
العدد العدد 07
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة 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

األحد األحد 28 ربيع الثاني ربيع الثاني عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 7 فبراير فبراير سنة  سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيـذي رقم 16-51 مؤرخ في 22 ربـيع الـثـاني عام 1437 اHـوافـق أوّل فبـرايـر سـنة r2016 يـحـدد شـروط وكـيفـيـات
إخضــاع التــونـة البيضـــاء اHستـــوردة واHـوجهــــة للتحويـل إلى تخفيض من احلقوق اجلمركية...........................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16 - 52 مـؤرّخ في 22 ربـيع الـثـاني عام 1437 اHـوافـق أوّل فبـرايـر سـنة r2016 يـحدد الـقـواعـد التـقـنـية
إلنتاج الكهرباء...........................................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 16-53 مـؤرخ في 22 ربــيع الــثـانـي عـام 1437 اHــوافـق أوّل فــبــرايــر ســنــة r2016 يــتــضــمـن الــتــصــريـح
باHنفعــة العمومية للعمليـة اHتعلقة بإجناز خط كهربائي ذي الضغط العالي والعالي جدا في والية بسكرة...............

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم 16 - 54 مـؤرخ في 22 ربـيع الـثـاني عـام 1437 اHـوافـق أوّل فـبـرايـر سـنـة r2016 يـعـدّل ويـتـمم اHـرسـوم
الـتـنـفيـذي رقم 97 - 100 اHـؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عام 1417 اHـوافـق 29 مــارس ســنـة 1997 الــذي يـحــدد تـنـظـيـم غـرف
الصناعـة التقليديـة واحلرف وعملها...............................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 16- 55 مـؤرخ في 22 ربـيع الـثـاني عـام 1437 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنـة r2016 يـحـدد شـروط وكـيـفـيات
التدخـل فـي األنسجـة العمرانية القد�ـة.........................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 16-56 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 اHوافق أوّل فبراير سنة r2016 يتضمن الـتصريح باHنفعـة
العـمومية للعـمليـة اHتعـلقة بإجناز مخرج مـركز الردم التقني حلـاميسي والتفاف إقــامة الـدولـة لـزرالـدة عن طـريـق
ازدواج الطـريـق الوطنـي رقـم 67 والطريق الوالئي رقم 212.............................................................................

مـرسوم تـنـفـيـذي رقم 16-57 مـؤرخ في 22 ربـيع الـثـاني عام 1437 اHـوافق أوّل فبـرايـر سـنة r2016 يـتـضـمن نـقل مـقـر مـركز
الدراسات والبحـث فـي االتـصـاالت السـلـكـيـة والالسـلـكـيـة وتكـنولـوجــيـات اإلعــالم واالتصــال..........................

مرسوم تـنفيذي رقم 16 - 58 مؤرخ في 24 ربيع الـثاني عام 1437 اHوافق 3 فبـراير سنة r2016 يحـدد شروط إعداد وإصدار
جواز السفر االستعجالي..............................................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة ا9اليةوزارة ا9الية

قـرار مؤرخ في 25 ربـيع الـثـاني عـام 1437 اHـوافق 4 فـبـرايـر سـنة r2016 يـحـدّد كـيـفـيـات االعـتـمـاد Hـمـارسـة نـشـاط اسـتـيـراد
الـــــذهب والـــــفـــــضـــــة والـــــبـالتـــــY اخلـــــام نـــــصـف اHـــــصـــــنـــــعـــــة أو اHـــــصـــــنـــــعـــــة ونــــــشـــــاط اســـــتـــــرجـــــاع اHـــــعـــــادن الـــــثـــــمـــــيـــــنـــــة
وتأهيلها.....................................................................................................................................................

وزارة الصناعة وا9ناجموزارة الصناعة وا9ناجم

قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1437 اHوافق 2 نوفمبر سنة r2015 يتضمن تعيY أعضاء اجمللس الوطني للتقييس..............

قـرار مؤرخ في 19 مـحـرّم عـام 1437 اHـوافق 2 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـعـدّل الـقرار اHـؤرخ في 12 شـعـبـان عام 1435 اHـوافق 10
يونيو سنة 2014 الذي يحدّد القائمة االسمية ألعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية....................
قرار مؤرخ في 2 صفـر عام 1437 اHوافق 14 نوفمـبر سنة r2015 يعـدّل القرار اHؤرخ في 25 جمـادى األولى عام 1434 اHوافق
7 أبريل سنة 2013 واHتضمن تعيY أعضاء مجلس اإلدارة Hشتلة اHؤسسات اHسماة "محضنة بسكرة"....................
قرار مؤرخ في 2 صفـر عام 1437 اHوافق 14 نوفمـبر سنة r2015 يعـدّل القرار اHؤرخ في 25 جمـادى األولى عام 1434 اHوافق
7 أبريل سنة 2013 واHتضمن تعيY أعضاء مجلس اإلدارة Hشتلة اHؤسسات اHسماة "محضنة سيدي بلعباس".........
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1437 اHوافق 14 نوفمـبر سنة r2015 يعـدّل القرار اHؤرخ في 25 جمادى األولى عام 1434 اHوافق
7 أبريل سنة 2013 واHتضمن تعيY أعضاء مجلس اإلدارة Hشتلة اHؤسسات اHسماة "محضنة ميلة".......................
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وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في 13  صــفـــر عــام 1437 اHـــوافق  25 نــوفــمـــبــر ســنــة r2015 يــحـــدّد قــائـــمــة اHـــواد واHــنـــتــوجــات
الكيميائية اخلطرة وتصنيفها.......................................................................................................................

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 17 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 29 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـعـدل ويـتـمم الـقـرار الـوزاري اHـشـترك
اHـــؤرخ في 15 ذي احلــجـــة عــام 1434 اHـــوافق 20 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2013 الـــذي يـــحــدد كـــيـــفــيـــات مـــتــابـــعـــة وتــقـــيـــيم حـــســاب
الـتــخـصـيص اخلـاص رقم 137-302 الـذي عـنـوانـه "الـصـنــدوق الـوطـني لــدعم االسـتـثــمـار لـلــكـهـربــة والـتـوزيع الــعـمـومي
للغاز"........................................................................................................................................................

وزارة اجملاهدين وزارة اجملاهدين 

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 17 ربــيع األول عـام 1437 اHـوافق 29 ديـسـمــبـر سـنـة r2015 يـعــدل الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك
اHؤرخ في 20 محـرم عام 1436 اHوافق 13 نوفمـبر سنة 2014 الذي يحـدد تعداد منـاصب الشغل وتصـنيفهـا ومدة العقد
اخلـاص بـاألعــوان الـعـامـلــY في نـشـاطــات احلـفظ أو الـصــيـانـة أو اخلــدمـات بـعـنــوان اHـركـز الــوطـني لـتــجـهـيــز مـعـطـوبي
وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي احلقوق.................................................................................................

وزارة النقـلوزارة النقـل

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 5 شـوّال عام 1436 اHوافق 21 يولـيو سنة r2015 يـحدّد كـيفيـات تنـظيم التـكوين بـعد اإلدماج
في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة واألمن في الطرق ومدته ومحتوى برنامجه........................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيــذي رقم مـرسـوم تـنـفـيــذي رقم 16-51 مـؤرخ في  مـؤرخ في 22 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
يــحـــدد  rيــحـــدد r2016 ـــوافـق أوّل فــبـــرايــر ســـنــة ل فــبـــرايــر ســـنــةHـــوافـق أو اHعــام عــام 1437 ا
شـــروط وكــيــفـــيـــات إخــضــــاع الـــتــــونـــة الـــبــيــضـــــاءشـــروط وكــيــفـــيـــات إخــضــــاع الـــتــــونـــة الـــبــيــضـــــاء
اHستـــوردة واHــوجهــــة للتـحويـل إلى تخفيض مناHستـــوردة واHــوجهــــة للتـحويـل إلى تخفيض من

احلقوق اجلمركية.احلقوق اجلمركية.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول

rاليةHبناء على تقريـر  وزيـر ا  -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

rتممHعدل واHا rقانون اجلمارك

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

rادة 57 منهHال سيما ا r2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

rوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -

يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHادة 57 من الـقانون
رقـم 11-16 اHــــــــؤرخ في 3 صــــــــفــــــــر عـــــــام 1433 اHــــــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011  واHذكور أعالهr يهدف هــذا اHرســوم
إلـى حتـديـد كيـفيـات إخـضاع الـتـونة الـبيـضـاء اHسـتوردة
واHـــــوجـــــهــــــة لـــــلـــــتـــــحـــــويــل إلى مـــــعـــــدل 15 % مـن احلـــــقـــــوق

اجلمركية.

اHــادة اHــادة 2 :   :  تـــتم اجلـــمـــركـــة قــصـــد الـــوضع لـالســتـــهالك
وبتـطبـيق معدل 15 % من احلـقوق اجلـمركيـة على الـتونة
الــبــيــضــاء اHـــوجــهــة لــلــتــحـــويل واHــصــنــفـــة ضــمن الــبــنــود

الفرعية التعريفية اآلتية :

- 02.31.00 03 : ـ ـ  ســـــــــمـك الـــــــــتــــــــــونـــــــــة األبــــــــــيض أو
r(تونوس أاللونغا) اجلرمون

- 03.41.00 03 : ـ ـ  ســـــــــمـك الـــــــــتــــــــــونـــــــــة األبــــــــــيض أو
r(تونوس أاللونغا) اجلرمون

- م 04.89.00 03 : ـ ـ  غـــــــيــــــرهـــــــا (شـــــــرائـح الـــــــتـــــــونــــــة
البيضاء).

اHادة اHادة 3 :  : تـخضع التـونة الـبيضـاء احملددة في اHادة 2
من هـذا اHـرســوم إلى مـعـدل 15 % من احلــقـوق اجلـمــركـيـة
الــــتي تـــوضـع لالســـتــــهالك مـن قـــبل الــــصـــنــــاعـــيــــY الـــذين

�ارسون نشاط حتويل التونة البيضاء.
4 :  : تــؤهل مــصــالح اجلــمــارك اخملــتــصــة لــلــقــيـام اHـادة اHـادة 
بـكل عـملـيات اHـراقبـة واHطـالبـة بـكل وثيـقة تـثبت وجـهة

التونة البيضاء اHستوردة واHوجهة للتحويل.
اHادة اHادة 5 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437

اHوافق أوّل فبراير سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 16 -  - 52 مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــام عــام 1437 اHـــوافـق أو اHـــوافـق أوّل فـــبــرايـــر ســـنــة ل فـــبــرايـــر ســـنــة r2016 يـــحــددr يـــحــدد

القواعد التقنية إلنتاج الكهرباء.القواعد التقنية إلنتاج الكهرباء.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

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

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-01 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق
بـــالــكـــهــربـــاء وتــوزيع الـــغــاز بـــواســطـــة الــقـــنــواتr اHـــعــدّل

rادة 28 منهHال سيما ا rتمّمHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-302 اHؤرخ
في 20 صـفر عام 1437 اHوافق 2 ديسـمبر سنة 2015 الذي

rيحدد صالحيات وزير الطاقة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 28  من الـقانون
رقم 02-01 اHـؤرخ في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1422 اHـوافق 5
فــبـرايــر ســنـة 2002 واHـتــعــلق بــالــكــهــربــاء وتــوزيع الــغـاز
بـواسـطة الـقـنـواتr يـحـدد هـذا اHـرسوم الـقـواعـد الـتـقـنـية

إلنتاج الكهرباء.

أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة ة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا اHرسوم �ا يأتي :

- االنــطالق اHــســتــقل :- االنــطالق اHــســتــقل : نــظــام انــطالق ســريع لــوحـدة
إنــتــاج في حـالــة الــغــيـاب الــعــام لــلـجــهــد بــواسـطــة جتــهــيـز

�ون من مصدر مستقل مثل وحدة الديازل.

- صـدمـة كهـربائـية :- صـدمـة كهـربائـية : كـما   تـعريـفهـا في اHادة 2 من
اHرسوم التنفيذي رقم 01-342 اHؤرخ في 11 شعبان عام

1422 اHوافق 28 أكتوبر سنة 2001 واHذكور أعاله.

- تـيـار الدارة الـقصـيرة :- تـيـار الدارة الـقصـيرة : كـما   تـعـريفـهـا في اHادة
2 من اHـــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقم 01-342 اHــــؤرخ في 11
شعـبـان عام 1422 اHوافق 28 أكتـوبر سـنة 2001 واHـذكور

أعاله.

- األجـهـزة الـكــهـربـائـيـة :- األجـهـزة الـكــهـربـائـيـة : اHـاكــنـات الـدوارة والـعـتـاد
الــــكــــهــــربــــائي الــــذي يــــضـــمـن في الــــدارة وظــــيــــفــــة أو عـــدة

وظائف كاحلماية والتحكم والتقسيم والربط.

- األجـهــزة اHـيــكـانــيـكــيـة : - األجـهــزة اHـيــكـانــيـكــيـة : اHـعــدات والــقـنــوات الـتي
يشكل الضغط فيـها عامال أساسيا على مستوى التصميم
أو األجــهــزة الــتي تـــشــكل خــطــر فــرط الـــتــســخــY اHــتــوقع
إلنـــتـــاج الــبـــخــار أو اHـــاء الـــفــارط الـــتــســـخـــY عــنـــد درجــة

حرارة تزيد عن 110 °م.

- اHستغل : - اHستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي يسهم في
النشاطات اHرتبطة بإنتاج الكهرباء.

- مـــنــــشـــآت إنـــتــــاج الـــكـــهــــربـــاء : - مـــنــــشـــآت إنـــتــــاج الـــكـــهــــربـــاء : بـــاإلضـــــافــــة إلــى
الــتـــعـــريـف اHــنــــصـــوص عـــلــيـــه في اHــادة 2 من اHـــرســوم
التـنفـيذي رقم 06- 430 اHؤرخ في 5 ذي القـعدة عام 1427
اHــــوافق 26 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2006 واHــــذكــــور أعالهr تــــعـــد
منشـآت إلنتاج الـكهـرباء �فـهوم هـذا اHرسومr كل مـنشأة

تكون :

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-342 اHؤرخ
في 11 شــعــبــان عــام 1422 اHــوافق 28 أكـــتــوبــر ســنــة 2001
واHـتـعلق بـالـتـدابـيـر اخلـاصـة بحـمـايـة الـعـمـال وأمنـهم من

rستخدمةHاألخطار الكهربائية في الهيئات ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-464 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم الـتــقـيــيس وسـيــرهr ال سـيــمـا اHـادة 22

rمنه
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سنة 2006
واHـــتـــعـــلق بــــضـــبط الـــتـــنــــظـــيم اHـــطـــبـق عـــلى اHـــؤســـســـات

rصنفة حلماية البيئةHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-428 اHؤرخ
في 5 ذي القـعـدة عام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2006
واHـتــعـلق بــتـحـديــد إجـراء مــنح رخص اســتـغالل اHــنـشـآت

rإلنتاج الكهرباء
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-429 اHؤرخ
في 5 ذي القـعـدة عام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2006
واHـــتـــعـــلق بـــتـــحـــديـــد دفـــتــــر الـــشـــروط اHـــتـــعـــلق بـــحـــقـــوق

rوواجبات منتج الكهرباء
- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 06- 430 اHؤرخ
في 5 ذي القـعـدة عام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2006
واHـتـعـلق بـتحـديـد الـقواعـد الـتـقـنيـة لـتـصمـيم شـبـكـة نقل

rالكهرباء واستغاللها وصيانتها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-293 اHؤرخ
في 14 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 26 سـبـتمـبـر سـنة 2007
واHـتــعـلق بـتــحـديـد كــيـفـيــات الـتـمــوين واسـتـخــدام الـغـيـر

rلشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-335 اHؤرخ
فـي أول ذي الــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 20 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2009 واHتـعلق بـتحـديد كـيفـيات إعـداد وتنـفيـذ اخملطـطات

الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــتـــدخـل من طـــرف اHـــســـتـــغـــلـــY لـــلـــمـــنـــشـــآت
rالصناعية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-341 اHؤرخ
في 28 شــوّال عــام 1432 اHــوافق 26 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011
واHتـعلق بـتحـديد كـيفـيات مـنح امتـياز اسـتعـمال اHوارد
اHــائــيــة إلقـامــة هــيــاكل عــنــد أسـفـل الـســدود ونــقــاط اHــيـاه

rصانع الهيدروكهربائيةHومنشآت التحويل لتزويد ا
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وتــشـمل اHـراقـبـة الـتـقــنـيـة والـرقـابـة اإلداريـة أيـضـا
شروط االستغالل لهذه اHنشآت.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : �ـكن مـصـالح الـوزارة اHـكـلـفـة بـالـطـاقـة أن
تـتخذ أي تدبيـر مالئمr لتنفـيذ أحكام هذا اHـرسوم عندما
يـرى أن جهـازا يـشكل أخـطـارا كبـيرة عـلى أمن األشـخاص

واHمتلكات.

9 :  : يـــتم إعـــداد خـــصـــائص تـــتـــعـــلـق بـــالـــشــروط اHــاداHــادّة ة 
الـتقنية اHـطبقة علـى تصميم وإجناز واخـتبار واستغالل
وصـيـانـة كل جــهـاز في شـكل لـوائح فـنـيــةr وفـقـا لـلـتـنـظـيم

اHعمول به.

القواعد التقنية إلجناز منشأة إنتاج الكهرباءالقواعد التقنية إلجناز منشأة إنتاج الكهرباء

اHاداHادّة ة 10 :  : يـجب أن يتـحقق اHسـتغل من أن مـنشآت
إنتـاج الكـهـرباء قـد صمـمت وأجنزت بـكـيفـية تـضمن أمن

االستغالل وحماية البيئة.

اHاداHادّة ة 11 :  :  يجب أن تـصمم مـنـشآت إنـتاج الـكهـرباء
أيـا كـانت طــبـيـعـتــهـا وفي كل أجـزائــهـا وتـعــد حـسب اجلـهـد

الذي يحدد مجالها.

تـضم هــذه اHـنــشـآتr حــسب احلـالr ووفــقـا لــلـتـنــظـيم
اHــعــمــول بـهr االنــطالق اHــســتـــقل واألجــهــزة الـــتي تــضــمن

ضبط اجلهد والتردد.

تـــقــــوم هــــذه اHـــنــــشــــآت الـــتي يــــنــــجـــزهـــا أشــــخـــاص
مــؤهــلـون بـاســتـعــمــال عـتــاد كـهــربــائي مـنــاسبr بــدمج
أمن الــعــمــال فـي اخــتــيــار الــتــقــنــيــات والــتــكــنــولــوجــيـات
وتـــنــفـــذ اإلضـــافــات والـــتـــعــديـالت والــتـــصـــلــيـــحـــات حــسب

الشروط نفسها.

12 : : تــصــمم األجــهــزة اHــوجـهــة Hــنــشــآت إنــتـاج اHـاداHـادّة ة 
الـــكـــهـــربــاء وتـــنـــجـــز وتــركـب أوتــصـــلّح طـــبـــقــا لـإلجــراءات
الـتـنظـيـمـية واHـقـايـيس واHـعايـيـر اHـعمـول بـهـاr مع األخذ
بعـY االعـتـبـار كل العـوامل الـفـعـالـة التي تـسـمح بـضـمان
وحتمل األعـبـاء اHوافـقـة الستـعـمالـها اHـرتـقبr وذلك طول

مدّة عمرها اHتوقع.

يـــخــــضع كـل جـــهــــازr قـــبـل تـــشــــغـــيــــله أو وضــــعه حتت
الضغطr إلى مـختـلف اHراقـبات التـقنـية بـحضور وحتت
مـراقـبـة مـصـالح الـوزارة اHكـلـفـة بـالـطـاقـة. غـير أنـه �كن
أن تنفذ حتت مراقبـة هيئات أخرى متخصصة ومعتمدة

وفقا لألحكام التنظيمية اHعمول بها.

اHاداHادّة ة 13 :  : جتهز منشـأة إنتاج الكهرباء بجهاز تعداد
كامل للطاقة الكـهربائية والغاز وفقا لألحكام التنظيمية

اHعمول بها.

* أصــــلـــهـــا حـــراري تـــقـــلـــيـــدي : * أصــــلـــهـــا حـــراري تـــقـــلـــيـــدي : مـــنـــشـــآت إنـــتـــاج
الـكهـربـاء الـتي تسـتـخـدم احلرارة اHـتـأتـية من مـحـروقات

rتقليدية صلبة أو سائلة أو غازية
* أصلـهـا مائي : * أصلـهـا مائي : مـنـشـآت إنتـاج الـكـهـربـاء التي
تــســتــخــدم الـطــاقــة الــكــامـنــة في اHــاء (الــســدود واحلــواجـز

r(...ياه إلخHائية التلية ومجاري اHا
* أصــلــهـا الــطــاقــة الـشــمــســيـة :* أصــلــهـا الــطــاقــة الـشــمــســيـة : مــنـشــآت إنــتـاج

rالكهرباء التي تستخدم حتوالت األشعة الشمسية
* أصــلـــهــا الــطــاقـــة الــهــوائــيــة :* أصــلـــهــا الــطــاقـــة الــهــوائــيــة : مـــنــشــآت إنــتــاج

rالكهرباء التي تستخدم الطاقة الكامنة في الهواء
* أصـلــهـا الــطـاقــة احلـراريــة اجلـوفــيـة :* أصـلــهـا الــطـاقــة احلـراريــة اجلـوفــيـة : مــنـشـآت

rإنتاج الكهرباء التي تستخدم حرارة األرض
* أصـــلـــهـــا الـــكـــتـــلـــة احلـــيـــويــة : * أصـــلـــهـــا الـــكـــتـــلـــة احلـــيـــويــة : مــنـــشـــآت إنـــتــاج

rادة العضويةHالكهرباء التي تستخدم ا
* الــهــجــيــنـة : * الــهــجــيــنـة : مــنــشــآت إنــتــاج الــكــهــربــاء الــتي
تــسـتــخـدم مــصـادر الــطـاقــة األحـفــوريـة واHــتـجــددة إلنـتـاج

الكهرباء.
- مـنـشب أرضي :- مـنـشب أرضي : كــمـا   تــعـريــفـهــا في  اHـادة 2 من
اHرسوم التنفيذي رقم 01-342 اHؤرخ في 11 شعبان عام

1422 اHوافق 28 أكتوبر سنة 2001 واHذكور أعاله.

- قـاطــعـــة عـلى رأس اخلـط :- قـاطــعـــة عـلى رأس اخلـط : كــمــا   تــعـــريــفــهــا فـي
اHـــادة 2 مـن اHـــرســـوم الــتــنـــفـــيـــذي رقـم 06- 430 اHــؤرخ
في 5 ذي القـعـدة عام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2006

واHذكور أعاله.
3 :  : تــصــمم وتــنــجــز وتــســتــغل مــنــشــآت إنــتـاج اHـاداHـادّة ة 
الـكهـرباء بـصـفة تـضمن الـوقايـة من الصـدمة الـكهـربائـية
أو احلــريـق أو االنــفـــجـــار أو أي شــكـل خــطـــر آخـــر يـــتــرتب

عليها.
اHـاداHـادّة ة 4 : : ال تـطبـق أحكـام هـذا اHـرسـوم عـلى مـنـشآت
التصريف واألسسr والهـياكل والسياج والغـطاء التابعة

Hنشآت إنتاج الكهرباء.
اHــاداHــادّة ة 5 : : يـــجب أن تــكـــون مــشـــاريع إجنــاز مـــنــشــآت
إنـتـاج الـكـهـربـاء وجتـديـدهـا وتـوسـيـعـهـا وتـعـديـلـهـا ونـقـلـهـا
وإصالحـهـاr مـطـابـقـة ألحـكـام الـتـنـظـيم اHـعـمـول به اHـتـعـلق

باHؤسسات اHصنفة حلماية البيئة. 
اHاداHادّة ة 6 :  : حتدد حـدود منشـأة إنتـاج الكهـرباء بقـاطعة

رأس اخلط للمنشأة.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـمــارس مـصـالح الـوزارة اHـكـلــفـة بـالـطـاقـة
في حـــــدود صـالحـــــيـــــاتــــــهـــــا وحـــــسب الــــــشـــــروط احملـــــددة في
الـقـوانـY والـتنـظـيـمات اHـعـمـول بـهمـاr اHـراقـبـة التـقـنـية

والرقابة اإلدارية Hنشآت إنتاج الكهرباء.
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اHـاداHـادّة ة 21 :  : يــجب قـبل الـشـروع في صــنـاعـة كل جـهـاز
ونـــظـــام مـــكـــافـــحـــة احلـــريق واحلـــمـــايـــة من احلـــرائق مـــوجه
Hنشـأة إنتاج الـكهربـاءr أن تتم اHـوافقة اHـسبقـة عليه من
طـرف اHـصـلـحة اHـكـلـفـة بـالطـاقـة  عـلى أسـاس مـلف تـقني

يحدد بقرار من الوزير اHكلف بالطاقة.

rـادّة ة 22 :  : قــبل الــتــشــغـيـل أو الـوضـع حتت الــضـغطHـاداHا
تـخـضع منـشآت إنـتاج الـكـهربـاء Hراقـبـة تقـنيـة من طرف

اHصالح اخملتصة للوزارة اHكلفة بالطاقة.

حتدد الـشـروط الـعـامـة لالسـتالم واHـراقـبـة الـتـقـنـية
والـشـروع في الـتـشــغـيل والـوضع حتت الـضـغط بـقـرارات

من الوزير اHكلف بالطاقة.

اHـاداHـادّة ة 23 :  : يـخضـع كل تـغيـيـر أو تـعـديل أو اسـتـبدال
أي جــهـاز لــلــمــوافـقــة اHــســبــقـة مـن قـبل اHــصــالح اخملــتــصـة
لـلــوزارة اHـكـلــفـة بـالــطـاقـة عـلـى أسـاس مـلف تــقـني يـحـدد

بقرار من الوزير اHكلف بالطاقة.

اHاداHادّة ة 24 : : يضبط اHسـتغل لكل جهاز سجال للصيانة
حـــيث تــثـــبت فــيه بـــتــاريـــخــهــاr االخـــتــبــارات والـــفــحــوص

الداخلية واخلارجية والتنظيفات واإلصالحات.

ترقـم صفـحـات هـذا الـسـجل بـصفـة مـسـتـمـرة ابـتداء
من الـرقم واحد (1). ويـقـدم كـلـمـا طـلـبـته مـصـالـح الوزارة

اHكلفة بالطاقة أو جلنة ضبط الكهرباء والغاز.

اHــــاداHــــادّة ة 25 :  : يـــتــــعــــY عــــلى مــــســــتـــغـل مـــنــــشــــأة إنــــتـــاج
rالكـهربـاء فــي حالـــة مـا إذا وقــع حادث أو عـارض خطـير
ال ســيــمــا  احلــريق أو االنـــفــجــار أو الــتــلــوث وفي كل مــرة
يـؤدي فـيهـا إلى مـوت شـخص أو يـحدث جـروحـا وأضرارا
من شأنهـا أن تؤدي إلى اHوت أو انتـشار وتدفق كل مادة
ســريـــعــة االلــتـــهــاب أو مـــواد كــيـــمــيـــائــيــةr أن يـــخــبـــر عــلى
الـــفـــورr اHـــصـــالح اخملـــتـــصــــة لـــلـــوزارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــطـــاقـــة
والـــســلــطــات اخملــتــصــة إقــلــيــمــيــاr وجلــنــة ضــبط الــكــهــربــاء

والغاز حتى تتمكن من إجراء حتقيق في احلال.

اHـــــاداHـــــادّة ة 26 :  : مـع مـــــراعــــــاة األحــــــكــــــام الــــــتـــــشــــــريــــــعــــــيـــــة
والتنظيميـة في مجال البيئةr تتم عملية هدم أو تفكيك
مـنـشأة إنـتاج الـكهـربـاء على مـرحلـتـrY مرحـلة نـزع اHواد

اخلطرة ومرحلة ثانية للهدم.

اHاداHادّة ة 27 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق أوّل فبراير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يــوضع جــهـاز أو مـجــمـوعــة أجـهــزة لـلــقـطع
rعـند أصل كل مـنـشـأة إنـتاج الـكـهـربـاء وكذا أصل كل دارة

طبقا لألحكام التنظيمية اHعمول بها.

اHاداHادّة ة 15 :  : تصـمم أجهـزة التـحكم واحلمـاية اخملـصصة
لــتــشــغــيل أو قــطع الــعــوازل الــكــهــربــائــيــةr وفــقــا لألحــكــام

التنظيمية اHعمول بها.

حتــدد تـدابـيـر الــوقـايـة من أخــطـار احلـريق اHــتـرتـبـة
عـــلى تــســرب واشــتــعـــال الــعــوازل الــكــهــربـــائــيــة الــســائــلــة
والـــســريـــعـــة االلــتــــهــاب اHـــســــتــعـــمــــلــة فـي الـــتـــجــهــــيــزات
الـكـــهـربــائـــيـة بــقــرار من الـوزيــر اHــكـلف بــالــطـاقــة حـيث

تأخذ أحكامه في احلسبان ما يأتي :

rعنيHطبيعة العتاد الكهربائي ا -

rاخلصائص الفيزيائية للعازل الكهربائي -

- خصائص احملالت أو مواقع تواجد هذا العتاد.

16 :  : تصـمم وتـركب وفـقا لألحـكـام التـنـظيـمـية اHاداHادّة ة 
اHـعمـول بـهاr الـقـنوات واألجـهـزة الـكهـربـائيـة في اHـناطق
التي تمـثل أخطارا وفي احملالت أو اHواقع التي تعالج أو
تـصـنـع أو تـسـتـعــمل يـدويـا أو تــخـزن فـيــهـا اHـواد الــقـابـلـة
لالحـتـراقr فـور اتصـالـهـا بشـعـلة أو شـرارة وتـتـسبب في

امتداد احلريق بسرعة. 

اHــاداHــادّة ة 17 :  : يـــوضع في كل دارة نـــهـــائـــيـــة جـــهــاز قـــطع
اسـتـعــجـالي �ـكن الـتـعـرف عـلـيه والـوصـول إلـيه بـسـهـولـة
وبــســرعــةr يــســمـح بــحــركــة واحــدة قــطـع الــشــحــنــة عن كل
النواقل النشـيطة. ويجوز أن يتـحكم هذا اجلهاز في عدة

دارات نهائية.

اHاداHادّة ة 18 :  : تصمم وفـقا لألحـكام الـتنظـيمـية اHـعمول
بهـاr اHـناشـب األرضيـة وفـرع النـواقل اخلـاصة بـالـتأريض
أو االتـــصـــاالت اHــــتـــكـــافـــئـــة اجلـــهـــد واHـــقـــاومـــات األرضـــيـــة
والـنواقل األرضـيـة اHتـصلـة �نـشب أرضي غـير اHـناشب

األرضية اخلاصة بالكتل.

اHــاداHــادّة ة 19 :  : يــجب أن يــتــوفــر لــدى كل مــنــشــأة إنــتــاج
الـكــهـربــاء نـظــام حـمــايـة ضــد خــلل تـيــار الـدارة الــقـصــيـرة
للمنشآت أو خـلل في العزل للمنشآت اHوصولة بالشبكة

الكهربائية.

اHاداHادّة ة 20 :  : يجب أن تكون كل مـنشأة إنتـاج الكهرباء
حتتـوي على خطـوط جوية غـير معـزولةr محمـية من آثار

الشحنات اجلوية.
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يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 12 مـكرر 3 من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــذكــــور أعالهHــــتـــمـم واHا r1991 ــــوافق 27  أبــــريل ســــنـــةHا
وطـبــقــا ألحـكــــام اHـــادة 10 مــن اHــرســـوم الـتــنــفــيـذي رقم
93-186 اHــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اHــوافق 27  يــولــيـو

سـنة r1993 اHـتمم واHـذكورأعالهr يـهدف هـذا اHرسوم إلى
التصريح باHنفعة العمومية للعملية اHتعلقة بإجناز خط
كــــهـــربــــائي ذي الــــضـــغـط الـــعــــالي والــــعــــالي جـــداr 220 كف
بـــســـكــرة (220/400) ســـيـــدي عـــقـــبـــةr نـــظــرا لـــطـــابع الـــبـــنى
الــــتــــحــــتـــيــــة ذات اHــــصــــلــــحـــة الــــعــــامــــة والــــبــــعـــد الــــوطــــني

واالستراتيجي لهذه العملية.

اHـادة اHـادة 2 : :   يـخص طـابع اHــنـفـعـة الـعـمـومــيـة لـلـعـمـلـيـة
اHــذكــورة فـي اHــادة األولى أعالهr األمالك الــعــقــاريــة و/أو
احلـــقــوق الــعــيــنــيــة الــعــقــاريــة الــتي ســتــســتــخــدم كــرحــاب

إلجنازها.

اHـادة اHـادة 3 :  : يــخص قـوام اHــنـشـأة اHــلـتــزم بـهـاr بــعـنـوان
الــعــمــلــيــةr إجنـــاز اخلط الــكــهــربــائـي ذي الــضــغـط الــعــالــي
r220 كف بـسـكرة (220/400) سـيـدي عـقـبة rوالـعـالــي جــدا

ذي طول قدره ثمانية وستون (68) كيلومترا.

اHـادة اHـادة 4 : : يـؤخـذ بـعـY االعتـبـارr خالل مـرحـلـة تـنـفـيذ
اHـشـروع مـوضـوع هـذا اHـرسـومr بـاHالحـظـات الـنـاجتـة عن
اHـــشــــاورات الـــتـــقــــنـــيـــة واإلداريــــة بـــY صـــاحـب اHـــشـــروع
rـؤسـسـات وهــيـئـات الـدولـةH ـمــركـــزةHوالـهـيــاكــل غـيـــر ا
وال سيـمـا منـهـا تلك الـتي تـمثل وزارات الـطـاقة والـدفاع
الـوطــني واألشــغـال الـعــمـومــيـة والــبـريــد وتـكــنـولــوجـيـات
اإلعالم واالتصال والـنقل والـتهيـئة العـمرانـية والسـياحة
والــصــنـــاعــة الــتـــقــلــيـــديــة والــفالحـــة والــتــنـــمــيــة الـــريــفــيــة
والــصــيــد الــبــحــري واHـــوارد اHــائــيــة والــبــيــئــة والــثــقــافــة

والواليات.

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اHـادة اHـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــY وتــودع لــدى
اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة فـيـمــا يـخـص عـمـلـيـــة نــزع األمـــالك
الـعـقـاريـــــة واحلــقــــوق الـعـيـنـيـــة الــعـقـاريـــة الـضـروريــة

إلجنــاز اHنشــأة اHذكــورة في اHادة األولى أعاله.

اHادة اHادة 6 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق أوّل فبراير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــرسـوم تـنــفـيـمــرسـوم تـنــفـيـذي رقم ذي رقم 16-53 مـؤرخ في  مـؤرخ في 22 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
يـتضمـن  rيـتضمـن r2016 ـوافـق أوّل فـبرايـر سـنة ل فـبرايـر سـنةHـوافـق أو اH1437 ا عام عام 
الـتــصـريـح بـاHـنـفـعـــة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيــة اHـتـعـلـقـةالـتــصـريـح بـاHـنـفـعـــة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيــة اHـتـعـلـقـة
بـإجنــاز خط كــهــربــائي ذي الــضــغط الــعــالي والــعـاليبـإجنــاز خط كــهــربــائي ذي الــضــغط الــعــالي والــعـالي

جدا في والية بسكرة.جدا في والية بسكرة.
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول  
rبناء على تقرير  وزير الطاقة  -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق أول  ديـسمبـر سنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتممHا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-01 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق
بـــالــكـــهــربـــاء وتــوزيع الـــغــاز بـــواســطـــة الــقـــنــواتr اHـــعــدل

rتممHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةHـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اHوا

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

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

rتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
rتممHا r1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

rتممHا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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"اHــــــادة 5 : ...................(بـــــــدون تــــــغـــــــيـــــــيــــــر حـــــــتى)
مساحات البيع ومناطق النشاطات احلرفية.

- جــمــيع اHــهــمـات اHــســنــدة إلـيــهــا من طــرف الــدولـة
بــعـنــوان الــنــشــاط االقـتــصــــادي واالجــتــمـاعـــي لـلــصــنــاعـة
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة اHـــطـــورة فـي شـــكل الـــتـــرقـــيـــة والـــتــنـــشـــيط
Yـــســـتـــوى والـــتـــمـــهــHا Yاالقـــتـــصـــادي والـــتـــكــويـن وحتـــســ
والتـصـديق على مـنـتوجـات الـصنـاعـة التـقـليـدية وتـسـليم
الـــشـــهـــادات بــذلـك r وذلك بـــضـــمـــان تــســـيـــيـــر الـــفـــضــاءات

اHذكورة أدناه:

rدار الصناعة التقليدية *

rمركز الشراء *

rمركز الصناعة التقليدية *

rهارات احملليةHمركز ا *

rورشة التكوين واإلنتاج *

rمركز دمغ الزرابي التقليدية *

rالسويقة *

rمركز عرض وبيع *

rمركز امتياز *

rمركز تقني *

* قرية الصناعة التقليدية.

 حتـدد اHــهـام اHــسـنــدة إلى كل فـضــاء من الــفـضـاءات
اHـــــــذكـــــــورة أعـاله �ـــــــوجب قــــــــرار من الـــــــوزيــــــــر اHـــــــكـــــــلف

بالصناعة التقليدية".  

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 :   :  تـــــــعــــــدّل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 11 من اHـــــــرســــــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97- 100 اHــؤرخ في 21 ذي الـــقـــعـــدة عــام
rــــذكـــــور أعالهHــــوافــق 29 مــــــارس ســــنـــــة 1997 واH1417 ا

كما يأتي :

"اHـادة 11 : تـتــكــــون اجلــمـعــيـــــة الــعـامــــــة لـلــغـرفـــة
كما يأتي:

- عـشـرون (20) عـضــوا بـالـنــسـبـة لــلـغـرف الــتي يـقل
rإليها عن ألفي (2000) عضو أو يساويه YنتمHعدد ا

- عـضـو واحد (1) إضافـي عن كل شـريـحـة كـاملـة من
ألف (1000) مـــنـــتم بـــالـــنـــســبـــة لـــلــغـــرف الـــتي يـــفـــوق عــدد

rإليها ألفي (2000) عضو YنتمHا

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

مرسوم تنفيذي رقــم مرسوم تنفيذي رقــم 16 -  - 54 مؤرخ في  مؤرخ في 22 ربيع الثاني ربيع الثاني
عــام عــام 1437 اHـــوافـق أو اHـــوافـق أوّل فـــبــرايـــر ســـنــة ل فـــبــرايـــر ســـنــة r2016 يـــعــدr يـــعــدّل
ويـتمم اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم ويـتمم اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 97 -  - 100 اHؤر اHؤرّخ فيخ في
21 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1417 اHــوافـق  اHــوافـق 29 مــــارس ســــنــة مــــارس ســــنــة

1997 الــــــذي يــــــحــــــدد تـــــنـــــظــــــيـم غــــــرف الــــــصـــــنـــــاعــــــة الــــــذي يــــــحــــــدد تـــــنـــــظــــــيـم غــــــرف الــــــصـــــنـــــاعــــــة

التقليديـة واحلرف وعملها.التقليديـة واحلرف وعملها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

rوالسياحة  والصناعة التقليدية
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اHؤرّخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

 rعدّلHا rاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 97- 100 اHؤرخ
في 21 ذي القـعـدة عام 1417 اHـوافق 29  مـارس سنة 1997
الـذي يــحـدد تــنـظــيم غــرف الـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة واحلـرف

rتمّمHعدّل واHا rوعملها
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 16- 05 اHؤرخ
في 29  ربـيع األول عام 1437 اHوافق 10 ينـاير سنة 2016
الـــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيـــر الــــتــــهـــيــــئــــة الــــعـــمــــرانــــيـــة

rوالسياحة والصناعة التقليدية
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 11- 32 اHؤرخ
في 22 صــــفــــر عــــام 1432 اHــــوافق 27  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2011
واHـتـعـلق بــتـعـيـY مـحــافـظي احلـسـابــاتr ال سـيـمـا اHـادة 3

rمنه
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم مايأتي: يرسم مايأتي:
اHـاداHـادّة األولى  : ة األولى  : يعـدل ويـتـمم هـذا اHـرسـومr اHـرسوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97- 100 اHــؤرخ في 21 ذي الـــقـــعـــدة عــام

1417 اHوافق 29 مارس سنة 1997 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  تــعـدّل وتــتــمّم أحــكــام اHـادة 5 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97- 100 اHــؤرخ في 21 ذي الـــقـــعـــدة عــام
rــذكــــور أعــالهHــوافــق 29 مــــارس ســنــــة 1997 واH1417 ا

كما يأتي :
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اHلحـــقاHلحـــق

دفتر شروط  تبعات اخلدمة العمومية دفتر شروط  تبعات اخلدمة العمومية 

لغرف الصناعة التقليدية واحلرفلغرف الصناعة التقليدية واحلرف

"اHـادّة األولى  : تـشـارك غـرف الـصـنـاعـة الـتـقـلـيـديـة
واحلرف في تنـظيم اHهـنيY وتـرقية الـصناعـة التقـليدية

واحلرف وتطويرها على مستوى دوائرها اإلقليمية.

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

"اHـادّة 2 : .................(بــدون تـغـيــيـر حــتى) لـصـالح
.Yاحلرفي

- جــمــيع اHــهــمـات اHــســنــدة إلـيــهــا من طــرف الــدولـة
بــعـــنــوان الــنـــشــاط االقـــتــصـــادي واالجــتـــمــاعي لـــلــصـــنــاعــة
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة اHـــطـــورة في شـــكـل الـــتـــرقـــيـــة والـــتـــنـــشـــيط
Yـــســـتـــوى والـــتـــمـــهــHا Yاالقـــتـــصـــادي والـــتـــكــويـن وحتـــســ
والتـصـديق على مـنـتوجـات الـصنـاعـة التـقـليـدية وتـسـليم
الـــشـــهـــادات بـــذلـكr وذلك بـــضـــمــــان تـــســـيـــيـــر الـــفـــضـــاءات

اHذكورة أدناه :

rدار الصناعة التقليدية *

rمركز الشراء *

rمركز الصناعة التقليدية *

rهارات احملليةHمركز ا *

rورشة التكوين واإلنتاج *

rمركز دمغ الزرابي التقليدية *

rالسويقة *

rمركز عرض وبيع *

rمركز امتياز *

rمركز تقني *

* قرية الصناعة التقليدية.

- تنفيذ كل العمليات الرامية إلى :

rفي جتمعات مهنية Yتنظيم احلرفي *

* مــرافــقـــة وتــقــويــة قــدرات احلـــرفــيــY أعــضــاء
rنتخبة في الغرفHالهياكل ا

Yاقـــتـــصـــاديـــ Yمـــرافـــقـــة وتـــكــــوين مـــنـــشــــطـــ *
ومكونY خاصY بالقطاع".

اHــــــاداHــــــادّة ة 4 :   :  تـــــــعــــــدّل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 20 من اHـــــــرســــــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97- 100 اHــؤرخ في 21 ذي الـــقـــعـــدة عــام
rــذكــــور أعــالهHــوافــق 29 مــــارس ســنــــة 1997 واH1417 ا

كما يأتي :
"اHــــادة 20 : يـــــتــــكــــون مــــكــــتـب الــــغــــرفـــــة من أعــــضــــاء
تـــنــتــخـــبــهــم اجلـــمــعـــيــــة الــعـــامــــة من بـــY أعــضــائـــهــا Hــدة

سنتY (2) قابلة للتجديد.
ويتكون كما يأتي :

- أربعة (4) أعـضاء بالنـسبة لـلغرف الـتي يبلغ عدد
أعـــضــــائـــهـــا فـي اجلـــمــــعـــيـــة الــــعـــامـــة عــــشـــرين (20) عـــضـــوا

rأساسيا
- عـضـو إضـافي واحـد (1) عن كل شـريـحـة كـامـلة من

rستة (6) أعضاء
  ....................(الباقي بدون تغيير)................".
اHــــــاداHــــــادّة ة 5 :  : تـــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 29 من اHـــــــرســــــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97- 100 اHــؤرخ في 21 ذي الـــقـــعـــدة عــام
rــذكــــور أعــالهHــوافــق 29 مــــارس ســنــــة 1997 واH1417 ا

كما يأتي :
"اHــادة 29 : تـــفـــتح الـــســنـــة اHــالـــيـــة لــلـــغـــرفــة في أوّل

يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة.
تــــمـــسك حـــســــابـــات الـــغــــرفـــة وفق قـــواعــــد احملـــاســـبـــة

التجارية والنظام احملاسبي اHالي.
يـتـولى مـراقـبـة حـسـابـات الـغـرفـة مـحـافظ حـسـابات

يعY وفق التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
تـــخــضع الـــغــرفــة لــلـــمــراقــبــة اHـــنــصــوص عــلـــيــهــا في

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
يـعدّ مـحافظ احلـسابـات تقـريرا سـنويـا عن حسـابات
الغرفة ويرسله إلى اجلمعية العامة وإلى الوزير الوصي

وإلى الوزير اHكلف باHالية".
اHاداHادّة ة 6 :   :  تـعدّل وتـتمّم أحـكام اHـادتY األولى و2 من
دفـتـر شـروط تـبـعـات اخلـدمـة الـعـمـومـيـة لـغـرف الـصـنـاعة
الـتقليـدية واحلرف وفق ما هـو منصوص عـليه في اHلحق

بهذا اHرسوم.
اHاداHادّة ة 7 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437

اHوافق أوّل فبراير سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 06-55 اHـؤرخ
في 30 ذي احلــجــة عـام 1426 اHـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2006
YــؤهــلـHاألعــوان ا Yالـذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيـات تــعــيــ
لــلــبــحث عـن مــخــالــفــات الــتــشــريع والــتــنــظــيم في مــجــال
rـراقـبةHالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـر ومـعـايـنـتـهـا وكـذا إجـراءات ا

rتممHعدل واHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-99 اHـؤرخ
في 2 جمادى األولى عام 1435 اHوافق 4 مارس سنة 2014
الــذي يــحــدد »ــوذج نــظــام اHـــلــكــيــة اHــشــتــركــة اHــطــبق في

rمجال الترقية العقارية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-320 اHؤرخ
في 27 مــحــرم عــام 1436 اHــوافق 20 نــوفــمـــبــر ســنــة 2014
واHتعلق بـاإلشراف على اHشروع واإلشراف اHنتدب على

rشروعHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 15-19 اHـؤرخ
في 4 ربيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 25 ينـاير سـنة 2015

rالذي يحدد كيفيات حتضير عقود التعمير وتسليمها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -  

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــواد 6  و8 و9  من
الــقـانـون رقم 11-04  اHـؤرخ في 14 ربـيع األول عـام 1432
اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنـة 2011 الـذي يـحــدد الـقـواعـد الـتي
تـنظم نـشـاط الـترقـيـة الـعقـاريـةr يـهدف هـذا اHـرسوم إلى
حتـديد شـروط وكيـفيـات التـدخل في األنسـجة الـعمـرانية

القد�ة وكذا منح الترخيص اإلداري.
اHادةاHادة 2 :  : يقصـد فـي مفهوم هـذا اHرسوم �ا يأتي :

الــــنـــــســــيج الــــعــــمــــرانـي الــــقــــد¬ مــــوضــــوع الــــتــــدخل :الــــنـــــســــيج الــــعــــمــــرانـي الــــقــــد¬ مــــوضــــوع الــــتــــدخل :
مجـموعة الـعمـارات والـبنـايات التي هــي فــي حـالة قدم
وتـــدهـور وال تـتـوفـر فـيهـا شـروط الـنـظـافـة وبـهـا نـقائص
بــالــنــظــر لــلـمــتــطــلــبــات الــتــنــظــيــمــيــة من حــيث صـالحــيـة
الـسكن والـراحة واألمن والـهيـاكل القـاعديـة والتـجهـيزات

واHساحات العمومية.
عــمــلــيــة الــتــدخل :عــمــلــيــة الــتــدخل : مــجــمــوعــة أعــمــال وأشــغــال إعــادة
الـــتــأهـــيل والـــتــجـــديـــد و/أو إعــادة الـــهـــيــكـــلــة الـــعـــمــرانـــيــة

احلضرية والريفية.
مــخــطط الــتــدخل : مــخــطط الــتــدخل : مــجــمــوعــة الــوثــائق والــدراســات
الـتي تــبـY بـالــتـفـصــيل الـعــمـلـيــات واألعـمــال الـتي يـجب
الـقــيـام بــهـا وكــيــفـيــة الـتــدخل واخملـطــطـات والــتـنــظـيــمـات
الــضــروريــة والــتــركــيب اHــالي لــهــذه الــعــمــلــيــات الــتي  
إعـدادها عـلى أساس تـشخـيص وحتلـيل معـطيـات النـسيج

rالعمراني القد¬ ومحيط و»ط التدخل

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 16- - 55 مـؤرخ في  مـؤرخ في 22 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
يـــحــدد  rيـــحــدد r2016 ـــوافـق أوّل فـــبـــرايـــر ســـنــة ل فـــبـــرايـــر ســـنــةHـــوافـق أو اH1437 ا عــام عــام 
شروط وكيـفيـات التـدخـل فـي األنسـجـة الـعمـرانيةشروط وكيـفيـات التـدخـل فـي األنسـجـة الـعمـرانية

القد�ـة.  القد�ـة.  
ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rدينةHبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

r( الفقرة 2 ) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

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

rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة2001

 rستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-11 اHــــؤرخ في 20
شـــــــوال عــــــام 1423 اHــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002

r2003 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اHــــؤرخ في 21
محرم عام 1427 اHوافق 20 فبراير سنة 2006  واHتضمن

rالقانون التوجيهي للمدينة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اHوافق 17 فبـراير سنة  2011 الذي

rيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

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

rتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-684 اHــــؤرخ في 21
صـفر عام 1404 اHوافق 26 نوفـمبـر سنة 1983 الـذي يحدد

rوجودةHساحة احلضرية اHشروط التدخل في ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
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اHــادة اHــادة 8 : : تــتــضــمـن عــمــلــيــات الــتـــدخل في األنــســجــة
الـعــمـرانـيــة الـقــد�ـة تـدابــيـر وأعــمـاال تـكــمـيــلـيـةr ال ســيـمـا

قصد:
rعيشي للسكان ونوعية البيئةHاإلطار ا Yحتس -

- تـوعـيـة الـسـكـان لـلـمـحـافـظـة عـلى األمالك ونـوعـيـة
rعيشيHاإلطار ا

- تــرقـــيـــة ثــقـــافـــة احلــفـــاظ عـــلى اHـــلــكـــيـــة اHــشـــتـــركــة
rوتسييرها

- الــــــتـــــكــــــوين فـي مـــــجــــــال الـــــتــــــدخل فـي األنــــــســـــجـــــة
العمرانية القد�ة.

اHـادة اHـادة 9 :  : يـتم إعـداد احــتـيــاجـات الـواليــة عـلى أسـاس
طلبـات التكفـل بعملـيات التدخل في األنـسجة العـمرانية
الــقـد�ــةr الــصـادرة عن اجملــالس الـشــعــبـيــة الـبــلـديــةr ويـتم

تبريرها �ا يأتي : 
- مـعــايـنــة حـالــة قـدم الــبـنــايـات وعـدم تــوفـرهــا عـلى
الــــشـــروط الــــصـــحــــيــــة ووجـــود خــــلل فـي نـــظــــام األنـــســــجـــة
الـعــمـرانـيـة الــقـد�ـة اHـبـررة بــتـقـريـر شــامل يـعـدّه رئـيس

rعنيHاجمللس الشعبي البلدي ا
- تـــســـجـــيل هـــذا الـــنـــمط من الـــعـــمـــلــيـــات في أدوات

التهيئة والتعمير اHعمول بها.
10 : : يـــــجب إحـــــصـــــاء وتـــــصـــــنــــيـف األنـــــســـــجــــة اHــــادة اHــــادة 
الــــعــــمــــرانــــيـــة الــــقــــد�ــــة من طــــرف الــــواليــــة حـــسـب درجـــة
تــدهـــورهـــا وعــدم تـــوفـــرهــا عـــلى شـــروط الــنـــظـــافــةr وذلك

بتحديد:
- الـبنايات اHـهددة باالنـهيار واألعمـال اخلاصة التي

rينبغي القيام بها
- األنــسـجـة الــعـمـرانـيــة الـقـد�ــة ذات األولـويـة الـتي
تـتـطـلـب عـمـلـيـات إعــادة تـأهـيل ثـقــيـلـة تـتـمــثل في تـرمـيم

rالهياكل و/أو تعزيز األساسات
-  األنـــســـجـــة الــــعـــمـــرانـــيـــة الـــقـــد�ـــة الــــتي تـــتـــطـــلب

rعمليات التجديد و/أو إعادة الهيكلة العمرانية
- األنــســـجـــة الـــعــمـــرانـــيـــة الــقـــد�ـــة الـــتي تـــســتـــدعي
عالمــات الـتـدهـور فـيــهـا عـمـلــيـات إعـادة تـأهـيـل مـتـوسـطـة
تــــتــــمــــثـل في تــــرمــــيـم األجــــزاء اHــــشــــتـــــركــــة والــــشــــبــــكــــات

 rوالتجهيزات التقنية
- األنسجة العمـرانية القد�ة التي تتطلب عمليات
إعــــادة تـــأهــــيل خــــفـــيــــفـــة تــــتـــمــــثل فـي تـــرمــــيم الـــواجــــهـــات

واHساكة.
اHــادة اHــادة 11 :  : يـــرفق تـــبـــلـــيغ بـــرامج الـــتـــدخـل اHـــتـــعــددة

السنوات إلى الوالياتr ببطاقات تقنية توضح :

اHتعامل: اHتعامل: هيئة مختصة في اجملالr تكلّف باإلشراف
اHــنــتــدب عــلى اHـــشــروع اHــتــعــلق بــعــمـــلــيــات الــتــدخل في

األنسجة العمرانية القد�ة.
اHـــــتــــدخل ( أو اHــــتــــدخــــلــــون) :اHـــــتــــدخل ( أو اHــــتــــدخــــلــــون) : شــــخص أو أشــــخــــاص
طــبــيـــعــيــون أو مـــعــنــويـــون مــؤهــلـــون لــلــقـــيــام بــعـــمــلــيــات

التدخلr يعيّنهم  اHتعامل.
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــادة اHــادة 3 :  : يــهـــدف الــتــدخل في األنــســجــة الــعــمــرانــيــة
القد�ة إلى :

- إعـادة تــأهـيل األنــسـجــة الـعــمـرانــيـة الــقـد�ــة قـصـد
حتسـY مـقاومـتـها ود�ـومـتـها ومـنـظرهـا وشـروط قابـلـية

rاستعمالها السكني
- جتـــديــد األحـــيـــاء الـــقـــد�ـــة من خالل إعـــادة هـــيـــكـــلــة
وإعـــادة تــــأهـــيل وجتــــديـــد حــــالـــة الــــشـــبــــكـــات والــــعـــمـــارات
والـبنـايـات والهـيـاكل القـاعـدية والـتـجهـيـزات واHسـاحات

العمومية.
اHادة اHادة 4 :  : تتم مباشـرة عمليات الـتدخل في األنسجة
rالـــعـــمـــرانـــيـــة الـــقــد�ـــة عـــلـى مـــســتـــوى كـل تـــراب الـــواليــة
تطـبيقا ألدوات الـتعمـيرr في إطار حـماية الـتراث اHبني

وتثمينه.
تـكـتـسي عــمـلـيـات الـتـدخل في األنــسـجـة الـعـمـرانـيـة
الــقــد�ــة طــابـعــا ذا صــالح عــامr طــبــقــا ألحــكــام اHـادة 13 من
الــقـانـون رقم 11- 04 اHـؤرخ في 14 ربـيع األول عـام 1432

اHوافق 17 فبراير سنة 2011 واHذكور أعاله.
اHــادة اHــادة 5 : : تـــنـــبــثق عـــمـــلـــيــات الـــتـــدخل في األنـــســـجــة
العمرانية الـقد�ة عن استراتيجية تدخّل تتضمن أعماال
وأهـــدافـــا عـــلى اHـــدى الـــقـــصـــيـــر واHـــتـــوسط والـــطـــويل مع

تقييم متواصل.
اHــادة اHــادة 6 :  : تـــتم إعــادة تــأهـــيل الــعــمـــارات والــبــنــايــات
rعـمارية اخلاصةHـنفعة التـاريخية أو الثـقافية أو اHذات ا
وغـيـر اHصـنـفة وغـيـر احملمـية �ـوجب أحـكام الـقـانون رقم
98-04 اHــؤرخ في 20 صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يــونــيــو

ســــنــــة 1998 واHـــــذكـــــور أعـالهr فـي ظل احـــــتــــرام قــــيـــــمــــهــــا
اجلوهرية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط التدخلشروط التدخل
القسم األولالقسم األول

مباشرة عمليات التدخلمباشرة عمليات التدخل
اHــادة اHــادة 7 : : تـــنـــدرج عـــمـــلـــيـــات الــتـــدخـل في األنـــســـجــة
الــعـمــرانــيـة الــقـد�ــة في إطــار بــرامج مـتــعــددة الـســنـوات
تعدّها الوزارة اHكلفة بالعمرانr على أساس االحتياجات

اHعبر عنها من طرف الواليات اHعنية. 
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- إعــداد احــتـــيــاجــات الـــواليــة فــيـــمــا يــخـص بــرنــامج
الـتـدخل وعـرضـهـا عـلى الـوزارة اHـكـلـفـة بـالـعـمـرانr إلبـداء

rالرأي

- اإلشــراف عــلى إجنــاز بــرنــامج الــتــدخل اHــبــلّغ إلى
rالوالية

-  اHـــصـــادقـــة عـــلى مـــلـــفـــات دراســات الـــتـــدخل الـــتي
   rتعرضها عليها اللجنة التقنية

-  تقيـيم العمـليات والنـشاطات اHـباشر فيـها قصد
rإجناز برامج التدخل

- إبـداء الــرأي في كـل اHـســائل الــتـي تـعــرض عــلــيــهـا
واHتعلقة بالتدخل في األنسجة العمرانية القد�ة.

اHـادة اHـادة 15 : : يرأس الـلـجـنة الـتـقنـيـة اHـكلـفـة بـعمـلـيات
الــتــدخل فـي األنــســجــة الــعــمــرانــيــة الــقــد�ــة الــواقــعــة في

تراب البلديةr رئيس اجمللس الشعبي البلدي أو �ثله.

تـتكـون الـلـجـنـة التـقـنـيـة من تـقنـيـY مـخـتـصY في
rـمـركزة الـتـابـعـة لـلـدولةHاجملال تـخـتـارهم اإلدارات غـيـر ا
Yالـــتــابـــعــ Yـــمــثـــلــة فـي جلــنـــة اإلشــراف وكـــذا الــتـــقــنـــيــHا

للجماعات احمللية.

�ـكن الـلـجـنـة أن تـسـتـعـY بـكل شـخص من شـأنه أن
ينيرها في أشغالها.

اHادة اHادة 16 : : تكلف اللجنة التقنية �ا يأتي :

rتنفيذ برنامج التدخل اخملول للبلدية -

rمتابعة إجناز عمليات التدخل -

- دراسة مطـابقـة ملفـات الدراسـات اخلاصة بـعمـلية
rوافقة عليهاHالتدخل وا

rمختلف القطاعات Yتنسيق النشاطات ب -

- مــســاعـــدة اHــتــعـــامل لــلـــتــكــفل بـــالــصــعـــوبــات الــتي
rتواجهه في إطار تدخله

- مساعدة جلنة اإلشراف وإسداء النصيحة لها.

اHادةاHادة 17 : : يكلف اHتعامل �ا يأتي :

- �ـارسة اإلشراف اHـنتدب على اHـشروع لعـمليات
الـتـدخـل في األنـسـجـة الـعـمـرانـيـة الـقـد�ـة حلـسـاب الـدولـة

rواجلماعات احمللية

rإرسال ملفات الدراسات إلى اللجان -

rرفع التحفظات احملتملة -

- إدارة عمليات التدخل.

- حتـــــديـــــد اHــــــواقع اHــــــعـــــنـــــيــــــة ونـــــوع الـــــعــــــمـــــلـــــيـــــات
rالضرورية

rمنوحة قصد الدراسات واألشغالHمبلغ األغلفة ا -
- آجال إجناز برنامج التدخل.

Yادة بقرار مشترك بHحتدد كيفيـات تطبيق هذه ا
الوزراء اHكلفY باجلماعات احمللية واHالية والعمران.

القسم الثانيالقسم الثاني
إطار التسييرإطار التسيير

اHـادةاHـادة 12 : : تـنـشأr قـصـد اHـشاركـة في عـمـلـية تـسـيـير
بـــــرامج الـــــتــــدخـل في األنـــــســــجـــــة الــــعـــــمــــرانـــــيــــة الـــــقــــد�ــــة

ومتابعتها وتقييمها :
 rعلى مستوى الوالية rجلنة إشراف -
rعلى مستوى البلدية rجلنة تقنية -

- صـاحب مــشـروع مــنـتــدبr يـدعى في صــلب الـنص
"متعامل". 

13 : : تـــتـــكـــون جلـــنـــة اإلشـــراف عــــلى عـــمـــلـــيـــات اHــادة اHــادة 
الـتــدخل فـي األنـســجــة الــعــمــرانـيــة الــقــد�ــةr من األعــضـاء

اآلتي ذكرهم :
rرئيسا rالوالي أو �ثله  -

rرئيس اجمللس الشعبي الوالئي أو �ثله  -
-  رئـــيـس أو رؤســـاء اجملــالـس الـــشـــعـــبـــيـــة الـــبـــلـــديــة

rعنيةHا
rكلف بالسكنHمدير الوالية ا  -

rكلف بالتعميرHمدير الوالية ا  -
rكلف بالبيئةHمدير الوالية ا -

 rكلف بأمالك الدولةHمدير الوالية ا -
-  مدير الوالية اHكلف بالتنظيم والشؤون العامة.
�ــكن الــلـــجــنــة أن تــســتــعــY بــكـل شــخص مــؤهل من

شأنه أن ينيرها في أشغالها.
اHادةاHادة 14 : : تكلف جلنة اإلشراف �ا يأتي :

- حتــــديــــد اســــتــــراتـــيــــجــــيــــة الــــتـــدخـل في األنــــســــجـــة
الـــعــــمـــرانــــيـــة الــــقـــد�ـــة عــــلى مــــســـتــــوى الـــواليــــة وتـــصـــور
الـــــتــــكـــــيــــيـــــفــــات الـالزمــــة فـي حــــالـــــة تــــغـــــيــــيـــــرات طــــارئــــة

rللوضعيات
- الــفــصـل في جــدوى وإمــكـــانــيــة الــقــيـــام بــعــمــلــيــات
الــــتـــدخـل في هـــذه األنــــســــجـــة الــــتي اقـــتــــرحــــتـــهــــا اجملـــالس

rعنية وكذا حتديد أولويتهاHالشعبية البلدية ا
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- مشاريع التدخل في الـهندسة اHعمارية للبنايات
الـــقـــد�ـــة الـــتي حتـــدد مـــعـــايـــيـــر إعـــادة تــأهـــيـل الـــعـــمــارات
والــبـــنــايـــات اHــوجــودة وإدراج أشـــكــال مـــعــمــاريـــة جــديــدة

rبنيةHساحات غير اHوالتدخل في ا
- التوصيات احملتملـة اHتعلقة بالتدابـير التكميلية
ذات الطابع االجتـماعي أو االقتصادي أو البيئي الواجب

تفصيلها. 
اHــــــادة اHــــــادة 24 : : يـــــــجب أن يـــــــتــــــضـــــــمن مـــــــلـف الــــــدراســــــة
التـنـفـيـذيـــة Hـشـــروع مـخـطط الـتـدخــلr عـلــى اخلـصـوص

ما يأتي :
rرجعية لعملية التدخلHعايير اHحتديد ا -

- الــكــشـف الــوصــفي لــلــعــمــلــيــات ومــخــطط األعــمــال
rاخلاصة التي جتب مباشرتها

-  مــــخــــطط الــــتــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة اHــــبــــرمج واخلــــاص
 rعنيHبالنسيج العمراني ا

- مـواصـفـات قـواعـد الـتـعـمـيـر والـهـنـدسـة اHـعـمـاريـة
والـبـنـاء اHـطـبـقـة عـلـى كل الـبـنـايـات واألراضي والـهـيـاكل

rالقاعدية والشبكات الواقعة داخل محيط التدخل
rدفتر أو دفاتر الشروط اخلاصة -
rالي لعمليات التدخلHالتقييم ا -

- اجلــدول الــزمــني الـــتــقــديــري لإلجنــازr �ــا في ذلك
rمنهجية التقييم الدوري لعملية التدخل

- الــنـــشـــاطـــات الـــواجب اإلبـــقــاء عـــلـــيـــهــا أو تـــغـــيـــيــر
rموقعها

- تــدابــيــر احملــافـظــة عــلى الــبــنـايــات اHــعــاد تـأهــيــلــهـا
وإعداد دفتر صحي لكل عمارة.

القسم الثانيالقسم الثاني
مخطط التدخل والترخيص اإلداريمخطط التدخل والترخيص اإلداري

اHــادة اHــادة 25 :  : يـــقـــوم رئـــيس اجملـــلس الـــشـــعـــبـي الـــبـــلــدي
اHــعـني بـإخــضـاع مــشـروع مـخــطط الـتــدخلr بـعـد اHــوافـقـة
على الـدراسة التنـفيذيـة من طرف اللجـنة التـقنية ورأي
Yــدة خــمـســة وأربــعـH لــتــحـقــيق عــمــومي rجلــنــة اإلشـراف

(45) يوما.
يـــعــــرض مــــشـــروع مــــخــــطط الــــتـــدخـل عـــلـى اHـــصــــالح
rاخملتصة التـابعة لوزارة الدفاع الـوطني ووزارة الثقافة
إلبـداء الــرأيr عــنــدمــا يــشـتــمل مــحــيــطه عــلى مــنــشـآت أو

�تلكات تابعة لكل منهما.
اHادة اHادة 26 : : يـصبح مـخطط التـدخل الذي وافـقت عليه

جلنة اإلشرافr نافذا بعد صدور قرار الوالي. 
يوضع مخطط التدخل موضوع القرار حتت تصرف
اجلـمهور لإلعالم. وتـرسل نسخـة منه إلى الوزارة اHـكلفة

بالعمران.

الفصل الثالثالفصل الثالث
كيفيات التدخلكيفيات التدخل
القسم األولالقسم األول

دراسات التدخلدراسات التدخل
اHـادةاHـادة 18 :  : يـتـرتب عـلى مـبـاشرة اHـتـعـامل لـعـمـلـيات
التـدخل فـي األنـسجـة الـعـمـرانـيـة الـقـد�ـةr إعـداد دراسات

التدخلr مسبقا. 
اHــادة اHــادة 19 : : تـــأخــذ دراســـات الــتـــدخل بـــعــY االعـــتــبــار

اخلصائص احمللية للنسيج العمراني القد¬.
تـــتـــكــــون دراســـات الـــتـــدخـل من شـــقـــY (2) : دراســــة

أولية متبوعة بدراسة تنفيذية. 
حتـــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد  دراســــات الـــتـــدخل وأجـــرهـــا
�وجـب قرار مـشـترك بـY وزيـر اHالـيـة والوزيـر اHـكلف

بالعمران.
اHـــــادة اHـــــادة 20 : : يــــــجب أن يــــــتـــــضـــــمـن مـــــلـف الـــــدراســـــات

األولية  للتدخل:
rحتديد محيط التدخل -

- إجــراء الـــتــشــخــيـص واخلــبــرة الـــتــقــنـــيــة لــلـــمــبــنى
 rوكشوف حالة األماكن

- حتـــلـــيـل الــنـــســـيـج الــعـــمـــراني فـــيـــمـــا يـــخص شـــغل
األراضي وشـــبــكــات الـــتــهـــيــئــة واHـــعــطــيـــات االجــتــمـــاعــيــة

rواالقتصادية
- تـعريف »ط الـتدخل اHـوصى به واألعـمال اخلـاصة

 rالتي ينبغي القيام بها
- تقدير مبلغ الدراسة التنفيذية لعملية التدخل.

اHــادة اHــادة 21 : : يـــرسل مـــلف الـــدراســـة األولــيـــة لـــلـــتــدخل
الـذي صـدقت عــلـيه الـلــجـنـة الـتــقـنـيــةr إلى جلـنـة اإلشـراف

قصد فحصه واHوافقة عليه.
22 : : تـــتـــوج اHـــوافـــقـــة عـــلى الـــدراســـة األولـــيـــة اHــادة اHــادة 
لــــلــــتــــدخل مـن طــــرف جلــــنــــة اإلشــــراف بــــقــــرار من الــــوالي

يتضمن حتديد محيط التدخل وتعريف »ط التدخل.  
�ـكن أن يتم التـأجيل في الفصل في عـقود التـعمير
طـبقـا للـتنـظيم اHـعمـول بهr فور دخـول قرار الوالـي حيز

التنفيذ.
اHــــادة اHــــادة 23 :  : يــــتــــرتب عــــلـى اHــــوافــــقــــة عــــلى الــــدراســــة
األولـيــة لــلــتــدخل من طــرف جلــنــة اإلشــرافr إعــداد دراسـة

تنفيذية تتضمن ثالثة (3) جوانب :
- أعــــمـــال تــــغـــيــــيــــر الـــهــــيـــكـل الـــعــــمـــرانـي لـــلــــنــــســـيج

r¬العمراني القد
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اHادة اHادة 35 :  : يـتم تمويل عـمليـات التدخل في األنـسجة
الـــعــمــرانـــيــة الـــقــد�ــة فـــور صــدور قــرار الـــوالي اHــتـــعــلق

�حيط ومخطط التدخل.
36 : : تـتم تغـطـية تـمويل عـملـيـات التـدخل على اHادة اHادة 

اخلصوص في األنسجة العمرانية القد�ةr عن طريق :
- حـــســاب الـــتـــخـــصــيـص اخلــاص رقم 114-302 الــذي
عــنــوانـه "الــصــنــدوق اخلـــاص إلعــادة االعــتــبــار لـــلــحــظــيــرة

rالعقارية لبلديات الوالية
rإعانات من الدولة واجلماعات احمللية -

- الــعــمــلــيــات اخلــاصــة �ــيـزانــيــة الــتــجــهــيــز لــلــدولـة
واخملـصصـة للتـكفل بـالقـيام بـالدراسـات واألشغـال اخلاصة

rبعمليات التدخل في األنسجة العمرانية القد�ة
- اإلعـــانــات الـــعــمـــومــيـــة اHــمــنـــوحــة فـي إطــار إعــادة

rالتأهيل
- مـــســـاهـــمـــات اHـــالـــكـــY فـي إطـــار مـــشـــاركـــتـــهم في

rاألشغال
- الهبات والوصايا.

حتـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــطـــبــــيق هـــذه اHـــادة �ـــوجب قـــرار
مشتـرك بY الوزراء اHـكلفـY باجلـماعات احملـلية واHـالية

والعمران.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

37 : يــتم هــدم كل الــتــهــيــئــات غــيــر الــشــرعــيــة اHـادة اHـادة 
الـــتي   الـــقــيـــام بـــهـــا في األجـــزاء اHــشـــتـــركـــة لــلـــبـــنـــايــات
الـواقـعة داخل مـحيط الـتـدخلr طبـقـا للـتشـريع والـتنـظيم

اHعمول بهما.
اHادةاHادة 38 : �ـنع القـيام بـأي تعـديل أو إتالف أو إعادة

تهيئة تمس األجزاء اHشتركة لألمالك اHعاد تأهيلها. 
يــتـعــرض مـرتـكــبـو اخملــالـفـات لــلـعــقـوبـات اHــنـصـوص
عــلـيـهـا في الـتـشـريـع والـتـنـظـيم اHـعـمــول بـهـمـا واHـتـعـلـقـة

بالتهيئة والتعمير والهندسة اHعمارية.
39 :  : تـــلـــغى كل األحـــكـــام اخملـــالـــفـــة ألحـــكـــام هـــذا اHــادة اHــادة 
اHـرسـومr ال سيـمـا األحكـام الـتي يـتضـمـنهـا اHـرسوم رقــم
83-684 اHـــــــــؤرخ فــي 21 صـــــــــفـــــــــر عـــــــــام 1404 اHـــــــــوافق 26

نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1983 الــــذي يـــحــــدد شــــروط الـــتــــدخل في
اHساحة احلضرية اHوجودة.

40 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق أوّل فبراير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHادة اHادة 27 : : يؤهل قرار الـوالي الذي يتضمن اHوافقة
على مـخـطط الـتدخـلr العـمـلـيات اHـسـجـلة فـيه لالسـتـفادة

من إعانة الدولة.
اHادة اHادة 28 : : تطبق مواصـفات وقواعد التـعمير احملددة
في مــــخــــطط الــــتــــدخـل عـــلـى كل اHــــســــاحــــات والــــعــــمـــارات

الواقعة داخل محيط التدخل.
اHادة اHادة 29 : : �كـن تعـديل مخـطط التـدخل أو مراجـعته

في احلاالت اآلتية :
rتدهور البنايات على إثر ظواهر طبيعية  -
rإجناز مشروع مهيكل ذي منفعة وطنية  -

-  عدم جتسيد عملية التدخل في اآلجال احملددة.
يــخــضـع تــعــديـل مــخـــطط الــتـــدخل أو مــراجـــعــته إلى

نفس اإلجراءات التي حددت إعداده واHوافقة عليه.
اHــادة اHــادة 30 :  : يـــســـلم تـــرخـــيص إداري إلجنـــاز عــمـــلـــيــات
الـتدخل في األنسجـة العمـرانية القـد�ة من طرف رئيس

اجمللس الشعبي البلدي  ويبلغ إلى اHتعامل اHعني.
يــــرفق »ــــوذج الــــتــــرخــــيص اإلداري بــــاHــــلــــحـق بــــهـــذا

اHرسوم.
القسم الثالث القسم الثالث 

إجناز عمليات التدخلإجناز عمليات التدخل
31 : : يــــجـب عـــــلى اHـــــتــــعـــــامـل أن يــــوكـل إجنــــاز اHــــادة اHــــادة 
عــمــلـيــات الــتـدخـل في األنـســجــة الـعــمــرانــيـة الــقــد�ـة إلى
مـرقـY مــعـتـمـدين وإلى مـؤسـسـات وذلك طـبـقـا لـلـتـنـظـيم

اHعمول به.
اHـادة اHـادة 32 : : يـتـرتب عــلى إجنـاز عــمـلـيــات الـتـدخل في
األنـسـجـة العـمـرانـيـة الـقـد�ـة الـتـوقـيع عـلى دفـتـر شروط

بY اHتعامل واجلماعة احمللية اHعنية.
يــــحـــــدد »ــــوذج دفـــــتــــر الـــــشـــــروط �ــــوجـب قــــرار من

الوزير اHكلف بالعمران.
اHــادة اHــادة 33 :  : عــنــدمــا تــقــتــضي عـــمــلــيــات الــتــدخل عــلى
مـسـتـوى العـمـارات الـسـكنـيـة ضـرورة إخالء األمـاكنr فإن
اجلـماعـات احمللـية تـضمن اإلسـكان اHـؤقت للـشاغـلY خالل

مدة األشغال. 
اHادة اHادة 34 :  : يترتب على إتـمام إجناز عمليات التدخل
فـي األنـــســـجـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة الـــقـــد�ـــة احملـــددة في مـــخـــطط
الــتــدخـلr إعــداد حــصــيــلـــة مــاديــة ومــالــيـــة من طــرف جلــنــة

اإلشرافr قصد اختتام العمليات.
يـرسل رئــيس جلــنــة اإلشـراف نــســخــة من احلـصــيــلـة
اHادية واHالية للعمليات إلى الوزير اHكلف بالعمران. 

يــتم إقــرار اخــتـتــام الـعــمــلـيــات اHــسـجــلــة في بـرامج
التدخل من طرف الوزير اHكلف بالعمران.
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الـــجمهـوريـة الـجـزائريــة الـد�قراطيــــة الشعبيـــةالـــجمهـوريـة الـجـزائريــة الـد�قراطيــــة الشعبيـــة
والية : .....................................
بلدية :......................................

قرار رقم ........................ مؤرخ في ..................................قرار رقم ........................ مؤرخ في ..................................
يتضمن الترخيص اإلداري إلجناز عمليات التدخل في األنسجة العمرانية القد�ةيتضمن الترخيص اإلداري إلجناز عمليات التدخل في األنسجة العمرانية القد�ة

إنّ رئيس اجمللس الشعبي البلدي لــ :........................................................................................................
- �ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-55 اHؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1437 اHوافق أول فـبرايـر سنة 2016 الذي

rادة 30 منهHالسيما ا rيحدد شروط وكيفيات التدخل في األنسجة العمرانية القد�ة
- و�ــقـتــضى قــرار الـوالي رقـم ........ اHـؤرخ في ........عــام..........سـنــة.......... واHــتـضــمن حتـديــد مـحــيط الــتـدخل

rوتعريف »ط التدخل
rصادقة على مخطط التدخلHتضمن اHؤرخ في......عام.........سنة......... واHو�قتضى قرار الوالي رقم ....... ا -

يقرر ما يأتي : 
اHادة األولى :اHادة األولى : �نح لـلمتعامل الترخـيص اإلداري إلجناز عمليات التدخل في األنـسجة العمرانية الـقد�ة (التسمية

ومقر الشركة والعنوان) 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

اHادة اHادة 2 : : يتعلق التدخل في األنسجة العمرانية القد�ة :
- اHوقع (التسمية).................................................................................................................................
- حتديد اHوقع والعنوان.........................................................................................................................
- عدد العمارات والبنايات......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
- رقم وعنوان العمارات والبنايات اHعنية...............................................................................................
...........................................................................................................................................................
- »ـط الـــتــــدخل.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
اHــادة اHــادة 3 :  :  يـــكـــون الـــتـــرخـــيص اإلداري إلجنــــاز عـــمـــلـــيـــات الـــتـــدخل في األنـــســـجـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة الـــقـــد�ـــة صـــاحلـــا Hـــدة

.................... ابتداء من تاريخ تبليغه إلى اHتعامل.
اHـادة اHـادة 4 : : يـجب عــلى اHـتـعــامل أن يـبـاشــر إجنـاز عـمــلـيـات الــتـدخل في األنــسـجـة الـعــمـرانـيــة الـقـد�ــةr في أجل سـنـة

واحدة على األكثرr ابتداء من  تاريخ تبليغ الترخيص اإلداري ويتم اإلجناز في اآلجال احملددة في اHادة 3 أعاله.
اHـادة اHـادة 5 :  :  �ـكن تــمـديــد أجل هـذا الـتــرخـيص مــرة واحـدة Hـدة أقــصـاهـا  24 شــهـراr حتـدد عــلى أسـاس تــقـديـر وتــقـيـيم

السلطة اHكلفة بتسليم الرخصة.

رئيس اجمللس الشعبي البلدي رئيس اجمللس الشعبي البلدي 
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وطـبــقــــا ألحـكــــام اHـــادة 10 مـن اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
93-186 اHــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اHــوافق 27  يــولــيـو

سـنة r1993 اHـتمم واHـذكورأعالهr يـهدف هـذا اHرسوم إلى
الـتـصـريح بـاHـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اHـتـعـلـقـة بـإجناز
مـخــرج مــركــز الـردم الــتــقـنـي حلـامــيــسي والــتـفــاف إقــامـة
الـدولـة لـزرالـدة عن طـريق ازدواج الـطـريق الـوطـني رقم
67 والــــطــــريق الـــــوالئي رقم r212 نــــظـــــرا لــــطـــــابع الـــــبــــنى

الــــتــــحـــــتــــيــــة ذات اHـــــنــــفــــعـــــة الــــعــــامــــة والـــــبــــعــــد الـــــوطــــني
واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHـادة اHـادة 2 : :   يـتـعـلق طــابع اHـنـفـعـة الـعـمـومـيـة بـاألمالك
الــعــقـاريــة و/ أو احلـقــوق الـعــيـنــيـة الــعـقــاريـة اHــسـتــعـمــلـة
كـــوعـــاء إلجنـــاز مــخـــرج مـــركـــز الــردم الـــتـــقـــني حلـــامــيـــسي
والـــــتــــفـــــاف إقـــــامــــة الـــــدولـــــة لــــزرالـــــدة عن طـــــريق ازدواج
r212 الــطــريــق الــوطــنــي رقم 67 والــطــريق الــوالئي رقم

وال سيما :

rوسط الطريق -

rنحدراتHا -

rالشريط األرضي الوسطي -

- ملحقات أخرى للطريق.

اHادة اHادة 3 :  : تمثل األراضي اHعنـية بالتصـريح باHنفعة
العمـومية مـساحة إجـماليـة قدرها ثـمانيـة وعشرون (28)
هكـتارا وخمسون (50) آرا r طبقـا للمخـطط اHلحق بأصل

هذا اHرسومr وتقع في أقاليم الواليات اآلتية :

- اجلــــزائـــــر : بــــلــــديــــات تـــــســــالــــة اHـــــرجــــة والــــدويــــرة
rةHعاHوا

rتيبازة : بلدية دواودة -

- البليدة : بلدية بن خليل.

اHـادة اHـادة 4 : : قــوام األشـغــال اHـلــتــزم بـهــا بــعـنــوان إجنـاز
مـخــرج مــركــز الـردم الــتــقـنـي حلـامــيــسي والــتـفــاف إقــامـة
الـدولـة لـزرالـدة عن طـريق ازدواج الـطـريق الـوطـني رقم

67 والطريق الوالئي رقم r212 كما يأتي :

rاخلط الرئيسي : 19 كيلومترا -

- اHــــقــــطـع اجلــــانـــبـي : مــــســــلــــكـــX 2 Y 2 + الــــشـــــريط
األرضي الـوســطي + حـواف الــطـريقr أي بــعـرض إجــمـالي

rقدره 19 مترا

r(6) نشآت الفنية : ستHعدد ا -
- عدد محوالت الربط : اثنان (2).

مــرسـوم تـنــفـيـمــرسـوم تـنــفـيـذي رقم ذي رقم 16-56 مـؤرخ في  مـؤرخ في 22 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عـام عـام 1437 اHـوافق أو اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنـة ل فـبـرايـر سـنـة r2016 يــتـضـمنr يــتـضـمن
بــاHـنـفـعــة الـعـمــومـيـة لـلــعـمـلــيــة اHـتــعـلـقـةالـعـمــومـيـة لـلــعـمـلــيــة اHـتــعـلـقـة الـتـصـريح بــاHـنـفـعــةالـتـصـريح 
بـــإجنـــاز مـــخـــرج مــــركـــز الـــردم الـــتـــقـــنـي حلـــامـــيـــسيبـــإجنـــاز مـــخـــرج مــــركـــز الـــردم الـــتـــقـــنـي حلـــامـــيـــسي
والــــتــــفــــاف إقـــــامــــة الـــــدولـــــة لـــــزرالـــــدة عن طـــــريـقوالــــتــــفــــاف إقـــــامــــة الـــــدولـــــة لـــــزرالـــــدة عن طـــــريـق
ازدواج الــــــطــــــــريـق الـــــــوطــــــنــي رقـم ازدواج الــــــطــــــــريـق الـــــــوطــــــنــي رقـم 67 والــــــطـــــــريق والــــــطـــــــريق

الوالئي رقم الوالئي رقم 212.
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول  

rبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتممHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممHعدل واHا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممHعدل واHا rوأمنها

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
rتممHا r1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

rتممHا rالعمومية

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــذكــــور أعالهHــــتـــمـم واHا r1991 ــــوافق 27  أبــــريل ســــنـــةHا
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تــسـمــيـته إلـى مـركـز الــدراسـات والــبـحث فـي االتـصـاالت
rالسلكية والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- 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

rواخلاصة التابعة للدولة
rوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :
اHــادة األولى : اHــادة األولى :  تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 3 من اHـرسوم
التـنفـيذي رقم 12-398 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة عام 1433
اHوافق 13 نوفـمبـر سنة 2012 واHذكـور أعالهr يهـدف هذا
اHـــرســوم إلى نـــقل مـــقـــر مـــركــز الـــدراســـات والــبـــحث في
االتـصـاالت الـســلـكـيـة والالسـلـكـيــة وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم

واالتصال من والية اجلزائر إلى والية برج بوعريريج.
اHــــــادة اHــــــادة 2 : : حتـــــول األمالك واحلـــــقـــــوق وااللـــــتـــــزامـــــات
واHـسـتـخـدمـون الـتـابــعـون Hـركـز الـدراسـات والـبـحث في
االتـصـاالت الـســلـكـيـة والالسـلـكـيــة وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم

واالتصال إلى اHقر اجلديد.
يتـرتب على نـقل اHركـز إلى اHقـر اجلديـد إعداد جرد
كـمي وكيفي وتقديـري تعده طبقـا للقوانY والـتنظيمات
اHـعـمول بـهـاr جلنـة يـعـY أعضـاءهـا كل من الوزيـر اHـكلف
بـــالـــبـــريـــد وتـــكــنـــولـــوجـــيـــات اإلعـالم واالتـــصـــال والـــوزيــر

اHكلف باHالية.
اHـادة اHـادة 3 : :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437

اHوافق أوّل فبراير سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 16 -  - 58 مـؤرخ في  مـؤرخ في 24 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــــام عــــام 1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 3 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة r2016 يـــــحــــددr يـــــحــــدد

شروط إعداد وإصدار جواز السفر االستعجالي.شروط إعداد وإصدار جواز السفر االستعجالي.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيــر األول
rوزيــر الـدولـة Yــشـتــرك بـHبـنــاء عـلى الــتـقــريــر ا -
وزيــــر الـــشــــؤون اخلــــارجـــيــــة والــــتـــعــــاون الـــدولـي ووزيــــر

rالداخلية واجلماعات احمللية
- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورr ال ســـيـــمــــا اHـــادتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-03 اHــــؤرخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014
rادة 4 منهHال سيما ا rتعلق بسندات ووثائق السفرHوا

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اHـادة اHـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــY وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـــعــقـــاريــــــة واحلـــقـــــوق الــعـــيــنــيـــــة الــعـــقــاريــــة بـــعــنــوان

العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.
اHادة اHادة 6 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437

اHوافق أوّل فبراير سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم تـنـفـيــذي رقم مـرسـوم تـنـفـيــذي رقم 16-57 مـؤرخ في  مـؤرخ في 22 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عـام عـام 1437 اHـوافق أو اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنـة ل فـبـرايـر سـنـة r2016 يــتـضـمنr يــتـضـمن
نــــــــقل مــــــــقـــــــر مـــــــركــــــــز الـــــــدراســـــــات والــــــــبـــــــحــث فـينــــــــقل مــــــــقـــــــر مـــــــركــــــــز الـــــــدراســـــــات والــــــــبـــــــحــث فـي
االتـــــــــصـــــــــاالت الـــــــســـــــــلـــــــــكـــــــــيـــــــــة والـالســـــــــلـــــــــكـــــــــيــــــــةاالتـــــــــصـــــــــاالت الـــــــســـــــــلـــــــــكـــــــــيـــــــــة والـالســـــــــلـــــــــكـــــــــيــــــــة

وتكـنولـوجــيـات اإلعــالم واالتصــال.وتكـنولـوجــيـات اإلعــالم واالتصــال.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول
-  بناء عـلى تقـريـر  وزيــرة البريـد وتكـنولـوجيات

rاإلعالم واالتصال
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

r( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اHؤرخ
في 16 جـمادى األولى عام 1412 اHوافق 23  نـوفـمبـر سـنة

rتعلق بجرد األمالك الوطنيةH1991 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-82 اHـؤرخ
في 28 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 25 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـــــتـــــضــــــمن إنـــــشـــــاء مـــــركـــــز الـــــدراســـــات والـــــبـــــحـث في
االتـــصـــاالت الـــســـلـــكـــيـــة والالســـلـــكـــيـــة لـــدى إدارة الـــبـــريـــد

rواصالتHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-398 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1433 اHوافق 13 نوفـمبـر سنة 2012
واHــتــضــمن تــعــديـل الــقــانــون األســاسي Hــركــز الــدراســات
والــبـحث في االتــصـاالت الــســلـكــيـة والالســلـكــيـة وتــغـيــيـر
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- االسـتمارة اHـملوءة واHـوقعة من طـرف اHعنيr أو
من طــرف الـــولي الــشــرعـي بــالــنــســـبــة لــلـــقــصــرr مع وضع

بصمة السبابة اليسرى لطالبه.
وترفق استمارة الطلب بالوثائق اآلتية :

1 - نسـخـة من جـواز السـفـر اHنـقـضيـة صالحـيته أو
الـــتــصــريـح بــالــضــيـــاع أو الــتــلف أو الـــســرقــةr بــالـــنــســبــة

rفي اخلارج YقيمHا Yللمواطن
rــنـقــضــيـة صالحــيـتهH2 - نــسـخــة من جــواز الـســفـر ا
وإن تــعــذر ذلـك نــســخــة من بـــطــاقــة الــتــعـــريف الــوطــنــيــة

rفي اجلزائر YقيمHا Yبالنسبة للمواطن
3 - نسخة من بطاقـة التسجيل القنصـلية بالنسبة
rلدى مركز دبلوماسي أو قنصلي YسجلHا Yللمواطن

r4 - وثيقة تبرر الطلب
5 - صـــورتــــان شـــمـــســــيـــتـــان (2) لـــلــــهـــويــــة بـــاأللـــوان

ورقميتان وحديثتان و�اثلتان.
اHــادةاHــادة 5 :  : يــخـــضع جــواز الــســفــر االســتــعــجــالي عــنــد
إعداده إلى نفس حقوق الـطابع اHطبقـة على جواز السفر

البيومتري اإللكتروني.
اHـــادةاHـــادة 6 : : يــعــد ويــســـلم جــواز الـــســفــر االســتـــعــجــالي
لـلطـالبY اHـذكورين في الـفقرات من 1 إلى 4 من اHادة 2

أعالهr من طرف اHراكز الدبلوماسية أو القنصلية.
Yيـعــد ويـســلم جــواز الــسـفــر االسـتــعــجـالي لــلــطـالــبـ
اHـــــذكـــــوريـن في الـــــفـــــقــــرة 5 من اHـــــادة 2 أعالهr مـن طــــرف

اHصالح اHؤهلة للوزارة اHكلفة بالشؤون اخلارجية.
Yيـعــد ويـســلم جــواز الــسـفــر االسـتــعــجـالي لــلــطـالــبـ
اHـــــذكـــــوريـن في الـــــفـــــقــــرة 6 من اHـــــادة 2 أعالهr مـن طــــرف

الوالي.
اHــــادة اHــــادة 7 :  : يــــســـلـم جـــواز الــــســــفـــر االســــتـــعــــجــــالي إلى
طـــالـــبـهr مـــقـــابـل الـــتـــوقــــيع عـــلـى ســـجل الــــتـــســـلــــيم اHـــرقم

واHؤشر عليه واHفتوح خصيصا لهذا الغرض.
اHــــادةاHــــادة 8 :  : يــــعــــاد جــــواز الــــســــفــــر االســــتــــعـــــجــــالي إلى
الـــســلـــطــة اخملـــتـــصــة عـــنــد إصـــدار جــواز ســـفــر بـــيــومـــتــري

إلكتروني إلى صاحبه.
 اHادة اHادة 9 :  : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 24 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437

اHوافق 3 فبراير سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

   rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
شروط إعداد وإصدار جواز السفر االستعجالي.

rـــادة 2 : : يــتم إصـــدار جــواز الــســـفــر االســتـــعــجــاليHـــادةاHا
بصفة استثنائية لفائدة :

- اHــــواطــــنــــY اجلــــزائــــريــــY اHــــقــــيــــمــــY في اخلــــارج
واHـــســجـــلـــY لــدى مـــركـــز دبــلـــومـــاسي أو قـــنــصـــلي وغـــيــر
حــــائــــزيـن جــــواز ســــفــــر بــــيـــــومــــتــــري إلــــكــــتــــرونـيr الــــذين
يـــضــطــرون إلى الـــتــنــقل عــلـى عــجلr ألســبـــاب عــائــلــيــة أو

rإلى خارج بلد إقامتهم rمهنية أو إدارية أو صحية
- اHـــواطــــنــــY اجلــــزائــــريـــY اHــــقــــيــــمـــY فــي اخلـــارج
واHـســجـلـY لـــدى مـركــز دبـلـومــاســي أو قـنـصــــليr الـذين
يوجـــدون فـــي إقـامـــة مـؤقـتــة في بـلد غـيـر بـلـد إقـامـتهم

rوضاع منهم جواز السفر أو تلف أو سرق
- اHواطـنـY اجلـزائـريـY غـيـر اHـسـجـلـY لـدى مـركز
دبــــلــــومــــاسـي أو قــــنــــصــــلـيr الــــذين حــــظـي مــــلف تــــســــويــــة
وضعيتهم اإلداريـة فيما يخص اإلقامة بالقبول من طرف
سلطات بلد االستقبالr وهم في حاجة إلى جواز سفر ذي

rصالحية جارية
- اHــــواطــــنــــY اجلــــزائــــريــــY اHــــوجــــودين فـي إقــــامـــة
مؤقتة في اخلارجr الذين ضاع منهم جواز السفر أو تلف
أو سـرقr واHضطريـن إلى االلتحاق بـبلد أجـنبي أو أكثر

rقبل عودتهم إلى اجلزائر
- اHـــواطـــنـــY اجلـــزائـــريـــY اHـــقـــيــمـــــY فـــي اخلــارج
واHــســجــلـY لــــدى مــركــز دبــلــومــاســي أو قــنـصــلي الــذين
يـــوجــــدون فــي إقـــامــة مـــؤقــتـــة في اجلـــزائــر وضـــاع مـــنــهم
rجواز الـسفـر أو تـلف أو سرق أو انـقضـت مدة صالحـيته

rضطرين للعودة إلى بلد إقامتهمHوا
- اHـواطنY اجلـزائريY اHقـيمY في اجلـزائر وغير
حـائـزين  جـواز سـفـر واHـضـطـرين إلى الـتـنـقل عـلى عـجل
ألسـباب عـائلـية أو مـهـنيـة أو إدارية أو صـحيـة إلى خارج

التراب الوطني.
اHــــــادةاHــــــادة 3 : : حتـــــــدد مـــــــدة صالحـــــــيـــــــــة جــــــواز الـــــــســـــــفــــــر
االســتـــعــجـــالي بـــســنـــــة واحــــدة (1) عـــلـى األكــثـــرr تـــســري

ابتداء من تاريخ إعـدادهr وال �كن تمديدها.
اHـــــــادةاHـــــــادة 4 : : يـــــتـــــضـــــمـن مـــــلـف طـــــلـب جـــــواز الـــــســـــفـــــر

االستعجالي ما يأتي :
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وزارة ا9اليةوزارة ا9الية
قــــرارمـــــؤرخ في قــــرارمـــــؤرخ في 25 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام  ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 4
فبـراير سنة فبـراير سنة r2016 يحدr يحدّد كيـفيات االعتـماد Hمارسةد كيـفيات االعتـماد Hمارسة
نــشـــاط اســتــيــراد الــذهب والــفــضــة والــبالتــY اخلــامنــشـــاط اســتــيــراد الــذهب والــفــضــة والــبالتــY اخلــام
نـــصف اHــصـــنـــعــة أو اHـــصـــنــعـــة ونـــشــاط اســـتـــرجــاعنـــصف اHــصـــنـــعــة أو اHـــصـــنــعـــة ونـــشــاط اســـتـــرجــاع

اHعادن الثمينة وتأهيلها.اHعادن الثمينة وتأهيلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15 - 125  اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 15 - 169
اHــؤرخ في 6 رمــضــان عـام 1436 اHــوافق 23 يــونــيــو ســنـة
2015 الـــذي يـــحـــدد كـــيـــفـــيـــات االعـــتـــمـــاد Hـــمـــارســـة نـــشــاط

استـيراد الذهب والـفضـة والبالتY اخلـام نصف اHصـنعة
rعادن الثمينة وتأهيلهاHصنعة ونشاط استرجاع اHأو ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى :  تــــطـــــبــــيـــقــــا ألحــــكــــام الــــمــادة 9 من
اHرسوم الـتنفيذي رقم 15-169 اHؤرخ في 6 رمضان عام
1436 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 2015 واHذكـور أعالهr يـهدف

هـذا الـقرار إلى حتـديـد كيـفـيات االعـتـماد Hـمـارسة نـشاط
استـيراد الذهب والـفضـة والبالتY اخلـام نصف اHصـنعة
أو اHصنعة ونشاط استرجاع اHعادن الثمينة وتأهيلها.

اHــــادة اHــــادة 2 : : �ــــكن طــــالـب االعــــتــــمــــاد أو �ــــثــــله اHــــؤهل
قـانـونــا أن يـحـمّل دفـتــر الـشـروط من اHــوقع اإللـكـتـروني
لــلــمــديـريــة الــعــامــة لــلـضــرائب أو يــســحــبه لــدى اHــديــريـة

الوالئية للضرائب اخملتصة إقليميا.

اHـــــادة اHـــــادة 3 : : يـــــجـب أن يـــــكــــــون االكـــــتــــــتـــــاب فـي دفـــــتـــــر
الـــشـــروط مـــرفــــقـــا �ـــلف يـــودع لــــدى اHـــديـــريـــة الـــوالئـــيـــة

للضرائب اخملتصة إقليمياr يحتوي على ما يأتي :

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
rطلوبHطلب خطي يحدد طبيعة االعتماد ا -

- تـصـريــــح يــتـعـلق بـالــنـشــــاط اHـزمـع يـبـــيّن عـلى
اخلصوص :

rمجال النشاط *

rوقعHا *

rقرر استحداثهاHمناصب الشغل ا  *

rستعملةHالتكنولوجيا ا *

*  الــتـــصــمــيم ومـــعــدات مــخــبـــر اHــراقــبــة الــذي
يـجب أن يـكـون سهل الـولـوج إلـيه من قـبل مـوظفي إدارة

rYالضرائب اخملتص

*  شـروط احلـفـاظ عــلى الـبـيـئـةr ال ســيـمـا مـنـهـا
اHـــنــشــآت اHــعــدة Hــعــاجلــة الــنــفــايــات واخملــلــفــات والــبــقــايــا
وكـيـفــيـة الـتــخـلص مــنـهـاr الــنـاجتــة عن مـخـتــلف عـمــلـيـات

rYمعاجلة الذهب والفضة والبالت

- تـرخــيص احلـمـايــة اHـدنــيـة فـيــمـا يـتــعـلق بــتـخـزين
اHــواد اخلــطــيـرة والــكــواشف الــكــيــمــيــائــيــة الــضــارة وكـذا

rتعلقة بانبعاث الغازات احملترقةHمعايير السالمة ا

- نـسـخـة طـبق األصل مـن عقـد مـلـكـيـة احملل اخملـصص
Hمارسـة النشـاط أو عنـد االقتضـاءr نسـخة مطـابقة ألصل

rعد لهذا الغرضHعقد اإليجار ا

- شــهــادة تــثــبت اخلــبــرة اHــهــنــيــة في مــجــال حتــويل
rYوتكرير الذهب والفضة والبالت

- شـهـادة اجلودة الـعاHـية (ISO) الـتي تـسمح بـضـمان
rعدة للبيعHصنوعات الفاخرة اHمطابقة ا

- نسخة طبق األصل من القانون األساسي إذا تعلق
rاألمر بشخص معنوي

- مــــســـــتــــخــــرج مـن شــــهــــادة اHـــــيالد إذا تــــعـــــلق األمــــر
بشخص طبيعي.

اHــادة اHــادة 4 : : يـــســلّم اHـــديــر الــوالئـي لــلــضـــرائب اخملــتص
إقـلـيـمـيـا عـنـد إيـداع اHـلف واالكـتـتـاب في دفـتـر الـشروط
كـــشــفـــا تــلـــخــيـــصــيـــا تــدوّن فـــيه الـــوثــائق اHـــقــدمـــة أو فــيه

الوثائق الناقصة.



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـ
7 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م

اHلحق اHلحق األولاألول
الـــجمهـوريـة الـجـزائريــة الـد�قراطيــــة الشعبيـــةالـــجمهـوريـة الـجـزائريــة الـد�قراطيــــة الشعبيـــة

وزارة اHالية
اHديرية العامة للضرائب

مديرية الضرائب لوالية................................مديرية الضرائب لوالية................................

اعتماد (اعتماد (1)
- (اHادة 359 من قانون الضرائب غير اHباشرة)

- (اHـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 15-169 اHــــؤرخ في 6
رمـــضـــان عـــام 1436 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2015 الــذي
يـحـدد كيـفيـات االعـتمـاد Hـمارسـة نشـاط اسـتيـراد الذهب
والــفــضـــة والــبالتــY اخلــام نـــصف اHــصــنـــعــة أو اHــصــنــعــة

ونشاط استرجاع اHعادن الثمينة وتأهيلها).

استيراد الذهب والفضة والبالتY اخلام ونصفاستيراد الذهب والفضة والبالتY اخلام ونصف
اHصنعةاHصنعة

رقم..........................بتاريخ....................................
rدير الوالئي للضرائبHإن ا

- بناء على الطلب اHقدم من :
االسم :....................................................................
اللقب :...................................................................
اسم الشركة :...........................................................
برأس مال :.............................................................
اHتصرف بصفة :......................................................
مقر الشركة أو العنوان :...........................................

يطلب االعتمـاد الستيراد الذهب والـفضة والبالتY اخلام
rصنعةHونصف ا

- نـظـرا لـلـحـجج اHـقـدمـة من طـرفه واHـدعـمـة لـهـذا الطـلب
وبعـد االكتـتاب في دفـتر الشـروط احملدد �ـوجب اHرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 15-169 اHــؤرخ في 6 رمــضــان عــام 1436
اHوافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات االعتماد
Hمارسـة نشـاط استـيراد الـذهب والفـضة والـبالتY اخلام
نــصف اHـصــنــعـة أو اHــصــنـعــة ونــشـاط اســتــرجـاع اHــعـادن

rالثمينة وتأهيلها
يـعـتـمـد صـاحب الــطـلب بـصـفـة مـســتـورد لـلـذهب والـفـضـة

والبالتY اخلام ونصف اHصنعة.

.................. في ............................
اإلمضاء

في حــالـة مــا إذا تـبــY أن اHــلف اHـقــدم نــاقصr �ـنح
اHـكـتـب مـهـلـة اثــنـY وسـبـعـY (72) سـاعــة لـلــقـيــام بـإتــمـام

الوثائق الناقصة في هذا اHلف.

اHـادة اHـادة 5 : : يــخـضع مــنح االعــتـمـاد إلـى عـمــلـيـة حتــقـيق
مـــســبـــقــة مـن طــرف اHـــصــالـح اخملــتـــصــة لإلدارة اجلـــبــائـــيــة

بغرض التحقق من اHطابقة مع بنود دفتر الشروط.

إذا بـيّنت عـملـية الـتـحقـيق اHطـابقـة الـفعـليـة لدفـتر
الـشــروط واإلجــراءات اHــتــعــلـقــة بــهــاr يــســلّم االعــتـمــاد من
طـرف اHــديـر الـوالئـي لـلـضــرائب اخملـتص إقــلـيـمــيـا حـسب
Yالحق في أجـل ال يــتـــعـــدى ثالثــHــرفـــقــة فـي اHالــنـــمـــاذج ا
(30) يـــومـــاr ابــــتـــداء من تـــاريخ إيــــداع اHـــلف اHـــذكـــور في

اHادة 3 أعاله.

اHــادة اHــادة 6 :  : في حـــالــــــة عــــــدم مـــراعــــــاة االلـــتـــزامــــات
اHكتـتبــــة وعـــدم توفـــــر الشــــروط اHنصــــوص علـيهـــا
Yيــحـرر تـقــريـر سـلــبي في نـســخـتـ rفي دفـتـــر الــشـروط
يـــؤشــر عـــلــيـه اHــديـــر الــوالئـي لــلـــضــرائب بـــعــبـــارة "قــرار

بالرفض".

تسـلم نسـخة من هـذا التـقرير أو تـرسل إلى صاحب
الــطـلبr تــدعــوه لالمــتــثـال اللــتــزامــاته في أجل ال يــتــعـدى

عشرة (10) أيام.

اHادة اHادة 7 :  : ال �كن اHـكتـتب التـصرف بـصفـة مسـتورد
أو مسترجع سواء أمام الغير أو أمام اإلدارات العمومية
واHؤسـسـات األخـرىr إال بعـد احلـصـول على الـتـسـجيل في

السجل التجاري  وعلى رقم التعريف اجلبائي.

اHادة اHادة 8 : : طبقا ألحكام اHادة 8 من اHرسوم التنفيذي
رقم 15-169 اHــؤرخ في 6 رمـــضـــان عـــام 1436 اHــوافق 23
يــــونــــيـــو ســــنـــة 2015 واHــــذكـــور أعـالهr يـــتــــرتب عــــلى عـــدم
مــــراعــــاة أحـــد االلــــتـــزامــــات الـــواردة في دفــــتـــر الــــشـــروط
ســـــحب االعــــتـــــمــــاد وكـــــذا الــــشـــــطب الــــفـــــوري من قـــــائــــمــــة
األشخـاص اHمارسـY ألي من األنشطـة اHرتبـطة بصـناعة

اجملوهرات.

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق 4 فبراير سنة 2016.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
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اHلحق الثالثاHلحق الثالث
الـــجمهـوريـة الـجـزائريــة الـد�قراطيــــة الشعبيـــةالـــجمهـوريـة الـجـزائريــة الـد�قراطيــــة الشعبيـــة

وزارة اHالية
اHديرية العامة للضرائب

مديرية الضرائب لوالية................................مديرية الضرائب لوالية................................

اعتماد (اعتماد (3)
- (اHادة 359 من قانون الضرائب غير اHباشرة)

- (اHـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 15-169 اHــــؤرخ في 6
رمـــضـــان عـــام 1436 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2015 الــذي
يـحـدد كيـفيـات االعـتمـاد Hـمارسـة نشـاط اسـتيـراد الذهب
والــفــضــة والــبالتــY اخلــامr نــصف اHــصــنــعــة أو اHــصــنــعـة

ونشاط استرجاع اHعادن الثمينة وتأهيلها).

استيراد مصنوعات الذهب والفضة والبالتY الفاخرةاستيراد مصنوعات الذهب والفضة والبالتY الفاخرة
رقم......................بتاريخ........................................

rدير الوالئي للضرائبHإن ا
- بناء على الطلب اHقدم من :

االسم :....................................................................
اللقب :...................................................................
اسم الشركة :...........................................................
برأس مال :.............................................................
اHتصرف بصفة :......................................................
مقر الشركة أو العنوان :...........................................

rيطلب االعتماد الستيراد اجملوهرات الفاخرة
- نـظـرا لـلـحـجج اHـقـدمـة من طـرفه واHـدعـمـة لـهـذا الطـلب
وبعـد االكتـتاب في دفـتر الشـروط احملدد �ـوجب اHرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 15-169 اHــؤرخ في 6 رمــضــان عــام 1436
اHوافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات االعتماد
rاخلام Yمارسة نشـاط استيراد الذهب والـفضة والبالتH
نــصف اHـصــنــعـة أو اHــصــنـعــة ونــشـاط اســتــرجـاع اHــعـادن

الثمينة وتأهيلها.
يـعتمد صاحب الـطلب بصفـة مستورد مـصنوعات الذهب

والفضة والبالتY الفاخرة.

..................... في ............................

اإلمضاء

اHلحق الثانياHلحق الثاني
الـــجمهـوريـة الـجـزائريــة الـد�قراطيــــة الشعبيـــةالـــجمهـوريـة الـجـزائريــة الـد�قراطيــــة الشعبيـــة

وزارة اHالية
اHديرية العامة للضرائب

مديرية الضرائب لوالية................................مديرية الضرائب لوالية................................

اعتماد (اعتماد (2)
- (اHادة 359 من قانون الضرائب غير اHباشرة)

- (اHـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 15-169 اHــــؤرخ في 6
رمـــضـــان عـــام 1436 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2015 الــذي
يـحـدد كيـفيـات االعـتمـاد Hـمارسـة نشـاط اسـتيـراد الذهب
والــفــضـــة والــبالتــY اخلــام نـــصف اHــصــنـــعــة أو اHــصــنــعــة

ونشاط استرجاع اHعادن الثمينة وتأهيلها).

استرجاع اHعادن الثمينة وتأهيلهااسترجاع اHعادن الثمينة وتأهيلها
رقم.......................بتاريخ.......................................

rدير الوالئي للضرائبHإن ا
- بناء على الطلب اHقدم من :

االسم :....................................................................
اللقب :...................................................................
اسم الشركة :...........................................................
برأس مال :.............................................................
اHتصرف بصفة :......................................................
مقر الشركة أو العنوان :...........................................

rيطلب االعتماد كمسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة
- نـظـرا لـلـحـجج اHـقـدمـة من طـرفه واHـدعـمـة لـهـذا الطـلب
وبعـد االكتـتاب في دفـتر الشـروط احملدد �ـوجب اHرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 15-169 اHــؤرخ في 6 رمــضــان عــام 1436
اHوافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات االعتماد
rاخلام Yمارسة نشـاط استيراد الذهب والـفضة والبالتH
نــصف اHـصــنــعـة أو اHــصــنـعــة ونــشـاط اســتــرجـاع اHــعـادن

الثمينة وتأهيلها.
يـعـتـمـد صاحب الـطـلب بـصـفـة مـستـرجع ومـؤهل لـلـمـعادن

الثمينة.

................ في ............................
اإلمضاء
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وزارة الصناعة وا9ناجموزارة الصناعة وا9ناجم
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 19 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1437 اHــوافق  اHــوافق 2 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
r2015 يـتضـمن تـعـيـY أعـضـاء اجملـلس الـوطنيr يـتضـمن تـعـيـY أعـضـاء اجملـلس الـوطني سـنة سـنة 

للتقييس.للتقييس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 19 مـحرّم عام 1437 اHـوافق
2 نــوفــمــبــر ســنـة r2015 حتــدّد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضـاء
اجملــلس الـوطــني لــلـتــقــيـيـسr تـطــبـيــقــا ألحـكــام اHـادة 4 من
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 05-464 اHـؤرخ في 4 ذي الــقـعـدة
عام 1426 اHوافق 6 ديسـمبر سنة 2005 واHتعـلق بتـنظيم

التقييس وسيرهr كما يأتي :

- السيد جمـال الدين شوتريr �ثـل وزير الصناعة
rرئيسا rناجمHوا

- الـــــســــيـــــد مــــحـــــفـــــوظ هــــامـلr �ــــثـل وزيــــر الـــــدفــــاع
rعضوا rالوطني

- الــــســـيــــد صـــالـح عـــلــــواشr �ـــثـل وزيـــر الــــداخـــلــــيـــة
rعضوا rواجلماعات احمللية

rــالــيـةHــثل وزيــر ا� rالــســيــد عــبــد اجملــيــد تــزروت -
rعضوا

rعضوا rثلة وزير الطاقة� rرانيH اآلنسة نوال -

- الــسـيــد عـمـر بــوغـروةr �ـثـل وزيـر اHـوارد اHــائـيـة
rعضوا rوالبيئة

rعضوا rثل وزير التجارة� rالسيد سامي قلي -

- الــسـيــد شــكــري بن زعــرورr �ــثل وزيــر الـتــهــيــئـة
rعضوا rوالسياحة والصناعة التقليدية rالعمرانية

- الـسـيـد مـحــمـد بـوعالم الـلّهr �ـثل وزيـرة الـتـربـيـة
rعضوا rالوطنية

rـــثل وزيــــر الـــنـــقل� rالــــســـيـــد عـــبـــد الــــكـــر¬ رزال -
rعضوا

- اآلنــــســـة نــــاديــــة حـــجــــرسr �ــــثـــلــــة وزيــــر الـــفـالحـــة
rعضوا rوالتنمية الريفية والصيد البحري

- السـيـد عـبد الـبـاقي لـواحديr �ـثل وزيـر األشـغال
rعضوا rالعمومية

- الـســيــدة فــاطــمــة الـزهــراء عــلي إســمــاعــيلr �ــثــلـة
rعضوا rستشفياتHوزير الصحة والسكان وإصالح ا

- السيد مخـتار سالميr �ثل وزير التعليم العالي
rعضوا rوالبحث العلمي

- الــــســــيــــد حــــســــY حــــلــــوانr �ــــثل وزيــــرة الــــبــــريــــد
rعضوا rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- الــــســــيـــــد مــــراد بــــلــــحـــــدادr �ــــثل وزيــــر الـــــتــــكــــوين
rعضوا rYهنيHوالتعليم ا

- الـــســــيــــد الـــعــــابــــد حـــكــــيــــميr �ــــثل وزيــــر الـــســــكن
rعضوا rدينةHوالعمران وا

- السيـد معـمر بوشـقيفr �ـثل اجلمعـية اجلـزائرية
rعضوا rستهلكHلترقية وحماية ا

rـثل جمـعيـة حمـاية الـبيـئة� rالـسيـد قاسي عالش -
rعضوا

- الــسـيــد مــسـعــود غــمـاريr �ــثل الــغـرفــة الــوطـنــيـة
rعضوا rللفالحة

- السيـد مصـطفى مـوحونr �ـثل الغـرفة اجلـزائرية
rعضوا rللتجارة والصناعة

- الـــســيــد حــنـــيــفي بــلـــعــرويr �ــثل مـــنــتــدى رؤســاء
rعضوا rؤسساتHا

- الــسـيــد عــبــد الــرحـمــان بــيــادr �ــثل الــكـنــفــدرالــيـة
rعضوا rالعامة للمؤسسات اجلزائرية

- الــــســــيــــد دحــــمــــان يــــددانr �ــــثل االحتــــاد الــــوطــــني
rعضوا rقاولي القطاع العامH

- الـــســيـــد جــنـــيـــدي بن داودr �ــثـل جــمـــعــيـــة تــرقـــيــة
النجاعة واجلودة في اHؤسسةr عضوا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 19 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1437 اHــوافق  اHــوافق 2 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
سـنة سـنة r2015 يـعـدr يـعـدّل الـقـرار اHؤرخ في ل الـقـرار اHؤرخ في 12 شعـبـان عام شعـبـان عام
1435 اHــــوافق  اHــــوافق 10 يــــونــــيــــو ســــنــــة  يــــونــــيــــو ســــنــــة 2014 ا الــــذي يــــحــــدلــــذي يــــحــــدّد

الــقـــائــمــة االســمـــيــة ألعــضــاء مـــجــلس إدارة الــديــوانالــقـــائــمــة االســمـــيــة ألعــضــاء مـــجــلس إدارة الــديــوان
الوطني للقياسة القانونية.الوطني للقياسة القانونية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 19 مـحرّم عام 1437 اHوافق
2 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة r2015 تـــعـــدل تـــشـــكـــيـــلـــة مـــجـــلس إدارة
الديـوان الـوطـني لـلـقيـاسـة الـقـانونـيـة  احملـددة في الـقرار
اHـؤرخ في 12 شـعــبـان عـام 1435 اHـوافق 10 يــونـيــو ســنـة
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2014 الـذي يـحـدّد الـقـائمـة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجـلس إدارة

الديوان الوطني للقياسة القانونيةr كما يأتي :
"- الــســـيــدة كــوديل ورديــةr �ــثــلــة وزارة الــصــنــاعــة

rرئيسة rناجمHوا
.............. (الباقي بدون تغيير) ..............".

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 2 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 14 نـــوفـــمـــبــر نـــوفـــمـــبــر
جـــمـــادى r2015 يــــعــــدr يــــعــــدّل الـــقــــرار اHــــؤرخ في ل الـــقــــرار اHــــؤرخ في 25 جـــمـــادى  ســـنـــة ســـنـــة 
األولـى عــــــــام األولـى عــــــــام 1434 اHـــــــــوافق  اHـــــــــوافق 7 أبـــــــــريـل ســـــــــنــــــــة  أبـــــــــريـل ســـــــــنــــــــة 2013
واHــتــضــمـن تــعــيــY أعــضــاء مــجــلس اإلدارة HــشــتــلــةواHــتــضــمـن تــعــيــY أعــضــاء مــجــلس اإلدارة Hــشــتــلــة

اHؤسسات اHسماة "محضنة بسكرة".اHؤسسات اHسماة "محضنة بسكرة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مــؤرخ في 2 صــفــر عــام 1437 اHــوافق
14 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـعـدل الـقــائـمـة االسـمــيـة ألعـضـاء

مـــجــلـس إدارة مـــشــتـــلـــة اHـــؤســســـات اHـــســـمــاة "مـــحـــضـــنــة
بــسـكــرة" احملــددة في الـقــرار اHـؤرخ في 25 جـمـادى األولى
Yــتـضـمن تــعـيـHـوافق 7 أبــريل ســنـة 2013 واHعـام 1434 ا
أعضاء مجلس إدارة مشـتلة اHؤسسات اHـسماة "محضنة

بسكرة"r كما يأتي :
rـنـاجمHـثـل وزيـر الصـنـاعـة وا� rبـلـدهـان سفـيـان -"

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

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 2 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 14 نـــوفـــمـــبــر نـــوفـــمـــبــر
جـــمـــادى r2015 يــــعــــدr يــــعــــدّل الـــقــــرار اHــــؤرخ في ل الـــقــــرار اHــــؤرخ في 25 جـــمـــادى  ســـنـــة ســـنـــة 
األولـى عــــــــام األولـى عــــــــام 1434 اHـــــــــوافق  اHـــــــــوافق 7 أبـــــــــريـل ســـــــــنــــــــة  أبـــــــــريـل ســـــــــنــــــــة 2013
واHــتــضــمـن تــعــيــY أعــضــاء مــجــلس اإلدارة HــشــتــلــةواHــتــضــمـن تــعــيــY أعــضــاء مــجــلس اإلدارة Hــشــتــلــة

اHؤسسات اHسماة "محضنة سيدي بلعباس".اHؤسسات اHسماة "محضنة سيدي بلعباس".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مــؤرخ في 2 صــفــر عــام 1437 اHــوافق
14 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـعـدل الـقــائـمـة االسـمــيـة ألعـضـاء

مـجلس إدارة مشتلـة اHؤسسات اHـسماة "محـضنة سيدي
بلـعـبـاس" احملـددة في الـقـرار اHؤرخ في 25 جـمادى األولى
Yــتـضـمن تــعـيـHـوافق 7 أبــريل ســنـة 2013 واHعـام 1434 ا
أعضاء مجلس إدارة مشـتلة اHؤسسات اHـسماة "محضنة

سيدي بلعباس"r كما يأتي :

"- مـــبــــاركي عـــبــــد الـــقــــادرr �ـــثل وزيــــر الـــصــــنـــاعـــة
rرئيسا rناجمHوا

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

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 2 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 14 نــوفـــمــبــر نــوفـــمــبــر
جـــمـــادى r2015 يــــعــــدr يــــعــــدّل الـــقــــرار اHــــؤرخ في ل الـــقــــرار اHــــؤرخ في 25 جـــمـــادى  ســـنـــة ســـنـــة 
األولـى عــــــــام األولـى عــــــــام 1434 اHـــــــــوافق  اHـــــــــوافق 7 أبـــــــــريـل ســـــــــنــــــــة  أبـــــــــريـل ســـــــــنــــــــة 2013
واHــتــضــمـن تــعــيــY أعــضــاء مــجــلس اإلدارة HــشــتــلــةواHــتــضــمـن تــعــيــY أعــضــاء مــجــلس اإلدارة Hــشــتــلــة

اHؤسسات اHسماة "محضنة ميلة".اHؤسسات اHسماة "محضنة ميلة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مــؤرخ في 2 صــفــر عــام 1437 اHــوافق
14 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـعـدل الـقــائـمـة االسـمــيـة ألعـضـاء

مـجلس إدارة مشـتلـة اHؤسـسات اHـسماة "مـحضـنة مـيلة"
احملـددة في الـقـرار اHـؤرخ في 25 جـمـادى األولى عام 1434
اHــوافق 7 أبـــريل ســـنــة 2013 واHــتـــضــمن تـــعــيـــY أعــضــاء
r"ـسماة "محضـنة ميلةHؤسسات اHمـجلس إدارة مشتلـة ا

كما يأتي :

rــنـاجمHــثل وزيــر الـصــنــاعـة وا� rبــلـطــوم بـوعالم -"
rرئيسا

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

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 13  صــــفــــر عــــام   صــــفــــر عــــام 1437
اHـوافقاHـوافق  25 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـحـدr يـحـدّد قـائـمـة اHـوادد قـائـمـة اHـواد

واHنتوجات الكيميائية اخلطرة وتصنيفها.واHنتوجات الكيميائية اخلطرة وتصنيفها.
ـــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الطاقة
rناجمHووزير الصناعة وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-451 اHؤرّخ
في 7 شــوّال عــام 1424 اHــوافق أول ديــســمــبــر ســنــة 2003
الــذي يــحـــدد قــواعــد األمـن الــتي تــطـــبق عــلى الـــنــشــاطــات
اHـتصـلة بـاHـواد واHنـتوجـات الكـيمـيائـية اخلـطرة وأوعـية

rادّة 2 منهHال سيما ا rتمّمHعدّل واHا rضغوطةHالغاز ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-266 اHؤرّخ
في 27 شـعــبـان عـام 1428 اHـوافق 9 سـبــتـمـبــر سـنــة 2007

rناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-241 اHؤرّخ
في أول ذي القـعدة عام 1435 اHوافق 27 غـشت سنـة 2014

rناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الصناعة وا
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الصـنف الفرعي الصـنف الفرعي 3.2 :  : غازات سـامة (�ـكن أن تكون
قابلة لالشتعال وغير قابلة لالشتعال).

الصنف الصنف 3
اHواد السائلة القابلة لالشتعالاHواد السائلة القابلة لالشتعال

اخلــطــر الـرئــيــسي : اخلــطــر الـرئــيــسي : الــقـابــلــة لالشــتــعــالr ويــضم هـذا
الـــصـــنف الـــســـوائل ومـــزيج الـــســوائـل أو الــســـوائل الـــتي
حتـتــوي عـلـى مـواد صـلــبـة فـي هـيـئــة مـعــلـقــة تـفــرز أبـخـرة
مـشتـعلـة في درجة حـرارة  تساوي 61°م  أو تقل عـنها في
حــيّــز اخــتـبــار (بــوتــقــة مـغــلــقــة). وحـسـب نـقــطــة الــومـيض
لـلــمـادة هي درجـة احلــرارة بـحـضـور شــرارة يـلـتــهب فـيـهـا

السائل اHقاس في حيّز اختبار مغلق.

تنقسم األصناف إلى ثالثة أصناف فرعية :
الــصــنف الــفــرعي الــصــنف الــفــرعي 1.3 :  : مــجــمــوعـــة نــقــطــة الــومــيض
اHنخفضة : نقطة الوميض أقل من 18°م (جتربة في حيز

r(اختبار مغلق
الــصــنف الــفــرعي الــصــنف الــفــرعي 2.3 :  : مــجــمــوعـــة نــقــطــة الــومــيض
اHـتـوسطـة : نـقـطة الـومـيض تـفوق 18°م أو تـفـوقـهـا وتقـل

r(جتربة في حيّز اختبار مغلق) عن 23°م
الــصــنف الــفــرعي الــصــنف الــفــرعي 3.3 :  : مــجــمــوعـــة نــقــطــة الــومــيض
اHـــرتــفــعــة : نـــقــطــة الــومـــيض تــفــوق 23°م وتــقـل عن 61°م

(جتربة في حيز اختبار مغلق).

الصنف الصنف 4
اHواد الصلبة واHواد األخرى القابلة لاللتهاباHواد الصلبة واHواد األخرى القابلة لاللتهاب

اخلـطـر الــرئـيـسي : اخلـطـر الــرئـيـسي : الـقــابـلـيــة لاللـتــهـاب بـســهـولـة أو
إمـكـانــيـة إحـداث أو تـفـعــيل احلـريق حـسب طــبـيـعـة اخلـطـر

ويالحظ وجود ثالثة أصناف فرعية.

الصـنف الـفرعي الصـنف الـفرعي 1.4 :  : مواد صـلـبة قـابـلة لاللـتـهاب :
هي مــواد صـلــبــة ســريــعــة االلـتــهــاب عن طــريق مــســبــبـات

rخارجية كالشعالت والشرارات السريعة االشتعال

الصـنف الفرعي الصـنف الفرعي 2.4 :  : مواد مـوضوع احتراق عفوي:
هـي مــواد إمّــا صــلــبــة أو ســائــلـة ومــيــزتــهــا اHــشــتــركــة هي

rوااللتهاب العفوي Yقابليتها للتسخ

الـــــصــــنـف الــــفـــــرعي الـــــصــــنـف الــــفـــــرعي 3.4 :  : مــــواد مـــــفـــــرزة لــــلـــــغــــازات
اHـلــتـهـبـة عــنـد مالمـسـتــهـا اHـاء : هي مـواد إمّــا صـلـبـة وإمّـا
سـائـلـة وميـزتـهـا اHـشتـركـة إفـراز غـازات قابـلـة لاللـتـهاب

عند مالمستها اHاء.

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 03-451 اHــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام 1424
اHوافق أول ديـسمبـر سنة r2003 اHعـدّل واHتـمّم واHذكور
أعالهr وبـــنـــاء عـــلى اقـــتــــراح الـــلـــجـــنـــة الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــمـــواد
واHـنـتــوجــات الـكــيـمـيــائــيـة اخلــطـــرةr يـهــدف هـذا الـقــرار
إلى حتـديـد قائـمة اHـواد واHنـتـوجات الـكيـمـيائـية اخلـطرة

وتصنيفها.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تــلـحـق الـقــائــمــة اHــذكـورة فـي اHـادّة األولى
أعـالهr بـــأصل هـــذا الــقـــرار وتـــبـــيّن لـــكـل مـــادة أو مـــنـــتــوج
كـيـمـيـائي خطـيـر رقـمه الـرمـزي حـسب تصـنـيف مـنـظـمة
األ° اHـتحدة وصنـف خطره الرئـيسي كمـا هو معرّف في

اHادّة 3 أدنـاه.

rــنــتـــوجــــاتHــادّة ة 3 :  : تــصـــنف أصــنـــــاف خــطـــــــر اHــاداHا
كمــا يأتي :

الصنف األوالصنف األوّل
اHواد اHتفجرةاHواد اHتفجرة

اخلـــــطــــر الــــرئـــــيــــسي : اخلـــــطــــر الــــرئـــــيــــسي : ال يـــــدخـل فـي الــــصـــــنف األول
انفجار اHادة غير اHـتفجرة بذاتها ولكن يحتمل تشكيلها

Hزيج متفجر للغاز أو البخار أو للغبار.

الصنف الصنف 2
الغازات اHضغوطة أو اHميالغازات اHضغوطة أو اHميّعة أو اHذابة حتت الضغطعة أو اHذابة حتت الضغط

اخلـطـر الـرئـيـسي : اخلـطـر الـرئـيـسي : غـازات حتت الـضـغط أو اHـمـيّـعة
حتت حـرارة عـاديـة أو عـن طـريق الـتـبــريـد بـدرجـة حـرارة
جـد منخفضـة وتكون هذه الغــازات عـموما محبوسة في
حوامـل حاجزية وسـميكة نوعا مـا وحتت ضغط �كنها أن
تــنـفــجــر في حـالــة الـتــسـخــY غـيــر الــعـادي (حــريق)r حـتى
وإن لم تـكن من نوعيـة اHواد القابـلة لالشتـعالr ومن جهة
أخــرى كل مــادة حــيـة تالمس غــازا �ــيّـعــا تــتـجــمــد ظـرفــيـا

(تتصلب).

تنقسم األصناف إلى ثالثة أصناف فرعية :

الصنف الفرعي الصنف الفرعي 1.2 :  : غازات قابـلة لالشتعال (�كن
r(أن تكون سامة أو غير سامة

الصـنف الفرعي الصـنف الفرعي 2.2 :  : غازات غيـر قابلــة لالشتعـال
rوسامة
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وزير الطاقةوزير الطاقة
صالح خبريصالح خبري

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

الصنف الصنف 9
اHواد اخلطرة اخملتلفةاHواد اخلطرة اخملتلفة

اخلـطـر الــرئـيـسي : اخلـطـر الــرئـيـسي : هي اHــواد الـتي ال تــطـبق عــلـيــهـا
األحكام اخلاصة بـاألصناف األخرى بصفة مُرضية أو اHواد
الــتـي من خالل حــفــظــهــا أو اســتــعـــمــالــهــا أو نــقــلــهــا تــشــكل

أخطارا ضعيفة نسبيا.
اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13 صـــفـــر عـــام 1437 اHــوافق 25

نوفمبر سنة 2015.

الصنف الصنف 5

اHواد احملترقة (غير العضوية والعضوية)اHواد احملترقة (غير العضوية والعضوية)

Yاخلـــطـــر الــــرئـــيـــسي : اخلـــطـــر الــــرئـــيـــسي : إمـــكـــانـــيـــة إفــراز األكـــســـيـــجــ
بــســهــولـــة وحتـفــــيــز احــتـــراق اHــواد األخــــرى أو تــكـثــيف
شــــدة احلـــــريق. وحــــسـب طـــبــــيــــعـــــة اخلــــطــــرr يالحـظ وجـــود

.Yفـرعي Yصنفـ

الــــــصـــــــنـف الــــــفـــــــرعي الــــــصـــــــنـف الــــــفـــــــرعي 1.5 :  : اHـــــــواد احملـــــــرقـــــــة (غــــــيــــــر
الــعــضـــويـــة) : هــذه اHــواد لـــيــست بــالــضــــرورة مــحــتــرقـــة

rعموما Yولكـن تفرز األكسيج

rالصـنف الفرعي الصـنف الفرعي 2.5 :  : مـا فوق أكـسيـدات العـضوية
ســريـعـة االشـتـعـال وحـسـاســة لالصـطـدامـات واالحـتـكـاكـات
الـشـبـيـهـة بـاHـواد احملـتـرقـة وهي قـابـلـة لـلـتحـلـل من الـنوع

اHتفجر.

ويكون بعضها متفجرات قوية.

الصنف الصنف 6

اHواد السامة واHواد اHعديةاHواد السامة واHواد اHعدية

rاخلـطــر الـرئــيــسي : الـتــسـمـم حـسب طــبـيــعـة اخلــطـرrاخلـطــر الـرئــيــسي : الـتــسـمـم حـسب طــبـيــعـة اخلــطـر
و�يز صنفان فرعيان :و�يز صنفان فرعيان :

الــصــنف الــفــرعي الــصــنف الــفــرعي 1.6 :  : مــواد ســامــة : لــهــا تــأثــيـرات
ضـــارة جـــســـيـــمـــة عــلـى صــحـــة اإلنـــســـان عـــنـــد ابـــتالعـــهــا أو

rاءHاستنشاقها أو مالمستها ا

الــصــنف الــفــرعي الــصــنف الــفــرعي 2.6 :  : مــــواد مــعــديــــة غــيـــر واردة
في اHلحق األصلي اHرفق لكونها خاضعة لتنظيم خاص.

الصنف الصنف 7

اHواد اإلشعاعيةاHواد اإلشعاعية

اخلـــطــر الــرئــيــسي : اخلـــطــر الــرئــيــسي : مــواد مــفــرزة لإلشــعــاع األيــوني
وهـذه اHــواد غـيـر واردة في الــقـائـمـة اHــذكـورة في اHـلـحق

األصلي اHرفق.

وهي خاضعة لتنظيم خاص.

الصنف الصنف 8

اHواد اHسببة للتآكلاHواد اHسببة للتآكل

اخلـطـر الـرئـيـسي : اخلـطـر الـرئـيـسي : تـؤدي إلى تــلف جـسـيم مـتـفـاوت
rالمـسـة لـهـاHـواد اHقـد تضـر با rاخلطـورة لألنـسجـة احليــة

ال سيما وسائل االستعمال والنقـل واحلفظ إلخ....

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 17 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1437
اHوافق اHوافق 29 نوفـمبـر سنة  نوفـمبـر سنة r2015 يعـدل ويتـمم القرارr يعـدل ويتـمم القرار
الــــوزاري اHــــشـــتــــرك اHــــؤرخ في الــــوزاري اHــــشـــتــــرك اHــــؤرخ في 15 ذي احلــــجــــة عـــام ذي احلــــجــــة عـــام
1434 اHــــوافق  اHــــوافق 20 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة  أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2013 الــــذي يــــحـــدد الــــذي يــــحـــدد

كيـفيات متـابعة وتـقييم حـساب التـخصيص اخلاصكيـفيات متـابعة وتـقييم حـساب التـخصيص اخلاص
رقم رقم 137-302 الـــذي عـــنــــوانه "الــــصـــنـــدوق الــــوطـــني الـــذي عـــنــــوانه "الــــصـــنـــدوق الــــوطـــني
لـــدعم االســـتــثـــمــار لـــلـــكــهـــربــة والـــتــوزيـع الــعـــمــوميلـــدعم االســـتــثـــمــار لـــلـــكــهـــربــة والـــتــوزيـع الــعـــمــومي

للغاز".للغاز".
ــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الطاقة
rاليةHووزير ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 10-13 اHـــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2011 ال سـيــمـا اHـادة 78

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-252 اHؤرخ
في 12 شـــعـــبـــان عــام 1432 اHــوافق 14 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
الذي يـحـدد كـيفـيـات تـسيـيـر حـسـاب التـخـصـيص  اخلاص
رقم 137-302 الـــذي عـــنـــوانه " الــصـــنـــدوق الـــوطــنـي لــدعم
االسـتـثـمار لـلـكـهـربة والـتـوزيع الـعـمومـي للـغـاز "r اHـعدل

rتممHوا
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- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
15 ذي احلـــجـــة عـــام 1434 اHــــوافق 20 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2013

الذي يـحـدد كيـفـيات مـتـابعـة وتـقـييم حـسـاب التـخـصيص
اخلـاص رقم 137-302 الـذي عــنــوانه " الـصــنـدوق الــوطـني

r" لدعم االستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعـــدل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمم الــــقـــرار
الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ في 15 ذي احلــــجــــة عـــام 1434
اHوافق 20 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كـيفيات متابعة
وتــقــيــيم حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم 137-302 الـذي
عـنــوانه " الـصـنــدوق الـوطـني لــدعم االسـتـثــمـار لـلــكـهـربـة

والتوزيع العمومي للغاز ".

اHــادة اHــادة 2 : : تـــعــدل وتـــتـــمـم أحـــكـــام اHــادة 2 من الـــقـــرار
الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ في 15 ذي احلــــجــــة عـــام 1434
اHوافق 20 أكتوبر سنة 2013 واHذكور أعالهr كما يأتي :

" اHــادة 2 : حتــدد كــيـــفــيــات إجنــاز وتــنـــفــيــذ األعــمــال
واHــشــاريع اHــســجــلــة في إطــار الــصــنــدوق الـوطــني لــدعم
االســتــثــمــار لــلــكــهــربــة والــتــوزيع الــعــمــومـي لــلــغــاز وكـذا
rحـقـوق والـتـزامـات الـشـركـة اجلـزائـريـة لـلـكـهـربـاء والـغـاز
وفــروعـــهــا اHــســيــرة لــشــبــكــات الـــكــهــربــاء والــغــاز �ــوجب
اتـفــاقـيـات مــبـرمــة بـY هـذه الــشـركــات والـوزارة اHـكــلـفـة

بالطاقة.

يخضع استخدام موارد هذا الصندوق إلى :

- إعـــــداد اتـــفــاقــيــــة إطـــــار بـــY وزارة الــطــاقــة من
جــهـة والــشــركـة اجلــزائــريـــة لــلـكــهــربـــاء والــغــــاز اHـســمـاة
"سـونــلـغـاز ش.ذ.أ " وفــروعـهـا مـن جـهـة أخــرىr الـتي حتـدد
كـــــيــــــفـــــيـــــات وضـع اHـــــوارد حتـت الـــــتـــــصـــــرف مـن حـــــســـــاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 137-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الـصـندوق الـوطـني لدعم االسـتـثمـار لـلكـهـربة والـتوزيع

العمومي للغاز ".

- إعــداد اتـــفــاقــيــات تــطـــبــيــقــيـــة بــY وزارة الــطــاقــة
وفـروع الـشــركـة اجلــزائـريـة لـلـكــهرباء والــغـاز اHـسمّاة
" ســــــونـــــلـــــغـــــاز ش.ذ.أ " لــــــتـــــمـــــويـل حـــــصـــــة الـــــدولــــــة لـــــدعم
االسـتـثـمـار اHـتـعـلق بـالـبـرامج اHـتـخـذة مع حتـديـد شروط
حتـريــر اHــوارد اHـالــيـة لــصـالـح فـروع الــشـركــة اجلـزائــريـة
لــلـكــهــربــاء والـــغــاز اHــســمّــاة  " ســونـلــغــاز ش.ذ.أ "r طــبــقـا

rذكورة أعالهHالتفاقية اإلطار ا

- تــــقـــــد¬ طــــلـب االعــــتـــــمــــاد اHـــــالي مـن طــــرف فــــروع
الـشـركـة اجلـزائـريـة لـلـكـهربـاء والـغـاز اHـسـمـاة " سـونـلـغاز
ش.ذ.أ " لتلبية االحـتياجات احلقيقـية التي تغطي الفترة
اHعـنيـة كل ثالثة (3) أشهـر وذلك حسب اإلجنـازات اHادية
واHـالية للحـصة السابقـة. يجب أن يـكـون مــبـلغ الـحصة
األولـى الــــذي يــــتـم حتـــريـــره مـــطـــابـــقـــا لـ 15 % من اHـــبـــلغ

الناجت عن اHناقصات و/أو االستشارات.

لـتمكY الشـركة اجلزائرية لـلكهرباء والـغاز اHسماة
" ســـونـــلـــغـــاز ش.ذ.أ " و/أو فــروعـــهـــا اHـــســـيــرة لـــشـــبـــكــات
الكهرباء والـغازr احلصول على اHـوارد اHالية الالزمة في
آجال معقولةr تقوم مصالح وزارة الطاقة �عاجلة طلبات
االعــتــمــادات اHــالــيــة وإيــداع احلــواالت اHــتــعــلــقــة بــهــا بــعـد
تـأشـيـرة اHــراقب اHـالي عـلـى مـسـتـوى احملــاسب الـعـمـومي

اHكلفr للتكفل بها في اآلجال القانونية ".

اHــادة اHــادة 3 :  : تـــعــدل وتـــتـــمـم أحـــكـــام اHــادة 3 من الـــقـــرار
الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ في 15 ذي احلــــجــــة عـــام 1434
اHوافق 20 أكتوبر سنة 2013 واHذكور أعالهr كما يأتي :

" اHادة 3 : تـؤسس جلنـة قطـاعيـة مشـتركـة للـمتـابعة
والـتـقـيـيم �ـوجب اHـادة 4 من اHـرســوم الـتـنـفـيـــذي رقـــم
11 -252 اHــــــؤرخ في 12 شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1432 اHــــــوافق 14

يوليو سنة 2011 واHذكور أعاله.

rـساهمةHتـمثلة في اHهمة الـعامة اHتتولى الـلجنـة ا
باالتصـال مع اHؤسسـات والهـيئات الـوطنـية اHعـنيةr في
إعــــداد بــــرامـج الــــكــــهــــربــــة والــــتــــوزيع الــــعــــمــــومـي لــــلــــغـــاز

وتنفيذهاr �ا في ذلك اHشاريع اHهيكلة.

وفي هذا اإلطارr تقدم اللجنة آراء حول ما يأتي :

- االقــتـــراحــات والــعـــنــاصــر الـــتي تــســـاهم في إعــداد
rمختلف البرامج

- أشــــغــــال إعــــداد مــــخــــتــــلف الــــبــــرامج وتــــنــــفــــيــــذهــــا
rومتابعتها

- مــسـتـويــات الـدعم اHــالي لـلـدولــة خملـتــلف الـبـرامج
rقترحةHا

- اقتـراحات تغـييـر وتعديل مـختـلف البرامج خالل
rإجنازها

- مـــتــــابـــعـــة احلــــصـــائل الــــدوريـــة لإلجنــــازات اHـــاديـــة
واHـالـيــة خملـتـلف الـبـرامـج واHـشـاريع اHـســنـدة لـلـصـنـدوق

وحتليلها.
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وزارة اجملاهدين وزارة اجملاهدين 
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 17 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 29 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة r2015 يــــعــــدل الــــقـــرارr يــــعــــدل الــــقـــرار
الـــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ في الـــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ في 20 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام 1436
اHــوافق اHــوافق 13 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة 2014 الــذي  الــذي يــحــدد تــعـداديــحــدد تــعـداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــدمـــات بـــعــــنـــوان اHـــركـــز الــــوطـــني لـــتــــجـــهـــيـــزأو اخلـــدمـــات بـــعــــنـــوان اHـــركـــز الــــوطـــني لـــتــــجـــهـــيـــز
مـعــطـوبـي وضـحــايـا ثـورة الــتـحــريـر الــوطـني وذويمـعــطـوبـي وضـحــايـا ثـورة الــتـحــريـر الــوطـني وذوي

احلقوق.احلقوق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rووزير اجملاهدين
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHالسيما ا rطبق عليهمHا

- و�ــقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 15-125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

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

rتممHعدل واHا rيحدد صالحيات وزير اجملاهدين

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

-  و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 272-13
اHـؤرخ في 16 رمــضـان عـام 1434 اHـوافق 25 يـولـيــو سـنـة
2013 واHـــتـــضــــمن تــــعـــديل الــــقـــانــــون األســـاسـي لـــلــــمـــركـــز

الــوطــني لــتــجــهــيـــز مــعــطــوبي وضــحــايــا ثــورة الــتــحــريــر
rالوطني وذوي احلقوق

-  و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
20 مــحـرم عـام 1436 اHـوافق 13 نـوفـمـبـر سـنـة 2014 الـذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلــدمـات بـعـنــوان اHـركـز الــوطـني لـتــجـهـيـز مــعـطـوبي

rوضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي احلقوق
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 20 مـحرم عام 1436 اHوافق

13 نوفمبر سنة 2014 واHذكور أعالهr كما يأتي :

" اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدد هذا
الــقـرار تــعــداد مـنــاصب الــشـغـل وتـصــنــيـفــهــا ومـدة الــعــقـد
اخلـاص بـاألعـوان الـعــامـلـY في نـشـاط احلـفظ أو الـصـيـانـة
أو اخلــدمـات بـعـنــوان اHـركـز الــوطـني لـتــجـهـيـز مــعـطـوبي
وضــحــايـا ثــورة الــتـحــريــر الـوطــني وذوي احلــقــوقr طـبــقـا

للجدول اآلتي :

تعـرض اللجنـة على الوزيـر اHكلف بـالطاقـة تقارير
كل ســـتـــة (6) أشـــهـــر تـــبــــرز فـــيـــهــــا مـــدى تـــقـــدم أشــــغـــالـــهـــا

وتقييمها ".

اHــادة اHــادة 4 :  : تـــعــدل وتـــتـــمـم أحـــكـــام اHــادة 6 من الـــقـــرار
الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ في 15 ذي احلــــجــــة عـــام 1434
اHوافق 20 أكتوبر سنة 2013 واHذكور أعالهr كما يأتي :

" اHـادة 6 : ترسل وزارة الـطـاقـة في نـهـايـة كل ثالثة
(3) أشهر وفـي أجل ال يتعـدى ستY (60) يـوما إلى وزارة
اHـــالـــيـــةr الــوضـــعـــيـــة اHـــاديــــة واHـــالــيـــة لـــلـــمــــوارد اHـــالـــيــة

اHدفوعة".

اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 17 صـــفـــر عـــام 1437 اHــوافق 29
نوفمبر سنة 2015.

وزير الطاقةوزير الطاقة
صالح خبريصالح خبري

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
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عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

مناصب الشغلمناصب الشغل
التعدادالتعداد
الرقمالرقمالصنفالصنف(2+1)

االستداللياالستداللي

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

اجملموعاجملموع

 18

2

1

1

6

22

50

-

-

-

-

16

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

2

1

1

22

22

66

5

3

3

2

1

1

288

240

240

219

200

200

وزير اجملاهدين وزير اجملاهدين 
الطيب زيتونيالطيب زيتوني

وزير اHالية وزير اHالية 
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

التصنيفالتصنيفالتعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 17 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
29 ديسمبر سنة 2015.

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـــــتــــــحـــــــريــــــر ونــــــــشـــــر بــــــعـض الـــــقــــــرارات ذات الـــــطــــــابـع
rYـــوظــفــHالـــتــنــظـــيــمي أو الـــفـــردي الــتـي تــهم وضـــعــــيــة ا

rتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 80-154 اHــــؤرّخ في 10
رجب عــام 1400 اHــوافق 24 مــايـــو ســنــة 1980 واHــتــضــمّن
rدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقـل البـريHإنشاء ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-165 اHؤرّخ
في 27 مـحـرّم عام 1410 اHـوافق29 غـشت سـنة 1989 الـذي

rتمّمHعدّل واHا rيحدّد صالحيات وزير النقـل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-328 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1432 اHــوافق 15 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rكلفة بالنقـلHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضـــان عــــام 1435 اHــوافـق 3 يـــولـــيـــو ســـنــــة 2014
الـذي يـحــدد صالحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

rواإلصالح اإلداري

وزارة النقـلوزارة النقـل
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرقــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 5 شــــــو شــــــوّال عـــــام ال عـــــام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 21 يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة r2015 يـــحـــدr يـــحـــدّد كــــيـــفـــيـــاتد كــــيـــفـــيـــات
تـــنــظـــيم الــتـــكــوين بـــعــد اإلدمــاج فـي رتــبــة مـــفــتشتـــنــظـــيم الــتـــكــوين بـــعــد اإلدمــاج فـي رتــبــة مـــفــتش
رئـــيــــسي لـــرخـــصــــة الـــســـيـــاقـــة واألمـن في الـــطـــرقرئـــيــــسي لـــرخـــصــــة الـــســـيـــاقـــة واألمـن في الـــطـــرق

ومدته ومحتوى برنامجه.ومدته ومحتوى برنامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rووزير النقـل
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وتــــعــــلــــمــــهم اإلدارة اHــــســــتــــخــــدمــــة بــــتــــاريـخ بــــدايــــة
rالــتـكــوين �ــوجب اســتــدعــاء فـردي وأي وســيــلـــة مالئــمــة

عند الضـرورة.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : يـــــتم الــــتــــكـــــوين في اHـــــدرســــة الــــوطــــنــــيــــة
لتطبيق تقنيات النقـل البري بباتنة.

اHاداHادّة ة 8 :  : ينـظم التـكوين بـعد اإلدمـاج بشـكل تناوبي
ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.

اHاداHادّة ة 9 :  : حتـدد مدة التـكوين بـعد اإلدماج في الـرتبة
اHذكورة أعاله بتسعة (9) أشهر.

اHاداHادّة ة 10 :  : يلـحق برنـامج التـكـوين بعـد اإلدماج بـهذا
القرار ويتم تفـصيل محتواه من طرف اHدرسة الوطنية

لتطبيق تقنيات النقـل البري بباتنة.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـتـابع اHــوظـفـون أثــنـاء الـتـكــوين تـربـصـا
تطـبيقيا  لـدى اHؤسسات العمـومية  اHتخصـصة التابعة

لإلدارة اHكلفة بالنقلr وفقا للمدة احملددة في البرنامج.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـضـمن تـأطــيـر ومـتـابـعــة اHـوظـفـY أثـنـاء
دورة التكوين سلك األسـاتذة للمدرسة الوطنية لتطبيق
تـقــنــيــات الـنــقل الــبــري بـبــاتــنــة و/ أو اإلطـارات اHــؤهــلـة

للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـجب عـلى اHـوظـفـY اHـعـنـيـY بـالـتـكـوين
rـادة األولى أعالهHـذكــورة في اHبـعــد اإلدمـاج في الــرتـبــة ا
إعــداد تـــقـــريـــر نــهـــايـــة الـــتــكـــوينr حـــول مـــوضـــوع له صـــلــة

بالوحدات اHدرّسة واHقررة في البرنامج.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
البيداغوجية اHستمرةr وتشمل امتحانات دورية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 15 :  : يــــــتــم الــــــتــــــقـــــيــــــــيم الــــــنـــــهـــــــــائي وفــــــقـــــــا
للكيفيــات اآلتـية :

- مــعـدل اHــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اHـســتـمــرة جملـمـوع
r1 عاملHا rدرّسةHالوحدات ا

r1 عاملHا rعالمة التربص التطبيقي -

- عالمة تقرير نهاية التكوينr اHعامل 1.
اHــاداHــادّة ة 16 :  : تــضــبـط قــائــمــة اHــوظــفـــY الــذين تــابــعــوا
دورة التكوين بعـد اإلدماج من طرف جلنة نـهاية التكوين

التي تتكون من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــY أو �ــثــلــهـا

rرئيسا rؤهل قانوناHا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 94 من اHـرسوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ  رقم 11-328 اHــؤرّخ في 17 شـــوّال عــام 1432
اHـوافــق 15 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 واHـذكــور أعالهr يــهـدف
هــذا الــقـرار إلى  حتــديــد كــيـفــيــات تـنــظــيم الــتـكــوين بــعـد
اإلدمـــاج في رتـــبـــة مـــفـــتش رئـــيـــسي لـــرخـــصـــة الـــســـيـــاقــة
واألمن فـي الــطـــرق اHـــنـــتـــمــيـــة لـــســـلك �ـــتـــحـــني رخـــصــة

السياقة واألمن في الطرق ومدته ومحتوى برنامجه.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــتمّ  االلــتـحــــاق بـالــتـكــــويـن بــعـد اإلدمـاج
rـــادّة األولى أعالهHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في اHفي الـــرتــبــــة ا
وفــقـــا ألحـكــــام اHــرســـوم الــتّـنــفـــيـذيّ رقم 11-328 اHـؤرّخ
في 17 شـوّال عــام 1432 اHـوافق 15 سـبــتـمـبــر سـنــة 2011

واHذكـور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 3  :   : يـــــتـمّ فــــتــح دورة الــــتــــكــــــويــن فـي رتــــبـــة
مــفـــتش رئـــيــسـي لــرخـــصــة الـــســـيــاقـــة واألمن في الـــطــرق
�ــوجب قـــرار أو مــقــرر من الـــســلــطـــة الــتي لــهـــا صالحــيــة

التعيrY يحدّد فيه على اخلصوصr مـا يأتي :

rعنيةHالرتبة ا -

rبــالـتـكـويـن بـعـد اإلدمـاج YـعــنـيـHا YــوظـفـHعـــدد ا -
احملدد في اخملـطط الـقـطاعي الـسـنوي أو اHـتـعدد الـسـنوات

rعتبرةHصادق عليه بعنوان السنة اHللتكوين وا

rمدة التكوين -

rتاريخ بداية التكوين -

rعنيةHؤسسة العمومية للتكوين اHا -

- قائمة اHوظفY اHعنيY بالتكوين بعد اإلدماج.

4 :  : يجب أن تـبـلغ نسـخـة من القـرار أو اHـقرر اHاداHادّة ة 
اHذكـور أعالهr إلى مـصـالح الـوظيـفـة الـعمـومـية واإلصالح
اإلداريr فـي أجـل عـــــشـــــرة (10) أيـــــامr ابـــــتـــــداء من تـــــاريخ

توقيعـه.

5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
واإلصالح اإلداري  إبـداء رأي اHـطابـقـــــة في أجــل أقـصاه
عـشــرة (10) أيــامr ابـتــداء مـن تـاريـخ اسـتالم القـرار أو

اHقــرر.

اHــاداHــادّة ة 6 : : يـــلــــزم اHــوظــفـــون اHــدمــجــون فــي الــرتــبــة
اHذكورة في اHادة األولى أعاله �تابعـة دورة التكوين.



اHــاداHــادّة ة 18 :  : يـــنـــشـــــر هــــــذا الـــقــــــرار فـــي اجلـــريـــــدة
الــرّســمــيـــــة لـلــجــمــهـوريّـــــة اجلــزائــريّــــــة الـدّ�ــقــراطــيّــــة

الشّعبيّـــة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 5 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 21

يوليو سنة 2015.

وزير النقـلوزير النقـل
بوجمعة طلعيبوجمعة طلعي

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

اHلحقاHلحق
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة واألمن في الطرقبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة واألمن في الطرق

مدة التكوين : مدة التكوين : تسعة (9) أشهر
1 - التكوين النظري :  - التكوين النظري : اHدة ثمانية (8) أشهر
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19 سـا سـااحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

التربص التطبيقي :التربص التطبيقي : اHدة شهر واحد (1)
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2 ساعة 30

احلجم الساعياحلجم الساعي األسبوعياألسبوعي الوحداتالوحدات

اHقاربات حول اخملاطر في السياقة وقواعد األمن الوقائي

اHيكاترونيكا في صناعة اHركبات

مهام مفتش رئيسي لرخصة السياقة واألمن في الطرق

علم اجتماع النقل وظواهر السلوكيات في سياقة اHركبات

علم حوادث اHرور

القدرات الطبية اHؤهلة لسياقة السيارات

تقنيات االتصـال

- مـــديـــــــر اHـــؤســــســـــــة الـــعــــمـــومـــيــــــــة لـــلـــتــــكـــويـــن
rعنيـــةHا

- �ـثـلـY اثـنـY (2) عن ســلك األســاتــذة لــلــمــؤســســة
العمومية للتكوين اHعنية.

تـــبـــلّغ نــســـخـــة من احملــضـــر الـــذي تــعـــدّه جلــنـــة نــهـــايــة
الـــتـــكـــوين إلى مـــصـــالح الـــوظـــيــفـــة الـــعـــمـــومــيـــة واإلصالح
اإلداري في أجـل ثـــــمـــــانـــــيــــة (8) أيـــــامr ابـــــتـــــداء من تـــــاريخ

توقيعـه.
rـادّة ة 17 :  : عــنــد نـهــايــة دورة الــتـكــوين بــعــد اإلدمـاجHـاداHا
�ـنح مـديـر اHـؤسـسـة الـعمـومـيـة لـلـتـكـوين اHـعـنـيـة شـهادة
لــلـــمــوظــفـــY الــذيـن تــابــعـــوا دورة الــتـــكــوينr عـــلى أســاس

محضر اللجنة اHذكورة في اHادة 16 أعاله.
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