
العدد العدد 21
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

الثالثاء الثالثاء 12 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 23 أبريل أبريل  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقـم 13 - 143 مؤرخ في 3 جـمادى الـثـانيـة عام 1434 اGوافق 14 أبريـل سنة t2013 يـتضـمن حتـويل اعتـماد
إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقـم 13 - 137 مؤرخ في 29 جمادى األولى عام 1434 اGوافق 10 أبريل سنة t2013 يتضـمن إنشاء وتنظيم
وسير اGركز الدولي لتكوين الفاعلX احملليX للمغرب العربي (سيفال - اGغرب العربي)...................................

مرسوم تـنفيذي رقـم 13 - 138 مؤرخ في 29 جمادى األولى عام 1434 اGوافق 10 أبريل سنة t2013 يتضـمن إنشاء مؤسسة
تهيئة مدينة ذراع الريش ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها...............................................................

مرسوم تـنفيذي رقـم 13 - 139 مؤرخ في 29 جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 10 أبريـل سنة t2013 يحدد شـروط وكيفيات
منح بطاقة الشخص اGسن.........................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقـم 13 - 140 مـؤرخ في 29 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 10 أبـريـل سـنة t2013 يـحـدد شـروط �ـارسة
األنشطة التجارية غير القارة.....................................................................................................................

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقـم 13 - 141 مـــؤرخ في 29 جـــمـــادى األولـى عــام 1434 اGـــوافق 10 أبـــريـل ســـنــة t2013 يــــعـــــدل ويـــتـــمـم
اGـرســـوم الـتنـفــيـذي رقــم 05-458 اGـؤرخ فـي 28 شـــوال عــام 1426 اGـوافــق 30 نـوفمـبـر سـنـــة 2005 الـذي يـحـدد
كيفيـات �ارسـة نشاطـات استيــراد اGواد األولية واGنتوجات والبضائع اGوجهة إلعـادة البيع علـى حالتهـا..........

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقـم 13 - 142 مـــؤرخ في 29 جـــمـــادى األولـى عــام 1434 اGـــوافق 10 أبـــريـل ســـنــة t2013 يــــعـــــدل ويـــتـــمـم
اGـرســـــوم الـتــنـفــــيــذي رقــم 08-126 اGــؤرخ فـي 13 ربــيع الـثــاني عـام 1429 اGـوافق 19 أبـريـل سـنـة 2008 واGـتــعـلق
بجهاز اGساعدة على اإلدماج اGهني..............................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقـم 13 - 144 مؤرخ في 4 جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 15 أبريـل سنة t2013 يـتضـمن إنشاء مـعهدين
وطنيX متخصصX في التكوين اGهني......................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 13 - 145 مـؤرخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنة t2013 يـتـضـمن إنـشـاء مـعـهد
للتعليم اGهني..........................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقـم 13 - 146 مؤرخ في 4 جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 15 أبريـل سنة t2013 يـتضمن نـقل مقر مـعهد
التكوين والتعليم اGهنيX في ورقلة...........................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقـم 13 - 147 مؤرخ في 4 جـمادى الـثـانيـة عام 1434 اGوافق 15 أبريـل سنة t2013 يـتضـمن إنـشاء مـراكز
.......Xهني والتمهGإلى مركز للتكوين ا Xهني والتمهGوحتويل ملحقة مركز التكوين ا Xهني والتمهGللتكوين ا

مـرسوم تـنـفـيذي رقـم 13 - 148 مـؤرخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنة t2013 يـحـدد قـائـمـة اGـناصب
العـليا للمصـالح اخلارجية بوزارة الصـناعة واGؤسسات الـصغيرة واGتوسـطة وترقية االستـثمار وشروط االلتحاق
بهذه اGناصب وكذا الزيادة االستداللية اGرتبطة بها......................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وا9دينةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وا9دينة

قــرار مـؤرخ في 27  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 10  مـارس سـنـة t2013  يـتـضـمّن إنـشــاء الـلـجـنـة الـقـطــاعـيـة لـلـصـفـقـات
لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واGدينة..................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 27  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 10  مـارس سـنـة t2013  يـحــدّد تـشـكـيــلـة الـلـجــنـة الـقـطــاعـيـة لـلــصـفـقـات
لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واGدينة..................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مؤرخ في 4 شعـبان عام 1433 اGوافق 24 يونـيو سنة t2012  يجـعل منهـج إحصاء األجـسام الـدقيقـة اGعـاد إنعـاشها في
اGاء إجباريا.............................................................................................................................................

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

قــرار مـؤرخ في 5  جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 17  مـارس ســنـة t2013  يــتـضــمّن إنـشــاء الـلــجـنـة الــوطـنــيـة لــتـحــضـيـر
.............................................................................XعماريGا Xانتخابات هيئات النقابة الوطنية للمهندس

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قـــرار مـــؤرخ في 2 رجـب عــام 1433 اGـــوافق 23 مـــايـــو ســـنـــة t2012 يـــتـــضــمـن ســـحب اعـــتـــمـــاد أعـــوان اGـــراقـــبـــة لـــلـــضـــمــان
االجتماعي...............................................................................................................................................

قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1433 اGوافق 19 يونيو سنة t2012 يتضمن اعتماد أعوان اGراقبة للضمان االجتماعي.........

قـرار مؤرّخ في 26 ذي احلجـة عام 1433 اGوافق 11 نـوفمـبر سـنة t2012 يـحـدد مبـلغ الـزيادة في مـعـاش التـقاعـد عـلى الزوج
اGكفول....................................................................................................................................................

وزارة الصيد البحري وا9وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا9وارد الصيدية

قـرار مؤرخ في 7 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 19 مـارس سـنـة t2013 يـعـدّل ويـتـمّم الـقـرار اGـؤرّخ في 4 جـمادى األولى
عام 1431 اGوافق 19 أبريل سنة 2010  الـذي يؤسس حصص صيد التونـة احلمراء بالنسبة لـلسفن التي حتمل الراية
الوطنية والتي تمارس في اGياه اخلاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها............................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي رقـم مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي رقـم 13 -  - 143 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 3 جــــــمــــــادى جــــــمــــــادى
t2013 ــــوافق 14 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةGــــوافق  اGالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1434 ا
يـتضمن حتويل اعـتماد إلى مـيزانية تـسيير وزارةيـتضمن حتويل اعـتماد إلى مـيزانية تـسيير وزارة

التربية الوطنية.التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة
tاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورt ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 77 - 8
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

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

t2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاســي اGــــؤرخ في 11
ربــــيـع األول عـــام 1434 اGــــوافق 23  يــــنــــايــــر ســــنـــــة 2013 
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

t2013 الية  لسنةGا
- و�ــــقـــتــــضـى اGــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 13 -59
اGـؤرخ فـي 11 ربـيـع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنــايـر
ســـنــــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزيـر الـتربـيـة الوطـنـية مـن ميـزانـية الـتـسيـيـر �وجب

t2013 الية لسنةGقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعتماد قــدره مائة وعشرون مليون ديــنار (120.000.000 دج)
مــقـيّـــــد في مـيــزانـيـــة الـتــكـالــيف اGـشــتـركــة وفـي الـبـاب

رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اGـاداGـادّة ة 2 : : يـخـصـص Gـيزانيـة سـنــة 2013  اعتـمـــاد
قـــــدره مـائــة وعشــرون ملـيـون ديـنار (120.000.000 دج)
tيــقـــيّــــد فـي ميـزانـيـة تـسيـيـر وزارة الـتـربيـة الـوطـنـية
الـفــرع األولt فــرع وحـيــدt الــفـرع اجلــزئي األولt  اGــصـالح
اGــركــزيــة : الــعــنــوان الــثــالث - وســائل اGــصــالحt  الــقــسم
الرابع : األدوات وتـسـيـير اGـصـالح  وفي الـباب رقم 34 -90

" اإلدارة اGركزية - حظيرة السيارات". 

اGـاداGـادّة ة 3 : : يكـلـف  وزيـر اGـاليـــــة ووزيـــر الـتربـيــة
الــوطـنــيـــةt كل فــيـمـــا يـخــصّـهt بــتـنــفـيــــذ هـــذا اGــرســـوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرر بـــاجلـــــزائـــر في 3 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434

اGوافق 14 أبريل سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 13 -  - 137 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 29 جـــمـــادى جـــمـــادى
t2013 ــــــوافق 10 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء وتـــنـــظـــيم وســـيـــر اGـــركـــز الـــدولييـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء وتـــنـــظـــيم وســـيـــر اGـــركـــز الـــدولي
لـتكوين الـفاعـلX احملـليـX للمـغرب الـعربي (سـيفاللـتكوين الـفاعـلX احملـليـX للمـغرب الـعربي (سـيفال

- اGغرب العربي).- اGغرب العربي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

tاحمللية
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اGـــادتــان 3-85

tو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

tتممGعدل واGا tتضمن القانون التجاريGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اGــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اGــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واGــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

tال سيما الباب الثالث منه tاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اGــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واGـتـعلق

tتممGعدل واGا t بعالقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

tتممGعدل واGا tباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اGــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اGــوافق 29  يــونــيــو ســنـة 2010 واGــتــعـلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

tعتمدGا
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- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 11-428 اGـؤرخ
في 16 مــحــرم عـام 1433 اGــوافق 11 ديــســمــبــر ســنــة 2011
واGــتـضــمن الــتـصــديق عـلـى اتـفــاق الـشــراكـة بــX حـكــومـة
اجلـمهوريـة اجلزائـرية الد�ـقراطـية الـشعبـية ومـعهد األ�
اGـــتــــحـــدة لـــلـــتـــكــــــويــن والـــبـــــحث ( UNITAR)  من أجـــل
Xاحملـلـيــ Xـركــز الــــدولــي لـتـكــويــن الـفـاعـلـGإنــشــــاء ا
لـلـمـغـرب العـربـــي ( CIFAL Maghreb )  باجلـزائـرt اGوقع
t2011 بـــــــــــــــاجلــــــــــــــــزائــــــــــــــــر فـي 18 أكــــــــــــــــتــــــــــــــــوبـــــــــــــــر ســــــــــــــــنـــــــــــــــة
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة
 tالــــــــــــــوزيـــــــــــــر األول Xــــــــــــــتــــــــــــــضـــــــــــــمــن تـــــــــــــعــــــــــــــيـــــــــــــG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة
tأعـــــــــضـــــــــاء احلـــــــــكـــــــــومـــــــــة Xـــــــــتـــــــــضـــــــــمـن تـــــــــعــــــــــيـــــــــG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-431 اGؤرخ
في 19 رجـب عـــام 1417 اGــــوافق 30 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1996
واGــتـــضــمـن كــيـــفــيـــات تــعـــيـــX مــحـــافــظـي احلــســـابــات في
اGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا
tــــــــســـــــــتــــــــقــــــــلــــــــةGــــــــؤســــــــســــــــات الـــــــــعــــــــمــــــــومــــــــيـــــــــة غــــــــيــــــــر اGا
tوبــــــــــعــــــــــد مــــــــــوافــــــــــقــــــــــة رئــــــــــيـس اجلــــــــــمــــــــــهــــــــــوريـــــــــة -

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

اGـادة األولى : اGـادة األولى :  تــنــشــأ مــؤسـســة عــمــومـيــة لــلــتــكـوين
واخلـــبـــرة في مــجـــال احلـــكم الــراشـــد احملـــلي حتت تـــســمـــيــة
"اGـــركــز الـــدولي لـــتــكـــوين الـــفــاعـــلــX احملـــلـــيــX لـــلــمـــغــرب
الــعـربي"t ويــرمـز له ســيـفــال اGـغــرب الـعــربي وتـدعى في

صلب النص "اGركز".
اGادة اGادة 2 : : اGركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي
وجتاريt يتمتع بالشخصية اGعنوية واالستقالل اGالي.
ويـخـضـع لـلـقــواعـد اGـطــبـقـة عــلى االدارة في عالقـاته

مع الدولة كما يعد تاجرا في عالقاته مع الغير.
اGـادة اGـادة 3 : : يوضع اGـركـز حتت وصايـة وزيـر الداخـلـية

واجلماعات احمللية.
اGـادة اGـادة 4 :  : يـحـدد مـقــر اGـركـز �ـديــنـة اجلـزائـر. و�ـكن
نــقـلـه إلى أي مـكــان آخــر من الــتـراب الــوطــني بــقـرار من

وزير الداخلية واجلماعات احمللية.
اGــادة اGــادة 5 :  : تـــتـــمــثل مـــهـــمـــة اGــركـــز في تـــقـــد� تـــكــوين
لـــفــائـــدة الـــفـــاعـــلــX احملـــلـــيـــX وضــمـــان اخلـــبـــرة في مـــجــال

التسيير العمومي.

ويكلف بهذه الصفةt على اخلصوصt �ا يأتي :
Xإعـداد وضــمـان بــرامج الــتـكــوين لـصــالح الــفـاعــلـ -
احملــلـــيــX في مـــجــال الـــتــنــمـــيــة االجـــتــمـــاعــيــة والـــتــنـــمــيــة

tستدامةGدن اGاالقتصادية والبيئية وا
- وضع أنــــظــــمـــــة Gــــتــــابــــعـــــة وتــــقــــيــــيـم الــــســــيــــاســــات

tالعمومية احمللية
tضمان اخلبرة في مجال احلكم الراشد احمللي -

tXكونGضمان تكوين ا -
- تـــأســـيس بـــنك لـــلـــمـــعـــطـــيـــات يـــشـــمل اGـــعـــلـــومــات

tالالزمة للتنمية احمللية
- إقامة عالقات تـعاون مع مؤسسـات التكوين وكذا

tمراكز سيفال
- إعـداد وتـنفـيذ اسـتراتـيـجيـات للـبـحث والتـسيـير

التوثيقي ونشر األشغال التي ينجزها اGركز.
�ـكن اGـركـز أن يـستـعـX بـخبـراء ومـسـتـشارين في

إطار حتقيق أهدافه.
الفصل الثانيالفصل الثاني

التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اGـادة اGـادة 6 :  : يـسـيـر اGــركـز مـجـلس إدارة ويــديـره مـديـر
عام ويزود بلجنة استشارية.

اGـادة اGـادة 7 :  : يــحــدد الــتـنــظــيم الــداخــلي لــلـمــركــز بــقـرار
مـشـتــرك بـX وزيـر الـداخــلـيـة واجلـمـاعــات احملـلـيـة ووزيـر

اGالية.
القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اGادة اGادة 8 :  : يتكون مجلس اإلدارة من :
- ثالثـة (3) �ـثـلـX عن وزيــر الـداخـلـيــة واجلـمـاعـات

tأحدهم رئيسا Xيع tاحمللية
tثل عن وزير الدفاع الوطني� -

tثل عن وزير الشؤون اخلارجية� -
tاليةGثل عن وزير ا� -

tثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي� -
- �ــثل عن الــوزيــر اGــكــلف بــالــتـهــيــئــة الــعــمــرانــيـة

tوالبيئة
tكلف بالتنمية الريفيةGثل عن الوزير ا� -

tدير العام للمدرسة الوطنية لإلدارةGا -
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- اGــــديـــــر الــــعـــــام لــــلـــــمــــركـــــز الــــوطـــــني لـــــلــــدراســــات
tوالتحاليل للسكان والتنمية

- مـدير مركز وطـني لتكـوين مستخـدمي اجلماعات
احمللية وحتسX مستوياتهم وجتديد معلوماتهم.

يــحــضــر اGــديــر الــعــام لــلــمــركــز اجــتـمــاعــات مــجــلس
اإلدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.

�ـــكـن مـــجـــلس اإلدارة أن يـــســــتـــعـــX بـــأي شـــخص أو
مؤسسة �كنها مساعدته في أشغاله.

9 :  : �ــكن �ــثل مــعــهــد األ� اGــتــحــدة لــلـتــكــوين اGـادة اGـادة 
والبحث حضور اجتماعات مجلس إدارة اGركز.

اGادة اGادة 10 :  : يعX أعـضاء مـجلس اإلدارة Gدة ثالث (3)
ســـنــوات قـــابـــلـــة لـــلـــتـــجــديـــد بـــقـــرار من وزيـــر الـــداخـــلـــيــة
واجلـــمــاعـــات احملـــلــيـــةt بـــنــاء عـــلى اقـــتـــراح من الـــســلـــطــات
الــتـــابــعــX لـــهــاt ويــجـب أن تــكــون لـــهم عــلى األقـل مــرتــبــة

مدير باإلدارة اGركزية.
وفي حــــالـــة انـــقـــطــــاع عـــهـــدة عــــضـــو من اجملــــلسt يـــتم
اســتــخالفه حــسب األشـكــال نــفــسـهــاt ويــسـتــخــلـفه الــعــضـو

اجلديد اGعX للمدة اGتبقية من العهدة.
اGـــــادة اGـــــادة 11 :  : يــــــتـــــداول مــــــجــــــلـس إدارة اGـــــركــــــزt عــــــلى

اخلصوص فيما يأتي :
- التنظيم الـداخلي والسير العـام والنظام الداخلي

tللمركز
tركزGبرامج نشاطات ا -

tبرامج التكوين والنشاطات البيداغوجية -
tيزانية واحلسابات السنوية للمركزGمشاريع ا -

tالهبات والوصايا -
- الصفـقات واالتـفاقـيات والـعقـود واالتفـاقات التي

tركزGتلزم ا
tمشروع االتفاقية اجلماعية -

tمحافظ احلسابات وحتديد أجرته Xتعي -
- التقرير السنوي عن نشاطات اGركز.

يعد مجلس اإلدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه.

اGــادة اGــادة 12 :  : يـــجــتـــمع مـــجــلس اإلدارة فـي دورة عــاديــة
أربع (4) مـــــرات في الـــــســــنـــــة بـــــنــــاء عـــــلى اســـــتــــدعـــــاء من

رئيسه.

و�ـكــنه أن يـجـتـمـع في دورة غـيـر عـاديــة بـنـاء  عـلى
استدعاء من رئيسه أو بطلب من اGدير العام للمركز.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعــضــاء مــجــلس اإلدارة قــبل خــمــســة عــشـر (15) يــومــا من

تاريخ االجـتـمـاعt و�كن أن يـقـلص هـذا األجل دون أن يقل
عن ثمانية (8) أيام في الدورات غير العادية.

يـعــد الـرئـيس جــدول األعـمـال بــنـاء عــلى اقـتـراح من
اGدير العام للمركز.

اGــــــــادة اGــــــــادة 13 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بـــحــــضــــور نـــصف أعــــضــــائه  عـــلـى األقل. وإذا لم يــــكــــتـــمل
الـــنــصـــابt يـــجـــتـــمع اجملـــلس بـــعـــد اســـتــدعـــاء ثـــان في أجل
ثمـانـية (8) أيـام وتـصح مـداوالته مـهمـا يـكن عـدد األعـضاء

احلاضرين.
تــتــخــذ مــداوالت اجملــلس بــأغــلــبــيــة أصــوات األعــضـاء
احلـاضـرينt وفي حـالة تـسـاوي عـدد األصوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.
تـدوّن مداوالت اجمللس في مـحاضر يـوقعهـا الرئيس
وأمــX اجلــلــســة وتــســجل في ســجل يــرقــمه ويــؤشــر عـلــيه

الرئيس.

اGــــادة اGــــادة 14 :  : تــــعـــــرض مــــداوالت مـــــجــــلـس اإلدارة عــــلى
الـسلـطة الـوصيـة للـموافـقة خالل اخلـمسـة عشر (15) يـوما

اGوالية لتاريخ اGصادقة عليها.
Xتـكـون مـداوالت مجلــس اإلدارة نـافــذة بـعد ثالثــ
(30) يـــومـــا ابـــتـــــداء من تـــاريخ ارســـالـــهــــا إلى الـــســـلـــطـــة
الـــوصــيـــــةt إال فـي حـــالــة اعـــتــراض صـــريح مـــبــلـغ في هــذا

األجل.
القسم الثانيالقسم الثاني
اGدير العاماGدير العام

اGادة اGادة 15 :  : يعX اGديـر العام للمركز �وجب مرسوم
رئــاسي بــنـــاء عــلى اقــتــراح وزيــر الـــداخــلــيــة واجلــمــاعــات

احمللية.
وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

يــســـاعـــد اGــديـــر الـــعـــام في مـــهــامـه ثالثــة (3) رؤســاء
أقـســامt يـعــيـنــون بـقــرار من وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

احمللية.

اGــــادة اGــــادة 16 :  : يـــــضــــمن اGــــديـــــر الــــعــــام الــــســـــيــــر احلــــسن
للمركز.

ويكلف بهذه الصفةt على اخلصوص �ا يأتي :
- تــمــثــيل اGــركــز أمــام الـــعــدالــة وفي جــمــيع أعــمــال

tدنيةGاحلياة ا
tركزGإعداد برامج نشاطات ا -

tحتضير أشغال مجلس اإلدارة -
- تــــنـــفـــيـــذ اGــــداوالت اGـــصـــادق عـــلــــيـــهـــا مـن مـــجـــلس

tاإلدارة
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- إعـــداد مــــشـــروعي الــــتـــنـــظــــيم الــــداخـــلي والــــنـــظـــام
tالداخلي للمركز

tواألساتذة Xاإلداري XستخدمGتوظيف ا -
- حتـــضــيــر مــشــروع اGــيــزانـــيــة الــتــقــديــريــة وإعــداد

tركزGحسابات ا
tضمان السير احلسن للتعليم -

- �ــارسـة الــســلـطــة الـســلّـمــيـة عــلى كل مــسـتــخـدمي
tركزGا

- االلـتــزام بـعــمـلــيـات دفـع نـفــقـات وإيــرادات اGـركـز
tواألمر بصرفها وتنفيذها

tإبرام الصفقات واالتفاقيات والعقود واالتفاقات -
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات اGركز.

و�كنه أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه.

القسم الثالثالقسم الثالث
اللجنة االستشاريةاللجنة االستشارية

اGــادة اGــادة 17 :  : تـــكــلف الـــلـــجــنـــة االســتـــشــاريـــة �ــســـاعــدة
اGـديــر الـعـام في اGـسـائل اGــتـعـلـقـة بـالـســيـر الـبـيـداغـوجي

والعلمي للمركز.
وتقدم آراء واقتراحات وتوصيات بهذا الشأن.

اGادة اGادة 18 :  : تتشكل اللـجنة االستشارية التي يرأسها
أستاذ ذو أعلى رتبة من بX نظرائه �ا يأتي :

tثالثة (3) أساتذة أو خبراء -

- �ـثل عن وزيــر الـداخــلـيـة واجلــمـاعـات احملــلـيـةt ذي
tمرتبة مدير إدارة مركزية على األقل

- رئيس قسم باGركز.

يعـX أعـضـاء الـلـجـنـة االسـتـشـاريـة بـقرار مـن وزير
الداخـليـة واجلمـاعات احملـليـةG tدة ثالث (3) سنـوات قابـلة

للتجديد.
�ــكن أن تــســتــعـX الــلــجــنــة بـخــبــراء ومــســتــشـارين

Gساعدتها في أشغالها.

اGــادة اGــادة 19 :  : جتــتـــمع الـــلـــجـــنــة االســـتـــشــاريـــة أربع (4)
مـرات في الـسـنـة في دورة عـاديـة بـنـاء عـلى اسـتـدعاء من

رئيسها.
و�ــكـنـهــا أن جتـتــمع في دورة غـيــر عـاديـة بــنـاء عـلى

استدعاء من رئيسها أو بطلب من اGدير العام للمركز.
حتـــدد قــواعـــد تــنـــظــيم وســـيــر الــلـــجــنـــة في نــظـــامــهــا

الداخلي الذي تعده وتصادق عليه.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اGــادة اGــادة 20 :  : تـــفـــتح الـــســنـــة اGـــالـــيــة لـــلـــمــركـــز في أول
يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تـــمــسك مــحـــاســبــة اGــركـــز حــسب الــشـــكل الــتــجــاري
طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

21 :  : يــحــضــر اGــديــر الــعــام مــشــروع مــيــزانــيـة اGـادة اGـادة 
اGركز ويوافق عليه وينفذ طبقا للتنظيم اGعمول به.

22 :  : يـــتـــولى الـــكــــتـــابـــات احملـــاســـبـــيـــة وتـــداول اGــادة اGــادة 
األموال عون محاسب يعX طبقا للتنظيم اGعمول به.

اGـادة اGـادة 23 :  : تـتـضـمن مـيـزانـيـة اGـركـز بـابـا لإليـرادات
وبابا للنفقات :

- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :
- نـــاجت أداءات اخلــدمـــات اGـــقــدمـــة طــبـــقــا لـــلـــتــنـــظــيم

tعمول بهGا
tنشوراتGناجت مبيعات ا -

- اإلعانات احملتمـلة اGمنوحـة من الدولة واجلماعات
tاحمللية والهيئات العمومية واخلاصة

- الهبات والوصايا.

- في باب النفقات :- في باب النفقات :
tنفقات التسيير -
tنفقات التجهيز -

- كـل الـنـفـقـات األخــرى اGـرتـبـطـة بــنـشـاطـات اGـركـز
وحتقيق أهدافه.

اGادة اGادة 24 :  : يقوم محـافظ احلسابات اGعX من مجلس
اإلدارة بـالـتـصـديق عـلى حـسـابـات اGـركـز طـبـقـا لـلتـشـريع

والتنظيم اGعمول بهما.

اGـادة اGـادة 25 : :  تـرسل احلـصـائـل وحسـابـات نـتـائـج نـهـاية
الـسـنـة وكـذا الـتـقـريـر الـســنـوي عن نـشـاط الـسـنـة اGـالـيـة
اGـنــصـرمــة إلى الـســلـطــات اGـعــنـيــة مـرفــقـة بـآراء مــجـلس
اإلدارة وتـوصـيــاته حـسب الـشـروط اGـنــصـوص عـلـيـهـا في

التشريع والتنظيم اGعمول بهما.

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

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434
اGوافق 10 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 13 -  - 138 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 29 جـــمـــادى جـــمـــادى
t2013 ــــــوافق 10 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يـتضـمن إنشـاء مؤسـسة تـهيـئة مـدينـة ذراع الريشيـتضـمن إنشـاء مؤسـسة تـهيـئة مـدينـة ذراع الريش

ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها.ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
tدينةGوالبيئة وا

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اGـــادتــان 3-85
tو125 (الفقرة 2)  منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اGـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتمّمGعدّل واGا tتضمن القانون التّجاريGوا

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرّخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

tتممGعدّل واGا tاليةGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اGــــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اGــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واGــتـضـمن الــقـانـون الـتّـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة
االقــتــصـــاديــةt اGــعــدّل واGــتـــمّمt ال ســيّــمــا اGــواد 44 إلى 47

 tمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرّخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

tباحملاسبة العمومية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اGــــؤرّخ في أوّل
جــمــادى األولى عـام 1411 اGـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

tتمّمGعدّل واGا tتضمن التوجيه العقاريGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

 tتمّمGعدّل واGا tتعلق بالتهيئة والتّعميرGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

tتممGعدل واGا tتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اGــــؤرخ في 27
رمــــضـــــان عــــام 1422 اGـــــوافق 12 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة  2001

  tستدامةGتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اGــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اGوافق 20 فبـراير سنة 2006 واGـتضمن

tالقانون التوجيهي للمدينة

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-02 اGــــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اGـوافق 29 يـونـيــو سـنـة 2010 واGــتـضـمن

  tصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011  واGــتــعـلق

tبالبلدية

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

tتعلق بالواليةGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اGـؤرخ
في 28 شـــوال عـــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010 

tتممGعدل واGا tتضمن تنظيم الصفقات العموميةGوا

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

tالوزير األول Xتضمن تعيGوا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-431 اGؤرّخ
في 19 رجـب عـــام 1417 اGــــوافق 30 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1996
واGــتـــعــلـق بــكـــيـــفــيـــات تـــعــيـــX مـــحــافـــظي احلـــســـابــات في
اGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

tستقلةGؤسسات العمومية غير اGا
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-360 اGؤرّخ
في 24 ذي القـعدة عام 1432 اGوافق 22 أكتـوبر سـنة 2011
واGــتــضــمن إلــغــاء  تــصــنــيف قــطع أراض تــابــعــة لــغــابـات
األمـالك الــوطــنـــيــة في واليـــة عــنـــابــة من الـــنــظــام الـــغــابي

 tالوطني

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-361 اGؤرّخ
في 24 ذي القـعدة عام 1432 اGوافق 22 أكتـوبر سـنة 2011
واGتضـمن التصريح باGـنفعة العـمومية للـعملية اGـتعلقة
بــإجنــاز ســكــنــات ومــرافق عــمــومــيــة عــلى مــســتــوى واليــة

tعنابة

tو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

الفصل األولالفصل األول

التسمية - الهدف - الوصاية - اGقرالتسمية - الهدف - الوصاية - اGقر

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى :  تــنــشـأ مــؤســسـة عــمـومــيــة ذات طـابع
صــــنـــــاعي وجتــــاريt تـــــتــــمــــتع بـــــالــــشــــخــــصــــيـــــة اGــــعــــنــــويــــة
واالستـقالل اGالـيt حتت تسـميـة " مؤسـسـة تهـيئـة مديـنة
tواليـــــة عـــنــــابـــة tذراع الــــريش " بــــبـــلــــديــــة وادي الــــعــــنــب

وتدعى في صلب النص "اGؤسسة". 

اGــــاداGــــادّة ة 2 :  : تــــوضـع اGــــؤســــســــة حتت وصــــايــــة الــــوزيــــر
اGكلف باGدينة.

اGـاداGـادّة ة 3 :  :  تـخــضع اGــؤســسـة لــلــقـواعــد اGــطـبــقــة عـلى
اإلدارة فـي عالقــــاتــــهــــا مـع الــــدولــــة وتــــعــــتـــــبــــر تــــاجــــرة في

عالقاتها مع الغير.

اGاداGادّة ة 4 :  : يحدد مقر اGؤسسة في والية عنابة. 

اGــاداGــادّة ة 5 :  : يــحــدد مــجـــال تــدخل اGــؤســـســة في اخملــطط
اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 6 : : اGـؤسـسـة أداة الـسـلـطـات الـعـمـومـيـة إلعداد
مخطط التهيئـة ومتابعة تنفيذه والتنسيق بX مختلف

اGتدخلX في إجناز هذه اGدينة.

و بهذه الصفةt تكلفt على اخلصوص �ا يأتي :

- إجنــاز الــدراســات الــعــامــة واخلــاصــة اGــنــبـثــقــة عن
مـخـطط تـهـيـئــة اGـديـنـة والـسـهـر عــلى إعـدادهـا واGـصـادقـة
عـلـيـها طـبـقا لـلـتـشريع والـتـنـظيم اGـعـمول بـهـمـا ومتـابـعة

tتنفيذها

- االسـتــعــانــة عــنــد احلــاجـة بــاخلــبــرة الــوطــنــيـة و/أو
األجـنـبـيـة في مـجـال تـصمـيم وهـنـدسـة عـمـلـيـات الـتـهـيـئة

tطلوبةGا

-  تــــهـــيــــئـــة مــــوقـع اGـــديــــنـــة فـي ظل احــــتـــرام أدوات
tالتعمير ومخطط التهيئة

- الـــســــهـــر عـــلـى جـــودة اإلطــــار اGـــعـــيــــشي والـــبــــيـــئـــة
tوترقية التشغيل

- ضـمــان الـتـنــســـيق اGـشـتـرك بـX الـقـطـاعـــات من
أجل إعــداد قـائــمـة الــتـجــهـيـزات اجلــمـاعــيـة الــتي يـجب أن
تــدمـج فـي إطــار إعــداد  مـــخــطط الـــتــهــيـــئــة والــســـهــر عــلى

tتناسقها

- الـتشـجيع عـلى تطـوير الـبرامج الـترقـوية للـسكن
والتجهيزات الضرورية للعيش في اGدينة.

اGـاداGـادّة ة 7 :  : تــتـولـى اGـؤســســة مــهــمـة الــقــائم بــاألشــغـال
اGفوض.

8 :   :  يـتـم الــقـيــام بــتــبــعــات اخلـدمــة الــعــمــومــيـة اGـاداGـادّة ة 
اGوكـلة للمـؤسسة من قـبل الدولة أو اجلمـاعات اإلقلـيمية

طبقا ألحكام دفتر الشروط اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـــــاداGـــــادّة ة 9 :  : تـــــكـــــلـف اGـــــؤســـــســـــة بـــــاســـــتالم اGـــــنـــــشـــــآت
األسـاســيــة والـتــجـهــيــزات ومـشــاريع الــتـهــيـئــة وتــوابـعــهـا
اجلـاهــزة لالســتــغاللt حــسب الـقــواعــد الــفـنــيــةt وحتـويــلــهـا
لـــلــــمـــؤســــســـات اGــــكـــلــــفـــة بـــتــــســـيــــيـــرهــــا حـــسـب الـــشـــروط

والكيفيات اGعمول بها.

الفصل الثانيالفصل الثاني

التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اGــاداGــادّة ة 10 :  : يـــديــر اGــؤســســة مــجـــلس إدارة يــدعى في
صلب النص "اجمللس"t  ويسيرها مدير عام.
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القسم األوالقسم األوّل
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

t11 :  : يــــــــرأس اجملـــــــلـس والـي واليـــــــة عـــــــنـــــــابـــــــة اGــــــاداGــــــادّة ة 
ويتشكل من : 

tثل عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -
tاليةGثل عن وزير ا� -

tناجمGثل عن وزير الطاقة وا� -
tائيةGوارد اGثل عن وزير ا� -

- �ـــثل عن وزيـــر الــتـــهــيــئـــة الــعـــمــرانــيـــة والــبـــيــئــة
tدينةGوا

tثل عن وزير النقل� -
tثل عن وزير التربية الوطنية� -
tثل عن وزير األشغال العمومية� -

tثل عن وزير الثقافة� -
tثل عن  وزير السكن والعمران� -

- �ــــــثـل عن وزيـــــــر الــــــصــــــحــــــة والــــــســـــــكــــــان وإصالح
tستشفياتGا

tثل عن وزير الشّباب والرياضة� -
- �ـثل عن وزيــر الـصـنـاعــة واGـؤسـسـات الــصـغـيـرة

tتوسطة وترقية االستثمارGوا
tرئيس اجمللس الشعبي الوالئي لوالية عنابة -

- رئــــيس اجملـــلس الــــشـــعـــبي الـــبــــلـــدي لـــبـــلـــديـــة وادي
العنب.

يــشـــارك اGــديـــر الــعـــام لــلـــمــؤســـســة فـي اجــتـــمــاعــات
اجمللس بصوت استشاريt ويتولى أمانته. 

يشغل �ثلو القطاعات رتبة مدير مركزي.
tاجملــــلس بـــأي شـــخـص من شـــأنه Xـــكن أن يــــســـتـــعـــ�
بـحـكم كـفـاءتـهt مـسـاعـدته في اGـســائل اGـسـجـلـة في جـدول

األعمال.

tعــنــد احلــاجـة tاجملــلس Xــادّة ة 12 :  : يــجب أن يــســتــعــGــاداGا
�مثل أي وزير معني لدراسة اGلفات التي تندرج ضمن

اختصاصاته.

13 :  :  يــــــعــــــX أعــــــضــــــاء اجملــــــلـس Gــــــدة ثالث (3) اGــــــاداGــــــادّة ة 
سنوات قابلة لـلتجديد بقرار من الوزير اGكلف باGدينة

بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حـالــة انـقـطـاع عـضـويــة أحـد أعـضـاء اجملـلس يـتم
اســتــخالفه حــسب األشــكــال نــفــســهــا لــلــمــدة اGــتــبــقــيــة من

العهدة.

14 : :  يــــتــــداول اGـــــجــــلــس عــــلى الـــــخــــصـــوص اGــاداGــادّة ة 
فيما يأتي :

t التنظيم العام للمؤسّسة وسيرها -
- الــبـرامج الــسّـنـويــة لـنـشــاط اGـؤســسـة واGـيــزانـيـة

tتعلقة بهاGا
- حــــصـــائل وحـــســــابـــات الـــنـــتـــائـج وكـــذا اقـــتـــراحـــات

tتخصيص النتائج
tوقع وتطويرهGمخطط تهيئة ا -

- مـــــشــــاريـع االتــــفـــــاقــــيـــــات اجلــــمـــــاعــــيـــــة اGــــتـــــعــــلـــــقــــة
 tؤسسةGستخدمي ا�

t قبول الهبات والوصايا -
tقبول االعتمادات -

tاإلعارات والقروض -
tمحافظ حسابات وحتديد أجره Xتعي -

- اGــــســــاهــــمــــة في كل قــــطــــاع نــــشــــاطـــات مــــرتــــبــــطـــة
tوضوعه�

tإنشاء فروع وكل أشكال الشراكة -
- كل مــسـألـة يـعـرضـهـا عـلـيـه اGـديـر الـعـام من شـأنـهـا
حتـسX تنظيم اGـؤسسة وسيـرها أو من شأنهـا التشجيع

على حتقيق أهدافها.

اGـاداGـادّة ة 15 :  : يــجــتــمع اجملـلـس في دورة عــاديـة أربع (4)
مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

ويـجـتـمع في دورة غـير عـاديـةt إذا تـطـلبت مـصـلـحة
اGـؤسـسة ذلكt بـنـاء عـلى طلب من رئـيـسه أو �ـبادرة من

ثلثي (3/2) أعضائه. 
تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعـضاء اجملـلس قبل خـمـسة عـشر (15) يـوما على األقل من

تاريخ االجتماع. 
و�ـكن تقـليص هـذا األجل إلى ثـمانـية (8) أيام فـيـما

يخص الدورات غير العادية. 

اGــــاداGــــادّة ة 16 :  : ال تــــصـح مــــداوالت اجملـــــلس إال بـــــحــــضــــور
ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

وإذا لم يـكـتـمل الـنـصـابt يـعـقـد اجـتمـاع جـديـد خالل
أجل  ثــمـــانــيــة (8) أيـــام. وفي هــذه احلـــالــة تـــصح مــداوالت

اجمللس مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
تـتــخـذ مــداوالت  اجملــلس بـأغــلــبـيــة أصـوات األعــضـاء
احلــــاضــــرين. وفـي حــــالــــة تــــعــــادل األصــــوات يــــكــــون صـــوت

الرئيس مرجحا.
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تـدون مـداوالت اجملـلس فـي مـحـاضـر يـوقــعـهـا رئـيس
اجللسة وأمينها وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه.

تـرسل احملـاضـر مــوقـعـة من رئـيس اجلـلــسـة وأمـيـنـهـا
إلى الوزيـر اGكلف بـاGدينـة  ليوافق عـليهـا خالل اخلمسة

عشر (15)  يوما التي تلي االجتماع.

تـكـون مـداوالت اجملـلس نـافـذة بـعـد ثالثX (30) يـوما
من تـاريخ استالم احملاضر من الـسلطة الـوصية باسـتثناء
احملـاضـر التـي تقـتـضـيهـا الـقـوانX واألنـظـمـة اGعـمـول بـها
اGـوافق عـليـها صـراحةt وال سـيـما مـنهـا اGـداوالت اGتـعلـقة
بـاGيـزانيـة التـقديـرية وحـصيـلة احملـاسبـة واGالـية والـذمة

اGالية للمؤسسة.

القسم الثانيالقسم الثاني
اGدير العاماGدير العام

17 :   :  يــعـX اGــديــر الــعــام لــلـمــؤســســة �ــرسـوم اGـاداGـادّة ة 
بـناء عـلى اقـتـراح من الوزيـر اGـكـلّف باGـديـنـة بالـتـشاور

مع الوزير اGكلف بالسكن.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اGــــاداGــــادّة ة 18 :   :  يــــنـــــفــــذ اGـــــديـــــر الــــعـــــام قــــرارات اجملـــــلس
ومداوالته . 

وبهذه الصفة يقوم اGدير العام �ا يأتي:

- يــعــد الــتــنــظــيم الــعــام لــلــمــؤسـســة ويــقــتــرحه عــلى
t اجمللس

tــــدنـــيـــةGــــؤســـســــة في كل أعــــمـــال احلــــيـــاة اGــــثل ا� -
tو�كنه التقاضي

tيسهر على السير احلسن للمؤسسة -

- يـقترح مشـاريع برامج النـشاطات ويعـد الكشوف
tالتّقديرية للمؤسّسة

- �ارس السلطة الـسلمية على مجموع مستخدمي
tؤسسةGا

- يـعـX اGـسـتــخـدمـX الـذين لم تــقـرر طـريـقـة أخـرى
tلتعيينهم

- يـعــمل عـلـى فـتح وتــسـيــيــر كل احلـســابـات اجلــاريـة
والـتـسـبـيـقـات و/أو حـسـابـات اإليـداع الـتي تـهم اGـؤسـسـة
وفق الــشّــروط الــقــانــونـيــة اGــعــمــول بـهــاt  لــدى الــصــكـوك

tؤسسات البنكية والقرضGالبريدية وا

- يــوقـع ويــقــبـل ويــظــهـــر كل األوراق والــســفـــتــجــات
tوالكمبياالت والصكوك واألوراق التجارية األخرى

- يــقــوم بــكـل عــمــلــيــات ســحب الــكــفــالــة نــقــدا أو في
tشكل آخر ويعطي اإليصاالت وإبراء الذمة

- يـــلـــتـــزم بـــنـــفـــقــات اGـــؤســـســـة ويـــقـــدم الـــضّـــمــان أو
tالكفالة طبقا للقانون

- يـــوافق عــلى اGــشــاريع الـــتــقــنــيــة ويــقــوم �ــتــابــعــة
t تنفيذها

- يـــبــرم ويــوقـع الــصّــفــقـــات والــعــقــود واالتـــفــاقــيــات
tعمول بهماGواالتفاقات في إطار التّشريع والتّنظيم ا

- يعـد في  نـهايـة كل سنـة مـاليـة تقـريـرا سنـويا عن
الــنــشــاط مــرفــقــا بــاحلــصــائل وجــداول حــســابــات الــنّــتــائج

ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة اجمللس.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اGــاداGــادّة ة 19  :   : تـــمــنـح اGـــســاهـــمـــات الـــســـنـــويـــة اGـــقــررة
بـعـنـوان إجنـاز اGــشـاريع وفـقـا لـألحـكـام اGـنـصــوص عـلـيـهـا

في التشريع والتنظيم اGعمول بهما. 

اGــاداGــادّة ة 20  :   : تــشــتــمـل مــيــزانـــيــة اGــؤســســـة عــلى بــاب
لإليرادات و باب للنفقات :

- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :

tالتخصيص األولي -

- الــــعــــائــــدات واخلــــدمــــات األخــــرى اGــــؤداة بــــعــــنــــوان
tؤسسةGنشاطات ا

- مسـاهمات تبـعات اخلدمـة العمومـية التي تـضعها
الـدولــة عـلـى عـاتق اGــؤسـســة طــبـقــا لـلــخـدمــات احملـددة في

tعد لهذا الغرضGدفتر الشروط ا

- عائـدات خدمات الـقيـام باألشغـال اGفوضـة حلساب
tللقانون العام Xاخلاضع XعنويGالدولة أو األشخاص ا

- اإلعـانـات احملتـمـلـة الـواردة من الـهـيئـات الـوطـنـية
tعنيةGوالدولية بعد موافقة السلطات ا

tاليةGالعائدات ا -

tالهبات والوصايا وأشكال األيلولة األخرى -

- كل اGوارد األخرى اGتصلة بنشاط اGؤسسة.

- في باب النفقات :- في باب النفقات :

tنفقات االستثمار والتجهيز -

tنفقات التسيير -
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- الـنفـقات اGـتـرتبـة عـلى اGؤسـسـة لضـمان مـهـمتـها
كقائم بـاألشغال اGـفوضةt وكـذا التكـاليف العـامة اGتـعلقة

tبها واحملددة في التفويض الذي أوكلته إياها الدولة

- اGــــســـاهـــمــــات اGـــالـــيــــة لـــشــــركـــات أو مـــجــــمـــوعـــات
tؤسسةGشركات التي يساهم موضوعها في إجناز مهام ا

- كل الـنـفـقـات األخـرى الـضـروريـة لـتـحـقيـق أهداف
اGؤسسة.

اGـاداGـادّة ة 21 :  : تـمـسك مـحـاسـبـة اGـؤسـسـة حـسب الـشـكل
التجاري طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

تـنـفذ اGـؤسـسة قـواعـد احملاسـبـة العـمومـيـة في إطار
تسيير االعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اGراقبةاGراقبة

اGاداGادّة ة 22 : : يتـولى مراجـعة حسـابات التـسيـير اGالي
واحملــاسـبي لـلــمـؤسـسـة  ومــراقـبـتــهـا مـحـافـظ حـسـابـات أو

أكثر يتم تعيينهم وفقا للتنظيم اGعمول به. 

اGـاداGـادّة ة 23 :  : تــخـضع اGـيـزانـيـة الـتــقـديـريـة لـلـمـؤسـسـة
إلى موافقة السلطة الوصيةt بعد موافقة اجمللس عليها.

اGـاداGـادّة ة 24 :  : يـرسل اGــديـر الـعــام لـلــمـؤسـســة احلـصـائل
وحـــــســــابــــات الـــــنــــتــــائـج وقــــرارات تــــخــــصـــــيص الــــنـــــتــــائج
والتقرير السـنوي عن النّشاط مرفقة بتقرير محافظ أو
مـحـافـظي احلـسـابـات إلى الـسـلـطـات اGـعـنـيـة بـعـد مـوافـقة

اجمللس عليها.

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

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434
اGوافق 10 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحـــــقاGلحـــــق
دفتر شروط تبعات اخلدمة العموميةدفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية

اGـاداGـادّة األولى :  األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
تبـعات اخلـدمة الـعمـوميـة اGوكـلة لـلمـؤسسـة وكذا شروط

وكيفيات تنفيذها.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : تـتـضمـن تبـعـات اخلدمـة الـعمـومـية اGـوكـلة
لـلـمـؤسـسـة مــجـمـوع اGـهـام اGـسـنـدة إلــيـهـا بـعـنـوان نـشـاط

الدولة كما هي محددة في اGادة 6 من هذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : تـتـلـقى اGــؤسـسـة مـسـاهـمــة مـالـيـة من قـبل
الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات اخلدمة العمومية

اGوكلة إليها �وجب دفتر الشروط هذا.

اGــاداGــادّة ة 4 :  : تــرسل اGــؤســســـة عن كل ســنـــة مــالــيــة إلى
الـوزيـر الوصي تـقـييـمـا لـلمـبـالغ التي يـجب أن تـخصص
لهـا لتغـطيـة األعبـاء احلقيـقيـة النـاجمة عن تـبعـات اخلدمة
الـعـمــومـيـة اGــفـروضـة عــلـيـهــا �ـوجب دفـتــر الـشـروط هـذا

وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة.

يـحدد الـوزيـر الـوصي بـاالتصـال مع الـوزيـر اGـكلف
بــاGـالــيــة مـخــصــصـات االعــتـمــاداتt  و�ــكن مــراجـعــة هـذه
االعــتــمــادات خالل الــســنــة اGــالــيــة في حــالــة مــا إذا عــدلت
أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها اGؤسسة.

اGاداGادّة ة 5 :  : تدفع اGسـاهمات الواجـبة األداء من الدولة
للمؤسـسة مقابـل تكفلـها  بتبـعات اخلدمـة العمومـية وفقا
لإلجـراءات اGـقـررة �ـوجب الـتـشـريع والـتـنـظـيم اGـعـمول

بهما.

اGاداGادّة ة 6 :  : يجب أن تـكون مـساهـمات الـدولة مـوضوع
محاسبة منفصلة.

اGاداGادّة ة 7 :  : يجب إرسـال حصـيلة اسـتعـمال مسـاهمات
الدولة إلى وزير اGالية عند نهاية كل سنة مالية.

اGــاداGــادّة ة 8  :   :  تــعـــد اGــؤســـســةt عن كـل ســنـــةt مــيـــزانــيــة
السنة اGالية اGوالية التي تشتمل على ما يأتي:

- احلصيـلة وحسـابات النـتائج احملـاسبيـة التقـديرية
t ؤسسة جتاه الدولةGمع التزامات ا

- بــــــــرنـــــــــامـج مــــــــادي ومـــــــــالي لـإلجنـــــــــاز فـي مــــــــجــــــــال
t الدراسات وإجناز البرامج

- مخطط التمويل.

اGــــاداGــــادّة ة 9  :   : تــــســــجل اGـــســــاهـــمــــات الـــســــنـــويــــة احملـــددة
بـعــنـوان دفـتـر شـروط تـبـعـات اخلـدمـة الـعـمـومـيـة هـذا في
مـــيـــزانـــيـــة الــوزارة الـــوصـــيـــة طــبـــقـــا لإلجـــراءات اGـــقــررة

�وجب التشريع والتنظيم اGعمول بهما.
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مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 13 -  - 139 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 29 جـــمـــادى جـــمـــادى
األولى عام األولى عام 1434 اGوافق  اGوافق 10 أبـريل سنة  أبـريل سنة t2013 يحددt يحدد

شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص اGسن.شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص اGسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

 tرأةGواألسرة وقضايا ا
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اGـــادتــان  3-85

 tو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-12 اGــــؤرخ في 23
مـحرم عام 1432 اGـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2010 واGـتعلق

tادة 40 منهGال سيما ا tXسنGبحماية األشخاص ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-128 اGؤرخ
في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اGــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
2010 واGــــتــــضــــمـن تــــعــــديل تــــنــــظـــــيم مــــديــــريــــة الــــنــــشــــاط

tاالجتماعي للوالية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اGؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اGــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013  الــذي يـــحــدد صالحـــيــات وزيـــر الــتـــضــامن الـــوطــني

tرأةGواألسرة وقضايا ا
 tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :
اGـــــادة األولى :اGـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اGـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
شـروط وكـيـفـيــات مـنح بـطـاقــة الـشـخص اGـسنt تــطـبـيـقـا
ألحـــكـــام اGـــادة 40 من الـــقـــانـــون رقم 10-12 اGــؤرخ في 23
مـحرم عام 1432 اGـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2010 واGـتعلق

.XسنGبحماية األشخاص ا
اGـادة اGـادة 2 :  :  بـطــاقــة الـشــخص اGــسن شــخــصـيــةt تــسـلم

لكل شخص مسن يبلغ من العمر 65 سنة فما فوق.
اGــادة اGــادة 3 :   :  يـــخــضع احلـــصـــول عــلى بـــطـــاقــة الـــشــخص
اGــــسن مــــســـبـــقــــا إلى إرســــال أو إيــــداع مـــلـــف من طــــرف
الــشــخـص اGــسـن أو �ــثــله اGــؤهل قــانـونــا لــدى مــصــلــحـة
الـنـشـاط االجـتـمـاعي لـبـلـديـة مــكـان إقـامـته مـقـابل تـسـلـيم

وصل إيداع.
اGادة اGادة 4 :  :  يتضـمن اGلف اGنصوص عليه في اGادة 3

أعالهt الوثائق اآلتية :

tطلب خطي -
tيالدGمستخرج من شهادة ا -

- نــــســــخـــة (1) مـن شــــهــــادة عـــدم الــــدخـل بــــالــــنــــســــبـــة
لألشـــخــاص اGــســنــX احملــرومــX ومن هم في وضع صــعب

tو/ أو دون روابط أسرية
tعند االقتضاء tشهادة اإلقامة أو اإليواء -

tشهادة طبية تثبت احلالة الصحية للمعني -
- صورتان (2) شمسيتان.

اGادة اGادة 5 :  :  تقوم مصلـحة النشاط االجتـماعي للبلدية
�راجـعـة اGلف وتـرسـله إلى مديـريـة النـشـاط االجتـماعي
والـتضامن لـلواليـة في الثمـانية (8) أيام اGـواليـةt ابتداء

من استالم اGلف اGذكور في اGادة 4 أعاله.

6 :  :  تــــســـلـم بـــطــــاقـــة الــــشـــخص اGــــسن مــــجـــانـــا اGــادة اGــادة 
لـــلـــمـــســـتــــفـــيـــدين مـن قـــبل مــــديـــر الـــنـــشـــاط االجــــتـــمـــاعـي

والتضامــن للواليـة في أجل شهر (1) واحد.

اGـادة اGـادة 7 :  :  حتــتـوي بــطــاقـة الــشــخص اGـسـن عـلى رقم
وصورة اGعني واGعـلومات الشخصية التي تخصه وختم

مديرية النشاط االجتماعي والتضامن للوالية.

تــبــX الــبـطــاقــة االمــتــيــازات اGــقــررة في الــتـشــريع
XـــســنــGــعـــمــول بـــهــمــا لـــفــائـــدة األشــخــاص اGوالـــتــنــظـــيم ا
احملـــــــرومـــــــX ومـن هـم في وضـع صـــــــعـب و/ أو دون روابط

أسرية.
حتـدد اخلـصــائص الـتــقـنـيــة لـبـطــاقـة الـشــخص اGـسن

بقرار من الوزير اGكلف بالتضامن الوطني.

8 :  :  تــــســـجل الـــبــــطـــاقـــة اGـــســـلــــمـــة لألشـــخـــاص اGــادة اGــادة 
اGـــســنـــX في ســـجل خــاص مـــرقم ومـــؤشــر عـــلــيه مـن قــبل

مدير النشاط االجتماعي والتضامن للوالية.

XـسـنGـادة 9 :  :  يسـهل تـقـد� الـبطـاقـة لألشـخاص اGـادة اGا
االســـــتـــــفــــــادة من االمـــــتـــــيــــــازات اGـــــقـــــررة في الــــــتـــــشـــــريع

والتنظيم اGعمول بهما.

اGادة اGادة 10 :  :  في حالـة ضيـاع البـطاقـةt يسـلم الشخص
اGـسن بـطـاقـة جـديـدة مـن قـبل مـديـر الـنـشـاط االجـتـمـاعي
والتضامن للواليـةt بعد تقد� تصريح بالضياع يسلم من

قبل اGصالح اخملتصة.

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

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434
اGوافق 10 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 13 -  - 140 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 29 جـــمـــادى جـــمـــادى
األولى عام األولى عام 1434 اGوافق  اGوافق 10 أبـريل سنة  أبـريل سنة t2013 يحددt يحدد

شروط �ارسة األنشطة التجارية غير القارة.شروط �ارسة األنشطة التجارية غير القارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول
tبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اGـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اGــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
tـمـارسـات الـتـجـاريةGـطـبـقـة عـلى اGالـذي يـحـدد القـواعـد ا

tتممGعدل واGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اGــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اGــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واGـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةt اGــعـدل

tادة 20 منهGال سيما ا tتممGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

tستهلك وقمع الغشGبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

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

tتعلق بالواليةGوا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قتـضى  اGرسوم  التـنفيذي رقم 97-39 اGؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اGــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واGـتعـلق �ـدونـة الـنـشـاطات االقـتـصـاديـة اخلـاضعـة لـلـقـيد

tتممGعدل واGا tفي السجل التجاري
- و�قتـضى اGرسوم  التـنفيذي  رقم 97-41 اGؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اGــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واGــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريt اGــعـدل

tتممGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-111 اGؤرخ
في 23 ربيع الثاني عام 1433 اGوافق 6 مارس سنة 2012

الـــــذي يــــحـــــدد شــــــروط وكــــــيــــــفــــــيـــــات إنـــــشـــــاء وتــــنـــــظـــــيم
الـــــفـــــضــــــاءات الـــــتـــــجـــــاريــــة و�ـــــارســـــة بـــــعض األنـــــشـــــطــــة

tالتجارية
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يــــرسم ما يأتي :يــــرسم ما يأتي :
اGادة األولى : اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 20 من الـقانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGــوافق 14 غـــشت ســـنــة t2004 اGـــعــدل واGـــتـــمم واGـــذكــور
أعالهt يـــهــدف هـــذا اGـــرســـوم إلى حتـــديــد شـــروط �ـــارســة

األنشطة التجارية غير القارة.
اGـادة اGـادة  2  :  : �ــارس الـــنـــشــاط الــتــجــاري غــيــر الــقـــار
كــــمــــا هـــو مــــعـــرّف فـي اGـــادة 20 مـن الـــقــــانـــون رقـم 08-04
اGؤرخ فــي 27 جمادى الثانية عام 1425 اGوافق 14 غشت
ســنــة t2004 اGـعــدل واGــتــمم واGــذكــور أعالهt فـي األسـواق
األسـبـوعـيـة أو نـصف األسـبـوعـيـة واجلـواريـة أو اGـعـارض

أو في أي فضاء أو مكان آخر مهيأ لهذا الغرض.
�ــارس الـــنــشـــاط الــتـــجــاري غـــيــر الـــقــار عـن طــريق

العرض أو بصفة متنقلة.
اGــادة اGــادة 3 :  : �ـــارس األنــشــطــة الــتــجــاريــة غــيــر الــقــارة
األشـخــاص الـطـبـيــعـيـون احلــاصـلـون عـلـى سـجالت جتـاريـة
حتـمل رمـوز األنـشـطـة اGـعـنـيـة حـسب مـا هـو مـفـهـرس في
مـدونـة األنـشطـة االقـتـصـاديـة اخلـاضـعـة لـلـقـيد فـي السـجل

التجاري.
اGـادة اGـادة 4 :  : تـمــارس األنـشـطـة الـتـجــاريـة غـيــر الـقــارة
في شكـل تـقد� خـدمـات أو بيع مـنتـجــات معـروضة على
الــرفـــوف أو في الـســيــارات اGـهــيـأة أو عــلى الــطـاوالت أو

على اGنصات.
اGـادة اGـادة 5 :  : تــخـضع �ــارسـة األنـشــطـة الــتـجـاريــة غـيـر

القارة إلى الشروط اآلتية :
tالقيد في السجل التجاري -

- رخـــــصــــة مـن رئــــيـس اجملــــلـس الــــشـــــعــــبـي الــــبـــــلــــدي
للـحـصـول عـلى مـكـان عـلى مسـتـوى اGـعـارض والـفـضاءات

اGهيأة.

اGادة اGادة 6 :  :  زيـادة علـى األشخـاص اGذكـورين في اGادة
3 أعالهt �ـكن رئــيس اجملـلس الـشـعــبي الـبـلـدي أن يـرخص
أيـــضــــا وبـــصــــفـــة اســــتـــثــــنـــائــــيـــة �ــــمـــارســــة الـــنــــشـــاط في
الـفضـاءات اخملصـصة لـلتـجار الـذين �ارسـون جتارة غـير

قارة :
Xأو مـعـنـويـ Xلـلـتـجـار أكـانــوا أشـخـاصـا طـبـيــعـيـ -

tالذين �ارسون نشاطا قارا
- لــلــمــتـدخــلــX اآلخــرين غــيـر اGــقــيـديـن في الــسـجل

التجاري.
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اGـادة اGـادة 7 : :  يـتــعـX عـلى الــتـاجــر الـذي �ـارس نــشـاطـا
غـيــر قـار احـتـرام الـتـنـظـيم اGــطـبق عــلى مــيـدان نــشـاطه

و/ أو على اGنتجات واخلدمات التي يسوقها.
وبـهذه الصفـةt يجب أن تسـتجيب �ارسـة األنشطة
الــتــجـاريــة غــيـر الــقــارة إلى مــتـطــلــبــات األمن والـنــظــافـة
والـسـكـيــنـة والـصـحـة الـعـمـومــيـةt ويـجب أال تـلـحق ضـررا
بـــاحملـــيـط الـــعــــمـــراني اجملــــاور لـــهــــاt وال تـــعــــرقل األنــــشـــطـــة

التجارية القارة احملاذية لها.

8 : : كل مــخــالــفــة ألحــكــام هــذا اGــرســوم يــعــاقب اGـادة اGـادة 
عليها طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGـادة اGـادة 9 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434
اGوافق 10 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 13 -  - 141 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 29 جـــمـــادى جـــمـــادى
t2013 ــــــوافق 10 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يــعـــدل ويتـمـم اGـرســــوم التـنـفـــيـذي رقــم يــعـــدل ويتـمـم اGـرســــوم التـنـفـــيـذي رقــم 458-05
اGــــــــــؤرخ فـي اGــــــــــؤرخ فـي 28 شــــــــــوال عــــــــــام  شــــــــــوال عــــــــــام 1426 اGــــــــــوافــق  اGــــــــــوافــق 30
نوفـمبـر سنـــة نوفـمبـر سنـــة 2005 الـذي يحــدد كيفـيـات �ارسـة الـذي يحــدد كيفـيـات �ارسـة
نـــشــاطــــات اســتـــيــــراد اGـــواد األولـــيــة واGـــنــتـــوجــاتنـــشــاطــــات اســتـــيــــراد اGـــواد األولـــيــة واGـــنــتـــوجــات

والبضائع اGوجهة إلعـادة البيع علـى حالتهـا.والبضائع اGوجهة إلعـادة البيع علـى حالتهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اGــشــتــرك بــX وزيــر اGــالــيـة

tووزير التجارة
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-12 اGـؤرخ في 21 ذي
احلــــــجّــــــة عــــــام 1428 اGــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة t2008 ال سـيّــمـا اGـادّة 61

tمنـه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

tستهلك وقمع الغشGبحماية ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-41 اGـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اGــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واGــتــعــلّق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريt اGــعـدل

tتممGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-458 اGؤرخ
في 28 شـــوال عــام 1426 اGــوافق 30 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2005
الـذي يــحــدد كــيـفــيــات �ــارسـة نــشــاطــات اسـتــيــراد اGـواد
األولية واGـنتـوجات والـبضائع اGـوجهـة إلعادة الـبيع على

tحالتها
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمّم هــــذا اGـــرســـوم أحـــكـــام
اGـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 05-458 اGـؤرخ في 28 شـوال عام
1426 اGـوافق 30 نـوفـمبـر سـنة 2005 الـذي يـحدد كـيـفـيات

�ــارســة نـشــاطــات اســتـيــراد اGــواد األولــيـة واGــنــتــوجـات
والبضائع اGوجهة إلعادة البيع على حالتها.

اGــاداGــادّة ة 2 : : تــعــدّل وتـــتــمّم أحــكــام اGــادّة 5 مـن اGــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05-458 اGــؤرخ في 28 شـــوال عــام 1426
اGــوافق 30 نــوفــمـــبــر ســنــة 2005 واGــذكــور أعالهt وحتــرر

كما يأتي : 

"اGادّة 5 : يتـعX عـلى الشـركات الـتجـارية في إطار
�ارسة نشاطاتها مـا يأتي :

- تــوفـيــر اGـنــشـآت األسـاســيـة لــلـتــخـزين والــتـوزيع
اGناسبة واGهـيأة وفقا لطبـيعة وحجم وضرورات تخزين
وحـمـايـة الـبـضـائع مـوضـوع نـشاطـاتـهـا والـتي تـسـهل عـلى

tؤهلة مراقبتهاGصالح اGا
- اســــتـــعــــمـــال وســــائل نــــقل مـالئـــمــــة خلــــصـــوصــــيـــات

tنشاطاتها
- اتـخاذ الـتـدابـير الالزمـة Gـراقـبة مـطـابـقة اGـنـتوج
اGــــســــتــــورد قـــــبل إدخــــالـه إلى الــــتـــــراب الــــوطــــنـي طــــبــــقــــا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
يـجـب عـلـى الــشـركــات الــتــجــاريــة اGـعــنــيــة احلــصـول
عـلى شـهــادة إثـبـات االلـتـزام بـالـشــروط اGـنـصـوص عـلـيـهـا
في الـفقرات أعالهt تسـلمها إيـاها اGصالح اGـؤهلة لوزارة
الـــتــــجـــارة و/أو مـــصــــالح الـــوزارات اGــــعـــنـــيــــة وذلك قـــبل

الشروع في �ارسة النشاط.
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23 أبريل  سنة أبريل  سنة 2013  م م

حتـدد كــيـفــيـات تــطــبـيق أحــكـام هــذه اGــادة حـسب كل
نـشــاطt عـنــد احلـاجـةt �ــوجب قـرار مــشـتـرك بــX الـوزيـر

."XعنيGعني أو الوزراء اGكلف بالتجارة والوزير اGا

اGــاداGــادّة ة 3 : : تــلـــزم الــشــركــات الــتــجـــاريــة الــتي هي في
حالة نشاطt بـاالمتثال ألحكام هذا اGرسوم في أجل مدته

سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرّسميّة.

اGاداGادّة ة 4 :  :  ينشر  هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434
اGوافق 10 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 13 -  - 142 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 29 جـــمـــادى جـــمـــادى
t2013 ــــــوافق 10 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يــعـــدل ويتـمـم اGـرســــوم التـنـفـــيـذي رقــم يــعـــدل ويتـمـم اGـرســــوم التـنـفـــيـذي رقــم 126-08
اGـــؤرخ فـي اGـــؤرخ فـي 13 ربـــيع الـــثـــاني عــام  ربـــيع الـــثـــاني عــام 1429 اGــوافق  اGــوافق 19
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة 2008 واGــتــعــلق بــجــهــاز اGــســاعــدة عــلى واGــتــعــلق بــجــهــاز اGــســاعــدة عــلى

اإلدماج اGهني.اإلدماج اGهني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر  وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل

tوالضمان االجتماعي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورt ال ســيّـــمــا اGـــادّتــان 85 - 3

tو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اGــؤرخ في 6 ذي
احلـــــجــــــة عـــــام 1427 اGـــــوافق 26  ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2006
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة t2007 ال سـيّــمـا اGـادة 59

tمنه
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 08-02 اGــؤرخ في 21 رجب
عام 1429 اGوافق 24  يولـيو سنة 2008  واGتـضمن قانون

tادة 60 منهGال سيّما ا t2008 الية  التكميلي لسنةGا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-126 اGؤرخ
في 13 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اGــــوافق 19 أبـــريل ســـنـــة
tـــهــنيGـــســاعـــدة عـــلى اإلدمـــاج اGـــتـــعــلـق بــجـــهـــاز اG2008 وا

   tتممGعدل واGا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يـــعـــدل ويــتـــمـم هـــذا اGــرســـوم بـــعض
أحـــــكـــــام اGـــــرســـــوم الــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 08-126 اGـــــؤرخ في
13ربـــيع الـــثـــاني عــام 1429 اGــوافق 19 أبـــريل ســـنــة 2008

واGــتــعــلق بــجــهــاز اGــســاعــدة عــلى اإلدمــاج اGــهــنيt اGــعــدل
واGتمم.   

2 :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اGـادة 5 مـن اGــرسـوم اGــاداGــادّة ة 
الــتــنـفــيــذي رقم 08-126 اGـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1429 اGوافق 19 أبـريل سنة 2008 واGـذكور أعالهt وحترر

كما يأتي :
" اGـــادّة 5 :  يــنـــصب اGــســتــفـــيــدون من عــقــود إدمــاج
حـامـلي الـشـهـادات وعـقـود اإلدمـاج اGهـنـي لـدى اGـؤسـسات

العمومية واخلاصة واGؤسسات واإلدارات العمومية.
ينصب اGستفيدون من عقود تكوين- إدماج إما :

- في الـورشات ذات اGـنـفعـة العـمومـيـة التي تـبادر
بهاt عـلى اخلصوصt قـطاعـات البنـاء واألشغـال العمـومية
والـري والـفالحـة والـغابـات والـبـيـئـة والـسيـاحـة والـثـقـافة

tوكذا اجلماعات احمللية
- عــلـى مــســتــوى اGــؤســســات االقــتــصــاديــة الــتي من
شـأنــهــا إجنـاز مــشـاريـع ذات مـنــفـعــة عــمـومــيــةt وال سـيــمـا
مـنها تلك اGنـشأة في إطار األجهزة الـعمومية لـلنشاطات

tصغرةGا
tعلى مستوى مؤسسات اإلنتاج -

- لدى حرفيX معلمG Xتابعة تكوين.
تــتـــكــفل الــقــطــاعـــات اGــعــنــيــة بــالــنـــفــقــات اGــرتــبــطــة
بـالـتـجهـيـزات واGـعـدات والـنـفـقـات األخـرى اGـتـرتـبة عـلى
إجنــاز الــورشــات أو تـكــويـن اGـســتــفــيــدين اGــذكــورين في

الفقرة 3 أعاله.
يحدد النشـاطات ذات اGنفعة العـمومية التي تدخل
فـي إطـار تــنــفــيـذ عــقــود تــكـويـن - إدمـاجt الــوزيــر اGــكـلف

بالعمل والتشغيل باالتصال مع القطاعات اGعنية".

اGــاداGــادّة ة 3 :  :  تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 6 من اGـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 08-126 اGـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1429 اGوافق 19 أبـريل سنة 2008 واGـذكور أعالهt وحترر

كما يأتي :
" اGـادّة 6 :  حتدد مدة عقد اإلدماج كما يأتي :

- ســـنـــة واحـــدة (1) قــــابـــلـــة لـــلــــتـــجـــديـــد فـي الـــقـــطـــاع
tاالقتصادي

- ثالث (3) ســــنـــوات قــــابــــلـــة لــــلـــتــــجـــديــــد في قــــطـــاع
اGؤسسات واإلدارات العمومية وكذا في اGؤسسات وفي

tالهيئات العمومية ذات التسيير اخلاص
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- سـتة (6) أشهـر قـابـلة لـلـتجـديـد مرة واحـدة بـطلب
من اGستخدم بالنسبة للورشات ذات اGنفعة العمومية.

�ـكن تـعـيـX اGـستـفـيـدين مـن عـقـود تكـويـن - إدماج
اGــنــصــبـX فـي الـورشــات ذات اGــنــفــعـة الــعــمــومــيــة الـتي
تبـادر بها  الـقطاعـات واجلماعـات احملليـة في عدة ورشات

في حدود اGدة احملددة في الفقرة 3 أعاله.

- ســنـة واحـدة غــيـر قــابـلـة لــلـتـجــديـد في مــؤسـسـات
tاإلنتاج

- سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين
.XعلمGا Xلدى احلرفي

تــؤطـر الــهـيــئـة اGــسـتــخـدمـة  وتــرافق اGــسـتـفــيـد من
عـقـد تـكـوين - إدمـاج اGـنـصب في الـورشـات ذات اGـنـفـعـة

العمومية أو في مؤسسات اإلنتاج خالل فترة اإلدماج. 

وبـعـد انـتـهـاء عـقـد تـكـوين - إدمـاجt يـسـلم اGـسـتـخدم
لــلــشــاب شــهــادة يــحــدد ®ــوذجــهــا الـوزيــر اGــكــلف بــالــعــمل

والتشغيل تبX النشاط اGمارس والتجربة اGكتسبة".

اGــاداGــادّة ة 4 : :  تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 7 من اGـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 08-126 اGـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
t ــــــذكـــــــور أعالهGــــــوافق 19 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 2008 واG1429 ا

وحترر كما يأتي :

" اGــادّة 7 :  يجب أن ال يـتـعدى عـدد اGـستـفـيدين من
عــقـــود إدمـــاج حــامـــلي الـــشــهـــادات وعـــقــود اإلدمـــاج اGـــهــني
وعـــقــود تـــكـــوين - إدمـــاجt بــالـــنــســـبـــة لــكـل مــســـتـــخــدم في
مـؤسـسـات اإلنـتاجt 15 % من تعـداد الـعـمال اGـشـغـلX في
الـهـيـئة اGـعـنـيـةt وترفع هـذه الـنـسـبة إلى 25 % من تـعداد

العمال بالنسبة لواليات اجلنوب.

غير أنهt �كن اGـؤسسات اGصغرة اGنشأة في إطار
أجــهـزة دعم إحــداث الـنــشـاطــاتt االسـتــفـادة أثــنـاء مــرحـلـة
اإلنــــطالق في نــــشـــاطــــاتـــهــــا من تـــخــــصـــيـص طـــالـــبـي عـــمل
مــبــتــدئــX اثــنــX (2) بـــعــــقـــود إدمـــاج حـــامــــلي الـــشـــهـــادات

وبعقود اإلدماج اGهني أو بعقود تكوين - إدماج".

اGــاداGــادّة ة 5 :   :  تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 18 من اGـرسوم
الــتــنـفــيــذي رقم 08-126 اGـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
t ــــــذكـــــــور أعالهGــــــوافق 19 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 2008 واG1429 ا

وحترر كما يأتي :

" اGــادّة 18 :  يـسـتـفـيـد الـشـبـاب اGـدمـجون فـي إطار
عــقـــود إدمـــاج حــامـــلي الـــشــهـــادات وعـــقــود اإلدمـــاج اGـــهــني
والـــشـــبـــاب اGـــدمـــجـــون فـي إطـــار عـــقـــود تـــكـــوين - إدمـــاج

اGــــنــــصــــبـــون فـي الــــورشــــات ذات اGـــنــــفــــعــــة الــــعــــمــــومــــيـــة
ومــؤسـســات اإلنــتـاج وكــذا الــذين يـتــابــعـون تــكــويـنــا لـدى
احلـرفيX اGعـلمX من أداءات التـأمينات االجـتماعية في
مـــــجـــــال اGـــــرض واألمـــــومــــة وحـــــوادث الـــــعـــــمـل واألمــــراض

اGهنيةt طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما".

اGــاداGــادّة ة 6 :   :  تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــتــنـفــيــذي رقم 08-126 اGـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1429 اGوافق 19 أبـريل سنة 2008 واGـذكور أعالهt وحترر

كما يأتي :

" اGــادّة 19 :  يـسـتـفـيـد الـشـبـاب اGـدمـجون فـي إطار
عقود تكوين - إدماج �ا يأتي :

- مـنـحـة شـهـريـة مـبـلـغـهـا 4.000 دج عـنـدمـا يـتـابـعون
tXمعلم Xتربصا تكوينيا لدى حرفي

- أجـــرة شـــهــــريـــة �ـــبـــلغ 12.000 دج يـــدفع كـــامال من
مــيـزانـيــة الـدولـة لـلــمـسـتــفـيـدين عــنـدمـا يــتم إدمـاجـهم في
إطار إجنـاز الورشات ذات اGـنفعـة العمـومية الـتي تبادر
بــهــا الـقــطــاعـات واجلــمــاعـات احملــلــيـة اGــذكــورة في اGـادة 5

tأعاله

- أجــــــرة مــــنــــصـب الــــعــــمــل اGــــشــــــغــــول يـــتــــضــــمــن
مسـاهــمـــة الـدولــة يـحــدد مبـــلـــغــهـا بـ 6.000 دج عــنــدما
يـتـم تـنـصـيــبـهـم في اGــؤسـسـات االقـتــصـاديـة الــتي تـنـجـز
مـشـاريع ذات اGنـفـعة الـعـمومـيـة. ويدفع اGـسـتخـدم فارق

tنصبGأجرة ا

- أجــــرة شـهـريــــة �ـبـلغ 6.000 دج يـدفع كـامــال مــن
مــــيـــزانـــيـــــة الــــدولـــــة خــالل ســــنــــة واحــــدةt عـــنــــدمـــا يـــتـم

تنصيبـهـم في مؤسسات اإلنتاج".

اGــاداGــادّة ة 7 :  : تـعـدل وتــتـمم أحـكـام اGـادة 22 من اGـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 08-126 اGـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
t ــــــذكـــــــور أعالهGــــــوافق 19 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 2008 واG1429 ا

وحترر كما يأتي :

" اGـادّة 22 :  �كن الشـباب اGدمجX في إطار عقود
إدمــاج حـامــلي الـشـهــادات وعـقــود اإلدمـاج اGـهــني أو عـقـود
Xلــدى احلــرفــيــ XــنــصــبـــGبـــاســتــثــنـــاء ا tتـــكــوين - إدمــاج
اGعلـمtX أن يسـتفـيدوا من عقـود تكـوين - تشغـيل تموّل
في حــدود 60 % من اجلــهــاز Gــدة أقــصــاهــا ســتـة (6) أشــهــر
في حـالــة التــزام اGســتخـدم بــتوظـيف اGـسـتــفيـد لفـترة

ال تقل عن سنة واحدة عند انتهاء التكوين".
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اGــاداGــادّة ة 8 :   :  تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 27 من اGـرسوم
التــنـفـيـذي رقم 08-126 اGــؤرخ في 13 ربيع الـثـاني عام
tــــوافق 19 أبـــريل ســــنـــة 2008 والــــمــــذكــــور أعـالهG1429 ا

كما يأتي :
" اGــادّة 27 : تــدفع اGــســاهــمــة اGــذكـورة فـي اGـادة 26
أعاله Gدة ثالث (3) سنـوات غير قـابلة لـلتجـديد بالـنسبة
لـعـــقـــود إدمـاج حــامــلي الــشـهــادات وعــقـود اإلدمــاج اGــهـني

كما يأتي :
- بــــــــالـــــــــنــــــــــســــــــــبـــــــــة لــــــــــعــــــــــقــــــــــود إدمــــــــــاج حــــــــــامـــــــــلي

الـشهادات............ (بدون تغيير)......................
- بـــــــــــــــــالـــــــــــــــــنـــــــــــــــــســـــــــــــــــبـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــعـــــــــــــــــقـــــــــــــــــود اإلدمـــــــــــــــــاج

اGهني.......................(بدون تغيير).................
حتــــدد اGـــــســـاهــــمــــة اGــــذكــــورة في الـــــفــــقــــرة األولى
أعاله بـ 6.000 دج للـشـهر بـالـنسـبـة لعـقود تـكـوين - إدماج

وتدفع Gدة سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد".

اGـاداGـادّة ة 9 :  : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 10 :  : ينشر هذا اGرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434
اGوافق 10 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم 13 -  - 144 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 4 جــــمــــادى جــــمــــادى
t2013 ــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةGــــوافق  اGالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1434 ا
يـتـضـمن إنـشـاء مـعـهـدين وطـنـيـX مـتـخـصـصـX فييـتـضـمن إنـشـاء مـعـهـدين وطـنـيـX مـتـخـصـصـX في

التكوين اGهني.التكوين اGهني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم

tXهنيGا
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قتـضى اGرسوم التنفيـذي رقم 12-125 اGؤرخ
في 26 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اGــوافق 19 مـــارس ســـنـــة
2012 الـذي يـحـدد الـقـانـون األسـاسي الـنـمـوذجي لـلـمـعـاهـد

tهنيGتخصصة في التكوين اGالوطنية ا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي:يرسم ما يأتي:

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اGـــادة 3 من اGـــرســـوم
الـتـنــفـيــذي رقم 12-125 اGـؤرخ في 26 ربـيع الــثـاني عـام
1433 اGـوافق 19 مـارس سـنة 2012 واGـذكـور أعالهt يـنـشـأ

مـعـهدان وطـنـيان مـتخـصـصان في الـتـكوين اGـهـني ترفق
قائمتهما باGلحق بهذا اGرسوم.

اGاداGادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــــزائـــر في 4 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اGلحقاGلحق

التسميةالتسمية الواليةالوالية

اGـعــهــد الــوطــني اGــتــخـصـص في الــتـكــوين
اGهني بأوالد جالل

07 - بسكرة

اGـعــهــد الــوطــني اGــتــخـصـص في الــتـكــوين30 - ورقلة
اGهني بورقلة 2

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم 13 -  - 145 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 4 جــــمــــادى جــــمــــادى
t2013 ــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةGــــوافق  اGالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1434 ا

يتضمن إنشاء معهد للتعليم اGهني.يتضمن إنشاء معهد للتعليم اGهني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم
tXهنيGا

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

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـ

23 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2013  م م

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قتـضى اGرسوم التنفيـذي رقم 08-293 اGؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1429 اGـوافق 20 سـبـتمـبـر سـنة 2008
الـذي يحـدد الـقـانون األسـاسي الـنـموذجي Gـعـاهـد التـعـليم

tهنيGا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي:يرسم ما يأتي:

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اGـــادة 3 من اGـــرســـوم
الـتـنـفـيــذي رقم 08-293 اGـؤرخ في 20 رمــضـان عـام 1429
اGــوافق 20 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2008 واGـــذكــور أعالهt يــنــشــأ

معهد للتعليم اGهني يرفق باGلحق بهذا اGرسوم.

اGاداGادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــــزائـــر في 4 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قتـضى اGرسوم التنفيـذي رقم 90-238 اGؤرخ
في 6 مــــحــــرم عــــام 1411 اGــــوافق 28 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1990

tهني في ورقلةGتضمن إنشاء معهد التكوين اGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-99 اGـؤرخ
في 2 ربيع الثاني عام 1431 اGوافق 18 مارس سنة 2010
الذي يحـدد القـانون األسـاسي النمـوذجي Gعـاهد الـتكوين

tXهنيGوالتعليم ا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 3 من اGـرسـوم
التنفيذي رقم 10-99 اGؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431
اGـوافق 18 مــارس سـنـة 2010 واGـذكـور أعالهt يــهـدف هـذا
XـهنـيGـرسوم إلى نـقل مـقر مـعـهد الـتـكوين والـتـعلـيم اGا
في ورقـلـةt اGــنــشـأ �ــوجـب الــمـرســوم الــتــنــفـيــذي رقم
90 -238 اGـؤرخ في 6 مــحـرم عـام 1411 اGـوافق 28 يــولـيـو

سنة 1990 واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 2 : :  يحدد اGقر اجلـديد Gعهد التكوين والتعليم
اGهـنيX في ورقلـة بالعـنوان اآلتي : منطـقة التـجهيزات

ورقلة.

اGــــــــاداGــــــــادّة ة 3 : :  حتــــــــول مـــــــــجـــــــــمــــــــوع األمـالك واحلـــــــــقــــــــوق
وااللــتــزامــات واGــســتــخــدمــX الــتــابــعــG Xــعــهــد الــتــكــوين

والتعليم اGهنيX في ورقلة إلى اGقر اجلديد للمعهد.

يـــتـــرتـب عـــلى الــــتـــحـــويـل إعـــداد جـــرد كــــمي ونـــوعي
وتقديري طبقا للتنظيم اGعمول به.

اGــاداGــادّة ة 4 : :  يــلـــغى اGـــرســوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 238-90
اGــؤرخ في 6 مـــحـــرم عـــام 1411 اGــوافق 28 يـــولـــيـــو ســـنـــة

1990 واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 5 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــــزائـــر في 4 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اGلحقاGلحق

التسميةالتسمية الواليةالوالية

مـــــعـــــهــــد الـــــتـــــعـــــلـــــيم اGـــــهـــــني
ببسكرة

بسكرة07 - بسكرة

اGقر

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم 13 -  - 146 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 4 جــــمــــادى جــــمــــادى
t2013 ــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةGــــوافق  اGالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1434 ا
XهـنيGيتضـمن نقل مقـر معهـد التكـوين والتعـليم اXهـنيGيتضـمن نقل مقـر معهـد التكـوين والتعـليم ا

في ورقلة.في ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم

tXهنيGا
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا



12 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2021

23 أبريل  سنة أبريل  سنة 2013  م م

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم 13 -  - 147 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 4 جــــمــــادى جــــمــــادى
t2013 ــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةGــــوافق  اGالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1434 ا
Xـهــني والـتـمـهـGيـتـضـمن إنــشـاء مـراكـز لـلــتـكـوين اXـهــني والـتـمـهـGيـتـضـمن إنــشـاء مـراكـز لـلــتـكـوين ا
Xــهـني والـتــمـهـGوحتــويل مـلـحــقـة مــركـز الـتــكـوين اXــهـني والـتــمـهـGوحتــويل مـلـحــقـة مــركـز الـتــكـوين ا

.Xهني والتمهGإلى مركز للتكوين ا.Xهني والتمهGإلى مركز للتكوين ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم
tXهنيGا

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

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 91-64 اGـؤرخ
في 15 شعـبان عام 1411 اGوافق 2 مارس سنة 1991 الذي
يـحــدد قـائــمـة مــراكـز الــتـكــوين اGـهــني والـتــمـهــtX اGـعـدل

tتممGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-27 اGـؤرخ
في 15 رجب عـــــام 1412 اGـــــوافق 20  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1992
واGتـضـمن القـانـون األساسي الـنـموذجي Gـراكـز التـكوين

tتممGعدل واGا tXهني والتمهGا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي:يرسم ما يأتي:

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اGـــادة 3 من اGـــرســـوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 92-27 اGـــــؤرخ في 15 رجب عـــــام 1412
اGــوافق 20 يـــنــايــر ســنــة t1992 اGــعــدل واGــتـــمم واGــذكــور
أعالهt تــنـشــأ مــراكـز لــلــتـكــوين اGــهــني والــتـمــهــX وحتـول
مـــلــحـــقــة مـــركــز الـــتــكـــوين اGـــهــني والـــتــمـــهــX إلـى مــركــز
لــلــتـــكــوين اGـــهــني والــتـــمــهــX حـــسب اجلــدولــX (أ) و (ب)

اGلحقX بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 2 : :  يــتــرتب عـلـى اGـلــحـقــة احملــولــة إلى مــركــز
للتـكويــن اGهـنـي والتـمـهX اGـنصـــوص عليـهـا في اGـادة

األولى أعالهt ما يأتي :
- إعــــــداد جـــــرد كــــــمـي وكــــــيـــــفـي وتــــــقــــــديـــــري لـألمالك
Xالـتابع XسـتخدمGنقـولة والعقـارية والتجـهيزات واGا
tXــهـني والـتـمـهـGلـلـمـلـحــقـة احملـولـة إلى مـركــز لـلـتـكـوين ا

tعمول بهاGوالتنظيمات ا Xطبقا للقوان

- إعـــداد حــــصـــيــــلـــة خــــتـــامــــيـــة حــــضـــوريــــة تـــتــــضـــمن
الــوسـائل وتــبــX قـيــمـة عــنـاصــر الــذمـة اGــالـيــة لــلـمــلـحــقـة

tXهني والتمهGاحملولة إلى مركز للتكوين ا

- حتــــديـــد إجـــراءات تـــبـــلــــيغ اGـــعـــلــــومـــات والـــوثـــائق
واألرشـــيـف ذات الـــصـــلــــة بـــاGــــلـــحـــقــــة احملـــولـــة إلـى مـــركـــز

.Xهني والتمهGللتكوين ا

يــتــم حتـــويل اGــســـتــخـــدمــX اGـــوجــودين بـــاGــلـــحــــقــة
احملــولــــة إلـى مـــركــز لــلــتــكــويـن اGــهــني والــتـــمــهــX طــبــقــا

للتنظيم اGعمول به.

اGاداGادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــــزائـــر في 4 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اجلدول (أ)اجلدول (أ)

قائمة مراكز التكوين اGهني والتمهX اGنشأةقائمة مراكز التكوين اGهني والتمهX اGنشأة

مقر اGركزمقر اGركز تسمية اGركزتسمية اGركز

بليل
حاسي الدالعة

بسكرة
سيدي خالد

03 - والية األغواط : - والية األغواط :

03 -  - 14 م.ت.م.ت بليل

03 -  - 15 م.ت.م.ت حاسي الدالعة

07 -  -  والية بسكرة : والية بسكرة :

07 -  - 17 م.ت.م.ت بسكرة 4

07 -  - 18 م.ت.م.ت سيدي خالد

تسمية اGلحقةتسمية اGلحقة
اGنشأةاGنشأة

اجلدول (ب)اجلدول (ب)

Xهني والتمهGلحقة احملولة إلى مركز للتكوين اGاXهني والتمهGلحقة احملولة إلى مركز للتكوين اGا

مؤسسةمؤسسة
االحلاقاالحلاق

مقرمقر
اGركزاGركز

تسمية اGركزتسمية اGركز

03  - والية األغواط - والية األغواط

- مــــلــــحــــقــــة حــــاسي
الرمل

- اGــــــــــعــــــــــهـــــــــد
الـــــــوطــــــــني
اGـتخصص
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
الــــتــــكــــوين
اGـــــــــــهـــــــــــنـي
بـــــاألغــــواط

حاسي
الرمل

03-16 م.ت.م.ت

حاسي الرمل
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23 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2013  م م

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم 13 -  - 148 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 4 جــــمــــادى جــــمــــادى
t2013 ــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةGــــوافق  اGالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1434 ا
يـحــدد قـائــمـة اGــنـاصب الــعـلــيـا لــلـمــصـالح اخلــارجـيـةيـحــدد قـائــمـة اGــنـاصب الــعـلــيـا لــلـمــصـالح اخلــارجـيـة
بوزارة الصناعـة واGؤسسات الصغـيرة واGتوسطةبوزارة الصناعـة واGؤسسات الصغـيرة واGتوسطة
وتــــرقــــيــــة االســــتــــثـــمــــار وشــــروط االلــــتــــحــــاق بــــهـــذهوتــــرقــــيــــة االســــتــــثـــمــــار وشــــروط االلــــتــــحــــاق بــــهـــذه

اGناصب وكذا الزيادة االستداللية اGرتبطة بها.اGناصب وكذا الزيادة االستداللية اGرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلـى تــقــريــر وزيــر الــصـــنــاعــة واGــؤســســات
tتوسطة وترقية االستثمارGالصغيرة وا

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اGـــادتــان 3-85
tو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�قتضى األمر رقم  06-03 اGؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

tالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اGـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

tؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اGـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
tؤسسات واإلدارات العموميةGشتركة في اGلألسالك ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-308 اGؤرخ
في 4 شـــوال عــام 1430 اGــوافق 23 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2009
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
لـألسالك اخلـــاصــة بـــاإلدارة اGــكـــلــفـــة بـــالــصـــنــاعـــة وتــرقـــيــة

tاالستثمارات
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-19 اGـؤرخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGتـضـمن إنـشاء مـديـريـة الـوالية لـلـصـناعـة واGـؤسـسات
الــصـــغــيــرة واGـــتــوســطـــة وتــرقــيـــة االســتــثـــمــار ومــهـــامــهــا

tوتنظيمها
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــــادة األولى : اGــــادة األولى :  يـــهـــدف هـــــذا اGـــرســـــوم إلــى حتـــديـــد
قــائـــمـــة اGــنـــاصب الـــعـــلــيـــا لـــلــمـــصـــالح اخلــارجـــيـــة بــوزارة
الــصــنــاعـة واGــؤســســات الــصــغــيـرة واGــتــوســطــة وتــرقــيـة
االستثمار وشـروط االلتحاق بهذه اGناصب وكذا الزيادة

االستداللية اGرتبطة بها.

الفصل األولالفصل األول
قائمة اGناصب العلياقائمة اGناصب العليا

2 :   :  حتــدد قــائــمـة اGــنــاصـب الــعــلـيــا لــلــمــصــالح اGـادة اGـادة 
اخلـــارجـــيـــة بـــوزارة الـــصـــنـــاعـــة واGـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة

واGتوسطة وترقية االستثمارt كما يأتي :
tرئيس مصلحة -

- رئيس مكتب.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

: Xصالح من بGرؤساء ا Xادة 3  :  : يعGادة اGا
- اGــهــنــدســX الــرئـــيــســيــX في الــصــنــاعــة وتــرقــيــة
االسـتثـماراتt أو اGـتـصرفـX الرئـيـسيـtX على األقلt أو
رتبة معـادلةt اGرسمtX الذين يثبتون ثالث (3) سنوات

tمن األقدمية بصفة موظف
- مــــــهـــــنــــــدسـي الـــــدولــــــة في الــــــصــــــنـــــاعــــــة وتـــــرقــــــيـــــة
االســتــثــمـــارات أو اGــتــصــرفــtX أو رتــبـــة مــعــادلــةt الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

tالصفة
- اGـهــنـدســX الـتــطـبــيـقــيــX في الـصــنـاعــة وتـرقــيـة
االستثماراتt أو رتـبة معادلةt الذين يثبتون ثماني (8)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

 : Xكاتب من بGرؤساء ا Xادة 4 : : يعGادة اGا
- اGــهــنــدســX الــرئـــيــســيــX في الــصــنــاعــة وتــرقــيــة
االسـتثـماراتt أو اGـتـصرفـX الرئـيـسيـtX على األقلt أو

tXرسمGا tرتبة معادلة
- مــــــهـــــنــــــدسـي الـــــدولــــــة في الــــــصــــــنـــــاعــــــة وتـــــرقــــــيـــــة
االســتــثــمـــارات أو اGــتــصــرفــtX أو رتــبـــة مــعــادلــةt الــذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

tالصفة
- اGـهــنـدســX الـتــطـبــيـقــيــX في الـصــنـاعــة وتـرقــيـة
االسـتثماراتt أو رتـبة معـادلةt الذين يثـبتون خمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

اGــــادة اGــــادة 5 :   :  حتــــدد الــــزيـــادة االســــتـــداللــــيـــة اGــــرتـــبــــطـــة
بــاGـنــصــبــX الـعــالــيــtX رئــيس مــصـلــحــة ورئــيس مــكـتب

اGذكورين في اGادة 2 أعالهt وفقا للجدول اآلتي :

اGـــــرســــــومt بـــــقـــــرار من الــــــوزيـــــر اGـــــكـــــلـف بـــــالـــــصـــــنـــــاعـــــة
tـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارGـؤسـسـات الـصـغـيــرة واGوا
بـــــنـــــاء عــــــلى اقـــــتــــــراح من اGـــــديــــــر الـــــوالئي لــــــلـــــصـــــنـــــاعـــــة

واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار.

اGادة اGادة 7 : :  يجب أن ينتـمي اGوظفون الذين يشغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اGعنية.

اGادة اGادة 8 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــــزائـــر في 4 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية اGنصباناGنصبان
العاليانالعاليان

رئيس مصلحة
رئيس مكتب

الرقم االستدالليالرقم االستداللي اGستوىاGستوى

195

145

8

7

الفصل الرابعالفصل الرابع
Xإجراء التعيXإجراء التعي

tXالـــعــالــيــ XــنـــصــبــGفي ا Xــادة 6 : :  يــتم الـــتــعــيـــGــادة اGا
رئيس مصلحـة ورئيس مكتب اGنصوص عليهما في هذا

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وا9دينةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وا9دينة

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 27  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 10
مارس سنة مارس سنة t2013  يتضم يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعيةن إنشاء اللجنة القطاعية
لـلــصــفــقـات لــوزارة الــتــهـيــئــة الــعـمــرانــيــة والـبــيــئـةلـلــصــفــقـات لــوزارة الــتــهـيــئــة الــعـمــرانــيــة والـبــيــئـة

واGدينة.واGدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tدينةGإن وزير التهيئة العمرانية والبيئة وا
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
tتمّمGعـدّل واGا tتضـمّن تنظــيم الصفـقـات الـعمومــيةGوا

tادّة 142 مكرّر منهGال سيّما ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقـــا ألحــكــــام اGــادّة 142 مــكــــرّر
مـن اGـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اGـؤرّخ في 28 شـوّال
عــام 1431 اGــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة t2010 اGــعــدّل واGــتــمّم
واGــذكـور أعالهt تــنـشــأ جلـنــة قــطـاعــيـة لــلـصــفـقــات لـوزارة

التهيئة العمرانية والبيئة واGدينة.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 27  ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1434
اGوافق 10  مارس سنة 2013.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 27  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 10
مـارس سنة مـارس سنة t2013  يحـد يحـدّد تشكـيلة الـلجنـة القطـاعيةد تشكـيلة الـلجنـة القطـاعية
لـلــصــفــقـات لــوزارة الــتــهـيــئــة الــعـمــرانــيــة والـبــيــئـةلـلــصــفــقـات لــوزارة الــتــهـيــئــة الــعـمــرانــيــة والـبــيــئـة

واGدينة.واGدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 27 ربـيع الــثــاني عـام 1434
اGـوافق 10 مــارس سـنـة 2013 تـتــشـكّل الـلــجـنـة الـقــطـاعـيـة
tـدينةGلـلصـفقـات لوزارة الـتهـيئـة العـمرانـية والـبيـئة وا

من األعضاء اآلتية أسماؤهم :

�ثال وزير التهيئة العمرانية والبيئة واGدينة :�ثال وزير التهيئة العمرانية والبيئة واGدينة :
tرئيسا tالسيد خالد ححاد -

- السيد براهيم صغيريt نائبا للرئيس.
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�ثلو القطاع :�ثلو القطاع :
tعضوة tاآلنسة زهية بن خنوف -
tمستخلفا tالسيد محمد حفيص -

tعضوا tالسيد مجيد سعادة -
- السيدة سعاد جحاt مستخلفة.

�ثلو الوزير اGكل�ثلو الوزير اGكلّف باGاليف باGاليّة :ة :

- اGديرية العامة للمحاسبة :- اGديرية العامة للمحاسبة :
tعضوة tاآلنسة سهام لعشب -

- اآلنسة وسيلة بوسبعt مستخلفة.

- اGديرية العامة للميزانية :- اGديرية العامة للميزانية :
tعضوا tالسيد عمار حريدي -

- السيد مصطفى تابتيt مستخلفا.

�ثال الوزير اGكل�ثال الوزير اGكلّف بالتف بالتّجارة :جارة :
tعضوا tالسيد عيسى بكاي -

- السيد رابح بلحوتt مستخلفا.
تــتـــولى اآلنـســـة بــايـــة  حـمـــوثـــان عـضـــوة واآلنــســة
بــشـرى عــبـــد الـلـي مـســتــخـلــفــة أمـانــة الــلــجـنــة الــقـطــاعــيـة

للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واGدينة.

وزارة التجارةوزارة التجارة
يــونــيــو قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 4 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 24 يــونــيــو 
سـنـة سـنـة t2012  يـجـعل مـنـهج إحــصـاء األجـسـام الـدقـيـقـةt  يـجـعل مـنـهج إحــصـاء األجـسـام الـدقـيـقـة

اGعاد إنعاشها في اGاء إجباريا.اGعاد إنعاشها في اGاء إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التجارة
- �ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 05 - 12 اGــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اGــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

tتمّمGعدّل واGا tياهGتعلق باGوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اGـوافق 28 مـايـو

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة  2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واGــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشt اGــــعــــدل

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

t2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

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

tطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 و ا
- و�ـقـتــضى الـقـرار الـوزاري اGــشـتـرك اGـؤرخ فـي
22 ذي احلـجـة عام 1426 اGـوافق 22 يـنـايـر سـنة 2006 الـذي

يــحــدد نـــسب الــعــنـــاصــر الــتـي حتــتــويــهـــا اGــيــاه اGـــعــدنــيــة
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــيـــاه اGـــنـــبع وكـــذا شـــروط مـــعـــاجلـــتـــهـــا أو

tتمّمGعدّل واGا tسموح بهاGاإلضافات ا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واGـــتـــعــــلق بـــاGــــواصـــفـــات
tتمّمGعدل واGا tواد الغذائيةGيكروبيولوجية لبعض اGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGــوافق 30 يــنــايــر ســنــة t1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور
أعالهt يـهدف هـذا الـقـرار إلى جـعل منـهج إحـصـاء األجـسام

الدقيقة اGعاد إنعاشها في اGاء إجباريا.

اGــادةاGــادة 2 :  : من أجل إحـــصــاء األجــســـام الــدقــيـــقــة اGــعــاد
إنعاشها في اGـاءt فإن مخابر مـراقبة اجلودة وقمع الغش
واخملـابر اGـعتـمـدة لهـذا الـغرضt مـلزمـة بـاستـعـمال اGـنهج

اGبX في اGلحق اGرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اGـادة اGـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 4 شــعــبــان عــام 1433 اGــوافق 24
يونيو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق
منهج إحصاء األجسام الدقيقة اGعاد إنعاشها في اGاءمنهج إحصاء األجسام الدقيقة اGعاد إنعاشها في اGاء

يـحــدد هـذا اGـنــهج تـقــنـيـة إحــصـاء األجــسـام الـدقــيـقـة
اGـعـاد إنـعـاشــهـا اGـوجـودة فـي اGـاء بـحـسـاب اGــسـتـعـمـرات
اGتـشكـلة في وسط زرع مـغذي هالمي بـعد الـتحـضX في

الشروط الهوائية في درجة حرارة 36 مْ و22 م.ْ 
يهدف هذا اGنـهج إلى قياس فعاليـة طريقة التزويد
الــعــمــومي بــاGــاء الــصــالح لــلــشــرب وجــمــيع أنــواع اGــيـاه.
ويـطـبق بـصـفة خـاصـة لـتـحـلـيل اGـيـاه اGـوجـهـة لالسـتهالك
البشري �ا فيها اGياه اGعلبة واGياه اGعدنية الطبيعية.
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1. التعريف. التعريف

Gتطلبات هذا اGنهجt يطبق التعريف التالي :

األجسـام الدقـيقـة اGـعاد إنـعاشـها : األجسـام الدقـيقـة اGـعاد إنـعاشـها : جـميع الـبـكتـيـريا
الـهــوائـيــةt اخلـمــائـر أو الــعـفــنـيــاتt الــقـادرة عــلى تـشــكـيل
مـــســـتــعـــمــرات فـي الــوسـط احملــدد وفي شـــروط الـــتــجـــربــة

اGبينة أدناه.

2. اGبدأ. اGبدأ

تـزرع أحــجـام مـقـاســة من الـعـيــنـة أو من تـخــفـيـفـات
الــعــيــنـة بــاخلــلط في وسط الــزرع احملــدد واGـذاب فـي عـلب
بـتـري. حتـضن بعـض العـلب في 36 مْ Gـدة 44 سـا والـبعض

اآلخر في 22 مْ Gدة 68 ساعة.

حتـسب عدد الوحدات اGـشكلـة للمسـتعمرات (و م م)
في اGــــــلـــــيـــــلـــــتـــــر (مـــــلـل) من الــــــعـــــيـــــنـــــة انـــــطـالقـــــا من عـــــدد

اGستعمرات اGتشكلة في الوسط.

3. التجهيزات واألدوات الزجاجية. التجهيزات واألدوات الزجاجية

تـــــــــــتــــــــــمـــــــــــثـل األدوات اGــــــــــتـــــــــــداولــــــــــة فـي مـــــــــــخــــــــــبــــــــــر
اGيكروبيولوجيا في :

3 .  . 1  أجـــهـــزة لـــلـــتــعـــقـــيم بـــاحلـــرارة الــرطـــبـــة (جـــهــاز  أجـــهـــزة لـــلـــتــعـــقـــيم بـــاحلـــرارة الــرطـــبـــة (جـــهــاز
التعقيم) :التعقيم) :

3 .  . 2  جــــهــــاز الــــتــــحــــضـــX   جــــهــــاز الــــتــــحــــضـــX قـــــادر عــــلـى ضــــبـط درجــــة
tْاحلرارة في (36 + 2) م

3 .  . 3  جــــهــــاز الــــتــــحــــضـــX   جــــهــــاز الــــتــــحــــضـــX قـــــادر عــــلـى ضــــبـط درجــــة
tْاحلرارة في (22 + 2) م

3 .  . 4  عـــــــــــلـب بــــــــــتــــــــــري مـن الــــــــــزجــــــــــاج أو مـن مــــــــــادة  عـــــــــــلـب بــــــــــتــــــــــري مـن الــــــــــزجــــــــــاج أو مـن مــــــــــادة
tبالستيكية بالستيكية قطرها 90 ملم أو 100 ملم

3 .  . 5  حــمــام مـائيt   حــمــام مـائيt أو جـهــاز �ـاثـل قـادر عــلى ضـبط
tْدرجة احلرارة في (45 + 1) م

3 .  . 6  جــهـــاز حلـــســاب اGـــســـتــعـــمــراتt   جــهـــاز حلـــســاب اGـــســـتــعـــمــراتt مـــزود بـــنـــظــام
إضاءة فوق قاعدة سوداء.

4.  اقتطاع العينة.  اقتطاع العينة

تـــقــتـــطع عــيـــنــات اGـــاء طــبـــقــا لـــتــعـــلــيـــمــات اقـــتــطــاع
العينات واGعاجلة واحلفظ.

حتلل اGـيـاه في عـلب مـغلـقـة �ـا فيـهـا اGـياه اGـعـدنـية
الــطـبــيـعــيـة في مــدة ال تـتــجـاوز 12 ســا بـعــد الــتـعــلـيب مع
احملـــافـــظــة عـــلى درجـــة حـــرارتـــهــا في (5 + 3) مْ طـــوال هــذه

اGدة.

5. أوساط الزرع واخملففات. أوساط الزرع واخملففات

5 .  . 1  اGركبات األساسية  اGركبات األساسية

يـــســـــتــعــــمــل لـــتـــحــــضــــيـــر الــــوســط مـــركــــبــات
ذات نــــوعــــيـــة مــــتـــمـــــاثــــلــــة ومــــواد كــــيــــمــــيـــائــــيــة ذات
نـــــوعـــــيــــة تــــحـــــلــــــيـــــلـــــيــــة أو يـــــســــــتـــــعـــــــمـل وسط زرع
مــــــكــــــافىء كـــــــامــل مــــــجــــــفــف مــع اتــــبـــاع تــــعــــلــــيــــمـــات

اGصنّع.

يـســتـعـمل لـتـحـضـيـر الــوسطt اGـاء اGـقـطـر في جـهـاز
زجــاجي وخــال من اGــواد الــقـــادرة عــلى مــنع الــتــكــاثــر في

شروط التجربة.

مـالحــظـة : مـالحــظـة : يــســمح بــاســتـعــمــال مــواد كـيــمــيــائــيـة من
نـوعـيـات أخـرى بـشـرط أن يـثـبت بـأن لـهـا نـفس الـفـعـالـية

في التجربة.

5 .  . 2  اخملفف  اخملفف

إلجـراء التخفـيفاتt يسـتعمل مخـفف مركب أساسا
من البـبتون اGبـX في منهج اخلـطوط التوجـيهيـة العامة

إلحصاء األجسام الدقيقة في وسط الزرع.

5 .  . 3  هالم �ستخلص اخلميرة  هالم �ستخلص اخلميرة

تريبتون (ببتون الكازيtX بنكرياسي) ...... 6,0 غ

مستخلص اخلميرة مجفف......................... 3,0 غ

هالمt على شكل مسحوق أو قطع ....... 10 إلى 20 غ

(حسب قدرة التجمد)

ماء .................................................. 1000 ملل

تضـاف اGـكونـات أو الوسط الـكامل اجملـفف إلى اGاء
وتــذاب بـالــتـسـخــX. ويـضــبط الـعــامل الــهـيـدروجــيـني إذا

tْاقتضى األمر ليصبح بعد التعقيم 7,2 + 0,2 في 25 م

يـــوزع الــوسـط عــلى أحـــجــام تـــســاوي 15 مــلل إلى 20
مــــلل فـي أنــــابــــيب أو قــــارورات أو أوعـــــيــــة أخــــرى. حلــــفظ
أحجام أكبرt تـستعمل أوعيـة تصل سعتها 500 ملل. تعقم
فـي جـــهـــاز الــتـــعـــقـــيم (3 . 1) في (121 + 3) مْ Gــدة (15 + 1)

دقيقة.

لالسـتــعـمـالt يـذوب الـوسط ويـتــرك لـيـبـرد ويـحـفظ
في (45 + 1) مْ  بـواسـطة حـمـام مائي (3 . 5). ينـصح بـعدم
حـــفظ الـــوسـط أكـــثـــر من 4 ســــا في 45 ْ مt بـــعــــد هـــذه اGـــدة

يجب التخلص من الوسط.
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6. طريقة العملطريقة العمل

6 .  . 1  التحضير والزرع  التحضير والزرع

حتــضـر الـعـيـنــةt جتـرى الـتـخـفــيـفـات وتـزرع أوسـاط
الزرع حـسب مـنـهج اخلـطـوط التـوجـيـهـية الـعـامـة إلحـصاء

األجسام الدقيقة في وسط الزرع.

تستعمل طريـقة اإلدماج (منهج اخلطوط التوجيهية
العامة إلحصاء األجسام الدقيقة في وسط الزرع).

يـوضـع حـجم من الــعـيــنـة اGــأخـوذة لــلـتـجــربـة (أو من
تخـفـيفـاتـها) ال تـتـجاوز 2 مـلل في علـبـة بتـريt يـضاف 15
مـلل إلى 20 مـلل من الـوسط اGذاب (5 . 3) و�ـزج بـعـنـاية

بالدوران البطيء.

Xـدة بGيـتـرك الـوسط يـتـجـمد ويـجب أال تـتـجـاوز ا
وضع الــعـــيــنــة اGــأخـــوذة لــلــتـــجــربــة (أو من تـــخــفــيـــفــاتــهــا)
وإضـافـة الـوسط اGـذاب 15 دقـيـقـةt تـزرع عـلى األقل عـلـبـة

.Xفي كل درجة حرارة حتض

6 .  . 2  التحضX والفحص  التحضX والفحص
تـقــلب الــعـلب وحتــضن الــبـعـض مـنــهـا في (36 + 2) مْ
Gــــدة (44 + 4) ســــا. حتـــضـن الـــعــــلب األخــــرى في (22 + 2) مْ
Gـدة (68 + 4) سـا. تــفـحـص الـعــلب مـبــاشـرة بــعـد إخــراجـهـا
من جهـاز الـتـحضـX. وإذا تـعـذر ذلكt حتفظ في (5 + 3) مْ
وتـفحص في 48 سـا. تـستـبعـد كل عـلبـة ظـهر عـليـهـا تكـاثر

مختلط.

6 .  . 3  حساب اGستعمرات  حساب اGستعمرات
لكل درجة حرارة حتـضtX حسب اإلجـراءات اGبينة
في مـنـهج اخلـطــوط الـتـوجـيــهـيـة الـعـامــة إلحـصـاء األجـسـام
الـــدقـــيــقـــة في وسـط الــزرعt يـــحـــسب عـــدد اGـــســتـــعـــمــرات
اGــوجــودة في كل عــلــبــة ويـحــسب الــعــدد اGـقــدر لــلــوحـدات

اGشكلة للمستعمرات اGوجودة في 1 ملل من العينة.

7. التعبير عن النتائجالتعبير عن النتائج
يـعـبـر عن الـنتـائج عن طـريق عـدد الـوحدات اGـشـكـلة
لـلــمــسـتــعـمــرات في اGــلـيــلـتــر (و م م / مــلل) لـلــعــيـنــة لـكل

.Xدرجة حرارة التحض

وفي غــــيــــاب مــــســــتــــعــــمــــرات فـي الــــعــــلب اGــــزروعــــة
بـأحجـام العـينـة اGـأخوذة لـلتـجربـة غيـر اخملـففـةt يعـبر عن
الــنــتــيــجــة بـــأنــهــا غــيــر مــكـــتــشــفــة في واحـــد مــلــيــلــتــر. إذا
احــتـوت الـعـلب اGـزروعــة بـأكـبـر الـتــخـفـيـفـات اGــسـتـعـمـلـة
أكـثر من 300 مـسـتـعـمـرةt يـعـبر عـن النـتـائج عـلى شـكل >

300 أو كقيم تقريبية فقط.

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 5  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 17
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة t2013  يــــتــــضــــم يــــتــــضــــمّـن إنــــشــــاء الــــلــــجــــنــــةـن إنــــشــــاء الــــلــــجــــنــــة
الـوطــنـيــة لــتـحــضـيــر انـتــخـابــات هـيــئـات الــنـقــابـةالـوطــنـيــة لــتـحــضـيــر انـتــخـابــات هـيــئـات الــنـقــابـة

.XعماريGا Xالوطنية للمهندس.XعماريGا Xالوطنية للمهندس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tإن وزير السكن والعمران

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-293 اGؤرّخ
في 18 ربــــيع الـــثــــانـي عـــام 1417 اGــوافـق 2 ســـبـــتـــمـــبـــــر
سنـة 1996 الذي يحدّد كيفـيات تسيير الهـيئات النقابية

tXعماريGا Xللمهندس
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تـنـشـأ جلـنـة وطـنــيـة تـكـلّف بـتـحـضـيـر
Xوتـــنـــظـــيـم انـــتـــخـــابـــات هـــيـــئـــات الـــنـــقـــابـــة لـــلـــمـــهـــنـــدســـ
اGــعــمــاريــX عـــلـى اGـســتــــوى احملــــلي والــــوطـــنيt تـــدعى

فـي صلب النص "اللجنة".
اGاداGادّة ة 2 :  : تتكوّن اللجنة من األعضاء اآلتي ذكرهم :

السالسّيدات يدات :
tحسناء حجيلة -

tولودة خطابGفتيحة فكان ا -
tلطيفة والد عبد اللّه -

السالسّادة ادة :
tابراهيم عريوات -
tمسعود بضياف -

tاحسنت بن عيسى -
tعيسى بوقايلة -
tمعمر بورواق -

tمحند العربي بوتريد -
tحنفي حسان -

tمنصف كاليجي -
tعمر حلام -

tمحمد منصور بوختاش -
tمحمد العربي مرحوم -

- بدر الدين صادق.
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اGـاداGـادّة ة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 17 مارس سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزارة العمل والتشغيل والضمان وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعياالجتماعي

قـرار مؤرخ في رار مؤرخ في 2 رجب ع رجب عـام ام 1433 اG اGـوافق وافق 23 م مـايايـو سو سـنـة
t2012 يt يــــــــتــــــضــــــــمن سمن ســــــــحب اعحب اعــــــــتــــــمــــــــاد أعاد أعــــــوان اGوان اGــــــــراقراقــــــبــــــة

للضمان االجتماعي.للضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مــؤرخ في 2 رجب عــام 1433 اGــوافق
23 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــســــحب اعـــتـــمــــاد أعـــوان اGـــراقـــبـــة

للضمان االجتماعي اGذكورين في اجلدول اآلتي :

اGاداGادّة ة 3 : : تـنتـخب اللـجنـة رئيـسهـا من بX أعـضائـها
وتعد نظامها الداخلي.

4 : : تـــكــــــلّـف الـــلـــجـــنــــــة فـي إطـــــــار اGـــهـــمــــــة اGــاداGــادّة ة 
الـتي أسندت إليها �وجب هذا القرارt �ا يأتي :

- تـنــظـيـم انـعـقــــاد اجلـمــعــيــات الـعــامــة االنــتـخــابــيـة
عـــلى اGـــســتـــوى احملـــلي من أجل انـــتــخـــاب اجملـــالس احملــلـــيــة

tؤتمر الوطنيGواألعضاء الذين يجب حضورهم في ا

- تنـظـيم اGـؤتـمـر غـيـر الـعـادي االنـتـخابـي الذي يـتم
اســـــتـــــدعـــــاؤه في الــــــوقـت اGـــــنــــــاسبt مـن طـــــــرف وزيــــــر

السّـكن والعمران.

اGــاداGــادّة ة 5 : : تــســـخّــــر مـــديـــريــة اإلدارة الـــعـــامـــة لــوزارة
الــــســـكـن والـــعــــمـــران الــــوســــائل الالزمـــــة إلجنـــــاز اGـــهــــمــــة

اGوكلـة للجنة اGعيّنة أعالهt حسب احلـاجـة.

الهيئة اGستخدمةالهيئة اGستخدمةاللقباللقب واالسم واالسم 

زهرة سامية

Xجبلي حس

تاج الدين محمد

غدير بشير قويدر

شوقي محمد الصديق

بوزيد دحو نصيرة

تركي محمد

بونوة علي

حاج محمد عصام

بن عيسى بومدين

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

"

"

"

"

"

"

"

"

"

اجلزائر

قسنطينة

بشار

ورقلة

ورقلة

عX تموشنت

غليزان

اجللفة

إيليزي

سطيف

الواليةالوالية
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ال �ــكن أعــوان اGــراقــبــة اGــذكـوريـن أعالهt مــبــاشـرة
مهامـهم إال بعـد أداء اليـمX اGنـصوص عـليـها في اGادة 12
من اGرسـوم التنـفيذي رقم 05 - 130 اGؤرّخ في 15 ربيع
األول عـام 1426 اGـوافق 24 أبــريل ســنـة 2005 الــذي يــحـدد
شـــروط �ــارســـة أعـــوان اGــراقـــبــة لـــلــضـــمـــان االجــتـــمــاعي

وكيفيات اعتمادهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 26 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1433 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 11
نـوفـمبـر سـنة نـوفـمبـر سـنة t2012 يحـدد مـبـلغ الـزيـادة في مـعاشt يحـدد مـبـلغ الـزيـادة في مـعاش

التقاعد على الزوج اGكفول.التقاعد على الزوج اGكفول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان االجتماعي
- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83 - 12 اGــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلق

tادة 15 منهGال سيما ا tتمّمGعدّل واGا tبالتقاعد
- و�ــــقـــــتـــــضى اGـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17  شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبــتـمـبـر سـنـة

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

-  و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08 - 124
اGــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اGــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدّد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

tوالضمان االجتماعي
- و�ــقــتـــضـى الــقــرار اGــؤرّخ في 29 جــمــادى األولى
عــام 1432 اGــوافق 3 مـــايـــو ســـنــة 2011 الــذي يـــحـــدد مــبـــلغ

tكفولGالزيادة في معاش التقاعد على الزوج ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــحـــــدد مـــــبـــــلغ الـــــزيـــــادة فـي مـــــعــــاش
الـتــقـاعــد عـلى الـزوج اGــكـفــول بـألـفــX وخـمــسـمـائــة ديـنـار

(2500 د.ج) شهريا.

2 : : يــنـــشــر هــذا الــقــرار الــذي يــســري مــفــعــوله اGـاداGـادّة ة 
ابـتداء من أول نـوفمـبر سـنة 2012 في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 26  ذي احلــجــة عـام 1433 اGـوافق

11 نوفمبر سنة 2012.

الطيب لوحالطيب لوح

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 29 رجب عام  رجب عام 1433 اGوافق  اGوافق 19 يونيو سنة  يونيو سنة t2012 يتضمن اعتماد أعوان اGراقبة للضمان االجتماعي.t يتضمن اعتماد أعوان اGراقبة للضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1433 اGوافق 19 يونـيو سـنة 2012 يعتـمد أعـوان اGراقـبة لـلضـمان االجـتماعي
اGذكورون في اجلدول اآلتي :

سوق أهراس

عنابة

عنابة

عنابة

عنابة

تيسمسيلت

سعيدة

الوادي

الوالياتالوالياتالهيئات اGستخدمةالهيئات اGستخدمةاللقباللقب واالسمواالسم

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

"

"

"

"

"

"

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء

شايب راسو رضوان

مخلوف رضوان

ميهوب طارق

يوسفي جنوة

بوزريبة مراد

وزان بن عابد

Xآيت سعدي ياس

هبيتة الصادق
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وزارة الصيد البحري وا9وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا9وارد الصيدية

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 7 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 19
مـارس سنة مـارس سنة t2013 يعدt يعدّل ويـتمل ويـتمّم القرار اGؤرم القرار اGؤرّخ في خ في 4
جــــمــــادى األولى عــــام جــــمــــادى األولى عــــام 1431 اGــــوافق  اGــــوافق 19 أبــــريل ســــنــــة أبــــريل ســــنــــة
2010  الــذي يــؤسس حــصص صــيــد الــتــونــة احلــمــراء  الــذي يــؤسس حــصص صــيــد الــتــونــة احلــمــراء

بالـنسبـة للسفـن التي حتمل الـراية الوطـنية والتيبالـنسبـة للسفـن التي حتمل الـراية الوطـنية والتي
تـمارس في اGياه اخلـاضعة لـلقضاء الـوطني و يحددتـمارس في اGياه اخلـاضعة لـلقضاء الـوطني و يحدد

كيفيات توزيعها و تفعيلها.كيفيات توزيعها و تفعيلها.
ـــــــــــــــــــــ

tوارد الصيديةGإن وزير الصيد البحري و ا

- �ــــقــــتــــضـى اGــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم  2000 - 388
اGـؤرخ في 2 رمـضـان عام 1421 اGـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنة
2000 و اGـــتـــضـــمـن الـــتـــصـــديق عـــلى االتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة

للـمحافظـة على أسمـاك التونة بـاحمليط األطلـسيt اGوقعة
بـــريـــو دي جـــانـــيـــرو يـــوم  14 مـــايـــو ســـنـــة  t1966 اGـــعـــدلـــة
بـبــروتــوكـول بــاريس اGــعــتـمــد يـوم 10 يــولـيــو ســنـة 1984

t1992 عتمد يوم 5 يونيو سنةGوبروتوكول مدريد ا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 73 - 12 اGـؤرخ في 29 صـفر
عـام 1393 اGـوافق 3 أبــريل سـنـة  1973 واGـتــضـمن إحـداث

tتممGعدل و اGا tصلحة الوطنية حلراسة الشواطئGا

- و�قـتضى األمر رقم 76 - 80 اGؤرخ في 29 شوال
عــــام 1396 اGــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واGــــتــــضــــمن

tتممGعدل و اGا tالقانون البحري

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اGــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اGــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

 tائياتGتعلق بالصيد البحري و تربية اGوا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 09 - 01 اGـؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اGـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واGـتـضـمن قـانون

tادة 54 منهGالية التكميلي لسنة 2009! ال سيما اGا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و �ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 96 - 350
اGؤرخ في 6 جمـادى الثانـية عام 1417 اGوافق 19 أكـتوبر

tتعلق باإلدارة البحرية احملليةGسنة  1996 وا

- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 123
اGؤرخ في 7 ربيع األول عام 1421 اGوافق 10 يونـيو سنة
2000 الـــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــصـــيــــد الــــبــــحـــري

tوارد الصيديةGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 135
اGؤرخ في 28 صـفر عام  1422 اGوافق 22 مايـو سنة 2001
واGــتـضــمن إنــشـاء مــديــريـات لــلــصـيــد الــبـحــري و اGـوارد

tالصيدية في الواليات و تنظيمها و سيرها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 481
اGـؤرخ في 19 شـوال عـام 1424 اGـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة
2003 الـــــذي يــــحــــدد شــــروط �ــــارســــة الـــــصــــيــــد الــــبــــحــــري

tوكيفياتها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 102
اGــــؤرخ في 15 صــــفــــر عـــام 1426 اGــــوافق 26 مــــارس ســــنـــة
2005 الـــــذي يــــــحـــــدد الــــــنــــــظـــــام الــــــنـــــوعـي لـــــعـالقـــــات عــــــمل

اGـستـخـدمـX اGالحـX لسـفن الـنـقل الـبحـري أو الـتـجاري
tأو الصيد البحري

- و�قـتضى القرار اGؤرخ في  4 جمادى األولى عام
 1431 اGـوافق 19 أبــريل ســنـة 2010 الــذي يـؤسـس حـصص

صـيد التـونة احلـمراء بـالنسـبة لـلسـفن التي حتـمل الراية
الـــوطــنـــيــة والـــتي تــمـــارس في اGــيـــاه اخلــاضــعـــة لــلـــقــضــاء
الــوطــني و يــحــدد كـيــفــيــات تــوزيـعــهــا وتــفــعـيــلــهــاt اGــعـدّل

tتمّمGوا

يــقـرر ما يأتي :يــقـرر ما يأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى : يعـدّل هـذا القـرار ويتـمم بعض أحـكام
الــقــرار اGـؤرخ في 4 جــمــادى األولى عـام 1431 اGـوافق 19

أبريل سنة t2010 اGعدل واGتمم واGذكور أعاله.

اGــــادة اGــــادة 2 :  : تــــتـــمـم أحـــكــــام اGـــادة 2 مـــكـــرر مـن الـــقـــرار
اGــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اGــوافق 19 أبــريل
ســـنــة t2010 اGــعــدّل واGــتــمّم والــــمــذكـــور أعــاله وتـــحــرر

كما يأتي :

" اGادة 2 مكرر : ............ (بدون تغيير) ..............

حتدد اGواصفات التـقنية لسفن صـيد التونة اجملهزة
و اGعدة للصيد بـحبال الصنانير و الشباك الكيسية في

اGلحقX  3 و4  بهذا القرار".
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اGــادة اGــادة 3 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحــكـــام اGــادة  9 من الـــقــرار
اGــؤرخ في  4 جــمــادى األولى عــام 1431 اGــوافق 19 أبــريل
سـنة  t2010 الــمعـــدل والـمــتــمـّم واGذكـور أعـالهt وحترر

كما يأتي :

" اGادة 9 : ...................... مجهـزي كل سفن الصيد
بالشباك الكيسية ............................................"

اGادة اGادة 4 :  : تتـمم أحكام اGادة 13 من الـقرار اGؤرخ في
t2010 ــوافق 19 أبــريل ســنــةG4 جــمــادى األولى عــام 1431 ا

اGعدل و اGتمم واGذكور أعالهt و حترر كما يأتي :

" اGادة 13 : .................. (بدون تغيير) ..............
يــحــدد ®ــوذج دفــتــر الــصــيـــد الــبــحــري في اGــلــحق 5

بهذا القرار ".

اGــادة اGــادة 5 :  : تـــعــدل وتـــتـــمّـم أحـــكـــام اGــادة 13 مـــكــرر من
الــقــرار اGـؤرخ في 4 جــمــادى األولى عـام 1431 اGـوافق 19
أبـريل سـنة t2010 اGـعدل واGـتـمـم واGذكـور أعـالهt وحترر

كما يأتي :

"اGــــــادة 13 مــــــــكـــــــرر : .................. إدارة الــــــــصـــــــيـــــــد
البـحري الـتابع لـهـا ميـناء اإلنـزالt قبل أربع (4) سـاعات

على األقل من ساعة الوصول احملتملة ..............

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

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

- اGنطقة التي ² فيها القنص".

اGـادة Gـادة 6 :  : تــتـمـم أحـكــام الـقــرار اGـؤرخ في  4 جـمـادى
األولـى عـــام  1431 اGــــوافق 19 أبــــريل ســــنـــة t2010 اGـــعـــدل
واGتمم واGذكور أعالهt �ادة 13 مكرر 1 حترر كما يأتي :

"اGادة 13 مـكرّر 1 : يـجب على ربـان السـفيـنة إنزال
كــمـــيــات الـــتــونـــة احلــمـــراء اGــيـــتــة اGـــصــطـــادة في اGــوانئ

اGعينة لهذا الغرض.

مـوانئ اإلنـزال هي اآلتـيـة : مــيـنـاء اجلـزائـر ومـيـنـاء
عـنــابـة ومــيـنــاء بـجــايــة ومـيــنـاء شــرشـال ومــيـنــاء وهـران

وميناء تنس".

7 :  : تــعـدل وتــتــمّـم أحــكــام اGـادة  14 مـن الــقـرار اGـادة اGـادة 
اGـؤرخ في  4 جــمـادى األولى عـام 1431 اGـوافق  19 أبـريل
سـنة t2010 اGـعـــدل والــمـتـمّم والــمـذكـور أعــالهt وتــحرر

كما يأتي :

" اGادة 14 : ............... (بدون تغيير) .................
يـحدد ®ـوذج طـلب التـرخـيص بالـتحـويل في اGـلحق

6 بهذا القرار".

اGــادة اGــادة 8 :  : تـــعــدل وتـــتـــمّـم أحـــكـــام اGــادة 15 مـــكــرر من
الــقــرار اGـؤرخ في 4 جــمــادى األولى عـام 1431 اGـوافق 19
أبـريل سـنة t2010 اGـعدل واGـتـمّـم واGذكـور أعـالهt وحترر

كما يأتي :
" اGادة  15 مكرر : ............. (بدون تغيير) ..........
يـحدد ®وذج الـتصريح بـالتحـويل في اGلحق 7 بـهذا

القرار".
اGادة اGادة 9 :  : تعدل أحكام اGادة 19 من القرار اGؤرخ في
t2010 ـوافق 19 أبــريل سـنـةG4 جــمـادى األولى عـام  1431 ا

اGعدل و اGتمم واGذكور أعاله وحترر كما يأتي :
" اGـادة 19 : حتـدد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء الـلـجـنة

�وجب مقرر من الوزير اGكلف بالصيد البحري.
�ـكن الـلّـجنـة أن تـسـتـعtX عـنـد احلـاجـةt بـأي شخص

من شأنه تنويرها في أشغالها".  
اGـادة اGـادة 10 :  : تــعـدل وتــتــمّم أحــكــام اGـادة 23 مـن الــقـرار
اGــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اGــوافق 19 أبــريل
ســنــة t2010 اGـــعـدل واGــتـــمـم والــمــذكـور أعـالهt وحتـرر

كما يأتي :
" اGــــادة 23 : يــــرخص صــــيـــد الــــتــــونــــة احلـــمــــراء خالل

الفترات اآلتية :
- بـالنسـبة لـسفن الـصيد بـواسطـة حبال الـصنـانير
Xــمـتــدة بـGالـتـي يـفــوق طـولــهـا 24 مـتــرا : خالل الـفــتـرة ا

tأول يناير و31 مايو
- بــــالـــنــــســـبـــة لـــســـفـن الـــصـــيـــد بـــواســــطـــة الـــشـــبـــاك
الكيسية : خالل الفترة اGمتدة بX 26 مايو و24 يونيو".
اGـادة اGـادة 11 : : تــتـمـم أحـكــام الــقــراراGـؤرخ في 4 جـمـادى
األولى عـــام 1431 اGــوافـق 19 أبـــريل ســـنــة t2010 اGــعــدل
والـــــمــــتـــمم والــــمـــذكـــور أعـالهt �ــادة 23 مـــكـــررt حتــرر

كما يأتي :
"اGــادة 23 مـــكـــرر: يـــتم تـــوزيـع حـــصص الــــصـــيـــد مع
احـتـرام احلـصــة اخملـصـصـة لـلـجـزائــر في إطـار الـتـزامـاتـهـا

الدولية.
يــتم تــوزيع حـصص الــصــيـد بــالـنــسـبــة لـكل ســفـيــنـة
عــلى أســاس اGـــعــايــيــر الـــدنــيــا احملـــددة في اGــلــحق 8 بــهــذا

القرار".
اGـادة اGـادة 12 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434

اGوافق 19 مارس سنة 2013.
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
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- الطول األدنى
- احلمولة اإلجمالية (TJB) على األقل

- نظام التبريد

- قدرة غرفة التبريد

       15 متر

20

0° C : التبريد
- 18° C :التجميد

- 60° C : فرطGالتجميد ا

20 م3 على األقل

اGلحقاGلحق 3
اGواصفات التقنية لسفينة صيد التونة مجهزة للصيد بحبال الصنانيراGواصفات التقنية لسفينة صيد التونة مجهزة للصيد بحبال الصنانير

1 / - السفينة / - السفينة

- محول اجتاه اخليط
- ملف اخليط
- قاذف اخليط

- ملفات الكوابل الدقيقة

01

01

01

02 على األقل

2 / - أجهزة حتريك حبال الصنار / - أجهزة حتريك حبال الصنار

- اخليط األم أحادي الفتيل قطره 3 � على األقل
- اخليط األم مربوط بفتيل قطره 4 � على األقل

- عدد الصنانير
Mustad صنانير التونة من نوع -

- شصوص من نوع ياباني
- الطوافات الوسيطة

- عوامات مرسلة

طوله 60 كلم على األقل

300 على األقل

0/14  0/15   أو0/16

3,6 � على األقل

قـطرها 160 � عـلى األقلt يـتوقف الـعـدد على عـدد الـصنـانـير
اGستعملة

توضع بعد كل 30 طوافة وسيطة

3 / - آلة الصيد / - آلة الصيد

4 / - جهاز اGساعدة في عملية الصيد البحري / - جهاز اGساعدة في عملية الصيد البحري

GPS واقع الدوليGمستقبل نظام حتديد ا -
- الرادار

BLU أو VHF راديو تردد عال جدا -
- مسبار كاشف بالصوت

- مستقبل خرائط األرصاد اجلوية
- مقياس حرارة السطح

- مستقبل جهاز حتديد وجهة اGوجة

01

01

01

01

01

01

01
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- الهيكــل
- السرعة الدنيـا

- االستقاللية الدنيا للسفينة
- العدد األدنى للطاقم

من األفضل أن يكون من معدن صلب
12 عقدة 

7 أيام
15

اGلحقاGلحق 4
اGواصفات التقنية لسفينة صيد التونة مجهزة للصيد بالشباك الكيسيةاGواصفات التقنية لسفينة صيد التونة مجهزة للصيد بالشباك الكيسية

1 / - السفينة / - السفينة

- زورق جرار :
* الطول األدنى
* القوة الدنيــــا

-   02 قوة القبضة :
* القـوة الدنيـا
* الفتحة الدنيا

6 أمتار
220 حصان

150 حصان

50 سم

2 / - أجهزة حتريك آالت الصيد البحري / - أجهزة حتريك آالت الصيد البحري

- العدد األدنى من القواعد األسطوانية
- أدنى قطر للكابل

- الكابل اGوجه
- القوة الدنيا للمرفع

-  منصبة
-  مشبك للحلقات

-  مقعد

02

من 20 إلى 22 �
ينبغي أن يشغل آليا

400 حصان

عدد البكرات 2 على األقل
01 على األقل

 واقع باGيسرة في اجلسر العلوي

3 / - مـرافع (مرفع الشبكة الكيسيـة) / - مـرافع (مرفع الشبكة الكيسيـة)

4 / - آالت الصيد البحري / - آالت الصيد البحري

- اGزالق :
* الطــــول
* القطــــــر

- الشبكة الكيسية :
* الطـول األدنى

* حجم عX الشبكة
* طول السقوط
* عدد الفتائل

2340 م على األقل

� 22,6

1500 م

50 � على األقل

210 م

120 على األقل 

5 / - وسائل االتصال / - وسائل االتصال

- هاتف

6 / - استكشاف أسراب التونة / - استكشاف أسراب التونة

- منظار مهني

- سونار

زوج
 ذو بعد يسـاوي  1,5 كلم على األقل
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5 ا%لحق

الشعبية الد*قراطية اجلزائرية اجلمهورية

الصيدية وا%وارد البحري الصيد وزارة

احلمراء التونة صيد دفتر

.................................... : الوصول وموانىء تواريخ .............................................. : ا%غادرة وموانىء تاريخ ................................. : الربان وعنوان اسم

االقتضاء) (عند لها ا%وجه ا%زرعة ورقم اسم .......................... : CICTA رقم ............................ : التسجيل رقم ......................................... : السفينة اسم

تاريخ

العملية

اليوم /

طول

اآللة

Hع حجم
الشبكة
(كيسية)

عدد
الصنانير
(احلبل)

ا%وقع
من البحري
الشباك رمي
اليوم /

ا%وقع
من البحري
الشباك سحب

اليوم /

موقع

ا%الحة

الفاو رمز

للنوع

الوزن

اإلجمالي

بالكيلوغرام

عدد

القطع/

اليوم

قياس وسائل
(التقدير/ الوزن
Wم على الوزن

السفينة)

(FAO) الفاو رمز
PS : الكيسية الشبكة - LL الصنانير حبال - : الصيد آالت .
SWO: سيف أبو سمك - BFT احلمراء التونة - : األنواع .

الكمية

احملولة

بالكيلوغرام

عدد

القطع

احملولة

ا%الحظ السفينةتوقيع ربان توقيع



6 ا%لحق

الشعبية الد*قراطية اجلزائرية اجلمهورية

الصيدية وا%وارد البحري الصيد وزارة

احلمراء التونة بتحويل الترخيص طلب

ا%الحظ السفينةتوقيع ربان توقيع التاريخ:...............................

السفينة اسم

CICTA التسجيل رقم

للتحويل ا%قدرة الساعة

حتويلها الواجب احلمراء التونة كمية تقدير

التحويل فيه يتم الذي ا%وقع حول معلومات

........................................... القاطرة رقم ........................................... القاطرة اسم

عليها التعرف Hلتمك األقفاص أرقام

ا%قطورة األقفاص عدد

للقاطرة CICTA تسجيل رقم

إليه ا%وجه القفص أو وا%زرعة ا%يناء

العرض خط الطول خط

2
1
/العدد

جلزائريّة
جمهوريّةا

سميّةلل
جلريدةالرّ

ا
هـ

1
4
3
4
عام

جمادىالثانية
1
2
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2
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2
1
/العدد

جلزائريّة
جمهوريّةا

سميّةلل
جلريدةالرّ

ا
3
2

هـ
1
4
3
4
عام

جمادىالثانية
1
2

م
2
0
1
3
سنة

أبريل
2
3

7 ا%لحق

الشعبية الد*قراطية اجلزائرية اجلمهورية

الصيدية وا%وارد البحري الصيد وزارة

بالتحويل التصريح

ا%الحظ السفينةتوقيع ربان توقيع ......................................: التاريخ

الوثيقة: رقم

الصيد: سفينة اسم
النداء: رمز

الراية:
الراية: بلد حتويل رخصة رقم

:CICTA التسجيل رقم
الصيد: دفتر رقم

Hللتسم ا%وجهة احلية احلمراء التونة حتويل -1

التحويل: عن معلومات -2
/٫... ... / ... التاريخ

العينات: عدد
(للتوضيح): آخر األحشاء منزوع كامل حي ا%نتوج: نوع

بواسطة الصيد مؤسسة الصيد/متعامل سفينة ربان وتوقيع اسم
ا%زرعة: الثابتة/متعامل الصيد شباك

األخرى التحويالت -3
/٫... ... / ... التاريخ

القاطرة اسم
الراية: بلد التحويل رخصة رقم

/٫... ... / ... التاريخ
القاطرة اسم

الراية: بلد التحويل رخصة رقم
/٫... ... / ... التاريخ

القاطرة: اسم
الراية: بلد التحويل رخصة رقم

الصيد شباك بواسطة الصيد مؤسسة اسم
الثابتة:

: CICTA التسجيل رقم

القاطرة: اسم
النداء: رمز

الراية:
: CICTA التسجيل رقم

اخلارجي: التعريف

: لها ا%وجه ا%زرعة اسم
: CICTA التسجيل رقم

: القفص رقم

: الطول خط : العرض خط : ا%يناء : ا%وقع أو ا%كان
: األنواع

الناقل). qاحملول qالقاطرة) ا%ستقبلة السفينة ربان وتوقيع والتوقيعاسم CICTA رقم qHا%الحظ أسماء

: الطول خط : العرض خط : ا%يناء : ا%وقع أو ا%كان
: النداء رمز

: اخلارجي التعريف

: الطول خط : العرض خط : ا%يناء : ا%وقع أو ا%كان
: النداء رمز

: اخلارجي التعريف
: الطول خط : العرض خط : ا%يناء : ا%وقع أو ا%كان

: النداء رمز
: اخلارجي التعريف

: :الراية CICTA التسجيل رقم
: ا%ستقبلة السفينة ربان وتوقيع اسم

: الراية
: ا%ستقبلة السفينة ربان وتوقيع اسم

: :الراية CICTA التسجيل رقم

: ا%ستقبلة السفينة ربان وتوقيع اسم

: CICTA التسجيل رقم

CICTA بالتحويل التصريح

2
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- سفينة الصيد بالشباك الكيسية طولها يفوق 40 مترا

- سفينة الصيد بالشباك الكيسية طولها ب: 24 و 40 مترا

- سفينة الصيد بالشباك الكيسية طولها أقل من 24 مترا

- سفينة الصيد بحبال الصنانير طولها يفوق 40 مترا

- سفينة الصيد بحبال الصنانير طولها ب: 24 و 40 مترا

- سفينة الصيد بحبال الصنانير طولها أقل من 24 مترا

70,66

49,78

33,68

25

5,68

5

اDلحقاDلحق 8
اDعايير الدنيا اخلاصة بتوزيع احلصص على كل سفينةاDعايير الدنيا اخلاصة بتوزيع احلصص على كل سفينة

أحسن نسب القنص احملددة من طرف أحسن نسب القنص احملددة من طرف CICTA (طن) (طن)نوع السفينةنوع السفينة
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