
العدد العدد 22
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 13 جمادى الثانية  جمادى الثانية عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 13 أبريل سنة  أبريل سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt 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
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي رقممــــــرســـــــوم رئــــــاسـي رقم  14-133 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 12 جــــــمــــــادى جــــــمــــــادى
t2014 الــثـــانــيـــة عــام الــثـــانــيـــة عــام 1435 الــوافـــق  الــوافـــق 12 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة
يتضمن حتويل اعــتماد إلى ميزانية تسيير وزارةيتضمن حتويل اعــتماد إلى ميزانية تسيير وزارة

الشؤون اخلارجية.الشؤون اخلارجية.

ــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة

tاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

t تمّمIعدّل واIا tاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

t2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

t2014 لسنة

- و�ــــقــــتــــضــى اIــــرســــــوم الــــرئـــــاسـي رقــم 14 - 33
اIؤرخ فـي 6 ربيـع الـثـاني عــام 1435 اIوافــق 6 فـبرايـر
ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـــوزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة من مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــســـيـــيـــــر

t2014 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعــــــتـــــمـــــــــاد قــــــــدره مــــــائـــــة وعــــــشــــــرون مـــــلــــــيـــــون ديــــــنـــــار
(120.000.000 دج) مـــــقــــيّــــــــد في مـــــيــــزانـــــيـــــة الــــتـــــكــــالـــــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اIــاداIــادّة ة 2 : : يـخــصـص Iـيـزانـيـــة ســنة 2014  اعـتــمـاد
قــدره مائـــة وعشـرون ملـيــون دينــار (120.000.000 دج)
 يـــــقــــــيّـــــــد فــي مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــــيـــر  وزارة الــــشــــؤون
اخلـــارجـــيـــة وفـي الـــبـــاب رقم 37-16 " اIـــصـــالـح اIـــوجـــودة
بـــاخلــــارج - الــــنـــفــــقــــات اIـــتــــعــــلــــقـــة بــــتــــنـــظــــيم وحتــــضــــيـــر

االنتخابات الرئاسية لسنة 2014".

اIـــــاداIـــــادّة ة 3 : : يــــكــــلـف وزيــــر اIــــالــــيــــة ووزيــــر الــــشـــؤون
اخلارجيـةt كل فيـما يخـصّهt بتـنفيـذ هـــذا اIـرســوم الذي
يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّـــة لــلـجــمـهــوريّـــة اجلـزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 12 أبريل سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم 14-134 مــــــــؤرخ في  مــــــــؤرخ في 12 جـــــــمــــــادى 
t2014 ــوافق 12 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةIــوافق   اIالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435  ا
يـضـبـط تـشـكــيـلـة اجملــلس الـوطـني لـإلعالم اجلـغـرافييـضـبـط تـشـكــيـلـة اجملــلس الـوطـني لـإلعالم اجلـغـرافي

ومهامه وتنظيمه وعمله. ومهامه وتنظيمه وعمله. 

ــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية

tبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبنــاء علـــى الـدستــــورt ال سيـــمــا اIادتـــان 77
 t(1 و 2 و8) و125 ( الفقرة األولى)  منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-21  اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عـام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة  1990 واIــتــعــلق

tباحملاسبة العمومية

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-405 اIـؤرخ
في 8 رجـب عـــام 1417 اIــــوافق 19 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 1996
tـــتـــضـــمـن إحـــداث اجملـــلس الــــوطـــني لإلعـالم اجلـــغـــرافيIوا

tتممIعدّل و اIا
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
فـي 5 ذي الـــقـــعــــــدة عـــــام  1434 اIــوافــق 11  ســبـــتـــمـــبـــر

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنـة  2013 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-317 اIـؤرخ
في 10 ذي الــــقــــعــــدة عــــــام 1434 اIــــوافــق 16 ســــبــــتــــمــــبـــــر
ســــنـــــــــة 2013 الـــــذي يــــحــــدد مـــــهــــام نـــــائب وزيـــــر الــــدفــــاع

 tالوطني وصالحياته

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول

أحـكــام عــامــةأحـكــام عــامــة

اIـاداIـادّة األولى: ة األولى: يــضـبط هـذا اIــرسـوم تــشـكـيــلـة اجملـلس
الوطني لإلعالم اجلغرافي ومهامه وتنظيمه وعملهt الذي
يُدعى في صلب الـنص "اجمللس"t واحملدث �وجب اIرسوم
الـــــــرئــــــــاسـي رقم 96-405  اIــــــــؤرخ في 8 رجـب عـــــــام 1417

اIوافق  19 نوفمبر سنة  1996 واIذكور أعاله. 

2 :  : اجملـــلـس هـــيـــئــــة اســـتــــشـــاريـــة  لــــلـــدّراســـات اIــاداIــادّة ة 
والــتـــوجــيه والـــتــنــســـيق واالقــتــراح واإلعـالمt تــوضع لــدى

وزير الدّفاع الوطني.

اIـاداIـادّة ة 3  :  : يـقـصـد باإلعالم اجلـغـرافيt في مـفـهـوم هذا
اIـرسومt جـميـع النـشاطـات واالختـصـاصات واألعـمال في
البحث والتطـوير التي تساهم في جـمع واقتناء وحتليل
ونــشــر الــبــيـــانــات اIــتــصــلــة بــالــتـــســيــيــر اIــتــعــدد األبــعــاد

للمجال اجلغرافي الوطنيt ويخص األمر في ذلك: 

tوضوعاتيةIاخلرائطية الطبوغرافية وا -

tالفوتوغرامتري -

tالكشف عن بعد -

tاجليوديزيا -

tمسح األراضي -

tالطبومتري -

tالتكنولوجيات الفضائية -

tالهيدروغرافيا -

tعلم البحار -

tراجع اجلغرافيةIا -

tقواعد البيانات اجلغرافية -

tقياس اجلاذبية -

tاألسماء اجلغرافية -

tاألرصاد اجلوية -

tاجليوفيزياء -

- وكـل الــبـــيـــانـــات األخــرى اIـــرتـــبـــطــة بـــالـــفـــضــاءات
واألشياء اجلغرافية.

الفصل الثانيالفصل الثاني

تشكيلة اجمللس تشكيلة اجمللس 

اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : يــــضم اجملــــلس الـــذي يــــرأسه رئــــيس دائـــرة
االسـتعـمـال والـتـحضـيـر ألركـان اجليش الـوطـني الـشـعبي
بــصــفــتـه �ــثال عن وزيــر الــدفــاع الــوطــنيt  األمــX الــعــام

واألعضاء اآلتي ذكرهم : 

:XكلفIثلو الوزراء ا�  :XكلفIثلو الوزراء ا�  <

tبالدفاع الوطني -

tبالداخلية واجلماعات احمللية -

tبالتعليم العالي والبحث العلمي -

tبالفالحة -

tناجمIبالطاقة و ا -

 tبالبريد و تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

t بتهيئة اإلقليم والبيئة -

tبالعمران -

tبالنقل -

tباألشغال العمومية -

tاليةIبا -

tائيةIوارد اIبا -

- باالستشراف واإلحصائيات والتخطيط .

يـجب أن يـكـون لهـؤالء اIـمـثلـX رتـبـة مديـر مـركزي
على األقل.
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بـــعـــنـــوان اIـــؤســــســـات الـــوطـــنــــيـــة اIـــنـــتــــجـــة لإلعالمبـــعـــنـــوان اIـــؤســــســـات الـــوطـــنــــيـــة اIـــنـــتــــجـــة لإلعالم
اجلغرافي األساسي:اجلغرافي األساسي:

- رئـــيس مـــصـــلــحـــة اجلـــغـــرافـــيـــا والــكـــشـف عن بـــعــد
tللجيش الوطني الشعبي

tدير العام للوكالة الفضائية اجلزائريةIا -

tدير العام لألمالك الوطنيةIا -

tدير العام للغاباتIا -

- اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــمـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــرسم اخلـــرائط
tوالكشف عن بعد

tرئيس مصلحة الهيدروغرافيا للقوات البحرية -

tسح األراضيI دير العام للوكالة الوطنيةIا -

- مـــديــر مـــركــز الــبـــحث في عـــلم الــفـــلك والــفـــيــزيــاء
tالفلكية والفيزياء األرضية

tدير العام للديوان الوطني لإلحصائياتIا -

tدير العام للديوان الوطني لألرصاد اجلويةIا -

- رئيس اجملـلس الـوطـني لهـيـئة اIـهـندسـX اخلـبراء
tXالعقاري

- اIــديـــرالــعـــام اIــكـــلف �ــصـــلــحـــة اجلــيـــولــوجـــيــا في
tاجلزائر

tناجمIكلف باIدير العام اIا -

tائيةIدير العام للوكالة الوطنية للموارد اIا -

- اIـديـر الـعــام لـلـوكـالـة الـوطــنـيـة لـتـهــيـئـة وجـاذبـيـة
tاألقاليم

- اIدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء.

أربع شـخـصــيـات وطـنـيــة مـؤهـلــةt يـقـتــرحـهـا رئـيسأربع شـخـصــيـات وطـنـيــة مـؤهـلــةt يـقـتــرحـهـا رئـيس
اجمللس.اجمللس.

اIـاداIـادّة ة 5 :  : تُــضـبط الــقــائـمــة االسـمــيــة ألعـضــاء اجملـلس
بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يــعــX أعــضـــاء اجملــلس Iــدّة أربع (4) ســنـــوات قــابـــلــة
للتجديدt ما عدا رئيس اجمللس وأمينه العام. 

6 :  : يــــــتــــــقــــــاضـى أعــــــضــــــاء اجملــــــلسt بــــــعــــــنــــــوان اIـــــاداIـــــادًة ة 
مـــشـــاركـــتـــهـم في أشـــغـــال اجملــــلسt عالوة يـــحــــدد مـــبـــلـــغـــهـــا
وكـيفية منـحها بقـرار مشترك بX وزيـر الدفاع الوطني

و وزير اIالية.

الفصل الثالث الفصل الثالث 

مهام اجمللسمهام اجمللس

اIاداIادّة ة 7 :  : يضطلع اجمللس باIهام اآلتية: 

1 - اقـتــراح عـنـاصـر الــسـيـاســة الـوطـنـيــة في مـجـال
tاإلعالم اجلغرافي وضمان  متابعة تطبيقها

2 - ضـــمـــان الـــتـــنـــســيـق بـــX مـــجـــمـــوع الـــنـــشـــاطــات
اIــــتـــصــــلـــة بــــإنــــتـــاج اإلعالم اجلــــغــــرافي واقـــتــــراح الــــسُـــبل

tوالوسائل الالزمة لتنفيذها

3 - الـسهـر عـلى تـطويـر مـتجـانس لإلعالم اجلـغرافي
tقاييسIعايير واIشتركة واIراجع اIمن خالل إعداد ا

4 - اقـتـراح كـل الـتـدابــيـر الـقــانـونــيـة واالقـتــصـاديـة
والـتـنـظـيـمـيـة و/أو اIـؤسـسـاتــيـة الـتي من شـأنـهـا تـأطـيـر
الـــعـــمل بـــالـــبـــيـــانــات اجلـــغـــرافـــيـــة ونـــشـــرهـــا وتـــســـويـــقـــهــا

tواستعمالها �ا يضمن سالمتها وأمنها

5 - تـــرقـــيـــة الـــتـــكـــوين والـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجي
والــبــحث الـــعــلــمي في مـــجــمــوع الــتــخــصـــصــات اIــتــصــلــة

tباإلعالم اجلغرافي

6 - تـــقـــيــيـم ودراســة ومـــعـــاجلــة و تـــقـــد¡ اقــتـــراحــات
وتـوصيـات حول مـختـلف اIسـائل ذات اIصـلحـة الوطـنية

tالتي تدخل ضمن مجال اختصاصه

7 - تـرقـيـة كل األعـمــال الـتي تـهـدف إلى وضع بـنـيـة
حتــتــيــة وطــنــيــة لإلعالم اجلــغــرافي والــســهــر عــلـى اعــتــمـاد
الـــتــكـــنــولـــوجــيـــات الــتـي تــضـــمن الــتـــبــادل بـــX مــخـــتــلف

tXتدخلIا

8 - إبداء الرأي في كل مـشروع وبرنـامج تعاون مع
tالهيئات اخلارجية  ومتابعة مدى تقدمها

9 - إبــــداء آراء وتــــقــــد¡ اقــــتــــراحــــات فــــيــــمــــا يــــخص
تمثـيل الدولة لـدى الهـيئات الـدوليـة ذات الصّلـة �يادين
اإلعـالم اجلــغــرافيt كـــمــا يــخــوّل لـه عــنــد االقــتـــضــاء مــهــمّــة

tوافقة لذلكIعلومات اIضمان هذا التمثيل ونشر ا

10 - إعـــــــداد الـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر واآلراء والـــــــتـــــــوصـــــــيــــــات

واخلـالصــات حـــول اIـــســائل واIـــواضـــيع اIــتـــصـــلــة �ـــيــدان
tونشرها ضمن إطار تنظيمي tاالختصاص

11 - تـصـمـيم وإصـدار نـشـرة إعالمـيـة ودراسـة حول

tسائل ذات األهمية التي تدخل ضمن مجال اختصاصهIا
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12 - إبــداء الـرأي فـي كل مـشــروع نص تـشــريـعي أو

    tتنظيمي يدخل ضمن مجال اختصاصه
13 - ضمان اليقظة في مجال اختصاصه.

اIـاداIـادّة ة 8 :  : يــتـولّى اجملـلـس أيـضًـا مــهـمـة االقــتـراح عـلى
Xوزيـر الـدفـاع الـوطـني لـكلّ الـتـدابـيـر الـرامـيـة إلى تـأمـ
البـيانـات واIعـلومات اجلـغرافـية احلـساسـةt اIسـتعـملة أو
اIـــنـــتـــجـــة عــــلى مـــخـــتـــلـف الـــســـنـــدات وبـــشــــتى الـــوســـائل

التكنولوجية اIعمول بهاt ويسهر على تطبيقها.
وزيـــــادة عـــــلى ذلـكt يـــــقـــــوم اجملـــــلس بـــــإعـــــداد وضـــــبط
القواعد اIناسبة اIتعلقة بتصنيف اIعلومات اجلغرافية

وحمايتها.
الفصل الرابعالفصل الرابع

مهام تشكيالت اجمللس وتنظيمهامهام تشكيالت اجمللس وتنظيمها
اIــاداIــادّة ة 9 :  : زيــادة عــلى الــرئـــيسt يــضمّ اجملــلس أمــيــنًــا

عامًا و أربع (4) جلان دائمة متخصصّة. 
اIاداIادّة ة 10 :  : يضطلع رئيس اجمللس باIهام اآلتية:
tترأس أشغال اجمللس وتوجيهها وتنسيقها -

- ضــــــــبط جـــــــدول أعـــــــمــــــــال اجملـــــــلس فـي كـل دورة من
tدوراته

- مــتـــابـــعــة أعـــمـــال الــلـــجـــان الـــدائــمـــة اIـــتــخـــصـــصــة
 tوتنسيقها

tالسهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس -
 tارسة السلطة السلّمية على اجمللس� -

- تـــمــــثــــيل اجملــــلس خـالل الــــتـــظــــاهــــرات أو األحـــداث
الرسمية أو االحتفائية. 

Xـادّة ة 11 :  : تـضمّ األمــانـة الــعـامــة الـتـي يـديــرهـا أمـIـاداIا
عام:

tاليةIمديرية اإلدارة وا -
tمديرية الوسائل واإلسناد اللوجيستي -

- خمسة (5) مكلفX بالدّراسات والتلخيص.
اIاداIادّة ة 12 :  : يقوم األمX الـعامt حتت السلطة السلّمية

لرئيس اجمللسt بإدارة نشاطات األمانة العامة.  
ويكلف بهذه الصفةt �ا يأتي:

tتنشيط نشاطات األمانة العامة وتنسيقها - 

- الـسـهـر عـلى تـنـفـيذ بـرنـامج عـمل اجملـلس وأخـذ كل
 tبادرات التي تسمح بتجسيدهIا

- ضــمــان تـســيــيــر اIـمــتــلـكــات والــوسـائـل الـبــشــريـة
tوضوعة حتت تصرفهIادية اIوا

- حتضـير مشـروع اIيزانـية السـنوية وفق الـقواعد
 tعمول بها في وزارة الدفاع الوطنيIا

tضمان اإلمداد اخملتلف األشكال لنشاطات اجمللس -

tإعداد تقرير النشاط السنوي -

- حتـــضـــيـــر وثــائـق الـــعــمـل اIـــتــعـــلـــقـــة بـــعـــقــد دورات
tاجمللس

- اIـشاركة في إعـداد التقـارير واآلراء والتـوصيات
والــنــشــرة اإلعالمــيـــة لــلــمــجــلس والــســـهــر عــلى نــشــر هــذه

tالوثائق و توزيعها

- ضمان التنـسيق بX مختلف الفاعلX في اإلعالم
 tاجلغرافي

tضمان تطبيق النظام الداخلي للمجلس -

- تـــمـــثــــيل اجملــــلس بـــعــــد مـــوافــــقـــة الــــرئـــيـسt أثـــنـــاء
 tالتظاهرات ذات الصلة �جال اإلعالم اجلغرافي

- ضـــمــان نـــشـــاطـــات الـــعالقـــات الـــعـــامـــة والــعـالقــات
اخلارجية. 

13 :  : يـــعــX األمـــX الـــعـــام لــلـــمـــجـــلس �ـــرســوم اIــاداIــادّة ة 
رئاسيt وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

وظيـفـة األمـX العـام لـلـمجـلس وظـيـفـة علـيـا تـصنّف
ويـدفع راتـبـهـا اسـتـنـادا إلى وظـيـفـة اIـديـر الـعـام لـلـمـعـهـد

الوطني لرسم اخلرائط والكشف عن بعد.

يُــخـتــار األمـX الــعـام لــلـمــجـلس من ضــمن اإلطـارات
السامية في وزارة الـدفاع الوطني ذوي الكفاءة اIتميزة

ذات الصلة بنشاط اجمللس ومهامه.   
اIـاداIـادّة ة 14 :  : يــحـدد الـتــنـظـيـم الـداخـلي Iــديـريـة اإلدارة
واIــــالـــيـــة ومــــديـــريـــة الـــوســــائل واإلســـنــــاد الـــلـــوجــــيـــســـتي
اIـنــصــوص عــلــيــهــمــا في أحــكــام اIـادّة 11 أعـاله بـقــرار من

وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح  رئيس اجمللس.
اIــاداIــادّة ة 15 :  : يــعــX اIــديــرون واIـــكــلــفــون بــالــدّراســات
والـتــلـخـيـص بـقـرار مـن وزيـر الــدفـاع الـوطــني بـنــاء عـلى

اقتراح رئيس اجمللس.
اIــاداIــادّة ة 16 :  : تــتـــكــون اIــوارد الـــبــشــريـــة اIــعــيّـــنــة لــدى
tXشــبـيــهـ Xومـدنــيـ Xعـســكـريــ Xاجملــلس من مـســتـخــدمــ

تابعX لوزارة الدفاع الوطني.
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اIاداIادّة ة 17 :  : حتدد تشكيـلة اللجان الدّائـمة اIتخصصة
التي تـتكـون من أعضـاء اجمللسt �ـقرر من رئـيس اجمللس

بناء على اقتراح األمX العام للمجلس.

هذه اللجان هي كاآلتي:

- اللجنة الدائمة اIتخصصة لألسماء اجلغرافية;

- الــلــجــنـة الــدائــمـة اIــتــخـصــصــة لـتــرقــيـة وتــطــويـر
اإلعالم اجلــغـــرافي وإقــامـــة الــبـــنــيـــة الــتــحـــتــيـــة الــوطـــنــيــة

للبيانات اجلغرافية;

- اللجنة الدائـمة اIتخصصة للتقييم وحتليل وضع
التغطية الوطنية لإلعالم اجلغرافي;

- الــلــجــنـــة الــدائــمــة اIــتـــخــصــصــة لــتـــنــظــيم وضــبط
مقاييس اإلعالم اجلغرافي.

اIاداIادّة ة 18 :  : �ـكن وضع جلان  خـاصة بـناء عـلى اقتراح
األمX العـام �وجب مقرر من رئـيس اجمللس الذي يوضح

تشكيلتها ومهمتها ويحدد آجال أشغالها.

يتـقـاضى أعـضـاء الـلجـان اخلـاصـةt بـاستـثـنـاء أعـضاء
اجمللسt تعويضات بعنوان نشاطاتهم.

يحدد مبلغ التعويضات وكيفيات منحها بقرار من
وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس اجمللس.

اIــاداIــادّة ة 19 :  : �ـــكن اجملــلس في إطـــار نــشــاطــاته وقــصــد
دراســـــة بـــــعض اIـــــســـــائل اخلـــــاصـــــةt الـــــلـــــجـــــوء إلـى خـــــبــــرة
اIـتــخــصــصــX في اIــيــدان ذات األهــمـيــةt من خـالل إبـرام

اتفاقية مدفوعة األجر. 

حتـدد كــيـفــيــات تـطــبـيق هــذه اIــادّة بـقــرار من وزيـر
الدفاع الوطني.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

عـمل الـمجلسعـمل الـمجلس

اIــاداIــادّة ة 20 :  : يـــعـــدّ اجملـــلس نـــظـــامه الـــداخـــلـي ويـــصــادق
عـلـيه خالل اجـتـمـاعه األولt و يـعـرضه عـلى مـوافـقـة وزيـر

الدفاع الوطني.

(2) Xادّة ة 21 :  : يجتـمع اجمللس في دورة عاديـة مرتIاداIا
في الــســنـة. و�ــكــنه االجــتــمـاع فـي دورة غـيــر عــاديــةt إمّـا

بطلب من رئيسه وإمّا بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

تــــرسل االســــتـــدعــــاءات وجـــدول األعــــمـــال والــــوثـــائق
الالزمة ألشـغال اجمللس قـبل عشرين (20) يـوما على األقل

من تاريخ انعقاد االجتماع.

اIـاداIـادّة ة 22 :  : يـحرر مـحـضـر في نـهايـة كل جـلـسـة يوقع
عليه رئيس اجمللس وترسل نسخ منه إلى أعضاء اجمللس.

t23 :  : تــتــوج اجــتــمــاعــات اجملــلس حــسب احلــالــة اIـاداIـادّة ة 
بـتـوصـيــات أو اقـتـراحـات أو آراء أو تــقـاريـر أو دراسـات
تـــــرسـل إلى وزيـــــر الـــــدفـــــاع الــــوطـــــنـي وإلى الـــــســـــلـــــطــــات

واIؤسسات واإلدارات العمومية اIعنية.

تـــــنــــشـــــر تـــــقــــاريـــــر اجملــــلـس وتــــوصـــــيـــــاته وأراؤه في
النشرة الرسمية للمجلس الوطني لإلعالم اجلغرافي.

حتـدد كـيــفـيـات  تـطــبـيق هـذه اIــادة بـقـرار من وزيـر
الدفاع الوطني.

اIـاداIـادّة ة 24 :  : يـزوّد اجملـلس لــلـقـيــام بـاIـهـام اIــوكـلـة إلـيه
�علومـات وتقاريـر وبيانـات تتعـلق بالنـشاطات اIـتصلة

باإلعالم اجلغرافي.

تـــلـــزم اIـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيـــة وكـــذا كلّ
هـــيـــئـــة أو جـــمـــعـــيـــة أو مـــؤســـســـة أخـــرى بـــتـــبـــلـــيغ اجملـــلس

باIعلومات اIذكورة في الفقرة أعاله.    
يــخـــوّل اجملــلس صالحــيــة طــلب اIــعــلــومــات اIــذكــورة

أعاله وتبلّغ له وفق القوانX واألنظمة اIعمول بها.
الفصل السادسالفصل السادس

أحـكــام مالية و ختاميةأحـكــام مالية و ختامية
tـادّة ة 25 :  : يـتــلـقى اجملــلس من الـدولــة إلجنـاز مــهـامهIـاداIا
إعـانــة جتـهـيـز ومـيـزانـيــة تـسـيـيـر تـســجالن  في مـيـزانـيـة

وزارة الدفاع الوطني.
اIاداIادّة ة 26 :  : األمـX العام لـلمجـلس هو اآلمر بـالصرف

الثانوي Iيزانية اجمللس.
اIــاداIــادّة ة 27 :  : تـــمــسك مـــحـــاســبـــة اجملــلـس حــسب قـــواعــد

احملاسبة العمومية.
28 :  : يخـضع اجملـلس إلى مخـتـلف نظـم الرقـابة اIاداIادّة ة 

اIعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. 
 اIــــاد اIــــادّة ة 29 :  : تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهــــذا
اIـرسومt السيـما مـنها أحـكام اIواد 2 إلى 23 من اIـرسوم
الـــــــــرئــــــــاسـي رقم 96-405 اIـــــــــؤرخ في 8 رجـب عــــــــام 1417

اIوافق 19 نوفمبر سنة 1996 واIذكور أعاله.
اIادة اIادة 30 :  : ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرسمية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435

اIوافق 12 أبريل سنة 2014. 
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

بوزارة النقـل.بوزارة النقـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــــادة اآلتــــيـــة أســمـــاؤهم بــــوزارة الــنـــقــلt إلحـــالــتــهم

عـلى التّقـاعـد :
tبصفته مدير دراسات tمحمد بن داود -

tبصفته مديرا لإلدارة العامة tمحمد جمعة -
- بــــــــداوي زديـــــغــــــــــةt بـــــصــــــفــــــتـــه نــــــــائب مــــــديــــــــر

لألرصــاد اجلـويـة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

اIدير العام للديوان الوطني لألرصاد اجلوية.اIدير العام للديوان الوطني لألرصاد اجلوية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـــسّـــيــد فـــرحـــات أونــارt بـــصـــفــتـه مــديـــرا عـــامــا لـــلـــديــوان

الوطني لألرصاد اجلويةt إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 25 جـــمـــــادى األولى جـــمـــــادى األولى
يتـضمّـنانـنان  tيتـضم t2014 ـوافق 27 مـارس سنة  مـارس سنةIـوافق  اI1435 ا عــام عــام 

إنهاء مهام مديرين للنقل في الواليات.إنهاء مهام مديرين للنقل في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 جـــمـــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــادة اآلتــيـــة أســمــاؤهم بـــصــفــتــهـم مــديــرين لـــلــنــقل في

الواليات اآلتيةt إلحالتهم على التّقـاعد :
tفي والية األغواط tمحمد طايبي -
tفي والية تلمسان tبشير هاللي -

tفي والية تيارت tمصطفى دار أحمد -
tفي والية جيجـل tمحمد عميروش -
t«في والية مستغا tخلضر حسيني -

tفي والية بومرداس tبن عثمان Xحس -
tفي والية سوق أهراس tعبد الرحمان بودبوز -

- محمد بن ورخوt في والية إيليزي.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّـيـد شـمـس الـديـن لـهـشــيـليt بـصــفـتـه مـديـــرا لـلـنـقــل

في اليـة قـاIة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مـكـلمـكـلّـفــة بـالـدـفــة بـالـدّراســات والـتـلــخـيص بـوزارة الــتـربـيـةراســات والـتـلــخـيص بـوزارة الــتـربـيـة

الـوطنـية.الـوطنـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّــيـدة تـســعـديت مــوالكt بــصـفـتــهـا مــكـلّــفـة بــالـدّراسـات
والــتــلـــخــيص بــوزارة الــتــــربـــيــة الـــوطـــنـــيــةt لــتــكـــلــيــفــهــا

بـوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مــديــرة الـدمــديــرة الـدّراســات الــقـانــونــيــة والـتــعـــاون بـوزارةراســات الــقـانــونــيــة والـتــعـــاون بـوزارة

التربية الوطنية.التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــيـــدة فــتــيــحــة كـــنــتــيلt بـــصــفــتــهــا مـــديــرة لــلــدراســات
القانـونية والـتعاون بـوزارة التربـية الوطـنـيةt إلحـالتها

عـلى التقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

عميد كلية العلوم اإلسالمية بجامعة اجلزائر.عميد كلية العلوم اإلسالمية بجامعة اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــيــد عــمــار مــســاعـديt بــصــفــته عــمــيــدا لــكــلــيــة الــعــلـوم

اإلسالمية بجامعة اجلزائرt لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 27  مـارس سـنة   مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
مـــكــلمـــكــلّف بـــالــدراســـات والـــتــلـــخــيص بـــوزارة الــبـــريــدف بـــالــدراســـات والـــتــلـــخــيص بـــوزارة الــبـــريــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـــسّــــيـــد زهــــيـــر مــــزيـــانt بــــصـــفــــته مـــكــــلّـــفــــا بـــالــــدراســـات
والـــتـــلـــخـــيـص بـــوزارة الـــبـــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجـــيـــات اإلعالم

واالتصالt إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 25  ج  جــــــــمــــــــادى األولى عادى األولى عــــــــام ام 1435
اIاIـوافق وافق 27  م  مــــارس سارس سـنـة ة t2014 يt يـتـضــــمّن إنن إنـهــــاء ماء مـهـامام
مدير خلية االتصال بالوكالة الفضائية اجلـزائـريـة.مدير خلية االتصال بالوكالة الفضائية اجلـزائـريـة.

ـــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى
عـام 1435 اIـوافق 27 مـارس سـنـة 2014 تـنهـى مـهـام الـسّــيد
سمير عبد القـادر بوركـايبt بصفته مديرا خللـية االتصال

بالوكالة الفضائية اجلـزائريةt إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 25  جـمادى األولى عام   جـمادى األولى عام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 تتضـمt تتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــيـدين اآلتي اســمـاهــمــا بـوزارة الــسـيــاحـة والــصـنــاعـة

التقليديةt لتكليف كـل منهما بوظيفة أخـرى :
tبصفته رئيسا للديوان tجمال خزناجي -

- نـــور الـــديـن مـــدادt بـــصـــفـــته مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدراســـات
والتلخيص.      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّـــادة اآلتــيـة أسـمــاؤهم بـــوزارة الـسـياحـة والـصـنـاعة

التقليديةt إلحـالتهم عـلى التّقـاعـد :
tبصفته مفتشا عاما tعلي بن علي -

tبصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص tسعيد بوخليفة -
- عـبـد الـقـادر تـازروتt بـصــفـته مـكـلّـفـا بـالـدراسـات

والتلخيص.     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــــسّـــــيـــد جــــمـــال شـــعـاللt بـــصـــفــــته مـــكــــلّـــفـــا بــــالـــدراســـات
tوالــتــلـخــيص  بــوزارة الــسـيــاحــة والــصـنــاعــة الــتـقــلــيــديـة

لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 27  مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 
مـديـرة األنـشــطـة الـثـقـافــيـة والـريـاضــيـة والـنـشـاطمـديـرة األنـشــطـة الـثـقـافــيـة والـريـاضــيـة والـنـشـاط

االجتماعي بوزارة التربية الوطنية.االجتماعي بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25 جـمادى األولى
عــام 1435 اIــوافق 27 مـــارس ســـنـــة 2014 تـــعـــيّن الـــسّـــيـــدة
تـسـعـديت مـوالـكt مـديـرة لألنـشـطـة الـثـقـافـيـة والـريـاضـية

والنشاط االجتماعي بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 27  مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

عميد كلية العلوم اإلسالمية بجامعة اجلزائر عميد كلية العلوم اإلسالمية بجامعة اجلزائر 1.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الــسّـيـد عـمــار مـسـاعـديt عــمـيـدا لـكــلـيـة الـعــلـوم اإلسالمـيـة

بجامعـة اجلـزائر 1.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 27  مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

نائب مدير بجامعة باتنة.نائب مدير بجامعة باتنة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الــسّــيـــد IــX مــلــكـــميt نـــائب مـــديــــرt مــكـــلّــفــا بــالـــتــكـــوين
الــعـالي في الــطـور الـثــالث  والـتـأهــيل اجلـامــعي والـبـحث
الـــعـــلـــمي وكـــذا الـــتـــكـــــوين الـــعـــــالي فـــيـــمـــا بـــعـــد الـــتــدرج

بجامعــة باتنـة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
XــعــيــXيــتــضـــمّن الــتن الــتّــعــيــ tيــتــضـــم t2014 ــوافق 27  مــارس ســنــة   مــارس ســنــةIــوافق اIا

باجمللس الدستوري.باجمللس الدستوري.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 تــــعـــــيّن
السّيدتان والسّادة اآلتية أسماؤهمt باجمللس الدستوري :
- مـحـمــد بـوســلـطـانt مــديـرا عــامـا Iـركــز الـدراسـات

tوالبحوث الدستورية
tرئيس دراسات tطارق عبادة -

tرئيسة دراسات tليلى بن جودي -
tرئيسة دراسات tإ�ان ر¡ بوزاهر -

- رابح مومنt رئيس دراسات.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 13 ص صــــــــفــــــــر عر عــــــــام ام 1434
اIاIــــــــــوافق وافق 26  دي  ديــــــــســــــــــمــــــــــبــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة t  t2012  يــــحـــــدد عــــدديــــحـــــدد عــــدد
اIـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــX اIـــنـــتـــمـــX لألسالكاIـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــX اIـــنـــتـــمـــX لألسالك
اIـــشـــتـــركـــة فـي اIـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــةاIـــشـــتـــركـــة فـي اIـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــة

بعنوان الديوان اIركزي لقمع الفسادبعنوان الديوان اIركزي لقمع الفساد.
ـــــــــــــــــــــــــ

 tالعام للحكومة Xإن األم
 tاليةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 07-307 اIـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يـــــحــــدّد كـــــيــــفــــيـــــات مــــنـح الــــزيـــادة االســـتــــداللـــيـــة
لــــشـــاغــــلي اIــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اIـــؤســــســـات واإلدارات

tالعمومية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 11-426 اIـؤرّخ
في 13 مـــحـــرّم عــام 1433 اIــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011
الـــذي يــحـــدد تــشـــكـــيــلـــة الــديـــوان اIـــركــزي لـــقــمـع الــفـــســاد

tوتنظيمه وكيفية تسييره
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليّةIالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 190-03
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اIــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

tالعمومية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
tؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- و�ــقـتـضـي اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

t133ـواد 76 و98 وIـادة األولى :  تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة األولى :اIا
من اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ في 11 مـحـرم
tـــذكــور أعالهIــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واIعــام 1429 ا
يــــحــــدد عــــدد اIـــنــــاصـب الـــعــــلــــيــــا ذات الــــطـــابـع الــــوظـــيــــفي
لـلــمـوظــفـX اIــنـتـمــX لألسالك اIــشـتــركـة في اIــؤسـسـات
واإلدارات الــعـــمــومـــيــة بــعـــنــوان الــديـــوان اIــركـــزي لــقــمع

الفسادt وفقا للجدول اآلتي :

العددالعدداIناصب العليااIناصب العليا

اإلدارة العامة

الترجمة - الترجمة الفورية
اإلعالم اآللي

2

2

1

1

1

1

مكلف بالدراسات و�شروع في اإلدارة اIركزية
ملحق بالديوان في اإلدارة اIركزية

مساعد بالديوان
مكلف باالستقبال والتوجيه

مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية
مسؤول قواعد اIعطيات

الشعبالشعب

اIاداIادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 13 صفر عام 1434 اIوافق 26 ديسمبر سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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عدد اIناصبعدد اIناصب اIناصب العليااIناصب العليا

1رئيس حظيرة

1مسؤول اIصلحة الداخلية

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 13 ص صــــــــفــــــــر عر عــــــــام ام 1434
اIاIــــــــــوافق وافق 26  دي  ديــــــــســــــــــمــــــــــبــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة t  t2012  يــــحـــــدد عــــدديــــحـــــدد عــــدد
اIناصب العليـا للعمال اIهنيX وسائقي السياراتاIناصب العليـا للعمال اIهنيX وسائقي السيارات

واحلجاب بعنوان الديوان اIركزي لقمع الفسادواحلجاب بعنوان الديوان اIركزي لقمع الفساد.
ـــــــــــــــــــــــــ

 tالعام للحكومة Xإن األم
 tاليةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 07-307 اIـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

tؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 11-426 اIـؤرّخ
في 13 مـــحـــرّم عــام 1433 اIــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011
الـــذي يــحـــدد تــشـــكـــيــلـــة الــديـــوان اIـــركــزي لـــقــمـع الــفـــســاد

tوتنظيمه وكيفية تسييره
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليّةIالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 03-190  اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003  الـذي

tدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـIــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اIوا

tادة 38 منهIال سيما ا tوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ــقـتـضـي اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 38 من اIـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-05 اIــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اIـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واIــذكــور أعالهt يــحــدد عـدد
XـهـنـيـIـنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع الـوظـيـفي لـلـعـمـال اIا
وسـائـقي الــسـيـارات واحلـجـاب بـعـنـوان الـديـوان اIـركـزي

لقمع الفسادt وفقا للجدول اآلتي:

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13 صـــفـــر عـــام 1434 اIــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزارة الشؤون الدينية واألوقـافوزارة الشؤون الدينية واألوقـاف
قــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرّخ في خ في 4  جــــمــــــادى األولى  جــــمــــــادى األولى
عـــام عـــام 1433 اIـوافق  اIـوافق 27  مـارس سـنة  مـارس سـنة t2012 يـتـضمt يـتـضمّن
إنـشــاء فـــرع لـلـمــركــز الـثــقــافي اإلسالمي في كــلإنـشــاء فـــرع لـلـمــركــز الـثــقــافي اإلسالمي في كــل

من واليات تامنغست وجيجـل وقاIة.من واليات تامنغست وجيجـل وقاIة.
ـــــــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xإن األم
tاليةIووزير ا

tووزير الشؤون الدينية واألوقاف
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اIـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2010 وا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 89-99 اIـؤرّخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1989

tالذي يحدّد صالحيات وزير الشؤون الدينية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

tاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-316 اIؤرّخ
في 28 رجـب عـــام 1422 اIــــوافق 16 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2001
واIـتـضـمّن إحـداث مـركـز ثـقـافي إسالمي وحتـديـد قـانـونه

tادّة 4 منـهIال سيّما ا tاألساسي
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اIـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
tؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-411 اIؤرّخ
في 26 ذي احلـجّة عام 1429 اIوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
XــنــتــمــIا XـــوظــفــIــتــضــمّن الــقـــانــون األســاسي اخلــاص بــاIوا
tكلّفة بالشؤون الدينية واألوقــافIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي
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- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 30 صـــفـــــر عـــــام 1423 اIــــوافــق 13 مـــايـــــو ســـنـــة 2002
الـــذي يـــحـــدّد الــتـــنـــظـــيم اإلداري لـــفــروع اIـــركـــز الـــثــقـــافي

tادّة 2 منـهIال سيّما ا tاإلسالمي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 4 من اIـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 01-316 اIــــؤرّخ في 28 رجـب عـــام 1422
اIـوافق 16 أكـتـوبـر سـنة 2001 واIـذكـور أعالهt يـهـدف هذا
القرار إلى إنشـاء فرع للمركز الثقافي اإلسالمي في كـل

من واليات تامنغست وجيجـل وقاIة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـخـضع التـنـظـيم اإلداري لـلفـروع اIـذكورة
في اIــادّة األولى أعالهt ألحـكـام الــقـرار الـوزاري اIـشـتـرك
اIـؤرّخ في 30 صـفـر عام 1423 اIـوافق 13 مايـو سـنة 2002

واIذكور أعاله.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 4 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اIوافق 27 مارس سنة 2012.

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 89-99 اIـؤرخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1989

tالذي يحدد صالحيات وزير الشؤون الدينية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليّةIالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
tؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-411 اIؤرّخ
في 26 ذي احلجة عام 1429 اIوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اIـــكـــلـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

tواألوقاف
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-208 اIؤرّخ
في 30 رمــضـان عـام 1431 اIـوافق 9 سـبــتـمـبــر سـنـة 2010
Xـــدرســة الــوطــنـــيــة لــتـــكــوين وحتــســIـــتــضــمن تـــنــظــيم اIوا
tمستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية واألوقاف وسيرها
- و�ــقـتـضـي اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
21 رجـب عـــام 1432 اIــــوافق 23 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2011 الــذي

يحدد التنظـيم الداخلي للمدرسة الوطنية لتكوين إطارات
tمستواهم Xإدارة الشؤون الدينية واألوقاف وحتس

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 13 من اIـرسوم
الــرّئـــاسيّ رقم 07-307 اIــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اIـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واIـذكــور أعالهt يــهـدف
هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد تـــصـــنـــيـف اIـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة
لــــتـــــكــــوين وحتـــــســــX مـــــســــتــــوى إطـــــارات إدارة الــــشــــؤون
الـــديـــنـــيــة واألوقـــاف وكـــذا شـــروط االلــتـــحـــاق بـــاIــنـــاصب

العليا التابعة لها.

اIــــادة اIــــادة 2 :  :  تــــصــــنف اIــــدرســــة الــــوطــــنــــيــــة لـــتــــكــــوين
وحتــــســــX مــــســــتــــوى إطــــارات إدارة الــــشــــؤون الــــديــــنــــيـــة

واألوقاف في الصنف أt القسم 3.

3 : :  حتـــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيــــة لـــلـــمـــنـــاصب اIــادة اIــادة 
Xالــعــلــيــا الــتــابـعــة لــلــمــدرســة الــوطـنــيــة لــتــكــوين وحتــسـ
مـسـتـوى إطـارات إدارة الـشـؤون الـديـنـيـة واألوقـاف وكـذا

شروط االلتحاق بهذه اIناصبt طبقا للجدول اآلتي :

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بوعبد اللبوعبد اللّه غالم الله غالم اللّه

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 12 ش شــــــــوّال عال عــــــــام ام 1433
اIاIــــــــوافق وافق 30  غ  غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة t2012 يt يــــــــحــــــــدد تدد تــــــصــــــــنــــــــيفيف
اIاIــــــدرسدرســــــة الة الــــــــوطوطــــــنــــــيــــــة لة لــــــتــــــكــــــوين وحتوين وحتــــــســــــX مX مــــــســــــتــــــوىوى
إطإطــــارات إدارة الارات إدارة الــــــشــــــؤون الؤون الــــديديــــــنــــــيــــة واألوقة واألوقــــــاف وكاف وكــــذاذا

شروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها.شروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها.
ـــــــــــــــــــــــــ

 tالعام للحكومة Xإن األم
 tاليةIووزير ا

tووزير  الشؤون الدينية واألوقاف
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 07-307 اIـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

tؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى اIـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 149-10
اIـــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431 اIـــوافـق 28

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIمايو سنة 2010 وا

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنف

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف

-

- مـتصـرف رئـيسي عـلى األقلt يـثبت
ثالث (3)  سـنـوات خــدمـة فــعـلـيــة بـهـذه

tالصفة
tوكــــيـل أوقــــاف رئــــيــــسـي عــــلى األقل -
يـثبت ثالث (3)  سـنوات خـدمـة فعـلـية

tبهذه الصفة
- مـتصـرف يـثـبت ثـمـاني (8) سـنوات

tخدمة فعلية بهذه الصفة
- وكــــــيـل أوقـــــاف يــــــثــــــبت ثــــــمــــــاني (8)

tسنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

- مـتـصــرف رئـيـسي مــرسم عـلى األقل
يــــثــــبت خــــمس (5) ســــنــــوات أقــــدمــــيــــة

بصفة موظف.
- وكــيـل أوقــاف رئـــيــسـي  مــرسـم عــلى
األقـلt يــــــــثـــــــبـت خــــــــمس (5) ســــــــنـــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
- إمــــام أســـتــــاذ رئــــيـــسـي  مـــرسـم عـــلى
األقـلt يــــــــثـــــــبـت خــــــــمس (5) ســــــــنـــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
- مرشدة دينـية رئيسية مرسمة على
األقـلt تــــــــثـــــــبـت خــــــــمس (5) ســــــــنـــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
- مـتــصـرف يــثـبت خـمس (5) سـنـوات

tخدمة فعلية بهذه الصفة
- وكــــــــيـل أوقـــــــاف يـــــــثــــــــبت خــــــــمس (5)

tسنوات خدمة فعلية بهذه الصفة
- إمام أستاذ يثبت خمس (5) سنوات

tخدمة فعلية بهذه الصفة
- مــــرشــــدة ديــــنــــيــــة تــــثــــبت خــــمس (5)

tسنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

847

508

305

م

مَ

م - 1

3

3

3

أ

أ

أ

اIناصب العليااIناصب العليا

اIدير 

أمX عام

نائب مدير

شروط االلتحاق شروط االلتحاق باIناصبباIناصب
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اIستوىاIستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف

- مـتـصــرف رئـيـسي مــرسم عـلى األقل
يثبت ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة

موظف.
- وكـــيل أوقـــاف رئــــيـــسي مــــرسم عـــلى
األقـلt يــــــــــثــــــــــبـت ثالث (3)  ســــــــــنـــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
- إمــــام أســــتــــاذ رئـــــيــــسي مــــرسـم عــــلى
األقـلt يــــــــــثــــــــــبـت ثالث (3)  ســــــــــنـــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
- مرشدة دينـية رئيسية مرسمة على
األقـلt تــــــــــثــــــــــبـت ثالث (3)  ســــــــــنـــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
- وثــائــقي أمـــX مــحــفــوظــات رئــيــسي
مــــــرسم عـــــــلى األقـلt يــــــثــــــبـت ثالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مــتـصــرف يــثــبت أربع (4)  ســنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وكــــــــــيـل أوقـــــــــــاف يــــــــــثــــــــــبـت أربـع (4)

سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- إمام أسـتاذ يثبت أربع (4)  سنوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مـــــرشـــــدة ديــــــنـــــيـــــة تـــــثـــــبـت أربع (4)

سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وثـــائــــقي أمـــX مــــحـــفـــوظــــات يـــثـــبت
أربع (4)  ســنـوات خــدمـة فــعـلــيـة بــهـذه

الصفة.

مقرر من
مدير

اIدرسة

183 م - 2 3 أ رئيس مصلحة

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يـجب عـلى اIـوظـفـX اIـؤهـلـX لـشــغل اIـنـاصب الـعـلـيـا اIـذكـورة في اIـادة 3 أعالهt أن يـكـونـوا مـرسـمX في
الرتب التي تناسب الصالحيات اIنوطة باIناصب العليا اIعنية.

اIاداIادّة ة 5 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 12 شوّال عام 1433 اIوافق 30  غشت سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بوعبد الله غالم اللهبوعبد الله غالم الله

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¡ جوديكر¡ جودي

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي القسمالقسمالصنفالصنف

شروط االلتحاق شروط االلتحاق باIناصبباIناصباIناصب العليااIناصب العليا
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قـــــرار وزاري مـشـتـــــرك مـــؤرقـــــرار وزاري مـشـتـــــرك مـــؤرّخ في خ في 6  ذي الـقـعـدة عـــام  ذي الـقـعـدة عـــام
1434 اIــوافق  اIــوافق 12  ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة t2013 يــتــضــمt يــتــضــمّن

إنـشــاء فـــرع لـلـمــركــز الـثــقــافي اإلسالمي في كــلإنـشــاء فـــرع لـلـمــركــز الـثــقــافي اإلسالمي في كــل
من واليات الوادي وتيبازة وبومرداس.من واليات الوادي وتيبازة وبومرداس.

ـــــــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xاألم tإن الوزير
tاليةIووزير ا

tووزير الشؤون الدينية واألوقاف

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-313 اIـؤرّخ
في 5 ذي الـــقــــعـــدة عــام 1434 الــــمـــوافـق 11 ســـبــــتـــمـــبـــر
ســــنــــة 2013 واIـــتــــضـــمّن تــــعـــيــــX الـــوزيـــرt األمــــX الـــعـــام

tللحكومة

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 89-99 اIـؤرّخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1989

tالذي يحدّد صالحيات وزير الشؤون الدينية

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

tاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-316 اIؤرّخ
في 28 رجـب عـــام 1422 اIــــوافق 16 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2001
واIـتـضـمّن إحـداث مـركـز ثـقـافي إسالمي وحتـديـد قـانـونه

tادّة 4 منـهIال سيّما ا tاألساسي

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اIـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XــــوظـــفـــIوالــــمــــتـــــضـــمّـن الـــقــــانـــون األســــاسي اخلــــاص بـــا
اIــنــتــمــX لألسـالك اIــشــتــركــة في اIــؤســســات واإلدارات

tالعمومية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-411 اIؤرّخ
في 26 ذي احلـجّة عام 1429 اIوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اIـــكـــلّـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

tواألوقــاف

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
30 صــــفــــر عــــام 1423 اIــــوافق 13 مــــايــــو ســــنــــة 2002 الــــذي

يــــــحـــــدّد الـــــتــــــنــــظـــــيـم اإلداري لــــفـــــروع اIــــركـــــز الـــــثــــقـــــافي
tاإلسالمي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 4 من اIـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 01-316 اIــــؤرّخ في 28 رجـب عـــام 1422
اIـوافق 16 أكـتـوبـر سـنة 2001 واIـذكـور أعالهt يـهـدف هذا
القرار إلى إنشـاء فرع للمركز الثقافي اإلسالمي في كـل

من واليات الوادي وتيبازة وبومرداس.

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

حرّر بـاجلزائر في 6 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 12
سبتمبر سنة 2013.

وزارة السكن و العمران و ا;دينةوزارة السكن و العمران و ا;دينة
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 11 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 13
مـارس سـنة مـارس سـنة t2014 يـحـدد الـدفـتـر الـنـموذجـي اخلاصt يـحـدد الـدفـتـر الـنـموذجـي اخلاص
بـاالرتـفـاقـات اIـطـبــقـة عـلى االسـتـثـمـارات اIـوجـودةبـاالرتـفـاقـات اIـطـبــقـة عـلى االسـتـثـمـارات اIـوجـودة

�حيط اIدينة اجلديدة لسيدى عبد الل�حيط اIدينة اجلديدة لسيدى عبد اللّه.ه.
ـــــــــــــــــــــــــ

 tدينةIإن وزير السكن والعمران وا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-176 اIؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الـــذي يـــحــــدد كــــيــــفــــيــــات حتـــــضــــيـــر شـــهـــادة الـــتـــعـــمـــيــر
ورخــصــة الــتـــجــزئــة وشــهــادة الـــتــقــســيـم ورخــصــة الــبــنــاء
وشــهــادة اIــطــابــقــة ورخــصــة الــهــدم وتــســلــيم ذلكt اIــعــدل

tتممIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-178 اIؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الـــذي يـــحـــدد إجـــراءات إعـــداد مـــخـــطـــطـــات شـــغل األراضي
واIـصادقـة عـلـيـها ومـحـتـوى الوثـائق اIـتـعـلـقة بـهـاt اIـعدل

tتممIوا

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بوعبد اللبوعبد اللّه غالم الله غالم اللّه

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزيرt األمX العام للحكومةعن الوزيرt األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-275 اIؤرخ
في 20 رجـب عـــام 1425 اIــــوافق 5 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004

tدينة اجلديدة لسيدي عبد اللهIتضمن إنشاء اIوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 305-06
الـــمـــؤرخ في 17 شـعــبــان عـام 1427 اIـوافق 10 ســبـتــمــبـر
سنة 2006 الذي يـحدد مهـام هيئـة اIدينـة اجلديدة لـسيدي

tعدلIا tعبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها
- و�ـــقــتـــضى الــــمــــرســـوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 152-09
اIؤرخ في 7 جـمادى األولـى عام  1430 الــمـوافـق 2 مـايـو
سـنـة 2009 الـذي  يــحـدد شـروط وكــيـفـيــات مـنح االمــتـيـاز
عــلى األراضي الـتــابـعـة لـألمالك اخلـاصـة لــلـدولـة واIــوجـهـة

tإلجناز مشاريع استثمارية
- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 11-76 اIـؤرخ
في 13 ربـــيــع األول عـــام  1432 الـــــمـــوافـق 16 فــــبــــرايـــر
سـنة 2011 الذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيــات وضـع مــخـطـط
tتممIعدل و اIا tدينة اجلديدة وإعداده واعـتمادهIتهيئة ا

يقـررما يأتي :يقـررما يأتي :
اIــادة األولى :اIــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIـادة t5 مــطــة 5 من
الــــــمــــــرســــــوم الــــــتـــــــنــــــفـــــيـــــذي رقم 06-305 اIـــــؤرخ في17
شـعــبـان عـام 1427 الــمـوافـق 10 سـبــتـمـبــر سـنـة 2006
و اIــذكــور أعـالهt يــهــدف هــذا الــقــرار إلـى حتــديــد الــدفــتــر
الـنـمـوذجي اخلـاص بـاالرتـفـاقـات واألعـبـاء و كـذا كـيـفـيـات
مــنـح االمــتـــيـــاز اIـــطــبـــقـــة عـــلى االســـتـــثــمـــارات اIـــوجــودة

�حيط اIدينة اجلديدة لسيدى عبد الله.
اIادة اIادة 2 : : يلحق بهـذا القرار الدفتـر النموذجي اخلاص

باالرتفاقات واألعباء اIذكور في اIادة األولى أعاله.
اIـادة اIـادة 3 : : دون اIــسـاس بـاألحـكـام اIــتـعـلـقـة بــكـيـفـيـات
مــنح االمـتــيـاز اIــنـصــوص عـلــيـهــا في الـدفــتـر الـنــمـوذجي
Xـــشـــاريـع الـــتي يـــتـــعـــIيـــجب أن تـــتــــطـــابق كل ا tــــلـــحقIا
الــشـروع فــيـهــا أو الــتي ® الـشــروع فـيــهــا مع االرتـفــاقـات
واألعـبـاءt واخلـصائص الـعـمـرانـية والـهـنـدسـية و الـتـقـنـية

الواردة في الدفتر النموذجي.
اIاIـادةادة 4 : : أعــدت هــيـئـــة الــمــديـنــة الــجـــديـدة لــسـيـدي
عــــبـــد الــــله تــــنـــظــــيــــمـــا خــــاصـــا بــــاIـــواصــــفــــات الـــعــــمـــرانــــيـــة
والهندسيةt  يعرض على الوزارة الوصية للموافقة عليه.
و يـــجب أن يـــســــلم هـــذا الـــتـــنـــظـــيـم لـــكل مـــســـتـــثـــمـــر

الستعماله في احلصول على رخصة البناء.
اIـادة اIـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435

اIوافق 13 مارس سنة 2014.
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

اIلحقاIلحق
الــدفــتــر الـنــمــوذجي  اخلــاص بــاالرتــفــاقــات اIــطــبــقـة عــلىالــدفــتــر الـنــمــوذجي  اخلــاص بــاالرتــفــاقــات اIــطــبــقـة عــلى
االســـتــثـــمــارات اIـــوجــودة �ـــحــيط اIـــديــنـــة اجلــديــدةاالســـتــثـــمــارات اIـــوجــودة �ـــحــيط اIـــديــنـــة اجلــديــدة

لسيدي عبد الله.لسيدي عبد الله.
ـــــــــــــــــــــــــ

اIادة األولى : اIوضوع اIادة األولى : اIوضوع 
يــــحـــدد الـــدفـــتــــر الـــنـــمــــوذجي اخلـــاص بــــاالرتـــفـــاقـــات
الــكـــيــفـــيـــات الــعـــامــة واخلـــاصـــة اIــفـــروضــة مـن جــهـــةt عــلى
مــخــتـــلف اIــســتــثــمـــرين ومن جــهــة أخـــرى عــلى اIــؤســســة
الــعـمــومــيـة ذات الــطـابـع الـصــنـاعـي والـتــجـاري لــلــمـديــنـة

اجلديدة لسيدي عبد الله.
تتعلق هذه اخلصائص على اخلصوصt �ا يأتي :

- حــقــوق وواجـبــات اIــؤسـســة الــعـامــة اIــتـمــثــلـة في
tستثمرIؤسسة واIا

tاخلصائص التقنية والعمرانية والهندسية -
- شروط منح االمتياز واستعمال القطع األرضية.
tيـطـبق الـدفـتر الـنـمـوذجي اخلـاص باالرتـفـاقـات هذا
على اإلقـلـيم الـذي يغـطـيه مـخـطط التـهـيـئة اIـصـادق عـليه

طبقا للتنظيم اIعمول به.
يـطـبق عـلى االسـتـثـمـارات اIـنجـزة أو الـتـي ينـبـغي
إجنــــازهــــا فـي الــــقــــطـب الــــذي يــــدعـى (الــــتــــحـــــديــــد/اIــــوقع
الدقيق) :................................................................
............................................................................

اIادة اIادة 2 : اإلطار القانوني اIرجعي. : اإلطار القانوني اIرجعي.
tيسـتند الـدفتر الـنموذجي اخلـاص باالرتفـاقات هذا
إلى كل النصوص التشـريعية والتنظيمية التي لها صلة
بــاIــوضــوعt واIــتــعــلــقــة خــصــوصــا بــالــتــهــيــئــة والــتــعــمــيــر
والـبناء  والبـيئة والعقـار والنظافـة واألمنt وعلى سبيل

البيان :
- األمر رقم 75-59  اIؤرخ في 20 رمضان عام 1395
اIــوافق 26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1975 و اIـــتــضـــمن الـــقـــانــون

tتممIعدل واIا tالتجاري
- القانون رقم 90-25 اIؤرخ في أول جمادى األولى
عــــام 1411 اIــــوافق 18 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1990 واIــــتــــضـــمن

tتممIعدل واIا tالتوجيه العقاري
- الــــقــــانــــون رقـم 90-29 الـــــمــــؤرخ فــي 14 جــــمــــادى
األولـى عـــام 1411 اIــــوافق أول  ديـــــســـــمــــــبـــــر ســــنـــة 1990

tتممIعدل واIا tتعلق بالتهيئة والتعميرIوا
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- الــــقــــانــــون رقـم 90-30 الــــمــــؤرخ فـي 14 جـــمــادى
األولى عـــــام 1411 اIــــــوافـق أول ديــــــســـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 1990

tتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- الـقانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر عام 1419
اIـوافق 15 يـونـيـو سـنـة 1998 و اIـتـعـلق بـحـمـايـة الـتـراث

tالثقافي
- األمــر رقم 01-03 اIـؤرخ في أول جـمـادى الـثـانـية
عــــام 1422 اIـــــوافق 20 غــــشـت ســــنــــة 2001 والــــــمــــــتـــــعــــــلق

tتممIعدل واIا tبتطوير االستثمار
- الـــقـــانـــون رقم 01-20 اIــــؤرخ في27 رمـــضـــان عـــام
1422 اIـوافق 12 ديــسـمـبــر سـنـة 2001 و اIــتـعـلـق بـتـهــيـئـة

tستدامةIاإلقليم وتنميته ا
- الـــقـــانـــون رقم 01-19 اIــــؤرخ في27 رمـــضـــان عـــام
1422 اIـوافق 12 ديـسـمـبـر سـنـة 2001 واIـتـعـلق بــتـسـيـيـر

tالنفايات ومراقبتها وإزالتها
- القانون رقم 02-08 اIؤرخ في 25  صفر عام 1423
اIـوافق 8 مايـو سـنة 2002 واIـتعـلق بـشروط إنـشـاء اIدن

tاجلديدة وتهيئتها
- الــقــانــون رقم 03-10 اIــؤرخ في19 جــمــادى األولى
عـام 1424 اIـوافق 19 يـولـيـو سـنة 2003 واIـتعـلـق بـحـمـاية

tستدامةIالبيئة في إطار التنمية ا
- الـقانون رقم 05-12 اIؤرخ في 28 جمـادى الثـانية
tــيــاهIــتــعــلـق بــاIــوافق 4 غــشت ســنــة 2005 واIعــام 1426 ا

tتممIعدل واIا
- الــقــانــون رقم 07-06 اIــؤرخ في 25 ربــيع الــثــاني
عـام 1428 اIـوافق 13 مـايـو سـنـة 2007 واIـتـعـلق بــتـسـيـيـر

tساحات اخلضراء وحمايتها وتنميتهاIا
- األمـــــر رقم 08-04 اIـــــؤرخ في أول رمـــــضـــــان عـــــام
1429 اIوافق أول سبـتمبـر سنة 2008 الذي يـحدد شروط

وكـيــفـيــات مـنح االمــتـيــاز عـلى األراضي الــتـابــعـة لألمالك
 tوجهة إلجناز مشاريع استثماريةIاخلاصة للدولة وا

- الـقانون رقم 11-10 اIؤرخ في 20 رجب عام 1432
tتعلق بالبلديةIوافق 22 يونيو سنة 2011 و اIا

- القانون رقم 12-07 اIؤرخ في 28 ربيع األول عام
tتعلق بالواليةIوافق 21 فبراير سنة 2012 و اI1433 ا

- الــمــرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 91-176 اIـؤرخ في 14
ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اIــوافق 28 مـــايـــو ســـنــة 1991 الــذي
يـحدد كيفيات حتـضير شهادة الـتعمير ورخـصة التجزئة
وشـــهــادة الـــتــقـــســـيم ورخــصـــة الـــبــنـــاء وشــهـــادة اIـــطــابـــقــة

tتممIعدل واIا tورخصة الهدم وتسليم ذلك

- الـــمـــرســـوم الــتــــنـــفـــيـــذي رقـم 91-178 الـــمــؤرخ
فـي 14 ذي الــــــقــــــعــــــدة عــــــام 1411 الـــــــمــــــوافـق 28 مـــــــايــــــو
ســنــة 1991 الــذي يــحــدد إجــراءات إعــداد مــخــطـطــات شــغل
tـتعلقة بهاIصادقة عليـها ومحتوى الوثائق اIاألراضي وا

tتممIعدل واIا
- اIـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 04-275 اIــؤرخ في 20
رجب عام 1425 اIوافق 5 سبـتمبر سنة 2004 و اIـتضمن

tدينة اجلديدة لسيدي عبد اللهIإنشاء ا
- اIـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 04-409 اIـؤرخ في 2 ذي
الــقـــعــدة عــام 1425 اIــوافق 14 ديــســمـــبــر ســنــة 2004 الــذي

tيحدد كيفيات نقل النفايات اخلاصة اخلطرة
- الـــمــرســـوم الــتــنــفــيــذي رقم 06-198 اIــؤرخ في 4
جــمـادى األولـى عـام 1427 الـمـوافـق 31 مايـو سـنـة 2006
الـذي يـضـبط الــتـنـظـيم اIـطــبق عـلى اIـؤسـســات اIـصـنـفـة

tحلماية البيئة
- اIـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم  06-305 اIــؤرخ في17
شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 10 ســبــتـمــبـر ســنـة 2006 الــذي
يـــحـــدد مـــهــام هــيــئــة اIـــديــنــة اجلــديــدة لــســيــدي عــبــد الــله

tوتنظيمها وكيفيات سيرها
- اIــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 06-233 اIــــؤرخ في 8
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1427 اIــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة 2006
واIتضـمن التصريح باIـنفعة العـمومية للـعملية اIـتعلقة
بإجناز بعض منـشآت وجتهيزات وهيـاكل اIدينة اجلديدة

  tتممIعدل واIا tلسيدي عبد الله
- اIــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-144 اIــــؤرخ في 2
جـــــمـــــادى األولــى عــــام 1428 الــــمـــوافـق 19 مـــايــــو ســـنــة
tصنفة حلماية البيئةIنشآت اI2007 الـذي يحـدد قائمة ا

- اIــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-145 اIــــؤرخ في 2
جــمـادى األولـى عـام 1428 الــمـوافـق 19 مايــو سـنة 2007
الـذي يـحـدد مجـال تـطـبـيق ومـحـتـوى وكـيـفـيـات اIـصـادقة

tعلى دراسة وموجز التأثير على البيئة
- اIـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم  09-152 اIــــؤرخ في 7
جـمـادى األولـى عـام 1430 الـمـوافـق 2  مـايـو سـنـة 2009
الـذي يحدد شـروط وكيفـيات منح االمتـياز على األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واIوجـهة إلجنـاز مشاريع

استثمارية.
الباب األولالباب األول

حقوق وواجبات اIؤسسة واIستثمرحقوق وواجبات اIؤسسة واIستثمر
القسم األول : حقوق وواجبات اIؤسسةالقسم األول : حقوق وواجبات اIؤسسة

اIادة اIادة 3 : : طبيعة األشغال التي تقع على عاتق اIؤسسةطبيعة األشغال التي تقع على عاتق اIؤسسة
- يــجب عـــلى اIــؤســـســة احـــتــرام مـــخــطط الـــتــهـــيــئــة
والـتـنظـيـمـات اIـتـعـلقـة بـكل جـوانب هـذه اIـديـنـة اجلـديدة
ومبادئـها وخصـائصهاt فـيما يـخص تخصيص االسـتثمار

tوموقعه
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- يــنــبــغي عــلى اIــؤسـســة الــســهــر عــلى احلــفـاظ عــلى
الـــتـــوازن الــــوظـــيــــفي بــــX نـــشــــاطـــات ووظــــائف اIــــديـــنـــة
tـمنـوحـة لـكل مسـتـثـمرIوحتـديـد أبعـاد الـقـطـعة األرضـيـة ا
بالنسبة لتقييم شامل خاص ببرنامج  مساحي ® تقد�ه
مسبقاt من طرف اIستثمرt وحسب منطق جتزئة القطع
األرضيـة بـشـكل  مـتجـانسt الـتي تـعـتـمد عـلى احـتـيـاجات

tتفق عليهاIالنشاط ا
- يجب على اIؤسـسة أن تأخذ بعـX االعتبارt أثناء
tــــســــتــــثــــمــــرينIتــــخــــصــــيـص الــــقــــطع األرضــــيــــة لــــفـــــائــــدة ا
اخلـصــائص الـطــبـيــعــيـة والــبـيــئـيــةt بـطــريـقــة ال تـؤدي إلى

زيادة األخطار اIوجودة في كل مكان.
من جـهـة أخــرىt تـتـعـهـد اIـؤسـسـة بـإجنـاز كل أشـغـال
الـطرق والشـبكـات اخملتلـفةt وكـذا كل التـهيئـات اIرتـبطة

باIساحات العمومية اخلارجيةt طبقا خملطط التهيئة.
و بهذا الشأنt تتعهد اIؤسسة �ا يأتي :

- القيام بالـدراسات وإجناز التوصيالت بالشبكات
اخلـارجـيـة t ال سـيـمـا شـبـكـات الـكـهـربـاء واIـاء  والـتـطـهـير

tالصحي ومعاجلة النفايات السائلة
- إجنـاز أشـغـال احلفـر اخلـاصـة باIـسـاحـات اIشـتـركة
(الـطــرق والـشــبـكــات اخملـتــلــفـة و احلــظـائــر و الـتــجـهــيـزات
اجلـمـاعـيـة)t بـاسـتــثـنـاء تـلك الـتي تــهم اIـسـاحـات الـفـرديـة

tستثمرIداخل كل حصة التي تقع على عاتق ا
- حتـريـر كل اIـسـاحـات والـتـخـلص من كل الـعـقـبـات

tالتي تعيق شغل األماكن
- الـــقــــيــــام بــــأشـــغــــال الــــطــــرق اIـــقــــررة فـي مـــخــــطط

tالتهيئة و/أو رخص التجزئة الالحقة
- تـنفيذ أشغال الـتطهير الصـحي للمياه اIـستعملة

tطبقا خملطط التهيئة tو صرف مياه األمطار
tياهIإجناز القنوات الرئيسية لتوزيع ا -

- اســـتـــحـــداث شــبـــكـــة عــامـــة Iـــكـــافــحـــة احلـــرائقt مع
تثبيت حدود احلـريق في شبكة خاصة تـكون منفصلة عن

tياه الصاحلة للشربIشبكة ا
- اســــتــــحــــداث شــــبــــكــــة لــــلــــطــــاقــــة لــــضــــمــــان تــــزويـــد
اIـؤسـسـات الـصـنـاعيـة. يـتم الـتـزود بـالـطاقـة الـكـهـربـائـية
والغاز الطبـيعي عن طريق مؤسسة سونلغاز أو متعامل
معتمد آخر. يتـحمل اIستثمر تكاليف الربط بالشبكات
الـعـمـومـيـة لـلكـهـربـاء و/أو الـغـاز الـطـبـيـعي ويـقـوم بـبـناء
مـحـطـات كــهـربـائـيـة لـلــمـشـتـركـX أو مــحـطـات السـتـرخـاء
الـغــاز عـلى أراضـيه. يـتـولى مـهــمـة الـتـكـفل بـاالشـتـراكـات
والـــتـــجـــهـــيــــزات مع مـــؤســـســــة ســـونـــلـــغـــاز. يــــجب أن يـــتم
tبـصـفــة مـسـبــقـة من طـرف مــؤسـسـة ســونـلـغـاز tالــتـأشـيــر
عـلى مخـططـات إقامـة وتـشيـيد احملـطات.  ويـجب على كل
مـــســــتـــثـــمــــر إبالغ اIـــؤســــســـة بـــاحــــتـــيـــاجــــاته في الــــطـــاقـــة
الـكــهــربــائــيـة والــغــاز الــطــبــيـعـيt حـتى يــتــســنى Iــؤســسـة

tسونلغاز حتديد حجم شبكاتها

- إجنــــاز أروقــــة لــــلــــمــــرور فــــيــــمــــا يــــخص شــــبــــكــــات
االتصاالت السلكية والالسلكية.

القسم الثاني : حقوق وواجبات اIستثمرالقسم الثاني : حقوق وواجبات اIستثمر

اIادة اIادة 4 : األشغال الواقعة على عاتق اIستثمر : األشغال الواقعة على عاتق اIستثمر
- يــجب عــلى اIــســتــثـمــر االمــتــثــال- هـو وكـل الـذين
يـــتـــصـــرفــــون نـــيـــابـــة عــــنه - لـــكـل الـــقـــوانـــX والــــتـــقـــالـــيـــد
االجـتـمـاعـيـة الـثـقـافـيــة والـعـرقـيـة اخلـاصـة بـاIـنـطـقـة الـتي

  tوهذا خالل فترة استثماره tيعمل فيها
- يـــجب عــــلى اIـــســــتـــثــــمـــر أن يُـــعــــلم اIـــؤســــســـةt في
الــوقت اIــنــاسب وبــشـكـل رسـميt بــكل رغــبــاته اIــتـعــلــقـة
بـتـعـديل وتـوســيع وإلـغـاء وحتـويل جـزء أو عـدة أجـزاء من

tالي والتقنيIوضوعاتي والوظيفي واIبرنامجه ا
- يـجب عـلى اIــسـتـثــمـر أن يـكـون مــتـأدبـا ونــظـامـيـا
في عـالقــــــاتـه مع اIــــــؤســــــســــــةt قــــــصــــــد خــــــدمــــــة مــــــشــــــروعه
االسـتــثـمــاري واIـنــفـعــة الـعـامــة لـلــمـديــنـة اجلــديـدة بــصـفـة
إيــجــابــيـــةt واســتــخــدام لــتـــحــقــيق هـــذا الــهــدفt أشــخــاصــا
tفـي مـجــال االتـصــال والـتــفـاوض Xومـتــخـصــصـ Xمـؤهــلــ
قصـد جتنب الـنـزاعات احملـتمـلة اجلـزئـيةt الـتي من شأنـها

tشروعIإعاقة تقدم أشغال ا
- يجب على اIستـثمر احترام القوانX العامة حلسن

tالتجاور قصد احلفاظ على النظافة والهدوء في حيه
- �ـنع اIـسـتـثـمـر مـنـعـا بـاتـا من الـتـعـبـيـر عن نـيـته
في القيام بتصرف أو اIشاركة في عمل يضع أمن البالد
وسـالمــتـه واســتـــقـــراره وتــطـــوره في خـــطــرt أو مـن شــأنه

tإحلاق الضرر بالعالقات مع البلدان األخرى
- يــجب عـلى اIـسـتــثـمـر بـصـفــة إلـزامـيـةt االنـخـراط
في مـسار الـتـنـميـة اIـسـتدامـة وذلك بـتخـفـيض اسـتهالك
tتجددةIمـختلف الطـاقات واقتصـادها وإدراج الطاقـات ا
وذلك بتفادي كل اIمـارسات والنشاطات اIلوثة واIضرة
لإلنـسان واحملـيـط وكذا الـنـبـاتـات واحلـيـوانـاتt بـاالعـتـماد

tعلى الرسكلة وإعادة االستخدام
- يـتعX على اIـستثمـر السماحt وهـذا قبل االنتهاء
الـــكــلـي من أشــغـــال إجنــاز مـــشـــروعهt لــلـــمــؤســـســة بـــإعــادة
tالنظر في موقع الـقطعة األرضية وحـدودها ومشتمالتها
في إطــار مـــراجــعــات مــخـــطــطــات الـــتــهــيـــئــة  و/أو إيــجــاد
حــلـــول لــلـــمـــشــاكل الـــتــقـــنـــيــة واالســـتــراتـــيــجـــيــة أو أيـــضــا
لــتـــســويـــة الــنـــزاعــات الـــتي تــظـــهــر خالل فـــتــرة اســـتــغالل

القطع األرضية.

يتعX على اIستثمرt أيضاt السهر على ما يأتي :
- حــمــايـة الـتهـيــئات الـعـمرانـية واIـنـاظر (الـغرس

t(و مدخل احلصة و السياج
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tوقعIإدماج األحجام في ا -
tالنوعية الهندسية للبنايات -

- إجنــاز مــواقف لــلــســيـارات ومــســاحــات الــتـخــزين
tداخل قطعته األرضية وبعيدا عن الرؤية

- القضاء على أخطار إحلاق الضرر والتلوث الكبيرة.

يــتــعـهــد اIــســتــثــمــر في حــدود حــصــتهt طــبــقـا خملــطط
التهيئة ورخصة البناءt بإجناز ما يأتي:

tأشغال احلفر العامة  الضرورية للبنايات -
- أشـــــغـــــال الـــــولـــــوج إلـى الـــــشـــــبـــــكـــــات ذات اخلـــــدمــــة

tالعمومية
- شـبـكـات مــيـاه األمـطـار واIـيــاه اIـسـتـعــمـلـة ومـيـاه
الـصـرف الصـنـاعي اخلـاصـة بـحـصـتهt بـعد مـعـاجلـتـهـاt عـند
االقـتـضـاء. كـمـا يـتـوجب عـلـيه الـقـيـام بـتـوصـيل الـشـبـكات
بصـفـة حـصـريـة إلى فـتـحات الـقـنـوات اIـنـجـزة من طرف

tؤسسةIا
- كل أشـغــال الـتــوزيع الـداخــلـيــة والـربط بــالـشــبـكـة
اIــنــجــزة من طــرف اIــؤســســة. يــتـم وضع الــعــداد من قــبل
اإلدارة اIـانحة لالمتيـاز وعلى نفقـة اIستثـمر وبناء على

tطلبه حسب احتياجاته
- يــجب عـــلى اIــســـتــثـــمــر اتـــخــاذ إجـــراء  وقــائي من
احلـرائق. يشملt أيضـا هذا اإلجراءt مسـلكا للـتحرك حول
الـعــمــارات  لــســيــارات احلــمـايــة اIــدنــيــة ويــجب أن تــنـال
جـمـيع هـذه اإلجــراءات اIـوافـقـة اIـسـبـقـة من قـبل مـصـالح

tدنيةIاحلماية ا
- يــجـب عــلى اIـــســـتــثـــمــر إجنـــاز خــزان حتت األرض
(حتـت احلــــظــــائــــر و اIـــــســــاحــــات اخلــــضـــــراء أو اIــــســــاحــــات
اخملــــصـــــصــــة لـــــلــــراجـــــلــــX) جلـــــمع مـــــيـــــاه األمــــطـــــار من أجل
استعمالـها في الغسل و إخمـاد احلرائق و سقي اIساحات

tاخلضراء
- يـــجب عـــلى كل مـــســـتــثـــمــر إجنـــاز خـــزانــات اIـــيــاه
األرضـيـة بسـعة كـافـية تـسمـح باحلـصول عـلى االسـتقاللـية

tدة 24 ساعة على األقلI
- يـجب على كل مـستثـمر إدراج في تركـيب التزود

tياهIجهازا يسمح باقتصاد ا tياه الصاحلة للشربIبا
tأشغال التوصيالت وأجهزة ربط بالشبكات -

- يـتـخـذ اIسـتـثمـر عـلى عـاتقـه ربط  هذه الـعـمارات
بشبكة  االتصاالت السلكية والالسلكية.

حتـدد شروط تـسيـير و صـيانـة اIسـاحات الـعمـومية
والتجـهيزات ذات اIـنفعـة العـامة وكذا الـتكالـيف اخلاصة

التي تقع على عاتق اIستثمرينt من طرف اIؤسسة.

القسم الثالث : اIواصفات التقنيةالقسم الثالث : اIواصفات التقنية

اIادة اIادة 5 : إيداع مواد البناء واألنقاض : إيداع مواد البناء واألنقاض
يـــتــعـــX عــلـى اIــســـتـــثــمـــر إيـــداع مــواد الـــبـــنــاء داخل
حــــصــــتـهt حــــسب تــــنـــــظــــيم ورشــــتـه. ويــــجب أن يـــــتم نــــقل
األنـــقــاض الـــنــاجتـــة عن احلــفـــر من طـــرف اIــســـتــثـــمــرt إلى

اIفرغات العمومية اIالئمة اIعينة من طرف اIؤسسة.
يــــجـب عــــلى اIـــــســــتــــثـــــمــــر عــــدم إيـــــداع أي من اIــــواد
واألنــقــاض والــقــمــامــة والــنــفــايـات اIــنــزلــيــة في احلــصص

األخرى والطرق أو األماكن واIساحات العمومية.

اIادة اIادة 6 : إصالح الشبكات : إصالح الشبكات

tبـــعــد تــنـــفــيــذ الـــتــوصــيالت tــســـتــثــمــرIيــجب عـــلى ا
إرجــاع أرض الـــشـــبــكـــات إلى وضـــعــيـــتـــهــا األصـــلـــيــةt حتت
مـراقـبـة اIؤسـسـةt طـبـقـا لـلـقـواعـد اIـعـمول بـهـاt في األجل
الذي يتم حتديـده.يجب عليه القـيام بإصالح األضرار التي
حلــــقت �ـــشـــاريـع الـــطـــرق والـــشــــبـــكـــات اIـــنـــجــــزة من قـــبل
tـقـاول الـذي عـيـنهIوالـتي تـسـبب فـيـهـا  هـو أو ا tـؤسـسـةIا

على نفقته.

اIادة اIادة 7 : النظافةt النقاوة واألمن : النظافةt النقاوة واألمن

يتـعـهد اIـسـتـثمـر بـاحـترام الـتــشـريــع والـتــنــظـيـم
الـمـعــمـول بـهــمـا فـي مـجال النـظافـة الـصنـاعية واألمن
و الـدفـاع اIــدني. ويـجب عــلى اIـســتـثـمــر احلـرص عـلى أن

تتم احملافظة على حالة النظافة والصحة داخل حصته.

يـــجب وضـع الـــقــمـــامـــات و صـــنـــاديق الـــنـــفـــايـــات في
األماكن احملددة من قبل اIؤسسة.

اIادة اIادة 8 : شغل أو االستعمال اIسموح به لألراضي : شغل أو االستعمال اIسموح به لألراضي

تـخــصص احلـصـصt حـصــريـاt إلجنــاز الـبــنـايـات ذات
االسـتــعـمــال  ...................(حتـديــد هـدف نــشـاط الــقـطب)

اخلدمات و النشاطات اIلحقة التي ترتبط بها.
يسمح أيضاt ببناء :

- مــــحـالت احلـــراســــة اخملــــصــــصــــة لألشــــخــــاص الــــذين
يعـتبر حـضورهـم الدائم ضـروريا لـضمان حـراسة أو أمن

tحيث ال تتعدى مساحتها 25 مترا مربعا tؤسساتIا
- احملالت اIــســتـعــمــلــة كـمــكــاتبt الــضــروريـة لــســيـر

الوحدات التي تمت إقامتها.

9 : : شـــغل أو االســــتـــعــــمـــال غـــيــــر اIـــســــمـــوح بهشـــغل أو االســــتـــعــــمـــال غـــيــــر اIـــســــمـــوح به اIــادة اIــادة 
لألراضيلألراضي

�نع ما يأتي:
tالبنايات ذات االستعمال السكني -
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- الــبــنــايــات اخلــفــيــفـــة ذات الــطــابع الــهش (إال خالل
t(مرحلة الورشة

tاحلفر و/أو اآلبار -
tحفر األرض قصد استخراج مواد البناء  -

tإال تلك اخملصصة للبيع tفرغات و اخملازنIا -
- فتح احملاجر واستغاللها.

اIـــــادةاIـــــادة 10 : شـــــغـل/اســــتـــــعـــــمـــــال األراضـي اخلـــــاضـــــعــــة: شـــــغـل/اســــتـــــعـــــمـــــال األراضـي اخلـــــاضـــــعــــة
للشروط اخلاصةللشروط اخلاصة

تـخـضع لـرخص خاصـةt طـبـقا ألحـكـام قـانون الـصـحة
الـعـمـومـية والـقـانـون اIتـعـلق بـحـمايـة الـصـحـة وترقـيـتـها
وأحـــكـــام اIـــرســـوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقم 06-198 اIــؤرخ في 4
جمادى األولى عام 1427 اIوافق 31 مايـو سنة t2006 الذي
يضـبط التـنظـيم اIطـبق على اIـؤسسـات اIصـنفـة حلمـاية

البيئةt البنايات اآلتية :
tصنفة خطيرةIؤسسات اIبنايات ا -

- اIنشآت اخلاضعة للترخيص اIسبق وتوسيعها.

اIادة اIادة 11 : بناء صناعي غير مسموح به : بناء صناعي غير مسموح به

تـــكـــمـــلـــة ألحــــكـــام اIـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 198-06
اIــــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اIــــوافق 31 مـــايـــو
سـنة 2006 الذي يـضبط الـتنـظيم اIـطبق عـلى اIؤسـسات

اIصنفة حلماية البيئة ال يسمح بـ :
- الــــنــــشـــــاطــــات اIــــلــــوثــــةt الــــتـي تــــضــــر إفــــرازاتــــهــــا

tونفاياتها  احليوانات والنباتات
- الـنـشـاطات الـتـي يـتـجـاوز استـهـالك اIـاء فـيـها 30

مترا مكعبا في اليوم.

اIـادة اIـادة  12 : اIيـاه الـقـذرة اIنـزلـيـة ونفـايـات الـصرف : اIيـاه الـقـذرة اIنـزلـيـة ونفـايـات الـصرف
الصناعي واإلفرازات اجلويةالصناعي واإلفرازات اجلوية

�ــنع بــنــاء حـفــر لـلــصــرف الـصــحي أو وضــعــهـا حــيـز
االستعمال داخل احلصة.

يـلـتـزم اIـسـتـثـمـر بـتـحـديـد نـظـام لـلـمـعـاجلـة اIـسـبـقـة
للمـياهt قبل صرفـها في الشبكـة العمومـية للتـطهير. تقع
مـــصــاريـف بــنـــاء اIــنـــشــآت اخلـــاصــة  بـــاIــعـــاجلــة اIـــســبـــقــة
وصيانـتها علـى عاتق اIستـثمر الذي يـتعهد بـاحلفاظ على

سيرها اجليد.

يــلــتـزم اIــســتـثــمــر بـالــســمـاح t فـي أي وقتt ألعـوان
اIــصــالـح اIــكــلــفــة بـــحــمــايــة الــبـــيــئــة واIــصــالـح الــصــحــيــة
tوعـنـد االقـتـضاء tـعـايـنـة شبـكـات الـتـطـهـيـر ومـراقبـتـهـا�

القيام بكل التجارب التي يرونها ضرورية.

كــمــا يــلــتــزم بــتــســهــيل عــمــلــيــات أخــذ الــعــيــنــات من
النفايات السائلة اIرمية.

يــتـعــX عـلى اIــسـتــثـمــر أن يـتـخــذ جـمــيع اإلجـراءات
قـــــصـــــد تـــــفـــــادي انـــــتـــــشـــــار الـــــدخــــان والـــــروائـح والـــــغـــــبــــار
واالنـــبــــعــــاثـــات الــــغــــازيــــة األخـــرى  بــــشــــكل مــــبــــاشـــر قــــبل

معاجلتها والتي من شأنها تلويث اجلو.

اIادة اIادة 13 : آجال اإلجناز : آجال اإلجناز

يـجب عـلى اIـسـتـثـمـر أن يـعـمل عـلى انـطالق أشـغال
مــشــروعه في أجل ال يــتــعــدى ثالثـة (3) أشــهـرt الــذي يــبـدأ

سريانه ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء. 

يــتــعــهــد اIــســتــثـمــر بــإجنــاز مــشــروعه االســتــثــمـاري
ووضــعه حــيـز االســتــعــمـال في اآلجــال احملــددة  في رخــصـة

البناء ابتداء من تاريخ تسليمها.

لهذا الغرضt يجب عليه :

1 . عـــرض عـــلـى اIـــؤســـســــة في أجـل أقـــــصــــاه شــــهـــر
tابـتـداء من تـاريخ تـخـصـيص الـقـطـعـة األرضـية t(1) واحـد

tرتقبIشروع اIدراسة أولية تتضمن مسودة ا

2 . عرض عـلى اIـؤسـسة في أجـل أقصـاه شـهران (2)
ابــتــداء من تــاريخ اســتالم عــقــد مــنح االمــتــيــازt مــشــروعـا
نــهـــائــيـــا لــلـــبــنـــاء عــلـى الــقـــطــعـــة األرضــيـــةt مــوضـــوع مــنح

t(ملف رخصة البناء) االمتياز

3 . الـــتـــمـــاس في نـــفس فـــتـــرة الـــشـــهـــرين (2) إيــداع
tصالح اخملتصةIملف رخصة البناء لدى ا

t4 . الشروع في األشغال فور تسليم رخصة البناء

5 . إتــــمـــام األشــــغــــال في اآلجـــال احملــــددة في رخــــصـــة
البناء و تقد¡ طلب للحصول على شهادة اIطابقة.

اIادةاIادة 14 : التمديد احملتمل لآلجال: التمديد احملتمل لآلجال

يـتم تـمـديـد آجـال الـتنـفـيـذ اIـذكـورة أعالهt فـي حـالة
tمــا إذا كــان عــدم احـــتــرامــهــا يــعــود إلـى حــالــة قــوة قــاهــرة
لــفـتــرة تـعــادل تــلك الــتي لم يــتـمــكن فــيـهــا اIــسـتــثــمـر من

االلتزام بتعهداته. يجب عليه  تقد¡ إثباتات اIنع.

ال تعتبر صعوبات التمويل حاالت قوة قاهرة.

اIادة اIادة 15 : رخصة البناء: رخصة البناء

يــتــعـهــد اIــســتـثــمــر بــإجنـاز بــنــائهt طــبـقــا خملــطــطـات
رخـصــة الــبــنــاء وألحــكــام الـدفــتــر الــنــمــوذجي هــذا اخلـاص

باالرتفاقات. 
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اIادةاIادة 16 : تنفيذ األشغال : تنفيذ األشغال

�كن اIـقاولـX اIكـلـفX بـبنـاء العـماراتt اسـتعـمال
الطـرق والشـبكات اIـنجزة مـن طرف اIؤسـسةt شرط أن
تـــوافق هـــذه األخـــيـــرة عـــلى ذلكt والـــتي �ـــكـن أن تـــفــرض

عليهم أي إجراء قانوني مناسب.

يـــــــجـب وضـع مـــــــواد الـــــــبـــــــنـــــــاء وأكـــــــواخ الـــــــورشــــــات
واألنقاض داخل حصة اIستثمرt خالل فترة البناء. 

اIادة اIادة 17 : : حقوق التحركحقوق التحرك

تخـصص الـطـرق و األماكن لـلـتحـرك فـور استـكـمال
تهيئتها.

يــجب عــلى اIــسـتــثــمــر االمـتــثــال لــكل الــتـنــظــيــمـات
وقــــرارات اإلجـــراءات الــــقــــانـــونــــيــــةt والــــطـــرق الــــســــاريـــة
اIــفــعــول في الــبــلــديــاتt و هــذا دون مـراعــاة مــا إذا كــانت
tسـتثـمرIالطـرق مصـنفـة أو غيـر مصـنفـة. ال يجب عـلى ا
حتت أي شـكل من األشـكـالt أن يـتسـبب فـي أي أضرار أو
تــدهـور مــهـمـا كــانت طـبــيـعــتهt في طـريـق اIـقـاطــعـة. وفي
حالـة مـا إذا وقع ذلكt يتـعـX على اIـسـتثـمـر الذي تـسبب
في هـــــذا الـــــتــــدهـــــور حتـــــمل الـــــتــــكـــــالـــــيف اIـــــتـــــرتــــبـــــة عن

اإلصالحات والبنايات التي يجب القيام بها.

الباب الثانيالباب الثاني
اIواصفات العمرانية والهندسيةاIواصفات العمرانية والهندسية

حتـدد اIـواصـفـات الـعـمـرانـيـة والـهـنـدسـيـة من طـرف
اIؤسسة وتقررt طبـقا للتشريع و التنظيم اIعمول بهما

في مجال البناء والتعمير.

تــــشـــكل جـــزءا ال يـــتــــجـــزأ من مـــلـف رخـــصـــة الـــبـــنـــاء
وتعتبر إلزامية للمستثمر .

الباب الثالثالباب الثالث
شروط منح امتياز القطع األرضيةشروط منح امتياز القطع األرضية

اIادة اIادة 18 : الهدف من منح االمتياز : الهدف من منح االمتياز

tمــوضـــوع مـــنح االمـــتــيـــاز هــذا tالــقـــطـــعــة األرضـــيـــة 
مـخــصـصــة لـ......... (الـلــقب و االسم و اIـقــر االجـتــمـاعي /
t(التسمية الـتجارية و العنـوان وكل عنصر تعريف آخر
الــــذي يــــدعـى "اIــــســــتــــثــــمــــر" قــــصــــد إجنــــاز بــــنــــايــــات يــــتم
اسـتعـمـالـهـا في الـنشـاطـات االقـتـصـادية اIـرتـبـطـة بـطابع
القـطب الـذي يـتم تـشـيـيـد اIشـروع فـيه. يـؤدي كل تـغـيـير
فـي وجـهـة أو في اســتـعـمــال كل الـقــطـعـة األرضــيـة أو جـزء
مــــنــــهـــــا  ألغــــراض أخــــرى غــــيـــــر تــــلك احملــــددة فـي الــــدفــــتــــر
الـــنـــمـــوذجي هـــذا اخلـــاص بـــاالرتـــفـــاقـــاتt إلـى  فـــسخ مـــنح

االمتياز تلقائيا.

اIادةاIادة 19 : قواعد التعمير و البيئة و معاييرها : قواعد التعمير و البيئة و معاييرها
يـجب الـقـيـام بـإجنـاز اIــشـروع االسـتـثـمـاري في ظل
احـتـرام قـواعـد ومـعــايـيـر الـتـعـمـيـر والــهـنـدسـة اIـعـمـاريـة
والـبـيـئــةt اIـتـمـخـضـة عن الـدفــتـر الـنـمـوذجي هـذا اخلـاص
بـاالرتـفـاقـاتt  ومـيـثـاق الـنـوعـية الـبـيـئـيـة الـعـالـيـة وتـلك

اIنصوص عليها في اIواد أدناه. 

اIادةاIادة 20 : صيغة االمتياز : صيغة االمتياز
يـتم منـح االمتـياز عن طـريق الـتراضيt طـبـقا ألحـكام
اIرسوم الـتنفيذي رقم 09-152 اIؤرخ في 7 جمادى األولى
عــام 1430 اIــوافق 2 مـــايـــو ســـنــة 2009 الـــذي يـــحـــدد شــروط
وكــيــفــيــات مــنح االمــتــيــاز عــلـى األراضي الــتــابــعــة لألمالك

اخلاصة للدولة واIوجهة إلجناز مشاريع استثمارية. 

اIادةاIادة 21 : االرتفاقات : االرتفاقات
يــنـتــفع اIــسـتــثــمـر من مــنح االمــتـيــاز بــاالرتـفــاقـات
اإليـجابـيـة ويـتـحمل االرتـفـاقـات الـسلـبـيـة الـظاهـرة مـنـها
واخلفيةt الدائمـة أو اIنقطعة التي �ـكن أن تثقل القطعة
األرضـــيـــة مـــحـل مـــنح االمـــتـــيــــازt إال إذا تـــذرع بـــبـــعـــضـــهـــا
واعــتــذر عن األخــرى حتـت مــســؤولــيــته دون أي طــعن ضــد
الــــدولـــة ودون أن يـــلـــتـــمـس ضـــمـــان الـــدولــــة بـــأي حـــال من
األحـــوال ودون أن �ـــكـن هـــذا الـــشـــرط من مـــنح أكـــثـــر من
احلقـوق الـناجتـة عن القـانـون أو من اIسـتنـدات الـشرعـية

غير اIتقادمةt سواء للمستثمر أو للغير.
يتـوجب على اIـستـثمـر أحيـاناt و في بـعض احلاالت

اخلاصةt قبول :
- عــلى أرضهt ارتـفــاقـات اIـرور أو صــيـانـة شــبـكـات

tذات منفعة عامة
- عـلـى األسـيـجـة أو الــبـنـايـات أو حــدود طـرق خـدمـة
األرض اجملـــــزأةt وضع الفــــتـــــات تــــشـــــيــــر إلى اسـم الــــطــــرق

واحلصص ورقمها.  

اIادة اIادة 22 : اIمتلكات الثقافية : اIمتلكات الثقافية
حتـــتـــــفـظ الـــدولـــــة بــــمـــــلــــكــــيــــة كـل الـــــمــــمــــتــــلـــكـــات
الــثـقــافـيــةt ال ســيـمــا الـبــنــايـات والــفـســيــفـســاء والـنــقـوش
اخلـفـيـةt والــتـمـاثـيل واIـيـدالــيـات واIـزهـريـات والـنـقـوش
والـــكــنـــوز والـــنــقـــود الـــقــد�ـــة واألســـلــحـــة وكـــذلك اIـــنــاجم
واIـــعـــادن اIـــوجــودة والـــتي قـــد تـــكـــشف عـــلى و في بـــاطن

األرض محل منح االمتياز.
يـــــــــجـب عـــــــــلـى صـــــــــاحـب االمـــــــــتـــــــــيـــــــــاز اإلبـالغ عـن كل
اIمتلكات الثـقافية واألشياء األثرية اIكتشفة على قطعة
األرض مــحـل االمـتــيــازt إلى مــديــر أمـالك الـدولــة اخملــتص
إقـلــيـمــيـا الــذي يـــعــلــم مـــديـر الــثـــقــافـــة لـلــواليـــة قــصــد
تنفـيذ أحكـام القانون رقم 98-04 اIؤرخ في 20 صـفر عام

1419 اIوافق 15 يونيو سنة 1998 واIذكور أعاله.
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اIادةاIادة 23 : الضرائب - الرسوم و اIصاريف األخرى : الضرائب - الرسوم و اIصاريف األخرى
 يــــتـــــحــــمـل اIــــســـــتــــثـــــمــــر كـل الــــضـــــرائب والـــــرســــوم
واIـــــصــــاريـف األخــــرى الـــــتـي تــــلـــــحق أو �ـــــكـن أن تــــلـــــحق
بـالـعقـار اIـمنـوح خالل مـدة االمـتيـاز ويـتكـفلt ابـتداء من
تـاريخ بـدء االنتـفـاعt بكل أعـبـاء اIديـنـة ومصـلـحة الـطرق
والـشرطـة وكذا كـل التـنظـيمـات اإلداريـة اIقـررة أو التي

�كن أن تقرر دون أي استثناء و أي حتفظ.
اIادة اIادة 24  : اIصاريف األخرى: اIصاريف األخرى

يــــتـــحـــمل اIــــســـتـــثـــمـــر كـل اIـــصـــاريـف الـــنـــاجتـــة عن
تـــشـــكـــيل اIـــلـف الـــتـــقــنـي وحتـــديـــد اIـــعـــالم ووثـــائق مـــسح

القطعة األرضية.
اIادةاIادة 25 : مصاريف منح االمتياز : مصاريف منح االمتياز

 زيـــــادة عــــلى الـــــتــــحــــفـــــيــــزات الــــضـــــريــــبــــيـــــة و شــــبه
الـضــريــبــيــة واجلــمـركــيــة اIــنــصــوص عـلــيــهــا في الــقــانـون
اIــشــتــركt يــعــفـى اIــســتــثــمــر من دفـع حــقــوق الــتــســجــيل

ومصاريف الشهر العقاري واألجر الناجت عن االمتياز.
اIادة اIادة 26 :  :  التأجير من الباطن - بيع االمتيازالتأجير من الباطن - بيع االمتياز

ال �كن اIـستـثمرt حتت طـائلـة اإلسقاطt أن يـتنازل
أو يــــؤجـــر مـن الـــبــــاطن االمــــتـــيــــاز قــــبل إتــــمـــام اIــــشـــروع
وتـشغيلـه. و�نع صراحة أيـضاt حتت طائـلة اإلسقاطt من
استعـمال جزء أو كل الـقطـعة األرضيـة اIمـنوح امتـيازها

ألغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.
اIادة اIادة 27 : فسخ االمتياز : فسخ االمتياز

 يفسخ االمتياز :
tXباتفاق الطرف tفي أي وقت -

- بـــمــــبـــادرة اIـــؤســســةt إذا لم يــحــتـــرم اIــســتــثــمــر
بنود و شروط الدفتر النموذجي اخلاص باالرتفاقات.

في حـــالـــة عـــدم احـــتـــرام اIـــســـتـــثـــمـــر بـــنـــود الـــدفـــتــر
الـــنــــمــــوذجي اخلــــاص بــــاالرتـــفــــاقــــات هـــذاt وبــــعــــد تـــوجــــيه
tإعـذارين له بـرسـالـة مـوصى عـلـيـهـا مع إشـعـار باالسـتالم
لــــكن دون جــــدوىt يُـــبــــاشـــر فـي إجـــراء إســــقــــاط احلق لـــدى
اجلــهــات الــقــضـائــيــة اخملــتــصــةt طــبــقــا ألحــكــام اIـادة 17 من
اIرسوم الـتـنــفـيـذي رقـم 09-152 الــمـؤرخ في 7 جـمادى
األولـى عـــام 1430 اIــــوافق 2 مـــايــــو ســـنـــة 2009 و اIـــذكـــور

أعاله.
- عـــــنـــــد عـــــدم انـــــتـــــهـــــاء اIـــــســـــتـــــثـــــمـــــر مـن اIـــــشــــروع
االســــتــــثــــمــــاري في األجـل احملــــدد في عــــقــــد االمــــتــــيــــازt مع
احــتــرام طــبــيــعــة اIــشــروع والــبـرنــامـج احملــدد في الــدفــتـر
الــنــمــوذجي اخلــاص بــاالرتــفــاقــات ورخـصــة الــبــنــاءt �ــكن
منـح أجل إضافي لـلـمـستـثـمر يـتـراوح من سـنة إلى ثالث

(3) سنواتt حسب طبيعة وأهمية اIشروع.

في حـــالـــة عـــدم إتــمـــام اIـــشـــروع عــنـــد انـــتــهـــاء األجل
اإلضـــــافـيt فـــــإن إســــــقــــــاط احلق يــــــؤدي إلى دفـع تـــــعــــــويض
مـستحق  بـعنـوان فائض الـقيـمة التي أتى بـها اIـستـثمر
عــلى الـقـطـعـة األرضــيـة من خالل األشـغـال اIــنـجـزة بـصـفـة
نــظـامـيـةt دون أن يـتـجـاوز هـذا اIــبـلغ قـيـمـة اIـواد وسـعـر
الــيــد الـعــامــلــة اIــســتــعــمــلــة مع اقــتــطــاع نــســبـة 10% عــلى

سبيل التعويض.
حتـدد مـصالـح أمالك الـدولـة اIـؤهـلـة إقـلـيمـيـا فـائض

القيمة.
- عـنـد إجنــاز الـبـنــايـات في اآلجــال احملـددة لـكن دون
مــطــابــقـتــهــا لــلــبــرنــامج احملــدد و/أو لـرخــصــة الــبــنــاءt فـإن

إسقاط احلق يتم دون أي تعويض.
- عـــنـــد عــــدم إجنـــاز اIـــشـــروع فـي اآلجـــال احملـــددة مع
عــدم مـطــابــقــة الــبـنــايــات لــلــبـرنــامج احملــدد و/أو لــرخــصـة
الــبــنـــاءt فــإنه ال �ـــكن لــلــمـــســتــثـــمــر طــلب االســـتــفــادة من

tالتعويض
- عـــنـــد الـــنـــطـق بـــهـــدم الـــبـــنــــايـــات من طـــرف اجلـــهـــة
الــــقـــضــــائـــيــــة اخملــــتـــصــــةt فـــإنـه يـــتــــعــــX عـــلـى اIـــســــتـــثــــمـــر
و�صـاريفـه اخلاصـة القـيام بـإعادة الـقـطعـة األرضيـة محل

االمتياز إلى حالتها األصلية.
حتـــول االمــتـــيـــازات والـــرهـــون الـــتي يـــحـــتـــمل أنـــهــا
أثــــقـــــلت الــــقـــــطــــعــــة األرضــــيـــــة بــــســــبـب اIــــســــتـــــثــــمــــر اخملل

بالتزاماته إلى مبلغ التعويض.

اIادة اIادة 28 : حق الشفعة : حق الشفعة

تمـلك اIـؤسسـة حق الـشفـعـة على الـقطـبt حتى بـعد
إرجاع كل القطب أو جزء منه للهيئة اIسيرة.

اIادة اIادة 29 : حق االسترجاع : حق االسترجاع

حتـتـفظ اIـؤســسـة بـحق زيـارة الــوحـدات الـتي تـمت
إقــامـتــهــا دوريــاt قـصــد إحــصــاء كل احلـصـص أو أجـزاء من
حــصص األرض غــيــر اIــســتــغــلــة واIــتــوفــرة لــعــدة أســبـاب
(اقــــتــــنــــاء أولي غــــيـــر مــــنــــاسب بــــالــــنـــظــــر لـالحـــتــــيــــاجـــات

احلقيقيةt حل الشركاتt التنازلt إلخ....).

عــــلى أســـاس اإلحـــصــــائـــيـــات اIـــذكـــورة ســــالـــفـــاt يـــتم
االحتفـاظ باحلصص اIـصرح بـها نهـائيـاt أنها مـتوفرة في

احلافظة اIالية للمؤسسة.

ال �ـــكن أن يــكــون هــذا االســـتــرجــاعt في أي حــال من
األحــوالt مـحـل احـتــجـاج من طــرف اIــسـتــثـمــر الـذي يــجـد
مبـررا لالستفـادة من إعادة الـتنازل عن الـقطعـة األرضية
غـــيـــر اIـــســـتـــغـــلـــة وال أن يـــســـبب في إعـــادة تـــقـــديـــر ســـعـــر

األرضt موضوع هذا االسترجاع.   
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اIادة اIادة 30 : تعيX القطعة األرضية : تعيX القطعة األرضية

تــــــــــقـع هـــــــــذه الـــــــــقــــــــــطـــــــــعـــــــــة األرضــــــــــيـــــــــة فـي إقـــــــــلــــــــــيم
t...............ـــــــســـــــمىIـــــــكـــــــان اIبـــــــلـــــــديــــــة.....................بـــــــا

دائرة.......................t والية............................

يحدها :

- شماال :...................................

- جنوبا :...................................

- شرقا :....................................

- غربا :....................................

اIادة اIادة 31 : قوام القطعة األرضية : قوام القطعة األرضية

مساحة القطعة األرضية هي :

.................................................................... 

والـــســـعـــة اIـــذكــــورة في الـــعـــقـــد هـي ســـعـــة الـــقـــطـــعـــة
األرضيـة الـتي قيـست بـقصـد مـنح االمتـيـاز والنـاجتة عن
اإلســــقــــاط األفــــقي. هــــذه اIــــســــاحــــة وافق الــــطــــرفــــان عــــلى

صحتها.

اIادة اIادة 32 : أصل اIلكية : أصل اIلكية

القطعة األرضية ملك ........................................

اIادة اIادة 33 : وصف اIشروع االستثماري : وصف اIشروع االستثماري

وصف دقيق للمشروع االستثماري اIزمع إجنازه.

اIادة اIادة 34 : القدرات اIالية : القدرات اIالية

يـــتـــعــX عـــلى اIــســـتـــثــمـــر أن يــقـــدم مــخـــطط تـــمــويل
لـــلــعــمــلــيـــة اIــذكــورة في الـــدفــتــر الــنـــمــوذجي هــذا اخلــاص
tبـاالرتــفـاقـات. ويـجب أن يــوضـح مـخــطط الــتـمـويـل هــذا

ما يأتي :

- الــتــكـلــفــة اIــالـيــة الــتــقـديــريــة لــلـمــشــروع كــمـا هي
tادة 33 أعالهIمحددة في ا

- مـبـلغ الــقـسط الـشـخــصي (رأس اIـال اخلـاص Iـانح
t(االمتياز

- مــبــلـغ االعــتــمـــادات اIــالــيـــة الــتي �ــكـــنه احلــصــول
عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.

- شهادة اIالءة اIالية مسلّمة من طرف بنك.

اIادة اIادة 35 : الشروط اIالية لالمتياز : الشروط اIالية لالمتياز

�ـنح االمــتـيــاز مقــابـل دفـع إتاوة ســنـويـة تمــثـل
20/1 أي (5%) من الـــقـــيـــمـــة الـــتـــجـــاريـــة احملـــددة من طـــرف

مـــصــــالح أمـالك الـــدولــــةt طــــبـــقــــا لألحــــكــــام الـــتــــشــــريـــعــــيـــة
والـــتــنــظــيــمــيـــة اIــعــمــول بــهــا. تـــدفع هــذه اإلتــاوة ســنــويــا
ومـســبـقــا لــلـمــؤسـســة. في حــالـة الــتــأخـيــر في الــدفعt يـتم

حتصيل احلق بكل الطرق القانونية.

 عـنـد انـقضـاء كل فـتـرة إحـدى عـشرة (11) سـنـةt يتم
حتــيــX مــبــلغ اإلتــاوة اإليــجــاريــة الــســنــويــة اسـتــنــادا إلى

السوق العقارية.

 في حــالــة عـدم جتــديــد االمـتــيــازt يـتــعــX عـلـى مـالك
الــبـنــايـات دفع إتــاوة إيـجــاريــة سـنــويـة لــفـائــدة اIـؤســسـة
الــعــمــومـــيــة لــتـــهــيــئــة اIـــديــنــة اجلـــديــدة ســيــدي عـــبــد الــله
بـــصــــفـــتــــهـــا مـــالــــكـــة األرضt حتــــددهـــا إدارة أمـالك الـــدولـــة

باالستناد إلى السوق العقارية.

اIادة اIادة 36 : مكان دفع ثمن اإلتاوة السنوية وطريقته : مكان دفع ثمن اإلتاوة السنوية وطريقته

يـدفع اIـســتـثـمـر مــبـلغ اإلتـاوة اإليــجـاريـة الــسـنـويـة
واIصـاريف اIذكـورة في اIادة 35 أعالهt إلى حـساب رقم
.............. لـلــمـؤسـســة في أجل أقـصــاه خـمـســة عـشـر (15)

يوماt ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ اإلتاوة السنوية.

بــعـد انــقــضــاء هــذا األجلt يـتـم إعـذار اIــســتــثــمـر من
tفي أجل ال يـتـعــدى أسـبـوعـا tأجـل تـسـديـد مــبـلغ االمـتـيــاز

مضاف إليه غرامة تمثل 2% من اIبلغ اIستحق.

فـي غـــــيـــــر ذلكt يـــــعـــــد اIـــــســـــتـــــثـــــمـــــر قـــــد تـــــراجـع عن
االستفادة من منح امتياز على القطعة األرضية.

اIادة اIادة 37 : الترخيص �نح االمتياز: الترخيص �نح االمتياز

عــمـلــيــة مـنح االمــتــيـاز هــذه مــرخـصــة تـبــعــا Iـوافــقـة
الـوزير اIـكـلف بـالـسكن والـعـمـران واIـدينـة بـاقـتراح من
الهـيـئة اIـكلـفة بـتسـييـر اIديـنة اجلـديدة لـسيـدي عبـد الله

(اIؤسسة)t طبقا للتنظيم اIعمول به.

اIادة اIادة 38 : مدة االمتياز - جتديده : مدة االمتياز - جتديده

�ـنح االمـتـيــاز Iـدة أدنـاهـا ثالث وثالثـون (33) سـنـة
قــابـلــة لــلــتــجـديــد مــرتــX وأقــصـاهــا تــسع و تــســعـون (99)

سنة.

اIادة اIادة 39 : عقد منح االمتياز : عقد منح االمتياز

يــتـم إعــداد الــعــقــد اإلداري اIــتــضــمن مــنح االمــتــيــاز
عـلى الـقـطـعة األرضـيـة لـفـائـدة اIـسـتـثـمـر من طـرف مـدير

أمالك الدولة لوالية اجلزائر.
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اIادة اIادة 40 : بدء االنتفاع : بدء االنتفاع
جتسد عمليـة حيازة القطعة األرضية اIمنوحة وبدء
االنــتــفـاع مــنــهــا من طــرف اIــســتــثــمــر عن طــريق مــحــضـر

تعده اIؤسسة بعد تسليم عقد منح االمتياز.
اIــادة اIــادة 41 : أحـــكـــام نـــوعـــيـــة لالســـتـــثـــمـــارات اIـــتـــوقع : أحـــكـــام نـــوعـــيـــة لالســـتـــثـــمـــارات اIـــتـــوقع

إجنازها في اIدينة اجلديدة لسيدي عبد اللهإجنازها في اIدينة اجلديدة لسيدي عبد الله
تــــخـــضع اIـــشـــاريـع الـــواقـــعـــة داخل مــــحـــيط اIـــديـــنـــة
اجلــــديــــدة لــــســـيــــدي عــــبــــد الـــلـه لــــلـــمــــواصــــفــــات الـــتــــقــــنــــيـــة
والـعـمـرانـية والـهـنـدسـيـة والـبـيئـيـة اIـنـصـوص عـلـيـها في
الدفتر النـموذجي اخلاص باالرتفاقات واألعباء هذاt وكذا

في اIيثاق حول النوعية البيئية العالية. 
اIادة اIادة 42 : تسيير القطب : تسيير القطب

تــــوكل مــــهـــام تــــســـيــــيـــر الــــقـــطـبt مـــوضــــوع الـــدفــــتـــر
الــنــمــوذجي هــذا اخلــاص بـــاالرتــفــاقــاتt فــور االنــتــهــاء من
أشــغـــال الـــتــهـــيـــئــةt إلـى الــهـــيـــئــة الـــتي يـــتم اســـتـــحــداثـــهــا

باIساهمة الفعالة واإللزامية لكل مستثمر.
ال �ـكنt في أي حــال من األحــوالt اعـتــبـار اIــؤسـسـة
مـسـؤولـة عـن احلـفـاظ عـلـى حـالـة االسـتــثـمـارات اIــشـتـركـة

بX اIستثمرين وصيانتها  داخل القطب. 
قـــصـــد احـــتـــرام كـل بـــنـــود الـــدفـــتـــر الـــنـــمـــوذجي هـــذا
اخلـــاص بـــاالرتـــفـــاقــــاتt فـــيـــمـــا يـــخص الـــقـــوانـــX اإلداريـــة
واخلـدمات اIشتركـةt يتعX علـى اIستثمـرين أن يُنظموا
أنــفـســهم بــهـدف الــتـكــفل الــفـعــلي لــتـســيـيــر الــقـطبt وذلك
tردوديةIقصد خلق مناخ مـحفز للصناعة �تاز باألمن وا
tـؤسـسـة هـيـئــة تـسـيـيـر الـقـطبIا Xتــعـ tفي حـالـة الـعـكس

بعد أخذ رأي الهيئة الوصية.
دون اIــسـاس بـصالحــيـات الـسـلــطـات احملـلــيـةt يـطـبق
اختصاص هيئة الـتسيير على األجزاء الشـائعة للمقاطعة

ويشمل :
- الـصـيـانــة واحملـافـظــة عـلى اIـنــشـآت والـتــجـهـيـزات
والــــتـــهــــيــــئـــات اجلــــمـــاعــــيــــة واخلـــاصــــة احملـــددة فـي الـــدفــــتـــر

tالنموذجي اخلاص باالرتفاقات
- مــــتـــابـــعــــة اIـــنـــشــــآت الـــشــــائـــعـــة ذات االخــــتـــصـــاص
وتنسيقها و احملـافظة عليها و حراسة القطب وكذا الهيئة

tتبادلةIساعدة اIوحمايتهما وتنفيذ ا
- احـترام متطـلبات األمن ومـواصفاته بـالتعاون مع

tعنيةIصالح والهيئات اIا
tتسيير مخطط تهيئة القطب واحترامه -

- تــنـظـيم اخلــدمـات اIــشـتـركــة بـX جـمــيع مـتــعـامـلي
القطب وتنشيطها وإجناز التجهيزات اIوافقة.

- إجناز أشـغـال التـكـييف أو الـتـجهـيـزات اإلضافـية
الضرورية للسير احلسن للوحدات التي ® إرساؤها.

- احـــــتـــــرام  بــــــنـــــود الــــــدفـــــتـــــر الــــــنـــــمــــــوذجي اخلـــــاص
tباالرتفاقات

- تمثيلt بالنـسبة Iسائل اIنفـعة اIشتركةt الوحدات
والهيئات التي ® إرساؤها لدى السلطات احمللية.   

اIادة اIادة 43 : أحكام ختامية : أحكام ختامية
يعلن اIـستـثمـر في العقـد اIبـرم صراحـةt بأنه اطلع
tمـسـبـقـا عـلى الـدفـتـر الـنـمـوذجي هـذا اخلـاص بـاالرتـفـقات

وعلى اIلحق اIرفق بهt وأنه يتخذه مرجعا له.

قر¶ ووافق عليه
 اIستثمر

اIؤسسة العمومية لتهيئة
اIدينة اجلديدة لسيدي عبد الله

وزارة الصيد البحريوزارة الصيد البحري
وا;وارد الصيديةوا;وارد الصيدية

قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 13  مــــحــــر  مــــحــــرّم عـــام م عـــام 1435
17  نـوفـمبـر سـنة   نـوفـمبـر سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن الـتنـظيمن الـتنـظيم اIوافق اIوافق 
الــداخـلي لـلــمـركــز الـوطـني لــلـبـحـث والـتـنــمـيـة فيالــداخـلي لـلــمـركــز الـوطـني لــلـبـحـث والـتـنــمـيـة في

الصالصّيد البحري وتربية اIائيات.يد البحري وتربية اIائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xاألم tإن الوزير
tوارد الصيديةIووزير الصيد البحري وا

tاليةIووزير ا
tووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم الرئاسي 13-313 اIؤرخ في 5
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1434 اIــوافق 11 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2013

tالعام للحكومة Xاألم tالوزير Xتضمن تعيIوا
- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

tاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قـتـضى اIرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 96-158 اIؤرّخ
في 16 ذي احلـــجّـــة عـــام 1416 اIــــوافـق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـذي يــحــــدّد شــــروط تــطــبــــيق أحــكـــام األمــن الـــداخـــلي
فـي اIـــؤســـســـةt اIـــنــــصـــوص عـــلـــيـــهــــا في األمـــر رقم 24-95
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13 أبريل سنة  أبريل سنة 2014 م

اIؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 اIوافق 25 سبتمبر
ســنــة 1995 واIــتـــعــلّق بــحــمــايــة األمالك الــعــمــومــيــة وأمن

tاألشخـاص فيها

- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 123-2000
اIــــؤرّخ في 7 ربـــيع األوّل عــــام 1421 اIــــوافق 10 يـــونـــيــــو
سـنـة 2000 الـذي يـحـدّد صالحـيـات وزيــر الـصّـيـد الـبـحـري

tوارد الصيديةIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اIؤرّخ
في 26 صـفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبـريل سـنة 2003 الـذي

tدير العامّ للوظيفة العموميةIيحدّد صالحيات ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-128 اIؤرّخ
في 24 ربـــيع الـــثـــانـي عـــام 1429 اIــوافق 30 أبـــريل ســـنـــة
2008 واIــــتــــضــــمّن حتــــويل اIــــركــــز الــــوطــــني لــــلــــدّراســـات

والــوثـائق في مــيـدان الـصّــيـد الـبــحـري وتــربـيـة اIــائـيـات
إلى مـركز وطـني لـلـبحـث والتـنـميـة في الـصّـيد الـبـحري

tائياتIوتربية ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-396 اIؤرّخ
في 28 ذي احلجّة عـام 1432 اIوافق 24 نوفـمبر سنة 2011
الــذي يـــحــدّد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

tالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-293 اIؤرّخ
في 2 رمـــضـــان عـــام 1433 اIــوافق 21 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2012
الــذي يـــحــدّد مــهـــام اIــصـــالح اIــشـــتــركـــة لــلــبـــحث الــعـــلــمي

tوالتكنولوجي وتنظيمها وسيرها

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عـام 1434 اIوافق 30 ينـاير سـنة 2013
الــــذي يـــــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيـــــــر الــــتــــعــــلــــــــيم الــــعـــــــالي

tوالبحث العلمي

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الـــــوزاري اIــشــتـــرك اIـؤرّخ
في 20 ذي القـعـدة عام 1430 اIـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2009
واIــتـضـمّـن الـتـنــظـيم الــداخـلي لـلــمـركـز الــوطـني لــلـبـحث

tائياتIوالتنمية في الصّيد البحري وتربية ا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 10 من اIـرسوم
التّـنفـيذيّ رقم 11-396 اIؤرّخ في 28 ذي احلـجّة عام 1432
اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واIذكـور أعالهt يهـدف هذا
الــقـرار إلى حتــديــد الـتــنـظــيم الــداخـلـي لـلــمـركــز الــوطـني

للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية اIائيات.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنـظم اIـركـز حتت سـلـطـة اIـديـرt �ـسـاعدة
اIـديـر اIسـاعـد واألمX الـعـامtّ في أقـسام تـقـنيـة ومـصالح
إداريــــة وأقـــســـام بـــحـث وورشـــات ومـــحـــطــــات جتـــريـــبـــيـــة

ومصالح مشتركة.

اIاداIادّة ة 3 : : تنظم األقسام التقنية كما يأتي :
tنتائج البحث والعالقات اخلارجية Xقسم تثم -

tقسم الوسائل التقنية واألسطول -
- قسم الدّراسات االستشرافية واخلبرة.

اIـــــاداIـــــادّة ة 4 : : يـــــكـــــلّف قـــــسـم تـــــثـــــمـــــX نـــــتـــــائـج الـــــبـــــحث
والعالقات اخلارجية �ا يأتي :

- ضــمــان الــيــقــظــة الــتــكــنــولــوجــيــة من أجل تــنــمــيــة
tائياتIالصّيد البحري وتربية ا

- تـرقــيــة اإلعالم الــعـلــمي والــتـقــني وتــثـمــX نــتـائح
tركزIالبحث في مجال تدخل ا

- حتـــديــــد بــــرامج الــنــشـــــاط الــعــلــمي  واإلرشــــادي
tفي إطار أعماله وتنفيذها

- وضـع نـــــــظــــــام مـالئـم حلــــــفـظ األرشــــــيـف الـــــــعــــــلـــــــمي
tللمركــز

- وضع نـــــظـــــام لـإلعالم الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقي فـي الـــــصـــــيــــد
tالبحــري

- اIبـادرة باألنـشـطة بـهدف تـفعـيل الـتعـاون العـلمي
tركزIالوطني والدولي في مجال تخصص ا

- وضع أنشطة لتجنيد الكفاءات العلمية الوطنية.

يــــنــــظـم قــــسم تــــثــــمــــX نــــتــــائـج الــــبــــحث والــــعالقــــات
اخلـارجــية في :

- مـــــصــــلــــحــــة تــــثـــــمــــX نــــتــــائـح الــــبــــحـث والــــيــــقــــظــــة
tالتكنـولوجـية

tمصلحة العالقات اخلارجية واالتصال -
- مصلحة اإلعالم اآللي والوثائق العلمية.

5 : : يــــــكــــــلّـف قــــــسم الــــــوســـــــائــل الــــــتــــــقــــــنــــــــيــــــة اIـــــاداIـــــادّة ة 
واألسطــول �ـا يأتي:

- مــركــزة طــلــبــات الــعـــتــاد الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي
tلهياكل البحث وتقييمها

- إعـداد بـرنـامج الـتـخـصـيص وفـقـا ألهـداف اIـصـالح
tعنية ومتابعة تنفيذهIا

- ضــــــمـــــان صــــــيــــــانــــــة الــــــتــــــجــــــهـــــيــــــزات الــــــعــــــلــــــمــــــيـــــة
والــتــكـــنــولــوجــيــة اIـــوضــوعــة حتت تــصـــرف أقــســام بــحث

tركز واحملافظة عليهاIا
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tتسيير األسطول وتموينه -
- بــــرمـــــجــــــة حــــمالت بـــــحـــــريـــــــة بــــالـــــتــــعـــــــاون مــع

أقســـام البحث.

ينظم قسم الوسائل التقنية واألسطول في :
tمصلحة الوسائل التقنية -

- مصلحة األسطول.

6 : : يـــكـــلّـف قـــسـم الـــدّراســـات االســــتـــشــــرافـــيـــة اIــاداIــادّة ة 
واخلبـرة �ـا يأتي:

- تـــصـــور اIـــنـــاهج ووســـائـل اIـــســـاعـــدة عـــلى اتـــخـــاذ
الــــقــــرار واIــــســـاهــــمــــة فـي إجــــراء اخلــــبـــرة دعــــمــــا لــــلــــعــــمل

tXاالقتصادي Xالعمومي والفاعل
- إجنــاز دراسـات تــقــنــيــة واسـتــشــرافــيــة في مــجـال

tالصّيد البحري بالتعاون مع أقسام البحث
- إعــداد ودراســـة اســتــراتــيــجـــيــات تــنــمـــيــة الــصّــيــد
الــبـــحـــري وتـــربــــيــة اIـــائـــــيـــات بــالـــتـــعـــــاون مــع أقـــســــام

tعنـيةIالبحث ا
- مــرافــقــة اIــســتــثــمـريـن في إجنــاز مــشـاريــعــهم في

tائيات ومتابعتهاIمجال الصّيد البحري وتربية ا
- تــكــيــيـف اإلجــراءات واIــفــاهــيم الــتــقــنــيــة اخلــاصّــة
بــالــصّـــيــد الــبــحــــري وتـــربـــيــة اIــائــيـــات بــالــتــعـــاون مـع

tأقسام البحث
- إجنـــاز دراســات تـقــنــيـة واقـتــصـاديــة لــلـمـشـاريـع

في مجال الصّيد البحري وتربية اIائيات.

ينظم قسم الدّراسات االستشرافية واخلبرة في :
tمصلحة الدّراسات االستشرافية -

- مصلحة الدراسات التقنية واخلبرة.

اIاداIادّة ة 7 : : يلحق باألمX العامّ مكتب األمن الداخلي.

اIاداIادّة ة 8 : : تكلّف اIصالح اإلدارية �ا يأتي :
- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واIــتـعــددة الــســنـوات

tوارد البشرية وتنفيذهاIلتسيير ا
tركزIستخدمي اI هنيIسار اIضمان متابعة ا -

- إعــداد دلـيل الــكـفــاءات الــوطـنــيـة فـي مـجــال تـدخل
tركز ومسكـهIا

tالشركاء Xالتسيير اإلداري للباحث -
- تـسـيــيـر نـشـاطـات الــعـمل االجـتـمـاعـي Iـسـتـخـدمي

tركز وترقيتهاIا
Xـــتــواصل وحتـــســIإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -

tركزIستخدمي اI علوماتIستوى وجتديد اIا

- إعداد مشـروع ميـزانية تـسيـير وجتهـيز اIـؤسسة
tوافقةIوضمان التنفيذ بعد ا
tركزIمسك حسابات ا -

tركزIضمان تخصيص وسائل التسيير لهياكل ا -
- ضـــــمـــــان الــــتـــــســـــيـــــيـــــر وحــــفـظ األمالك اIـــــنـــــقـــــولــــة
والـــعــقـــاريــة لـــلــمـــركـــز وصــيـــانــتـــهــا وأمن اIـــوقع واألمالك

tللمركز Xواألشخاص التابع
- الــــقـــــيـــــام بـــــجــــمــع وتــــلـــــخــــيـص احلـــــالــــــة اIــــالـــــــيــــة

tللمشاريـع العلمـية
tركز وصيانتهIضمان حفظ أرشيف ا -

tضمان متابعة الصفقات العمومية للمركز -
- ضـــمــان تـــســـيـــيـــر قــضـــايـــا اIـــنـــازعــات والـــقـــضـــايــا

tالقانونية للمركـز
- مسك سجالت جرد اIركـز.
تنظم اIصالح اإلدارية في :

tوالتكوين XستخدمIمصلحة ا -
tيزانية واحملاسبةIمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامة.

اIاداIادّة ة 9 : : تنظم أقسـام البحث في :
t"ائياتIقسم البحث في "تربية ا -
t"قسم البحث في "الصيد البحري -

- قـــسم الـــبــــحث في "صـــنـــاعـــة مـــنـــتـــوجـــات الـــصـــيـــد
t"ائيات وحتويلهاIالبحري وتربية ا

- قسم البحث في "األنظمة البيئية اIائية".

10 : : يكـلّف قسم الـبـحث في "تربـيـة اIائـيات" اIاداIادّة ة 
�ـا يأتي:

- اقــتـنــاء الــتـقــنــيـات والــتـكــنــولـوجــيـات فـي تـربــيـة
tائية والتحكم فيهاIواستزراع األنواع ا

- تــطـويــر بـروتــوكـوالت اإلنــتـاج بــالـنــسـبــة لـتــربـيـة
tائيات وتكييفهاIا

- تـطـويـر مـنـاهج تـصـور الـهـيـاكل الـقـاعـديـة اخلـاصـة
tائيات وإجنازهاIبتربية ا

tائية واحملافظة عليهاIوارد اIا Xتثم -
- دراســـــــة مـــــواقــع تــــــربــــــيــــة اIـــــائـــــيـــــات من حـــــيث

tمياهـها وإنتاجيتها
tعارف في مجال أمراض األسماكIتطوير ا -

- احملــــافـــظــــة عــــلى اIــــوارد الـــطــــحـــلــــبــــيـــة الــــبـــحــــريـــة
والقـاريـة وتثمينها.

اIاداIادّة ة 11 : : يـكلّف قسم الـبحث في "الـصيد الـبحري"
�ـا يأتي:

tتقييم اخملزونات الصيدية -
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- إعــــداد مــــخـــطــــطـــات تــــســـيــــيــــر مـــصــــائـــد األســــمـــاك
tوتهيئتها

tدراسة بيولوجية وديناميكية األنواع -
- دراسـة اIكـونات االقـتصـادية واالجـتمـاعيـة لقـطاع

tالصيد البحري
- ضــبط أدوات ومــنــــــاهج لــلــدراســـــة واIــســـــاعــــدة

tفي تسيير الثـروة
- تطوير تقنيات وتكنولوجيات الصيد البحري.

اIـاداIـادّة ة 12 : : يــكـلّف قـسم الــبـحث في "صــنـاعـة الــصـيـد
البحري وتربية اIائيات وحتويلها" �ـا يأتي:

- دراسة تـقـنـيـات وتـكـنولـوجـيـات حتـويل مـنـتـجات
tائيات وحفظهاIالصّيد البحري وتربية ا
tجهاز التحويل Xساهمة وحتسIا -

- إدخــال طــرق جـــديــدة في مـــجــال الــتــوضـــيب حلــفظ
tائياتIمنتوجات الصيد البحري وتربية ا

- حتـــضــــــيـــر أغـــــذيــــــة اصــــطـــنــــــاعــــــيــــة مـــــركـــــبــــــة
tللسـمك وجتـريبها

- الـــتـــحـــكم في طـــرق صـــنـــاعـــة مــنـــتـــوجـــات الـــصـــيــد
tائياتIالبحري وتربية ا

- اIشاركة في أعمال التقييس والتقييم.

اIـــــاداIـــــادّة ة 13 : : يـــــكــــــلّف قـــــسـم الـــــبــــــحث فـي "األنـــــظـــــمــــــة
البيئـية اIائـية" �ـا يأتي:

- إعـــــــداد مــــنـــــاهـج وأدوات تــــســـــاعـــــد عـــــلى اتــــخــــــاذ
القـــرار فـيمــا يـخص تسـيــير األنـظـمــة الـبـيئـيـة اIائـــية

tأو جتـديـدهـا
- حتـــلــــــيـل ودراســـــــة االضـــطــــرابـــــات واالخـــتالالت

tفي توازن األنظمة البيئية القارية والبحرية
tقاييسIشاركة في أشغال ضبط اIا -
- مراقبة األنظمة البيئية ومتابعتها.

اIاداIادّة ة 14 : : تنظم الورشات وعددها ست (6) في :
- ورشـــــــــة حتـــــــــالـــــــــيـل الـــــــــكـــــــــائـــــــــنـــــــــات الـــــــــدقـــــــــيـــــــــقـــــــــة

tوالبيوكيمياوية

tورشة التحاليل الفيزيو - كيميائية -
tورشة دراسة علم األسماك -

tورشة صنع آالت الصيد البحري -
- ورشــــــة حتـــويـــل مـــنــــتــــجــــات الــــصـــيــــد الـــبــــحــــري

tائيـاتIوتـربـية ا
- ورشة جتريب األغذية اخلاصة بأسماك التربية.

اIــاداIــادّة ة 15 : : تــســيـــر احملــطــــات الــتــجــــريــبــيــة اIــنــشــأة
وفـــقـــا ألحـــكـــام اIـــادّتــX 29 و34 (الـــفـــقـــرة 3) من اIـــرســـوم
التّـنفيذيّ رقم 11-396 اIؤرّخ في 28 ذي احلـجّة عـام 1432
اIـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2011 واIـذكور أعـالهt من طرف

مدير وتشـكل من مصلحتX (2) إلى ثالث (3) مصالح.

اIـاداIـادّة ة 16 : : تــوضع اIـصـلــحـة اIـشــتـركـة اIـنــشـأة وفـقـا
ألحــــكــــام اIـــادّة 36 من اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 396-11
اIــؤرّخ في 28 ذي احلــجّــة عـــام 1432 اIــوافق 24 نــوفـــمــبــر
ســـــنــــة 2011 واIـــــذكـــــور أعـالهt حتت مـــــســــــؤولـــــيـــــة رئـــــيس

مصلحة وتتشكّـل من فروع.

17 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اIــشــتــرك اIـاداIـادّة ة 
اIــؤرّخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اIــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر

سنة 2009 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 18 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 13 مـــحـــرّم عــام 1435 اIــوافق17
نوفمبر سنة 2013.

عن الوزيرt األمX العام للحكومةعن الوزيرt األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة


