــيداــــيـــعـلا براــجــتـلا وأ/وةيـنـقـتلاو ةـيــنالدـيـصـلا براـجـتـلا

ميـظـنتلل اـــقـــفو اـــهــــعــضو مـتـــي ةـــلــصــفــم تاـصـخلـــــمب ةــــقــــفرـــم
.لاــجـملا اذـــه يـف هـب لوـمـعـملا
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زواجتت ال ةدمل لجألا اذه ديدمت ،ةيئانثتسا ةفصب ،نكميو
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا فرط نم اموي )03( نيثالــث
بـلــطــت اــمدــنــع لـــجألا قــلــعــي ،تالاـحلا لـــك يــفو .ةــيـنالدــيصلا

.ةيلـيـمـكـت تاــموـلــعـم

ةـيـنالدـيصلا داوملل ةيـنـطوــلا ةــلاـــكوــلل ماــعــلا رــيدــملا غـــّلـبي
يف ةـقداصملا ررــقـم ،بـلـطلا ةـبحاـص ،ةيـنالدـيصلا ةسسؤملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،اهل ةددحملا لاجآلا

دــعب ،ةقداصملا فلم ةيوست بلط ضفر متي:31 ةداملا
موــسرــملا نــم13 ةداــملا ماــكـحأل اــقــفو ،ةــقداـصـملا ةـنجل يأر
2441 ماع يناثلا عيبر6يـفخّرؤــملا423-02 مــقر يذيفــنـتلا
.هالـعأ روــكذــملاو0202 ةـنـس ربـمفوـن22 قــفاوــملا

ةـــــّيـــمسرــلا ةدـــيرـــجلا يــف رارـــــقـــلا اذـــه رــــشـني:41 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةــّيروهـمـجلل

ويام01 قـفاوـملا2441 ماــع ناـضـمر82يف رـــئازـجلاـب رّرح
.1202 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نمحرلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وــياـــم01 قفاوملا2441 ماــع ناـضــمر82يـفخرؤــم رارــق
فـلـمو لـيـجـسـتلا فـلــم ليــــكـشــت دّدحــي ،1202 ةـنـس

بطلا يف ةلمعتسملا ةيودألا ليجست ررـقـم دـيدـجت
.يرشبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

2241 ماع لاوش7 يف خرؤملا12-10 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةيلاملا نوــناــق نــمضـتملاو1002 ةـنـس رـبـمـسـيد22 قــفاوــملا
112و012ناــتداـملا اــمـيـس ال ،مــّمـتـملاولّدــعـملا ،2002 ةـنـسل
،هــنـم

لاوــش81 يــفخّرؤـــملا11-81 مـــقر نوــناـــقــلاىـضــتـقــمبو–
،ةحـصلاب قــلـعتملاو8102 ةـنـس وــيـلوــي2 قــفاوـملا9341 ماــع
،هنم032 ةداملا اميس ال ،مّمتملاولّدعملا

يـف خرؤـملا87-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رـيارـبـف12 قــفاوـملا2441 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091-91 مـقر يذـيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
دّدحي يذـلا9102 ةـنـس وـيـلوــي3 قــفاوــملا0441 ماــع لاوــش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

موقت لوبق ةسارد لحم ةقداصملا فلم نوكي:7 ةداملا
لــــجأ يــف ةـــيـنالدـيـصلا داوـمــلل ةـيـنطوــلا ةــلاــكوــلا حــــلاـصــم اــــهـب
ماــكــحأل اــقــفو ،لوـبـقلا ةــسارد متـت .ماــيأ )4( ةــعــبرأىدـــعـتـي ال
يــفخّرؤـــملا423-02 مــقر يذــيفـنـتـلا موـــسرــملا نـــم22 ةداــملا

0202 ةنــس رـبـمــفوــن22 قــفاوــملا2441 ماـــع يـناــثــلا عـيــبر6
.هالـعأ روــكذـملاو

داوملل ةينطولا ةلاكولل ةصتخملا حلاصملا موــقت:8 ةداملا
.ينقت مييقتب،ةقداصملا فلم لوبق دعب ةينالديصلا

ينــقـت ميـيقت يـف ةــقداـصملا فلمل ينقتلا مييقتلا لثمتي
.ءاضتقالا دنع ،ةيدايعلا تايطعملا مييقتو يميظنت

8 ةدامـلا يــف روــكذـــملا يـنـقتلا ميـيـقـتلا قــبـطي:9 ةداملا
:اصوصخ ،ةيبطلا تامزلتسملا ضــعـب ىلــع ،هالــعأ )2 ةرــقفلا(

،aII فنصلاوI فنصلا تاذ ةيبطلا تامزلتسملا–

يف اــهتبقارم متي يتلاو ةعنصملا ةيـبطلا تاــمزــلـتسملا–
ةدوـجلا ةبــقارــم رـبـخم يفو عيـنـصتلل ةـيـنالدـيـص ةـســسؤــم
،هب لومعملا ميظنتلل اقفو نيدمتعم

داريتسالا جمانربل اقفو ،ةدروتسملا ةيبطلا تامزلتسملا–
اـــقــفو ،ةدـمـتـعـم دارـــيتـسالل ةـيــنالدــيص ةــسـسؤــمل حونــمـملا
،هـب لومــعملا ميـظنـتـلل

ماظن فرط نم اهنع غّلبي مل يتلا ةيبطلا تامزلتسملا–
.رئازجلا يفو أشنملا دلب يف ةظقيلا

bII فنصلا تاذ ةيـبـطلا تاــمزـلتـسـملا نوـكــت:01 ةداملا
نم52 ةداملا ماــكــحأل اقــبط ينــقــت ميـيــقت لـحــمIIIفنصلاو
يـناـثــلا عـيـبر6يـفخّرؤملا423-02 مـقر يذيـفـنتـلا موــسرــملا

.هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماــع

داوــمـلل ةيـنطولا ةــلاــكوــلل ماـعــلا رــيدــملا مدــقــي:١١ ةداملا
روكذملا ةقداصملا فلمل ينقتلا مييقتلا ريراقت ةينالديصلا

ةقداصملا فلمل ةمـــّيقملا تايطعملاو هالعأ01و8 نيتداملا يف
فــلــم لوــبـق خــيراــت نـم ءادـتــبا ،اــموــي )03( نيــثالــث لــجأ يـف
اــــقـبـط ،اـــهـيأر يدــبـت يـتــلا ةـــقداـــصـملا ةــنــجل ىلإ ،ةــقداــصملا
.هــب لوــمـعملا مــيظـنـتلل

ةقداصملا فلمل ينقتلا مييقتلا لجأ ديدمت نكمي ،هنأ ريغ
ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا فرط نم

نم ةيليمكت ةمولعم لك بلطت امدـنـع اـموـي )03( نيثالث ةدمل
.ةينالديصلا ةسسؤملا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىلع بجي:21 ةداملا
ةــنــجل يأر دــعــب ،ةــقداــصـملا فـلــم ةــيوـســت بــلط يـف تــبلا
نم ءادتبا ،اــموــي )09( نيــعـست ىدـــعتي ال لــجأ يف ،ةــقداـصـملا

.هالعأ7 ةداملا ماكحأل اقفو ،ةقداصملا فلم لوبق خيرات


