
العدد العدد 25
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

األحد األحد 2 رجب  رجب عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



2 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 225
12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مــرســوم رئــاسيّ رقم 13- 121 مـؤرّخ في 22 جــمــادى األولـى عـام 1434 اGـوافق 3 أبــريـل ســنـة q2013 يــتــضـمّن الــتّــصـديـق عـلى
qاجلمـهورية اجلزائـرية الد�قـراطية الـشعبيـة واالحتاد األوروبي في مجال الـتعاون الـعلمي والتـكنولوجي Xاالتفـاق ب
اGوقّع باجلزائر في 19 مارس سنة 2012..........................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقــم 13 - 173 مؤرخ في 14 جمادى الـثانية عام 1434 اGوافـق 25 أبريـل سنة q2013 يتمم اGـرسوم الرئاسي
رقم 11-133 اGؤرخ في 17 ربيع الثـاني عــام 1432 اGوافق 22 مارس سنة 2011  واGتعلق بجهاز القرض اGصغر.......
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقــم 13 - 174 مـــؤرخ في 18 جـــمــادى الـــثـــانــيـــة عــام 1434 اGـــوافـق 29 أبــريـل ســنــة q2013 يــتـــمم اGـــرســوم
التـنفيـذي رقم 04 - 15 اGؤرخ في 29  ذي القـعدة عام 1424 اGوافق 22 ينـايـر سنــة 2004  الـذي يحــدد شــروط اإلعانـة
اGقـدمـة للمستـفيديـن من القرض اGصغر ومسـتواهـا......................................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 13 - 175 مـــؤرخ في 18 جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1434 اGـــوافـق 29 أبــريـل ســنـة q2013 يـــعـــــدل و يــتـــمـم
اGــرســــوم الـتـنــفـيـــــذي رقــم 05-414 اGــؤرخ فـي 22 رمـضــان عــام 1426 اGــوافق 25  أكــتـوبـــر سـنـة 2005 الـذي يـحـدد
كيفيات تسييـر حسـاب التخصيص اخلاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض اGصغر".......

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 - 176 مـؤرّخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافـق 30 أبـريـل سـنة q2013 يـحـدد شـروط �ـارسة
نشاطات إنتاج اGزلقات وتخزينها وتوزيعها باجلملة وجتديد الزيوت اGستعملة..................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 -  177 مؤرّخ في 24 جـمادى الـثانـية عام 1434 اGوافـق 5 مايـو سنة q2013 يعـدل اGرسـوم التـنفـيذي
رقـم 01 - 112 اGـــــؤرّخ فـي 11 صــفـــر عـــام 1422 الـــمـــوافق 5 مـــايـــو ســـنـــة 2001 الــــذي يــحـــدد نـــــسـب ومــبـــالغ أتـــاوى
اGـالحة اجلوية وكيفيات توزيعها...................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 -  178 مؤرّخ في 24 جـمادى الـثانـية عام 1434 اGوافـق 5 مايـو سنة q2013 يعـدل اGرسـوم التـنفـيذي
رقـــم 04 - 108 اGــــــؤرّخ فـي 23 صــفــــــر عــام 1425 الـــمــوافــق 13 أبــريـل ســـنــة 2004 الــــذي يــحــــدد خــصــــائص وشــروط
تــســلــيم وجتــديـــــد شــهـادة قــابــلــيــــــة اGالحــــــــة ورخــصـــــة الـــمــــــرور الــوطــنــيــــــة لـلــطــائـــــــرات اGــقــيــــدة فـي الـســجل
اجلزائري لترقيم الطيران............................................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقـم 13 - 179 مـؤرّخ في 24 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1434 اGـوافـق 5 مـايـو سـنـة q2013  يـعـدل ويــتـمم اGـرسـوم
الـــتــنــفــــيــذي رقــم 12-241 اGــــؤرخ فـي 14 رجـب عـــام 1433 اGـــوافــق 4 يـــونــيـــو ســنـــة 2012 واGـــتــضـــمن إنـــشــاء جـــامــعــة
البويرة......................................................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 180 مـؤرّخ في 24 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافـق 5 مـايـو سـنة q2013 يـتضـمن إنـشـاء مـكـتـبات
رئيسية للمطالعة العمومية.........................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 181 مـؤرّخ في 24  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافـق 5 مـايـو سـنة q2013  يـتضـمن إحـداث مـسرح
جهوي �ستغا�...........................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1434 اGـوافق 18 أبـريـل سـنـة q2013 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـــــام نــائب مــديـر
برئاسة اجلمهوريّة.....................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 18 أبريل سنة q2013 يتضمّن إنـهاء مهام رئيس قسم الوثائق
ومعاجلة اإلعالم باGعهد الوطني للدّراسات االستراتيجية الشاملـة....................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثانـية عام 1434 اGوافق 18 أبريـل سنة q2013 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـكلـفX بـالتفـتيش
في اGفتشية العامة للماليّة بوزارة اGاليّة.....................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثانـية عام 1434 اGوافق 18 أبريـل سنة q2013 يتـضمّن إنـهاء مهـام مديـر أمالك الدولة
في والية قسنطينة....................................................................................................................................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 25 2 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ
12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثـانيـة عام 1434 اGـوافق 18 أبريـل سنة q2013 يتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـكـلّف بالـتـفـتيش
في اGفتشية اجلهوية للمفتشية العامة للماليّة �ستغا�.................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1434 اGـوافق 18 أبـريـل سـنـة q2013 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام مــديــر بـرمــجـة
ومتابعة اGيزانية في والية غـردايـة.............................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثانـية عام 1434 اGوافق 18 أبريـل سنة q2013 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
اGوارد اGائية............................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 18 أبريل سنة q2013 يتضمّن إنهـاء مهام مدير تسيير اGوارد
اGالية واGادية بوزارة التربـية الوطنية.......................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 7  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1434 اGـوافق 18 أبـريـل سـنـة q2013 يـتـضـمّن تـعـيــX مـديـري بـعـثـتـX في
اGفتشية العامة للمالية بـوزارة اGالية.........................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7  جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1434 اGـــوافق 18 أبــريـل ســنـة q2013 يــتــضــمّن تــعــيــX اGــفــتـش اجلــهـــوي
للمفتشــية العامـة للمالـية بسـيدي بلعباس..................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق 18 أبـريـل سـنة q2013 يتـضـمّن تـعـيX مـديـر تـرقيـة وتـطـوير
وسائل اإلجناز بوزارة اGوارد اGائية............................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 18 أبريل سنة q2013 يـتضمّن تعيـX مدير األشغال الـعمومية
في والية إيليزي........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اGـوافق 18 أبـريـل سـنة q2013 يــتـضـمّن تـعـيـX مـفـتـشـX بـاGـفـتـشـيـة
الـعــامـة لــنـشــاطـات الــبـريــد واGـواصالت الــســلـكــيـة والالســلـكــيـة وتــكـنــولـوجــيــات اإلعالم واالتـصــال في وزارة الـبــريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال..................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434 اGـوافق 18 أبــريـل ســنـة q2013 يــتــضــمّن تــعــيـX مــديــر لــلــدّراسـات
والبحث باجمللس الدستوري........................................................................................................................
مـرســـــــوم رئـاســــيّ مـــــــــؤرّخ في 7  جـمــــــادى الـثـانـيــــــة عــــــام 1434 اGـوافــــــق 18 أبـريـــــــل سـنـــــــة q2013 يـتـضــــــمّن
تــعـــــــــيـــX مــديـــــــر الـــدّراســـــات اإلحــصـــائــيـــــــة والـــنــمـــذجــــــة والــتـــلــخــيـص بــاجملــلــــــس الـــوطـــــــني االقـــتــصـــــــادي
واالجتماعي..............................................................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قراران وزاريـان مـشتـركان مـؤرخان في 5 جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 17 مارس سـنة q2013 يـتـضمـنـان جتديـد انـتداب
.................................................Xدائمت Xعسكريت Xلدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيسي محكمت Xقاضي

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 17 رمـضـان عـام 1433 اGـوافق 5  غـشـت سـنة q2012 يـعـدل الـقـرار الـوزاري اGـشـتـرك اGـؤرخ
في 7 ربـيع الـثـاني عام  1431 اGـوافق 23 مـارس سـنـة 2010 الـذي يـحدد تـعـداد مـنـاصب الـشغل وتـصـنـيـفهـا ومـدة الـعـقد
اخلــــــــاص بــاألعــــــوان الـعــامــلــX فـــــي نــشـاطــــــات احلــفـــظ أو الــصــيـانـــــــة أو اخلــدمــــــات عــلى مــســـتــــوى اGــديــريـات
اجلهوية و الوالئية للتجارة...........................................................................................................................

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1433 اGوافق 9 أكتـوبر سنة q2012 يعدّل القـرار الوزاري اGشترك اGؤرخ
في 10 جـمـادى األولـى عام  1430 اGـوافق 5 مـايـو سـنة 2009 الـذي يـحـدّد تـعـداد مـنـاصب الـشـغل وتـصـنـيـفـهـا ومـدة الـعـقد
اخلـاص بــاألعــوان الـعــامــلـX في نــشــاطـات احلــفظ أو الــصـيــانــة أو اخلـدمــات بــعـنــوان اإلدارة اGــركـزيــة في وزارة الــعـمل
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ رقم  رقم 13-121  مــــــؤر  مــــــؤرّخ في خ في 22 جــــــمــــــادى جــــــمــــــادى
q2013 ــــــــوافق 3 أبـــــــــريل ســــــــنــــــــة  أبـــــــــريل ســــــــنــــــــةGــــــــوافق  اGاألولـى عـــــــام األولـى عـــــــام 1434 ا
يــتــضــميــتــضــمّـن الــتـن الــتّــصــديق عــلى االتــفــاق بــX اجلــمــهــوريــةــصــديق عــلى االتــفــاق بــX اجلــمــهــوريــة
اجلـزائرية الـد�قراطيـة الشعـبية واالحتاد األوروبياجلـزائرية الـد�قراطيـة الشعـبية واالحتاد األوروبي
qفـي مــجـــال الـــتــعـــاون الـــعـــلــمـي والــتـــكـــنـــولــوجـــــــيqفـي مــجـــال الـــتــعـــاون الـــعـــلــمـي والــتـــكـــنـــولــوجـــــــي

اGوقــاGوقــّع باجلزائـر فـي ع باجلزائـر فـي 19 مارس سنة  مارس سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة

qبناء على تقرير وزير الشّؤون اخلارجيّة -

qادّة 77-11 منهGال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبـــــعــــد االطّـالع عـــــلى االتـــــفـــــاق بــــX اجلـــــمـــــهـــــوريــــة
اجلـزائــريــة الــد�ـقـراطـــيـة الــشـعــبــيــة واالحتـــاد األوروبي
فـي مـــجــــال الـــتــــعـــاون الــــعـــلــــمي والـــتــــكـــنــــولـــوجـيq اGـــوقّع

q2012 باجلزائر في 19 مارس سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يـصـدّق عــلى االتـفـاق بــX اجلـمـهـوريـة
اجلـزائــريــة الــد�ـقـراطـــيـة الــشـعــبــيــة واالحتـــاد األوروبي
فـي مـــجــــال الـــتــــعـــاون الــــعـــلــــمي والـــتــــكـــنــــولـــوجـيq اGـــوقّع
باجلزائر في 19 مارس سنة q2012 وينـشـــر فـي اجلـريدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

اGـاداGـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 3 أبريل سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقاتفاق

بX اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةبX اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

واالحتاد األوروبيواالحتاد األوروبي

في مجال التعاون العلمي والتكنولوجيفي مجال التعاون العلمي والتكنولوجي

إنّ اجلـمــهــوريـة اجلــزائـريــة الــد�ـقــراطــيـة الــشــعـبــيـة
qمن جهة ("شار إليها أدناه بـ"اجلزائرGا)

واالحتـــاد األوروبي (اGــــشـــار إلـــيـه أدنـــاه بـ"االحتـــاد")
qمن جهـة أخـرى

q"Xشار إليهما أدناه بـ"الطرفGوا

- اعــتــبـارا مــنــهـمــا لألهــمــيـة الــتي يــكـتــســيـهــا الــعـلم
والــتـكـنـولـوجــيـا في الـتـنـمـــيـة االقـتـصـاديــة واالجـتـمـاعـيـة
لـــكال الــطــــرفــqX ولـــلــمــرجـــع اGــشـــــار إلــــيه في اGــادة 51
مـن االتــــفــــاق األورو - اGــــتــــوســــطي الــــقــــاضي بــــتــــأســــيس
qاجملــمـوعــــة األوروبــــيــة ودولــهــــا األعــضــــاء Xشــراكــــة بــ
qواجلمـهوريـة اجلزائـرية الـد�قـراطيـة الشـعبـية qمـن جهـة
من جـهـــة أخــــرىq والـذي دخــل حـيّــز الـتّـنـفــيـذ في الـفــاحت

q2005 من سبتمبر سنة

- واعــتـبــارا مــنــهــمـا لــلــســيــاسـة األوروبــيــة لــلــجـوار
واســتـراتـيـجـيــة االحتــاد الـهـادفـــة إلى تـــوطــيـد الـعالقــات

qمـع الدول اجملـاورة

- واعتبـارا منـهمـا لكـون االحتاد واجلـزائر قـد شرعا
في إجنــاز أنـــشــطـــة الــبـــحث والـــتــنـــمــيـــة الــتـــكــنـــولــوجـــيــة
والــعـــرض في مــخــتــلف اجملــاالت ذات االهــتــمــام اGــشــتــرك
وأنه ســيـكــون من مــصـلــحــتـهــمــا اGـتــبـادلــة أن يــشـارك كل
طــرف مــنــهـمــا في أنــشــطـــة الـبــحث والــتــنــمـيــة لــلــطـــرف

qثلGعاملة باGعلى أساس ا qاآلخــر

- ورغبـة منـهما في وضــع إطـار للـتعــاون الـرسمي
في مـجـال الـبـحث الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي الـذي سـيسـمح
بـتـوسـيـع نـشـاطـات الــتـعـاون وتــكـثـيــفـهـا في اجملـاالت ذات
االهتمـام اGشتـركq وتشـجيع تطـبيق نـتائج هذا الـتعاون
qXصالح االقتصادية واالجتماعية للطرفGا يتوافق وا�

- ورغـبة مـنـهمـا في فـتح الفـضـاء األوروبي للـبحث
qلــصــالح الــبــلــدان الــتي ال تــنــتــمي إلى االحتــاد األ وروبي

qتوسطية الشريكةGوخاصة منها البلدان ا

اتفقا على مـا يأتي :اتفقا على مـا يأتي :

اGاداGادّة األولىة األولى

النطاق واGبادىءالنطاق واGبادىء

1 - يــقـــوم الـــطـــرفـــان بــتـــشـــجـــيع أنـــشــطـــة الـــتـــعــاون
وتطـويـرهـا وتـسـهـيلـهـا بـX االحتـاد واجلـزائـر في مـجاالت
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ذات االهــتــمــام اGــشــتـرك حــيـث يــقــومــان بــنــشــاطـات ذات
الصلة �جال العلم والتنمية التكنولوجية.

2 - تنجز أنشطة التعاون باحترام اGبادىء اآلتية :

أ) تـــرقـــيـــة مــجـــتـــمـع اGــعـــرفـــة لـــتـــحـــفـــيـــز الـــتـــنـــمـــيــة
qXاالقتصادية واالجتماعية لكال الطرف

ب) االنــتـفــاع اGـتــبــادل اGـبــني عــلى أسـاس الــتـوازن
qاإلجمالي لالمتيازات

ج) االطالع اGـــــــتــــــبـــــــــادل عــــــلـى أنــــــشـــــــطــــــة الــــــبـــــــرامج
ومـشـاريع الـبـحث والـتـنـمـيـة الـتـكـنـولـوجـيـة الـتي يـقـــوم

qبها الطـرفـان

د) الـــتـــبــــادل فـي الــــوقت اGـــنـــــاسبq لــلـــمـــعــلـــومــات
qالتي من شأنها أن تسهل أنشطة التعاون

هـ) الــــتـــبـــــــادل واحلــــمــــايـــــــة اGــــنــــاســـبــــــX حلــــقـــــوق
qلكــية الفكـريـةGا

و) اGـشـاركة والـتـمويـل وفقـا لألحـكام والـتـنظـيـمات
.Xعمول بها من قبل الطرفGا

اGاداGادّة ة 2

كيفيات التعاونكيفيات التعاون

qـعـنـويـونG1 - يـشـارك األشـخــاص الـطـبـيـعــيـون أو ا
اخلـــــاضــــعــــــون لـــــلـــــقـــــانـــــون اخلـــــاصّ أو الـــــقــــــانـــــــون الـــــعـــــامّ
واGـــقـــيـــمـــــون بـــاجلــــزائــــرq والــــذين يـــعـــتــــبــــرون هـــيـــئــــات
قـــانــونـــيــة بـــاGــعــنـى الــــوارد في اGـــلــحـق qI في نــشــاطــات
الــتـعــــاون غـيـــر اGــبـاشـــرة لـلـــبـرنـــامج - اإلطـــار لالحتـــاد
من أجــل أنـــشـــطـــة الـــبــحـث والــتـــنـــمـــيـــة الـــتــكـــنـــولـــوجـــيــة
والـعـــرض (اGشـار إلـيه أدناه "الـبـرنامج - اإلطـار")q وفـقا
لـلـكـيـفـيـــات والــشـــروط اGـعـمـــول بـهـــا أو اGـشـــار إلـيـهــا

.IIو I XلحقGفي ا

الــهــيــئــات الــقـــانــونــيــة اGــقــيــمــة في الــدول األعــضــاء
لالحتـــــادq عــلى الــنـــحــــو احملـــــدد فـي اGــلــحــق qI تــشـــــارك
فـي برامج ومـشاريع الـبحث اجلـزائريـة حول مـوضوعات
تــــتــــمـــــاثـل ومــــوضـــــوعـــــات الــــبـــــرنـــــامـج - اإلطــــــار وفــــقـــــا
لـلـكـيـفـيــات والــشـــروط اGـعـمـــول بـهـــا أو اGـشـــار إلـيـهـــا

.IIو I XلحقGفي ا

2 - كما �كن أن يتخذ التعاون األشكال اآلتية :

أ) نـــقـــاشـــات مـــنــتـــظـــمـــة حـــول تــوجـــهـــات وأولـــويــات

الـســيــاسـات والــتــوقـعــات في مــجــال الـبــحث في اجلــزائـر
qوفي االحتـاد

qب) نقاشات حول التعاون والتطورات واآلفاق

ج) تـــوفـــيـــر مـــعـــلــومـــاتq فـي الــوقـت اGـــنــاسـب حــول
qتـنفيـذ برامج ومشـاريع البحث في اجلـزائر وفي االحتاد

qنجزة في إطار هذا االتفاقGوحول نتائج األعمال ا

qد) اجتماعات مشتركة

XــــــهـــــنـــــدســـــGوا Xهـ) زيـــــارات وتــــــبـــــادل الـــــبــــــاحـــــثـــــ
qا في ذلك ألغراض التكوين� qXوالتقني

و) تـبادل واستعـمال مشتـرك للتجـهيزات واGعدات
qوخدمات االختبار

ز) اتــــصـــــاالت بـــــX رؤســــاء الـــــبــــرامـج أو اGــــشـــــاريع
qاخلاصة باجلزائر وباالحتاد

ح) مـشـاركـة خـبــراء في األيـام الـدراسـيـة والـنـدوات
qوورشات العمل

ط) تبادل مـعلـومات حـول اGمـارسات والـتشـريعات
والـتـنـظـيـمـات والـبـرامج ذات الـصـلـة بـالـتـعاون فـي إطار

qهـذا االتفـاق

ي) تـــــــكــــــويـن فـي مـــــــجــــــال الـــــــبـــــــحـث والــــــتـــــــنـــــــمـــــــيــــــة
qالتكنولوجية

ك) اطالع مـتبادل على اGـعلومات العـلمية والـتقنية
qفي إطار التعاون الذي ينظمه هذا االتفاق

ل) كل كيـفية أخـرى يتم اعـتمادهـا من طرف اللـجنة
اGـشــتـركــة لـلــتـعــاون الـعــلـمـي والـتــكـنــولـوجي بــX االحتـاد
األوروبي واجلـزائـرq اGـنـصوص عـلـيـهـا في اGادة q4 والـتي
تـعـتـبر مـطـابـقـة للـسـيـاسـات واإلجراءات اGـعـمـول بـها من

qXقبل الطرف

م) دعم تـثــمـX نــتــائج الـبــحث وتــطـويــر اGـؤســسـات
qعارف اجلديدة واالبتكارGبتكرة قصد ترقية نشر اGا

ن) مــســاعــدة تـســيــيــر الــبــحث الــعــلـمـي ودعم إنــشـاء
qنظام معلوماتي حول البحث

س) دراســة إمــكـــانــيــات الــتـــعــاون في مـــجــال إنــشــاء
اGـــشـــاتـل واحلـــاضـــنـــات واGـــؤســـســـات الـــنـــاشـــئـــةq وإنـــشـــاء
مراكــز البحثq ال سيّماq من خالل برامج أوروبية أخرى

qغير البرنامج - اإلطار
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ع) تــــــرقــــــــيـــــة الــــــتـــــعــــــــــاون مــن خـالل مـــــشـــــــاريــــع
qالبـحث والتطـويـر

qف) اطالع على الهياكل القاعدية للبحث

ص) إمــكـــانــــيـة الــتــمــويـــل اGــشـتــــرك والــتــنــســـيق
فـي نشاطات البحث.

اGاداGادّة ة 3

تعزيز التعاونتعزيز التعاون

يـــــبـــــذل الـــــطــــرفـــــان قـــــصــــارى جـــــهـــــدهـــــمــــاq فـي إطــــار
تشريعاتهمـا اGعمول بهاq لتسـهيل حرية التنقل واإلقامة
لــلـبــاحــثــX اGــشــاركــX في األنــشــطــة الــتي يــحــكــمــهــا هـذا
االتــفــاقq وكــذا عـــبــور احلــدود بــالــنـــســبــة لــلــســـلع اGــوجــهــة

لغرض االستعمال في هذه األنشطة.

اGاداGادّة ة 4

إدارة االتفاقإدارة االتفاق

اللجنة اGشتركة للتعاون العلمي والتكنولوجياللجنة اGشتركة للتعاون العلمي والتكنولوجي

بX االحتاد األوروبي واجلزائربX االحتاد األوروبي واجلزائر

1 - تـــنــســـيق وتـــســـهـــيل الـــنـــشـــاطـــات في إطـــار هــذا
االتفـاقq تـضمـنه وزارة التـعـليم الـعالي والـبـحث العـلمي
بــالـــنــســـبــة لــلـــجــزائــر واGـــفــوضـــيــة األوروبــيـــة بــالــنـــســبــة
لالحتـادq بــصـفـتــهـمـا عــونـX تـنــفـيـذيــX لـلـطــرفـX (اGـشـار

.("Xالتنفيذي Xإليهما أدناه بـ"العون

2 - يــشــكـل الــعــونــان الــتـــنــفــيــذيــان جلـــنــة مــشــتــركــة
تسمى "الـلجنة اGـشتركة لـلتعاون الـعلمي والتـكنولوجي
بـــــX االحتــــاد األوروبي واجلـــــزائــــر (اGــــشــــار إلـــــيــــهــــا أدنــــاه

بـ"اللجنة اGشتركة")q والتي تتمثل وظائفها في :

qأ) ضــمــان وتــقــيــيم ودراســــة تــنــفــيــذ هـــذا االتــفــــاق
Xــا يــأخــذ بــعــ� qوكــذا تــعـــديل مــلــحــقـــاته أو تــبــني أخـــرى
االعـــتــبــار الــتــطــورات احلـــاصــلــة في الــســيـــاســة الــعــلــمــيــة
لــــــلـــــطـــــرفـــــqX مـن خـالل تـــــطـــــبـــــيـقq كل طــــــرفq إلجـــــراءاته

qقررة لهذه الغايةGالداخلية ا

ب) الــتـــحــديـــدq ســـنــويـــاq لــلـــقـــطــاعـــات الــهـــامـــة الــتي
ينـبـغي تـطويـر الـتـعاون فـيـهـا وحتـسيـنهq والـنـظر في أي

qإجراء �كن اتخاذه لهذه الغاية

ج) دراســــة مـــــنــــتــــظــــمــــة لــــلـــــتــــوجــــهــــات واألولــــويــــات
اGـسـتـقـبـلـيـة اخلـاصـة بـالـسـيـاسـات والـتـوقـعـات في مـجـال
البحث في اجلـزائر وفي االحتادq فضال عن آفـاق التعاون

qستقبلي في إطار هذا االتفاقGا

د) صــيــاغــة تــوصــيــات إلى الــطــرفــqX فــيــمــا يــتــعــلق
بـتـنــفـيـذ هــذا االتـفـاقq ال ســيّـمـاq حتــديـد واقـتــراح أنـشـطـة
q2 ـادةGــشـار إلـيـهــا في الـفـقـرة 2 من اGإضـافــيـة إلى تـلك ا
وكــذا اتـخـاذ تـدابــيـر مـلــمـوسـة لــتـحـسـX االطـالع اGـتـبـادل

q1 ادةGنصوص عليه في الفقرة 2 من اGا

هـ) الـــقـــيــام عـــنـــد احلــاجـــةq بـــتــعـــديالت تـــقـــنــيـــة لـــهــذا
االتــــفــــاقq مع مــــراعــــاة اإلجــــراءات الــــداخــــلـــيــــة اGــــتــــعــــلــــقـــة

.Xصادقة لكال الطرفGبا

Xـشـكـلــة من �ـثـلـGا qـشـتــركـةG3 - تـتــبـنى الـلـجــنـة ا
عن األعوان التنفيذيqX نظامها الداخلي.

 4 - جتـتـمـع الـلـجـنـة اGـشــتـركـة عـادة مـرة واحـدة في

الــســنـةq بــالــتـنــاوب في االحتــاد وفي اجلــزائــر. تــعـقــد عــنـد
الضرورةq اجتماعـات استثنائية كـلما بدا األمر ضروريا
وبــاالتـفـاق بـX الــطـرفـX. تــبـلغ اسـتــنـتـاجــات وتـوصـيـات
الــلــجـنــة اGــشـتــركــة إلى جلــنــة الـشــراكــة لالتــفـاق األورو -
اGـــتـــوســـطـي الـــقـــاضي بـــتـــأســـيـس شـــراكـــة بـــX اجملـــمـــوعـــة
األوروبــــيــــة ودولـــــهــــا األعــــضـــــاء من جـــــهــــةq واجلــــمـــــهــــوريــــة

اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةq من جهة أخـرى.

اGاداGادّة ة 5

التمويلالتمويل

تـتم اGـشــاركــات في أنـشــطـــة الـبـحث الــتي تـنـجـــز
في إطـار هــذا االتـفـــاق وفـقـا لــلـشــروط اGـنـصــوص عـلـيـهـا
في اGـلحق qI وتـخضع لألحـكام الـتشـريعـية والـتنـظيـمات
والـسـيــاســـات وشـــروط تـنــفــيـذ الــبـــرامج اGـعــمـول بـهـــا

.Xفي إقليم كل من الطرف

إذا قـدم طـرف دعمـا مـالـيا ذا صـلـة بـأنـشطـة الـتـعاون
غيـر اGـبـاشرةG qـشـاركي الـطرف اآلخـرq فـإن كل اإلعـانات
واGـسـاهــمـات اGـالـيـة أو غــيـرهـا الـتي يـتـم دفـعـهـاq في هـذا
اإلطــارq تــكــون مـــعــفــاة من الــرســوم واحلـــقـــوق اجلــمــركــيــة
وفــقــا لـلــتـشــريع والـتـنــظـيم اGــعـمـول بــهـمـا فـي إقـلـيم كـل
طــــــــرف فـي الــــــــوقت الــــــــذي ¦ّ فــــــــيـه دفع هــــــــذه اإلعــــــــانـــــــات

واGساهمات اGالية أو غيرها.

اGاداGادّة ة 6

نشر واستعمال النتائج واGعلوماتنشر واستعمال النتائج واGعلومات

يـــخـــضع نـــشـــر واســـتـــعـــمـــال الـــنـــتـــائج واGـــعـــلـــومـــات
اGكـتسبة و/ أو اGـتبادلـة وتسيـير ومنح و�ـارسة حقوق
اGلـكيـة الفـكريـة الـناجتـة عن نشـاطات الـبحث الـتي شرع
فـيـها بـعنـوان هـذا االتفـاق إلى الـشروط اGـنصـوص عـليـها

.II لحقGفي ا
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اGاداGادّة ة 7

أحكام نهائيةأحكام نهائية

1 - يــشــكل اGـــلــحــقــان I وII جـــزءا ال يــتــجــزأ من هــذا
االتـــفــــاق. تــــتم تــــســـويـــة اGــــســـائل واخلـالفـــــات اGـــتــــعـــلـــقــــة
بـتـفـسيـر أو تـنـفـيـذ هـذا االتـفـاقq �ـوجب اتـفــاق مـشـترك

.Xالطـرف Xب

2 - يـدخل هـذا االتـفـاق حـيّـز الـتّنـفـيـذ عـنـدمـا يـخـطر
الطرفان بعضـهما البعض باستكمال اإلجراءات الداخلية
الــــضــــروريــــة إلبــــرامه. ريــــثــــمــــا يــــســــتــــكــــمـالن اإلجـــراءات
اGــذكــورةq يــطــبـق الــطــرفــان هــذا االتــفــاق بــصــفــة مــؤقــتــة

�جرد التوقيع عليه.

اتــفـق بــصـــورة مــتـــبــادلـــة أنه في حـــالــة إخـــطــار أحــد
qالـطـرف اآلخـر بــعـدم رغـبـتـه في إبـرام االتـفـاق Xالـطـرفــ
فــــإن اGـــــشــــاريـع واألنـــــشــــطـــــة الـــــتي انـــــطــــلـــــقت خـالل مــــدة
الـتــطـبــيق اGــؤقت والـتـي ال تـزال قــيـد اإلجنــاز حلـظــة هـذا
اإلخـطـارq يتـم االسـتـمـرار في إجنـازهـا إلى غـايـة إتـمـامـها

نهائيا حسب الشروط اGذكورة في هذا االتفاق.

3 - �ــكـن لــكـــل من الــطـــرفــX نــقض هـــذا االتــفــــاق
في أي وقـتq من خـالل إشــــعـــــار مــــســـــبق مـــــدته ســـــتــــة (6)
أشـهـر. وتـسـتـمـر اGــشــاريع واألنـشـطــة طـور اإلجنـاز عـنـد
نــــقض هـــذا االتـــفـــاق إلـى غـــايـــة إتـــمـــامــــهـــا وفـق الـــشـــروط

اGذكـورة في هذا االتفـاق.

4 - يــظـل هــذا االتـفــاق ســاريــا بـعــد الــفـتــرة األولـــيـة
إلى غـــايـــة قـــيـــام أحـــد الـــطــرفـــX بـــإشـــعـــار الـــطـــرف اآلخــر
كـتـابـيــا بـنـيـتـه في نـقـضه. فـي هـذه احلـالـةq يــلـغى سـريـان

هذا االتفاق بعد ستة (6) أشهر من استالم هذا اإلشعار.

5 - في حــالــة قــرار أحــد الــطــرفــX تــعــديل الــبــرامج
واGشاريع البحثية اخلاصة به واGشار إليها في الفقرة 1
من اGادة q1 فعلى العون الـتنفيذي لهذا الطرف أن يشعر
نــــظـــــيــــره مـن الــــطـــــرف اآلخــــر بــــاحملـــــتــــوى الـــــدقــــيـق لــــهــــذه
qادةGـقـتضـيـات الفـقرة 3 من هـذه اG التـعـديالت. استـثـناء
فــإنه �ــكن نــقض هــذا االتــفــاق في إطــار الــشــروط احملـددة
بــاتـفـاق مـشـتــركq إذا أشـعـر أحـد الـطــرفـX الـطـرف اآلخـر
بــنــيـته في نــقض هــذا االتـفــاقq في أجل مــدته شـهــر واحـد

(1) بعد إقرار التعديالت اGذكورة في هذه الفقرة.

6 - يـــطـــبـق هـــذا االتـــفـــاقq مـن جـــهــــةq فـي األقـــــالــــيم
الـــتـي تـــطـــبـق فـــيـــهــــا اGـــعـــاهــــدات حـــول االحتــــاد األوروبي
وحــــول ســــيــــر عــــمـل االحتــــاد األوروبي وحــــسب الــــشــــروط

اGـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في اGـــعــاهـــدات اGـــذكـــورةq ومن جـــهــة
أخــرىq في إقــلـــيم اجلــمـــهــوريــة اجلــزائـــريــة الــد�ـــقــراطــيــة
الـــشـــعـــبـــــيـــة. هـــذا احلـــكـم ال يـــقـــصـي نـــشـــاطـــات الـــتـــعــــاون
اGـنـجــزة في أعـالي الـبـحـار أو في الـفـضـاء أو عـلى إقـلـيم

دول أخرى وفقا للقانون الدولي.

وإثــــبــــاتــــا لـــــذلكq قــــــام اGــــوقــــعــــــان أدنــــــاهq اخملـــوالن
قـــانـــونـــا لـــهـــذا الــغـــرض من قـــبـل اجلــمـــهـــوريـــة اجلـــزائـــريــة
qالـــد�ــــقـــراطـــيــــة الـــشـــعــــبـــيــــة ومن قـــبـل االحتـــاد األوروبي

بالتوقيع على هذا االتفـاق.

حــــرّر فـي نـــســـخـــتــــX بـــاجلـــــزائـــرq يــــوم 19 مــارس
سـنـة q2012 بـالــلـغــات الـعــربـيــة واإلسـبــانـيــة واإلسـتــونـيـة
واألGـــانــــيــــة واإلجنــــلـــيــــزيــــة واإليـــطــــالــــيـــة والــــبــــرتـــغــــالــــيـــة
والــبـــلــغـــاريـــة والــبـــولـــونــيـــة والـــتــشـــيـــكــيـــة والـــدا©ــركـــيــة
والــرومــانـيــة والـســلـوفــاكـيــة والـســلـوفــيـنــيـة والــسـويــديـة
والـــفـــرنـــســيـــة والـــفــنـــلـــنــديـــة والالتـــيـــفـــيــة والـــلـــيــتـــوانـــيــة
واGـالطـية واجملريـة والهـولنـدية والـيونـانيةq لـكل من هذه

النصوص نفس احلجية القانونية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

I لحقGلحق اGا

كيفيات وشروط مشاركـة الهيئات القانونيةكيفيات وشروط مشاركـة الهيئات القانونية

اGقيمة بالدول األعضاء في االحتاد وباجلزائراGقيمة بالدول األعضاء في االحتاد وباجلزائر

ألغــــراض هــــذا االتــــفــــاقq نــــعــــني �ــــصــــطــــلـح "هــــيــــئـــة
qقـانـونـيـة" كـل شـخص طـبـيـعي أو شــخص مـعـنـوي مـشـكل
طـبـقـا لــلـقـانـون الـوطـني اخلـاص �ــكـان إقـامـته أو لـقـانـون
االحتاد أو القانون الدوليq يـتمتع بالشخصـية القانونية
وله بـاسـمه الـشـخـصي أهـلـيـة الـتـمـتع بـاحلـقـوق وااللـتزام

بالواجبات مهما كان نوعها.

I - كيفيات وشــروط مشاركـة الهيـئات القانـونـية - كيفيات وشــروط مشاركـة الهيـئات القانـونـية
اGــــقـــيــــمـــــة بـــاجلــــــزائـــر فـي الـــنــــشـــاطــــات غـــيــــر اGـــبــــاشـــرةاGــــقـــيــــمـــــة بـــاجلــــــزائـــر فـي الـــنــــشـــاطــــات غـــيــــر اGـــبــــاشـــرة

للبـرنـامج - اإلطـارللبـرنـامج - اإلطـار

1 - تـخــضع مــشـاركـة الــهـيــئـات الــقـانــونـيــة اGـقــيـمـة
باجلزائر في النـشاطات غير اGباشرة للبرنامج - اإلطار
إلى الـــشــروط الـــتي حــددهـــا الــبـــرGــان األوروبـي واجملــلس

وفقا للمادة G 183عاهدة سير عمل االحتاد األوروبي.

2 - �ـــــكن أن يــــــقـــــدم االحتــــــاد تـــــمـــــويـال لـــــلـــــهــــــيـــــئـــــات
الــقـانـونــيـة اGـقــيـمـة بــاجلـزائـر واGـشــاركـة في الــنـشـاطـات
غـيـر اGبـاشـرةq اGـذكـورة في الـنـقـطة q1 حـسب الـكـيـفـيات
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والـشـروط اGنـصـوص عـلـيـها فـي القـرار (ات) اGـعـتـمد (ة)
مـن طـرف الــبــرGــان األوروبي واجملــلسq وفـقــا لــلــمـادة 183
Gــــــعـــــــــاهــــــدة ســـــــيـــــــر عــــــمـــل االحتـــــــــاد األوروبـيq ووفــــــقـــــــا
لــــلـــتـــنـــظــــــيم اGـــالي لـالحتـــاد واألحـــكـــــام األخـــــرى لـــقـــانـــون

االحتــاد اGعمول بها.

3 - إن إجراء عـملـيات الـرقـابة والـتدقـيق من طرف
اGــفـــوضــيـــة األوروبــيـــة أو مــجـــلس احملــاســـبــة األوروبي أو
حتت ســلــطــة هــاتــX اGــؤســســتــqX يــتـعــX أن يــنص عــلــيه
سـواء ضـمن اتـفــاقـيـة إعـانـةq أو ضـمـن عـقـد يـبـرمه االحتـاد
مع هيـئة قـانونيـة مقـيمـة باجلـزائر بهـدف القـيام بـنشاط
غـــيــر مـــبــاشـــرq أو ضــمـن الــقـــــرار اGــتـــعــلـق �ــنح اإلعـــانـــة

واحملدد من طرف االحتـاد.

فـي إطـار روح الـتـعــاون واGـصـلــحـة اGـتـبــادلـةq تـقـوم
السلطات اخملتصة اجلزائريةq في قدر اإلمكان وفي حدود
اGــــعــــقــــولq �ـــنـح كــــامل اGــــســــاعــــدة الــــتي �ــــكـن أن تــــكـــون
ضـروريــة أو مـفــيـدة إلجنــاز عـمــلـيــات الـرقـابــة والـتــدقـيق

وكذا إجراءات االسترداد اGذكورة أعاله.

II - كيفيات وشــروط مشاركـة الهيـئات القانونية - كيفيات وشــروط مشاركـة الهيـئات القانونية

اGـقيـمـة بـالدول األعـضـاء في االحتاد في بـرامج ومـشاريعاGـقيـمـة بـالدول األعـضـاء في االحتاد في بـرامج ومـشاريع
البحث اجلـزائريـةالبحث اجلـزائريـة

qمـــقــيــمـــة بــاالحتــاد q1 - �ـــكن لــكــل هــيــئـــة قــانــونـــيــة
أنــشــئت وفــقــا لــلــقــانــون الـوطــنـي إلحــدى الــدول األعــضـاء
بــاالحتــــــادq أو �ــقــتــضى قــــانـــــون االحتـــــــاد أن تــشــــارك
فـي مــشــاريع أو بــرامـج الــبـحـث والــتــطـويــر فـي اجلــزائـر

بالتعاون مع هيئات قانونية جزائرية.

2 - تــخــضع حــقـوق وواجــبــات الـهــيــئـات الــقــانـونــيـة
اGــقـــيــمـــة بـــاالحتــاد والـــتي تـــشــارك فـي مــشـــاريع الـــبــحث
اجلـزائرية في إطار بـرامج البحث والتـطوير والكـيفيات
والـشــروط اGـطـبـقــة في تـقـدª وتــقـيـيم االقــتـراحـات وكـذا
Xلــــلــــقــــوانــــ qــــشــــاريـعGمــــنح وإبــــرام الـــــصــــفــــقــــات لـــــهــــذه ا
والــتـنــظــيـمــات والــتـوجــيــهـات احلــكــومـيــة لــلـجــزائــر الـتي
تــنـظم تــنـفـيــذ بـرامج الــبـحث والـتــطـويــرq واGـطـبــقـة عـلى
الــهــيـئــات الــقــانـونــيــة اجلـزائــريــة والــتي تــضـمـن مـعــامــلـة
Xاالعـتــبـار طـبـيـعـة الــتـعـاون الـقـائم بـ Xتـأخـذ بـعـ qعـادلــة

اجلزائر واالحتاد في هذا اجملال.

يـخضع تمويل الهـيئات القـانونية اGقـيـمـة باالحتاد
واGــشـاركـــة في مــشـــاريـع الــبـحث اجلــــزائــريـــة في إطـار
بـــرامج الـــبـــحث والـــتــطـــويـــرq لـــلــقـــوانـــX والـــتــنـــظـــيـــمــات

والـتوجـيـهـــات احلـكـومــيـة لـلـجــــزائــر التي تـنـظم تـنـفـيذ
الـبــرامج اGــذكـــورة واGـطــبـقـــة عـلى الــهـيــئـات الــقـانــونـيـة

غير اجلـزائرية.

III - معلومات خاصة بإمكانيات اGشاركة - معلومات خاصة بإمكانيات اGشاركة

تـــقـــوم اجلـــزائــــر واGـــفـــوضـــيـــة األوروبــــيـــةq بـــإيـــصـــال
مــعــلــومـات بــشــكل مــنــتــظم حـــول الــبــرامج طــور اإلجنـــاز
وعن إمــكــانــيــات اGــشــاركــة لــفــائـدة الــهــيــئــات الــقــانــونــيـة

.Xقيمة في كل من الطرفGا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

II لحقGلحق اGا

مبادىء منح حقوق اGلكية الفكريةمبادىء منح حقوق اGلكية الفكرية

I - مجال التطبيق - مجال التطبيق

ألغـــراض هـــذا االتـــفـــاقq نــــعـــني �ـــصـــطــــلح "اGـــلـــكـــيـــة
الـفــكـريـة" اGــفـهــوم الـوارد في اGـادة 2 من اتــفـاقـيــة إنـشـاء
اGنـظمة العاGيـة للملكيـة الفكريةq اGوقـعة في ستوكهولم

بتاريخ 14 يوليو سنة 1967.

ألغـــراض هــذا االتـــفـــاقq نــعـــني �ـــصــطـــلح "اGـــعــارف"
الــنـــتــائجq �ـــا في ذلك اGـــعــلـــومــاتq الـــتي �ــكـن أن تــكــون
مـــــحـــــمـــــيـــــة أو الq فـــــضال عـن حـــــقـــــوق اGـــــؤلف أو احلـــــقـــــوق
اGــرتــبـطــة بـاGــعـلــومـات اGــذكـورةq والــنــاجـمــة عن طـلب أو
إصدار بـراءات االختـراع والتـصـاميم وشـهادات األصـناف
الـنـبـاتـيـةq وكــذا شهـادات احلـمـايــة الـتـكـمـيـلـيـة أو غـيـرهـا

من أشكال احلماية اGماثلة.

II - حقـوق اGـلكــيـة الفكـــريـة للـهيئــات القانــونـية - حقـوق اGـلكــيـة الفكـــريـة للـهيئــات القانــونـية

للطرفX اGشاركX في نشاطات التعاون غير اGباشرةللطرفX اGشاركX في نشاطات التعاون غير اGباشرة

1 - يــــســـــهــــر كـل طــــــرف عــــلـى أن تــــكــــــون مـــــعــــاجلــــــة
احلـقوق وااللـتـزامات اGـتـعلـقـة باGـلكـيـة الفـكـرية لـلـهيـئات
الـقـانـونـيــة اGـقـيـمــة في إقـلـيم الـطــرف اآلخــر واGـشـاركـــة
في نــشــاطـات الــتــعــاون غـيــر اGــبــاشـرة الــتي جتــرى وفــقـا
لـــهــــذا االتـــفــــاقq وكـــذا احلــــقـــوق وااللــــتـــزامــــات اGـــرتــــبـــطـــة
Xمــــطـــــابـــــقــــة لـــــلــــقـــــوانــــ qـــــشــــاركـــــةGالــــنـــــاجــــمـــــة عن هـــــذه ا
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات واالتـــفـــاقـــيــــات الـــدولـــيـــة اGـــطـــبـــقـــة عـــلى
الـــطــــرفـــqX �ـــا في ذلـكq االتـــفـــاق بـــشــــأن جـــوانب حـــقـــوق
اGـلكــيـة الفـكــريـة اGتـصـلـة بـالـتجــارةq اGـلحق 1 ج التـفاق
مـــراكش إلنــشـــــاء مـــنــظـــمــة الـــتـــجــــارة الـــعــاGـــيـــةq وثــيـــقــة
بــاريس اGــؤرّخــة في 24 يــولــيــو ســنـة G 1971ــعــاهــدة بــرن
حلــــمــــايــــة اGـــصــــنــــفــــات األدبــــيـــة والــــفــــنــــيـــةq وكــــذا وثــــيــــقـــة
ســتــوكــهــولم اGــؤرّخـة في 14 يــولـيــو ســنـة 1967 التـفــاقــيـة

باريس حلماية اGلكية الصناعية.
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2 - يــــتـــــعــــX عــــلى كـل طــــرف الــــســــهـــــر عــــلى ضــــمــــان
اســتــفــــادة مــشـــــاركي الــطــــرف اآلخــــر بــنــفس اGــعــامــلــــة
الـتي يــحـضى بـهـا مـشــاركـوه في نـشـاطــات الـتـعـاون غـيـر
اGــبـاشـرةq فــيـمـا يــخص اGـلــكـيـة الــفـكـريــةq وذلك في إطـار
qـشـاركـة اخلـاصـة بـكـل بـرنامـج أو مـشـروع بـحثGقـواعـد ا

أو قوانينه أو تنظيماته اGعمول بها.

Xلكية الفكرية للطرفGحقوق ا - Xلكية الفكرية للطرفGحقوق ا - III

1 - مـــــا لـم يــــوجــــد اتــــفـــــاق بــــX الــــطــــرفـــX يــــقــــضي
بــخالف ذلكq فـــإنه تــطــبق الـــقــواعــد اآلتــيـــة عــلى اGــعــارف
الــتـي يـنــتــجــهــا الــطــرفـان خـالل األنـشــطــة اGــنــجــزةq وفــقـا

للمادة 2 من هذا االتفـاق :

أ) تـعــد هـذه اGــعـارف مــلـكــيـة الــطـرف الــذي أنـتــجـهـا.
عـنــدمــا يـســتـحــــيل حتــــديـــد قـــدر مــشـاركــــة كــل طـــرف
في إنـتـاج هـذه اGـعــارفq تــعـد عـنـدهــا مـلــكـــيـة مـشـتـركـــة

qXالطـرف Xب

ب) �ـنح الـطــرف الـذي يـتـمـتع �ـلـكـيـة هـذه اGـعـارف
للطـرف اآلخر حـقوق الوصـول إليـها قصـد إجناز األنـشطة
اGــشـار إلـيــهـا في اGـادة 2 من هــذا االتـفـاق. ال يــتم تـقـاضي

أي إتاوة Gنح حقوق الوصول إلى اGعارف.

2 - ما لم يـوجد اتـفاق بـX الـطرفـX يقـضي بخالف
ذلـكq فـإنـه تـطــبق الــقــواعـد اآلتــيــة عــلى اGــؤلـفــات األدبــيـة

: Xذات الطابع العلمي للطرف

أ) عـــنــــدمـــا يــــقـــوم أحــــد الـــطـــرفــــX بـــنــــشـــر بــــيـــانـــات
ومـعـلــومـات ونـتـائج تـقـنـيـة وعـلــمـيـة نـاجـمـة عن األنـشـطـة
اGــــنـــجــــزة في إطــــار هـــذا االتــــفـــاق عــــلى مــــســــتـــوى اجملالت
واGـقـاالت والـتـقـاريــر والـكـتبq فـضال عن وثـائق الـفـيـديـو
والــبـرمــجــيـاتq فــإنه �ــنح لـلــطــرف اآلخـر رخــصــة عـاGــيـة
غيـر حـصـرية وال رجـعـة فـيهـا ومـعـفـاة من كل اGسـتـحـقات
قـصــد تـرجــمـة هـذه اGــؤلـفــات ونـســخـهــا واالقـتــبـاس مــنـهـا

qوإيصالها ونشرها للعموم

ب) يـــــــجـب أن حتـــــــمل جـــــــمـــــــيـع نـــــــسـخ الـــــــبـــــــيـــــــانــــــات
واGـــعــلـــومــات احملـــمـــيــة �ــــوجب حـــقـــوق اGــؤلـفq واGــعـــدة
قــصــد الـــنــشــر لــلـــعــمــوم والـــتي أنــتــجـت طــبــقـــا لــلــشــروط
qXؤلفGـؤلف أو اGاسم ا qـنصوص علـيها في هـذا القسمGا
إال في حـالــة رفض مـؤلف مــا صـراحـة الـكــشف عن اسـمه.
يـــجب أن حتـــمــل كــل نـــســخـــــة وبـــشــكـــل واضـــح إشــــارة

إلى الدعم اGشترك الذي قدمه الطرفان.

3 - مـــــا لـم يـــوجـــــد اتــــفـــــاق بــــX الــــطــــرفـــX يــــقــــضي
بـخالف ذلكq فـإنه تــطـبق الـقـواعـد اآلتـيــة عـلى اGـعـلـومـات

: Xالسـريـة للطـرف

أ) عـــنـــد إيــصـــال اGـــعـــلـــومــات اGـــتـــعـــلـــقــة بـــاألنـــشـــطـــة
qـــنــــجـــزة في إطـــــار هـــذا االتـــفــــاق إلـى الـــطـــــرف اآلخـــــرGا
يـتـعـX عـلى كـل طــرف حتــديــد اGـعـلـومـات الـتي ال يـرغب
أن يـفــصح عـنــهـا وهــذا بـواســطـة عالمــات أو رمـوز تــشـيـر

qإلى الطابع السري لها

ب) ألغــراض خــاصـــة بــتــطــبــيـق هــذا االتــفــاقq يــجــوز
qحتت مــســـؤولــيــتـه اخلــاصــة qــتــلـــقي أن يــوصـلGلـــلــطـــرف ا
اGـــعـــلـــومـــات غـــيـــر اGـــفـــصح عـــنـــهـــا لـــهـــيـــئـــات أو أشـــخـــاص

qلسلطتـه Xخاضع

ج) �ــكن لــلــطــــرف اGــتــلــقي نــشـــر هــذه اGــعــلـــومــات
عـــلى نـــطـــاق أوسع �ـــا تـــســـمح به الـــفـــقـــرة بq عن طـــريق
االتفـاق اخلـطي اGـسبق من الـطـرف الذي يـقـدم اGعـلـومات
غـيـر اGفـصـح عـنـها. يـتـعـاون الـطـرفـان في وضـع إجراءات
مـــتــــعـــلـــقــــة بـــطـــلـب ومـــنح الــــتـــرخــــيص الـــكــــتـــابي اGــــســـبق
الـضـروري لـتوسـيع نـطـاق النـشـر ويتـعـX عـلى كل طرف
مـــنح هــــذه اGـــوافـــقــــة في حـــدود مــــا تـــســـمـح به ســـيــــاســـاته

qوتنظيماته وتشريعاته الداخلية

د) اGـعلـومات غـير اGـسـتنـدية والـتي ال �كن الـفصح
عنـهـا أو اGـعـلومـات الـسـريـة األخـرى اGقـدمـة خالل حـلـقات
دراسـيـة أو غـيــرهـا من االجـتـمـاعـات الـتـي يـعـقـدهـا �ـثـلـو
الطـرفـX �ـوجب هـذا االتـفـاق أو اGـعـلـومـات الـنـاجمـة عن
تـعـيـX اGـسـتـخدمـqX واسـتـخـدام اGـنـشـآت أو عن أنـشـطة
الـتـعــاون غـيـر اGـبـاشــرةq يـنـبـغي أن تــبـقى سـريـة إذا كـان
مـتــلـقي هـذه اGـعـلـومــات غـيـر اGـفـصح عــنـهـا أو اGـعـلـومـات
األخـرى الـسـريـة أو اGـميـزة قـد ¦ إعالمه بـالـطـابع الـسري

q(أ) وفقا للنقطة qعلومات قبل إيصالهاGلهذه ا

هـ) يـــتــعـــX عـــلى كـل طــرف أن يـــســـهـــر عـــلى حـــمـــايــة
اGـــعـــلـــومـــات غـــيــر اGـــفـــصح عـــنـــهـــا الـــتي يـــتـــلــقـــاهـــا طـــبـــقــا
Xوفــقــا ألحـكــام هــذا االتـفــاق. إذا تــبـ q(د)(أ) و Xلــلــنـقــطــتـ
ألحــد الــطـــرفــX عــجــزه أو إمـــكــانــيــة عــجـــزه عن االمــتــثــال
ألحـــكــام الـــنــقـــطــتـــX (أ) و(د) اGــتـــعــلـــقــة بـــعــدم الـــفــصح عن
اGــعـلــومــاتq وجب عــلـيـه إبالغ الـطــرف اآلخــر بـذلـك وعـلى
الــفــور. في هــذه احلــالــة يــتــشــاور الــطــرفــان قــصــد حتــديـد

اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها.
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقــم مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقــم 13 -  - 173 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 14 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
q2013 ــوافـق 25 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةGــوافـق  اGالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434 ا
يـتـمم اGـرسـوم الرئـاسي رقم يـتـمم اGـرسـوم الرئـاسي رقم 11-133 اGـؤرخ في  اGـؤرخ في 17
ربـــيع الـــثــــانـي عــــام ربـــيع الـــثــــانـي عــــام 1432 اGــوافق  اGــوافق 22 مـــارس ســـنــة مـــارس ســـنــة

2011  واGتعلق بجهاز القرض اGصغر.  واGتعلق بجهاز القرض اGصغر.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني

qرأةGواألسرة و قضايا ا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اGـــادتــان 77 - 8

qو125 (الفقرة األولى) منه
- و�قـتـضى األمر رقم 05-05 اGؤرخ في 18 جـمادى
الـثـانـيـة عــــــام 1426 اGـوافـــق 25 يـولـيـــــو سـنـــــــة 2005
واGتـضـمن قانـون اGالـيـة التـكمـيـلي لسـنة q2005 ال سـيما

qادة 24 منهGا
- و�ـقـتضى الـقـانــون رقـــم 08 - 21 اGـؤرخ فـــــــي
2 مـحـــرم عــــام 1430 اGـوافــــق 30 ديـسـمـبـــــر سـنة 2008
و اGـتـضمن قـانــون اGـاليـة لـسـنة q2009 ال سيـمـــــا اGـــادة

q4 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اGــــؤرخ في 16
شعبان عام 1432 اGوافق 18 يوليو سنة 2011 و اGتضمن
قانون اGالـية التكميلي لسنة q 2011 ال سيما اGواد 4 و 5

qو 6 و 8 و 9 و 10 و 13 و24  منه
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اGـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اGــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2011 و اGـــتـــضــمن

qادة 86 منهGال سيما ا q 2012 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صفر عام 1434 اGوافق 26 ديسمبر سنة 2012 و اGتضمن

qادة 60 منهGال سيما ا q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 11 - 133
اGـؤرخ في 17 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اGـوافق 22 مـارس

qصغرGتعلق بجهاز القرض اGسنة 2011 وا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 04 - 14 اGؤرخ
في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1424 اGـوافق 22 يـنـايــر سـنـة 2004
واGــتــضــمن إنــشــاء الــوكــالــة الــوطـنــيــة لــتــســيــيــر الــقـرض

 qعدلGا qصغر وحتديد قانونها األساسيGا

- و �قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 04-15 اGؤرخ
في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1424 اGـوافق 22 يـنـايــر سـنـة 2004
الـــذي يــحــدد شــروط اإلعــانـــة اGــقــدمــة لـــلــمــســتـــفــيــدين من

qتممGعدل و اGا qصغر و مستواهاGالقرض ا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 04 - 16 اGؤرخ
في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1424 اGـوافق 22 يـنـايــر سـنـة 2004
واGــتـضـمن إحـداث صــنـدوق الـضـمـان اGــشـتـرك لـلـقـروض

qتممGعدل واGا qصغرة وحتديد قانونه األساسيGا

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05- 414
اGـؤرخ في 22 رمـضان عام 1426 اGـوافق 25 أكتـوبر سـنة
2005 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلـاص رقم  117-302 الــذي عـنـوانـه "الـصـنـــدوق الـوطـني
qتممGعدل واGا q"صغرGلدعم القـرض ا

يرسم  ما يأتي  :يرسم  ما يأتي  : 

اGاداGادّة األولى  :ة األولى  :  يتمم هـذا اGرسوم أحكام اGادة 7 من
اGـــــرســــوم الـــــرئـــــاسي رقم 11 - 133 اGـــــؤرخ في 17 ربـــــيع
الـثـاني عام 1432 اGـوافق 22 مـارس سـنة 2011  واGـتـعلق

بجهاز القرض اGصغرq كما يأتي:

"اGادة 7 : يؤهل اGستفيدون....(بدون تغيير)........

ويستفيدون..........................(بدون تغيير).......:

q.......(بدون تغيير)...............قرض بدون فوائد -

q......(بدون تغيير).....تخفيض في نسب الفائدة -

- قــرض بـدون فــوائــد بــعــنــوان شــراء اGــواد األولــيـة
التي ال تـتجـاوز كلـفتـها مـائة ألف (100.000) ديـنار. و قد
تـصل هـذه الـكـلـفـة إلـى مـائـتـX و خـمـسـX ألف (250.000)
ديـنـار عـلى مـسـتـوى واليـــات أدرار و بـشــــار و تـنــــدوف
و بـسكرة والـوادي وورقلة و غـرداية و األغواط و إيـليزي

و تامنغست.

�ـــــتــــد تــــمــــويـل مــــشــــاريع شـــــراء اGــــواد األولــــيــــة في
واليــات اجلــنــوب اGــذكـورة فـي اGـطــة أعالهq طــبــقــا ألحــكـام
اGــــــادة 24 مـن األمـــــــر رقم 05-05 اGــــــؤرخ في 18 جـــــــمــــــادى
الـثـانـيـــة عـــــام 1426 اGـوافــــق 25 يـولـيــــــو سـنـــة 2005
و اGـتـضمن قـانـون اGـاليـة الـتكـمـيلي لـسـنة q2005 اGـعـدلة

واGتمّمة". 
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اGاداGادّة ة 2  :  :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 25 أبريل سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمــادى مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقــم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقــم 13 -  - 174 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18 جـــمــادى 
q2013 ــوافـق 29 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةGــوافـق  اGالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434 ا
يتـمم اGـرسـوم التـنـفـيـذي رقم يتـمم اGـرسـوم التـنـفـيـذي رقم 04-15 اGـؤرخ في  اGـؤرخ في 29
ذي الـقــعـدة عـام ذي الـقــعـدة عـام 1424 اGـوافق  اGـوافق 22 يـنـايـــر سـنـــة  يـنـايـــر سـنـــة 2004
الــــــــــذي يـــــــــحـــــــــــدد شـــــــــــروط اإلعـــــــــانـــــــــــة اGـــــــــقــــــــــدمــــــــــةالــــــــــذي يـــــــــحـــــــــــدد شـــــــــــروط اإلعـــــــــانـــــــــــة اGـــــــــقــــــــــدمــــــــــة

للمستـفيديـن من القرض اGصغر ومسـتواهـا.للمستـفيديـن من القرض اGصغر ومسـتواهـا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني
qرأةGواألسرة وقضايا ا

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 05-05 اGؤرخ في 18 جـمادى
الــــــثــــــانــــــيــــــة عـــــام 1426 اGــــــوافق 25 يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 2005
واGتـضـمن قانـون اGالـيـة التـكمـيـلي لسـنة q2005 ال سـيما

qادة 24 منهGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اGــــؤرخ في 16
شعبان عام 1432 اGوافق 18 يوليو سنة 2011  واGتضمن
قـانون اGالـية التـكميـلي لسنة q 2011 ال سيـما اGواد 4 و5

qو6 و8 و9 و10 و13 و24  منه

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اGـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اGــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واGـــتـــضـــمن

qادة 86 منهGالسيما ا q2012 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

qادة 60 منهGال سيما ا q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 11 - 133
اGـؤرخ في 17 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اGـوافق 22 مـارس

qتممGا qصغرGتعلق بجهاز القرض اGسنة 2011  وا

- و �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12-325 اGؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12-326 اGؤرخ
في 17 شــوال  عــام 1433 اGــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 89 - 09 اGؤرخ
في أول رجـب عــــام 1409 اGــــوافق 7 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1989
واGـتـضمن كـيـفيـات حتـديد اGـناطـق الواجب تـرقـيتـها في
إطـــار اGـــادة 51 مـن الـــقــــانـــون رقم 87 - 03 اGــــؤرخ في 27

qعدلGا qتعلق بالتهيئة العمرانيةGيناير سنة 1987 وا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 04 - 14 اGؤرخ
في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1424 اGـوافق 22 يـنـايــر سـنـة 2004
واGــتــضــمن إنــشــاء الــوكــالــة الــوطـنــيــة لــتــســيــيــر الــقـرض

qعدلGا qصغر وحتديد قانونها األساسيGا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 04 - 15 اGؤرخ
في 29 ذي الـقـعـدة عـام 1424 اGـوافق 22  يـنـايـر سـنة 2004
الـــذي يــحــدد شــروط اإلعــانـــة اGــقــدمــة لـــلــمــســتـــفــيــدين من

qتممGعدل واGا qصغر ومستواهاGالقرض ا

 - و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 04 - 16
اGــــؤرخ في 29 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1424 اGــــوافق 22  يـــنـــايـــر
سـنة 2004 واGـتضـمن إحـداث صـنـدوق الضـمـان اGـشـترك
لـــلـــقــروض اGـــصـــغـــرة وحتـــديـــد قـــانــونـه األســـاسيq اGـــعــدل

qتممGوا

- و �ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05 - 414
اGـؤرخ في 22 رمـضان عام 1426 اGـوافق 25 أكتـوبر سـنة
2005 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 117-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
qتممGعدل واGا q"صغرGلدعم القرض ا

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يـــتــمم هــذا اGـــرســوم أحــكــام اGــادة 11
من اGــرســــــوم الــتــنـــفــيــذي رقـــم 04 - 15 اGـــــؤرخ في 29
ذي القـعدة عام 1424 اGـوافـق 22  ينــاير سنـة 2004 الـذي
يـحـدد شـروط اإلعـانــة اGـقـدمـة لــلـمـسـتـفــيـدين من الـقـرض

اGصغر ومستواهاq كما يأتي : 

" اGــــادة 11 : يـــــحـــــدد مـــــبــــلـغ الـــــقــــرض بـــــدون فـــــوائــــد
اGـنــصـوص عــلــيه في اGـادة 7 من اGـرســوم الــرئـاسي رقـم
11 - 133 اGــؤرخ في 17 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432 اGــوافق

qــصـغـرGــتـعـلق بــجـهــاز الـقـرض اG22 مــارس سـنـة 2011  وا

كما يأتي :  
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- 29 % من الـــكــلـــفــة اإلجـــمــالـــيــة لـــلــنـــشــاط بـــعــنــوان
إحـداث أنــشـطـة بـاقــتـنـاء الـعــتـاد الـصـغــيـر واGـواد األولـيـة
الالزمــة لـلـشـروع في الــنـشـاطq الـتي ال �ــكن أن تـتـجـاوز

qمليون (1.000.000) دينار

- 100 % من الـكـلـفـة اإلجـمـالـيـة بـعـنـوان شـراء اGواد
األولـــيـــة الـــتي ال �ـــكن أن تـــتـــجـــاوز مــائـــة ألف (100.000)
ديـنـار. وقـد تصل هـذه الـكـلفـة إلى مـائـتX وخـمـسX ألف
(250.000) ديــــنــــار عــــلـى مــــســــتــــوى واليــــات أدرار وبــــشـــار
وتـنــدوف وبـســكـرة والــوادي وورقـلــة وغـردايــة  واألغـواط

وإيليزي وتامنغست.

�ـــــتــــد تــــمــــويـل مــــشــــاريع شـــــراء اGــــواد األولــــيــــة في
واليــات اجلــنــوب اGــذكـورة فـي اGـطــة أعالهq طــبــقــا ألحــكـام
اGــــــادة 24 مـن األمـــــــر رقم 05-05 اGــــــؤرخ في 18 جـــــــمــــــادى
الــــــثــــــانــــــيــــــة عـــــام 1426 اGــــــوافق 25 يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 2005
واGـتـضـمن قـانـون اGـالـيـة الـتـكـمـيـلي لـسـنة q2005 اGـعـدلة

واGتمّمة". 

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 18 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 29 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمــادى مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقــم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقــم 13 -  - 175 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18 جـــمــادى 
q2013 ــوافـق 29 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةGــوافـق  اGالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434 ا
يــــعـــــدل و يــتـــــمــم اGـــرســـــــوم الــتـــنـــفــيــــــذي رقــميــــعـــــدل و يــتـــــمــم اGـــرســـــــوم الــتـــنـــفــيــــــذي رقــم
05-414 اGــؤرخ فـي  اGــؤرخ فـي 22 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1426 اGــوافق اGــوافق

25  أكتـوبــر سنة   أكتـوبــر سنة 2005 الذي يحدد كـيفيات تسييـر الذي يحدد كـيفيات تسييـر

حــــســــاب الــــتــــخــــصــــيص اخلــــاص رقم حــــســــاب الــــتــــخــــصــــيص اخلــــاص رقم 117-302 الــــذي الــــذي
عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض اGصغر".عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض اGصغر".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى التـقـريـر اGشـتــــرك بـX وزير اGـالـيـــة
qرأةGو وزير التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و �ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 05-05 اGــــــــؤرخ في 18
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1426 اGـوافق 25 يــولـيــو ســنـة 2005
واGتـضـمن قانـون اGالـيـة التـكمـيـلي لسـنة q2005 ال سـيما

qادة 24 منهGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اGــــؤرخ في 16
شعبان عام 1432 اGوافق 18 يوليو سنة 2011  واGتضمن
قانون اGالـية التكميلي لسنة q 2011 ال سيما اGواد 4 و 5

qو 6 و 8 و 9 و 10 و 13 و 24 منه
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اGـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اGــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واGـــتـــضـــمن

qادة 86 منهGال سيما ا q 2012 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صفر عام 1434 اGوافق 26 ديسمبر سنة 2012  واGتضمن

qادة 60 منهGال سيما ا q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 11 - 133
اGـؤرخ في 17 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اGـوافق 22 مـارس

qتممGا qصغرGتعلق بجهاز القرض اGسنة 2011  وا
- و �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12-325 اGؤرخ
في 16 شــوال  عــام 1433 اGــوافق 3 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12-326 اGؤرخ
في 17 شــوال  عــام 1433 اGــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 04 - 14 اGؤرخ
في 29 ذي الـقـعـدة عـام 1424 اGـوافق 22  يـنـايـر سـنة 2004
واGــتــضــمن إنــشــاء الــوكــالــة الــوطـنــيــة لــتــســيــيــر الــقـرض

 qعدلGا qصغر وحتديد قانونها األساسيGا
- و �ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 414-05
اGـؤرخ في 22 رمـضان عام 1426 اGـوافق 25 أكتـوبر سـنة
2005 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 117-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
qتممGعدل و اGا q"صغرGلدعم القرض ا

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اGــاداGــادّة األولى  : ة األولى  : يـــعــدل  ويـــتــمم هـــذا اGــرســـوم أحــكــام
اGادة 3 من اGرسـوم التنـفيذي رقم 05-414 اGؤرخ في 22
رمــضــان عــام 1426 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة 2005 الــذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
117-302 الـذي عنـوانه "الـصـنـدوق الـوطـني لـدعم الـقرض

اGصغر"q كما يأتي:
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" اGادة 3 : يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

XـــواطـــنــGمـــنـح الــقـــروض بـــدون فـــوائـــد لـــصـــالح ا -
اGــؤهـلـX لــلـقــروض اGـصـغــرة بـعــنـوان إحـداث نــشـاطــــات
بـــاقــتــنـــاء اGــعــدات الــصـــغــيـــرة و اGــــواد األولـــيــة النــطالق
اGشـاريع التي ال تـفوق كـلفتـها مـليون (1.000.000) ديـنار
واخملــصــصـــة لــتــكــمـــلــة مــســتــوى اGـــســاهــمــات الـــشــخــصــيــة
qطلوبة الستيفاء شروط االستفادة من القرض البنكيGا

- مــنح الــقـروض بــدون فــوائــد بـعــنــوان شــراء اGـواد
األولـــيــة الـــتي ال تــتـــجـــاوز كــلـــفــتـــهــا مـــائــة ألف (100.000)
ديـنــار. و قـد تــصل هــذه الـكــلـفــة إلى مــائـتــX و خـمــسـيــن
ألــف (250.000) ديـــــنــــــــــار عـــــلـى مـــــســـــتـــــــــوى واليـــــــــات
أدرار و بشـــار و تـندوف وبـسـكـــرة والــــوادي و ورقـلـــة

وغرداية و األغواط وإيليزي وتامنغست.

�ـــــتــــد تــــمــــويـل مــــشــــاريع شـــــراء اGــــواد األولــــيــــة في
واليات اجلنـوب اGذكورة في اGطـة أعالهq على فترة ثالث

 q(2014 2012  و 2013 و) (3) سنوات

- تــخــفــيـض نــسب فــوائــد الــقــروض الــبــنــكــيــة الــتي
يـــتـــحــصـل عــلـــيـــهـــا اGـــواطــنـــون اGـــؤهـــلــون جلـــهـــاز الـــقــرض

qصغرGا

- مـصــاريف الـتـسـيــيـر اGـرتـبــطـة بـتـنـفــيـذ الـبـرامج
واألعـمــال اGــذكــورة أعالهq ال ســيــمــا تـلـك اGــتـصــلــة بــســيـر

الوكالة الوطنية لتسيير القرض اGصغر.   

يـحـدد مسـتـوى مـصـاريف الـتسـيـيـر هـذه ابـتداء من
أول يـــنــايــر ســنــة 2008 مـن الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــســيــيــر

القرض اGصغر. 

حتــدد قـائــمــة اإليــرادات والــنـفــقــات اGــقــيــدة في هـذا
احلـــســاب بــقــرار مـــشــتــرك بــX الـــوزيــر اGــكــلـف بــاGــالــيــة

والوزير اGكلف بالتضامن الوطني".  

اGاداGادّة ة 2  :  :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 18 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 29 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 -  - 176 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى 
q2013 ــوافـق 30 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةGــوافـق  اGالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434 ا
يــحـــدد شــروط �ــارســـة نــشــاطـــات إنــتــاج اGـــزلــقــاتيــحـــدد شــروط �ــارســـة نــشــاطـــات إنــتــاج اGـــزلــقــات
وتــخـــزيــنــهــا وتــوزيــعــهــا بـــاجلــمــلــة وجتــديــد الــزيــوتوتــخـــزيــنــهــا وتــوزيــعــهــا بـــاجلــمــلــة وجتــديــد الــزيــوت

اGستعملة.اGستعملة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اGــشــتـرك بــX وزيــر الـطــاقـة
qناجم  ووزير التجارةGوا

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اGـــادتــان 85 -3
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

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

qتممGعدل واGا qتضمن القانون التجاريGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اGــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

qتممGعدل واGا qبالسجل التجاري

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-19 اGــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اGـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاGوا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-06 اGؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق

qبالعالمات

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

qادة 25 منهGال سيما ا qتممGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اGــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

qتممGعدل واGا qتعلق باحملروقاتGوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 08-04 اGــــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اGوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح االمــتـــيـــاز عـــلى األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واGوجـهة إلجنـاز مشاريع

  qعدلGا qاستثمارية

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

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

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-39 اGـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اGــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واGـتعـلق �ـدونـة الـنـشـاطات االقـتـصـاديـة اخلـاضعـة لـلـقـيد

 qتممGعدل واGا qفي السجل التجاري

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-40 اGـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اGــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واGــتـــعــلق �ـــعــايـــيــر حتـــديـــد الــنـــشــاطـــات واGــهن اGـــقــنـــنــة
qـتممGا qاخلاضـعة لـلقـيد فـي السـجل التـجاري وتـأطيـرهــا

qادة 4 منهGال سيما ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 97-435 اGؤرخ
في 16 رجـب عـــام 1418 اGــــوافق 17 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1997

qواد البترولية وتوزيعهاGتضمن تنظيم تخزين اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اGؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اGــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04-88 اGـؤرخ
في أول صـــــفــــر عــــام 1425 اGــــوافق 22 مــــارس ســــنــــة 2004
واGـتــضــمن تــنــظــيم نــشــاط مـعــاجلــة الــزيــوت اGـســتــعــمــلـة

qوجتديدها

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04-89 اGـؤرخ
في أول صـــــفــــر عــــام 1425 اGــــوافق 22 مــــارس ســــنــــة 2004

qزلقاتGتضمن تنظيم نشاط إنتاج اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اGؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اGوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط الــتـنـظـيم اGـطــبق عـلى اGـؤسـســات اGـصـنـفـة

qحلماية البيئة

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-144 اGؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اGوافق 19 مايـو سنة 2007

qصنفة حلماية البيئةGنشآت اGالذي يحدد قائمة ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اGؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اGـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

qناجمGالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-312 اGؤرخ
في 5 شـوال عـام 1429 اGـوافق 5 أكـتـوبـر سـنـة 2008 الـذي
يـحـدد شـروط اGـوافـقـة عـلى دراسـات الـتـأثـيـر في الـبـيـئة

qللنشاطات التابعة جملال احملروقات

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-304 اGؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1430 اGـوافق 10 سـبـتمـبـر سـنة 2009
واGـــتــضـــمن إنــشـــاء مــديـــريــات والئــيـــة لــلـــطــاقــة واGـــنــاجم

qوتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-335 اGؤرخ
فـي أول ذي الــقـــعـــدة عــام 1430 اGــوافق 20 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2009 الـــذي يـــحـــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد وتـــنـــفـــيـــذ اخملـــطـــطــات

الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــتـــدخـل من طـــرف اGـــســـتـــغـــلـــX لـــلـــمـــنـــشـــآت
qالصناعية

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 4 من اGـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97-40 اGــؤرخ في 9 رمـــضـــان عــام 1417
اGـوافق 18 يــنـايــر ســنـة 1997 واGــذكـور أعـالهq يـهــدف هـذا
اGـــرســوم إلـى حتـــديــد شـــروط �ـــارســـة نـــشـــاطـــات إنـــتــاج
اGزلـقـات وتخـزيـنهـا وتـوزيـعهـا بـاجلمـلـة وجتديـد الـزيوت

اGستعملة .

اGاداGادّة ة 2 : : يقصد في مفهوم هذا اGرسوم �ا يأتي:

اGواد اGـضـافة : اGواد اGـضـافة : عـنـاصـر كـيمـيـائـيـة عضـويـة أو غـير
عضوية تساعـد على حتسX خصائص ومستويات فعالية
الزيوت القاعدية وذلك الستعماالت التزليق والتشحيم.

التعبئة :التعبئة : تغليف اGزلقات. 

الـــتـــحــويل : الـــتـــحــويل : كـل عــمـــلـــيـــة تـــهـــدف إلى نـــقل اGـــنـــشــآت
اGوجودة إلى موقع آخر.

مـــوزع اGـــزلـــقــات : مـــوزع اGـــزلـــقــات : كـل شـــخص لـــديه شـــبـــكــة تـــوزيع
وتخـزين خاصـة به أو مشـتركة أو مـؤجرةq �ـارس نشاط
تسـويق اGزلقات بـاجلملـة على أساس عـقد يربـطه باGنتج

و/أو مالك العالمة التجارية.

اتــســاع : اتــســاع : كل عــمـــلــيــة تـــهــدف إلى زيـــادة اGــنــشــآت أو
زيادة كبيرة لقدرة اإلنتاج والتخزين وشبكة التوزيع.

مــــنــــتج اGــــزلــــقـــات :مــــنــــتج اGــــزلــــقـــات : كل شــــخص لــــديه وحــــدة إنــــتـــاج
واحـدة أو أكثر ويتـمثل نشـاطه في إنتاج اGـزلقات حتمل
عالمــته الــتــجـاريــة اخلــاصـة اGــوجــهــة لـلــتــوزيع أو اخلــاصـة

بالعالمات التجارية األخرى. 
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إنــتــاج اGــزلــقـات :إنــتــاج اGــزلــقـات : مــجــمل الــعــمــلــيــات الــتي تــســمح
باحلصول على اGزلقات عن طريق مزج الزيوت القاعدية

واGواد اGضافة.
اGــــزلــــقــــات : اGــــزلــــقــــات : اGــــواد اGــــكــــررة واGـــــنــــتــــجــــة مـن مــــزيج
الزيوت األساسيـة اGعدنية اGشـتقة من البترول اخلام أو
اجملــــددة أو الــــزيــــوت الــــصــــنــــاعــــيــــة أو الــــثـالثــــة أنــــواع من
الـــزيـــوت اGـــضـــاف إلـــيـــهـــا مـــواد كــيـــمـــاويـــة تـــســـمـى اGــواد
اGضافة. وكما تشتمل على الزيوت النهائية والشحوم.

اجملدد: اجملدد: كل شخص لديه وحـدة جتديد ويتمثل نشاطه
في مـعـاجلـة الـزيـوت اGـسـتـعـمـلـة وجتـديـدهـا لـغـرض إنـتـاج

الزيوت القاعدية.
مــجـمـل الـعــمــلــيـات الــتي تــســمح بــإنــتـاج الـتــجــديـد: الـتــجــديـد: 
الـزيـوت الـقـاعـديـة عن طـريـق تـكـريـر الـزيـوت اGـسـتـعـمـلة
وتـشــتـمل عـلى اخلــصـوصq عـلى  عــمـلـيـات فــصل اGـلـوثـات
واGــواد اGـــؤكــســـدة واGــواد اGــضـــافــة الـــتي حتـــتــويـــهــا هــذه

الزيوت.
اGـــــاداGـــــادّة ة 3 : : تــــــخـــــضع �ــــــارســـــة نـــــشـــــاط أو أكــــــثـــــر من
الـنــشــاطــات اGــذكــورة في اGــادة األولى أعالهq قــبل الــقــيـد
في الـسـجل الـتـجـاريq لـرخـصـة مـؤقـتـة يـصـدرهـا الـوزيـر

اGكلف باحملروقات.
qـــمـــارســـة الـــفـــعـــلـــيـــة لـــهـــذه الـــنـــشـــاطـــاتGتـــقـــتـــضي ا
احلـصـول عــلى الـرخـصـة الـنـهـائـيـة الـتي يـصـدرهـا الـوزيـر

اGكلف باحملروقات. 
اGــاداGــادّة ة 4 : : يــخـــضع احلــصـــول عــلى الـــرخــصــة اGـــؤقــتــة

للشروط اآلتية:
- اكـــــتــــتــــاب دفــــتــــر الـــــشــــروط  الــــوارد  فـي اGــــلــــحق

qرسومGالثالث بهذا ا
- تقـدª ملف يـتضـمن الـوثائق اGـذكورة في اGـلحق

األولq وفقا للنشاط اGزمع القيام به.
اGـاداGـادّة ة 5 : : تـمــنح الـرخـصــة اGـؤقـتـة Gــمـارسـة واحـد أو
qـــادة األولى أعالهGـــذكـــورة فـي اGأكـــثـــر مـن الـــنـــشـــاطـــات ا

وفقا لإلجراء اآلتي:
يودع صاحب الـطلب اGلف اGـذكور في اGادة 4 أعاله
لدى اGـديـريـة الوالئـيـة لـلطـاقـة واGـناجـم التـابع لـهـا موقع
�ـــارســة الـــنــشــاطq والـــتي تــرســـله إلى اGـــصــالح اGـــؤهــلــة
للوزارة اGكلـفة باحملروقاتq بـعد دراسته في أجل  خمسة

عشر (15) يوما.
تباشر اGصـالح اخملتصة للوزارة اGـكلفة باحملروقات
بـــدراســة اGــلف الـــكــامل الــذي تـــرســله اGــديـــريــة الــوالئــيــة
لـلطـاقـة واGنـاجمq في أجل مـدته ثالثون (30) يومـا ابـتداء
من تـاريـخ اسـتالمــهــا اGـلـف. و�ـكن أن تــطــلب مــعـلــومـات

تكميلية.

عــــنــــد نــــهـــايــــة األجـل اGـــذكــــور أعـالهq تـــبــــلّـغ اGـــصــــالح
اخملتـصة لـلوزارة اGـكلفـة باحملـروقات الـتحـفظـات احملتـملة

التي تبديها إلى صاحب الطلب.
يــــتــــعــــX عــــلى صــــاحب الـــــطــــلب إجــــراء الــــتــــعــــديالت
الـضـرورية وإرسـال اGـلف إلى اGصـالح اخملـتصـة لـلوزارة
(30) Xفـي أجل ال تتـجاوز مـدته ثالث qكـلفـة باحملـروقاتGا

يوما ابتداء من تاريخ استالمه التبليغ. 
وعــــنـــــد انـــــقـــــضـــــاء هـــــذا األجـل وفي حـــــالـــــة عـــــدم رفع
الــتـحــفـظــات أو غــيـاب رد صــاحب الـطــلبq تــقـوم اGــصـالح
اخملـتــصـة لــلـوزارة اGــكـلــفـة بـاحملــروقـات بــالـرفض اGــسـبب

وبحفظ اGلف وتبلّغ صاحب الطلب بذلك.
وفـي حـــالـــة رفض الـــرخـــصـــةq �ـــكـن صـــاحب الـــطـــلب
الــلــجــوء إلى اجلــهــة الــقــضــائــيـة اخملــتــصــة إقــلــيــمــيــا طــبــقـا

للتشريع اGعمول به.
qعــنـد عـدم وجــود حتـفـظـات أو عــنـد رفع الـتــحـفـظـات
تـــقــوم اGـــصـــالح اخملـــتـــصـــة لــلـــوزارة اGـــكـــلــفـــة بـــاحملـــروقــات
بـصيـاغة توصـية إلى الـوزير اGـكلف بـاحملروقـات لتـسليم

الرخصة اGؤقتة Gمارسة النشاط.
ترسـل اGديـريـة الـوالئـيـة لـلطـاقـة واGـنـاجم الـرخـصة

اGؤقتة Gمارسة النشاط إلى صاحب الطلب. 
اGـاداGـادّة ة 6 : :  لـلـمـمـارسـة الـفــعـلـيـة لـنـشـاط أو ألكـثـر من
النشاطات اGنصوص عليها في اGادة األولى  أعالهq يجب
عـــلـى اGـــســـتــــفـــيــــد من الـــرخــــصـــة اGـــؤقــــتـــة احلـــصــــول عـــلى
الــرخـــصــة الــنــهــائـــيــة Gــمــارســـة الــنــشــاط الـــتي يــصــدرهــا

الوزير اGكلف باحملروقات. 
qـذكورة في الفقرة أعالهGوللحصـول على الرخصة ا
يـتـعX عـلى صـاحب الـطـلب تـقدª مـلف يـتـضـمن الـوثائق
اGـذكـورة في اGلـحق الـثـانيq وفقـا لـلنـشـاط اGزمع الـقـيام

به.
اGاداGادّة ة 7 : : تمنح الرخصـة النهائيـة Gمارسة نشاط أو
أكثـر من الـنشـاطـات اGذكـورة في اGـادة األولى أعالهq إثر

اإلجراء اآلتي :
يــودع صـــاحـب الــطـــلب مـــلـــفـــا يـــتـــكــون مـن  الــوثـــائق
اGذكورة في اGلحق الـثاني لدى اGديرية الـوالئية للطاقة
واGناجم التابع لـها موقع �ارسة الـنشاطq والتي ترسله
إلـى اGـصــالح اخملــتــصــة لـلــوزارة اGــكــلـفــة بــاحملــروقـاتq في

أجل مدته خمسة عشر (15) يوما بعد دراسته.
تباشر اGصـالح اخملتصة للوزارة اGـكلفة باحملروقات
بـــدراســة اGــلف الـــكــامل الــذي تـــرســله اGــديـــريــة الــوالئــيــة
لـلــطــاقــة واGــنــاجمq في أجل ثـالثـX (30) يــومــا ابــتــداء من
تــــاريخ اســــتالمـــهــــا اGـــلـف. و�ـــكن أن تــــطـــلـب مـــعــــلـــومـــات

تكميلية.
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عــــنــــد نــــهـــايــــة األجـل اGـــذكــــور أعـالهq تـــبــــلّـغ اGـــصــــالح
اخملتـصة لـلوزارة اGـكلفـة باحملـروقات الـتحـفظـات احملتـملة

التي تبديها إلى صاحب الطلب.

يــــتــــعــــX عــــلى صــــاحب الـــــطــــلب إجــــراء الــــتــــعــــديالت
الـضـرورية وإرسـال اGـلف إلى اGصـالح اخملـتصـة لـلوزارة
(30) Xفـي أجل ال تتـجاوز مـدته ثالث qكـلفـة باحملـروقاتGا

يوما ابتداء من تاريخ استالمه التبليغ. 

وعــــنـــــد انـــــقـــــضـــــاء هـــــذا األجـل وفي حـــــالـــــة عـــــدم رفع
الــتـحــفـظــات أو غــيـاب رد صــاحب الـطــلبq تــقـوم اGــصـالح
اخملـتـصــة لـلـوزارة اGـكـلــفـة بـاحملـروقـات بــالـرفض  اGـسـبب

وبحفظ اGلف وتبلّغ صاحب الطلب بذلك.

وفـي حـــالـــة رفض الـــرخـــصـــةq �ـــكـن صـــاحب الـــطـــلب
الــلــجــوء إلى اجلــهــة الــقــضــائــيـة اخملــتــصــة إقــلــيــمــيــا طــبــقـا

للتشريع اGعمول به.

qعــنـد عـدم وجــود حتـفـظـات أو عــنـد رفع الـتــحـفـظـات
تـــقــوم اGـــصـــالح اخملـــتـــصـــة لــلـــوزارة اGـــكـــلــفـــة بـــاحملـــروقــات
بـصيـاغة توصـية إلى الـوزير اGـكلف بـاحملروقـات لتـسليم

الرخصة النهائية Gمارسة النشاط.

ترسـل اGديـريـة الـوالئـيـة لـلطـاقـة واGـنـاجم الـرخـصة
النهائية Gمارسة النشاط إلى صاحب الطلب.

اGــــاداGــــادّة ة 8 : : يــــتــــعــــX عــــلى اGــــســــتــــفــــيــــد مـن الــــرخــــصـــة
الـنهائيـةq احلصول على الـتأشيرات والـتراخيص الالزمة
طـبــقــا لــلــتـنــظــيم اGــعــمــول بهq وذلك قــبل انــطالق أشــغـال

إجناز وحداته.

اGـاداGـادّة ة 9 : : يـخـضع الـشـروع في اسـتـغالل وحـدة إنـتاج
اGـزلـقـات وجتـديد الـزيـوت اGـسـتـعمـلـة وتـخـزين اGـزلـقات
وتـوزيـعـهـاq إلى رخـصـة تـسـلم طـبـقـا لألحـكـام الـتـنـظـيـمـية

اخلاصة باGؤسسات اGصنفة.

اGـاداGـادّة ة 10 : : يـجـب أن تـكــون اGــواد اGـنــتــجـة واGــوزعـة
مطابقة للتنظيم اGعمول به.

اGــاداGــادّة ة 11 : : ال �ــكن أن تـــتم عــمـــلــيــة تـــنــازل لــوحــدات
إنـتاج اGـزلـقات أو جتـديـد الـزيوت اGـسـتعـمـلة أو Gـنـشآت
تخزين اGزلقات وتوزيعها إال لفائدة شخص مرخص له.

يــتــعـX عــلى احلــائــز اسـتــيــفــاء الـشــروط اGــنــصـوص
عليها في هذا اGرسوم.

اGاداGادّة ة 12 : : يجب أن يتم كل تـعديل للعـناصر اGصرح
بـها فـي الوثـائق اGـبيـنـة في مالحق هذا اGـرسـومq �وجب
تــصـــريح يـــبـــلّغ إلى اGـــصـــالح اخملـــتـــصــة لـــلـــوزارة اGــكـــلـــفــة
باحملروقـاتq في أجل مدته شـهر واحد (1) قـبل إجراء هذا

التعديل.  

اGاداGادّة ة 13 : : عـندما لم يـعد يسـتجيب صـاحب الرخصة
النهائية Gـمارسة نشاط أو أكثـر من النشاطات اGذكورة
فـــي اGـادة األولى أعــالهq للـشــروط وااللـتزامـات احملــددة
فــي هــذا اGرســوم وتـعليمــات دفتــر الشـــروط اGذكور
فـي اGـلحـق الثـالثq يـقـرر الـسـحب اGـؤقت لـلـرخـصـة بـعد

توجيه إنذار إلى اGعني.

يـقـرر الـسـحـب الـنـهـائي لـرخــصـة �ـارسـة نـشـاط أو
أكثر من الـنشاطات اGذكورة فـي اGادة األولى أعالهq فـي

: Xاآلتيت Xإحـدى احلالت

- عـــــنــــد عــــدم اســــتـــــدراك صــــاحب رخـــــصــــة �ــــارســــة
الــنـشــاطq في أجل ال يــتــجــاوز ثالثـة (3) أشــهـر عــلى األقل
ابـتـداء من تــاريخ الـسـحب اGـؤقتq اإلخالل الـذي أدى إلى

qؤقت لهذه الرخصةGالسحب ا

- عـــنــــد إثـــبـــات إخالل جــــســـيمq ال ســـيــــمـــا في مـــجـــال
النظافة وأمن اGنشآت واألشخاص ونوعية اGنتجات.

تـرسل نـسـخــة من مـقـرر الـسـحب الــنـهـائي لـرخـصـة
�ارسة النشاط إلى وزارة التجارةq  لإلعالم.

14 : : يـــســــتـــفـــيــــد األشـــخـــاص الــــذين �ـــارســـون اGــاداGــادّة ة 
الــنــشــاطـات اGــذكــورة في اGــادة األولى أعالهq عــنــد تـاريخ
نـشـر هـذا اGـرســـــوم  فـــي اجلـريــــدة الـرسـمـيــة والـذيــن
ال يـــســـتـــجـــيــــبـــون لـــشـــرط واحـــد  أو ألكــــثـــر من الـــشـــروط
اGــذكـورة في هـذا اGــرسـومq �ــهـلـة ســنـتـX (2) ابـتـداء من

تاريخ نشره لالمتثال ألحكامه.

وإذا لـم يـــســــوّ اGـــتـــعــــامل وضـــعــــيـــته فـي األجل احملـــدد
واGذكـور أعالهq �كن الـوزير اGـكلف بـاحملروقـات أن يأمر

بسحب الرخصة.

اGــــاداGــــادّة ة 15 : : تــــلــــغى أحــــكــــام اGـــادة 5 (الــــنــــقــــطـــة 5) من
اGـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 97-435 اGـؤرخ في 16 رجب عـام
1418 اGوافق 17 نـوفـمبـر سـنة 1997 واGـرسـوم التـنفـيذي

رقم 04-88 اGـــــؤرخ في أول صـــــفـــــر عــــام 1425 اGـــــوافق 22
مـارس سنة 2004 واGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-89 اGؤرخ
في أول صـــــفــــر عــــام 1425 اGــــوافق 22 مــــارس ســــنــــة 2004

واGذكورة أعاله.

اGاداGادّة ة 16 :  : ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 30 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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الـمـلـحـق األولالـمـلـحـق األول

مـلف مـلف طـلب رخصة مـؤقـتةطـلب رخصة مـؤقـتة
يتضمن ملف طلب رخصة مؤقتة الوثائق اآلتية :
1 - طـلب رخـصة مـؤقـتـة حـسب االسـتـمـارة الواجب

 qناجمGديرية الوالئية للطاقة واGسحبها لدى ا
2 -  وثـــــيـــــقـــــة تـــــعــــريـف صـــــاحب الـــــطـــــلب أو �ـــــثـــــله

qالشرعي
3  - مــــخــــطط الـــــتــــنــــمــــيــــة Gــــدة خــــمس (5) ســــنــــوات
واGـــــــتــــــضــــــمـن دراســــــة اGــــــردوديـــــــة وقــــــائــــــمــــــة مـــــــفــــــصــــــلــــــة
لالســــتــــثـــمــــارات اGـــزمـع الـــقــــيـــام بــــهـــا واجلــــدول الــــزمـــني
لـإلجنــازات ومــيـــزانــيــات وحـــســابـــات الــنــتـــائج اGــتـــوقــعــة

qللنشاط
4 - دفــتــر الـــشــروط اGــلــحق بـــهــذا اGــرســومq مــؤشــر

وموقع عليه من صاحب الطلب أو �ثله الشرعي.
الـمـلـحـق الـثـانـيالـمـلـحـق الـثـانـي

مـلف طـلب رخصة نـهائـيةمـلف طـلب رخصة نـهائـية
أوالأوال

نـشاط إنتـاج الـمزلـقاتنـشاط إنتـاج الـمزلـقات
يتضمن ملف طلب رخصة نهائيةq الوثائق اآلتية :
1 - طـلب رخصـة نـهـائـية حـسب االسـتـمـارة الواجب

qناجمGديرية الوالئية للطاقة واGسحبها لدى ا
2 - شــــهـــــادات الــــنـــــجــــاح وشـــــهــــادات عـــــمل مـــــوظــــفي

qXؤهلGالتأطير التقني ا
q3 - القانون األساسي للشركة

q4 - نسخة من مستخرج السجل التجاري
qلكية أو عقد امتياز القطعة األرضيةG5 - عقد ا

6 - اGـوافقـات اGسـبقـة من السـلطـات اخملتـصة طـبقا
لـــلـــتــشـــريـع والــتـــنـــظـــيم اGـــعـــمـــول بـــهـــمـــا اGـــطـــبــقـــX عـــلى

qصنفةGؤسسات اGا
7 - مــــخـــطـط الــــوضـــعــــيــــة �ــــقـــدار G 1000/1ــــنــــشـــآت
اإلنتـاج والـتـخـزين الـذي يـعـده مكـتب الـدراسـات اGـعـتـمد
واحلـــامل لــتـــأشــيــرة مــصـــالح اGــديــريـــة الــوالئــيــة لـــلــطــاقــة

واGناجم.
يـــجب أن �ــثـل هــذا اخملـــطط عــلى شـــعــاع أدنـــاه مــائــة
متر (100 م) وجميع اGنشآت أو الهياكل اجملاورة (الطرق
واGـــســـاكن والـــســـكك احلـــديـــديـــة واخلـــطـــوط الـــكـــهـــربـــائـــيــة
ومــــحــــطـــات الــــتــــحــــويل الــــكــــهــــربــــائــــيــــة وأنــــابـــيـب الــــغـــاز
واGـــاء......إلخ) مع حتـــديـــد اGــــســـافـــات الـــتي تـــبـــعـــدهـــا عن

qشروعGا

8 - مـــخــطط كـــتــلـــة مــنــشـــآت اإلنــتـــاج �ــقــدار 250/1
يـعده مـكـتب الـدراسات اGـعـتـمد ويـحـمل تـأشيـرة مـصالح

اGديرية الوالئية للطاقة واGناجم. 
qيجب أن �ثل هذا اخملطط موقع التجهيزات

9 - دراســـة الـــتـــأثـــيـــر فـي الـــبـــيـــئـــة ودراســـة اخلـــطـــر
اGــوافق عــلــيــهـمــا من  اGــصــالح اخملــتـصــة طــبــقـا لــلــتــشـريع
والـــتــنـــظـــيم اGــعـــمـــول بــهـــمــا اGـــطـــبــقـــX عــلـى اGــؤســـســات

qصنفةGا
10-  بــطــاقـة تــقــنــيــة لــلــمــشــروع تــتــضــمن مــخــطــطـا

وصــفــيــا لــلــهــيـاكـل مــرفـقــا بــالــبــطــاقــات اإلشــاريــة خملـتــلف
اGنشآت والتجهيزاتq ال سيما :

qوحدة اإلنتاج -
qمخبر مراقبة النوعية -

qمساحات التخزين والتعبئة -
qرورGمساحات ا -
qرات الدخول� -
- جتهيزات األمن.

11- دلـيـل مـجــمـوعـة اGــزلـقــات الـواجب إنــتـاجــهـا مع

qمستواها من الفعالية
12- دليل حدود مواصفة اGزلقات الواجب إنتاجها.

ثانياثانيا
نـشاط تـخزين الـمزلقـات وتـوزيعـها بالـجمـلةنـشاط تـخزين الـمزلقـات وتـوزيعـها بالـجمـلة
يتضمن طلب رخصة نهائيةq الوثائق اآلتية :

1 - طـلب رخصـة نـهـائـية حـسب االسـتـمـارة الواجب
qناجمGديرية الوالئية للطاقة واGسحبها لدى ا

2 -  شــــهــــادات الــــنــــجــــاح وشــــهــــادات عــــمـل مــــوظــــفي
 qXؤهلGالتأطير التقني ا

qعند االقتضاء q3 - القانون األساسي  للشركة
q4 - نسخة من مستخرج السجل التجاري

qلكية أو عقد امتياز القطعة األرضيةG5 -  عقد ا
6 -  اGوافقات اGسبقة من السلطات اخملتصةq طبقا
لـــلـــتــشـــريـع والــتـــنـــظـــيم اGـــعـــمـــول بـــهـــمـــا اGـــطـــبــقـــX عـــلى

qصنفةGؤسسات اGا
7 - مــــخـــطـط الــــوضـــعــــيــــة �ــــقـــدار G 1000/1ــــنــــشـــآت
الـتـخـزين الـذي يـعـده مــكـتب الـدراسـات اGـعـتـمـد واحلـامل

لتأشيرة مصالح اGديرية الوالئية للطاقة واGناجم.
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يـــجب أن �ــثـل هــذا اخملـــطط عــلى شـــعــاع أدنـــاه مــائــة
مـتر (100 م) جمـيع اGنـشـآت أو الهـيـاكل اجملاورة (الـطرق
واGـــســاكـن  والــســـكك احلـــديـــديــة واخلـــطـــوط الــكـــهـــربــائـــيــة
ومــــحــــطـــات الــــتــــحــــويل الــــكــــهــــربــــائــــيــــة وأنــــابـــيـب الــــغـــاز
واGــــاء.....إلخ) مـع حتـــديـــد اGــــســـافــــات الـــتي تــــبـــعــــدهـــا عن

اGشروع.
8 - مــخـطط كــتـلـة مــنـشــآت الـتـخــزين �ـقـدار 250/1
يـعده مـكـتب الـدراسات اGـعـتـمد ويـحـمل تـأشيـرة مـصالح

اGديرية الوالئية للطاقة واGناجم. 
qيجب أن �ثل هذا اخملطط موقع التجهيزات

9 - دراسـة الــتــأثــيـر في الــبــيــئـة ودراســة اخلــطـر أو
تـقرير حول اGـنتجات اخلطـرة اGوافق عليـها من  اGصالح
اخملـــتــصـــةq طــبـــقــا لـــلــتـــشــريـع والــتـــنــظـــيم اGـــعــمـــول بــهـــمــا

qصنفةGؤسسات اGعلى ا XطبقGا
q10 - بطاقة تقنية للمشروع

11 - دلـيل مـجـمـوعـة اGزلـقـات الـواجب تـوزيـعـها مع

بطاقات معطيات األمن.
ثالثا ثالثا 

نـشاط تـجديد الـزيوت الـمسـتعملةنـشاط تـجديد الـزيوت الـمسـتعملة
يتضمن ملف طلب رخصة نهائيةq الوثائق اآلتية :
1 - طـلب رخصـة نـهـائـية حـسب االسـتـمـارة الواجب

qناجمGديرية الوالئية للطاقة واGسحبها لدى ا
2 - شـهـادات جناح وشـهـادات عمل مـوظـفي التـأطـير

 qXؤهلGالتقني ا
q3 - القانون األساسي للشركة

q4 - نسخة من مستخرج السجل التجاري
qلكية أو عقد امتياز القطعة األرضيةG5 - عقد ا

6 - اGـوافقات اGسـبقة من السـلطات اخملتـصةq طبقا
لـــلـــتــشـــريـع والــتـــنـــظـــيم اGـــعـــمـــول بـــهـــمـــا اGـــطـــبــقـــX عـــلى

qصنفةGؤسسات اGا
7 - مــــخـــطـط الــــوضـــعــــيــــة �ــــقـــدار G 1000/1ــــنــــشـــآت
اإلنتـاج والـتـخـزين الـذي يـعـده مكـتب الـدراسـات اGـعـتـمد
واحلـــامل لــتـــأشــيــرة مــصـــالح اGــديــريـــة الــوالئــيــة لـــلــطــاقــة

واGناجم.
يـــجب أن �ــثـل هــذا اخملـــطط عــلى شـــعــاع أدنـــاه مــائــة
مـتر (100 م) جمـيع اGنـشـآت أو الهـيـاكل اجملاورة (الـطرق
واGـــســاكـن  والــســـكك احلـــديـــديــة واخلـــطـــوط الــكـــهـــربــائـــيــة
ومــــحــــطـــات الــــتــــحــــويل الــــكــــهــــربــــائــــيــــة وأنــــابـــيـب الــــغـــاز
واGــــاء.....إلخ) مـع حتـــديـــد اGــــســـافــــات الـــتي تــــبـــعــــدهـــا عن

qشروعGا

8 -  مــخـــطط كــتــلــة مــنــشــآت اإلنــتــاج �ــقــدار 250/1
يـعده مـكـتب الـدراسات اGـعـتـمد ويـحـمل تـأشيـرة مـصالح

اGديرية الوالئية للطاقة واGناجم.

يجب أن �ثل هذا اخملطط موقع التجهيزات.

9 - دراســـة الـــتـــأثـــيـــر فـي الـــبـــيـــئـــة ودراســـة اخلـــطـــر
اGـوافق عــلـيــهـمــا من  اGــصـالح اخملــتـصــةq طـبــقـا لــلـتــشـريع
والـــتــنـــظـــيم اGــعـــمـــول بــهـــمــا اGـــطـــبــقـــX عــلـى اGــؤســـســات

qصنفةGا

10 - بــطــاقـة تــقــنــيــة لــلــمــشــروع تــتــضــمن مــخــطــطـا

وصــفــيــا لــلــهــيـاكـل مــرفـقــا بــالــبــطــاقــات اإلشــاريــة خملـتــلف
اGنشآت والتجهيزاتq ال سيما : 

qعاجلة والتجديدGوحدة ا -

qمخبر مراقبة النوعية -

qمساحات التخزين والتعبئة -

qرورGمساحات ا -

qرات الدخول� -

- أجهزة األمن.

11 -  وصف تــفـــصــيــلي لـــطــريــقــة الــتـــجــديــد مــرفــقــا

�ـــــــبـــــــررات الـــــــتــــــحـــــــكـم في الـــــــتـــــــكـــــــنــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا (بــــــراءة
q(االختراع/الليسانس

qستعملةG12 -  مصادر التموين بالزيوت ا

13 -  دلـــيل مــجـــمــوعــة الـــزيــوت الـــقــاعــديـــة الــواجب

qإنتاجها

14 -  النهج اGناسب Gعاجلة النفايات.

الـمـلـحـق الـثـالـثالـمـلـحـق الـثـالـث

دفتــر الشــروط - النموذجي الــذي يحـــدد التعليمــاتدفتــر الشــروط - النموذجي الــذي يحـــدد التعليمــات
اGتعلقــة �مــارســة نشاطات إنتاج اGزلقات وتخزينهااGتعلقــة �مــارســة نشاطات إنتاج اGزلقات وتخزينها

وتوزيعها باجلملة وجتديد الزيوت اGستعملة وتوزيعها باجلملة وجتديد الزيوت اGستعملة 

اGاداGادّة األولى : ة األولى : يهدف  دفـتر الشـروط هذا إلى حتديد
حــقـــوق والــتــزامـــات اGــتـــعــامــلـــX في نــشـــاط أو أكــثــر من
نـشـاطـات إنـتـاج اGـزلـقـات وتـخـزيـنـهـا وتـوزيـعـهـا بـاجلـمـلة

وجتديد الزيوت اGستعملة.

اGــاداGــادّة ة 2 : : بـــعـــد احلــصـــول عـــلـى الــرخـــصـــة الـــنـــهـــائـــيــة
لـنشاط أو أكـثر من النـشاطات اGـذكورة في اGادة األولى
من هذا اGـرسومq يـستفـيد كل من مـنتج وموزع اGـزلقات

ومجدد الزيوت اGستعملة من احلقوق اآلتية : 
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أ - منتج اGزلقاتأ - منتج اGزلقات
�كن منتج اGزلقات :

- أن �ارس نـشـاطه حلسـاب مـالكي عالمـات جتـارية
qآخرين

- أن يـسـوق اGـنـتـوج الذي يـحـمل عالمـته الـتـجـارية
qإما بوسائله اخلاصة أو بوسائل الغير

- أن �ـون بــالـزيت الــقـاعــديـة اGــطـابــقـة لــلـمـقــايـيس
اGــعــمــول بــهــا لــدى مــصــافي تــكــريــر الــبــتــرول أو وحــدات

التجديد أو اللجوء إلى االستيراد.
ب - موزع اGزلقاتب - موزع اGزلقات

�كن موزع اGزلقات :
- أن �ـــون لـــدى مـــنـــتـــجـــX و/أو مـــالـــكي الـــعالمـــات

qأو األجانب Xاجلزائري qالتجارية للمزلقات
qآخرين Xأن يوزع حلساب موزع -

- أن يــــعـــبـىء اGـــزلــــقـــات إمــــا بــــوســـائــــله اخلــــاصـــة أو
بوسائل اGقاولX من الباطن.

ج - مجدد الزيوت اGستعملةج - مجدد الزيوت اGستعملة
�كن مجدد الزيوت اGستعملة :

- أن يــقــوم بــتــجـــديــد الــزيــوت اGــســتــعــمــلــة حلــســاب
qمجددين آخرين

- أن �ون لـدى حـائـزي  الزيـوت اGـسـتعـمـلـة إذا كان
qجامعا معتمدا

- أن �ون لدى جامعي  الزيوت اGستعملة.
3 : : يـــخـــضـع كل من مـــنــــتج ومـــوزع اGـــزلـــقـــات اGــاداGــادّة ة 

ومجدد الزيوت اGستعملة لاللتزامات اآلتية :
أ - منتج اGزلقات ومجدد الزيوت اGستعملةأ - منتج اGزلقات ومجدد الزيوت اGستعملة

يــتــعــX عــلى مــنـــتج اGــزلــقــات و/أو مــجــدد الــزيــوت
اGستعملة : 

- وضـع تــــســــمـــــيــــتـه االجــــتــــمـــــاعــــيــــة عـــــلى الـــــوســــائل
واGـنشـآت األساسيـة التي يـستـعمـلهـا في �ارسـة نشاطه

qنتجات التي يسوقهاGوكذا على ا
- وضع عالمــته الــتــجــاريــة وتــسـمــيــته االجــتــمــاعــيـة
واسـم مـنــتــوجه وكــذا االســتــعــمــال اGــوجه إلــيه ومــســتـوى

qفعاليته ومواصفاته األساسية على األغلفة
- التـمـوين  بـالزيـت القـاعـدية الـتي اسـتـخدمت في
إنـتـاج اGـزلـقـاتq اGـرخـصـة مـسـبـقـاq أو الـزيـوت الـقـاعـديـة
اGــعــادلـــة واGــثــبــتــة تــقــنــيــا مـع ضــمــان اGــمــون عــلى اGــواد

qصدرGضافة انطالقا من نفس اGا

- الـتـأكـد من أنه ¦ احلـصـول عـلى اGزلـقـات اGـنـتـجة
qضافةGواد اGمن خالل صياغة متطورة من قبل منتج ا

- اكـتـتـاب جـمــيع الـتـأمـيـنــات الـتي تـغـطي األضـرار
 qتعلقة بنشاطهGا

- إثـــــبـــــات حـــــصـــــولهq قـــــبـل الـــــشـــــروع في تـــــشـــــغـــــيل
مــنـــشــأتهq عــلـى شــهــادة اGــطــابـــقــة لــقــواعـــد األمن وحــمــايــة
البـيئـة تسلّـمها اGـصالح اGكـلفة بـاGناجم واGـصالح اGكـلفة

qبالبيئة. جتدد هذه الشهادة دوريا خالل االستغالل

- احـــتــــرام اGـــقـــايــــيس والـــتـــشــــريع و/أو الـــتــــنـــظـــيم
اGعمول بهماq خصوصا تلك اGتعلقة �ا يأتي :

qنتجةGواصفات التقنية للمواد اGا ★

qمواصفات األغلفة ★

qتهيئة مستودعات التخزين واستغاللها ★

qحماية البيئة ★

★ الـقــواعـد اGــطـبــقــة فـيــمـا يــخص األمن من أخــطـار
qاحلريق

qمحيطات احلماية ★

qواد اخلطرةGطبقة فيما يخص نقل اGالقواعد ا ★

qطبقة فيما يخص أخطار التسممGالقواعد ا ★

- تقـدª  جميـع الوثائـق اإلحصـائية الـتي تبـX على
اخلـصــوص مــشـتــريــاته وإنــتـاجـه ومـبــيــعـاتـه ومـســتــويـات
مـــخـــزونـــاتـه كل ثالثـــة (3) أشـــهـــر إلـى اGـــصـــالـح اخملـــتـــصـــة

للوزارة اGكلفة باحملروقات.

ب - موزع اGزلقاتب - موزع اGزلقات

  يتعX على موزع اGزلقات :

- وضع الــــتــــســــمــــيــــة االجــــتـــمــــاعــــيــــة عــــلى الــــوســــائل
qنشآت التي يستعملها في �ارسة نشاطهGوا

- وضع على ملصقات األغلفة أساسا باللغة العربية
وعــــلى ســـبـــيل اإلضــــافـــة بـــالـــلـــغـــة األجـــنــــبـــيـــةq الـــتـــســـمـــيـــة
االجتمـاعية لـلمنـتج والعالمـة التجـارية والتـاريخ وحصة
اإلنـــتــاج واالســتــعـــمــال اGــوجه إلـــيه هــذا اGــزلـق والــكــمــيــة
الصافـية وصفـته وتصنـيفه  ومـستوى فـعاليـته وتوضيح

qإن كان مستخرجا من مزيج الزيوت القاعدية اجملددة

- توفير وسائـل النقل والتفريـغ الكافية عن طريق
اGـلكـيـة أو اGـلـكـية اGـشـتـركـة أو اإليـجارq لـتـمـوين شـبـكته

qبصفة منتظمة
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- الــــتــــوفــــــرq  عــــلى شــــبــــكــــــة تــــوزيع عــــبــــر أربع (4)
واليات على األقــل: واحدة في الغـرب وواحدة في الوسط
وواحـــــدة فـي الـــشـــرق وواحـــدة في اجلــــنـــوب من الـــتـــراب
الــوطــني في أجل مــدته خــمس (5) ســنــوات بــعــد حـصــوله

qعلى رخصة نهائية للممارسة

- اكـتـتـاب جـمــيع الـتـأمـيـنــات الـتي تـغـطي األضـرار
qزلقات ونقلها وتفريغهاGتعلقة بتخزين اGا

 - احـــتـــرام اGـــقـــايـــيس والـــتـــشـــريع و/أو الـــتـــنـــظـــيم
اGعمول بهماq خصوصا تلك اGتعلقة �ا يأتي:

qواصفات التقنية للمزلقاتGا ★

qمواصفات األغلفة ★

qزلقات واستغاللهاGتهيئة مستودعات تخزين ا ★

qحماية البيئة ★

★ الـقــواعـد اGــطـبــقــة فـيــمـا يــخص األمن من أخــطـار
qاحلريق

qمحيطات احلماية ★

★ القواعد اGطبقة فيما يخص نقل اGواد اخلطرة.

- تـــقـــدª عـــقـــد جتـــاري يــربـــطـه بــاGـــنـــتج و/أو �ـــالك
 qالعالمة التجارية للمزلقات

Xجـمـيـع الـوثائـــــق اإلحصـائـيــــة الـتي تـب  ªتـقـد -
ال سـيـما أصل �ـونـاته ومـبيـعـاته ومسـتـويات مـخـزوناته
كل ثالثـة (3) أشهـر إلى اGـصـالح اخملـتصـة لـلـوزارة اGكـلـفة

qباحملروقات

qزلقاتGاستعمال أغلفة جديدة ونظيفة لتعبئة ا -

- يـــجـب أن حتـــتـــوي هـــذه األغــــلـــفـــة عـــلـى نـــظـــام غـــلق
مــحــكم يــضــمن عــدم تــســرب احملــتــوى ويــســتـجــيـب جلـمــيع

qشروط النقل والتفريغ والتخزين

- تـقـدª كل مـعـلـومـة تـكـمـيلـيـة تـرتـبط بـنـشـاطه إلى
اGـصالح اخملـتـصـة للـوزارة اGـكـلفـة بـاحملـروقاتq  بـنـاء على

طلبها.

اGـاداGـادّة ة 4 : : يـجب أن تـتم كل عـمـلـيـة تـعديـل أو توسـيع
لــــلـــقــــدرات أو حتــــويل مــــوقع اGــــنـــشــــآت لــــوحـــدات إنــــتـــاج
اGزلقات أو جتديد الـزيوت اGستعمـلة أو منشآت تخزين
اGــزلـقــات وتــوزيـعــهـاq طــبــقـــــا لــلــتـنــظـيـــم اGـعــمــــول بـــه

فيما يخص اGؤسسات اGصنفة.

 يـــجـب أن يـــعــــلم  كـل من مــــنـــتـج ومــــوزع اGـــزلــــقـــات
ومـجـدد الـزيـوت اGــسـتـعـمــلـة الـوزيـر اGـكــلف بـاحملـروقـات

بذلك.

اGــــاداGــــادّة ة 5 : : يــــبــــلّغ كـل تــــوقف لــــنـــــشــــاط أو ألكــــثــــر من
الــــنـــشــــاطـــات اGــــذكــــورة في اGــــادة األولى أعـالهq لـــلــــوزيـــر
اGـكـلف بــاحملـروقـاتq عن طـريـق رسـالـة مـوصى عــلـيـهـا مع
إشعار باالستالمq في أجل مدته ستة (6) أشهر على األقل

قبل التوقف الفعلي.

6 : : يتـعـX على كل من مـنتج ومـوزع اGزلـقات اGاداGادّة ة 
ومــــجـــدد الــــزيـــوت اGــــســــتـــعــــمـــلــــة إعـــداد اخملــــطط الــــداخـــلي

للتدخل.

7 : : يــتــعــهــد مـنــتج ومــوزع اGــزلــقـــــات ومــجـدد اGـاداGـادّة ة 
الـزيـوت اGـســتـعـمـلــةq كل واحـــد فـيــمـــا يـخـصهq بـاحـتـرام

البنود الواردة في  دفتر الشروط هذا.

اGاداGادّة ة 8 : : في حالـة إخالل جسـيم يكـون مثبـتا قـانونا
ويـتـعـلق بـااللـتـزامـات الـقــانـونـيـة والـتـعـهـدات اGـنـصـوص
عـــلــيـــهـــا في دفـــتــر الـــشـــروط هــذاq يـــقـــوم الــوزيـــر اGـــكــلف
qدون اإلخالل بــــحق الــــلـــجــــوء إلى الـــقــــضـــاء qبــــاحملـــروقــــات
بــاتــخـاذ الــتــدابـيــر الــتـحــفــظـيــة الالزمــة لــتـمــوين الــسـوق

.XعنيGا XتعاملGالوطنية وحلماية مصالح الدولة وا

قــر° وصودق عليـــهقــر° وصودق عليـــه

توقيع صاحب الطلبتوقيع صاحب الطلب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 13 -   -  177 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 24 جـــمـــادى جـــمـــادى
الـثـانـيـة عام الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافـق  اGـوافـق 5 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2013 يـعدلq يـعدل
اGــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقـم اGــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقـم 01 -  - 112 اGــــؤر اGــــؤرّخ فـي خ فـي 11
صــــفـــــر عـــــام صــــفـــــر عـــــام 1422 الـــــمـــــوافق  الـــــمـــــوافق 5 مــــايـــــو ســـــنــــة  مــــايـــــو ســـــنــــة 2001
الـــذي يـحــدد نــسـب ومـبــالغ أتــاوى اGـالحـة اجلـويةالـــذي يـحــدد نــسـب ومـبــالغ أتــاوى اGـالحـة اجلـوية

وكيفيات توزيعها.وكيفيات توزيعها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـنـــاء عـلى التـقـريــــر اGـشتـرك بX وزيـر اGالـية
qو وزير النقل

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اGــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اGؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
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1712,74 دج 

1712,74 دج + 148,9 دج / طنا إضافيا 

3648,51 دج + 311,36 دج / طنا إضافيا 

11432,61 دج + 332,92 دج / طنا إضافيا

19755,69 دج + 483,42 دج / طنا إضافيا

- و �ـــقـــتـــضى اGـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقـم 01 - 112
اGـــؤرّخ فـي 11 صـفــر عـام 1422 الــمـوافق 5 مـايــو ســنــة
2001 الـــذي يـحــدد نــسـب ومـبــالغ أتــاوى اGـالحـة اجلـوية

qتمّمGعدّل واGا qوكيفيات توزيعها
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اGاداGادّة األولى : ة األولى : يـهدف هـذا اGرسـوم إلى تعـديل أحكام
اGـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقـم 01 - 112 اGـــؤرّخ فـي 11 صـفــر
عـام 1422 الـمـوافق 5 مايـو سـنـة 2001  واGذكور أعاله.

اGــــــاداGــــــادّة ة 2 : : تـــــــعــــــدل أحـــــــكـــــــام اGــــــادة 2  من  اGـــــــرســــــوم
التـنفـيذي رقـم 01 - 112 اGــؤرّخ فـي 11 صـفـر عـام 1422
الــــمـــوافق 5 مــايــــو ســـنـــة 2001 واGـــذكـــور أعالهq  وحتــرر

كما يأتي :
"اGـادة 2 : حتــدد األتـاوى اخلــاصـة بــهـبــوط الـطــائـرات

كما يأتي :

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 13 -   -  178 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 24 جـــمـــادى جـــمـــادى
الـثـانـيـة عام الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافـق  اGـوافـق 5 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2013 يـعدلq يـعدل
اGــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقـم اGــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقـم 04 -  - 108 اGــــؤر اGــــؤرّخ فـي خ فـي 23
صـفر عام صـفر عام 1425 الـموافق  الـموافق 13 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة 2004 الـذي الـذي
يــحــــدد خــصـــائص وشــروط تــســلــيم وجتــديــد شــهــادةيــحــــدد خــصـــائص وشــروط تــســلــيم وجتــديــد شــهــادة
قـــابــــلـــيــــــة اGالحــــــة ورخــــصـــــة الــــمــــرور الـــوطــــنـــيـــةقـــابــــلـــيــــــة اGالحــــــة ورخــــصـــــة الــــمــــرور الـــوطــــنـــيـــة
لـلــطــائـرات اGــقــيــدة فـي الـســجل اجلــزائـري لــتــرقـيملـلــطــائـرات اGــقــيــدة فـي الـســجل اجلــزائـري لــتــرقـيم

الطيران.الطيران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزير النقل -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اGــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اGؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و �ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 108-04
اGــــؤرخ في 23 صــــفــــر عـــام 1425 اGــــوافق 13 أبــــريل ســــنـــة
2004 الــــذي يــحــــدد خـــصــــائص وشـــروط تــســـلـــيم وجتـــديــد

شهـادة قابليـة اGالحة ورخصـة اGرور الوطـنية لـلطائرات
 qقيدة في السجل اجلزائري لترقيم الطيرانGا

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

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدل هـــذا اGـــرســـوم أحــــكـــام اGـــلـــحق
الــثـانـي  من اGـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 04-108 اGـؤرخ في
23 صـفـر عام 1425 اGـوافق 13 أبـريل سـنة 2004 واGـذكور

أعاله.
اGــاداGــادّة ة 2 : : يـــلــغـى الــنـــمــوذج اGـــرفق بـــاGــلـــحق الـــثــاني
بـاGرسـوم التـنفـيذي رقم 04-108 اGؤرخ في 23 صـفر عام
1425 اGــــــــوافق 13 أبـــــــــريل ســــــــنــــــــة 2004 واGــــــــذكــــــــور أعاله

ويستبدل بالنموذج اGرفق �لحق هذا اGرسوم.
اGـاداGـادّة ة 3 :  : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اGوافق 5 مايو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

 - بــالــنــســـبــة لــلــطــــائــرات الــتـي تـــــقــوم بــحــركـــة نــقل - بــالــنــســـبــة لــلــطــــائــرات الــتـي تـــــقــوم بــحــركـــة نــقل
جوي دولي :جوي دولي :

حتى 12 طنا

من 13 إلى 25 طنا

من 26 إلى 50 طنا

من 51 إلى 75 طنا

أكثر من 75 طنا

..........(الباقي بدون تغيير).............".
3 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادة 3 مـن  اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفـيذي رقـم 01 - 112 اGــؤرّخ فـي 11 صـفـر عـام 1422
الــــمـــوافق 5 مـــايــــو ســــنـــة 2001 واGـــذكـــور أعـالهq وحتــرر

كما يأتي :
"اGـادة 3 : حتـدد األتـاوى اخلاصـة بـتـحـلـيق الـطـائرات

كما يأتي :

 3434 دج  للوحدة اGستعملة -حـركـة الـنـقل اجلـوي الـدولي

........(الباقي بدون تغيير)...........".
اGـاداGـادّة ة 4 :  : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اGوافق 5 مايو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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اGلحقاGلحق
ANNEXE

©وذج رخصة اGرور الوطنية©وذج رخصة اGرور الوطنية
MODELE-TYPE DE LAISSEZ PASSER NATIONAL

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
PEOPLE�S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA

وزارة النقلوزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

رخصة اGرور الوطنيةرخصة اGرور الوطنية
NATIONAL PERMIT TO FLY

تصـــدر رخصــــة اGـــــرور الوطنيـــــة هــذهq طبقا للمادة تصـــدر رخصــــة اGـــــرور الوطنيـــــة هــذهq طبقا للمادة 21 مـــن اGرسـوم التنفيذي رقـــم  مـــن اGرسـوم التنفيذي رقـــم 04-108 اGؤرخ في  اGؤرخ في 23 صفر عـــام  صفر عـــام 1425 اGوافــــق  اGوافــــق 13 أبريل  أبريل 

 سنة  سنة 2004  للطائرة  :  للطائرة  :

This national permit to fly issued pursuant to article 21 of the executive decree N° 04-108 dated on 13th April 2004 to the aircraft :

منجز الطائرة  :                                                             نوع الطائرة :                                                                           الرقم التسلسلي :منجز الطائرة  :                                                             نوع الطائرة :                                                                           الرقم التسلسلي :

Serial number :                                                                                        Type of aircraft :                                                                    Manufacturer :             

تمنح للمؤسسة - (االسم والعنوان ) :تمنح للمؤسسة - (االسم والعنوان ) :..............................................................................................................................................................................

Granted to company (name and address).............................................................................................................................................................................        

لغرض :لغرض :.................................................................................................................................................................................................................................

In order to...............................................................................................................................................................................................................................           

هذه الوثيقة صاحلة من تاريخهذه الوثيقة صاحلة من تاريخ....................................................... إلى تاريخ  إلى تاريخ .................................................................................................................

This document is valid from.........................................................................  to.....................................................................................................................           

تصحب رخصة اGرور بالوثائق اآلتيةتصحب رخصة اGرور بالوثائق اآلتية..............................................................................................................................................................................

Documents associated with the permit to fly........................................................................................................................................................................          

              Limitations and observations :                                                                                                                                        :  حـدود ومالحـظــات خـاصـة  :   حـدود ومالحـظــات خـاصـة 
            Limited to Algerian territory                                      محدد باألراضي اجلزائرية  :                                        نعم                                   ال                                      محدد باألراضي اجلزائرية  :                                        نعم                                   ال

NO                                   Yes

            The transport of passengers and the Air show are not authorized                                               :  سافرين والرحالت االستعراضية غير مرخصةGسافرين والرحالت االستعراضية غير مرخصة  :          نقل اGنقل ا

          Others :.....................................................................................................................................................................................................................: أخرى :أخرى

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

Issued on the :................................................................................................................................................................................................  : سلمت يوم :  سلمت يوم

مدير الطيران اGدني واألرصاد اجلويةمدير الطيران اGدني واألرصاد اجلوية

The Director of Civil Aviation and Meteorology
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مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 13 -  - 179 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 24 جـــمـــادى جـــمـــادى
الثـانية عام الثـانية عام 1434 اGوافـق اGوافـق 5 مايـو سنة  مايـو سنة q2013  يـعدلq  يـعدل
ويـــتــمم اGـــرســوم الـــتــنــفــــيــذي رقــم ويـــتــمم اGـــرســوم الـــتــنــفــــيــذي رقــم 12-241 اGـــؤرخ اGـــؤرخ
فـي فـي 14 رجـب عــــام  رجـب عــــام 1433 اGــــوافــق  اGــــوافــق 4 يــــونــــيــــو ســــنــــة يــــونــــيــــو ســــنــــة

2012 واGتضمن إنشاء جامعة البويرة. واGتضمن إنشاء جامعة البويرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
qالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـقـتــــــضى اGـرســــــوم الـرئـــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اGؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اGوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بــتـنــظــيـمــهــا وسـيــرهـا q اGــعــدل واGـتــممq ال ســيـمــا اGـادة 3
qمنه

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقــم 241-12
اGــؤرخ فـي 14 رجب عــام 1433 اGـوافــق 4  يـونـيــو سـنــة

 qتضمن إنشاء جامعة البويرةG2012 وا

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

اGــــــــاداGــــــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــــعـــــــدّل وتـــــــتـــــــمّـم اGـــــــادة األولـى من
اGــرســوم الـــتــنــفـــيــذي رقــم 12-241 اGـــؤرخ فـي 14 رجب
عــام 1433 اGـوافــق 4  يــونـيــو ســنــة 2012 واGــذكــور أعاله

وحترر كما يأتي :
"اGادّة األولى : ............. ( بدون تغيير)...............
يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واGــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا

جامعة البويرة واختصاصها كما يأتي :
qكلية العلوم والعلوم التطبيقية -

qكلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض -
qكلية اآلداب واللغات -

qكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -
- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم

qالتسيير
qكلية احلقوق والعلوم السياسية -

- مـــعـــهـــد عـــلـــوم وتـــقـــنـــيــــات الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــة
qوالرياضية

- معهد التكنولوجيا".

اGاداGادّة ة 2  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 5 مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 -  - 180 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 24 جـــمـــادى 
q2013 ــــوافـق 5 مــــايــــو ســــنــــة  مــــايــــو ســــنــــةGــــوافـق  اGالــــثــــانــــيــــة عــــام الــــثــــانــــيــــة عــــام 1434 ا
يــتـــضـــمن إنـــشـــاء مــكـــتـــبـــات رئـــيــســـيـــة لـــلــمـــطـــالـــعــةيــتـــضـــمن إنـــشـــاء مــكـــتـــبـــات رئـــيــســـيـــة لـــلــمـــطـــالـــعــة

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

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

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 12 -234
اGـؤرخ في 3 رجب عـام 1433 اGـوافق 24 مـايــو سـنـة 2012
الـــذي يــحــدد الــقــانــون األســـاسي لــلــمــكــتـــبــات الــرئــيــســيــة

qادة 4 منهGال سيما ا qللمطالعة العمومية
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اGـــادة 4 من اGـــرســـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 12-234 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1433
اGوافق 24 مايو سنة 2012 واGذكور أعالهq تنشأ مكتبات

رئيسية للمطالعة العمومية �راكز الواليات اآلتية :
- الـــنــعــامـــة وتــامـــنــغـــست وســوق أهـــراس وتــنــدوف

وباتنة.
اGاداGادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اGوافق 5 مايو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل



2 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2425
12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 13 -  - 181 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 24  جـــمـــادى جـــمـــادى
q2013 ــــوافـق 5 مــــايــــو ســــنــــة  مــــايــــو ســــنــــةGــــوافـق  اGالــــثــــانــــيــــة عــــام الــــثــــانــــيــــة عــــام 1434 ا

يتضمن إحداث مسرح جهوي �ستغا�.يتضمن إحداث مسرح جهوي �ستغا�.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

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

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي  رقم 07-18 اGؤرخ
في 27 ذي احلــجــة عـام 1427 اGـوافق 16 يــنــايــر ســنـة 2007
واGتضـمن القـانون األساسي لـلمـسارح اجلهـويةq ال سـيما

qادة 5 منهGا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اGـــادة 5 من اGـــرســـوم
الـتـنـفـيذي  رقم 07-18 اGـؤرخ في 27 ذي احلـجـة عام 1427
اGــــوافق 16 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2007 واGــــذكــــور أعالهq يــــحـــدث
مسرح جهوي �ستغا� يدعى "اGسرح اجلهوي Gستغا�".
اGــــاداGــــادّة ة 2 :  :  يــــحـــــدد مــــقــــر اGـــــســــرح اجلــــهـــــوي �ــــديــــنــــة

مستغا�q والية مستغا�.
اGاداGادّة ة 3 :  :  ينشر  هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اGوافق 5 مايو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 18 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نائب مدير برئاسة اجلمهورينائب مدير برئاسة اجلمهوريّة.ة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 18 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
qبـصفـته نـائب مديـر بـرئاسـة اجلـمهـوريّة qمـحمـد لـعبـاني

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 18 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
رئـــيـس قـــسم الـــوثــــائق ومـــعــــاجلـــة اإلعالم بــــاGـــعـــهـــدرئـــيـس قـــسم الـــوثــــائق ومـــعــــاجلـــة اإلعالم بــــاGـــعـــهـــد

الوطني للدالوطني للدّراسات االستراتيجية الشاملـة.راسات االستراتيجية الشاملـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 18 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
الـعـيـد تالمـعـليq بــصـفـته رئـيـسـا لـقـسم الـوثـائق ومـعـاجلـة
اإلعالم بــــاGـــعـــهـــد الـــوطـــني لــــلـــدّراســـات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

الشاملةq إلحالته على التّقـاعد.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 18 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـكـلـفـX بالـتـفـتـيش في اGـفـتـشـية الـعـامـة لـلـمـالـيمـكـلـفـX بالـتـفـتـيش في اGـفـتـشـية الـعـامـة لـلـمـالـيّة

بوزارة اGاليبوزارة اGاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـــــام 1434 اGـــــوافق 18 أبـــــريـل ســـــنــــة 2013 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام
الـسّـيـدين اآلتي اسـمـاهمـا بـصـفـتـهـمـا مكـلـفـX بـالـتـفـتيش
في اGـفتشـية الـعامة لـلمالـيّة بـوزارة اGاليّـةq لتـكليف كل

منهما بوظيفة أخـرى :
qعبد الوهاب خيشان -

- كرª حدوش.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 18 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مدير أمالك الدولة في والية قسنطينة.مدير أمالك الدولة في والية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 18 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
مـحــمـــد رضـــا ســــاسيq بــصــفـتـــه مـديــــرا ألمالك الــدولــة

في والية قسنطينةq إلحالته على التّقـاعد.



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 25 2 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ
12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 18 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مكلمكلّف بالتفتـيش في اGفتشية اجلهـوية للمفتشيةف بالتفتـيش في اGفتشية اجلهـوية للمفتشية

العامة للماليالعامة للماليّة �ستغا�.ة �ستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 18 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
جـلـول بن عـابـدq بـصـفـته مـكـلّـفـا بـالتـفـتـيـش في اGـفـتـشـية
اجلـهـويـة لـلـمـفـتـشـيـة الـعـامة لـلـمـالـيّـة �ـسـتـغـا�q لـتـكـليـفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 18 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـــديـــر لـــبـــرمـــجـــة ومـــتـــابــعـــة اGـــيـــزانـــيـــة فـي واليــةمـــديـــر لـــبـــرمـــجـــة ومـــتـــابــعـــة اGـــيـــزانـــيـــة فـي واليــة

غـردايـة.غـردايـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 18 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
بلقاسم زيدانq بصـفته مديرا لبرمجة ومتابعة اGيزانية

في والية غردايةq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 18 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بوزارة اGوارد اGائية.نائب مدير بوزارة اGوارد اGائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 18 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
مــحــنــد بن عــديq بــصــفــته نــائب مــديــر لالمــتـيــاز وإصالح
qـــائــيــةGــوارد اGاخلـــدمــة الـــعــمــومـــيــة لـــلــتــطـــهــيـــر بــوزارة ا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 18 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـــديـــر تـــســـيـــيـــر اGـــوارد اGـــالـــيـــة واGـــاديـــة بـــوزارةمـــديـــر تـــســـيـــيـــر اGـــوارد اGـــالـــيـــة واGـــاديـــة بـــوزارة

التربـية الوطنية.التربـية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1434 اGـوافق 18 أبـريل سنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
نـــور الــدين مـــجــدوبq بــصـــفــته مـــديــرا لـــتــســيـــيــر اGــوارد
اGــالـيّــة واGــاديــة بـــوزارة الــتــربـــيـة الـــوطــنــيــةq إلحــالـتـه

عـلى التّقـاعـد.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2013 ــــوافق 18 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةGــــوافق اGا
مــديــري بــعــثــتــX في اGــفــتــشــيــة الــعــامــة لــلــمــالــيـةمــديــري بــعــثــتــX في اGــفــتــشــيــة الــعــامــة لــلــمــالــيـة

بـوزارة اGالية.بـوزارة اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1434 اGــوافق 18 أبــريل ســنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــدان
اآلتي اســمــاهــمــا مـديــري بــعــثــتــX في اGــفــتــشــيــة الــعــامـة

للماليّة بوزارة اGاليّة :
qعبد الوهاب خيشان -

- كرª حدوش.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2013 ــــوافق 18 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةGــــوافق اGا
اGــفــتش اجلــهــــوي لــلــمــفــتــشـــيــة الــعــامـــة لــلــمــالـــيـةاGــفــتش اجلــهــــوي لــلــمــفــتــشـــيــة الــعــامـــة لــلــمــالـــيـة

بسـيدي بلعباس.بسـيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــــام 1434 اGــــوافق 18 أبــــريل ســــنـــة 2013 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد
جلــول بن عـابدq مفتشـا جهويا لـلمفتشـية العامة لـلماليّة

بسيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGوافق اGوافق 18 أبريل سنة  أبريل سنة q2013 يتضـمq يتضـمّن تعيX مديرن تعيX مدير
تـــرقــيـــة وتــطـــويــر وســـائل اإلجنـــاز بــوزارة اGــواردتـــرقــيـــة وتــطـــويــر وســـائل اإلجنـــاز بــوزارة اGــوارد

اGائية.اGائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1434 اGوافق 18 أبريل سنة 2013 يعيّن الـسّيد محند
بن عـديq مديـرا لـترقـيـة وتطـويـر وسائل اإلجنـاز بوزارة

اGوارد اGائـية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGوافق اGوافق 18 أبريل سنة  أبريل سنة q2013 يتضـمq يتضـمّن تعيX مديرن تعيX مدير

األشغال العمومية في والية إيليزي.األشغال العمومية في والية إيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1434 اGوافق 18 أبريل سنة 2013 يعيّـن السّيد لطفي

موريq مديرا لألشغال العمومية في والية إيليزي.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
Xن تـــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2013 ــــوافق 18 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةGــــوافق اGا
مـفــتــشــX بـاGــفــتــشـيــة الــعــامـة لــنــشــاطـات الــبــريـدمـفــتــشــX بـاGــفــتــشـيــة الــعــامـة لــنــشــاطـات الــبــريـد
واGواصـالت السـلـكـيـة والالسـلـكيـة وتـكـنـولـوجـياتواGواصـالت السـلـكـيـة والالسـلـكيـة وتـكـنـولـوجـيات
اإلعالم واالتصال في وزارة البريد وتكنولوجياتاإلعالم واالتصال في وزارة البريد وتكنولوجيات

اإلعالم واالتصـال.اإلعالم واالتصـال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1434 اGــوافق 18 أبــريل ســنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــدان
اآلتي اسـمـاهــمـا مـفــتـشـX بــاGـفـتــشـيـة الــعـامـة لــنـشـاطـات
الـبـريد واGـواصالت السـلكـيـة والالسلـكيـة وتـكنـولوجـيات
اإلعـالم واالتـــصــــال في وزارة الــــبـــريــــد وتـــكــــنـــولــــوجـــيـــات

اإلعالم واالتصـال :

qعبد الواحد كالم -

- سمير قـارة.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGوافق اGوافق 18 أبريل سنة  أبريل سنة q2013 يتضـمq يتضـمّن تعيX مديرن تعيX مدير

للدللدّراسات والبحث باجمللس الدستوري.راسات والبحث باجمللس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عام 1434 اGوافق 18 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد محمد

لعبانيq مديرا للدّراسات والبحث باجمللس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434
اGوافق اGوافق 18 أبريل سنة  أبريل سنة q2013 يتضـمq يتضـمّن تعيX مديرن تعيX مدير
الــدالــدّراســـات اإلحــصـــائــيــة والـــنــمــذجـــة والــتـــلــخــيصراســـات اإلحــصـــائــيــة والـــنــمــذجـــة والــتـــلــخــيص

باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1434 اGـوافق 18 أبـريل سـنة 2013 يـعيّـن السّـيـد عـمر
بـــوعــزونـيq مــديـــرا لـــلــدّراســـات اإلحـــصــائـــيـــة والــنـــمـــذجــة

والتلخيص باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قراران وزاريان مـشتركان مؤرخان في قراران وزاريان مـشتركان مؤرخان في 5 جمادى األولى جمادى األولى
عـام عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 17 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة q2013 يـتـضــمـنـانq يـتـضــمـنـان
جتديـد انتـداب قاضـيـX لدى وزارة الـدفاع الـوطنيجتديـد انتـداب قاضـيـX لدى وزارة الـدفاع الـوطني

.Xدائمت Xعسكريت Xبصفة رئيسي محكمت.Xدائمت Xعسكريت Xبصفة رئيسي محكمت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار وزاري مــشــتــرك مـؤرّخ في 5 جــمــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2013 يـــــجــــدد
انــــتــــداب الــــســــيــــد مــــحـــمــــد عــــقــــونـيq لــــدى وزارة الــــدفـــاع
الــوطـنيq بـصـفـته رئـيــسـا لـلـمـحـكـمـة الــعـسـكـريـة الـدائـمـة
q(1) دة سنة واحدةG qببشار / الناحية العسكرية الثالثة

ابتداء من أول يونيو سنة 2013.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار وزاري مــشــتــرك مـؤرّخ في 5 جــمــادى
األولى عـــــام 1434 اGـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2013 يـــــجــــدد
انــتــداب الــســـيــد الــهــاشـــمي جــبالحـيq لــدى وزارة الــدفــاع
الــوطـنيq بـصـفـته رئـيــسـا لـلـمـحـكـمـة الــعـسـكـريـة الـدائـمـة
بـورقـلـة / الـنـاحـيـة الـعـسـكـريـة الـرابـعـةG qـدة سـنـة واحـدة

q(1) ابتداء من أول مايو سنة 2013.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1433
اGـوافق اGـوافق 5  غـشت سـنة   غـشت سـنة q2012 يـعـدل الـقـرار الوزاريq يـعـدل الـقـرار الوزاري
اGـــــشــــتـــــرك اGــــؤرخ في اGـــــشــــتـــــرك اGــــؤرخ في 7 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام   ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  1431
اGــــوافق اGــــوافق 23 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة 2010 الــــذي يــــحـــدد تــــعـــداد الــــذي يــــحـــدد تــــعـــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـدمـات عـلى مـســـــتـوى اGـديـريــــــات اجلـهـويـــةأو اخلـدمـات عـلى مـســـــتـوى اGـديـريــــــات اجلـهـويـــة

و الوالئية للتجارة.و الوالئية للتجارة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Xإن األم
 qاليةGووزير ا

qووزير التجارة

- �قتـضى اGرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اGؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اGــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اGــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اGــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهGال سيما ا qطبق عليهمGا



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 25 2 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ
12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة 
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةG1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGـــــؤرخ في 26 صـــفـــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اGــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي اGـؤرّخ في  7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرخ في 7
ربيع الـثاني عام 1431 اGوافق 23 مـارس سنة 2010 الذي
يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـدمـات عـلى مـسـتـوى اGـديـريـات اجلـهـويـة و الـوالئـيـة

qللتجارة
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تـعـدل أحــكـام اGــادة األولى من الـقـرار
الــوزاري اGــشـتــرك اGــؤرخ في 7 ربــيع الــثــانـي عـام 1431

اGوافق 23 مارس سنة 2010 واGذكور أعاله كما يأتي:
"اGـادّة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة 8 من اGـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اGـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واGذكـور أعالهq يحدد هذا
الـقرار تعـداد منـاصب الشـغل وتصـنيفـها وكـذا مدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـدمــات عـلى مـســتـوى اGـديـريــات اجلـهـويــة والـوالئـيـة

للتجارةq كما هو مبX في اجلدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

1

110

1

3

176

245

6

363

905

348

288

288

240

219

200

200

200

"

7

5

5

3

2

1

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

175

- 

-
175

1

110

1

3

176

70

6

363

730

عون وقاية من اGستوى الثاني
عون وقاية من اGستوى األول

عامل مهني من اGستوى الثالث
سائق سيارة من اGستوى الثاني
سائق سيارة من اGستوى األول
عامل مهني من اGستوى األول
عون خدمة من اGستوى األول

حارس

اجملموع اجملموع 

اGـادةاGـادة2: : تــوزع تـعـدادات اGـنـاصب اGـالـيـة اخلـاصــة بـاألعـوان اGـتـعـاقـدين عـلى مـســتـوى اGـديـريـات اجلـهـويـة و الـوالئـيـة
للتجارة وفقا للجداول اGلحقة.

اGادةاGادة3: ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 17 رمضان عام 1433 اGوافق 5 غشت سنة 2012.

 وزير التجارة وزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة



2 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2825
12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اGديرياتاGديريات
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الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)
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-
4

2

1

7

1

4

1

6

1 - اGديرية اجلهوية للتجارة باتنة - اGديرية اجلهوية للتجارة باتنة
عامل مهني من اGستوى األول
عون خدمة من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
2 - اGديرية اجلهوية للتجارة عنابة - اGديرية اجلهوية للتجارة عنابة

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

عون وقاية من اGستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

3 - اGديرية اجلهوية للتجارة البليدة - اGديرية اجلهوية للتجارة البليدة
عامل مهني من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عامل مهني من اGستوى الثالث

عون وقاية من اGستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

4 - اGديرية اجلهوية للتجارة ورقلة - اGديرية اجلهوية للتجارة ورقلة
عامل مهني من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
5 - اGديرية اجلهوية للتجارة وهران - اGديرية اجلهوية للتجارة وهران

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

عون وقاية من اGستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
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8

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
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التصنيفالتصنيف
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الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي
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6 - اGديرية اجلهوية - اGديرية اجلهوية  للتجارة اجلزائر للتجارة اجلزائر
عامل مهني من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
7 - اGديرية اجلهوية للتجارة سعيدة - اGديرية اجلهوية للتجارة سعيدة

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
8 - اGديرية اجلهوية للتجارة بشار - اGديرية اجلهوية للتجارة بشار

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
9 - اGديرية اجلهوية للتجارة سطيف - اGديرية اجلهوية للتجارة سطيف

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
اجملموع (اجملموع (1)

1 - مديرية التجارة لوالية أدرار - مديرية التجارة لوالية أدرار
عامل مهني من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )
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2 - مديرية التجارة لوالية الشلف - مديرية التجارة لوالية الشلف
عامل مهني من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

3 - مديرية التجارة لوالية األغواط - مديرية التجارة لوالية األغواط
عامل مهني من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
4 - مــديــريــة الـتــجــارة لـواليـة أم البواقي - مــديــريــة الـتــجــارة لـواليـة أم البواقي

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
5 - مديرية التجارة لوالية باتنة - مديرية التجارة لوالية باتنة

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
6 - مديرية التجارة لوالية بجاية - مديرية التجارة لوالية بجاية

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
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اGديرياتاGديريات
الصنفالصنف
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التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي
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الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي
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الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

التعداد التعداد 
( 2+1 )
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12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م
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7 - مديرية التجارة لوالية بسكرة - مديرية التجارة لوالية بسكرة
عامل مهني من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
8 - مديرية التجارة لوالية بشار - مديرية التجارة لوالية بشار

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

9 - مديـرية الـتجـارة لواليـة البـليدة - مديـرية الـتجـارة لواليـة البـليدة
عامل مهني من اGستوى األول
عون خدمة من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
10 - مديرية التجارة لوالية البويرة - مديرية التجارة لوالية البويرة

عامل مهني من اGستوى األول
عون خدمة من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
11 - مديرية التجارة لوالية تامنغست - مديرية التجارة لوالية تامنغست

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
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1
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5
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5
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اGديرياتاGديريات
الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

التعداد التعداد 
( 2+1 )
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12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م
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12 - مديرية التجارة لوالية تبسة - مديرية التجارة لوالية تبسة

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
13 - مديرية التجارة لوالية تلمسان - مديرية التجارة لوالية تلمسان

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
14 - مديرية التجارة لوالية تيارت - مديرية التجارة لوالية تيارت

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
15 - مديرية التجارة لوالية تيزي وزو - مديرية التجارة لوالية تيزي وزو

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
16 - مديرية التجارة لوالية اجلزائر - مديرية التجارة لوالية اجلزائر

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اGديرياتاGديريات
الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

التعداد التعداد 
( 2+1 )
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التصنيفالتصنيف
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التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

4

-
-
-
4

3

-
-
-
3

4

-
-
-
4

1

-
-
-
1

3

-
-
-
-
3

-
7

2

2

11

1

6

3

2

12

1

6

3

2

12

-
4

3

3

10

-
1

7

6

2

16

1

2

5

1

2

5

1

2

5

1

2

5

1

2

5

4

7

2

2

15

4

6

3

2

15

5

6

3

2

16

1

4

3

3

11

3

1

7

6

2

19

17 - مديرية التجارة لوالية اجللفة - مديرية التجارة لوالية اجللفة

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
18 - مديرية التجارة لوالية جيجل - مديرية التجارة لوالية جيجل

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
19 - مديرية التجارة لوالية  - مديرية التجارة لوالية سطيفسطيف

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
20 - مديرية التجارة لوالية سعيدة - مديرية التجارة لوالية سعيدة

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون الوقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
21 - مديرية التجارة لوالية سكيكدة - مديرية التجارة لوالية سكيكدة

عامل مهني من اGستوى األول
عون خدمة من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

التعداد التعداد 
( 2+1 )



2 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3425
12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اGديرياتاGديريات

200

219

288

200

219

288

200

219

288

200

219

288

200

219

288

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

3

-
-
-
-
3

5

-
-
-
5

3

-
-
-
3

5

-
-
-
5

3

-
-
-
3

-
1

7

2

1

11

1

7

6

2

16

-
5

2

2

9

1

9

4

1

15

-
6

3

2

11

1

2

5

1

2

5

1

2

5

1

2

5

1

2

5

3

1

7

2

1

14

6

7

6

2

21

3

5

2

2

12

6

9

4

1

20

3

6

3

2

14

22 - مديرية التجارة لوالية سيدي بلعباس - مديرية التجارة لوالية سيدي بلعباس

عامل مهني من اGستوى األول
عون خدمة من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
23 - مديرية التجارة لوالية  - مديرية التجارة لوالية عنابةعنابة

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
24 - مــديـريــة الـتــجـارة لــواليـة قــاGـة - مــديـريــة الـتــجـارة لــواليـة قــاGـة

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
25 - مديرية التجارة لوالية قسنطينة - مديرية التجارة لوالية قسنطينة

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
26 - مديرية التجارة لوالية اGدية - مديرية التجارة لوالية اGدية

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

التعداد التعداد 
( 2+1 )



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 25 2 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ
12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اGديرياتاGديريات

200

240

219

288

200

219

288

200

219

288

200

219

288

200

240

219

288

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

4

-
-
-
-
4

3

-
-
-
3

3

-
-
-
3

3

-
-
-
-
3

3

-
-
-
-
3

4

8

1

3

2

18

-
6

2

2

10

2

6

3

2

13

1

1

6

2

2

12

1

9

2

4

3

19

1

3

2

5

1

2

5

1

2

5

1

2

5

1

3

2

5

8

8

1

3

2

22

3

6

2

2

13

5

6

3

2

16

4

1

6

2

2

15

4

9

2

4

3

22

27 - مديرية التجارة لوالية مستغا� - مديرية التجارة لوالية مستغا�

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى الثاني
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
28 - مديرية التجارة لوالية اGسيلة - مديرية التجارة لوالية اGسيلة

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
29 - مديرية التجارة لوالية معسكر - مديرية التجارة لوالية معسكر

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
30 - مديـريـة التـجارة لـوالية ورقـلة - مديـريـة التـجارة لـوالية ورقـلة

عامل مهني من اGستوى األول
عون خدمة من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
31 - مديريـة التجارة لوالية وهران - مديريـة التجارة لوالية وهران

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى الثاني
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

التعداد التعداد 
( 2+1 )



2 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3625
12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اGديرياتاGديريات

200

219

288

200

219

288

200

219

288

200

219

288

200

219

288

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

3

-
-
-
3

1

-
-
-
1

3

-
-
-
3

3

-
-
-
3

3

-
-
-
3

-
6

2

1

9

2

8

5

2

17

1

4

2

3

10

5

10

3

1

19

2

8

3

2

15

1

2

5

1

2

5

1

2

5

1

2

5

1

2

5

3

6

2

1

12

3

8

5

2

18

4

4

2

3

13

8

10

3

1

22

5

8

3

2

18

32 - مديرية التجارة لوالية البيض - مديرية التجارة لوالية البيض

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
33 - مديرية التجارة لوالية إيليزي - مديرية التجارة لوالية إيليزي

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
34 - مديرية التجارة لوالية برج بوعريريج - مديرية التجارة لوالية برج بوعريريج

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
35 - مديرية التجارة لوالية بومرداس - مديرية التجارة لوالية بومرداس

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
36 - مديرية التجارة لوالية الطارف - مديرية التجارة لوالية الطارف

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

التعداد التعداد 
( 2+1 )



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 25 2 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ
12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اGديرياتاGديريات

200

219

288

200

219

288

200

219

288

200

219

288

200

219

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

3

-
-
-
3

3

-
-
-
3

4

-
-
-
4

2

-
-
-
2

3

-
-

-
5

2

2

9

1

5

2

2

10

-
7 
2

2

11

1

5

3

2

11

-
7

2

1

2

5

1

2

5

1

2

5

1

2

5

1

2

3

5

2

2

12

4

5

2

2

13

4

7

2

2

15

3

5

3

2

13

3

7

2

37 - مديرية التجارة لوالية تندوف - مديرية التجارة لوالية تندوف

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
38 - مديرية التجارة لوالية تيسمسيلت - مديرية التجارة لوالية تيسمسيلت

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
39 - مديريـة التجـارة لوالية الوادي - مديريـة التجـارة لوالية الوادي

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
40 - مديرية الـتجارة لوالية خنشلة - مديرية الـتجارة لوالية خنشلة

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
41 - مــــديـــــريـــــة الــــتـــــجـــــارة لــــواليـــــة - مــــديـــــريـــــة الــــتـــــجـــــارة لــــواليـــــة

سوق أهراسسوق أهراس
عامل مهني من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

التعداد التعداد 
( 2+1 )



2 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3825
12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اGديرياتاGديريات

288

200

219

288

200

219

288

348

200

219

288

200

219

288

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
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1
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1
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5

1
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3

2

17

3

7

3

3

1

17

2

5

2

2

11

3

5

3

2

13

عون وقاية من اGستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

42 - مديرية التجارة لوالية تيبازة - مديرية التجارة لوالية تيبازة

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
43 - مـديـريـة الــتـجـارة لـواليــة مـيـلـة - مـديـريـة الــتـجـارة لـواليــة مـيـلـة

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

عون وقاية من اGستوى الثاني
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

44 - مـديـريـة التجـارة لـواليـة عـX الدفلى - مـديـريـة التجـارة لـواليـة عـX الدفلى

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

45 - مـــــديــــــريــــــة الـــــتــــــجـــــارة لــــــواليـــــة - مـــــديــــــريــــــة الـــــتــــــجـــــارة لــــــواليـــــة

النعامةالنعامة

عامل مهني من اGستوى األول

حارس

سائق سيارة من اGستوى األول

عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

التعداد التعداد 
( 2+1 )
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اGديرياتاGديريات
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الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
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عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
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5
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1
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5
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7

2

2

15

4

8
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1

18

5

8

4

1

18
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46 - مــــديــــريــــة الـــتــــجــــارة لــــواليـــة - مــــديــــريــــة الـــتــــجــــارة لــــواليـــة

عX تموشنتعX تموشنت

عامل مهني من اGستوى األول

حارس

سائق سيارة من اGستوى األول

عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

47 - مديريـة التجارة لوالية غرداية - مديريـة التجارة لوالية غرداية

عامل مهني من اGستوى األول

حارس

سائق سيارة من اGستوى األول

عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

48 - مـــــديــــــريــــــة الـــــتــــــجـــــارة لــــــواليـــــة - مـــــديــــــريــــــة الـــــتــــــجـــــارة لــــــواليـــــة

غليزانغليزان

عامل مهني من اGستوى األول

حارس

سائق سيارة من اGستوى األول

عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

اجملموع (اجملموع (2)

اجملموع (اجملموع (2+1)

اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

التعداد التعداد 
( 2+1 )



2 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4025
12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

ا^طبعة الرسميا^طبعة الرسميّة=  ة=  حي البساتZ= بئر مراد رايس= ص.ب حي البساتZ= بئر مراد رايس= ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 23 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1433
اGوافق اGوافق 9 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة q2012 يعـدq يعـدّل القرار الوزاريل القرار الوزاري
اGـــشـــتـــرك اGـــؤرخ في اGـــشـــتـــرك اGـــؤرخ في 10 جـــمـــادى األولى عـــام   جـــمـــادى األولى عـــام  1430
اGوافق اGوافق 5 مايو سنة  مايو سنة 2009 الذي يحد الذي يحدّد تعداد مناصبد تعداد مناصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو
اخلدمـات بـعنـوان اإلدارة اGركـزية في اخلدمـات بـعنـوان اإلدارة اGركـزية في وزارة الـعملوزارة الـعمل

والتشغيل والضمان االجتماعيوالتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةGووزير ا

qووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 07 - 308  اGؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات تــــوظـــيف األعــــوان اGـــتـــعــــا قـــديـن
وحـقـوقـهـــم وواجـبـاتـهـــم والـعـنــاصـر اGـشـكّـلــة لرواتـبـهــم
والــقــواعـد اGــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهGال سيما ا qطبق عليهــمGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةG1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

- عامل مهني من اGستوى األول
- حارس

- سائق سيارة من اGستوى األول
- سائق سيارة من اGستوى الثاني
- عامل مهني من اGستوى الثالث

- عون وقاية من اGستوى األول
- عون وقاية من اGستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام
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الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
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-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
15

1

14

3

2

1

26

6

53

اGاداGادّة ة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 23 ذي القعدة عام 1433 اGوافق 9 أكتوبر سنة 2012.

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير العمل والتشغيلعن وزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

 األمX العاماألمX العام 
محمد خياطمحمد خياط

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
 وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اGــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اGؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اGوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

qاالجتماعي
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي  اGـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سنة 2002  واGتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
10 جـــمـــادى األولى عـــام 1430 اGــوافق 5 مـــايـــو ســـنـــة 2009
الذي يحدد تعداد مـناصب الشغل و تصنيـفها ومدة العقد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلــدمــات بــعــنــوان اإلدارة اGــركــزيــة في وزارة الــعــمل

qوالتشغيل والضمان اإلجتماعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى :  تـعدل أحـكـام اGـادة األولى مـن الـقرار
الوزاري اGـشتـرك اGؤرخ في 10 جـمادى األولى عام 1430

اGوافق 5 مايو سنة 2009 واGذكور أعالهq كما يأتي:
"اGـادة األولى: تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 8 من اGـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اGـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واGذكور أعالهq يهدف هذا
الــقــرار إلى حتــديــد تـعــداد مــنــاصب الــشــغل  وتــصــنــيــفــهـا
ومــدة الـــعــقـــد اخلــاص  بــاألعـــوان الــعـــامــلـــX في نـــشــاطــات
احلـفظ أو الـصـيـانـة أو اخلـدمـات بـعـنـوان اإلدارة اGـركـزيـة
في وزارة العمل والتـشغيل والضمان االجتماعيq حسب

اجلدول اآلتي :

200

219

240

288

288

348

"


