
العدد العدد 18
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 18  جمادى الثانية  جمادى الثانية عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 8 أبريل سنة  أبريل سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtY بئر مراد رايسt ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قوان%قوان%
قانون رقم 15-07 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 اHوافق 2 أبريل سنة t2015 يتضمن تسوية اHيزانية لسنة 2012...
قــانــون رقم 15-08 مـؤرخ في 12 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1436 اHـوافق 2 أبــريـل ســنـة t2015 يــعـدل ويــتــمـم الـقــانــون رقم 11-01
اHؤرخ في 11 ربيع الثاني عام  1422 اHوافق 3 يوليو سنة 2001  واHتعلق بالصيد البحري وتربية اHائيات.............

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 15 -98 مـؤرّخ في 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1436 اHـوافق 4 أبــريـل ســنـة t2015 يـعــدل ويــتــمم اHــرسـوم
الـــتــنــفـــيــذي رقم 91-65 اHـــؤرخ في 15 شـــعــبــان عــام 1411 اHـــوافق 2 مــارس ســـنـــة 1991 واHـــتــضـــمن تــنـــظــيـم اHـــصــالـح
اخلارجيـة ألمــالك الدولـة واحلفظ العقاري.......................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-99 مـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1436 اHـوافـق 4 أبـريـل سـنة t2015 يـتـضـمـن نـقل مـقــر اHـعـهـد
الوطني للتكويـن اHتخصص لألسـالك اخلاصـة بإدارة الشـؤون الدينيـة واألوقـاف باجلزائر....................................
مرسوم تـنفيذي رقم 15-100 مؤرخ في 14 جمادى الـثانية عام 1436 اHوافـق 4 أبريل سنة t2015 يتضـمـن نقل مقـر اHدرسة
الوطنية لتكوين وحتسY مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينيـة واألوقـاف.......................................................
مرسوم تنفيذي رقم 15 -101 مؤرّخ في  14 جمادى الثانية عام 1436 اHوافـق 4 أبريل سنة t2015  يتضمن إنشـاء مؤسسات
متخصصة في حماية الطفولة واHراهقة.........................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 15-102 مؤرّخ في 14 جـمادى الـثـانيـة عام 1436 اHوافـق 4 أبريـل سنة t2015 يتـمـم قـائمـــة اHؤسـسـات
الـعـمـومـيـة لـلصـحــة اجلـواريــة اHـلـحــقــــة بـاHـرســـوم الـتـنــفــيـذي رقـم 07-140 اHــؤرخ فـي 2 جـمــادى األولــى عـام 1428
اHوافـق 19 مـايـــو سـنـة 2007 واHـتضـمـن إنـشــاء اHـؤسـسات الـعـمـوميـة االسـتشـفـائيـة واHـؤسـسات الـعـمومـيـة للـصـحة
اجلوارية وتنظيمها وسيرها.........................................................................................................................

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء 
مصالح الوزير األومصالح الوزير األوّل

قــــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرّخ في 4  جــمــــادى األولـى عـــام 1436 اHـوافق 23 فــبــرايــر ســنــة t 2015 يـــحــدّد قــائــمـــة صــفــقــــات
الدّراسـات واخلدمـات اHعفــاة مـن كفالة حسن التنفيذ....................................................................................

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قرار مؤرّخ في 30 محـرم عام 1436 اHوافق 23 نوفمـبر سنة t2014 يـتضـمن تعديل الـقرار اHؤرّخ في 16 جـمادى الـثانـية عام
1432 اHـوافق 19 مــايــو ســنـة 2011 واHـتــضــمـن إنــشــاء الــلّــجــان اHــتــســاويــة األعـضــاء اخملــتــصــة بــاألسـالك الــدبــلــومــاســيـة

والقنصلية لدى وزارة الشّؤون اخلارجية........................................................................................................

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قــرار مـؤرّخ في 6  ذي الــقـعــدة عـام 1435 اHـوافق أوّل  ســبــتــمـبــر ســنـة t2014 يـحــدّد تــسـعــيــرات الـشــراء اHــضـمــونــة وشـروط
تطبيقها بالنسبة للكهرباء اHنتجة عن طريق اHنشآت اHستعملة لفرع اإلنتاج اHشترك......................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 29 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اHـوافق 24 سـبـتـمـبـر سـنة t2014 يـحـدّد الـتــنـظـيم الـداخـلي لـلـمـركـز
الوطني للدراسات والبحث في احلركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954...........................................................
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 4 محـرم عام 1436 اHوافق 28 أكـتـوبر سـنة t2014 يحـدد اHواصـفـات التـقنـية لـلوحـة ووسائل
التعريف اجملسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية اHؤسسات واألماكن واHباني العمومية...........................................
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 4 مـحـرم عـام 1436 اHـوافق 28 أكــتـوبـر سـنـة t2014 يـحـدد مــكـونـات وكـيـفـيــات مـعـاجلـة مـلف
اقتراحات تسمية اHؤسسات واألماكن واHباني العمومية أو إعادة تسميتها........................................................
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 4 محـرم عام 1436 اHـوافق 28 أكـتـوبر سـنة t2014 يحـدد الـنـظام الـداخـلي الـنـموذجي لـلـجـنة
الوالئية لتسمية اHؤسسات  واألماكن واHباني العمومية أو إعادة تسميتها.........................................................
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قوانيـنقوانيـن
قـانون رقم قـانون رقم 15-07 مؤرخ في  مؤرخ في 12 جمـادى الثانـية عام  جمـادى الثانـية عام 1436
اHـــــوافق اHـــــوافق 2 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــة t t2015 يــــتـــــضــــمـن تــــســـــويــــةيــــتـــــضــــمـن تــــســـــويــــة

اHيزانية لسنة اHيزانية لسنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بــنـــاء عــلى الــدســـتــورt ال ســيـــمــا اHــواد  119  و120

tو122 و126 و160 و162 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 80-04 اHــــؤرخ في 14
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1400 اHـــوافق أول مـــارس ســـنـــة 1980
واHـــتـــعـــلـق �ـــمـــارســـة وظـــيـــفـــة اHـــراقـــبـــة من قـــبل اجملـــلس

tالشعبي الوطني
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

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

tتممHعدل واHا tباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

tتممHعدل واHا tاحملاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

  tتممHعدل واHا tتعلق باحملروقاتHوا
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

t2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

t2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا
tوبعد استشارة مجلس احملاسبة -

  tوبعد رأي مجلس الدولة -
tانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : قـــــــدر مــــــبــــــلـغ اإليــــــرادات واحلــــــواصل
واHـداخــيل اHـطــبـقـة عــلى الـنــفـقـات الــنـهـائــيـة لــلـمـيــزانـيـة

الـعامـة لـلـدولـة اHسـجـلـة إلى غـاية 31 ديـسـمبـر سـنة 2012
بـــثـالثـــة آالف وثـــمــــا�ـــائـــة وأربــــعـــة ماليــــيـــر وأربـــعــــمـــائـــة
وخمسة وخمسـY مليونا وسبعة وعشرين ألفا وستمائة
وتـــســـعـــة وتـــســـعـــY ديـــنــــارا وســـبـــعـــة وســـتـــY ســـنـــتـــيـــمـــا
(3.804.455.027.699,67 دج) طـــــــبــــــقـــــــا لـــــــلـــــــتــــــوزيـعt حـــــــسب
طــــبـــيــــعـــتــــهــــاt الـــوارد فـي اجلـــدول "أ" مـن قـــانــــون اHـــالــــيـــة

التكميلي لسنة 2012.

اHاداHادّة ة 2 :  : حددت الـنتائج الـنهائـية لنـفقات اHـيزانية
الــعـامـة لـلــدولـة لـسـنـة 2012 �ـبـلغ سـبــعـة آالف وثالثـمـائـة
Yوخــمــســـة وســبــعــ Yمــلـــيــارا ومــائــتـــ Yوأربـــعــة وســبـــعــ
مـليونـا وخمـسمائـة وتسعـة وستـY ألفا وسـتمـائة وثالثة
وثالثـــــــــY ديـــــــــنـــــــــارا واثـــــــــنـــــــــY وثـالثــــــــY ســـــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــمــــــــا

(7.374.275.569.633,32 دج)t حيث يخصص منه :
- أربـعــة آالف  وسـتــمــائـة وواحــد وتـســعــون مـلــيـارا
وثالثــمـائـة واثـنـان وأربــعـون مـلـيــونـا وسـتـمــائـة وخـمـسـة
وثمانون ألفا وثـما�ائة وخمسة وسبعون دينارا وأربعة
سـنـتـيـمات (4.691.342.685.875,04 دج) لنـفـقـات التـسـيـير
مــوزعـة حــسب الـوزارات طــبـقــا لـلــجـدول "ب" مـن قـانـون

t2012  الية التكميلي لسنةHا
- ألــــفـــــان وثالثـــــمـــــائــــة وتـــــســــعـــــون مــــلـــــيــــارا وثـالثــــة
وسبعـون مليـونا وثالثمـائة وثالثة عـشر ألفـا وخمسـمائة
وتــــــســــــعــــــة وتــــــســــــعــــــون ديــــــنـــــــارا وســــــتــــــة ســــــنــــــتــــــيــــــمــــــات
(2.390.073.313.599,06 دج) لنـفقـات التـجهـيز (مـساهـمات
نهـائـيـة) مـوزعة حـسب الـقـطـاعـات طبـقـا لـلـجدول "ج" من

t2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- مـــائـــتـــان واثـــنـــان وتـــســـعـــون مـــلـــيـــارا وثـــمـــا�ـــائــة
وتــســعــة وخــمـســون مــلــيــونـا وخــمــســمــائـة وســبــعــون ألــفـا
ومـــائــــة وتـــســــعـــة وخــــمـــســــون ديـــنــــارا واثـــنــــان وعـــشـــرون
سنتيما (292.859.570.159,22 دج) للنفقات غير اHتوقعة.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : بـــلغ الـــعـــجـــز الــنـــهـــائي اخلـــاص بـــعــمـــلـــيــات
اHـيـزانيـة لسـنة 2012 واخملـصص Hتـاح ومكـشوف اخلـزينة
ثالثة آالف وخـمسـمائـة وتـسعـة وستـY ملـيارا وثـما�ـائة
وعــشـــرين مـــلــيـــونـــا وخــمـــســمـــائـــة وواحــدا وأربـــعــY ألـــفــا
Yديـــنـــارا وخـــمـــســـة وســـتـــ Yوتـــســـعـــمـــائــــة وثالثـــة وثالثــــ

سنتيما (3.569.820.541.933,65 دج).

اHاداHادّة ة 4 :  : تخصص فوائـد احلسابات اخلاصة للخزينة
اHـصـفــاة أو اHـقـفـلــة اHـسـجــلـة إلى غـايـة 31 ديــسـمـبــر سـنـة
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- واحدا وتـسعـY مـليـارا وثمـانيـة وأربـعY مـليـونا
Yدينـارا واثن Yألفا وتـسعـ Yوأربـعمائـة وسبـعة وتـسعـ
وثــمـانــY سـنـتــيـمـا (91.048.497.090,82 دج) فـيــمــا يـتــعـلق
tبالتغير اإليجابي الصافي ألرصدة حسابات االقتراض

- ثالثة ماليـيـر وخمـسة وتـسعـY مـليـونا وثـما�ـائة
Yديـنارا واثـن Yألـفـا وأربعـمـائة وسـبعـ Yوسـتـة وخمـس
وتــســعــY ســنــتــيــمـا (3.095.856.470,92 دج) فــيــمــا يــتــعــلق

بالتغير الصافي السلبي ألرصدة حسابات اHساهمة.

7 :  : يــــحـــدد الـــعـــجــــز اإلجـــمـــالي حلــــســـاب مـــتـــاح اHــاداHــادّة ة 
Yومـكشـوف اخلزيـنة لـسنة 2012 �ـبلغ خـمسـمائـة وأربع
مــلـيــارا وســبــعــمــائــة وســبــعــة ماليــY وتــســعــمـائــة وثـالثـة
وأربــعــY ألــفـا وخــمــســمــائـة وثـالثـة دنــانــيــر واثــني عــشـر

سنتيما (540.707.943.503,12 دج).

اHاداHادّة ة 8 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 2 أبريل سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

2012 الـتي تــقـدر �ــبـلغ ألف وســبـعـمــائـة وأربـعــة ماليـيـر

وسـبـعـمـائـة وثالثـة وسـبـعـY مـلـيـونـا وثـمـا�ـائـة وثـمـانـية
آالف وثــــمـــا�ــــائــــة وخـــمــــســــة وســـبــــعـــY ديــــنــــارا وســـبــــعـــة
وخــمـــســY ســـنــتـــيــمــا (1.704.773.808.875,57 دج) حلـــســاب

متاح ومكشوف اخلزينة.

5 :  : تــخــصص اخلــســائــر الــنــاجــمــة عن تــســيــيــر اHـاداHـادّة ة 
عـمـليـات دين الـدولة اHـسـجلـة إلى غـاية 31 ديـسـمبـر سـنة
2012 الـــتـي تـــقـــدر �ــــبـــلغ مـــائــــة وواحـــد وثالثــــY مـــلـــيـــارا

Yمـلـيـونــا وخـمـسـمــائـة وتـسـعـ Yوأربـعـة وثالثــ Yومـائــتـ
ألفـا وثالثمـائة وثـمـانيـة دنانـير (131.234.590.308,00 دج)

حلساب متاح ومكشوف اخلزينة.

6 :  : بلـغت الـتغـيـرات الصـافـية اخملـصـصة Hـتاح اHاداHادّة ة 
ومكشوف اخلزينة للسنة اHالية 2012 :

- ألفـا وثالثمائـة وواحدا وسـتY ملـيارا وأربعـمائة
وتـسـعة وعـشرين مـلـيونـا وسـتة وعـشرين ألـفـا وثالثمـائة
وواحـــــــــد ديــــــــنـــــــــار واثـــــــــنــــــــY وعـــــــــشــــــــريـن ســـــــــنـــــــــتــــــــيـــــــــمــــــــا
(1.361.429.026.301,22 دج) فـــــيـــــمـــــا يـــــتـــــعـــــلق بـــــالـــــتـــــغـــــيــــر

tاإليجابي الصافي ألرصدة احلسابات اخلاصة للخزينة

اإليرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة اإليرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2012
اجلدول "أ"اجلدول "أ"

إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية
تقديرات قانونتقديرات قانون
اHالية التكميلياHالية التكميلي

اإلجنازاتاإلجنازات
اإلجنازاتاإلجنازات

بـ بـ %
الفارقالفارق

بـ بـ %القيمةالقيمة

1. اHوارد العادية. اHوارد العادية

1.1 اإليرادات اجلبائية اإليرادات اجلبائية

001-201 حاصل الضرائب اHباشرة

002-201 حاصل التسجيل والطابع

003-201 حــــــــــاصـل الـــــــــرســـــــــوم عــــــــــلى
األعمال

(مـنــهـا الـرسم عــلى الـقـيـمــة اHـضـافـة
على  اHنتوجات اHستوردة)

004-201 حــــــاصـل الـــــــضــــــرائـب غــــــيــــــر
اHباشرة

005-201 حاصل اجلمارك

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1)

757.850.000.000,00

43.770.000.000,00

615.540.000.000,00

330.200.000.000,00

2.000.000.000,00

232.580.000.000,00

1.651.740.000.000,00

862.903.725.725,78

56.093.843.165,97

653.235.321.378,22

377.736.358.460,72

2.002.800.349,02

336.975.544.124,55

1.911.211.234.743,54

113,86

128,16

106,12

114,40

100,14

144,89

115,71

105.053.725.725,78

12.323.843.165,97

37.695.321.378,22

47.536.358.460,72

2.800.349,02

104.395.544.124,55

259.471.234.743,54

13,86

28,16

6,12

14,40

0,14

44,89

15,71

 بالدينار (دج) بالدينار (دج)
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اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية
تقديرات قانونتقديرات قانون
اإلجنازاتاإلجنازاتاHالية التكميلياHالية التكميلي

اإلجنازاتاإلجنازات
بـ بـ %

الفارقالفارق
بـ بـ %القيمةالقيمة

1-2 اإليرادات العادية اإليرادات العادية

006-201 حــــــــــــــــــــــــــــــــاصـــل دخـــل األمـــالك
الوطنية

007-201 احلـــــــــــواصـل اخملـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــفــــــــــة
للميزانية

008-201 اإليرادات النظامية

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (2)

1-3 اإليرادات األخرى اإليرادات األخرى

012-201 إيرادات استثنائية

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العادية مجموع اHوارد العادية 

2. اجلباية البترولية. اجلباية البترولية

011-201 اجلباية البترولية

اجملــــــمـــــوع الــــــعـــــام لـإليـــــرادات خـــــارجاجملــــــمـــــوع الــــــعـــــام لـإليـــــرادات خـــــارج
األموال اخملصصة للمساهماتاألموال اخملصصة للمساهمات

األموال اخملصصة للمساهمات

اجملموع العام لإليراداتاجملموع العام لإليرادات

19.000.000.000,00

54.300.000.000,00

0,00

73.300.000.000,00

225.000.000.000,00

225.000.000.000,00

1.950.040.000.000,00

1.519.040.000.000,00

3.469.080.000.000,00

3.469.080.000.000,00

25.693.967.706,18

49.971.251.862,15

61.213.592,00

75.726.433.160,33

298.477.359.795,80

298.477.359.795,80

2.285.415.027.699,67

1.519.040.000.000,00

3.804.455.027.699,67

3.804.455.027.699,67

135,23

92,03

103,31

132,66

132,66

117,20

100,00

109,67

109,67

6.693.967.706,18

4.328.748.137,85-

61.213.592,00

2.426.433.160,33

73.477.359.795,80

73.477.359.795,80

335.375.027.699,67

0,00

335.375.027.699,67

0,00

335.375.027.699,67

35,23

7,97-

3,31

32,66

32,66

17,20

9,67

9,67

توزيع االعتمادات واالستهالكات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات واالستهالكات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2012  حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية
اجلدول "ب"اجلدول "ب"

بالدينار (دج)بالدينار (دج)

الوزاراتالوزارات

اعتمادات سنة اعتمادات سنة 2012

نسبنسب
االستهالكاالستهالك

الفوارق بالقيمةالفوارق بالقيمة
اHستهلكةاHستهلكة اHراجعةاHراجعة

رئاسة اجلمهورية

مصالح الوزير األول

12.577.574.000,00

2.447.889.000,00

64,17

79,56

4.519.926.751,03

970.981.262,09

قانون اHاليةقانون اHالية
التكميليالتكميلي

لسنة لسنة 2012

12.616.204.000,00

4.750.879.000,00

8.096.277.248,97

3.779.897.737,91

 بالدينار (دج) بالدينار (دج)
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اجلدول "ب" (تابع)اجلدول "ب" (تابع)
بالدينار (دج)بالدينار (دج)

الوزاراتالوزارات

اعتمادات سنة اعتمادات سنة 2012

نسبنسب
االستهالكاالستهالك

الفوارق بالقيمةالفوارق بالقيمة
اHستهلكةاHستهلكة اHراجعةاHراجعة

الدفاع الوطني

الــداخــلـيــة واجلـمــاعـات
احمللية

الشؤون اخلارجية

العدل

اHالية

الطاقة واHناجم

اHوارد اHائية

االســـــــــــــــــــتــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــراف
واإلحصائيات

الـصـناعـة واHؤسـسات
الــــــــــــــــصـــــــــــــــــغــــــــــــــــيــــــــــــــــرة
واHـتــوسـطـة وتـرقـيـة

االستثمار

التجارة

الــــــشـــــؤون الـــــديــــــنـــــيـــــة
واألوقاف

اجملاهدين

الــتــهــيــئــة الــعــمــرانــيـة
والبيئة 

النقل

التربية الوطنية

الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة
الريفية

723.123.173.000,00

629.343.771.000,00

30.035.600.000,00

75.725.532.000,00

104.196.257.000,00

31.783.386.000,00

50.291.662.000,00

961.428.000,00

4.395.874.000,00

22.189.764.000,00

29.630.963.000,00

191.635.982.000,00

3.407.118.000,00

28.387.232.000,00

778.093.508.000,00

242.383.415.000,00

99,71

88,29

93,97

88,28

80,91

94,90

91,39

86,81

76,88

77,75

96,68

109,65

64,62

86,89

95,23

85,02

1.994.249.596,91

99.599.723.960,32

2.130.422.519,05

9.256.135.418,21

20.328.218.369,79

1.649.205.703,47

4.332.087.606,69

135.156.376,90

1.479.025.126,77

5.000.528.764,86

1.129.463.887,37

-21.728.005.665,90

1.223.186.038,66

3.723.176.060,84

44.668.721.116,93

36.850.461.294,44

قانون اHاليةقانون اHالية
التكميليالتكميلي

لسنة لسنة 2012

694.787.200.000,00

850.768.907.000,00

35.319.679.000,00

78.973.044.000,00

106.466.925.000,00

32.351.386.000,00

50.291.662.000,00

1.024.428.000,00

6.395.874.000,00

22.477.014.000,00

34.034.163.000,00

225.182.925.000,00

3.457.118.000,00

28.398.954.000,00

935.855.553.000,00

246.071.931.000,00

692.792.950.403,09

751.169.183.039,68

33.189.256.480,95

69.716.908.581,79

86.138.706.630,21

30.702.180.296,53

45.959.574.393,31

889.271.623,10

4.916.848.873,23

17.476.485.235,14

32.904.699.112,63

246.910.930.665,90

2.233.931.961,34

24.675.777.939,16

891.186.831.883,07

209.221.469.705,56
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اجلدول "ب" (تابع)اجلدول "ب" (تابع)
بالدينار (دج)بالدينار (دج)

الوزاراتالوزارات

اعتمادات سنة اعتمادات سنة 2012

نسبنسب
االستهالكاالستهالك

الفوارق بالقيمةالفوارق بالقيمة
اHستهلكةاHستهلكة اHراجعةاHراجعة

األشغال العمومية

الـــــصـــــحـــــة والـــــســـــكـــــان
وإصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح

اHستشفيات

الثقافة

االتصال

الــســيــاحــة والــصــنــاعـة
التقليدية

الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـم الـــــــعـــــــالي
والبحث العلمي

البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال

العالقات مع البرHان

الـــتـــكــــوين والـــتــــعـــلـــيم
YهنيHا

السكن والعمران

الـــــــعــــــمـل والــــــضـــــــمــــــان
االجتماعي

الــــتـــــضــــامـن الــــوطـــــني
واألسرة

الـــــــصــــــيـــــــد الــــــبـــــــحــــــري
واHوارد الصيدية

الشباب والرياضة

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

التكاليف اHشتركةالتكاليف اHشتركة

اجملموعاجملموع  العام العام

12.342.022.000,00

404.945.348.000,00

19.618.095.000,00

11.285.813.000,00

4.289.735.000,00

277.173.918.000,00

3.927.269.000,00

228.806.000,00

49.132.325.000,00

18.204.576.000,00

249.250.734.000,00

165.845.327.000,00

2.647.204.000,00

36.141.213.000,00

4.215.642.513.000,00

709.467.962.000,00

4.925.110.475.000,00

74,40

99,76

83,12

99,12

69,24

99,79

85,89

69,61

98,63

94,41

99,24

99,09

79,72

89,55

94,90

102,26

95,25

3.162.649.108,79

988.059.738,03

4.379.481.214,90

147.923.060,91

1.322.960.099,26

596.676.232,97

576.591.841,43

90.433.496,04

808.688.992,80

1.037.237.189,01

2.048.021.760,68

1.603.037.114,79

542.579.451,42

4.591.715.096,80

239.158.718.586,26

-5.390.929.461,30

233.767.789.124,96

قانون اHاليةقانون اHالية
التكميليالتكميلي

لسنة لسنة 2012

12.354.922.000,00

405.210.216.000,00

25.948.009.000,00

16.879.194.129,00

4.300.735.000,00

279.716.434.000,00

4.086.269.000,00

297.528.000,00

58.939.739.000,00

18.570.096.000,00

268.623.695.000,00

176.329.783.000,00

2.675.772.000,00

43.924.157.000,00

4.687.080.395.129,00

238.030.079.871,00

4.925.110.475.000,00

9.192.272.891,21

404.222.156.261,97

21.568.527.785,10

16.731.271.068,09

2.977.774.900,74

279.119.757.767,03

3.509.677.158,57

207.094.503,96

58.131.050.007,20

17.532.858.810,99

266.575.673.239,32

174.726.745.885,21

2.133.192.548,58

39.332.441.903,20

4.447.921.676.542,74

243.421.009.332,30

4.691.342.685.875,04
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توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2012 حسب القطاعات حسب القطاعات
اجلدول "ج"اجلدول "ج"

بالدينار (دج)بالدينار (دج)

القطاعاتالقطاعات
بـ بـ %

فوارق االعتماداتفوارق االعتمادات االعتمادات اHعبأةاالعتمادات اHعبأة
لسنة لسنة 2012

االعتمادات اHراجعةاالعتمادات اHراجعة
 قانون اHالية قانون اHالية
التكميليالتكميلي

الصناعة

الفالحة والري

دعم اخلدمات اHنتجة

اHــــنــــشـــآت الــــقــــاعــــديـــة
االقتصادية واإلدارية

التربية والتكوين

اHــــنــــشـــآت الــــقــــاعــــديـــة
االجتماعية والثقافية

دعـم احلــــــــصـــــــــول عـــــــــلى
السكن

مواضيع مختلفة

اخملــــطــــطـــات الــــبـــلــــديـــة
للتنمية

اجملـــــــــمـــــــــوع الـــــــــفــــــــــرعياجملـــــــــمـــــــــوع الـــــــــفــــــــــرعي
لالستثمارلالستثمار

دعــم الـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاط
االقــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــادي
(تــــــــــخـــــــــــصــــــــــيــــــــــصــــــــــات
حلسابـات  التخصيص
اخلـــــاصـــــة وتــــــخـــــفـــــيض

نسبة الفوائد)

الــبــرامـج الــتــكــمــيــلــيـة
لفائدة الواليات

احــــتـــيــــاطـي لـــنــــفــــقـــات
غير متوقعة 

اجملـــــــــمـــــــــوع الـــــــــفــــــــــرعياجملـــــــــمـــــــــوع الـــــــــفــــــــــرعي
للعمليات برأس اHالللعمليات برأس اHال

مــــجـــــمــــوع مــــيـــــزانــــيــــةمــــجـــــمــــوع مــــيـــــزانــــيــــة
التجهيزالتجهيز

15.567.000.000,00

301.257.000.000,00

20.329.870.000,00

997.055.111.000,00

133.624.000.000,00

92.970.500.000,00

230.550.000.000,00

200.000.000.000,00

94.135.107.000,00

2.085.488.588.000,00

616.063.100.000,00

58.864.893.000,00

60.000.000.000,00

734.927.993.000,00

2.820.416.581.000,00

 6,74-

21,58

20,84

24,62

2,95

11,00

5,47

4,13

3,11

16,54

11,15

-

100,00

11,21

15,26

1.150.000.000,00-

64.104.592.424,00

4.684.070.000,00

243.699.583.853,19

3.378.690.000,00

13.733.376.200,94

13.823.184.926,71

8.491.608.996,10

3.731.297.000,00

354.496.403.400,94

75.420.100.000,00

-

426.764.000,00

75.846.864.000,00

430.343.267.400,94

االعتماداتاالعتمادات
اHصادق عليهااHصادق عليها
قانون اHاليةقانون اHالية
التكميليالتكميلي

17.067.000.000,00

297.020.329.000,00

22.475.981.000,00

989.825.232.000,00

114.650.000.000,00

124.817.500.000,00

252.673.500.000,00

205.377.689.000,00

119.847.886.000,00

2.143.755.117.000,00

676.234.700.000,00

-

426.764.000,00

676.661.464.000,00

2.820.416.581.000,00

18.217.000.000,00

232.915.736.576,00

17.791.911.000,00

746.125.648.146,81

111.271.310.000,00

111.084.123.799,06

238.850.315.073,29

196.886.080.003,90

116.116.589.000,00

1.789.258.713.599,06

600.814.600.000,00

-

-

600.814.600.000,00

2.390.073.313.599,06

بالقيمةبالقيمة
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قـانون رقم قـانون رقم 15-08  مؤرخ في مؤرخ في 12 جمـادى الثانـية عام  جمـادى الثانـية عام 1436
اHـوافق اHـوافق 2 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة t t2015 يـعـدل ويــتـمم الــقـانـونيـعـدل ويــتـمم الــقـانـون
رقم رقم 01-11 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 11 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1422
اHــــوافق اHــــوافق 3 يـــولـــيـــو ســـنـــة  يـــولـــيـــو ســـنـــة 2001  واHـــتـــعــــلق بـــالـــصـــيـــدواHـــتـــعــــلق بـــالـــصـــيـــد

البحري وتربية اHائيات.البحري وتربية اHائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية

- بـنــاء عــلى الــدسـتــور ال ســيـمــا اHـواد 17 و18 و119
tو120 و122 و125 (الفقرة 2) و126 منه

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 07-95 اHـؤرخ
في  29 صــــفـــــر عــــام 1428 اHـــــوافق 19 مــــارس ســـــنــــة 2007
واHــتـضـمن الــتـصــديق عـلى اتـفــاق حـفظ حــوتـيـات الــبـحـر
األســود والــبـحــر األبــيض اHـتــوسطt واHــنــطـقــة األطــلـســيـة

t1996 وقع �وناكو في 24 نوفمبر سنةHا tتاخمةHا

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

tتممHعدل واHا tتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

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

tتممHعدل واHا tتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

tبحماية التراث الثقافي

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اHــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

tائياتHتعلق بالصيد البحري وتربية اHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

tتممHعدل واHا tتعلق بتطوير االستثمارHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

tستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

tبحماية الساحل وتثمينه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

tواقع السياحيةHناطق التوسع وا�

- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

tتممHعدل واHا tنافسةHبا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

tستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-12 اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

tتممHعدل واHا tياهHتعلق باHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

tدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا

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

tستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

tبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

tباجلمعيات

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلق بالواليةHوا

tوبعد رأي مجلس الدولة -

tانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه  :يصدر القانون اآلتي نصه  :

اHــــاداHــــادّة األولى  : ة األولى  : يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتـتــمـيم بــعض أحـكــام الـقــانـون رقم 01-11 اHـؤرخ في 11
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3  يــــولــــيـــو ســــنـــة 2001

واHتعلق بالصيد البحري وتربية اHائيات.

2 : : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اHـادة 2 من الــقــانــون اHـاداHـادّة ة 
رقم 01-11 اHـؤرخ في 11 ربـيع الـثـانـي عام 1422 اHـوافق

3 يوليو سنة 2001 واHذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اHادة 2 : ........................................................

....................... (بدون تغيير) ........................
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مــعــدات الــصــيـد : مــعــدات الــصــيـد : مــجــمـوع الــتــجــهـيــزات والــشــبـاك
واآلالت وعـنـاصـر جــهـاز قـنص أو الـتــقـاط أو جـمع اHـوارد

البيولوجية.

مــوقع الــرســو :مــوقع الــرســو : اجلــزء من الـــشــاطئ الـــتــابع لألمالك
الــعــمــومــيــة الـــبــحــريــةt مــهـــيــأ ومــجــهــزا لـــنــشــاط الــصــيــد

احلرفي.

اHرجان اHصناHرجان اHصنّع :ع : هو اHرجان اHصنوع واحملوّل :
tفي شكل كرة مثقوبة ومركبة في اخليط -

tفي شكل برميل مثقوب ومركب في اخليط -
tفي شكل كتلة صلبة مثقوبة ومركبة في اخليط -

 tفي شكل قطعة مصقولة -
- قطعة مشكلة ومنحوتة.

الصـيـد الـبـحـري اHـسؤول : الصـيـد الـبـحـري اHـسؤول : هـو االسـتـغالل الـعقالني
لـلـمـوارد الـصـيـديـة بـطـريـقـة تـضـمن د�ـومـتـهـا وتـقـلل من

تأثير نشاط الصيد البحري على البيئة.
.................. (الباقي بدون تغيير) .................".

اHاداHادّة ة 3 :  : تتمم أحكام القانون رقم 01-11 اHؤرخ في
 11 ربـيـع الــثــانـي عــام 1422 اHـوافق 3 يــولـيــو ســنـة2001

واHذكور أعالهt �ادة 3 مكرر حترّر كما يأتي :

"اHادة 3 مكرر: يرتكز اسـتغالل اHوارد البـيولوجية
الـبــحـريــة في اHـيـاه اخلــاضـعــة لـلـقــضـاء الـوطــني وحـفــظـهـا

واحملافظة عليها على :
- الـصـيـد الــبـحـري اHـسـؤول لــلـمـوارد الـبــيـولـوجـيـة

tYستدامHلضمان حفظها وتسييرها ا

- تــأســيس مـــصــايــد أســمــاك مــهــيــأة لــتــرقــيــة تــنــوع
اHـــوارد الـــبــيـــولـــوجـــيـــة وتــوافـــرهـــاt بـــضـــمــان جـــهـــد صـــيــد
يـــتــــنـــاسب مـع قـــدرة إنـــتــــاج هـــذه اHـــوارد واســــتـــعـــمــــالـــهـــا

tستدامHا

- البـحث عن اHـعـطـيـات وجـمـعهـا لـتـحـسـY اHـعارف
tالعلمية والتقنية حول مصايد األسماك

- اHـراقبـة بالـتـنسـيق مع الـسلـطـات اHعـنيـة لـلسـهر
على أالّ تمس نشاطـات سفن الصيد باHـوارد البيولوجية

tوأوساطها

- مـــشــاركـــة مـــهـــنــيـي الــقـــطـــاع في عـــمـــلــيـــة صـــيـــاغــة
السـيـاسات اHـرتـبطـة بـالصـيـد البـحـري وتربـيـة اHائـيات

وكذا باألدوات اخلاصة بتطبيقها.

حتــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةt عــنـد احلـاجـةt عن
طريق التنظيم".

4 : : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اHـادة 6 من الــقــانــون اHـاداHـادّة ة 
رقم 01-11 اHـؤرخ في 11 ربـيع الـثـانـي عام 1422 اHـوافق

3 يوليو سنة 2001 واHذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اHــادة 6 : تـــعــمل الــدولــة في إطـــار اخملــطط الــوطــني
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيه فـي اHــادة 5 أعالهt عـــلـى تـــرقـــيـــة إدمــاج
نـشـاطـات الـصـيـد الـبــحـري وتـربـيـة اHـائـيـات مع تـفـضـيل
منح االمـتيـاز باHواقـع اHتواجـدة على الـساحلt وكـذا تلك
اHـتـواجـدة بـداخل الــوطنt إلنـشـاء مـوانئ ومالجئ الـصـيـد
البحري ومـواقع الرسوt وكل اHنشـآت األخرى وصناعات

الصيد البحري وتربية اHائيات.

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

اHاداHادّة ة 5 :  : تتمم أحكام القانون رقم 01-11 اHؤرخ في
 11 ربــيع الــثــانـي عـام 1422 اHــوافق 3 يــولــيــو ســنـة 2001

واHــذكــور أعـالهt بــاHــواد 6 مــكـــرر و6 مــكــرر1 و16 مــكـــرر
و16 مـــكــرر 1 و16 مـــكـــرر2  و16 مـــكــرر3  و16 مـــكــــــــرر4

و20 مكـرر و20 مكـرر1 و حترر كما يأتي : 

"اHــادة 6 مـــكــرر : : �ـــكن أن حتـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــرقـــيـــة
مـــنـــتـــوجــات الـــصـــيـــد الـــبــحـــري وتـــربـــيـــة اHــائـــيـــاتt عـــنــد

االقتضاءt عن طريق التنظيم.

اHــــادة 6 مـــــكــــرر 1 : يـــــحــــدد إنـــــشـــــاء مـــــواقع الـــــرســــو
وتسييرها وكيفيات استعمالها عن طريق التنظيم.

اHــادة 16 مـــكــرر :  يـــخـــضع تـــخـــطـــيط جـــهـــد الـــصـــيــد
tالـبـحـري وضـبطه وكـذا تـسـيـيـر مـناطق الـصـيـد الـبـحري
للمحافظة على اHوارد البيولوجية واستغاللها اHستدام.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHــادة 16 مــكــرر1 : تــعــد الــســـلــطــة اHــكــلـــفــة بــالــصــيــد
الــبــحــريt وتـــنــفــذ مــخــطــطــات تــهـــيــئــة مــصــايــد األســمــاك

وتسييرها.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHــادة 16 مـــكــرر2 : تــتـم اHــصـــادقــة عـــلى مـــخــطـــطــات
تهيئة مصايد األسماك وتسييرها  عن طريق التنظيم.

اHادة 16 مكرر3 : في إطار تخـطيط نشاطات تربية
اHــائــيــات وتــرقــيــتــهــاt تــنــشــأ مــنــاطق لــنــشــاطــات تــربــيــة
اHـائــيـات حتـدد مـعــاHـهـا ويـصــرح بـهـا وتــصـنف عن طـريق

التنظيم.
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اHـادة 16 مـكـرر4 : يــجب أن تــنـدرج تــهــيـئــة مــنـاطق
نـشاطـات تربـيـة اHائـيـات وتسـييـرهـا في إطار تـعـليـمات
مــخــطط الــتــهـيــئــة الــذي تــعـده الــســلــطـة اHــكــلــفـة بــالــصــيـد

البحري واHصادق عليه عن طريق التنظيم.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHـادة 20 مــكــرر: يــجب عــلى الــســفن اHــعــدة واجملــهـزة
لــلـصــيــد الــبــحــريt اســتــعــمــال مــعــلم حتــديــد اHـوقـعt وفــقـا

للشروط والكيفيات احملددة عن طريق التنظيم.

اHــادة 20 مــكــرر1 : �ــنـع كل فــعل يــهــدف إلى حتــويل
استعمال معلم حتديد اHوقع ويعيق سيره احلسن".

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تـــعــدل أحــكــام اHـــــادة 21 من الــقــانــون رقم
01-11 اHــــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1422 اHــــوافق 3

يوليو سنة 2001 واHذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اHادة 21 : تـتـم ¨ارسة تـربيـة اHائيـات على أساس
امـتـيـاز تعـده إدارة أمالك الـدولـة وتـسلّـمه اإلدارة اHـكـلـفة
بــالـصــيــد الــبــحــري اخملــتــصــة إقــلــيــمـيــاt مــقــابل دفـع إتـاوة

يحددها قانون اHالية. 

حتــدد شـــروط وكــيــفـــيــات مــنـح االمــتــيـــاز عن طــريق
التنظيم".

اHــاداHــادّة ة 7 : : تــعـــدل أحــكـــام اHــواد 24  و25 و 30 و31 و34
من الــقـانـون رقم 01-11 اHـؤرخ في 11 ربـيع الــثــاني عـام
1422 اHـوافق 3 يـولـيـو سـنـة 2001 واHـذكـور أعالهt وحترر

كما يأتي :

"اHادة 24 : �كن الوزير اHـكلف بالصيد البحري أن
يـرخص لـلـسـفن األجـنـبـيـة الـتي يـتم اسـتـغاللـهـا مـن طرف
أشــخــاص طــبــيــعــيـــY من جــنــســيــة أجــنــبــيــة أو من طــرف
أشـخـاص معـنويـY خـاضعـY لـلقـانون األجـنـبيt �مـارسة

الصيد العلمي. 

حتـدد شـروط مـنح رخـصـة الصـيـد الـعـلـمي في اHـياه
اخلاضعة للقضاء الوطني عن طريق التنظيم.

اHـادة 25 : ال تـمس أحـكـام اHـادة 24 أعاله بـحق حـرية
اHرور اHـعـترف به لـسفن الـصـيد األجـنبـيـة التي تـمارس
اHالحــة أو الـــراســيـــة بــصـــفــة مـــبــررة في اHـــيــاه اخلـــاضــعــة
للقـضاء الوطـنيt شريطـة أن تمـتثل هذه الـسفن للـقواعد
اHنصوص علـيها في التشريع اHعمول به وفي أحكام هذا

القانون والنصوص اHتخذة لتطبيقه.
.................... (الباقي بدون تغيير) .................

اHادة 30 : الصـيد الـساحـلي هو الـصيـد اHمارس في
اHـــيـــاه بـــالـــقــــرب من الـــســـواحل. ويـــشــــمل أيـــضـــا الـــصـــيـــد

احلرفي. 

حتــدد شـروط وكــيــفـيــات ¨ـارســة الـصــيــد الـســاحـلي
وكذا حدود مناطقه عن طريق التنظيم.

اHــادة 31 : الـــصـــيـــد في عـــرض الـــبـــحـــر هـــو الـــصـــيـــد
اHـمـارس فـيـمــا وراء مـنـطـقــة الـصـيـد الـســاحـلي إلى غـايـة

حدود اHياه اخلاضعة للقضاء الوطني. 

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

اHــــادة 34 : تـــــخــــصـص ¨ــــارســــة الـــــصــــيـــــد في عــــرض
الــبــحــر لــســفن الــصــيــد اجملــهــزة واHــعــدة طــبــقـا لــلــتــشــريع
والــتــنـــظــيم اHــعـــمــول بــهـــمــا في مــجـــال الــصــيـــد الــبــحــري

واألمن واHالحة البحرية.

حتـدد اHواصفات الـتقنيـة لسفن الصـيد اHرخص لها
�مارسة الصيد في عرض البحر عن طريق التنظيم". 

اHاداHادّة ة 8 :  : تتمم أحكام القانون رقم 01-11 اHؤرخ في
11 ربــيع الـــثــاني عــام 1422 اHــوافق 3 يــولـــيــو ســـنــة 2001

واHذكور أعالهt �ادة 35 مكرر حترر كما يأتي :

"اHـادة 35 مــكــرر: تـخــصص ¨ــارســة صـيــد األســمـاك
الكثيرة التـرحال للسفن احلاملة للراية اجلزائرية اجملهزة
واHعدة طبقا للـتشريع والتنظيم اHـعمول بهما في مجال

الصيد البحري واألمن واHالحة البحرية.

حتــــدد شـــروط وكـــيـــفــــيـــات ¨ـــارســـة هــــذا الـــنـــوع من
الصيد عن طريق التنظيم".

اHــاداHــادّة ة 9 : : تــعـــدل أحـــكـــام اHــادة 36 من الـــقـــانــون رقــم
01-11 اHــــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1422 اHــــوافق 3

يوليو سنة 2001 واHذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اHــــادة 36 : يـــــجب أن يــــتـم صــــيــــد اHـــــرجــــان بــــصــــفــــة
عقـالنيـة بـواسـطـة جتـهـيـزات وأنـظـمـة غوص مـالئمـة وفي

مناطق صيد معرّفة.

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

tوفي كل األحـوال tيـتــرتب عن مـنــاطق الـصــيـد هــذه
امـتياز �نح لألشخـاص الطبيـعيY من جنسـية جزائرية
ولألشخاص اHعنـويY اخلاضعY للقانون اجلزائريt تعده
tإدارة أمالك الـــــدولــــة الــــتـي تــــتـــــصــــرف حلــــســـــاب الــــدولــــة
وتـــســـلّـــمه اإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــصـــيـــد الـــبـــحـــري اخملـــتـــصـــة

إقليمياt مقابل دفع إتاوة يحددها قانون اHالية.
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حتــدد شـروط وكــيـفــيــات ¨ـارســة صــيـد اHــرجـان عن
طريق التنظيم".

اHـاداHـادّة ة 10 : : تــتـمـم أحـكــام الــقــانـون رقم 01-11 اHـؤرخ
في11 ربيع الـثـاني عام 1422 اHـوافق 3 يولـيو سـنة 2001
t2واد 36 مـكرر و36 مـكرر1 و36 مـكررHبا tذكـور أعالهHوا

وحترر كما يأتي :

"اHــادة 36 مــكــرر: يــتــعــY عــلـى ربــان ســفــيــنــة صــيــد
اHرجان:

tمسك سجل خاص بالغوص -

tصطادHرجان اHملء تصريح موجز خاص با -

- احترام احلصة السنوية اHرخص بها.

غيـر أنهt �ـكن جتـاوز احلـصة الـسـنويـة اHـرخص بـها
في حدود نسبة مائوية حتدد عن طريق التنظيم.

اHــادة 36 مــكــرر1 : ال يــرخص بـــتــصــديـــر اHــرجــان إالّ
مصنعا.

اHـادة 36 مــكــرر 2 : تــخــضع حــيــازة وحــركــة اHــرجـان
اخلـــام وشـــبه اHـــصــنـع لــســـنـــد يــبـــرر احلـــيــازة الـــقـــانــونـــيــة

والتتبع اخلاص به.

يـحـدد الـسـنـد اHـبـرر لـلـحـيـازة الـقـانـونـيـة لـلـمـرجـان
والتتبع اخلاص به عن طريق التنظيم". 

اHــاداHــادّة ة 11 :  : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 37 من الـــقـــانــون رقم
01-11 اHــــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1422 اHــــوافق 3

يوليو سنة 2001 واHذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اHــــادة 37 : يـــــتم اســــتــــغـالل الــــطــــحــــالـب الــــبــــحــــريــــة
واإلســفـــنــجـــيــات عـــلى أســـاس امــتـــيــاز تـــعــده إدارة أمالك
الدولـة وتسـلمه اإلدارة اHـكلـفة بـالصـيد الـبحـري اخملتـصة

إقليمياt مقابل دفع إتاوة يحددها قانون اHالية.

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

اHـاداHـادّة ة 12 :  : تــتـمـم أحـكــام الــقــانـون رقم 01-11 اHـؤرخ
في 11 ربيع الـثاني عام 1422 اHوافق 3 يولـيو سنة 2001
واHذكـور أعالهt �ـادتY 49 مـكرر  و49 مـكررt1 وحتـرران

كما يأتي :

tسـفـيــنـة  الـصـيـد ªعـلـى مـ tـادة 49 مـكـرر: تـمـنعHا"
حيازة أو اسـتعمـال بصفـة طوعـيةt مواد كـيميـائية أو أي
مــواد مــتـفــجـرةt ال ســيـمــا الـديــنــامـيت أو طــعـوم ســامـة أو

طــرق الــصــعق بــالـكــهــربــاءt والــتي من شــأنــهــا إضــعـاف أو
تــــســـكــــيــــر أو تـــدمــــيــــر أو إصـــابــــة اHــــوارد الـــبــــيــــولـــوجــــيـــة

واألوساط اHائية بعدوى.

اHادة 49 مكرر1 : تمنع حيـازة اHنتوجـات اHصطادة
بــواسـطـة كل اHـواد والــطـرق اHـذكـورة في اHـادة 49 مـكـرر
أعالهt أو نقلها أو مسافنتها أو إنزالها أو عرضها للبيع".

اHــاداHــادّة ة 13 : : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 53 من الـــقـــانــون رقم
01- 11 اHــؤرخ في 11 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1422 اHــوافق 3

يوليو سنة 2001 واHذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اHادة 53 : .......................................................

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

غير أنه �كن السـماح بصيد نـسبة من األنواع غير
الــنــاضــجــة أو الــتـي يــحــظــر صــيــدهـــاt في حــدود الــنــســبــة

اHائوية احملددة عن طريق التنظيم.

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

اHـاداHـادّة ة 14 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 63 من الـقـانون
رقم 01- 11 اHـؤرخ في 11 ربيع الـثـاني عام 1422 اHـوافق

3 يوليو سنة 2001 واHذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اHادة 63 : يجب على العـون احملرر للمحـضر القيام
بحـجـز مـنتـوجـات ومـعـدات الصـيـد الـبحـري و/أو تـربـية

اHائيات. 

ويـــجـب عـــلى الــــعـــــون احملـــرر لــــلـــمــــحـــضــــر الــــقـــيـــــام
بــتـوقــيـف ســفـن الــصـيــــد الـبــحــــري اHـعــنـيــة بــاخملـالــفـات
اHـذكـــورة فــي اHـادتـY 49 مـكـررt و49 مـكـرر1  إلى غـايـة

األمر �صادرتها من اجلهة القضائية اخملتصة".

اHـاداHـادّة ة 15 :  : تــتـمـم أحـكــام الــقــانـون رقم 01-11 اHـؤرخ
في 11 ربيع الـثاني عام 1422 اHوافق 3 يولـيو سنة 2001

واHـذكور أعـالهt �ـادة 67 مكررt وحترر كما يأتي :

"اHـادة 67 مــكــرر: في حـالــة عــدم احــتـرام أحــكــام هـذا
الـــقــانــون والـــنــصــوص اHــتـــخــذة لــتــطـــبــيــقهt يـــتم تــســريح
اHـنتـوج احلي اHـصـطـاد الـذي »  حـجـزه من طـرف األعوان

احملررين للمحاضرt فوراt عند معاينة اخملالفة".

اHـاداHـادّة ة 16 :  : تــعـدل بــعض أحــكــام الــبـاب الــثــالث عــشـر
من الـــقـــانـــون رقــم 01-11 اHــــــؤرخ في11 ربـــيع الـــثـــاني
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tـذكور أعــالهHـوافــق 3 يـولـيـو سـنــة 2001  واHعـام 1422 ا
وتتـمم باHواد 79  مكــرر و79 مكــرر1  و79 مكــرر2  و81
tمـكـــرر  و86 مـكـــرر  و89 مـكـرر و91 مـكـرر و102 مـكـرر

وحترر على النحو اآلتي:
"الباب الثالث عشر"الباب الثالث عشر

العقوباتالعقوبات
الفصل األولالفصل األول

العقوبات اHطبقة على الصيد البحري وتربية اHائياتالعقوبات اHطبقة على الصيد البحري وتربية اHائيات

اHــادّة 74 : يـــعــاقب بـــغــرامــة مـن مــائــتـي ألف ديــنــار
t(500.000 دج)  ( 200.000 دج ) إلى خـمـسـمـائة ألـف ديـنار
كل من يــبــيع أو يــقـوم بــتــحــويل مــلـكــيــة سـفــيــنــة لـلــصــيـد
البحري أو سفيـنة موجهة لتربـية اHائياتt دون تصريح
لـدى السلـطة اHـكلفـة بالـصيد الـبحـريt خرقا ألحـكام اHادة

45 من هذا القانون.

اHادّة 75 : يعـاقب بغـرامة من خـمسـمائـة ألف دينار
(500.000 دج)  إلــى مليون دينار ( 1.000.000 دج)t كل من
يـقــتـني أو يـسـتــورد سـفـيـنــة لـلـصـيــد الـبـحـري أو ســفـيـنـة
مـــوجـــهـــة لـــتــــربـــيـــة اHـــائـــيـــاتt دون تـــرخـــيـص مـــســـبق من
الـسلـطـة اHـكـلـفة بـالـصـيـد الـبحـريt خـرقـا ألحـكـام اHادة 46

من هذا القانون.

اHــادّة 76 : يـــعــاقب بـــغــرامــة مـن مــائــتـي ألف ديــنــار
t(500.000  دج) (200.000  دج)  إلى  خمـسمائـة ألف دينار
كـل من يــقــوم بــبــنــاء أو حتــويل أو تــغــيــيــر كــلي أو جــزئي
لــسـفــيــنــة لــلـصــيــد الــبــحــري أو سـفــيــنــة مــوجـهــة لــتــربــيـة
tـكلـفة بـالـصيـد البـحريHدون موافـقـة السـلطـة ا tـائيـاتHا

خرقا ألحكام اHادة 47 من هذا القانون.

اHــادّة 77 : يـــعــــاقب بـــغـــرامــــة من خـــمـــســــمـــائـــــة ألف
t(1.000.000 دج ) ديـنار (500.000 دج) إلــى ملـيــون ديـنار
كل مـن يـسـتـورد أو يـصـنع أو يـحـوز أو يـودع أو يـنـقل أو
يـعرض لـلبـيع مـعدات غـيـر منـصوص عـلـيهـا في الـتنـظيم
اHعمـول بهt باستـثناء تلك اHـوجهة للـصيد العـلميt خرقا

ألحكام اHادة 49 من هذا القانون.

اHـادّة 78 : يــعـاقب بــاحلـبـس من ثالثـة (3) أشــهــر إلى
سـتــة (6) أشــهـر و/أو بغـرامة من خـمـسمـائة ألف ديـنار
(500.000  دج)  إلى ملـيون دينار ( 1.000.000 دج)t كل من
يـستعمل في الـصيد البحـري معدات غيـر تلك اHنصوص
عـلـيـهـا في الـتشـريع والـتـنـظيـم اHعـمـول بـهـماt بـاسـتـثـناء

تلك اHستعملة في الصيد العلمي.

اHادّة 79 : يعـاقب باحلبــس من ثالثــة (3) أشهر إلى
سـتة (6) أشـهــر  و/أو بـغـرامـة من خـمـسـمـائـة ألف ديـنار

(500.000  دج)  إلى ملـيون دينار ( 1.000.000 دج)t كل من
�ارس الـصـيد الـبـحري دون تـسـجيلt خـرقـا ألحكـام اHادة

20 من هذا القانون. 

اHادة 79 مكرر:    يعاقب بغرامــة من خمسمائة ألف
دينـار (500.000  دج) إلــى مليون دينار (1.000.000 دج) :
- كل من ال يـجهز سفـينته اخلاصـة بالصيـد البحري
�ــعــلم حتـديــد اHـوقـع اHـنــصـوص عــلــيه في اHـادة 20 مـكـرر

tتخذة لتطبيقهHمن هذا القانون والنصوص ا
- كل من يلحق ضـرراt بأي شكل من األشـكالt �علم
حتـديد اHـوقع وكـذا بسـيـرهt طبـقـا ألحكـام اHادة 20 مـكرر1

من هذا القانون. 

اHــــادّة 79 مـــكـــرر1 : يــــعـــاقـب بـــغــــرامــــة مــن خــــمــــســـة
Yديـــــنـــــــار (5.000.000  دج ) إلـى عــــــشـــــرة مـاليـــــ Yماليـــــــــ
ديـنار (10.000.000 دج)t كل ربـان سفيـنة الـصيد الـبحري
التي حتمـل الراية األجـنبـية الـذي ثبـتت إدانته �ـمارسة
الصيد العلـمي في اHياه اخلاضعة لـلقضاء الوطنيt بدون
رخــصــة الــصــيــد اHــنــصــوص عــلــيـهــا فـي اHـادة  24 من هــذا

القانون.

اHــادّة 79 مـــكــرر2 : يــعـــاقـب بــغـــرامـــة من مـــائـــة ألف
t(200.000 دج) دينار (100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار
كل من �ــارس الـصـيـد الـتـرفـيــهيt خـرقـا ألحـكـام اHـادة 27

من هذا القانون.

اHادّة 80 : يعـاقب بغـرامة من خـمسـمائـة ألف دينار
( 500.000  دج)  إلى مـــلــيـــــون ديـــنــار ( 1.000.000 دج)t كل
من يـقـوم بـاســتـغالل الـطـحــالب الـبـحـريـة واإلســفـنـجـيـات

بدون امتيازt خرقا ألحكام اHادة 37 من هذا القانون.

اHادة 81 : يـعاقب بـغــرامـة مــن مائـتي ألف دينـــار
t(500.000 دج) (200.000 دج) إلـى خـــمــســمــائــة ألف ديــنــار
كل مـن ال يـــــحـــــتـــــرم شـــــروط إنـــــشـــــاء وقـــــواعـــــد اســـــتـــــغالل
مـــؤســـســـات اســـتـــغالل اHـــوارد الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الـــبـــحـــريـــة
40 YــادتـHخــرقــا ألحـكــام ا tومــؤسـســات الــتـربــيــة والـزرع

و41 من هذا القانون.

اHـادة 81 مـكرر: يـعـاقب بـغرامـة من خـمـسـمـائة ألف
t(1.000.000 دج ) ديـنـار (500.000 دج)  إلى مــلــيـون ديــنـار
كل من �ارس نشاط تربـية اHائيات بدون امتيازt خرقا

ألحكام اHادة 21 من هذا القانون.

اHادة 82 : يعـاقب باحلبس من ثالث (3) سنوات إلى
خــمس (5) ســــنـــوات و/أو بـــغـــرامـــة من خــــمـــســـمـــائـــة ألف
دينار (500.000 دج)  إلى مليوني دينار (2.000.000  دج) :
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- كـل من يـــحــوز عـــمـــدا عــلـى مــª ســـفـــيـــنــة الـــصـــيــد
الـــبـــحــــريt أو يـــســـتـــعـــمل مــــوادا كـــيـــمـــيـــائـــيـــة أو أي مـــواد
مــتـفــجـرةt ال ســيـمــا الـديــنـامــيت وطـعــومـا ســامـة أو طـرق
الصعق بالكـهرباءt من شأنها إضعاف أو تسكير أو إتالف
tائية بعدوىHوارد البيولوجية واألوساط اHأو إصابة ا

- كل من يـحـوز عـمـدا أو يـقـوم بـنـقل أو مـسـافـنـة أو
إنزال أو عـرض  لـلبـيع  مـنتـوجـات مصـطـادة بواسـطة كل

من اHواد والطرق اHذكورة في الفقرة أعاله.
دون اإلخــالل بــــأحـــــكــــــام الـــــفــــقـــــــرة األولــى مـن هــــذه
اHـادةt يـترتب عـلى اسـتـعـمال أي مـواد مـتـفجـرةt ال سـيـما
الـــديـــنـــامـــيـت فـي ¨ـــارســـة الـــصـــيـــد الـــبـــحـــريt مـــصـــادرة
السـفيـنة وحـجز عـتاد الـصيـد البـحريt وكـذا سحب دفـتر
اHالحــة الـبــحــريـة من ربــان الــسـفــيـنــة وشــطـبـه من سـجل

رجال البحر.

اHــادة 83 : يـــعــــاقب بـــغـــرامــــــة من خـــمـــســــمـــائـــة ألف
t(1.000.000 دج) ديـــنـار (500.000 دج)  إلى مـلـيــون ديـنـار

كل من يصطاد بواسطة سالح ناري.

اHــــادة 84 : يــــعـــاقـب بـــغــــرامـــة من مــــائـــة ألـف ديـــنـــار
(100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) :

- كل من يــــســــتــــعـــمـل شـــبــــاكــــا مـــجــــرورة وال يــــتـــرك
سفينته في أمـاكن الصيد على بعـد خمسمائة (500) متر

tعلى األقل عن كل معدات صيد أخرى
- كل مـن ال يــــحــــتـــــرم في أمــــاكـن الــــصــــيـــــد مــــســــافــــة

خمسمائة (500) متر بY شباكه ومعدات صيد الغير.

اHــــادة 85 : يــــعـــاقـب بـــغــــرامـــة من مــــائـــة ألـف ديـــنـــار
(100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) :

- كل من يـصل إلى مكـان الصيـد ويضع سفـينته أو
يــرمي شــبــاكه أو مــعــدات صــيــد أخــرى بــكــيــفــيــة تــضــر أو

tتضايق الذين شرعوا في عمليات الصيد
- كل من يـــحـــاول غـــمـــر أو وضع شـــبـــاكه أو مـــعــدات
صـيـد أخـرى في مـكـان يـوجــد فـيه صـيـادون آخـرونt حـيث

tيكون ترتيب الوصول حاسما
- كل من يــربط ســفــيـنــته أو يــرســو بــهـا أو يــضــعــهـا
عــلى شــبـــاك أو مــعــدات أخــرى لــلــصــيــد الــبــحــري ¨ــلــوكــة

للغيرt وذلك مهما يكن عذره.

اHــــادة 86 : يــــعـــاقـب بـــغــــرامـــة من مــــائـــة ألـف ديـــنـــار
( 100.000 دج) إلى مـــائـــتـي ألف ديـــنـــار (200.000 دج)t كل
من يستعـمل شباكا مجـرورة و/أو معدات صيد أخرى أو
يـعلق أو يرفع أو يفـتش أو يقطع مـعدات الصيـد البحري

اHملوكة للغير.

اHـادة 86 مـكـرر: يـعــاقب بــغــرامـة من مــلــيـون ديــنـار
(1.000.000 دج) إلى مـلـيــوني ديـنـــار (2.000.000 دج) t كل
من يـلــحق ضـرراt بــصـفــة غـيــر عـمــديـةt بــاHـعــدات اخلـاصـة
بــتـربــيـة اHــائـيــات اHـمــلـوكــة لـلــغـيــرt بـاســتـعــمـاله مــعـدات
الــصـــيــد و/أو ســـفــيـــنــة صـــيــدt أو يـــعــلـــقــهـــا أو يــرفـــعــهــا أو

يفتشها أو يقطعها. 

تـــضــاعـف الــغـــرامـــة في حـــال ثـــبــوت إحلـــاق الـــضــرر
بصفة عمدية.

اHــادة 87 :  يــعــاقب بـــغــرامــة من مـــائــة ألف ديـــــنــار
(100.000 دج)  إلـى مائتي ألـف ديـنار ( 200.000  دج) :

- كل من �ــنع األعـوان اHـؤهـلـY الـقــيـام بـالـتـفـتـيش
واHــراقـــبـــة عــلى مـــª ســـفن الـــصــيـــد أو عــلـى مــســـتــوى أي
مـؤسـسـة خاصـة بـاسـتـغالل اHوارد الـبـيـولـوجيـة الـبـحـرية

tائياتHوتربية ا

- كل من يــرفض تــبـلــيغ كل اHــعـلــومـات واHــعـطــيـات
اإلحــصــائــيـــة اHــتــعـــلــقــة بــعـــمــلــيـــات الــصــيــد الـــبــحــري إلى

tكلفة بالصيد البحريHالسلطة ا

- كل من يـقـدم عــمـدا إلى الـســلـطـة اHــكـلـفـة بــالـصـيـد
الـبــحــري مـعــلــومـات ومــعـطــيــات إحـصــائـيــة خــاطـئــة حـول

عمليات الصيد البحري.

اHـادة 88 :    يــعــاقب بــغـــرامــة من مــائــتي ألف ديــنــار
t(400.000 دج ) (200.000  دج)  إلى أربـعــمــائـة ألف ديــنـار
كل من يـــقــوم بـــإدخـــال أو قــنـص أو نــقـل أو بــيـع الــفـــحــول
والـبالعــيط والـدعـامـيص والـيــرقـات بـدون رخـصـةt خـرقـا

ألحكام اHادة 39 من هذا القانون.

اHـادة 89 : يــعــاقب بــاحلــبس من ســتـة (6) أشــهــر إلى
ســــــنـــــة (1) واحـــــدة و/أو بــــــغــــــرامــــــة من مــــــلــــــيــــــون ديــــــنـــــار
(1.000.000  دج)  إلى مــلــيــوني ديــنـار (2.000.000 دج)t كل
مـن �ـــارس الــصـــيـــد الـــبــحـــري أو تـــربـــيــة اHـــائـــيـــاتt بــأي
وسـيـلة كـانتt في الـزمان واHـكـانt كلـمـا تبـY أن تـقيـيده
أو مـــنــعـه كــان ضـــروريــاt خـــرقـــا ألحــكـــام اHــادة 55 من هــذا

القانون.

اHادة 89 مـكرر:  يـعـاقب باحلـبس من سـتة (6) أشـهر
إلى ســـنــة (1) واحـــــدة و/أو بــغـــرامــة من مـــلــيـــــون ديــنــار
(1.000.000  دج)  إلى مــلــيــوني ديــنـار (2.000.000 دج)t كل
من ال يحـترم قواعـد ¨ارسـة الصيـد البحـري في اHناطق

اHذكورة في اHادة  18 من هذا القانون.

اHـادة 90 : يــعـاقب بــاحلـبـس من ثالثـة (3) أشــهــر إلى
سـتة (6) أشهـــر و/أو بغـرامة من خـمـسمـائة ألف ديـنــار
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(500.000 دج)  إلى مـلـيـون ديـنـار ( 1.000.000 دج)t كل من
يـقوم بقنص أنـواع أو منتوجـات الصيد الـبحري التي لم
تـبــلغ احلـجم الــتـجــاري أو الـتي حــظـر صــيـدهــا صـراحـة أو
حـــيـــازتــــهـــا أو نـــقـــلــــهـــا أو عـــرضـــهــــا لـــلـــبـــيـع أو إيـــداعـــهـــا أو

معاجلتهاt خرقا ألحكام اHادة 53 من هذا القانون.

اHـــــادة 91 مــــــكـــــرر: يــــــعــــــاقب بــــــاحلــــــبس مـن ثالث (3)
ســــنـــوات إلـى خــمس (5) ســـنــوات وبـــغـــرامـــة من مـــائــتي
ألـف ديــــــنـــــار (200.000 دج) إلى خـــــمـــــســـــة مـاليـــــY ديـــــنــــار
(5.000.000 دج)t  كل من يـقوم �سـافنة مـنتوجـات الصيد
الــــبـــحــــري في الــــبــــحـــرt خــــرقــــا ألحـــكــــام اHـــادة 58 مـن هـــذا

القانون.

اHـادة 94 : تــفــتـش كل ســفــيــنــة صــيــد حــامــلــة لــلــرايــة
األجـنبية قامت بـالصيد البـحري بصفة غيـر قانونية في
اHـــيـــاه اخلــاضـــعـــة لــلـــقـــضــاء الـــوطـــني وتـــســاق إلـى مــيـــنــاء
جــزائــري ويــحــجــزهــا الــعــون احملــرر لــلــمــحــضــر إلـى غــايـة

إصدار اجلهة القضائية اخملتصة القرار النهائي.

tــذكــورة أعالهHــادة 97 : عـــنــد مــعــايـــنــة اخملــالــفـــات اHا
يـجب عـلى العـون احملرر لـلـمحـضر الـقيـام بـحجـز اHنـتوج
ومــعــدات الــصــيــد اHــوجــودة عــلى مــª الــســفــيــنــة احلــامــلـة

للراية األجنبية.

يجب أن تقيد هذه احلجوزات في احملضر.

tعـنـد االقـتـضاء tيـقـدم مـلف الـقـضـيـة وكـذا األطـراف
إلـى وكــيل اجلـــمــهـــوريــة لــدى اجلـــهــة الـــقــضــائـــيــة اخملـــتــصــة

للتصرف فيه طبقا للقانون.

تــؤسس الــســلــطـة اHــكــلــفــة بــالــصـيــد الــبــحــري طــرفـا
مدنيا.

اHـادة 98 : يـعـاقب بـغـرامـة من خـمـسـة مـاليـY ديـنار
(5.000.000  دج) إلى ثمـانية ماليY دينار (8.000.000 دج)
الــــشـــخص أو األشـــخــــاص اHـــوجـــودون عـــلـى مـــª ســـفـــيـــنـــة
الـصــيـد الــبـحـري احلــامـلـة لــلـرايــة األجـنـبــيـة الـذيـن ثـبـتت
إدانتهم �مارسة الـصيد البحري بصفة غير قانونية في

اHياه اخلاضعة للقضاء الوطني.

تــأمـر اجلــهــة الـقــضــائـيــة اخملــتـصــة بــحـجــز الــسـفــيــنـة
ومـــصـــادرة اHـــعــدات اHـــوجـــودة عـــلى مـــتــنـــهـــا أو احملـــظــورة
ومــــنــــتــــوجــــات الـــصــــيــــد الــــبــــحــــريt وكـــذا إتـالف اHــــعـــدات

احملظورةt عند االقتضاء.

اHادة 99 : يعاقب في حـالة العودt بغرامة من عشرة
ماليـY دينار (10.000.000 دج) إلى عـشـرين ملـيون ديـنار
(20.000.000 دج)t عالوة عـــلـى مـــصـــادرة الــــســـفـــيــــنـــة الـــتي

ارتـــكــبت بـــواســـطــتـــهـــا اخملــالـــفـــةt الــشـــخص أو األشـــخــاص
اHـوجـودون عـلى مـª سـفـيـنــة الـصـيـــد الـبـحــري احلـامـلـة
للرايـة األجنبـيةt الذين ثبتت إدانتهــم �مــارسة الصيد
البـحـري بصـفـة غيـر قـانونـية فـي اHيـاه اخلـاضعـة لـلقـضاء

الوطني.

اHـادة 100 : حتـجــز ســفــيـنــة الــصـيــد األجــنـبــيــة حـتى
تــدفع اHـصــاريف الــقــضـائــيـة والــغــرامـات والــتــعـويــضـات

اHدنية.

تعـد اجلهة الـقضائـية اخملتـصة األمر بـرفع احلجز عن
الـسـفـينـة بـعـد االطالع عـلى الوثـائق الـتي تـثـبت دفع هذه

اHبالغ.

كما �كن اجلهـة القضائية أن تـعد األمر برفع احلجز
عن السفينة بعد االطالع على تعهد مكتوب من السلطات

القنصلية للبلد اHعني بدفع اHبالغ اHستحقة.

اHـادة 102 : في كل احلــاالتt �ــكن اجلــهــة الـقــضــائــيـة
اخملــــتـــصـــة احلـــكـم �ـــصـــادرة األشـــيــــاء احملـــجـــوزة واHـــعـــدات
والــوسـائل اHـســتـعــمـلـة في ارتــكـاب اخملــالـفـات اHــنـصـوص

عليها في هذا القانون وكذا العائدات اHتحصلة منها.

اHـادة 102 مــكــرر : يــعــد الــشــخـص اHــعــنــوي مــسـؤوال
جـزائـيـا بـالـنـسـبـة لـلــمـخـالـفـات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا
الـــقــانــونt طــبــقــا لــلــقــواعــد اHــنــصــوص عــلــيــهــا في قــانــون

العقوبات ".

17 : : تــــتـــمم أحـــكـــام الـــبـــاب الــــثـــالث عـــشـــر من اHــاداHــادّة ة 
الـقـانون رقم 01-11 اHـؤرخ في11 ربـيع الـثـانـي عام 1422
اHـوافق 3 يــولـيــو ســنـة 2001 واHــذكـور أعـالهt بـفــصل ثـان
يـتــضـمن اHـواد 102 مـكـرر1  و102 مـكـــرر2  و102 مـكـرر3
t7و102 مـكــرر4 و102 مـكرر5 و 102 مـكرر6  و 102 مـكرر

وحترر على النحو اآلتي :

"الفصل الثاني"الفصل الثاني

العقوبات اHطبقة على صيد اHرجانالعقوبات اHطبقة على صيد اHرجان

اHــادة 102 مـــكــرر1 : يـــعـــاقب بـــاحلـــبس مـن ســـتــة (6)
Yأشـهــــر إلـى سـنــة (1) واحـدة وبـغــرامـة من عـشـرة ماليـ
ديـــــنــــار (10.000.000 دج)  إلى عـــــشـــــرين مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(20.000.000 دج)t كـل من �ــــــارس صـــــيـــــد اHـــــرجـــــان بـــــدون

امتياز خرقا ألحكام اHادة 36 من هذا القانون.

اHـادة 102 مــكــرر2 : يــعــــاقب بــاحلــبس مــن ســتـة (6)
Yأشــهـــر إلى ســنــة (1) واحــدة وبــغـــرامــة من عــشــرة ماليــ
ديـــــنــــار (10.000.000 دج) إلى عــــــشـــــرين مــــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار
(20.000.000 دج)t كـل من �ـــــارس صــــيـــــد اHـــــرجــــان خـــــرقــــا

ألحكام اHادة 36 مكرر من هذا القانون.
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اHــادة 102 مـــكـــرر3 : يـــعـــاقب بـــاحلــــبس من ثالث (3)
ســــنـــوات إلـى خـــمس (5) ســــنـــوات وبــــغــــرامــــة من عــــشـــرة
ماليـــY ديـــنـــار  (10.000.000 دج)  إلى عـــــشــــريـن مــــلـــــيــــون
ديـنار (20.000.000 دج) t عالوة على مـصادرة اHـنتوجt كل
من يــصـــدر اHــرجــان اخلــام أو شــبه اHـــصــنع خــرقــا ألحــكــام

اHادة 36 مكرر1 من هذا القانون.

اHــادة 102 مـــكــرر4 : يـــعـــاقب بـــاحلـــبس من ثالث ( 3)
ســــنـــوات  إلـى خـــمس (5) ســـنـــوات وبــــغـــرامـــة مـن عـــشـــرة
ماليـــY ديـــنـــار  (10.000.000 دج)  إلى عـــــشــــريـن مــــلـــــيــــون
دينار (20.000.000  دج) t عالوة على مصادرة اHنتوجt كل
من يـحوز مرجانـا خاما أو شـبه مصنع ويقـوم بنقله دون
الـسـند الـذي يـبرر احلـيـازة القـانونـيـة والتـتـبع اخلاص به

خرقا ألحكام اHادة 36 مكرر 2  من هذا القانون.

اHـــــادة 102 مــــــكــــــرر5 : دون اإلخـالل بــــــأحــــــكــــــام اHــــــواد
اHــــذكــــورة أعـالهt يــــتــــرتـب عــــلى كـل مــــخــــالـــــفــــة ذات صــــلــــة
باHـرجـانt حـجز الـسـفـينـة وآلـة الـصـيد وكـذا سـحب دفـتر
اHالحـة الــبـحــريـة  من ربـان الــسـفـيــنـة وشـطــبه من سـجل

رجال البحر.

اHــادة 102 مـــكـــرر6 : يـــعـــاقب بـــاحلــــبس من ثالث (3)
ســــنـــوات إلـى خـــمس (5) ســـنـــواتt وبــــغـــرامـــة مـن عـــشـــرة
ماليـــY ديـــنـــار  (10.000.000 دج)  إلى عـــــشــــريـن مــــلـــــيــــون
ديــــــــنـــــــار (20.000.000 دج)t كـل أجـــــــنــــــــبي ثــــــــبـــــــتـت إدانـــــــته
�ـمــارسـة صــيـد اHــرجـان بــصـفــة غــيـر قــانـونــيـة في اHــيـاه

اخلاضعة للقضاء الوطني.

تــأمـر اجلــهــة الـقــضــائـيــة اخملــتـصــة بــحـجــز الــسـفــيــنـة
ومـــصـــادرة اHـــعــدات اHـــوجـــودة عـــلى مـــتــنـــهـــا أو احملـــظــورة
واHــرجــان اHــصــطـادt وكــذا إتالف اHــعــدات احملــظــورةt عــنـد

االقتضاء.

اHـادة 102 مـكرر7 : يعـاقب في حـالـة الـعـودt بـاحلبس
من ثالث (3) ســنــوات إلى خــمس (5) ســـنــواتt وبــغــرامــة
Yمــــلــــيــــون ديــــنـــار (30.000.000 دج)  إلى ســـتــ Yمن ثـالثـــ
مـلـيـون ديـنـار (60.000.000 دج)t كل أجـنـبي ثــبـتت إدانـته
�ـمــارسـة صــيـد اHــرجـان بــصـفــة غــيـر قــانـونــيـة في اHــيـاه
اخلـاضعـة لـلـقضـاء الـوطنـيt عالوة على مـصـادرة الـسفـيـنة

التي ارتكبت بواسطتها اخملالفة".

الباب الرابع عشرالباب الرابع عشر
أحكامأحكام نهائية نهائية

18 :   :  تــلــغى أحــكــام اHـواد 15 و23 و56 و92 و93 اHـاداHـادّة ة 
من الــقـانـون رقم 01-11 اHـؤرخ في 11 ربـيع الــثــاني عـام
1422 اHــوافق 3 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2001 واHـــتـــعــــلق بـــالـــصـــيـــد

البحري وتربية اHائيات.

اHـــــاداHـــــادّة ة 19  :  :  يـــــنــــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانــــــون في اجلـــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 2 أبريل سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم 15 - -98 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 14 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
الثـانية عام الثـانية عام 1436 اHوافق  اHوافق 4 أبـريل سنة  أبـريل سنة t2015 يـعدلt يـعدل
ويتمم اHـرسوم التـنفيذي رقم ويتمم اHـرسوم التـنفيذي رقم 91-65 اHؤرخ في  اHؤرخ في 15
شـــــعـــــبـــــان عــــام شـــــعـــــبـــــان عــــام 1411 اHـــــوافق  اHـــــوافق 2 مــــارس ســـــنـــــة  مــــارس ســـــنـــــة 1991
واHـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيــم اHـــصـــالـح اخلـــارجـــيــــة ألمــالكواHـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيــم اHـــصـــالـح اخلـــارجـــيــــة ألمــالك

الدولـة واحلفظ العقاري.الدولـة واحلفظ العقاري.

ــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

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

tتممHعدل واHا tتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 07-02 اHـؤرخ في 9 صـفر
عــــام 1428 اHــــوافق 27  فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2007 واHــــتــــضـــمن
تــأســيس إجــراء Hــعــايــنــة حـق اHــلـكــيــة الــعــقــاريــة وتــســلــيم

tلكية عن طريق حتقيق عقاريHسندات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

tبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلق بالواليةHوا
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- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 240-99
اHــؤرخ في 17 رجب عــام 1420 اHــوافق 27 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 واHـــــتـــــعــــــلق بـــــالـــــتــــــعـــــيـــــY في الـــــوظــــــائف اHـــــدنـــــيـــــة

tوالعسكرية للدولة

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 307-07
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

tالعمومية

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

tالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان اإلدارة

tتممHعدل واHا tؤسسات والهيئات العموميةHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-65 اHـؤرخ
في 15 شــــعــــبــــان عـــام 1411 اHــــوافق 2 مــــارس ســــنــــة 1991
واHـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيـم اHـــصـــالح اخلـــارجـــيـــة ألمالك الـــدولـــة

tواحلفظ العقاري

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-116 اHؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1412 اHــــوافق 14 مــــارس ســــنـــة 1992
الـذي يحـدد قـائـمة اHـنـاصب الـعلـيـا في اHـصالح اخلـارجـية
ألمالك الــدولــة واحلـفظ الــعـقــاري وشــروط الـتــعـيــY فـيــهـا

tتممHعدل واHا tوتصنيفها

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-364 اHؤرخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

tادة 8 منهHال سيما ا tتممHعدل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-144 اHؤرخ
في 8 جـمادى األولى عام 1429 اHوافق 14 مايـو سنة 2008
الذي يحدد تنـظيم مفتشيـة مصالح أمالك الدولة واحلفظ

tالعقاري وصالحياتها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-147 اHؤرخ
في 13 جــــمــــادى األولى عـــام 1429 اHــــوافق 19 مـــايــــو ســـنـــة
2008 واHــتــعــلق بــعــمــلــيـــات الــتــحــقــيق الــعــقــاري وتــســلــيم

tلكيةHسندات ا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا اHــــرســـوم بــــعض
أحــــكـــام اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91-65 اHــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1411 اHـوافق 2 مــارس ســنـة 1991 واHــذكــور

أعاله.

2 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 2 مـن  اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
الــتـــنــفـــيــذي رقم 91-65 اHــؤرخ في 15 شــعـــبــان عــام 1411
اHــوافـــق 2 مـــــارس ســـنــة 1991 واHـــذكـــور أعـالهt وحتـــرر

كما يأتي :

"اHــادّة 2 : تــتــبع اHــصــالـح اخلــارجـيــة ألمـالك الــدولـة
tــديـــريـــة الـــعــامـــة لألمـالك الــوطـــنـــيــةHواحلـــفظ الـــعـــقـــاري ا

وتتضمن :

1)  في مستوى الوالية :)  في مستوى الوالية :

tمديرية ألمالك الدولة في الوالية -

- مديرية للحفظ العقاري في الوالية.

tبــاســتـثــنــاء واليـات اجلــزائــر وقـســنــطـيــنــة ووهـران
حيث تتضمن اHصالح اخلارجية اHذكورة أعاله :

1-1)  في مستوى والية اجلزائر :)  في مستوى والية اجلزائر :

tمديرية ألمالك الدولة في وسط الوالية -

tمديرية ألمالك الدولة في شرق الوالية -

tمديرية ألمالك الدولة في غرب الوالية -

- مديرية للحفظ العقاري في الوالية.

1-2)  في مستوى والية قسنطينة :)  في مستوى والية قسنطينة :

tمديرية ألمالك الدولة في شرق الوالية -

tمديرية ألمالك الدولة في غرب الوالية -

- مديرية للحفظ العقاري في الوالية.

1-3 )  في مستوى والية وهران :)  في مستوى والية وهران :

tمديرية ألمالك الدولة في شرق الوالية -

tمديرية ألمالك الدولة في غرب الوالية -

- مديرية للحفظ العقاري في الوالية.
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يـنـسق أعـمـال هـذه اHـديـريـات في مـسـتـوى الـنـاحـيـة
مفتش جهوي ألمالك الدولة واحلفظ العقاري.

2)  في اHستوى البلدي اHشترك :)  في اHستوى البلدي اHشترك :
tمفتشية ألمالك الدولة -
- إدارة للحفظ العقاري".

اHــاداHــادّة ة 3 : : تـــعـــدل وتـــتـــمم أحـــكــــام اHـــطــة األخـــيـــرة من
اHـادة 8 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-65 اHـؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1411 اHـوافق 2 مــارس ســنـة 1991 واHــذكــور

أعالهt كما يأتي :
"اHـادّة 8 : تتـولى مـديـرية أمالك الـدولـة في الـوالية
ما يأتي : ................................................................
- تـــتــــولى تــــســـيـــيــــر االعـــتــــمـــادات اHـــفــــوضـــة إلــــيـــهـــا
ومــــوظـــــفي اHــــصــــالـح اخلــــارجــــيــــة ألمـالك الــــدولــــة واحلــــفظ
الـــعـــقــاري اHـــمـــارســـY في واليـــتـــهـــاt إالّ أنه فـــيـــمــا يـــخص

واليات اجلزائر ووهران وقسنطينة :
* تـــتـــولـى مـــديـــريـــة أمالك الــــدولـــةt في وسط واليـــة
اجلـــزائـــرt تـــســـيــيـــر االعـــتـــمـــادات والـــوســـائل الـــضـــروريــة
Hــمــارسـة مــديـريــة احلـفظ الــعــقـاري لــواليـة اجلــزائـر اHــهـام
اHـوكـلـة لـهـاt كـمـا تـتـولى تـسـيـيـر مـوظـفي مـصـالح احلـفــظ
الـعـقـــاري اHـمــارسـY في كل واليـة اجلـزائـرt وتـتـكـفل بـهـا

من ميزانيتها.
* تـــتـــولى مـــديـــريـــة أمالك الـــدولـــةt فـي غـــرب واليــة
وهـــرانt تــــســـيــــيـــر االعـــتــــمـــادات والــــوســـائل الــــضـــروريـــة
Hــمــارســة مــديــريــة احلــفظ الــعــقــاري لــواليــة وهــران اHــهـام
اHـوكـلــة لـهـاt كــمـا تـتـولـى تـسـيـيــر مـوظـفي مــصـالح احلـفظ
الـعـقـاري اHـمــارسـY في كل واليـة وهـرانt وتــتـكـفل بـهـمـا

من ميزانيتها.
* تـــتـــولى مـــديـــريـــة أمالك الـــدولـــةt فـي غـــرب واليــة
قـســنـطــيـنــةt تـســيـيــر االعـتــمـادات والــوسـائل الــضـروريـة
Hـمارسـة مـديريـة احلفظ الـعقـاري لـوالية قـسنـطيـنة اHـهام
اHـوكـلــة لـهـاt كــمـا تـتـولـى تـسـيـيــر مـوظـفي مــصـالح احلـفظ
العقـاري اHمارسY في كل والية قسنطينة وتتكفل بهما

من ميزانيتها".
اHــــــاداHــــــادّة ة 4 : : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 13 من  اHـــــــرســــــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 91-65  اHــؤرخ في 15 شــعــبــان عــام 1411
اHــوافق 2 مـــارس ســـنــة 1991 واHـــذكـــور أعـــالهt وحتــــــرر

كما يأتي :
"اHـادّة 13 : تضم مديـرية احلفظ العقاري في الوالية

ثالث (3) مصالح.
و�ـكـن كل مـصــلــحـةt حــسب أهــمـيــة اHــهـام اHــضــطـلع

بهاt أن تضم من مكتبY (2) إلى ثالثة (3) مكاتب ".

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 : : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 14 من  اHـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 91-65 اHــؤرخ في 15 شــعـــبــان عــام 1411
اHــوافق 2 مـــارس ســـنــة 1991 واHـــذكـــــور أعـــالهt  وحتــرر

كما يأتي :

"اHـــــادّة 14 : تـــطـــبـق أحـــكــــام اHـــادتـــY 9 و 13 بــــقــــرار
مـشـتــرك بـY الــوزيـر اHـكــلف بـاHــالـيـة والــسـلــطـة اHـكــلـفـة

بالوظيفة العمومية".

اHــــــاداHــــــادّة ة 6 : : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 17 من  اHـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 91-65 اHــؤرخ في 15 شــعـــبــان عــام 1411
اHــوافق 2 مـــارس ســـنــة 1991 واHـــذكــــــور أعـــالهt وحتـــرر

كما يأتي :

"اHـــادّة 17 : يــبـــY الـــتــنـــظـــيم الــداخـــلي Hـــفـــتــشـــيــات
أمالك الــدولــة والــتــنـظــيم الــداخــلي لــلــحــفط الــعـقــاري في
شكل أقسام وشروط سـيرهاt بقرار مشترك بY الوزير

اHكلف باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية".

اHاداHادّة ة 7 : : تـتمم أحكـام اHرسـوم التنـفيذي رقم 65-91
اHــؤرخ في 15 شــعـــبــان عــام 1411 اHــوافق 2 مــارس ســنــة

1991 واHذكور أعالهt  �ادة 18 مكررt حترر كما يأتي :

"اHـادّة 18 مـكرر : حتدد إقامـة مديريـة أمالك الدولة
في وسـط الـــواليــــة ومــــديـــريــــات أمالك الــــدولـــة فـي شـــرق
الــــواليـــــة ومــــديــــريـــــات أمالك الـــــدولــــة في غـــــرب الــــواليــــة
واخـــتــــصــــاصـــهــــا اإلقــــلـــيــــمـي بـــقــــرار من الــــوزيــــر اHـــكــــلف

باHالية".

اHــــــاداHــــــادّة ة 8 : : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 19 من  اHـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 91-65 اHــؤرخ في 15 شــعـــبــان عــام 1411
اHــوافق 2 مـــــارس ســـنــــة 1991 واHـــذكـــــور أعالهt وحتـــرر

كما يأتي :

"اHـادّة 19 : حتـدد قائمـة اHناصب الـعليـا في اHصالح
اخلــــارجـــــيــــة ألمالك الـــــدولــــة واحلـــــفظ الــــعـــــقــــاري وشــــروط
االلــتـحـاق بــهـا والـزيــادة االسـتـداللــيـة اHـرتــبـطـة بــهـا وفـقـا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

غــيـــر أن اHـــنـــاصب الـــعــلـــيـــا Hـــفــتـش جـــهــوي مـــســـاعــد
ورئـــيس مــصـــلــحــة ومـــحــافظ عـــقــاري ورئــيـس مــفــتـــشــيــة
ورئــــيس مـــكـــتب ورئــــيس قـــسمt تـــبــــقى خـــاضـــعـــة ألحـــكـــام
اHرسوم الـتنفيذي رقم 92-116 اHؤرخ في 9 رمضان عام
1412 اHـــــوافق 14 مـــــارس ســــــنـــــة t1992 اHــــــعـــــدل واHــــــتـــــمم

واHــذكـور أعالهt إلى غــايــة تـدخل اجلــهـاز اHــنــصـوص عــلـيه
في الفقرة أعاله".
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اHــاداHــادّة ة 9 : : تــلــغى أحــكــــام اHـــرســـــوم الــتــنــفــيـــذي رقم
94-117 اHــــؤرخ في 21 ذي احلــــجــــة عـــام 1414 اHــــوافق أول

يونـيو سنة t1994 اHـتمم للـمرسـوم التنـفيذي رقم 65-91
اHــؤرخ في 15 شــعـــبــان عــام 1411 اHــوافق 2 مــارس ســنــة
1991 واHـتضـمن تـنظـيم اHـصالح اخلـارجـية ألمالك الـدولة

واحلفظ العقاري. 

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 4 أبريل سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 15-99 مؤرخ في  مؤرخ في 14 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عام عام 1436 اHوافـق  اHوافـق 4 أبـريل سنة  أبـريل سنة t2015 يتـضمـن نقلt يتـضمـن نقل
مقــر اHـعهـد الـوطنـي للـتـكويـن اHـتـخصص لألسـالكمقــر اHـعهـد الـوطنـي للـتـكويـن اHـتـخصص لألسـالك
اخلـــــاصــــــة بــــإدارة الـــــشــــــؤون الـــــديــــنـــــيــــــة واألوقـــــافاخلـــــاصــــــة بــــإدارة الـــــشــــــؤون الـــــديــــنـــــيــــــة واألوقـــــاف

باجلزائر.باجلزائر.
ــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر وزيـــــر الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة
tواألوقاف

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورt ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
tو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 75-04 اHـــــؤرخ في 26 ذي
احلـــجـــة عــام 1394 اHــوافق 9 يــنـــايــر ســـنــة 1975 واHـــتـــعــلق

tؤسسات العموميةHبتحويل مراكز ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

tالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اHؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

tتعلق بجرد األمالك الوطنيةH1991 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-126 اHؤرخ
في 14 مــــحــــرم عــــام 1424 اHــــوافق 17 مــــارس ســــنــــة 2003
واHــــتـــضــــمن إنــــشـــاء مــــعـــهــــد إسالمـي لـــتــــكــــوين اإلطـــارات

tالدينية �دينة اجلزائر

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-234 اHؤرخ
في 26 شــــوال عــــام 1431 اHــــوافق 5 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد
الـوطـنيـة لـلـتـكـوين اHـتـخـصص لـألســالك اخلـاصـــة بإدارة
الـشـؤون الديـنـيـة واألوقـافt ال سـيـمـا اHادة 3 ( الـفـقرة 2)

tمنه

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

tواخلاصة التابعة للدولة

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادة 3 (الــفــقــرة 2)
من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-234 اHـؤرخ في 26 شـوال
tـــذكــور أعالهHــوافق 5 أكــتـــوبــر ســـنــة 2010 واHعــام 1431 ا
يهدف هذا اHرسـوم إلى نقل مقر اHعهـد الوطني للتكوين
اHـــتـــخــصـص لألسالك اخلـــاصــة بـــإدارة الــشـــؤون الـــديــنـــيــة
واألوقـــاف بـــدار اإلمـــام من مـــديـــنـــة اجلـــزائـــر إلـى مـــديـــنــة

سعيدةt والية سعيدة.

2  :  : حتــــــــوّل مــــــــجـــــــمـــــــوع األمــالك واحلـــــــقــــــــوق اHــــــاداHــــــادّة ة 
وااللـتــزامـات واHــسـتـخــدمـY الــتـابـعــY لـلـمــعـهــد الـوطـني
لــلــتــكـــوين اHــتــخـــصص لألسالك اخلـــاصــة بــإدارة الــشــؤون

الدينية واألوقاف إلى اHقر اجلديد.

يـترتب عـلى نـقل اHعـهـد إلى اHقـر اجلـديد إعـداد جرد
Yطـــــبـــــقــــــا لـــــلـــــقـــــوانـــــ tكـــــمـي وكـــــيـــــفـي وتـــــقـــــديـــــري تــــــعـــــدّه
والـتـنـظـيـمـات اHـعــمـول بـهـاt جلـنـة يـعـY أعـضـاءهـا كل من
الــوزيــر اHــكــلف بــالــشــؤون الــديــنــيــة واألوقــاف والــوزيـر

اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 3  :  : يـبـقى مـسـتـخـدمــو وطـلـبـة اHـعـهـد الـوطـني
لــلــتــكـــوين اHــتــخـــصص لألسالك اخلـــاصــة بــإدارة الــشــؤون
الــــديــــنـــــيــــة واألوقـــــاف خــــاضـــــعــــY لألحـــــكــــام الـــــقــــانـــــونــــيــــة
والتنظـيميـة والقانونـية األساسـية أو التعـاقدية اHـطبقة

عليهم عند تاريخ النقل.

اHاداHادّة ة 4  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 4 أبريل سنة 2015. 

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



18 جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2018

8 أبريل سنة  أبريل سنة 2015 م

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 15-100 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 14 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
t2015 ــــوافـق 4 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافـق  اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1436 ا
يــتـــضـــمـن نـــقل مـــقــــر اHــدرســـة الـــوطـــنــيـــة لـــتــكـــوينيــتـــضـــمـن نـــقل مـــقــــر اHــدرســـة الـــوطـــنــيـــة لـــتــكـــوين
وحتـسـY مـسـتـوى إطـارات إدارة الـشـؤون الـديـنـيــةوحتـسـY مـسـتـوى إطـارات إدارة الـشـؤون الـديـنـيــة

واألوقـاف.واألوقـاف.
ــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر وزيـــــر الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة

tواألوقاف
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورt ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

tو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 71-64 اHـؤرخ في 2 شـعـبان
عــام 1391 اHــوافق 22 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1971 واHـــتـــضــمن

tإحداث مدرسة وطنية لتكوين اإلطارات
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 75-04 اHـــــؤرخ في 26 ذي
احلـــجـــة عــام 1394 اHــوافق 9 يــنـــايــر ســـنــة 1975 واHـــتـــعــلق

tؤسسات العموميةHبتحويل مراكز ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

tالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اHؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

tتعلق بجرد األمالك الوطنيةH1991 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-208 اHؤرخ
في 30 رمــضـان عـام 1431 اHـوافق 9 سـبــتـمـبــر سـنـة 2010
Yــدرسـة الــوطـنــيـة لــتـكـويـن وحتـسـHــتـضــمن تـنــظـيم اHوا
مــــســــتــــوى إطــــارات إدارة الــــشــــؤون الــــديــــنــــيــــة واألوقـــاف

tادة 4 منهHال سيما ا tوسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

tواخلاصة التابعة للدولة
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة  4 من  اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 10-208 اHـؤرخ في 30 رمــضـان عـام 1431
اHوافق 9 سـبـتمـبر سـنة 2010 واHذكـور أعالهt يهـدف هذا

Yدرسة الوطنية لتكوين وحتسHرسوم إلى نقل مقـر اHا
مـســتــوى إطــارات إدارة الــشــؤون الــديــنــيـة واألوقــاف من

مدينة سعيدة إلى اجلزائر.
2  :  : يــحــدد اHــقــر اجلــديــد لــلــمــدرســة الــوطــنــيـة اHـاداHـادّة ة 
لــــتـــــكــــوين وحتـــــســــY مـــــســــتــــوى إطـــــارات إدارة الــــشــــؤون
الـــديــنـــيـــة واألوقــاف بـــدار اإلمــامt بـــلـــديــة احملـــمــديـــة واليــة

اجلزائر.
3  :  : حتــــــــوّل مــــــــجـــــــمـــــــوع األمــالك واحلـــــــقــــــــوق اHــــــاداHــــــادّة ة 
وااللتـزامات واHـستـخدمـY التـابعـY للـمدرسـة الوطـنية
لــــتـــــكــــوين وحتـــــســــY مـــــســــتــــوى إطـــــارات إدارة الــــشــــؤون

الدينية واألوقاف إلى اHقر اجلديد.
يــتــرتب عــلى نـــقل اHــدرســة إلى اHــقــر اجلــديــد إعــداد
Yطـــبــــقـــا لـــلـــقـــوانـــ tجـــرد كـــمـي وكـــيـــفي وتـــقــــديـــري تـــعـــدّه
والـتـنـظـيـمـات اHـعــمـول بـهـاt جلـنـة يـعـY أعـضـاءهـا كل من
الــوزيــر اHــكــلف بــالــشــؤون الــديــنــيــة واألوقــاف والــوزيـر

اHكلف باHالية.
اHاداHادّة ة 4  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436

اHوافق 4 أبريل سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 15 - -101 مــــؤر مــــؤرّخ فيخ في  14 جـــمـــادى 
t2015 ــــوافـق 4 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافـق  اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1436 ا
يـتـضـمـن إنـشــاء مـؤســسـات مـتــخـصـصــة في حـمـايـةيـتـضـمـن إنـشــاء مـؤســسـات مـتــخـصـصــة في حـمـايـة

الطفولة واHراهقة.الطفولة واHراهقة.
ــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

tرأةHواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

tالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 165-12
اHــؤرخ في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 5 أبــريل
ســــــنـــــة 2012 واHـــــتــــــضــــــمن تــــــعـــــديـل الـــــقــــــانـــــون األســــــاسي
الـنـموذجـي للـمـؤسـسات اHـتـخـصصـة في حـمـاية الـطـفـولة

tادة 4 منهHال سيما ا tراهقةHوا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيذي  رقم 12-165 اHـؤرخ في 13 جـمـادى األولى عام
1433 اHـوافق 5 أبــريل ســنـة 2012 واHــذكــور أعالهt يــهــدف

هذا اHـرسوم إلى إنشـاء مؤسسـات متخـصصة في حـماية
الـطـفولـة واHـراهـقــة وتـتـميـم قائـمـتي هـذه اHـراكـزt طـبـقا

للملحقY األول و3 اHرفقY بهذا اHرسوم.
اHاداHادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436

اHوافق 4 أبريل سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

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

tتممHعدل واHا tتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

tالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 07-140 اHـؤرخ
فـي 2 جــمــادى األولـى عــام 1428 اHـوافـق 19 مـايــــو سـنــة
2007 واHـــــتـــــضـــــمـن إنــــــشـــــــاء اHـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة

االسـتـشـفـائـيـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة
tتممHعدل واHا tوتنظيمها وسيرها

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى :  تـتـمـم قـائـمـــة اHـؤسسـات الـعـمـومـية
لـلــصـحــة اجلـواريــة اHـلــحـقــة بــاHـرســـوم الـتــنـفـــيــذي رقـــم
07-140 اHــؤرخ فـي 2 جــمـــادى األولـى عــام 1428 اHـوافـق

19 مايــو سنـة 2007 واHذكور أعالهt كما يأتي :

"اHلحـــق الثاني"اHلحـــق الثاني

قائمة اHؤسسات العمومية للصحة اجلوارية

 ...........(بدون تغيير).............

33 / -  والية إيليزي : / -  والية إيليزي :

.......(بدون تغيير).............

tبرج احلواس

برج عمر ادريس.

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

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 4 أبريل سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHلحق األولاHلحق األول
قائمة اHراكز اHتخصصة في إعادة التربيةقائمة اHراكز اHتخصصة في إعادة التربية

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

اHركز اHتخصص في
إعادة التربية للخروب

بلدية اخلروب  
والية قسنطينة

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

اHلحق اHلحق 3
قائمة اHراكز اHتعددة اخلدمات لوقاية الشبيبةقائمة اHراكز اHتعددة اخلدمات لوقاية الشبيبة

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

اHركز اHتعدد اخلدمات لوقاية
الشبيبة خلميس مليانة

اHركز اHتعدد اخلدمات لوقاية
الشبيبة لعY الصفراء

بلدية خميس مليانة
والية عY الدفلى

بلدية عY الصفراء 
والية النعامة

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

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 15-102 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 14 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
t2015 ــــوافـق 4 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافـق  اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1436 ا
يـــتــمـم قـــائـــمــــة اHـــؤســســــات الـــعــمـــومــيـــة لـــلــصـــحـــةيـــتــمـم قـــائـــمــــة اHـــؤســســــات الـــعــمـــومــيـــة لـــلــصـــحـــة
اجلــواريـــة اHــلــحــقــــــة بــاHــرســـوم الــتــنـــفـــيــذي رقـماجلــواريـــة اHــلــحــقــــــة بــاHــرســـوم الــتــنـــفـــيــذي رقـم
07-140 اHـــــــؤرخ فـي  اHـــــــؤرخ فـي 2 جــــــمـــــــادى األولــى عــــــام  جــــــمـــــــادى األولــى عــــــام 1428

اHــوافـق اHــوافـق 19 مــايــــو ســنـــة  مــايــــو ســنـــة 2007 واHـــتــضــمـن إنــشــــاء واHـــتــضــمـن إنــشــــاء
اHــؤسـســات الـعــمـومــيـة االســتـشــفـائــيـة واHــؤسـسـاتاHــؤسـســات الـعــمـومــيـة االســتـشــفـائــيـة واHــؤسـسـات

العمومية للصحة اجلوارية وتنظيمها وسيرها.العمومية للصحة اجلوارية وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بـناء على تـقرير  وزيـر الصحـة والسكان وإصالح

tستشفياتHا
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قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

مصالح الوزير األومصالح الوزير األّول
قــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرّخ في خ في 4  جــــمــــــادى األولى  جــــمــــــادى األولى
1436 اHــوافق  اHــوافق 23 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـة t 2015 يــحــد t يــحــدّد عـــام عـــام 
قــائـمـــة صــفــقــــات الــدقــائـمـــة صــفــقــــات الــدّراســات واخلــدمـــات اHــعــفـــاةراســات واخلــدمـــات اHــعــفـــاة

مـن كفالة حسن التنفيذ.مـن كفالة حسن التنفيذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األوّل
tاليةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
tتمّمHعـدّل واHا tتضـمّن تنظــيم الصفـقـات الـعمومــيةHوا

tادّتان 97 و99 منـهHال سيّما ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

tالوزير األوّل Yتضمّن تعيH2014 وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

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

tاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عـــام 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنــــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

tواإلصالح اإلداري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-194 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عـــام 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنــــة 2014
واHـتـضـمّن تـنـظـيم اHـديــريـة الـعـامـة لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة

tواإلصالح اإلداري
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 97 من اHـرسوم
الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10-236 اHـــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عـــــام 1431
اHوافق 7 أكتـوبر سـنة 2010 واHذكـور أعالهt يعـفي اHدير
العــامّ للوظـيفـة العمــومـية واإلصالح اإلداري "الشـركــاء
اHـتـعــاقـدين" من كــفـالـة حــسن الـتــنـفـيــذ بـالــنـسـبــة لـبـعض
أنــواع صفقـــات الدراســات واخلـدمــات اHبـيّنـة في اHادّة

2 أدنـاه.

اHاداHادّة ة 2 :  :  حتـدّد قائمـة صفـقات الدراسـات واخلدمات
اHعفاة من كفالة حسن التنفيذt كما يأتي :

- الصـفقات اHتـعلقـة باHصـاريف الفنـدقية واإليواء
tكاتب والقاعاتHواإلطعام وتأجير ا

tتعلقة بخدمات النّقـلHالصفقات ا -
tYوظفHتعلقة بتكوين اHالصفقات ا -

- الصـفـقات اHـتعـلـقة �ـصاريف الـنـشــر واإلشـهــار
tفي الصحـافـة

tتعلقة بخدمات الطبعHالصفقات ا -
- الــــصــــفـــــقــــات اHــــتــــعــــلــــقــــة بــــأتــــاوى الــــهــــاتف واHــــاء

tوالكهرباء والغـاز
- الـصفـقـات اHتـعـلـقة بـتـطـوير الـبـرمجـيـات لـتلـبـية

tاالحتياجات اخلاصة
- الـصـفـقـات اHـتـعـلـقـة بـالــتـحـيـY الـدائم لـلـتـرخـيص

tضادة لفيروس اإلعالم اآلليHا
- الــصـــفــقــات اHــتـــعــلــقـــة بــصــيـــانــة ودعم أمـن شــبــكــة

t(الشبكة الداخلية) اإلعالم اآللي للقطاع
- الـصـفـقات اHـتـعـلـقـة بـتـجــديــد االشـتـراك الـسـنوي
(SHDSL)و (ADSL) في نــظــام الــتــدفق الــعـالـي لإلنــتـرنت

للربط بـ (الشبكة الداخلية).
اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : �ـــكـن تـــعــــويض كــــفــــالــــة حـــسـن الــــتـــنــــفــــيـــذ
بـــاقـــتـــطــــاعـــات حـــسـن الـــتـــنــــفـــيـــذ فـــيــــمـــا يـــخـص صـــفـــقـــات
الـدراسـات واخلــدمـات اHــذكـورة في اHـادّة 2 أعالهt عــنـدمـا
يـنص دفـتـر شـروط اHـنـاقــصـة عـلى ذلكt طـبـقـا لـلـمـادّة 99
من اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اHــؤرّخ في 28 شـوّال

عام  1431 اHوافق 7 أكتوبر سنة 2010 واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطية الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 4 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1436

اHوافق 23 فبراير سنة 2015.

عن الوزير األولعن الوزير األول
 وبتفويض منه وبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 30 مــحـرم عـام  مــحـرم عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 23 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســنــة ســنــة t2014 يــتــضــمن تــعــديل الــقــرار اHــؤرt يــتــضــمن تــعــديل الــقــرار اHــؤرّخ في خ في 16
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1432 اHــوافق  اHــوافق 19 مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة
2011 واHـتـضـمن إنـشـاء الـل واHـتـضـمن إنـشـاء الـلّـجـان اHـتـسـاويـة األعـضاءـجـان اHـتـسـاويـة األعـضاء

اخملــتـصـة بـاألسـالك الـدبـلـومــاسـيـة والــقـنـصــلـيـة لـدىاخملــتـصـة بـاألسـالك الـدبـلـومــاسـيـة والــقـنـصــلـيـة لـدى
وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجية.ؤون اخلارجية.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

tالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-10 اHـــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدّد اخـتــصـاص الـلـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

tوتنظيمها وعملها
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-11 اHـــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدّد كــيـفـيــات تـعـيــY ¨ـثــلـY عن اHـوظــفـY في الــلـجـان

tتساوية األعضاءHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضـان عام 1423 اHـوافـق 26 نـوفـمـبـر سـنة 2002

tالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 09-221 اHـؤرخ
فـي أول رجب عـــام 1430 اHــــوافق 24 يــــونــــيــــو ســــنـــة 2009
واHـــــــتــــــضـــــــمـن الـــــــقـــــــانــــــون األســـــــاسـي اخلـــــــاص بـــــــاألعــــــوان

tYوالقنصلي Yالدبلوماسي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014 

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

tتساوية األعضاءHاللجان ا

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرّخ في 16 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1432 اHـوافق 19 مـايــو ســنـة 2011 واHــتـضــمن إنــشـاء
الـــــلــــــجــــــان اHـــــتــــــســـــاويــــــة األعــــــضـــــاء اخملــــــتــــــصـــــة بــــــاألسالك
tالدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشؤون اخلارجية

tدير العام للمواردHوباقتراح من السيد ا -

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـهـدف هـذا الـقـرار إلى تـعـديل الـقرار
اHـؤرخ في 16 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1432 اHـوافق 19 مـايو
سـنة 2011 واHـتـضـمن إنـشـاء الـلـجـان اHـتـسـاويـة األعـضاء
اخملتـصـة بـاألسالك الـدبـلومـاسـيـة والـقنـصـلـيـة لدى وزارة

الشؤون اخلارجيةt وفقا للجدول اآلتي :

اللجاناللجان
YوظفHاYوظفHثلو ¨ثلو ا¨

- الوزراء اHفوضون

- مستشارو الشؤون اخلارجية

- كتاب الشؤون اخلارجية

- ملحقو الشؤون اخلارجية

¨ثلو ¨ثلو اإلدارةاإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

بدون تغيير

4

بدون تغيير

بدون تغيير

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األسالكاألسالك

1

2

3

4

بدون تغيير

4

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

4

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

4

بدون تغيير

بدون تغيير

اHادة اHادة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 30 محرم عام 1436 اHوافق 23 نوفمبر سنة 2014.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
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وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 6  ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1435 اHـــــوافق  اHـــــوافق أوأوّل
ســبـــتــمــبــر ســنــة ســبـــتــمــبــر ســنــة t2014 يــحــدt يــحــدّد تــســعــيــرات الــشــراءد تــســعــيــرات الــشــراء
اHـضـمـونـة وشــروط تـطـبـيـقـهـا بـالـنـسـبـة لـلـكـهـربـاءاHـضـمـونـة وشــروط تـطـبـيـقـهـا بـالـنـسـبـة لـلـكـهـربـاء
اHـــنــتـــجــة عن طـــريق اHــنـــشــآت اHـــســتــعـــمــلـــة لــفــرعاHـــنــتـــجــة عن طـــريق اHــنـــشــآت اHـــســتــعـــمــلـــة لــفــرع

اإلنتاج اHشترك.اإلنتاج اHشترك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير الطاقة
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14 -154  اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-266 اHؤرّخ
في 27 شـعــبـان عـام 1428 اHـوافق 9 سـبــتـمـبــر سـنــة 2007

tناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-218 اHؤرّخ
في 9 شـــعـــبـــان عـــام 1434 اHــوافق 18 يـــونـــيـــو ســـنــــة 2013
الذي يحدّد شروط مـنح العالوات بعنوان تكاليف تنويع

tادّة 8 منـهHال سيما ا tإنتاج الكهرباء
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 13-218 اHــؤرّخ في 9 شــعـــبــان عــام 1434
اHـوافق 18 يــونـيــو ســنـة 2013 واHــذكـور أعـالهt يـحــدّد هـذا
الـقـرار تـسـعـيـرات الـشـراء اHـضـمـونـة وشـروط تـطـبـيـقـهـا
بالنـسبة للـكهرباء اHنـتجة عن طريق اHـنشآت اHسـتعملة

لفرع اإلنتاج اHشترك.
اHاداHادّة ة 2 :  : يقصدt في مفهوم هذا القرارt �ا يأتي :

عقـد الـشراء : عقـد الـشراء : عقـد شراء الـكهـربـاء اHبـرم بY مـنتج
الـكـهـربـاء احلـائـز عـلى مـقـرر مـنح االسـتـفـادة من تـسـعـيرة
الشراء اHضمـونة واHوزع اHعني طبقا ألحكام اHادّة 7 من
اHـرسوم الـتّـنفـيذيّ رقم 13-218 اHؤرخ في 9 شعـبـان عام

1434 اHوافق 18 يونيو سنة 2013 واHذكور أعاله.

مـنـشـأة اإلنــتـاج اHـشـتـرك : مـنـشـأة اإلنــتـاج اHـشـتـرك : مـنـشـأة تــسـمح بـاإلنـتـاج
اHشترك للكهرباء واحلرارة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : حتــدد تـســعـيـرات الــشـراء اHـضــمـونــة لـبـيع
الـطـاقـة الـكـهـربائـيـة اHـنـتـجـة من طـرف مـنـشـآت الـتـولـيد
اHـــشـــتـــرك والـــتي تـــضـخ في الـــشـــبـــكـــةt في اHـــلـــحـق بـــهــذا
الــــــقـــــرار. وحتــــــدد حـــــسب شــــــرائح الــــــقـــــدرة وحــــــسب مـــــدة
االســتـعـمــال الـسـنــويـة لــلـقـدرة اHــركـبّــةt حــيث تـوافق كـل
مــدة زمــنــيــة تــســعــيــرة مــعـطـــاة حــسب شــريـحـــة الــقــدرة

التي تتواجد بها اHنشأة.
يـلــتــزم مــنــتج الــكــهـربــاء عن طــريق مــنــشــأة اإلنــتـاج
اHــشــتـــرك بــاخــتــيــار مـــدة الــســيــر الــتـي تــتــوافق مع هــذه

االحتياجاتt ال سيما فيما يخص احلرارة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـبـــرم عـقـد الــشـــراء Hـدة 15 سـنـــةt ابـتـداء
من تاريخ تشغـيل الربط بالشبكة.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : تـصل إلى الـسـقـف الـطـاقـة الـسـنـويـة الـتي
�ـكن شــراؤهـا واحملــسـوبــة ابـتــداء من تـاريـخ ذكـرى دخـول
عـقـد الـشـراء حــيّـز الـتّـنـفــيـذt ويـتـمـثـل الـسـقف في حـاصل
القدرة االسمية للمنشأة وعدد ساعات التشغيل اخملتارة.
اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــجـب أن تــــكــــون الـــــقــــدرة الــــكــــهـــــربــــائــــيــــة
االســمـيــة لــلـمــنـشــأة ذات ســعـة بــالــنـظــر لالحــتـيــاجـات من
احلـرارة في الـنـظــام الـصـنـاعي لـلمـنـتجt حـيث ال يـتم دفع

مقابل الكهرباء اHنتجة والناجمة عن التضخيم.
اHاداHادّة ة 7 :  : حتدد دورية قراءة كـميات الكهرباء اHباعة

وكذا الفوترة في عقد الشراء.
tنتج لـلجـنة ضبط الـكهربـاء والغازHادّة ة 8 :  : يقـدم اHاداHا
فـي غـــضـــون شـــهـــر واحــــد بـــعـــد تـــاريخ كـل ذكـــرى ســـنـــويـــة
لدخـول سريـان عقـد الشـراءt اHعـلومـات اHتـعلـقة �نـشأته

والتي �كن هذه األخيرة أن تطالب بها.
تخص اHعـلومات اHـرسلـة السنـة اHنـصرمة وتـتعلق

على اخلصوصt �ا يأتي :
tنتجةHكميات الطاقة ا -
tعدد ساعات التشغـيل -

tتكاليف االستغالل والصيانة -
- تـــكـــالــيـف االســتـــثــمـــار احملـــســـوبـــــة عــنـــد نـــهــايــــة

فتــرة اإلنشــاء.
يــرسل اHــنـتـج هـذه اHــعــلــومــاتt وكـذا أي مــعــلــومـات
أخـرى تطـلبـها جلـنة ضـبط الكـهربـاء والغـازt تطـبيـقا لـهذه
اHــادّةt وفـــقـــا لـــلــكـــيـــفـــيــات احملـــددة �ـــقـــرر من جلـــنــة ضـــبط

الكهرباء والغـاز.
اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :  : �ــــــكـن مـــــراجــــــعــــــة تـــــســــــعــــــيـــــرات الــــــشـــــراء
tوفـقــا لألشـكـال نــفـسـهـا tمــوضـوع هـذا الــقـرار tــضـمـونـةHا
وكــلـــمــا اســتــدعـت الــتــطـــورات الــطــارئـــة عــلى اHـــعــطــيــات
اHـتــعـلـقـة بـالـفــرع وبـخـصـائص مـنـشــآت اإلنـتـاج اHـشـتـرك
ذلكt ال ســــيـــــمــــا تــــلك اHــــرتــــبــــطـــــــة بــــاحلــــجم وبــــالــــنــــظــــــام

الصنـاعي ومردوده.
ال تـنـطبـق التـسـعـيـرات اجلديـدة عـلى اHـنـشـآت التي

تكون محل عقد شراء ساري اHفعول.
اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 6 ذي الــقـــعــدة عــام 1435 اHــوافق

أوّل سبتمبر سنة 2014.
يوسف يوسف يوسفييوسفي
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اHلحقاHلحق

تسعيرات الشراء اHضمونةتسعيرات الشراء اHضمونة

حتسب التسعيرات حسب أنواع االستعماالت الثالثة اآلتية :حتسب التسعيرات حسب أنواع االستعماالت الثالثة اآلتية :

tمدة االستعمال القصيرة (إ ق) : (إ ق ) ≤3000 ساعة -

tتوسطة (إ م) : 3000 ساعة < إ م ≤ 4500 ساعةHمدة االستعمال ا -

- مدة االستعال الطويلة (إ ط) : 4500 ساعة < إ ط.

يرتكز حساب تسعيرات الشراء اHضمونة على التواليt لكل نوع استعمال على القيم اآلتية :

tمدة االستعمال القصيرة (إ ق) : 3000 ساعة -

tتوسطة (إ م) : 4500 ساعةHمدة االستعمال ا -

tمدة االستعمال الطويلة (إ ط) : 6000 ساعة -

I - تسعيرة الشراء اHضمونة Hنشآت اإلنتاج اHشترك عنفات بخارية - تسعيرة الشراء اHضمونة Hنشآت اإلنتاج اHشترك عنفات بخارية

حسب شرائح االستطاعةt ووفقا Hدة االستعمال السنوية بـ دج/كيلو واط ساعيحسب شرائح االستطاعةt ووفقا Hدة االستعمال السنوية بـ دج/كيلو واط ساعي

تسعيرة تسعيرة 5

دج/كيلوواط 

ساعي

1,98

2,56

3,72

تسعيرة تسعيرة 4

دج/كيلوواط

ساعي

2,12

2,75

4,00

تسعيرة تسعيرة 3

دج/كيلوواط

ساعي

2,47

3,21

4,69

تسعيرة تسعيرة 2

دج/كيلوواط

ساعي

2,98

3,89

5,71

تسعيرة تسعيرة 1

دج/ كيلوواط

ساعي

4,17

5,48

8,09

عدد ساعات التشغيل األدنىعدد ساعات التشغيل األدنى

مدة االستعمال الطويلة (إ.ط)

مدة االستعمال اHتوسطة (إ.م)

مدة االستعمال القصيرة (إ.ق)

تسعيرة 1 : إنتاج مشترك عنفات بخارية ذات استطاعة م واط TV1 ≤ 05 > 0 م واط

تسعيرة 2 : إنتاج مشترك عنفات بخارية ذات استطاعة 15 م واط ≥ TV2 > 05 م واط

تسعيرة 3 : إنتاج مشترك عنفات بخارية ذات استطاعة 30 م واط ≥ TV3 > 15 م واط

تسعيرة 4 : إنتاج مشترك عنفات بخارية ذات استطاعة 40 م واط ≥ TV4 > 30 م واط

تسعيرة 5 : إنتاج مشترك عنفات بخارية ذات استطاعة 50 م واط ≥ TV5 > 40 م واط.
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II - تسعيرة الشراء اHضمونة Hنشآت اإلنتاج اHشترك عنفات غازية - تسعيرة الشراء اHضمونة Hنشآت اإلنتاج اHشترك عنفات غازية

بحسب شرائح االستطاعةt ووفقا Hدة االستعمال السنوية بـ دج/كيلوواط ساعيبحسب شرائح االستطاعةt ووفقا Hدة االستعمال السنوية بـ دج/كيلوواط ساعي

دج/كيلوواط
ساعي

2,15

2,79

4,06

دج/كيلو واط
ساعي

2,30

2,99

4,35

دج/كيلوواط
ساعي

2,70

3,51

5,12

مدة االستعمال الطويلة (إ.ط)
مدة االستعمال اHتوسطة (إ.م)
مدة االستعمال القصيرة (إ.ق)

تسعيرة 1 : إنتاج مشترك عنفات غازية ذات استطاعة م واط TG1  ≤ 05 > 0 م واط
تسعيرة 2 : إنتاج مشترك عنفات غازية ذات استطاعة 15 م واط ≥ TG2 > 05 م واط
تسعيرة 3 : إنتاج مشترك عنفات غازية ذات استطاعة 30 م واط ≥ TG3 > 15 م واط
تسعيرة 4 : إنتاج مشترك عنفات غازية ذات استطاعة 40 م واط ≥ TG4 > 30 م واط

تسعيرة 5 : إنتاج مشترك عنفات غازية ذات استطاعة 50 م واط ≥ TG5 > 40 م واط.

III - تسعيرة الشراء اHضمونة Hنشآت اإلنتاج اHشترك محركات غازية (م.غ) - تسعيرة الشراء اHضمونة Hنشآت اإلنتاج اHشترك محركات غازية (م.غ)

بحسب شرائح االستطاعة ووفقا Hدة االستعمال السنوية بـ دج/كيلوبحسب شرائح االستطاعة ووفقا Hدة االستعمال السنوية بـ دج/كيلو واط ساعيواط ساعي

تسعيرة تسعيرة 5

دج/كيلو واط

ساعي

1,74

2,24

3,23

تسعيرة تسعيرة 4

دج/كيلو واط

ساعي

1,82

2,34

3,38

تسعيرة تسعيرة 3

دج/كيلو واط

ساعي

2,02

2,61

3,77

تسعيرة تسعيرة 2

دج/كيلو واط

ساعي

2,58

3,35

4,89

تسعيرة تسعيرة 1

دج/كيلو واط

ساعي

3,48

4,54

6,67

عدد ساعات التشغيل األدنىعدد ساعات التشغيل األدنى

مدة االستعمال الطويلة (إ.ط)

مدة االستعمال اHتوسطة (إ.م)

مدة االستعمال القصيرة (إ.ق)

تسعيرة 1 : إنتاج مشترك محركات غازية ذات استطاعة 03 م واط ≥  MG1 > 0 م واط
تسعيرة 2 : إنتاج مشترك عنفات غازية ذات استطاعة 10 م واط ≥ MG2 > 03 م واط
تسعيرة 3 : إنتاج مشترك عنفات غازية ذات استطاعة 30 م واط ≥ MG3 > 10 م واط
تسعيرة 4 : إنتاج مشترك عنفات غازية ذات استطاعة 40 م واط ≥ MG4 > 30 م واط
تسعيرة 5 : إنتاج مشترك عنفات غازية ذات استطاعة 50 م واط ≥ MG5 > 40 م واط

دج/كيلو واط
ساعي

4,58

6,00

8,86

تسعيرة تسعيرة 5تسعيرة تسعيرة 4تسعيرة تسعيرة 3تسعيرة تسعيرة 2تسعيرة تسعيرة 1

دج/كيلو واط
ساعي

3,26

4,25

6,25

عدد ساعات التشغيل األدنىعدد ساعات التشغيل األدنى
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وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
     قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في      قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 29 ذي الــقـــعــدة عــامذي الــقـــعــدة عــام
يـــــحــــديـــــحــــدّد  t2014 ـــــوافق 24 ســـــبــــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة ســـــبــــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــةHـــــوافق  اH1435 ا

الــتـــنــظـــيم الــداخـــلي لــلــمـــركــز الــوطــنـي لــلــدراســاتالــتـــنــظـــيم الــداخـــلي لــلــمـــركــز الــوطــنـي لــلــدراســات
والـبـحث في احلـركـة الـوطـنـيـة وثـورة أول نـوفـمـبـروالـبـحث في احلـركـة الـوطـنـيـة وثـورة أول نـوفـمـبـر

.1954

ـــــــــــــــــــــــــ
tإنّ الوزير األول
tووزير اجملاهدين

tاليةHووزير ا
tووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

tالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايـــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-295 اHؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اHـوافق 24 غــشت سـنـة 1991 الـذي

tتممHعدل واHا tيحدد صالحيات وزير اجملاهدين
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-42 اHـؤرخ
في 17 شـــعـــبـــان عــام 1414 اHــوافق 29 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1994
واHــتـضـمـن إنـشـاء مــركـز وطـني لــلـدراســات والـبـحث في
احلــــركــــة الـــوطــــنـــيــــة وثـــورة أول نــــوفـــمــــبـــر t1954 اHـــعـــدل

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

tاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اHؤرخ
في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 اHــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـــحـــدّد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
اHـؤســسـة اHــنـصــوص عـلــيـهــا في األمـر رقم 95-24 اHـؤرخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اHـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واHــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

 tاألشخاص فيها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

 tالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

 tالعلمي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـــضـــان 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2014 الــذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

tواإلصالح اإلداري

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 6
جمادى الثانية عام 1431 اHوافق 20 مايو سنة 2010 الذي
يــحــدد الــتــنــظــيم الــداخــلي لــلــمــركــز الــوطــني لــلــدراســات
والـبـحث في احلـركـة الـوطـنـيـة وثـورة أول نـوفـمـبـر سـنـة

t1954

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسوم
التـنفـيذي رقم 11-396 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة عام 1432
اHــــوافق 24 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2011 الـــذي يـــحــــدد الـــقـــانـــون
األسـاسي الـنــمـوذجي لـلــمـؤسـسـة الــعـمـومــيـة ذات الـطـابع
الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجيt يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد
الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمـركـز الـوطـني لـلـدراسات والـبـحث
في احلركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 ويدعى في

صلب النص "اHركز".

اHــادة اHــادة 2 : : يـــنـــظّم اHـــركـــزt حتت ســـلـــطـــة اHـــديـــر الـــذي
يـــســاعـــده مــديـــر مــســـاعــد وأمـــY عــامt في أقـــســام تـــقــنـــيــة

ومصالح إدارية وأقسام بحث.

اHادة اHادة 3 : : األقسام التقنيةt وعددها اثنان (2) هما :

- قـــــسـم مـــــتـــــابـــــعــــــة نـــــشـــــاطـــــات الــــــبـــــحث الــــــعـــــلـــــمي
والــــدراســـات فـي تـــاريـخ اHـــقــــاومـــة الــــشــــعـــبــــيـــة واحلــــركـــة

الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954.

- قسم العالقات اخلارجية وتثمY نتائج البحث.

اHــادة اHــادة 4 :  : يـــكــلـف قــسـم مـــتــابـــعـــة نـــشـــاطـــات الــبـــحث
العلمي والدراسـات في تاريخ اHقاومة الشـعبية واحلركة

الوطنية وثورة أول نوفمبر t1954  �ا يأتي :

- تـرقــيـة اHــعـلـومــة الـعـلــمـيــة والـتـقــنـيـة فـي مـيـادين
تدخل اHركز واقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وصول

tلها YستعملHا

- وضـع نـــــــظــــــام مـالئـم حلــــــفـظ األرشــــــيـف الـــــــعــــــلـــــــمي
tوالتاريخي للمركز
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- مـتـابـعة مـشـاريع الـبـحث اHنـجـزة من قـبل أقـسام
tركز ومرافقتهاHبحث ا

- إعــداد بــطــاقــيــة الـكــفــاءات الــوطــنــيــة فـي مــجـاالت
tركز ومسكها وحتيينهاHتدخل ا

tركز وتوزيعهاHضمان نشر منشورات ا -
- اقــتــراح كل تــدبــيــر إلدراج اHــنــشــورات الــعــلــمــيــة

tكتبة االفتراضيةHللمركز في ا
- ضــمـــان إجنــاز كل الـــدعــائم الـــســمـــعــيـــة الــبـــصــريــة

tعلوماتية واإللكترونية وتسييرها وحفظهاHوا
 tعطيات العلميةHالعمل على وضع قواعد ا -

- حـــفظ الـــبـــيــانـــات ورقــمـــنـــة الــكـــتب واألطـــروحــات
اHـتعلقة بـاHقاومة الشـعبية واحلركـة الوطنية وثورة أول

t1954نوفمبر
- إعداد االستبيانات وتقارير التحقيقات العلمية

حول اHسائل اHرتبطة بنشاط اHركز واستغاللها.
وينظم في ثالث (3) مصالح :

tمصلحة اإلعالم والوثائق العلمية والتقنية -
tعطيات والسمعي البصريHمصلحة قواعد ا -

- مصلحة متابعة مشاريع البحث.
Y5 : : يــكـلّـف قـسـم الـعالقــات اخلــارجــيـة وتــثــمـ اHـادة اHـادة 

نتائج البحثt �ا يأتي :
- اHـــبــادرة بـــعـــمــلـــيـــات الــتـــعـــاون الــعـــلـــمي الـــوطــني

tركزHوالدولي في ميادين نشاطات بحث ا
- دراسة ووضـع إجراءات تـشجع عـلى تثـمY نـتائج

tركزHالبحث العلمي في مجال نشاطات ا
- اHــســـاهــمــة في تـــرقــيــة ونـــشــر األعــمـــال الــعــلـــمــيــة

tوالتقنية ونتائج البحث
- تـنـظـيم الـتـظـاهـرات الـعـلـمـيـة الـوطـنـيـة والـدولـية

tركزHفي ميادين نشاطات بحث ا
tضمان نشر اإلعالم العلمي ومتابعته -

- ضـمــان الـتــكـفل بــنـشــر اجملالت واHـؤلــفـات ونــتـائج
التظاهرات العلمية التي يقوم بها اHركز و متابعتها.

وينظم في ثالث (3) مصالح هي :
tمصلحة العالقات اخلارجية واالتصال -

tنتائج البحث Yمصلحة تثم -
- مصلحة التظاهرات العلمية.

اHادة اHادة 6 : : يلحق باألمY العام مكتب األمن الداخلي.
اHادة اHادة 7 : : تكلف اHصالح اإلدارية �ا يأتي :

- إعداد اخملـطـط السـنـوي لـتـسـيـيـر اHـوارد الـبـشـرية
tللمركز وتنفيذه

tركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -
- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واHــتـعــددة الــســنـوات
للتكوين وحتسY اHستوى وجتديد اHعلومات Hستخدمي

tركز وتنفيذهاHا
- إعــداد مـشـروع مــيـزانــيـة تـســيـيــر وجتـهـيــز اHـركـز

tوضمان تنفيذه
tركزHمسك محاسبة ا -

tركز بالوسائل لسيرهHضمان تزويد هياكل ا -
- ضـــمــان مــتــابــعــة الــقــضــايــا اHــتــعــلــقــة بــاHــنــازعــات

tركزHاخلاصة با
- ضمان تسييـر األمالك اHنقولة والعقارية للمركز

tواحملافظة عليها وصيانتها
tركزHمسك دفاتر اجلرد اخلاصة با -

- ضمان احملافظة على أرشيف اHركز وحفظه.
وتضمّ اHصالح اإلدارية ثالث (3) مصالح :

tوالتكوين YستخدمHمصلحة ا -
tيزانية واحملاسبةHمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامة.
اHادة اHادة 8 : : أقسام البحث وعددها أربعة (4) هي :    

tقاومة الشعبيةHقسم البحث في ا -
tقسم البحث في احلركة الوطنية -

- قسم البحث في العـمل العسكري لثورة التحرير
tالوطني

- قـــــسـم الـــــبـــــحـث في الـــــعــــــمل الـــــســـــيــــــاسي لـــــثـــــورة
التحرير الوطني.

اHـادة اHـادة 9 : : يـكـلف قـسم الـبـحث في اHـقـاومة الـشـعـبـية
بالقيام بالدراسات وأشغال البحثt ال سيما في :

- االنــتـــفــاضـــات واHــقــاومـــات الــشـــعــبـــيــة فـي الــقــرن
tيالديHالتاسع عشر (19) ا

- دور اHـــــقــــاومـــــات الـــــشــــعـــــبــــيـــــة فـي صــــدّ الـــــعــــدوان
tالفرنسي

- الــســيـاســة االســتـعــمــاريـة فـي مـواجــهــة اHـقــاومـات
tالشعبية

- مــصــادرة األراضي كــمــحــور صــراع إبّــان االحــتالل
الفرنسي للجزائر. 

اHـادة اHـادة 10 : : يـكـلف قـسم الـبـحـث في احلـركـة الـوطـنـية
بالقيام بالدراسات وأشغال البحثt ال سيما في :

tمنطلقات وأسس احلركة الوطنية -
- اHـشاريع االستـعمارية في بـداية القـرن العشرين

t(20)
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وزيـر اجملاهدينوزيـر اجملاهدين
الطيب زيتونيالطيب زيتوني

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جـالبمحمد جـالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

مــحمد مـباركيمــحمد مـباركي

Yالتنظيمـات السياسية وبرامجها ونشاطاتها ب -
tYيتHالعا Yاحلرب

- إعادة بناء األحزاب السياسية بعد سنة 1945.

اHـادة اHـادة 11 : : يـكـلّف قـسم الـبـحث فـي الـعـمل الـعـسـكري
لـثــورة الـتـحــريـر الــوطـني بـالــقـيــام بـالـدراســات وأشـغـال

البحثt ال سيما في :
tنشأة وتطور جيش التحرير الوطني -

- االســتـــراتـــيــجـــيـــة الــعـــســـكـــريــة لـــثـــورة الــتـــحـــريــر
tالوطني

-  مخـطـطات الـعدوّ وأسـالـيبه لـلقـضـاء على الـثورة
tوتصدّي جيش التحرير الوطني لها

- القواعد اخللفية لثورة التحرير الوطني.

اHـادة اHـادة 12 :  : يـكـلّف قـسم البـحث في الـعـمل الـسـياسي
لـثــورة الـتـحــريـر الــوطـني بـالــقـيــام بـالـدراســات وأشـغـال

البحثt ال سيما في :
tنشأة جبهة التحرير الوطني -

tمؤسسات جبهة التحرير الوطني وتطورها -
- التـنظيـمات الـسيـاسية والـتعـبئـة الشعـبيـة أثناء

tثورة التحرير الوطني
- اخملططات السياسية الفرنسية ومواجهتها.

13 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـادة اHـادة 
اHـؤرخ في 6 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اHـوافق 20 مـايـو
سنة 2010 الذي يـحدد التـنظيـم الداخلي لـلمركـز الوطني
لـــلـــدراســات والـــبـــحث في احلـــركــة الـــوطـــنــيـــة وثــورة أول

نوفمبر 1954.
اHـادة اHـادة 14 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 
حـرر بــاجلــزائـر في 29 ذي الـقــعــدة عـام 1435 اHـوافق

24 سبتمبر سنة 2014.

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 4 مــــحـــــرم عــــام  مــــحـــــرم عــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 28 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة t2014 يــحـــدد اHــواصـــفــات يــحـــدد اHــواصـــفــات
الـــتــقــنــيــة لــلــوحــة ووســائـل الــتــعــريف اجملــســدة لــكلالـــتــقــنــيــة لــلــوحــة ووســائـل الــتــعــريف اجملــســدة لــكل
تــــســـمـــيـــة أو إعــــادة تـــســـمــــيـــة اHـــؤســــســـات واألمـــاكنتــــســـمـــيـــة أو إعــــادة تـــســـمــــيـــة اHـــؤســــســـات واألمـــاكن

واHباني العمومية.واHباني العمومية.

ـــــــــــــــــــــــــ

tوزير الداخلية واجلماعات احمللية tإنّ وزير الدولة

tو وزيراجملاهدين

- �قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 14-01 اHؤرخ في
3 ربـيع األول عـام 1435 اHـوافق 5 يـنـايـر سـنـة  2014 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــات تـــســمــيــة اHــؤســســات واألمــاكن واHــبــاني

tادة 38 منهHال سيما ا tالعمومية أو إعادة تسميتها

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايـــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

 tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 91- 295 اHؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اHـوافق 24 غــشت ســنـة 1991 الـذي

tتممHعدل واHا tيحدد صالحيات وزير اجملاهدين

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
tالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 7
شـوال عام 1418 اHـوافق 4 فـبـرايـر سـنـة 1998 الـذي يـحدد
اHواصـفـات التـقـنـية لـلـوحـة اجملسـدة لـكل تـسمـيـة أو إعادة

 tتسمية ومكان وضعها وصيانتها

يقرران مـا يأتي :يقرران مـا يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يـحدد هذا الـقرار اHواصـفات التـقنية
للـوحـة ووسـائل الـتـعـريف  اجملـسـدة لـكل تـسـمـيـة أو إعادة
تـسـمـيـة اHـؤسـسات واألمـاكن واHـبـاني الـعـمـومـيـة ومـكان
وضـعـهـاt وكـذا اجلــهـة اHـكـلــفـة بـصـيـانــتـهـاt تـطـبــيـقـا ألحـكـام
اHـادة 38 من اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-01 اHــؤرخ في 3
ربــيـع األول عـام 1435 اHــوافق 5 يـــنــايــر ســنــة 2014  الــذي
يــحــدد كــيــفــيــات تـــســمــيــة اHــؤســســات واألمــاكن واHــبــاني

العمومية أو إعادة تسميتها.

اHـادة اHـادة 2 :  : حتــدد اHـواصـفــات الـتـقـنــيـة لـلــوحـة اجملـسـدة
للتسمية أو إعادة التسميةt كما يأتي :
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أ - بــالـــنـــســبـــة لــلـــوحـــة اجملــســـدة لــتـــســـمــيـــة أو إعــادةأ - بــالـــنـــســبـــة لــلـــوحـــة اجملــســـدة لــتـــســـمــيـــة أو إعــادة
تسمية الشوارع و األحياءtتسمية الشوارع و األحياءt يجب أن تكون اللوحة :

- مـصـنـوعـة من األHـنــيـوم اHـقـوّى أو الـبـرونـز أو أي
مـادة معدنية أخـرى غير قابلـة للتلفt ويـتم اختيار اHادة

tناسبة حسب مناخ كل منطقةHا

t(30 سم x 40 سم) ذات شكل هنـدسي مستطيل �قاس -
tمثبتة على ارتفاع  2.50 م من مستوى األرض

- مــغـلـفــة �ـادة عــاكـسـة مــقـاومــةt ذات خـلـفــيـة زرقـاء
tوعليها إطار أبيض و مزودة بثقوب على احلواف األربع

- مكتوبة بخط واضح وباللون األبيض.

ب - بــالــنــســبـــة  لــلــوحــة اجملــســدة لــتــســمــيــة و إعــادةب - بــالــنــســبـــة  لــلــوحــة اجملــســدة لــتــســمــيــة و إعــادة
تـســمـيـة الـسـاحـات و احلــدائق الـعـمـومـيـةtتـســمـيـة الـسـاحـات و احلــدائق الـعـمـومـيـةt يـجب أن تـكون

اللوحة :

- مـصـنـوعـة من األHـنــيـوم اHـقـوّى أو الـبـرونـز أو أي
مـادة معدنية أخـرى غير قابلـة للتلفt ويـتم اختيار اHادة

tناسبة حسب مناخ كل منطقةHا

-  ذات شكل هندسي مستطيل �قاس (75 سم x 40 سم)
مـثــبـتـــة عــلى عــمـود مــصـنــوع من مـادة مــعـدنــيـة بــارتـفـاع

t2.60 م من مستوى األرض

- بـخـلـفـيـة سـوداء ومـكـتـوبـة بـالـلون الـذهـبي وبـخط
tبالنسبة للساحات العمومية tواضح

- بـخلـفيـة خضـراء ومكـتوبة بـاللـون الذهـبي وبخط
واضحt بالنسبة للحدائق العمومية. 

tــــعــــني أن يــــحـــدد بــــقـــرارHــــادة 3 : : �ــــكن الــــوزيـــر اHــــادة اHا
اHــواصــفــات الــتــقــنــيــة وكــذا مــكــان وضـع الــلــوحــة اجملــسـدة
لــتـسـمــيـة أو إعـادة تــسـمـيــة اHـبـاني واHــؤسـسـات الــتـابـعـة

لقطاعه.

اHــادة اHــادة 4 :  : حتـــدد الــبــيـــانــات اHـــوضــوعـــة عــلى الـــلــوحــة
كاآلتي :

- اسـم ولــــقب وصـــــفــــة الــــشــــخـص اHــــراد تــــكـــــر�ه مع
tتاريخي ميالده ووفاته

tراد تخليدهHاسم احلدث ا -

- إذا تعلق األمر بـرمز من رموز اHقاومة أو احلركة
الـوطــنـيـة و الـثــورة الـتـحـريــريـةt تـدرج رتــبـته مع اسـمه

tالثوري إن وجد

tتـكتب البيانـات باللغـة الوطنية وعـند االقتضاء -
 tباللغة األجنبية

- يــكـتب اسـم الـشــخص أو احلـدث بــخط بـارز واضح
ومـقـروءt بـحــيث تـكـون الـبـيـانـات اHــكـمـلـة األخـرى بـحـجم

أصغر.

اHادة اHادة 5 :  : تثبت اللوحة :

- في الـــســـاحــات وعـــلى اجلــهـــة الـــيــمـــنى من جـــانــبي
tمدخلي الشارع

tYعند تقاطع شارع -

tعند مداخل اجلسور واألنفاق -

tعند مدخل األماكن العمومية -

- في الــواجــهـــة الــرئــيــســيــة لــلـــمــؤســســات واألمــاكن
واHباني العمومية اHسماة.

اHـادة اHـادة 6 :  : زيــادة عــلى الـلــوحــة اجملــسـدة لــلــتـســمــيـة أو
إعــادة الــتــســمــيــةt �ــكن أن تــثـــبت في مــدخل اHــؤســســات
واألمـاكن واHـبـاني الـعـمـومـية لـوحـة تـعـريـفـيـة �ـقاس 1 م
طـول و0.80 م عــرضt تـصــنع �ـادة نـبــيـلــةt تـتـضــمن نـبـذة
تاريـخـية مـخـتـصرة عن الـشـخص أو احلدث اHـراد تـكر�ه

أو تخليده.

اHـادة اHـادة 7 :  : تــتـولى الــبـلـديــة واHـؤســسـات والـقــطـاعـات
والـهــيـئـات اHــعـنـيــةt إجنـاز الـلــوحـة اجملـســدة لـلـتــسـمـيـة أو

إعادة التسميةt وصيانتها واحملافظة عليها.

تـتولى الـتـمـثـيلـيـات الـدبـلومـاسـيـة والقـنـصـلـية في
اخلــارج إجنــاز وصــيـــانــة واحملــافــظــة عــلى الــلــوحــة اجملــســدة
لــلــتــســمــيــة أو إعــادة الـتــســمــيــة بــالــنــســبــة ألمالك الــدولـة

اجلزائرية اHوجودة باخلارج.

اHــادة اHــادة 8 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرخ في 7 شوال عام 1418 اHوافق 4 فبراير سنة 1998
الـــذي يــحـــدد اHــواصـــفــات الـــتـــقــنـــيــة لـــلــوحـــة اجملــســـدة لــكل

تسمية أو إعادة التسمية ومكان وضعها وصيانتها. 

اHـادة اHـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرم عـــام 1436 اHــوافق 28
أكتوبر سنة 2014.

وزير الدولةt وزير الداخليةوزير الدولةt وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين

الطيب زيتونيالطيب زيتوني
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قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخقـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في  في 4 مــــحـــــرم عــــام  مــــحـــــرم عــــام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 28 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة  أكــــتــــوبـــر ســــنـــة t t2014 يــــحــــدد مـــكــــونـــاتيــــحــــدد مـــكــــونـــات
وكــــيــــفــــيــــات مــــعـــــاجلــــة مــــلف اقــــتــــراحــــات تــــســــمــــيــــةوكــــيــــفــــيــــات مــــعـــــاجلــــة مــــلف اقــــتــــراحــــات تــــســــمــــيــــة
اHــؤسـســات واألمـاكـن واHـبــاني الــعـمــومـيــة أو إعـادةاHــؤسـســات واألمـاكـن واHـبــاني الــعـمــومـيــة أو إعـادة

تسميتها.تسميتها.
ـــــــــــــــــــــــــ

tوزير الداخلية واجلماعات احمللية tإن وزير الدولة
tووزير اجملاهدين

- �ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم  14-01 اHــؤرخ
في 3 ربـــيع األول عــام 1435 اHــوافق 5 يــنـــايــر ســـنــة 2014
الذي يحدد كيـفيات تسمية اHـؤسسات واألماكن واHباني

 tادة  10 منهHال سيما اtالعمومية أو إعادة تسميتها
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق  5 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

     tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-295 اHؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اHـوافق 24 غــشت سـنـة 1991 الـذي

tتممHعدل واHا tيحدد صالحيات وزير اجملاهدين
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
tالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 7
شـوال عام 1418 اHـوافق 4 فـبـرايـر سـنة 1998 الـذي يـحدد
كيفيات  و مقاييس  اقتراحات تسمية األماكن و اHباني

tالعمومية و إعادة تسميتها

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 14-01 اHــؤرخ في 3 ربــيـع األول عـام 1435
اHــوافق 5 يـــنــايــر ســنــة 2014 واHـــذكــور أعالهt يــهــدف هــذا
الـــقـــرار إلى حتـــديـــد مـــكـــونــات وكـــيـــفـــيـــات مـــعـــاجلــة مـــلف
اقــــتــــراحــــات تــــســـمــــيــــة اHــــؤســــســـات  واألمــــاكـن واHـــبــــاني

العمومية أو إعادة تسميتها.

اHادة اHادة 2 :  : يتم إيـداع ملـف اقتـراح التـسـميـة أو إعادة
التسمية لدى اHصالح اخملتصة :

 - لــــوزارة اجملـــــاهــــدينt فـــــيــــمـــــا يــــخص اقـــــتــــراحــــات
الــتـســمـيــة أو إعـادة الــتـســمـيــة ذات الـبــعــد الـوطــني الـتي

tعنيةHؤسسات والقطاعات والهيئات اHتبادر بها ا
- Hــــديــــريــــة اجملــــاهــــدينt فـي الــــواليــــة فــــيــــمــــا يــــخص
اقـتـراحـات الـتـسـمـيـة أو إعـادة الـتـسـمـيـة الـتي تـبـادر بـهـا

اجملـــالس الــشـــعـــبــيـــة الــبـــلـــديــة والـــقــطـــاعـــات واHــؤســـســات
والــهــيــئــات الــعــمــومـيــة أو اHــؤســســات الــتي تــقــدم خــدمـة

عمومية واHوجودة في إقليم الوالية.

تـــراقـب اHـــصــــالـح اخملـــتــــصــــة اHـــذكــــورة أعالهt اHــــلف
وتـخـطر فـوراt حسب احلـالةt الـلـجنـة الوطـنـية أو الـلجـنة

الوالئية.

اHــادة اHــادة 3 :  : يـــتــضــمن مـــلف اقــتــراح تـــســمــيــة أو إعــادة
tتســمـية الــمـؤسـســات واألمـاكـن والـمــبـاني العـمومية

ما يأتي :
- طـلب اقتـراح التـسمـية أو إعـادة التـسمـيةt تـقدمه

tاجلهة الطالبة
- نبـذة عن احلدث أو الـشخص اHـعني بـالتـسمـية أو

  tإعادة التسمية
- نــسـخـة من مـسـتــخـرج سـجل الـعـضــويـة في جـبـهـة
الـتــحـريـر الــوطـنـي أو جـيش الــتـحــريـر الـوطــنيt إذا كـان
الشـخص اHـراد بـالتـسـميـة أو بـإعـادة التـسـمـية شـهـيدا أو

tمجاهدا متوفيا
tادة 5 أدناهHذكور في اHسبق اHالترخيص ا -

- بـــطـــاقـــة فـــنــــيـــة حتـــدد اHـــكـــان أو اHــــبـــنى مـــوضـــوع
الـتـسمـيـة أو إعـادة التـسـميـةt يـقـدمهـا طـالب الـتسـمـية أو

إعادة التسمية.

اHادة اHادة 4 :  : �ـكن اللجـنة الوالئـيةt أن تطـلب أي وثيقة
أو معلومة تكميلية ضرورية لدراسة اHلف.

اHادة اHادة 5 : : طبـقا ألحـكام اHادة 8 من اHرسـوم الرئاسي
رقم 14-01 اHــؤرخ في 3 ربـــيع األول عــام 1435 اHــوافق 5
يـــنـــايـــر ســـنـــة 2014 واHـــذكـــور أعـالهt تـــخـــضع اقـــتـــراحـــات
تسمـية اHـؤسسـات واألماكن واHبـاني العـمومـية أو إعادة
تـسـمـيــتـهـاt اHـقـدمـة من طــرف اجملـالس الـشـعـبــيـة الـبـلـديـة
والـــقــــطـــاعـــات واHـــؤســـســـات و الـــهــــيـــئـــات الـــعـــمـــومـــيـــة أو
tؤسـسـات الـتي تـقـدم خـدمة عـمـومـيـة في إقـلـيم الـواليةHا
إلى تــرخــيص مــســبق من وزيــر اجملــاهــديـن بــعــد أخـذ رأي

اHنظمة الوطنية للمجاهدين.

6 :  : يـــــجب أن تـــــكـــــون اقـــــتــــراحـــــات تـــــســـــمـــــيــــة اHــــادة اHــــادة 
اHــــؤســــســـــات واألمــــاكن واHـــــبــــاني الــــعـــــمــــومــــيــــة أو إعــــادة
تـسـمـيــتـهـا في مــسـتـوى األعــمـال اHـقــدمـة و دور الـشـخص
اHـــراد تــــشـــريـــفـهt أو أهـــمـــيــــة احلـــدث الـــتــــاريـــخي اHــــعـــني

بالتسمية.

اHـــــادة اHـــــادة 7 : : يـــــجب أن ال يـــــكــــــون الـــــشـــــخص اHـــــقـــــتـــــرح
لــلـــتـــســـمـــيـــة أو إعـــادة الـــتـــســـمـــيـــة قـــد قـــام بــأفـــعـــال تـــمس
بــاHـصـلــحـة  الـعــلـيـا  لـلــوطن أو سـلك ســلـوكـا غــيـر مـشـرف

أثناء ثورة التحرير الوطني.
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اHــــادة اHــــادة 8 :  : تــــــــدرس الــــلــــجـــــنـــــــة الـــــوالئــــيــــــــة مــــلـــف
اقــتـــــراح الــتــســمـيــة أو إعــادة الــتـســمــيـــة وتـبت فــيه في
أجل ال يــتــجــاوز شـهــرين (2) ابــتــداء من تــاريخ إخــطــارهـا
بــــاHــــلفt وتــــبــــلغ قــــرارهــــا لــــطـــالـب الــــتـــســــمــــيــــة أو إعـــادة

التسمية.

اHـادة اHـادة 9 :  : يـتم تـكـريـس تـسـمـيـة اHـؤسـسـات واألمـاكن
واHباني العمومية أو إعادة تسميتهاt حسب احلالة : 

- �ـقــرر من وزيــر اجملــاهـدينt عــنــدمــا يـتــعــلق األمـر
 tتخذة من طرف اللجنة الوطنيةHبالقرارات ا

- بـقـرار من الـواليt  بـالـنـسـبـة  لـلـقـرارات اHـتـخذة
من طرف اللجنة الوالئية.

اHــادة اHــادة 10 :  : يـــجـب عــلـى اHـــؤســســـات اHـــعـــنـــيـــةt قـــصــد
تــســمــيــة  مــشــاريع إجنــاز اHــؤســسـات واألمــاكـن واHـبــاني
العموميةt أن جتسـد هذه التسمية في اللـوحة التعريفية

للمشروع وفي كل الوثائق واHراسالت اHتعلقة بها.

11 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـادة اHـادة 
اHؤرخ في 7 شوال عام 1418 اHوافق 4 فبراير سنة 1998
الذي يحدد كيفـيات ومقاييس اقتـراحات تسمية األماكن

واHباني العمومية وإعادة تسميتها.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرم عـــام 1436 اHــوافق 28
أكتوبر سنة 2014.

الذي يحدد كيـفيات تسمية اHـؤسسات واألماكن واHباني
tادة 33 منهHال سيما ا tالعمومية أو إعادة تسميتها

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

            tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-295 اHؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اHـوافق 24 غــشت سـنـة 1991 الـذي

    tتممHعدل واHا tيحدد صالحيات وزير اجملاهدين

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
tالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و �ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في
7 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 4 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 1998 الــــذي
يــحـدد الـنــظـام الـداخــلي لـلـجــان الـوالئـيــة اHـكـلــفـة بـدراسـة
اقــتــراحـات تــسـمــيـة األمــاكن واHــبـاني الــعـمــومـيــة وإعـادة

 tتسميتها

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 33 من اHـرسوم
الـرئاسي رقم  14-01  اHـؤرخ في 3 ربـيع األول عام 1435
اHــوافق 5 يـــنــايــر ســنــة 2014 واHـــذكــور أعالهt يــهــدف هــذا
الــقــرار إلى حتــديــد الـنــظــام الــداخــلي الــنـمــوذجي لــلــجــنـة
الوالئية لتسمية اHؤسسات واألماكن واHباني العمومية
أو إعادة تسـميـتهـا والتي تـدعى في صلب الـنص "اللـجنة

الوالئية".

اHـادة اHـادة 2 : : تـكـلـف الـلـجـنـة الـوالئــيـة بـالـدراسـة والـبت
في ملـفـات اقـتراحـات الـتـسـميـة أو إعـادة الـتسـمـيـة التي
تـدخل في إطار اخـتصـاصـاتهـا واHسـجلـة في جدول أعـمال
اجـتــمـاعــاتـهــاt طـبــقـا ألحــكـام اHــادتـY 24 و31 مـن اHــرسـوم
الــرئـــاسي رقم 14-01 اHــؤرخ في 3 ربــيـع األول عـام 1435

اHوافق 5 يناير سنة 2014 واHذكور أعاله.

اHــادة اHــادة 3 : : تـــعــدّ الــلــجــنــة الــوالئــيـــة نــظــامــهــا الــداخــلي
وتــــصـــادق عــــلـــيـه طـــبــــقـــا لــــلـــنــــظـــام الــــداخـــلـي الـــنــــمـــوذجي

اHنصوص عليه في هذا القرارt في دورتها األولى. 

اHـادة اHـادة 4 :  : تـزود الــلــجــنـة الــوالئــيــة بـأمــانــة تــضـمــنــهـا
اHصالح اخملتصة Hديرية اجملاهدين للوالية.

اHــــادة اHــــادة 5 : : تــــكــــلف أمــــانــــة الــــلــــجــــنــــة الـــوالئــــيــــةt عــــلى
اخلصوصt �ا يأتي :

وزير الدولةt وزير الداخليةوزير الدولةt وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين

الطيب زيتونيالطيب زيتوني

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخقـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في  في 4 مــــحـــــرم عــــام  مــــحـــــرم عــــام 1436
28 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة  أكــــتــــوبــــر ســــنــــة t t2014 يــــحــــدد الــــنــــظــــاميــــحــــدد الــــنــــظــــام اHــــوافق اHــــوافق 
الــداخـــلي الـــنــمـــوذجي لـــلـــجــنـــة الـــوالئــيـــة لـــتــســـمـــيــةالــداخـــلي الـــنــمـــوذجي لـــلـــجــنـــة الـــوالئــيـــة لـــتــســـمـــيــة
اHـؤســسـات  واألمـاكن واHــبـاني الـعـمــومـيـة أو إعـادةاHـؤســسـات  واألمـاكن واHــبـاني الـعـمــومـيـة أو إعـادة

تسميتها.تسميتها.
ـــــــــــــــــــــــــ

tوزير الداخلية واجلماعات احمللية tإنّ وزير الدولة
tووزير اجملاهدين

- �ـــقــتـــضى اHـــرســـوم الــرئـــاسي رقم 14-01 اHــؤرخ
في 3 ربـــيع األول عــام 1435 اHــوافق 5 يــنـــايــر ســـنــة 2014



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1436 هـ هـ

8 أبريل سنة  أبريل سنة 2015 م

- حتـضـيـر أشغـال الـلـجنـة الـوالئـية و اقـتـراح جدول
tأعمال االجتماعات

  tلفات وتسجيلها  ومراقبتهاHاستالم ا -

tضمان السير احلسن ألشغال اللجنة الوالئية -

- إرســـــال االســـــتـــــدعـــــاءات إلــى أعــــضــــاء الــــلــــجــــنــــة
tالوالئية

- طـلب الـتـرخـيص اHـسـبق لـوزيـر اجملـاهـدينt طـبـقـا
ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرســوم الــرئـاسي رقم 14-01 اHـؤرخ
في 3 ربـــيع األول عــام 1435 اHــوافق 5 يــنـــايــر ســـنــة 2014

tذكور أعالهHوا

- وضعt حتت تـصـرف أعــضـاء الـلـجـنــة الـوالئـيـةt كل
اHــــــعـــــــلــــــومــــــات و الــــــوثــــــائـق الــــــضــــــروريــــــة حلـــــــسن ســــــيــــــر

tاالجتماعات

- إعـداد وتـدوين في مـحـاضر االجـتـمـاعـات  قرارات
tوآراء وتوصيات اللجنة الوالئية

-  مـــتـــابـــعـــة تــنـــفـــيـــذ الــقـــرارات اHـــتـــخــذة مـن طــرف
tاللجنة الوالئية

- ضـــمــان مـــسك وحــفـظ و ثــائق و أرشـــيف الــلـــجــنــة
t الوالئية

- إعـــداد الــــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــــنـــشـــاطـــات الـــلـــجـــنـــة
الوالئية.

اHادة اHادة 6 :  : جتتمع  اللجنة  الوالئية �قر الوالية. 

7 : : جتـتــمـع الـلــجــنــة الــوالئــيــة في دورة عــاديـة اHـادة اHـادة 
مرة كل ثالثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.

 و�ــكن أن جتـــتــمع في دورة غـــيــر عــاديــة بـــنــاء عــلى
استدعاء من رئيسها.

8 : : يــعــد الــرئــيس جــدول أعــمــال االجــتــمــاعــات اHـادة اHـادة 
ويــرسـلـه إلى أعــضـاء الــلــجـنــة الــوالئــيـة قــبل أجل خــمــسـة

عشر (15) يوماt على األقلt من تاريخ االجتماع.

و�كن تـقلـيص هـذا األجل في الدورات غـيـر العـادية
دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 

اHــادة اHــادة 9 :  : تــبـــرمج مــلــفـــات اقــتــراحــات الـــتــســمــيــة أو
إعــادة الـــتــســمـــيــة فـي جــدول األعــمـــال بــحـــسب الــتـــرتــيب

الزمني  لوصولها.

غـــيـــر أنهt �ـــكن رئـــيس الـــلـــجـــنـــة الـــوالئـــيـــة بـــصـــفــة
اسـتـثـنـائـيـةt تـغـييـر تـرتـيب الـبـرمـجـة لـلـسـمـاح بـالـتكـفل

�لفات ذات طابع استعجالي.

اHــادة اHــادة 10 : : �ـــكن رئـــيس الـــلـــجـــنـــة أن يـــقـــرر تـــأجـــيل
Yدراســة مــلف إلى تــاريخ الحـق ضــمن أجل مالئم إذا تــبــ
له أن اHـلف اHــقـتـرح يـتـطــلب تـكـمـلـة Hــعـلـومـات أو وثـائق
إداريـــــة و/أو تـــــقــــنــــيــــة . وفـي هــــذه احلــــالــــةt يــــعــــلـم طــــالب

التسمية بذلك.

اHــــادة اHــــادة 11 : : تــــــــــدرس الــــلــــجـــــنـــــــــة الـــــوالئــــيـــــة مــــلف
اقـتراح الــتـســمـيــة أو إعـــادة الـتــسـمـــيـةt وتــبـت فـيـه
فـي أجل ال يـــــــتــــــجــــــاوز شـــــــهــــــرين (2) ابــــــتــــــداء مـن تــــــاريخ
إخــطــارهــا بــاHــلف. وتــبــلـغ قــرارهــا لــطـالـب الــتــســمــيـة أو

إعادة التسمية.

وتـــــرسـل قـــــراراتــــــهـــــا إلـى الـــــوالـي قــــــصـــــد تـــــكــــــريس
التسمية أو إعادة التسمية.

اHــادة اHــادة 12 :  : ال تــــصح مـــداوالت الـــلـــجــنـــة الـــوالئـــيــة إالّ
بحضور نصف أعضائها.

وإذا لم يكـتـمل النـصابt تـسـتدعى الـلـجنـة الوالئـية
من جـديـد في غـضـون الـثـمـانـيـة (8) أيـام اHـوالـيـة لتـاريخ
االجتـماع اHؤجلt و �كـن اللجنـة  أن جتتمع حـينئـذ مهما

يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اHادة اHادة 13 : : تتخـــــذ قـــــــرارات اللجنـــــة الوالئيـــــة
بـأغـلــبـيــــــة أصـــــــوات األعــضــــــاء احلـاضـريــــــنt وفـــــي
حـــالــــــــة تـــســـاوي عـــدد األصـــواتt يـــكـــون صـــوت الـــرئـــيس

مرجحا.

تــتم اHـصـادقـة عـلـى االقـتـراحـات اHـتـعــلـقـة بـكل مـلف
تـســمــيــة أو إعــادة تــسـمــيــة بــعــد عـمــلــيــة الــتــصـويـت الـتي

جترى عن طريق رفع اليد.

اHـادة اHـادة 14 : : تـكـون اجـتــمـاعـات الـلـجـنـة الـوالئـيـة مـحل
محاضر حترر و تدوّن  في سجل  مرقم ومؤشر عليه من
طـرف الرئـيس وتـرسل مـحـاضر االجـتـمـاعـات إلى الوالي

في أجل ثمانية (8) أيام. 

اHادة اHادة 15 : : يجب أن تـنص محـاضـر  اللـجنـة الوالئـية
الـــتـي تـــعـــتـــبــر أصـــوال عـــلـى ألـــقــاب و  أســـمـــاء احلـــاضـــرين
والـــــغـــــائـــــبـــــY بــــعـــــذر والـــــغــــائـــــبــــY بـــــدون عـــــذر ونــــتـــــائج
التـصويتt والـتحـفـظات اHـعبـر عنـها والـقرارات اHـبررة

اHتخذة.



16 : : فـي حـــالـــة إبـــداء الـــتـــحــــفـــظـــات من طـــرف اHــادة اHــادة 
الـلـجنـة الـوالئيـةt حتـدد هـذه األخيـرة أجال مالئـما لـلـطالب
لــــرفـع الـــتـــحـــفـــظــــات وتــقـــوم أعـــقـــاب ذلـك بـــإعـــادة دراســة

اHلف.

اHـادة اHـادة 17 : : يـرسل  مـسـتـخـرج  مـن مـحـضـر االجـتـماع
اHوقع من طـرف رئيس الـلجـنة الـوالئيـة إلى كل األعضاء

من قبل أمانة اللجنة الوالئية.

اHادة اHادة 18 :  : تعـد اللجـنة الوالئـية تقـريرا سنـويا حول
نــــشــــاطــــهــــا وتــــرســــلـه إلى الــــوزيــــر اHــــكــــلف بــــالــــداخــــلــــيــــة

واجلماعات احمللية ووزير اجملاهدين. 

اHادة اHادة 19 :  : يجب عـلى أعضـاء اللـجنة الـوالئيـة العمل
عـــلى حـــسن ســـيـــر أشـــغـــالـــهـــاt ويـــلـــزمـــون بـــالـــســـر اHـــهـــني
بـالـنـسـبـة لـكل األفــعـال والـوثـائق الـتي اطـلـعـوا عـلـيـهـا في

إطار نشاطات اللجنة.

اHـادة اHـادة 20 : : يـجـب عـلـى أعــضـاء الــلــجــنــة الــوالئـيــة في
إطــــــار ¨ـــــارســــــة مــــــهــــــامــــــهـمt الــــــعــــــمل بــــــنــــــزاهــــــة وإخالص

وموضوعية.

اHــــادة اHــــادة 21 :  : يــــجب عــــلى أعــــضـــاء الــــلـــجــــنــــة الـــوالئــــيـــة
tحضور جلـسات العمل في األوقـات احملددة في االستدعاء

وال �كن أن ينوب عنهم أحد.

وزير الدولةt وزير الداخليةوزير الدولةt وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين

الطيب زيتونيالطيب زيتوني

اHـادة اHـادة 22 :  : �ـكن رئــيس الــلـجـنــة الـوالئــيـة أن يــطـلب
استـبدال الـعـضو الـغـائب بعـد ثالثة (3) غـيابـات متـتالـية

وغير مبررة.
اHادة اHادة 23 : : تسهر اللـجنة الوالئية عـلى تطوير  نظام
مــعـلـومـاتي يـســمح �ـتـابـعـة عــمـلـيـات تـســمـيـة اHـؤسـسـات

واألماكن واHباني العمومية أو إعادة تسميتها.
اHـادة اHـادة 24 : : يــرفض كل طـلب بـنـفـس تـسـمـيـة أو إعـادة
تـسـمـيـة » تـكـريـسـهـا سـابـقـا داخل إقـلـيم الـبـلـديـةt إذا كان

يتعلق بنفس اHؤسسة أو اHكان أو اHبنى العمومي.
25 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـادة اHـادة 
اHؤرخ في 7 شوال عام 1418 اHوافق 4 فبراير سنة 1998
الــذي يــحـــدد الــنــظـــام الــداخــلي لـــلــجــان الـــوالئــيــة اHـــكــلــفــة
بـدراسـة اقــتـراحـات تـسـمـيـة األمـاكن واHـبـاني الـعـمـومـيـة

وإعادة تسميتها. 
اHـادة اHـادة 26 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرم عـــام 1436 اHــوافق 28

أكتوبر سنة 2014.
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