
العدد العدد 36
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب 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

اخلميس اخلميس 9 رمضان عام رمضان عام 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 18 يوليو يوليو  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



9 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 236
18 يوليو  سنة يوليو  سنة 2013  م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 13 - 264 مـؤرخ في 2 رمـضــان عـام 1434 اGـوافق 11 يـولــيـو ســنـة r2013 يـتــضـمن حتــويل اعـتــمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.........................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 13 - 258 مـؤرخ في 27 شــعـبــان عـام 1434 اGـوافق 6 يـولــيـو ســنـة r2013 يــتـضــمن إحـداث بــاب ونـقل
اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري واGوارد الصيدية................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 - 259 مؤرخ في 28 شعـبان عام 1434 اGوافق 7 يولـيو سنة r2013 يـحدد مـهام اGـؤسسـة العـمومـية
لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها..........................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 - 260 مـؤرخ في 28 شـعـبـان عام 1434 اGـوافق 7 يـولـيـو سـنة r2013 يـحـدد نـظـام نـوعـيـة اGـنـتـجات
الفالحية أو ذات األصل الفالحي...................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 13 - 261 مـؤرخ في 28 شـعـبـان عـام 1434 اGـوافق 7 يــولـيـو سـنـة r2013 يـتـضـمن الــتـصـريح بــاGـنـفـعـة
العمومية للعملية اGتعلقة بإجناز ازدواج الطريق الوالئي رقم 122 الرابط بX هراوة وأوالد موسى.....................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 13 - 262 مـؤرخ في 28 شـعـبـان عـام 1434 اGـوافق 7 يــولـيـو سـنـة r2013 يـتـضـمن الــتـصـريح بــاGـنـفـعـة
العمومية للعملية اGتعلقة بإجناز ازدواج الطريق الوالئي رقم 121 الرابط بX عX طاية وخميس اخلشنة............

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 13 - 263 مـؤرخ في 28 شـعـبـان عـام 1434 اGـوافق 7 يــولـيـو سـنـة r2013 يـتـضـمن الــتـصـريح بــاGـنـفـعـة
العمومية للعملية اGتعلقة بإجناز ازدواج الطريق الوالئي رقم 149 الرابط بX برج البحري وحمادي...................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 اGوافق 12 سبتمبر سنة r2012  يتضمن تصنيف " رسقونيا العتيقة".....................
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 اGوافق 12 سبتمبر سنة r2012  يتضمن تصنيف " قناة توزيع اGياه بحيدرة"..........
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 اGوافق 12 سبتمبر سنة r2012  يتضمن تصنيف "األروقة اجلزائرية"......................
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 اGوافق 12 سبتمبر سنة r2012  يتضمن تصنيف "كنيسة السيدة اإلفريقية"............
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 اGوافق 12 سبتمبر سنة r2012  يتضمن تصنيف "شمرة"......................................
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 اGوافق 12 سبتمبر سنة r2012  يتضمن تصنيف "برج مرسى الذبان اجلديد"...........
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 اGوافق 12 سبتمبر سنة r2012  يتضمن تصنيف "جنان رايس حميدو"....................
قــرار مـؤرخ في 25 شــوال عـام 1433 اGـوافق 12 سـبــتـمــبـر ســنـة r2012  يــتـضــمن تــصـنــيف "اGــدرســة اإلكـلــيـركــيّــة الـكــبـرى
السابقة للقبة"..........................................................................................................................................
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 اGوافق 12 سبتمبر سنة r2012  يتضمن تصنيف ضريح  "غرفة أوالد سالمة"............
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 اGوافق 12 سبتمبر سنة r2012  يتضمن تصنيف اGوقع األثري "عX الصفا".............
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 اGوافق 12 سبتمبر سنة r2012  يتضمن تصنيف اGوقع األثري "عX تركية".............
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 اGوافق 12 سبتمبر سنة r2012  يتضمن تصنيف اGوقع األثري "تازا"......................
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 اGوافق 12 سبتمبر سنة r2012  يتضمن تصنيف اGوقع األثري "تيهوداين"...............

قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 اGوافق 12 سبتمبر سنة r2012  يتضمن تصنيف اGوقع األثري "تX زيران".............
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــرار مـؤرخ في 23 رجب عـام 1433 اGـوافق 13 يــونـيـو سـنـة r2012 يـجــعل مـنــهج الـبــحث وإحـصــاء أبـواغ األجـســام الـدقــيـقـة
الالهوائية اGرجعة للسولفيت (كلوستريديا) إجباريا.....................................................................................

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

قـرار مؤرّخ في 9  رمضـان عام 1434 اGوافـق 18 يـولـيو سـنة r2013 يحـدّد رزنـامة فـتح إقـامة واسـتـغالل شبـكــات عمـومـية
للمواصالت الالسلكية النقالـة من اجلـيل الثـالث وتـوفـير خدمـات للجمهـورr على اGنافسـة..............................

26

28
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 13 - - 264 مـؤرخ في  مـؤرخ في 2 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1434 اGـوافق  اGـوافق 11 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة r2013 يتـضـمن حتويل يتـضـمن حتويل

اعـــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيــةاعـــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 77 - 8

rو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

r تمّمGعدّل واGا rاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

r2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGـــــوافـق 23  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2013 الية لسنةGا
- و�ــــقـــتــــضـى اGــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 13 -50
اGـؤرخ فـي  11 ربـيـع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنـايـر

ســـنــــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير الداخليـة واجلماعات احمللية من ميـزانية التسيير

r2013 الية  لسنةGوجب قانون ا�
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــلــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســــنــــة 2013
اعتـماد قدره مـائة واثنـان مليـونا ومائة واثـنان وثالثون
ألـف ديـــــنـــــار (102.132.000 دج)  مــــــقـــــيّــــــد فـي مـــــيــــــزانـــــيـــــة
الـــتــكـــالــيـف اGــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".
اGــاداGــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Gـيـزانـيــة ســنة 2013  اعـتــمـاد
قـــدره مـائـة واثنـان مـلـيـونـا ومـائـة واثـنان وثـالثون ألف
ديـنار (102.132.000 دج)  يــقـــيّــــد فـي مـيـزانـيـة  تـسـيـيـر
وزارة الـداخـلـية واجلـمـاعـات احمللـيـة وفي األبـواب اGبـيـنة

في اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.
اGــاداGــادّة 3 : :  يـــكـــلف وزيـــر اGـــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة
واجلـــمــاعـــات احملـــلـــيـــةr كلّ فـــيـــمـــا يــخـــصّهr بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــذا
اGرســوم الذي ينشــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 2 رمــضــان عـام 1434 اGـوافق 11

يوليو سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

01 - 31

02 - 31

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع السادسالفرع السادس

اGديرية العامة للمواصالت الوطنيةاGديرية العامة للمواصالت الوطنية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGديرية العامة للمواصالت الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط.......
اGديرية العامة للمواصالت الوطنية - التعويضات واGنح اخملتلفة.....

مجموع القسم األول

4. 500.000

17. 100.000

21.600.000

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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03 - 33

11 - 31

13 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGديرية العامة للمواصالت الوطنية - الضمان االجتماعي ..............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنيةاGصالح الالمركزية التابعة للمواصالت الوطنية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGصالح الالمركزية الـتابعة للمواصالت الـوطنـية - الـراتب الرئيسي
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مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGـــصــــالح الالمـــركــــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لــــلـــمـــواصالت الـــوطــــنـــيـــة - الـــضـــمـــان
االجتماعي .............................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السادس

مجموع االعتمادات اخملصصة........................................................مجموع االعتمادات اخملصصة........................................................

5.400.000

5.400.000

27.000.000

27.000.000

60. 105.600

60. 105.600

15.026.400

15.026.400

75.132.000

75.132.000

102.132.000

102.132.000

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق  (تابع) (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 13 - - 258 مـؤرخ في  مـؤرخ في 27 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGـوافق  اGـوافق 6 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r2013 يـتــضـمن إحـداث يـتــضـمن إحـداث

بـــاب ونـــقل اعـــتـــمــاد فـي مـــيــزانـــيـــة تـــســـيـــيــر وزارةبـــاب ونـــقل اعـــتـــمــاد فـي مـــيــزانـــيـــة تـــســـيـــيــر وزارة
الصيد البحري واGوارد الصيدية.الصيد البحري واGوارد الصيدية.

ـــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3

rو125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

r تمّمGعدّل واGا rاليةGا Xبقوان
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

r2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-75 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGـتـضــمن تـوزيع االعــتـمــادات اخملـصـصــة لـوزيـر الــصـيـد
البحري واGوارد الصـيدية من ميزانية التسيير �وجب

r2013 الية لسنةGقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
r2013 ـوارد الــصــيـديــة لـســنـةGوزارة الــصـيــد الــبـحــري وا
الفـرع اجلزئي األول - اGـصالح اGـركزيةr الـعنـوان الثالث
rالــقــسم الــســابع - الــنــفـقــات اخملــتــلــفـة rـصــالحGوسـائـل ا -
بـــاب رقـــمه 37-02 وعـــنـــوانـه" اإلدارة اGـــركـــزيـــة - إحـــيـــاء

ذكرى خمسينية االستقالل".
اGــــــاداGــــــادّة ة 2 : : يـــــلــــــغــى مـــن مـــــيـــــزانـــــيــــــــة ســــــنــــــة 2013
اعتـمـاد قـدره ثـمانية ماليX وتسعمائة واثنان وثالثون
ألف ديـنار (8.932.000 دج) مـقـــيّـــد فـي مـيزانـية تسـيـير
وزارة الــصــيــد الــبــحــري واGــوارد الــصــيــديـة وفـي الــبـاب
رقم 36-05 "إعــانـــات Gــدارس الــتــكـــوين الــتــقــنـي لــلــصــيــد

البحري وتربية اGائيات".
اGـــــاداGـــــادّة ة 3 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعــتـــمـــــاد قــــــدره ثــمـــانــيــة ماليـــX وتــســعــمــائــة واثــنـــان
وثالثـــــــون ألـف ديـــــنــــــار (8.932.000 دج)  يــــــقـــــــــيّـــــــــد في
مـــيـــزانــــيــــة تـــســـيـــيــــر وزارة الــــصـــيـــد الـــبـــحـــري واGـــوارد
الــصــيــديـــة وفي الــبــاب رقــم 37-02  "اإلدارة اGــركــزيــة -

إحياء ذكرى خمسينية االستقالل".
اGــاداGــادّة ة 4 : :  يــكـــلــف وزيــــر اGـــالـــيـــة ووزيـــــر الـــصـــيــد
الـبحـري واGـوارد الصـيـدية r كـلّ فيـــمـا يخـصّـهr بـتنـفـيـذ
هـــــذا اGـــرســــوم الـــذي يــــنـــــشـــر فـي اجلــــريـــدة الـــرّســـمـــيّــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــرّر بــاجلــزائــر في 27 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 6

يوليو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 13 - - 259 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 7 يــــولــــيــــو ســــنــــة  يــــولــــيــــو ســــنــــة r2013 يــــحــــدد مــــهــــامr يــــحــــدد مــــهــــام

اGؤسـسة العـمومـية لـتشغـيل اليـد العـاملة الـعقـابيةاGؤسـسة العـمومـية لـتشغـيل اليـد العـاملة الـعقـابية
وتنظيمها وسيرها.وتنظيمها وسيرها.

ـــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rحافظ األختام rبناء على تقرير وزير العدل -
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيــــمـــا اGـــادتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 73 -17 اGـؤرخ في 29 صـفـر
عـام 1393 اGـوافق 3 أبــريل سـنـة 1973 واGـتــضــمن إحـداث
اGــــكــــتب الــــوطــــني ألشــــغــــال الــــتـــربــــيــــة وحتــــديــــد قـــانــــونه

rاألساسي
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGـــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 1975

 rتممGعدل و اGا rتضمن القانون التجاريGوا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اGــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام  1408 اGــوافق 12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1988
واGــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rال سيما الباب الثالث منه rاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

rتممGعدل واGا rباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اGــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اGـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واGـتـعـلق �ـجـلس

rتممGعدل واGا rاحملاسبة
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 05-04 اGـؤرخ في 27  ذي
احلـجة عام  1425 اGوافق 6  فبـراير سنة 2005 واGـتضمن
قـــانـــون تـــنـــظـــيـم الـــســـجـــون و إعـــادة اإلدمـــاج االجـــتـــمـــاعي

rادة 115 منهGال سيما ا rXللمحبوس
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اGــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اGــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واGــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

rعتمدGا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-313 اGؤرخ
في 28 صفر عام 1412 اGوافق 7 سبـتمبر سنة 1991 الذي
يـحدد إجـراءات احملاسـبة الـتي �ـسكـها اآلمـرون بالـصرف
واحملـاسـبــون الـعـمـومـيـون وكـيـفـيــاتـهـا ومـحـتـواهـاr اGـعـدل

rتممGوا
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-294 اGؤرخ
في 19 ربـيع الـثـانـي عام 1415 اGـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1994 واGـــتــــعـــلق بــــكـــيــــفـــيـــات حـل وتـــصــــفـــيـــة اGــــؤســـســـات

الــعـمــومــيـة غــيــر اGـســتــقـلــة واGــؤسـســات الــعـمــومــيـة ذات
rالطابع الصناعي والتجاري

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-431 اGؤرخ
في 19 رجـب عـــام 1417 اGــــوافق 30 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1996
واGــتـــعــلـق بــكـــيـــفــيـــات تـــعــيـــX مـــحــافـــظي احلـــســـابــات في
اGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومراكز الـبحث والتـنمـية و هيـئات الـضمان االجـتماعي
و الـــدواوين الــــعـــمــــومـــيــــة ذات الـــطـــابـع الـــتــــجـــاري و كـــذا

rستقلةGؤسسات العمومية غير اGا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـــــادة األولى : اGـــــادة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اGـــــادة 115 من
الـــقـــانـــون رقم 05-04 اGــؤرخ في 27 ذي احلـــجـــة عـــام 1425
اGـوافق 6 فـبـرايــر سـنـة 2005  واGــتـضـمـن قـانـون تــنـظـيم
السـجـون وإعادة اإلدمـاج االجتـمـاعي للـمحـبـوسrX يـهدف
هـــذا اGـــرســـوم إلـى حتـــديـــد مـــهــــام اGـــؤســـســـة الــــعـــمـــومـــيـــة
لتشغيل اليد العامـلة العقابية وتنظيمها وسيرهاr التي
"Xتـسمى " الديوان الـوطني لألشغال الـتربوية والـتـمـه

وتـدعـى في صـلب النص "الديوان".

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامـةأحكام عامـة

اGــادةاGــادة 2 :  :  الـــديـــوان مـــؤســـســـة عـــمـــومـــيـــة ذات طـــابع
صـناعي وجتاري تتمـتع بالشخـصية اGعـنوية واالستقالل

اGاليr وتوضع حتت وصاية وزير العدلr حافظ األختام.

يـخــضع الـديــوان لــلـقــواعـد اGــطـبــقــة عـلى اإلدارة في
عالقاته مع الدولة ويعد تاجرا في عالقته مع الغير.

اGادةاGادة 3 :  :  يحدد مقر الديوان �دينة اجلزائر.

و�ــكن إنــشــاء مــلــحــقــات لــلــديــوان بــقــرار من وزيــر
العدلr حافظ األختام.

اGــادةاGــادة 4 :  :  يــكــلف الـــديــوان بــتــشــغــيـل الــيــد الــعــامــلــة
العقابيـة في إطار تنفيذ بـرامج إعادة اإلدماج االجتماعي
لـــلــمـــحـــبــوســـrX حلـــســاب وزارة الـــعـــدل ومــصـــالح الـــدولــة
rـؤســسـات والـهــيـئــات الـعـمــومـيـةGوا rواجلــمـاعــات احملـلـيــة
واGؤسـسات اخلـاصة الـتي تسـاهم في إجناز مـشاريع ذات

منفعة عامة.

وبـهـذه الــصـفـةr يــكـــلـف الــديـوان عـــلى الــخــصـوص
�ا يأتي :

- الــســهــر عــلى تــنــشــيط كل عــمل يــرتــبط بــاألشــغـال
 rوتنسيق ذلك Xالتربوية والتمه

- القـيـام بصـنع اGـنتـجـات الـتقـلـيديـة أو الـصنـاعـية
rوتسويقها

- اسـتـغالل األراضي الـفالحـية الـتـابـعـة للـمـؤسـسات
الـــعـــقــــابـــيـــة ومـــؤســــســـات الـــبــــيـــئـــة اGــــفـــتـــوحــــة وتـــســـويق

 rمنتجاتها
- الــــقـــيــــام بــــكل الــــعـــمــــلـــيــــات اGــــالـــيــــة والــــتـــجــــاريـــة

rرتبطة بنشاطاتهGوالصناعية ا
- إبـرام العقـود واالتفاقيـات واالتفاقـات ذات الصلة

rعمول بهGطبقا للتنظيم ا rبنشاطه
- إبـرام كل اتــفـاقـيــة أو اتـفـاق مــرتـبط بــنـشـاطه مع
الهيئات األجنبية اGماثلةr بعد موافقة السلطة الوصية.

اGـادةاGـادة 5 :  : يــتـولـى الـديــوان مــهــام اخلــدمـة الــعــمــومــيـة
طبقا لدفتر الشروط اGلحق بهذا اGرسوم.  

اGــادةاGــادة 6 :  : يـــزود الــــديـــوان بـــتـــخـــصــــيص أولي يـــحـــدد
مــبـلــغه بـقــرار مـشــتـرك بــX وزيـر الـعــدلr حـافـظ األخـتـام

والوزير اGكلف باGالية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والعملالتنظيم والعمل

اGــــــادةاGــــــادة 7 :  :  يــــــســـــــيـــــــــر الـــــــــديـــــــوان مــــــــجــــــــلس إدارة
ويـديـره مـديـر.

اGادة اGادة 8 : : يحدد التـنظيم الداخلي للديوان بقرار من
وزير العدلr حافظ األختام.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اGادة اGادة 9 :   :  يـتشـكل مجـلس اإلدارة الذي يـرأسه اGدير
العام إلدارة السجون و إعادة اإلدماج أو  ثلهr من :

rاليةGثل وزير ا  -
 rثل وزير الفالحة والتنمية الريفية  -

-  ـثل وزيـر الـتــضـامن الـوطـنـي واألسـرة وقـضـايـا
rرأةGا

rXهنيGثل وزير التكوين و التعليم ا  -
-  ــــــثل وزيــــــر الـــــعـــــمـل والـــــتــــــشـــــغــــــيل والــــــضـــــمـــــان

rاالجتماعي
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rثل وزير السياحة والصناعة التقليدية  -
rقاضي تطبيق العقوبات �قر الديوان -

- أمـــX الـــلـــجــــنـــة الـــوزاريـــة اGــــشـــتـــركـــة لـــتــــنـــســـيق
نــــشـــاطــــات إعــــادة تـــربــــيـــة احملــــبــــوســـX و إعــــادة إدمــــاجـــهم

rاالجتماعي
- رئيس اGـصلحـة اخلارجـية إلدارة الـسجـون اGكـلفة

بإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسG Xقر الديوان.
يــحـضــر مــديـر الــديـوان اجــتـمــاعــات اجملـلس بــصـوت

استشاري ويتولى أمانته.
�كن مجلس اإلدارة االسـتعانة بكل شخص أو هيئة

مؤهلة �كن أن يفيده في أشغاله.

اGادة اGادة 10 :  : يـعX أعـضاء مـجلس اإلدارة �ـوجب قرار
مـن وزيــر الــعــدلr حــافـظ األخــتــامr بــنــاء عـــلى اقــتــراح من
السـلطـات التي يـتبـعون لـهاG rدة ثالث (3) سنـوات قابلة

للتجديد.
وفـي حـــالــــة انـــقــــطـــاع عــــضـــويــــة أحــــد األعـــضــــاءr يـــتم
اسـتخالفه حـسب األشكـال نفـسهـاr ويخـلفه الـعضـو اجلديد

اGعX إلى غاية انتهاء مدة العضوية. 

11 :  : يــــــدرس مــــــجــــــلـس اإلدارة ويــــــقــــــتــــــرح كل اGـــــادة اGـــــادة 
الـتـدابــيـر الـتي من شـأنــهـا حتـسـX سـيــر الـديـوان وتـأديـة

مهامه.
وبهذه الصفة يتداول على اخلصوص فيما يأتي :

 rتعددة السنواتGبرامج العمل السنوية وا -
rنصرمةGحصيلة نشاط السنة ا -

- احلــــســــابـــــات الــــســــنــــويـــــة واجلــــداول الــــتـــــقــــديــــريــــة
rلإليرادات والنفقات

rالتنظيم والسير العام للديوان -
- شـــــروط تـــــوظــــيـف مــــســـــتـــــخــــدمـي الــــديـــــوان ودفع

rرواتبهم
- مـــــشــــاريـع االتــــفـــــاقــــيـــــات اجلــــمـــــاعــــيـــــة اGــــتـــــعــــلـــــقــــة

 rستخدمي الديوان�
-  إبــــرام االتــــفــــاقــــيــــات احملــــددة لــــلــــشــــروط الــــعــــامــــة
واخلاصـة اGـتعـلـقة بـتـشغـيل و/أو تـخـصيص الـيـد العـامـلة

 rالعقابية
- الــشـــروط الــعــامــة إلبـــرام الــصــفــقـــات واالتــفــاقــات

rواالتفاقيات
rتوسطGدى اGاكتتاب القروض على ا -

rقبول الهبات والوصايا وتخصيصها -
- حـــصـــائل تـــقــيـــيم مـــدى إجنـــاز األهـــداف اGــرتـــبـــطــة

 rXباألشغال التربوية والتمه
- مــشــروعي الــتــنــظــيم الــداخــلي والــنــظــام الـداخــلي

للديوان.

اGــــادة اGــــادة 12 : : يـــجـــتـــمـع مـــجـــلس اإلدارة مـــرتـــX (2) في
الـسـنـة عـلى األقل في دورة عـاديـة بـنـاء عـلى اسـتـدعاء من

رئيسه.
و�ـكن أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عـاديــةr كـلــمـا دعت
احلـاجة إلى ذلكr بـطلب  من رئيـسه أو من مديـر الديوان

أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

اGــــادة اGــــادة 13 :  : يــــقــــوم رئــــيـس  مــــجــــلس اإلدارة  بــــإعــــداد
جـــدول أعـــمـــال االجــــتـــمـــاعـــاتr بـــنـــاء عــــلى اقـــتـــراح مـــديـــر

الديوان.
تــرسل االســتـدعــاءات مــرفــقـة بــجــدول األعــمـالr إلى
أعـضـاء مــجـلس اإلدارة قــبل خـمـســة عـشـر (15) يــومـا عـلى
األقل من تـــاريخ االجــتــمـــاع.  و�ــكن أن يـــقــلص هــذا األجل
بـالـنـسـبـة لـلدورات غـيـر الـعـاديـة دون أن يـقل عن ثـمـانـية

(8) أيام.

اGــــــادةاGــــــادة 14 : : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

إذا لم يكـتمل الـنصابr يـعقد اجـتمـاع جديد في أجل
ثـمـانـيـة (8) أيـامr وتـصح مـداوالت مـجـلس اإلدارة حـيـنـئـذ

مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
تـتـخـذ قـرارات مـجـلس اإلدارة بـاألغـلـبـيـة الـبـسـيـطة
ألصــــوات األعـــضــــاء احلـــاضــــرينr وفـي حـــالــــة تـــســــاوي عـــدد

األصواتr يكون صوت الرئيس مرجحا.

اGــــــــادة اGــــــــادة 15 :   :  تــــــــدون مــــــــداوالت مــــــــجــــــــلـس اإلدارة في
مـــحـــاضــر وتـــســجـل في ســجـل خــاص يـــرقم ويـــؤشــر عـــلــيه

رئيس مجلس اإلدارة.
تبـلغ احملـاضـر التـي يوقـعـها الـرئـيس إلى كل أعـضاء
مجلس اإلدارة و إلى السـلطة الوصيـة خالل اخلمسة عشر

(15)  يوما التي تلي اGداوالت.
اGادة اGادة 16 :   :  تكون مـداوالت مجلس اإلدارة نـافذة بعد
ثالثX (30) يـــومــا مـن تــاريـخ اســتـالم الــســـلـــطــة الـــوصـــيــة
للمحاضر باسـتثناء تلك التي تتطلب اGوافقة الصريحة
طــبـــقــا لــلــقـــوانــX والــتــنـــظــيــمــات اGـــعــمــول بــهـــاr الســيــمــا
اGـــداوالت اGــتـــعــلـــقــة بـــاGــيـــزانــيـــة الــتـــقــديـــريــة وحـــصــيـــلــة

احملاسبة واGالية والذمة اGالية للديوان.
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القسم الثانيالقسم الثاني
اGــديراGــدير

اGـادة اGـادة 17 : : يـعـX مـديـر الـديـوان �ـرسـومr  بـنـاء عـلى
اقـتــراح من وزيــر الــعـدلr حــافظ األخــتـامr وتــنــهى مــهـامه

حسب األشكال نفسها.

اGـادة اGـادة 18 : :  يـنـفذ اGـديـر تـوجيـهـات الـسـلطـة الـوصـية
وقـرارات مـجـلس اإلدارةr ويـتـولى تـسيـيـر الـديـوان وفـقا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
و يتولى بهذه الصفة:

- تـمـثـيل الـديـوان أمـام الـقـضـاء و في جـمـيع أعـمال
rدنيةGاحلياة ا

-  ـارسة الـسلطـة السـلمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
rالديوان

- اقـتـراح إنشـاء أو غـلق ورشـات التـمـهـX ووحدات
 rاإلنتاج واالستغالل

rاقتراح إنشاء ملحقات للديوان -
- اقــــتــــراح إنــــشــــاء كل نــــشــــاط له عالقــــة بــــاألشــــغـــال

 rوتنميته وترقيته Xالتربوية والتمه
- حتـديد أهـداف األشـغال الـتربـويـة والتـمهـrX وكذا

rالوسائل التي تساعد على حتقيقها
- السهر على تنـشيط و تنسيق العمليات اGرتبطة

rوتكاملها Xباألشغال التربوية والتمه
- الــــقـــيــــام بـــكـل دراســــة تـــرمـي إلى حــــصـــر حــــاجـــات
rXــرتــبـــطــة بــاألشــغـــال الــتــربــويـــة والــتــمــهــGا Xاحملــبـــوســ
واقــتـراح عــنــاصـر اســتــراتـيــجــيـة الــتــكــفل بـهــذه احلــاجـات

rقررةGوالسهر على تطبيق التدابير ا
- إعــداد احلـــصـــائل وتـــقـــيــيـم إجنــاز أهـــداف األشـــغــال

rواقتراح تعديلها rXالتربوية والتمه
Xضــــمــــان مـــتــــابـــعــــة نـــشــــاطــــات ورشـــات الــــتـــمــــهـــ -

rووحدات اإلنتاج واالستغالل
rيزانيةGإعداد مشروع ا -

- إبـرام جـمـيع الــصـفـقـات واالتـفــاقـات واالتـفـاقـيـات
rالتي لها عالقة �هام الديوان

- إعـــداد مـــشـــروعي الـــنـــظــــام الـــداخـــلي و الـــتـــنـــظـــيم
rالداخلي للديوان والسهر على تطبيقهما

- إعـــداد مــشـــاريع اخملـــطـــطـــات وبــرامـج االســتـــثـــمــار
rوالتجهيز

- حتضير اجتـماعات مجلس اإلدارة و ضمان تنفيذ
مداوالته.

اGدير هو اآلمر بصرف ميزانية الديوان.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليـةأحكام ماليـة

اGادة اGادة 19 : :  تفتح السـنة اGالية في أول يناير وتقفل
في 31 ديسمبر من كل سنة.

اGـادة اGـادة 20 : :  تـمـسك مـحــاسـبـة الـديـوان حـسب الـشـكل
التجاري وفقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGــادة اGــادة 21 : :  تـــشــتـــمل مـــيـــزانـــيــة الـــديـــوان عــلـى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات :

-  في باب اإليرادات :-  في باب اإليرادات :
rالتخصيص األولي -

- اGـــســــاهـــمـــات الـــتي تـــقـــدمــــهـــا الـــدولـــة واGـــتـــعـــلـــقـــة
r بتبعات اخلدمة العمومية

rعمول بهGبرمة في إطار التنظيم اGالقروض ا -
rالهبات و الوصايا - 

- اإليرادات اGترتبة على نشاطاته. 
-  في باب النفقات :-  في باب النفقات :
rنفقات التسيير -

rنفقات االستثمار والتجهيز -
- كل النفقات األخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.

اGـــــادة اGـــــادة 22 : :  يـــــتـــــولـى رقـــــابـــــة احلـــــســــــابـــــات مـــــحـــــافظ
حـــســـابـــات يــتـم تــعـــيـــيــنـه بــقـــرارمن وزيـــر الـــعـــدلr حــافظ

األختام.
يـعد مـحافظ احلـسابـات تقـريرا سـنويـا عن حسـابات
الـــديـــوان ويـــرســــلـه إلـى الـــوزيـــر الـــوصـي وإلــى مـــجـــلس

إدارة الديوان.

23 : : يـــــــرســل مـــــــديــــــر الــــــديــــــــوان إلـى وزيـــــــر اGـــــادة اGـــــادة 
الــعــــدلr حـــافـظ األخــتــــام احلـــصـــائـل وحــســـابــات الـــنـــتــائج
وقـرارات تـخصـيـصـهـا أو األمـوال الواجـب توزيـعـهـاr بـعد

مصادقة مجلس اإلدارة عليها.

اGــــادة اGــــادة 24 : : تــــوزع الـــنــــتـــائـج الــــصـــافــــيـــة لـالســـتــــغالل
سـنــويـا �ـوجـب مـقــرر مـشــتـرك بـX وزيــر الـعــدلr حـافظ
األخــتــامr والــوزيــر اGــكــلف بــاGــالـيــة وتــخــصص لــتــغــطــيـة
الـــنـــفـــقــات ذات الـــطـــابع االجـــتــمـــاعي واGـــهـــني والـــثـــقــافي
لـتــرقـيـة احملـبــوسـX ومـسـاعـدتــهم ولـلـنـفــقـات ذات الـطـابع

االقتصادي اخلاصة بنظام السجون وإعادة اإلدماج.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اGادة اGادة 25 : :  يحل اGـكتب الـوطنـي لألشغـال التـربوية
وحتـــول أمالكـه وحـــقـــوقـه وواجـــبـــاتـه ومـــســـتــــخـــدمـــوه إلى

الديوان طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

26 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 7
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحــــــــقاGلحــــــــق
دفتر شروط تبعات اخلدمة العموميةدفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية

اGادة األولى : اGادة األولى :  يهدف دفـتر الشـروط هذا إلى حتديد
الــتــبــعـات الــتي تــفــرضــهــا الـدولــة عــلى الــديــوان الــوطـني
لألشـــغـــال الـــتــربـــويـــة والـــتـــمــهـــrX الـــذي يـــدعى في صـــلب

النص "الديوان".

2 :  : تــتــمــثـل تــبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومــيــة الــتي اGـادة اGـادة 
يــكـلـف بـهــا الــديــوان في مــجـمــوع اGــهــام الـتـي تـكــلــفه بــهـا

الوزارة الوصية.  

اGـادة اGـادة 3 :  : تـتــضـمن تـبــعـات اخلـدمـة الــعـمـومــيـة اGـهـام
اآلتية :

-  تكوين وتشـغيل احملبوسX على مستوى ورشات
الــديـوان و وحــداته بـاGــؤسـســات الـعــقـابــيـة و بــالـورشـات

rفتوحةGالفالحية و مؤسسات البيئة ا
- دفع مــــســــتـــحــــقــــات احملـــبــــوســــX الـــعــــامــــلـــX وفــــقـــا
لــلــتـــنــظــيم اGــعــمـــول به مع ضــمــان إطــعـــامــهم و تــزويــدهم
باأللـبسة الـضروريـة للعـملr طبـقا للـمعـايير اGـعمـول بها

rفي مجال الصحة والنظافة و األمن
- اقــتـنــاء الـتــجــهـيــزات الالزمـة لــورشــات الـتــكـوين
واإلنتاج عـلى مستـوى اGؤسـسات العـقابـية و السـهر على

rصيانتها
- تــوفـــيــر الـــتــأطــيـــر الــتــقـــني الــضـــروري لــورشــات
الـــتـــكــويـن واإلنـــتــاج والـــورشـــات الـــفالحـــيـــة ومـــؤســـســات

البيئة اGفتوحة.
rعن كـل ســــنــــة مــــالــــيـــة rــــادة 4 :  : يــــتــــلــــقى الــــديــــوانGــــادة اGا
مـسـاهمـة مـقـابل تبـعـات اخلدمـة الـعـمومـيـة الـتي يفـرضـها
عـلــيه دفــتــر الـشــروط هــذاr  طـبــقــا لإلجـراءات اGــنــصـوص

عليها في التشريع و التنظيم اGعمول بهما.

يــرسل الــديــوان قــبـل تــاريخ ثالثــX (30) أبــريل من
كل ســـنــة إلى وزيــر الــعـــدلr حــافظ األخــتــامr تـــقــيــيــمــا عن
اGــبـــالغ الـــتي تـــخــصص لـه لــتـــغــطـــيـــة األعــبـــاء احلــقـــيــقـــيــة
الناجتـة عن تبعـات اخلدمة الـعمومـية التي يـفرضهـا عليه

دفتر الشروط هذا.
يـقـرر كل من وزيـر الـعـدلr حـافظ األخـتـام و الـوزير
اGـكــلف بــاGـالــيــةr مـخــصـصــات االعــتـمــادات أثـنــاء عــمـلــيـة

إعداد ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 13 - - 260 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 7 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة r2013 يــــحــــدد نــــظـــامr يــــحــــدد نــــظـــام

نوعية اGنتجات الفالحية أو ذات األصل الفالحي.نوعية اGنتجات الفالحية أو ذات األصل الفالحي.
ـــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

 rالريفية
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيــــمـــا اGـــادتـــان 3-85

 rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 76-65 اGــؤرخ في 18 رجب
عـــــام 1396 اGــــــوافق 16 يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 1976 واGــــــتــــــعــــــلق

 rنشأGبتسميات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اGــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اGــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممGعدل واGا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاGوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 87-17 اGــؤرخ في 6 ذي
احلــجــة عـام 1407 اGـوافق أول غــشت ســنـة 1987 واGــتــعـلق

rبحماية الصحة النباتية
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اGـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اGــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واGــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

rاحليوانية
- و�قـتـضى األمر رقم 03-06 اGؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق

rبالعالمات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اGــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اGــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةGتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اGوا
-  و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-04 اGـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اGــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

 rتعلق بالتقييسGوا
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-  و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 08-16 اGــؤرخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اGـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واGــتـضـمن

rادة 33 منهGال سيما ا rالتوجيه الفالحي

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اGــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشGبحماية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اGــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اGــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واGـــتـــعــلق

rباجلمعيات

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-367 اGؤرخ
في 22 ربـيع الــثــاني عـام 1411 اGـوافق 10 نــوفـمـبــر سـنـة
1990 واGــتــعـلـق بـوسم الــســلع الـغــذائــيـة وعــرضــهـاr اGــعـدل

rتممGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-68 اGـؤرخ
في 24 شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واGـــتــضــمن إنــشــاء اGـــعــهــد الــوطــني اجلــزائـــري لــلــمــلــكــيــة

rالصناعية ويحدد قانونه األساسي

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-69 اGـؤرخ
في 24 شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واGــتــضــمـن إنــشــاء اGــعــهـــد اجلــزائــري لــلــتـــقــيــيس ويــحــدد

rقانونه األساسي

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-464 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

 rتعلق بتنظيم التقييس وسيرهGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةGتعلق بتقييم اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-466 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005
واGتـضـمن إنشـاء الـهيـئـة اجلزائـريـة لالعتـمـاد وتنـظـيمـها

r" وسيرها " أجليراك

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 33 من الـقـانون
رقم 08-16 اGـــؤرخ في أول شــــعـــبـــان عـــام 1429 اGــــوافق 3
غـشت سنة 2008 واGـذكور أعـالهr يهـدف هذا اGـرسوم إلى
حتــديــد نــظـام نــوعــيــة اGــنــتــجــات الـفـالحـيــة أو ذات األصل

الفالحي. 

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـقـصـد بـنـظــام نوعـيـة اGـنـتجـات الـفالحـية
أو ذات األصــل الـفالحي االعتـراف بهـا بواسـطة الـعالمات

الفارقة  اآلتية :
rنشأGتسمية ا -

rاالسم اجلغرافي -
rالفالحة البيولوجية -

- عالمات اجلودة الفالحية.

اGاداGادّة ة 3 :  : يقصد في مفهوم هذا اGرسوم �ا يأتي:
- الــعـالمـة : - الــعـالمـة : دون اGــســاس بــاألحــكـــام الــتــنــظـيــمــيـــة
اGــعــمــــول بــهـــاr تــعـــــد الــعالمـــة الــتــمـثــيـل الــبـيــانـي الـذي
يـســتـعـــمـل فــي الـتـعـريـف بـصـفـة وحــيـدة بـاGــنـتـوج الـذي
اسـتفـاد من إحدى الـعالمات الـفارقـة اGنـصوص عـليـها في

أحكام هذا اGرسوم.
 - تــســمـيــة اGــنــشـأ : - تــســمـيــة اGــنــشـأ : تــســمــيــة جـغــرافــيــة Gــنــطــقـة أو
rمــنــتــوج نــابع أصال مــنــهـا Xلــنــاحــيـة تــســتــعــمل في تــعــيـ
وحــيث أن الـنـوعـيــة والـشـهـرة أواGـمــيـزات األخـرى نـابـعـة
حــصــريــا أو أسـاســا من الــوسط اجلــغــرافي الــذي يــتــضـمن
الـــعــوامل الـــبــشـــريــة والــعـــوامل الــطـــبــيـــعــيــةr وحـــيث يــتم
اإلنــتــاج والــتــحــويل والــتــحــضــيــر في الــفــضـاء اجلــغــرافي

احملددr باGطابقة مع دفتر األعباء لتسمية اGنشأ.
- االسم اجلـــغـــرافي:- االسم اجلـــغـــرافي: تـــســـمـــيـــة تـــســـتـــعـــمل لـــتـــعـــريف
مـنتوج على أنه نـابع من إقليم ما أو مـنطقة مـا أو ناحية
مــاr في حــالــة مــا إذا أمــكـن نــسب نــوعــيــة أو شــهــرة أو كل
مــــيــــزة أخـــــرى لــــهـــــذا اGــــنــــتـــــوجr أســــاســــاr إلـى هــــذا األصل
اجلـــــــغـــــــرافـي وأن يـــــــتـم اإلنـــــــتـــــــاج و/أو الـــــــتــــــــحـــــــويل و/أو
الـــتــحـــضــيـــر في الــفـــضــاء اجلــغـــرافي احملــدد بـــهــذه الـــصــفــة

باGطابقة مع دفتر األعباء لالسم اجلغرافي.
- الـفالحــة الــبــيـولــوجــيـة:- الـفالحــة الــبــيـولــوجــيـة: عالمــة تــمـنـح لـلــمــنـتــجـات
الـــتي تـــســـتـــجـــيب لـــشـــروط اإلنـــتـــاج الـــطـــبـــيــعـيr مـــانـــعــة
اGـنــتـجـات الــكـيــمـيــائـيــة احملـلــلـة وضـامــنـة حــمـايــة الـبــيـئـة

باGطابقة مع دفتر األعباء للفالحة البيولوجية.
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- عالمـــة اجلــودة الـــفالحـــيــة :- عالمـــة اجلــودة الـــفالحـــيــة : عالمـــة تــعـــريف جتـــســد
بواسطة عالمة تـشهد بأن اGنتوج �تلك صفات و يزات
خـاصة مـحددة مسـبقـا بواسـطة دفـتر أعـباء لـعالمة اجلودة

الفالحية. 
- احملــول : - احملــول :  مـــتــعـــامل يـــنــتج مـــواد غـــذائــيـــة من مــواد

فالحية أو ذات أصل فالحي.
- االعــتــراف :- االعــتــراف : وثــيــقــة قــانـونــيــة يــعــتـرف مـن خاللــهـا
Gـــنـــتـــوج فالحي أو ذي أصـل فالحي بـــنـــوعـــيــة أو تـــســـمـــيــة
مـنشأ أو اسم جغرافـي محدد بدفاتـر أعباء مصـادق عليها
بـطـريقـة مـطابـقـة لألنظـمـة اGـعمـول بـها و يـسـمح بحـمـاية

هذه اGنتجات وذلك بوضع عالمات فارقة.
- اجملـــال اجلـــغــرافي :- اجملـــال اجلـــغــرافي : اGــنـــطــقـــة الــتـي تــعـــرف بــاالسم
اجلـــغــرافـي أو بــتــســـمــيـــة اGــنــشـــأ و/أو الــتي يـــكــون فـــيــهــا
اإلنــتــاج و/أو الـــتي تــتــواجــد فــيــهــا الـــعــوامل الــطــبــيــعــيــة

والبشرية التي تمنح للمنتوج خصائصه.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تنظيم اجلهاز الوطني لعالمة اجلودةتنظيم اجلهاز الوطني لعالمة اجلودة

اGـاداGـادّة ة 4 :  :  يــنـظـم اجلـهــاز الـوطــني لــعالمــة اجلـودة في
جلـنـة وطـنــيـة لـعـالمـة اجلـودة وأمـانــة دائـمـة وجلــان فـرعـيـة

متخصصة وهيئات التصديق. 
القسم األولالقسم األول

اللجنة الوطنية لعالمة اجلودةاللجنة الوطنية لعالمة اجلودة

اGاداGادّة ة 5 :   :  تؤسس لدى الوزيـر اGكلف بالـفالحة جلنة
وطــنــيــة لـعـالمـة اجلــودة تــضم  ــثــلي اإلدارات الـعــمــومــيـة
XـنــتــجــGــعــاهـد الــتــقـنــيــة وكـــذا  ــثـــلي الــفالحــيـن واGوا
واحملـولـX واGـوزعX واحلـرفـيX واGـستـهـلكـrX تدعى في

صلب النص " اللجنة ".

اGاداGادّة ة 6 :  : تتكون اللجنة من األعضاء اآلتي ذكرهم : 
بالنسبة للهيئات اإلدارية العمومية :بالنسبة للهيئات اإلدارية العمومية :

r(رئيسا) كلف بالفالحةGثل عن الوزير ا  -
rاليةGثل عن وزير ا  -

rكلف بالتجارةGثل عن الوزير ا  -
rكلف بالصيد البحريGثل عن الوزير ا  -

rكلف بالبيئةGثل عن الوزير ا  -
-  ـثـل عن الـوزيــر اGـكــلف بـاGــؤسـســات الـصــغـيـرة

rتوسطةGوا
rكلف بالبحث العلميGثل عن الوزير ا  -

rكلف بالثقافةGثل عن الوزير ا  -
-  ثل عن الوزير اGكلف بالصناعات التقليدية.

بالنسبة للمهنة :بالنسبة للمهنة :

 rثل عن الغرفة الوطنية للفالحة  -

-  ــــــثالن (2) عـن اجملــــــالـس الـــــــفالحـــــــيــــــة اGـــــــهــــــنـــــــيــــــة
rشتركةGا

-  ــثالن (2)  عن اجلـــمــعـــيـــات الـــتي تـــعـــمل من أجل
ترقية اGنتجات الفالحية أو ذات األصل الفالحي.  

بالنسبة للمؤسسات التقنية والعلمية والتمثيلية :بالنسبة للمؤسسات التقنية والعلمية والتمثيلية :
rلكية الصناعيةGكلفة باGثل عن الهيئة ا  -

rكلفة بالتقييسGثل عن الهيئة ا  -
r"كلفة باالعتماد "أجليراكGثل عن الهيئة ا  -

-  ــــثـل عن اGـــــركـــــز اجلـــــزائــــري اGـــــكـــــلف �ـــــراقـــــبــــة
  rالنوعية والتغليف

-  ثل عن الـهـيئـة اGكـلفـة بالـبـحث (اGعـهد الـوطني
r(اجلزائري لألبحاث الزراعية

rثل عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة  -
rثل عن الغرفة اجلزائرية للصناعات التقليدية  -

.XستهلكGثل عن جمعية حماية ا  -

�ــكن الــلـــجــنــة أن تــســتــعــX  بــكـل شــخص من شــأنه
مساعدتها في أشغالها.

7 :  : حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضــاء الــلــجــنـة اGـاداGـادّة ة 
بـقرار من الـوزيـر اGكـلف بالـفالحـة بنـاء على اقـتراح من

السلطات التي ينتمون إليها.

اGاداGادّة ة 8 :  : تكلف اللجنة بـما يأتي :

- الــعــمل عــلى اســتــعــمــال وتــرقــيــة نــظــام االعــتـراف
بـــنــــوعـــيـــة اGـــنــــتـــجـــات الـــفـالحـــيـــة أو ذات األصـل الـــفالحي
وتـــعــزيـــزهr وتــقـــتــرح عـــلى الـــوزيــر اGـــكــلف بـــالــفـالحــة كل
rهذا النظام وفعاليته Xتدبير أو عمل يهدف إلى حتس

- اإلشــــراف عــــلـى إعــــداد دفــــاتــــر األعــــبــــاء والــــتـــداول
rبشأنها من أجل اعتمادها

rاستالم طلبات االعتراف بالنوعية ومعاجلتها -
- اقتـراح نظام مـراقبة الـعالمات الفـارقة اGمـنوحة

rوالسهر على متابعته
rدراسة طلبات اعتماد هيئات التصديق -

- دراسة الطعون اGرسلة إليها.

اGاداGادّة ة 9 :  : يـحدد النـظام الداخلي لـلجنـة الذي تصادق
عليهr قواعد وكيفيات سيرها.
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القسم الثانيالقسم الثاني
األمانة الدائمةاألمانة الدائمة

اGــاداGــادّة ة 10 :  : تــنــشــأ لـــدى الــلــجــنــة أمـــانــة دائــمــة يــحــدد
تنظيمها وسيرها بقرار من الوزير اGكلف بالفالحة. 

اGــــاداGــــادّة ة 11 :  : تــــكـــلـف األمـــانــــة الــــدائـــمــــةr حتت ســــلــــطـــة
رئيس اللجنةr بـما يأتي :

- حتــضــيــر اجــتـمــاعــات الــلـجــنــة والــلــجـان الــفــرعــيـة
rتخصصةGا

rمسك دفتر االعترافات  -
-  حتــريــر تــقــاريـــر ومــحــاضــر اجــتــمـــاعــات الــلــجــنــة

واللجان الفرعية اGتخصصة.
القسم الثالثالقسم الثالث

اللجان الفرعية اGتخصصةاللجان الفرعية اGتخصصة

اGاداGادّة ة 12 :  : تنشأ لدى اللـجنة جلنة فرعـية متخصصة
في كل شعبة Gنتوج يخضع لعالمة اجلودةr تتكون من :

-  ـــثل إدارة وزارة الــفـالحــة والــتـــنــمـــيــة الــريـــفــيــة
rمنحه عالمة اجلودة Xنتوج الذي يتعGعنية باGا

-  ــثــلـX (2) عن اGـــعـــاهـــد الـــتـــقــنـــيـــة اGـــتـــخـــصـــصــة
rعنيةGللشعبة ا

- خـبيـريـن عـلـمـيX (2)  تـابـعـX لـلـمـعـاهـد الـوطـنـية
لـلبحث العـلمي في اجملال اGعـني باGنتـوج موضوع عالمة

rاجلودة
-  ــثـلـX (2) عن جــمــعــيــات اGــنـتــجــX في الــشــعــبـة

rعنيةGا
rعنيةG(2)  عن الغرفة الفالحية الوالئية ا Xثل  -

.XستهلكGثل عن جمعيات حماية ا  -
اGاداGادّة ة 13 :  : تكلف اللجـنة الفرعية اGتخصصة بإعداد
دفــاتـر األعـبــاء وعـرضــهـا عـلى الــلـجــنـة لـلــمـصــادقـة عـلــيـهـا.
وبـهذه الـصـفةr تـؤهل لـلـقيـام بـنفـسـها و/أو تـسـند إلى كل
مـعهـد بـحث أو خـبيـر أو مـكـتب دراسات أو هـيـئـة معـنـية
�ــعــرفـــة اGــنــتـــوج اGــعــروض لـــعالمــة اجلـــودةr بــدراســة كل
جانب أو ميزة أو مجال اإلنـتاج أو اGعطيات الـكيميائية
و/أو احلــســـيــة لـــغــرض الــصـــيــاغـــة احلــســـنــة لـــبــنـــود دفــتــر

األعباء.
14 :  :  يــحــدد تــنــظــيم وكــيــفــيــات ســيــر الــلــجـان اGـاداGـادّة ة 
الفـرعيـة اGتـخصـصة وقـائمـة أعضـائهـا بقرار مـن الوزير
اGــكـلف بــالـفالحــةr عـنــد االقـتــضـاءr بـنــاء عـلى اقــتـراح من

السلطات التي ينتمون إليها.
القسم الرابعالقسم الرابع
هيئة التصديقهيئة التصديق

اGـاداGـادّة ة 15 : : هـيــئـة الـتـصــديق شـخص مـعــنـوي يـخـضع
لـــــلـــــقــــــانـــــون اجلـــــزائــــــري وتـــــتـــــوفــــــر فـــــيـه شـــــروط احلـــــيـــــاد

واالســـتــقاللـــيـــة والــكـــفــاءة Gـــمـــارســة اGـــعــايـــنـــة واGــراقـــبــة
اGـــطــلـــوبــة من أجل الـــتــصـــديق عــلى مـــطــابـــقــة اGــنـــتــجــات
الـــفالحــــيـــة أو ذات األصل الــــفالحي خلــــصـــوصـــيــــات دفـــاتـــر
األعـــبـــاء قـــصــد مـــنح عـالمــة أو عـالمــات فـــارقـــة لـــلــنـــوعـــيــة

اGذكورة في اجلهاز الوطني لعالمة اجلودة.

اGـاداGـادّة ة 16 :  :  يـجب أال تــكـون هـيـئـة الـتــصـديق مـنـتـجـا
وال مـحــوال وال مـســتـوردا وال تــاجـرا Gــواد تـابــعـة لــلـشــعـبـة

التي تتدخل فيها بهذه الصفة.

اGــاداGــادّة ة 17 :  : يــجـب أن يــتم اعـــتــمــاد هـــيــئــة الـــتــصــديق
لــدى الــهــيــئــة اجلــزائــريــة لالعــتــمـاد "أجلــيــراك" قــبل طــلب

اعتمادها من الوزير اGكلف بالفالحة.

اGاداGادّة ة 18 :  : تعتمد هـيئة التصـديق بقرار من الوزير
اGكلف بالفالحةr ينشر في اجلريدة الرسمية. 

اGاداGادّة ة 19 :  : يحدد دفـتر األعباء شـروط وبروتوكوالت
وكـــيــــفــــيــــات وإجـــراءات الــــتــــحـــقـق من جــــودة اGـــنــــتــــجـــات
اخلــاضـعـة لــتـصـديـق  هـيـئــة الـتـصــديق وكـذا مــكـان وزمـان

مراقبتها.
الفصل الثالثالفصل الثالث

سير اجلهاز الوطني لعالمة اجلودةسير اجلهاز الوطني لعالمة اجلودة

اGــاداGــادّة ة 20 :   :  يــرتــكـــز اجلــهــاز الـــوطــني لـــعالمــة اجلــودة
على ما يأتي:

 - اإلعـــداد واGـــصــادقـــة والـــلـــجـــوء احلــصـــري لـــدفـــاتــر
األعــبــاء من أجـل الــتــعــريـف اGــرجــعي جملـــمــوع مــواصــفــات
اGـنتـوج الـفالحي أو ذي األصل الفالحي اGـعـني وإجراءات

rطابقة لدفتر األعباءGالتحقق من ا
- اGــصــادقــة عـــلى مــطــابــقــة اGـــنــتــوج الــفالحي أو ذي
األصـل الـفالحي لــدفـتــر األعـبــاء اGـعـنـي من طـرف هــيـئـات

rخاضعة للقانون اخلاص تدعى هيئات التصديق
- االعترافr بعد هذا اإلجراء:

* بـحق وضع الـعالمـة عـلى اGـنـتـوج الـذي يـعـبـر عـلى
االسم اجلـــغــــرافي أو تــــســـمـــيــــة اGـــنــــشـــأ أو طــــابع مــــنـــتـــوج

rنتوجGالفالحة البيولوجية أو جودة ا
* بـــــحــــمـــــايـــــة اGــــنـــــتـــــوج والـــــعالمـــــة من كـل تــــقـــــلـــــيــــد

أواستعمال العالمة ألغراض الغش.

القسم األولالقسم األول
دفتر األعباءدفتر األعباء

اGـاداGـادّة ة 21 :  : تـمـنح العالمـات الـفارقـة جلـودة اGنـتـجات
الـــفالحــيــة أو ذات األصل الــفـالحي وفق الــشــروط اGــقــررة
فـي دفـاتــر األعــبـاء واGــصـادقــة عــلـيــهــا من الـوزيــر اGــكـلف

بالفالحة.
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22 :  :  تــشـــكل دفــاتــر األعــبــاء اGــراجع الــتــقــنــيــة اGـاداGـادّة ة 
للـمنتـجات الفالحـية أو ذات األصل الـفالحي اGعنـية اخلام

أو احملولة.
وبهذه الصفةr فإنها :

-  حتدد لكل منتـوجr إضافة إلى اGواصفات اGتعلقة
بـظــاهـر اGـنـتــجـات اGـعـنــيـةr اGـعـايــيـر والـشـروط اGــطـبـقـة

rعلى إنتاجها وحتويلها وتعبئتها
- تـعـرف اجلـوانب اGـطـلـوبـة اخلـاصـة بـسالمـة وصـحة

r نتجات وكذا  يزاتها احلسية وغير احلسيةGهذه ا
- تـعرف أيـضـا جـميع الـطـرق والوسـائل الـتي يجب
أن تـــتم بـــهــــا كل مـــهـــام الـــتـــصـــديـق والـــتـــحـــقق واGـــراقـــبـــة

اGرتبطة بهذه اGنتجات.

23 :  : حتـــدد كــيــفــيــات اGــبــادرة بــدفــاتــر األعــبــاء اGـاداGـادّة ة 
لــلـعالمـات الــفـارقـة لـلــنـوعـيـة وإعــدادهـا واGـصـادقــة عـلـيـهـا

ونشرها بقرار من الوزير اGكلف بالفالحة. 

القسم الثانيالقسم الثاني
سجل االعترافات سجل االعترافات 

rــادّة ة 24 :  : يـــوضع لـــدى الـــلـــجـــنـــة ســـجل اعـــتـــرافــاتGــاداGا
يوكل مسكه لألمانة الدائمةr ويبX فيه مايأتي :

rصادقة عليهاGشروط إعداد دفاتر األعباء وا -
rطلبات االعتراف باجلودة -

- الـــعــنــاصــر اخلــاصــة بــإجــراءات االعــتــراف بــاجلــودة
اGعنية.

كـما  يـحتوي هـذا السـجل  على الـتسـميـات اGسـجلة
وكـــذا الـــتـــعـــديالت احملـــتـــمـــلـــة وهـــيـــئـــات الـــتـــصـــديق الـــتي

اعترفت بالصفات اGعنية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 25 :  : يـــــحـــــدد مـــــضـــــمــــون ســـــجـل االعـــــتـــــرافــــات
والـــشـــروط اGـــطـــبـــقـــة عـــلى مـــســـكه وكـــذا كـــيـــفـــيـــات نـــشــر
اGــعــلــومــات الــتـي يــحــتــويــهــاr بــقــرار من الــوزيــر اGــكــلف

بالفالحة.
القسم الثالثالقسم الثالث
العالماتالعالمات

26 :  : حتـــدد اGــــمـــيــــزات الـــتــــقـــنــــيـــة واإلشـــارات اGــاداGــادّة ة 
والــــتــــســــجـــيـالت والــــعالمــــات واأللــــوان اGــــســــتـــعــــمــــلــــة في
الــعالمـــات اGــعــبـــرة عــلى اجلـــودة اGــنــســـوبــة إلــيـــهــا بــقــرار
مـشـتــرك بـX الـوزيــر اGـكــلف بـالـفـالحـة والـوزيــر اGـكـلف

بالتجارة.
اGــاداGــادّة ة 27 :  : ال �ــكن وضع عالمــة عـــلى مــنــتــوج فالحي
أو ذي أصل فالحي إال بـــعــد الــتـــأكــد من وثــيـــقــة االعــتــراف
باجلـودة من هـيـئـة الـتـصديـق بنـشـر قـرار الـوزيـر اGـكلف
بــالــفالحــة فـي اجلــريــدة الــرســمــيــة واGـــنــصــوص عــلــيه في

أحكام اGادة 30 أدناه.

القسم الرابعالقسم الرابع
إجـــراءات االعــــتـــراف بـــنــــوعـــيـــة اGــــنـــتـــوج الــــفالحي أو ذيإجـــراءات االعــــتـــراف بـــنــــوعـــيـــة اGــــنـــتـــوج الــــفالحي أو ذي

األصل الفالحي األصل الفالحي 
28 :  : يـــــــــــؤهـل الــــــــــفـالحـــــــــــون و/أو احملــــــــــولــــــــــون اGـــــــــاداGـــــــــادّة ة 
لـلـمـنـتـجـات الـفالحـيــة أو ذات األصـــل الـفالحـــيr بـصـفــة
فـــرديـة أو مـنظـمـX فـي جـمعـيـة أو تعـاونـيـة أو كل جتمع
مـهـني أو مهـني مشـترك آخـرr طـبقـا للـتـشريع والـتنـظيم
اGــعـــمـــول بـــهـــمـــاr لــصـــيـــاغـــة طـــلب االعـــتـــراف بـــالــعـالمــات
الـفارقـة لالعـتـراف بـعالمـة اGـنـتوج الـفالحي أو ذي األصل

الفالحي.  
اGـاداGـادّة ة 29 :  : حتــدد كـيـفــيـات تـقــد¨ طـلب احلــصـول عـلى
الـعالمـات الـفـارقـة لالعـتـراف بـجـودة اGـنـتـجـات الـفالحـية
أو ذات األصـل الـــــفـالحي وكـــــذا مــــــضـــــمـــــون اGـــــلـف اGـــــرفق
بـالــطـلب وكــيـفـيــات وإجـراءات فـحـص هـذا الـطــلب بـقـرار
من الـوزيــر اGـكــلف بـالــفالحـة. كــمـا يــحـدد هـذا الــقـرار كل
االجــراءات اخلـــاصــة الــتـي تــتــضـــمن دراســة االعـــتــراضــات

و/أو تقييم كل النتائج البيئية لالعترافات احملتملة. 
اGاداGادّة ة 30 :  : تمنح العـالمات الفارقة لالعتراف بجودة
اGــنـــتـــجــات الـــفالحـــيــة أو ذات األصـل الــفـالحي بـــقــرار من

الوزير اGكلف بالفالحة. 
يــرسل الــقــرار إلـى اGــديــر الــعــام لــلـــمــعــهــد الــوطــني
للـملـكيـة الصـناعـية لـلتـسجـيل طبـقا لـلتـشريع والـتنـظيم
اGعـمول بـهمـا. ويـكون مـوضوع نـشر في ثالث (3) صحف
وطـنــيـة �ـبـادرة من الـلـجـنـة. تــقع مـصـاريف الـنـشـر عـلى

عاتق أصحاب الطلب.
اGـاداGـادّة ة 31 :  : ال �ـكن إلـغاء االعـتـراف بـجودة اGـنـتـجات
الــفالحـيــة أو ذات األصل الـفـالحي اGـعــنـيــة إال بـوثـيــقـة من

نفس طابع الوثيقة التي منح بها.
الفصل الرابعالفصل الرابع

حماية اGنتجات الفالحية أو ذات األصل الفالحيحماية اGنتجات الفالحية أو ذات األصل الفالحي

اGاداGادّة ة 32 :  : تصـبح حمـاية اGـنتـجات الـفالحية أو ذات
األصل الفالحي فعليـة فور نشر القرار في اجلريدة الرسمية

واGنصوص عليه في أحكام اGادة 30 أعاله.

اGـــــاداGـــــادّة ة 33 :  : دون اإلخالل بـــــاألحـــــكـــــام الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيــــة
rتـعلقـة بالوسمGال سـيمـا تلك ا rعمـول بهاGوالـتنظـيميـة ا
فـــإن كل اســتــعـــمــال أو مــحــاولـــة اســتــعـــمــال الــغش إلحــدى
العالمات الفارقة لـلجودة اGنصوص عـليها في أحكام هذا
اGرسومr  يـعد �ثابـة عدم مطابـقة للمـنتجات اGـعنية في
مفـهوم أحكام اGادة 11 من الـقانون رقم 09-03 اGؤرخ في
29 صــــفـــــر عــــام 1430 الـــــمـــــوافق 25 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009

واGذكور أعالهr ويعاقب عليه طبقا للتشريع اGعمول به.
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اGــــاداGــــادّة ة 34 :  : يــــخـــضـع اGـــســــتــــفـــيــــد من حــــمــــايـــة نــــظـــام
الــنــوعـــيــة اGــؤسس �ــوجب هـــذا اGــرســومr إلى دفع إتــاوة
يـحــدد مـبــلـغــهـا وكــيـفــيـات حتــصـيــلـهــا واسـتــعـمــالـهــا طـبــقـا

للتشريع اGعمول به.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اGــــاداGــــادّة ة 35 :   :  تــــكــــلـف اGــــعــــاهـــــد الــــتـــــقــــنــــيـــــة واGــــراكــــز
اGتخصصة للفالحةr بصفة انتقاليةr �همة التصديق.

36 :  : �ــكـن تـوضــيـح كـيــفــيــات ســيــر اGــنــظــومـة اGـاداGـادّة ة 
الـوطـنـيـة لـعالمـة اجلــودةr عـنـد احلـاجـةr بـقـرار من الـوزيـر

اGكلف بالفالحة.

37 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 7
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 13 - - 261 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGــــــوافق  اGــــــوافق 7 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة  يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة r2013 يــــــتـــــــضــــــمنr يــــــتـــــــضــــــمن

الــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـة
بـــإجنـــاز ازدواج الـــطـــريـق الـــوالئي رقم بـــإجنـــاز ازدواج الـــطـــريـق الـــوالئي رقم 122 الــــرابط الــــرابط

بX هراوة وأوالد موسى.بX هراوة وأوالد موسى.
ـــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
rنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

rتممGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اGــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اGــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اGــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اGـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممGعدل واGا rوأمنها
- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اGؤرخ
rتممGا r1993 وافق 27 يوليو سنةGفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اGوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اGــتــعـلــقــة بــنـزع اGــلــكــيـة من أجـل اGـنــفــعـة

rتممGا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  
اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اGــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمّم واGا r1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطـبـــقـــا ألحــكـــام اGــادة 10 من اGـــرســوم الـتـــنــفــيـذي رقم
93-186 اGــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اGــوافق 27  يــولــيـو

سنة r1993 اGتمّم  واGـذكورأعالهr يهدف هذا اGرسوم إلى
الـتـصـريح بـاGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اGـتـعـلـقـة بـإجناز
ازدواج الــــــطـــــريـق الـــــوالئـي رقم 122 الــــرابط بــــX هـــراوة
وأوالد مـوسىr نـظرا لـطـابع الـبنى الـتـحتـيـة ذات اGنـفـعة

العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.
اGـادة اGـادة 2 : :   يـتـعـلق طــابع اGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة بـاألمالك
الــعــقـاريــة و/ أو احلـقــوق الـعــيـنــيـة الــعـقــاريـة اGــسـتــعـمــلـة

كوعاء الزدواج الطريق الوالئي رقم r122 وال سيما :
rوسط الطريق -

rنحدراتGا -
rالشريط األرضي الوسطي -

- ملحقات أخرى للطريق.
اGـــــادة اGـــــادة 3 :   :  تـــــقـــع األراضي اGــــــذكـــــــورة فــي اGــــــادة 2
أعــــاله الـتـي تـمــثــل مـســاحــة إجــمـالــيـة قــــدرهـا عــشـــرة
r(10) هــكــتـــارات فـي إقــلـيــمي بــلــديــتي رغـايــة والــرويــبـة

طبقا للمخطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.
اGـادة اGـادة 4 : : قــوام األشـغــال اGـلــتــزم بـهــا بــعـنــوان إجنـاز

ازدواج الطريق الوالئي رقم r122 كما يأتي :
rاخلط الرئيسي : 7 كيلومترات -

- اGــــقـــطـع اجلـــانــــبي : مــــســـلــــكـــX 2 X 2 +  الــــشــــريط
األرضي الــــوســــطي + حـــواف الــــطــــريقr بـــعــــرض إجــــمـــالي

rقدره 30 مترا
- عدد اGنشآت الفنية : اثنان (2).

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اGـادة اGـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اGــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اGــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعــقـاريـــــة واحلـقـــوق  الـعـيـنــيـــة الـعـقــاريـــة الـضـروريــة
Xإلجنـــــاز ازدواج الـــــطـــــريـق الـــــوالئي رقم 122 الـــرابط بــ

هراوة وأوالد موسى.



9 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1636
18 يوليو  سنة يوليو  سنة 2013  م م

اGادة اGادة 6 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 7
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 13 - - 262 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGــــــوافق  اGــــــوافق 7 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة  يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة r2013 يــــــتـــــــضــــــمنr يــــــتـــــــضــــــمن

الــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـة
بـــإجنـــاز ازدواج الـــطـــريـق الـــوالئي رقم بـــإجنـــاز ازدواج الـــطـــريـق الـــوالئي رقم 121 الــــرابط الــــرابط

بX عX طاية وخميس اخلشنة.بX عX طاية وخميس اخلشنة.
ـــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
rنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

rتممGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اGــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اGــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اGــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اGـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممGعدل واGا rوأمنها
- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اGؤرخ
rتممGا r1993 وافق 27 يوليو سنةGفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في في 12 شــوال عــام 1411 اGــوافق 27 أبــريل ســنــة 1991
الـذي يحدد القواعـد اGتعلقة بـنزع اGلكيـة من أجل اGنفعة

rتممGا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  
اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اGــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمّم واGا r1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطــبــقــا ألحــكــام اGــادة 10 من اGـــرســوم الــتـــنـــفــيـذي رقم
93-186 اGــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اGــوافق 27  يــولــيـو

سـنة r1993 اGـتمّم واGـذكورأعالهr يـهدف هـذا اGرسوم إلى
الـتـصـريح بـاGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اGـتـعـلـقـة بـإجناز
ازدواج الــطـريق الــوالئي رقم 121 الـرابط بـX عـX طـايـة
وخــمــيـس اخلــشــنـــةr نــظــرا لـــطــابع الــبـــنى الــتـــحــتــيــة ذات
اGــنــفــعـة الــعــامــة والــبــعـد الــوطــني واالســتــراتــيــجي لــهـذه

األشغال.
اGـادة اGـادة 2 : :   يـتـعـلق طــابع اGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة بـاألمالك
الــعــقـاريــة و/ أو احلـقــوق الـعــيـنــيـة الــعـقــاريـة اGــسـتــعـمــلـة

كوعاء الزدواج الطريق الوالئي رقم r121 وال سيما :
rوسط الطريق -

rنحدراتGا -
rالشريط األرضي الوسطي -

- ملحقات أخرى للطريق.
3 :  : تـــقع األراضي اGــــذكـــورة في اGـــادة 2 أعـاله اGــادة اGــادة 
التـي تـمـثـل مـسـاحــة إجمـالـيــة قـدرها خـمـســة وعـشـرون
(25) هــــكـــتـــــارا في أقــــالـــيـم بـــلــــديـــات عــــX طـــايــــة وهـــراوة

والرويبةr طبقا للمخطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.
اGـادة اGـادة 4 : : قــوام األشـغــال اGـلــتــزم بـهــا بــعـنــوان إجنـاز

ازدواج الطريق الوالئي رقم r121 كما يأتي :
rاخلط الرئيسي : 11 كيلومترا -

- اGــــقـــطـع اجلـــانــــبي : مــــســـلــــكـــX 2 X 2 +  الــــشــــريط
األرضي الــــوســــطي + حـــواف الــــطــــريقr بـــعــــرض إجــــمـــالي

rقدره 25 مترا
- عدد اGنشآت الفنية : واحدة (1).

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اGـادة اGـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اGــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اGــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعــقـاريـــــة واحلـقـــوق  الـعـيـنــيـــة الـعـقــاريـــة الـضـروريــة
Xع Xإلجنـاز ازدواج الطريق الوالئي رقم 121 الرابط ب

طاية وخميس اخلشنة.

اGادة اGادة 6 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 7
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 9 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـ
18 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2013  م م

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 13 - - 263 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGــــــوافق  اGــــــوافق 7 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة  يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة r2013 يــــــتـــــــضــــــمنr يــــــتـــــــضــــــمن

الــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـة
بـــإجنـــاز ازدواج الـــطـــريـق الـــوالئي رقم بـــإجنـــاز ازدواج الـــطـــريـق الـــوالئي رقم 149 الــــرابط الــــرابط

بX برج البحري وحمادي.بX برج البحري وحمادي.
ـــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -
ª وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيــمـــا اGــادتــان 85 - 3

 rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
rنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

rتممGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اGــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اGــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اGــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اGـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممGعدل واGا rوأمنها
- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اGؤرخ
rتممGا r1993 وافق 27 يوليو سنةGفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اGوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اGــتــعـلــقــة بــنـزع اGــلــكــيـة من أجـل اGـنــفــعـة

rتممGا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اGــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمّم واGا r1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا

وطـبــقـــا ألحــكــام اGـادة 10 من اGــرســـوم الـتـــنـــفـــيــذي رقم
93-186 اGــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اGــوافق 27  يــولــيـو

سـنة r1993 اGـتمّم واGـذكورأعالهr يـهدف هـذا اGرسوم إلى
الـتـصـريح بـاGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اGـتـعـلـقـة بـإجناز
ازدواج الــــــــطــــــــريق الــــــــوالئـي رقم 149 الـــــرابـط بـــــX بـــــرج
الــبــحــري وحــمــاديr نـــظــرا لــطــابع الــبـــنى الــتــحــتــيــة ذات
اGــنــفــعـة الــعــامــة والــبــعـد الــوطــني واالســتــراتــيــجي لــهـذه

األشغال.

اGـادة اGـادة 2 : :   يـتـعـلق طــابع اGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة بـاألمالك
الــعــقـاريــة و/ أو احلـقــوق الـعــيـنــيـة الــعـقــاريـة اGــسـتــعـمــلـة

كوعاء الزدواج الطريق الوالئي رقم r149 وال سيما :
rوسط الطريق  -

rنحدراتGا -
rالشريط األرضي الوسطي -

- ملحقات أخرى للطريق.

اGــادة اGــادة 3 :  : تــقع األراضي اGـــذكــورة في اGـــادة 2 أعــاله
الـتـي تـمـــثـل مـســاحــة إجـمـالــيــة قـــدرهـا خـمـــسـة عــشـــر
(15) هــكـــتـــارا في أقـــالــيم بـــلــديـــات بــرج الـــكــيـــفــان وبــرج
الــبــحـري والــرويــبـةr طــبــقـا لــلــمــخـطط اGــلــحق بــأصل هـذا

اGرسوم.

اGـادة اGـادة 4 : : قــوام األشـغــال اGـلــتــزم بـهــا بــعـنــوان إجنـاز
ازدواج الطريق الوالئي رقم r149 كما يأتي :

rاخلط الرئيسي : 10 كيلومترات -
- اGــــقـــطـع اجلـــانــــبي : مــــســـلــــكـــX 2 X 2 +  الــــشــــريط
األرضي الــــوســــطي + حـــواف الــــطــــريقr بـــعــــرض إجــــمـــالي

rقدره 25 مترا
- عـدد اGـنـشـآت الـفـنـيـة : واحـدة (1) عـلى شـكـل قـناة

صغيرة.

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اGـادة اGـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اGــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اGــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعــقـاريــــــة واحلـقـــوق الـعــيـنــيـــة الــعـقــاريـــة الــضـروريــة
Xإلجنـــــاز ازدواج الـــــطـــــريـق الـــــوالئي رقم 149 الـــرابط بــ

برج البحري وحمادي.

اGادة اGادة 6 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 7
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل



9 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1836
18 يوليو  سنة يوليو  سنة 2013  م م

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
سنة سنة r2012  يتضمن تصنيف " رسقونيا العتيقة".r  يتضمن تصنيف " رسقونيا العتيقة".

ــــــــــــــــــــــــــ
rإن وزيرة الثقافة

- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 19 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرّخ في 29 رجب عـام 1428
اGـــــوافق 13 غــــشـت ســــنــــة 2007 واGـــــتـــــضـــــمن فـــــتـح دعــــوى

r"تصنيف رسقونيا العتيقة"

- وبعـد االطالع على الـرأي اGطـابق للـجنـة الوطـنية
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 27 يـونيو

r2011 سنة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اGـــــوافق 15
rـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيGيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يـصــنف اGـمــتـلك الـثــقـافي اGــسـمى "رســقـونـيــا الـعـتــيـقـة"
الـــواقع بـــبــــلـــديـــة اGـــرسىr واليـــة اجلـــزائـــرr ضـــمن قـــائـــمـــة

اGمتلكات الثقافية.

اGـادة اGـادة 2 :  :  يـتــرتب عــلى تــصـنــيف اGــمـتــلك الــثــقـافي
اGسمى "رسقونيا العتيقة" ما يأتي :

- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :
طــبــقــا لــلــمـادة 30 من الــقــانـون رقم 98 - 04 اGـؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اGــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واGــتــعـلق
بــحـــمــايــة الــتــراث الــثــقــافـيr حتــدّد ارتــفــاقــات اســتــعــمــال
األرض وكـذا االلـتـزامـات التـي تقع عـلى عـاتق مـسـتـعـملي
اGـــوقـع األثـــري ومـــنـــطـــقـــته احملـــمـــيـــة في مـــخـــطـط حـــمـــايــة
واســـتــــصالح اGــــوقــع األثــــري ومـــنـــطـــقـــته احملـــمـــيـــة الـــتي
حتـــــدد كـــيـــفـــيـــات إنــشــائه �ــوجب اGــرســوم الــتـنــفــيـذي
رقم 03 - 323 اGــؤرخ في 9 شـــــعـــبـــــان عــام 1424 اGـــوافق

5 أكـتـوبــر سـنـة 2003 واGــتـضــمن كـيــفـيــات إعـداد مــخـطط
حـمــايــة اGــواقع األثــريـة ومــنــاطـقــهــا احملــمـيــة الــتــابـعــة لــهـا

واستصالحها.
االرتفاقات اآلتية قد وضعت سابقا :

- قـنــوات اGـيـاه وقـنـوات تـصــريف اGـيـاه اGـوصـولـة
عـــرضـــيـــا عــلـى طـــول اGــوقـع بـــقــنـــاة صـــرف اGـــيـــاه الـــقــذرة

rالتابعة للبلدية
rتنصيب أسالك كهربائية -

rتنصيب قنوات الغاز -
- ارتـــفــــاق حق الـــزيــــارة لـــلــــحـــمـــامــــات الـــرومــــانـــيـــة
الـــواقــعـــة جـــنـــوب غــرب اGـــوقع األثـــري واGـــتــواجـــدة داخل

ملكية خاصة.

اGـادة اGـادة 3 :  : يـبــلغ الــوزيــر اGـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريةr قرار التـصنيف إلى والي والية اجلزائر بغرض

النشر في احلفظ العقاري.

اGـادة اGـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 25 شــوال عــام 1433 اGــوافق 12
سبتمبر سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
r2012  يـتـضـمن تـصـنـيف " قـنـاة تـوزيـع اGـياهr  يـتـضـمن تـصـنـيف " قـنـاة تـوزيـع اGـياه سـنة سـنة 

بحيدرة".بحيدرة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 19 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرّخ في 29 رجب عـام 1428
اGـــــوافق 13 غــــشـت ســــنــــة 2007 واGـــــتـــــضـــــمن فـــــتـح دعــــوى

r"ياه بحيدرةGتصنيف "قناة توزيع ا
- وبعـد االطالع على الـرأي اGطـابق للـجنـة الوطـنية
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 27 يـونيو

r2011 سنة



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 9 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـ
18 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2013  م م

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :
اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اGـــــوافق 15
rـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيGيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يــصــنـف اGــمــتــلك الــثـــقــافي اGــســمى "قـــنــاة تــوزيع اGــيــاه
بــحــيــدرة" الـواقـع بـبــلــديــة حـيــدرةr واليــة اجلــزائــرr ضـمن

قائمة اGمتلكات الثقافية.
اGـادة اGـادة 2 :  :  يـتــرتب عــلى تــصـنــيف اGــمـتــلك الــثــقـافي

اGسمى "قناة توزيع اGياه بحيدرة" ما يأتي :
- شـــــــروط الــــــــتـــــــصـــــــنــــــــيف :  شـــــــروط الــــــــتـــــــصـــــــنــــــــيف : يــــــــجـب أن يـــــــتـم شــــــــغل
واســتـخـدام اGـعـلم الــتـاريـخي واسـتـغاللـه بـطـريـقـة تـتالءم

مع متطلبات حفظ اGمتلك الثقافي.
- االرتفاقات وااللتزامات : االرتفاقات وااللتزامات : 

-  الــتـــزام عــلــو : يـــحب أن يــحـــجب عــلـــو الــتــهـــيــئــات
rــعــلمGــعــلـم رؤيــة اGـــتــواجــدة عــلـى أطــراف اGوالـــبــنــايــات ا
انـطالقـا من كل االجتـاهات اGـؤديـة إلى قـنـاة تـوزيع اGـياه
عــنـد الــقــيـام بــأي تـدخـل مـســتـقــبــلي عـلـى األجـزاء اGــبـنــيـة

وغير اGبنية.
- ارتــفـاق مــرور : الــطــريق الــذي يـســمح بــالــوصـول
إلى إقـامة شـعـبـاني يـصـبح ارتـفـاق عـبـور لـلـزوارr يـشكل
الـطـريق اGــتـواجـد شـرق اGـعـلم ارتـفــاق عـبـور لـلـمـركـبـات
وكــذا لـفـائـدة الــزوار واGـصـالح الــتـقـنــيـة لـوزارة الــثـقـافـة
وذلك لــلــســمــاح بـزيــارة اGــعــلم في األيــام اGــفــتــوحــة وأيـام

العطل وفي التوقيت الذي سيحدد الحقا.
- ال يـسـمح بـأي شـكل من أشـكال الـتـهـيـئـة أو الـبـناء
داخل اGنطقة احملـمية وال �كن مالكي اGـعالم الواقعة على
حــدود اGـعــلم مــوضـوع الــقـرار مــبــاشـرة إقــامـة أي بــنـاءات

rعلمGجديدة من شأنها حجب الرؤية عن ا
- يجب تـهـيـئـة القـسم غـيـر اGـبـني في اGنـطـقـة غـير
اGـؤهـلـة للـبـنـاء في شـكل حظـيـرة لـلـترفـيه بـشـكل حـصري
عن طــريق دفـــتــر أعــبــاء تــصــادق عــلــيـه اGــصــالح اخملــتــصــة

rبوزارة الثقافة
- ال �ــكن بــنــاء الــعــقــارات عـلـى األراضي اGــتــواجـدة

rؤدية إلى حيدرةGفي الضفة األخرى للطريق ا
- تعتبر األقسام غير اGبنية غير قابلة للتعمير.

اGـادة اGـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اGـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريةr قرار التـصنيف إلى والي والية اجلزائر بغرض

النشر في احلفظ العقاري.
اGـادة اGـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 25 شــوال عــام 1433 اGــوافق 12

سبتمبر سنة 2012.
خليدة توميخليدة تومي

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
سنة سنة r2012  يتضمن تصنيف "األروقة اجلزائرية".r  يتضمن تصنيف "األروقة اجلزائرية".

ــــــــــــــــــــــــــــــ
rإن وزيرة الثقافة

- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 19 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرّخ في 29 رجب عـام 1428
اGـــــوافق 13 غــــشـت ســــنــــة 2007 واGـــــتـــــضـــــمن فـــــتـح دعــــوى

r"تصنيف "األروقة اجلزائرية
- وبعـد االطالع على الـرأي اGطـابق للـجنـة الوطـنية
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 27 يـونيو

r2011 سنة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :
اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اGـــــوافق 15
rــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيGيـونـيــو سـنـة  1998 وا
يـصــنف اGــمــتـلك الــثــقـافي اGــســمى "األروقــة اجلـزائــريـة"
الـواقع بــبـلــديــة اجلـزائــر الـوســطىr واليــة اجلـزائــرr ضـمن

قائمة اGمتلكات الثقافية.
اGـادة اGـادة 2 :  :  يـتــرتب عــلى تــصـنــيف اGــمـتــلك الــثــقـافي

اGسمى "األروقة اجلزائرية" ما يأتي :
- شـــــــروط الــــــــتـــــــصـــــــنــــــــيف :- شـــــــروط الــــــــتـــــــصـــــــنــــــــيف : يــــــــجـب أن يـــــــتـم شــــــــغل
واســتـخـدام اGـعـلم الــتـاريـخي واسـتـغاللـه بـطـريـقـة تـتالءم

مع متطلبات حفظ اGمتلك الثقافي.
- االرتفاقات وااللتزامات : - االرتفاقات وااللتزامات : 

-  ارتفـاقـات شبـكـات توزيع اGـيـاه الصـاحلـة للـشرب
rياه الصحية والكهرباءGوشبكة صرف ا

- يـــجـب عـــدم إتالف الـــتـــجــــانس اGـــادي لـــلـــمــــعـــلم عن
طــريق تــدخل لــتـغــيــيـر الــطــابع اGــعـمــاري (لــواجـهــة اGــعـلم

وزخرفته اGعمارية اخلارجية والداخلية).

اGـادة اGـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اGـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريةr قرار التـصنيف إلى والي والية اجلزائر بغرض

النشر في احلفظ العقاري.

اGـادة اGـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 25 شــوال عــام 1433 اGــوافق 12
سبتمبر سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي



9 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2036
18 يوليو  سنة يوليو  سنة 2013  م م

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة r2012  يــتــضــمن تــصــنــيف "كــنــيــســة الــســيــدةr  يــتــضــمن تــصــنــيف "كــنــيــســة الــســيــدة

اإلفريقية".اإلفريقية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 19 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرّخ في 29 رجب عـام 1428
اGـــــوافق 13 غــــشـت ســــنــــة 2007 واGـــــتـــــضـــــمن فـــــتـح دعــــوى

r"تصنيف "كنيسة السيدة اإلفريقية
- وبعـد االطالع على الـرأي اGطـابق للـجنـة الوطـنية
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 27 يـونيو

r2011 سنة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :
اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اGـــــوافق 15
rــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيGيـونـيــو سـنـة  1998 وا
يـــصـــنف اGـــمــتـــلك الـــثـــقــافـي اGــســـمى "كـــنـــيـــســة الـــســـيــدة
اإلفريـقية" الـواقع ببلـدية بولـوغrX والية اجلـزائرr ضمن

قائمة اGمتلكات الثقافية.
2 :  :  يـتــرتب عــلى تــصــنــيف اGــعــلم الــتــاريـخي اGـادة اGـادة 

اGسمى "كنيسة السيدة اإلفريقية" ما يأتي :
- شـــــــروط الــــــــتـــــــصـــــــنــــــــيف : - شـــــــروط الــــــــتـــــــصـــــــنــــــــيف : يــــــــجـب أن يـــــــتـم شــــــــغل
واســتـخـدام اGـعـلم الــتـاريـخي واسـتـغاللـه بـطـريـقـة تـتالءم

مع متطلبات حفظ اGمتلك الثقافي.
- االرتفاقات وااللتزامات :  االرتفاقات وااللتزامات : 

- - ارتفـاقـات شبـكـات توزيع اGـيـاه الصـاحلـة للـشرب
rياه الصحية والكهرباءGوشبكة صرف ا

r(آدا) تلك تشغله جمعية ديوسيزان  -
- سـاحـة الـكـاتـيـدرالـيـة مـنطـقـة مـثـقـلـة بـاالرتـفـاقات

rغير القابلة للتعمير
- األراضـي اGــــــتـــــــواجــــــدة عــــــلـى مــــــســـــــتــــــوى أدنـى من
الــــســــاحـــة واGــــشــــرفــــة عــــلى اGــــقــــبـــرة جــــمــــيــــعــــهـــا مــــثــــقــــلـــة
باالرتـفاقـات غير الـقابـلة لـلتـعمـير وذلك لـتجنـب تشويه

رؤية الطابع الهندسي.
- يــجب احملــافـــظــة عــلى الــبــنـــايــات الــواقــعــة جــنــوب
الكنيسة اGـشكلة للمجمع الديني وعدم تهد�ها وذلك من

أجل اإلبقاء على التجانس الكلي للمعلم.

اGـادة اGـادة 3 :  : يـبــلغ الــوزيــر اGـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريةr قرار التـصنيف إلى والي والية اجلزائر بغرض

النشر في احلفظ العقاري.

اGـادة اGـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 25 شــوال عــام 1433 اGــوافق 12
سبتمبر سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
سنة سنة r2012  يتضمن تصنيف "شمرة".r  يتضمن تصنيف "شمرة".

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 19 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرّخ في 29 رجب عـام 1428
اGـــــوافق 13 غــــشـت ســــنــــة 2007 واGـــــتـــــضـــــمن فـــــتـح دعــــوى

r"تصنيف "شمرة
- وبعـد االطالع على الـرأي اGطـابق للـجنـة الوطـنية
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 27 يـونيو

r2011 سنة
تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اGـــــوافق 15
rــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيGيـونـيــو سـنـة  1998 وا
يــصــنف اGــوقع األثــري اGــســمى "شــمــرة" الــواقع بــبــلــديـة

شمرةr والية باتنةr ضمن قائمة اGمتلكات الثقافية.
اGــــادة اGــــادة 2 :  :  يــــتــــرتب عـــــلى تــــصــــنــــيـف اGــــوقع األثــــري

اGسمى "شمرة" ما يأتي :

- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :
طــبــقــا لــلــمـادة 30 من الــقــانـون رقم 98 - 04 اGـؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اGــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واGــتــعـلق
بــحـــمــايــة الــتــراث الــثــقــافـيr حتــدّد ارتــفــاقــات اســتــعــمــال
األرض وكـذا االلـتـزامـات التـي تقع عـلى عـاتق مـسـتـعـملي
اGـــوقـع األثـــري ومـــنـــطـــقـــته احملـــمـــيـــة في مـــخـــطـط حـــمـــايــة
واســـتــــصـالح اGـــوقــع األثــري ومــــنـــطـــقـــته احملــمـــيـــة الــتي



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 9 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـ
18 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2013  م م

حتـــدد كــيــفــيـات إنـشـــائـه �ــوجـب الـــمـرســوم الـتـنــفـيـذي
رقم 03 - 323 اGــؤرخ في 9 شــعــــبــان عـــام 1424 اGــوافق
5 أكـتـوبــر سـنـة 2003 واGــتـضــمن كـيــفـيــات إعـداد مــخـطط
حـمــايــة اGــواقع األثــريـة ومــنــاطـقــهــا احملــمـيــة الــتــابـعــة لــهـا

واستصالحها.
اGـادة اGـادة 3 :  : يـبــلغ الــوزيــر اGـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـةr قـرار الـتـصـنـيف إلى والي واليـة بـاتـنـة بـغـرض

النشر في احلفظ العقاري.
اGـادة اGـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 25 شــوال عــام 1433 اGــوافق 12

سبتمبر سنة 2012.
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
سـنة سـنة r2012  يتـضـمن تصـنـيف "برج مـرسى الـذبانr  يتـضـمن تصـنـيف "برج مـرسى الـذبان

اجلديد".اجلديد".
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 19 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرّخ في 29 رجب عـام 1428
اGـــــوافق 13 غــــشـت ســــنــــة 2007 واGـــــتـــــضـــــمن فـــــتـح دعــــوى

r"تصنيف "برج مرسى الذبان اجلديد
- وبعـد االطالع على الـرأي اGطـابق للـجنـة الوطـنية
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 27 يـونيو

r2011 سنة
تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اGـــــوافق 15
rــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيGيـونـيــو سـنـة  1998 وا
يــصــنف اGــعــلم الــتــاريــخي اGــســمى "بــرج مــرسى الــذبـان
rواليــة اجلــزائــر rاجلــديــد" الـــواقع بــبـــلــديــة رايـس حــمــيـــدو

ضمن قائمة اGمتلكات الثقافية.
2 :  :  يـتــرتب عــلى تــصــنــيف اGــعــلم الــتــاريـخي اGـادة اGـادة 

اGسمى "برج مرسى الذبان اجلديد" ما يأتي :
- شـــــــروط الــــــــتـــــــصـــــــنــــــــيف : - شـــــــروط الــــــــتـــــــصـــــــنــــــــيف : يــــــــجـب أن يـــــــتـم شــــــــغل
واســتـخـدام اGـعـلم الــتـاريـخي واسـتـغاللـه بـطـريـقـة تـتالءم

مع متطلبات حفظ اGمتلك الثقافي.

- االرتفاقات وااللتزامات : - االرتفاقات وااللتزامات : 
-  ارتفـاقـات شبـكـات توزيع اGـيـاه الصـاحلـة للـشرب

rياه الصحية والكهرباءGوشبكة صرف ا
- مـلك عـقاري مـشـغـول من طـرف مـسـتـأجري وزارة

rالدفاع الوطني
rاحلفاظ على منطقة خضراء حول احلصن -

- تـشـجيع الـنـشاطـات اGـرتبـطـة بالـبحـر في مـحيط
البـرج عـلى اGدى الـقـريب واGتـوسط والـبعـيـد (التـزامات

r(لحق بهGالك اGعلى عاتق ا
- ال يسمح بـتجاوز عـلى أكثر من 7 أمتـار بالنـسبة
لـــلــــبـــنــايـــات اجلــــديــــدة اGـــتـــواجــــدة حــــول اGـــعــــلـم (طـــابق

r(1 + أرضي
- تغـيير مكـان النشـاطات اخلطـيرة (كتـخزين الغاز
لــســـونـــلـــغــاز) واGـــلـــوثـــة (كــمـــصـــنع اإلســـمــنـت) عــلـى اGــدى

rتوسط والبعيدGا
- تغـيـيـر مـكـان اGـساكن الـهـشـة الـواقـعـة داخل اGـعلم

أو على ضواحيه.
اGـادة اGـادة 3 :  : يـبــلغ الــوزيــر اGـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريةr قرار التـصنيف إلى والي والية اجلزائر بغرض

النشر في احلفظ العقاري.
اGـادة اGـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 25 شــوال عــام 1433 اGــوافق 12

سبتمبر سنة 2012.
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســـــنــــة ســـــنــــة r2012  يــــتـــــضــــمـن تــــصـــــنـــــيف "جـــــنــــان رايسr  يــــتـــــضــــمـن تــــصـــــنـــــيف "جـــــنــــان رايس

حميدو".حميدو".
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 19 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرّخ في 29 رجب عـام 1428
اGـــــوافق 13 غــــشـت ســــنــــة 2007 واGـــــتـــــضـــــمن فـــــتـح دعــــوى

r"تصنيف "جنان رايس حميدو
- وبعـد االطالع على الـرأي اGطـابق للـجنـة الوطـنية
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 27 يـونيو

r2011 سنة



9 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2236
18 يوليو  سنة يوليو  سنة 2013  م م

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :
اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اGـــــوافق 15
rــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيGيـونـيــو سـنـة  1998 وا
يـصنـف اGـعـلم الـتـاريخـي اGـسـمى "جـنـان رايس حـمـيدو"
الـــواقـع بـــبـــلـــديـــة األبـــيـــارr واليـــة اجلـــزائـــرr ضـــمن قـــائـــمـــة

اGمتلكات الثقافية.
2 :  :  يـتــرتب عــلى تــصــنــيف اGــعــلم الــتــاريـخي اGـادة اGـادة 

اGسمى "جنان رايس حميدو" ما يأتي :
- شـــــــروط الــــــــتـــــــصـــــــنــــــــيف - شـــــــروط الــــــــتـــــــصـــــــنــــــــيف : يــــــــجـب أن يـــــــتـم شــــــــغل
واســتـخـدام اGـعـلم الــتـاريـخي واسـتـغاللـه بـطـريـقـة تـتالءم

مع متطلبات حفظ اGمتلك الثقافي.
- االرتفاقات وااللتزامات : - االرتفاقات وااللتزامات : 

-  ارتفـاقـات شبـكـات توزيع اGـيـاه الصـاحلـة للـشرب
rياه الصحية والكهرباءGوشبكة صرف ا

- تــــشـــــغل جــــزءا مـن الــــطـــــابق األرضـي عــــائـــــلــــة أحــــد
rXوظفGا

- أمــا الـطــابق األعـلى فــتـشــغـله اجلــمـعــيـة اجلــزائـريـة
لـلـتـكـوين الـطـبي اGـتـواصـل (يـرأسـهـا الـدكـتـور بـولـبـيـنـة)

rإخالؤها ª عاينة التيGوكذا مصلحة ا
- �ـــنع كل بـــنـــاء جــديـــد أو تــهـــد¨ أو أي تــهـــيـــئــة من

شأنها إتالف نسب احلجم أو األلوان.

اGـادة اGـادة 3 :  : يـبــلغ الــوزيــر اGـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريةr قرار التـصنيف إلى والي والية اجلزائر بغرض

النشر في احلفظ العقاري.

اGـادة اGـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 25 شــوال عــام 1433 اGــوافق 12
سبتمبر سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
سـنة سـنة r2012  يتـضمن تـصنـيف "اGدرسة اإلكـليـركيr  يتـضمن تـصنـيف "اGدرسة اإلكـليـركيّة

الكبرى السابقة للقبة".الكبرى السابقة للقبة".
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 19 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقــتـضى الــقـرار اGـؤرّخ في 15 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1429 اGـوافق 19 يــونــيــو ســنـة 2008 واGــتــضــمن فــتح
دعـوى تــصـنــيف "اGـدرســة اإلكـلــيـركــيّـة الــكـبــرى الـســابـقـة

r"للقبة
- وبعـد االطالع على الـرأي اGطـابق للـجنـة الوطـنية
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 27 يـونيو

r2011 سنة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اGـــــوافق 15
rــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيGيـونـيــو سـنـة  1998 وا
يـصــنف اGـعــلم الـتــاريـخي اGــسـمى "اGــدرسـة اإلكــلـيــركـيّـة
الــكــبــرى الــســابــقــة لــلــقــبــة" الــواقع بــبــلــديــة الــقــبــةr واليــة

اجلزائرr ضمن قائمة اGمتلكات الثقافية.

2 :  :  يـتــرتب عــلى تــصــنــيف اGــعــلم الــتــاريـخي اGـادة اGـادة 
اGــسـمى "اGــدرسة اإلكــلـيـركيّـة الــكـبرى الــسـابـقة لـلـقـبة"

ما يأتي :
- شـــــــروط الــــــــتـــــــصـــــــنــــــــيف : - شـــــــروط الــــــــتـــــــصـــــــنــــــــيف : يــــــــجـب أن يـــــــتـم شــــــــغل
واســتـخـدام اGـعـلم الــتـاريـخي واسـتـغاللـه بـطـريـقـة تـتالءم

مع متطلبات حفظ اGمتلك الثقافي.
- االرتفاقات وااللتزامات : - االرتفاقات وااللتزامات : 

-  ارتفـاقـات شبـكـات توزيع اGـيـاه الصـاحلـة للـشرب
rياه الصحية والكهرباءGوشبكة صرف ا

rارتفاق حق العبور للجمهور -
- كل تــــهـــيــــئـــة داخـل اGـــبــــنى يــــجب أن تــــنـــســــجم مع

rمتلك الثقافيGطبيعة ا
- يـحـظـر كل بـنـاء جـديـد أو هـدم أو تـهيـئـة من شـأنه

rمتلك الثقافيGأن يتلف روابط احلجم أوألوان ا
- يجب عـلى مالـكي اGمـتلك الـثقـافي أو من خصص
لـهمr احــتــرام الـقــيــمـة الــهــنـدســيــة والـفــنــيـة والــتــاريـخــيـة

للممتلك الثقافي.

اGـادة اGـادة 3 :  : يـبــلغ الــوزيــر اGـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريةr قرار التـصنيف إلى والي والية اجلزائر بغرض

النشر في احلفظ العقاري.

اGـادة اGـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 25 شــوال عــام 1433 اGــوافق 12
سبتمبر سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 9 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـ
18 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2013  م م

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
r2012  يـتـضـمن تـصـنـيف ضـريح  "غـرفـة أوالدr  يـتـضـمن تـصـنـيف ضـريح  "غـرفـة أوالد سـنة سـنة 

سالمة".سالمة".
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 19 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقــتـضى الــقـرار اGـؤرّخ في 15 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1429 اGـوافق 19 يــونــيــو ســنـة 2008 واGــتــضــمن فــتح

r"دعوى تصنيف ضريح  "غرفة أوالد سالمة
- وبعـد االطالع على الـرأي اGطـابق للـجنـة الوطـنية
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 27 يـونيو

r2011 سنة
تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اGـــــوافق 15
rــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيGيـونـيــو سـنـة  1998 وا
يــصــنـف اGــمــتــلـك الــثــقــافـي اGــســمى "ضـــريح غــرفــة أوالد
سالمـة" الـواقـع بـبـلــديـة احلـاكــمـيــةr واليـة الـبــويـرةr ضـمن

قائمة اGمتلكات الثقافية.
اGـادة اGـادة 2 :  :  يـتــرتب عــلى تــصـنــيف اGــمـتــلك الــثــقـافي

اGسمى "ضريح غرفة أوالد سالمة" ما يأتي :
- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :
طــبــقــا لــلــمـادة 30 من الــقــانـون رقم 98 - 04 اGـؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اGــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واGــتــعـلق
بــحـــمــايــة الــتــراث الــثــقــافـيr حتــدّد ارتــفــاقــات اســتــعــمــال
األرض وكـذا االلـتـزامـات الـتي تـقع عـلى عـاتق مـسـتـعـمـلي
اGــــوقـع األثــــري ومــــنــــطــــقــــته احملــــمــــيــــة في مــــخــــطـط حــــمــــايـــة
واســتــصـالح اGــوقع األثـري ومـــنــطـقــته احملــمـيـة الــتي حتــدد
كــيــفيـات إنـشـائـه �وجـب اGـرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 03 - 323
اGـؤرخ في 9 شعـبـان عام 1424 اGـوافق 5  أكـتـوبـر سـنة 2003
واGــتــضــمن كــيـفــيــات إعــداد مــخـطـط حـمــايــة اGــواقع األثــريـة

ومناطقها احملمية التابعة لها واستصالحها.
اGـادة اGـادة 3 :  : يـبــلغ الــوزيــر اGـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريــــةr قــــرار الــــتــــصــــنــــيف إلى والـي واليــــة الــــبــــويـــرة

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
اGـادة اGـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 25 شــوال عــام 1433 اGــوافق 12

سبتمبر سنة 2012.
خليدة توميخليدة تومي

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
r2012  يــــتـــضـــمـن تـــصــــنــــيـف اGـــوقع األثــــريr  يــــتـــضـــمـن تـــصــــنــــيـف اGـــوقع األثــــري ســـنــة ســـنــة 

"عX الصفا"."عX الصفا".
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 19 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اGــؤرّخ في 21 جـــمــادى األولى
عام 1431 اGوافق 6 مايو سنة 2010 واGتضمن فتح دعوى

r"الصفا Xوقع األثري "عGتصنيف ا
- وبعـد االطالع على الـرأي اGطـابق للـجنـة الوطـنية
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 27 يـونيو

r2011 سنة
تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اGـــــوافق 15
rــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيGيـونـيــو سـنـة  1998 وا
يصـنـف الـمــوقع األثـري الــمـسـمى "عـX الصـفا" الواقع
بـبــلـديـة تـيـســمـسـيـلـتr واليـة تـيـســمـسـيـلتr ضــمن قـائـمـة

اGمتلكات الثقافية.
اGــــادة اGــــادة 2 :  :  يــــتــــرتب عـــــلى تــــصــــنــــيـف اGــــوقع األثــــري

اGسمى "عX الصفا" ما يأتي :
- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :
طــبــقــا لــلــمـادة 30 من الــقــانـون رقم 98 - 04 اGـؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اGــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واGــتــعـلق
بــحـــمــايــة الــتــراث الــثــقــافـيr حتــدّد ارتــفــاقــات اســتــعــمــال
األرض وكـذا االلـتـزامـات التـي تقع عـلى عـاتق مـسـتـعـملي
اGـــوقـع األثـــري ومـــنـــطـــقـــته احملـــمـــيـــة في مـــخـــطـط حـــمـــايــة
واســتــصالح اGـوقـع األثـري ومــنــطـقــته احملــمـيــة الــتي حتــدد
كـيـــفـيــات إنـــشــائـه �ـــوجـب اGــرســـوم الـــتــنـفــيــذي رقم
03 - 323 اGؤرخ في 9 شعـبـان عام 1424 اGوافق 5  أكـتوبر

سنة 2003 واGتضمن كـيفيات إعداد مخـطط حماية اGواقع
األثرية ومناطقها احملمية التابعة لها واستصالحها.

اGـادة اGـادة 3 :  : يـبــلغ الــوزيــر اGـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـةr قـرار الــتـصـنـيف إلـى والي واليـة تـيـســمـسـيـلت

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
اGـادة اGـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 25 شــوال عــام 1433 اGــوافق 12

سبتمبر سنة 2012.
خليدة توميخليدة تومي
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قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
r2012  يـــتـــضــــمــن تـــصــــنـــيف اGــــوقـع األثـــريr  يـــتـــضــــمــن تـــصــــنـــيف اGــــوقـع األثـــري ســـنــة ســـنــة 

"عX تركية"."عX تركية".
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 19 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اGــؤرّخ في 21 جـــمــادى األولى
عام 1431 اGوافق 6 مايو سنة 2010 واGتضمن فتح دعوى

r"تركية Xوقع األثري "عGتصنيف ا
- وبعـد االطالع على الـرأي اGطـابق للـجنـة الوطـنية
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 27 يـونيو

r2011 سنة
تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اGـــــوافق 15
rــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيGيـونـيــو سـنـة  1998 وا
يــــصـــنـف اGـــوقع األثــــري اGــــســـمى "عــــX تــــركـــيــــة" الـــواقع
بــبــلــديــة خـــمــيــســتيr واليــة تـــيــســمــســيــلـتr ضــمن قــائــمــة

اGمتلكات الثقافية.
اGــــادة اGــــادة 2 :  :  يــــتــــرتب عـــــلى تــــصــــنــــيـف اGــــوقع األثــــري

اGسمى "عX تركية" ما يأتي :
- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :
طــبــقــا لــلــمـادة 30 من الــقــانـون رقم 98 - 04 اGـؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اGــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واGــتــعـلق
بــحـــمــايــة الــتــراث الــثــقــافـيr حتــدّد ارتــفــاقــات اســتــعــمــال
األرض وكـذا االلـتـزامـات التـي تقع عـلى عـاتق مـسـتـعـملي
اGـــوقـع األثـــري ومـــنـــطـــقـــته احملـــمـــيـــة في مـــخـــطـط حـــمـــايــة
واسـتــصالح اGــوقع األثـري ومــنـطـقــته احملــمـيـة الــتي حتـدد
كـيـفــيـات إنــشــائه بــمـوجــب الــمـرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم
03 - 323 اGؤرخ في 9 شعـبـان عام 1424 اGوافق 5  أكـتوبر

سنة 2003 واGتضمن كـيفيات إعداد مخـطط حماية اGواقع
األثرية ومناطقها احملمية التابعة لها واستصالحها.

اGـادة اGـادة 3 :  : يـبــلغ الــوزيــر اGـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـةr قـرار الــتـصـنـيف إلـى والي واليـة تـيـســمـسـيـلت

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
اGـادة اGـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 25 شــوال عــام 1433 اGــوافق 12

سبتمبر سنة 2012.
خليدة توميخليدة تومي

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
سنة سنة r2012  يتضمن تصنيف اGوقع األثري "تازا".r  يتضمن تصنيف اGوقع األثري "تازا".

ـــــــــــــــــــــــــــ
rإن وزيرة الثقافة

- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 19 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اGــؤرّخ في 21 جـــمــادى األولى
عام 1431 اGوافق 6 مايو سنة 2010 واGتضمن فتح دعوى

r"وقع األثري "تازاGتصنيف ا
- وبعـد االطالع على الـرأي اGطـابق للـجنـة الوطـنية
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 27 يـونيو

r2011 سنة
تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اGـــــوافق 15
rــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيGيـونـيــو سـنـة  1998 وا
يـصنف اGـوقع األثـري اGسـمى "تـازا" الواقع بـبـلديـة برج
األمــيــر عــبـــد الــقــادرr واليــة تــيـــســمــســيــلـتr ضــمن قــائــمــة

اGمتلكات الثقافية.
اGــــادة اGــــادة 2 :  :  يــــتــــرتب عـــــلى تــــصــــنــــيـف اGــــوقع األثــــري

اGسمى "تازا" ما يأتي :
- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :
طــبــقــا لــلــمـادة 30 من الــقــانـون رقم 98 - 04 اGـؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اGــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واGــتــعـلق
بــحـــمــايــة الــتــراث الــثــقــافـيr حتــدّد ارتــفــاقــات اســتــعــمــال
األرض وكـذا االلـتـزامـات التـي تقع عـلى عـاتق مـسـتـعـملي
اGـــوقـع األثـــري ومـــنـــطـــقـــته احملـــمـــيـــة في مـــخـــطـط حـــمـــايــة
واســتــصالح اGـوقـع األثـري ومــنــطـقــته احملــمـيــة الــتي حتــدد
كـيـــفـيــات إنـــشــائـه بــمــوجـب الــمـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم
03 - 323 اGؤرخ في 9 شعـبـان عام 1424 اGوافق 5  أكـتوبر

سنة 2003 واGتضمن كـيفيات إعداد مخـطط حماية اGواقع
األثرية ومناطقها احملمية التابعة لها واستصالحها.

اGـادة اGـادة 3 :  : يـبــلغ الــوزيــر اGـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـةr قـرار الــتـصـنـيف إلـى والي واليـة تـيـســمـسـيـلت

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
اGـادة اGـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 25 شــوال عــام 1433 اGــوافق 12

سبتمبر سنة 2012.
خليدة توميخليدة تومي



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 9 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـ
18 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2013  م م

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
r2012  يــــتـــــضــــمـن تــــصـــــنـــــيف اGـــــوقع األثــــريr  يــــتـــــضــــمـن تــــصـــــنـــــيف اGـــــوقع األثــــري ســــنــــة ســــنــــة 

"تيهوداين"."تيهوداين".
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 19 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اGــؤرّخ في 21 جـــمــادى األولى
عام 1431 اGوافق 6 مايو سنة 2010 واGتضمن فتح دعوى

r"وقع األثري "تيهوداينGتصنيف ا
- وبعـد االطالع على الـرأي اGطـابق للـجنـة الوطـنية
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 27 يـونيو

r2011 سنة
تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اGـــــوافق 15
rــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيGيـونـيــو سـنـة  1998 وا
يصـنف اGوقع األثـري اGسمى "تـيهـوداين" الواقع ببـلدية

إيليزيr والية إيليزيr ضمن قائمة اGمتلكات الثقافية.
اGــــادة اGــــادة 2 :  :  يــــتــــرتب عـــــلى تــــصــــنــــيـف اGــــوقع األثــــري

اGسمى "تيهوداين" ما يأتي :
- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :
طــبــقــا لــلــمـادة 30 من الــقــانـون رقم 98 - 04 اGـؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اGــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واGــتــعـلق
بــحـــمــايــة الــتــراث الــثــقــافـيr حتــدّد ارتــفــاقــات اســتــعــمــال
األرض وكـذا االلـتـزامـات التـي تقع عـلى عـاتق مـسـتـعـملي
اGـــوقـع األثـــري ومـــنـــطـــقـــته احملـــمـــيـــة في مـــخـــطـط حـــمـــايــة
واســتــصالح اGــوقع األثــري ومــنــطــقــته احملــمــيــة الـتـي حتـدد
كــيـفـيــات إنـشــائـه بــمـوجـب الــمـرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم
03 - 323 اGؤرخ في 9 شعـبـان عام 1424 اGوافق 5  أكـتوبر

سنة 2003 واGتضمن كـيفيات إعداد مخـطط حماية اGواقع
األثرية ومناطقها احملمية التابعة لها واستصالحها.

اGـادة اGـادة 3 :  : يـبــلغ الــوزيــر اGـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريةr قرار التـصنيف إلى والي والية إيـليزي بغرض

النشر في احلفظ العقاري.
اGـادة اGـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 25 شــوال عــام 1433 اGــوافق 12

سبتمبر سنة 2012.
خليدة توميخليدة تومي

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـوال عـام  شـوال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســـنــة ســـنــة r2012  يــــتــــضـــمــن تــــصـــنـــيـف اGــوقـع األثــريr  يــــتــــضـــمــن تــــصـــنـــيـف اGــوقـع األثــري

"تX زيران"."تX زيران".
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 19 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اGــؤرّخ في 21 جـــمــادى األولى
عام 1431 اGوافق 6 مايو سنة 2010 واGتضمن فتح دعوى

r"زيران Xوقع األثري "تGتصنيف ا
- وبعـد االطالع على الـرأي اGطـابق للـجنـة الوطـنية
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 27 يـونيو

r2011 سنة
تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اGـــــؤرخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اGـــــوافق 15
rــتـعــلق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيGيـونـيــو سـنـة  1998 وا
يــــصـــــنف اGــــوقـع األثــــري اGــــســـــمى "تــــX زيـــــران" الــــواقع
بــبــلــديـة جــانتr واليــة إيــلــيـزيr ضــمن قــائــمــة اGـمــتــلــكـات

الثقافية.
اGــــادة اGــــادة 2 :  :  يــــتــــرتب عـــــلى تــــصــــنــــيـف اGــــوقع األثــــري

اGسمى "تX زيران" ما يأتي :
- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :
طــبــقــا لــلــمـادة 30 من الــقــانـون رقم 98 - 04 اGـؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اGــوافق  15 يــونــيــو ســنـة 1998 واGــتــعـلق
بــحـــمــايــة الــتــراث الــثــقــافـيr حتــدّد ارتــفــاقــات اســتــعــمــال
األرض وكـذا االلـتـزامـات التـي تقع عـلى عـاتق مـسـتـعـملي
اGـــوقـع األثـــري ومـــنـــطـــقـــته احملـــمـــيـــة في مـــخـــطـط حـــمـــايــة
واســتــصالح اGـوقـع األثـري ومــنــطـقــته احملــمـيــة الــتي حتــدد
كــيـفـيــات إنـشــائـه بــمـوجـب الــمـرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم
03 - 323 اGؤرخ في 9 شعـبـان عام 1424 اGوافق 5  أكـتوبر

سنة 2003 واGتضمن كـيفيات إعداد مخـطط حماية اGواقع
األثرية ومناطقها احملمية التابعة لها واستصالحها.

اGـادة اGـادة 3 :  : يـبــلغ الــوزيــر اGـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريةr قرار التـصنيف إلى والي والية إيـليزي بغرض

النشر في احلفظ العقاري.
اGـادة اGـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 25 شــوال عــام 1433 اGــوافق 12

سبتمبر سنة 2012.
خليدة توميخليدة تومي
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 23 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433 اGــــوافق  اGــــوافق 13 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
ســـنــة ســـنــة r2012 يـــجـــعل مـــنــهـج الــبـــحث وإحـــصـــاء أبــواغr يـــجـــعل مـــنــهـج الــبـــحث وإحـــصـــاء أبــواغ
األجـســام الـدقـيــقـة الالهــوائـيـة اGــرجـعـة لــلـســولـفـيتاألجـســام الـدقـيــقـة الالهــوائـيـة اGــرجـعـة لــلـســولـفـيت

(كلوستريديا) إجباريا.(كلوستريديا) إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 05 - 12 اGـــــؤرخ في28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اGــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

rتمّمGعدّل واGا rياهGتعلق باGوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانـيـة عام  1431 اGـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة  2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
rتممGعدل واGا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشG1990 وا

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

r2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اGــوافق 6 ديــســـمــبــر

rطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 وا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
22 ذي احلــجـة عـام 1426 اGـوافق22 يـنـايـر سـنـة 2006 الـذي

يـحدد نسب العنـاصر التي حتتويـها اGياه اGعـدنية ومياه
rـسمـوح بـهاGـنـبع وكـذا شروط مـعـاجلتـهـا أو اإلضافـات اGا

rتمّمGعدّل واGا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واGـــتـــعــــلق بـــاGــــواصـــفـــات
rتمّمGعدّل واGا rواد الغذائيةGيكروبيولوجية لبعض اGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة r1990 اGــعــدّل واGــتـــمّم واGــذكــور
أعالهr يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل مـنهج الـبحث وإحـصاء
أبواغ األجسام الدقيقة الالهوائية اGرجعة للسولفيت إجباريا.
اGــادةاGــادة 2 :  : من أجـل الــبــحث وإحــصــاء أبــواغ األجــســام
الــدقــيـقــة الالهــوائــيـة اGــرجــعــة لـلــســولــفـيـتr فـإن مــخــابـر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اGـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـغرض ملزمـة باستعمـال اGنهج اGبـX في اGلحق اGرفق

بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.
اGـادة اGـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1433 اGــــوافق 13

يونيو سنة 2012.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

اGـلحـقاGـلحـق
منهج البحث وإحصاء أبواغ األجسام الدقيقة الالهوائيةمنهج البحث وإحصاء أبواغ األجسام الدقيقة الالهوائية

اGرجعة للسولفيت (كلوستريديا)اGرجعة للسولفيت (كلوستريديا)
يــحـدد هــذا اGـنــهجr الـبــحث وإحــصـاء أبــواغ األجـسـام
الـدقـيـقـة الالهـوائـيـة اGرجـعـة لـلـسـولـفـيت (كـلـوسـتـريـديا)

بواسطة االغتناء في وسط سائل.
يـطـبق هذا اGـنـهجr عـلى جـمـيع أنـواع اGيـاه �ـا فـيـها

اGياه العكرة.
1 . تعريف . تعريف

Gتطلبات هذا اGنهجr يطبق التعريف اآلتي :
كـلـوسـتـريـديا : كـلـوسـتـريـديا : هي أجـسـام دقـيـقة ال هـوائـيـةr تـشكل
أبواغا ومرجعة للـسولفيت وتنتمي إلى عائلة البكتيريا
عــــصــــويـــة الــــشــــكل (Bacillacées) ونــــوع كــــلـــوســــتــــريــــديـــوم

.(Clostridium)
2 . اGبدأ . اGبدأ

rر الـبحث عن أبـواغ األجسـام الدقـيقـة الالهوائـية�
اGرجعة للسـولفيت (كلوستـريديا) في عينة من اGاء ذات

حجم معrX على اGراحل اآلتية :
2 . 1 انتقاء األبواغ انتقاء األبواغ

Xيتم انـتـقـاء األبواغ في الـعـينـة عن طـريق التـسـخ
Gدة زمنية كافية إلتالف البكتيريات اجلذرية.

2 . 2 الزرع عن طريق االغتناء الزرع عن طريق االغتناء

يـــتـم الـــبــــحـث وحـــســــاب أبــــواغ األجــــســـام الــــدقــــيــــقـــة
الالهوائية اGـرجعة للسولفيت عن طريق زرع أحجام من
الـعـيـنـة في أوسـاط ســائـلـة لالغـتـنـاء يــتـبـعـهـا حتـضـX في

شروط الهوائية في 37°م + 1°م Gدة 44 + 4 ساعات.
3 . أوساط الزرع والكواشف  . أوساط الزرع والكواشف 

3 . 1 اGواد األساسية اGواد األساسية

لـــتــحــســـX تــكــراريــة الـــنــتــائجr يـــنــصح بــاســـتــعــمــال
مــركـــبــات أســـاســيـــة مــجـــفـــفــة أو أوســـاط كــامـــلــة مـــجــفـــفــة
لــتـحــضــيـر اخملــفــفـات وأوســاط الـزرع. وبــنــفس الــطـريــقـة
�ـكن اسـتـعمـال كـواشف جـاهزة لالسـتـعـمال. يـجب اتـباع

تعليمات الصانع بدقة.
كـمـا يــجب أن تـكـون اGـواد الــكـيـمـيــائـيـة اGـســتـعـمـلـة
لتـحضيـر أوساط الزرع والـكواشف ذات نوعـية حتلـيلية

معروفة.
يــجب أن يــكـون اGــاء اGــســتـعــمل مــاء مـقــطــرا أو مـاء
خـاليا من اGعـادن واGواد التي تمـنع ®و األجسام الـدقيقة

وذلك في ظروف التجربة.
يــجـب أن جتــري قـــيــاســـات الــعـــامل الــهـــيــدروجـــيــني

(pH) وجعله في درجة حرارة 25°م.
إذا لم تستعـمل أوساط الزرع احملضـرة فورا فيجب
حفـظهـا في الظالم في 4°م Gدة شهـر واحد عـلى األكثرr إال

في احلاالت اخملالفة.
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3 . 2 أوساط الزرع اخملفف أوساط الزرع اخملفف

3 . 2 . 1 اخملففاخملفف

يـســتــعـمـل مـخــفف واحــد من اخملــفـفــات اGــذكـورة في
مــنـــهج اخلــطـــوط الــتـــوجــيـــهــيــة الـــعــامـــة إلحــصـــاء األجــســام

الدقيقة في وسط الزرع.
(DRCM) 3 . 2 . 2 وسط مدعم خاص لـ كلوستريديا (وسط مدعم خاص لـ كلوستريديا

3 . . 2 .  . 2 .  . 1 الوسط األساسي ذو تركيز بسيط الوسط األساسي ذو تركيز بسيط
التركيبالتركيب

حلم مهضوم في بيبتون تريبتيك................ 10 غ
مستخلص حلم........................................... 10 غ
مستخلص اخلميرة................................... 1,5 غ
النشاء....................................................... 1 غ
أسيتان الصوديوم  يه............................... 5 غ
غلوكوز..................................................... 1 غ
كلورور L - سيستX................................ 0,5 غ
ماء................................................... 1000 ملل

التحضير :التحضير :
يـــخــلـط الــبــيـــبــتــونr مـــســتـــخــلص الـــلــحم وأســـيــتــات

الصوديوم ومستخلص اخلميرة بـ 800 ملل من اGاء.
يـحـضـر مـحـلـول الـنـشاء بـ 200 مـلل من اGـاء اGـقـطـر

الباقية على الطريقة اآلتية :
يـــخـــلط الـــنـــشـــاء مع كـــمـــيــة قـــلـــيـــلـــة من اGـــاء الـــبــارد
لــيـــصـــبح عـــجــيـــنـــة. يـــســخـن اGــاء الـــبـــاقي حـــتى يـــبــدأ في
الغليان ثم يدخل ببطء في العجينة مع الرج باستمرار.
يــضـــاف حـــيـــنـــئـــذ مـــحــلـــول الـــنـــشـــاء لـــلـــخــلـــيط األول

ويسخن إلى غاية بلوغ نقطة الغليان وذوبان اخلليط.
- L  يضاف الغـلوكوز وكـلوروهيدرات rفي الـنهايـة

سيستrX يذوب.
يعـدل العـامل الهيـدروجيـني بجـعله بX 7,1 إلى 7,2

بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم لـ 1 مول/ل.
تــــــنـــــقـل كــــــمـــــيــــــة تـــــقـــــدر بـ 25 مـــــلـل من الـــــوسـط إلى
قـارورات ذات أغطية مـغلقـة بإحكام سـعتها 25 مـلل. تعقم

Gدة 15 دقيقة بواسطة جهاز التعقيم في 121°م + 1°م.
3. . 2 .  . 2 .  . 2 وسط أساسي ذو تركيز مضاعف وسط أساسي ذو تركيز مضاعف

يحـضر الـوسط األساسي ذو الـتركيـز اGضـاعف كما
في (3 . 2 . 2 . 1) لــــكن بــــإنـــقــــاص حـــجم اGــــاء اGـــقــــطـــر إلى

النصف.
تــنــقل مــنه كــمــيــاتr تــقــدر بـ 10 مــلل و50 مــلل عــلى
الــتـــوالي من الــوسـط إلى قــارورات ذات أغـــطــيــة مـــغــلــقــة
بــــإحـــــكــــام ذات ســــعـــــات تــــقــــدر بـ 25 مــــلل و100 مــــلـل عــــلى

التوالي.
تعقم بجهاز التعقيم Gدة 15 دقيقة في 121°م + 1°م.
3 .  . 2 .  . 3 سـولــفــيت الـصــوديـوم ( سـولــفــيت الـصــوديـوم r(Na2S2O3) مــحــلـول)r مــحــلـول

في في 4 % (ك/ك). (ك/ك).
يــذوب 4 غ من ســـولـــفــيـت الــصـــوديــــوم اجملــــفـف في

100 ملل من اGاء. يعقم عن طريق الترشيح.

يحفظ بX 2 و5°م
ينصح بتحضير محلول جديد كل 14 يوما.

r(r(C6H5O7Fe) () (III) ســـــــيــــــتـــــــرات احلـــــــديــــــد ) 3 .  . 2 .  . 4 ســـــــيــــــتـــــــرات احلـــــــديــــــد
محلول في محلول في 7 % (ك/ك). (ك/ك).

يــذوب 7 غ من ســـيــتـــرات احلــديــد (III) في 100 مــلل
من اGاء. يعقم عن طريق الترشيح.

يحفظ بX 2 و5°م
ينصح بتحضير محلول جديد كل 14 يوما.

3 .  . 2 .  . 5 وسط كامل وسط كامل
3 . . 2 .  . 5 .  . 1 تـــخــــلط أحـــجــــام مـــتـــســــاويـــة كـــمــــحـــالـــيل
(III) ســولــفــيت الـصــوديـوم (3 . 2 . 3) وســيـتــرات احلــديـد

(3 . 2 . 4) في يوم القيام بالتحليل.
3 . . 2 .  . 5 .  . 2 يضاف 0,5 مـلل من اخلليط (3 . 2 . 5 . 1)
في كل قارورة من الـوسط ذي تركيز بسيط  (3 . 2 . 2 . 1)

اGسخن واGبرد.
3 . . 2 .  . 5 .  . 3 يضاف 0,4 مـلل من اخلليط (3 . 2 . 5 . 1)
لــكل حــجم من 10 مـلل و2 مـلـل لـلــخــلــيط لــكل حــجم من 50
مـلل من الـوسط ذي تركـيـز مضـاعف. تـعالج هـذه األحـجام

بنفس الطريقة.
4 . التجهيزات واألدوات الزجاجية للمخبر . التجهيزات واألدوات الزجاجية للمخبر

اGواد الزجاجيـة واألجهزة اGستعملة عادة في مخبر
البكتيريولوجيا هي :

4 . 1  قــــارورات أو حــــوجـالت مـــغــــلــــقــــة بــــإحــــكــــام من

الزجاج أو من ( Borosilicaté ) سعتها r100 r200 25 ملل.
4 . 2  ماصات حجميةr سعتها 10 ملل و1 ملل.

4 . 3  حمامات مائيةr مراقبة حراريا.

4 . 4  أنابيب اختبارr قطرها 150 ملم x 13 ملم.

4 . 5  خيط احلديد.

4 . 6  أجهزة التحضX مضبوطة في 37°م + 1° م.

5 . اقتطاع العينات . اقتطاع العينات
يـــجـــري اقـــتـــطـــاع الــعـــيـــنـــات فـي شـــروط جتـــريـــبـــيــة

مناسبة.
6 . طريقة العمل . طريقة العمل

6 . 1  معاجلة العينات  معاجلة العينات

rـتــبع حلــفظ ومـعــاجلـة الــعـيــنـةGـنــهج اGفــيـمــا يــخص ا
يستند إلى منهج إحصاء األجسام الدقيقة في وسط الزرع.

6 . 2  انتقاء األبواغ (التقنية)  انتقاء األبواغ (التقنية)

قبل إجراء التـجربةr يجب أن تسخن عينة اGاء في
حـمـام مائي 75° م + 5° م Gـدة 15 دقـيقـة انـطالقـا من حلـظة
بـــلـــوغ درجــة احلـــرارة هـــذه. في اGـــقــابـل يــجـب اســتـــعـــمــال
كـشـاهــد قـارورة  ـاثـلــة حتـتـوي عـلى حــجم من اGـاء  ـاثل
حلـــجم الــــعـــيــــنـــة لـــلــــتـــجــــربـــة لـــلــــتـــحــــقق من الــــزمن الالزم
لـلـتـسخـX. �ـكن تـسـجـيل درجـة حـرارة اGـاء اGـوجودة في
القارورة الشاهد بـطريقة مستمـرة بواسطة جهاز قياس

درجة احلرارة.



Xزرع التطعيم والتحض X6 . 3 زرع التطعيم والتحض

يـضـاف 50 مـلل من الـعــيـنـة (6 . 2) إلى قـارورة ذات
غـــطــاء مـــغــلـق بــإحــكـــام حتــتـــوي عــلى 50 مــلل من وسط ذي

تركيز مضاعف  (3. 2 . 5 . 3).
يـــضـــاف 10 مــــلل من الــــعــــيــــنـــة (6 . 2) إلـى ســـلــــســــلـــة
تـتكون من 5 قارورات ذات أغطـية مـغلـقة بـإحكـام سعـتها
25 ملل حتتوي على 25 ملل من وسط ذي تركيز مضاعف

.(3 . 5 . 2 . 3) 
يـضاف 1 ملل من الـعيـنة (6 . 2) إلى سلـسلة تـتكون
من 5 قارورات ذات أغـطية مـغلـقة بإحـكام سعـتها 25 ملل
وتــحـــتـــوي عـلى 25 مــلل من وســط ذي تــركـــيـــز بـــســيـط

.(2 . 5 . 2 .3)
اذا اقتضى األمرr يضاف 1 ملل من الـتخفيف 10/1
من الــعــيــنــة (6 . 2) إلى ســـلــســلــة تــتــكــون من 5 قــارورات
ذات أغطـيـة مـغلـقـة بـإحكـام حتـتـوي على 25 مـلل من وسط

ذي تركيز بسيط (3 . 2 . 5 . 2).
إلجــــــراء فــــــحص نــــــوعي لـ 100 مــــــلل مـن مــــــاء صــــــالح
لـــلـــشـــرب أو مـــاء مـــعـــبــأ بـــدون إجـــراء احلـــســـاب بـــطـــريـــقــة
(ع.أ.إ)r تـســـتـــعـــمـل حـــوجـــلـــة ســـعـــتـــهـا 200 مــلل حتــتـوي
عـلى خـلـيـط من 100 مـلل من وسـط ذي تــركـيـز مـضاعف

(3 . 2 . 5 . 3) و100 ملل من العينة (6 . 2).
اذا اقتضى األمـرr تمأل جميع القارورات بوسط ذي
تـركـيـز بـسيط (3 . 2 . 5 . 2) بـطـريـقـة يـصل فـيـها الـسـائل
إلى الـعنق بـعـد الـتأكـد من عـدم وجود أي حـجم صـغـير من
الـهـواء. تــغــلـق الــقــارورات بــإحــكــام وحتـضـن في وسـط

ال هوائي.
حتضن القارورات 37° م + 1° م Gدة 44 + 4 ساعات.
مالحـظـة : مالحـظـة : �ـكن أن تــنـفـجــر األحـجــام الـكـبــيـرة الـتي
حتتـوي على مـرق الـزرع اGوجـودة في قـارورات زجاجـية
مغلقة بإحـكام بسبب تشكل الغاز. كما أن استعمال خيط
من احلـــديــد مــســـخن حـــتى االحــمـــرار ووضــعـه في الــوسط

قبل التحضX �كن أن يخلق وسطا ال هوائيا.
6 . 4 التفسير التفسير

تــعــتــبــر قــارورات مــوجــبــة إذا لــوحظ فــيــهــا اســوداد
.(II) ناجت عن ارجاع السولفيت وترسب سولفير احلديد

7 . التعبير عن النتائج . التعبير عن النتائج
يـــعــبـــر عن الــنـــتــائج حـــسب مــنـــهج إحــصـــاء األجــســام

الدقيقة في وسط الزرع.

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالموزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم
واالتصالواالتصال

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 9  رمــضـان عـام   رمــضـان عـام 1434 اGـوافـق  اGـوافـق 18 يــولـيـو يــولـيـو
ســنــة ســنــة r2013 يــحــدr يــحــدّد رزنــامــة فــتح إقــامــة واســتــغاللد رزنــامــة فــتح إقــامــة واســتــغالل
شـبكــات عـمومـيـة للـمـواصالت الالسـلكـيـة النـقـالـةشـبكــات عـمومـيـة للـمـواصالت الالسـلكـيـة النـقـالـة
rمن اجلــيل الــثــالث وتــوفــيــر خـدمــات لـلــجـمـهــورrمن اجلــيل الــثــالث وتــوفــيــر خـدمــات لـلــجـمـهــور

على اGنافسـة.على اGنافسـة.
ــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-123 اGؤرّخ
في 15 صـفر عام 1422 اGوافق 9 مايـو سنة 2001 واGـتعلّق
بـــــنــــــظـــــام االســـــتـــــغـالل اGـــــطـــــبّق عــــــلى كـل نـــــوع من أنـــــواع
الـشبكـات �ا فيـها الالسـلكيـة الكهـربائـيةr وعلى مـختلف

rتمّمGعدّل واGا rواصالت السلكية والالسلكيةGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-124 اGؤرّخ
في 15 صــــــفـــــــر عــــــام 1422 اGــــــوافق 9 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2001
واGــتــضــمّن حتــديــد اإلجـراء اGــطــبق عــلـى اGـزايــدة بــإعالن
اGـــــنــــافـــــســـــة من أجـل مـــــنح رخص فـي مـــــجــــال اGـــــواصالت

rالسلكية والالسلكية
- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واGواصالت

rالسلكية والالسلكية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــــام اGــادّة 6 من اGـــرســوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 01-123 اGــــؤرّخ في 15 صـــفـــر عـــام 1422
اGــوافق 9 مـــايـــو ســـنـــة 2001 واGـــذكـــور أعالهr يـــهـــدف هـــذا
الـقرار إلى حتـديـد رزنامـة فتح إقـامـة واستـغالل شبـكات
عـمومية للـمواصالت الالسلكـية النقـالة من اجليل الثالث

وتوفير خدمات للجمهورr على اGنافسة.

اGاداGادّة ة 2 :  : حتدّد الرزنامة كما يأتي :
- تـــاريخ اإلعالن عــــن اGــنــافـــســـــة يــــــوم أوّل غــشت

r2013 سنـة
- تــاريخ فـتح اGــنـافــسـة الــتـجــاريــة عــلى الـشــبـكــات

يوم أوّل ديسمبر سنة 2013.

اGــاداGــادّة ة 3 :  : إن اإلجــراء اGـــطـــبق عـــلـى اGــزايـــدة بـــإعالن
اGـــنــــافــــســـة Gــــنح رخــــصــــة إقـــامــــة واســــتـــغـالل الــــشـــبــــكـــات
الـــعــمــومــيـــة لــلــمــواصـالت الالســلــكـــيــة الــنــقـــالــة من اجلــيل
الـثــالث هـو اإلجــراء احملـدد في أحــكـام اGـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ
رقم 01-124 اGـــــؤرّخ في 15 صـــــفــــــر عـــــام  1422 اGـــــوافق 9

مايو سنة 2001 واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1434 اGـوافق 18
يوليو سنة 2013.

موسى بن حماديموسى بن حمادي

9 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2836
18 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2013  م م
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