
العدد العدد 40
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 18  شعبان عام  شعبان عام 1432 هـ هـ
اJوافق اJوافق 20 يوليو سنة يوليو سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
قوان%قوان%

قـــانــون رقــم 11 - 11 مـــؤرخ في 16 شــعــبــان عــام 1432 اJـوافــق 18 يــولـيـو سـنـة q2011 يــتـضـمن قــانـون اJـالــيـة الـتــكـمـيـلي
لسنة 2011.................................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم  11 - 248 مـؤرخ في 8 شــعـبــان عـام 1432 اJـوافق 10 يـولــيـو ســنـة q2011 يــتـضــمن إنـشـــاء جلـنــة وزاريـة
مشتركـة دائمـة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك اJستعملة في اجليش الوطني الشعبي..........................

مرسـوم رئاسي رقم  11 - 249 مؤرخ في 8 شعـبان عام 1432 اJوافق 10 يولـيو سنة q2011 يـتضمن التـنظيم اJتـعلق بشهادة
االستعمال النهائي......................................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم  11- 250 مـؤرّخ في 10 شــعـبــان عـام 1432 اJـوافق 12 يـولــيـو ســنـة q2011 يـتــضــمـن نــقل اعــتـــمـــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.......................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 11- 251 مـؤرخ في 10 شـعـبـان عـام 1432 اJـوافـق 12 يــولـيـو سـنـة q2011 يـتــضـمن الــتـصـريـح بـاJـنــفـعـة
العموميـة للعملية اJتعلقة بإجنـاز مشـروع تدعيم تزويـد مدينـة البليدة باJياه الصاحلة للشرب............................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 11 - 252 مـؤرّخ في 12 شـعـبـان عام 1432 اJـوافق 14 يـولـيو سـنة q2011 يـحـدد كـيفـيـات تـسيـيـر حـسـاب
الـتــخـصـيص اخلـاص رقم 137-302 الـذي عـنــوانه "الـصـنــدوق الـوطـنـي لـدعـم االسـتـثـمـار لـلـكـهــربـة والـتـوزيع الـعـمـومي
للغاز"........................................................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 11 - 253 مـؤرّخ في 12 شــعـبــان عـام 1432 اJـوافق 14 يـولــيـو ســنـة q2011 يــؤسس الـنــظـام الــتـعــويـضي
للموظفX اJنتمX لألسالك اخلاصة باإلدارة اJكلفة باألشغال العمومية...............................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 11 - 254 مـؤرّخ في 12 شـعـبـان عـام 1432 اJـوافق 14 يــولـيـو سـنـة q2011 يـؤسس الـنـــظـام الــتــعـويـضي
للموظفX اJنتمـX لألسالك اخلاصة بإدارة الغابات..........................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 11 - 255 مـؤرّخ في 12 شـعـبـان عام 1432 اJـوافق 14 يـولـيو سـنة q2011 يـؤسـس الـنــظـام الــتــعــويضـي
للموظفX اJنتمـX ألسالك البيولوجيX  في الصحة العمومية.........................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 رجب عـام 1432 اJـوافق 21 يـونــيـو ســنــة q2011 يــتــضـمّـن إنــهـــاء مـهـــام اJــفـتـش الـعــامّ لـوزارة
العدل.........................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 رجب عـام 1432 اJـوافق 21 يـونــيـو ســنـة q2011 يـتــضـمّــن إنــهـــاء مـهــــام اJـفــتش الـعــامّ Jـصـالح
السجون بوزارة العدل.................................................................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 اJوافق 21 يونيو سنة q2011 يتضمّــنان إنهاء مهـــام مديــرين للشؤون
...................................................................................................................Xالدينيــة واألوقــــاف فـي واليت
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 اJوافق 21 يونيو سنة q2011 يتضمّــن إنهــاء مهــام مفتش بوزارة اجملـاهدين.
مـــراســيم رئـــاســيّـــة مــؤرّخــة في 19 رجـب عــام 1432 اJـــوافق 21 يــونــيــو ســنــة q2011 تـــتــضــمّن إنـــهــاء مــهـــام مــديــريـن لألشــغــال
العمومية في الواليات.................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 رجب عـام 1432 اJـوافق 21 يـونـيـو سـنة q2011 يـتـضـمّـــن إنـهـــاء مـهـــام نـوّاب مـديـرين بـوزارة
التّجـارة.....................................................................................................................................................
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 19 رجب عـام 1432 اJـوافق 21 يـونـيـو سـنة q2011 يـتـضـمّـــنـان إنـهـاء مـهــــام عـمـداء كـلـيات
...................................................................................................................................................Xبجامعت
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 19 رجب عام 1432 اJوافق 21 يـونـيو سـنة q2011 يتـضمّـــنان إنـهاء مـهـــام مـديرين لـلصـيد
البحري واJوارد الصّيدية في الواليـات..........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عـام 1432 اJـوافق 21 يـونـيو سـنة q2011 يـتضـمّــن إنـهـــاء مهـــام رئـيس دراسـات بوزارة
االتصال.....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 اJوافق 21 يونيو سنة q2011 يتضمّــن تعيX اJفتش العامّ لوزارة العدل.......

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 اJوافق 21 يونيو سنة q2011 يتضمّــن تعيX أمناء عامX جملالس قضائية.....

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 رجب عـام 1432 اJـوافق 21 يـونــيـو ســنـة q2011 يـتــضـمّــن تــعـيــX اJـديـر الــعـامّ لــهـيــئـة اJــديـنـة
اجلديدة حلاسي مسعود..................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 اJوافق 21 يونيو سنة q2011 يتضمّــن تعيX مدير الشؤون الدينية واألوقاف
في والية سكيكدة........................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 رجب عـام 1432 اJـوافق 21 يــونــيــو ســنــة q2011 يــتــضــمّــن تــعــيــX مـديــر اجملــاهــدين فـي واليـة
اجلـزائر......................................................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رجب عام 1432 اJوافق 21 يونيو سنة q2011 تتضمّن تعيـX مديرين لألشغال العمومية في
الواليات....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 اJوافق 21 يونيو سنة q2011 يتضمّــن تعيX نوّاب مديرين بوزارة التّجارة.

مــرســـومــان رئــاســيّـــان مــؤرّخــان في 19 رجـب عــام 1432 اJـــوافق 21 يــونــيــو ســنــة q2011 يــتــضــمّــــنــان تــعــيــX عــمــداء كــلــيــات
...................................................................................................................................................Xبجامعت

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 رجب عـام 1432 اJـوافق 21 يـونــيـو ســنـة q2011 يـتــضـمّــن تــعـيــX نـائب مـديــر بـوزارة الــصّـيـد
البحري واJوارد الصّيدية.............................................................................................................................

مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 19 رجب عـام 1432 اJـوافق 21 يـونــيـو ســنـة q2011 يــتـضــمّـــنــان تـعـيــX مـديــرين لـلــصّــيـد
البحــــري واJوارد الصّيديـــة في الـواليــات...................................................................................................

Xـشتـركة مـا بJمديـر الغـرفة ا Xيـتضـمّــن تعـيـ q2011 وافق 21 يـونـيو سـنةJمـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 ا
الواليات للصّيد البحري وتربية اJائيات بسيدي بلعباس................................................................................

قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قــرار مـؤرّخ في 13 رجب عـام 1432 اJـوافق 15 يــونـيـو سـنـة q2011 يــتـضـمن إنــشـاء فــرع قـضـائي بــدائـرة اخـتــصـاص مـحــكـمـة
تيسمسيلت................................................................................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 20 رجب عـام 1432 اJـوافق 22  يــونــيــو ســنـة q2011 يــحــد عــدد اJـنــاصب  الــعــلــيـا لــلــعــمـال
اJهنيX وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اJصالح اخلارجية لوزارة األشغال العمومية..................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 20 رجب عام 1432 اJوافق 22  يـونـيو سـنة q2011  يـحـدد تخـصـصات الـتـوظـيف والتـرقـية
لألسالك اخلاصة باإلدارة اJكلفة بالتجارة........................................................................................................
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قوان%قوان%
قــــانـــــون رقــم قــــانـــــون رقــم 11 -  - 11 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 16 شـــــعــــبـــــان عــــام  شـــــعــــبـــــان عــــام 1432
اJــــوافـق اJــــوافـق 18 يــــولــــيـــو ســــنـــة  يــــولــــيـــو ســــنـــة q2011 يــــq يــــتـــضــــمن قــــانـــونتـــضــــمن قــــانـــون

اJالية التكميلي لسنة اJالية التكميلي لسنة 2011 . .
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــواد 119 و120

 qو122 و125 و126 منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اJؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـJـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واJعـام 1404 ا

qتممJعدل واJا qاليةJا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

q2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

 أحكام تمهيدية أحكام تمهيدية

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــــمم الـــقـــانـــون رقم 13-10
اJـؤرخ في 23 مـحـرم عام 1432 اJـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنة
2010 واJــتـــضــمن قـــانــون اJـــالــيـــة لــســـنــة q2011 بــاألحــكــام

اJوالية التي تشكل قانون اJالية التكميلي لسنة 2011. 

اجلـزء األولاجلـزء األول
طرق الـتـوازن اJالي ووسائلـهطرق الـتـوازن اJالي ووسائلـه

الـفصل األولالـفصل األول
أحــكــام تــتـــعــلق بــتــنـــفــيــذ اJــيــزانـــيــة والــعــمــلـــيــات اJــالــيــةأحــكــام تــتـــعــلق بــتــنـــفــيــذ اJــيــزانـــيــة والــعــمــلـــيــات اJــالــيــة

للخزينةللخزينة
(للبيان)(للبيان)

الـفصل الثـانـيالـفصل الثـانـي
أحكام جـبائيةأحكام جـبائية
القسم األولالقسم األول

الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلةالضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة

اJــاداJــادّة ة 2 :  : تـــعـــدل أحـــكـــام اJـــادة 20 مـــكـــرر من قـــانـــون
الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وحترر كما يأتي :

"اJـادة 20 مــكــرر: يــخـــضع اJــكـــلـــفـــون بــالــضـــريــبـــة
غـيــر التــابـعــX لـلــضـــريــبـة اجلـزافــية الـوحيـدة الـذين
ال يـــــــتـــــــجــــــاوز رقم أعــــــمــــــالــــــهم ثـالثــــــX مـــــلــــــيــــــون ديــــــنـــــار
(30.000.000 دج) لـلــنـظـام اJـبــسط لـتـحــديـد الـربح اخلـاضع

للضريبة".

اJـاداJـادّة ة 3 :  : تـعـدل أحـكـام اJـادة 282 مـكـرر 1 من قـانـون
الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة  وحترر كما يأتي :

"اJــــادة 282 مــــكــــرر1 : يــــخــــضـع لــــنــــظــــام الــــضــــريــــبـــة
اجلزافية الوحيدة :

1)  األشــخاص الطـبــيعيـون الذين تتــمثل جتـارتهم

الــرئــيــــسيـة فـي بـــيـع الــبـضــائــع واألشــيـاءq عــنــدمــا
ال يـتـجـاوز رقـم أعــمـالـهـم الـســنـوي عـشـرة ماليـX ديـنار

q (10.000.000 دج)

2)   األشـــــخـــــاص الــــطــــبــــيـــــعــــيــــون الـــــذين �ــــارســــون
األنــشـطـة األخــرى (تـأديــة اخلـدمـات الــتـابــعـة لـفــئـة األربـاح
الـصـنــاعـيـة والــتـجـاريــة) عـنـدمـا ال يــتـجـاوز رقم أعــمـالـهم

q(10.000.000 دج) دينار Xالسنوي عشرة مالي

3)  ال يـــــخـــــضع األشـــــخـــــاص الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيـــــون الـــــذين

Xــــارســـــون في آن واحــــد أنـــــشــــطـــــة تــــنـــــتــــمي لـــــلــــفـــــئــــتــــ�
اJـــذكـــورتـــX في الـــبـــنـــدين 1 و2  لــــلــــضـــريــــبــــة اجلـــزافــــيـــة
الـوحيـدة إالّ إذا لم يـتم جتـاوز سـقف عـشـرة ماليـX ديـنار

(10.000.000 دج).

يـــــبــــــقى نـــــظـــــام الـــــضـــــريـــــبـــــة اجلـــــزافـــــيـــــة الـــــوحـــــيـــــدة
مــطـــبــقــا...........( بـــدون تــغـــيــيــر حـــتى ) الـــفــرازون وجتــار
األمالك  ومــا شــابـهــهم وكــذا مــنــظــمـو الــعــروض واأللــعـاب

والتسليات �ختلف أنواعها".

اJــاداJــادّة ة 4 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحــكـــام اJــادة 13 من قـــانــون
الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وحترر كما يأتي:

" اJـادة 13 : 1) - تـســتـفـيـد األنـشـطــة الـتي يـقـوم بـهـا
الــشـــبــاب ذوو اJــشــاريع اJـــؤهــلــون لالســتـــفــادة من إعــانــة
"الصـندوق الوطـني لدعم تـشغيل الـشباب" أو"الـصندوق
الــوطــني لــدعم الــقــرض اJــصــغــر" أو"الــصــنــدوق الــوطــني
لـلــتأمـX عـلى البـطـالة" من إعـفاء كـلي من الـضـريبـة على
الـدخل اإلجـمـالي Jـدة ثالث (3) سـنـوات ابـتـداء من تـاريخ

الشروع في االستغالل.

حتـــدد مــــدة اإلعـــفـــاء............. ( بـــدون تـــغــــيـــيــــر حـــتى)
واJطالبة باحلقوق والرسوم اJستحقة التسديد.
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2) - يـسـتـفـيـد مـن اإلعـفـاء الـكـلي من الـضـريـبـة عـلى
الــــدخـل اإلجــــمــــالي Jــــدة عــــشــــر (10) ســــنــــوات احلــــرفــــيـــون
الـتــقــلــيــديــون وكـذلـك أولـئـك اJـمــارســون لــنــشـاط حــرفي

qفني

3) -  تـستـفيـد من إعفـاءq ........................ (الباقي
بدون تغيير) ........................................................".

اJـاداJـادّة ة 5 :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اJـادة 138 مـن قــانـون
الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وحترر كما يأتي :

"اJادة 138 : 1)  - تستفيد النشاطات التي �ارسها
الــشـــبــاب ذوو اJــشــاريع اJـــؤهــلــون لالســتـــفــادة من إعــانــة
"الصندوق الوطـني لدعم تشغيل الشباب" أو" الصندوق
الــوطــني لـدعـم الـقــرض اJــصـغــر" أو" الــصـنــدوق الــوطـني
للـتـأمX عـلى البطـالة"q من إعـفاء كلي من الـضريـبة على
أربـاح الـشـركـات Jدة ثالث (3) سـنـوات ابـتـداء من تاريخ

الشروع في االستغالل. 

تـــرفع مـــدة اإلعـــفـــاء إلى ست (6) ســـنـــوات إذا كــانت
الــنــشـاطــات �ــارســة في مــنــطــقــة يــجب تــرقــيــتـهــاq وذلك

ابتداء من تاريخ الشروع في االستغالل.
وتمـدد فتـرة اإلعفـاء هذه بـسنـتX (2) عـنـدما يـتعـهد
اJــســتــثــمــرون بــتــوظــيف ثـالثـة (3) عــمــال عــلى األقـل Jـدة

غير محددة.
ويترتب على عـدم احترام التـعهدات ........ (الباقي
بدون تغيير) ..........................................................

2)  - ......................( بدون تغيير)...................".

اJــــاداJــــادّة ة 6 :  : تـــــعــــدل وتـــــتـــــمم أحــــكـــــام اJــــادة 252 (4) من
قــانـــون الـــضــرائب اJـبــاشــرة والـرســوم اJــمـاثــلــة وحتـرر

كما يأتي :

" اJـــــادة 252 : تــــــعــــــفـى من الــــــرسـم الــــــعــــــقــــــاري عــــــلى
اJلكيات اJبنية :

q...........................(بدون تغيير )......................  (1

q............................(بدون تغيير )......................  (2

q..........................(بدون تغيير ).........................  (3

4)  الـــبــنــايــات وإضـــافــة الــبــنـــايــات اJــســتـــعــمــلــة في

النشاطات التي �ارسها الشباب ذوو اJشاريع اJؤهلون
لالســتـفــادة من إعــانـة "الــصـنــدوق الـوطــني لــدعم تـشــغـيل
الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض اJصغر" أو
"الـصـنــدوق الـوطـنـي  لـلـتــأمـX عـلـى الـبـطــالـة"J qـدة ثالث

(3) سنواتq ابتداء من تاريخ إجنازها.

تـكـون مـدة اإلعـفـاء ست (6 ) سـنـواتq إذا مـا أقـيـمت
هـــذه الـــبـــنـــايــــات وإضـــافـــة الـــبـــنـــايـــات فـي مـــنـــاطق يـــجب

ترقيتها.

5)  ................ ( الباقي بدون تغيير)....................". 

القسم الثانيالقسم الثاني
التسجيلالتسجيل

اJــاداJــادّة ة 7 :  : تــــعــــدل اJــادة 256 مـن قـــانـــون الــتـــســـجـــيل
وحترر كما يأتي :

"اJــادة 256-1 : يــــجب أن يــــدفع لـــزومــــا خـــمس (5/1)
ثــمن نـقـل اJـلــكـيــة ........ (بـدون تــغــيـيــر حـتى ) أو حــقـوق

عقارية.

ويــــرفع مـــبــــلغ اإليـــداع إلـى نـــصف (2/1) الـــثـــمن إذا
كـان أحـد طــرفي الـعـقـد شـخــصـا مـعـنـويــا أو في حـالـة نـقل

ملكية احملالت التجارية أو الزبائن.

Xفـــإن دفع نـــصف (2/1) الــثــمن �ــرأى وبــ qوكـــذلك
يدي اJوثق محــرر العقد إلزامــي فــي جميـع القسمــات
................. (بدون تغيير حتى) أو محالت جتارية تابعة

ألموال شركة.

وتــطــبق هــذه الــتــدابــيــر �ــبــلغ نــصف (2/1) الــثــمن
عـلى الـعـقـود اJتـضـمـنـة الـتـنـازل عن أسـهم أو حـصص في
الــشــركــات وعـلـى الــعـقــود اJــؤســســة أو اJــعــدلــة لــشــركـات
بــاسـتــثـنــاء الـعـقــود أو الـعــمـلــيـات اJــتـضــمـنـة الــزيـادة في

رأسمال شركة عن طريق دمج االحتياطات واألرباح.

كما تـخضع إللزامـية إيداع نصف (2/1) مبـلغ عقود
تأسيس الشركات ذات رأسمال أجنبي.

2 - إذا كـان الثـمن أو ............ (بدون تغـيير حتى)
مـحرر العقـد إلى غاية تـشكيلq حـسب احلالةq خمس (5/1)
أو نــصف (2/1) ثــمن نــقل اJــلــكــيــة الــذي يــجب أن يــحــرر

qلزوما

XـودعـJوا Xالـعــمـومـيــ XـوظـفــJوا XــوثـقــJ3 - إن ا
اآلخــرين الـــذين تـــلــقــوا األمـــوال اJــمـــثــلـــة خلــمس (5/1)  أو
نـصف (2/1) ثـمـن نـقل اJـلــكـيـة ...... (بــدون تـغـيــيـر حـتى)

qإلى البائع بناء على التماسه

4 - ................ (بدون تغيير) .......................

5 - ................ (بدون تغيير) ......................".
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اJــاداJــادّة ة 8 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام اJــادة 258  (أوال) من
قانون التسجيل وحترر كما يأتي : 

" اJــــادة 258 : أوال - تــــعــــفـى من رسم نـــــقل اJــــلــــكــــيــــة
qـــــادة 252 من هــــــذا الــــــقــــــانـــــونJــــــنــــــصــــــوص عــــــلـــــيـه فـي اJا
االقــــتـــنـــاءات الــــعـــقـــاريــــة الـــتي يــــقـــوم بـــهــــا الـــشـــبـــاب ذوو
اJـــشـــاريـع اJـــؤهـــلــون لـالســـتـــفـــادة من إعـــانـــة "الـــصـــنــدوق
الــوطـني لـدعم تــشـغـيل الــشـبـاب" أو "الـصــنـدوق الـوطـني
Xـصــغـر" أو "الـصــنـدوق الـوطــني  لـلــتـأمـJلـدعم الـقــرض ا

على البطالة"q قصد إنشاء نشاطات صناعية.

تستفـيد أيضا من هـذا اإلعفاء ................. (الباقي
بدون تغيير) ....................................................... ".

اJـاداJـادّة ة 9 :  : تـعـدل وتــتـمم أحـكـام اJـادة 347 مـكـرر 5 من
قانون التسجيل وحترر كما يأتي: 

"اJـــــادة 347 مــــــكـــــرر5 : تــــــعــــــفى مـن جــــــمـــــيـع حــــــقـــــوق
الـتــسـجــيلq الـعــقـود اJــتـضــمــنـة تــأسـيس الــشـركــات الـتي
يـنـشـئـهـا الـشـبـاب ذوو اJـشـاريع اJـؤهـلـون لالسـتـفـادة من
إعــانـــة "الــصــنـــدوق الــوطــنـي لــدعم تـــشــغــيل الـــشــبــاب" أو
"الصـندوق الوطـني لـدعم القـرض اJصـغر" أو "الـصندوق

الوطني  للتأمX على البطالة".

القسم القسم الثالثالثالث
الطابعالطابع

( للبيان)( للبيان)
القسم الرابع القسم الرابع 

الرسوم على رقم األعمالالرسوم على رقم األعمال

 اJـاد اJـادّة ة 10 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اJـادة 42 من قـانـون
الرسوم على رقم األعمال وحترر كما يأتي: 

" اJادة 42 : �ـكن أن يسـتفـيـد من اإلعفـاء من الرسم
على القـيمـة اJضـافةq شريـطة مـراعاة أحـكام اJواد من 43

إلى 49 من هذا القانون :

q.....................(بدون تغيير )..........................  (1

q......................(بدون تغيير )..........................  (2

q......................(بدون تغيير )..........................  (3

4)  مقـتـنيـات مـواد التـجـهيـز واخلدمـات الـتي تدخل
مــــبــــاشــــرة في إجنــــاز االســــتــــثــــمــــار اخلــــاص بــــاإلنــــشــــاء أو
الـتـوسـيعq عـندمـا تـقـوم بـهـا مـؤسسـات تـمـارس نـشـاطات
أجنـزهــا الـشــبـاب ذوو اJــشـاريع اJــؤهـلــون لالسـتــفـادة من

إعــــانـــة "الــــصـــنــــدوق الـــوطــــني لــــدعم تــــشـــغــــيل الـــشــــبـــاب"
أو"الـــــصـــــنــــــدوق الـــــوطـــــنـي لـــــدعـم الـــــقـــــرض اJــــــصـــــغـــــر" أو

"الصندوق الوطني  للتأمX على البطالة.
ال تـسـتـفـيـد الـسـيــارات الـسـيـاحـيـة من هـذا احلـكم إال

إذا كانت تشكل األداة الرئيسية في النشاط.
دون اJـــســــاس بـــأحـــكــــام الـــفــــقـــرات من 1 إلى 4 أعاله
........................ (الباقي بدون تغيير) ...................". 

القــســم اخلامــسالقــســم اخلامــس
الضرائب غير اJباشرةالضرائب غير اJباشرة

( للبيان)( للبيان)
القــســم اخلامــس مكررالقــســم اخلامــس مكرر

إجــراءات جــبائيةإجــراءات جــبائية

11 :  : تـــــــلــــــــغى أحــــــــكـــــــام اJـــــــادة 17 مـن قـــــــانـــــــون اJــــــاداJــــــادّة ة 
اإلجراءات اجلبائية.

القـسم السادسالقـسم السادس
أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

اJـاداJـادّة ة 12 :  :  تــسـتـفـيــدq بـصـفــة انـتـقــالـيـةq الــنـشـاطـات
الـتـجـاريـة الـصـغـيـرة اJـقـامـة حـديـثـا في أمـاكن مـهـيـأة من
طـــرف اجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة خالل الـــســـنـــتـــX األولـــيـــX من

النشاطq من اإلعفاء من الضريبة اجلزافية الوحيدة.

تــستفـيد هـذه النـشـاطات عـند نـهاية مـرحلـة اإلعفاء
qـسـتحـقةJمن تـخـفيض من الـضـريبـة اجلزافـيـة الوحـيدة ا
وذلـك خالل الـــــــثالث (3) ســــــنـــــــوات األولـى من اإلخـــــــضــــــاع

الضريبي.

ويكون هذا التخفيض كما يأتي :   
- الــسـنـة األولى من اإلخــضـاع الــضـريـبي: تــخـفـيض

q% 70 قدره
- السـنـة الثـانـية من اإلخـضـاع الضـريبـي: تخـفيض

q% 50 قدره
- الـسـنـة الثـالـثة مـن اإلخضـاع الـضريـبي: تـخـفيض

قدره 25 %.

13 :  : تـــســـتـــفـــيــــد الـــنـــشـــاطـــات الــــتي �ـــارســـهـــا اJــاداJــادّة ة 
الــشـــبــاب ذوو اJــشــاريع اJـــؤهــلــون لالســتـــفــادة من إعــانــة
"الـصـنـدوق الوطـني لـدعم تـشغـيل الـشـباب" و"الـصـندوق
الــوطـــني لــلــتــأمـــX عــلى الــبـــطــالــة" و"الــوكــالـــة الــوطــنــيــة
لتسيير الـقرض اJصغر"q من تخفيض من الضريبة على
qالـــدخـل اإلجــمـــالـي أو الـــضـــريـــبــة عـــلـى أربـــاح الـــشـــركــات
حــــسب احلــــالــــةq وكــــذا من الــــرسم عــــلى الــــنــــشــــاط اJـــهــــني
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اJـستحق عند نـهاية فتـرة اإلعفاءات اJنصـوص عليها في
الـــتــشـــريـع اجلـــبــائـي اJـــعـــمــول بـهq وذلك خالل الـــثالث (3)

سنوات  األولى من اإلخضاع الضريبي.
ويكون هذا التخفيض كما يأتي :  

- الــسـنـة األولى من اإلخــضـاع الــضـريـبي: تــخـفـيض
q% 70 قدره

- السـنـة الثـانـية من اإلخـضـاع الضـريبـي: تخـفيض
q% 50 قدره

- الـسـنـة الثـالـثة مـن اإلخضـاع الـضريـبي: تـخـفيض
قدره 25 %.

كــمـــا تــســـتـــفــيـــد من هــذه الـــتـــخــفـــيــضـــات لــلـــمــرحـــلــة
اJـتـبـقـيـةq الـنـشــاطـات اJـذكـورة أعاله الـتي اسـتـفـادت من
اإلعفاء وال زالت جارية في الـسنوات اJعنية بالتخفيض

دون إمكانية اJطالبة باسترداد ما ¥ دفعه.

اJــاداJــادّة ة 14 : : تــعـــفى عـــمــلـــيــات بـــيع الــســـكــر والـــزيــوت
الـــغــذائـــيــة األســاســـيــة من الـــرسم عـــلى الــقـــيــمــة اJـــضــافــة
اJطـبق لـفتـرة تـتراوح من أول يـنـاير إلى 31 غـشت سـنة

 .2011

كـــمــــا تـــعـــفى مـن احلـــقـــوق اجلــــمـــركـــيـــة والــــرسم عـــلى
الـقـيمـة اJـضافـةq عـملـيـات اسـتيـراد الـسكـر اخلـام التـابـعة
17.01.11.00 B لــلــوضـعــيــات الــتــعــريــفـــيـة الــفـــرعـــيــة رقم
وK 17.01.12.00 الـــــزيـــــوت الــــــغـــــذائــــــيـــــة اخلــــــام الـــــتــــــابـــــعـــــة
15.07.10.10 H لـــلــوضـــعـــيــات الـــتـــعـــريــفـــيـــة الــفـــرعـــيــة رقم
15.13.11.10 J15.12.11.10 و P15.11.10.10 و L15.08.10.10 و Cو
وW 15.13.21.10 وD 15.14.11.10 وq15.15.21.10 K اJــســتــعــمــلـة
فـي صـــنـــاعـــة اJـــواد اJــــعـــفـــاة �ـــوجب الــــفـــقـــرة أعالهq وكـــذا
الـسكـر التـابع لـلوضـعـيات الـتـعـريــفـيــة الــفـرعــيـة رقـــم
X 17.01.91.00  وS 17.01.99.00  اJــوجه إلعـــادة بـــيــعـه عــلى

حالته خالل الفترة اJذكورة في الفقرة أعاله.

وتـتـكـفل مـيـزانـيـة الـدولـةq عـنـد االقـتـضـاءq بـاحلـقوق
اجلـمــركـيــة والـرسم عــلى الـقــيـمــة اJـضــافـة الــواجـبـة األداء
ابــتــداء مـن أول ســبــتــمــبــر ســنـة 2011 عــلى الــســكــر اخلـام
والــزيــوت الــغـذائــيــة اخلــامq  في إطــار تــطــبــيق الــتـشــريع
والتـنظـيم اJتعـلقـX باJـنافـسة. وتسـتفـيد في هـذه احلالة
األخيـرةq اJواد اJعـنية من اإلعـفاء من الـرسم على القـيمة

اJضافة في مختلف مراحل التوزيع.

qعنـد احلاجة qحتدد كيـفيات تـطبيق الـفقـرة السابـقة
بقرار من الوزير اJكلف باJالية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى تتعلق باJواردأحكام أخرى تتعلق باJوارد

القسم األولالقسم األول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

( للبيان)( للبيان)
القسم الثانيالقسم الثاني

أحكام تتعلق بأمالك الدولةأحكام تتعلق بأمالك الدولة

15 : : تــعــدل أحــكــام اJـواد 3 و5 و8 و9 من األمــر اJـاداJـادّة ة 
رقم 08-04 اJؤرخ في أول رمـضان عام 1429 اJوافق أول
سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 الـذي يــحـدد شـروط وكــيـفــيـات مـنح
االمـتــيـاز عــلى األراضي الــتـابـعــة لألمالك اخلــاصـة لــلـدولـة

واJوجهة إلجناز مشاريع استثمارية وحترر كما يأتي :

qـادة 3 : �ــنح االمـتـيـاز عــلى أسـاس دفـتـر شـروطJا"
عـن طــــريـق الــــتـــــراضي عـــــلى األراضـي الــــتـــــابــــعـــــة لألمالك
اخلــاصـة لــلـدولـة اJــتـوفــرةq لـفـائــدة اJـؤســسـات والـهــيـئـات
XـــعـــنـــويـــJأو ا Xالـــعـــمـــومـــيـــة أو األشـــخـــاص الـــطـــبـــيـــعـــيـــ
اخلــاضــعــX لـلــقــانــون اخلــاصq وذلك الحـتــيــاجــات مــشـاريع
استثماريةq ومع مـراعاة احترام قواعد التـعمير اJعمول

بها.

تخضع األمالك الـعقاريـة ........................ (الباقي
بدون تغيير) ......................................................." .

"اJـادة 5 : يــرخص االمــتـيــاز بــالــتــراضي بـــقـرار من
الوالي :

- بـنـاء عــلى اقـتـراح من جلــنـة اJـسـاعــدة عـلى حتـديـد
اJــــوقع وتــــرقــــيــــة االســــتــــثــــمــــارات وضــــبط الــــعــــقــــار عــــلى
األراضي الـــــتــــابــــعـــــة لألمـالك اخلــــاصــــة لـــــلــــدولــــة واألصــــول
الــعــقـــاريــة اJــتــبـــقــيــة لــلـــمــؤســســات الـــعــمــومــيـــة اJــنــحــلــة
واألصـول الـفــائـضـة لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيــة االقـتـصـاديـة
وكــذا األراضي الــتــابــعـــة لــلــمــنــاطق الــصــنــاعــيــة ومــنــاطق

qالنشاطات
-  بـنــاء عـلى اقــتـراح مـن الـهــيـئــة اJـكــلـفــة بـتــسـيــيـر
اJدينة اجلديدة على األراضي الواقعة داخل محيط مدينة

qجديدة
- بـعـد موافـقـة الـوكـالة الـوطـنـية لـتـطـوير الـسـيـاحة

على األراضي التابعة Jنطقة التوسع السياحي.
وبعد موافقة وزير القطاع اخملتص".

qـشاريع االسـتـثمـاريةJادة 8 : �ـكن أن تسـتـفيـد اJا"
بــنـاء عـلى اقــتـراح من اجملـلس الــوطـني لالسـتــثـمـار وبـعـد
قــرار مــجــلس الــوزراءq من تــخــفـــيض إضــافي عــلى مــبــلغ

اإلتاوة اإليجارية السنوية احملددة في اJادة 9 أدناه".    
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"اJــــادة 9 : حتــــدد مــــصــــالـح أمالك الـــــدولــــة اخملــــتــــصــــة
إقليـميـا اإلتاوة اإليـجارية الـسنـوية الـتي تمثل 20/1 من

القيمة التجارية للقطعة األرضية محل منح االمتياز.

تــخـضـع اإلتـاوة اإليــجــاريــة الــسـنــويــة الــتي حتــددهـا
مصالح أمالك الدولة لتخفيض يطبق كما يأتي :

- 90 % خالل فـتـرة إجنـاز االسـتـثـمـار التـي �كن أن
qتمتد من سنة (1) واحدة إلى ثالث (3) سنوات

- 50 % خالل فـتــرة االسـتــغالل الـتي �ــكن أن تــمـتـد
qكذلك من سنة (1) واحدة إلى ثالث (3) سنوات

- الــديــنــار الــرمــزي لــلــمـتــر اJــربع (م2) خـالل فــتـرة
عـشـر (10) سـنــوات وتــرتـفع بــعـد هــذه اJـدة إلى 50 % من
مـــــبـــــلـغ إتـــــاوة أمالك الـــــدولـــــة بـــــالــــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــمـــــشـــــاريع
االســـتـــثـــمـــاريــة اJـــقـــامـــة فـي الــواليـــات الـــتـي اســتـــعـــمـــلت

qلتنفيذ برنامجي اجلنوب والهضاب العليا

- الــديــنــار الــرمــزي لــلــمـتــر اJــربع (م2) خـالل فــتـرة
خـمس عـشرة (15) سـنـة وتـرتــفع بـعـد هـذه اJـدة الى 50 %
من مـبلغ إتـاوة أمالك الدولـة بالـنسـبة لـلمـشاريع اJـقامة

في واليات اجلنوب الكبير.

يــتم حتــيـــX اإلتــاوة الــســنـــويــة كــمـــا هي مــحــددة في
الـفـقــرة األولى أعالهq بـعـد انـقـضــاء كل فـتـرة إحـدى عـشـرة

(11) سنة. 

وتـــــــطــــــبـق هـــــــذه األحـــــــكــــــام أيـــــــضـــــــا عـــــــلى مـــــــشـــــــاريع
االسـتثـمـارات الـتي حصـلت مـسـبقـا عـلى االمـتيـاز بـقرار

من مجلس الوزراء".

16 :  : تـلــغى أحــكـام اJــادتـX 6 و7 من األمــر رقم اJـاداJـادّة ة 
08-04 اJـــــؤرخ في أول رمـــــضـــــان عـــــام 1429 اJـــــوافق أول

سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 الـذي يــحـدد شـروط وكــيـفــيـات مـنح
االمـتــيـاز عــلى األراضي الــتـابـعــة لألمالك اخلــاصـة لــلـدولـة

واJوجهة إلجناز مشاريع استثمارية.

17 :  : تـلـغى أحـكـام اJادة 82 من األمـر رقم 01-09 اJاداJادّة ة 
اJــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اJــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة

2009 واJتضمن قانون اJالية التكميلي لسنة 2009. 

اJاداJادّة ة 18 :  : تعـدل أحكـام اJادة 28 من األمـر رقم 01-10
اJـؤرخ في 16 رمــضــان عـام 1431 اJـوافق 26 غــشت ســنـة
2010 واJــتــضــمـن قــانــون اJــالــيـة الــتــكــمــيــلـي لــســنـة 2010

وحترر كما يأتي:

qــادة 28 : بــغـض الــنـــظــر عـن كل األحــكـــام اخملــالـــفــةJا"
�كن أن تقسم حـقوق التسجيـل وكذا الرسم على اإلشهار

الـعــقـاري اJــســتـحـق �ـنــاسـبــة إعــداد عـقــود االمـتــيــاز عـلى
�ـتــلـكـات الــدولـة في إطــار الـتـشــريع اJـعــمـول بهq وتـدفع
سنويـا بنـاء على طلب اJـكلف بـالضريـبة وعـلى مدى مدة

عقد االمتياز.

يحدد ............ ( الباقي بدون تغيير) ............ ".

اJــــاداJــــادّة ة 19 :  : تـــــتــــمــم أحــــكــــام اJــــادة 41 مـن األمـــر رقم
10- 01 اJؤرخ في 16 رمـضان عام 1431 اJوافق 26 غشت

سنة 2010 واJتضمن قانـون اJالية التكـميلي لسنة 2010
وحترر كما يأتي :

"اJــادة 41 : حتـــدد اإلتــاوة مــقــابل حـق االمــتــيــاز عــلى
األراضي الـفالحـية .... (بـدون تـغـيـيـر حـتى) حتـدد اJـناطق

ذات اإلمكانيات الفالحية عن طريق التنظيم .

تـطـبق تـخـفـيـضات عـلى مـبـلغ اإلتـاوة الـسـنـويـة كـما
هـي مـــــحـــــددة أعـالهq عـــــلى عـــــقـــــود االمــــــتـــــيـــــاز اJـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة
باJسـتثمـرات الفالحيـة وتربـية اJواشي اجلـديدة التـابعة

لألمالك اخلاصة للدولة التي حتدد معدالتها كما يأتي:
- 90 % خالل مـــرحــلــة االســـتــصالح لـــفــتــرة أقـــصــاهــا

qخمس (5) سنوات حتدد حسب طبيعة االستثمار
- 50 % خالل مرحلة االسـتغالل لفترة أقصاها ثالث

q(3) سنوات
- بــالـديـنـار الـرمـزي لـلـهـكــتـار خالل فـتـرة تـمـتـد من
عـشـر (10) سـنـوات إلى خـمس عـشـرة (15)  سـنــة ويـرتـفع
الــــتــــخــــفــــيض بــــعــــد هــــذه اJــــدة إلى 50 % مـن إتـــاوة أمالك
الــدولـة بــالــنـســبــة لـلــمـســتــثـمــرات  اجلـديــدة اJــوجـودة في

واليات اجلنوب والهضاب العليا".

اJاJـادادّة ة 20 :  : إن تـسـديـد الـقــيـمـة الـتـجـاريـة لألراضي
اJــؤهـلــة لـلــتـســويـة في إطــار اJـادة 47 من الــقــانـون رقم
04-21 اJــؤرخ في 17 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1425 اJــوافق 29

ديــســمــبــر ســنـة 2004 واJــتــضـمن قــانــون اJــالـيــة لــســنـة
2005 واJــادة 40 من الـــقـــانـــون رقم 08-15 اJــؤرخ في17

رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2008 الــــذي
يـحـدد قـواعـد مـطـابقـة الـبـنـايـات وإتـمـام إجنـازهـاq �كن
أن يــــكــــون مــــحـل جــــدول دفع بـــــالــــتــــقــــســــيط بـــــطــــلب من
الــراغــبــX فـي ذلكq بــدون فـــوائــد وJــدة أقــصـــاهــا عــشــر

(10) سنوات.
يجب أن حتتوي عقـود التنازل أو الدفـاتر العقارية
الــتي تــعـدهــا وتـســلـمــهـا مــصـالـح أمالك الـدولــة واحملـافــظـة
العقـارية في هـذا اإلطارq عـلى شرط عدم قـابلـية الـتنازل
عن األمالك الـــعـــقــاريـــة اJـــعــنـــيــةq ضـــمـــانــا إلرجـــاع اJـــبــالغ
اJـتـبقـيـة اJسـتـحقـة لـفائـدة الـدولـةq حتى إتـمـام تسـديـدها

كليا.
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اJــــاداJــــادّة ة 21 :  :  يـــــرخص لــــرؤســـــاء اجملــــالس الـــــشــــعــــبــــيــــة
الـبــلـديــة اJـعـنــيـX تــسـلـيم شــهـادات احلــيـازة وفـقــا ألحـكـام
اJواد 39 و40 و41 من الـقانون رقم 90-25 اJؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1416 اJـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990
واJـتـضـمـن الـتـوجـيه الــعـقـاريq اJـعــدل واJـتـممq وذلك في
أقـسـام الـبـلــديـات الـتي لم تــشـرع فـيـهـا بــعـد أشـغـال مـسح
األراضيq عـلى أساس شهادة صـريحة يـسلمهـا مدير مسح

األراضي الوالئي اJعني.

ويـــــجب أن يـــــتـــــوقف إعـــــداد شـــــهـــــادة احلــــيـــــازة عـــــلى
مــسـتــوى الــقـسم مـن الـبــلــديـة اJــعــنـيــةq بــنـاء عــلى إخــطـار
مـــديـــر مـــسـح األراضي الـــوالئـي رئـــيس اجملـــلـس الـــشـــعـــبي
الـــبــــلـــدي اJـــعـــنـيq فـــور الـــشـــروع فـي أشـــغـــال اJــــسح عـــلى

مستوى هذا القسم.
qعـــنــد احلـــاجـة qـــادةJـــكـن تـــوضـــيـح أحـــكـــام هـــذه ا�

عن طريق التنظيم. 
اJــاداJــادّة ة 22 :  : تـــعـــدل اJــادة 57 من الـــقـــانـــون رقم 12-07
اJــؤرخ في 21 ذي احلــجّــة عــام 1428 اJــوافق 30 ديــســـمــبــر
سـنـة 2007 واJـتـضـمن قــانـون اJـالـيــة لـسـنـة 2008 وحتـرر

كما يأتي :
"اJـادة 57 : إن الــســكــنــات االجــتــمــاعـيــة اJــمــولــة من
طـرف الدولـة واJـتـنـازل عـنـهـا لـشـاغـلـيـهـا طـبـقـا لـلـتشـريع
الـساري اJـفـعـول وكذا الـسـكـنات اJـسـتفـيـدة من اإلعـانات
الـعمـوميـة في إطار الـتـدابيـر اJتـعلـقـة باJـساعـدة اJقـدمة
من طرف الدولة من أجل الـتمليكq ال �كن الـتنازل عنها
من طــرف مــالــكــيــهــا خـالل مــدة يــجب أن ال تــقل عن عــشــر
(10) ســـنــــواتq بـــاســـتــــثـــنـــاء حــــالـــة وفـــاة اJــــالك وضـــرورة

توزيع التركة.
غـــيــــر أنهq �ـــكن الــــتـــنـــازل عن الـــســـكـن االجـــتـــمـــاعي
الــتـســاهــمي شـريــطــة سـداد اJــالك لــقـيــمـة اإلعــانــة اJـالــيـة

العمومية لفائدة اخلزينة العمومية.
حتـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــطـــبـــيـق هـــذه اJـــادة وكـــذا أصـــنــاف

السكنات اJعنية عن طريق التنظيم".

القسم الثالثالقسم الثالث
اجلباية البتروليةاجلباية البترولية

( للبيان )( للبيان )
القسم الرابعالقسم الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اJــاداJــادّة ة 23 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اJــادة 69 من األمــر
رقـم 09-01 اJـــــــــؤرخ في 29 رجـب عــــــــام 1430 اJـــــــــوافق 22
يــولـيــو ســنـة 2009 واJــتــضـمن قــانــون اJــالـيــة الــتـكــمــيـلي

لسنة 2009 وحترر كما يأتي :

"اJــــادة 69 : يــــتم دفع مــــقــــابل  الــــواردات اJـــوجــــهـــة
لـلبيع عـلى حالـها إجـباريا بـواسطـة االئتمـان اJسـتندي

فقط .

�ـكن مؤسـسـات إنـتـاج السـلع واخلـدمـات دفع مـقابل
واردات الـــتــجـــهـــيـــز واJـــواد الـــداخـــلــة فـي الـــصــنـع واJــواد
األخرى اJستعـملة لإلنتاج وكذا اJواد االستراتيجية ذات
الــطــابـع االســتــعــجــالي بــواســطـــة الــتــســلــيم اJــســتــنــدي أو

qستنديJاالئتمان ا

�كن أن تلجأ اJـؤسسات اJنتجة إلى التحويل احلر
لــــواردات اJـــــواد الـــــداخــــلـــــة في الـــــصـــــنع وقـــــطع الـــــغـــــيــــار
والـتجـهيـزات اجلديـدة اJسـاعدة عـلى رفع اإلنتـاجيـة التي
تقـوم بهـا اJؤسـسات اJـنتـجةq شـريطـة أن تسـتجـيب هذه
الـواردات بــصــورة حــصـريــة Jـتــطــلــبــات اإلنــتـاج وأن
ال تـتـجــاوز الـطـلـبـيــات الـسـنـويــة اجملـمـعـة احملــقـقـة في هـذا
اإلطـــار مــبــلغ أربــعــة (4) ماليــX ديــنــار بــالــنــســبـة لــنــفس

اJؤسسة.

تــكـــلف الــســـلــطــة الـــنــقــديـــة بــالـــســهــر عـــلى االحــتــرام
الصارم لهذا التحديد.

ال يـــعــفي هـــذا االســـتــثـــنـــاء اJــؤســـســـات اJــعـــنـــيــة من
التزام توطX العملية مهما تكن طريقة الدفع.

تسـتـثنى الـواردات اJتـعـلقـة باخلـدمـات من إلزامـية
االئتمان اJستندي.

حتدد السلطة الـنقدية والوزير اJكلف باJاليةq عند
احلاجةq كيفيات تطبيق أحكام هذه اJادة".

اJاداJادّة ة 24 :  : تعـدل أحكام اJادة 103 من األمر رقم 31-96
اJـؤرخ في19 شعـبـان عام 1417 اJـوافق 30 ديـسـمبـر سـنة
1996 واJـتضمن قـانون اJـالية لـسنة q1997 اJعـدلة باJادة

41 من الـــقـــانــون رقم 03-22 اJــؤرخ في4 ذي الــقـــعــدة عــام

1424 اJـوافق 28 ديـســمــبـر ســنـة 2003 واJــتـضــمن قــانـون

اJالية لسنة q2004 وحترر كما يأتي:

"اJــادة 103 : حتـــدد الـــرســوم اجلـــمـــركـــيـــة اJــتـــعـــلـــقــة
بـــالـــتـــجــهـــيـــزات اJـــســـتـــوردة الــتـي تــدخـل مـــبــاشـــرة في
حتــقــيق اســتـــثــمــار اإلنــشــاء والــتــوســـيعq إذا قــامت بــهــا
مــــؤســــســــات تــــمــــارس نــــشــــاطــــات أجنــــزهــــا شــــبـــاب ذوو
مــشـاريع مــؤهـلـون لالســتـفـادة مـن "الـصـنــدوق الـوطـني
لــدعـم تــشــغــيل الـــشــبــاب" أو"الــصــنـــدوق الــوطــني لــدعم
الـقـرض اJصـغـر" أو "الـصـنـدوق الوطـني لـلــتـأمـX على

البطالة"q بتطبيق نسبة 5 %.
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ال تخـضع السـيارات الـسيـاحيـة لهـذا اإلجراءq إال إذا
كانت تشكل األداة الرئيسية للنشاط". 

اJــاداJــادّة ة 25 :  : تــلـــغى أحـــكــام اJــادة 52 من الـــقـــانــون رقم
03-22 اJــــــؤرخ في4 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1424 اJــــــوافق 28

q2004 ـالية لـسنةJـتضمن قـانون اJديسـمبر سنة 2003 وا
اJــعـدلــة بــاJـادة 47 من الــقــانـون رقم 05-16 اJـؤرخ في 29
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اJــــوافق 31 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005

واJتضمن قانون اJالية لسنة 2006.

اJــاداJــادّة ة 26 :  : تــلـــغى أحـــكــام اJــادة 54 من الـــقـــانــون رقم
04-21 اJـــــؤرخ في 17 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1425 اJـــــوافق 29

q2005 ـالية لـسنةJـتضمن قـانون اJديسـمبر سنة 2004 وا
اJــــعــــدلـــة بــــاJـــادة 65  مـن األمـــر رقم 09-01 اJــــؤرخ في 29
رجب عـام 1430 اJـوافق 22 يـولـيــو سـنـة 2009 واJــتـضـمن

قانون اJالية التكميلي لسنة 2009.

اJــــاداJــــادّة ة 27 :  :  تـــــعــــدل أحـــــكـــــام اJــــادة 123 من اJـــــرســــوم
التـشـريعي رقم 93-18 اJؤرخ في 29 ديسـمبـر سنة 1993
واJـتـضـمن قـانـون اJـالـيـة لـسـنـة q 1994 اJـعـدلـة بـاJـادة 54
من األمــــــر رقم 10-01 اJـــــؤرخ في 26 غــــــشـت ســــــنـــــة 2010
واJـتـضـمن قـانـون اJـالـيـة الـتـكـمـيـلي لـسـنة q2010 وحتـرر

كما يأتي :

"اJــــادة 123 : 1 - - يــــرخـص مــــا لم تــــنص أحــــكــــام عــــلى
خالف ذلـك قــصـــد الــوضع لـالســتـــهالكq بــجـــمــركـــة وحــدات
اإلنتاج اجملددة واJواد الـرثة ذات التعريـفة اجلمركية رقم
63-09 ومواد التجـهيز اجلديدة �ـا فيها آالت ....... (بدون

تغيير حتى) الذي يقرره بنك اجلزائر.

فـــيـــمـــا يـــخص اJـــواد الـــرثـــةq ال يـــشـــمل الـــتـــرخـــيص
الـوارد في الـفـقـرة أعالهq إال اJـواد اJـسـتـوردة عن طـريق

اJوانئ.

�نع في كل األحوال استيراد األحذية اJستعملة.

حتدد شروط اسـتيـراد اJواد الـرثة وجـمركـتهـا قصد
وضعها لالستهالك عن طريق التنظيم.

�ـــنـح الـــوزيــــر اJــــكـــلـف بـــاالســــتــــثـــمــــار الــــتـــرخــــيص
اسـتـثنـاءq بالـنسـبـة للـجمـركـة قصـد وضع وحدات اإلنـتاج

اجملددة لالستهالك.

2 - يتم التخليص ... (الباقي بدون تغيير) ..".

الفصل الرابعالفصل الرابع
الرسوم شبه اجلبائيةالرسوم شبه اجلبائية

(للبيان)(للبيان)
اجلزء الثانياجلزء الثاني

 اJيزانية والعمليات اJالية للدولة اJيزانية والعمليات اJالية للدولة
الفصل األولالفصل األول

اJيزانية العامة للدولةاJيزانية العامة للدولة
القسم األولالقسم األول

اJوارداJوارد

اJـاداJـادّة ة 28 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اJادة 69 من الـقـانون
رقم 10-13 اJـــــؤرخ في 23 مـــــحـــــرم عـــــام 1432 اJـــــوافق 29
ديسـمبـر سنة 2010 واJتـضمن قـانـون اJالـيـة لسـنة 2011

وحترر كما يأتي :

"الــمــادة 69 : تـقـدر اإليـرادات واحلـواصل واJـداخـيل
اJطبـقة عـلى النفـقات الـنهائـية للـميـزانية الـعامة لـلدولة
لــسـنـة 2011 طــبــقـــا لـلـجـــدول (أ) اJــلـحــق بـهـــذا الــقــانـون
بثـالثـة آالف ومائة وثمـانية وتسعX مليــارا وأربعمائة

مليون دينار (000 000 400 198 3 دج)".

القــســم الثانيالقــســم الثاني
النفقاتالنفقات

اJـاداJـادّة ة 29 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اJادة 70 من الـقـانون
رقم 10-13 اJـــــؤرخ في 23 مـــــحـــــرم عـــــام 1432 اJـــــوافق 29
q2011 ـالية لـسنةJـتضمن قـانون اJديسـمبر سنة 2010 وا

وحترر كما يأتي:

"الـمـادة 70 : يفتـح بعنوان سنة 2011  قصـد تمويل
األعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :

1 - اعتماد مـالي مبلغه أربعة آالف ومائتان وواحد
وتـسـعـون مـلـيـارا ومــائـة وواحـد وثـمـانـون مـلـيـونـا ومـائـة
وثـــمــانــون ألف ديــنــار (000 180 181 291 4 دج) لـــتــغــطــيــة
نـفــقـات الــتــسـيــيـرq يــوزع حـسـب كل دائـرة وزاريــة طـبــقـا

qلحق بهذا القانونJللجدول (ب) ا

2 - اعــــــــتــــــــــمــــــــاد مـــــــــالـي مــــــــبــــــــــلــــــــغـه ثــالثــــــــة آالف
وتـــســعــمـــائــة وواحــــد وثــمـــانـــون مــــلـــيــارا وثــالثـــمــائــة
وثـمــانـون مـلـيــونـا وسـبــعــمــائـة وواحــد وأربـعـون ألف
ديــــــنــــار (000 741 380 981 3  دج) لـــــتـــــغـــــطـــــيـــــة نـــــفـــــقــــات
الـتـجـهـيـز ذات الــطـابع الـنـهـائيq يـوزع حـسب كل قـطـاع

طبقا للجدول (ج) اJلحق بهذا القانون".
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اJـاداJـادّة ة 30 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اJادة 71 من الـقـانون
رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23 مــــحــــرم  عــــام 1432 اJــــوافق 29
q2011 ـالية لـسنةJـتضمن قـانون اJديسـمبر سنة 2010 وا

وحترر كما يأتي:

"اJـادة 71 : : يـبـرمج خـالل سـنة 2011 سـقف رخـصة
بـرنـامج مـبــلـغه ثالثـة آالف وثـمـاªـائـة وثالثـة وتـسـعـون
مـــلـــيـــارا ومـــائـــتـــان وســـتـــة ماليـــX وســـتـــمـــائـــة واثـــنـــان
وتــســـعــون ألــف ديــنــار (000 692 206 893 3 دج)  يــوزع
حـــسـب كل قــــطـــاعq طــــبــــقـــا لــــلــــجـــدول (ج) اJــــلــــحق بــــهـــذا

القانون.

ويـغـطي هـذا الـــمـبـلغ تـكـلـفـة إعــادة تـقـيـيم الـبـرنـامج
الــجاري وتكلـفة الـبرامـج الـجديدة الــتي �كن أن تسجل

خالل سنة 2011.

حتـــدد كـــيــفـــيــات الـــتـــوزيعq عـــنــد احلـــاجــةq عـن طــريق
التنظيم".

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم األولالقسم األول
 اJيزانية اJلحقة اJيزانية اJلحقة

( للبيان )( للبيان )
القسم الثانيالقسم الثاني

ميزانيات أخرىميزانيات أخرى
( للبيان )( للبيان )

الفصل الثالثالفصل الثالث
احلسابات اخلاصة باخلزينةاحلسابات اخلاصة باخلزينة

اJــاداJــادّة ة 31 :  : يــفــــتح فــي مـــدونــة حـــســـابــات اخلـــزيــنـــة
حـــســـــاب الــــقـــــروض رقـم 612-304 وعـــــنــــوانه "قـــــــروض

للموظفـــX القتنــاء أو بناء أو توسيع سكن".

يــسـيــر هــذا احلــســاب في كــتـابــات األمــX الــرئــيـسي
للخزينة ويقيد :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

استردادات القروض اJمنوحة في هذا اإلطار .

في باب النفقات :في باب النفقات :

الــقـروض اJـمــنـوحــة لـلـمــوظـفــX القـتـنــاء أو بـنـاء أو
توسيع سكن.

الـوزير اJـكلف بـاJالـيـة هو اآلمـر الرئـيسي بـصرف
هذا احلساب.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

اJــاداJــادّة ة 32 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اJــادة 79 من األمــر
رقـم 09-01  اJــــــــؤرخ في 29 رجـب عـــــــام 1430 اJــــــــوافق 22
يــولـيــو ســنـة 2009 واJــتــضـمن قــانــون اJــالـيــة الــتـكــمــيـلي

لسنة q2009 وحترر كما يأتي:

"اJــادة 79 : تــســـتــفــيـــد االســتـــثــمــارات فـي اJــشــاريع
السياحية ......... (بدون تغيير حتى) البنكية.

يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص
اخلــــاص رقم 062-302 الــــذي عــــنــــوانه "تــــخــــفــــيـض نــــســــبـــة

الفائدة على االستثمارات".

اJــاداJــادّة ة 33 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اJــادة 80 من األمــر
رقـم 09-01  اJــــــــؤرخ في 29 رجـب عـــــــام 1430 اJــــــــوافق 22
يــولـيــو ســنـة 2009 واJــتــضـمن قــانــون اJــالـيــة الــتـكــمــيـلي

لسنة q2009 وحترر كما يأتي : 

"اJــادة 80 : تـــســتــفــيـــد األعــمــال اJــتـــعــلــقــة بـــعــصــرنــة
اJـؤســسـات  الــسـيــاحـيــة والـفــنـدقــيـة .........(بــدون تـغــيــيـر

حتى) اJطبقة على القروض البنكية.

يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص
اخلــــاص رقم 062-302 الــــذي عــــنــــوانه "تــــخــــفــــيـض نــــســــبـــة

الفائدة على االستثمارات".

اJـــــاداJـــــادّة ة 34 :  :  تــــــعـــــدل وتــــــتــــــمـم أحــــــكــــــام اJـــــادة 141 من
الــقــانــون رقم 90-36 اJــؤرخ في 16 جــمــادى الــثــانــيــة عـام
1411 اJـوافق 31 ديـســمــبـر ســنـة 1990 واJــتـضــمن قــانـون

اJالية لسنة q1991 وحترر كما يأتي:

"اJــادة 141 :  يـــفـــتـح في ســـجـالت اخلـــزيـــنــــة حـــســـاب
التـخصـيص اخلاص رقم 061-302 الـذي عنـوانه "الـنفـقات

برأس اJال".

يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات:في باب اإليرادات:
- اJساهمات اخلاصة باJيزانية... (بدون تغيير)....
- اJـــــداخـــــيل الـــــنـــــاجتــــة عـن اســـــتــــرجـــــاع جـــــزء أو كل
األمــــوال اJــــوضـــوعــــة حتت تـــصــــرف شـــركــــات الـــرأســــمـــال

االستثماري.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- األمـوال اخملـصصـة لـلـعمـلـيـات اJـتمـمـة بـرأس اJال
............................... (بدون تغيير) .........................
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- اعــــتــــمــــادات بــــرأس اJــــال لـــــشــــركــــات الــــرأســــمــــال
االســـــتــــثــــمــــاريq لــــلـــــتــــكــــفـل بــــاJــــســــاهــــمـــــات في رأســــمــــال

اJؤسسات الصغيرة واJتوسطة.

حتدد عند االقتضاء ..... (الباقي بدون تغيير).....".

35 :  : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اJـادة 224 من األمــر اJـاداJـادّة ة 
رقم 95-07 اJــــؤرخ في 23 شـــعــــبـــان عـــام 1415 اJــــوافق 25
qتـممJـعـدل واJا qـتـعـلق بـالـتـأمـيـنـاتJيـنـايـر سـنة 1995 وا

وحترر كما يأتي:

"اJـادة 224 : يـجب على شـركـات التـأمـX و/أو إعادة
الـــتــأمـــX وفــروع شــركـــات الــتـــأمــX األجــنـــبــيـــة أن تــكــون
قـــادرة في أي وقت عـــلـى تــبـــريـــر الـــتـــقـــديــرات اJـــتـــعـــلـــقــة

بااللتزامات النظامية التي يتعX عليها تأسيسها.

وتتمثل هذه االلتزامات في :

q1 - األرصدة القانونية

2 - األرصدة التقنية.

يـجب أن تــقـابل هـذه االلـتـزامــات أصـول مـعـادلـة لـهـا
وهي :

q1 - سندات وودائع

2 - .........................(بدون تغيير).........................

3 - ........................(بدون تغيير)....................... 

حتدد شروط وكيـفيات تطبيق ................ (الباقي
بدون تغيير).........................................................".

اJاداJادّة ة 36 :  : تعدل أحكام اJادة 104 من األمر رقم 09- 01
اJــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اJــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
q2009 ــالــيــة الـتــكــمـيــلي لــســنـةJـتــضــمن قــانـون اJ2009 وا

وحترر كما يأتي:

"اJــــادة 104 : يـــــؤهـل صـــــنــــدوق ضـــــمـــــان اعـــــتـــــمــــادات
االستـثمـار بالنـسبــة للـمؤســسات الصـغيـرة واJتـوسطـة
لتـسيـيـر صـناديق الضـمان اJـتخـصصـة اJوجـهـة لـضمـان
تــمــويل مــخـــتــلف قــطــاعــات الــنــشــاطــاتq حلــســاب الــدولــة

ولكل هيئة أخرى �وّلة.

يـــتم تـــســـيـــيـــر هـــذه الــصـــنـــاديـق في إطـــار اتـــفـــاقـــيــة
تكتتب  بX الصندوق واJمول.         

حتـدد كـيـفيـات تـطـبـيـق  هذه اJـادةq عـنـد احلـاجـةq عن
طريق التنظيم". 

اJـــــاداJـــــادّة ة 37 :  : تــــــتـم تـــــســــــمـــــيــــــة الــــــصـــــنــــــدوق الـــــوطــــــني
لالســتــثــمــار- الــبــنـك اجلــزائــري لــلــتــنــمــيــة  بـــالــصــنـدوق

الوطني لالستثمار (ويدعى اختصارا ص. و. ا).

الـــصــنــدوق الـــوطــني لـالســتــثـــمــار مـــؤســســة مـــالــيــة
عــــمـــومــــيـــة مــــخـــتــــصــــةq تـــكــــلف بــــاJـــســــاهـــمــــة في تــــمـــويل

االستثمار من أجل حتقيق أهداف التنمية الوطنية.

ال يـخــضع الـصـنـدوق الــوطـني لالســتـثـمـار لــلـقـواعـد
االحـترازية اJـنصـوص عليـها في األمر رقم 03-11 اJؤرخ
في 27 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اJـوافق 26 غــشت ســنـة

2003 واJتعلق بالنقد والقرض.

يــــحـــــدد الــــقــــانــــون األســــاسي لـــــلــــصــــنــــدوق الــــوطــــني
لالستثمار عن طريق التنظيم.

تلغى كل األحكام اخملالفة لهذه اJادة.

38 :  : تعـدل أحكـام اJادة 143 من األمـر رقم 03-94 اJاداJادّة ة 
اJــؤرخ في 27 رجب عــام 1415 اJــوافق 31 ديــســمــبــر ســنـة
1994 واJــتـــضـــمـن قـــانـــون اJـــالــيــة لــســنـة q1995 وحتـرر

كما يأتي :

"اJــادة 143 : يـــفــــتح في كــــتـــابـــات اخلـــزيــــنـــة حـــســـاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 079-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الصندوق الوطني للمياه" ......... ( بدون تغيير حتى).

يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
........................... (بدون تغيير) .....................

في باب النفقات :في باب النفقات :

الـتـكـفل اJـالي بـالنـفـقـات اJـتـصلـة بـأنـظـمة الـتـعـبـئة
والـتحـويل والـتزويـد باJـياه الـصـاحلة لـلشـرب والتـطهـير
والــري الــفـالحي وبـاســتــثـــمـارات تـهـــيــئـة و/أو اقـــتــنـاء
الـــتــجـــهــيـــزات واJـــعــدات الـــضـــروريــة الـــنـــاجتــة عـن اخلــلل

التقني الكبير أو النقص في اJياه غير اJتوقع. 

يــجب عــلـى الــهــيــئــات و/أو اJــؤســـســات الــعــمــومــيــة
اJـســتـفـيــدة من هـذه الــعـمـلــيـات أن تـكــتـتب دفــتـر شـروط
يــــتم إعــــداده مع اإلدارة الــــوصـــيــــة يــــبـــX عــــلى اخلــــصـــوص
وبـدقـة اJـهـام الــقـابـلـة لــلـتـمـويل من هــذا الـصـنـدوق  وكـذا

كيفيات اJراقبة اJتصلة بتنفيذ النفقات العمومية.
..................... (الباقي بدون تغيير) ...............".

اJـــــاداJـــــادّة  ة  39 :  : تــــــعـــــدل وتــــــتــــــمم أحــــــكــــــام اJـــــادة 100 من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 02-11 اJــــــؤرخ في 20 شـــــــوال عــــــام 1423



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 40 18 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـ
20 يوليو  سنة  يوليو  سنة  2011 م م

اJـوافق 24 ديـسـمـبـر سـنة 2002 واJتـضـمن قـانـون اJـالـية
لــســنــة q2003 اJـــعــدلــة بــاJــادة 20 من الــقــانــون رقم 05-05
اJؤرخ في 18 جمـادى الثانـية عام 1426 اJوافق 25 يـوليو
سنة 2005 واJتضمن قانـون اJالية التكـميلي لسنة 2005

وحترر كما يأتي : 

"اJـادة 100 : تــخـصص اإلتـاوة احملــصـلــة وفـقـا لــلـمـادة
73 من الـقانون رقم 05-12 اJؤرخ في 28 جمـادى الثانية

عـام 1426 اJـوافق 4 غــشت ســنـة 2005 واJـتــعــلــقـة بــاJــيـاه
اJـســتـحـقــة عـلى االسـتــعـمــال �ـقـابل لـألمــالك الـعـمــومـيـة
لـلـميـاه من أجل حـقنـهــا في اآلبـار الـبتـروليـة أو لـغيـرها
qمـن االســــتـــعــــمــــاالت األخـــــرى فــي مـــجــــال احملـــروقــات

كما يأتي :

- 70 % لـــفـــائــدة حـــســاب الـــتـــخــصـــيص اخلـــاص الــذي
q"رقمه 079-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للمياه

q26 %  لفائدة ميزانية الدولة -

- 4  %  لفائدة الوكالة اJكلفة بالتحصيل.

................. ( الباقي بدون تغيير) ................".

اJــاداJــادّة ة 40 :  : تــعـــدل أحــكـــام اJــادة 63 من الـــقـــانــون رقم
09-09 اJؤرخ في 13 محرم عام 1431 اJوافق 30 ديسمبر

سـنـة 2009 واJـتـضـمن قــانـون اJـالـيــة لـسـنـة 2010 وحتـرر
كما يأتي :

"اJــــادة 63 : يــــفــــتح فـي كــــتــــابــــات اخلــــزيــــنــــة حــــســـاب
الـتـخصـيص اخلـاص رقمه 131- 302 وعـنـوانه "الـصـندوق

الوطني للطاقات اJتجددة واJشتركة ".

يقيد في هذا احلساب : 

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
q1 %  من اإلتاوة البترولية -

................. ( الباقي بدون تغيير) ................

في باب النفقات :في باب النفقات :
- اJسـاهـمة فـي تمـويل األعـمال واJـشـاريع اJسـجـلة

qشتركةJتجددة واJفي إطار تنمية الطاقات ا
.................... (الباقي بدون تغيير) ............... ".

اJــاداJــادّة ة 41 : : تـــعـــدل أحـــكـــام اJـــادة 62 من الـــقـــانـــون رقم
2000-06 اJــــــؤرخ في 27 رمــــــضـــــــان عــــــام 1421 اJــــــوافق 23

ديـسـمـبـر سـنة 2000 واJـتـضمن قـانـون اJـالـيـة لـسـنة 2001
اJعدلة واJتممة باJادة 126 من القانون رقم 02-11 اJؤرخ
في20 شـــوال عـــام 1423 اJــــوافق 24 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2002

واJتضمن قانون اJالية لسنة q2003 وحترر كما يأتي :

"اJادة 62 : يفتح .......... ( بدون تغيير ) ..................

في باب النفقات :في باب النفقات :
- تـمويل .......(بدون تـغيـير حتـى) الوكالـة الوطـنية

qنجميةJراقبة اJللجيولوجيا وا
- تـــمــويل بـــرنـــامج الـــدراســـات والــبـــحث اJـــنـــجــمي

qوإعادة إنشاء االحتياطات حلساب الدولة
- كل الــنــفــقــات األخـرى ........................ ( الــبــاقي
بدون تغيير) ........................................................".

اJــاداJــادّة ة 42 :   :  تـــتــمم أحــكــام اJــادة 90 من الــقــانــون رقم
99-11 اJـــــــــؤرخ في15 رمـــــــــضـــــــــان عــــــــام 1420 اJـــــــــوافق 23

ديسـمبـر سنة 1999 واJتـضمن قـانـون اJالـيـة لسـنة 2000
اJعدلة باJادة 66 من القانون رقم 2000-06 اJؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1421 اJـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2000

واJتضمن قانون اJالية لسنة q2001 وحترر كما يأتي:

" اJـادة 90 : يـفـتح .................................... (بدون
تغيير حتى) للطرقات".

يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
..................................................................... -
...................................................................... -
...................................................................... -

في باب النفقات :في باب النفقات :
............................................................................ -
............................................................................. -
............................................................................ -

اآلمــــر بــــصــــرف................. .......... ( بــــدون تــــغــــيــــيــــر
حتى) بالطرقات.

يـكون مديرو األشـغال العـمومية بـالواليات اآلمرين
الثانويX بصرف هذا احلساب.

حتدد كيفيات ....... ( الباقي بدون تغيير).......".

اJــــاداJــــادّة ة 43 :  :  تـــــتـــــمـم أحـــــكـــــام اJـــادة 8 مـن األمـــر رقم
02-01 اJــــــؤرخ في 13 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1422 اJــــــوافق 25

فـبـرايــر سـنـة 2002 واJـتـضــمن قـانـون اJــالـيـة الـتــكـمـيـلي
لــــســــنـــة q2002 اJـــتــــمـــمــــة بـــاJـــادة 91 مـن األمـــر رقم 01-09
اJــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اJــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
q2009 ــالــيــة الـتــكــمـيــلي لــســنـةJـتــضــمن قــانـون اJ2009 وا

وحترر كما يأتي :
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"اJــــادة 8 : يــــفــــتح فـي حــــســــابــــات اخلــــزيــــنــــة حــــســـاب
تخصيص خاص رقمه 109-302 .... (بدون تغيير) ........

يقيد في هذا احلساب : 

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
....................... (بدون تغيير) ........................

في باب النفقات :في باب النفقات :
....................... (بدون تغيير) ........................

يـؤهل لالستفـادة من دعم صندوق مكـافحة الـتصحر
وتــنـمــيـة االقــتـصــاد الـرعــوي والـســهـوب .......................

(بدون تغيير) ........................

الوزير اJكلـف بالفالحة هو اآلمر الرئيسي بصرف
هذا احلساب.

مــحـــافظ الــغــابـــات هــو اآلمــر الــثـــانــوي بــصــرف هــذا
احلساب.

حتدد كيفيات تطبيق .. (الباقي  بدون تغيير)... ".

اJـاداJـادّة ة 44 :  :  تـتـمم أحــكـام اJـادة 118 من الــقـانـون رقم
02-11 اJؤرخ في 20 شوال عام 1423 اJوافق 24 ديسـمبر

سـنة 2002 واJتـضمن قـانـون اJالـيـة لسـنة q2003 اJتـمـمة
بـــاJــادة 92 من األمــر رقم 09-01 اJــؤرخ في 29 رجب عــام
1430 اJــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2009 واJـــتـــضـــمن قـــانـــون

اJالية التكميلي لسنة q2009 وحترر كما يأتي :

"اJــادة 118 : يــفـــتح فـي حــســـابـــات اخلـــزيــنـــة حـــســاب
تخصيص خاص رقمه 111-302 .... (بدون تغيير) ........

يقيد في هذا احلساب : 

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
....................... (بدون تغيير) ........................

في باب النفقات :في باب النفقات :
....................... (بدون تغيير) ........................

يؤهل لالسـتفادة من دعـم صندوق الـتنـميـة الريـفية
واستصالح األراضي عن طريق االمتياز ......................
(بدون تغيير) ........................................................

الوزير اJكلـف بالفالحة هو اآلمر الرئيسي بصرف
هذا احلساب. 

مـديـر اJــصـالح الـفالحـيـة و/أو مــحـافظ الـغـابـات هـو
اآلمر الثانوي بصرف هذا احلساب.

حتدد كيـفيات تطـبيق ........................... ( الباقي
 بدون تغيير ) ............... ".

اJاداJادّة ة 45 :  :  تتـمم أحكام اJادة 28 من األمر رقم 05-05
اJؤرخ في 18 جمـادى الثانـية عام 1426 اJوافق 25 يـوليو
ســنــة 2005 واJــتــضــمن قــانـون اJــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة
q2005 اJـتـمـمـة بـاJادة 89 من األمـر رقم 09-01 اJـؤرخ في

29 رجـب عـــــــام 1430 اJــــــــوافق 22  يـــــــولــــــــيـــــــو ســــــــنـــــــة 2009

واJـتـضـمن قـانـون اJـالـيـة الـتـكـمـيـلي لـسـنة q2009 وحتـرر
كما يأتي:

"اJــــادة 28 : يـــــحــــمل حـــــســــاب الــــتــــخـــــصــــيص اخلــــاص
للخزينة رقم 067-302 ........ (بدون تغيير) ...............

يقيد في هذا احلساب : 

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
....................... (بدون تغيير) ........................

في باب النفقات :في باب النفقات :
....................... (بدون تغيير) ........................

يــــؤهـل لالســـــتـــــفـــــادة من دعـم الـــــصــــنـــــدوق الـــــوطـــــني
لتنمية االستثمار الفالحي : ...... (بدون تغيير) ..........

الوزير اJكلـف بالفالحة هو اآلمر الرئيسي بصرف
هذا احلساب. 

مـديـر اJـصالـح الـفالحـيـة هـو اآلمـر الـثـانـوي بـصرف
هذا احلساب.

تتـكفل بالـنفـقات اJنـصوص علـيها أعاله ...............
(الباقي  بدون تغيير ) ......................................".

اJاداJادّة ة 46 :  :  تتـمم أحكام اJادة 52 من األمر رقم 02-08
اJــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 24 يـــولـــيــــو ســـنـــة
q2008 ــالــيــة الـتــكــمـيــلي لــســنـةJـتــضــمن قــانـون اJ2008 وا

اJـــتـــمـــمـــة بـــاJـــادة 93 مـن األمـــر رقم 09-01 اJــؤرخ في 29
رجب عـام 1430 اJـوافق 22 يـولـيــو سـنـة 2009 واJــتـضـمن

قانون اJالية التكميلي لسنة q2009 وحترر كما يأتي : 

"اJــادة 52 : يـــفــــتح في حــــســـابـــات اخلـــزيــــنـــة حـــســـاب
تخصيص خاص رقمه 126-302 ..... (بدون تغيير)........

يقيد في هذا احلساب : 

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
....................... (بدون تغيير) ........................

في باب النفقات :في باب النفقات :
....................... (بدون تغيير) ........................
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يــؤهـل لالســتـفــادة من دعــم الـصــنــدوق اخلــاص بـدعم
.............. Xالـفالحـي XـسـتـغـلـJـواشي وصـغــار اJمـربي ا

(بدون تغيير) ...............
....................... (بدون تغيير) ........................

الوزير اJكلـف بالفالحة هو اآلمر الرئيسي بصرف
هذا احلساب. 

مــحـــافظ الــغــابـــات هــو اآلمــر الــثـــانــوي بــصــرف هــذا
احلساب.

حتدد كيفيات تطبيق.... (الباقي  بدون تغيير)...".

اJــاداJــادّة ة 47 :  :  تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام اJــادة 68 من األمــر
رقم 10-01 اJــؤرخ في 16 رمـــضـــان عـــام 1431 اJــوافق 26
غــشت ســنـة 2010 واJــتــضــمن قــانــون اJــالــيــة الــتــكــمــيــلي

لسنة q2010 وحترر كما يأتي :

"اJــــادة 68 : يــــفــــتح فـي كــــتــــابــــات اخلــــزيــــنــــة حــــســـاب
تــخـصــيص خــاص رقـمه 135-302 وعـنــوانه "صــنـدوق دعم

عمومي لألندية احملترفة لكرة القدم".

يقيد في هذا احلساب : 

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
qمخصصات من ميزانية الدولة -

- 1 % من مـــــداخـــــيـل اJالعـب اخملـــــصـــــصـــــة Jـــــقـــــابالت
qالفريق الوطني واألندية احملترفة لكرة القدم

- 2 % من مــــداخــــيل تــــغـــطــــيـــة الــــتـــرويـج والـــرعــــايـــة
لــــلـــفـــيــــدرالـــيـــة اجلـــزائــــريـــة والـــفــــريق الـــوطــــني واألنـــديـــة

qاحملترفة لكرة القدم
- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
مع مـراعـاة أحـكـام اJـادتـX 52 و53 من الــقـانـون رقم
Xـتـعـلق بـقـوانـJـؤرخ في 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واJ84-17 ا

اJـــالــيـــةq اJـــعـــدّل واJـــتـــمّمq يـــتم تـــمـــويل الـــدعـم الــعـــمـــومي
لألنـديـة احملـتـرفة لـكـرة الـقـدم عن طـريق تـغطـيـة الـنـفـقات

اJتصلة �ا يأتي :
- دراسات .............. (بدون تغيير) ..............

- تمويل 80 % من تكلفة ....... (بدون تغيير) .....
 qاقتناء احلافالت -

- التكفل بـ 50 % من مصاريف تنقل الفرق .........
(بدون تغيير) ........................................................

- التكفل بـ 50 % من مصاريف تنقل األندية ........
(بدون تغيير) ................................

- التكـفل التام �صاريف إيواء ..........................
(بدون تغيير) ........................................................
- دفع مرتب مدرب ........ (بدون تغيير) ............
- تـمـويل الـرأسـمال اJـتـداول لـلـنـادي احملـتـرف لـكرة
الــقـدمq فـي حـدود مــبـلغ 25 مـلــيـون ديــنـار ســنـويــاq بـصــفـة
استثـنائية وJدة أربع (4) سنوات ابـتداء من تاريخ نشر
هذا القانون فـي اجلريدة الرسميـةq على أن تخصص منه
نـسبة 50 %  لـلتأطـير والتـكوين وإنشـاء مدارس ومراكز
Xـعارف الـعلـميـة للـمشـرفJا Xالتـكوين واإلشـهار وحتـس

على النوادي الرياضية.
يكـون الوزيـر اJكلف ............................. (الـباقي

بدون تغيير) ................................................".

اJاداJادّة ة 48 :   :  تعدل وتـتمم أحـكام اJادة 69 من الـقانون
رقم 05-16 اJـؤرخ في 29 ذي القـعـدة عام 1426 اJـوافق 31
q2006 ـالية لـسنةJـتضمن قـانون اJديسـمبر سنة 2005 وا

وحترر كما يأتي :

"اJــادة 69 :  يــفــتح في كــتــابــات اخلــزيــنــة ..............
(بدون تغيير) .......................................................

يقيد في هذا احلساب :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

....................... (بدون تغيير) ........................

في باب النفقات :في باب النفقات :
- اJـصاريف اJـدفوعة بـعنـوان الدراسات .............
(بدون تغيير) .........................................................
- تمويل الدراسات واخلبرات ............................
(بدون تغيير) .........................................................
- اقتـناء األمالك الـثقـافـية اJـنقـولة .....................
(بدون تغيير) .........................................................
- اJـصـاريف اJـدفـوعـة بـعـنـوان ...........................
(بدون تغيير) .........................................................
- اJــصـاريف اJــدفـوعـة قــصـد إجنـاز .....................
(بدون تغيير) .........................................................
- تـمـويل أنـشـطـة الـدعـايـة ..................................
(بدون تغيير) .........................................................
- االقتناء بالتـراضي Jمتلكات ثقافـية عقارية تابعة
لـلــخـواصq طــبـقـا ألحــكـام اJـادة 5 من الــقـانـون رقم 98 - 04
اJؤرخ في 20 صـفر عام 1419 اJوافق 15 يونـيو سـنة 1998
واJتعلق بحـماية التراث الـثقافيq وأحكام اJواد 150 إلى

q1983 الية لسنةJ161 من قانون ا
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- الــتــعــويـض اJــرتــبـط بــعــمــلـــيــات نــزع اJــلـــكــيــة عن
اJـمتـلـكـات الـثـقافـيـة الـعـقـاريةq طـبـقـا ألحـكـام اJواد 5 و46
و47 مـن الـــقــــانـــون رقم 98 - 04 اJــــؤرخ في 20 صـــفـــر عـــام
1419 اJــوافق 15 يــونـــيـــو ســـنــة 1998 واJـــتــعـــلـق بــحـــمـــايــة

الـتراث الثقافي والـتشريع اJتعـلق بعمليـات نزع اJلكية
qنفعة العموميةJمن أجل ا

- تمويل كل الـعمـليات اJـتعلـقة بـاإلعانات اJـباشرة
Xـتعـلقـة بحـفظ وحـمايـة وتـرقيـة وتثـمJـباشـرة اJوغـير ا
الـتـراث الـثـقـافي اJـادي وغـيـر اJـاديq طـبـقـا لـلـقانـون رقم
يـونـيو 98 - 04  اJـؤرخ في 20 صـفـر عام 1419 اJـوافق 15 

qتعلق بحماية التراث الثقافيJسنة  1998 وا

qـمـتـلـكـات الـثـقـافـيةJـكـتـشف اJ ـمـنـوحـةJـكـافـأة اJا -
طــبــقــا ألحــكــام اJــادة 77 من الــقــانــون رقم 98 - 04 اJــؤرخ
في 20 صــــفــــر عــــام 1419 اJــــوافق 15 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1998

واJتعلق بحماية التراث الثقافي.

اآلمر الرئيسي........ (الباقي بدون تغيير).......".

اJـاداJـادّة ة 49 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اJادة 85 من الـقـانون
رقــم 97-02 اJــؤرخ في 2 رمــضــان عــام 1418 اJــوافــق 31
ديسـمبر  سنة 1997 واJـتضمن قـانون اJـالية لـسنة 1998
اJـتـمـمـة بـاJادة 69 من الـقـانون رقم 07-12 اJـؤرخ في 30
q2008 ـالية لـسنةJـتضمن قـانون اJديسـمبر سنة 2007 وا
وبــــــــاJـــــــادة 71 مـن الــــــــقــــــــانــــــــون رقم 09-09 اJــــــــؤرخ في 30
ديسـمبر سنة  2009 واJـتضمن قـانون اJـالية لـسنة 2010
وكـــــذا بــــــاJـــــادة 69 من األمــــــر رقــم 10-01 اJـــــــؤرخ في 26
غــشـت ســنــة 2010 واJــتــضـمن قــانــون اJــالـيــة الــتـكــمــيـلي

لسنة q2010 وحترر كما يأتي :

"اJــــادة 85 : يــــفــــتح فـي كــــتــــابــــات اخلــــزيــــنــــة حــــســـاب
تـــخـــصـــيص خـــاص رقـــمه 089-302 وعــنـــوانه "الـــصـــنــدوق

اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب".

يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
....................... (بدون تغيير) ........................

في باب النفقات :في باب النفقات :

qهيكلةJشاريع اJتمويل .... (بدون تغيير حتى) ا -

- الـتـمــويل اJـؤقت .............. (بـدون تــغـيـيـر حـتى)
qواليات اجلنوب

- تـمــويل تــخـفــيض فـوتــرة الــكـهــربـاء بــنـســبـة 50 %
لصـالح األسر في واليـات اجلنـوب التي تـستـعمل الـضغط

اJنخفض في حدود 12.000 كيلو واط سنويا.

حتــسب الـــكــمــيـــة مــا فــوق 12.000 كــيـــلــو واط حــسب
السعر العادي اJعمول به.

- تـمــويل تــخـفــيض فـوتــرة الــكـهــربـاء بــنـســبـة 50 %
لـصـالح الـفالحــX في واليـات اجلـنـوب الـذيـن يـسـتـعـمـلـون
الـضغط اJـنـخفض واJـتـوسط في حدود 12.000 كـيـلو واط

سنويا.

حتــسب الـــكــمــيـــة مــا فــوق 12.000 كــيـــلــو واط حــسب
السعر العادي اJعمول به.

- تـمــويل تــخــفــيض فــوتــرة الــكــهـربــاء بــنــســبـة %10
لـصالح الـنشـاطات االقـتصـادية غـير الـفالحيـة في واليات

اجلنوب التي تستعمل الضغط اJنخفض واJتوسط.

غيـر أن الكـمـية اJـستـفيـدة من دعم فـوترة الـكهـرباء
لـصالح الـنشـاطات االقـتصـادية غـير الـفالحيـة في واليات
اجلـنوب حتـدد ابتداء من أوّل يـنايـر سنة 2010 بـ 200.000

كيلو واط سنويا.

حتـسب الــكـمـيـة مـا فـوق 200.000 كـيـلـو واط سـنـويـا
حسب السعر العادي اJعمول به".

الفـصـل الرابعالفـصـل الرابع
أحكام مختلفة تطبق على العمليات اJالية للدولةأحكام مختلفة تطبق على العمليات اJالية للدولة

اJــــاداJــــادّة ة 50 :  :  تــــعـــــدل أحـــكــــام اJـــادة 106 مـن األمـــر رقم
09-01 اJــؤرخ في 29 رجب عــام 1430 اJــوافق 22 يـــولـــيــو

ســنــة 2009 واJــتــضــمن قــانـون اJــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة
q2009  وحترر كما يأتي:

"اJـــــادة 106 : بـــــغـض الـــــنـــــظـــــر عن الـــــتـــــخـــــفـــــيـــــضــــات
اJـنـصـوص عـلـيـهـا �ـوجب الـقـانـون رقم 06-21 اJـؤرخ في
20 ذي الـقـعـدة عـام 1427 اJــوافق 11 ديـســمـبـر ســنة 2006

واJـــتـــعـــلق بــالـــتـــدابـــيــر الـــتــشــــجــيـــعـــيــة لـــدعـم وتــــرقـــيــة
الـتـشـغـيلq يسـتـفـيـد اJـسـتخـدمـون في مـفـهـوم اJادة 2 من
الـــقـــانــون اJـــذكـــور  أعالهq اJـــســـتــوفـــون اشـــتـــراكــاتـــهم في
مـــجــال الــضـــمــان االجـــتــمــاعـي  الــذين يـــوظــفــون ............
(بــدون تـــغــيــيــر حــتـى)  من تــخــفــيـض في حــصــة اشــتــراك
اJستخدمX في الـضمان االجتماعي بـالنسبة لكل طالب

عمل ¥ توظيفه. 

يحدد هذا التخفيض كما يأتي:

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

-  52 %  بـالـنـسـبـة  لـلـمـسـتـخـدمـX الـذين يـوظـفـون
qطالبي العمل  ألول مرة �نطقة شمال البالد
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- 54 % بـالنـسـبة جلـمـيع أنواع الـتوظـيف الـتي تتم
في اJناطق الواقعة بالهضاب العليا واجلنوب .

يــســتــفــيــد اJــســتــخـدم مـن هــذا الـتــخــفــيض مــا دامت
عـالقــة الـــعــمل قـــائــمـــةq في حــدود ثالث (3) ســنـــوات كــحــد

أقصى.

تـــتــــكـــفل مــــيـــزانــــيـــة الـــدولــــة بـــفـــارق االشــــتـــراك في
الضمان االجتماعي اJترتب على التخفيض.

ال يــطــبق الـتــخــفـيـض اJـنــصــوص عـلــيه �ــوجب هـذه
اJـادة في حـالـة تـوظـيف أجـانب ال يـقـيـمـون بـصـفـة فـعـلـية

واعتيادية ودائمة  في مفهوم التشريع اJعمول به.

تـطــبق أحـكــام هـذه اJــادة بـأثــر رجـعي ابــتـداء من 23
فــبـرايــر ســنـة 2011  حـسب الــكــيـفــيــات احملـددة عـن طـريق

التنظيم".

اJــاداJــادّة ة 51 :  :  تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام اJــادة 73 من األمــر
رقم 10-01 اJــؤرخ في 16 رمــضــان عــام  1431 اJــوافق 26
غــشت ســنـة 2010 واJــتــضــمن قــانــون اJــالــيــة الــتــكــمــيــلي

لسنة q2010 وحترر كما يأتي :

"اJـادة 73 : يـســـمح لـلـخــزيــنـة الـعـمــومــيـة الـتــكــفل
�ا يأتي :

- الــفــوائــد اJــتــعــلــقــة �ــدة تــأجــيل الــدفع وتــخــفــيض
نـسب فوائـد القـروض اJمـنـوحة من الـبنـوك واJؤسـسات
اJاليـة للمـؤسسات والهـيئات الـعموميـة في إطار تمويل
بــرنـامج إعــادة هـيــكـلــتــهـا وتــطـويــرهـا الــتي يـوافق عــلـيــهـا

qقانونا مجلس مساهمات الدولة

- الــفــوائــد اJــتــعــلــقــة �ــدة اإلعـفــاء وتــخــفــيض نــسب
فـوائد القروض اJـمنوحة من الـبنوك واJؤسـسات اJالية
لــــلـــمـــؤســــســـات اجلـــزائـــريــــة في إطـــار تــــمـــويل بــــرامـــجـــهـــا

االستثمارية.

حتدد نسبة تخفيض الفائدة بـ 2 %.

qحتدد مـدة االعفـاء بتـعـليـمة من  اخلـزينـة العـمومـية
Jـدة تتراوح من 3  إلى 5 سـنوات وذلـك حسب اسـتحـقاق

القروض ومعدل الفائدة  احملدد.

- الــفــوائــد اJــتــعــلــقــة �ــدة اإلعـفــاء وتــخــفــيض نــسب
فـوائـد القـروض اJمـنـوحة من الـبـنوك الـعمـومـية لألنـدية

احملترفة اJنشأة في شكل شركات.

تقــدر نـسـبة الـفـائـدة اJسـتـحـقـة على هـذه الـشـركات
بـ 1 %.

- الــفـوائــد اJـتــعـلــقـة �ــدة تـأجــيل Jـدة 3 سـنـوات في
إطـــار إعــادة جـــدولـــة ديـــون اJـــؤســـســـات اجلـــزائــريـــة الـــتي

تواجه صعوبات من طرف البنوك واJؤسسات اJالية.

ويــقـــيــد مــبـــلغ الــفـــوائــد اJــتـــعــلـــقــة �ــدة الـــتــأجــيل أو
اإلعـفـاء وكـذا كـلـفـة تـخـفـيـض نـسـبـة الـفـائـدة احملـتـسـبـة من
طرف البنوك واJـؤسسات اJالية في حساب التخصيص
اخلــــاص رقم 062-302 الــــذي عــــنــــوانه "تــــخــــفــــيـض نــــســــبـــة

الفائدة على االستثمارات".

اJـاداJـادّة ة 52 :  :  يـسـتفـيـد أعـوان احلرس الـبـلـدي الذين لم
يـســتـوفـوا شــروط االسـتــفـادة من خـدمــات الـتــقـاعـد طــبـقـا
لـلـتشـريع السـاري اJفـعـول واJعـنيـون بـالتـقاعـد في إطار
إعـــادة انــتـــشــار ســـلك أعــوان احلـــرس الــبـــلــديq من تـــقــاعــد
نسـبي اسـتـثـنائـي مقـابل شـراء االشـتـراكات االجـتـمـاعـية
بالنسبة لسنوات العمل الناقصة ودفع مساهمة جزافية
لـفـتح احلقـوق من طـرف مـيزانـيـة الدولـة بـعنـوان خـدمات
الـتـقـاعـد االسـتـثــنـائـيـة اJـنـصـوص عـلـيـهـا في اJـادة 71 من
األمر رقم 10-01 اJؤرخ في 16 رمضان عام 1431 اJوافق
26 غـشت سـنة 2010 واJـتـضـمن قـانـون اJـاليـة الـتـكـمـيلي

لسنة 2010.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 53 :  :  �ــنح اJــعـاش الــنــوعي اJــتـعــلق بــالــعـطب
اJنـصوص عـليه في اJادة 71 من األمر رقم 10-01 اJؤرخ
في 16 رمـــضـــان عـــام 1431 اJــــوافق 26 غــــشت ســــنـــة 2010
واJـتـضـمن قـانـون اJـالـيـة الـتـكـمـيـلي لـسـنـة q2010 لـفـائدة
أعـــوان احلـــرس الـــبـــلـــدي الـــذين انـــخـــفـــضت قـــدرتـــهم عـــلى
الـــعـــمـل بـــشـــكل دائـم بـــســـبـب مـــرض ذي طـــابع مــــهـــني ولم
يـســتــفـيــدوا من اJــعـاشــات اJـتــعــلـقــة بـالــعــطب اJـنــصـوص
عـليـهـا في مجـال الـتـأميـنـات االجتـمـاعيـة والـتي لم تدرج
في جدول األمـراض اJهـنية اJـستـفيـدة من حق التـعويض

من طرف الضمان االجتماعي.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

اJاداJادّة ة 54 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 16 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 18
يوليو سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
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اJالحــــقاJالحــــق
اجلدول (أ)اجلدول (أ)

اإليرادات النهائية اJطبقة على ميزانية الدولة لسنة اإليرادات النهائية اJطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2011

اJبالغ (بآالف دج)اJبالغ (بآالف دج)إيرادات اJيزانيةإيرادات اJيزانية

1 -  -  اJوارد العاديةاJوارد العادية

1-1 - اإليرادات اجلبائية : - اإليرادات اجلبائية :

001 - 201 - حاصل الضرائب اJباشرة....................................................................

002 - 201 - حاصل التسجيل و الطابع....................................................................

003 - 201 - حاصل الرسوم اخملتلفة على األعمال.......................................................

(منها الرسم على القيمة اJضافة على  اJنتوجات اJستوردة).....................................

004 - 201 - حاصل الضرائب غير اJباشرة..............................................................

005 - 201 - حاصل اجلمارك...................................................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1)

1 -  - 2 -  اإليرادات العادية : -  اإليرادات العادية :

006 - 201 - حاصل ومداخيل األمالك الوطنية..........................................................

007 - 201 - احلواصل اخملتلفة للميزانية..................................................................

008 - 201 - اإليرادات النظامية.............................................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (2)

1-3 - اإليرادات األخرى : - اإليرادات األخرى :

اإليرادات األخرى.................................................................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (3)

مجموع اJوارد العادية :مجموع اJوارد العادية :

2 - اجلباية البترولية : - اجلباية البترولية :

011 - 201 - اجلباية البترولية...............................................................................

اجملموع العام لإليراداتجملموع العام لإليرادات

608 300 000 

39 700 000 

570 800 000 

275 100 000 

1 500 000 

253 200 000 

1 473 500 000 

19 000 000 

19 000 000 

-

38 000 000 

157 500 000 

157 500 000

1 669  000 000

1 529 400 000 

3 198  400 000
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رئاسة اجلمهورية............................................................................................

مصالح الوزير األول........................................................................................

الدفاع الوطني................................................................................................

الداخلية واجلماعات احمللية................................................................................
الشؤون اخلارجية............................................................................................
العدل............................................................................................................
اJالية............................................................................................................
الطاقة واJناجم...............................................................................................
اJوارد اJائية..................................................................................................
االستشراف واإلحصائيات................................................................................
الصناعة واJؤسسات الصغيرة واJتوسطة وترقية االستثمار...............................
التجارة.........................................................................................................
الشؤون الدينية واألوقاف................................................................................
اجملاهدين........................................................................................................
التهيئة العمرانية والبيئة...............................................................................
النقل.............................................................................................................
التربية الوطنية.............................................................................................
الفالحة والتنمية الريفية.................................................................................
األشغال العمومية...........................................................................................
الصحة والسكان وإصالح اJستشفيات................................................................
الثقافة..........................................................................................................
االتصال ........................................................................................................
السياحة والصناعة التقليدية............................................................................
التعليم العالي والبحث العلمي.........................................................................
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال..............................................................
العالقات مع البرJان.......................................................................................
................................................................................XهنيJالتكوين والتعليم ا
السكن والعمران.............................................................................................
العمل والتشغيل والضمان االجتماعي................................................................
التضامن الوطني واألسرة................................................................................
الصيد البحري واJوارد الصيدية......................................................................
الشباب والرياضة...........................................................................................

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
التكاليف اJشتركةالتكاليف اJشتركة
اجملموع العاماجملموع العام

اجلدول ( ب )اجلدول ( ب )
توزيع االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2011 حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

اJبـالغ (دج)اJبـالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

8 329 601 000

1 774 314 000

631 076 546 000

425 960 422 000

30 125 652 000

66 851 302 000

61 382 220 000

31 916 135 000

12 258 443 000

939 109 000

4 135 439 000

17 761 594 000

16 480 327 000

169 614 694 000

3 266 759 000

28 874 103 000

569 317 554 000

296 931 209 000

6 912 595 000

227 859 541 000

23 173 218 000

8 158 012 000

3 992 419 000

291 441 690 000

3 306 639 000

241 660 000

50 124 762 000

13 181 921 000

123 058 041 000

154 578 698 000

2 015 997 000

34 042 021 000

3 319 082 637 000

972 098 543 000

4 291 181 180 000
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اجلدول (ج)اجلدول (ج)
توزيع النفقات ذات الطابع النهائيتوزيع النفقات ذات الطابع النهائي

 لسنة  لسنة 2011 حسب القطاعات حسب القطاعات

(بآالف دج)بآالف دج)

القطــاعاتالقطــاعات

الصناعة............................................................................

الفالحة والري....................................................................

دعم اخلدمات اJنتجة...........................................................

اJنشآت القاعدية االقتصادية واإلدارية..................................

التربية والتكوين...............................................................

اJنشآت القاعدية االجتماعية والثقافية.................................

دعم احلصول على سكن.........................................................

مواضيع مختلفة.................................................................

اخملططات البلدية للتنمية....................................................

اجملموع الفرعي لالستثماراجملموع الفرعي لالستثمار

دعــم الـنـشـــاط االقـتصـادي ( تـخـصـيـصـات حلسـابـات الـتـخـصيص
اخلاص وخفـض نسب الفوائد)...........................................

البرنامج التكميلي لفائدة الواليات.......................................

احتياطي لنفقات غير متوقعة.............................................

اجملموع الفرعي لعمليات برأس اJالاجملموع الفرعي لعمليات برأس اJال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

15 116 000

293 842 760

20 485 000

892 459 539

430 067 000

179 875 800

1 298 352 000

302 157 494

65 736 012

3 498 091 605

�

300 000 000

95 115 087

395 115 087

3 893 206 692

15 772 000

394 550 200

40 830 000

982 705 260

542 168 000

363 931 800

520 113 000

202 157 494

86 075 000

3 148 302 754

581 777 000

200 000 000

51 300 987

833 077 987

3 981 380 741

اعتمـاداتاعتمـادات
الدفعالدفع

رخــصرخــص
البرنامجالبرنامج



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 40 18 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـ
20 يوليو  سنة  يوليو  سنة  2011 م م

qثل عن األمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني� -
qثل عن دائرة االستعالم واألمن� -

qواجلـويـة qـثل عن كـلّ من قـيـادة الـقـوات الــبـريـة� -
qوالبحرية والدفاع اجلوي عن اإلقليم

qثل عن قيادة الدرك الوطني� -
qثل عن قيادة احلرس اجلمهوري� -

- نـائب اJـدير اJـكـلف بـاأللـبسـة بـاJـديريـة اJـركـزية
qعتمدية بوزارة الدفاع الوطنيJكلفة باJا
qكلف بالداخليةJثل عن الوزير ا� -

qكلف بالعدلJثل عن الوزير ا� -
qاليةJكلف باJثل عن الوزير ا� -
qكلف بالنقلJثل عن الوزير ا� -

qكلف بالفالحةJثل عن الوزير ا� -
qكلف بالبريدJثل عن الوزير ا� -

qديرية العامة لألمن الوطنيJثل عن ا� -
qديرية العامة للجماركJثل عن ا� -

qدنيةJديرية العامة للحماية اJثل عن ا� -
- �ثل عن اJديرية العامة للغابات.

اJـادة اJـادة 3 : : يــتــولى أمـانــة الـلــجــنـة ضــابط من اJــصـالح
الـتـقنـيـة لأللـبـسة بـاJـديـرية اJـركـزيـة اJـكلـفـة بـاJعـتـمـدية

في وزارة الدفاع الوطنيq يُعيّنه رئيس اللجنة.

تُــــدوّن مــــحــــاضــــر االجــــتــــمــــاعــــات في ســـــجل يُــــرقّــــمه
ويُــؤشّــره الــرئــيس وتــمــســكه اJــديــريــة اJــركــزيــة اJــكــلــفـة

باJعتمدية في وزارة الدفاع الوطني.

اJــــادة اJــــادة 4 :  : تـــــقــــدم طـــــلـــــبــــات اJـــــصــــادقـــــة عـــــلى الـــــبــــذل
وخــصـائــصــهــا غـيــر تــلك اJــســتـعــمــلــة في اجلــيش الــوطـني
الــشــعـــبي و/أو تـــعــديــلـــهــاq إلى رئـــيس الــلـــجــنـــةq من قــبل

مختلف الدوائر الوزارية و/أو مصاحلها اخلارجية.

تـــقــدم األجــهـــزة اخلــاصـــة الــتي يـــلــزم مـــســتــخـــدمــوهــا
بـارتداء البزة طلبـاتها للمـصادقة على البـزة وخصائصها
و/أو تــعــديـلــهــاq إلى وزارة الــداخـلــيــة واجلـمــاعــات احملـلــيـة
الــتي تـــرفــعــهــاq بــعــد الــدراســـة وإبــداء الــرأيq إلى رئــيس

اللجنة.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقم  مــرسـوم رئــاسي رقم  11 -  - 248 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 شـعــبــان عـام شـعــبــان عـام
1432 اJـوافق  اJـوافق 10 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q2011 يـتـضـمن إنـشـاءq يـتـضـمن إنـشـاء

جلنة وزارية مشـتركـة جلنة وزارية مشـتركـة دائمـة للـمصادقة على البذلدائمـة للـمصادقة على البذل
وخـــصـــائـــصـــهــــا غـــيـــر تـــلـك اJـــســـتـــعـــمـــلــــة في اجلـــيشوخـــصـــائـــصـــهــــا غـــيـــر تـــلـك اJـــســـتـــعـــمـــلــــة في اجلـــيش

الوطني الشعبي.الوطني الشعبي.
ــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـــنــاء عـــلى الـــدســتـــورq ال ســيــمـــا اJـادتــان 77 
q(1  و2 و8 ) و125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقـم 06 - 02  اJــــــؤرخ في29
محرم عام  1427 اJوافق 28 فبـراير سنة 2006 واJتضمن

qXالعسكري Xالقانون األساسي العام للمستخدم
- و�ــقـتــضـى اJـرســـوم رقـم 81 - 248 اJــؤرخ في20
ذي الـــقـــعـــدة عــام  1401 اJــوافق 19 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1981
واJــتــضــمن حــمـايــة الــبــذل الــعــسـكــريــة لــلــجـيـش الـوطــني

qميزةJالشعبي واحلفاظ على خصائصها ا
- و�ــقـتــضـى اJـرســـوم رقـم 81 - 274 اJــؤرخ في19
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1401 اJـــــوافق 17 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 1981
واJتضـمن اJصادقـة على البذل الـعسكـرية اJستـعملة في

qميزةJاجليش الوطني الشعبي و خصائصها ا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم رقـم 81 - 275 اJـؤرخ في 19 
ذي احلــــجــــة عــــام  1401 اJــــوافق 17 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 1981 
واJتـضمن إنشاء جلـنة وزارية مـشتركة دائـمة للـمصادقة
Xعلى البذل وخصائـصها بالنسبة لألفراد غير العسكري

qبارتداء البذلة XلزمJللجيش الوطني الشعبي وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تــنـشــأ جلـنــة وزاريـة مــشـتــركـة دائــمـة
لـلـمـصـادقة عـلى الـبـذل وخـصـائـصـهـا غيـر تـلك اJـسـتـعـمـلة
في اجلـــيـش الـــوطـــني الـــشـــعــــبيq تـــدعى فـي صـــلب الـــنص

"اللجنة".

2 :  : تـــتـــشـــكـل الـــلـــجـــنـــة الـــتـي يـــرأســـهـــا اJـــديـــر اJــادة اJــادة 
اJركـزي اJكلـف باJـعتمـدية فـي وزارة الدفاع الـوطني أو

�ثلهq كما يأتي :
qثل عن أركان اجليش الوطني الشعبي� -
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اJـادة اJـادة 5 :  : تـكـلـف الـلـجـنـةq عــلى أسـاس اJـرســوم رقـم
81 - 274 اJــــؤرخ في 17 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1981 واJــــذكــــور

أعـالهq بـــدراســـة مـــلـــفـــات طـــلـــبـــات اJـــصـــادقـــة عـــلى الـــبـــذل
وخــصـائــصـهــاq غـيــر تـلك اJــسـتــعـمــلـة فـي اجلـيش الــوطـني

الشعبي و/أو التي سبقت اJصادقة عليها.

كــمـا تــكـلف الــلـجــنـة بــدراسـة طــلـبــات تـعـديـل الـبـذل
وخصائصهاq التي سبقت اJصادقة عليها. 

اJــادة اJــادة 6 :  : عـــنــدمـــا ال تـــنــطـــوي الــبـــذلـــة وخــصـــائــصـــهــا
مـوضوع طـلب اJـصادقـة على أي نـقطـة تـشابه مع الـبزات
الــعـــســـكــريـــة اJــســـتــعـــمـــلــة في اجلـــيش الـــوطــنـي الــشـــعــبي
qصادقة عليهاJـميزة والبذل التي سبـقت اJوخصائصها ا
يــصـدر رئــيس الــلــجــنـةq حتت طــابــعهq مــقــررا بـاJــصــادقـة
يــنــشــر في اجلــريــدة الـــرســمــيــة لــلــجــمــهــوريــة اجلــزائــريــة

الد�قراطية الشعبية.

ويــطـلبq عـنـد االقـتــضـاءq من الـهـيـكـل اJـعـني الـقـيـام
بـالــتـعــديالت الالزمـة قــبل إعـادة رفـع الـطـلـب  مـرة أخـرى

إلى اللجنة.

اJـادة اJـادة 7 : : جتــتـمـع الـلــجـنــة كـلــمـا اقــتــضى احلـال بــنـاء
على استدعاء من رئيسها.

ويــــجـب أن تــــصل االســـــتــــدعــــاءات اJـــــكــــتــــوبـــــة الــــتي
تـــتـــضـــمن مـــكـــان وتـــاريخ وســـاعـــة اجـــتـــمـــاع الــلـــجـــنـــة إلى
األعــضــاء قـــبل ثــمــان وأربــعــX (48) ســـاعــة عـــلى األقل من

انعقاد كل جلسة.

اJـــــادة اJـــــادة 8 : : تُــــــلــــــغـى أحـــــكــــــام اJــــــرســـــــوم رقـم 81 - 275
اJــؤرخ في 19 ذي احلـــجـــة عـــام  1401 اJــوافق 17 أكـــتـــوبـــر

سنة 1981 واJذكور أعاله.

اJـادة اJـادة 9 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقم  مــرسـوم رئــاسي رقم  11 -  - 249 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 شـعــبــان عـام شـعــبــان عـام
1432 اJـــــوافق  اJـــــوافق 10 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة q2011 يـــــتــــــضـــــمنq يـــــتــــــضـــــمن

التنظيم اJتعلق بشهادة االستعمال النهائي.التنظيم اJتعلق بشهادة االستعمال النهائي.
ــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية

qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبــــنـــاء عــــلى الــــدســــتــــورq ال ســـيــــمـــــا اJــــادتــــان
q77(1  و2 و8 ) و125 (الفقرة األولى) منه

- و�قـتـضى األمر رقـم 71 - 28 اJؤرخ في 26 صـفر
عـام 1391 اJـوافق 22 أبــريل سـنـة 1971 واJـتـضـمن قـانـون

qتمّمJا qالقضاء العسكري

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقـم 97 - 06 اJــــــــؤرخ في12
رمــضـان عـام 1417 اJـوافق 21 يـنـايـر سـنـة 1997 واJــتـعـلق

qبالعتاد احلربي واألسلحة والذخيرة

- و�ــــقـــــتـــــضى اJـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 90 - 198
اJـؤرخ في 8 ذي احلـجـة عام  1410 اJـوافق 30 يـونـيـو سـنة
1990واJـــــتــــضـــــمـن الــــتـــــنـــــظــــيـم الـــــذي يــــطـــــبـق عــــلـى اJــــواد

qتممJعدل واJا qتفجرةJا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 236
اJــؤرخ في 28 شـــوال عــام  1431 اJــوافق 7 أكــتـــوبــر ســـنــة
2010 واJــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةq اJــعـدل

qتممJوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
اJوضوع والتعريفاJوضوع والتعريف

اJــــــادة األولى : اJــــــادة األولى : يـــــــهــــــدف هـــــــذا اJــــــرســـــــوم إلى ضـــــــبط
Xـتعـلق بشـهادة الـوجهـة واالستـعمـال النـهائـيJالـتنـظيم ا
للـعتـاد واJـنتـجات واخلـدمات احلـسـاسة الـتي تصـدّرها أو
تسـتـوردهـا هـيـاكل وزارة الـدفـاع الـوطـني أو اJـتـعـامـلون
االقتصـاديون الـتابـعون لوصـايتـهاq التـي تدعى في صلب
الـنص "شــهـادة االســتـعــمـال الــنـهـائـي"q طـبــقـا لاللــتـزامـات

الدولية للدولة اجلزائرية.

اJادة اJادة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا اJرسوم �ا يأتي :

- "شهادة االسـتعمال النهائيشهادة االسـتعمال النهائي": الوثيـقة التي يلتزم
�ـوجبـها طرف يـقتـني عتـادا و/أو منـتجـات حسـاسة لدى
طـرف آخرq �قـابل أو بدون مقـابلq بأن العـتاد اJذكور أو
اJـنـتجـات احلـساسـة يـسـتعـمل طـبـقا لـلـوجهـة الـتي اقـتني
من أجــلــهــا وأن ال يــكــون مــحل إعــادة تــصــديـرq مــا عــدا في

حالة موافقة مسبقة من طرف اJورد لها.

- "إشـهادإشـهاد" : الـتـزام الـسـلـطـة اJـؤهـلـة الـتـابـعـة لـدولـة
الــوجـهــة واالسـتــعـمــال الـنــهــائـيــqX بـاحلــرص عـلى احــتـرام
االلـتزامات التي قـطعها الـطرف الذي اقتـنى العتاد و/أو
اJـــنـــتــــجـــات احلـــســـاســـة الـــتـي اكـــتـــتـــبـت بـــشـــأنـــهـــا شـــهـــادة

استعمال نهائي. 
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الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام عامةأحكام عامة
القسم األولالقسم األول

العتاد واJنتجات احلساسة اJستوردةالعتاد واJنتجات احلساسة اJستوردة
أو اJتنازل عنها للطرف اجلزائريأو اJتنازل عنها للطرف اجلزائري

3 :  : يــخــضع الــعــتــاد و/أو اJــنــتــجــات اJــصــنــفـة اJـادة اJـادة 
حـساسة بـبلـد أجنـبي التي تـقتنـيهـا هيـاكل وزارة الدفاع
الـوطـنيq �ــقـابلq عــنـدمـا يــطـلب مــنـهـا ذلك الــطـرف الـذي
ورّدهاq لـتوقـيع شـهادة اسـتعـمال نـهـائي من قبل الـسلـطة
اJــؤهـلـة الــتـابـعــة لـلـطــرف اجلـزائـريq الـتـي يـعـيــنـهـا وزيـر

الدفاع الوطني.

اJــادة اJــادة 4 : : �ـــكن أن يـــخــضع الـــعــتـــاد و/أو اJــنـــتــجــات
اJـصـنــفـة حــسـاسـة بــبـلـد أجــنـبي الــتي يـتــنـازل عـنــهـا هـذا
الــبــلــد لـوزارة الــدفــاع الــوطـنـيq بـدون مــقــابلq بــنــاء عـلى
طــلب الــطــرف الــذي مــنــحــهــاq لــتــوقــيع شــهــادة اســتــعــمــال

نهائي من قِبل السلطة اJذكورة في اJادة 3 أعاله.

اJــادة اJــادة 5 :  : �ـــكن أن يـــخــضع الـــعــتـــاد و/أو اJــنـــتــجــات
اJــصـنــفـة حــسـاســة بـبـلــد أجـنــبي الـتي يــقـتــنـيــهـا مـتــعـامل
اقـتـصـادي تـابع لـوصـايـة وزارة الـدفـاع الـوطنـيq إن طلب
ذلك الـطـرف اJـورّد لـهـاq لـتـوقـيع شـهـادة اسـتـعـمـال نهـائي

من قِبل اJسؤول الشرعي لهذا اJتعامل.
يتم اإلشـهاد على االلـتزامـات التي يقـطعهـا اJسؤول
الشرعي للمـتعامل االقتصاديq �وجب شهادة االستعمال
الـنــهـائيq من قــبل الــسـلــطـة اJــؤهـلــة الـتي يــعـيــنـهــا وزيـر

الدفاع الوطني.
القسم الثانيالقسم الثاني

العتاد واJنتجات احلساسة اJصدرةالعتاد واJنتجات احلساسة اJصدرة
أو اJتنازل عنها من قبل الطرف اجلزائريأو اJتنازل عنها من قبل الطرف اجلزائري

اJـادة اJـادة 6 :  : يـخــضع الــعــتـاد و/أو اJــنــتــجـات احلــســاسـة
الـــتي يــصـــدّرهـــا اJــتـــعــامـــلـــون االقــتـــصــاديـــون الـــتــابـــعــون
لــوصـايـة وزارة الـدفــاع الـوطـنيq �ــقـابلq لـتــوقـيع شـهـادة

استعمال نهائي من قبل الطرف اJستورد لها.

اJـادة اJـادة 7 :  : يـخــضع الــعــتـاد و/أو اJــنــتــجـات احلــســاسـة
الـــتي تــــتـــنـــازل عـــنـــهـــا وزارة الـــدفـــاع الــــوطـــني لـــشـــركـــاء
أجــانـبq بــدون مــقــابلq وال ســـيــمــا بــعــنـــوان اJــســاعــدة في
إطار الـتعاون العـسكريq لـتوقيع شهـادة استعـمال نهائي

من قبل السلطة اJؤهلة التابعة للشريك اJتلقي لها.

اJــــادة اJــــادة 8 :  : �ـــــكن الــــطـــــرف اجلــــزائــــريq عـــــنــــدمــــا يــــرى
ضرورة في ذلكq أن يطـلب اإلشهاد على االلتزامات التي

يقطعها مكتتب شهادة االستعمال النهائي.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الواجبات واآلثار اJترتبةالواجبات واآلثار اJترتبة

على شهادة االستعمال النهائيعلى شهادة االستعمال النهائي

القسم األولالقسم األول
الواجبات واآلثار اJترتبة على الطرف اجلزائريالواجبات واآلثار اJترتبة على الطرف اجلزائري

اJادة اJادة 9 :  : تـلزم شـهـادات االستـعمـال النـهـائي اJوقـعة
بــعـــنــوان وزارة الــدفــاع الــوطــني الــدولــة اجلــزائــريــة إزاء
الـــشـــركـــاء األجـــانب الـــذيـن ورّدوا عـــتـــادا و/أو مـــنـــتـــجــات

حساسة.

اJادة اJادة 10 :  : يتعـX على هياكل وزارة الـدفاع الوطني
أو اJـتــعـامــلـX االقـتــصـاديــX الـتـابــعـX لـوصــايـتــهـا الـذين
اقــتــنــواq �ــقـــابل أو بــدون مــقــابلq عــتــادا و/أو مــنــتــجــات
حسـاسـة اكتـتـبت بـشأنـهـا شـهادة االسـتـعـمال الـنـهائيq أن
يـــنـــفـــذوا تـــنــــفـــيـــذا كـــامـال وفي جـــمـــيـع الـــظـــروف الـــبـــنـــود

واألحكام اJنصوص عليها في الشهادة اJذكورة.

ويـكـون الـعـتاد و/أو اJـنـتـجات احلـسـاسـة هـذهq محل
قواعد خاصة للتسيير.

اJادة اJادة 11 :  : يعاقب علـى حتويل العتاد و/أو اJنتجات
qشـروع عـنـها لهJاحلـسـاسة لـطـرف آخـر أو التـنـازل غـيـر ا
qأو وضـعـها حتـت تصـرفه السـتـعـمـالهـا أو أليـة غـايـة أخرى
وحتى سـحبها بـعد اخلدمـةq طبقـا ألحكام الـتشريع اجلاري

به العمل.

القسم الثانيالقسم الثاني
الواجبات واآلثار اJترتبة على الطرف األجنبيالواجبات واآلثار اJترتبة على الطرف األجنبي

اJــادة اJــادة 12 :  : يــلـــتــزم الــشـــريك األجــنـــبي الــذي يـــقــتــني
�قـابل أو بـدون مـقابل عـتـادا و/أو منـتـجات حـسـاسة في
إطار أحكام اJادتX 6 و7 أعالهq باكتـتابه شهادة استعمال

نهائيq �ا يأتي :

- عــدم إعـــادة تــصــديــر هـــذا الــعــتــاد و/أو اJـــنــتــجــات
qاحلساسة

- عــدم الـــســمـــاح بــاســتـــعــمـــال الــعــتـــاد اJــذكــور و/أو
اJــنــتــجــات احلــســاســة من قــبل أشــخــاص آخـريـن من غــيـر

qأو أعوان حكومته Xالعسكري XستخدمJا

- عـدم حتـويل هـذا الـعـتـاد و/أو اJـنـتـجـات احلـسـاسة
لـلـغـيـر وعـدم الـسـمـاح Jـسـتـخـدمـيه الـعـسـكـريـX أو أعوان
حكـومـتهq بـتحـويـله لـلـغيـرq سـواء بـدون مقـابل أو بـالـبيع

qأو بغيره
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- عـــدم اســتـــعــمــال وعـــدم الــســـمــاح بــاســـتــعـــمــال هــذا
الـعتـاد و/أو اJنـتجـات احلـساسـة ألغراض أخـرى غيـر تلك

التي ورد من أجلها.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية

اJــادة اJــادة 13 :  : تـــطــبـق أحـــكــام الـــفـــصـــول الـــســـابـــقــة عـــلى
اخلـــدمـــات اJـــصــنـــفـــة حـــســاســـة واJـــؤداةq �ـــقــابـل أو بــدون
مـــقــابلq إمــا مـن قــبل وزارة الـــدفــاع الــوطــنـي أو من قــبل

شركائها األجانب.

14 :  : ال �ـكن أن يُقـتنى الـعـتاد واخلـدمات و/أو اJادة اJادة 
Xـراقبتها بعJ نتجات احلسـاسة التي تستوجب إجراءJا
مكان استعمـالها النهائي و/أو حفظها من طرف الشريك

األجنبي إالّ برخصة من رئيس اجلمهورية.

و�ـكن القـتـنائـهـاq عـند االقـتـضاءq أن يـخـالف قـواعد
وإجراءات التنظيم اجلاري به العمل.

اJـادة اJـادة 15 :  : يـخـضع الـعـتـاد و/أو اJــنـتـجـات احلـسـاسـة
اJصـدر أو اJسـتوردq عـلى سبـيل اإلعارةq من قـبل هياكل
Xاالقــــتـــصــــاديـــ XـــتــــعـــامــــلـــJوزارة الـــدفــــاع الـــوطــــني أو ا
qلـوصـايـتـهـا إلجـراء شـهـادة االسـتـعـمـال الـنـهـائي Xالـتـابـعـ

اJقررة �وجب هذا اJرسوم.

اJــادة اJــادة 16 :  : عــنـــدمــا يــنـــصب الــتـــحــويل عـــلى خــدمــات
حــســاســةq �ـــكن األطــرافq عــنــد احلــاجـــةq أن تــبــرم وثــيــقــة
قـــانـــونـــيــــة تـــتـــفق عــــلـــيـــهـــا مــــعـــاq بـــدال من تــــوقـــيع شـــهـــادة

االستعمال النهائي.

�ـكن أن تــطـبق أحـكــام الـفـقـرة الــسـابـقــة عـلى احلـالـة
اJنصوص عليها في اJادة 15 أعاله.

اJادة اJادة 17 :  : حتدد كيفـيات تطبيق أحـكام هذا اJرسوم
�وجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

حتـدد قـوائم الـعـتاد واJـنـتـجـات واخلـدمـات احلـسـاسة
اJنصوص عليها أعاله حسب األشكال نفسها.

اJادة اJادة 18 :  : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي رقم تـنـفيـذي رقم  11- - 250 مـؤر مـؤرّخ خ في في 10 شعـبـان عام شعـبـان عام
1432 اJـوافق  اJـوافق 12 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة q q2011 يـتــضـــمـن نـقليـتــضـــمـن نـقل

اعـــتـــمــــاد في مــيــزانــيـــة تــســيــيــر وزارة الــســيــاحــةاعـــتـــمــــاد في مــيــزانــيـــة تــســيــيــر وزارة الــســيــاحــة
والصناعة التقليدية.والصناعة التقليدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

q تمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

q2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقــم 66-11 
اJــؤرخ في  4  ربـــيع األول عــام 1432 اJــوافـق 7  فــبــرايــر
سنة 2011 واJتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـسـيـاحــة والـصـنـاعـة الـتـقــلـيـديـة من مـيـزانــيـة الـتـسـيـيـر

q2011 الية لسنةJوجب قانون ا�
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغــى مــن مـيزانـيــة ســنـــــة 2011
اعـــتــــمـــــــاد قـــــــدره واحـــد وتـــســـعـــون مـــلـــيـــونـــا ومـــائـــتـــان
وخـــــمـــــســـــون ألـف ديـــــنــــار (91.250.000 دج) مـــــقــــــــيّــــــد فـي
مـيـزانـيـة تـسـيـير وزارة الـسـيـاحـة والـصـنـاعـة الـتـقـلـيـدية
Xوفـي الـــبــــاب رقم 44-06 "دراســـات مــــتـــعـــلــــقـــة بـــتــــحـــســـ

وتطوير السياحة".

اJــاداJــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Jـيـزانـيــة ســنة 2011  اعـتــمـاد
قـــــدره واحـد وتـسـعـون مــلـيـونـا ومـائــتـان وخـمـسـون ألف
ديــنــار (91.250.000 دج) يـــقـــــيّـــــد في مـــيــزانـــيــة تــســـيــيــر
Xوزارة الــســـيــاحــة والــصــنــاعــة الــتــقـــلــيــديــة  وفي الــبــابــ

اJبينX في اجلدول اJلحق بهذا اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 3 : :  يـــكـــلـــف وزيــر اJـــالـــيـــة ووزيـــرالـــســـيـــاحــة
والــصـنـاعـة الـتــقـلـيـديـة q كلّ فــيـمـا يـخـصّـهq بــتـنـفـيــذ هــذا
اJرســوم الذي ينـشـر في اجلريدة الـرّسميّــة للجـمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بــاجلـزائـر في 10 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 12
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

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

01-31

03-33

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األولالقسم األول

اJوظفون  - مرتبات العملاJوظفون  - مرتبات العمل

اإلدارة اJركزية - الراتب الرئيسي للنشاط..................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون  - التكاليف االجتماعيةاJوظفون  - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اJركزية - الضمان االجتماعي...........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مــــجــــمـــــوع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــوزيــــر الــــســــيـــــاحــــة والــــصــــنــــاعــــةمــــجــــمـــــوع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــوزيــــر الــــســــيـــــاحــــة والــــصــــنــــاعــــة
التقليدية..........................................................................التقليدية..........................................................................

73.000.000

73.000.000

18.250.000

18.250.000

91.250.000

91.250.000

91.250.000

91.250.000

مـرسـوم تـنـفـيـمـرسـوم تـنـفـيـذي رقم ذي رقم 11- - 251 مـؤرخ في  مـؤرخ في 10 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
يـــــتـــــضـــــمن  qيـــــتـــــضـــــمن q2011 ـــــوافـق 12 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــةJ ـــــوافـقJ1432 ا ا

الـتــصـريح بــاJـنــفـعـة الــعـمـومــيــة لــلـعـمــلـيــة اJـتـعــلـقـةالـتــصـريح بــاJـنــفـعـة الــعـمـومــيــة لــلـعـمــلـيــة اJـتـعــلـقـة
بـــإجنـــاز مــشـــروع تــدعــيم تـــزويـــد مــديــنـــة الــبــلــيــدةبـــإجنـــاز مــشـــروع تــدعــيم تـــزويـــد مــديــنـــة الــبــلــيــدة

باJياه الصاحلة للشرب.باJياه الصاحلة للشرب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول
qائيةJوارد اJبناء على تقرير وزير ا  -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 3
 qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اJــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

qتممJا

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اJوافق 28 مايو

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اJؤرخ
qتممJا q1993 وافق 27 يوليو سنةJفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اJـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اJوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اJــتــعـلــقــة بــنـزع اJــلــكــيـة من أجـل اJـنــفــعـة

qتممJا qالعمومية
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اJـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اJــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
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qـــــذكــــور أعالهJـــــتــــمم واJا q1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةJا
وطــبـــقـــا ألحــكـــام اJــادة 10 مـن اJــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
93-186 اJــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اJــوافق 27  يــولــيـو

سنة q1993 اJتمم واJـذكور أعالهq يهدف هذا اJرسوم إلى
الـتـصـريح بـاJـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اJـتـعـلـقـة بـإجناز
مـشــروع تـدعـيـم تـزويــد مـديـنــة الـبــلـيــدة بـاJــيـاه الــصـاحلـة
لـلـشـرب انـطـالقـا من نـظـام غـرب اجلــزائـر ( مـحـطـة الـضخ
رقم q(3 الـشـطـر األولq نظـرا لـطـابع الـبنـى التـحـتـية ذات
اJــصـلــحـة الـعــامـة والـبــعـد الــوطـني واالسـتــراتـيــجي لـهـذه

األشغال.

اJادة اJادة 2 : :   تقدر اJسـاحة اإلجماليـة لألمالك العقارية
و/ أو احلــقــوق الــعـــيــنــيــة الــعــقــاريــة اJـــســتــعــمــلــة كــرحــاب
إلجنـاز الـعــمـلـيـة اJــذكـورة في اJـادة األولى أعالهq بــسـبـعـة
عــشـر (17) هــكــتــارا وأربـعـمـائة (400) سـنـتـيـارq مـوزعة

كما يأتي :

- واليــة الـبــلـيـدة : ســبـعـة (7) هـكــتـارات وأربـعــمـائـة
qوخمسون (450) سنتيارا

- والية اجلـزائر : خمسة (5) هكـتارات و مائة (100)
qسنتيار

- واليــة تــيــبــازة : أربــعــة (4) هــكــتــارات وثــمــاªــائـة
وخمسون (850) سنتيارا.

وحتدد طبقا للمخطط اJلحق بأصل هذا اJرسوم.

اJادة اJادة 3 : :  قوام األشـغال اJلـتزم بهـا بعنـوان العمـلية
اJذكورة في اJادة األولى أعالهq كما يأتي :

* احلصة  احلصة 1 :  : 
- التسمية : ساحل.

- اJوقع : جنوب والية اجلزائر بالساحل.
Xالـــــطــــول : 3200 مــــتــــر طـــــولي من الـــــقــــنــــوات بــــ -

الساحل ومحطة الضخ رقم 3.
- الــــقــــطــــر واJـــواد : 700 قــــطــــر نـــظــــامي - 25 ضــــغط

نظامي من الفوالذ.

* احلصة  احلصة 2 :  : 
- التسمية : ملكية اإلخوة خميلي.

- اJوقع : اجلزائر - تيبازة.
Xالـــــطــــول : 3300 مــــتــــر طـــــولي من الـــــقــــنــــوات بــــ -

محطة الضخ رقم 3 والنقطة الكيلو مترية 3300.

- الـــقـــطـــر واJــواد : 1200 قـــطـــر نـــظـــامي - 25 ضــغط
نظامي من الفوالذ.

* احلصة  احلصة 3 :  : 

- التسمية : ملكية اإلخوة عوف.

- اJوقع : تيبازة.

Xالـــطـــول : 3450 مـــتـــرا طـــولـــيـــا من الـــقـــنـــوات بـــ -
النقطة الكيلو مترية 3300 والنقطة الكيلو مترية 6750.

- الـــقـــطـــر واJــواد : 1200 قـــطـــر نـــظـــامي - 25 ضــغط
نظامي من الفوالذ.

* احلصة  احلصة 4 :  : 

- التسمية : دوار بن صالح.

- اJوقع : وادي العاليق - البليدة.

Xالـــطـــول : 3450 مـــتـــرا طـــولـــيـــا من الـــقـــنـــوات بـــ -
الـنــقـطــة الـكــيـلــو مـتــريـة 6750 - الـنــقـطــة الـكــيـلــو مـتــريـة

.10200

- الـــقـــطـــر واJــواد : 1200 قـــطـــر نـــظـــامي - 25 ضــغط
نظامي من الفوالذ.

* احلصة  احلصة 5 :  : 

- التسمية : بني تامو.

- اJوقع : بني تامو - البليدة.

Xالـــــطــــول : 4000 مــــتــــر طـــــولي من الـــــقــــنــــوات بــــ -
النقطة الكيلو مترية 10200 - محطة الضخ بني تامو.

- الـقــطــر واJـواد : 1200 قـطــر نــظـامي و 1000 قــطــر
نظامي - 25 ضغط نظامي من الفوالذ.

اJـادة اJـادة 4 : :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اJــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اJــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينة العـمومية فيمـا يخـص عمليــات نـــزع األمـــالك
الـعـقـاريـــة واحلقـــــوق الـعـيـنـيـــة العـقـاريــــة الـضـروريـــة

إلجناز العملية اJذكورة في اJادة األولى أعاله.

اJادة اJادة 5 : :   ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلـزائـر في 10 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 12
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مـرسـوم تـنـفيـذي مـرسـوم تـنـفيـذي رقمرقم 11 - - 252 مـؤر مـؤرّخ خ في في 12 شعـبـان عام شعـبـان عام
1432 اJـوافق  اJـوافق 14 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة q q2011 يــحـدد كـيــفـيـاتيــحـدد كـيــفـيـات

تــســيـيــر حـســـاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم تــســيـيــر حـســـاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم 302-137
الذي عـنوانه "الـصنــدوق الوطـنـي لدعم االسـتثـمارالذي عـنوانه "الـصنــدوق الوطـنـي لدعم االسـتثـمار

للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".
ـــــــــــــــــــــــــــــ

    qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اJــشــتـرك بــX  وزيــر اJـالــيـة

qناجمJووزير الطاقة وا
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورq الســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اJؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـJـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واJعـام 1404 ا

qتممJعدل واJا qاليةJا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

qتممJعدل واJا qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اJــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اJـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واJــتــضـمن قــانــون اJـالــيــة لـســنـة q2000 السـيــمــا اJـادة 89

qمنه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-01 اJـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واJــتـعـلق

qبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واJــتـضـمن قــانـون اJــالـيـة لــسـنـة q2011 ال سـيــمـا اJـادة 78

qمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اJـؤرخ
في 28 شـــوال عـــام  1431 اJــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010

qتممJعدل واJا qتضمن تنظيم الصفقات العموميةJوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اJادة 78 من الـقانون
رقم 10 - 13 اJــــؤرخ في 23 مــــحــــرم عـــام 1432 اJــــوافق 29
ديـسـمبـر سـنة 2010 واJـتـــضمــن قـانـــون اJـاليـــة لـســـنة

q2011 يــــهــــــدف هـــــذا اJــــرســــــوم إلـى حتــــديـــــد كــــيــــفــــيــــــات

تسييـــر حســاب التخصيـص اخلــاص رقم 137-302 الذي
عــنـوانه "الــصـنــدوق الـوطــني لــدعم االسـتــثـمــار لـلــكـهــربـة

والتوزيع العمومي للغاز".
2 :  : يـــفــــتح حـــســـاب الـــتـــخــــصـــيص اخلـــاص رقم اJـــاداJـــادّة ة 

137-302 في كتابات اخلزينة الرئيسية.

يـــكــون الـــوزيــر اJـــكـــلف بــالـــطــاقـــة اآلمـــر الــرئـــيــسي
بصرف هذا احلساب.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : يقيد في هذا احلساب :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- مــخــصــصــات مـيــزانــيــة الــدولــة اJـرتــبــطــة بــإجنـاز
بـــرامج الــكــهـــربــة والــتـــوزيع الــعــمــومـي لــلــغــازq �ـــا فــيــهــا

qهيكلةJشاريع اJتعلقة باJالبرامج ا
qالهبات والوصايا -

- كل اJـوارد واJسـاهمـات واإلعـانات األخـرى احملددة
عن طريق التشريع.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- تـمويل دعم بـرامج االسـتثـمار لـلـكهـربة والـتوزيع
العمومي للغازq �ا فيها تلك اJتعلقة باJشاريع اJهيكلة.
غــيـــر أن الــتــســيــيــر اJــالي إلجنــاز هــذه الــبــرامج عن
طريق التعاقـدq يبقى ساري اJفعول إلى غاية صدور هذا

الترتيب التنظيمي.
يــحــدد قـرار مــشــتـرك بــX الــوزيـر اJــكــلف بــاJـالــيـة
والـوزيــر اJــكــلف بــالــطــاقــة مـدونــة اإليــرادات والــنــفــقـات

التي تقيد في احلساب رقم 137-302 واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 4 :  :  يتم تأسيس جلـنة قطاعية مشتركة تدعى
في هـذا اJـرسـوم "الـلـجـنــة" يـرأسـهـا �ـثل الـوزيـر اJـكـلف

بالطاقة وتتشكل من األعضاء الدائمX اآلتي ذكرهم :

qكلف بالطاقةJثالن (2) عن الوزير ا� -

qاليةJكلف باJثالن (2)  عن الوزير ا� -

qكلف باجلماعات احملليةJثل عن الوزير ا� -

qكلف بالسكنJثل عن الوزير ا� -

qكلف بالفالحةJثل عن الوزير ا� -

qكلف بالتهيئة العمرانيةJثل عن الوزير ا� -

- �ثل عن جلنة ضبط الكهرباء والغاز.
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qفي إطــــار أشـــغـــالـــهـــا qXـــكن الـــلــــجـــنـــة أن تـــســــتـــعـــ�
�ـمــثــلـX عـن وزارات أخـرى وهــيــئـات أو كـل خـبــيــر آخـر

مستقل.
كــمـا يـحــضـر اجـتــمـاعـات الــلـجـنــة �ـثـلــو اJـؤسـسـات

اآلتية :
- الــشــركــة الــوطـنــيــة لــلـكــهــربــاء والــغـاز (ســونــلــغـاز

q(ش.ذ.أ
- الــشــركــتــان اJــســيـرتــان لــشــبــكــتي نــقل الــكــهــربـاء

qوالغاز
- شركات توزيع الكهرباء والغاز.

يـــعــX أعـــضــاء الـــلـــجــنـــة �ــقـــرر من الـــوزيــر اJـــكــلف
بـــالـــطــاقـــة بـــنـــاء عـــلى اقـــتـــراح من الـــوزراء واJـــؤســـســات

والهيئات التي �ثلها هؤالء األعضاء.
تـــتـــولى مــصـــالح الـــوزارة اJــكـــلـــفــة بـــالــطـــاقــة أمـــانــة

اللجنة.

اJـاداJـادّة ة 5 :  :  تتولى الـلجـنة اJهـمة الـعامة اJـتمـثلة في
اJسـاهـمـةq باالتـصـال مع اJـؤسـسات والـهـيـئات الـوطـنــية
اJـعـنـيـــةq في إعـداد بـرامـج الـكـهـربـة والـتـوزيع الـعـمـومي

للغاز وتنفيذهاq �ا في ذلك اJشاريع اJهيكلة.
وفي هذا اإلطارq تقدم اللجنة آراء حول ما يأتي :

- االقــتـــراحــات والــعـــنــاصــر الـــتي تــســـاهم في إعــداد
qمختلف البرامج

- األشـــغـــال إلعـــداد مـــخـــتـــلـف الـــبـــرامج وتـــنـــفـــيـــذهـــا
qومتابعتها

- مــسـتـويــات الـدعم اJــالي لـلـدولــة خملـتــلف الـبـرامج
qقترحةJا

- اقتـراحات تغـييـر وتعديل مـختـلف البرامج خالل
qإجنازها

- مـــتـــابـــعــة الـــتـــقـــاريــر الـــدوريـــة لإلجنـــازات اJـــاديــة
واJـالـيــة خملـتـلف الـبـرامـج واJـشـاريع اJـســنـدة لـلـصـنـدوق

وحتليلها.
تعـرض اللجنـة على الوزيـر اJكلف بـالطاقـة تقارير
كـل ســــتـــة (6) أشــــهـــر تــــبــــرز فـــيــــهــــا مــــدى تـــقــــدم األشــــغـــال

وتقييمها.

اJــاداJــادّة ة 6 :  :  تــعـد الــلــجـنــة نـظــامـهــا الــداخـلي وتــصـادق
عليه.

جتتـمع الـلجـنة بـنـاء على اسـتدعـاء من رئـيسـها فـي
دورة عــاديــة مــرة (1) كـل ســتـــة (6) أشــــهــر. و�ـــكــنـــهــا أن
جتــتـمـــع في دورة غــيـر عــاديــةq كــلـمــا اقــتــضت الــضـرورة
ذلكq بناء على استـدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية

األعضاء.

يـبـلغ استـدعـاء أعـضاء الـلـجـنـة قبل ثـمـانـية (8) أيـام
عــــلى األقل مـن تـــاريـخ الـــدورة مــــرفـــقــــا بـــجــــدول األعـــمـــال

والوثائق اJتعلقة به.

ال تــصح مــداوالت الــلــجـــنــة إال بــحــضــور ثــلــثي (3/2)
أعضائها على األقل.

وإذا لم يـكتمل النـصابq تسـتدعى اللجـنة من جديد
خالل الـثـمـانـيـة (8) أيـام اJـوالـيـة ويـتم االجـتـمـاع في هـذه

احلالة مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اJـاداJـادّة ة 7 :  :  توضح كيفـيات تطبيق هذا اJرسومq عند
احلـــاجــةq بـــقــرار مـــشــتـــرك بــX الـــوزيــر اJـــكــلف بـــاJــالـــيــة

والوزير اJكلف بالطاقة.

اJـاداJـادّة ة 8 :  :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 12 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 14
يوليو سنة 2011. 

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقممـرسـوم تـنـفيـذي رقم 11 - - 253 مـؤر مـؤرّخ خ في في 12 شعـبـان عام شعـبـان عام
1432 اJـوافق  اJـوافق 14 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة q2011 يـؤسس الـنـظـامq يـؤسس الـنـظـام

الــتـعــويـضي الــتـعــويـضي لــلـمــوظـفـX اJــنـتــمـX لألسـالك اخلـاصـةلــلـمــوظـفـX اJــنـتــمـX لألسـالك اخلـاصـة
باإلدارة اJكلفة باألشغال العمومية.باإلدارة اJكلفة باألشغال العمومية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير األشغال العمومية -
- وبـناء على الـدستـورq السيمـا اJادتان 85-3 و 125

 q(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن
الــقــانـون األســاسي الــعــام لـلــوظــيــفـة الــعــمــومـيــةq الســيّــمـا

qواد 119 و124 و126 منهJا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 516
اJـــــؤرخ في 15 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1412 اJـــــوافق 22
ديـــســمـــبــر ســـنــة 1991 واJـــتــضـــمن تـــأســيـس تــعـــويض عن

qعدّلJا qاألداء في قطاع التجهيز والسكن Xحتس
- و�ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 91 -517
اJـــــؤرخ في 15 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1412 اJـــــوافق 22
ديـــســمـــبــر ســـنــة 1991 واJـــتــضـــمن تـــأســيـس تــعـــويض عن
Xاخلــدمــات االسـتــثــنــائـيــة لــفـائــدة بــعض الـعــمــال الـتــابــعـ

qكلفة بالتجهيز والسكنJلإلدارة ا
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- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 391
اJؤرخ في 5 ذي احلجة عام 1430 اJوافق 22 نوفـمبر سنة
XــوظـــفــJــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاJ2009 وا

اJـــنـــتـــمــX لـألسالك اخلـــاصـــة بــاإلدارة اJـــكـــلـــفــة بـــاألشـــغــال
qالعمومية

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

اJــــاداJــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــهـــدف هــــذا اJـــرســــوم إلى تــــأســـيس
الـنـظام الـتعـويـضي للـمـوظفـX اJنـتـمX لألسالك اخلـاصة
بـاإلدارة اJـكــلـفـة بــاألشـغـال الــعـمـومــيـةq اخلـاضــعـX ألحـكـام
اJـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 09 - 391 اJـؤرخ في 5 ذي احلـجة
عام 1430 اJوافق 22  نوفمبر سنة 2009 واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 2 : :  يــســتـفــيــد اJـوظــفـون اJــذكــورون في اJـادة
األولى أعـالهq حــسـب احلــالـــةq مـن الــعـالوة والــتـــعـــويـــضــات

اآلتية : 
qردوديةJ1 - عالوة ا

q2 - تعويض اخلدمات التقنية
qشاريعJ3 - تعويض تسيير ومتابعة ا

4  - تعويض التفتيش واJراقبة.

اJــــــاداJــــــادّة ة 3 : : حتــــــسـب عـالوة اJــــــردوديـــــــة وفـق نــــــســـــــبــــــة
متـغـيرة من 0  إلى 30 % من الـراتب الـرئـيـسي وتـصرف
كل ثالثـة (3) أشـهـر لـلـمـوظفـX اJـنـتـمـX لألسالك اخلـاصة

باإلدارة اJكلفة باألشغال العمومية.  
يـــخــــضع صــــرف عالوة اJــــردوديــــة إلى تــــنـــقــــيط وفق
مـــعـــايـــيـــر  حتــــدد  بـــقـــرار من الـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــاألشـــغـــال

العمومية.

4 : : يصـرف تـعـويض اخلدمـات الـتقـنـية شـهـريا اJاداJادّة ة 
لــلــمــوظــفــX اJــنـــتــمــX لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اJــكــلــفــة

: Xاآلتيت Xحسب النسبت qباألشغال العمومية
- 25 % مـن الــراتـب الــرئـــيـــسي بــالـــنـــســبـــة لألسالك

اآلتية :
* األعـــوان الــتـــقــنـــيــون اJـــتــخــصـــصــون فـي األشــغــال

qالعمومية
qساعدون التقنيون في األشغال العموميةJا *

* التقنيون في األشغال العمومية.
- 40 % مـن الـــراتـب الـــرئـــيــــسي بــــالـــنـــســــبـــة لــــســـلك

اJهندسX في األشغال العمومية.

اJاداJادّة ة 5 : : يحسب تعـويض تسيير ومتابعة اJشاريع
وفق نــسـبـة 10% من الـراتـب الـرئـيــسي ويـصـرف شــهـريـا
لــلــمــوظــفــX اJــنـــتــمــX لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اJــكــلــفــة

باألشغال العمومية.

اJـاداJـادّة ة 6 : : يـحـسب تعـويض الـتـفتـيش واJـراقـبة وفق
نـــســـبـــة 10 %  من الـــراتب الـــرئـــيـــسـي ويـــصـــرف شـــهـــريــا
لـلـمـوظـفـX اJـنـتـمـX لـسـلـكي مـهـنـدسي وتـقـنيـي األشـغال
العمـومية الذين ¥ تـكليفـهم بصفة قـانونية �ـهمة شرطة

الطرق.

اJـاداJـادّة ة 7 : : تــخـضع الـعـالوة والـتـعــويـضـات اJــنـصـوص
عـلـيـهـا في اJادة 2 أعالهq الشتـراكـات الـضمـان االجـتـماعي

والتقاعد .

اJاداJادّة ة 8 : : �كن أن توضح كيـفيات تطـبيق أحكام هذا
اJرسومq عند احلاجـةq بتعليمة مشـتركة بX وزير اJالية

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية. 

اJـاداJـادّة ة 9 : :  تــلــغـى كـل األحــــكــام اخملـــالـفــة ألحـكــام هـذا
Xالـتـنـفـيـذيـ XـرسـومـJال سـيّـمـا  مـنـهـا أحــكـام ا qـرسـومJا
رقـم 91 -516  ورقـم  91 -517 اJــــؤرخــــX في 15 جـــــــمــــــادى
الـــــثــــانـــــيــــة عــــام 1412 اJــــوافق 22 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 1991
XــــنـــتــــمـــJا XـــوظــــفـــJفــــيـــمــــا يـــخـص ا qــــذكـــوريـن أعالهJوا

لألسالك اخلاصة باإلدارة اJكلفة باألشغال العمومية.

10 : : يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـاداJـادّة ة 
أول يناير سنة 2008.

اJاداJادّة ة 11 :  : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 12 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 14
يوليو سنة 2011. 

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقممـرسـوم تـنـفيـذي رقم 11 -  - 254 مـؤر مـؤرّخ في خ في 12 شعـبـان عام شعـبـان عام
1432 اJـوافق  اJـوافق 14 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q2011 يؤسس الـنــظامq يؤسس الـنــظام

الــتـعـويـضي لـلـمــوظـفـX اJـنـتـمــX لألسالك اخلـاصـةالــتـعـويـضي لـلـمــوظـفـX اJـنـتـمــX لألسالك اخلـاصـة
بإدارة الغابات.بإدارة الغابات.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزيرالفالحة والتنمية الريفية -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــادتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�قتضى األمر رقم  06-03 اJؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا



18 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3040
20 يوليو  سنة  يوليو  سنة  2011 م م

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-58 اJـؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اJــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واJــتــضـمن تــأسـيس نــظــام الـتــعـويــضـات لــفـائــدة األعـوان

qتممJا qلألسالك النوعية في إدارة الغابات XنتمJا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-127 اJؤرخ
في 17 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432 اJــوافق 22  مــارس ســنــة
XــوظـــفــJــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاJ2011 وا

qلألسالك اخلاصة بإدارة الغابات XنتمJا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اJـادة األولى : اJـادة األولى :  يـهـدف هـــذا اJـرســــوم إلـى تـأسـيــس
الــنــظـــــام الــتــعـــويــضــي لـــلــمــوظــفـــــX اJــنــتـــمــX لألسالك
اخلـــاصــــة بـــإدارة الــــغـــابـــاتq اخلــــاضـــعــــX ألحـــكــــام اJـــرســـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 11-127 اJـؤرخ في 17 ربـيع الــثــاني عـام

1432 اJوافق 22  مارس سنة  2011 واJذكور أعاله.

اJـادة اJـادة 2 :   :  يـســتــفـيــد اJــوظــفــون اJــنــتـمــون  لألسالك
اخلـــاصـــــة بـــإدارة الـــغــابـــات q حـــسب احلـــالـــــةq من الـــعـالوة

والتعويضات اآلتية :
qردوديةJعالوة ا -
qتعويض اإللزام -
qتعويض اخلطر -
qتعويض احلملة -

- تعويض اإلسراج واخليل.
3  :  : حتــــــسب عـالوة اJــــــردوديــــــة وفـق نــــــســــــبـــــة اJـــــادة اJـــــادة 
متـغـيرة من 0  إلى 30 % من الـراتب الـرئيـسي وتـصرف
كل ثالثـة (3) أشـهـر لـلـمـوظفـX اJـنـتـمـX لألسالك اخلـاصة

بإدارة الغابات.
ويــخــضع صــرف عـالوة اJــردوديــة إلى تــنــقــيط حتــدد

معاييره بقرار من الوزير اJكلف بالغابات.
Xادة 4 : : يصرف تعـويض اإللزام شهريا  لـلموظفJادة اJا
اJــنــتـــمــX لألسالك اخلـاصــة بـإدارة الـغـابــات وفق نـسـبـة

30 % من الراتب الرئيسي.

Xادة 5 :   :  يصـرف تعـويض اخلطـر شهـريا لـلمـوظفJادة اJا
اJــنــتـــمــX لألسالك اخلـاصــة بـإدارة الـغـابــات وفق نـسـبـة

30 % من الراتب الرئيسي.

X6 :  : يصـرف تـعويض احلـمـلة شـهـريا لـلـموظـف اJادة اJادة 
اJــنــتـــمــX لألسالك اخلـاصــة بـإدارة الـغـابــات وفق نـسـبـة

20 % من الراتب الرئيسي.

اJـادة اJـادة 7 :   :  يـصــرف تـعـويـض اإلسـراج واخلـيل شــهـريـا
لـــلــمــوظــفــX اJــنــتــمــX لـألسالك اخلــاصــة بــإدارة الــغــابــات
اJــــســــتــــفــــيــــديـن مــن حـــصـــان وفـق مـــبـــلغ جـــزافي قـــدره

 3.800 دج.

يحـدد تعـداد اJـستـخدمـX وكيـفـيات مـنح التـعويض
اJذكور أعالهq بقرار مـشترك بX الوزير اJـكلف باJالية

والوزير اJكلف بالغابات.

اJـادة اJـادة 8 : :  تـخـضع الـعـالوة والـتـعـويـضـات اJـنـصوص
عـلـيـهـا في اJادة 2 أعالهq الشتـراكـات الـضمـان االجـتـماعي

والتقاعد.

9 : :  �ـكـن أن تـوضـح كــيـفــيــات تــطــبــيق أحــكـام اJـادة اJـادة 
هذا اJرسـومq عند احلـاجةq بتـعليـمة مشـتركة بـX الوزير

اJكلف  باJالية  والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــــادة اJــــادة 10 : :  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهــــذا
اJــرســومq ال سـيّـمــا مـنـهــا أحـكـام اJــرسـوم الـتـنــفـيـذي رقم
92-58 اJـؤرخ في 8 شـعـبـان عـام 1412 اJـوافق 12 فـبـراير

سـنة 1992 واJتـضـمن تأسـيس نـظام الـتـعويـضـات لفـائدة
qلألسالك الــنــوعــيـة في إدارة الــغــابـات XــنــتـمــJاألعـوان ا

اJتمم.

اJـادة اJـادة 11 : :  يــسـري مــفـعــول هـذا اJــرسـوم ابــتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اJادة اJادة 12 :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 12 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 14
يوليو سنة 2011. 

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقممـرسـوم تـنـفيـذي رقم 11 -  - 255 مـؤر مـؤرّخ في خ في 12 شعـبـان عام شعـبـان عام
1432 اJوافق  اJوافق 14 يولـيو سنة  يولـيو سنة q2011 يؤسـس الـنـظـام يؤسـس الـنـظـام

الــــــتـــــعـــــويـــــضي لـــــلــــــمـــــوظـــــفـــــX اJـــــنـــــتـــــمــــــX ألسالكالــــــتـــــعـــــويـــــضي لـــــلــــــمـــــوظـــــفـــــX اJـــــنـــــتـــــمــــــX ألسالك
البيولوجيX  في الصحة العمومية.البيولوجيX  في الصحة العمومية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

qستشفياتJا
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــادتــان 3-85

qو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�قتضى األمر رقم  06-03 اJؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
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- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-152 اJؤرخ
في 29 ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 3 أبـريل سنة 2011
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا

qفي الصحة العمومية Xألسالك البيولوجي

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى :  يـهـدف هـــذا اJـرســــوم إلـى تـأسـيــس
الــنـــظــــام الــتـــعــويـــضــي لـــلــمــوظـــفــــX اخلـــاضــعـــX ألحــكــام
اJـــرســـوم  الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 11-152 اJــــؤرخ في 29 ربــــيع
الــثـاني عـام 1432 اJـوافق 3 أبــريل سـنـة 2011 واJــتـضـمن
الــقــانــون األســاسي اخلــاص بـــاJــوظــفــX اJــنــتــمــX ألسالك

البيولوجيX في الصحة العمومية.

اJــادة اJــادة 2 :   :  يــســـتــفـــيـــد اJــوظـــفـــون اJـــنــتـــمــون ألسالك
الــــبــــيــــولـــوجــــيــــX في الــــصــــحـــة الــــعــــمــــومـــيــــة من الــــعالوة

والتعويضX اآلتية :

qاألداء Xعالوة حتس -

qتعويض دعم النشاطات الصحية -

-  تعويض التقنية.

3 : : حتـــسـب عالوة حتـــســـX األداء شــهـــريـــا وفق اJــادة اJــادة 
نــســبـــة مــتــغــيــرة من 0  إلى 30 % من الــراتب الـــرئــيــسي
وتــصــرف كل ثالثــة (3) أشــهـر لــلــمــوظــفــX اJـذكــورين في

اJادة 2 أعاله.

ويــــخـــضـع صـــرف عالوة حتــــســـX األداء إلـى تـــنــــقـــيط
حتدد معاييره بقرار من الوزير اJكلف بالصحة.

اJـادة اJـادة 4 : : يـصرف تـعـويض دعم الـنـشـاطات الـصـحـية
شــهـــريــا لــلـــمــوظـــفــX اJــذكـــورين فـي اJــادة 2 أعــالهq وفق

نسبة 20 % من الراتب الرئيسي.

Xادة 5 : : يصرف تعويض الـتقنية شهريا للموظفJادة اJا
 : Xاآلتيت Xوفـق النسبت qادة 2 أعــالهJذكورين فـي اJا

XـنـتـمـJا X40 % من الـراتب الـرئـيـسي لـلـمـوظـفـ -
qفي الصحة العمومية Xلسلك البيولوجي

XـنـتـمـJا X35 % من الـراتب الـرئـيـسي لـلـمـوظـفـ -
لسلك اJلحقX باخملبر في الصحة العمومية.

اJـادة اJـادة 6 : :  تـخـضع الـعـالوة والـتـعـويــضـان اJـنـصـوص
عـلـيـهـا في اJادة 2 أعالهq الشتـراكـات الـضمـان االجـتـماعي

والتقاعد.

7 : :  �ـكـن أن تـوضـح كــيـفــيــات تــطــبــيق أحــكـام اJـادة اJـادة 
هـذا اJـرسومq عـنـد احلـاجـةq بـتـعـليـمـة مـشـتـركـة بـX وزير

اJالية  والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJادة اJادة 8 : :  تلغى كل األحكام اخملالفة لهذا اJرسوم.

اJــادة اJــادة 9 :  :  يــســـري مــفــعــول هــذا اJـــرســوم ابــتــداء من
أول يناير سنة 2008.

10 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــادة اJـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 12 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 14
يوليو سنة 2011. 

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 21
يــونـيــو ســنــة يــونـيــو ســنــة q2011 يــتــضـمq يــتــضـمّـن إنــهـــاء مـهـــام اJــفـتشـن إنــهـــاء مـهـــام اJــفـتش

العامالعامّ لوزارة العدل. لوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 تــنـهـى مـهـــام الــسّــيـد

عـلي بــداويq بـصـفــته مـفـتــشـا عـامـا لــوزارة الـعـدلq إلعـادة
إدماجه في رتبته األصلية.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 21
يـونـيــو سـنـة يـونـيــو سـنـة q2011 يـتــضـمq يـتــضـمّــن إنــهـــاء مـهــــام اJـفـتشــن إنــهـــاء مـهــــام اJـفـتش

العامالعامّ Jصالح السجون بوزارة العدل. Jصالح السجون بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 تــنـهـى مـهـــام الــسّــيـد

مــدني عـــلــويq بـــصــفــتـه مــفـــتــشــا عـــامــا Jـــصــالح الـــســجــون
بوزارة العدلq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 19 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432
اJــوافق اJــوافق 21 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة q2011 يــتـــضــمq يــتـــضــمّــــنـــان إنــهــاءــــنـــان إنــهــاء
مهــــام مديـــرين للـشؤون الـدينـيــة واألوقــــاف فـيمهــــام مديـــرين للـشؤون الـدينـيــة واألوقــــاف فـي

.Xواليت.Xواليت
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 21 يــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهىq ابــتــداء من 6

سـبـتمـبـر سـنة q2010 مـهـام الـسّـيد عـمـار بـلـعـابـدq بـصـفته
qمــديــرا لـلــشــؤون الــديـنــيــة واألوقــاف في واليـة ســكــيــكـدة

بسبب الوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 تــنـهـى مـهـــام الــسّــيـد

بـــشــــيـــر ســـعـــداويq بـــصـــفــــته مـــديـــرا لـــلــــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة
واألوقاف في والية غليزانq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 21
يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة q2011 يـتــضـمq يـتــضـمّــن إنــهـــاء مــهـــام مــفـتشــن إنــهـــاء مــهـــام مــفـتش

بوزارة اجملـاهدين.بوزارة اجملـاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 تــنـهـى مـهـــام الــسّــيـد

أحمـد لغريبq بصـفته مفـتشا بوزارة اجملـاهدينq لتـكليفه
بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
21 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة q2011 تـتـضـمq تـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرينن إنـهـاء مـهـام مـديرين

لألشغال العمومية في الواليات.لألشغال العمومية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 تــنــهى مــهـــام الــسّـادة

اآلتـيـة أسـمـاؤهـم بـصـفـتـهم مـديـريـن لألشـغـــال الـعـمـومـيـة
في الواليات اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

qفي والية الشلف qقادة أوكبان -
qفي والية اجللفة qموسى سالمي -

- عبد الله الصامتq في والية البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 تــنـهـى مـهـــام الــسّــيـد

مـحـمـد بـوعـزغيq بـصـفـتــه مـديـــرا لألشـغـــال الـعـمـومـــية
في والية سطيفq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 تــنـهـى مـهـــام الــسّــيـد

نــور الـدين بوطـغـانq بصـفته مـديرا لـألشغــال العـمومـية
في والية مستغا±q لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 تــنـهـى مـهـــام الــسّــيـد

قـويـدر مـيــــراويq بـصـفــتـه مـديــرا لألشــغــال الـعــمـومـــيـة
في والية بجاية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 21
يـــونــيــو ســنــة يـــونــيــو ســنــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّــن إنــهــــاء مــهــــام نــوــن إنــهــــاء مــهــــام نــوّاباب

مديرين بوزارة التمديرين بوزارة التّجـارة.جـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 تــنــهى مــهـــام اآلنــسـة

والــسّــيـــدة والــسّــيــدين اآلتـــيــة أســمــاؤهم بـــصــفــتــهم نــوّاب
مديرين بوزارة التّجارةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- شــــهـــــرزاد خــــيــــر الــــدين تــــكـــــاليq نــــائــــبــــــة مــــديــــــر
qتابعـــة الـوارداتJ

- كـــــر�ــــة خـــــوذيـــــرq نــــائـــــبـــــة مــــديـــــر لـــــلــــتـــــظـــــاهــــرات
qاالقتصـاديــة

- مـــســـعـــود بــــقـــاحq نـــائب مــــديـــر Jـــتـــابــــعـــة وتـــرقـــيـــة
qالصـــادرات

- علي مجدوبq نائب مدير للوثائق واألرشيف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 19 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432
اJــوافق اJــوافق 21 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة q2011 يــتـــضــمq يــتـــضــمّــــنـــان إنــهــاءــــنـــان إنــهــاء

.Xمهـــام عمداء كليات بجامعت.Xمهـــام عمداء كليات بجامعت
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يـونـيــو سـنــة 2011 تـنـهـى مـهــام الــسّـيـدة

Xوالــسّـــيــد اآلتي اســـمــاهـــمــا بــصـــفــتــهـــمــا عــمـــيــدي كــلـــيــتــ
بجامعة عنابة :

qعميدة لكلية العلوم qفوزية رباني -
- نصر الدين دباشq عميدا لكلية الهندسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 تــنـهـى مـهـــام الــسّــيـد

عــلـي مــفــتـــاحq بــصـــفــته عـــمــيـــدا لــكـــلــيــة الـــعــلـــوم بــجـــامــعــة
سكيكدةq بناء على طلبه.
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مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 19 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432
اJــوافق اJــوافق 21 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة q2011 يــتـــضــمq يــتـــضــمّــــنـــان إنــهــاءــــنـــان إنــهــاء
مـهــــام مديـرين لـلـصيـد الـبـحـري واJوارد الـصمـهــــام مديـرين لـلـصيـد الـبـحـري واJوارد الـصّـيـديةـيـدية

في الواليـات.في الواليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 تــنـهـى مـهـــام الــسّــيـد

عــبــد الــرحــمـــان عــبــادq بــصــفـــته مــديــرا لــلـــصّــيــد الــبــحــري
واJــــوارد الــــصّــــيـــــديـــــة في واليــــــة ســــطــــيـفq لــــتــــكــــلــــيــــفــه

بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJوافق 21 يونـيو سـنـة 2011 تـنهـى مهــام السّـيدين

اآلتي اســمــاهــمـــا بــصــفــتــهـــمــا مــديــرين لــلـــصّــيــد الــبــحــري
واJـوارد الـصّـيـديـة في الـواليــتـX اآلتـيـتـqX لـتـكـلـيف كـل

منهما بوظيفة أخـرى :
q±في والية مستغا qعبد القادر زيدي -

- جمال تبرقوقتq في والية عX تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 21
يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة q2011 يـتــضــمq يـتــضــمّــن إنــهـــاء مــهــــام رئـيســن إنــهـــاء مــهــــام رئـيس

دراسات بوزارة االتصال.دراسات بوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 تــنـهـى مـهـــام الــسّــيـد

بـوبـكــر بـومـعــزوزةq بـصـفــته رئـيـســا لـلـدّراسـات بــاJـكـتب
الوزاري لألمن الداخلي في اJؤسسة بوزارة االتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 21
يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّــن تـعــيـX اJـفــتش الـعـامــن تـعــيـX اJـفــتش الـعـامّ

لوزارة العدل.لوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 يــعــيّن الــسّــيــد مـدني

علويq مفتشا عاما لوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 21
Xأمـنـاء عـامـ Xــن تـعـيـXأمـنـاء عـامـ Xيـتــضـمّــن تـعـيـ qيـتــضـم q2011 يـونـيــو سـنـة يـونـيــو سـنـة

جملالس قضائية.جملالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يـونـيــو سـنــة 2011 يــعـيّن الـسّــادة اآلتـيـة

أسماؤهم أمناء عامX للمجالس القضائية اآلتية :

qبأدرار qسليمان قدور -
qببسكرة qحسان جاهمي -

qببشار qمحمد خالدي -
qبتبسة qسيف اإلسالم بن رحماني -

- جعفر أشروفq بجيجل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 21
يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّــن تـعــيـX اJـديــر الـعـامــن تـعــيـX اJـديــر الـعـامّ

لهيئة اJدينة اجلديدة حلاسي مسعود.لهيئة اJدينة اجلديدة حلاسي مسعود.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 21 يـــونــيــو ســنـــة 2011 يــعــيّن الـــسّــيــد مــراد

زريـــــاطـيq مـــديــــــرا عــــامـــا لــــهـــيــــئـــــة اJــــديـــنــــــة اجلــــديــــدة
حلــاسي مسعود.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 21
يونـيو سـنة يونـيو سـنة q2011 يـتضـمq يـتضـمّــن تعيـX مديـر الشؤونــن تعيـX مديـر الشؤون

الدينية واألوقاف في والية سكيكدة.الدينية واألوقاف في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يـونـيــو سـنــة 2011 يــعـيّن الــسّـيـد بــشـيـر

ســعــداويq مــديــرا لــلــشــؤون الــديــنــيـة واألوقــاف فـي واليـة
سـكـيكـدة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 21
يونيو سنة يونيو سنة q2011 يتضمq يتضمّــن تعيX مدير اجملاهدينــن تعيX مدير اجملاهدين

في والية اجلـزائر.في والية اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيــد أحــمـد

لغريبq مديرا للمجاهدين في والية اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
21 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة q2011 تــتــضــمq تــتــضــمّن تــعــيــX مــديــرينن تــعــيــX مــديــرين

لألشغال العمومية في الواليات.لألشغال العمومية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJــــوافق 21 يــــونــــيــــــو ســــنــــة 2011 يــــعــــيّن الــــسّـــــــادة

اآلتـــيــة أســمــــــاؤهم مــديــــرين لـألشـغـــــــال الـعــمـومــــــيـة
في الواليـات اآلتـية :



18 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3440
20 يوليو  سنة  يوليو  سنة  2011 م م

qفي والية تيسمسيلت qعبد الله الصامت -
qفي والية خنشلة qقادة أوكبان -

- موسى سالميq في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يـونـيــو سـنــة 2011 يــعـيّن الــسّـيـد مــحـمـد

بوعزغيq مديرا لألشغال العمومية في والية مستغا±.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJــــوافــق 21 يـــــونــــيــــو ســــنــــة 2011 يــــعـــيّـن الـــسّــــــيـــد

نــــــور الـدين بـوطـغـــانq مـديـــرا لألشـغــــــال الـعـمـومــــية
في واليـة الطــارف.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 21
يونـيو سنة يونـيو سنة q2011 يتضـمq يتضـمّــن تعيـX نوــن تعيـX نوّاب مديريناب مديرين

بوزارة التبوزارة التّجارة.جارة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJوافق 21 يونيو سنـة 2011 تعيّـن اآلنسة والسّيدة

والــــسّــــيــــدان اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهم نــــوّاب مــــديــــريـن بـــوزارة
التّجارة :

- شــهـرزاد خـيـر الـدين تـكـاليq نــائـبـة مـديـر Jـتـابـعـة
qوتأطـير الـواردات

- مـــــســــــعـــــود بــــــقـــــــاحq نـــــــــائب مــــــديــــــــر Jــــــتـــــابــــــعـــــــة
qالصــادرات ودعمها

qنائبة مدير للوثائق واألرشيف qكر�ة خوذير -
- علي مجدوبq نائب مدير Jتابعة تموين السوق.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 19 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432
Xـــنـان تـعـيـXيـتـضـمّـــنـان تـعـيـ qيـتـضـم q2011 ـوافق 21 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـةJـوافق اJا

.Xعمداء كليات بجامعت.Xعمداء كليات بجامعت
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJوافق 21 يونـيو سنـة 2011 يعيّن الـسّيد محجوب

بوزيتونةq عميدا لكلية الطب بجامعة قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يـونـيـو سـنـة 2011 يـعـيّن الـسّـيدان اآلتي

اسماهما عميدين لكليتX بجامعة مستغا± :

- عـبـد الـله بـركـانيq عـمـيــدا لـكـلـيـة الـعـلـوم الـدقـيـقـة
qوعلوم الطبيعة واحليـاة

- جــــياللي حــــاج ســـمـــاحــــةq عـــمـــيـــدا لــــكـــلـــيــــة الـــعـــلـــوم
االجتماعـية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 21
يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة q2011 يـتــضـمq يـتــضـمّــن تــعـيــX نـائب مــديـرــن تــعـيــX نـائب مــديـر

بوزارة الصبوزارة الصّيد البحري واJوارد الصيد البحري واJوارد الصّيدية.يدية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يــونـيــو ســنــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيــد وحــيـد

حـدادوq نـائب مــديـر لـلـمـيـزانـيــة بـوزارة الـصّـيـد الـبـحـري
واJوارد الصّيدية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 19 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432
Xـــنـان تـعـيـXيـتـضـمّـــنـان تـعـيـ qيـتـضـم q2011 ـوافق 21 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـةJـوافق اJا
مـديــرين لـلــصمـديــرين لـلــصّــيــد الـبــحـــــري واJــوارد الـصــيــد الـبــحـــــري واJــوارد الـصّــيـديــــةــيـديــــة

في الـواليــات.في الـواليــات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJــــوافق 21 يــــــونــــيـــــو ســــنــــة 2011 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــــد

عـــبـــــد الـرحـمــان عـبـادq مــديـرا لـلــصّـيـد الــبـحـري واJـوارد
الصّيدية في والية الشلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يـونـيـو سـنـة 2011 يـعـيّن الـسّـيدان اآلتي

اسـمـاهـما مـديـرين لـلـصّـيـد الـبـحـــري واJـوارد الـصّـيـديــة
: Xاآلتيت Xفي الواليت

qفي والية سطيف qجمال تبرقوقت -
- عبد القادر زيديq في والية عX تموشنت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رجب عـام  رجب عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 21
يـونـيـو سـنة يـونـيـو سـنة q2011 يـتـضمq يـتـضمّــن تـعـيـX مـديـر الـغـرفةــن تـعـيـX مـديـر الـغـرفة
اJشتركة ما بX الواليات للصاJشتركة ما بX الواليات للصّيد البحري وتربيةيد البحري وتربية

اJائيات بسيدي بلعباس.اJائيات بسيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 21 يـونـيــو سـنــة 2011 يـعـيّـن الـسّـيــد رشـيـد

بن عيادq مديرا للـغرفة اJشتركة ما بX الواليات للصّيد
البحري وتربية اJائيات بسيدي بلعباس.
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قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 13 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 15 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
q2011 يــتــضـــمن إنــشـــاء فــرع قــضـــائي بــدائــرةq يــتــضـــمن إنــشـــاء فــرع قــضـــائي بــدائــرة ســنــة ســنــة 

اختصاص محكمة تيسمسيلت. اختصاص محكمة تيسمسيلت. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qحافظ األختام qإن وزير العدل
- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 98 - 63 اJؤرّخ
في 19 شـــوال عـــام 1418 اJــــوافق 16 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
الــذي يـــحــدد اخـــتـــصــاص اجملـــالس الـــقــضـــائـــيــة وكـــيــفـــيــات
تـطــبـيق األمـر رقم 97 - 11 اJـؤرّخ في 11 ذي الـقــعـدة عـام
1417 اJـوافق 19 مــارس سـنـة 1997 واJــتـضــمن الــتـقــسـيم

qادة 9 منهJال سيما ا qالقضائي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 332
اJـؤرّخ في 10 رمـضـان عام 1425 اJـوافق 24 أكـتـوبـر سـنة
2004 الـــــذي يـــــحـــــــدّد صالحـــــــيـــــات وزيـــــر الــــــعـــــدلq حـــــافظ

qاألختام

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJــادة األولى : اJــادة األولى :  يـــنــشـــأ بــدائــرة اخـــتــصـــاص مــحـــكــمــة
تــيــسـمــسـيــلت فــرع قـضــائي يــكـون مــقـره بــبــلـديــة مـهــديـة
وتمـتد دائرة اخـتصاصه احملـلي إلى أقاليم بـلديات مـهدية

.Xزاريت وبوقرة والناظورة وسبع Xواحلمادية وع

2 :  :  يــــــكــــــلـف هــــــذا الــــــفــــــرعq فـي حــــــدود دائـــــرة اJـــــادة اJـــــادة 
اختصاصه احملليq بالنظر في القضايا اJدنية والتجارية
واالجـــتـــمـــاعـــيــة والـــعـــقـــاريـــة وشــؤون األســـرة واخملـــالـــفــات

واجلنسية واحلالة اJدنية والعقود اخملتلفة.

3 :  : يـــســــري مـــفـــعــــول هـــذا الـــقــــرار ابـــتـــداء من اJــاداJــادّة ة 
تاريخ تنصيب هذا الفرع.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 13 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 15
يونيو سنة 2011.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــشــــــــــتــــــــــرك مرك مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 20 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1432
اJاJـوافق وافق 22  ي  يـونونـيـو سو سـنة نة q2011 يq يـحـدد عدد عـدد اJدد اJـناصبناصب
الالــــــعــــلــــــيــــــا لا لــــــلــــــعــــــمــــــال اJال اJــــهــــــنــــــيــــــX وسX وســــــائائــــــقي القي الــــــســــــيــــاراتارات
واحلواحلــــــجــــــــاب باب بــــــــعــــــــنــــــــوان اJوان اJــــــصــــــــالح اخلالح اخلــــــــارجارجــــــــيــــــــة لة لــــــوزارةوزارة

األشغال العمومية.األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
 qاليةJووزير ا

qووزير األشغال العمومية
- �قتـضى اJرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةJناصب العليا في اJا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا
- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اJـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةJ1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اJــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 327
اJــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اJــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

q2000  الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اJــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اJــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اJــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 436
اJــؤرخ في 8 شــوال عــام 1426 اJــوافق 10 نــوفــمــبــر ســنــة
2005 الـــــذي يـــــحــــدد قـــــواعـــــد تـــــنـــــظــــيـم مـــــصــــالـح األشـــــغــــال

qالعمومية في الوالية وعملها
- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 05
اJــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008  واJـــتـــضـــمن الــــقـــانـــون األســـاسي اخلـــاص بـــالـــعـــمـــال

اJهنـيX وسـائقي الـسيـارات واحلجـابq ال سيـما اJادة 38
qمنه

- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
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- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اJــشـتــرك اJـؤرّخ في
18 صــــــفــــــر عــــــام 1430 اJــــــوافق 14 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2009

واJتضمن تنظيم اJصالح والفروع اإلقليمية والوظيفية
qديريات األشغال العمومية في الواليات وسيرهاJ

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 38 من اJـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 08 - 05  اJــؤرخ في 11 مــحــرّم عـام 1429
اJـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واJــذكــور أعالهq يــحــدد عـدد
اJـنـاصب الــعـلـيـا ذات الـطــابع الـوظـيـفي بــعـنـوان اJـصـالح
اخلـارجـيـة لـوزارة األشـغـال الـعـمـومـيـةq كـمـا هـو مبـX في

اجلدول اآلتي :

- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اJـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

qسنة 2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 415
اJــؤرخ في 29 ذي احلــجــة عــام 1430 اJــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة 2009  واJـتـضــمن الـقـانـون األســاسي اخلـاص اJـطـبق
عـلى اJـوظـفX اJـنـتـمـX لألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اJـكـلـفة

qادتان 14 و15 منهJال سيما ا qبالتجارة
- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

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

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اJــادة 15 من اJـــرســوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09 - 415 اJــؤرخ في 29 ذي احلـــجـــة عـــام
qـــذكـــور أعالهJــوافق 16 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2009  واJ1430 ا

يـــتـــمـم هـــذا الـــقـــرار قــــائـــمـــة الـــتـــخــــصـــصـــات لـــلــــتـــوظـــيف
والترقية في األسالك اخلاصة باإلدارة اJكلفة بالتجارة.

اJـاداJـادّة ة 2 :   :  تـتــمم قــائــمـة الــتــخـصــصــات اJــذكـورة في
اJادة األولى أعالهq كما يأتي :

أ - شعبة قمع الغش :أ - شعبة قمع الغش :
- الــتــكــنـولــوجــيـا الــغــذائـيــة والــصـنــاعــات الـغــذائــيـة

qوالفالحية الغذائية
qالبيولوجيا أو علوم الطبيعة -

- الــكـــيــمـــيــاء أو الـــكــيـــمـــيــاء الـــصــنـــاعــيـــة ( هــنـــدســة
q( الطرائق

- اإللكتروميكانيك.
ب - شعبة اJنافسة والتحقيقات االقتصادية :ب - شعبة اJنافسة والتحقيقات االقتصادية :

- علوم التسيير.
اJـاداJـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 22

يونيو سنة 2011.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير وزير التجارةالتجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

العددالعدد اJناصب العليااJناصب العليا

رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن

مسؤول اJصلحة الداخلية

48

48

48

48

2 :  يــحــدد عــدد اJــنــاصب الــعــلــيــا اJــذكــورة في اJـاداJـادّة ة 
اجلدول أعالهq �نصب عال واحد على مستوى كل مديرية

والئية لألشغال العمومية.
اJـاداJـادّة ة 3 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 22

يونيو سنة 2011.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اJالية وزير اJالية
كر² جوديكر² جودي

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

18 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3640
20 يوليو  سنة  يوليو  سنة  2011 م م

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 20 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1432
اJاJـوافق وافق 22  ي  يـونونـيــــو سو سـنـة ة q  q2011  يــحـدد تـخــصـصـاتيــحـدد تـخــصـصـات
الــــتـــوظــــيف والــــتـــرقــــيـــة لـألسالك اخلـــاصــــة بـــاإلدارةالــــتـــوظــــيف والــــتـــرقــــيـــة لـألسالك اخلـــاصــــة بـــاإلدارة

اJكلفة بالتجارةاJكلفة بالتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير التجارة


