
العدد العدد 17
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 2  جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 25 مارس سنة مارس سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مــرســوم رئــاسي رقم 12-147 مـؤرخ في 29 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 22 مــارس ســنــة q2012 يــتـضــمــن اHــوافـقـــة عــلى
اHــلــحـق رقـم 4 بـالــعــقـــد اHـؤرخ في 23  أكـتــوبـر ســنـة 1989 لـلــبـــحث عن احملـــروقـــات الــسـائــلــــة واسـتــغاللــهـاq اHـــبــرم
�ــديـــنـــة اجلـزائــــر في 9 مـارس ســــنـة 2012 بـــW الـشــركــة الـوطــنــيـــة ســونـاطــــراك و شــــركـــات "أنــــاداركـــو أجلـيــريــا
كومبانــي ل.ل.س" و"مايرسك أولي أجليريات أس" و " إني أويل ( أجليريا) ليميتـد"............................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12-120 مـؤرخ في 21 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 14 مـارس ســنـة q2012 يـعــــدل تــوزيـــع نـفـقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة q2012 حسب كـل  قطـاع....................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 12-122 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 19 مارس سنة q2012 يحـدد كيفـيات تنفيذ نفقات
االستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي  من طرف الصندوق الوطني لالستثمار...........................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12-123 مـؤرخ في 26 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 19 مـارس سـنـة q2012 يــعــدل ويـتــمـم اHــرســــوم
التـنفيــذي رقــم 03-262 اHـؤرخ فــي 23 جـمـــادى األولى عــام 1424 اHـوافــق 23 يولـيــو سنـة 2003 الذي يحـدد تنظيم
اHركز الوطني لرخص السياقة وسيره..........................................................................................................
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 12-124 مـــؤرخ في 26 ربــيـع الــثـــاني عــام 1433 اHـــوافق 19 مــارس ســـنــة q2012 يــحـــــدد اHـــنــاطـق ذات
اإلمــكـانــيــات الـفالحـيـة الـتـي يـعـتـمـد عـلـيـهـا كــأسـاس حلـسـاب إتـاوة أمالك الـدولـة بـعــنـوان حق االمـتـيـاز عـلـى األراضـي
الفالحيـة التابعـة لألمـالك اخلاصـة للدولـة.......................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12-125 مـؤرخ في 26 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 19 مـارس ســنـة q2012 يــحـدد الــقـانــون األسـاسي
النموذجي للمعاهد الوطنية اHتخصصة في التكوين اHهني..............................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-126 مـؤرخ في 26 ربــيـع الــثــاني عــام 1433 اHـوافق 19 مــارس ســنــة q2012 يــعــدل ويــتــمم اHــرســوم
الـتـنـفيـذي رقم 07-119 اHـؤرخ في 5 ربـيع الـثـاني عام 1428 اHـوافق 23 أبـريـل سـنة 2007 واHـتـضـمـن إنـشــاء الــوكــالـة
الوطنيـة للوساطـة والضـبط العـقـاري وتـحديد قانونهـا األساسـي.....................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس ســنـة q2012 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرة االســتـغالل
والشبكات في اHديرية العامة للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.............
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنـة q2012 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـفـتـشـW عـامW في
الواليات.....................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 4 مارس سنة q2012 يتضمّن إنهاء مهام مفتشW في الواليات..
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 4 مارس سـنة q2012 يتضـمّن إنهاء مـهام مديـر الكهـرباء والغاز
والطاقات اHتجددة بوزارة الطاقة واHنـاجم....................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنـة q2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام عـمـيـد كـلـيـة احلـقـوق
والعلوم السياسية بجامعة سكيكدة................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 ربــيـع الــثـــاني عــام 1433 اHـــوافق 4 مــارس ســـنــة q2012 يـــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام مـــديــر الـــبــريــد
واHواصالت في والية الوادي.........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس ســنـة q2012 يــتــضــمّن إنـهــاء مــهــام مــديـرين لــلــبــريـد
....................................................................................................Wوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في واليت
مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 11 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس ســنـة q2012 تـتـضـمّن تـعـيــW مـفـتـشـW عـامـW في
الواليات....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في11  ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنـة q2012  يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـر الـكـهـربـاء والـغـاز
بوزارة الطاقة واHناجم................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس ســنـة q2012  يـتــضـمّن تــعـيــW اHـديـر الــعـامّ Hــؤسـسـة
تسيير اHصالح اHطارية في مدينة اجلـزائـر....................................................................................................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 11 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنـة q2012 يـتـضـمّـنـان تـعـيـW عـمـداء كـلـيـات
...................................................................................................................................................Wبجامعت
مـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في11  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433 اHـــوافق 4 مـــارس ســـنـــة q2012  يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــW اHـــديـــرة الـــعـــامّــة
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...................................................
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قرارات مؤرّخة في 11 صفر عام 1433 اHوافق 5 يناير سنة q2012 تتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب مديرين..................

وزارة اEاليةوزارة اEالية
قــرار مـؤرخ في 20 مـحــرّم عـام 1433 اHـوافق 15 ديـسـمــبـر سـنـة q2011 يـتـضــمن تـفــويض اإلمـضـاء إلـى اHـديـر الــعـام لـلــتـقـديـر
والسياسات................................................................................................................................................
قــرار مــؤرخ في 22 ربــيع األول عــام 1433 اHـــوافق 15 فـــبــرايـــر ســنــة q2012  يـــتــضــمن تـــفــويض اإلمـــضــاء إلى اHـــديــر الــعــام

للديوان اHركزي لقمع الفساد......................................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 7 ذي الـقـعـدة عام 1432 اHـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة q2011 يـحـدد تـشـكـيلـة وشـروط سـيـر الـلّـجـنة
اHكلفة بدراسة طلبات اHؤسسات لصناعة األدوية ذات االستعمال البيطري وبيعها باجلملة....................................

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـرار مؤرّخ في 24  ذي احلـجّـة عـام 1432 اHـوافق 20  نـوفـمـبـر سـنـة q2011 يـتـضـمّن مـخـطط حـمـايـة واسـتـصالح اHـوقـع األثري
لتيبازة ومنطقته احملمـية...........................................................................................................................

وزارة العمل والتشغـيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغـيل والضمان االجتماعي
قــرار مــؤرّخ في 14 جــمــادى األولـى عـام 1432 اHـوافق 18 أبــريـل ســنـة q2011 يــحــدّد شــروط مـنـح عالوة تــعــويــضــيـة Hــصــاريف
اإليواء واإلطعام والنقل Hتصرفي الصندوق الوطني للتأمW عن البطالة..........................................................
قــرار مـؤرّخ في 28 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1432 اHـوافق 31 مــايــو ســنـة q2011 يــتـضــمّن تــعــويض مــصــاريف الــتــنــقل واHــنــحـة
التعويضية لفقدان األجر Hتصرفي صناديق الضمان االجتماعي.......................................................................

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وإصالح اEستشفياتوإصالح اEستشفيات

قــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في 15 صـفــر عـــام 1432 اHـوافــق 20  يــنــايــر ســنـة q2011 يــحــدد مـســتــويـات الــتــدخل والــعـمل
واجلرعة في حالة طارىء إشعاعي أو نـووي....................................................................................................
قــــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرّخ في 15 صــفــر عــــام 1432 اHـوافــق 20  يــنــايــر ســنــة q2011 يــحــدد اإلشــارة اخلــاصــة بــاHــنــاطق
اHنظمة التي حتتوي على مصادر اإلشعاعات اHؤينة...............................................................................
قـــرار وزاري مـشـتــرك مـؤرّخ في 15 صفـر عــام 1432 اHـوافــق 20  يـنـاير سـنة q2011 يحـدد شـروط اسـتعـمـال أجهـزة قـياس
اجلرعة الفردية..........................................................................................................................................
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 8 ربيع األول عام 1433 اHوافق 31 ينـاير سنة q2012 يـحدد تعداد منـاصب الشغل وتصـنيفها
ومدة العقد اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم.........

وزارة الصيد البحري وزارة الصيد البحري واEوارد الصيديةواEوارد الصيدية

قــرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1432 اHوافق 14 سبتـمبر سنة q2011 يـعدّل القـرار الوزاري اHشـترك اHؤرّخ
في 24 شوّال عام 1428 اHوافق 5 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدّد شروط االلتحاق وبرنامج ونظـام الدراسات للحصول
على شهادة تقني سام في الصيد البحري........................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئـاسي رقم مــرسـوم رئـاسي رقم 12-147 مـؤرخ في  مـؤرخ في 29 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عــام عــام 1433  اHــوافق اHــوافق 22 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة q2012 يـــتـــضــمـنq يـــتـــضــمـن
اHوافـقـة علـى اHلـحـق رقـم اHوافـقـة علـى اHلـحـق رقـم 4  بالـعـقــد اHؤرخ في بالـعـقــد اHؤرخ في 23
أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 1989 لـــــلـــــبــــــحـث عن احملــــــروقـــــــات لـــــلـــــبــــــحـث عن احملــــــروقـــــــات
الـسائـلــة واسـتغاللـهـاq اHـبــرم �ديــنـة اجلـزائــر فيالـسائـلــة واسـتغاللـهـاq اHـبــرم �ديــنـة اجلـزائــر في
9 مــــارس ســـــــنــــة  مــــارس ســـــــنــــة 2012 بـــــW الــــشــــركــــة الــــوطــــنــــيــــــة بـــــW الــــشــــركــــة الــــوطــــنــــيــــــة
ســــونــــاطـــــراك و شــــــركـــــات "أنــــــاداركـــــو أجلـــيــــريــــاســــونــــاطـــــراك و شــــــركـــــات "أنــــــاداركـــــو أجلـــيــــريــــا
كـــومـــبــــانــي ل.ل.س" و"مـــايــــرسك أولي أجلــــيـــريـــاتكـــومـــبــــانــي ل.ل.س" و"مـــايــــرسك أولي أجلــــيـــريـــات

أس" و " إني أويل ( أجليريا) ليميتـد".أس" و " إني أويل ( أجليريا) ليميتـد".
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اHـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHــتـعـلق بــاحملـروقـاتq اHـعــدل واHـتـممq ال ســيّـمـا اHـواد 30

qو101و102 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممHعدل واHا q"سوناطراك"
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 07-74 اHـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اHـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واHتضمن اHوافقة على عقود استغالل احملروقات اHبرمة
�ــديـــنـــة اجلــزائـــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بــW الــوكــالــة
qموارد احملروقات (ألنفط) وسوناطراك Wالوطنية لـتثم

qشركة ذات أسهم
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اHـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــعـد االطالع عــلى اHــلـحق رقم 4 بــالـعـــقـــد اHـؤرخ
في 23  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1989 لــــلــــبـــــحث عن احملـــــروقــــــات
الـســائــلــــة واســتــغاللــهـاq اHـــبـــرم �ــديـــنـــة اجلـزائــــر في 9
qالـشركـة الـوطـنـيــة سـونـاطــراك Wمـارس ســـنة 2012 بــ
شـــــركــــة ذات أســــهـمq و شــــــركــــــات "أنـــــاداركــــــو أجلــــيــــريـــــا
كـومـبـانــي  ل. ل. س" و"مــايـرسـك أولي أجلـيـريـات أس"

q"و " إني أويل ( أجليريا) ليميتـد
qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــوافق عـــلى اHــلـــحق رقم 4 بـــالـــعــــقـــد
اHــــــــؤرخ في 23  أكـــــــتــــــــوبـــــــر ســــــــنـــــــة 1989 لـــــــلــــــــبــــــــحـث عن
احملــــروقـــــات الـــســـائـــلـــــة واســـتـــغاللـــهـــاq اHــــبــــرم �ـــديــــنـــة
اجلــــــزائـــــــــر فــي 9 مــــــارس ســـــــــنــــــة 2012 بــــــW الـــــشـــــركـــــة
الـوطــنــيـــة سـونــاطــــراكq شـركــة ذات أســهمq و شــــركـــات
"أنــــاداركـــو أجلــيــريــــا كـــومــبــانــي  ل. ل. س" و"مــايــرسك
q"أولي أجلـيــريـات أس" و" إنـي أويل ( أجلـيــريـا) لــيـمــيـتــد

وينـفـذ طبقــا للتشريع والتنظيـم اHعمول بهما.
اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 29 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433

اHوافق 22 مارس سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12-120 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
يــــعـــــــدل  qيــــعـــــــدل q2012 ـــــوافق 14 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــةHـــــوافق  اHعــــام عــــام 1433 ا
تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة

q2012 حسب كـل  قطـاع.q حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 qتمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
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اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

- اHـــــــنـــــــشـــــــآت الـــــــقـــــــاعـــــــديــــــة
االقتصادية واإلدارية

- التربية والتكوين
- اHـــــــنـــــــشـــــــآت الـــــــقـــــــاعـــــــديــــــة

االجتماعية والثقافية
- دعم احلصول على سكن

اجملموعاجملموع

400.000

800.000

25.608.000

200.000

27.008.000

400.000

800.000

25.608.000

200.000

27.008.000

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اHـعـدّل

   qتممHوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
Wاعتماد دفع قدره سـبعة وعشرون مليارا وثمانية مالي
ديـــنــار (27.008.000.000 دج)  ورخـــصـــة بـــرنــامــج قــــدرهــا
ســــبـــــعــــة وعــــشـــــرون مــــلــــيـــــارا وثــــمــــانـــــيــــة ماليـــــW ديــــنــــار
(27.008.000.000 دج) مقـيّـدان فــي الـنفـــقـات ذات الـطابع
النهـائي (اHـنصــوص علـيها فــي األمر رقم 12-03 اHؤرخ
في 20 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 13 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
q (2012 ـالـيـة الــتـكـمـيـلي لـسـنـةHــتـضـمن قـانـون اH2012 وا

طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيــزانيــة سـنــة 2012  اعـتـمـاد
Wدفـــع قــــدره ســبــعـــة وعــشــرون مــلـــيــارا وثــمـــانــيــة ماليــ
ديـــنــار (27.008.000.000 دج)  ورخـــصـــة بـــرنــامــج قــــدرهــا
ســــبـــــعــــة وعــــشـــــرون مــــلــــيـــــارا وثــــمــــانـــــيــــة ماليـــــW ديــــنــــار
(27.008.000.000 دج) يـقـيّـدان فــي الـنـفـــقـات ذات الـطـابع
النهـائي (اHـنصــوص علـيها فــي األمر رقم 12-03 اHؤرخ
في 20 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 13 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 واHــتـضــمن قــانـون اHــالــيـة الــتــكـمــيـلـي لـســنـة 2012)

طبقا للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433

اHوافق 14 مارس سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحـــقاHلحـــق

اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقم رقم 12-122 مـؤرخ في  مـؤرخ في 26 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
يـــــحـــــدد  qيـــــحـــــدد q2012 ـــــوافق 19 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــةHـــــوافق اHعـــــام عـــــام 1433 ا
كيفيات تنـفيذ نفقات االستـثمارات العمومية ذاتكيفيات تنـفيذ نفقات االستـثمارات العمومية ذات
الـــطـــابع الـــنـــهـــائـي  من طـــرف الـــصـــنـــدوق الـــوطـــنيالـــطـــابع الـــنـــهـــائـي  من طـــرف الـــصـــنـــدوق الـــوطـــني

لالستثمار.لالستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 63-165 اHــــؤرخ في 7
مـايـو سـنـة 1963  واHـتـضـمن إحـداث الـصـنـدوق اجلـزائري
للتنمـية وحتديد قانونه األساسيq اHعدل واHتمم �وجب
األمــر رقم 72-26 اHــؤرخ في25 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1392 
اHــوافق 7  يـــونـــيـــو ســـنـــة 1972 واHـــتـــضـــمـن تـــغـــيـــيـــر اسم

qالصندوق اجلزائري للتنمية
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عـام 1411 اHـوافق 15  غــشت ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHعدل واHا qباحملاسبة العمومية
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في19 صـــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

 qتممHعدل واHا qاحملاسبة
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اHــؤرخ في 29 رجب
عــــام 1430 اHــــوافق 22 يــــولــــيــــو  ســــنــــة 2009  واHــــتــــضــــمّن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2009 ال سـيّــمـا اHـادّة 55

qمنـه

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع
- البرنامج التكميلي

لفائدة الواليات
- احــتـيــاطي لــنـفــقـات

غير متوقعة
اجملموعاجملموع

1.400.000

25.608.000

27.008.000

1.400.000

25.608.000

27.008.000
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- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اHـــــــــؤرخ في 16
رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1431 اHـــــــــوافق 26 غـــــــــشت  ســـــــــنــــــــة 2010
واHتـضمن  قانـون اHاليـة التكـميلي لـسنة q2010 ال سـيّما

qادّة 59 منـهHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2011 ال سـيّــمـا اHـادّة 37

qمنـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 91 -313
اHـؤرخ في 28 صـفـر عـام 1412 اHـوافــق 7 سـبـتـمـبـر سـنـة
1991 الذي يحدد إجـراءات احملاسبة التي �سكها اآلمرون

qبالصرف واحملاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 93 - 46
اHـؤرخ في 14 شعـبـان عـام 1413 اHـوافــق 6 فبـراير سـنـة
1993 الــذي يــحــدد آجــال دفع الـــنــفــقــات وحتــصــيل األوامــر

باإليرادات والـبيـانات التـنفـيذية وإجـراءات قبـول القيم
qنعدمةHا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 98 - 227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلّق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اHـعـدّل

   qتممHوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــادّة 59 من األمــر
رقم 10-01 اHــؤرخ في 16 رمـــضـــان عـــام 1431 اHــوافق 26
غــشت سـنـة 2010  واHـتــضـمـن  قـانــون اHـالـيــة الـتــكـمــيـلي
لــســنــة q2010 يــهـــدف هــذا اHـــرســوم إلى حتـــديــد كـــيــفـــيــات
تـنـفـيـذ الـصـنـدوق الوطـنـي لالسـتـثـمـار نـفـقـات الـتـجـهـيز
ذات الــطــابع الـــنــهــائـي اHــتــصــلـــة بــبــرامج االســـتــثــمــارات

العمومية.
اHـاداHـادّة ة 2 : : تـطـبق أحـكـام هـذا اHـرسوم عـلى الـعـمـلـيات
اHـتـصـلـة ببـرامج الـتـجهـيـز الـعـمومي الـتـابـعـة للـقـطـاعات

اآلتية :
qائيةHوارد اHا -

qاألشغال العمومية -
qتهيئة اإلقليم والبيئة -

qالنقل -
- الـبرنامج قيـد التنفـيذ اخلاص بالـقطاعات األخرى

عند تاريخ  نشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرسمية.

اHــــاداHــــادّة ة 3 : : تــــمـــسـك مـــحــــاســـبــــة الـــصــــنـــدوق الــــوطـــني
لالســتــثــمــار فـيــمــا يــخص الــعــمـلــيــات اHــذكــورة في اHـادة
األولى مـن هـــــذا اHـــــرســـــومq طـــــبــــــقـــــا لـــــقـــــواعـــــد احملـــــاســـــبـــــة

العموميةq وتسطر فيها : 
أ)  في مجال اإليرادات:أ)  في مجال اإليرادات:

qالتكفل بأوامر اإليرادات -
qنجزةHالتحصيالت ا -

qباقي التحصيل  -
- تسبيقات األموال التي تمنحها اخلزينة.

ب)  في مجال النفقات:ب)  في مجال النفقات:
- اعـــتـــمـــادات الـــدفـع اخملـــصـــصـــة حـــسب الـــقـــطـــاعـــات

qوالقطاعات الفرعية
- اســــــتـــــــهـالك االعــــــتــــــمـــــــادات حــــــسـب الــــــقـــــــطــــــاعــــــات

qوالقطاعات الفرعية والفصول والعمليات
- رصــــيـــــد اعـــــتــــمـــــادات الـــــدفع حـــــسـب الــــقـــــطـــــاعــــات

والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات.

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  تـدمج عـملـيـات اإليـرادات والـنـفـقـات التي
ينـجـزهـا الـصـنـدوق الوطـني لالسـتـثـمـار في إطـار أحـكام
هذا اHرسوم ضمن كـتابات أمW اخلزينة اHركزي بقيدها
في حـسابات التـخصيص اخلاص اHـفتوحة بـعنوان برامج

االستثمارات العمومية اHعنية. 

اHــاداHــادّة ة 5 : : يــوضـع حتت تــصـــرف الــصــنـــدوق الــوطــني
لالسـتـثـمـارإلجنـاز الــعـمـلـيـات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة
األولـى أعالهq مـــبــــلغ مـــالـي احـــتـــيــــاطي عـــلـى أســـاس طـــلب

أموال يقدم للخزينة اHركزية.
يـجب أن ال يــفـوق هــذا اHـبــلغ اHـالي فـي بـدايــة سـنـة
التـسيير 12/2 من مبلغ اعتـمادات الدفع لسنـة التسيير
السابـقة. وتسـتعمل الـتسـبيقـات اHدفوعـة في هذا اإلطار

تزامنا مع التسديدات التي طلبت من أجلها.

اHـاداHـادّة ة 6 : :  تـبــررالـنــفـقـات الــتي يـنــجـزهـا الــصـنـدوق
الـوطني لالستثـمار في إطار أحـكام هذا اHرسـومq شهريا
وفي أجـل أقـــــصـــــاه الـــــيــــوم 10 مـن الـــــشـــــهـــــر اHـــــوالي لـــــدى
اخلـزيــنــة اHــركـزيــة بــتـقــد¢ وضــعــيـة اHــدفــوعـات فـي شـكل

كشف من ثالث (3) نسخ يسطر فيه :
- مــــــبـــــلـغ اعـــــتـــــمــــــادات الـــــدفـع حـــــسـب الـــــقــــــطـــــاعـــــات

qوالقطاعات الفرعية والفصول
- مــــبــــلـغ الــــنــــفــــقــــات اHــــنــــجــــزة حــــسب الــــقــــطــــاعــــات
والــقـطــاعـات الــفــرعـيــة والـفــصــول والـعــمـلــيــات بـالــنـســبـة

qعتبرHللشهر ا
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- مـــبــــلغ الــــنــــفـــقــــات الــــســـابــــقــــة حـــسـب الــــقـــطــــاعـــات
q والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات

- اHـــبــــلغ اإلجـــمــــالي لـــلــــنـــفـــقــــات حـــسب الــــقـــطـــاعـــات
q والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات

- رصيـد اعـتمـادات الـدفع اHـتاحـة حـسب القـطـاعات
والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات .

اHـاداHـادّة ة 7 :  :  تـكــون تـبــريـرات الـنــفـقــات بـعــد الـتــدقـيق
فــيـــهــا مــوضـــوع إصــدار أمـــر تــســويـــة من الــوزيـــر اHــكــلف

باHالية.

اHـاداHـادّة ة 8 :  :  يـقـدم الـصـنـدوق الـوطـني لالسـتـثـمـار إلى
اخلزينـة اHركزيـةq عند إقفـال السنة اHـاليةq كشـفا موجزا

يشمل مايأتي:

qستلمةHمبلغ التسبيقا ت ا -

qنجزةHمبلغ النفقات ا -

- رصـيـد الــتـسـبـيـقــات الـتي يـتـعــW عـلى الـصـنـدوق
الـوطـني لالســتـثـمــار إعـادة دفـعـهــا إلى اخلـزيـنــة اHـركـزيـة

قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة اHعتبرة.

اHـاداHـادّة ة 9 :  :  يــقــوم الــصــنـــدوق الـوطــنـي لـالسـتــثــمـــار
بـــــتـــــحــــصـــــيـل أوامـــــر اإليــــــرادات الــــصـــــادرة عـن اآلمـــــرين
بـالصـرف للقطـاعات فيما يخـص العمليات الـقابلة للدفع
لـــديهq طـــبـــقـــا ألحــكـــام اHـــرســــوم الــتـــنـــفـــيـــذي رقم 93 - 46
اHـؤرخ في 14 شعـبـان عـام 1413 اHـوافــق 6 فبـراير سـنـة

1993 واHذكور أعاله.

ويــعــاد دفع اHــبــالغ احملــصــلــة إلـى اخلــزيــنــة اHــركــزيـة
مرفـقـة بكـشف يـبـW أسمـاء األطـراف التي قـامت بـالدفع

واHبالغ احملصلة.

اHــــــاداHــــــادّة ة 10 : : يـــــــتــــــعــــــW عــــــلـى الــــــصــــــنــــــدوق الـــــــوطــــــني
لـالسـتـثـمــار تـقـد¢ حــسـاب تـســيـيـر جملــلس احملـاسـبــة فـيـمـا
يـخـص جـمــيع الـعــمـلــيـات الــتي يــقـوم بــإجنـازهــا في إطـار

أحكام هذا اHرسوم. 

اHاداHادّة ة 11 : : توضح كيفـيات تطبيق هذا اHرسومq عند
احلاجةq بقرار من الوزير اHكلف باHالية.

اHاداHادّة ة 12 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 19 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12-123 مـؤرخ في  مـؤرخ في 26 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عـــــام عـــــام 1433 اHـــــوافق اHـــــوافق 19 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــة q2012 يــــــعـــــدلq يــــــعـــــدل
ويتـمـم اHــرســـوم التـنفيــذي رقــم ويتـمـم اHــرســـوم التـنفيــذي رقــم 03-262 اHـؤرخ اHـؤرخ
23 جـــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام  جـــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1424 اHـــــــوافــق  اHـــــــوافــق 23 فــي فــي 
يـــولـــيــــــو ســـنــــة يـــولـــيــــــو ســـنــــة 2003 الـــذي يــــحـــدد تـــنــــظـــيـم اHـــركـــز الـــذي يــــحـــدد تـــنــــظـــيـم اHـــركـــز

الوطني لرخص السياقة وسيره.الوطني لرخص السياقة وسيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدّستـورq ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
q( الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-262 اHؤرخ
في 23 جــمــادى األولى عــام 1424 اHــوافق 23 يـــولــيــو ســنــة
2003 الـذي يحـدد تنـظيم اHـركـز الوطـني لرخص الـسيـاقة

qتممHا qوسيره

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــدل ويـــتـــمم هـــذا اHـــرســـوم أحـــكــام
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 03-262 اHــؤرخ في 23 جـــمــادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 23 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــذكــور

أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـتـمــم أحـكـــام اHـطـــة الرابـعـة من الـنـقـطة
الثــانية من اHادة 3 من اHرسـوم التـنـفـيـذي رقم 262-03
اHـؤرخ في 23 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 23 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعالهq بفقرة حترر كما يأتي :

"اHـادّة 3  : .......................................................
حتـــــدد شـــــروط وكـــــيـــــفـــــيـــــات وضـع دوائـــــر الـــــتـــــمــــرن
Wواسـتـغاللــهـا وصـيـانــتـهـا وتـطــويـرهـا بـقــرار مـشـتـرك بـ
وزيـر الـنـقل ووزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـيـة ووزيـر

اHالية".

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 :  : يــــــحــــــول إلـى اHــــــركــــــز الـــــوطــــــنـي لــــــرخص
الــسـيــاقــة مـســتـخــدمـو تــأطـيــر نـشــاطـــات تــعـلــيـم سـيــاقــة
الـــســـيـــــارات وتــنـــظـــــيـم امـــتـــحــانـــــات رخــص الـــســـيـــاقـــة

العاملـون في مديريات النقل بالواليات.

تـــكــلـف جلــنــة تـــتــكـــون من ¤ــثـــلي الــوزارة الـــوصــيــة
ووزارة اHـالــيـة والــسـلــطـة اHــكـلـفــة بـالــوظـيــفـة الــعـمــومـيـة
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بضـبط قـائمـة هؤالء اHـسـتخـدمW والـشـروع في حتويـلهم
فـي أجل مـــــدته ســـــنــــة (1) ابـــــتـــــداء من تـــــاريخ نـــــشـــــر هــــذا

اHرسوم في اجلريدة الرسمية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  تلغى أحـكام الفصل اخلـامس وأحكام اHادة
26 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03-262 اHــــؤرخ في 23

جـــمـــادى األولى عــام 1424 اHــوافق 23  يــولـــيـــو ســـنــة 2003
واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 5 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 19 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقم رقم 12-124 مـؤرخ في  مـؤرخ في 26 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
1433 اHـــــوافق اHـــــوافق 19 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــة q2012 يـــــحــــــدد يـــــحــــــدد عــــام عــــام 
اHـنــاطـق ذات اإلمــكــانــيـــات الــفالحـيــة الــتي يــعـتــمـداHـنــاطـق ذات اإلمــكــانــيـــات الــفالحـيــة الــتي يــعـتــمـد
عـلـيـهـا كـأساس حلـسـاب إتـاوة أمـالك الـدولـة بـعـنوانعـلـيـهـا كـأساس حلـسـاب إتـاوة أمـالك الـدولـة بـعـنوان
حـق االمـــتــيـــاز عـــلـى األراضــي الــفـالحــيــــة الـــتـــابـــعـــةحـق االمـــتــيـــاز عـــلـى األراضــي الــفـالحــيــــة الـــتـــابـــعـــة

لألمـالك اخلاصـة للدولـة.لألمـالك اخلاصـة للدولـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــالــيـة

qووزير الفالحة والتنمية الريفية
- وبـناء على الـدستـورq السيّمـا اHادتان 85-3 و 125

q(الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08-16 اHــــؤرخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

qالتوجيه الفالحي
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اHـــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2010 ال سـيــمـا اHـادة 41

qمنه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 10-03 اHـــــؤرخ في 5
رمــــضــــان عــــام 1431 اHــــوافق 15 غــــشت ســــنــــة 2010 الــــذي
يـــحـــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــغالل األراضي الـــفـالحـــيــة

qالتابعة لألمالك اخلاصة للدولة

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-87 اHـؤرخ
في 6 شــــوال عــــام 1416 اHــــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1996
qــتـضــمن إنـشــاء الــديـوان الــوطـني لـألراضي الـفالحــيـةHوا

qتممHعدل واHا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 10- 326
اHـؤرخ في 17 مـحـرم عام 1432 اHـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنة
2010 الذي يحـدد كيـفيـات تطـبيق حق االمـتيـاز الستغالل

qاألراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــادة 41 من  األمــر
رقم 10-01 اHــؤرخ في 16 رمـــضـــان عـــام 1431 اHــوافق 26
غـشت سنة 2010 واHـذكور أعـالهq يهـدف هذا اHـرسوم إلى
حتــديـد اHــنــاطق ذات اإلمـكــانـيــات الـفـالحـيــة الـتي يــعـتــمـد
عـلــيـهـا كــأسـاس حلــسـاب إتــاوة أمالك الـدولــة بـعــنـوان حق
االمتـياز عـلى األراضي الفالحـية الـتابـعة لألمالك اخلـاصة

للدولة.

اHـادة اHـادة 2 :  :  حتــدد اHـنــاطق ذات اإلمـكــانـيــات الـفالحــيـة
كما يأتي :

اHـــنــــطـــقـــة أ :اHـــنــــطـــقـــة أ : تــــضم أراضي الــــســــهـــول الــــواقــــعـــة في
اHـنــاطق الـســاحـلـيــة وشـبه الــسـاحـلــيـة الـتـي تـسـتــفـيـد من

qكميات أمطار  تفوق 600 ¦ أو تساويها
اHـنــطـقـة ب :اHـنــطـقـة ب : تــضم أراضي الـســهـول الــتي تــسـتــفـيـد

q¦ 600450 و Wمن كميات أمطار تتراوح ما ب
اHنطقة ج :اHنطقة ج : تضم أراضي السـهول التي تستفيد من

q¦ 450 350 و Wكميات أمطار تتراوح ما ب
اHــنــطــقــة د :اHــنــطــقــة د : تــضم كل األراضي الــفـالحــيــةq �ــا فــيــهـا
تلك الواقـعة باHـناطق اجلبـليةq الـتي تستـفيد من كـميات

أمطار تقل عن 350 ¦.
qتــعــد أراضي ســهـول qــرســومHلــتــنــفــيـذ أحــكــام هــذا ا

األراضي التي يقل انحــدارها عن نسبــة 12,5 %.

اHــــادة اHــــادة 3 :  :  حتــــدد جلــــنــــة والئــــيــــة تــــصــــنــــيف األراضي
الـفالحـية اHـوضـوعـة لالمـتـيازq بـنـاء عـلى تـصـريح صاحب
االمـتــيـازq بــاالعــتـمــاد عـلى اHــعــايـيــر اHـذكــورة في اHـادة 2

أعاله.

4 :  : يــرأس الــلــجــنــة الـــوالئــيــةq احملــدثــة �ــوجب اHـادة اHـادة 
أحـكام اHادة 3 أعالهq مـدير اHـصالح الـفالحيـة وتتـكون من

¤ثلي :
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qمديرية أمالك الدولة للوالية -
qائية للواليةHوارد اHمديرية ا -

- مـــديـــريــــة الـــديـــوان الـــوطــــني لألراضـي الـــفالحـــيـــة
للوالية.

وتضم اللجـنة أيضا رئيس اجملـلس الشعبي الوالئي
أو ¤ثله.

يعد رئيس اللجـنةq عند االنتهاء من أشغالهاq مقرر
تـصـنيف األراضـي الفالحـيـة اHـمـنوحـة لالمـتـيـاز ويـوجهه
إلى مـــديـــر أمـالك الـــدولــة لـــلـــواليـــة وإلـى مـــديـــر الـــديــوان
الـــوطـــنـي لألراضي الــــفالحـــيـــة لـــلــــواليـــة مع تـــبــــلـــيـــغه إلى

صاحب االمتياز اHعني.

اHــــادة اHــــادة 5 :  : �ــــكـن أن تــــكـــــون مــــقـــــررات الــــتـــــصـــــنــــيف
اHــــذكــــورة في اHــــادة 4 أعالهq مــــوضــــوع تــــظــــلم لــــدى جلــــنـــة
وطنيـة حتدد تشـكيلتـها وعمـلها بـقرار من الوزيـر اHكلف

بالفالحة.

اHادة اHادة 6 :  : تـرسل مصـالح أمالك الدولـة للـوالية أوامر
بـــالــــدفع إلى أصــــحـــاب االمـــتـــيــــاز مع نـــســـخــــة إلى اHـــديـــر

الوالئي للديوان الوطني لألراضي الفالحية.

اHــادة اHــادة 7 :  : تـــتـــولى إدارة األمالك الـــوطــنـــيـــة حتـــصــيل
اإلتـاوة اHـذكـورة في اHادة األولـى أعالهq حسب الـكـيـفـيات
اHــعــمـول بــهــا واHــطــبــقــة عــلى مــنــتـجــات ومــداخــيل أمالك

الدولة.

8 :  : يـــبـــدأ حتـــصــــيل اإلتـــاوة ابـــتـــداء من تـــاريخ اHــادة اHــادة 
توقيع عقد االمتياز.

اHادة اHادة 9 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 19 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقم رقم 12-125 مـؤرخ في  مـؤرخ في 26 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
اHـــــوافق 19 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة q2012  يــــــحـــــدديــــــحـــــدد عـــــام عـــــام 1433 اHـــــوافق 
الـقــانــون األســاسي الـنــمــوذجي لــلـمــعــاهــد الـوطــنــيـةالـقــانــون األســاسي الـنــمــوذجي لــلـمــعــاهــد الـوطــنــيـة

اHتخصصة في التكوين اHهني.اHتخصصة في التكوين اHهني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
-  بـــنـــاء عـــلـى تـــقـــريـــر  وزيـــر الـــتـــكـــوين والـــتـــعـــلـــيم

qWهنيHا

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2)  منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 81-07 اHــــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واHـتـعلق

qتممHعدل واHا qWبالتمه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qعدلHا qباحملاسبة العمومية
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-07 اHــــؤرخ في 16
صـفـر عام 1429 اHـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن
القـانون التـوجيـهي للـتكـوين والتـعليم اHـهنـيqW ال سـيما

qادة 14 منهHا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-235 اHؤرخ
في 6 مــــحــــرم عــــام 1411 اHــــوافق 28 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1990
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

qهنيHتخصصة في التكوين اHالوطنية ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-412 اHؤرخ
في 18 شــعــبــان عــام 1419 اHــوافق 7 ديــســمــبــر ســنــة 1998
الــذي يــحــدد كــيــفــيــات تــخــصــيص الــعــائــدات الــنــاجتــة عن
qؤسـسات الـعمـوميةHاخلـدمات واألشـغال الـتي تقـوم بهـا ا

qزيادة على  مهمتها الرئيسية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-93 اHـؤرخ
في 26 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 22 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qWهنيHلألسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-345 اHؤرخ
في 3 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اHـوافق 22 أكـتـوبـر سـنـة 2009
الــــذي يـــحــــدد كــــيـــفــــيــــات إحــــداث شـــهــــادات تــــتـــوج دورات

qهني األوليHالتكوين ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-99 اHـؤرخ
في 2 ربيع الثاني عام 1431 اHوافق 18 مارس سنة 2010
الذي يحـدد القـانون األسـاسي النمـوذجي Hعـاهد الـتكوين

qWهنيHوالتعليم ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
الهدف واHهامالهدف واHهام

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادة 14 ( الـــفـــقــرة
األولى) من الــقــانـون رقم 08-07 اHـؤرخ في 16 صــفـر عـام
1429 اHوافق 23 فبـراير سنة 2008 واHذكور أعالهq يهدف

هــذا اHـــرســوم إلى حتــديــد الــقــانــون األســاسي الــنــمــوذجي
للمعاهد الوطنية اHتخصصة في التكوين اHهني.

2 :  : اHـعــهــد الــوطــني اHــتــخـصـص في الــتـكــوين اHـادة اHـادة 
اHــهــنيq الــذي يــدعى في صــلب الــنص "اHــعــهــد"q مــؤســسـة
عـمـومـيـة ذات طابع إداريq يـتـمـتع بـالـشـخصـيـة اHـعـنـوية

واالستقالل اHالي.

يـوضع اHعهـد حتت وصاية الوزيـر اHكلف بـالتكوين
.WهنيHوالتعليم ا

اHــادة اHــادة 3 : : يــنــشــأ اHـــعــهــد �ـــوجب مــرســوم بـــنــاء عــلى
.WهنيHكلف بالتكوين والتعليم اHاقتراح من الوزير ا

ويحدد مرسوم اإلنشاء مقر اHعهد.

اHادة اHادة 4 :  : يتولى اHعهدq على اخلصوصq اHهام اآلتية :
- ضـــــمــــان تـــــكــــويـن مــــهـــــني أولـي في جـــــمــــيـع أ¨ــــاط
الــتـكـويـن �ـنح حلـامــلـيه تـأهــيال من اHـســتـوى اخلـامس (5)

qتقني سام
- ضـــمــان الــتـــكــوين اHـــهــني اHـــتــواصل في مـــســتــوى
الـــتــأهــيل اHــذكــور في الــفــقــرة الــســابــقــة وفــقــا لــلــتــنــظــيم

qعمول بهHا
- تــنــظـيـم نــشــاطــات الـتــكــويـن في إطــار اتــفــاقــيـات
Wاالجــتــمــاعــيـ WــتـعــامــلــHلــفــائــدة الــهــيــئــات واإلدارات وا

qWواالقتصادي
- تـنـظـيم اإلعالم واالتــصـال حـول الـتــكـوين وتـوجـيه

qWتمهنHوا WتربصHا
- تــنــظــيم اHــســابـقــات واالمــتــحــانــات واالخــتــبـارات

qهنيةHا
- تـــنــــصـــيب اHــــتـــمــــهـــنـــW واHــــتـــربــــصـــW لـــلــــتـــربص

qهنيHالتطبيقي في الوسط ا
- اHـشـاركـة مـع مـؤسـســات الـهـنـدســة الـبـيــداغـوجـيـة
في إعـــداد وتـــكـــيـــيـف ومالءمـــة الـــبـــرامج الـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة
لـلـتـكـوين اHـهـني في اجملـاالت اHـرتـبـطـة بـالـشـعـبـة اHـهـنـيـة

qتخصص فيهاHا

- اHــشــاركـة في إطــار الــشــعـبــة اHــهــنـيــة اHــتــخـصص
فــيـــهـــــا اHـــعــــهــــدq في أشـــغــــــال إعـــــداد الــكـــتـــب اHــهـــنـــيـــة
والــتــقــنـيـــة وفي أشــغــال إعــداد خــريـطــة الــتــكــوين اHــهـني
Wوفي نــشــاطــات الــدراســات والــبـحـث وفي إعــداد وحتــيـ

qهنيHمدونة شعب وتخصصات التكوين ا
- تـطـويـر الـنـشـاطـات الـثـقـافـيـة والـريـاضـيـة لـفـائدة

qWتمهنHوا WتربصHا
- اHــشـاركــة في الـتــظـاهــرات ذات الـصــبـغــة اHـهــنـيـة

qوالعلمية والثقافية والرياضية
- تــــــطــــــويــــــر عالقــــــات الــــــشــــــراكــــــة مع الــــــقــــــطــــــاعـــــات

اHستعملة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم اإلداري والبيداغوجيالتنظيم اإلداري والبيداغوجي

اHادة اHادة 5 :  :  يـسير اHعـهد مديـر ويديره مـجلس توجيه
ويزود �جلس بيداغوجي.

اHـادة اHـادة 6 :  :  يـحــدد الـتــنــظـيم الــداخـلـي لـلــمـعــهـد بــقـرار
WـهنيHكلف بالـتكوين والـتعليم اHالوزيـر ا Wمشتـرك ب
والــوزيــر اHـكــلف بــاHــالـيــة والــســلـطــة اHــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.

اHادة اHادة 7 :  : يحدد الوزير اHـكـلف بالتكويـن والتعليــم
اHـهـنـيـW الـنـظـــام الـداخـلـــي اإلطـار لـلـمـعـاهـــد الـوطـنـــيـة

اHتخصصة في التكوين اHهني.

غـيـر أنهq �ـكن مــجـلس الـتـوجـيـه أن يـقـتـرح أحـكـامـا
تـــكـــمـــيـــلـــيـــة لـــلـــنــظـــام الـــداخـــلـي اإلطـــارq من أجل الـــتـــكـــفل

باخلصوصيات اHتعلقة �حيط اHعهد.

وفي هـذه احلالـةq تخضـع األحكام الـتكـميـليـة للـنظام
الـداخـلي اإلطــار Hـوافـقـة اHـديــر اHـكـلف بـالــتـكـوين اHـهـني

بالوالية.

اHـادة اHـادة 8 :  : حتـدد الـشـعب اHـهـنـيـة اHـفـتـوحـة لـكل مـعـهـد
�ـــوجب قــرار من الـــوزيــر اHــكــلف بـــالــتــكــوين والـــتــعــلــيم

.WهنيHا

اHــادة اHــادة 9 :  : اHـــعــهــد مـــؤســســـة تــكــويـن مــهــنـي ذات بــعــد
وطني ومحلي.

وهـو مــؤسـســة ذات بـعــد وطـني بــالـنــسـبــة لـلـتــكـوين
اHـــتــوفـــر في الـــتـــخــصـــصـــات الــتـــابـــعــة لـــلـــشــعـب اHــهـــنـــيــة

اHتخصص فيها حسب مفهوم اHادة 8 أعاله.

كـــمـــا أن لــلـــمـــعـــهـــد بـــعــدا مـــحـــلـــيـــا حـــيث يـــســـتــجـــيب
الحـتــيـاجــات الـتــكـوين اHــعـبــر عــنـهــا عـلى اHــسـتــوى احملـلي
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بـالـنـسـبـة لـتـخـصـصـات وشـعب أخـرى شـريـطـة أن يـتـوفـر
على كل عـناصر الـتأهـيل البـيداغـوجي (توفـر األستاذ في
الــتـخــصص وبــرنـامج الــتـكــوين والــقـاعــات والـتــجـهــيـزات

البيداغوجية).

10 :  : تــــنـــظـم الـــدراســــات في اHـــعــــهـــد الــــوطـــني اHــادة اHــادة 
اHـــتـــخــــصـص فـي الــــتـــكـــويـــن اHـــهـــنـــي حـــســب الــــنـــــظـــام

الداخلي أواخلارجــي أو النصف داخلي.

الفرع األولالفرع األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اHـادة اHـادة 11 :  :  يـرأس مـجــلس الـتـوجــيه الـوزيــر اHـكـلف
بالتكوين والتعليم اHهنيW أو ¤ثلهq ويتكون من :

qاليةHكلف باHثل عن الوزير ا¤ -
- ¤ــثل عن الــوزيــر اHــكــلف بــالــتـهــيــئــة الــعــمــرانــيـة

qوالبيئة
- ¤ــثل عـن الـوزيــر اHــكــلف بـالــســيــاحـة والــصــنــاعـة

qالتقليدية
qكلف بالتربية الوطنيةHثل عن الوزير ا¤ -

- ¤ـــثل عـن الــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيــة
qالريفية

qكلف باألشغال العموميةHثل عن الوزير ا¤ -
qكلف بالثقافةHثل عن الوزير ا¤ -

- ¤ـثل عـن الـوزيـر اHـكـلف بـالــصـنـاعـة واHـؤسـسـات
qتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا

- ¤ــــثل عـن الــــوزيــــر اHــــكـــــلف بــــالــــتـــــعــــلــــيـم الــــعــــالي
qوالبحث العلمي

- ¤ـثل عن الـوزيـر اHكـلف بـالـبريـد وتـكـنولـوجـيات
qاإلعالم واالتصال

qكلف بالسكن والعمرانHثل عن الوزير ا¤ -
- ¤ــــثل عن الـــوزيـــر اHــــكـــلف بـــالـــعـــمـل والـــتـــشـــغـــيل

qوالضمان االجتماعي
qكلف بالشبيبة والرياضةHثل عن الوزير ا¤ -

qائيةHوارد اHكلف باHثل عن الوزير ا¤ -
- ¤ــــثل عن الــــوزيــــر اHــــكــــلـف بــــالــــصــــيــــد الــــبــــحـــري

qوارد الصيديةHوا
qكلفة بالوظيفة العموميةHثل عن السلطة ا¤ -

- ¤ــثــلــW (2) إلـى أربــــعـــة (4) ¤ـــثـــلـــW عـن الـــقـــطــاع
االقــتــصــادي الـذي يــعــمل في اجملــاالت اHــرتــبـطــة بــالــشـعب

qعهدHتخصص فيها اHهنية اHا

qعهدHثل منتخب عن مستخدمي إدارة ا¤ -
qعهدHثل منتخب عن سلك أساتذة ا¤ -

- ¤ثل منتخب عن متربصي اHعهد.

يــحــضـر مــديــر اHـعــهــد والـعــون احملــاسب اجــتـمــاعـات
مجلس التوجيه بصوت استشاري.

يتولى مدير اHعهد أمانة اجمللس.

�ــكـن مـــجــلـس الــتـــوجـــيه أن يـــســـتـــعـــW بــأي شـــخص
�كنه بحكم كفاءاته أن يساعد اجمللس في أشغاله.

اHادة اHادة  12 :  :  يعـW أعـضاء مـجلس الـتوجـيه Hدة ثالث
(3) ســنــوات قــابـلــة لــلــتــجـديــد بــقــرار من الــوزيــر اHــكـلف
بــالـــتـــكــوين والـــتـــعــلـــيم اHــهـــنـــيــW بـــنــاء عـــلى اقـــتــراح من

السلطات التي ينتمون إليها.

يــنــتـــخب ¤ــثـل اHــتــربـــصــW نــظـــراؤه Hــدة ســنــة (1)
قابلة للتجديد.

وفي حـالة انـقطـاع  عضـويـة أحد األعـضاء يـستـخلف
حــسـب األشــكـــال نــفـــســهـــا ويــخـــلـــفه الــعـــضـــو اجلــديـــد حــتى

انقضاء مدة العضوية اجلارية.

اHـادة اHـادة  13 :  :  يــتــداول مــجــلس الــتــوجــيهq بــاخلــصـوص
فيما يأتي :

qعهدHتعلقة بتنظيم وسير اHالقضايا ا -
qاألحكام التكميلية للنظام الداخلي اإلطار -

qعهد وكيفيات تنفيذهHبرنامج نشاط ا -
qعهدHيزانية وحسابات اHمشروع ا -

- التقـرير الـسنوي لـلنـشاطات الـذي يعـده ويعرضه
qعهدHمدير ا

qعهدHمشاريع توسيع أو تهيئة ا -
- مـــــشـــــاريـع الـــــصـــــفـــــقـــــات واالتـــــفـــــاقـــــات والـــــعـــــقـــــود

qواالتفاقيات
qالهبات والوصايا -

- كل مسألة أخرى تتصل �هام اHعهد.

اHادة اHادة  14 :  :  يجتـمع مجلس التـوجيه في دورة عادية
مـرتW (2) فـي الـســنــة و�ــكـنه أن يــجــتــمع في دورة غــيـر
عـاديـة بـنــاء عـلى طـلب مـن رئـيـسه أو من مــديـر اHـعـهـد أو

من ثلثي (3/2) أعضائه.

يــــــعـــــد رئـــــيـس مـــــجــــــلس الــــــتـــــوجــــــيه جــــــدول أعـــــمـــــال
االجتماعات بناء على اقتراح من مدير اHعهد.
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تــوجه االســـتــدعـــاءات مــرفـــقــة بـــجــدول األعـــمــال إلى
أعضـاء مجـلس التوجـيه قبل خـمسـة عشر (15) يـوما على
األقل من تـــاريخ االجـــتـــمـــاع. و�ــكـن أن يــقـــلص هـــذا األجل
بـالـنـسـبة لـلـدورات غـيـر الـعاديـة عـلى أال يـقل عن ثـمـانـية

(8) أيام.

اHــادة اHــادة  15 :  :  ال تـــصح مـــداوالت مــجـــلس الـــتـــوجــيه إال
بـحـضـور أغـلبـيـة أعـضـائه. وإذا لم يـكـتمل الـنـصـاب يـعـقد

اجتمــاع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما.

وفي هــــذه احلـــالـــة تـــصـح اHـــداوالت مـــهـــمــــا يـــكن عـــدد
األعضاء احلاضرين.

تـتــخـذ قــرارات مــجـلس الــتـوجــيه بــأغـلــبـيــة أصـوات
األعــــضـــاء احلـــاضـــرين. وفـي حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد األصـــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHــادة اHــادة  16 :  :  تـــدون مـــداوالت مــــجـــلس الـــتــــوجـــيه في
مـحـاضـر يوقـعـها رئـيس اجملـلس وكـاتـب اجلـلـسـة وتـسجـل
هـذه احملـاضـر في دفـتر خـاص مرقم ومـؤشر عـليهq يـوقعه

رئيس اجمللس وكاتب اجللسة.

تـــرسل مـــحـــاضــر اHـــداوالت إلـى الــســـلـــطـــة الـــوصـــيــة
لـلمـوافـقة عـليـها خـالل الثـمانـية (8) أيام الـتي تـلي تاريخ

االجتماع.

ال تـصــبح مــداوالت مــجـلس الــتــوجــيه نـافــذة إال بــعـد
اHوافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديراHدير

اHــادة اHــادة  17 :  :  يــعــW مــديــر اHــعـــهــد بــقــرار من الــوزيــر
اHكلف بالتكـوين والتعليم اHهنيqW وتنهى مهامه حسب

األشكال نفسها.

اHادة اHادة 18 :  :  يساعد مـدير اHعهـد في أداء مهامه نواب
مديرين ورؤساء مصالح.

يـــعـــW نـــواب اHـــديـــرين بـــقـــرار من الـــوزيـــر اHــكـــلف
بـالـتكـوين والتـعلـيم اHـهنـيW بـنـاء على اقـتراح من مـدير

اHعهد.

يعW رؤساء اHصالح �قرر من مدير اHعهد.

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اHادة اHادة 19 :  :  يكلف مدير اHعهد بضمان سير اHعهد.

وبهذه الصفة :
qعهد وينفذهHيعد برنامج نشاط ا -

- يــتـــولى دفع االلـــتــزامـــات اHــالـــيــة واألمـــر بــصــرف
qيزانيةHقررة في اHالنفقات في حدود االعتمادات ا

- يـبــرم جـمـيع الــصـفـقـات واالتــفـاقـيــات واالتـفـاقـات
qعمول بهHوالعقود في إطار التنظيم ا

- �ـثل اHعهـد أمام العدالـة وفي جميع أعـمال احلياة
qدنيةHا

- يـعـW في اHـنـاصب الـتـي لم تـتـقـرر طـريـقـة أخـرى
qفيها Wللتعي

qWستخدمHارس السلطة السلّمية على كل ا� -
- يـــحـــضـــر اجـــتــــمـــاعـــات مـــجـــلس الــــتـــوجـــيه ويـــقـــوم

qبتنفيذ توصياته
qيحضر اجتماعات اجمللس البيداغوجي -

qيسهر على تطبيق النظام الداخلي -
- يـعـد الـتـقـريـر الـسـنـوي عن الـنـشـاط الـذي يـعـرضه
عـلى مــجـلـس الـتــوجـيهq ويــرسل نــسـخــة مـنه إلى الــوزيـر

الوصي وإلى اHديرية اHكلفة بالتكوين اHهني بالوالية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اجمللس البيداغوجياجمللس البيداغوجي

اHـادة اHـادة 20 :  : يـتـكـون اجمللس الـبـيـداغـوجي الـذي يرأسه
مدير اHعهد من األعضاء اآلتي ذكرهم :

qكلف بالتكوينHنائب مدير للمعهد ا -
- ¤ثل (1) عن اHـصلحـة اHكلفـة بالتـكوين اHعW من
qعهدHهني بالوالية مقر تواجد اHقبل مديرية التكوين ا

- مــفــتش (1) الــتــكــوين والــتـعــلــيم اHــهــنـيــW تــعــيـنه
qفتشية العامةHا

WـهــنـيـHـثل (1) عن مـعــهـد الــتـكــوين والـتــعـلــيم ا¤ -
qهنية للمعهدHتخصص في نفس الشعب اHا

- ¤ــــثالن (2) إلـى أربــــعـــة (4) ¤ـــثـــلــــW عن الــــقـــطـــاع
Wعهـد معينHعني بـالتكوين الذي يـضمنه اHاالقـتصادي ا

qمن قبل السلطة التي ينتمون إليها
- ¤ــثل (1) عـن غــرفـــة احلـــرف واHـــهن لـــلــواليـــة مـــقــر

qعهدHتواجد ا
- ثالثـة (3) ¤ـثلـW عن أسـاتذة اHـعـهد مـنـتخـبW من

qدة ثالث (3) سنواتH قبل نظرائهم
WـهـنـيـHمـسـتــشـار الـتـوجـيـه والـتـقـيـيم واإلدمــاج ا -

للمعهد.
�ـكن اجملـلس الـبـيـداغــوجي أن يـسـتـعـW بـأي شـخص
يــراه كفءا من أجل مــســاعــدته في اHــســائل اHــســجـلــة في

جدول أعماله.
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اHادة اHادة 21 :  : يعـW أعـضاء اجملـلس البـيداغـوجي �وجب
قرار من الوزير اHكلـف بالتكوين والتعـليم اHهنيH Wدة

ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

اHــادة اHــادة 22 :  : يـــجـــتــمع اجملـــلس الـــبـــيــداغـــوجي في دورة
عاديـة مـرتW (2) في الـســنـة. و�ـكن أن يـجـتـمع في دورة
غـيـر عـاديـة بـنـاء عـلى طـلب من رئـيسـه أو من ثـلثي (3/2)

أعضائه.

يــــعـــد رئــــيس اجملــــلس الــــبـــيــــداغـــوجـي جـــدول أعــــمـــال
االجتماعات.

اHـادة اHـادة 23 :  : يــكـلـف اجملـلس الــبــيـداغــوجي بــإبـداء رأيه
في :

qعهدHضمون باHتنظيم التكوين ا -
qعهدHقدمة في اHمحتوى برامج التكوين ا -

qطبقةHمناهج التكوين ا -
qWتمهنHوا WتربصHتقييم وتوجيه ا -
qتنظيم االمتحانات وتشكيل اللجان -

qتنظيم التربصات التطبيقية -
qكل نشاط يتعلق بالبيداغوجية وسيرها -

.WتمهنHتنصيب ا -

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHادة اHادة 24 :  : تشتمل ميزانية اHعهد على ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
qاإلعانات التي تخصصها الدولة -

- اإلعـــــانــــات الـــــتـي تــــقـــــدمـــــهـــــا اجلـــــمــــاعـــــات احملـــــلـــــيــــة
qؤسسات والهيئات العموميةHوا

qعهدHرتبطة بنشاط اHاإليرادات ا -
- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
qنفقات التسيير -
qنفقات التجهيز -

- كـل الـــنــفـــقـــات األخـــرى الالزمـــة لـــتـــحـــقــيـق أهــداف
اHعهد.

qأن يــحــقق إيــرادات qكــذلك qــعــهــدH25 :  : �ــكن ا اHـادة اHـادة 
زيـادة على مـهامه الـرئيـسـيةq  تـطبـيقـا لـلتـنظـيم اHعـمول

به.

اHــادة اHــادة 26 :  : �ـــسك مـــحــاســـبـــة اHـــعــهـــدq حـــسب قـــواعــد
احملــاســبــة الـعــمــومــيــةq عـون مــحــاسب يــعــيـنه أو يــعــتــمـده

الوزير اHكلف باHالية.

اHـادة اHـادة 27 :   :  يـتــولى الـرقــابـة اHـالــيـة لـلــمـعــهـد مـراقب
مالي يعينه الوزير اHكلف باHالية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

اHادة اHادة 28 :   :  تبـقى اHلحـقات اHنـشأة تطـبيقـا للمادة 3
من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 90-235 اHـؤرخ في 6 مـحـرم
qــذكــور أعالهHــوافق 28  يــولــيــو ســنـة 1990 واHعـام 1411 ا
قـــائـــمـــة إلـى غـــايـــة انـــقــــضـــائـــهـــا أو حتـــويـــلــــهـــا إلى مـــراكـــز

.Wهني والتمهHللتكوين ا

اHــادة اHــادة 29 :   :  يــواصـل ضــمـــان الــتـــكــويـن في اHــســـتــوى
الرابع (4)  تـقني اHنظم في اHـعاهد الوطـنية اHتـخصصة
في الـتــكــوين اHــهـني قــبل صــدور هــذا اHـرســوم إلى غــايـة

انقضاء مدتها.

30 :   :  تــــخـــضع ألحـــكـــام هــــذا اHـــرســـوم اHـــعـــاهـــد اHــادة اHــادة 
الـوطــنـيـة اHــتـخــصـصــة لـلــتـكـويـن اHـهـنـي اHـنـشــأة �ـوجب
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 90-235 اHـؤرخ في 6 مـحـرم عام

1411 اHوافق 28  يوليو سنة 1990 واHذكور أعاله.

اHــادة اHــادة 31 :   :  يــلــغى اHـــرســوم الــتــنـــفــيــذي رقم 235-90
اHــؤرخ في 6 مـــحـــرم عــام 1411 اHــوافق 28  يــولـــيــو ســـنــة

1990 واHذكور أعاله.

32 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 19 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12-126 مـؤرخ في  مـؤرخ في 26 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عام عام 1433 اHوافق اHوافق 19 مارس سنة  مارس سنة q2012 يعدل ويتممq يعدل ويتمم
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 07-119 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 5 ربـيع ربـيع
الـــــثــــــاني عـــــام الـــــثــــــاني عـــــام 1428 اHـــــوافق  اHـــــوافق 23 أبـــــريـل ســـــنـــــة  أبـــــريـل ســـــنـــــة 2007
واHــتـضـمــن إنــشــاء الـــوكــالــة الــوطـنــيــة لـلــوسـاطــةواHــتـضـمــن إنــشــاء الـــوكــالــة الــوطـنــيــة لـلــوسـاطــة

والضـبط العـقـاري وتـحديد قانونهـا األساسـي.والضـبط العـقـاري وتـحديد قانونهـا األساسـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلـى تــقــريــر وزيــر الــصـــنــاعــة واHــؤســســات

qتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
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- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتمّمHعدّل واHا qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتمّمHعدّل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2007

qاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

qيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010  وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اHـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

qتممHعدل واHا qتضمن تنظيم الصفقات العموميةHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 227-98
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHـتــعــلق بـنــفــقـات الــدولـة لــلــتـجــهــيـزq اHــعـدل

qتممHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 119-07
اHــؤرخ في 5 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428 اHــوافق 23 أبــريل
سـنة 2007 واHتـضـمن إنـشـاء الـوكـالـة الوطـنـيـة لـلـوسـاطة

qوالضبط العقاري وحتديد قانونها األساسي
- و�قـتـضى اHرســوم الـتنـفـيذي رقم 11-16 اHـؤرخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واHـؤسـسـات الـصـغـيـرة

qتوسطة وترقية االستثمارHوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا اHــــرســـوم بــــعض
أحـــكــــام اHـــرســـــوم الـــتــــنـــفـــيـــذي رقم 07-119 اHــــؤرخ في 5
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1428 اHــــوافق 23 أبــــريـل ســــنــــة 2007
واHـتــضـمن إنـشـاء الــوكـالـة الـوطــنـيـة لـلـوســاطـة والـضـبط

العقاري وحتديد قانونها األساسي.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تـعـدل اHادة 3 من اHـرســـوم التـنـفـيذي رقم
07-119 اHــؤرخ في 5 ربــيع الـــثــاني عــام 1428 اHــوافق 23

أبريل سنة 2007 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
"اHـادّة 3 :  �ـكن الـوكـالـة أن تتـولى مـهـمـة الـتـسـيـير
والـتـرقيـة والـوسـاطـة والـضـبط الـعـقـاري لألمـالك اخلـاصة
لــــلـــدولــــةq اHـــوجــــودة في اHــــنـــاطـق الـــصــــنـــاعــــيـــة ومــــنـــاطق
الـــــنــــــشـــــاطـــــات أو فـي كل فــــــضـــــاء مــــــخـــــصـص لـــــلــــــنـــــشـــــاط

االقتصادي".

اHاداHادّة ة 3 : :  تـعدل اHادة 5 من اHرســـوم التنـفيذي رقم
07-119 اHــؤرخ في 5 ربــيع الـــثــاني عــام 1428 اHــوافق 23

أبريل سنة 2007 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اHــادّة 5 :  �ـــكن الـــوكــالـــة أن تـــتـــولى أيـــضــا مـــهـــمــة
."WالكHوساطة عقارية حلساب كل ا

4 : :  تــــــعــــــدل وتــــــتــــــمم اHــــــادة 9 مـن اHــــــرســـــــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــتـــنــفـــيــذي رقم 07-119 اHــؤرخ في 5 ربــيع الـــثــاني عــام
1428 اHوافق 23 أبـريل سنة 2007 واHـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اHــادّة 9 :  لــــلـــوكـــالـــة صـــفـــة اHـــرقـي الـــعـــقـــاريq وهي
مؤهلة بهذه الصفةq للقيام �ا يأتي :

- تـهـيـئـة األوعـيـة العـقـاريـة إلجنـاز مـنـاطق صـنـاعـية
ومــنـاطق الـنـشـاطــات وكل فـضـاء آخـر مـخــصص لـلـنـشـاط

qاالقتصادي
- إجناز بنـايات ذات طابع صناعي وجتاري وحرفي

ومكاتب.
وهي مــؤهـلـة أيــضـا لـلـقــيـام بـصــفـة مـبــاشـرة أو غـيـر

مباشرة بتسيير اHناطق والفضاءات اHذكورة أعاله".

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 : :  تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمم اHـــــادة 10 مـن اHـــــرســـــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 07-119 اHــؤرخ في 5 ربــيع الـــثــاني عــام
1428 اHوافق 23 أبـريل سنة 2007 واHـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اHــادّة 10 :  الـــوكـــالـــة مـــؤهـــلـــة ...... (بـــدون تـــغـــيـــيـــر
حتى)  ال سيما :

q.... (بدون تغيير ) .... -
q.... (بدون تغيير ) .... -
q.... (بدون تغيير ) .... -

- أخــذ اHـــســـاهــمـــات وإبـــرام كل شـــكل من الـــشـــراكــة
اHتصلة �جال نشاطها.

تـتـولى الـوكـالـة تـبـعـات اخلـدمـة الـعـمـوميـةq كـمـا هي
مـحــددة في دفــتـر الــشـروط اHــلـحـق بـهــذا اHـرســومq طـبــقـا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما".
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اHــاداHــادّة ة 6 : :  تـــدرج في الـــفــصل الـــثـــاني من اHـــرســــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 07-119 اHــؤرخ في 5 ربــيع الـــثــاني عــام
1428 اHــوافق 23 أبــريل ســنــة 2007 واHــذكــور أعالهq مــادة

10 مكرر حترر كما يأتي :

"اHــادّة 10 مــكــرر :  �ــكن أن تــكـــلف الــوكــالـــة �ــهــمــة
صـاحب اHـشـروع اHـنتـدب لـتـهـيـئـة اHـنـاطق الـصـنـاعـية أو
مــنـــاطق الــنــشـــاطــات أو الــفـــضــاءات اخملــصـــصــة لــلـــنــشــاط

االقتصادي.

qهـمةHتـرتـبة عـلى هـذه اHحتدد احلـقـوق والواجـبـات ا
فــيــمــا يــخص كل مــشــروعq في اتــفــاقــيــة صــاحب اHــشـروع

اHنتدب".

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 : :  تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمم اHـــــادة 12 مـن اHـــــرســـــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 07-119 اHــؤرخ في 5 ربــيع الـــثــاني عــام
1428 اHوافق 23 أبـريل سنة 2007 واHـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اHــادّة 12 :  يـــرأس مــجـــلس اإلدارة الـــوزيــر اHـــكــلف
بترقية االستثمار أو ¤ثلهq  ويتشكل اجمللس من :

qكلف باجلماعات احملليةHثل عن الوزير ا¤ -

- ¤ـــــثـــلـــW (2) عــن الــــــوزيـــــــر اHـــــكـــــلف بـــــاHــــالـــــيــــة
q(خزينة / أمالك الدولة)

qكلف بالعمرانHثل عن الوزير ا¤ -

- ¤ــثل عـن الـوزيــر اHــكــلف بـالــســيــاحـة والــصــنــاعـة
qالتقليدية

qكلف بالنقلHثل عن الوزير ا¤ -

qناجمHكلف بالطاقة واHثل عن الوزير ا¤ -

qكلف بالفالحةHثل عن الوزير ا¤ -

qكلف بالتجارةHثل عن الوزير ا¤ -

- ¤ــثل عن الــوزيــر اHــكــلف بــالــتـهــيــئــة الــعــمــرانــيـة
والبيئة.

يـــحــضـــر اHــديـــر الــعـــام ........ (بــدون تــغـــيــيـــر حــتى)
جدول أعماله".

اHـــــاداHـــــادّة ة 8 : :  تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمم اHـــــادة 15 مـن اHـــــرســـــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 07-119 اHــؤرخ في 5 ربــيع الـــثــاني عــام
1428 اHوافق 23 أبـريل سنة 2007 واHـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اHـادّة 15 :  يـداول اجملــلس..... (بــدون تـغــيـيــر حـتى)
حول ما يأتي :

q.... (بدون تغيير ) .... -

q.... (بدون تغيير ) .... -

q.... (بدون تغيير ) .... -

qشروط إبرام الصفقات والعقود واالتفاقيات -

qأخذ مساهمات وإبرام شراكات  -

- حــصـائل وحــسـابـات الــنـتــائج ....... (بـدون تـغــيـيـر
حتى)  إجناز أهدافها".

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 : :  تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمم اHـــــادة 20 مـن اHـــــرســـــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 07-119 اHــؤرخ في 5 ربــيع الـــثــاني عــام
1428 اHوافق 23 أبـريل سنة 2007 واHـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اHــــادّة 20 :  حتـــــرر مـــداوالت اجملــــلس فــي مـــحــــاضـــر
وتـــــدون فـــي ســــجـل خــــاص مــــرقـــم ومــــؤشــــــر عــــلـــــيـه مـن
رئـــيـس اجملــلـس. و تـــخــضع احملـــاضــر ومـــشــاريع اHــداوالت
qـكـلف بـترقـيـة االسـتـثـمارHإلى مـوافقـة الـوزيـر الـوصي ا

خالل العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ االجتماع".

10 : :  تـــــــــلــــــــغـى أحـــــــــكـــــــــام اHــــــــواد 6  و7 و 8 مـن اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
اHــــرســـــوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07-119 اHــــؤرخ في 5 ربــــيع
الــثــاني عـام 1428 اHـوافق 23 أبــريل ســنـة 2007 واHــذكــور

أعاله.

11 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 19 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
دفتر أعباء تبعات اخلدمة العموميةدفتر أعباء تبعات اخلدمة العمومية

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تعـدل وتتمم اHادة 2 من دفتـر األعباء
اHــلــحق بــاHــرســــوم الــتــنـفــيــذي رقم 07-119 اHــؤرخ في 5
ربيع الثاني عام 1428 اHوافق 23 أبريل سنة 2007  الذي
يـحــدد أعـبــاء تـبــعـات اخلــدمـة الـعــمـومــيـة اHــوكـلــة لـلــوكـالـة
الـــوطـــنــيـــة لــلـــوســـاطــة والـــضــبـط الــعـــقــاريq وكـــذا شــروط

وكيفيات تنفيذهاq كما يأتي :
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"اHادّة 2 :  تتضمن تبـعات اخلدمة العمـومية اHوكلة
لــلـــوكـــالــة اHـــهـــام اHــســـنـــدة إلـــيــهـــاq بـــطــلـب من الــســـلـــطــات

العموميةq بعنوان نشاط الدولةq واHتعلقة �ا يأتي :

- وضـع بـنـك مــعـطــيــات يــتــضــمن الــعــرض الــعــقـاري
qالوطني اخملصص للنشاط االقتصادي

- تــــرقــــيـــــة الــــعـــــرض الــــعــــقـــــاري الــــوطــــنـي اخملــــصص
qستثمرينHللنشاط االقتصادي لدى ا

- مالحــــــظــــــة ســـــوق الــــــعـــــقــــــار اخملــــــصص لــــــلـــــنــــــشـــــاط
qاالقتصادي

- إعداد ونشر جـداول أسعار دورية للعقار اخملصص
qللنشاط االقتصادي والعقار الصناعي

- إعـــــداد ونــــشــــر مـــــذكــــرات ظــــرفـــــيــــة ودوريــــة حــــول
qتوجهات سوق العقار اخملصص للنشاط االقتصادي

- تــــقـــديــــر طـــلـب الـــعــــقـــار عــــلى اHــــســـتــــوى الــــوطـــني
qاخملصص للنشاط االقتصادي

qضبط سوق العقار اخملصص للنشاط االقتصادي -
- إعـداد ونـشـر كل دراسـة متـعـلـقة بـالـعـقـار اخملصص

qللنشاط االقتصادي
- وضع وحتـيW أنـظمـة معـلومـاتيـة تتعـلق باHـناطق
الــصــنــاعــيــة ومــنــاطق الــنــشــاطـات و كـل فــضـاء مــخــصص

qللنشاط االقتصادي
- تنفيذ كل برنامج إجناز مناطق صناعية ومناطق

النشاطات حلساب الدولة".

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
مـديــرة االسـتـغـالل والـشــبـكــات في اHـديــريـة الــعـامـةمـديــرة االسـتـغـالل والـشــبـكــات في اHـديــريـة الــعـامـة
لـلـمواصالت الـسـلكـيـة والالسلـكـية الـوطـنيـة بوزارةلـلـمواصالت الـسـلكـيـة والالسلـكـية الـوطـنيـة بوزارة

الداخلية واجلماعات احمللية.الداخلية واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 4 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيدة
راضـيـة سـوكـرq بــصـفـتـهــا مـديـرة لالسـتــغالل والـشـبـكـــات
في اHــديــريـة الــعـامــة لــلـمــواصالت الــسـلــكـيــة والالســلـكــيـة
الـوطـنيـة بـوزارة الداخـلـية واجلـمـاعـات احمللـيـةq لتـكـليـفـها

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

مفتشW عامW في الواليات.مفتشW عامW في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 4 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيدة
والــسّـادة اآلتـيــة أسـمـاؤهـم بـصـفــتـهم مــفـتـشــW عـامـW في

الواليات اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :
qفي والية أدرار q¬مولود كا -

qفي والية األغواط qتوفيق لعيوار -

qفي والية أم البواقي qمحمد الهادي شرفي -

qفي والية باتنة qعبد السالم لكحل عياط -

qفي والية تامنغست qالطيب بن رزوق -

qفي والية تيزي وزو qعياش هواري -

qفي والية عنابة qباحمد زيتاني -

qديةHفي والية ا qعبد احلليم أجيري -

qفي والية البيض qمحمد جفال -

qفي والية برج بوعريريج qسليمان دابو -

qفي والية بومرداس qنسيبة مزيان -

qفي والية تيسمسيلت qبوروبة Wحس -

qفي والية الوادي qصالح بوثلجة -

qفي والية خنشلة qجنم الدين طيار -

qفي والية سوق أهراس qموسى راحم -

qفي والية تيبازة qعبد اجمليد بلبل -

qفي والية النعامة qكمال بن فليس -

qتموشنت Wفي والية ع qعيسى عامر -

qفي والية غرداية qمقراني بلعباس -

- جياللي سكينةq في والية غليزان.
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مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

مفتشW في الواليات.مفتشW في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 4 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيدة
والـسّادة اآلتـية أسـماؤهم بـصفـتهم مـفتـشW في الـواليات

اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :
qفي والية أدرار qأحمد عميروش -

qفي والية البليدة qمناد زقان -
qفي والية سكيكدة qعبد الوهاب بوسنان -

qديةHفي والية ا qحمدان ابن خاوة -
q¬في والية مستغا qسليمة بوخدمي -

qفي والية ورقلة qمحمد خميستي دادة -
qفي والية إيليـزي qبوجمعة عثماني -

qفي والية برج بوعريريج qبلقاسم ابن طويلة -
qفي والية تندوف qسعيد عماري -
qفي والية الوادي qأحمد بلغيث -

qفي والية تيبازة qسمير إمجدوبان -
qفي والية ميلة qأحسن مدوري -

- محي الدين بطاهرq في والية عW الدفلى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
مديـر الـكهـربـاء والغـاز والـطاقـات اHـتجـددة بوزارةمديـر الـكهـربـاء والغـاز والـطاقـات اHـتجـددة بوزارة

الطاقة واHنـاجم.الطاقة واHنـاجم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
رشيـد حمودةq بصـفته مديـرا للكهـرباء والغـاز والطاقات
اHــتــجــددة في اHــديــريــة الــعــامــة لــلــطــاقــة بــوزارة الــطــاقـة

واHناجمq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
عـمــيـد كــلــيـة احلــقـوق والــعـلــوم الـســيـاســيـة بــجـامــعـةعـمــيـد كــلــيـة احلــقـوق والــعـلــوم الـســيـاســيـة بــجـامــعـة

سكيكدة.سكيكدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
حـمـه مـرامــريـةq بــصــفـته عــمــيـدا لــكـلــيــة احلـقــوق والـعــلـوم

السياسية بجامعة سكيكدةq بناء على طلبه.

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

مدير البريد واHواصالت في والية الوادي.مدير البريد واHواصالت في والية الوادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
بشيـر ستـوq بصـفته مديـرا للـبريـد واHواصالت في والية

الواديq إلحالته على التّقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
مـديــرين لـلــبـريـد وتــكـنـولــوجـيــات اإلعالم واالتـصـالمـديــرين لـلــبـريـد وتــكـنـولــوجـيــات اإلعالم واالتـصـال

.Wفي واليت.Wفي واليت
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 مـــــارس ســــــنـــــة 2012 تــــــنـــــهـى مـــــهـــــام
الــسّــيــدين اآلتي اســمــاهــمــا بــصــفـتــهــمــا مــديــرين لــلــبــريـد
qWاآلتـيت Wوتكـنولوجـيات اإلعـالم واالتصـال في الواليـت

إلحالتهما على التّقـاعد.
qفي والية تيارت qخلضر وارث -

- محمود محمديq في والية مستغا¬.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 11 ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام 1433
Wن تـــــعــــيــــWتــــتـــــضــــمّن تـــــعــــيــــ qتــــتـــــضــــم q2012 ـــــوافق 4 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــةHـــــوافق اHا

مفتشW عامW في الواليات.مفتشW عامW في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عــــام 1433 اHـــــوافق 4 مــــارس ســـــنــــة 2012 تـــــعــــيّـن اآلنــــســــة
والـــــسّــــــادة اآلتـــــــيــــة أســــمـــــــاؤهم مـــــفــــتـــــشـــــW عـــــامــــW في

الـواليات اآلتـية :
qفي والية أدرار qموسى هزيل -

qفي والية بشار qعبد السالم معروف -
qفي والية سيدي بلعباس qمحمد حميدات -

qفي والية برج بوعريريج qالسعيد يحياوي -
qفي والية الطارف qحورية عقون -

qفي والية الوادي qمسعود سليماني -
qالدفلى Wفي والية ع qالك عيساويHعبد ا -

- عبد العزيز خالفq في والية عW تموشنت.
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�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عــــام 1433 اHــــوافق 4 مــــارس ســــنـــة 2012 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة
والـــــسّــــــادة اآلتـــــــيــــة أســــمـــــــاؤهم مـــــفــــتـــــشـــــW عـــــامــــW في

الـواليات اآلتـية :

qفي والية الشلف qعبد احلليم أجيري -

qفي والية باتنة qسليمان دابو -

qفي والية بسكرة qمقراني بلعباس -

qفي والية البليدة qعبد اجمليد بلبل -

qفي والية تلمسان qتوفيق لعيوار -

qفي والية اجللفة qباحمد زيتاني -

qفي والية جيجل qعبد السالم لكحل عياط -

qفي والية سعيدة qمحمد جفال -

qفي والية سكيكدة qكمال بن فليس -

qفي والية عنابة q¬مولود كا -

qفي والية قسنطينة qمحمد الهادي شرفي -

qديةHفي والية ا qعياش هواري -

qفي والية وهران qجياللي سكينة -

qفي والية تيسمسيلت qعيسى عامر -

qفي والية خنشلة qصالح بوثلجة -

qفي والية سوق أهراس qبوروبة Wحس -

qفي والية تيبازة qنسيبة مزيان -

qفي والية ميلة qموسى راحم -

qفي والية غرداية qجنم الدين طيار -

- الطيب بن رزوقq في والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عــــام 1433 اHــــوافق 4 مــــارس ســــنـــة 2012 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة
والـــــسّــــــادة اآلتـــــــيــــة أســــمـــــــاؤهم مـــــفــــتـــــشـــــW عـــــامــــW في

الـواليات اآلتـية :

qفي والية األغواط qأحمد عميروش -

qفي والية أم البواقي qعبد الوهاب بوسنان -

qفي والية بجاية qمناد زقان -

qفي والية البويرة qحمدان ابن خاوة -

qفي والية تامنغست qبوجمعة عثماني -

qفي والية تبسة qبلقاسم ابن طويلة -

qفي والية تيزي وزو qسمير إمجدوبان -

q¬في والية مستغا qسليمة بوخدمي -

qفي والية ورقلة qأحسن مدوري -

qفي والية البيض qمحي الدين بطاهر -

qفي والية النعامة qسعيد عماري -

qفي والية إيليـزي qمحمد خميستي دادة -

- أحمد بلغيثq في والية تندوف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ فيخ في11  ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 4 مـارس سـنة  مـارس سـنة q2012  يـتضـمq  يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير

الكهرباء والغاز بوزارة الطاقة واHناجم.الكهرباء والغاز بوزارة الطاقة واHناجم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 4 مـارس سنة 2012 يعيّـن السّيـد رشيد
حمودةq مديرا للكهرباء والغاز بوزارة الطاقة واHناجم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
4 مـارس سنة  مـارس سنة q2012  يـتضـمq  يـتضـمّن تعـيW اHـديرن تعـيW اHـدير اHوافق اHوافق 
الـعـامالـعـامّ Hؤسـسـة تسـيـير اHـصالـح اHطـارية فـي مديـنة Hؤسـسـة تسـيـير اHـصالـح اHطـارية فـي مديـنة

اجلـزائـر.اجلـزائـر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 4 مـارس سنة 2012 يعيّن الـسّيد مـحمد
وعديـةq مـديـرا عامـا Hـؤسـسـة تـسـيـيـر اHصــالح اHـطــاريـة

في مدينة اجلـزائـر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومــان رئـاســيمــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرـان مــؤرّخـان في خـان في 11 ربـيع الــثــاني عـام ربـيع الــثــاني عـام
Wنان تـعيWيتضـمّنان تـعي qيتضـم q2012 وافق 4 مـارس سنة  مـارس سنةHوافق  اH1433 ا

.Wكليات بجامعت.Wعمداء عمداء كليات بجامعت
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 4 مـارس سنة 2012 يعـيّن السّادة اآلتية

أسماؤهم عمداء كليات بجامعة األغـواط :
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- سالمي بــاهيq عــمــيــدا لــكــلــيــة الــعــلــوم اإلنــســانــيــة
qواالجتماعـية

qعميدا لكلية التكنولوجيا qعلي شقنان -
- مسعود عامرq عميدا لكلية اآلداب واللغات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عــــام 1433 اHــــوافق 4 مــــارس ســــنــــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد
الـــطـــاهـــــر مــــيـــلـــــةq عــــمـــــيـــدا لــــكـــلـــــيــــة اآلداب والـــلـــغــــــات

بجامعـــة اجلــزائـر 2 .

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ فيخ في11  ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
Wـن تــــعــــيـــWيــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــ  qيــــتــــضـــم  q2012 ـــــوافق 4 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــةHـــــوافق اHا
اHــديــرة الــعـــاماHــديــرة الــعـــامّــة لــتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــالــة لــتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال

بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 ربـيع الـثاني
عــــام 1433 اHــــوافق 4 مــــارس ســــنـــة 2012 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة
راضـــيـــة ســـوكـــرq مـــديـــرة عـــامّـــة لــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات اإلعالم
واالتـــــصــــال بـــــوزارة الــــبـــــريــــد وتـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــات اإلعالم

واالتصال.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

يــنـايـر قــرارات مــؤرقــرارات مــؤرّخـة في خـة في 11 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 5 يــنـايـر 
q2012 تــتـــضــمن تـــفــويض اإلمـــضــاء إلى نــوابq تــتـــضــمن تـــفــويض اإلمـــضــاء إلى نــواب ســنــة ســنــة 

مديرين.مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
28 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHـــتــضــمـن تــعــيـــW الــسّـــيّــدة ســهـــام خــيـــارq نــائــبـــة مــديــر
لــتـحـلـيل وتـسـيـيـر اHـعـلـومــة الـتـجـاريـة بـاHـديـريـة الـعـامـة
لـــلــــعالقــــات االقـــتـــصــــاديـــة والـــتــــعـــاون الـــدولــــيـــW بـــوزارة

qالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــــادّة األولى : ة األولى : يـــفــــوّض إلى الـــسّــــيّـــدة ســـهــــام خـــيـــارHــــاداHا
نائبـة مدير حتلـيل وتسييـر اHعلومـة التجاريـة باHديرية
qWالـــعـــامـــة لـــلـــعالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــيـــ
اإلمـــضــــاء في حـــدود صـالحـــيـــاتـــهـــاq بــــاسم وزيـــر الـــشـــؤون
اخلــارجــيــةq عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واHــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 11 صــــفــــر عـــام 1433 اHــــوافق 5
يناير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
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25 مارس  سنة  مارس  سنة  2012 م م

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
28 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHــتــضــمن تــعـــيــW اآلنــســة نــوال ســتـــوتيq نــائــبــة مــديــر
لــلــمـــؤتــمـــرات بــاHــديـــريــة الـــعــامـــة لــلــتـــشــريـــفــات بــوزارة

qالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلـى اآلنـــســـة نـــوال ســـتـــوتيHــاداHا
qـديـريـة الـعـامـة لـلـتـشـريـفاتHـؤتـمـرات  بـاHنـائـبـة مـديـر ا
اإلمـــضــــاء في حـــدود صـالحـــيـــاتـــهـــاq بــــاسم وزيـــر الـــشـــؤون
اخلــارجــيــةq عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واHــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 11 صــــفــــر عـــام 1433 اHــــوافق 5
يناير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
28 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHـــتــضـــمن تـــعـــيــW الـــسّــيّـــد نـــســيـم قــواويq نـــائب مـــديــر
لـلمـؤسـسـات اHـالـية الـدولـيـة واHـنـظمـات مـا بـW اجلـهـوية
ذات الــطـــابع االقـــتـــصـــادي بــاHـــديـــريـــة الــعـــامـــة لـــلــعـالقــات
االقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــيــــW بــــوزارة الــــشّـــؤون

qاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلـى الـــسّـــيّـــد نــــســـيم قـــواويHــــاداHا
Wنظمات ما بHالية الدوليـة واHؤسسـات اHنائب مدير ا
اجلــــهـــويـــة ذات الــــطـــابع االقــــتـــصـــادي بــــاHـــديـــريــــة الـــعـــامـــة
لـلـعالقـات االقـتـصـاديــة والـتـعـاون الـدولـيـqW اإلمـضـاء في
حـــدود صالحــيــاتهq بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةq عــلى

جميع الوثائق واHقرّراتq باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 11 صــــفــــر عـــام 1433 اHــــوافق 5
يناير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة اEاليةوزارة اEالية
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 20 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 15 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
ســنــة ســنــة q2011 يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرq يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العام للتقدير والسياسات.العام للتقدير والسياسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإن وزير ا
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 364
اHــؤرّخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اHــوافق 28 نــوفــمــبــر
سـنة 2007 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

qاليةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHــتـضــمن تـعـيــW الـســيـد سـيــدي مـحــمـد فـرحــانq مـديـرا
qاليةHعاما للتقدير والسياسات بوزارة ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : يـفــوض إلــى الـــســيــد سـيدي مـحـمد
فرحـانq اHـديـــر الــعـام لـلتـقديـر والـسيـاساتq اإلمـــضــاء
فــي حــــــدود صــالحــــــيـــــاتـــهq بـــــاسـم وزيـــر اHــــالــــيـــة عــــلى

جميع الوثائق واHقررات �ا في ذلك القرارات.
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اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــرفي 20 مـــحـــرّم عــام 1433 اHــوافق 15
ديسمبر سنة 2011.

كر¢ جوديكر¢ جودي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــرار مرار مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 22 رب ربــــــــــــيع األول عيع األول عــــــــــام ام 1433 اH اHــــــــــوافق وافق 15
فبفبـراير سراير سـنة نة q q2012  يتض يتضـمن تفمن تفـويض اإلمضاء إلىويض اإلمضاء إلى

اHدير العام للديوان اHركزي لقمع الفساد.اHدير العام للديوان اHركزي لقمع الفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإن وزير ا
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 11 - 426
اHـؤرّخ في 13 مــحــرّم عـام 1433 اHـوافق 8 ديـســمــبـر ســنـة
2011 الـذي يحـدد تـشـكيـلـة الـديوان اHـركـزي لقـمع الـفـساد

qوتنظيمه وكيفيات سيره
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008  الــــذي يــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
19 مــــحــــرّم عــــام 1433 اHــــوافق 14 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2011

واHـتـضـمّن تــعـيـW الـسـيــد عـبـد اHـالك ســايحq مـديـرا عـامـا
qركزي لقمع الفسادHللديوان ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـالك سـايحHـادّة األولى : ة األولى : يـفـوض إلى الـسـيـد عـبـد اHـاداHا
اHـديـر العـام لـلديـوان اHـركـزي لقـمع الـفسـادq اإلمـضاء في
حـدود صالحـيـاتهq بـاسم وزيـر اHـاليـة عـلى جـمـيع الـوثائق
واHـقـررات واألوامر اخلـاصـة بالـدفع والـتحـويل وتـفويض
االعـــتــــمـــادات ومـــذكــــرات اHـــوافـــقــــة عـــلى أوامــــر الـــصـــرف
ووثــائق اإلثـبـات اخلــاصـة بــاHـصـاريف وبــيـانـات اإلرادات

�ا في ذلك القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 22 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
15 فبراير سنة 2012.

كر¢ جوديكر¢ جودي

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 7 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1432
اHــــوافق اHــــوافق 5 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة q2011 يــــحــــدد تـــشــــكــــيــــلـــةq يــــحــــدد تـــشــــكــــيــــلـــة
وشــروط ســـيـــر وشــروط ســـيـــر الــلالــلّـــجــنـــةـــجــنـــة اHـــكــلـــفــة بـــدراســـة طــلـــبــات اHـــكــلـــفــة بـــدراســـة طــلـــبــات
اHـــــؤســــســــات لــــصــــنــــاعـــــة األدويــــة ذات االســــتــــعــــمــــالاHـــــؤســــســــات لــــصــــنــــاعـــــة األدويــــة ذات االســــتــــعــــمــــال

البيطري وبيعها باجلملة.البيطري وبيعها باجلملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الفالحة والتنمية الريفية
qستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

qووزير التجارة
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 88-252 اHـــــؤرخ في 22
جــمـادى األولى عـام 1409 اHـوافق 31 ديـســمــبـر ســنـة 1988
الـــذي يـــحـــدد شـــروط ¤ــــارســـة أعـــمـــال الـــطـب الـــبـــيـــطـــري

qتممHعدل واHا qوجراحة احليوانات في القطاع اخلاص
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اHـؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
qتممHعدل واHا q1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-240 اHؤرخ
في 13 مــحـرم عـام 1411 اHـوافق 4 غــشت سـنـة 1990 الـذي
qيحدد شروط صناعـة األدوية البيطرية وبيعها ورقابتها

qادتان 3 و5 منهHال سيما ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-66 اHـؤرخ
في 6 رمضان عام 1416 اHوافق 27 ينـاير سنة 1996 الذي

qيحدد صالحيات وزير الصحة والسكان
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
رقم 90-240 اHـــــؤرخ في  13مـــــحـــــرم عـــــام 1411 اHـــــوافق 4
غــشت سـنـة 1990 واHـذكـور أعـالهq يـهـدف هــذا الـقـرار إلى
حتــديـد تــشـكــيـلـة وشــروط سـيــر الـلّــجـنــة اHـكــلـفــة بـدراسـة
طـلـبـات اHوافـقـة الـقـبـلـيـة والـرخص اإلداريـة لـلـمـؤسـسات
للشـروع في صنـاعة األدويـة ذات االستـعمـال البـيطري أو

بيعها باجلملةq وتدعى في صلب النص "اللّجنة".
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اHادة اHادة 2 :  : تتكون اللّجنة كما يأتي :

qرئيسا qكلف بالسلطة البيطريةHثل الوزير ا¤ -

qكلف بالصحةHثل الوزير ا¤ -

- ¤ثل الوزير اHكلف بالتجارة.

�ــــكن الـــلّـــجـــنـــة االســــتـــعـــانـــة بـــكل شـــخـص من شـــأنه
مساعدتها في أعمالها.

اHــادة اHــادة 3 :  : يــعــW أعــضــاء الــلّــجــنـة بــقــرار مـن الــوزيـر
اHـكـلّف بـالـسـلـطة الـبـيـطـريـة Hدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلة
لـلـتجـديدq بـناء عـلى اقـتراح من الـسلـطـات التي يـنتـمون

إليها.

وفي حــالـــة انــقـــطــاع عـــهــدة عــضـــو من الـــلّــجــنـــةq يــتم
استخالفه حسب األشكال نفسها لبقية العهدة.

اHــــادة اHــــادة 4 :  : �ـــــكن الــــلّــــجـــــنــــة الــــلّــــجـــــوء إلى اخلــــبــــرة أو
اســـتـــشــارة خـــبـــراء يــخـــتـــارون بــســـبب كـــفـــاءاتــهـمq طــبـــقــا

للتنظيم اHعمول به.

5 :  : جتــتــمع الــلّــجــنــة في دورة عــاديــة كل ثـالثـة اHـادة اHـادة 
(3) أشـهر بـناء عـلى استـدعاء من رئـيسـهاq يـبلّغ لألعـضاء
قــبـل ثــمـــانــيــة (8) أيــام عـــلى األقل من انـــعــقــاد االجـــتــمــاع.
و�ـــكــــنــــهـــا أن جتــــتــــمع فـي دورة غـــيــــر عــــاديـــة بــــطــــلب من

رئيسها.

اHــــادة اHــــادة 6 :  : ال تــــصح مــــداوالت الـــلّــــجــــنـــة إالّ بــــحــــضـــور
جميع أعضائها.

وإذا لم يـكـتـمل الــنـصـابq جتـتـمع الــلّـجـنـة من جـديـد
وجـوبـا فـي الـثـمـانـيـة (8) أيـام اHـوالـيـةq وتـصح مـداوالتـهـا

حينئذ بحضور عضوين (2) على األقل.

اHادة اHادة 7 : : تتـخذ قرارات اللّـجنة بـاألغلبـية البـسيطة
لألعــــضــــاء احلــــاضــــرين. وتــــســـــجل مــــداوالت الــــلّــــجــــنــــة في
مـــــحــــاضـــــر وتــــدون فـي ســــجـل مــــرقـم ومــــؤشـــــر عــــلـــــيه من

رئيسها.

8 :  : تـــرسـل احملـــاضـــر احملـــررة من الـــلّـــجـــنـــة إلى اHــادة اHــادة 
الوزير اHكلّف بالسلطة البيطرية.

وتـرسل نسخـة من محاضـر االجتمـاعات إلى أعضاء
اللّجنة.

اHــادة اHــادة 9 :  : تــتـــولى أمـــانــة الـــلّــجــنـــة الــهـــيــاكـل اHــكـــلّــفــة
بـاHـصـالـح الـبـيـطـريـة الـتــابـعـة لـلـوزارة اHـكـلّــفـة بـالـسـلـطـة

البيطرية.

اHادة اHادة 10 :  : تتولى أمانة اللّجنة اHهام اآلتية :
- تـسـجــيل الـطـلـبـات في سـجـل مـرقم ومـؤشـر عـلـيه

qمن رئيس اللّجنة
- حتــــضـــيـــر اجـــتــــمـــاعـــات الـــلّــــجـــنـــة ووضـع الـــوثـــائق

qالضرورية حتت تصرف أعضائها
qحترير محاضر اجتماعات اللّجنة -

qإعداد أراء اللّجنة -
- احملافظة على وثائق اللّجنة وأرشيفها.

اHـادة اHـادة 11 :  : تــعـدّ الــلّــجـنــة نـظــامـهــا الــداخـلي وتــصـادق
عليه.

وتــعـــدّ تــقـــريـــرا ســنـــويــا لـــنـــشــاطـــاتــهـــا وتــرســـله إلى
الوزير اHكلّف بالسلطة البيطرية.

اHـادة اHـادة 12 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اHـوافق 5
أكتوبر سنة 2011.

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزير الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتوزير الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 24  ذي احلــــــج  ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1432 اHــــــوافق  اHــــــوافق 20
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة q2011 يـــتـــضــمq يـــتـــضــمّـن مـــخـــطط حـــمـــايــةـن مـــخـــطط حـــمـــايــة
واســـتــصـالح اHــوقـع األثـــري لــتـــيـــبـــازة ومـــنـــطــقـــتهواســـتــصـالح اHــوقـع األثـــري لــتـــيـــبـــازة ومـــنـــطــقـــته

احملمـية.احملمـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرّخ في 20 صـفر
عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلّق بـحـمـاية

qادّة 30 منـهHال سيّما ا qالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-323 اHؤرّخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اHــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واHـتضـمّن كـيـفـيات إعـداد مـخـطط حـمايـة اHـواقع األثـرية
واHناطق احملمية الـتابعة لها واستـصالحهاq ال سيما اHادة

q15 منه

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- وبـــعـــد مـــداولـــة اجملـــلس الـــشـــعـــبي الـــوالئـي لـــواليــة
تـــيـــبـــازة رقم 2010/23 بـــتـــاريخ 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2010
واHــتــضـمــنــة اHــصــادقــة عــلى مــخــطط حــمــايــة واسـتــصالح

qوقع األثري لتيبازة ومنطقته احملميةHا

تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 15 من اHـرسوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 03-323 اHــؤرّخ في 9 شــعـــبــان عــام 1424
اHـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2003 واHــتـضــمّن كـيــفـيــات إعـداد
مـخـطط حـمـايـة اHـواقع األثـرية واHـنـاطق احملـمـيـة الـتـابـعة
لـهـا واسـتـصالحـهـاq يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد مـخـطط
حــمــايــة واســـتــصالح اHـــوقع األثــري لــتـــيــبــازة ومــنـــطــقــته

احملمية.

2 :  : يــرفـق مـخــطـط حـمــايــة واســتــصالح اHــوقع اHـاداHـادّة ة 
األثري لتيبازة ومنطقته احملمية بأصل هذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــوضع مــخـطط حــمــايـة واســتــصالح اHـوقع
األثري لـتيـبـازة ومنـطقـته احملمـيـة حتت تصـرف اجلمـهور
خـالل الـثـالثـW (30) يــــومــــا اHــــوالــــيــــة لــــتــــاريخ نــــشــــر هـــذا

القــرار في اجلريدة الرّسميّة.

4 : : �ـــــــكن االطـالع عـــــــلـى مـــــــخـــــــطـط حـــــــمـــــــايـــــــة اHــــــاداHــــــادّة ة 
qــوقع األثــري لــتــيــبــازة ومـنــطــقــته احملــمــيـةHواسـتــصالح ا

�قر اجمللس الشعبي لبلدية تيبازة (والية تيبازة).

اHـاداHـادّة ة 5 : : تــضم قـائـمـة الـوثــائق اHـكـتـوبــة والـبـيـانـيـة
اHكوّنة للملف مـا يأتي :

الوثائق اHكتوبة :الوثائق اHكتوبة :
qنطقة احملميةHتنظيم ارتفاقات ا -

- دفــتــر الــتــســجــيالت اخلــاص بــتــقــنــيــات الــتــعــمــيـر
والهندسـة اHعمارية.

- دفـتر الـتـسـجيالت اخلـاص بـالـتقـنـيـات اHعـيـارية :
دلــيل تــطـبــيــقي حلــفظ وتــهـيــئــة اHــواقع األثــريـة لــتــيــبـازة

qوتسييرها
qالتقرير اخلاص بالعرض -

الـوثـائق البيانية :الـوثـائق البيانية :
- الــبــطــاقــة رقم 1 : اHـــسح الــطــوبــوغـــرافي وشــبــكــة

qالطـرق
qبطاقة رقم 2 : طوبوغرافية الوحدة اإلقليمية -

qورد األثريHبطاقة رقم 3 : تيبولوجية ا -
qبطاقة رقم 4 : الغطاء النباتي -

qبطاقة رقم 4 ب : األضرار -
qوقع وحمايتةHبطاقة رقم 5 : الوصول إلى ا -

qسالك والالفتات اإلعالميةHالبطاقة رقم 6 : ا -
- بــــــطـــــــاقــــــة رقم 7 : اخملـــــــاطــــــر األثــــــريـــــــة احملــــــددة في

qالشرقية والغربية Wاحلظيرت
- بــــطــــاقـــة رقم 8 : اخملــــاطـــر الــــطــــبــــيــــعـــيــــة الــــكــــبـــرى

q(الزالزل والفيضانات واالنزالقات)
- بــــطــــاقـــة رقم 9 : تــــعـــريـف اســـتــــعــــمـــاالت األراضي

qداخــل اإلقلـيم
qبطاقة رقم 10 : اخلريطية اجليولوجية -

- بـــطـــاقــة رقم 11 : خــريـــطـــة مــعـــامل شـــغل األراضي
qعتدلةHا

qميزةHبطاقة رقم 12 : حتديد البنايات ا -
- بــطــاقــة رقم 13 : حتــديــد اHــوقع األثــري واHــنــطــقــة

q(UTM) احملمية نظام
qبطاقة رقم 13 ب : حتديد نطاق احلماية -

qبطاقة رقم 14 : ارتفاقات التعمير -
Wبـــطـــاقـــة رقم 15 : مـــخـــطـــطـــات حـــفظ احلـــظـــيـــرتــ -

qWاألثريت
- بـطاقة رقم 16 : مخـطط اخلـيارات اخلـاص بتـهيـئة

qنطقة احملمية للموقع األثري لتيبازةHا
- بـطاقة رقم 17 : مخطط حـماية واسـتصالح اHوقع

qاألثري لتيبازة ومنطقته احملمية : التلخيص
- بـــطـــاقــة رقم 18 : مــخـــطـط حــفـظ الــضـــريـج اHــلـــكي

qوريتـانيHا
- بطاقة رقم 18 ب : الضريح اHلكي اHوريتاني.

اHــاداHــادّة ة 6 : : يـــســري مـــفــعـــول تــدابـــيــر مـــخـــطط حــمـــايــة
واســـتــصالح اHــوقع األثــري لــتــيـــبــازة ومــنــطــقــته احملــمــيــة
ابـــــــتــــــداء مـن تــــــاريخ نــــــشــــــر هـــــذا الــــــقــــــرار في اجلــــــريـــــدة

الرّسميّة.
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q7 : : يـــكـــلّـف مـــديـــر الـــثـــقـــافـــة لـــواليـــة تـــيـــبـــازة اHــاداHــادّة ة 
qبـالــتــشـاور مـع رئـيس اجملــلس الــشــعـبـي لـبــلــديـة تــيــبـازة
بتنفيذ مـخطط حماية واستـصالح اHوقع األثري لتيبازة

ومنطقته احملمية وتسييره.

اHـاداHـادّة ة 8 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 24 ذي احلــجّــة عــام 1432 اHــوافق
20 نوفمبر سنة 2011.

خليدة توميخليدة تومي

وزارة العمل والتشغـيلوزارة العمل والتشغـيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 14 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1432 اHــوافق  اHــوافق 18
أبــــــريـل ســــــنــــــة أبــــــريـل ســــــنــــــة q2011 يــــــحـــــــدq يــــــحـــــــدّد شــــــروط مــــــنـح عالوةد شــــــروط مــــــنـح عالوة
تـــعـــويــضـــيـــة Hــصـــاريف اإليـــواء واإلطــعـــام والـــنــقلتـــعـــويــضـــيـــة Hــصـــاريف اإليـــواء واإلطــعـــام والـــنــقل
Hتصرفي الصندوق الوطني للتأمW عن البطالة.Hتصرفي الصندوق الوطني للتأمW عن البطالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 92-07 اHـؤرّخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اHــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واHــتـــضــمّن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
qادّة 20 منهHال سيّما ا qاالجتماعي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-188 اHؤرّخ
في 17 صــــفــــر عــــام 1415 اHــــوافق 26 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1994
Wتـضمّن القـانون األساسي لـلصنـدوق الوطني لـلتأمHوا

qادّة 14 منهHال سيّما ا qتمّمHعدّل واHا qعن البطالة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-124 اHؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدّد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

qاالجتماعي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد شروط
مـنح الـعالوة الـتـعـويـضيـة الـتـي تغـطـي مصـاريـف اإليواء
واإلطــــعــــــام والــــنــــقــل Hــــتــــصـــــرفـي الــــصــــنـــدوق الــــوطــــني
لــلــتــأمــW عن الــبــطــالــةq عــنــد ¤ــارســة عــهــدتــهمq تــطــبــيــقــا

ألحـــكـــام اHــادّة 14 من اHـــرســـــوم الــتّـــنـــفـــيــذي رقـم 188-94
اHــؤرّخ فـي  17 صــفــر عــام 1415 اHــوافق 26 يــولـــيــو ســـنــة
1994 واHـتــضـمّن الــقــانـون األســاسي لـلــصــنـدوق الــوطـني

للتأمW عن البطالة.

2 :  : تــــــعــــــوض مـــــــصــــــاريف اإلطــــــعــــــام واإليــــــواء اHـــــاداHـــــادّة ة 
اHذكورة في اHـادّة األولى أعالهq جزافيـا على أساس ألفي
(2000 دج) لوجـبة الـغذاء وألفي (2000 دج) لوجـبة العشاء
وســـتــة آآلف (6000 دج) لــلـــمــبـــيت �ــا فـــيــهـــا الــفـــطــورq أي

عشرة آالف (10.000 دج) لليوم الكامل.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : �ـــكـن الـــصـــنـــدوق الــــوطـــني لـــلــــتـــأمـــW عن
الـبــطـالـة إبــرام اتـفـاقــيـات مع اHــطـاعم والــفـنـادق من أجل
الــتــكـفل �ــصــاريف إطــعـام وإيــواء اHــتـصــرفــW في حـدود

اHبالغ احملددة في اHادّة 2 أعاله.

وفـي هــذه احلــالــةq ال �ــكن اHــتــصــرفــW اHــتــكــفل بــهم
االســـتــفـــادة من الـــعالوة الــتـــعـــويــضـــيــة لـــلــمـــصــاريف ذات

الصلة اHنصوص عليها في هذا القرار.

4 :  : تـــعـــوض مــــصـــاريف الــــنـــقل اHــــدفـــوعـــة من اHــاداHــادّة ة 
qـنـاسـبـة تـنقـلـهم إلى مـقـر الـصـندوق� qWـتـصـرفHطـرف ا
بـــتــــقــــد¢ ســـنــــد الــــنـــقـل أو عــــلى أســــاس تـــعــــويض جــــزافي
لـلكـيلـومتـر يحدد بـ10,5 دج للـكيـلومـتر الـواحدq بـالنـسبة

للمتصرفW الذين يستعملون سيارتهم الشخصية.

اHاداHادّة ة 5 :  : تعوض اHصـاريف اHتعلقة بالنقل واإليواء
فـقط لـلــمـتـصـرفـW اHـقـيـمـW عـلى بـعـد 50 كـلم عـلى األقــل
Wــقـــر االجــتـمــــاعي لـلــصــنـــدوق الـــــوطـني لــلـتــأمـــHمن ا
عـن البطـالة. وتعـوض اHصاريـف اHتعـلقة بـوجبة الـعشاء
لـلمـتـصـرفqW عـنـدمـا تتـجـاوز الـساعـة اHـتـوقعـة لـلـوصول

إلى مقر سكنهم التاسعة ليال.

Wـادّة ة 6 :  : تــمـنح الــعالوة الـتــعـويــضـيــة لـلــمـتــصـرفـHـاداHا
احلـاضرين في الـدورات الـعاديـة جملـلس اإلدارة وفي حدود

دورتW (2) استثنائيتW في السنة.

تــــمـــنـح الـــعـالوة الـــتــــعـــويــــضـــيــــة في إطــــار الـــدورات
اHـــنــصــوص عــلــيـــهــا في الــفــقـــرة أعالهq في حــدود ثالث (3)

أيام للدورة كأقصى حد.
يـستـفـيـد اHتـصـرفـون األعضـاء في مـخـتلف الـلـجـان
Wـنـبـثــقــة عن مـجــلس إدارة الـصـنــدوق الـوطـني لــلـتـأمـHا
qادّة األولى أعالهHذكور في اHعن البطـالة من التعويض ا
حــسـب نــفـس الــكـــيـــفـــيــات اHـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا بــالـــنـــســـبــة
لــــلــــدورات الـــــعــــاديــــة واالســــتــــثــــنــــائـــــيــــة جملــــلس إدارة هــــذا

الصنـدوق.
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غيـر أنهq ال �كن جـمع التـعويض اHمـنوح Hـتصرفي
الصندوق بعنـوان االجتماعات اHنـعقدة ضمن اللجان مع
الــــتـــــعــــويـض اHــــمـــــنــــوح بـــــعـــــنــــوان الـــــدورات الــــعـــــاديــــة أو

االستثنائية جمللس اإلدارة التي تتم في نفس الوقت.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــرq في 14 جــــمـــــادى األولى عــــام 1432
اHوافق 18 أبريل سنة 2011.

عن وزير العمل والتشغيلعن وزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

األمW العاماألمW العام
محمد خياطمحمد خياط
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة q2011 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّـن تـــعـــويض مـــصـــاريفـن تـــعـــويض مـــصـــاريف
الـــتـــنــــقل واHـــنـــحـــة الــــتـــعـــويـــضـــيــــة لـــفـــقـــدان األجـــرالـــتـــنــــقل واHـــنـــحـــة الــــتـــعـــويـــضـــيــــة لـــفـــقـــدان األجـــر

Hتصرفي صناديق الضمان االجتماعي.Hتصرفي صناديق الضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 92-07 اHـؤرّخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اHــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واHــتـــضــمّن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
qادّة 20 منهHال سيّما ا qاالجتماعي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 93-119 اHؤرّخ
في 23 ذي الــقــعــدة عــام 1413 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة 1993
الـــــذي يــــحـــــدّد اخــــتـــــصــــــاصـــــــات الــــصـــــنــــــدوق الــــــــوطــــني
لـلـضـمـــان االجــتـمـاعي اخلـاص بــغـيـر األجـراء وتــنـظـيـمــيه

qوسيـره اإلداري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-124 اHؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
الـــــذي يـــــحــــدّد صـالحــــيـــــات وزيـــــــر الــــعـــــمــل والـــــتـــــشــــغـــــيل

qوالضمـان االجتماعي
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرّخ في 3 جــمــادى الــثــانــيـة
عــــام 1414 اHــــوافق 17 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1993 واHــــتــــضـــمّن

تـسـديــد مصـــاريف تنقـــل متصـــرفي صنــاديق الـضمـان
qتمّمHعدّل واHا qاالجتماعي وتعويض الضـائع من أجـرهم

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــرار إلـى تـــــعـــــويض
مــصـاريف الــتــنـقـل واHـنــحــة الـتــعــويـضــيــة لـفــقــدان األجـر
Hــتـصــرفي الـصــنــدوق الـوطــني لـلــتـأمــيـنــات االجـتــمـاعــيـة
لـلعـمال األجراء والـصنـدوق الوطـني للـتقـاعد والـصندوق
الـوطـني لـلـضـمـان االجـتـمـاعي اخلـاص بـغـيـر األجـراءq عـند
¤ــارســة عـهــدتــهمq تــطـبــيــقـا ألحــكــام اHـادّة 20 مـن اHــرسـوم
الـتّـنـفـيـذيّ رقم 92-07 اHـؤرّخ في 28 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1412 اHــــوافق 4 يــــنــــايــــر ســــنـــة 1992 واHــــتــــضــــمّن الــــوضع

الـــقــانــونـي لــصـــنــاديق الـــضــمـــان االجــتـــمــاعي والـــتــنـــظــيم
اإلداري واHالي للضمان االجتماعي.

تــــشــــمـل مــــصــــاريف الــــتــــنـــقـــلq مــــصـــاريـف اإليـــواء
واإلطعـام والنّقـل.

2 :  : تــــــعــــــوض مـــــــصــــــاريف اإلطــــــعــــــام واإليــــــواء اHـــــاداHـــــادّة ة 
اHذكورة في اHـادّة األولى أعالهq جزافيـا على أساس ألفي
(2000 دج) لوجـبة الـغذاء وألفي (2000 دج) لوجـبة العشاء
وســـتــة آآلف (6000 دج) لــلـــمــبـــيت �ــا فـــيــهـــا الــفـــطــورq أي

عشرة آالف (10.000 دج) لليوم الكامل.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : �ــــكـن صـــــنـــــاديق الـــــضـــــمـــــان االجـــــتـــــمـــــاعي
اHـــذكــــــورة فــي اHـــادّة األولى أعـالهq إبـــــرام اتـــفـــــاقـــيـــــات
مـــع اHـــطـــاعـم والـــفــــنـــادق من أجـل الـــتــــكـــفــل �ــــصـــــاريف
إطــعـــام وإيـــواء اHــتــصــــرفــW في حــدود اHــبــالــغ احملـــددة

في اHادّة 2 أعاله.
وفي هــذه احلــالــةq ال �ــكن اHــتـصــرفــW اHــتــكـفــل بـهم
االســـتــفـــادة من الـــعالوة الــتـــعـــويــضـــيــة لـــلــمـــصــاريف ذات

الصلة اHنصوص عليها في هذا القرار.

4 :  : تـــعـــوض مــــصـــاريف الــــنـــقل اHــــدفـــوعـــة من اHــاداHــادّة ة 
طــرف اHـتــصــرفــqW �ــنـاســبــة تــنـقــلــهم إلى مــقــر صــنـدوق
الـضـمــان االجـتـمـاعي اHـعــنيq بـتـقـد¢ ســنـد الـنـقل أو عـلى
أســـاس تـــعـــويـض جـــزافي لـــلـــكــــيـــلـــومـــتـــر يـــحـــدد بـ10,5 دج
لــلـــكـــيــلـــومـــتــر الـــواحـــدq بــالـــنــســـبـــة لــلـــمـــتــصـــرفـــW الــذين

يستعملون سيارتهم الشخصية.

اHاداHادّة ة 5 :  : تعوض اHصـاريف اHتعلقة بالنقل واإليواء
فقط للمـتصرفW اHقيمW على بعد 50 كلم على األقل من
اHـقـر االجــتـمـاعي لـصـنــدوق الـضـمـان االجـتــمـاعي اHـعـني.
qWتـعلقة بـوجبة العـشاء للمـتصرفHـصاريف اHوتعوض ا
عـــنــدمــا تـــتــجـــاوز الــســاعـــة اHــتـــوقــعــة لـــلــوصــول إلـى مــقــر

سكنهم التاسعة ليال.
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اHــاداHــادّة ة 6 :  : تـــمـــنح الـــعـالوة الـــتـــعـــويـــضـــيـــة Hـــتـــصـــرفي
صنـاديق الضـمـان االجتـماعـي اHذكـورين في اHادّة األولى
أعالهq احلــــاضــــرين في الــــدورات الــــعــــاديـــة جملــــالس اإلدارة

وفي حدود دورتW (2) استثنائيتW في السنة.

تــــمـــنـح الـــعـالوة الـــتــــعـــويــــضـــيــــة في إطــــار الـــدورات
اHـــنــصــوص عــلــيـــهــا في الــفــقـــرة أعالهq في حــدود ثالث (3)

أيام للدورة كأقصى حد.

يـستـفـيـد اHتـصـرفـون األعضـاء في مـخـتلف الـلـجـان
اHنبـثقــة عن مجـالس إدارة صنـاديق الضـمان االجـتماعي
اHـذكـورة في اHـادّة األولى أعالهq من الـعالوة الـتـعـويـضـية
اHــــتــــعـــــلــــقــــــة �ــــصـــــــاريف اإليــــــواء واإلطــــعـــــــام والــــنــــقــل
وفقـــدان األجـرq حـسب نـفس الـكيـفـيـات اHـنصـوص عـلـيـها
بـالـنـسـبــة لـلـدورات الـعــاديـة واالسـتـثـنــائـيـة جملـالس إدارة

هذه الصناديق.

غيـر أنهq ال �كن جـمع التـعويض اHمـنوح Hـتصرفي
صناديق الضمان االجـتماعي اHعنية بعنوان االجتماعات
اHـنــعـقــدة ضــمن الـلــجــان مع الـتــعــويض اHـمــنــوح بـعــنـوان
الدورات العاديـة أو االستثنائية جملالس اإلدارة التي تتم

في نفس الوقت.

7 :  : يـــــــعـــــــوض فــــــــقـــــــدان األجـــــــر الـــــــذي يــــــــلـــــــحق اHــــــاداHــــــادّة ة 
بـاHــتـصـرفـW األجــراء لـدى صـنــاديق الـضـمــان االجـتـمـاعي
اHــذكــورين في اHــادّة األولى أعالهq عــنــد ¤ــارســة عــهـدتــهم
بـــعالوة تـــدفع مـن طـــرف صـــنـــدوق الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي
اHـعني يـعادل مـبـلغـها اخلـسـارة اHسـجلـة بـعد تـقد¢ إثـبات

من الهيئة اHستخدمة.

8 :  : تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اHــؤرّخ في 3 جــمــادى اHـاداHـادّة ة 
الـــــثــــانـــــيـــــة عــــام 1414 اHـــــوافق 17 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة 1993
واHــتـضــمّن تـســديـد مـصــاريف تـنــقل مـتــصـرفي صــنـاديق

الضمان االجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432
اHوافق 31 مايو سنة 2011.

عن وزير العمل والتشغيلعن وزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

األمW العاماألمW العام
محمد خياطمحمد خياط

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اEستشفياتوإصالح اEستشفيات

قــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 15 صـــفـــر عــــام  صـــفـــر عــــام 1432
اHـوافــق اHـوافــق 20  يــنـايــر ســنـة   يــنـايــر ســنـة q2011 يـحــدد مــسـتــويـاتq يـحــدد مــسـتــويـات
التدخل والعـمل واجلرعة في حالة طارىء إشعاعيالتدخل والعـمل واجلرعة في حالة طارىء إشعاعي

أو نـووي.أو نـووي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

qستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

qووزير التهيئة العمرانية والبيئة

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســــــوم رقـم 85-231 اHــؤرّخ في 9
ذي احلـــجّـــة عـــام 1405 اHــوافق 25 غـــشت ســـنـــة 1985 الــذي
يـحـدّد شــروط تـنـظـيم الــتـدخالت واالسـعـافـات وتــنـفـيـذهـا

qكما يحدّد كيفيات ذلك qعند وقوع الكوارث

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 96-436 اHـؤرّخ
في 20 رجب عــام 1417 اHــوافق أوّل ديــســمــبــر ســنـة 1996
واHـتــضـمّـن إنـشــاء مـحــافـظــة الـطــاقـة الــذريـة وتــنـظــيـمــهـا

qتمّمHعدّل واHا qوسيرها

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 99-86 اHـؤرّخ
في 29 ذي احلــجّــة عـام 1419 اHــوافق 15 أبــريل ســنــة 1999

qعدّلHا qتضمّن إنشاء مراكز البحث النوويHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-117 اHـؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1426 اHـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005
واHـتعـلّق بتدابـير احلـمايـة من اإلشعـاعات اHـؤينـةq اHعدّل

qادّة 100 منهHال سيّما ا qتمّمHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-66 اHـؤرّخ
في 7 رمضان عام 1416 اHوافق 27 يناير سنة 1996 الذي

qيحدّد صالحيات وزير الصّحة والسّكان

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-258 اHؤرّخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
qالذي يحدّد صالحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة
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يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحكام اHادّة 100 من اHرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 05-117 اHـؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عـام 1426
اHـوافق 11 أبــريل سـنـة 2005 واHـتـعــلّق بـتــدابـيـر احلــمـايـة
من اإلشـــعــاعــات اHــؤيـــنــةq يــهــدف هــذا الـــقــرار إلى حتــديــد
مــســـتـــويـــات اجلـــرعـــة اHـــمــتـــصـــة وســـعـــة مـــكـــافىء اجلـــرعــة
والـتــركـيــز اإلشـعــاعي الـنــاجتـة عـن حـاالت حــوادث طـارئـة
إشـــعــاعــــيــة أو نـــوويــــة والــتـي عــنـــد جتـــاوزهــا تـــســـتــوجب
الـقـيـام بــالـتـدخـل أو اتـخـــاذ أعــمــال احلـمـايــة الـضـروريـــة
WــعـــنــيــHمن أجل تـــفــادي أو تــخـــفــيـض تــعــرض الـــسّــكـــان ا

لإلشعـاعـات اHؤيّنة.

اHاداHادّة ة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا القرار �ـا يأتي :
- حــالــة حـــادث طــار¯ إشـــعــاعي أو نــووي حــالــة حـــادث طــار¯ إشـــعــاعي أو نــووي : كل حـــالــة
ناجتة عن عـارض أو حادث يؤدي إلى رمي مـواد مشعة أو
إلى مـــســتـــوى تــعــرض لـإلشــعـــاعــات اHـــؤيــنـــة من شــأنه أن

qوالبيئة WعنيHيلحق ضررا بصحة السكان ا
- حــالــة الــتــعـرض اHــزمن :- حــالــة الــتــعـرض اHــزمن : كل حــالــة ¤ـكـن أن تـنــتج
عن عـارض أو حادث وقع في اHـاضي أو نـشاط اسـتعـملت

فيه مواد مشعة.

اHاداHادّة ة 3 :  : يطبق هذا القرار على احلاالت اآلتـية :
- حــاالت طــارئـــة تــســتـلــــزم وضـــع عــمـــل حــمــايــــة
من أجــل تــــــخــــــفــــــيض أو تــــــفــــــــادي تــــــعـــــــرضــــــات مــــــؤقــــــتـــــة

qؤينـةHلإلشعــاعـات ا
- حــــاالت الــــتــــعــــرض اHــــزمن الــــتي تــــســــتــــلــــزم عــــمل
تصحيـحي من أجل تفادي أو تخفـيض تعرض مزمن مثل
التـعرض لبقـايا مشـعة ناجتة عن حـاالت مضت بعـد نهاية
الــتــدخل الـطــارىء وكــذا ¤ــارسـة نــشــاطــات غـيــر خــاضــعـة

لنظام الترخيص اHذكــور في التنظيم اHعمول به.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يــــكـــون مــــســــتـــوى الــــتــــدخل قــــصـــد اإلبــــقـــاء
بـاHـساكنq جـرعـة فـعـالـة ¤ـكن اجـتـنابـهـا تـقـدر بـعـشر (10)

.(2) Wميلي سيفرت خالل مدة ال تتجاوز يوم

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : يـــــكــــون مــــســــتـــــوى الــــتــــدخـل قــــصــــد اإلجالء
اHــؤقت من اHـســاكنq جـرعـة فــعـالـة ¤ــكن اجـتــنـابـهــا تـقـدر
بـــخـــمـــســW (50) مــــيـــلـي ســـيــــفــــرت خالل مــــدة ال تـــتــــجـــاوز

أسبوعا واحدا(1).

اHاداHادّة ة 6 :  : يكون مسـتوى التدخل قصد إعادة اإلسكان
اHـؤقتq جــرعـة ¤ـكن اجـتـنـابــهـا تـقـدر بـثالثـW (30) مـيـلي

سيفرت في شهر واحد(1).

تـــنـــتـــهـي إعـــادة اإلســـكـــان اHـــؤقت عـــنـــدمـــا تـــنـــخـــفض
اجلـرعـة اHــكن اجـتــنـابـهــا إلى عـشـــر (10) مـيـلي ســيـفـــرت
في شــــهــــر واحـــد. وإذا تــــعـــذر تـــوقـع انـــخـــفـــــاض اجلــــرعـــــة
اHمـكن اجـتنـابـها إلى هـذا اHـستـوى في ظـرف سنـةq يجب
الـقـيـام بـإعـادة اإلسـكــان الـنـهـائي. ويـجب الـقـيــام بـإعـــادة
اإلسكــان النـهـــائي أيضــا فـي حالة توقع أن اجلرعة على

مدى احلياة تتجاوز سيفرت واحـد(1).

7 :  : يـــكــــــون مـــســـتـــــوى الـــتـــدخـــل الســـتـــخـــــدام اHــاداHــادّة ة 
qـشـعHـمـكـن لـلـيـود اHـسـتــقـر في حـالـة الــتـعـرض اHالـيــود ا
Wمــكــــافىء جـــرعـــة في الــغــدة الـدرقــــيــة يـقــــدر بــخـمــسـ

(50) ميلي سيفرت.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـكـــون مـسـتــوى الـتـدخــل من أجــل سـحب
أو اسـتـبـــدال األغـذيـــة في اHـنـــاطق اHـصــابــــة بـحـــــادث
أو عـارض إشـعـاعـي أو نـووي اHـتـلـف لـلـسـلــسـلـة الــغـذائـيـة
حـسـب مـســتـــويـــات تـــركـــيـز إشــعــــاعي مــقــدرة بــبــكـــرال

لكــل غـرام (Bq/g) اHبW في اجلدول اآلتي :

حليبq أغذية للرضع واHياه الصاحلة للشربحليبq أغذية للرضع واHياه الصاحلة للشربالعنصر اHشعالعنصر اHشع أغذية موجهة لالستهالك العامأغذية موجهة لالستهالك العام

سيزيوم 134 و137 

روتينيوم 103 و106

سترنتيوم 89 

اليـود 131 

سترنتيوم 90 

نظائر األميريسيوم والبلوتونيوم

1

0,1

0,1

0,001

1

1

0,1

0,01
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اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1432 اHــوافق 20
يناير سنة 2011.

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 27 من اHـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 05-117 اHـؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عـام 1426
اHـوافق 11 أبــريل سـنـة 2005 واHـتـعــلّق بـتــدابـيـر احلــمـايـة
من اإلشـــعــاعــات اHــؤيـــنــةq يــهــدف هــذا الـــقــرار إلى حتــديــد
اإلشــارة اخلـــاصــة بــاHـــنــاطـق اHــنــظـــمــة الـــتي حتــتـــوي عــلى

مصادر إشعـاعـات مؤينـة.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : اHـنـطـقــــة اHــنـظـمــــة هي فـضــــاء مــــراقب
أو مـحـروس يـحيـط �صـدر إشـعـاعـات مـؤيـنـة مـوجود في
مـؤسسـة أو ورشـة خاضـعـة لقـواعد خـاصـة من أجـل األمان
واألمن يـكون الدخول إلـيها منـظما ومخـصصا لألشخاص

اHرخص لهم دون سواهم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـنـجـز اإلشـارة اخلـاصـة بــاHـنـطـقـة اHـنـظـمـة
حتت مــسـؤولـــيـة اHــســتـخــدم من طــرف الــشــخص اخملـتص

في احلماية من اإلشعاعات.

اHاداHادّة ة 4 :  : تتم اإلشارة للمناطق اHنظمة كما يأتي :
- اHــنـطـقــــة اHـراقــبـــة يـشــــار إلـيـهــا بـنــفــل أخـضـــر

qعلى خلفية بيضاء
- اHــنـــطــقـــة احملــروســة يـــشــار إلــيـــهــا بـــنــفل رمــادي -

أزرق على خلفية بيضاء.

5 :  : �ــكن حتــديــد مــنــاطق �ــنـع الــدخــول إلــيــهـا اHـاداHـادّة ة 
تسـمّى "مناطق ¤ـنوعة" داخل اHـنطقـة اHراقبـةq  بشريط
qأحـمـر تتم اإلشـارة إليـها بـنـفل أحمـر على خـلـفيـة بيـضاء

ضمن الشروط احملددة في اHادّة 3 أعاله.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــجـب أن تــكــون اإلشــارة مــطـــابــقــة لــلــرسم
اHـــلـــحق بـــهـــذا الـــقــرار ومـــوضـــوعـــة عـــنــد مـــداخـل اHــنـــاطق

اHعنيةq وبداخلها عند االقتضاء.
qعــنـــد احلــاجـــة q ــكن أن حتـــتـــوي لــوحـــات اإلشــــارة�
عــلـى بــيــانـــات وعالمــات تـــكــمــيـــلــيــة قـــصــد تــبـــيــان أحــسن

لألخطار وتوصيات األمن الواجب االلتزام بها.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1432 اHــوافق 20
يناير سنة 2011.

وزير التهيئة العمرانية والبيئةوزير التهيئة العمرانية والبيئة
الشريف رحمانيالشريف رحماني

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 15 صـــفـــر عــــام  صـــفـــر عــــام 1432
اHــــوافــق اHــــوافــق 20  يــــنــــايـــر ســــنـــة   يــــنــــايـــر ســــنـــة q2011 يــــحــــدد اإلشـــارةq يــــحــــدد اإلشـــارة
اخلــــاصـــة بـــاHـــنــــاطق اHـــنـــظــــمـــة الـــتي حتــــتـــوي عـــلىاخلــــاصـــة بـــاHـــنــــاطق اHـــنـــظــــمـــة الـــتي حتــــتـــوي عـــلى

مصادر اإلشعاعات اHؤينة.مصادر اإلشعاعات اHؤينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
qستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
qووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 96-436 اHـؤرّخ
في 20 رجب عــام 1417 اHــوافق أوّل ديــســمــبــر ســنـة 1996
واHـتــضـمّـن إنـشــاء مـحــافـظــة الـطــاقـة الــذريـة وتــنـظــيـمــهـا

qتمّمHعدّل واHا qوسيرها
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 99-86 اHـؤرّخ
في 29 ذي احلــجّــة عـام 1419 اHــوافق 15 أبــريل ســنــة 1999

qعدّلHا qتضمّن إنشاء مراكز البحث النوويHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-117 اHـؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1426 اHـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005
واHـتعـلّق بتدابـير احلـمايـة من اإلشعـاعات اHـؤينـةq اHعدّل

qادّة 27 منهHال سيّما ا qتمّمHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-66 اHـؤرّخ
في 7 رمضان عام 1416 اHوافق 27 يناير سنة 1996 الذي

qيحدّد صالحيات وزير الصّحة والسّكان
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-124 اHؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
الـــــذي يــــحــــدّد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الـــــعــــمــل والـــــتــــشـــــغــــــيل

qوالضمـان االجتمـاعي

وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
الطيب لوحالطيب لوح

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس
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اHلحقاHلحق
اإلشارة إلى اخلطر اHرتبط باإلشعاعات اHؤينةاإلشارة إلى اخلطر اHرتبط باإلشعاعات اHؤينة

مالحظـة :مالحظـة :
النـفل مـبـسّط الـشـكل أعاله اHـشـيـر لـلـخـطـر اHـرتبط
بـاإلشـعـاعــات اHـؤيـنـــة ذو لــــون أخـضـــرq رمـــادي - أزرق

أو أحمر على خلفية بيضاء حسب طبيعة اHنطقة.
�ـكن تــغـيـــر حـجم الــنـفــل تــبـعـــا Hـكــــان اسـتـعــمـالــه

مــع وجوب احترام نسب الرسم اHبيّن أعاله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 15 صـــفـــر عــــام  صـــفـــر عــــام 1432
اHــــوافــق اHــــوافــق 20  يــــنــــايــــر ســــنــــة   يــــنــــايــــر ســــنــــة q2011 يــــحــــدد شــــروطq يــــحــــدد شــــروط

استعمال أجهزة قياس اجلرعة الفردية.استعمال أجهزة قياس اجلرعة الفردية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qستشفياتHإنّ وزير الصحة والسكان وإصالح ا
qووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 96-436 اHـؤرّخ
في 20 رجب عــام 1417 اHــوافق أوّل ديــســمــبــر ســنـة 1996
واHـتــضـمّـن إنـشــاء مـحــافـظــة الـطــاقـة الــذريـة وتــنـظــيـمــهـا

qتمّمHعدّل واHا qوسيرها
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 99-86 اHـؤرّخ
في 29 ذي احلــجّــة عـام 1419 اHــوافق 15 أبــريل ســنــة 1999

qعدّلHا qتضمّن إنشاء مراكز البحث النوويHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-117 اHـؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1426 اHـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005
واHـتعـلّق بتدابـير احلـمايـة من اإلشعـاعات اHـؤيّنـةq اHعدّل

qادّة 34 منهHال سيّما ا qتمّمHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-66 اHـؤرّخ
في 7 رمضان عام 1416 اHوافق 27 يناير سنة 1996 الذي

qيحدّد صالحيات وزير الصّحة والسّكان
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-124 اHؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
الـــــذي يــــحــــدّد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الـــــعــــمــل والـــــتــــشـــــغــــــيل

qوالضمـان االجتمـاعي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 34 من اHـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 05-117 اHـؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عـام 1426
اHـوافق 11 أبــريل سـنـة 2005 واHـتـعــلّق بـتــدابـيـر احلــمـايـة
من اإلشـــــعــــاعــــات اHــــؤيّـــــنــــةq يــــحــــدد هـــــذا الــــقــــرار شــــروط
اسـتعـمـال أجهـزة قـياس اجلـرعـة الفـرديـة اخلاصـة بـالعـمال
اخلـــاضــــعـــW لـــلــــتـــعــــرض اخلـــارجـي لإلشـــعــــاعـــات اHــــؤيـــنـــــة

واHتدخلW في اHنطقة اHراقبة.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــتم مـــراقــبـــة مــكـــافىء اجلــرعـــة اHــتـــحــصل
عليه من طرف العمال اخلاضعW خلطر التعرض اخلارجي
بــواسـطــة أجـهــزة قـيــاس اجلـرعـة الــفـرديــة ضـمـن الـشـروط

احملددة في هذا القرار.

3 :  : يــــتـــعـــيّن عــــلى اHـــســـتــــخـــدم ضـــمـــان قـــيـــاس اHــاداHــادّة ة 
الـتعرض اخلارجي لـكل عامل متـدخل في اHنطقـة اHراقبة

بواسطة قياس اجلرعة الفردية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : ال يـعـفي وجـود جـهـاز مــراقـبـة بـيـئـة احملـيط
بــأي حـال من األحــوال حــمل جـهــاز قــيـاس اجلــرعـة الــفـردي

في اHنطقة اHراقبة.

5 :  : يـستـعـمل قيـاس اجلرعـة الـفرديـة اخلارجـية اHاداHادّة ة 
فـي حـالــة خـطــر الــتـعــرض اخلـارجـي لإلشـعــاعـات X وغـامـا
ونـتـرونـات وحـزمـة جـزيئـات مـشـحـونـة وبـيـتـا ذات طـاقة

.Kev 100 تتجـاوز

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــتم قــيـــاس الــتــعــرض اخلــــارجي اHــذكــــور
في اHــادّة 5 أعالهq بــالــلــجــوء إلـى قــيــاس اجلــرعــة الــفــرديــة
غــيــر اHــبــاشــر بــاإلضــافــة إلى احــتــمــال اســتــعــمــال قــيــاس
اجلـــرعـــة اHـــبــاشـــر اHـــصــــادق عــلـــيـه مـن طــــرف مــحـــافـــظـــة

الطاقــة الذريـة.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـجـب أن يـكــون نــوع جـهــاز قــيـاس اجلــرعـة
مالئما لنوع اإلشعاع أو اإلشعاعات اHعنية.
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اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـجب أن يـكـون الـتـعـرف عـلـى جـهـاز قـياس
اجلـــرعــة من خـالل اسم احلــامـل بــصـــفــة ظـــاهــرة ومـــقــروءة.

ويجب أن يستبعد كل لبس.

اHــــاداHــــادّة ة 9 :  : يــــجب عــــلـى الــــعــــامل حــــمل جــــهــــاز قــــيــــاس
اجلــرعــة عــلـى مــســتــوى الـــصــدر أو إذا اســتـــحــال ذلك عــلى

مستوى احلزام.
وفي حـالة حمل أجـهزة قياس اجلـرعة غيـر  اHباشرة
واHــبــاشــرة في مــواضـع مــخــتــلــفــةq يــجـب وضــعــهــا بــصــفــة

متقاربة لتقليص فوارق القياس بW معطياتها.
يــقــاس مــكـافـىء اجلـرعــة و�ــاثل لــلــجـرعــة اHــتــحـصل

عليها من اجلسم كله حسب ماهو متفق عليه.

اHــــــاداHــــــادّة 10 :  : �ــــــكـن حــــــمـل أجــــــهـــــــزة قــــــيـــــــاس اجلــــــرعــــــة
الــتــكــمـــيــلــيــةq ال ســيّــمـــا عــلى مــســتـــوى اHــعــاصم واألصــابع

حسب طبيعة األعمال اHنجـزة.
غـيـــر أن هـــذه األجــهــــزة الــتــكـمــيــلـــيــة ال تــعـفـيq بـأي
حــــال من األحـــــوالq حــــمــل أجــــهـــــزة قــــيـــــاس اجلـــــرعـــــة عــــلى

مستـوى الصـدر.

11 :  : يـــجـب حـــمل جـــهـــاز قــــيـــاس اجلـــرعـــة حتت اHــاداHــادّة ة 
جتــهــيــزات احلــمــايــة الــفــرديـــة عــنــدمــا يــكــون اســتــعــمــالــهــا

ضروريا للقيام بعملية معينة.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يــجب عـلى كل عـامل حــمل جـهـازه لـقـيـاس
اجلرعة خالل ساعـات العمل داخل اHنطـقة اHراقبة. يرتّب
جــهـاز قــيــاس اجلـرعــة عـنــد نــهـايــة الــعـمل في لــوحــة حتـمل

أسماء العمال.
يـجب أن تــوضع الـلـوحـة حتت مـســؤولـيـة اHـسـتـخـدم
في مـنـأى عن مــصـدر اإلشـعـاعـات اHـؤيـنـة أو احلـرارة وأن

تكون مزودة بجهاز قياس اجلرعة كشاهد.

اHاداHادّة ة 13 :  : تكـون مدة حـمل نـفس جهـاز قـياس اجلـرعة
شهرية ما لم ترخّص محافظة الطاقة الذرية بخالف ذلك.
يـــجب إرســـال جــهـــاز قـــيــاس اجلـــرعــة خـالل اخلــمـــســة
عـشـر (15) يــومـا اHــوالـيــة النــقـضــاء مـدة حــمل اجلــهـاز إلى
اHصـالح الـتـقـنيـة حملـافـظـة الـطاقـة الـذريـة أو إلى اHـصالح

اHعتمدة طبقا للتنظيم اHعمول به.
يتم استغالل جـهاز قياس اجلـرعة من طرف اHصالح
اHــذكــورة أعـالهq خالل اخلــمــســة عــشــر (15) يـــومــا اHــوالــيــة

لتاريخ استالمه.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : �ـكن مـعاجلـة أجـهـزة قـيـاس اجلـرعـة خارج
الـفــتـرات الـعـاديـة بـطـلب من طــبـيب الـعـمل أو اHـسـتـخـدم
عــنـد اعــتـقــادهـمــا تـعــرض غــيـر عــادي لـلــعـمــال لإلشـعــاعـات
اHـــؤيـــنــة. وفـي هــذه احلـــاالت يــجـب تــزويـــد الـــعــمـــال فــورا

بجهاز قياس جرعة جديد.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1432 اHــوافق 20
يناير سنة 2011.

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

وزير العمل والتشغيلوزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

الطيب لوحالطيب لوح
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 8 ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 31 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة q2012 يـحـدد تـعـداد مـنـاصبq يـحـدد تـعـداد مـنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو

اخلدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم.اخلدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم
qاليةHووزير ا

qستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهHال سيما ا qطبق عليهمHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اHؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

qدير العام للوظيفة العموميةHيحدد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-258 اHؤرخ
في 20 شـــعــــبـــان عـــام 1430 اHــــوافق 11 غــــشت ســــنـــة 2009

qتعلق بالوكالة الوطنية للدمHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

qستشفياتHا



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 17 2 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
25 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

Wـتـضمن تـعـيHـوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHؤرخ في 7 ربيع الـثـاني عام 1423 اHـرسوم الـرئـاسي اHو�ـقتـضى ا -
qالعام للحكومة Wاألم

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحكـام اHادة 8 من اHرسـوم الـرئاسي رقم 07-308 اHؤرخ في 17 رمـضان عام 1428 اHوافق
29 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007 واHـذكور أعالهq يـهدف هـذا القـرار إلى حتديـد تعداد مـناصب الـشغل اHـطابـقة لـنشـاطات احلفظ

أو الـصـــيــانـــة أو اخلــدمــات وتــصـــنـيـفـهـا وكـذا مــدة الـعـقـد اخلـاص بـاألعــوان الـعـامـلـW لـدى الــوكـالـة الـوطـنـيــة لـلـدمq طـبـقـا
للجدول اآلتي :

مناصب الشغلمناصب الشغل

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التعدادالتعداد
(2+1)

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالصنفالصنف
االستداللياالستداللي

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

-

7

1

1

15

24

10

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

7

1

1

15

34

1

1

2

3

5

200

200

219

240

288

اHادة اHادة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 8 ربيع األول عام 1433 اHوافق 31 يناير سنة 2012.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر¢ جوديكر¢ جودي

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال



وزارة الصيد البحريوزارة الصيد البحري
واEوارد الصيديةواEوارد الصيدية

قــــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 16 شــــو شــــوّال عــــام ال عــــام 1432
اHــــوافق اHــــوافق 14 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة q2011 يـــعــــد يـــعــــدّل الـــقـــرارل الـــقـــرار
الــوزاري اHـــشــتـــرك اHــؤرالــوزاري اHـــشــتـــرك اHــؤرّخ في خ في 24 شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1428
اHــوافق اHــوافق 5 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة 2007 الــذي يــحــد الــذي يــحــدّد شــروطد شــروط
االلــتــحــاق وبــرنــامج ونـــظـــام الــدراســات لــلــحــصــولااللــتــحــاق وبــرنــامج ونـــظـــام الــدراســات لــلــحــصــول

على شهادة تقني سام في الصيد البحري.على شهادة تقني سام في الصيد البحري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qوارد الصيديةHإنّ وزير الصيد البحري وا
qووزير النقـل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-165 اHؤرّخ
في 27 مـــحـــرّم عـــام 1410 اHــــوافــق 29 غـــشت ســـنـــــة 1989

qتمّمHعدّل واHا qالذي يحدّد صالحـيات وزير النقـل
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 123-2000
اHــــؤرّخ في 7 ربـــيع األوّل عـــام 1421 اHــــوافــق 10 يـــونـــيـــو
سـنــة 2000 الذي يـحدّد صالحــيات وزيـر الـصيـد البـحري

qوارد الصيديةHوا
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 24 شـــوّال عـــام 1428 اHــوافق 5 نـــوفــمـــبــــر ســـنــة 2007
الـذي يحـدد شـروط االلتـحـاق وبرنـامج ونـظام الـدراسات

qللحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هـذا الـقـرار إلى تـعـديل الـقرار
الوزاري اHـشترك اHؤرّخ في 24 شوّال عـام 1428 اHوافق

5 نوفمبر سنة 2007 واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تــــعــــدل الـــفــــقـــرة 2 مـن اHـــادّة 4 من الـــقـــرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في 24 شـوّال عام 1428 اHوافق

5 نوفمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :

"اHادّة 4 : ................. (بدون تغيير) .................

يـفـتح هـذا الـتـكـويـن لـلـتـقـنـيـW في الـصـيـد الـبـحـري
الـــذيـن مـــارســـوا فـي قـــطــــاع الـــصـــيــــد الـــبــــحـــري وتــــربـــيـــة

اHائيات خالل فترة أدناها ثالث (3) سنوات.

qـتــابـعـة ســنـة من الــتـكـوينH ويــتم قـبـولــهم مـبــاشـرة
منـها سـتة (6) أشهـر من الـتكـوين الـنظـري في الـسداسي
الـــرابع وســـتــة (6) أشـــهـــر من الـــتـــكـــوين الـــتــطـــبـــيـــقي في

السداسي اخلامس".

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 16 شـــوّال عــام 1432 اHــوافق 14
سبتمبر سنة 2011.

وزير الصيد البحريوزير الصيد البحري
واHوارد الصيديةواHوارد الصيدية

عبد اللعبد اللّه خنافوه خنافو

وزير النقلوزير النقل

عمار توعمار تو
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