
العدد العدد 30
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

األربعاء األربعاء 24  جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 16 مايو سنة مايو سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr 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

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 12 - 212 مـؤرخ في 17 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 9 مـايـو سـنة r2012 يـحـدد الـقـانـون األسـاسي
للمؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي في اجلزائر....................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقـم 12 - 213 مؤرخ في 23 جمادى الـثانية عام 1433 اHوافق 15 مايو سنة r2012 يحول اHعـهد التكنولوجي
للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات...............................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقـم 12 - 214 مؤرخ في 23 جـمادى الـثانـية عام 1433 اHوافـق 15 مايـو سنة r2012 يـحــدد شـروط وكيـفيات
استعمال اHضافات الغذائية في اHواد الغذائيـة اHوجهة لالستهالك البشري.........................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريـل سنة r2012 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـكـلّف بالـدّراسات
والتلخيص بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 19 أبـريـل سـنة r2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بـاHـديـريـة الـعـامة
للحماية اHدنية...........................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريل سنة r2012 يتضمّن إنهاء مهام مدير احلماية اHدنية
في والية قاHة.............................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريل سنة r2012 يتضمّن إنهـاء مهام مديرين للمواصالت
........................................................................................................Wالسّلكية والالّسلكية الوطنية في واليت
Wيـتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـرين لـلـتـقـن r2012 ـوافق 19 أبـريـل سـنةHمـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمـادى األولـى عام 1433 ا
والشؤون العامة  في الواليات.......................................................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريل سنة r2012 تتضمّن إنهاء مهام رؤسـاء دوائر......
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريـل سنة r2012 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـديريـن للـنقل في
الواليات....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريـل سنة r2012 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
الفالحة - سابقا...........................................................................................................................................
مرسـومـان رئاسـيان مـؤرّخان في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19  أبريـل سنة r2012 يتـضـمّـنان إنـهـاء مهـام مـديرين
.....................................................................................................................................Wللتجارة في واليت
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريل سنة r2012 يتضمّن إنهـاء مهام مديرين للمؤسسات
الصغيرة واHتوسطة والصّناعة التقليدية في الواليات.....................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19 أبريـل سنة r2012 يتضـمّن إنهاء مـهام اHديـر العامّ لـلوكالة
الوطنية لترقية احلظائر التكنولوجية وتطويرها............................................................................................
Wمــديــرين لـلــتــقــنـ Wيــتــضــمّن تـعــيــ r2012 ـوافق 19 أبــريـل ســنـةHمــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27  جــمــادى األولـى عـام 1433 ا
والشؤون العامة في الواليات........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 19  أبـريـل سـنة r2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مديـريـن للـمـواصالت
السّلكية والالّسلكية الوطنية في الواليات......................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19  أبريـل سنة r2012 يـتضمّن تـعيW رئـيس دائرة اHعذر في
والية باتنة.................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 19  أبـريـل سـنـة r2012 يـتـضــمّن تـعــيـW األمـW الــعـامّ جملـلس
قضاء الوادي...............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 19  أبـريـل سـنة r2012 يـتـضمّن تـعـيW مـكـلّف بـالتـفـتيش في
اHفتشية اجلهوية للمفتشية العامة للماليّة بوهران..........................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 19  أبـريـل سـنـة r2012 يـتــضـمّن تــعـيـW مــديـرين لــلـنّـقـل في
الواليات.....................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19  أبريل سنة r2012 يتضمّن تعـيW مدير التربية في والية
غرداية.......................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19  أبريل سنة r2012 يتضمّن تعيW مدير اHصالح البيطرية
بوزارة الفالحة والتنمية الريفية..................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 19  أبـريـل سـنة r2012 يـتـضـمّن تـعـيــW نـائـبـة مـديـر بـوزارة
التضامن الوطني واألسرة............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19  أبريـل سنة r2012 يتـضمّن تعـيW اHديـر اجلهوي لـلتجارة
بورقلة.......................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19  أبريل سنة r2012 يتضمّن تعـيW مدير التجارة في والية
سطيف......................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19  أبريل سنة r2012 يتضمّن تعـيW مفتش بوزارة السياحة
والصّناعة التقليدية.....................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 19  أبريل سنة r2012 يتضمّن تعيW رئيسة دراسات بوزارة
الصّناعة واHؤسسات الصّغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار...........................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 19  أبـريـل سـنـة r2012 يــتـضــمّن تــعـيــW مـديــرين لـلــصّـنــاعـة
واHؤسسات الصّغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار في الواليات......................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 19  أبـريـل سـنـة r2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـكـلّـفـW بـالـدّراسـات
والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...............................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 19  أبريـل سنة r2012 يتـضمّن تـعيـW نوّاب مـديرين بوزارة
االتصـال.....................................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة االستشراف وزارة االستشراف واالحصائياتواالحصائيات

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 21  شــوّال عـام 1432 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r 2011 يــتـضــمّن تــنــظـيم اإلدارة اHــركــزيـة
لوزارة االستشراف واإلحصائيات في مكاتب و/ أو مكلفW بالدراسات..............................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6  شوّال عام 1432 اHوافــق 4  سبتمبر سنة r2011 يحدّد قائمة صفقات الدّراسات واللوازم
واخلدمات اخلاصة التي ال تستلزم اللجوء إلى مناقصة......................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1432 اHوافق 16  يونيو سنة r2011 يتعلق ببطاقية اHستثمرات الفالحية...........................

وزارة التكـوين والتعليـم اNهنييـنوزارة التكـوين والتعليـم اNهنييـن

قــرارمـؤرخ في 26 جـمــادى األولى عـام  1433 اHـوافق 18 أبـريـل سـنـة r2012 يــحــدد شـروط وكــيــفـيــات تـســلــيم شــهـادات تــتـوج
دورات التكوين اHهني األولي........................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 12 -  - 212 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 17 جـــمـــادى جـــمـــادى
الـثـانـيـة عام الـثـانـيـة عام 1433  اHـوافق اHـوافق 9 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة r2012 يـحددr يـحدد
الـــقــانـــون األســاسي لـــلــمـــؤســســـة الــعـــمــومـــيــة لـــلــبثالـــقــانـــون األســاسي لـــلــمـــؤســســـة الــعـــمــومـــيــة لـــلــبث

اإلذاعي والتلفزي في اجلزائر.اإلذاعي والتلفزي في اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير االتصال  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق باإلعالمHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اHــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rواد 44 إلى 47 منهHال سيما ا rاالقتصادية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

rتممHعدل واHا rبعالقات العمل
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rباحملاسبة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 95 -20 اHـؤرخ في 19 صـفـر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

rتمّمHعدّل واHا rاحملاسبة
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتممHعدل واHا rتعلق بتطوير االستثمارHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 05 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rؤلف واحلقوق اجملاورةHتعلق بحقوق اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 07 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

   rتعلق ببراءات االختراعHوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اHؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rعدلHا rاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 01 اHــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واHــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

rعتمدHا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 65 - 259 اHــؤرخ في 18
جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1385 اHـوافق 14 أكـتـوبــر سـنـة 1965
r ومسؤولياتهم Wالذي حتدد �وجبه التزامات  احملاسب

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 80 - 53 اHــــؤرخ في 14
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1400 اHـــوافق أول مـــارس ســـنـــة 1980

rتضمن إحداث مفتشية عامة للماليةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 99 - 240
اHــؤرخ في 17 رجب عــام 1420 اHــوافق 27 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 واHـــــتـــــعــــــلق بـــــالـــــتــــــعـــــيـــــW في الـــــوظــــــائف اHـــــدنـــــيـــــة

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 91 - 98 اHؤرخ
في 5  شـوال عـام 1411 اHـوافق 20 أبـريل سـنة 1991 الـذي
يـحــول اHـؤســســة الـوطــنـيــة لـلــبث اإلذاعي والــتـلــفـزي إلى
rمـؤســسـة عـمـومــيـة لـلـبـث اإلذاعي والـتـلــفـزي في اجلـزائـر

rعدّلHا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 91 - 99 اHؤرخ
في 5  شــــــوال عــــــام 1411 اHــــــوافق 20 أبــــــريـل ســــــنــــــة 1991
واHـــــــتــــــضـــــــمـن مــــــنـح امـــــــتــــــيـــــــاز عن األمـالك الـــــــوطــــــنـــــــيــــــة
والـصالحيات واألعـمال اHرتبـطة بالـبث اإلذاعي السمعي
والــتــلـــفــزيــوني إلى اHـــؤســســة الــعــمــومـــيــة لــلــبث اإلذاعي

rوالتلفزي في اجلزائر
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 311
اHــؤرخ في 28 صــفــر عـام 1412 اHــوافق 7 ســبــتــمــبــر ســنـة
rواعتمادهم Wالعمومـي Wاحملاسبـ Wـتعلق بتعـيH1991 وا

rتممHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 454
اHـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدد شـــروط إدارة األمالك
اخلـاصــة والــعــامــة الــتـابــعــة لــلــدولــة وتـســيــيــرهــا ويـضــبط

rعدلHا rكيفيات ذلك
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 429
اHــؤرخ في 2 رجب عــام 1415 اHــوافق 6 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة
1994  واHتـضمن تعـيW السـلطة الـوصية علـى اHؤسسات

العمـوميـة للبث اإلذاعي والـتلـفزي  والتـلفـزيون واإلذاعة
rسموعة  ووكالة األنباء اجلزائريةHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 431
اHـؤرخ في 19 رجب عـام 1417 اHـوافق 30 نــوفــمــبــر ســنـة
1996 واHتـعـلق بـكـيـفـيات حتـديـد مـحـافـظي احلـسـابات في

اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

  rستقلةHؤسسات العمومية غير اHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 272
اHـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنة

rفتشية العامة للماليةH2008 الذي يحدد صالحيات ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 11 - 32 اHؤرخ
في 22 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 27 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011

rمحافظي احلسابات Wتعلق بتعيHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الباب األولالباب األول
أحــكام عامـةأحــكام عامـة

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــهـــــدف هــــــذا اHـــرســــوم إلى حتــــديـــد
القانـون األساســي للمؤسســة العموميـة للبـث اإلذاعــي
والــتــلــفــــزي فـي اجلــزائــرr والــتي تــدعى في صــلب الــنص
"اHــؤســســة" وهي مــؤســســة عـــمــومــيــة ذات طــابع صــنــاعي

وجتاري تتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.

تـخـضع اHـؤســسـة لـلـقـواعـد اHــطـبـقـة عـلى اإلدارة في
عالقاتها مع الدولةr وتعد تاجرة في عالقاتها مع الغير.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تــــوضـع اHــــؤســــســــة حتت وصــــايــــة الــــوزيــــر
اHكلف باالتصال . 

rــؤســـســة  �ـــديــنـــة اجلــزائــرHــادّة ة 3 :  :  يـــحــدد مـــقــر اHــاداHا
و�ــــكن نــــقــــله إلـى أي مــــكـــان آخــــر مـن الــــتـــراب الــــوطــــني
�ـوجب مــرسـوم تــنـفـيــذي  بـنـاء عــلى اقـتــراح من الـوزيـر

اHكلف باالتصال.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تــضـــمن اHــؤســـســة r بــصـــفــة حـــصــريــةr بث
ونـقـل بـرامج مــؤســسـات اخلــدمــة الـعــمــومـيــة وكــذا بـرامج
الهـيـئـات اHـسـتـفيـدة من رخص اسـتـعـمـال اHـلك الـعام في
اجلزائر ونحو اخلارجr بجميع الوسائل التقنية اHالئمة.

وفــي هــذا اإلطــارr تــكــلف اHــؤسـســة عــلى اخلــصـوص
�ا يأتي :

- ضـمــان مـهـمـة اخلــدمـة الـعــمـومـيـة فـي مـجـال الـبث
rاإلذاعي والــتـلــفـزي عــلى الــتـراب الــوطــني ونـحــو اخلـارج
طـبـقا Hـقـتـضيـات دفـتر شـروط تـبـعات اخلـدمـة الـعمـومـية
اHـــرفق أدنـــاهr ولـــدفـــتـــر الــشـــروط الـــســـنـــوي الـــذي يـــحــدد

rكلف باالتصالHبقرار من الوزير ا
rضـمان جميـع خدمات االتصـال السمـعي البصري -
ال سيما البـث والنقل واالستقبال في اجلزائر من  ونحو

rاخلارج
- الـقيـام  �هام اخلـدمة الـعمـوميـة اHسـندة إلـيها في

rتصلة بهاHدفاتر الشروط ا
- الـقــيــام بـاألبــحـاث والــتـعــاون في حتــديـد اHــعـايــيـر
الـتـقـنـيـة لـلـبث اإلذاعـي الـسمـعـي والـتـلـفـزي  واالسـتـقـبال

rالسمعي البصري
- ضـــمـــانr جــمـــيـع خـــدمــات الـــدراســـات الـــهـــنـــدســـيــة
واHـــســــاعـــدة الــــتـــقـــنــــيـــة أو أيــــة خـــدمــــة أخـــرىr فـي مـــجـــال

rاختصاصها
WـسـتــخـدمـHمــسـتــوى ا Wضـمـان الــتـكــوين وحتـسـ -

rالذين لهم عالقة �هامها لدى هيئات متخصصة
- اHشاركةr بصفة عامةr في جميع النشاطات التي
مـن شـأنـهـا أن تــسـاهم في حتـقــيق الـهـدف واHـهــام اHـسـنـدة

إليها.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تـــتــــمــثل مـــهــام اHـــؤســســـة عــلـى اخلــصــوص
فيما يأتي : 

1) في مجال البث اإلذاعي والتلفزي :  ) في مجال البث اإلذاعي والتلفزي :  
- تـنـظـيم شـبـكـات اخلــدمـة الـعـمـومـيـة لـلـبث اإلذاعي

rوالتلفزي واستغاللها وصيانتها وتطويرها
- دراسة وتطوير الـهياكل والوسائل التـقنية للبث

 r(البث والنقل وإعادة البث) اإلذاعي والتلفزي
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- نــــــــقـل الـــــــبــــــــرامـج اإلذاعـــــــيــــــــة والــــــــتــــــــلـــــــفــــــــزيــــــــة من
اسـتوديوهات الـبث للمتـعاملW اHـرخص لهم ومن مراكز
اإلرسـال  التلفـزي واإلذاعي من جهةr واألقـمار الصـناعية

 rمن جهة أخرى
- بث الـبرامج اإلذاعيـة والتلـفزية علـى جميع دعائم
اإلرســـال فـي اجلـــزائـــر ونــــحـــو اخلـــارجr لــــبـــرامج هــــيـــئـــات
اخلـــدمــة الـــعــمــومـــيــة لـــلــبث اإلذاعـي الــســمـــعي والــتـــلــفــزي
وبيانات احلكومة وبرامج الهيئات اHستفيدة من امتياز
اخلـدمـة الـعـمـوميـةr  وفق الـشـروط الـتـقـنـيـة الـتي تـضمن

rWقدمة للمنتفعHاستمرارية ونوعية اخلدمة ا
- تـقيـيم  اخلـصـائص التـقـنـية اHـؤثـرة عـلى النـوعـية
الـتـقـنـيـة جلـمـيع أنـواع رسـائل هـيـئـات اخلـدمـة الـعـمـومـية
للـبث اإلذاعي والتلـفزي والهيـئات اHسـتفيـدة من امتياز
اخلدمة العمومـيةr عبر مختلف الـشبكات والهياكل التي
تـضـمن بث االتـصـال الـسـمـعي الـبـصـري وتـخـصـيص ذلك

 rوضمانه
Wاقـتـراح  جـميـع التـدابـيـر الـتي من شـأنـهـا حتـس -
الـنوعـيـة الـتقـنـيـة للـرسـائل والـشروط الـتـقـنيـة لـلـوصول

إلى تلك الرسائل على الوزير اHكلف باالتصال. 

يـــتم كل تــغــيــيــر يــخص اخلـــصــائص الــتــقــنــيــة لــلــبث
اإلذاعي والــتــلـفــزي الــســمـعـي الـبــصــري  طــبـقــا لــلــتــشـريع

والتنظيم اHعمول بهما.

2 )  في مجال تسيير الطيف الترددي : )  في مجال تسيير الطيف الترددي :
- تـعـد اHــؤسـسـة اخملـطط الــتـقـني لــتـوزيع الـتـرددات
في اجملـاالت اخملـصـصـة لـلـبث اإلذاعي الـسـمـعي  والـتـلـفزي

 rعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا
- تــكـلـيف اHـؤسـســة بـتـخـصـيـص الـتـرددات اHـوجـهـة
خلـدمـات االتـصال الـسـمعـي البـصـري اHرخـص بهـا بـعد أن
�ـنـح مـجـال الـتـرددات مـن قـبل الـهـيــئـة الـوطـنـيــة اHـكـلـفـة
بــضـــمـــان تـــســـيــيـــر اســـتـــخــدام طـــيف الـــتـــرددات الـــراديــو

الكهربائية. 

3) في مجال األمن :) في مجال األمن :
- ضمان تأمـW  مواقع البث اإلذاعي والتلفزي عبر

كامل التراب الوطني وحمايتها ومراقبتها.

6 :  :  تــــشـــارك اHــــؤســـســــة في إطــــار الـــتــــشـــريع اHــاداHــادّة ة 
والــتـــنـــظـــيم اHـــعـــمـــول بـــهــمـــا وأحـــكـــام هـــذا اHـــرســوم عـــلى

اخلصوص فيما يأتي:

1) في مـــجــال تـــطــويـــر صـــنــاعـــة االتـــصــال الـــســـمــعي) في مـــجــال تـــطــويـــر صـــنــاعـــة االتـــصــال الـــســـمــعي
البصري : البصري : 

- حتضـيـر وتنـفـيـذ السـيـاسـة الصـنـاعـية لـلـدولة في
 rمجال تقنيات االتصال السمعي البصري

- إعــداد وتـــنــفــيــذ ســـيــاســة الــدولــة فـي مــجــال الــبث
والـتـصنـيـع وتـوزيع وتـركـيب اHـعـدات واHـنـشـآت اخلـاصة

باستقبال خدمات االتصال السمعي البصري اHبث.

ولـــلـــمـــؤســـســـة زيـــادة عـــلـى ذلكr الـــصـــفـــة في مـــجـــال
القيام بإيـداع واقتناء واستـغالل جميع براءات االختراع
وشـهـادات اHــلـكـيـة الـصـنـاعـيـة اHــتـعـلـقـة بـالـدراسـات الـتي

تقوم بها.

2)  في مجال التعاون الدولي : )  في مجال التعاون الدولي : 
- تـمـثيل اخلـدمـة الـعـمـوميـة لـلـبث اإلذاعي الـسـمعي
والتلـفزيr في مجـال اختصـاصهاr لـدى الهيـئات الوطـنية
rوالدولية العاملة في مجال االتصال السمعي البصري

- إعـداد وتـنفـيـذ سـيـاسـة الدولـة في مـجـال الـتـعاون
rالدولي

- تــــرقـــيــــة أنــــشـــطــــة وروابط الــــتـــعــــاونr في مــــجـــال
اختصاصهاr مع الهيئات اHماثلة األجنبية وتطويرها.

7 :  : قــصــد حتــقــيـق أهــدافــهــا وطــبــقــا لــلــتــشــريع اHـاداHـادّة ة 
والتنظيم اHعمول بهما :

1) حتـوز اHــؤسـسـة الـشــبـكـات الــنـاجتـة عن عــمـلـيـات
الـتــخـصــيص وحتـديــد احلـصص والــتـعــيـيــنـات الـتـي تـقـوم

rبها

2)  تـضع اHـؤسـسـةr في حـدود اخـتـصـاصـاتـهـاr جمـيع
الـــوســـائل اHـــنـــقــولـــة والـــعـــقـــاريـــة والـــصــنـــاعـــيـــة واHـــالـــيــة
والــتـــجــاريـــة لـــتــحـــقــيـق األهــداف والـــتــطـــورالـــتي يــقـــرهــا
قـــانــونــهــا األســاسي واخملــطــطـــات وبــرامج الــتــنــمــيــة وكــذا

 rرتبطة بامتياز اخلدمة العموميةHدفاتر الشروط ا

3)  �ــكن اHــؤسـسـة كــذلك إبــرام أي عـقــد أو اتـفــاقـيـة
تــرمي إلى دعـم وســائــلــهــا اHــالــيــة الــضــروريــة ألداء اHــهـام

rسندة إليهاHا

4)  يخـول لـلمـؤسـسةr الـقـيـام بالـعـملـيـات التـجـارية
واHنقولـة والعقـارية الصنـاعية واHـالية اHرتـبطة بـهدفها

 rوالتي من طبيعتها أن تساعد في توسعها

5)  يخول لـلمـؤسسـةr إنشـاء شركـات فرعـية وشراء

حصص وعقد أية شراكة. 

الباب الثانيالباب الثاني
التنظــــــيم والسير التنظــــــيم والسير 

اHــاداHــادّة ة 8 :  :  يــديـــر اHــؤســـســة مـــجــلس إدارة يـــدعى في
صلب النص" اجمللس " ويسيرها مدير عام.
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الفصل األولالفصل األول
مجـــلس اإلدارةمجـــلس اإلدارة

اHاداHادّة ة 9 :  :  يرأس اجمللس الـوزير اHكـلف باالتصال أو
¢ـثـله اHـفوض قـانـونا الـذي ال تـقل رتـبتـه عن رتبـة مـدير

مركزي .

ويضم :

- اHـــديـــر الــعـــام لــلـــمـــيــزانـــيــة لـــدى وزيـــر اHــالـــيــة أو
  rثله¢

 rثل وزير الدفاع الوطني¢ -

rثل وزير الشؤون اخلارجية¢ -

- ¢ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات
rاحمللية

- ¢ـــثل الــوزيــر اHــكــلف بـــالــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات
rاإلعالم واالتصال

- اHـدير الـعـام لـلـمـؤسسـة الـعـمـومـية لـلـتـلـفـزيون أو
rثله¢

- اHــــديـــر الــــعــــام لـــلــــمـــؤســــســــة الـــعــــمـــومــــيــــة لإلذاعـــة
 rسموعة أو ¢ثلهHا

rدير العام للوكالة اجلزائرية لألنباء أو ¢ثلهHا -

- ¢ثل مستخدمي اHؤسسة منتخب من نظرائه.  

يــشــارك اHــديــر الــعــام لــلــمــؤســســة في االجــتــمــاعـات
بصوت استشاري.

10 :  :  �ـــكن اجملـــلس أن يـــســـتـــعـــW بــأي شـــخص اHــاداHــادّة ة 
بـحــكم كـفــاءاته لــيـســاعـده في اHــســائل اHـدرجــة في جـدول

األعمال.

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 :  : يــــــجب أال تــــــكـــــون ألعــــــضــــــاء اجملـــــلـس أيـــــة
مـصـلحـة مـباشـرة أو غـير مـبـاشرة في  هـيـئة ذات قـانون

خاص مرتبطة �وجب عقد مع اHؤسسة.

اHاداHادّة ة 12 :  :  تتولى مصالح اHؤسسة أمانة اجمللس .

اHــاداHــادّة ة 13 :  : يـــتــداول اجملـــلس في جـــمــيع اHـــســائل ذات
الصـلـة بـأنـشـطـة وتطـور اHـؤسـسـةr ويـبت عـلى اخلـصوص

فيما يأتي :

rالنظام الداخلي للمجلس -

- مـــشــاريع الـــتــنـــظــيم الـــداخــلي والـــنــظــام الـــداخــلي
rواالتفاقية اجلماعية للمؤسسة

- الـــــــقـــــــانــــــــون األســـــــاسـي وشـــــــروط حتـــــــديـــــــد أجـــــــور
 rؤسسةHمستخدمي ا

rاخملطط االستراتيجي للمؤسسة -
- إنــــشـــاء وحـل الـــشــــركــــات الـــفــــرعــــيـــة  واالكــــتــــتـــاب
والــتــنــازل عن اتــفـاقــات الــشــراكــة وإبـرامــهــا واالعــتـراض

 rعليها
- اخلـطــوط الــعــريـضــة لــلـبــرنــامج الــســنـوي لــنــشـاط

rؤسسةHا
rؤسسةHقدمة من اHطلبات اإلعانات ا -

- تـقـريـر الـنـشـاط الــسـنـوي واحلـصـيـلـة االجـتـمـاعـيـة
rوحصائل احملاسبة للمؤسسة

rيزانيةHمشروع ا -
- كل اHسائل األخرى  التي يعرضها اHدير العام. 

ويـــتم إخــطــار اجملــلـسr خالل الــدوراتr بــشــأن إجنــاز
هذه العمليات .

يــقــتــرح اجملـــلسr زيــادة عــلـى ذلكr جــمــيـع الــتــدابــيــر
التـي ترمـي إلى حتـسW سـيـر اHـؤسـسـة وتـيـسـيـر حتـقيق

أهدافها.
يسهر اجمللس على اخلصوص على ما يأتي :

- احــــتـــــرام بــــنــــود دفــــتـــــر شــــروط تــــبـــــعــــات اخلــــدمــــة
rالعمومية

- عدم قـابليـة التصـرف في أمالك اHؤسـسة التـابعة
لألمالك العـامة للدولـة وعدم قابلـية تقـادمها وعدم قـابلية

حجزها.

14 :  :  يــعــW أعـضــاء اجملــلس بـقــرار من الــوزيـر اHـاداHـادّة ة 
اHــكـلف بـاالتـصـال بــنـاء عـلى اقـتـراح مـن الـسـلـطـات الـتي
ينتـمون إليهاH rدة ثالث (3) سنوات قابـلة للتـجديد مرة
Wيــعــ  rواحــدة.  وفي حـــالــة انــقـــطــاع عــهـــدة أحــد األعــضـــاء
عـضــو جـديــد السـتـخـالفه حـسب األشــكـال نــفـســهـا ويـخــلـفه

العضو اHعW اجلديد إلى غاية انقضاء العهدة.

اHاداHادّة ة 15 :  : يـجتـمع اجمللس في دورة عـاديـة كلـما دعت
الضرورة إلى ذلك ومرتW (2) في السـنة على األقل بناء

على استدعاء من رئيسه. 

و�ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى
طلب من رئيسه أو من ثلثي(3/2) أعضائه.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعـضاء اجملـلس قبل خـمـسة عـشر (15) يـوما على األقل من

تاريخ االجتماع.
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و�ـكن تــقـلــيص هـذا األجل بــالـنـســبـة لـلــدورات غـيـر
العادية على أال يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : ال تــــصـح مــــداوالت اجملـــــلس إال بـــــحــــضــــور
rوإذا لم يـكتـمل الـنـصاب rثـلثي (3/2) أعضـائه عـلى األقل

يعقد اجتماع جديد بعد أجل ثمانية (8) أيام.

وفي هــذه احلـالــةr تـصـح مـداوالت اجملــلس مــهـمــا يـكن
عدد أعضائه احلاضرين.

تــتــخــذ قــرارات اجملــلس بــاألغــلــبــيــة الــبــسـيــطــة وفي
حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHاداHادّة ة 17 :  : تدون مداوالت اجملـلس في محاضـر وتقيد
 في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس اجمللس.

ترسل اHداوالت للمـوافقة عليـها إلى الوزير اHكلف
باالتصـال في أجل خمسة عشر (15) يوما اHوالية لتاريخ

اجتماع اجمللس.

(30) Wداوالت نـافـذة بعـد ثالثHادّة ة 18 :  : تـعد هـذه اHاداHا
يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير اHكلف باالتصال. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHـدير العــاماHـدير العــام

اHـاداHـادّة ة 19 :  : يـســيـر اHـؤســسـة مـديـر عــام يـعـW �ـوجب
مــرســوم رئــاسيr بــنــاء عـلـى اقــتـراح مـن الــوزيـر اHــكــلف

باالتصال.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة ة 20 :  :  تــنـظم اHـؤســسـة في  مــديـريـات مــركـزيـة
ومديريات جهوية .

يــحـــدد الــتـــنــظـــيم الــداخـــلي لـــلــمــؤســـســة  بـــقــرار من
الــوزيـر اHــكـلـف بـاالتــصـالr بــنـاء عــلى اقــتـراح من اHــديـر

العام بعد موافقة مجلس اإلدارة.  

21 :  : يــسـاعــد اHــديــر الــعــام مــديـران (2) عــامــان اHـاداHـادّة ة 
مـــســاعـــدان يــتـم تــعـــيــيـــنــهـــمــا بـــقــرار من الـــوزيــر اHـــكــلف
بــاالتــصــال بــنـــاء عــلى اقــتــراح من اHـــديــر الــعــام.  وتــنــهى

مهامهما حسب األشكال نفسها.

اHــاداHــادّة ة 22 :  : يــتــولى اHـــديــر الــعــام تــنــفـــيــذ تــوجــيــهــات
اجمللس ومداوالته.

وفي هــــذا اإلطـــارr يــــتــــمــــتع بــــالـــســــلــــطـــات لــــضــــمـــان
التسيير اإلداري والتقني واHالي للمؤسسة.

وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوص �ا يأتي : 

- تــمـــثــيـل اHــؤســـســة أمـــام الــعـــدالــة وفي كـل أعــمــال
rدنيةHاحلياة ا

- ¢ـارسة الـسلطـة السـلمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
rؤسسةHا

- السهـر على احـترام الـتنظـيم اHعـمول به والـنظام
rالداخلي للمؤسسة

rؤسسة واألمر بصرفهاHااللتزام بنفقات ا -

   rيزانياتHإعداد مشاريع  ا -

- إعــداد تـــقــريـــر عن الـــنــشـــاط الــســـنــوي واحلـــصــائل
rالية للمؤسسةHاحملاسبية وا

- تــــنــــفـــــيــــذ بــــنــــود دفــــتــــر شـــــروط تــــبــــعــــات اخلــــدمــــة
rالعمومية

- إبرام كـل صفـقـة وعـقد واتـفـاقيـة واتـفـاق في إطار
rعمول بهماHالتشريع والتنظيم ا

- تـــمـــثــيل اHـــؤســـســة  في الـــهـــيــئـــات الــدولـــيــة غـــيــر
احلكوميـة ( على اخلصوص احتاد إذاعات الدول األوروبية
 واحتاد اإلذاعات والتـلفزيونات اإلفـريقية واحتاد إذاعات

الدول العربية ) .

يـنظم اHدير الـعام برنامج تـمثيل اHؤسـسة ويرسله
مسبقاr كل سنةr إلى الوزير اHكلف باالتصال.

يــــتـــعــــW عـــلـى اHـــديــــر الـــعــــام إعالم الــــوزيـــر اHــــكـــلف
بــاالتـصـال فـــي الـوقت اHـنــاسب فـيــمـا يـخص اHــشـاركـات

في االجتماعات غير اHبرمجة .

- الـــــســـــهـــــر عـــــلى اتـــــخـــــاذ اإلجـــــراءات الـــــتي تـــــســـــمح
بـــاحـــتـــرام وتــــنـــفـــيـــذ االلـــتـــزامـــات الـــدولــــيـــة الـــتي تـــخص

اHؤسسة.

الباب الثالثالباب الثالث
اHمتلكات اHنقولة والعقاريةاHمتلكات اHنقولة والعقارية

اHــاداHــادّة ة 23 :  : �ـــنح لـــلـــمـــؤســـســـة امـــتـــيـــاز عـــلى األمالك
الــعـــامــة اHــنـــقــولـــة والــعـــقــاريـــة الــتــابـــعــة لـــلــقـــطــاع اخلــاص
والقطـاع العام لـلدولـةr والصالحيـات واألنشـطة اHرتـبطة
بـاخلـدمـة الـعـمـومـيـة لـلـبث اإلذاعي والـتـلـفـزي في اجلـزائر
اHــنـشـأة �ــوجب اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 91 - 98 اHـؤرخ
في 20 أبــــريل ســــنــــة 1991 واHــــذكــــورأعالهr وذلـك بــــغـــرض
ضـمــان اخلـدمــة الـعــمـومـيــة لـلــبث اإلذاعي والــتـلـفــزي عـلى

التراب الوطني ونحو اخلارج.
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تــعـدّ األمالك الــتــابـعــة لــلـقــطــاع الـعــام لـلــدولــة أمالكـا
غير قابلة للتـصرف فيها وغير قابلة للتقادم وغير قابلة

للحجز.

rـذكـورة أعالهHـادة 23 اHـادّة ة 24 :  : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـاداHا
تـــكــون األمالك احملـــولـــة و/أو اخملــصـــصــةr مـــحل جـــرد كــمي
ونــوعي وتــقــديــريr يـعــد  وفــقــا لــلــقــوانـW والــتــنــظــيــمـات
اHـعمول بهـاr من قبل جلنـة في أجل ال يتعدى الـسنة التي

تلي تاريخ نشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرسميّة.

حتــدد كــيــفــيــات تــنــظــيم وعــمـل هــذه الــلــجــنــة بــقـرار
مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـاالتـصـال والـوزيـر اHـكـلف

باHالية. 

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

25 :  :  تفـتـتح الـسنـة اHـاليـة لـلمـؤسـسة في أول اHاداHادّة ة 
يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. 

تمسك احملاسبـة في الشكل التجاري طبقا للتشريع
والتنظيم اHعمول بهما. 

تـطبق اHؤسسـة قواعد احملاسـبة العمـومية في إطار
تسـييـر االعتـمادات اHـمنـوحة من الـدولة لـتبـعات اخلـدمة

العمومية.

تـخـضع شـروط مــنح هـذه االعـتـمـادات  إلى الـقـواعـد
واإلجراءات اHقررة في هذا اجملال.

اHاداHادّة ة 26 :  : تشتمل ميزانية اHؤسسة على ما يأتي: 

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

1 - اHــــوارد اHـــوجـــهـــة لــــتـــمـــويل الــــتـــزامـــات اخلـــدمـــة
العمومية واHتكونة من :

- حـــصــة مـن اإلتــاوة مـــقـــابل حق اســـتـــعــمـــال أجـــهــزة
rWستعملHالبث اإلذاعي والتلفزي  تقتطعها الدولة من ا

- إعــانــة تــوازن تــمــنــحــهــا الـدولــة لــتــغــطــيــة األعــبـاء
الناجمة عن التزامات اخلدمة العموميةr �ا في ذلك تلك
اHـتــعـلـقــة بـتـأمــW مـواقع الــبث اإلذاعي والـتــلـفـزي في كل

التراب الوطني وحمايتها ومراقبتها.

ويـتم تـقيـيم هـذه اHـواردr مع مـراعـاة حـجم اخلـدمات
الـواجب تـقـد�ـهـا Hـؤسـسـات الـبـرامج اإلذاعـيـة والـتـلـفـزية
لـلــخـدمـة الـعــمـومـيـةr عــلى أسـاس تـسـعــيـرة مـعـدة مــسـبـقـا

طبقا لألحكام السنوية لدفتر الشروط.

2 - اHـــوارد اHـــوجـــهـــة لـــتـــمـــويل عـــقـــود ذات األهـــداف
rبرمة مع الدولة واجملسدة في اإلعانات االستثنائيةHا

3 - اHــوارد اHـــوجــهــة لــتـــمــويل بــرنــامـج االســتــثــمــار
rالذي تمنح من أجله الدولة إعانات للتجهيز

4 - اHـوارد الصـافـية الـتي تـتكـون من نـاجت النـشاط
rرتبط بهدفهاHالتجاري ا

rوارد األخرى القانونية غير التجاريةH5 - كل ا

6 - �ـكن اHؤسـسـة أن تتـحـصلr عنـد االقـتضـاء على
إعانات االستثمار التي تمنحها الدولة. 

في باب النفقات :في باب النفقات :

r1 - نفقات التسيير والصيانة والترميم

2 - نفقات التجهيز واحملافظة على أمالك اHؤسسة.

اHــاداHــادّة ة 27 :  :  تــعــرض مــيــزانــيـــة تــقــديــريــة  لإليــرادات
والـــنـــفــقـــات اHـــؤقـــتـــةH rـــداوالت  مـــجـــلس إدارة اHـــؤســـســة
وترسل إلى الـوزيـر اHـكلف بـاالتـصـال قبل 31 يـولـيو من
السنة التي تسبق السنة التي ¨ إعداد اHيزانية ألجلها.

اHــاداHــادّة ة 28 :  : تـــعــد اHـــيـــزانـــيـــة الـــتـــقـــديــريـــة لـإليــرادات
والــنــفــقــات الــنــهــائـــيــة وتــعــرض Hــوافــقــة الــوزيــر اHــكــلف

باالتصال عليها إلدراجها في مشروع قانون اHالية .

وإذا لم يـــــوافـق الــــوزيـــــر اHـــــكـــــلف بـــــاالتـــــصــــال عـــــلى
اHيـزانـية الـتـقديـريـة لإليـرادات والنـفـقات الـنـهائـيـة قبل
نــــهــــايـــة الــــســــنــــة اHــــدنــــيـــةr �ــــكـن رئـــيـس اجملــــلس بــــصــــفـــة
اســتـثــنــائــيـةr وفـي حـدود االعــتــمــادات اHـوافق عــلــيــهـا في
الــسـنـة اHـالــيـة اHـنـصــرمـة أن يـلـتــزم بـالـعـمــلـيـات الالزمـة

الستمرارية التسيير وينفذها. 

اHــادة اHــادة 29 : تــشــمـل اHــيــزانــيــة الـــتــقــديــريــة إليــرادات
ونفقـات اHؤسسة بـوضوح العمـليات اHرتـبطة بالـتسيير

والعمليات اHرتبطة بإجناز برنامج االستثمار.

اHــاداHــادّة ة 30 :   :  تــتـــولى الـــدولــةr عـن طــريق مـــســاهـــمــات
ذات طابع نهائيr تمـويل نفقات التجهيز التي تدخل في
إطـار جتــديـد أو تـوسـيـع أو إنـشـاء أمالك وكـذا الــتـكـالـيف

اHالية اخلاصة بها.

31 :  :  يـــرسل اHــــديـــر الــــعـــام لـــلــــمـــؤســــســـة  إلى اHــاداHــادّة ة 
الـــوزيــر اHـــكــلـف بــاالتـــصــال حـــصــيـــلــة احملـــاســبـــة اHــدعـــمــة
لـلمؤسـسة واحلـسابات الـتقـديريـة وحسابـات التـخصيص
والتـقـرير الـسـنـوي عن النـشـاطr مـرفقـة بـتـقريـر مـحافظ

احلساباتr بعد مصادقة مجلس اإلدارة عليها.
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الباب اخلامسالباب اخلامس
الرقابــــةالرقابــــة

اHاداHادّة ة 32 :  : تخضع اHؤسسـة للرقابة اHنصوص عليها
في التشريع والتنظيم اHعمول بهما. 

اHــــاداHــــادّة ة 33 :   :  يــــراقب احلــــســـــابــــات ويــــصــــادق عــــلــــيــــهــــا
مـــحـــافـظ أو مـــحـــافـــظـــو حــــســـابـــات يـــتـم تـــعـــيـــيــــنـــهم وفـــقـــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما. 

يـعد مـحـافظ أو مـحافـظـو احلـسابـات تـقـريرا سـنـويا
عـن حــــســــابــــات اHــــؤســــســـــة ويــــرســــله إلـى مــــجــــلس اإلدارة

والوزير اHكلف باالتصال والوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 34 :   :  تـلـغى أحـكـام اHـرسـومـW الـتـنـفذيـW رقم
91 - 98 ورقم 91 - 99 اHـــؤرخــW في 5  شـــــوال عــــام 1411

اHوافق 20 أبريل سنة 1991 واHذكورين أعاله.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 9 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفــتـــر شــروط تـــبــعـــات اخلــدمـــة الـــعــمـــومــيـــة  لــلـــمــؤســـســةدفــتـــر شــروط تـــبــعـــات اخلــدمـــة الـــعــمـــومــيـــة  لــلـــمــؤســـســة
العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي في اجلزائرالعمومية للبث اإلذاعي والتلفزي في اجلزائر

الفصل األولالفصل األول
االلتزامات العامة االلتزامات العامة 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
تبعات اخلدمة العمومية التي تقع على عاتق اHؤسسة.

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  تـضـمـن اHـؤسـسـة اخلـدمـة الــعـمـومـيـة لـبث
rالـبـرامج اإلذاعيـة والـتلـفـزيـونيـة عـلى جمـيع دعـائم البث
الــتي تــمــارســهـــا بــصــفــة حــصــريــة عــلى الــتــراب الــوطــني

ونحو اخلارج.

تصدرهذه البـرامج عن مؤسسات اخلدمـة العمومية
لــلـــبث اإلذاعي الـــســمـــعي والــتـــلــفـــزيــوني وكـــذا الــهـــيــئــات
األخرى  اHستفيدة من رخصة استعمال اHلك العمومي.

وتضمن اHؤسـسة أيضاr بعد تـرخيص احلكومةr بث
خدمـات أخرى في االتـصال الـسمـعي البـصري عـلى دعائم

أخرى غير الدعائم التقليدية. 

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــعــد اHــؤســـســة مـــخــطــطـــا تــقـــنــيــا لـــتــوزيع
الـتـرددات في اجملـاالت الــتـردديـة اخملـصــصـة لـلـبث اإلذاعي
الــــســــمــــعي والــــتـــلــــفــــزيــــوني . ويــــخـــضـع اســــتـــعــــمــــال هـــذه
الـتـرددات Hـنح مـجـال الـتـردد من طـرف الـهـيـئـة الـوطـنـيـة
اHــكــلــفـة بــتــســيــيــر واســتـعــمــال طــيف الــتــرددات الــراديـو

كهربائية.

تــعـالـج اHـؤســســة جــمـيـع اHـســائل اHــتــعــلـقــة �ــراقــبـة
اســـتــــعــــمـــال الــــتــــرددات الـــتـي تـــهـم أعـــمــــال الــــبث اإلذاعي
الــســمــعـي والــتــلــفــزيــونـي في مــيــادين إرســال  اإلشــارات

وبثها وتوزيعها. 

rـؤسسـة شـبكـات الـبــث واإلرسـالH4 :  : تنـظم ا اHاداHادّة ة 
التي تسمح بـبث البرامج واخلدمات اHذكورة في اHادة 2
أعالهr في اجلــزائـر ونـحــو اخلـارجr و تــطـورهـا وتــسـتـغــلـهـا

وتقوم بصيانتها.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : تــــتــــكــــفل اHــــؤســــســــة بــــالــــبــــرامـج اإلذاعــــيـــة
والـتـلـفــزيـة وتـضـمن بـثـهـا عــلى كـافـة الـدعـائم األرضـيـة أو
عـلى األقـمار الـصـناعـيـة التـابـعـة لهـا أو الـتابـعـة Hتـعـاملي

األقمار الصناعية األجانب . 

ال �ــكن اHـؤســسـةr  بـاســتـثـنــاء حـالــة الـقـوة الــقـاهـرة
واحلـــالـــة اHـــذكـــورة أدنــاهr أن تـــرفـض بث بـــرامج هـــيـــئــات
اHـصلحـة العـمومـية للـبث اإلذاعي السـمعي والـتلـفزيوني
أو برامج الـهيـئـات اHسـتفـيدة من رخـصـة استـعمـال اHلك

العام.

وفي حـالـة الـقـوة القـاهـرةr تـضـمن اHـؤسـسـة أولـوية
اســتـــعـــمــال شـــبـــكــاتـــهــا لـــلـــبث الـــتــلـــفــزيـــوني لـــلـــمــؤســـســة
العـموميـة للـتلـفزيون لـبث البـرامج التـلفزيـونيـة وتمنح
شـــبــــكــــاتـــهــــا لــــلـــبـث اإلذاعي الــــســـمــــعي بــــصــــفـــة حــــصــــريـــة
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــمـــومــيـــة لـــلـــبـث اإلذاعي الـــســـمـــعي لـــبث

برامجها السمعية.

rـادّة ة 6 :  : فـي حـالــة تــوقف الــعـمـل بـنــاء عــلى اتــفـاقHـاداHا
يـتـعـW عـلى اHـؤسـسـة ضـمـان احلـد األدنى من اخلـدمـة وفق

الشروط احملددة في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 7 :  : بـهدف تسـهيل استـقبال الـبرامج من طرف
اHـســتـعــمـلــW في ظـروف حــسـنــةr تـبث اHــؤسـســةr لـغـرض
الضـبط أو الـتجـربـةr برامج مـتـخصـصة ذات طـابع تـقني
مـحض وذلك بـالتـشـاور مع اHـؤسـسة الـعـمـوميـة لـلـبرامج

اHعنية.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـتــعـW عــلى اHـؤسـســة أن تـتــخـذ الـتــدابـيـر
الالزمـة لـضـمـان اسـتـمـراريـة ونـوعـيـة تـسـيـيـر الـشـبـكات
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واHـنشـآت اHوكـلـة إليـهـا. ويتـعW عـلـيهـا الـقيـامr في حدود
rــوضـــوعـــة من طــرف الـــســـلــطـــات الــعـــمــومـــيــةHالـــوســـائل ا
بـتـجـديــد وحتـديث هــذه اHـنـشـآت لــضـمـان بــقـاء  اخلـدمـات

واستمرارها ونوعيتها.

وتــقـــتـــرحr لــهـــذا الـــغــرضr  كـل اإلجــراءات الـــكـــفــيـــلــة
بتحسW النوعية التقنية للخدمات.

اHــــاداHــــادّة  9 :  : يــــتـــعـــW عـــلـى اHـــؤســـســـة تــــرقـــيـــة تـــطـــور
الـــــشــــبــــكـــــات واHــــنــــشــــآت بـــــالــــشــــروط األكــــثـــــر اقــــتــــصــــادا
للمـجموعة الـوطنيةr لـتمكW اسـتقبال الـبرامج اHذكورة
في اHــادة 2 أعالهr مـن طــرف  جــمــيع اHــســـتــعــمــلــW الــذين

توجه لهم هذه البرامجr عبر كافة التراب الوطني.

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 :  : حتـــــدد اHـــــؤســــــســـــة وتـــــراقـب اخلـــــصـــــائص
التقـنية لتـجهيزات البث الـتي تستعـملها الـهيئات التي
تقدم لها خـدمات االتصال السمـعي البصري اHذكورة في
(الــفــقــرة 2) من اHــادة 2 أعالهr وكــذا اخلــصــائص الــتــقــنــيــة

لإلشارات الصادرة عن هذه الهيئات.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـتــعـW عــلى اHـؤســسـة تــسـيــيـر ومــراقـبـة
اســتــعـــمــال مــجـــاالت الــتــرددات اخملـــصــصــة لـــلــبث اإلذاعي

السمعي والبصري.

اHاداHادّة ة 12 :  :  تكـلف اHؤسـسة بـتقـييم وحتـديد وضـمان
rـنـشـآتHاخلـصــائص الـتـقـنـيـة عــبـر مـخـتـلف الــشـبـكـات وا
الــتي تـضـمن بث االتـصــال الـسـمـعي الـبــصـري والـنـوعـيـة
الـــتــــقـــنـــيــــة لـــلــــرســـائل �ــــخـــتــــلف أنـــواعــــهـــا الــــصـــادرة عن
مــؤســســات اخلـدمــة الــعــمــومــيــة لــلــبث اإلذاعي والــتــلــفـزي
وكـذا الـهــيـئـات اHـسـتــفـيـدة من رخـصــة اسـتـعـمـال األمالك

الوطنية.

وتـقترح على الـسلطات الـعموميـة جميع اإلجراءات
الـكفـيـلة بـتـحـسW الـنـوعيـة الـتـقنـيـة لـلرسـائل والـشروط

التقنية للوصول إلى هذه الرسائل.

اHاداHادّة ة 13 :  : تتخـذ اHؤسسة أو تهيء جميع اإلجراءات
الــرامــيـــة إلى احملــافــظـــة عــلى نــوعـــيــة اســتـــقــبــال إشــارات
االتـــــصـــــال الـــــســـــمـــــعـي الـــــبـــــصـــــري اHـــــبث وحـــــمـــــايـــــتـه من
التداخالت سواء كانت ذات منشأ راديو كهربائي  أم ال .

وبـهــذه الـصــفـةr تــقـتــرح عـلـى الـســلـطــات الـعــمـومــيـة
جميع اإلجـراءات الكـفيلـة بتـحسW شـروط االستـقبال أو

ضمان احلماية من جميع أسباب االضطرابات.

تـشـارك اHـؤسـسـةr ضـمن هــيـئـة وطـنـيـة مـؤهـلـةr في
أشـــغـــال الـــهــــيـــئـــات الــــوطـــنـــيـــة أو الــــدولـــيـــة الــــتي يـــكـــون

مـوضوعهـا دراسة االختالالت الراديـو كهربـائية أو دراسة
اHــعــايــيــر والــقــوانــW اHـطــبــقــة عــلى مــنــشــآت االســتــقــبـال
وأجـهزة الـتشـويش أو عـلى البـنايـات واHـنشـآت التي من

شأنها تغيير شروط االستقبال.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : تــــشــــارك اHــــؤســــســــة في وضـع وتــــنــــفــــيـــذ
إجــراءات اعـتــمــاد ومــراقــبـة الــعــتــاد ومــنـشــآت اســتــقــبـال
خـــدمــات االتـــصـــال الــســـمـــعي الـــبــصـــري اHـــبثr �ـــا فــيـــهــا
اآللـيات احملـتمل وضعـها لـفك التـشفـير ومـراقبـة الوصول

إلى اخلدمات.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : تـدرس اHـؤسـسـة  احـتجـاجـات مـسـتـعـملي
االتــصــال الــســمــعـي الــبــصــري اHــبث واHــتــعــلــقــة بــظــروف
االســتـقــبــال وتــعــمل عــنـد احلــاجــةr عــلى إثــبـات مــخــالــفـات
القوانW والتنـظيمات اHعمـول بها عن طريق اHؤسسات

اHؤهلة لذلك .

اHــاداHــادّة ة 16 : :  تــقــوم اHــؤســســة بــالــدراســات واألبــحــاث
اHـتــعـلـقـة �ــجـمـوع الـعــتـاد والـتـقــنـيـات اخلـاصــة بـاالتـصـال

السمعي البصري اHبث .

اHــــاداHــــادّة ة 17 :  : اHــــؤســـــســــة لــــهـــــا صــــفـــــة إيــــداع واقـــــتــــنــــاء
واســتـــغالل جــمــيـع  بــراءات االخــتــراع وشــهـــادات اHــلــكــيــة

الصناعية اHتعلقة بالدراسات التي تقوم بها .

اHاداHادّة ة 18 :  :  تتعـاون اHؤسسة مع اإلدارات والـهيئات
اHــهــنـــيــة اHـــعــنــيـــة في حتــديـــد اHــعـــايــيــر اHـــتــعـــلــقــة بـــعــتــاد
وتـقنيات االتـصال السمـعي البصري اHـبثr وعند احلاجة

تقترح اHصادقة عليها من  الوزير اHكلف باالتصال.

وبـهـذه الصـفـةr وبـعـد الـتشـاور مع الـهـيـئـات األخرى
للخدمة العـمومية للبث اإلذاعي السـمعي والتلفزي التي
تـهـمـهــا هـذه اHـعـايــيـرr تـقــتـرح عـلى الـســلـطـات الـعــمـومـيـة
اإلجـــراءات اHـالئـــمـــة وتــــشـــارك عـــلـى اHـــســـتــــوى الـــوطـــني
والـدولي فـي أشـغـال الـهــيـئـات اHـكــلـفـة بــدراسـة مـثل هـذه
اإلجـــــراءات وحتـــــديــــدهـــــاr وتـــــعـــــد اخلـــــصـــــائص الـــــنـــــوعـــــيــــة
الـضـروريـة لـتـنـفيـذ الـقـوانـW والـتـنـظـيـمـات الـتي تـسـير

العتاد وتقنيات االتصال السمعي البصري اHبث.

اHــــاداHــــادّة ة 19 :  : تــــشـــارك اHــــؤســــســـة فـي إعـــداد وتــــنـــفــــيـــذ
الـسـياسـة الـصـنـاعيـة لـلـدولة في مـجـال تـقنـيـات االتـصال

السمعي البصري.

اHــاداHــادّة ة 20 :  : تـــشـــارك اHـــؤســـســـة في إعـــداد وحتـــضـــيــر
ســيــاسـة الــدولــة وتــنــفــيــذهــا في مــجــال تـصــنــيع وتــوزيع
ووضع عتاد ومنشـآت استقبال خدمات االتصال السمعي

البصري اHبث. 
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اHــــاداHــــادّة ة 21 :  :  تــــشـــارك اHــــؤســــســـة في إعــــداد ســـيــــاســـة
الـدولـة وتـنـفـيــذهـا في مـيـدان إرسـال الـعــتـاد والـتـقـنـيـات

اجلزائرية لالتصال السمعي البصري نحو اخلارج .

و تـــــنـــــظم بـــــهـــــذه الــــصـــــفـــــةr ال ســــيـــــمـــــاr  في مـــــيــــدان
اختـصاصـهاr أعمـاال لتـرقيـة العـتاد والتـقنـيات اجلـزائرية
كــمـا تــضـمـن اسـتــقـبــال الـشــخـصــيـات والــوفـود األجــنـبــيـة
وتلبي طـلبـات االستعالمـات اHهـنية الـصادرة عن هـيئات

أجنبية.

rؤسـسة في ميدان اخـتصاصهاHادّة ة 22 :  :  تشارك اHاداHا
فـي تـمــثـيل اخلـدمــــة الـعـمـومــيـــة لـلـبث اإلذاعـي الـسـمـعي
والـتـلـفــزي فـي الهـيـئـات الـوطـنـيـة والـدولـيـة التـي تعـالج

موضوع االتصال السمعي البصري.

اHـاداHـادّة ة 23 :  :  حتـصل االشــتـراكـات اHــدفـوعــة لـلـهــيـئـات
الــدولـيــة لــلـبث اإلذاعي والــتـلــفــزي غـيــر احلـكــومـيــة ضـمن

الشروط احملددة في األحكام السنوية لدفتر الشروط.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 24 :  :  تـــــــــشــــــــارك اHـــــــــؤســـــــــســــــــةr فـي مـــــــــيــــــــدان
اخـــتــصــاصـــهــاr في وضـع ســيــاســـة الــدولــة وتـــنــفـــيــذهــا في

ميدان التعاون الدولي.

وبهـذه الصفـةr تقدم في إطـار إمكانـياتهـا للوزارات
WـسـتـخـدمHا rـعـنـيـةHاجلـزائـريـة وكـذا الـهـيـئـات الـدوليـة ا
اHطـلوبـW منـها ألداء مهـام اHسـاعدة الـتقـنيـة لدى هـيئات
اإلذاعـة والــتـلــفـزيـون ســواء كـانـت مـهــام قـصــيـرة األمـد أو
طـويـلة األمـد أو كانت انـتدابـاr طـبقـا للـتشـريع والـتنـظيم

اHعمول بهما.

تنـظم اHؤسـسة تـربصـات لإلعالم وحتسـW اHسـتوى
أو تـربـصـات في اHـؤسـسـة الـتي تـطـلـبـهـا مـنـهـا الوزارات

والهيئات الدولية اHعنية  لصالح اHتربصW األجانب.

تــقـوم اHــؤسـسـة بــتـعـاون دولـي في مـيـدان اHــسـاعـدة
الــتــقـــنــيــة والــدراســات والـــهــنــدســة وشــراء الـــتــجــهــيــزات
وتـوفــيـرهــاr حـتى يــتـســنى لـهــا تـلــبـيــة طـلــبـات الـوزارات

والهيئات الدولية التي يهمها األمر.

25 :  :  تـــســـدد الـــوزارات والـــهـــيـــئـــات الـــدولـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
اHــعــنــيــة جــمــيع اHــصــاريف اHــدفــوعــةr لــلــمــؤســســة طــبــقـا
لــــلــــمـــادة 24 اHــــذكـــورة أعـاله وحـــسـب الـــكــــيــــفـــيــــات احملـــددة

�وجب اتفاقية .

الفصل الثانيالفصل الثاني
االلتزامات اخلاصةااللتزامات اخلاصة 

األحــــكـــــام اHــــتـــــعــــلـــــقــــة بـــــإرســــال وبـث الــــبـــــرامج اإلذاعـــــيــــةاألحــــكـــــام اHــــتـــــعــــلـــــقــــة بـــــإرســــال وبـث الــــبـــــرامج اإلذاعـــــيــــة
والتلفزية وإشارات أخرى لالتصال السمعي البصريوالتلفزية وإشارات أخرى لالتصال السمعي البصري

القسم األولالقسم األول
عالقات اHؤسسة مع هيئات اخلدمة العموميةعالقات اHؤسسة مع هيئات اخلدمة العمومية

اHـاداHـادّة ة 26 :  :  حتـدد اHؤسـسـة اخلـصـائص التـقـنـيـة التي
يجب أن تطابق اإلشارات .

تعد اHؤسسة وثيقة تضم جميع هذه اخلصائص. 

اHــــاداHــــادّة ة 27 :  : تــــتـــحــــقق اHــــؤســـســــة من مــــدى مــــطـــابــــقـــة
اخلـصـائص احملـددة لإلشـارات الـتـي تـتـكـفل بـهـا والـصـادرة
عن الهيـئات اHسـتفـيدة من رخصـة استـعمال اHـلك العام.

وتراقب نوعية هذه اإلشارات.

ويتعW عـلى اHؤسسةr  في حالـة حدوث خللr اتخاذ
اإلجراءات اHالئمة لتصحيحه.

وفي حـالة خـلل ذي خطـورة خـاصة يـؤدي إلى ظروف
غـــيــــر طـــبــــيـــعــــيـــة  لالتــــصـــال واإلرســــال �ـــكــــنـــهــــا عـــرقــــلـــة
اسـتــمـراريــة اخلـدمــة بـصــفـة دائــمـةr أو في حــالـة الــتـكـرار
اHـنتـظم خللل سـبقت مـالحظـتهr تسـتطـيع اHؤسـسة رفض
الـتكفل باإلشارة . وتـعلم الهيـئة اHعنيـة فورا وترسل لها

تقريرا يعرض أسباب هذا القرار. 

اHــاداHــادّة ة 28 :  :  تـــكــلف اHــؤســـســة بــإرســال أو اســـتــقــبــال
الــــبــــرامج اHــــوجــــهــــة إلى اخلــــارج أو اآلتــــيــــة مـــنـه حلــــســـاب
هـــيـــئــــات اخلـــدمــــة الـــعــــمـــومــــيـــة لــــلـــبث اإلذاعـي الـــســــمـــعي
والـتلفـزي أو للمـتعـاملW اHـستفـيدين من رخـصة مسـلّمة

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما .

تـضـمن اHـؤسـسـة هـذه اإلرسـاالت بـوسـائـلـهـا اخلـاصة
بالـربط ( الثـابتة أو اHـتحركـة ) والتـوزيع أو االتصال أو
تـقـوم بذلـك بوسـائل جتـلـبهـا السـتـعمـالـهـا بصـفـة دائـمة أو
ظـرفـيـةr ولـهـذا الـغرض تـكـلف اHـؤسـسـة بـالـقـيـام بـطـلـبـية

اHدارات  الدائمة أو الظرفية الضرورية.

اHـاداHـادّة ة 29 :  : تـبث اHــؤسـسـةr في األوقــات احملـددةr عـلى
شـبـكـة بـثـهــا  الـتـلـفـزي اHـشـكــلـة من أجـهـزة إرسـال وإعـادة
إرسال تـعـمل على مـوجـات متـريـةr برامج الـبث الـتلـفزي
للـهـيئـة الـعمـومـية لـلتـلـفزيـون أو اHـتعـامـلW اHـسـتفـيدين
من رخـصــة مـسـلّــمـة طـبــقـا لـلــتـشـريع والــتـنـظـيـم اHـعـمـول

بهما .

اHـاداHـادّة ة 30 :  : تـبث اHــؤسـسـةr في األوقــات احملـددةr عـلى
شــبـكــة بــثــهـا اإلذاعـي اHـتــكــونــة من أجـهــزة إرســال  تــعـمل
عــلى مــوجــات كــيـلــومــتــريــة وهــكــتــومـتــريــة وديــكــامــتــريـة
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ومتـريةr برامج البـث اإلذاعي السمعي لـلهيـئة العـمومية
للبث اإلذاعي الـسمعـي وكذا للـمتعـاملـW اHستـفيدين من

رخصة مسلّمة طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما .

اHاداHادّة ة 31 :  :  يتعـW على الـهيـئات العـمومـية لـلبرامج
اHـــذكـــورة في اHـــادتــW 29 و30 أعـالهr أن تـــبــــلّغ اHــــؤســـســـة
بــاHــعــلــومــات الــضــروريــة لـهــاr مـن أجل تــنــظــيم عــمــلــيـات
اإلرسـال وبث الـبـرامـج اإلذاعـيـة والـتـلـفـزيـة أو اإلشـارات

األخرى لالتصال السمعي والبصري.

اHــاداHــادّة ة 32 :  : تــبــلّغ اHـــؤســســة كل هـــيــئــة من الـــهــيــئــات
اHـذكـورة في اHـادتـW 29 و30 أعالهr عن احلـوادث احملـتـمـلـة

التي تمس بث برامجها.

اHاداHادّة ة 33 :  :  تكون شروط اسـتعمال شبكات اHؤسسة
ألغــــراض إرســــال وبـث إشـــارات االتــــصــــاالت الــــســــمــــعــــيـــة
البصرية ذات الـطابع التجاريr موضوع اتفاقيات تربط

اHؤسسة بالهيئات اHذكورة في اHادتW 29 و30 أعاله.

حتدد هذه االتفاقـيات ال سيما طبيعة اخلدمات التي
تــقــدمــهــا اHـؤســســةr ومــواقــيت اإلرســال والـبـث  وشـروط
التكفل وكيفيات تسديد اخلدمات التي تقدمها اHؤسسة.

اHــــاداHــــادّة ة 34 :  :  عــــنــــدمــــا يــــكــــون الــــوصــــول إلـى خــــدمـــات
االتصـال الـسـمعي الـبـصـري الـتي تبـثـهـا اHؤسـسـة بـطرق
تقنـية مالئـمة سواء ألصـناف مـحددة من اHسـتعـملrW  أو
مسـتـعـملـW يـدفعـون إتـاوة إضـافيـةr فـإن اHـؤسسـة تـطور
وسائل التـشفيـر الضروريـة وتستـغلهـا وحتافظ علـيها إال

في حالة أحكام مخالفة تستشار فيها اHؤسسة.

35 :  :  عـــنـــدمـــا تـــضـع هـــيـــئـــات مـــســـتـــفـــيـــدة من اHــاداHــادّة ة 
رخــصــة اســتــعــمــال اHـلـك الـعــام شــبــكــات ســلــكـيــة في نــقل
إشارات االتـصـال الـسمـعي الـبصـريr فـإن اHؤسـسـة حتدد
اخلصـائص الـتـقنـيـة مع التـحـقق على اخلـصـوص من قدرة

هذه الشبكات على نقل هذه اإلشارات.

rـذكـورة أعالهHـســؤولـيــة اHوحتـدد  شـروط ¢ــارسـة ا
�وجب اتـفاقيـة وتوضح على اخلـصوص طبـيعة وكـيفيات

دفع  اHؤسسة لألجور.

اHـاداHـادّة ة 36 :  : تــقـوم اHـؤســسـة  بــاالتـصـاالت الــضـروريـة
مـع الــوزارة اHــكــلــفـة بــاHــواصـالت الــســلــكـيــة والـالســلــكــيـة
لتحديد األوجه اHـشتركة بW جتهـيزات رأس الشبكة من
جهةr والشبكة وجتهيزات اHستعملW من جهة أخرى.    

اHــاداHــادّة ة 37 :  : حتــدد اHــؤســســة اHــعــايــيــر الــتي يــجب أن
تـخـضع لـهــا اإلشـارات الـتي تـســلّـمـهـا الـشــبـكـات اHـذكـورة
في اHادتW 29 و30 أعاله للـمسـتعـملـW وتراقب  مـطابـقة

اإلشارات لهذه اHعايير.

القسم الثانيالقسم الثاني
الـعالقات بـW اHـؤسـسة والـهـيـئات اHـسـتـفيـدة من رخـصةالـعالقات بـW اHـؤسـسة والـهـيـئات اHـسـتـفيـدة من رخـصة

استعمال اHلك العاماستعمال اHلك العام

اHاداHادّة ة 38 :  : تـضمن اHؤسـسة إزاء الهيـئات اHسـتفيدة
من رخـصـة اسـتـعمـال اHـلك الـعـام لـلـبث اإلذاعـي السـمـعي
26 WــادتـHــذكــورة في اHــســؤولــيــات اHنــفس ا rوالــتــلــفــزي

و27 من القسم األول واHذكور أعاله.

اHـــــاداHـــــادّة ة 39 :  : �ـــــكـن أن تــــــكـــــلّـف اHــــــؤســـــســــــة فـي إطـــــار
rاتفاقـية تربطـها بهـيئة للـبث اإلذاعي السمعي والـتلفزي
مــسـتــفــيــدة من رخــصــة اســتــعــمــال اHــلك الــعــامr بــتــنـظــيم
التجهيزات التقنية التي تساهم في إنتاج حصص البث
اإلذاعـي الـســمـعـي والـتــلـفــزي أو إشــارات أخـرى لالتــصـال
الـسمعي الـبصـري وتطـوير هـذه التجـهيـزات واستـغاللها

وصيانتها.

اHاداHادّة ة 40 :  :  تكون شروط اسـتعمال شبكات اHؤسسة
ألغــراض إرســال وبث بــرامج إذاعــيــة وتـلــفــزيــة وإشـارات
االتـصـال الـسـمـعي الـبـصري من طـرف هـيـئـات مـسـتـفـيدة
من رخــصــة اســـتــعــمـــال اHــلك الــعـــامr مــوضــوع اتـــفــاقــيــات

تربط اHؤسسة بالهيئات اHعنية.

وحتـــدد هـــذه االتـــفـــاقــــيـــات طـــبـــيـــعــــة اخلـــدمـــات الـــتي
تـقـدمـهـا اHـؤسـسـة وأوقـات إرسـال وبث الـبـرامج اإلذاعـية
rوالــتــلــفــزيــة وإشــارات االتــصــاالت الـســمــعــيــة الــبــصــريـة
وشروط التكفل بـدفع أجر عن اخلدمات اHقدمة وكيفيات

ذلك.

rخــــارج األوقـــات اخملـــصـــصـــة rوتــــقـــدم هـــذه اخلـــدمـــات
لـصـاحب األولـويــة أو خالل احلـصص الـزمـنــيـة مع مـراعـاة
الشـروط الـتـقـنـيـة الـتي تـسـمح بـتـقـد¬ عدة إرسـاالت في

وقت واحد دون اضطراب فيها.

اHـــــاداHـــــادّة ة 41 :  : عـــــنــــــدمـــــا يــــــخـص الـــــوصــــــول إلى خــــــدمـــــة
االتـصـال الــسـمـعي الـبــصـري الـذي تـبـثه اHــؤسـسـة بـطـرق
تـقـنـيـة مالئـمـة سـواء ألصنـاف مـحـددة من اHـسـتـعـمـلW أو
HسـتعـملـW يدفعـون إتاوة إضـافيـةr  فإن اHـؤسسـة �كـنها
تـــطــــويـــر وســــائل الـــتــــشـــفــــيـــر الــــضـــروريـــة واســــتـــغـاللـــهـــا

وصيانتها.

القسم الثالث القسم الثالث 
النزاعات النزاعات 

اHاداHادّة ة 42 : : يكـون الوزيـر اHكـلف باالتـصال حـكما في
أي خالف يــنــشب بــW اHــؤســســة وشــركــائــهــا مـهــمــا كــانت

طبيعته وتعذر حله بالتراضي.
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مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 12 -  - 213 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 23 جـــمـــادى جـــمـــادى
r2012 ــــوافق 15 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــةHــــوافق اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1433  ا
يـحــول اHــعــهـد الــتــكـنــولــوجي لــلـغــابــات إلى مــدرسـةيـحــول اHــعــهـد الــتــكـنــولــوجي لــلـغــابــات إلى مــدرسـة

وطنية للغابات.وطنية للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة
rالريفية

- وبـنـاء على الـدسـتـورr السيـمـا اHـادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�قـتضى األمر رقم 71 - 78 اHؤرخ في 15 شوال
عام 1391 اHوافق 3 ديسـمبـر سنة 1971 واHتـضمن حتديد
الشـروط اHتـعلـقة بـتـخصـيص اHنح الـدراسيـة واHرتـبات

rتممHعدل واHا rسبقة ورواتب التمرينHا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 71 - 256 اHــؤرخ في 29
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1391 اHــــــوافق 19 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 1971

rعدلHا rتضمن إحداث معهد تقنولوجي للغاباتHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHؤرخ في 14 جمـادى الثانية عام 1431 اHوافق   28 مايو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتممHعدل واHا r1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 96 - 92 اHؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واHـتــعـلق بـتـكـوين اHـوظـفــW وحتـسـW مـسـتـواهم وجتـديـد

rتممHعدل واHا rمعلوماتهم

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 127
اHـؤرخ في 17 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اHـوافق 22 مـارس
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2011 وا

rلألسالك اخلاصة بإدارة الغابات WنتمHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 194
اHـؤرخ في 3 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 25 أبـريل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدد كــــيـــفـــيـــات تـــنـــظــــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يـهدف هـذا اHرسـوم إلى حتويل اHـعهد
الــتــكـــنــولــوجــي لــلـــغـابـات احملـدث �ــوجب اHـرسـوم رقم
71 - 256 اHـــــؤرخ في 29 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1391 اHـــــوافق 19

أكــتـوبــر ســنـة r1971 اHــعــدل واHــذكــور أعالهr إلى مــدرسـة
وطنية للغاباتr تدعى في صلب النص " اHدرسة ".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـعـد اHـدرسـة مـؤسـسـة عـمـومـية ذات طـابع
إداريr تتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.

تــــــوضع اHــــــدرســـــة حتـت وصـــــايـــــة الــــــوزيـــــر اHــــــكـــــلف
بالغابات.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــحــدد مـقــر اHــدرسـة بــبــاتـنــة. و�ــكن نــقـله
إلى أي مــكـان آخــر من الــتـراب الــوطـنـي �ـوجب مــرسـوم

تنفيذي.

Wـكن إحداث ملحـقات للمـدرسة بقرار مـشترك ب�
الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــغـــابـــات والـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــاHـــالـــيــة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHاداHادّة ة 4 :  : تتـولى اHدرسـة مهمـة التـكوين اHـتخصص
للموظفW التابعW لألسالك اخلاصة بإدارة الغابات.

وبهذه الصفةr تكلف على  اخلصوصr �ا يأتي :
- تـــنـــفـــيـــذ بـــرامـج الـــتـــكـــوين الـــتي يـــقـــرهـــا الـــوزيـــر

rكلف بالغاباتHا
- ضــــــمـــــان الـــــتــــــكـــــويـن اHـــــتــــــخـــــصـص الـــــذي يــــــســـــمح
بـالتـوظـيف في بعض الـرتب أو الـترقـيـة إلى رتبـة أعلى
ألسالك الـضـبـاط وضـبـاط الـصف لـلـغـابـاتr طـبـقـا ألحـكـام

rطبق عليهمHالقانون األساسي اخلاص ا
- إعــداد وتــنــفــيــذ بــرامج حتــســW اHــســتــوى وجتــديـد
Wـهنـية لـلمـوظفHعارف اHا Wـعلـومات وتـكييـفهـا لتـحيـHا

rلألسالك اخلاصة بإدارة الغابات WنتمHا
- إعـــداد  الـــدعـــامـــات الـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة والـــوثـــائـــقـــيــة

rووضعها حيز التنفيذ قصد تطبيق برامج التكوين
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- تــكــوين وحتـيــW رصــيـد وثــائــقي وبــنك مـعــطــيـات
rتماشيا وميدان نشاطها

- تـنـظـيم االمـتحـانـات واHـسـابـقـات اHهـنـيـة بـعـنوان
rإدارة الغابات

- اHـسـاهمـة في الـدراسات والـبـحوث بـاالتـصال مع
rمؤسسات البحوث اخملتصة في الغابات

- تـنـظـيم األيـام الـدراسـيـة واHـلـتـقـيـات واحملـاضرات
ولـــــقـــــاءات وطــــــنـــــيـــــة حـــــول مـــــواضـــــيـع تـــــدخـل في مـــــجـــــال

rشاركة فيهاHاختصاصها  و/أو ا

- إقـــــامــــة عـالقــــات تـــــعــــاون وتـــــبــــادل مـع الــــهـــــيــــئــــات
rماثلةHؤسسات الوطنية واألجنبية اHوا

- اHــسـاهــمـة في إعــداد بــرامج الـتــكـويـن اHـتــخـصص
rوتكييفها

- ضمان متابعة وتقييم برامج التكوين.  

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والتسييرالتنظيم والتسيير

اHــاداHــادّة ة 5 :  :  يـــســيـــر اHــدرســـة مــجـــلس إدارة ويـــديــرهــا
مدير وتزود �جلس بيداغوجي. 

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

6 :  : يـتكـون مجـلس اإلدارةr الـذي يرأسه اHـدير اHاداHادّة ة 
العام للغابات أو ¢ثلهr من:

rثل وزير الدفاع الوطني¢ -

- ¢ـثل وزيـر الـداخــلـيـة (اHـديــريـة الـعـامـة لــلـحـمـايـة
r(دنيةHا

rاليةHثل وزير ا¢ -

rكلف بالتعليم العاليHثل الوزير ا¢ -

rهنيHكلف بالتكوين اHثل الوزير ا¢ -

rكلف بالعملHثل الوزير ا¢ -

rكلفة بالوظيفة العموميةHثل السلطة ا¢ -

rعهد الوطني للبحث الغابي أو ¢ثلهHمدير ا -

- ¢ـــــثـل مـــــديـــــر الـــــتـــــكـــــويـن لـــــدى الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلف
rبالغابات

- محـافظW اثنW (2) للغابـات في الوالية يعـينهما
الوزير اHكلف بالغابات.

�ـــكن مــجــلـس اإلدارة أن يــســتـــشــيــر كـل شــخص من
شــأنه مـســاعـدته  بــحـكم كــفـاءاته فـي اHـسـائـل اHـدرجـة في

جدول األعمال.

يــحـضــر مــديــر اHــدرسـة اجــتــمــاعــات مــجـلس اإلدارة
بصوت استشاري ويتولى أمانته.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـعـW أعـضــاء مـجـلس اإلدارة �ـوجب قـرار
من الـوزير اHـكلف بـالغـابات Hدة ثالث (3) سنـوات قابـلة
لـلـتـجـديـدr بـنـاء عـلى اقـتــراح من الـسـلـطـة الـتي يـنـتـمـون

إليها.

وفـي حـــالــــة انـــقــــطـــاع عــــضـــويــــة أحــــد األعـــضــــاءr يـــتم
تـعويـضه حـسب  األشـكال نـفـسهـاr ويـخلـفه الـعضـو اجلـديد

اHعW حتى انتهاء مدة العضوية.  

8 :  : يـــــــدرس مـــــــجـــــــلـس اإلدارة ويـــــــقــــــــتـــــــرح كل اHــــــاداHــــــادّة ة 
الــــتـــــدابــــيـــــر الــــتـي تــــهــــدف إلـى حتــــســـــW ســــيـــــر اHــــدرســــة

وتساعدها في تأدية مهامها.

وبهذه الصفةr يتداول على اخلصوصr فيما يأتي :
rيزانية واحلساب اإلداريHمشروع ا -

- الـتــنــظــيم الــداخــلي والــنــظـام الــداخــلي لــلــمــدرسـة
rكلف بالغابات للموافقةHقبل عرضهما على الوزير ا
rالعقود واالتفاقيات واالتفاقات والصفقات -

Wمــشــاريع مــخــطـطــات وبــرامج الــتــكــوين وحتــسـ -
اHــــســــتــــوى وجتــــديـــد اHــــعــــلــــومــــات الــــســـنــــويــــة واHــــتــــعـــددة

rالسنوات
rدرسة أو تهيئتهاHمشاريع توسيع ا -
rاقتناء  العقارات وبيعها وإيجارها -

- قبول الهبات والوصايا.

اHــاداHــادّة ة 9 :  :  يــجـــتـــمع مـــجـــلس اإلدارة فـي دورة عـــاديــة
مــرتــW (2) فـي الــــســـنــــة بـــنـــــاء عــــلى طـــلـب مـن رئــــيـــسـه.
و�ـكــنه أن يـجــتـمـع في دورة غـيــر عـاديـة بــنـاء عــلى طـلب
مـن رئــــيــــسـه أو من مــــديـــــر اHــــدرســــة أو مـن ثــــلــــثي (3/2)

أعضائه.

يـــحــدد رئـــيس مـــجــلس اإلدارة جـــدول األعــمـــال بــنــاء
على اقتراح من مدير اHدرسة.

تـرسل االستدعـاءات مرفـقة بجـدول األعمال إلى كل
عـضـو قـبل  خـمـسـة عـشـر (15) يـومـا عـلى األقل من تـاريخ
االجـتمـاع. و�كـن أن يقـلص هذا األجل بـالـنسـبة لـلدورات

غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
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اHــــــــاداHــــــــادّة ة 10 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

وإذا لم  يـــكــتــمـل الــنــصــــابr يــعــقــــد اجــتــمــــاع جــديــد
خـــالل الـــثــــمـــانــــيـــة (8) أيــــام اHــــوالـــيـــــة. وتـــصـح مــــداوالت
مــجــلـس اإلدارة في هــذه احلــالــة مــهــمــا يــكن عــدد األعــضـاء

احلاضرين.

تـتـخـذ قـرارات مـجـلس اإلدارة بـاألغـلـبـيـة الـبـسـيـطة
لـألعــضـــاء احلـــاضـــرين. وفي حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد األصــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

11 :  : تـــــــــدون مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
مـــحـــاضـــر وتــســـجـل في دفـــتــر خـــاص ويـــوقـــعـــهـــا الــرئـــيس

ومدير اHدرسة.

تــرسل مــحـــاضــر االجــتــمـــاعــات إلى الــوزيـــر اHــكــلف
بـالــغـابــات وإلى كل أعـضــاء مـجــلس اإلدارة خالل اخلــمـسـة

عشر (15) يوما اHوالية لتاريخ االجتماع.

وتـكون اHـداوالت نافـذة في أجل أقصـاه ثالثون (30)
يـومـا مـن تـاريخ اإلرسـالr مـا لم تــعـتـرض عـلـيــهـا الـسـلـطـة
الـوصــيـة صـراحـة. غــيـر أن اHـداوالت اHـتــعـلـقـة بــاHـيـزانـيـة
وقــبــول الــهــبــات والــوصــايــا وكــذا االتــفــاقـات اHــبــرمــة مع
اHـؤســسـات األجــنـبــيـة ال �ــكن تــنـفــيـذهــا إال بـعــد اHـوافــقـة

الصريحة للسلطة الوصية.

القسم الثانيالقسم الثاني
مدير اHدرسةمدير اHدرسة

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : يـــعــــW مـــديـــر اHــــدرســـة �ـــوجـب مـــرســـوم
رئاسيr بناء على اقتراح الوزير اHكلف بالغابات.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHاداHادّة ة 13 :  : يكـون اHديـر اHسـؤول عن التـسيـير الـعام
للمدرسة. وهو اآلمر بالصرف للمدرسة.

ويكلف بهذه الصفةr على اخلصوصr �ا يأتي :
- تـمـثــيل اHـدرسـة أمـام الــقـضـاء وفي جــمـيع أعـمـال

 rدنيةHاحلياة ا
rتنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة -

- ¢ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
rدرسةHا

rاقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة -
rتطبيق النظام الداخلي للمدرسة -

- الــتـعــيـW في كـل اHـنــاصب الـتـي لم تـقــرر طـريــقـة
rعمول بهHفيها طبقا للتنظيم ا Wأخرى للتعي

- إبـرام كل الــصـفـقــات والـعـقـود واالتــفـاقـيــات طـبـقـا
rعمول بهHللتنظيم ا

- االلتزام بنفقات اHدرسة وصرفها في ظل احترام
rمنوحةHاالعتمادات ا

- إعـــداد مــشـــروع مـــيــزانـــيـــة اHــدرســـة وعــرضـه عــلى
rمجلس اإلدارة

- حتضـير اجتـماعـات مجلس اإلدارة وضـمان تنـفيذ
rقراراته

- إعـــداد احلـــســـاب اإلداري والـــتـــقـــريـــر الــســـنـــوي عن
النشـاطات وإرسالـهمـا إلى الوزير اHـكلف بـالغابـات بعد

rموافقة مجلس اإلدارة عليها
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل.

Wــدرســة في مــهــامه أمـH14 :  :  يــســاعــد مـديــر ا اHـاداHـادّة ة 
عام ونائبا مدير.

القسم الثالثالقسم الثالث
اجمللس البيداغوجياجمللس البيداغوجي

اHـاداHـادّة ة 15 :  :  يـبــدي اجملـلس الــبـيــداغـوجي رأيـه ويـقـدم
كل االقـــتــراحــات والـــتــوصــيـــات في اHــســائـل ذات الــطــابع

البيداغوجي للمدرسةr السيما فيما يأتي:
- بـــرامـج ومـــنــــاهـج الـــتــــكــــوين وحتــــســـW اHــــســــتـــوى
وجتـديـد اHـعـلـومـات وكـذا بـرامج الـتـربـصـات الـتـطـبـيـقـيـة

rوالتدريب
rمشاريع برامج البحث -

rتقييم برامج الدراسات والبحث -
rWالتقييم البيداغوجي للمتربص -

rدرسةHمنشورات ا -
- تــنـظــيم الــتـظــاهــرات الـعــلــمــيـة الــتي تــنـظــمــهـا أو

rدرسةHتدعمها ا
- تشكيل جلان اHسابقات واالمتحانات.

اHــاداHــادّة ة 16 :  : يـــضم اجملــلس الــبــيـــداغــوجي الــذي يــرأسه
مدير اHدرسة :

- ¢ـثل وزيـر الـداخــلـيـة (اHـديــريـة الـعـامـة لــلـحـمـايـة
r(دنيةHا

rدرسةHنائبي مدير ا -
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rكلف بالتعليم العاليHثال عن الوزير ا¢ -
rكلف بالبيئةHثال عن الوزير ا¢ -

rكلف بالغاباتHثال عن الوزير ا¢ -
r(2) ينتخبهما نظراؤهما Wاثن Wمدرس -

- ¢ثلW اثنW (2) ينتخبهما طلبة اHدرسة.

�كن اجملــلس البـيداغـوجي أن يـستـشيـر كل شخـص
من شـأنـه مساعـدتـه بحكـم كـفــاءاته فـي اHسـائل اHدرجة

في جدول األعمال.

اHــاداHــادّة ة 17 :  : يـــجـــتــمع اجملـــلس الـــبـــيــداغـــوجي ثالث (3)
مـرات في الـسـنـة في دورة عـاديـة بـنـاء عـلى اسـتـدعاء من
رئيسه. و�كـنه أن يجتمع في دورة غيـر عادية بناء على

استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

18 :  :  يـعـد اجمللس الـبـيداغـوجي عـند نـهـايـة كـل اHاداHادّة ة 
دورةr مـحــضـــرا تـدون فــيه آراؤه فــي مــخــتــلف اHــسـائل

اHدرجــة في جدول األعمال.

ويــعــدr زيـــادة عــلى ذلـكr تــقــريــرا بـــتــقــيـــيم األشــغــال
مـــرفـــقـــا بـــتـــوصـــيـــاته ومالحـــظـــاتـه و يـــرســـله إلى مـــجـــلس

اإلدارة.

القسم الرابعالقسم الرابع
التنظيم اإلداري للمدرسةالتنظيم اإلداري للمدرسة

rــــديـــرHحتـت ســــلـــطــــة ا rــــدرســـةHــــادّة  19 :  :  تــــضم اHــــاداHا
الهياكل اآلتية :

rأمانة عامة -
rمديرية فرعية للدراسات -

- مديرية فرعية للتدريب والتربصات.

اHـاداHـادّة ة 20 :  :  تـكــلف األمــانـة الـعــامـة بــتـنــشـيط هــيـاكل
rعـلـى  اخلــصـوص rوتـتــولـى rــدرســة والــتــنــســيق بــيــنــهــاHا
مسائل اإلدارة العامـة واHوارد البشرية واHالية وتسيير

الوسائل اHادية.

21 :  : تـــكـــلف اHــــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــدراســـات اHــاداHــادّة ة 
بـاتـخــاذ كل عـمـل يـرمي إلى تــنـفــيـذ الـبــرنـامج اHــقـرر في
Wالــتــابــعـ WــوظــفــHمــســتــوى ا Wمــجــاالت تــكـويـن وحتــسـ

لألسالك اخلاصة بإدارة الغابات.

اHــــاداHــــادّة ة 22 :  : تــــكـــلـف اHـــديــــريــــة الـــفــــرعــــيـــة لــــلـــتــــدريب
والـتـربصـات بتـنـظيم وتـنـشيط األعـمال اHـوجـهة وضـمان
مراقبة ومتـابعة تمدرس موظفي األسالك اخلاصة بإدارة

الغابات.

23 :  : يــعـW األمــW الـعــام ونــائـبــا اHــديـر بــقـرار اHـاداHـادّة ة 
من الوزيـر اHكلف بـالغـاباتr بنـاء على اقتـراح من مدير

اHدرسة. وتنهى مهامهم حسب  األشكال نفسها.

يــســـاعـــد األمــW الـــعــام ونـــائـــبي اHـــديــر في مـــهـــامــهم
رؤساء مكـاتب يحـدد عددهم وكيـفيـات التحـاقهم وطـريقة
تـعــيـيـنـهم بـقـرار مــشـتـرك بـW الـوزيـر اHــكـلف بـالـغـابـات
والــوزيــر اHـكــلف بــاHــالـيــة والــســلـطــة اHــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.

24 :  : يـحدد الـتنـظـيم الداخـلي لـلمـدرسة بـقرار اHاداHادّة ة 
مــشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بــالـغـابـات والـوزيـر اHـكـلف

باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط االلتحاق باHدرسة ونظام الدراساتشروط االلتحاق باHدرسة ونظام الدراسات

اHـاداHـادّة ة 25 :  : حتـدد شـروط االلــتـحـاق بـاHــدرسـة ونـظـام
الــدراســات وتــنـظــيم الــتــكــوين �ــوجب قــرار من الــوزيـر

اHكلف بالغابات.

اHـاداHـادّة ة 26 :  :  يــخـضع اHــتـربــصـون زيــادة عـلى احلــقـوق
والــواجــبـات اHــنــصـوص عــلــيـهــا في الــتــشـريـع والـتــنــظـيم
اHــعــمــول بــهــمــاr ألحــكـام هــذا اHــرســوم ولــلــنــظــام الـداخــلي

للمدرسة.

اHـاداHـادّة ة 27 :  :  يـســتـفـيـد اHـتـربص مـنـحـة يـحـدد مـبـلـغـهـا
عن طريق التنظيم اHعمول به.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادّة  28 :  :  يــعـد مــديـر اHــدرســة مـشــروع مــيـزانــيـة
اHدرسة ويعرضه على مجلس اإلدارة للمداولة. 

ويــعـــرض عــلى مـــوافــقــة الـــوزيــر اHــكـــلف بــالـــغــابــات
والوزير اHكلف باHالية.

اHــاداHــادّة  29 :  : تــشـــتــمل مـــيــزانـــيــة اHـــدرســة عـــلى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات.

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

rإعانات الدولة -

rالهبات والوصايا -

- اإليرادات اHرتبطة بنشاط اHدرسة.

في باب النفقات :في باب النفقات :

rنفقات التسيير -
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rنفقات التجهيز -
- كل الـنـفـقـات األخـرى الـضـروريـة لـتـحـقيـق أهداف

اHدرسة.

اHـاداHـادّة ة 30 :  :  تــمـسك مـحــاسـبــة اHـدرسـة حــسب قـواعـد
احملاسبة العمومية. 

اHـاداHـادّة ة 31 :  : يـتـولى الـرقـابـة اHـاليـة لـلـمـدرسـة مراقب
يعينه الوزير اHكلف باHالية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 32 :  :  يــــــرسل احلــــــســــــاب اإلداري والـــــتــــــقــــــريـــــر
السنوي عن النشاطات إلى الوزير اHكلف بالغابات.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHــاداHــادّة ة 33 :  : حتــول إلـى اHــدرســة الـــوطــنـــيــة لــلـــغــابــات
بـــبـــاتـــنـــة كل األمالك اHـــنـــقـــولـــة والـــعـــقـــاريــة وكـــذا جـــمـــيع
الـــوســائل واحلــقــوق الـــتي كــانت مــوضـــوعــة حتت تــصــرف

اHعهد التكنولوجي للغابات بباتنة.

اHـاداHـادّة ة 34 :  : يــتـرتـب عـلى الــتــحــويل اHـنــصــوص عــلـيه
في اHادة 35 أدناهr إعداد ما يأتي:

-  جرد كـمي وتـقـديـري تـعده جلـنـة مـخـتلـطـة تـتـكون
مـن ¢ــثـــلي الـــوزارة الـــوصــيـــة و¢ـــثـــلي الـــوزارة اHــكـــلـــفــة

rاليةHبا
- حـصـيــلـة خـتـامـيـة تـتـضـمن الـنـشـاطـات والـوسـائل
rـعـهـد التـكـنـولـوجي لـلـغابـات بـبـاتـنةHـسيـرة من طـرف اHا
تــبــW السـيــمــا قـيــمــة عـنــاصــر األمالك واحلــقـوق والــديـون

احملولة للمدرسة الوطنية للغابات بباتنة.

يــــجـب أن تــــكـــــون هـــــذه احلــــصـــــيــــلـــــة مــــحـل مــــراقـــــبــــة
وتأشيرة طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــاداHــادّة ة 35 :  :  يـــحــول اHـــســتـــخــدمـــون الــذيـن �ــارســون
نـشـاطــهم في اHـعـهــد الـتـكــنـولـوجي لــلـغـابــات بـبـاتــنـة عـنـد
تـــاريخ نـــشــر هـــذا اHـــرســـوم في اجلـــريــدة الـــرســـمـــيّــةr إلى
اHــدرســة الــوطــنــيــة لــلــغــابــات بــبــاتــنــة ويــحــتـفــظــون بــكل

احلقوق اHكتسبة في سلكهم األصلي.

اHـاداHـادّة ة 36 :  : يـخــضع اHـتـربــصـون اHــزاولـون تـكــويـنـهم
ألحكام هذا اHرسوم. 

اHــــاداHــــادّة ة 37 :  :  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهــــذا
اHـرسـومr الســيـمـا األحـكـام اHــنـصـوص عـلــيـهـا في اHـرسـوم
رقم 71-256 اHــؤرخ في 29 شــعــبــان عــام 1391 اHــوافق 19
أكـتـوبـر سـنـة 1971 واHـتـضـمن إحــداث مـعـهـد تــقـنـولـوجي

للغابات.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 15 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 12 -  - 214 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 23 جـــمـــادى جـــمـــادى
r2012 ــــوافـق 15 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــةHــــوافـق  اHالــــثــــانـــيــــة عـــام الــــثــــانـــيــــة عـــام 1433 ا
يـــحـــــدد شــــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــعـــمـــال اHـــضـــافـــاتيـــحـــــدد شــــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــعـــمـــال اHـــضـــافـــات
الـغــذائــيـة فـي اHـواد الــغــذائـيـــة اHــوجـهــة لالســتـهالكالـغــذائــيـة فـي اHـواد الــغــذائـيـــة اHــوجـهــة لالســتـهالك

البشري.البشري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

-  بـنـاء علـى التـقـريـر اHـشـترك بـW وزيـر الـتـجارة
ووزيـر الــصـحــة والـسـكــان وإصالح اHــسـتــشـفــيـات ووزيـر
الــصــنــاعـة واHــؤســســات الــصــغــيـرة واHــتــوســطــة وتــرقــيـة

r االستثمار ووزير الفالحة والتنمية الريفية

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

r تممHعدل واHا r تعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 87-17 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــجــة عـام 1407 اHـوافق أول غــشت ســنـة 1987 واHــتــعـلق

rبحماية الصحة النباتية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

rاحليوانية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rادة 8 منهHال سيما ا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
16 مايو  سنة   مايو  سنة  2012 م م

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 367-90
اHؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اHوافق 10 نوفـمبر
rــتـــعــلق بــوسم الـــســلع الــغـــذائــيــة وعــرضــهــاHســنــة 1990 وا

rتممHعدل واHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-25 اHـؤرخ
في 8 رجب عــــــام 1412 اHــــــوافق 13 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1992
واHتعلق بشـروط استعمال اHواد اHضافة إلى اHنتوجات

rالغذائية وكيفيات ذلك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-319 اHؤرخ
في 22 شـــعـــبـــان عــام 1425 اHــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2004
الـــذي يـــحـــدد مــــبـــاد إعـــداد تـــدابــــيـــر الـــصـــحــــة والـــصـــحـــة

rالنباتية واعتمادها وتنفيذها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-467 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الذي يحدد شروط مراقـبة مطابقة اHنتوجات اHستوردة

rعبر احلدود وكيفيات ذلك
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من الــقـانـون
رقم 09-03 اHــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى حتــــديــــد شـــروط وكــــيــــفـــيــــات اســــتـــعــــمــــال اHـــضــــافـــات
الغذائية في اHواد الغذائية اHوجهة لالستهالك البشري.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـسـتـثـنى من مـجــال تـطـبـيق هـذا اHـرسـوم
اHـــضـــافـــات الـــغــــذائـــيـــة الـــتي تـــدمـج في اHـــواد الـــغـــذائـــيـــة

اHوجهة لالستهالك احليواني.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــقــصــد فـي مـــفــهــوم أحـكــام هـذا اHـرسـوم
ما يأتي :

- اHضاف الغذائي :- اHضاف الغذائي : كل مادة :
- ال تــســـتــهـــلـك عــــادة كـمـادة غــذائـيــة في حــد ذاتـهـا

rادة الغذائيةHوال تستعمل كمكوّن خاص با
rحتتوي أو ال على قيمة غذائية -

- تـؤدي إضـافـتـهـا قصـدا إلـى اHـادة الـغـذائـيـة لـغرض
تـكــنــولـوجي  أو ذوقي عــضــوي في أي مـرحــلــة من مـراحل
الـــصـــنـــاعــــة أو الـــتـــحـــويـل أو الـــتـــحـــضــــيـــر أو اHـــعـــاجلـــة أو
rادةHالتوضـيب أو التـغلـيف أو النـقل أو التـخزين لـهذه ا
إلـى الــــتــــأثــــيــــر عــــلى خــــصــــائــــصــــهـــــا وتــــصــــبح هي أو أحــــد
مشتقاتهاr بـطريقة مباشرة أو غيـر مباشرةr مكونا لهذه

 اHادة الغذائية. 

- اHـضـاف الـغـذائي حالل : - اHـضـاف الـغـذائي حالل : كل مـضـاف غـذائي  يـبـاح
استهالكه حسب الشريعة اإلسالمية.

- اإلضــافــة غــيــر اHــبــاشـــرة لــلــمــضــاف الــغــذائي:- اإلضــافــة غــيــر اHــبــاشـــرة لــلــمــضــاف الــغــذائي: هــو
حتـويل مـضـاف غـذائي صـادر مـن مـخـتـلف مـكـونـات اHـادة

الغذائية اHركبة.
- الـــكــمـــيــة الــيـــومــيـــة اHــقـــبــولــة : - الـــكــمـــيــة الــيـــومــيـــة اHــقـــبــولــة : كــمــيـــة اHــضــافــات
الغـذائـية اHـعبـر عـنهـا على  أسـاس  الـوزن اجلسـديr التي
�ـكن تــنـاولــهـا كل يـوم مــدى احلـيــاة دون خـطـر عــلى صـحـة

اHستهلك.
- الـتـركـيـز األقــصى لـلـمـضـاف الـغـذائـي :- الـتـركـيـز األقــصى لـلـمـضـاف الـغـذائـي : الـتـركـيــز
األكثـــر ارتفاعا لـلمضـاف الغذائـي اHــعد ليـكون فعاال في

الغذاء أو في صنف من أصناف الغذاء.

ويــعـبــر عـنه إمــا بــاHــيـلـيــغـرام مـن اHـضـاف الــغـذائي
في الـكيـلوغـرام من األغذيـة (ملغ/كـلغ) أو  باHـيلـيلـتر من

اHضاف الغذائي في اللتر من األغذية (ملل/ل).
- عــــمـــلــــيــــة الـــوضـع لالســــتـــهالك : - عــــمـــلــــيــــة الـــوضـع لالســــتـــهالك : مــــجــــمـــوع مــــراحل
اإلنـتاج واالستيـراد والتخزين والـنقل والتوزيع بـاجلملة

وبالتجزئة.
- الـطـرق احلـســنـة لـلـصـنع : - الـطـرق احلـســنـة لـلـصـنع : تـسـتـعــمل هـذه الـعـبـارة
عند عدم وجود أي حتـديد للكمية القصوىr غير أنه يجب
 استعمال اHضـافات الغذائية بأقل مقدار ¢كن للحصول

على اHفعول اHرجو.
- اHــــلــــوث : - اHــــلــــوث : كـل مــــادة ال تــــضــــاف  قــــصــــدا إلى  اHــــادة
rالـغـذائـيـة ولـكـنـهـا مـوجـودة  فـيـهـا في شـكل بـقـايـا اإلنـتاج
�ـا في ذلك اHـعـاجلـة اHطـبـقـة عـلى الـزراعـة واHـاشـية وفي
¢ــارســة الـطـب الــبــيـطــري وذلـك عــلى جــمــيع مــســتــويـات
الــصــنع والــتــحـويـل والـتــحــضــيــر واHـعــاجلــة  والــتــوضـيب
والـتـغـلـيف  والـنـقل والـتـخـزين لـهـذه اHـادة أو بـعـد تـلـوث

بيئي.
- الرضع : - الرضع : األطـفال الـذين يقل سـنهم عن اثـني عشر

(12) شهرا.
- األطــفـــال صــغـــار الــسن : - األطــفـــال صــغـــار الــسن : األطـــفــال الـــذين يــتـــجــاوز
سنهم اثني عشر (12) شهرا ويقل عن ثالث (3) سنوات.
- اHسـتـحضـرات اHـوجهـة لـلرضع :- اHسـتـحضـرات اHـوجهـة لـلرضع : بـديل حلـليب األم
اHـصـنـوع خـصــيـصـا لـكي يــشـبع وحـده احلـاجــات الـغـذائـيـة
لــلــرضـع في األشــهــر األولى مـن حــيــاتــهـم إلى غــايــة إدخــال

أغذية مكملة.
- مـســتـحــضـرات اHـتــابـعـة :- مـســتـحــضـرات اHـتــابـعـة : أغــذيـة مـوجــهـة لــتـكـوين
اجلـزء الـسـائل في مرحـلـة الـفطـام لـلرضـع ابتـداء من سـتة

(6) أشهر ولألطفال صغار السن.
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- اHـسـتـحــضـرات اHـوجـهـة  لـلــرضع  ألغـراض  طـبـيـة- اHـسـتـحــضـرات اHـوجـهـة  لـلــرضع  ألغـراض  طـبـيـة
خـــاصــة :خـــاصــة :  بـــديل  حلـــلــيـب  األم أو مــســـتــحـــضـــرات مــوجـــهــة
لـــلــرضـع تــشـــبع بــذاتـــهــا حـــاجــات  تـــغــذيـــة  الــرضـع  الــذين
يـعـانـون اضـطرابـات أو أمـراضـا أو حـاالت مـرضـيـة خـاصة
أثــنــاء األشــهــر األولى من احلــيــاة إلى غــايــة إدخــال تــغــذيـة

مكملة مالئمة.
- اHــكـمالت الــغـذائــيـة احملــتـويــة عــلى الـفــيـتــامـيــنـات- اHــكـمالت الــغـذائــيـة احملــتـويــة عــلى الـفــيـتــامـيــنـات
واألمالح اHــعــدنــيــة : واألمالح اHــعــدنــيــة : هي مــصــادر مــركــزة لــهــذه الــعــنــاصـر
الغذائيةr لـوحدها أو مركبةr وتـسوق في شكل كبسوالت
أو أقـراص أو مــســحـوق أو مــحــلــول. وال �ـكن اســتــهالكــهـا
في شـــكل مــواد غــذائـــيــة مــعـــتــادة ولــكـن �ــكن اســتـــهالكــهــا
بكـمـيـات قـليـلـة وكـافـية وهي تـهـدف إلى تـعـويض الـنقص
من الــفـــيــتـــامــيـــنــات و/ أو األمالح اHـــعــدنـــيــة في الـــنــظــام

الغذائي اHعتاد. 

اHـاداHـادّة ة 4 :  : ال تـعــتـبــر اHـلـوثــات وبـقــايـا اHـبــيـداتr بـأي
حال من األحوالr كمضافات غذائية.

5 :  : يــجب أن يــســتــوفـي اســتــعــمــال اHــضــافــات اHـاداHـادّة ة 
الغذائية الشروط اآلتية : 

rاحلفاظ على القيمة الغذائية للمادة الغذائية  -
rاعتبارها كمكون ضروري في أغذية احلمية  -

-  حتــــســــW حــــفظ أو تــــثــــبـــــيت اHــــادة الــــغــــذائــــيــــة أو
خــصــائـصــهــا الــذوقـيــة الــعـضــويــةr بـشــرط أن ال تــغــيـر من
طــبـيــعـة اHــادة الـغــذائـيــة أو نــوعـيــتـهــا بـصــورة من شـأنــهـا

rستهلكHتغليط ا
-  اسـتعـمالهـا كمـادة مسـاعدة في مـرحلـة معـينة من
عـمـلـيـة الـوضع لالسـتـهالك بـشـرط أن ال  يـكـون اسـتـعـمـال
اHـضـاف الــغـذائي إلخـفـاء مــفـعـول اسـتـعــمـال اHـادة األولـيـة

ذات نوعية رديئة  أو مناهج تكنولوجية غير مالئمة.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : ال �ـــكن أن تـــوضع لالســـتـــهالك وتـــدمج في
اHــواد الــغــذائــيــة بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة إال
اHــضــافـــات الــغــذائـــيــة اHــدرجـــة في اHــلـــحق األول اHــذكــور
أدنــــاه وحــــسب شــــروط االســــتــــعــــمـــــال احملــــددة في اHــــلــــحق

الثالث اHذكور أدناه واHرفقW بأصل هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : حتــدد الــتــركــيــزات الــقـــصــوى لــلــمــضــافــات
الـغذائـيـة لـلـمنـتـوج الـنـهائـي بـالـشكـل الــذي يـستـهلك به
وكـــمـــا  هــو مـــبــW فـي اHــلـــحق الــثـــالث اHـــرفق بـــأصل هــذا

اHرسوم.

8 :  : يـجـب أن تــسـتــوفــي اHــضــافــات الــغــذائــيـة اHـاداHـادّة ة 
اHنصوص عليها فـي اHـادة 6 أعــاله مـواصفات التعريـف
والنـقــاء احملــددة فـي اHقايـيس اجلزائـريةr وفي حـالة عدم
وجـودهـا تــسـتـعــمل اHـقـايــيس اHـعـمــول بـهـا عـلـى اHـسـتـوى

الدولي.

9 :  : ال �ـــكن أن تــــدمج في اHــــواد الـــغـــذائـــيـــة إال اHــاداHــادّة ة 
اHضافات الغذائية احلالل.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : زيادة عـلى حـاالت اإلضـافة اHـبـاشـرةr فإن
وجود اHـضاف الغـذائي �كن أن يـكون نتـيجـة حتويله من
اHـادة األولـيــة أو اHـكــونـات األخـرى اHــسـتـعــمـلــة في إنـتـاج

األغذية في حالة :
-  اســتــعــمـال اHــضــاف الــغـذائي اHــرخص بـه �ـوجب
rكونات األخرىHواد األولية أو اHرسوم في اHأحكام هذا ا
-  عــدم جتـاوز كــمــيــة اHـضــاف الــغــذائي اHــوجـود في
اHـواد األولية أو اHـكونات األخـرى التركـيز األقصى احملدد

rرسومHفي هذا ا
- عــــدم احــــتــــواء الــــغــــذاء الـــــذي حــــوّل إلــــيه اHــــضــــاف
الغـذائي عـلى  كمـية  من  هـذا األخـير تـفوق الـكـميـة التي
أدمـجت عن  طـريق  اسـتـعـمـال اHـواد األولـيـة أو اHـكـونات
األخرى ضـمن الـشروط الـتـكنـولـوجيـة اHالئـمة أو �ـراعاة
الطرق احلسنة   للصنع  وذلك طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : ال يـرخـص بـتــحـويل اHــضـاف الــغـذائي عن
طـريق مــادة أولـيـة أو مــكـون في اHـواد الــغـذائـيـة الــتـابـعـة

لألصناف اآلتية : 
-  مـســتـحـضـرات  الـرضع  ومـســتـحـضـرات األطـفـال
صــغـــار الــسـن  واHــســـتــحــضـــرات اHــوجـــهــة لـالســتـــعــمــاالت

rالطبية اخلاصة
- األغذية اHكملة للرضع واألطفال صغار السن.

اHاداHادّة ة 12 :  : إضافة إلى البـيانات اHنصوص عليها في
الـتنـظيم اHـعمـول به واHتـعلق بـإعالم اHسـتهـلكr يجب أن
حتوي اHـضـافـات الـغـذائـية اHـدمـجـة  في  اHـواد  الـغـذائـية
واHواد اHـوجـهـة إلى البـيع لـلـمـستـهـلك وبـطريـقـة مـقروءة

وواضحة على أغلفتها بيانات الوسم اآلتية : 

1- اHـضافات الغـذائية اHـدمجة في اHواد الـغذائية :- اHـضافات الغـذائية اHـدمجة في اHواد الـغذائية :

- اسم كل مضاف غـذائي  يجب أن يكون خاصا غير
جنـيس و/أو رقـمه في النـظـام الدولي  لـلـترقـيم مـتبـوعا

rبوظيفته التكنولوجية
- عـــبــارة " ألغـــراض غــذائـــيــة " أو أيـــة إشــارة أخــرى

rاثلة¢
- الـكـمـية الـقـصوى لـكل مـضـاف غذائـي أو مجـمـوعة

مضافات غذائية اHعبر عنها بـما يأتي : 

* قـــيــاس الــوزن بـــالــنــســـبــة لــلــمـــضــافــات الـــغــذائــيــة
r الصلبة
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* قـــيــاس الـــوزن أو احلـــجم بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــضـــافــات
rالغذائية السائلة

* قـــيــاس الـــوزن أو احلـــجم بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــضـــافــات
 rالغذائية شبه الصلبة أو اللزجة

rحسب  مبدأ الطرق احلسنة للصنع *
- عـنــد  وجـود مـضــافـW غـذائــيـW أو أكــثـر في اHـادة
الغذائية فـإنه يجب أن تبيّن أسماؤها في قائمة  مرقمة
 بـــالـــتـــرتـــيب الـــتـــنـــازلي حـــسب  كـــتـــلـــتـــهـــا بـــاHــقـــارنـــة مع

rاحملتوى اإلجمالي  للمادة الغذائية
- في حــالـة اسـتـعــمـال مـزيج من اHــواد اHـعـطـرة فـإن
إظــهـار اسـم كل مـعــطــر لــيس ضــروريـا و�ــكن  اســتــعــمـال
التـسمية اجلـنيسـةr " عطر" أو " مـعطر" بـشرط  أن تكون

مصحوبة ببيان طبيعة العطر.

�ـكن أن تـتـبع عـبـارة " عـطـر" أو " مـعـطـر" بـأوصـاف
Wمختلفـة وال سيما " طبيـعي " أو"  اصطناعي " أو االثن

rحسب احلالة rمعا
- في حــــالـــة احـــتــــواء احملـــلـــيــــات اHـــدمـــجــــة في اHـــواد
الـغــذائـيــة عـلـى الـبـولــيـوالت  و/أو األســبـارتــام و/أو مـلح
األسبارتام _ األسيسولفامr يجب أن يحتوي  الوسم على

 التنبيهات اآلتية :
* بـولــيـوالت : " �ـكن أن يــسـبب اسـتـهـالكـهـا اHـفـرط

r" آثارا مليّنة
* أســــبـــارتــــام / مــــلح أســــبـــارتــــام - أســــيـــســــولــــفـــام :

 r"Wحتتوي على مصدر الفينيالالن"
- عبارة " ال يـنصح بتنـاوله من طرف األطفال " في

rحالة استعمال احملليات
- عــبــارة " ال يــنــصح بــتــنـاولـه من طــرف األشــخـاص
ذوي احلـسـاسـيــة و/ أو احلـسـاسـيـة اHـفــرطـة من اHـضـافـات

الغذائية ".

2- اHــضـافــات الـغــذائـيــة اHـعــبـأة مــسـبـقــا الـتـي تـبـاع- اHــضـافــات الـغــذائـيــة اHـعــبـأة مــسـبـقــا الـتـي تـبـاع

بالتجزئة : بالتجزئة : 
- اسم كل مـــضــاف غـــذائي  يــجـب  أن  يــكـــون خــاصــا
وغيـر  جنيس  ويـكون رقمـه في النظـام الدولي للـترقيم

rمتبوعا بوظيفته التكنولوجية
rضاف الغذائيHطبيعة ا -

- عـــبــارة " ألغـــراض غــذائـــيــة " أو أيـــة إشــارة أخــرى
rاثلة¢

- الكمية الـقصوى لكل مضـاف  غذائي  أو مجموعة
 مضافات غذائية معبر عنها بـما يأتي :

* قـــيــاس الــوزن بـــالــنــســـبــة لــلــمـــضــافــات الـــغــذائــيــة
   rالصلبة  غير تلك التي تباع في شكل صفائح

* قـــيــاس الـــوزن أو احلـــجم بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــضـــافــات
r الغذائية السائلة

* قـــيــاس الـــوزن أو احلـــجم بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــضـــافــات
rالغذائية شبه الصلبة أو اللزجة

rـــعـــبــأةHقـــيــاس الـــوزن مـع بــيـــان عـــدد الـــصـــفـــائح ا *
بالنسبة للمضافات الغذائية في شكل صفائح.

- عـنــد وجـود مـضــافـW غـذائــيـW أو أكـثــر في مـزيج
من اHضافات الـغذائيةr فإنه يجب أن تبيّن أسماؤها في
قــائـــمـــة مـــرقــمـــة بـــالـــتــرتـــيب الـــتـــنــازلـي حـــسب كـــتــلـــتـــهــا

rقارنة مع  احملتوى اإلجمالي للمزيجHبا
rــعــطـرةHـواد  اHفي حــالــة  اسـتــعــمــال  مـزيج  مـن ا -
فــــإن  إظــــهــــار  اسم  كـل مــــعــــطــــر لــــيس ضــــروريــــاr و�ــــكن
استـعـمال الـتـسمـيـة اجلـنيـسـةr "عطـر" أو" مـعطـر" بـشرط

أن  تكون مصحوبة  ببيان  طبيعة العطر.
 �ـكن أن تـتبع عـبـارة " عطـر" أو " مـعطـر" بـأوصاف
Wمـخـتلـفـة وال سيـمـا " طـبيـعي" أو" اصـطنـاعي " أو االثـن

rمعا حسب احلالة
r"عبارة " حالل -

-  يـجب أن  يـحـتــوي  وسم  مـحـلـيــات  اHـائـدة الـتي
حتـتــوي  عــلى  الــبــولــيــوالت  و/أو األســبــارتـام و/أو مــلح

األسبارتام - األسيسولفامr التنبيهات اآلتية :
* بـولــيـوالت : " �ـكن أن يــسـبب اسـتـهـالكـهـا اHـفـرط

r" آثارا مليّنة
* ســــبــــارتــــام / مــــلح أســــبــــارتــــام - أســــيــــســــولــــفــــام :

 ."Wحتتوي على مصدر الفينيالالن"
- عـــبــارة " ال يـــنــصح بـــتــنـــاوله من طـــرف األطــفــال "

rائدةHبالنسبة حملليات ا
- عــبــارة " ال يــنــصح بــتــنـاولـه من طــرف األشــخـاص
ذوي احلـسـاسـيــة و/ أو احلـسـاسـيـة اHـفــرطـة من اHـضـافـات

الغذائية ".

وبـالنسـبة للـمضـافات الغـذائية اHـوجهـة للصـناعات
الــغـذائـيــةr �ـكن أن تــظـهـر الــبـيـانــات " حالل " و" طـبــيـعـة
اHـضـاف الــغـذائي " عـلى غـالف الـتـوضـيـب أو في الـوثـائق

اHرفقة باHنتوج .

اHـاداHـادّة ة 13 : : حتـدد قائـمـة اHـضـافات الـغـذائـيـة اHرخص
بها وتعريفاتـها ووظائفها التكنولوجية وكذا أرقامها في
الــنـظــام الـدولي لــلـتــرقــيم في اHـلــحق األول اHــرفق بـأصل

هذا اHرسوم.
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اHـاداHـادّة ة 14 :  : حتـدد قــائــمـة أصــنــاف األغـذيــة الــتي �ـكن
أن تـدمج فـيـهـا اHـضــافـات الـغـذائـيـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في
اHــــادة 6 أعـالهr  في اHـــــلـــــحق الـــــثـــــاني اHـــــرفق بـــــأصـل هــــذا

اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 15 : : حتــدد قــائـــمــة اHــضــافــات الـــغــذائــيــة الــتي
�ـكن دمـجـها في اHـواد الـغـذائـيـة r وكذا حـدودهـا الـقـصوى
اHـــرخص  بــــهـــاr   في اHـــلــــحق الـــثــــالث اHـــرفـق بـــأصل هـــذا

اHرسوم .

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : تـــوضـع نـــسـخ من اHـالحق األول والــــثـــاني
والـثـالث اHـرفقـة بـأصل هـذا اHـرسـوم وكذا حتـيـيـنـها حتت
الــتــصــرفr عــلى مــســتــوى اHــديــريــات اجلــهــويــة لــلــتــجــارة
واHـديريـات الـوالئـية لـلـتـجارة واHـركـز اجلـزائري Hـراقـبة
الــنـــوعــيـــة والــرزم وغــرف الـــتــجــارة والـــصــنـــاعــة واHــوقع
اإللـــكـــتـــرونـي الـــرســـمي  لـــوزارة الـــتـــجـــارة  عـــلى شـــبـــكـــة

األنترنيت.

اHاداHادّة ة 17 :  : يعاقب على مـخالفات أحـكام هذا اHرسوم
طبـقا للتـشريع اHعـمول بهr وال سيـما أحكـام القانون رقم
09-03 اHـؤرخ في 29 صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبــرايـر

سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 18 :  : تـسـري أحـكـام هــذا اHـرسـوم بـعـد سـنـة من
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

rـرسـومHـادّة ة 19 :  : تــلـغى كل األحــكـام اخملـالــفـة لـهــذا اHـاداHا
وال ســيــمـــا مــنــهــا أحـــكــام اHــرســوم الــتـــنــفــيــذي رقم 25-92
اHؤرخ في 8 رجب عام 1412 اHوافق 13 ينـاير سـنة 1992

واHذكور أعاله.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 15 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ خ في في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـكـلمـكـلّف بــالـدف بــالـدّراسـات والـتـلـخـيص بـوزارة الـداخـلـيـةراسـات والـتـلـخـيص بـوزارة الـداخـلـيـة

واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّــيـد نــصـر الــدين ديـبــونr بـصــفـته مــكـلّــفـا بــالـدّراسـات

والتلخيص بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

باHديرية العامة للحماية اHدنية.باHديرية العامة للحماية اHدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّــيــدين اآلتي اســمــاهــمــا بــاHــديــريــة الــعــامــة لــلــحــمــايـة

اHدنــية :
- حــســـــW ســعــــــوديr بــصــفــتـــه مــفــتــشـــاr إلحــالــتـه

rعـلى التّقـاعـد
- مـــحـــمـــد أمــقـــران مـــجـــقـــانr بـــصـــفـــته نـــائـب مـــديــر

لالحصائيات واإلعالم.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مدير احلماية اHدنية في والية قاHة.مدير احلماية اHدنية في والية قاHة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
rـــــوافق 19 أبــــريـل ســــنــــة 2012 تــــنـــــهىHاألولى عـــــام 1433 ا
ابـتـداء من 16 أكـتـوبـر سـنـة r2011 مـهـام الـسّــيـد عـبـد الـلّه
دبشr بــصــفــتـه مــديــرا لــلــحــمــايــة اHــدنــيــة في واليــة قــاHــة

بسبب الوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـــديــــرين لــــلــــمـــواصـالت الــــسمـــديــــرين لــــلــــمـــواصـالت الــــسّـــلــــكــــيـــة والـالـــلــــكــــيـــة والـالّســـلــــكــــيـــةســـلــــكــــيـــة

.Wالوطنية في واليت.Wالوطنية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّيـدين اآلتي اسمـاهما بـصفـتهـما مـديرين لـلمواصالت
rWاآلتـيـتـ Wالـسّــلـكـيـة والالّسـلـكــيـة الـوطـنـيـة فـي الـواليـتـ

لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
rفي والية جيجل rعبد النور شيخ -

- جمال الدين سماشr في والية وهران.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مديرين للتقنW والشؤون العامة  في الواليات.مديرين للتقنW والشؤون العامة  في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
اآلنــســتــW والــسّــيــد اآلتــيــة أســمــاؤهم بــصــفــتــهم مــديــرين
للـتقـنW والـشؤون الـعامـة في الواليـات اآلتيـةr لتـكليـفهم

بوظائف أخـرى :

rةHفي والية قا rزبيدة شرفي -

rفي والية ميلة rخديجة صيفي -

- حميدة حسوناتr في والية خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 27  جـمادى األولى عام  جـمادى األولى عام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 تـتضـمr تـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

رؤسـاء دوائر.رؤسـاء دوائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
السّيدين اآلتي اسمـاهما بصفتـهما رئيسي دائــرتW في

: Wاآلتيت Wالواليت

- والية اجللفة :- والية اجللفة :

rدائرة بيرين : أحمد بوسعيد -

- والية سكيكدة :- والية سكيكدة :

- دائرة احلـــروش : سـمــير شيبــانيr إلحالتـه
عـلى التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّــيـد فـتــحي بـــوزايــدr بـصــفـتــه رئـيس دائــــرة الـبـــرج

في والية معسكرr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــــسّــــيـــــد الــــعـــيـــاشي مـــرابطr بـــصــفـــته رئـــيـــســا لـــدائــرة

حاسي معمش في والية مستغا°.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مديرين للنقل في الواليات.مديرين للنقل في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
السّادة اآلتـــية أسـمــاؤهم بصفتـهـم مديـــرين للنّقــل في

الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rفي والية تبسة r°نصر الدين بن غا -

rفي والية سطيف rفريد خليفي -

- مليك جوينيr في والية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بوزارة الفالحة - سابقا.نائب مدير بوزارة الفالحة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيـد أحـمـد شـوقي الـكـر¬ بـوغـالمr بـصـفـته نـائب مـديـر
لـلــصــحـة احلــيـوانــيــة بـوزارة الــفالحــة - سـابــقـاr لــتــكـلــيـفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرمرسـومـان رئـاسـيـان مـؤرّخان في خان في 27  جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1433 اHــوافق  اHــوافق 19  أبـــريل ســـنـــة   أبـــريل ســـنـــة r2012 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

.Wإنهاء مهام مديرين للتجارة في واليت.Wإنهاء مهام مديرين للتجارة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
السّيد عبـد احلق بازينr بصفته مديرا للتجارة في والية

البويرةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيـد ابـراهـــيم تــاولــيـلـيتr بـصـفـتـه مـديـــرا لـلـتـجـــارة

في والية سطيفr لتكليفه بوظيفة أخـرى.



24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2430
16 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـــديـــرين لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــةمـــديـــرين لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــة

والصوالصّناعة التقليدية في الواليات.ناعة التقليدية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـــسّــيـــدة والـــسّــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتـــهم مـــديــرين
للـمؤسـسـات الصّـغيـرة واHـتوسـطة والـصّـناعـة التـقـليـدية

في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :
rفي والية البليدة rلطفي رزوق -

rفي والية تيزي وزو rباية هريوك -
rفي والية اجللفة rعمر حموتي -

rفي والية سطيف rعبد الرحمان فخار -
rةHفي والية قا rعبد الرحمان عايش -

rفي والية عنابة rعبد الوهاب عمامرة -
rفي والية ورقلة rعبد العزيز حروز -

rفي والية برج بوعريريج rنصر الدين فارح -
rفي والية الطارف rعيسى بلوافي -

- أمحمد قفافr في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
اHـديــر الـعــاماHـديــر الـعــامّ لـلـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـرقــيـة احلــظـائـر لـلـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـرقــيـة احلــظـائـر

التكنولوجية وتطويرها.التكنولوجية وتطويرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
السّـيـد سيـد أحـمد كـركـوشr بصـفـته مـديرا عـامـا للـوكـالة
rالــوطـنــيـة لــتـرقــيـة احلــظـائــر الـتــكـنــولـوجــيـة وتــطـويــرهـا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ rيـــتـــضــــم r2012 ــــوافق 19 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا

مديرين للتقنW والشؤون العامة في الواليات.مديرين للتقنW والشؤون العامة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمــــوجـــب مـــــرســــــوم رئــــــاســـيّ مــــــؤرّخ فــــي 27
جـــــــمــــــــادى األولــى عـــــــام 1433 اHــــــــوافــــق 19 أبــــــــريـــل

ســــنــــة 2012 تــــعـــــيــّن اآلنــــســــتـــــان والــــسّــيـــدان اآلتــيــة
أســــمــــاؤهم مــــديــــرين لــــلــــتــــقـــنــــW والــــشــــؤون الــــعـــامــــة في

الواليات اآلتـية :
rةHفي والية قا rخديجة صيفي -

rفي والية الطارف rزبيدة شرفي -
rفي والية ميلة rحميدة حسونات -

- عبد اللطيف شاكر غولr في والية خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
مـــديــــرين لــــلــــمـــواصـالت الــــسمـــديــــرين لــــلــــمـــواصـالت الــــسّـــلــــكــــيـــة والـالـــلــــكــــيـــة والـالّســـلــــكــــيـــةســـلــــكــــيـــة

الوطنية في الواليات.الوطنية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـسّــادة اآلتـيــة أسـمــاؤهم مـديــرين لـلــمـواصالت الــسّـلــكـيـة

والالّسلكية الوطنية في الواليات اآلتـية :
rفي والية جيجـل rجمال الدين سماش -

rفي والية وهران rعبد النور شيخ -
- العربي بلواحدr في والية إيليزي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

رئيس دائرة اHعذر في والية باتنة.رئيس دائرة اHعذر في والية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــسّـيــد فــتـــحي بـــــوزايــدr رئــيــســـا لــــدائـــــرة اHــعـــــــذر

فـي والية باتنـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

األمW العاماألمW العامّ جمللس قضاء الوادي. جمللس قضاء الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــسّـــيــد أحـــمـــد عــبـــد الــنـــور عـــــواديr أمــيـــنــا عـــامـــا جملــلس

قضــاء الـوادي.



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
16 مايو  سنة   مايو  سنة  2012 م م

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
مكلمكلّف بالتفتـيش في اHفتشية اجلهـوية للمفتشيةف بالتفتـيش في اHفتشية اجلهـوية للمفتشية

العامة للماليالعامة للماليّة بوهران.ة بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـسّـيـد مـحـمــد كـمــال الــديـن جـعـفـــرr مـكـلّفــا بـالـتـفـتــيش
في اHفتشية اجلهوية للمفتشية العامة للماليّة بوهران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

مديرين للنمديرين للنّقـل في الواليات.قـل في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
السّــادة اآلتــيـة أسماؤهم مديــرين لـلنّقــل فـي الواليـات

اآلتـية :
rفي والية باتنة rمليك جويني -

rفي والية سطيف r°نصر الدين بن غا -
rفي والية قسنطينة rفريد خليفي -

- محمد الشريف شريحr في والية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

مدير التربية في والية غرداية.مدير التربية في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـــسّـــيـــد جــيـالني عـــز الــديـنr مـــديــرا لـــلـــتـــربـــيــة فـي واليــة

غـردايـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
مـــــديـــــر اHــــصـــــالـح الــــبـــــيـــــطــــريـــــة بـــــوزارة الــــفـالحــــةمـــــديـــــر اHــــصـــــالـح الــــبـــــيـــــطــــريـــــة بـــــوزارة الــــفـالحــــة

والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــسّــيــد أحــمــد شــوقـي الــكــر¬ بــوغــالمr مـــديــرا لــلــمــصــالح

البيطرية بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني واألسرة.نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 تــــــعـــــيّن
الــسّــيــدة نــصـــيــرة بــوخــاريr نــائــبــة مــديــر إلعــانــة األســرة

ومرافقتها ودعمها بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

اHدير اجلهوي للتجارة بورقلة.اHدير اجلهوي للتجارة بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــسّـــيـــد ابــراهـــيم تـــاولـــيــلـــيتr مـــديـــرا جــهـــويـــا لــلـــتـــجــارة

بـورقلــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

مدير التجارة في والية سطيف.مدير التجارة في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــــسّـــيــــد عـــبــــد احلق بــــازينr مــــديـــرا لــــلـــتــــجــــارة في واليـــة

سطـيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

مفتش بوزارة السياحة والصمفتش بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـسّـيـد مـحـمـد قيـزr مـفـتـشـا بـوزارة السـيـاحـة والـصّـنـاعة

التقليديـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
رئــيــســة دراســات بــوزارة الــصرئــيــســة دراســات بــوزارة الــصّــنــاعــة واHــؤســسـاتــنــاعــة واHــؤســسـات

الصالصّغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.غيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 تــــــعـــــيّن
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الــــسّــــيــــدة حـــفــــيــــظــــة خــــدوشيr رئــــيــــســــة دراســـات بــــقــــسم
الـــصـــنــاعـــات الـــثـــقـــيــلـــة بـــوزارة الـــصّـــنــاعـــة واHـــؤســـســات

الصّغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
مــــديــــريـن لــــلــــصمــــديــــريـن لــــلــــصّــــنــــاعــــة واHـــــؤســــســــات الــــصــــنــــاعــــة واHـــــؤســــســــات الــــصّــــغــــيــــرةــــغــــيــــرة

واHتوسطة وترقية االستثمار في الواليات.واHتوسطة وترقية االستثمار في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 تــــــعـــــيّن
الـسّـيــدة والـسّـــادة اآلتـــيـة أســمـاؤهم مـديـــرين لــلـصّـنـاعـة
واHـؤسـســات الـصـغــيـرة واHـتــوسـطـة وتــرقـيـة االســتـثـمـار

فـي الواليـات اآلتـية :
rفي والية أدرار rعبد الرحمان عايش -

rفي والية البليدة rباية هريوك -
rفي والية تبسة rعبد الرحمان فخار -

rفي والية سطيف rعيسى بلوافي -
rفي والية عنابة rنصر الدين فارح -

rديةHفي والية ا rلطفي رزوق -
rفي والية معسكر rأمحمد قفاف -

rفي والية ورقلة rعبد العزيز حروز -
rفي والية برج بوعريريج rعبد الوهاب عمامرة -

- عمر حموتيr في والية النعامة.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
مـكــلمـكــلّـفـW بـالــدـفـW بـالــدّراسـات والـتــلـخـيص بــوزارة الـبـريـدراسـات والـتــلـخـيص بــوزارة الـبـريـد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـسّـيدان اآلتي اسـمـاهمـا بـوزارة البـريـد وتكـنـولوجـيات

اإلعالم واالتصال :
- ســـــيـــــد أحـــــمـــــد كـــــركـــــوشr مـــــكـــــلّـــــفـــــا بـــــالـــــدّراســـــات

rوالتلخـيص
- عــــــــــزوز أونــــــــــوغـيr مــــــــكــــــــلّـــــــــفــــــــا بـــــــالــــــــدّراســــــــات
والتلخــيصr مسؤوال عن اHكـتب الوزاري لألمن الداخلي

في اHؤسســة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 19  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

نونوّاب مديرين بوزارة االتصـال.اب مديرين بوزارة االتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 تــــــعـــــيّن
الـــسّــيـــدة والــسّـــيــدان اآلتــــيـــة أســمـــاؤهم نــوّاب مـــديــــرين

بوزارة االتصـال :
rنائبة مدير للتكوين rفوزية بن دالي -

rWنائب مدير للمستخدم rمحمد مشدن -
- رضوان ذبيحr نائب مدير للوسائل العامة.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة االستشراف وزارة االستشراف واالحصائياتواالحصائيات

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 21  شــــو  شــــوّال عــــام ال عــــام 1432
اHـوافق اHـوافق 19 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة r 2011 يـتـضـم r يـتـضـمّن تـنـظيمن تـنـظيم
اإلدارة اHـــــــــــركــــــــــــزيـــــــــــة لـــــــــــوزارة االســــــــــــتـــــــــــشـــــــــــرافاإلدارة اHـــــــــــركــــــــــــزيـــــــــــة لـــــــــــوزارة االســــــــــــتـــــــــــشـــــــــــراف
Wواإلحــــــصــــــائــــــيــــــات فـي مــــــكــــــاتب و/ أو مــــــكــــــلــــــفــــــWواإلحــــــصــــــائــــــيــــــات فـي مــــــكــــــاتب و/ أو مــــــكــــــلــــــفــــــ

بالدراسات.بالدراسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Wإنّ األم
rاليةHووزير ا

rووزير االستشراف واإلحصائيات

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

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

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اHؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

rدير العامّ للوظيفة العموميةHيحدّد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-282 اHؤرّخ
في 8 ذي احلـجّـة عام 1431 اHـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنـة 2010
rالذي يحدّد صالحيات وزير االستشراف واإلحصائيات
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-283 اHؤرّخ
في 8 ذي احلـجّـة عام 1431 اHـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنـة 2010
واHـتـضــمّن تـنـظـيم اإلدارة اHــركـزيـة لـوزارة االسـتـشـراف

rواإلحصائيات
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 10 من اHـرسوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 10-283 اHـؤرّخ في 8 ذي احلــجّـة عـام 1431
rــــذكـــــــور أعالهHــــوافــق 14 نـــــوفــــمــــبـــــــر ســــنــــــة 2010 واHا
يــهــــدف هـذا الــقــرار إلى حتــديـد تــنــظـيم اإلدارة اHــركــزيـة
لــوزارة االســـتـــشـــراف واإلحــصـــائـــيــات فـي مــكـــاتب و/ أو

مكلفW بالدراسـات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـســــاعــد رؤســـاء الــدراســــات اHــذكـــورين
في اHوادّ 2 و3 و4 و5 من اHـرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 283-10
اHــؤرّخ في 8 ذي احلـــجّـــة عـــام 1431 اHــوافق 14 نـــوفـــمـــبــــر
سـنة 2010 واHـذكور أعالهr مـكلفـون بالـدراسات في حدود

مكلفW اثنW (2) بالدراسات لكل رئيس دراسات.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : تــــنـــظـم مـــديــــريـــة اHــــنـــظــــومـــات اإلعـالمـــيـــة
والتوثيق واألرشيفr كما يأتي :

rــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــمــنـــظـــومـــات اإلعالمـــيــةHا - rــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــمــنـــظـــومـــات اإلعالمـــيــةH1 - ا
وتتكون من ثالثة (3) مكـاتب :

rعلوماتيةHمكتب الشبكات والتجهيزات ا -
- مـــكــتب تــطـــويــر الــتــطـــبــيــقــات الـــتــقــنــيـــة لــبــنــوك

rعطيات وتأمينهاHا
- مكتب صيانة التجهيزات اHعلوماتية.

2 - اHديرية الـفرعية للتوثيق واألرشيفr  - اHديرية الـفرعية للتوثيق واألرشيفr وتتكون
: (2) Wمن مكتب

rمكتب التوثيق -
- مكتب األرشيف.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تــــنـــظـم مـــديــــريـــة الــــتـــنــــظـــيـم والـــدراســـات
القانونية والتعاونr كما يأتي :

1 - اHـديــريـــة الـفـــرعـــــيـة لـلــتـنـظــــــيمr  - اHـديــريـــة الـفـــرعـــــيـة لـلــتـنـظــــــيمr وتــتـكــــــون
: (2) Wمـن مكتبـ

rمكتب إعداد مشاريع النصوص القانونية -
- مـــكـــتـب إبـــداء اآلراء واHالحــــظـــات حـــول مــــشـــاريع

النصوص القانونية.

2 - اHديـريـة الفـرعـية لـلـشؤون الـقـانونـيةr  - اHديـريـة الفـرعـية لـلـشؤون الـقـانونـيةr وتـتكون
: (2) Wمن مكتب

rنازعاتHمكتب شؤون ا -
- مــكـــــتب اHــســـــــاعــــدة اإلداريـــــــة والــقـــانـــــونـــــيــة

فــي شـؤون اHنـازعـات.
3 - اHــديـــريـــة الـــفـــرعــــــيـة لـلــتـعـــــاونr  - اHــديـــريـــة الـــفـــرعــــــيـة لـلــتـعـــــاونr وتــتـكــــون

: (2) Wمــن مكتبـ
rمكتب التعاون الثنائي -

- مكتب التعاون اHتعدد األطراف.

rــــادّة ة 5 :  : تــــنـــظــــم مـــديـــــريــــــة اإلدارة والـــــوســــــائلHــــاداHا
كمــا يأتي :

rوالــتــكـوين Wــديـريــة الــفــرعــيـة لــلــمــســتـخــدمــHا - rوالــتــكـوين Wــديـريــة الــفــرعــيـة لــلــمــســتـخــدمــH1 - ا
وتتكون من ثالثة (3) مكـاتب :

rWستخدمHمكتب تسيير ا -
rمكتب تسيير مستخدمي التأطير -

- مكتب التكوين.
2 - اHديرية الفـرعية للميزانية واحملاسبةr  - اHديرية الفـرعية للميزانية واحملاسبةr وتتكون

من ثالثة (3) مكـاتب :
rيزانيةHمكتب تقديرات ا -

rمكتب احملاسبة -
- مكتب الصفقات العمومية.

3 - اHـديـريـة الـفـرعــيـة لـلــوسـائل الـعـامــةr  - اHـديـريـة الـفـرعــيـة لـلــوسـائل الـعـامــةr وتـتـكـون
: (2) Wمن مكتب

rمتلكات والتجهيزاتHمكتب تسيير ا -
- مكتب الصيانة واحلفظ.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 شـــوّال عــام 1432 اHــوافق 19
سبتمبرسنة 2011.

وزير االستشراف واإلحصائياتوزير االستشراف واإلحصائيات
حميد الطمارحميد الطمار

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 6  شـــــو  شـــــوّال عــــام ال عــــام 1432
اHــوافــق اHــوافــق 4  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة   ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة r2011 يــحـــدr يــحـــدّد قــائـــمــةد قــائـــمــة
صــفــقــات الــدصــفــقــات الــدّراســات والــلــوازم واخلــدمــات اخلــاصــةراســات والــلــوازم واخلــدمــات اخلــاصــة

التي ال تستلزم اللجوء إلى مناقصة.التي ال تستلزم اللجوء إلى مناقصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير اجملاهدين
rاليّةHووزير ا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rـتمّمHـعدّل واHا rتـضمّن تـنظـيم الصـفقــات العـمومــيةHوا

rادّة 44 منـهHال سيّما ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-295 اHؤرّخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اHـوافق 24 غــشت سـنـة 1991 الـذي

rتمّمHعدّل واHا rيحدّد صالحيات وزير اجملاهدين
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 44 من اHـرسوم
الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10-236 اHـــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عـــــام 1431
اHـــــوافق 7 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2010 واHــــــتـــــضـــــمّن تــــــنـــــظـــــيم
الـــصــفــقــــات الـــعــمــومــيـــةr يــهــدف هــذا الـــقــرار إلى حتــديــد
قــــائــــمـــــة صــــفــــقــــــات الــــدّراســــــات والــــلــــــوازم واخلــــدمــــات
اخلـــاصـــة بـوزارة اجملـاهـدينr الـتي ال تـســتـلــزم طـبـيـعـتـهــا

اللجــوء إلى مناقصـة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : حتــــــدّد قـــــائــــــمــــــــة صــــــفـــــقــــــــات الــــــدّراســـــات
واللــوازم واخلـدمــات اخلاصــة اHذكــورة في اHادّة األولى

أعالهr كـما يأتي :
- صــــفـــقـــات تــــقـــد¬ اخلـــدمــــات اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــتـــنــــظــــيم
الـــــعـــــــروض والــــــنـــــدوات واHـــــؤتـــــمـــــــرات واHـــــلـــــتـــــقـــــــيـــــات

rالـوطنــية والدولـية
- صـــفــقــــات تـــقــــــد¬ اخلــدمـــــات اHـــتــعـــلـــقــــة بـــإحـــيــاء
األيـــام الــتـاريـخـيــة واألعـيـاد الـوطــنـيـة اHـرتــبـطــة بـثــورة

أوّل نوفمبر 1954.

- صــفــقــات الــدّراسـات اHــتــعــلّــقـة بــتــنــظــيم اHــعـارض
rومصاريفها

- صـفـقات تـقد¬ اخلـدمات اHـتـعلـقة بـاألعـمال الـفنـية
rواحلرفية واللوحات واجلداريات التاريخية

- صــفـــقـــات الــلـــوازم اHـــتــعـــلـــقـــة بــاقـــتـــنــاء الـــلـــوحــات
واألشياء التذكاريـة اHرتبطة باHقاومـة الشعبية واحلركة

r1954 الوطنية وثورة أوّل نوفمبر
- صـــفـــقـــات الـــلـــوازم اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــاقـــتـــنـــاء األوســـمــة

rولواحقها وكذا الهدايا والهبات األخـرى
- صـــفــقـــــات تــقـــد¬ اخلـــدمــات اHـــتـــعــلـــقــة بـــعـــمــلـــيــات
اإلنـــتــــاج والـــنـــشــــر والـــطــــبع وإعــــادة الـــطـــبـع والـــتــــرجـــمـــة
والــــتـــــوزيع ونـــــسـخ األعــــمـــــــال الــــتــــاريــــخــــيـــــة والــــفــــنــــيــــة

rوالسمعـية البصـريـة
- صــفـــقــات الـــدّراســات وتـــقــد¬ اخلـــدمــات اHـــتــعـــلــقــة

rبإجناز األفالم واألشرطة الوثائقية التاريخية
- صــــفـــــقــــات تــــقــــد¬ اخلــــدمــــات اHــــتــــعــــلــــقــــة بــــاإليــــواء
واإلطــعــــام وكــراء مــكــاتـب وقــاعــات اHــؤتــمــرات ووســائـل

rالنقـل اخملتلفـة
- الــــصـــفــــقــــات اHـــتــــعـــلــــقــــة بـــالــــنـــقـل الـــبــــري واجلـــوي

rوذوي احلقوق WعطوبHوالبحري لفائدة اجملاهدين ا
- صــفـــقــات الـــدّراســات والـــلــوازم وتـــقــد¬ اخلـــدمــات
اHــتــعــلــقـــة بــتــحــضــيــر وتـــنــظــيم عــيــد االســـتــقالل وتــشــمل

النشاطات اآلتـية :
rالنشاطات الثقافية والفنية *

rاإلعالم واإلشهار *
rسابقات العلميةHالنشاطات الرياضية وا *

* تــــــنـــــظــــــيـم الــــــعــــــروض واHــــــؤتــــــمــــــرات والــــــنـــــدوات
rلتقيات الوطنية والدوليةHوا

* اإليــــــــواء واإلطـــــــعــــــــام وكـــــــراء مــــــــكــــــــاتب وقــــــــاعـــــــات
rؤتمرات ووسائل النقل اخملتلفةHا

* اقـــتـــنـــاء األعــمـــال اHـــتـــعـــلـــقـــة بــالـــلـــوحـــات الـــفـــنـــيــة
rواجلداريات التاريخية

* اإلصـــــداراتr ال ســـــيّــــــمـــــا الـــــطــــــبع وإعـــــادة الــــــطـــــبع
والــنـشــر واالقـتــنـاء والــتـوزيـع وتـرجــمـة األعــمـال الــفـنــيـة

rوالثقافية والتاريخية
* نــسخ األعــمــال الــتــاريــخــيــة والــفــنــيــة والــســمــعــيـة

rالبصرية
rاإلجنازات السمعية البصرية *

* احلج والعمـرة.
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- صـفقات تقـد¬ اخلدمات اHتـعلقة بحـفالت االفتتاح
واالختتام اخلاصة باأليام التاريخية واألعياد الوطنية.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 6 شـــــوّال عــــام 1432 اHـــــوافق 4
سبتمبر سنـة 2011.

يــــلـــحـق ±ـــوذج مـن بـــطــــاقـــة الــــتـــســــجـــيل وبــــطـــاقــــيـــة
اHستثمرات الفالحية بهذا القرار.

4 :  : تــمــسـك بــطــاقــيــة اHــســتــثــمــرات الــفالحــيــة اHـاداHـادّة ة 
وحتW على مـستـوى كل مديـرية والئـية لـلديـوان الوطني

لألراضي الفالحية.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : �ـــنح لــــلـــمــــســـتــــثـــمــــرة الـــفـالحـــيــــةr �ـــجـــرد
تــسـجــيــلـهــاr تـرقــيم يــتــكـون من ســبــعـة عــشـر ( 17 ) رقـمـا

وحرفا واحدا ( 1 ) يفصّل على النحو التالي :
- الوالية مقـر اHستثـمرة ( رقمr( 2 ) W من 01 إلى

48 ) : و. 01 -

- بـلــديـة انــتــمـاء اHــسـتــثــمـرة ( رقــمـr( 2 ) W من 01
إلى 67 ) : ب. 01 -

- الطـبيعـة القـانونـية للـمسـتثـمرة : ملـكا لـلدولة أو
خاصة أو وقف ( رقمr( 2 ) W من 01 إلى 03 ) : ط. 01 -

- رقم اHـســتـثـمـرة في الـواليـة ( 5 أرقـامr من 00001
إلى 99999 ) : م. 00001 -

- نــــوع اHـــســــتــــثـــمــــرة ( فــــرديـــةr جــــمــــاعـــيــــةr أخـــرى )
(رقمr( 2 ) W من 01 إلى 03 ) : ص. 01 -

rمــنـطـقــة ذات اإلمكانـيات الفالحـية ( حرف واحد -
أ . ب . ت . ج ) م . أ

- الـنـشــاط الـغـالب ( رقـمـr( 2 ) W من 01 إلى 09 ) :
ن . غ. 01 -

- ســــنــة الـــتـــرقــيم ( رقـــمــr( 2 ) W من 11 إلى 99 ) :
س . 11 -

و 01  -  ب . 01 - ط 01  -  م . 00001 - ص . 01 -
م . أ . أ - ن . غ . 01 - س . 01

- و : الوالية.
- ب : البلدية.

- ط : الطبيعة القانونية لألرض.
- م : رقم تسلسل اHستثمرة في الوالية.

- ص : النوع.
- م : منطقة اإلمكانيات الفالحية.

- ن . غ : النشاط الغالب.
- س : سنة التسجيل.

6 :  : يـسلم الـديوان الـوطـني لألراضي الفالحـية اHاداHادّة ة 
في أجل ثالثW ( 30 ) يـومـا من تـاريخ تـرقـيم اHـسـتـثـمرة

الفالحيةr شهادة الترقيم باسم اHستثمرة الفالحية.
يلحق ±وذج من شهادة الترقيم بهذا القرار.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر¬ جوديكر¬ جودي

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 14 رجب ع رجب عــــام ام 1432 اH اHــــوافق وافق 16  ي  يــــونونــــيــــو
سنة سنة r2011 يتعلق ببطاقية اHستثمرات الفالحية.r يتعلق ببطاقية اHستثمرات الفالحية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإن وزير الفالحة والتنمية الريفية

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

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتمّمHعدّل واHا r1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 96 - 87 اHؤرخ
في 6 شــــوال عــــام 1416 اHــــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1996
rــتـضــمن إنـشــاء الــديـوان الــوطـني لـألراضي الـفالحــيـةHوا

rتمّمHعدّل واHا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 الــفـقـرة 3 . 1
من  اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ في 4 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة r1990 اHـعـدّل
واHــتــمّم واHـذكــور أعالهr يــهـدف هــذا الـقــرار إلى تــأسـيس
بـطـاقـيـة اHـسـتـثـمرات الـفالحـيـة وحتـديـد مـضـمـونـهـا وكذا

كيفيات مسكها وحتيينها.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تــتــشـكل بــطــاقــيـة اHــســتــثـمــرات الــفالحــيـة
بناء على اHعلومات اHسجلة واHتعلقة بكل مستثمرة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـوضع اHـعـلـومـات اHـشـكـلـة لـكل مـسـتـثـمـرة
في بطاقة تسجيل.
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اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـعـلم الـديـوان الـوطـني لألراضي الـفالحـيـة
لـلــواليـة اHـسـتـثـمـرين الـفـالحـيـW بـكل الـوسـائل بـضـرورة
تسجـيل مستـثمراتهـم الفالحيـة في بطاقـية اHسـتثمرات
الفالحـيةr ابـتداء من تـاريخ نشـر هذا الـقرار في اجلـريدة

الرّسميّة.

اHـادHـادّة ة 10 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 14 رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 16
يونيو سنة  2011.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

اHـاداHـادّة ة 7 :  : ال �ـكـن أن تـتــعـدى مــدة صالحــيـة الــتــرقـيم
عشر ( 10 ) سنوات. ويتم جتـديدها عند تاريـخ انقضائها

اHبW في الشهادة �بادرة من اHستثمر.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : في حـــالــة تـــغــيـــيــر الـــطــبـــيــعـــة الــقـــانــونـــيــة
لــلــمــســتــثــمــرة أو تــشــكــيــلــتــهــا الــبــشــريــة أو قــوامــهــا بــعـد
الترقيم أو تبـعا للخروج من الشيوع أو التنازل عن حق
االمتـيـاز أو أي ظرف قـانـوني آخـرr يجب عـلى اHـستـثـمر
أو اHستثـمرين اHعنيـrW خالل الثالثW يوما ( 30 ) التي
تـــلي الـــتــغـــيــيـــرr تــوجـــيه تــصـــريح إلى الـــديــوان الـــوطــني
لـألراضي الـفالحـيـةr مــقـر الـتـرقــيمr إلعالمه بـالــتـغـيـيـرات

احلاصلة.

اHـلحـق األولاHـلحـق األول
اجلمهورياجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة

وزارة الفالحة والتوزارة الفالحة والتّنمية الرينمية الريّفيفيّة
الديوان الوطني لألراضي الفالحيةالديوان الوطني لألراضي الفالحية
بطاقية تسجيل اHستثمرة الفالحيةبطاقية تسجيل اHستثمرة الفالحية

والية .............................والية .............................
بلدية ............................بلدية ............................
العنوان ........................العنوان ........................

رقم ترقيم اHستثمرة :رقم ترقيم اHستثمرة :

الوالية  -  البلدية  -  الطابع    -   رقم اHستــثمـرة  -  الصنف   -       منطقة         -      النشاط   -       سنة
                               القانوني                                                    ذات اإلمكانيات           الغالب         التسجيل

                                لألراضي                                                         الفالحية

1 - تاريخ التسجيل في ب - تاريخ التسجيل في بطاقية اHستثمرات الفالحية :طاقية اHستثمرات الفالحية :

2 - عقد االمتياز  - عقد االمتياز        عقد اHلكية عقد اHلكية         الدفتر العقاري الدفتر العقاري        عقد إيجارعقد إيجار        وثيقة أخرى وثيقة أخرى        
                                                                                                               للتوضيح.................................

- رقم .................................. محرر في 

- مشهر في احملافظة العقارية في                                                حتت رقم .........................

3 - اHساحة اإلجمالية للمستثمرة- اHساحة اإلجمالية للمستثمرة                    هكتار             آر            سنتيار

اHسقية منها :                  هكتار              آر             سنتيار

➯➯➯➯➯➯➯➯
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4 - استغالل األرض : - استغالل األرض :

أرض جرداء ( هكتار )
زراعة األشجار اHثمرة ( هكتار )

زراعة الكروم ( هكتار )
زراعة النخيل ( هكتار )

الزراعة في البيوت البالستيكية اHثمرة ( هكتار )
اHباني (م2)

5 - قوام األمالك السطحية ( عند الترقيم ) : - قوام األمالك السطحية ( عند الترقيم ) :

WالتعيWستغلةالتعيHساحة اHستغلةاHساحة اHا
( يجب حتديد الوحدة )( يجب حتديد الوحدة )

القدرة االستيعابيةالقدرة االستيعابية
( يجب حتديد الوحدة )( يجب حتديد الوحدة )

اHزروعات
- 1
- 2
ر -

مباني االستغالل
- 1
- 2
ر -

مباني تربية احليوانات
- 1
- 2
ر -

الزراعة في البيوت البالستيكية 
- 1
- 2
ر -

اHساكن 
- 1
- 2
ر -

جتهيزات الري
- 1
- 2
ر -
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6 - الغالب للمستثمرة : حسب قيمة اإلنتاج - الغالب للمستثمرة : حسب قيمة اإلنتاج

- احلبوب

- األشجار اHثمرة

- الكروم

- النخيل

- اخلضروات

- تربية احليوانات

- غيرها

7 - منطقة ذات اإلمكانيات الفالحية : - منطقة ذات اإلمكانيات الفالحية :

اإلحداثيات : خطوط العرض ....................... خطوط الطول ..................................

8 - القائمة االسمية للمستثمرين : - القائمة االسمية للمستثمرين :

تاريخ ومكان اإلزديادتاريخ ومكان اإلزدياداالسماالسماللقباللقب

9  - الطابع القانوني لألرض :  - الطابع القانوني لألرض : ملك وطني          ملك خاص            ملك وقفي
10  - صنف اHستثمرة :  - صنف اHستثمرة : فردية            جماعية             غيرها

01

02

03

04

05

06

07

دجبأ
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اDلحق الثاني
اDلحق الثاني

ت الفالحية
Pوذج بطاقية اDستثمرا

ت الفالحية
Pوذج بطاقية اDستثمرا

الوالية
الوالية

ب واسم
لق

ب واسم
لق

اDستثمر أو
اDستثمر أو
اDستثمرين
اDستثمرين

البلدية
البلدية

اDساحة
اDساحة

مراجعة
مراجعة

وثيقة شغل
وثيقة شغل

ض
األر

ض
األر

هكتار
هكتار

آرآر
سنتيار
سنتيار

رمز
رمز

الوالية
الوالية

رمز
رمز

البلدية
البلدية

الطابع
الطابع
القانوني
القانوني

الترقيم
الترقيم

سنة
سنة

الترقيم
الترقيم

الرقم
الرقم

التسلسلي
التسلسلي
للمستثمرة
للمستثمرة

ف
صن

ف
صن

اDستثمرة
اDستثمرة

منطقة
منطقة

ت
اإلمكانيا

ت
اإلمكانيا
الفالحية
الفالحية

رمز
رمز

النشاط
النشاط
ب
الغال

ب
الغال
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اHـلحـق الثالثاHـلحـق الثالث

اجلمهورياجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة

وزارة الفالحة والتوزارة الفالحة والتّنمية الرينمية الريّفيفيّة

الديوان الوطني لألراضي الفالحيةالديوان الوطني لألراضي الفالحية

شهادة الترقيمشهادة الترقيم
للمستثمرة الفالحيةللمستثمرة الفالحية

يشهد مدير الديوان الوطني لألراضي الفالحية لوالية ................................................................................. 

بــأن اHـســتـثـمــرة الـفالحــيـة الـكــائـنــة بـبـلــديـة ..................................................... واليـة ...................................
ذات مسـاحـة مـقدرة بـ ........................... هـكـتـار .......................... آر ........................ سنـتـيـارr اHـستـغـلـة من طرف
السـيد / الـسيدة ............................................................................. ( الـقائمـة أدناه) مرقـمة ببـطاقيـة اHستـثمرات
الفالحية طبقا للقرار الوزاري رقم ...................................... اHؤرّخ في ............................................................ 

حسب الترقيم اآلتي : .............................................................................................................................

تكون هذه الشهادة صاحلة من ............................................... إلى .............................................................

قائمة اHستثمرين :

............................ -

............................ -

............................ -

............................ -

............................ -
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وزارة التكـوين والتعليـم اNهنييـنوزارة التكـوين والتعليـم اNهنييـن
18 قـــرارمــؤرخ في قـــرارمــؤرخ في 26 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام  1433 اHــوافق اHــوافق 
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة r2012 يــحـدد شــروط وكـيــفـيــات تـســلـيمr يــحـدد شــروط وكـيــفـيــات تـســلـيم

شهادات تتوج دورات التكوين اHهني األولي.شهادات تتوج دورات التكوين اHهني األولي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rWهنيHإن وزير التكوين والتعليم ا
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 81-07 اHـــــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واHـتـعلق

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

rادة  23 منهHال سيما ا rعدلHا rباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 08-07 اHـــــؤرخ في 16
صـفر عـام 1429 اHـوافق 23 فبـراير سـنة 2008 واHـتـضمن

rWهنيHالقانون التوجيهي للتكوين و التعليم ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-298 اHؤرخ
في 17 ربـيع األول عام 1411 اHوافق 6 أكتـوبر سـنة 1990
الـــذي يــغــيـــر تــســـمــيـــة اHــركـــز الــوطـــني لــلـــتــعـــلــيم اHـــهــني
بـاHـراسـلـة فـيـجـعل اسـمه اHـركـز الـوطـني لـلـتـعـليـم اHهـني

rعن بعد ويعدل طبيعته القانونية وتنظيمه وعمله
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-27 اHـؤرخ
في 15 رجب عـــــام 1412 اHـــــوافق 20 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1992
واHتـضـمن القـانـون األساسي الـنـموذجي Hـراكـز التـكوين

rتممHعدل واHا rWهني والتمهHا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 233-2000
اHـؤرخ في 14 جــمـادى األولى عـام 1421 اHـوافق  14 غـشت
ســنــة 2000 الــذي يـحــدد قــواعــد تــنـظــيم مــصــالح الــتــكـوين

rهني في الوالية و عملهاHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-87 اHـؤرخ
في 30 ذي احلــجــة  عــام 1423 اHــوافق 3 مــارس ســنــة 2003
rWهنيHالذي يحدد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-68 اHـؤرخ
في 20 ذي احلــجــة عـام 1425 اHـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2005
واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي الـــنــــمـــوذجي لــــلـــمــــراكـــز
اHـتــخــصـصــة في الــتــكـويـن اHـهــني والــتــمـهــW لألشــخـاص

rجسديا WعوقHا
- 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

rادة 14 منهHالسيما ا rهني األوليHالتكوين ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-125 اHؤرخ
في 26 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق 19 مـــارس ســـنـــة
2012 الـذي يـحـدد الـقـانـون األسـاسي الـنـمـوذجي لـلـمـعـاهـد

rهنيHتخصصة في التكوين اHالوطنية ا

يـقـــرر ما يأتي :يـقـــرر ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : تـــطــــبـــيــــقـــا لــــلـــمـــادة  14 من اHـــرســـوم
الـتـنـفـيذي رقم 09-345 اHـؤرخ في 3 ذي القـعـدة عام 1430
اHـوافق 22 أكـتـوبـر سـنة 2009 واHـذكـور أعالهr يـهـدف هذا
الــقــرار إلى حتــديـد شــروط وكـيــفــيـات تــســلـيـم الـشــهـادات

التي تتوج دورات التكوين اHهني األولي.

الفصل األول الفصل األول 
شروط تسليم شهادات تتوجشروط تسليم شهادات تتوج
دورات التكوين اHهني األوليدورات التكوين اHهني األولي

اHـــادة اHـــادة 2 : : يـــســلم مـــديــر مــؤســـســة  الـــتــكــويـن اHــهــني
الــشــهــادات الــتي  تــتــوج دورات الـــتــكــوين اHــهــني األولي
لـــلــــمـــتــــربـــصــــW واHـــتــــرشـــحــــW األحـــرار الــــنـــاجــــحـــW في
امتحانات نهاية دورات التكوين  طبقا للتنظيم اHعمول

به.
تسلم الشـهادات على أساس إعالن نتائج جلان نهاية
الـتـكوين اHـشكـلة لـهـذا الغـرضr ويجب أن تـسـلم حلامـليـها

بناء على طلبهم . 
يـرفق بـاHـلـحق األول بــهـذا الـقـرار ±ـوذج الـشـهـادات
التي تتوج دورات الـتكوين اHهني األولي حسب مستوى

التأهيل.  

3 :  : تــدون شــهــادة الـــتــكــوين بــخط واضحr دون اHــادة اHــادة 
شــطب أو زيـادة أو إنـقــاص لـلــمـعـلــومـاتr وتـســلم حلـامــلـهـا
نـسـخــة أصـلـيــة واحـدة من الـشــهـادة و نـســخـة مـســتـخـرجـة

واحدة  عند االقتضاء.

اHـــادة اHـــادة 4 : : يـــجب أن يـــكـــون  رقم تـــســـجـــيل الـــشـــهــادة
نــفــسه الـرقم  االســتــداللي اHـدون في ســجل الــتـســجـيالت

واHمنوح للمتربص عند تسجيله.

5 : : يـــــــــجـب أن يـــــــــوجـه كـل طـــــــــلـب نـــــــــســـــــــخــــــــة اHـــــــــادة اHـــــــــادة 
مـستخرجـة لشهادة تـتويج دورات التـكوين اHهني األولي

إلى مؤسسة التكوين اHهني التي سلمت الشهادة.

اHـادة اHـادة 6 : : يرتبط تسليم النسخة اHستخرجة بتقد¬
حـامـلـهـا مـلف يـبـرر فـيه ضـيـاع أو إتالف الـشهـادة r أو كل

سبب معقول أو حالة قوة قاهرة.

يـــرفق بــــاHـــلـــحق 2 بـــهــــذا الـــقـــرار ±ــــاذج الـــشـــهـــادات
اHـــســـتــخـــرجــة لـــلــشـــهـــادات الــتي تـــتـــوج دورات الــتـــكــوين
اHـهـنـي األولي حـسب مـسـتـوى الــتـأهـيل و ±ـوذج الـشـهـادة

اHستخرجة لشهادة النجاح.



24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3630
16 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م

اHــادة اHــادة 7 : : تـمـنح الـشـهـادة اHـسـتـخـرجـة إلى اHـتـربص
اHــعـني من طـرف مــؤسـسـة الـتــكـوين اHـهـنـي الـتي سـلـمت

الشهادة على أساس فحص الوثائق اآلتية :
- الـــــوثــــائـق اإلداريــــة والـــــبــــيـــــداغــــوجـــــيــــة األصـــــلــــيــــة

rعنيHللمتربص ا
rداوالتHمضمون  محضر جلنة ا -

- ســــجـالت الــــشــــهــــادات اHــــفــــتـــــوحــــة عــــلى مــــســــتــــوى
مــؤسـســة الــتــكــوين اHــهــني اHــعــنــيــة و مــديــريــة الــتـكــوين

اHهني بالوالية اHعنية.
الفصل الثانيالفصل الثاني

كيفيات تسليم شهادة تتوجكيفيات تسليم شهادة تتوج
دورا ت التكوين اHهني األوليدورا ت التكوين اHهني األولي

اHــادة اHــادة 8 : : تـسـلم شـهـادة جنـاح لـكل متـربص نـاجح في
االمــتــحــان الــنــهــائي من طــرف مــديــر مــؤســســة الــتــكــوين

اHهني اHعنية فور اإلعالن عن النتائج.
يرفق ±وذج شهادة النجاح باHلحق 3 بهذا القرار .
اHـــــادة اHـــــادة 9 :  : يــــجب أن يــــكـــــون  رقم تــــســــجـــــيل شــــهــــادة
الــــنــــجـــــاح  نــــفــــسـه الــــرقـم االســــتــــداللـي اHــــدون فـي ســــجل

التسجيالت واHمنوح للمتربص أثناء تسجيله.
اHـــــادة اHـــــادة 10 : : يــــفـــتـح ســـجـل واحـــد ووحــــيـــد لــــتــــســـيــــيـــر
وتــسـلــيم الـشــهـادات وشــهـادات الـنــجـاح عــلى مـســتـوى كل
مــديــريـــة الــتــكــوين اHــهـــني بــالــواليــة و عـــلى مــســتــوى كل
مـؤسسة تكـوين مهنيr مرقم ومـؤشر عليه ويـحتوي على

اHعلومات اآلتية :
rتربصHاسم ولقب ا -
rيالدHتاريخ ومكان ا -

rتاريخ بداية ونهاية التكوين -
rداولةHرقم وتاريخ محضر جلنة  ا -

rتحصل عليهاHشهادة النجاح ا -
rتحصل عليهاHالشهادة ا -

rالتسمية الدقيقة للتخصص -
rالتقدير -

rمستوى التأهيل -
- رمـــز تــســجــيل اHـــتــربص الــذي يــحـــتــوي عــلى ±ط

 rالتكوين والسنة والدورة ورقم التسجيل
rمؤسسة التكوين -

- إمـضـاء وتاريـخ سحب اHـعـني لـلـشـهادة (بـالـنـسـبة
لـلـسـجل اHـفـتــوح عـلى مـسـتـوى مـؤسـســة الـتـكـوين اHـهـني

اHعنية).
يـــجـب أن يـــحـــتـــوي الـــســـجـل عـــلى هـــامـش يـــخـــصص

للمالحظات.

اHـــادة اHـــادة  11 : : تـــمــضى الــشــهـــادات الــتي تــتــوج دورات
التكوين اHهني األولي من مدير مؤسسة التكوين اHهني
مـكـان إجــراء الـتـكـوين و اHـديــر اHـكـلف بـالــتـكـوين اHـهـني

للوالية اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 12 : : تــــمــــضى شـــــهــــادات الــــنــــجــــاح من مــــديــــر
مـؤسـسـة الــتـكـوين اHــهـني مـكــان إجـراء الـتــكـوين واHـديـر

اHكلف بالتكوين اHهني للوالية اHعنية.

اHــادة اHــادة 13 : : تـمـضى الـشــهـادات من الـطــرفـW  عـنـدمـا
تكون اHؤسسـة مسيرة من اآلمر بصـرف اHيزانية حسب

احلالة األتية :

Wـــهـــني والـــتـــمـــهـــHـــركـــز الـــتـــكـــويـن اH بـــالــــنـــســـبـــة -
Wــــهـــني والــــتـــمـــهـــHـــتـــخــــصص في الــــتـــكـــوين اHـــركــــز اHوا
لألشخاص اHعـوقW جسدياr يجب أن تمضى الشهادة من
الــنـائب الــتـقــني والــبـيــداغـوجي لــلـمــؤسـســة مـكــان إجـراء
الــتـــكـــوين و اHـــديـــر اHـــكــلـف بـــالــتـــكـــوين اHـــهـــني لـــلـــواليــة

اHعنية.

- بالنسبة لـلمعهد الوطـني اHتخصص في التكوين
اHـــهــــنيr يـــجب أن تــــمـــضى الـــشــــهـــادة من اHـــديــــرالـــفـــرعي
اHــكــلف بــالــتـربــصــات لــلـمــؤســســة مــكـان إجــراء الــتــكـوين

واHدير اHكلف بالتكوين اHهني للوالية اHعنية.

W14 : : تـــمـــضى شـــهـــادة الـــنـــجـــاح من الـــطـــرفــ اHـــادة اHـــادة 
عندما تكون اHـؤسسة مسيرة من اآلمر بصرف اHيزانية

حسب احلالة :

- بـالنسبة Hـركز التكـوين اHهني والتـمهW واHركز
اHـــتــخــصص فـي الــتــكــوين اHـــهــني والــتــمـــهــW لألشــخــاص
اHـعــوقـW جـســديـاr يـجـب أن تـمـضى الــشـهــادة من الـنـائب
الـتـقـني والـبـيـداغـوجـي لـلمـؤسـسـة مـكـان إجـراء الـتـكـوين

واHدير اHكلف بالتكوين اHهني للوالية اHعنية.

- بالنسبة لـلمعهد الوطـني اHتخصص في التكوين
اHــــهــــنيr يــــجب أن تــــمــــضى شــــهــــادة الــــنــــجـــاح مـن اHــــديـــر
الــــفـــرعـي اHـــكــــلف بــــتـــربــــصـــات اHــــؤســـســــة  مـــكــــان إجـــراء
التكوين واHدير اHكلف بالتكوين اHهني للوالية اHعنية.

اHــادة اHــادة 15 :  : حتـدد كـيـفـيـات تطـبـيق  هـذا الـقـرارr عـند
احلاجةr عن طريق منشور.

اHـادة اHـادة 16 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 26 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 18 أبريل سنة 2012.

الهادي خالديالهادي خالدي



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
16 مايو  سنة   مايو  سنة  2012 م م

اHالحقاHالحق
اHلحق األولاHلحق األول

±وذج الشهادات التي تتوج دورات التكوين اHهني األولي حسب مستوى التأهيل±وذج الشهادات التي تتوج دورات التكوين اHهني األولي حسب مستوى التأهيل



24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3830
16 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
16 مايو  سنة   مايو  سنة  2012 م م



24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4030
16 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م



41 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
16 مايو  سنة   مايو  سنة  2012 م م



24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4230
16 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م

اHلحق اHلحق 2
±اذج الشهادات اHستخرجة للشهادات التي تتوج دورات التكوين اHهني األولي±اذج الشهادات اHستخرجة للشهادات التي تتوج دورات التكوين اHهني األولي

حسب مستوى التأهيل و ±وذج الشهادة اHستخرجة لشهادة النجاححسب مستوى التأهيل و ±وذج الشهادة اHستخرجة لشهادة النجاح



43 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
16 مايو  سنة   مايو  سنة  2012 م م



24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4430
16 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م



45 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
16 مايو  سنة   مايو  سنة  2012 م م



24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4630
16 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م



47 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
16 مايو  سنة   مايو  سنة  2012 م م



اHلحق اHلحق 3
±وذج شهادة النجاح±وذج شهادة النجاح

24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4830
16 مايو  سنة   مايو  سنة  2012 م م

اNطبعة الرسمياNطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات]8 بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات]8 بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


