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ةراجتلا ةرازو

٢٤٤١ ماـــــع بـــــجر٤ يفخرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارــــــق
ةــــحئاللا نـــــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنس رياربف6١ قــــفاوملا
ىلع ةقبطملا تايفيكلاو طورشلل ةددحملا ةينفلا

تاجوتنملا ىلــع )راـــبدوك( يدوــــمعلا زـــمرلا عــــضو
.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

لوأ يف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

3 يف خرؤــــملا93-٠9 مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــضتقمبو –
ةبقارمب قلعتملاو٠991 ةنس رياني٠3 قفاوملا٠1٤1 ماع بجر
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا

8 يف خرؤملا٥6-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو2991 ةنس رياربف21 قفاوملا21٤1 ماع نابعش
،ةدروــــــتسملا وأ اـــــيلحم ةــــجتنملا داوــــــملا ةـــــقباطم ةــــــبقارمب

،ممتملاو لدعملا

٤1 يف خرؤملا39-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو6991 ةـــــنس سراــــم3 قــــفاوملا61٤1 ماـــــع لاوـــــش

،ممتملاو لدعملا ،ةعانصلاو ةراجتلا فرغ ءاشنإ

٤1 يف خرؤملا٤9-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو6991 ةــــنس سراــــم3 قـــــفاوملا61٤1 ماـــــع لاوـــــش

لدــــــــعملا ،ةـــــــعانصلاو ةراـــــجتلل ةـــــيرـــــئازــــجلا ةـــــفرـــــغلا ءاـــــشنإ
،ممتملاو

خرؤــملا3٥٤-2٠ مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس رـبمسيد12 قـــفاوملا32٤1 ماــــع لاوـــش71 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

٤ يف خرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قـّلعتملاو٥٠٠2 ةـنس ربمسيد6 قـفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ
ةداملا اـميس ال ،مـمتملاو لدـعملا ،هريسو سييقتلا مـيظنتب
،هنم82

8 يف خرؤملا76٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥٠٠2 ةــــنس رـــبمسيد٠1 قـــفاوملا62٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ
ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي
،كلذ تايفيكو دودحلا

يف خرؤملا3٠2-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
21٠2 ةـــــنس وـــيام6 قــــفاوملا33٤1 ماــــع ةــــيناثلا ىداــــمج٤1
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

٥ يف خرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددـــحي يذــلا31٠2 ةــنس رــبمفون9 قـــفاوملا٥3٤1 ماـــع مرـــحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

8 يف خرؤملا393-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي



ـه٢٤٤١ ماع نابعش٣٢٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٨٢ 24

تاجوتنملا ىلع )رابدوك( يدومعلا زمرلا عضوي:6 ةداملا
لوصحلا دعب نيينعملا نيلخدتملا فرط نم ايلحم ةعنصملا

ةمظنم فرط نم حونمملا )رابدوك( يدومعلا زمرلا مقر ىلع
 .ةلهؤم

فلكملا رــيزولا نـــم ررــــقم بــــجومب ةــــمظنملا هذـــــه لــــهؤت
ةنجللا يأر ذـخأ دــــعب كلذو ،شــــغلا عمقو كلــــهتسملا ةيامحب
11 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاجوتنملا زيمرتل ةينطولا
.هاندأ

ازــمر ةدروــــتسملا تاــــجوتنملا لـــــمحت نأ بـجي :٧ ةداملا
يف اهب فرتعم ةمظنم فرط نم احونمم )رابدوك( ايدومع
.أشنملا دلب

يف اهيلع صوصنملا تامولعملا نوكت نأ بجي:٨ ةداملا
)راــــــــبدوك( يدوــــــمعلا زــــــمرلا اــــــــهنمضتي يـــــتلا ،هاــــــندأ9 ةداــــــملا
ةـــــــفرغلا ىدــــــل قـــــبسم عادــــــيإ لــــــحم ،ةدروــــــتسملا تاـــــجوتنملل
،ةعانصلاو ةراجتلا فرغ ىدل وأ ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا

.ةلهؤملا ةمظنملل ةقفارم تائيه اهتفصب

اقفرم )رابدوك( يدومعلا زمرلا عضوي نأ بجي:٩ ةداملا
مزر ىلــــــــع ،)NITG( جوـــــتنملل يــــملاــــــعلا يراــــــجتلا مــــقرـــلاب
ةـــيبرعلا ةــــغللاب ةــــيمازلإلا تامولعملا نمضتي نأو ،جوتنملا

تاغل ةدع وأ ةـــغل لاـــمعتسا نـــكمي ،ةـــفاضإلا لــــــيبس ىلـــــعو
بـــجــــي يتــــلاو كلـــهــــتسملا فرـــط نـــم مـــهــــفــــلا ةــــلـــــهس ىرـــــخأ
لــــثمتتو .ةـــــلهؤملا ةـــــمظنملل ةيمقرلا ةصنملا يف اــهليجست
 : يتأي اميف تاــــمولعملا هذـــــه

I -ةيئاذغلا داوملل ةبسنلاب :

،عيبلا ةيمست .1

ناوــــنعو ةــــلجسملا ةــــمالعلاو ةـــــكرشلا ناوــــنع وأ مـــــسالا .2
ةداملا تناك اذإ دروتسملا وأ عزوملا وأ بضوملا وأ جتنملا

،ةدروتسم

،ةدروتسم ةداملا تناك اذإ ردصملا دلب وأ/و أشنملا دلب .3

،تانّوكملا ةمئاق .٤

موـــــسرملا نـــم72 ةداــملا يف ةروــــكذملا داوـــملاو تاــنّوكملا .٥
9 قفاوملا٥3٤1 ماع مرحم٥ يف خرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا

ببست يتلا اهتاقتشمو ،هالعأ روكذملاو31٠2 ةنس ربمفون
وأ عنص يف تلمعتسا يتلاو ةطرفم تايساسح وأ تايساسح

يئاهنلا جوتنملا يف ةدوجوم تلاز امو ةيئاذغلا ةداملا ريضحت
،رياغم لكشب ولو

،يئاذغلا مسولا.6

يرــتملا ماــظنلا بـــسح اــــهنع رـــبعملا ةــــيفاصلا ةــــيمكلا.7
،يلودلا

،لامعتسالا وأ/و ظفحلاب ةصاخلا طورشلا.8

: يتأي ام ناررــــقـي

موــــسرملا نــــم82 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
62٤1 ماــــع ةدـــــعقلا يذ٤ يف خرؤــــملا٤6٤-٥٠ مـــقر يذــــيفنتلا
روــكذملاو ممتملاو لدـــــعملا ،٥٠٠2 ةــنس ربمسيد6 قــــفاوملا
ىلع ةقبطملا تاــــيفيكلاو طورــــشلا رارــــــقلا اذــــه ددـحي ،هالــــعأ

ةــــــهجوملا تاــجوتنملا ىلع )راـــبدوـــك( يدوـــمعلا زـــمرلا عـــضو
.يرشبلا كالهتسالل

ةــــــــيئاذغلا داوــــــملا ىلـــــع رارـــــــــقلا اذـــــــه ماـــــــكحأ قـــــــبطت:٢ ةداملا
ايلحم ةّعنصملاو اقبسم ةبضوملا ةيئاذغلا ريغ تاجوتنملاو
.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملاو ةدروتسملا وأ

: رارقلا اذه ماكحأ قيبطت نم ىنثتست:٣ ةداملا

،بيضوتلاو ليوحتلاو جاتنإلل ةهجوملا ةيلوألا داوملا –

: ةانتقملا تاجوتنملا –

،ةيدودحلا ةضياقملا راطإ يف *

تاـــكرشلا يــمدختسمل صاـــخلا كالـــهتسالل ةرـــشابم *
،ةيبنجألا تائيهلا وأ

تاكرشو ماعطإلا تامدخو رحلا عيبلا تالحم لبق نم *
ةيحايسلاو ةـيقدنفلا تاـــسسؤملاو نيرـــفاسملل يلودلا لـــــــقنلا
تائيــهلاو تاــيـعمجلاو يرــــئازــــــجلا رــــــمحألا لالـــــــهلاو ةـــــــفنصملا
،انوناق ةدمتعملا ةلثامملا

مــــــــهلاـــمعتسال نييداــــصتقالا نيـــــــلماــــــعتملا لـــبق نـــــــم *
.صاخلا يـنهملا

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي:٤ ةداملا

نع زيــمرتلل يروــص لــيثمت: )راب دوــك( يدوــمعلا زــمرلا
.ئراق قيرط نع ةيلآ ةقيرطب لغتسيو ءورقم زمر قيرــط

دعاوقلل اقبط لاكشأ ةدع يدومعلا زمرلل نوكي نأ نكمي
ىوتسملا ىلع لاجملا اذه يف امومع ةلوبقملا تالامعتسالاو
.يلودلا

زـــمر: )NITG( جوــــتنملل يـــملاعلا يراــــجتلا مـــــقرلا
لكشتيو ،ةقّوسملا تاجوتنملا ديدحت ضرغب لمعتسي يلود
مـــقرو ةداـــملا عــــجرم مقرو لـــــخدتملا زـــــمرو دــــــلبلا زـــــمر نم
جوتنملا تازيمم ريغتت مل اذإ زمرلا اذه ريغتي ال .ةـبقارملا
.ينعملا

زـــــمرلا ةءارــقل فـــّيكم يــــنورـــتكلإ زاـــــهج : يــــــئوض ئراــــــق
نع ةءورقم ةيئابرهك تاراشإل هليوحتو )رابدوك( يدومعلا

.بوساح قيرط

يف اـــــهيلع صوــــصنملا تاـــبلطتملا ىلإ ةــــفاضإ:٥ ةداملا
يف اــــــهيلع صوــــــصنملا كلت اــــميسال ،هــــب لوـــــمعملا مــــيظنتلا
٥3٤1 ماع مرحم٥ يف خرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا
نأ بــــــجي ،هالـــــعأ روكذملاو31٠2 ةـــــنس ربـــــمفون9 قـــــفاوــــملا

يدوـــمعلا زــــمرلا ،اــــقبسم ةــــبضوملا تاــــجوتنملا مزر لـــــمحي
.هالعأ٤ ةداملا يف فّرعملا )رابدوك(
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هتءافك مكحب رداق صخش يأب نيعتست نأ ةنجللا نكمي
.اهلامعأ ءادأ يف اهتدعاسم ىلع

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن دادعإب ةنجللا موقت

نيذلا نيفظوملا نيب نم ةنجللا ءاضعأ نّيعي:٢١ ةداملا
ةيامحب فلكملا ريزولا نم ررقمب ،لقألا ىلع ريدم ةبتر مهل
ةـــــــلباق تاوـــــنس )3( ثالــــــث ةدــــــمل ،شــــــــغلا عــــمقو كلـــــهتسملا
.اهنوعبتي يتلا ةطلسلا حارتقا ىلع ءانب ،ديدجتلل

11 ةداـــــملا يف صوــــــــــصنملا ةــــنجــــللا فـــــلكت:٣١ ةداملا
: صوصخب يأرلا ءادبإو ةساردلاب ،هالـــــعأ

هاــندأ٥1 ةداــملا يف اـــهيلع صوـــصنملا لــــيهأتلا تاــــفلم –
يدوــــــمعلا زــــمرلا مـــــقر حـــنمل ةـــــلهؤــــملا ةـــــمظنملا حارـــــتقاو
،)رابدوك(

يدومعلا زمرلاب اهزيمرتل تاجوتنملا لاجم عيسوت –
،)رابدوك(

.اهصاصتخا لاجمب ةقلعتملا ىرخألا لئاسملا لك –

تاجوتنملا زيمرت طاشن سرامت ةمظنم لك:٤١ ةداملا
ىوتسم ىلع عدوت نأ عيطتست ،)رابدوك( يدومعلا زمرلاب
فــــــــلم ،شـــــغلا عــــمقو كلـــــهتسملا ةـــــياـــمحب ةـــــفلكملا ةرازوـــــلا
.يدومعلا زمرلا مقر حنمب ةفلكم ةمظنمك ليهأتلا

ةمظنملل ينوناقلا لثمملا لبق نم ليهأتلا بلط فلم عدوي
لـــباقم شـــغلا عــــمقو كلــهتسملا ةـــيامحب ةـــــفلكملا ةرازوــــلا ىدــــــل
.ميلست لصو

يف هـــــيلع صوصنملا فــــلملا نــــمضتي نأ بـــــجي :٥١ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ،هالعأ٤1 ةداملا

،ليهأتلا بلط  –

ةينقتلا اهتازيهجتو اهلكيهو ةمظنملا تاطاشن فصو –
تاــئيهلا عــــم اـــــهتاقالع اذــــــكو اـــــهليومت ةــــــقيرطو اــــــــهتاءارجإو
،تاجوتنملا زيمرتل ةيملاعلا

،لقألا ىلع ،تاونس )3( ثالث ةدمل اهتربخ تبثت ةقيثو –
،تاجوتنملل يدومعلا زمرلاب زيمرتلا  لاجم يف

يملاعلا يراجتلا مقرلا رادصإ ىلع اهتيلهأ تبثت ةقيثو –
،)NITG( جوتنملل

يدومعلا زيمرتلا ماقرأب يلودلا فارتعالا رربت ةقيثو –
،ةحونمملا )رابدوك(

طاــــــشن نــــع نيـــــلوؤــــسملا تاــــــــفصو ءاـــــــمسأو ةـــــيعضو –
،زـــيمرتلا

يدومعلا زمرلا ماقرأ حنم تايفيك لوح تامولعملا لك –
.)رابدوك(

ةــــبسنلاب ”بــــــــستكملا لوـــــحكلا مـــــــــجح ةـــــبسن“ ناــــــيب .9
لوحكلا نم %2,1 نم رثكأ ىلع يوتحت يتلا تابورشملل

،مجحلا بسح

،ةينعملا ةيئاذغلا داوملل ”لالح“ حلطصم.٠1

،جوتنملا ةروص.11

.اضيأ اهتفاضإ نكمي ةديفم ىرخأ ةمولعم لك.21

II -ةيئاذغلا ريغ تاجوتنملل ةبسنلاب:

،عيبلا ةيمست.1

ناوـــنعو ةـــــلجسملا ةــــمالعلا ،ةـــــكرشلا ناوــــنع وأ مــــسالا.2
نوــــكي اـــمدنع دروــــتسملا وأ عزوـــــملا وأ بـــــضوملا وأ جـــــتنملا
،ادروتسم جوتنملا

،ادروتسم جوتنملا نوكي امدنع ردصملا وأ/و أشنملا دلب.3

،نمألاب ةقلعتملا ةقباطملا ةمالع.٤

داوملل ةــبسنلاب ةــــقبسملا صــــخرلاب ةــــقلعتملا عجارملا.٥
،ةينعملا

ماظنلا ةدحوب اهنع ربعملا ،جوتنملل ةيفاصلا ةيمكلا.6
،يلودلا يرتملا

،نمألا لاجم يف ةذختملا تاطايتحالا.7

،نيزختلا طورشو جوتنملا تانوكم.8

،جوتنملا ةروص .9

.اضيأ اهتفاضإ نكمي ةديفم ىرخأ ةمولعم لك .٠1

)راـــــبدوــك( يدوــــمعلا زــــمرلا عــــضوي نأ بــــجـــي :٠١ ةداملا
تامولعملا ةءارقب حمست ،وحملل ةلباق ريغو ةيئرم ةفصب
.ةيئوضلا تائراقلا ةطساوب ،هالعأ9 ةداملا يف ةروكذملا

كلــهتسملا ةـــيامحب ةـــّفلكملا ةرازوـــلا ىدـــل أـــــشنت:١١ ةداملا
يدومعلا زمرلاب تاجوتنملا زيمرتل ةينطو ةنجل ،شغلا عمقو
رـــــيزولا اـــــهسأري .”ةــنجللا“ صـــنلا بـــــــلص يف ىــــــــعدت ،)راـــــبدوــــــك(
.هلثمم وأ شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب فلكملا

: نم لكشتتو

عــــمقو كلــــهتسملا ةـــــيامحب فــــلكملا رـــــيزولا نــــع لــــثمم –
،اوضع ،شغلا

،اوضع ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع لثمم  –

،اوضع ،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا نع لثمم –

،مزرلاو ةـيعونلا ةـــبقارمل يرــــئازجلا زــــكرملا نــــع لــــثمم –
.اوضع
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لامعتسالل ةّفيكم ةينورتكلإ تاقيبطت اـهيدل رـفوتت نأ –
يدومعلا زــمرلا ةءارـــقب حـــمست يـــتلاو فــــتاوهلا ةزــــهجأ ىلـــــع
9 ةداــملا يف اــهيلع صوــصنملا تاــمولعملا اــهيف اـــمب )رابدوك(
.هالعأ

مقر حنمل ةـلهؤملا ةــمظنملا ىلـــع كلذـــك بــــجي :٩١ ةداملا
نيــــــلخدتملا ةــــمدخ يف عــــــضت نأ ،)راـــــبدوك( يدوــــمعلا زـــــمرـــــلا
: يتأي ام ،نيينعملا

زمرلا ماقرأ ىلع لوصحلا تايفيك لوح تامولعملا لك –
امب لئاسولا لكب ،ةيواستمو ةفافش ةقيرطب )رابدوك( يدومعلا

،ةينورتكلإلا قرطلا اهيف

زيـــــــــمرت تاـــــبلط ةــــــساردب ةــــــقلعتملا تاـــــمولعملا لــــــك –
زـــيمرتلا بــــلط ةـــسارد لاــــجآ ىدــــعتت ّالأ بجيو .تاجوتنملا

.ةلهؤملا ةمظنملا ىدل اهعاديإ خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع

ةلهؤملا ةمظنملا بناج نم لالخإ يأ نع رجني :٠٢ ةداملا
.ليهأتلا ررقم ءاغلإ ،)رابدوك( يدومعلا زمرلا مقر حنمل

اوــلثتمي نأ نيــطشانلا نيـــلخدتملا ىلـــع بــــجي:١٢ ةداملا
خــــــيرات نــــم ءادـــتبا ،)2( نيـــتنس لـــــجأ يـف رارــــقلا اذــــه ماــــكحأل
.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرـشـن

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢٢ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

رياربف61 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر٤ يف رــــئازجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

ريزولا ىلع ةنجللا حرتقت ،تافلملا ةسارد دعب :6١ ةداملا
اـــهليهأتل  ةـــمظنملا ،شــــغلا عـــمقو كلــــهتسملا ةــــيامحب فـــــلكملا

.)رابدوك( يدومعلا زمرلا مقر حنمل

لــــــيهأتلا ررــــقمب ةـــينعملا ةــــمظنملا راـــطخإ مــــتي:٧١ ةداملا
تائيهلل ةيمسرلا ةينورتكلإلا عقاوملا ىلع ررقملا اذه رشنيو
نعو ،هالعأ11 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةنجللا يف ةوضعلا

.ةبسانم ىرخأ ةليسو يأ قيرط

زمرلا مقر حنمل ةلهؤملا ةمظنملا ىلع بجي:٨١ ةداملا
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مرتحت نأ )رابدوك( يدومعلا
مالــــــعإو ةـــــياـــمحب ةــــــــقــلعتملا كلـــــت اــــميسال ،اـــــــهب لوــــــمعملا
.تاجوتنملا زيمرت لاجمب ةطبترملاو كلهتسملا

: كلذك ةلهؤملا ةمظنملا ىلع بجيو

ةرازوـــلل ةـــعباتلا ةــــباقرلا حــــلاصم فرـــصت تـــحت عــــضو –
تاــــــنايبلا ةدــــعاق ،شــــغلا عـمقو كلــــهتسملا ةــــيامحب ةــــفلكملا
)رابدوك( يدومعلا زمرلا مقر نم نيديفتسملا نيلخدتملل

،مهتاجوتنمل

ةفلكملا ةرازولل ةعباتلا ةباقرلا حلاصم فرصت تحت عضو –
ةـــــقلعتملا تاـــــنايبلا ةدـــــعاق ،شــــــغلا عــــمقو كلهـــــــتسملا ةـــــيامحب
ىلـــــــــع )راــــــــبدوــــــــك( يدوــــــــــمعلا زــــــمرــــلا مــــــــــــقر نــــــم نــــــيديــــفتسملاب
٤2/ةعاس٤2 اذهو ةينورتكلإ ةقيرطب اهيلإ جولولاو مهتاجوتنم

،عوبسألا مايأ لكو ةعاس

كلهتسملا ةيامحب ةفلكملا ةرازولا فرصت تحت عضو –
،ةيئوضلا تائراقلا نم ةيفاك ةيمك ،شغلا عمقو

لاـــــــجم يف تاــــسارد زاـــجنإو نـــــيوكتلا تاـــــيلمع ناــــــمض –
كلهتسملا ةيامحب ةفلكملا ةرازولا ةدئافل تاجوتنملا زــيمرت
،شغلا عمقو

حرصملا تامولعملا ةيّرسو تانايبلا ةدعاق نيمأت نامض –
،نيينعملا نيلخدتملا فرط نم اهب

ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا
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