
العدد العدد 26
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

األربعاء األربعاء 5 رجب عام  رجب عام  1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 15 مايو مايو  سنة سنة 2013 م 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
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فهرسفهرس

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـرسـوم رئـاسي رقم 13 - 122 مـؤرخ في 22 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 3 أبـريـل سـنة q2013 يـتـضـمن الـتـصـديق عـلى
اتـفـاق الـنـقل اجلـوي بـX حـكومـة اجلـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد~ـقـراطـيـة الشـعـبـيـة وحـكـومـة جـمـهـوريـة بـولـونـياq اGـوقع
بوارسو في 7 يوليو سنة 2011...................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 13 - 182 مـؤرخ في 25 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1434 اGـوافق 6 مــايـو ســنـة q2013 يــعـدّل تــوزيع نـفــقـات
ميزانية الدولة للتجهيز لسنة q2013 حسب كل قطاع.....................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 13 - 183 مـؤرخ في 25 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1434 اGـوافق 6 مــايـو ســنـة q2013 يــعـدّل تــوزيع نـفــقـات
ميزانية الدولة للتجهيز لسنة q2013 حسب كل قطاع.....................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 184 مـؤرخ في 25 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق 6 مـايـو سـنة q2013 يـتـضـمن إنشـاء الـقـطاع
احملفوظ لقصر تماسX وتعيX حدوده..........................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 185 مـؤرخ في 25 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق 6 مـايـو سـنة q2013 يـتـضـمن إنشـاء الـقـطاع
احملفوظ للقرية "الدشرة احلمراء" وتعيX حدوده............................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 186 مـؤرخ في 25 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق 6 مـايـو سـنة q2013 يـتـضـمن إنشـاء الـقـطاع
احملفوظ للمدينة العتيقة لعنابة وتعيX حدوده.............................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 187 مـؤرخ في 25 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق 6 مـايـو سـنة q2013 يـتـضـمن إنشـاء الـقـطاع
احملفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيX حدوده.............................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 - 188 مؤرخ في 28 جـمادى الـثانـية عام 1434 اGوافق 9 مايـو سنة q2013 يتـمم اGرسـوم التـنفـيذي
رقم 10-134 اGـؤرخ في 28 جـمـادى األولـى عام 1431 اGـوافق 13 مـايــو سـنة 2010 الـــذي يـؤسـس النـظــام الـتـعــويضـي
للمـوظفـX اGنتمـX لألسالك اGشتركة في اGؤسسات واإلدارات العمومية.......................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 - 189 مؤرخ في 28 جـمادى الـثانـية عام 1434 اGوافق 9 مايـو سنة q2013 يتـمم اGرسـوم التـنفـيذي
رقم 10-135 اGؤرخ في 28 جمادى األولى عام 1431 اGوافق 13 مايو سنــة 2010 الــذي يؤســس النـظــام التعـويضــي
للـعـمـال اGهنيــX وسائقي السيارات واحلجاب.............................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 - 190 مؤرخ في 28 جـمادى الـثانـية عام 1434 اGوافق 9 مايـو سنة q2013 يتـمم اGرسـوم التـنفـيذي
رقم 10-136 اGؤرخ في 28 جمادى األولى عام 1431 اGوافق 13 مايو سنــة 2010 الــذي يؤســس النـظــام التعـويضــي
لألعوان اGتعاقدين....................................................................................................................................

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء

وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 29 شـوال عام 1434 اGوافق 16 سـبتـمبـر سنة q2012 يحـدد قائـمة إيرادات ونـفقـات حساب
التخصيص اخلاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان احلرس البلدي"........................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 اGوافق 16 سبتـمبر سنة q2012 يحدد كـيفيـات متابـعة وتقـييم حساب
التخصيص اخلاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان احلرس البلدي"........................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قـرار مؤرخ في 10 ذي القـعدة عام 1433 اGوافق 26 سـبتـمبـر سنة q2012 يـحدّد شـروط و كـيفـيات حتـويل أجزاء من الـطرق
السيارة و الطرق السريعة و ملحقاتها........................................................................................................

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 15 ذي الـقـعـدة عـام 1433 اGـوافـق أوّل أكـتـوبـر سـنـة q 2012 يـحـدّد قـائـمـة إيـرادات ونـفـقـات
حســاب التخصيص اخلــاص رقـم 123-302  الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".............................

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 15 ذي القـعدة عام 1433 اGوافـق أوّل أكتـوبر سنة q 2012 يحـدّد كيفـيات متـابعــة وتـقيــيم
حســاب التخصيص اخلــاص رقـم 123-302  الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".............................

وزارة وزارة التجارةالتجارة

قــرار وزاري مـــشـــتـــرك مــؤرّخ في 21 رمــضـــان عـــام 1432 اGـــوافق 21 غـــشــت ســـنـة q2011 يــتـــضـــمـّن إنـــشــاء مــفــتــشــيــات
إقليمية للتجـارة......................................................................................................................................

قــــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرّخ في 2  جــمــــادى األولـى عـــام 1433 اGـــوافق 25 مــارس ســنــة q 2012 يــتــضــمّـن حتــديــد مــواقع
مـفـتـشـيـات مـراقـبـة اجلـودة وقـمع الـغش عـلى مـسـتــوى الــحــدود الــبــريــة والــبــحــريـة والــجــويــة واGنـاطـق واخملازن
حتت اجلمركة...........................................................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قــرار مـؤرخ في 6 صـفــر عـام 1434 اGـوافق 19 ديــسـمــبـر ســنـة q2012 يـتــمم الـقــرار اGـؤرخ في 28 صـفــر عـام  1429 اGـوافق 6
مارس سنة  2008  الذي يحدد قائمة األدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان االجتماعي..................................

وزارة الصناعة واWؤسسات الصغيرة واWتوسطة وترقية االستثماروزارة الصناعة واWؤسسات الصغيرة واWتوسطة وترقية االستثمار

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 27 صفـر عام 1434 اGوافق 9 ينـاير سنة q2013 يعـدل القـرار الوزاري اGـشتـرك اGؤرخ في
6 شـعـبـان عـام 1430 اGـوافق 28 يـولـيـو سـنة 2009 الـذي يـحـدد تـعـداد مـنـاصب الــشـغل وتـصـنـيـفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلـاص
بـاألعــوان الــعـامــلـX فـي نـشــاطـات احلــفظ أو الــصـيــانـة أو اخلــدمــات بـعــنـوان الــوكـالــة الــوطـنــيـة لــتــطـويــر اGـؤســسـات
الصغيرة واGتوسطة.................................................................................................................................

قــرار مؤرّخ في 25  مـحـرّم عـام 1434 اGـوافق 9  ديـسمـبـر سـنة q2012 يـتـضمّن تـفـويض سـلطـة الـتعـيـX والـتسـيـير اإلداري
إلى مديري الصّناعة واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار في الواليات......................................
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مــــــرســــــوم رئـــــاسـي رقم مــــــرســــــوم رئـــــاسـي رقم 13 - - 122 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 22 جــــــمـــــادى جــــــمـــــادى
q2013 ــــــــوافق 3 أبـــــــــريل ســــــــنــــــــة  أبـــــــــريل ســــــــنــــــــةGــــــــوافق  اGاألولـى عـــــــام األولـى عـــــــام 1434 ا
Xيــتــضــمن الــتــصــديـق عــلى اتــفــاق الــنــقل اجلــوي بــXيــتــضــمن الــتــصــديـق عــلى اتــفــاق الــنــقل اجلــوي بــ
حكومة اجلمهـورية اجلزائرية الد~قـراطية الشعبيةحكومة اجلمهـورية اجلزائرية الد~قـراطية الشعبية
وحـكـومـة جمـهـوريـة بـولـونـيـاq اGـوقع بـوارسو في وحـكـومـة جمـهـوريـة بـولـونـيـاq اGـوقع بـوارسو في 7

يوليو سنة يوليو سنة 2011.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة

qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -
qادّة 77 -11 منهGال سيّما ا qوبناء على الدّستور  -
Xوبــــعـــــد االطالع عـــــلى اتـــــفـــــاق الـــــنــــقــل اجلــــوي بــــ -
حــكــومـة اجلــمـهــوريـــة اجلـزائــريـة الــد~ــقـراطــيـة الــشــعـبــيـة
وحــكـــومــة جــمـــهــوريـــة بــولــونــــيــاq اGــوقــع بــوارســـو فـي 7

     q2011 يوليو سنـة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

Xـادّة األولى :ة األولى : يصـدّق عـلى اتـفـاق الـنـقـل اجلـوي بGـاداGا
حــكــومـة اجلــمـهــوريـــة اجلـزائــريـة الــد~ــقـراطــيـة الــشــعـبــيـة
وحــكـــومــة جــمـــهــوريـــة بــولــونــــيــاq اGــوقــع بــوارســـو فـي 7
يـــولـــيــــو ســـنــــة q2011 ويـــنــــشـــــر في اجلــــريـــدة الـــرســــمـــيـــة

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : : يـــــنــــــشـــــر هـــــذا اGـــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريــــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ~ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــــرّر بـــالـــــجــــزائـــر في 22 جــــمــــادى األولى عـــام 1434

اGوافق 3 أبريل سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق النقل اجلوياتفاق النقل اجلوي
بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ~قراطي~قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة جمهورية بولونياوحكومة جمهورية بولونيا

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ~ـــقــراطـــيّــة
الـشّــعـبـيّــة وحـكــومـة جـمــهـوريــة بـولـونــيـا اGــشـــار إلـيــهـمـا

q"تعاقدينGا Xفيما يأتي بـ"الطرف

- بـــاعـــتـــبـــارهـــمــا طـــرفـــX فـي اGـــعـــــاهـــدة الـــدولـــــيــة
لـلـطـيـران اGـدني اGـفـتـوحـــة للـتـوقـــيع �ـديـنــة شـيـكـــاغـو

q1944 في 7 ديسمبر سنة
- ورغـــبــة مــنــهـــمــا في تــطـــويــر الــتـــعــاون في مــجــال
الـــنــقل اجلـــوي واGــســـاهــمـــة في حتـــســX الـــطــيـــران اGــدني

qالدولي
- ورغـبـة مـنـهـمـا في إبـرام اتـفـاق نـقل جـوي بـغرض

qXتتاليGإقليميهما ا Xتقد� خدمات جوية ب

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اGاداGادّة األولىة األولى
التعاريفالتعاريف

1 - لـهـدف تـطـبـيق هـذا االتـفـاق مـا لم يـقـتض سـيـاق
النص خالف ذلك :

أ) تـعـني كـلمـة "اGـعـاهدة" : مـعـاهدة الـطـيـران اGدني
الــدولـي الــتـي فــتـح بــاب الـــتـــوقــيـع عــلـــيـــهــا فـي شــيـــكـــاغــو
اعـتــبــارا من تـاريخ 7 ديـســمــبـر ســنـة 1944 وكل مالحــقــهـا
اGــعــتــمـــدة وفــقــــا ألحــكــــام اGــادّة (90) مـن تـــلـك اGــعــــاهـدة
وأي تـعــديالت Gالحق هــذه اGـعــاهــدة أو لـلــمـعــاهـدة نــفـســهـا
طـــبــــقـــا ألحـــكـــام اGـــادّتـــX (90) و(94) مــــنــــهـــا طــــاGــــا أن هـــذه
اGالحـق والـتـعـديـالت أصـبـحت سـاريـــة اGـفـعـــول لـدى كـل

من الطرفX اGتعاقدين.
ب) تــعــني عــبــارة "ســلــطــات الــطــيــران" : بــالــنــســبــة
حلـكـومـة اجلـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد~ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة -
الـــوزارة اGـــســــؤولـــة عـن الـــطــــيـــران اGــــدنيq وبــــالـــنــــســـبـــة
جلمـهورية بـولونيـاq رئيس هيـئة الطـيران اGدنيq أو في
كال احلـالـتـqX كل شـخص أو سـلـطـة مـخـولـة لـتأديـة أي من

qشار إليها أعالهGمارسة من طرف السلطات اGهام اGا
ج) تــعـنـي عـبــارة "مـؤســسـة الــنـقــل اجلــوي اGــعـيــنـة"
كـل مـؤسـسـة لـلـنـقل اجلـوي الـتي � تـعـيـيـنـهـا وتـرخـيـصـهـا
طـبـقــا ألحـكــــام اGـادّة الـثـالــثــة (الـتـعـيــــX والـتــــرخــيص)

qمـن هـذا االتفــاق
د) عـبارات "اخلـدمـة اGتـفق عـليـهـا" و"الطـريق احملدد"
تــعـــني بـــالـــتــرتـــيب خـــدمــات الـــنـــقل اجلــوي الـــدولي وفـــقــا
لـلــمـادّة الـثــانـيــة (من احلـقــوق) من هــذا االتـفـاق والــطـريق

qاحملدد في ملحق هذا االتفاق
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هـ) تـعني كلمـة "التعرفـة" السعر الـواجب دفعه لقاء
نــــقل الـــركـــابq األمـــتــــعـــة والـــشـــحن وكــــذا الـــشـــروط الـــتي
تــخـضع لــهــا هـذه األســعــار مـتــضــمـنــة األســعـار والــشـروط
اGـتـعـلـقـة بـاخلـدمـات األخــرى اGـقـدمــة من طــرف مـؤسـســة
لـهــا عالقــة بـالــنـقل اجلــويq إال أنه يــسـتــثـنى مــنـهــا األجـور

qوشـروط نقـل البريد
و) عـــبــارة "إقـــلــيـم الــطـــرف اGــتـــعــاقـــد" تــعـــني إقـــلــيم

qالدولة التي هي طرف في هذا االتفاق
ي) عبارة "الدولـة الـعضو"  يقصـد بها الدولــة التي
هـي حــالـــيـــا أو مــســـتــقـــبال طـــرف مـــتــعـــاقـــد في االتـــفــاقـــيــة
اGــــؤســـســــة لالحتــــاد األوروبيq في االتــــفــــاقـــيــــة اGـــتــــعـــلــــقـــة
بـاGنـطقة االقـتصـادية األوروبـية اGـعدلـةq أو في االتفـاقية
الـــتي تـــطـــبـق �ـــوجـــبـــهــــا حـــريـــة اإلنـــشــــاء �ـــوجب قـــانـــون

qدنيGطبق في مجال الطيران اGاجملموعة ا
ز) يــــقـــصــــد بــــعـــبــــــارة " شــــهـــادة مــــســــتـــغــــل جــــــوي"
وثــــيــــقــــــة صــــدرت Gـــؤســــســــة نــــقـــل جــــوي والــــتـي تــــشــــهـــد
بـالـكـفــــاءة اGـهـنـيـة لـهـــذه اGـؤسـســـة والـتـنــظـــيم لـضـمــان
أمـن اســتــغالل الـــطــائــرات اخلــاصـــة بــنــشــاطـــات الــطــيــران

qبينة في هذه الشهادةGا
ح) عـبـارة "أعـباء االسـتـعـمال" تـعـني األعـباء اGـلـزمة
عـلى مـؤسـسـة الـنـقـل اجلـوي من طــرف الـسـلـطــة اخملـتـصــة
أو اGسموح لها من طـرف هذه السلطة بغـرض استعمالها
لـــتــمـــوين مـــلــكـــيــة اGـــطــار أو الـــتــجـــهــيـــزات أو جتــهـــيــزات
اGالحـــة اجلـويــة �ـا في ذلك جتــهــيـزات الـتــحـلــيق اجلـــوي
أو اخلــدمــات ذات الـصــلــة وجتــهـيــزات الــطــائـرة وطــاقــمــهـا

والـركـاب والشحن.
2 - يـعــتـبــر اGــلـحق جــزأ ال يـتــجــزأ من هـذا االتــفـاق.
كــل رجـــوع لــهـــذا االتـفـــاق يـسـتـــوجب الـرجـــوع Gـلـحـقــه

مـا لم يتفق على خالف ذلك صراحـة.

اGاداGادّة ة 2
منح حقوق النقلمنح حقوق النقل

1 - ~ــــنح كـل من الــــطــــرفــــX اGــــتــــعـــاقــــديـن الــــطـــرف
اGـتعاقد اآلخرq فـيما يتـعلق بتأسـيس واستغالل اخلدمات
اجلــويــة الـدولــيــة مـن طــرف اGـؤســســات اGــعــيــنــة من قــبل

الطرف اGتعاقد اآلخرq احلقوق اآلتية :
qأ) احلق في الطيران عبر إقليمه دون هبوط

ب) احلــــق فـي الــــهــــبـــــــوط فـي إقــــلــــيــــمــه ألغــــــراض
qغـيــر جتـاريـة

ج) احلق في الـهـبـوط في إقـلـيـمه في الـنـقـاط احملددة
فـي مــــلـــحـق هــــذا االتــــفـــاق لــــغــــرض أخــــذ وإنــــزال الــــركـــاب

qوالبضائع �ا في ذلك البريد منفصلة أو مجتمعة

د) احلــقــوق األخــرى عــدى اGــوضــحــة في هــذا االتــفــاق
لــغــــرض اسـتــغالل اخلــدمـــات اجلــويـــة الــدولـــيــة اGــبـيــنـــة

على الطرق في ملحق هذا االتفـاق.
2 - ال يــوجــد فـي نص الــفــقـــرة األولى من هــذه اGــادّة
ما ~كن تـفسـيره عـلى أنه ~نح اGؤسـسة اGـعنـية من قبل
أحـد الــطـرفـX اGــتـعــاقـدين حــق أخـذ الــركــاب والـبــضــائع
qــتــعــاقــد اآلخـرGمن إقــلــيم الــطــرف ا qـــا في ذلـك الــبـريــد�
نـظـيــر أجـــرة أو اسـتـئــجــارq نـحــو نـقــطــة أخـــرى واقـعـــة

في إقليم هذا الطرف اGتعاقد اآلخر.
3 - إذا لم تــســتــطع اGــؤســسـة اGــعــيــنــة من قــبل أحـد
األطـــراف اGـــتـــعـــاقـــدة مـن اســـتـــغالل خـــدمـــــة عـــلى طـــرقـــهـــا
الـــــعــــاديـــــة وذلك بـــــســــبب صـــــراع مــــســـــلح أو اضـــــطــــرابــــات
qأو تــطـــورات ظــرفـــيــة خـــاصــة أو غـــيــر عـــاديــة qســيـــاســيـــة
فــيــجب عــلى الـطــرف اGــتـعــاقــد اآلخـر بــذل قــصـارى جــهـده
لـتــسـهــيل الـتــشـغـيـل اGـسـتــمـر Gــثل هـذه اخلــدمـة وذلك من

خالل إعادة الترتيبات الطارئة واGناسبة لهذه الطرق.

اGاداGادّة ة 3
التعيX والترخيصالتعيX والترخيص

Xمـــؤســســـتــ X1 - يـــحق لـــكل طــرف مـــتـــعــاقـــد تــعـــيــ
للنـقل اجلوي بـغرض استـغالل اخلدمـات اGتفق عـليـها على
الـــــطـــــرق احملـــــددة في اGـــــلـــــحق وســـــحب أو تـــــغـــــيـــــيـــــر هــــذه
التـعيينـات. يجب إبالغ هذه الـتعييـنات كتـابياq من قبل
ســلــطـة الــطــيـران ألحــد الــطــرفـX اGــتــعـاقــدين إلى ســلــطـة

الطيران للطرف اGتعاقد اآلخر.

2 - عــلى الـــطــرف اGــتــعــاقــد اآلخـــر عــنــد اســتالم هــذا
الــتـعـيـX أن ~ـنـح الــتـــراخـيص والـتـســريـحـــات اGالئـمــة

في أدنى اآلجالq على هذا النحو :

أ) في حــالــة كـــون مــؤســســة الـنــقــل اجلــــوي مـعــيــنـة
من طرف اجلمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية :

- تـكـون إقـامـة هــذه اGـؤسـسـة في إقـلــيم اجلـمـهـوريـة
Xاجلـزائرية الد~قـراطية الشعـبية ومرخصـة وفقا لقوان

اجلمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبيةq و
- تـكــون هـنــاك £ــارسـة واســتـمــراريــة في اGـراقــبـة
الـــقــانـــونــيـــة الــفـــعـــلــيـــة Gــؤســـســـة الــنـــقل اجلـــوي من طــرف

اجلمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبيةq و
ب) في حــالـة كــون مـؤســســة الـنــقــل اجلـــوي مـعــيـنـة

من طرف جمهورية بولونيا :
- تـكــون إقــامـة هــذه اGــؤسـســة في إقــلــيم جـمــهــوريـة
بولوينا �وجب االتـفاقية اGؤسسة للمجموعة األوروبية
Xوفـــقـــا لــقـــوانــ qوحـــائــزة عـــلى رخـــصــة اســـتـــغالل صـــاحلــة

qاجملموعـة األوروبية
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- تـكــون هـنــاك £ــارسـة واســتـمــراريــة في اGـراقــبـة
الــقـــانــونــيـــة الــفـــعــلـــيــة Gــؤســـســة الـــنــقل اجلـــوي من طـــرف
الــدولـــة الــعــضــو اGــســؤولـة عـن إصــدار شـهــادة مــســتــغــلــهـا
اجلــويq وتـكـون سـلـطــة الـطـيــران اخملـتـصـــة مـبـيـنــة جـلـيـا

في التعيـqX و
ج) مـؤســسـة الــنـقل اجلــوي اGـعــيـنــة مـؤهــلـة الســتـفـاء
الشروط اGنصوص عـليها �وجب القوانـX والتنظيمات
اGــطـبـقـة عــادة في اسـتـغـالل اخلـدمـات اجلـويــة الـدولـيـة من

qتعاقد الذي يدرس الطلب أو الطلباتGقبل الطرف ا
د) يــجــوز لــلــمـؤســســة اGــعــيـنــة واGــرخــصــة عــلى هـذا
الــنــحـــو أن تــبــدأ فـي اســتــغالل اخلـــدمــات اجلـــويـــة اGــتــفـق
عـلــيـهـاq شـريـطـــة تـوافـقـهـا مع أحـكـــام هـذا االتـفـــاقq وكـذا
مـع اGـتـطلـبــات الـوطـنــيـة اGـتعـلـقـــة بـرخـصـــة االسـتغالل

إذا كـانت مطبقـة.

اGاداGادّة ة 4
إلغاء وتعليق وتقليص احلقوقإلغاء وتعليق وتقليص احلقوق

1 - يــحـتــفظ كــل من الــطـــرفــX اGـتـعــاقـدين بــحـقــه
في إلـغـاء أو تعـلـيق أو احلـد في مـنح تـراخـيص االسـتغالل
أو الرخص التقنـية Gؤسسة النقل اجلوي اGعينة من قبل

الطرف اGتعاقد اآلخر بحيث :

أ) في حــالــة كـــون مــؤســســة الـنــقــل اجلــــوي مـعــيــنـة
من طرف اجلمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية :

- غـيــر مــســتــقــرة في إقــلـيـم اجلــمـهــوريــة اجلــزائــريـة
الد~ـقراطية الـشعبـية وغير حـائزة على رخـصة استغالل

صاحلةq وفقا للقوانX اجلزائريةq أو
- عـدم وجود مـراقبـة فعـليـة وقانـونية عـلى مـؤسسة
الـنـقـل اجلـوي تـتم بـصـفــة مـسـتـمـرة ومــتـواصـلـة من طـرف

اجلمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

ب) في حــالـة كــون مـؤســســة الـنــقــل اجلـــوي مـعــيـنـة
من طرف جمهورية بولونيا :

- عند عدم استـقرارها في إقليم جمـهورية بولونيا
اخلاضـعـــة لالتـفاقـــيـة اGـؤسـســة لـلـمـجمـوعـــة األوروبـــية
أو عنــد عدم حيـازتهـــا عـلى رخصــــة لالستـغالل صـاحلـــة

وفقـا للقوانX األوروبـيةq أو
- عـدم وجود مـراقبـة فعـليـة وقانـونية عـلى مـؤسسة
الـنـقل اجلـويq تـتم بـصـفـة مـسـتـمـرة ومـتـواصـلة مـن طرف

الـدولة العـضو في اجملمـوعة األوروبية اخملـولة Gنح رخص
االسـتــغالل اجلـوي أو كــون سـلــطـة الــطـيــران اGـعــنـيــة غـيـر

.Xموضحة جليا في التعي

ج) في حـــــالــــة عــــدم قـــــيــــام مــــؤســـــســــة الــــنـــــقل اجلــــوي
اGذكورة باالستغالل طبقا لشروط هذا االتفاق وملحقه.

2 - ال يـتـم تـطــبـيق الــشـروط اGــنـوه بـهــا في الــفـقـرة
األولى من هــذه اGــادّة إالّ بــعــد تــشــاور ســلــطــات الــطــيـران

طبقا للمادّة 19 (اGشاورات) من هذا االتفاق.

اGاداGادّة ة 5
Xتطبيق القوانXتطبيق القوان

1 - تـطـبق الـقـوانـX واألنـظـمـة اGـعـمـول بـهـا لدى أي
مـن الــــطـــرفــــX اGــــتــــعــــاقـــديـن اخلــــاصـــة بــــدخــــول ومــــغـــادرة
الــطـائـرات الــعـامـلــة عـلى اخلــطـوط اجلـويــة الـدولــيـة وعـلى
تــشــغــيـل ومالحــة الــطــائــرات أثـــنــاء تــواجــد طــائــرات أحــد
الطرفX اGتعاقدين على أراضي الطرف اGتعاقد اآلخر.

Xوأنــــظـــمـــة كـل من الــــطـــرفـــ X2 - تــــطـــبـق الـــقــــوانـــ
اGـــتـــعـــاقـــدين اGـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوصـــول واGـــغـــادرة والـــهـــجـــرة
وجــوازات الــســفــر واجلــمـــارك واحلــجــز الــطــبي من طــرف
مـؤسـسـة الــنـقل اجلـوي اGـعـيـنـة من قــبل الـطـرف اGـتـعـاقـد
اآلخـــر ومـن طـــرف وGـــنــــفـــعــــة ركـــابــــهـــا وأطـــقـم طـــائــــراتـــهـــا

والبريد والبضائع اGنقولة على م¥ طائراتها.

اGاداGادّة ة 6
خدمات األسكلةخدمات األسكلة

دون اGساس بالـقوانX واألنظمـة اخلاصة بكل طرف
Xاخلاضعة لقوان qا في ذلك جـمهورية بولونيا� qمتعاقد
اجملـمـوعــة األوروبـيـةq يــجـوز لــكل طـرف مـتــعـاقــد تـأسـيس
مـصـاحله اخلــاصـة بـخـدمــة األسـكـلـة (مــصـلـحـة مــسـتـقـلـة) أو
بـــاخـــتـــيـــاره ومن بـــX اGـــمـــونـــX اGـــتـــنــافـــســـX مـن يـــقــوم
بتـوفيـر خدمـات األسـكلـة (للـهبـوط ألغراض غـير جتـارية)

بصفة كلية أو جزئية.

إذا مـــا ضــــيـــقت أو مــــنـــعت هــــذه الـــقـــوانــــX خـــدمـــات
األسـكلـة وعـنـد غـياب تـنـافس حـقيـقي بـX £ـوني خـدمات
األســكــلـــةq يــتــوجـب مــعــامـــلــة كل مــؤســـســة لــلـــنــقـل اجلـــوي
اGـــعـــيـــنـــة عـــلى أســـاس اGـــســـاواة وعـــدم الـــتـــمـــيـــيـــز بـــهــدف
حـصولـهـا عـلى مـصلـحـة مـسـتقـلــةq وخـدمـة أسكـلــة مـوفـرة

.XمولGمون أو اGمن قبل ا
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اGاداGادّة ة 7
الرسوم اجلمركيةالرسوم اجلمركية

1 - تـعــفى الــطــائـرات اGــشــغـلــة عــلى الـطــرق اجلــويـة
الدولـيـة اGتـفق عـليـهـا بـX الطـرفـX اGتـعـاقدين بـواسـطة
Xــــعـــــيــــنــــة مـن قــــبل أي مـن الــــطــــرفــــGمـــــؤســــســــة الــــنـــــقل ا
اGـتعـاقـدينq وكـذلك إمـدادات الـوقـود وزيــوت الـتشـحـيم
وقــطـــع الـغــيـــار واGــعــــدات الــعــاديــــة ومــؤن الــطـــائـــرات
(�ـــــا في ذلـك األطــــعـــــمـــــة واGــــشـــــروبــــــات والــــتــــبـغ) عــــنــــد
وصــولـهــا إلى إقـلــيم الـطــرف اGـتــعـاقــد اآلخــر واGــتـواجــدة
عــلـى مـــ¥ طــائـــرات تـــلك اGـــؤســـســـةq من جـــمـــيع الـــرســوم
اجلـــمـــركــيـــة ورســـوم الـــتــفـــتـــيش وغـــيـــر ذلك من الـــرســوم
qــتــعــاقــد اآلخـرGــمــاثــلــة في إقــلــيم الــطـرف اGوالـضــرائب ا
بــشـــرط أن تــظـل األشــيـــاء اGــذكـــورة عــلى مــ¥ الــطـــائـرة
إلـى غـايــة تــصــديـرهــا مــرة ثـــانـــيـة أو اســتــعــمـالــهــا أثــنــاء

تواجدهـا في هذا اإلقلـيم.
2 - يــــــجـب اإلعــــــفـــــــاء من هـــــــذه الــــــرســـــــوم واألعــــــبــــــاء
والــضــرائـبq بـاســتــثــنـــاء أجـــور اخلــدمــــات الــتي تــقــــدم

إلى الطائرات مـا يأتي :
أ) مـؤن الــطــائــرات الــتي حتــمـل عــلى مــ¥ الــطــائـرة
في إقليم طرف متعاقد وفي احلدود اGسموح بها من قبل
ســلــطــات ذلك الــطــرف اGــتــعـــاقــدq واGــوجــهـــة لـالسـتــهالك
على مـ¥ الـطـائـرة اGـشغّـلـة عـلى اخلـطوط اجلـويـة الـدولـية

للطرف اGتعاقد اآلخر.
ب) قـــطع الـــغـــيــار والـــعـــتـــاد اGــســـتـــورد الــذي يـــدخـل
إقـــلــيم أي مـن الــطـــرفـــX اGــتـــعــاقـــدين بـــغـــرض صــيـــانــة أو
إصـالح الـطــائــرات الـتي تــشــغـلــهــا مـؤســسـة الــنــقل اجلــوي
اGـــعـــيــنـــة من قــبـل الــطـــرف اGــتـــعــاقـــد اآلخـــر عــلى الـــطــرق

qتفق عليهاGاجلوية الدولية ا
ج) إمـدادات الــوقــود وزيـوت الــتــشـحــيم الــتي تـزود
بـهـــا الـطــائـــرات الـتي تـسـتــخـدمـهـــا اGـؤسـســـة اGـعـيـنـــة
من قبل الطرف اGتـعاقد اآلخر على خطوط جـويـة دولـية
حـتـى لـــو كــــانت تــلك اإلمـــدادات ســتــســتــخـــدم فـي جــزء
مـن رحـــلــتــهـــــا عـــلى إقـــلـــــيم الــطــــــرف اGــتــعـــــاقــد اآلخــــر

qالـذي أخذت منـه
د) اGـــواد اإلعـالنـــيـــة والــــوثــــائــق الـــتي لــــيـــست لـــهــــا
قــيـــمـــة جتـــاريـــةq اGــســـتــعـــمــلــــة �ــؤســســـات الــنـــقل اجلــوي
اGــعــنـيــة من قــبل كـال الـطــرفــX اGــتــعــاقـديـن داخـل إقــلــيم

الطـرف اGتعـاقد اآلخـر.

3 - إذا استـوجـبت الـقـوانX والـنـظم احملـليـة اخلـاصة
بــأحــد الــطـــرفــX اGــتــعــاقــدين فــرض ذلكq يــتم وضع اGــؤن
اGــــشــــار إلــــيــــهـــــا في الــــفــــقــــرتــــX (1) و(2) حتت اGـــــراقــــبــــة

اجلمركية للطـرف اGتعـاقد اGذكـور.

4 - ال ~ـــكـن إنـــــزال وتـــفــــريـغ األجـــهــــــزة الـــعـــاديـــــة
وكــذا اGــعــدات والـــتــمــويــنــات اGــوجـــودة عــلى مــ¥ طــائــرة
مــؤســســة أحـــد الــطــرفـــX اGــتــعــاقـــدين في إقــلـــيم الــطــرف
اGـتــعـاقـد اآلخـرq إالّ �ـوافـقـة الـسـلـطـات اجلـمـركـيـة في هـذا
اإلقـــلــــيم إلى أن يـــعــــاد تــصــديـــرهـــا أو الــتــصـــــرف فــيــهـــا

وفقـا للقوانX اجلمركية.

5 - ال يـــــخــــضــع الـــــركـــــاب واألمـــــتــــعــــــة والـــــبــــضــــــائع
الــعـــابـــرة مــبــاشــــرة إلقــلــــيـم أحـــد الــطـــرفــX اGــتـــعــاقــدين
والــتي ال تــخــرج من نــطــاق مــنـطــقــــة اGــطــــار اخملــصــصـــة
لــهــذا الــغــرضq إالّ لــتــفــتــيش بــســيطq كــمــا تــعــفى األمــتــعـة
والـــبـــضـــائع الـــعـــابـــرة مـــبـــاشـــرة من الـــرســـوم اجلـــمـــركـــيــة

ورسـوم أخـرى £اثلـة.

6 - ال يوجد في هذه االتفاقية ما ~نع : - ال يوجد في هذه االتفاقية ما ~نع :
أ) قيام اجلمهوريـة اجلزائرية الد~قراطـية الشعبية
qاحلــــــقـــــوق والــــــرســـــوم qـــــســــــاواةGعـــــلـى أســــــاس ا qبــــــفــــــرض
اGـصـــاريـف والـتـكــــالـيف اGــتـعـلـقــــة بــالــوقــــود اGـوفــــر
في إقــلـيـمـهـا اGــسـتـعـمل مـن طـرف طـائـرة تـابــعـة Gـؤسـسـة
الـنقل اجلوي اGعيـنة من قبل جمهـورية بولونيـا اGستغلة
لــــبــــعض الــــنــــقــــاط داخل إقــــلــــيم اجلــــمــــهـــوريــــة اجلــــزائــــريـــة

الد~قراطية الشعبية.
ب) قــيــام جــمــهـوريــة بــولــونـيــا بــفــرضq عــلى أسـاس
اGــــســـاواةq احلـــقـــوق والـــرســــومq اGـــصـــاريف والــــتـــكـــالـــيف
اGـتـعــلـقـــــة بـالـوقـــــود اGـوفـــر فـي إقــلـيـمـهـــا اGــسـتـعـمـــل
مـن طــرف طـائـرة تابـعـة Gـؤسســة النـقـل اجلـوي اGـعيـنـة
من قــبل اجلــمـهــوريــة اجلـزائــريـة الــد~ــقـراطــيـة الــشــعـبــيـة
اGـــســـتـــغـــلــــة لـــبــعـض الـــنـــقــــاط داخـــل إقـــلـــــيم جـــمـــهـــوريــة
بـــولـــونــــيـــا أو بــــنـــقــــطـــة داخــل إقـــلــــيم آخـــــر إلحـــدى الـــدول

األعضـاء في االحتـاد األوروبي.

اGاداGادّة ة 8
اGنافسة العادلةاGنافسة العادلة

1 - يجب أن يـتوفـر Gؤسـسات الـنقل اجلـوي اGعـينة
مـن قــــبل كـل من الــــطــــرفــــX اGــــتــــعــــاقــــدين فــــرصــــا عــــادلــــة
ومتـكافـئة للـمنـافسـة في استـغالل اخلدمـات اGتـفق علـيها

على الطرق احملددة بX إقليميهما.
2 - يجب أن يـسمح كل طـرف متـعاقـد لكـل مـؤسسة
نــقـل جـــوي مـــعــيــنـــة بــتـــحـــديـــد الــوتـــيـــرة وســعـــة الــنــقـل
اجلـوي الدولي الـواجب توفـيـرها مـبنـية عـلى االعتـبارات
الــتــجـاريــة لــلــسـوق. ال يــحق ألي طــرف مــتـعــاقــد أن يــقـوم
بـصـفــــة أحـاديـــة بـاحلــــد مـن حـجـــم الـنـقـــل أوالــوتـــيـرة
أو انـتــظـامــــيـة اخلــدمـــة أو نــــوع الـطــائـــرات اGــسـتــغـلــــة
مـن طـــرف مــــؤســـســــة الـــنـــقـــل اجلــــوي اGـــعــــيـــنـــة مـن قـــبـل
الطـرف اGتـعـاقد اآلخـر إالّ في حـدود هذا االتـفاقq أو حتت

شروط مشابهة مطابقة للمادّة 15 من هذا االتفاق.
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3 - ال يـجــوز ألي من الـطـرفــX اGـتـعـاقــدين الـسـمـاح
qسواء كـانت �فـردها qـؤسسـات النـقل اجلوي الـتـابعـة لهG
أو بـاالشـتـراك مع مـؤسـسـة / مـؤسـسـات نـقل جـوي أخرى
إتـخــام الـســـوق بـهـــدف اإلضـعـــاف الـشـديـد Gـنـافس آخـــر

أو إلقصائه من ذلك الطريق.

اGاداGادّة ة 9
جداول االستغاللجداول االستغالل

1 - يجب أن تعرض اGـؤسسات اGعـينة من قبل كـل
مـن الـطــرفــX اGـتــعـاقــدين عــلى ســلـطــات طــيـران الــطـرف
اGتعاقد اآلخر جداول اخلدمات التي ترغب في استغاللها
مع حتــديــد الــوتــيــرةq وجـــدول الــتــوقــيتq ونــوع الــطــائــرة
وتـشـكـيـلـة وعـدد اGـقـاعـد اGـوضـوعـة حتت تـصـرف الـزبـائن
وذلك قـبل ثالثـX (30) يـــومــا عــلى األقل مـن بــدء تــســيــيــر

اخلدمات على الطرق احملددة.

2 - وأيـــــــة تــــغــــيــــيــــــرات الحـــــقـــــــة تــــخـص اســــتــــغالل
رحالت إضـافــية تشـغلهـا إحــدى مؤسسـات النقــل اجلـوي
عــلى جـدول االســتــغاللq تـخــضع Gــوافـقــة سـلــطـات طــيـران

الطـرف اGتعـاقد اآلخـر.

اGاداGادّة ة 10
التعريفاتالتعريفات

1 - يــكـــــون Gــؤســســــات الــنــقـــل اجلـــــوي الــتــابــعـــــة
لـــــكـال الـــــطـــــــرفـــــX اGـــــتـــــعـــــــاقـــــدين احلــــــريــــــة فـي حتــــــديـــــد

تعريفــات النقــل اجلــوي.

2 - تـعـرض الــتـعـريـفـات اGـتـفق عـلـيـهـا عـلى سـلـطـات
الــــــطـــــيـــــران لــــــــدى كــل مـن الـــــطـــــــــرفــــــX اGــــــتـــــعــــــــاقـــــدين
لــلــمـــوافــقـــــة عــلــيـــهـــــا وذلـك قــبــل ثالثــــX (30) يــــومــــــا
عــلى األقــل من الــتـــاريخ اGــقـتـرح لــتـطـبــيـقـهــاq ويـجــــوز
Xــــدة بـــــاالتـــــفـــــاق بــــGفي حــــــاالت خـــــاصـــــة إنـــــقـــــاص هـــــذه ا

السلطات اGذكـورة.

3 - يحق لألطراف اGتعاقدة التدخل في أي وقت :
أ) لـســحـب تـعــريــفــة أســاســيـةq أخــذا بــعــX االعــتــبـار
الـتشـكيـلة األسـاسـية لـلتـعريـفة اخلـاصـة بالـطريق اGـذكور
qوعـوامل أخــرى �ـا فــيـهــا الـوضـعــيـة الــتـنــافـســيـة لــلـسـوق
والتي تعود باخلسـارة الكبيرة على اGستعملX من حيث
الـــتـــكـــالـــيف الـــطـــويـــلـــة اGـــدى اخملـــصّـــصـــة كــلـــيـــا مـن طــرف
مـــؤســـســة الـــنـــقـــل اجلــــوي اGــعـــيـــنـــة �ـــا في ذلـك الـــفـــائــدة

اGرضية لرأس اGال.

ب) لالعتراضq بطرق غـير تمييـزيةq على انخفاض
األسـعـار فـي الـسـوق ســواء عـلى طـريـق أو عـلى مـجــمـوعـة
طــــرقq عـــنـــدمـــا تــــؤدي قـــوى الـــســــوق إلى إعـــاقــــة تـــطـــويـــر

الـتغـيــرات الـهـامّــة ألسـعــار الـنـقـــل اجلـــوي انـطالقا من
احلـــركـات الـعــاديــة لألســعــار اGـوســمـيّــة والـتي تـؤدي إلى
خـسـائـر عـالـيـة بــX مـؤسـسـات الـنـقل اجلــوي اGـعـيـنـة عـلى
الــطـرق اجلــويـة اGـعــنـيــةq أخـذا بـعــX االعـتـبــار الـتــكـالـيف
الـطويلة اGـدى اخملصّصة كـليا من طرف مـؤسسـات النقـل

اجلـوي.
4 - عــالوة عـــــــــــلـى أحــــــــــــكـــــــــــــام هــــــــــــذه اGـــــــــــادةq حتـــــــــــــدد
الـتـعــريـفـــات الـتي تـتـقــاضـاهـا مـؤســسـات الـنـقــل اجلـــوي
الـتـابـعـة لــلـجـمـهــوريـة اجلـزائـريـة الــد~ـقـراطـيـة الــشـعـبـيـة
لــــلـــــنـــــقــل الـــــــجـــــوي في إقـــــلـــــيـم االحتــــــاد األوروبي وفـــــقــــا

لقوانX االحتـاد األوروبي.

اGاداGادّة ة 11
الفرص التجاريةالفرص التجارية

1 - يـكـون Gــؤسـسـات الـنـقل اجلــوي اGـعـيـنـة من قـبل
كال الـطـرفX اGـتـعاقـدين احلق في فـتح مـكاتـبـهاq وكـاالتـها
و/ أو £ـثـلـيـهــا داخل إقـلـيم الــطـرف اGـتـعـاقــد اآلخـر طـبـقـا

qتعاقد اآلخرGفعول للطرف اGللتنظيمات السارية ا
2 - يـكـون Gــؤسـسـات الـنـقل اجلــوي اGـعـيـنـة من قـبل
كال الـطـرفX اGـتـعـاقدين احلق في تـوظـيف واإلبـقاء داخل
إقـلـيم الطـرف اGـتـعاقـد اآلخـر اGـوظـفX الالزمـX لـضـمان
Xوذلك وفـــقـــا لـــلـــقـــوانــ qوتـــرقـــيـــة خــدمـــات الـــنـــقل اجلـــوي
والـتنـظـيمـات اGـعمـول بـها فـيمـا يـخص الـدخول واإلقـامة

والعمل لدى ذلك الطرف اGتعـاقد.
3 - يــــحـق Gــــؤســــســــة الــــنــــقـل اجلــــوي اGــــعــــيــــنــــة ألحــــد
الــطــرفــX اGـــتــعــاقــدينq عـــلى أســاس الــتــبـــادلــيــةq وطــبــقــا
للقوانـX والتنـظيمـات اGعمـول بها لـدى الطرف اGـتعاقد
اآلخـرq أن تــبـيع في إقــلـيم الــطـرف اGـتــعـاقـد اآلخــر تـذاكـر
الـنقل اجلـوي إما مبـاشرةq أو عن طـريق وكالء ويحق لكل
طرف متـعاقد بـيع تلك الـتذاكر إمـا بالعـملة احملـلية أو أي
عـملـة قابـلة للـتحـويل وفقـا للـتنـظيمـات السـارية اGـفعول

اخلاصة بالعمالت اخلارجية.

اGاداGادّة ة 12
حتويل فائض اإليراداتحتويل فائض اإليرادات

~ـــنـح كل طـــرف مـــتـــعـــاقـــد مــؤســـســـات نـــقـل الـــطــرف
اGـــتـــعـــاقــد اآلخـــر احلق فـي الــتـــحـــويل بـــالـــســـعـــر الــرســـمي
لـــلــعـــمــلـــة الــصـــعــبـــة لــفـــائض اإليــرادات عـــلى اGـــصــروفــات
اجلـاريــة في إقـلـيــمه واGـتــعـلـقــة بـنـقـل الـركـاب والــبـضـائع

والبريدq واستغالل اخلدمات اGتفق عليها.
يـــجـــري الــتـــحــويـل حــسـب نــظـــام الــصـــرف الـــرســمي
اGـطبق عـلى العـمـليـات التـجـارية اGـعتـادة وطـبقـا ألنظـمة

الصرف اGعمول بها.



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 5 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ
15 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

اGاداGادّة ة 13
رسوم االستغاللرسوم االستغالل

يـــجب أن تـــكـــون الـــرســـوم اGــفـــروضـــة في إقـــلـــيم كال
الـــطـــرفـــX اGـــتــــعـــاقـــدين عـــلى مــــؤســـســـات الـــنـــقـل اجلــــوي
الــتـــابــعـــة لـــلــطـــرف اGــتـــعــاقـــد اآلخــر مـــقــابـل اســتـــخــدامـــهــا
لـــلــمـــطـــارات اGــفـــتـــوحــة لالســـتـــغالل الـــعــمـــومي وخـــدمــات
اGالحـة اجلـويـة وغـيـرهـا من جتـهـيـزات الـطـيـرانq مـعـقـولـة
وعـادلة ومـبنـية عـلى أسس اقتـصاديـة صاحلـة حيث يـكون
حتــصـيــلـهــا طـبـقــا لألحـكــام الـســاريـة اGــفـعــول دون تـمــيـيـز

جلنسية الطائرة اGعنية.

اGاداGادّة ة 14
الشهادات والرخصالشهادات والرخص

1 - شـهــادات اGالحــة والــكـفـــاءة والــرخص الـصــادرة
Xــــصـــادق عــــلــــيـــهــــا أو اجملـــددة مـن قــــبل أحــــد الـــطــــرفـــGأو ا
اGــتـــعــاقــدينq �ـــا في ذلك جــمــهـــوريــة بــولــونـــيــا اخلــاضــعــة
لقـوانX ونـظم اجملموعـة األوروبيـةq والتي لم تـنقض مدة
صالحــيــتــهــا تـعــتــبــر صــاحلــة لــدى الــطــرف اGــتــعــاقــد اآلخـر
الســـتـــغالل اخلـــدمـــات اGـــتــفـق عــلـــيـــهـــاq بــشـــرط أن تـــســاوي
أوتـــفــوق اGـــقـــايـــيس الـــدنــيـــا التـــفـــاقــيـــة الـــطـــيــران اGـــدني

الدولي.
2 - إالّ أنـه يــحــتــفظ كــل طـــــرف مــتــعــــاقـــد بــحــقـــه
فـي رفض االعـــــتـــــــراف بـــــصـالحــــــيـــــة شـــــهــــــادات الـــــكـــــفــــــاءة
والـرخص اGـذكــورة واGـمـنـوحــة لـرعـايـاه مـن قـبل الـطـرف

اGتعاقد اآلخرq وذلك لغرض الطيران فوق إقليمه.

اGاداGادّة ة 15
أمن الطيرانأمن الطيران

1 - يؤكد الـطرفان اGـتعـاقدان تمـاشيـا مع حقوقـهما
qــقــررة �ــوجب أحــكـام الــقــانــون الـدوليGوالــتــزامـاتــهــمـا ا
عـــلى الـــتـــزامــهـــمــا بـــحـــمــايـــة الـــطــيـــران اGـــدني من أفـــعــال
الــتــدخـل غــيـــر اGـشــــروعq لــضــمــــان األمــن الــذي يــشـكــل

جــزءا ال يتجـزأ من هذا االتفـاق.
ويـــتــــعـــهــــد الـــطــــرفـــان اGــــتـــعــــاقـــدان وبــــدون تـــقــــيـــيـــد
qوجب القانون الدولي� qطـلقةGحلقوقهما والـتزاماتهما ا
بــااللـتـزام بـوجه خـاص بــأحـكـام اGـعـاهــدة اخلـاصـة بـاجلـرائم
وبعض األفـعال األخـرى التي تـرتـكب على مـ¥ الطـائرات
اGـوقـعــة بـطــوكـيـو في 14 سـبــتـمـبـر سـنـة q1963 ومــعـاهـدة
قــمـع االســتــيـالء غــيــر اGـــشــروع عــلى الـــطــائــرات اGـــوقــعــة
بالهاي في 16 ديسـمبر سنة q1970 ومعـاهدة قمع األفعال
غـــيـــر اGـــشـــروعــــة ضـــد سالمـــة الـــطـــيــــران اGـــدني اGـــوقـــعـــة
�ــونــتــريــال في 23 ديــســمــبــر ســنـة q1971 والـبــروتــوكـول

اخلـــاص بــقــمـع أعــمــال الـــعــنف في اGـــطــارات الـــتي تــخــدم
الـطيـران اGدني الدولي اGـوقع �ونـتريال في 24 فـبراير
ســـنــة 1988 وكـل اتــفـــاقـــيــة مـــتـــعـــددة األطــراف تـــخص أمن

النقل اجلوي وتربط الطرفX اGتعاقدين.
qعـند الـطلب qـتـعاقـدينGا X2 - يـقدم كل مـن الطـرف
اGـسـاعدة الـضـروريـة Gـنع أفـعال االسـتـيالء غـيـر اGـشروع
عـــلى الـــطــــائـــرات اGـــدنـــيــــة وغـــيـــرهـــا من األفــــعـــال الـــغـــيـــر
مــشــروعــة الـتـي تـرتــكب ضــد سالمــة الــطـائــرات وركــابــهـا
وطـاقـمــهـا واGـطـارات وجتـهـيــزات اGالحـــة اجلـويــةq ومـنـع

أي تهديد آخر ضد سالمة الطيران اGدني.
3 - فـي إطــار الــعالقـــات اGــتــبــادلـــة بــيــنــهـــمــاq يــعــمل
الطـرفـان اGـتـعاقـدان بـأحـكـام أمن الـطيـران الـتي قـررتـها
مـــنــظـــمــة الـــطـــيــران اGـــدني الــدولـي واGــدرجـــة في مالحق
اGــعــاهــدةq بــقــدر مـــا تــكــون تــلك األحـــكــام األمــنــيــة ســاريــة

اGفعول على الطرفX اGتعاقدين.
وعـلــيــهـمــا أن يـلــزمــا مـســتــغـلي الــطـائــرات اGــسـجــلـة
لــديـــهــمــاq أو مـــســتــغـــلي الــطـــائــرات الــذيـن مــقــر أعـــمــالــهم
الــــرئـــيــــسي أو إقــــامـــتــــهم الـــدائــــمـــة مــــتـــواجــــدة في إقــــلـــيم
األطــراف اGـــتـــعـــاقـــدة وبـــالـــنـــســـبـــة جلـــمـــهـــوريـــة بـــولـــونـــيــا
مـسـتـغـلي الـطـائرات الـذين مـقــر أعـمـالـهم الـرئـيسـي يقـع
بـإقلـيمـها وفـقا لالتـفاقـية اGـؤسسـة للـمجـموعـة األوروبية
واحلـائـزين عـلى شـهـادات اســتـغالل صـاحلـة �ـوجب قـانـون
االحتـــــاد األوروبي ومــــســــتـــــغــــلي اGــــطـــــارات اGــــوجــــودة في

إقليميهما بالتصرف وفقا ألحكام أمن الطيران.
4 - يـوافق كـل طـرف مــتــعـاقــد عــلى إلــزام مـســتــغـلي
الـطـائـرات الـتابـعـX له �ـراعـاة األحـكـام اGتـعـلـقـة بـسالمة
الـطـيرانq الـتي يـطـلبـهـا الـطرف اGـتـعاقـد اآلخـر بـالنـسـبة
qلــلــدخــول إلى إقــلــيــمه أو مــغــادرته أو أثــنــاء الــتــواجــد به
Xــطـبـقــة وفـقـا لــلـقـوانـGوكـذا مــراعـاة الـتــدابـيـر األمــنـيـة ا
الـســاريـة اGــفـعــول في ذلك الــبـلــدq وبـالــنـســبـة جلــمـهــوريـة

بولونيا مراعاة قانون اجملموعة األوروبية.

وعـــلى كـل طـــرف مــــتـــعـــاقــــد أن يـــتــــأكـــد مـن فـــعــــالـــيـــة
تـــطـــبـــيـق الـــتـــدابـــيــــر داخل إقـــلـــيــــمه حلـــمــــايـــة الـــطـــائـــرات
وتفـتـيش الـركـاب والـطـاقم واألمـتعـة احملـمـولـة والـبـضائع
ومـؤونــات الـطـائـراتq ســواء قـبل الـصــعـود أو الـشـحن أو

التفريغ أو أثنائها.
5 - عـلى كل طــرف مــتـعــاقـد أن يــولي عــنـايــة فـائــقــة
ألي طــلب يــقــدم من قــبل الــطـرف اGــتــعــاقـد اآلخــر بــاتــخـاذ
الــتـدابــيــر األمــنــيــة اخلـاصــة واGــعــقــولـــة Gـواجــهـــة تــهـــديــد

خـاص متوقـع.
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6 - عـنــد وقــوع حــادث أو تــهــديــد بــواقـعــة من وقــائع
االســتــيالء غــيــر اGــشــروع عــلى الــطــائــرات اGــدنـــيـة أو أي
أفعـال أخرى غيـر مشروعـة ترتـكب ضد سالمة الـطائرات
أو ركابها أو طاقمها أو اGطارات أو جتهيزات أو خدمات
اGالحـة اجلـويـةq يـتـفق الـطـرفـان اGـتـعـاقـدان عـلى الـتـعـاون
لــتــســهــيـل االتــصــاالت وغــيــر ذلك مـن الــتــدابــيــر اGالئـــمــة
الــتي تــســتــهـــدف إنــهـــاء هـــذة الــواقــعــــة أو الــتــهــديــد بــهــا

وذلك بسـرعـة وأمـان.

اGاداGادّة ة 16
سالمة الطيرانسالمة الطيران

1 - يـجـوز لــكل من الـطــرفـX اGـتــعـاقــدين أن يـطـلب
مــــشـــــاورات في أي وقـت بــــشـــــأن الـــــقــــواعـــــد الــــقـــــيــــاســـــيــــة
واإلجـراءات األمنـية الـتي يطـبقـها الـطرف اGـتعـاقد اآلخر
في اجملاالت اGـتعـلقـة بـتجـهيـزات الطـيران وأطـقم القـيادة
والـــطـــائــــرات وتـــشــــغـــيل الــــطـــائـــرات. يــــجب أن تـــتـم تـــلك
اGــــشــــاورات فـي غــــضــــون ثـالثـــX (30) يـــــومـــــا من تـــــاريخ

تقــد� هـذا الطلب.
2 - إذا وجــد أحـــد الــطـــرفــX اGـــتــعـــاقــديـنq بــعـــد تــلك
اGــــشـــــاوراتq أن الــــطــــــرف اGـــتــــعــــــاقـــد اآلخــــــر ال يـــطــــبق
ويـــثــبت فــعــلــيــا اGــقــايـــيس األمــنــيــة في اجملــــاالت اGــشـــار
إلـــيــهــــاq بـــحــيـث تــكـــــون مـــطــابـــقـــــة لــلـــمـــقــايـــيس الـــدنـــيـــا
qـفـعـــول فـي تـلك الـفـتـــرة تـبــعـــا لـلـمـعـــاهـــدةGالـسـاريــة ا
وجب عـلـى الـطـرف اGـتـعـاقـد األول إبـالغ الـطـرف اGـتـعـاقـد
اآلخـــر بــتـــلك االســتـــنــتـــاجــات وبـــاخلــطـــوات الــتـي تــعـــتــبــر
ضــروريـــة الحــتــرام هــاته اGـــقــايــيس الــدنـــيــاq ويــجب عــلى
الـــطــرف اGـــتـــعــاقـــد اآلخـــرq عــنـــدئـــذq أن يــتـــخـــذ اإلجــراءات
التصـحيـحيـة اGالئمـة في غـضون خـمسـة عشر (15) يـوما
أو في أجـل آخـــر £ـدد تــبــعــا التـفــاق. ويــكـون هــذا أســاسـا
لتـطبـيق اGادّة الـرابـعـة (إلـغـاءq تـعلـيق وتقـليص احلـقوق)

من هذا االتفـاق.
3 - بـغض الـنـظــر عن االلـتـزامـات اGـنــصـوص عـلـيـهـا
في اGــادّة 33 من اGـــعــــاهـــدةq يــجـــــوز أن تـــخــضــع طـــائــرة
تــقــــوم بـتــشــغــيـلــهــــا مـؤســســـة الـنــقـــل اجلـــــوي الـتــابــعـــة
ألحــــد الـــطـــرفـــX اGـــتـــعــــاقـــدين وتـــطـــيـــر مـن وإلى إقـــلـــــيم
الــــطــــــرف اGــــتـــــعــــــاقـــــد اآلخـــــــرq لــــلــــتـــــفــــتــــيش مـن جـــــانب
qـــتـــعـــاقـــد اآلخـــــرGـــصــــرح لـــهم من الــــطـــرف اGا XـــنـــدوبـــGا
شــريــطـــة أن ال يـتــسـبب ذلك فـي تـأخــــيــر غـيــر مــعـقـــول
في اسـتـغالل الـطــائـرة. يـكـون الـغـرض مـن هـذا الـتـفـتـيش
هـــو الـــتـــحـــقـق من صـــحـــة الـــوثـــائق ذات الـــصـــلـــة اخلـــاصــــة
بالطـائـرة وإجــازات طـاقمـها واستـجابـة معدات الـطائرة
وحـالـتـهــا إلى الـقـواعــد الـقـيـاسـيــة. يـسـمى هـذا الــتـفـتـيش

"تفتيش نطـاق حركة السير".

4 - إذا نتج عن تفتيش نطاق السير مـا يأتي :
أ) صــعـــوبــات في مــعـــايــنــة الــطــائـــرة أو عــدم تــطــابق
تـشـغــيل طـائـرة مـع اGـقــايـيس الـدنـيــا الـسـاريــة اGـفـعـول

qطبقا للمعاهدة qفي تلك اآلونة
ب) وجـــــود نـــــقـــــائص كــــــبـــــيـــــرة في الــــــصـــــيـــــانـــــة وفي
التـسـيـيـر الـفعـلي لـلـمـقـاييـس األمنـيـة الـقـيـاسيـة اGـطـبـقة

في تلك الفترةq طبقا للمعاهدة.

يـــكــــــون كــــل طـــــرف مـــتـــعـــــاقـــد قــــــام �ـــبـــاشــــــرة
هــــذا الـتـفــتـيشq طــبـقـــا لــلـمــادة 33 من اGـعــــاهـــدةq حـــرا
في اسـتـنــتـاجه بـأن الـطــلـبـات الـتي مـنــحت عـلى أسـاسـهـا
شــــهـــــادات وإجـــــازات الــــطــــائـــــرةq أو اGــــتــــعــــلــــقـــــة بــــطـــــاقم
الـطائـرة � استيـفاؤها وبأنـها صـاحلـةq أو بأن اGـتطلبات
اGــتـعــلـقـــة بـاســتـغالل الــطــائــرة لــيـست مــسـاويـــة أو فــوق
احلــد األدنى لــلـقــواعـد الــقـيــاسـيـة اGــطـبــقـة في تــلك اآلونـة

طبقـا للمعـاهـدة.

5 - فـي حـــالـــة اســـتــــحـــالـــة وصـــول مـــؤســــســـة الـــنـــقـل
اGــعــيــنــة من قــبل أحــد الــطــرفــX اGــتــعــاقــدين إلـى طــائـرة
مــسـتـغــلـة Gـبــاشـرة حـقـهــا في الـتـفــتـيش �ـوجـب الـفـقـرة 3
أعـالهq بــــســـبـب رفض من قــــبل £ــــثــــلي مــــؤســـســــة الـــنــــقـل
اGــشـغــلـة لــتـلـك الـطــائـرةq يــكـون لــلـطــرف اGـتــعـاقــد اآلخـــر
احلق في اتــخـــاذ إجــراء تــبــعــا لــلــفـــقــــرة الــرابــعـــة من هــذه
اGـادة و~ــكـنـه بــالـتــالي اسـتــخالص اخلالصــــات اGـذكـــورة

في هذه الفقـرة.

6 - عـنــدمــا يـتــعـX اتــخـاذ إجــراءات عــاجـلــة لـضــمـان
سالمـة تـشـغـيل مؤسـسـة الـنـقل اجلـويq يـحـتفـظ كـل طرف
مـتعـاقـد بـحـقه في الـتـعلـيق أو الـتـغـيـير الـفـوري لـرخـصة
اســتــغـالل £ــنــوحــة Gــؤســســة أو Gــؤســســات الــنــقـل اجلــوي
التابعة للـطرف اGتعاقد اآلخرq في حالة ما خلص الطرف
اGـــــتـــــعــــــاقـــــد األول أن الـــــتـــــفـــــتـــــيش أومـــــنـع الـــــوصـــــول إلى

التفتيش أو اGشاورات استلزمت ذلك.

7 - كـل إجـــراء يــتـــخــذه أحـــد الــطـــرفــX اGـــتــعـــاقــدين
تطبـيقا للفقرتX (2) و(6) السابقتX من هذه اGادة وجب

التخلي عنه �جرد زوال سببه.

8 - إذا مـا عـيـنت جمـهـوريـة بولـونـيا مـؤسـسـة نقــل
جـوي والـتي تكـون مـراقـبـتـهـا الـقانـونـيـة تـتم بـا سـتـمرار
qمـن طــــــرف دولـــــة عـــضـــــو فـي اجملــمـــوعــــــة األوروبـــــيــة
qتبـعا لألحـكام األمـنية qـتعـاقد اآلخـرGفـإن حقـوق الطرف ا
qــصـــادقـــة عـــلــيـــهــاGــســــاواة بــهـــدف اGيـــكــون تـــطــبـــيــقـــهــا بـــا
الــتــســيــيــر أو احلــفــاظ عــلى اGــقــايــيس األمــنــيــة من طــرف
الدولة العضـو األخرى في اجملموعة األوروبية بهدف منح

ترخيص التشغيل Gؤسسة النقل اجلوي اGذكورة.
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اGاداGادّة ة 17
اGعلومات اإلحصائيةاGعلومات اإلحصائية

عـلـى سـلـطـات الـطـيـران الـتـابـعـة لـكل طـرف مـتـعـاقـد
أن تزود سلطات الطـيران التابعة للـطرف اGتعاقد اآلخر
بــــنــــاء عــــلـى طــــلب هــــذه األخـــــيــــرةq بــــجــــمــــيـع اGــــعــــلــــومــــات
اإلحــصــائـيــة (احلـولــيـات والــتــقـاريــر اإلحـصــائـيــة األخـرى)
الـتـي ~ـكن طــلــبـهــا بــصـورة عــاديــة عـلى وجــه االسـتــشـارة
واالسـتـعالم لـتــفـحص اخلـدمـات اGـتـفق عـلـيـهـاq �ـا في ذلك
اإلحــصـــائــيـــات اGـــتــعـــلــقـــة بــنـــقـــاط مــصـــدر حــركـــة الــســـيــر

ومقصدها النهائي.

اGاداGادّة ة 18
تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات

1 - إذا نـشـأ خالف بـX الـطـرفـX اGـتـعـاقـدين يـتـعـلق
Xيـتـوجب عـلى الـطـرف qبـتـفـسـيـر أو تطـبـيق هـذا االتـفـاق
اGـــــتــــعــــاقـــــدين أوال الـــــســــعي إليـــــجــــاد تــــســـــويــــة عـن طــــريق

اGفاوضات بالطرق الدبلوماسية.

2 - إذا تــعـــذر عــلى الــطــرفــX اGــتــعــاقــدين الــتــوصـل
إلـى تـســويــــة بـواســطــــة اGـفــاوضـــات جــاز لــهــمـا االتــفــاق
qعــلـى إحــالــة اخلالف إلـى شــخص أو هــيـــئــة لــلــفـــصــل فـــيه
وإذا تعــذر ذلك جـــاز عــرض اخلالف بنـــاء عــلى طلب أي
من الـطــرفـX اGـتـعـاقـدين عـلى هـيـئـة حتـكـيـم مـشكـلــة من
ثالثـة مـحــكـمــX يـعـX كل طـــرف مـتــعـــاقـد واحـــدا ويـتـفق
احملـكمـان اGـعـيـنان عـلى اخـتـيار احملـكم الـثـالث. يـجب على
Xمـحـكـمه خالل سـتـ Xـتـعـاقــدين تـعـيـGا Xكل من الـطـرفـ
(60) يـومـا من تـاريخ تـسـلم أحـد الـطـرفـX اGـتعـاقـدين من

الــطــرف اGــتـعــاقــد اآلخــر مــذكــرة بــالـطــرق الــدبــلــومــاســيـة
يـطلـب فـيهـا إحـالـة اخلالف إلـى هيـئـة حتـكـيم. عـلى أن يـتم
تـــعـــيـــX احملــــكم الـــثـــالث خالل ســـتـــX (60) يـــــومـــــا أخــــــرى
إضــافـــيــة. فــإذا تـــعــذر عـــلى أي من الـــطــرفـــX اGــتــعـــاقــدين
تعيX احملكم اخلاص به خالل الفتــرة احملـددة أو إذا لم يتم
تــعـيـX احملـكم الـثــالث في الـفـتـرة احملــددة أيـضـاq فـلـرئـيس
مجـلس اGنـظمـة الـدوليـة للـطيـران اGدني بـناء عـلى طلب
أي من الـطـرفـX الــمــتعــاقــديـن الـقـــيـام بتــعـيــX مـحكم
أو مــحـكــمـX عــلى حــسب مـا تــقـتــضـيـه احلـالــة. ويـجب في
مـثـــل هـذه احلـــالــــة أن يــكــــون احملــكم الــثــالـث من رعـــايــا
دولـــــة ثـــالـــثــــة وأن يـــــرأس هـــيـــئــة الـــتـــحـــكــــيـم. وإذا كــان
رئـــيـس مـــجـــلس مــــنـــظـــمـــة الــــطـــيـــران اGـــدنـي الـــدولي من
جــنـــســـيـــة أحــد الـــطـــرفــX اGـــتـــعـــاقــديـنq يــطـــلب مـن نــائب

Xالـــرئــــيس ذي جـــنـــســـيــــة بـــلــــد آخـــــر الـــقـــيــــــام بـــالـــتـــعـــيـــ
Xــذكـــور. وفي كـل احلــاالت يــقـوم احملــكم الـثــالث بــتـعــيـGا

مكـان التحكــيم.
3 - يــتـعـهـد الـطــرفـان اGـتـعـاقــدان بـاحـتـرام كل قـرار

يصدر طبقا ألحكام الفقرة الثانية (2) من هذه اGادة.
4 - يــتـــحــمل كـل طـــرف مــتــعــــاقــد مــصــــاريف احملــكم
الذي عينهq أما باقي أعـباء هيئة التحكيم فيكون حتملها

بالتساوي بX الطرفX اGتعاقدين.
X5 - فـي حـــــــالــــــــة عــــــــدم الـــــــتــــــــزام أحـــــــــد الـــــــطـــــــرفـــــــ
qادةGـذكـور في الـفـقـرة 2 من هـذه اGـتـعـاقـدين بـالـقـرار اGا
جــــاز لــلـــطــــرف اGــتــعـــــاقـــد اآلخــــر تـــضــيــيقq تـــعــلــــيق أو
إلغــاء احلقوق واالمـتيـازات التي مـنحـت للطـرف اخملالف

�وجب هذا االتفـاق.

اGاداGادّة ة 19
اGشاوراتاGشاورات

q1 - يـحق لكل طـرف متـعـاقد أن يـطلب في أي وقت
الـدخول في مشاورات تـتعلق بتـفسير وتطـبيق أوتعديل

هذا االتفاق.
(60) Xـشــاورات خالل ســتـG2 - عـلى أن تــبــدأ هــذه ا
qــتـــعـاقــد اآلخـر الـطـلبGيـومـا من تـاريخ تــســلم الـطــرف ا

ما لم يتفق الطرفان اGتعاقدان على مهلة أخـرى.

اGاداGادّة ة 20
تسجيل االتفاقتسجيل االتفاق

يسـجل االتـفاق وأي تـعـديل يطـرأ عـليه لـدى مـنظـمة
الطيران اGدني الدولي ICAO اإليكاو.

اGاداGادّة ة 21
تعديل االتفاقتعديل االتفاق

1 - إذا ارتـــأى أي من الــطــرفــX اGــتـــعــاقــدين أنه من
اGـرغوب فـيه تـعديل أي بـند من بـنـود هذا االتـفاقq ~ـكنه
في أي وقت اقــتــراح عــقــد اجــتــمــاع مـع الــطــرف اGــتــعــاقـد
اآلخــر. تــبــدأ هــذه اGــشــاورات خالل ســتــX (60) يـــومــا من
تـاريخ تـسـلم الـطـرف اGـتــعـاقـد اآلخـر الـطـلبq مـا لم يـتـفق

الطرفان اGتعاقدان على خالف ذلك.
2 - وإذا ارتــأى أي مـن الــطــــرفـــX اGــتــعــــاقــدين أنـه
من اGــــرغـــوب فــــيه تــــعــــديل مــــلـــحـق هـــذا االتــــفــــاقq فـــعــــلى
سلطات طيران كال الـطرفX اGتعاقـدين إعطاء موافقتهم

على ذلك.
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3 - تـــدخـل هـــذه الـــتـــعـــديـالت الـــتي تــــطـــرأ عـــلى هـــذا
االتفاق أوعلى مـلحقهq واGنوه بها في الفقرة (1) و(2) من
هذه اGادةq حيّز التّـنفيذ بداية من تاريخ تـأكيدها بتبادل

كتابي بX الطرفX اGتعاقدين.

اGاداGادّة ة 22
االتفاقات اGتعددة األطرافاالتفاقات اGتعددة األطراف

في حـــالــة إبــرام اتـــفــاق نــقـل جــوي مــتـــعــدد األطــراف
qتعاقدينGا Xتسـري أحكامها على الـطرف qفعولGساري ا
Xالــطــرفــ Xيــعــدل هــذا االتــفــاق عن طــريق مــفــاوضــات بــ

اGتعاقدينq �ا يتوافق وأحكام تلك اGعاهدة.

اGاداGادّة ة 23
إلغـاء االتفاقإلغـاء االتفاق

1 - يــحق ألي من الــطـــرفــX اGــتــعــاقــدين أن يــخــطــر
الــطـــرف اGــتـعــاقــد اآلخـــر في أي وقت بــرغــبــته في إنــهـاء
هـذا االتـفاقq عـلى أن يـبـلغ هذا اإلخـطــار في نـفس الوقت

إلى منظمة الطيران اGدني الدولي.
2 - وفي هذه احلالةq يـنتهي العمل بهذا االتفاق بعد
انـقـضاء اثـني عـشر (12) شـهـرا من تاريخ اسـتالم الـطرف
اGتـعاقد اآلخـر اإلخطـار ما لم يتم االتـفاق عـلى سحب هذا
اإلخـطــار قـبـل انـتــهـاء هــذه اGـدة. وإذا لـم يـعــتـرف الــطـرف
اGـتــعـاقـد اآلخــر بـاسـتالمه لـإلخـطـارq فـيــعـتـبـر أنـه تـسـلـمه
بــعــد انــقـــضــاء أربــعــة عــشــر (14) يــومــا من تــاريخ اســتالم

منظمة الطيران اGدني الدولي لهذا اإلخطار.

اGاداGادّة ة 24
سريان االتفاقسريان االتفاق

1 - أبرم هذا االتفاق لفترة غير محددة.
2 - يـدخل هـذا االتـفـاق حـيّـز الـتّـنـفـيـذ بـعـد اGـصـادقة
عــلـــيه من قـــبل الـــطــرفـــX اGـــتــعـــاقـــدين طــبـــقـــا لــلـــتـــشــريع
الــوطــني الــســاري اGــفــعــول لــدى كل طــرفq ويــتـم تــأكــيـده

بتبادل اGذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية.
ويـصـبح ساري اGـفـعول اعـتـبارا من تـاريخ اإلخـطار
األخيـر واGـشيـر إلى اكتـمـال جمـيع اإلجراءات الـقـانونـية

الداخلية الالزمة.
3 - بتاريخ دخول هذا االتـفاق حيّز التّنفيذq تنتهي
صالحـيـة االتــفـاق اGـتـعــلق بـالـنــقل اجلـوي اGـبــرم بـاجلـزائـر
في 6 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 1965 بــــX حــــكـــــومــــة اجلــــمــــهــــوريــــة
اجلــزائـريــة الــد~ـقــراطــيـة الــشــعـبــيــة وحـكــومــة جـمــهــوريـة

بولونيا الشعبية.

- إثــبـــاتـــا لــــذلكq وقــع مــفــوضـــا احلــكــــومـتــX عــلى
هـذا االتفـاق.

q2011 حــرّر في وارســو بــتــاريخ 7 يـــولــيــو من ســنــة
من نـســخـتـX أصـلــيـتـqX بـالــلـغـات الـعــربـيـة والـبــولـونـيـة
واإلجنـلــيــزيــة ولـكــل الــنــصــوص ذات احلـجــيــة الــقـانــونــيـة
وفي حالـة وقوع أي خالف فـي التفسير والتأويـلq يرجح

النص باللغـة اإلجنليزية.

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد~قراطية الشعبيةالد~قراطية الشعبية
مراد مدلسيمراد مدلسي

وزير الشؤن اخلارجيةوزير الشؤن اخلارجية

عن حكومة جمهوريةعن حكومة جمهورية
بولونيابولونيا

رادوسالف سيكورسكيرادوسالف سيكورسكي
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحقاGلحق
جدول الطرقجدول الطرق

I - الـــطــــرق اجلـــويـــة الـــتـي يـــحق Gـــؤســــســـات الـــنـــقل
اجلــوي اGــعــيــنــة مـن قــبل حــكــومــة اجلــمــهــوريــة اجلــزائــريـة

الد~قراطية الشعبية استغاللها :

نـــقـــاط فـي اجلـــمـــهـــوريـــة اجلـــزائــــريـــة الـــد~ـــقـــراطـــيـــة
الـــشــــعـــبــــيـــة - نــــقـــاط وســـطــــيـــة - نــــقـــاط فـي جـــمــــهـــوريــــة

بـولـونيا - نقاط فيما وراء

II - الـــطــرق اجلـــويـــة الــتـي يــحـق Gــؤســـســـات الـــنــقل
اجلـــوي اGــعـــيـــنـــة من قـــبل حـــكـــومـــة جـــمــهـــوريـــة بـــولـــونـــيــا

استغاللها :

نــقــاط في جــمــهــوريــة بــولــونــيــا - نــقــاط وســطــيــة -
نـقاط في اجلمـهوريـة اجلـزائـرية الـد~قراطـية الـشعـبية -

نقاط فيما وراء
مالحظـات :مالحظـات :

1 - يـحق Gؤسـسـة الـنـقل اجلوي اGـعـيـنة مـن قبل كال
الـطـرفـX اGـتـعـاقـدين في أي رحـلـة أو كـافـة الرحـالت عدم
الــهـــبــوط فـي أي نــقـــطــة أو في كـــافــة الـــنــقـــاط الــوســـطــيــة
qـبــيــنـة أعالهGوالــنــقـاط فــيــمـا وراء عــلى الــطـرق اجلــويــة ا
شـرط أن تـكـــون بـدايـــة ونـهـايـــة اخلـدمــات اGـتـفق عـلـيـهـا

في إقليم الطرف اGتعاقد الذي عX هذه اGؤسسة.
2 - يــتـــم تــعــيــX الــنــقــــاط الـــوســطــــيــة أو الــنــقــاط
فـــيـــمـــا وراء من قـــبل مـــؤســـســات الـــنـــقل اجلـــوي اGـــعـــيـــنــة
Xـــوافــــقــــة ســــلـــطــــات طــــيــــران كال الــــطــــرفـــG وإخــــضــــاعــــهــــا

اGتعــاقـدين.



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 5 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ
15 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

3 - يـخـضع اسـتعـمـال حق الـنـقل بـاستـعـمـال احلـرية
اخلامـسة عـلى الـنقـاط الوسـطـية والـنقـاط ما وراء التـفاق

سلطات الطيران التابعة لكال الطرفX اGتعاقدين.

III - خـالل اســتـــغــالل اخلـــدمــــات اGـــتــفــــق عـــلــيــهــــا
عـلى الــطـرق احملــددةq عـلى كل مــؤسـســة نـقل جــوي مـعــيـنـة
qـتـعاقـدين الـقيـام بـتـنسـيـقاتGا Xمن قـبل أي من الـطرفـ

تخص السعة وتقاسم الرموزq مـع :

أ) مـؤســسـة أو مـؤســسـات لــلـنــقل اجلـوي مــعـيــنـة من
qتعاقدGقبل نفس الطرف ا

ب) مـؤسـسـة أو مؤسـسـات لـلـنـقل اجلـوي مـعـيـنة من
qتعاقد اآلخرGالطرف ا

جـ) مــؤســســة أو مــؤســســات لــلــنــقـل اجلــــوي تــابــعـــة
لـــــبـــــلــــــد ثــــــالثq طـــــاGـــــا هـــــذا الـــــبـــــلــــــد يـــــســـــمـح أو يـــــرخص
بـتنـسـيقـات £اثـلة بـX مؤسـسات الـنـقل اGعـينـة من قبل
الطـرف اGـتـعـاقـد اآلخـر ومـؤسـسـات أخــرى لـلـنقــل اجلـوي
تـكــون في اخلـدمــةq قـادمــة من أو مـتـجـهــة نـحــو أو مــارة

من هذا البلـد الثـالث.

بشـرط أن :
أ) تـملك هذه اGـؤسسات الـرخصة الالزمـة الستغالل

الطرق اجلوية اGعنية أو قسم منهاq و
ب) تـــقـــوم مـــؤســـســـة الـــنـــقـــل اجلــــويq فـــيـــمـــا يـــخص
مجـمل التـذاكـر اGبــاعـةq بـإبالغ الزبـون عـند نـقاط الـبيع
qالـتي تستـغل فيـها مـؤسسـة النقل اجلـوي اخلدمـات فعـليا

والتي يربطها بالزبون عالقة تعاقدية.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 - - 182 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 25 جـــمـــادى 
يـعدّل  qيـعد q2013 ـوافق 6 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـةGـوافق  اGالـثـانـيـة عام الـثـانـيـة عام 1434 ا
تـوزيـع نـفــقــات مــيــزانــيـة الــدولــة لــلــتــجـهــيــز لــســنـةتـوزيـع نـفــقــات مــيــزانــيـة الــدولــة لــلــتــجـهــيــز لــســنـة

q2013 حسب كل قطاع.q حسب كل قطاع.

ـــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اGــادتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اGــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلـق

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

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واGــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اGـعـدّل

   qتممGوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2013
اعــتـــمــاد دفع قـــدره تــســــعـــة عــشـــــر مــلــيــــارا وســبــعـــمــائـــة
وأربــعــــة وتــســعــــون مــلــيـــون ديــنـــار (19.794.000.000 دج)

ورخـــصـــة بـــرنـــامــج قــــدرهــا ثـــمـــانــيـــة وعـــشــرون مـــلـــيــارا
وتــــــســـــــعــــــمــــــائــــــة وســــــتـــــــة وخــــــمــــــســــــون مـــــــلــــــيــــــون ديــــــنــــــار
(28.956.000.000 دج)  مقيّـدان فــي النفـــقات ذات الطابع
الــنــهـــائي ( اGــنــصــــوص عــلــيــهـا فـــي الــقـانــون رقم 12-12
اGـؤرخ في 12 صــفـر عـام 1434 اGـوافق 26 ديـســمــبـر ســنـة
2012 واGتضمن قانون اGالية لسنة q(2013 طبقا للجدول

"أ" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 2 :   :  يـخـصــص Gـيـزانـيـة سـنــة 2013  اعـتمـاد
دفــع قــــدره تـســـعــة عـشــــر مـلـيـــارا وسـبــعـمـائـــة وأربـعــة
وتسـعـــون مـلـيـون ديـنــار ( 19.794.000.000 دج) ورخـصـة
بــرنـامــج قـــدرهــا ثـمــانــيــة وعـشــرون مــلـيــارا وتــسـعــمــائـة
وســــتــــة وخـــمــــســـون مــــلــــيـــون ديــــنـــار (28.956.000.000 دج)
يقيّدان فــي النـفــقات ذات الطابع النهـائي ( اGنصــوص
عــلـيــهــا فــي الـقــانـون رقم 12-12 اGـؤرخ في 12 صــفـر عـام
1434 اGـوافق 26 ديـســمــبـر ســنـة 2012 واGــتـضــمن قــانـون

اGــالــيـــة لــســنــة q(2013 طــبـــقــا لــلـــجــدول "ب" اGــلـــحق بــهــذا
اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 25 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434
اGوافق 6 مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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اGلحقاGلحق

اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اGــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلـق

 qتمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

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

q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واGــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اGـعـدّل

   qتممGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنــــة 2013
اعتـماد دفع قـدره خمسـمائـة مليـون دينار (500.000.000 دج)
ورخـــصـــة بـــرنـــامج قـــــدرهـــا  خـــمـــســـمـــائـــة مـــلـــيـــون ديـــنــار
(500.000.000 دج) مقيّـــدان فــــي النفــقـــات ذات الطابـع
الـنـهـــائـي   (اGـنـصــــوص عـلــيـهـا فــي الـقـانـون رقم 12-12
اGـؤرخ في 12 صــفـر عـام 1434 اGـوافق 26 ديـســمــبـر ســنـة
2012  واGــــتـــضـــمن قــــانـــون اGـــالـــيــــة لـــســـنـــة q(2013 طـــبـــقـــا

للجدول "أ" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGــــــاداGــــــادّة ة 2 :   :  يـــــخـــــــصـــص Gــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســــــنـــــــة 2013
اعــــــتـــــمـــــــاد دفـــع قـــــــدره خـــــمــــــســـــمـــــائــــــة مـــــلـــــيــــــون ديـــــنـــــار
(500.000.000 دج) ورخـصــة بــرنــامج قــــدرهــا  خــمــســمــائـة
مـــــــلــــــيـــــــــون ديــــــنــــــــار (500.000.000 دج)  يــــــقــــــــيّــــــــدان فــي
النفــقات ذات الـطابـع النهـائـي ( اGنـصــوص عليهـا فــي
الـقانون رقم 12-12 اGؤرخ في 12 صـفر عام 1434 اGوافق
26 ديـسـمـبـر سـنـة 2012  واGـتـضـمن قــانـون اGـالـيـة لـسـنـة

q(2013 طبقا للجدول "ب" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 25 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434
اGوافق 6 مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اGبالغ اGلغاةاGبالغ اGلغاة
القطاعاتالقطاعات

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

- الــــبــــرنــــامـج الــــتــــكــــمــــيــــلي
لفائدة الواليات 

- احــتــيــاطـي لــنــفــقــات غــيـر
متوقعة

8 484 000

11 310 000

15 046 000

13 910 000

19 794 00028 956 000 اجملموع :.........................اجملموع :.........................

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اGبالغ اخملصصةاGبالغ اخملصصة
القطاعاتالقطاعات

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

- الفالحة والري
- دعم اخلدمات اGنتجة

- اGــــــنـــــــشــــــآت الـــــــقــــــاعـــــــديــــــة
االقتصادية واإلدارية

- دعم احلصول على سكن

5 714 000

9 250 000

4 685 000

145 000

9 546 000

9 250 000

10 015 000

145 000

19 794 00028 956 000 اجملموع :.........................اجملموع :.........................

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 - - 183 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 25 جـــمـــادى 
يـعدّل  qيـعد q2013 ـوافق 6 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـةGـوافق  اGالـثـانـيـة عام الـثـانـيـة عام 1434 ا
تـوزيـع نـفــقــات مــيــزانــيـة الــدولــة لــلــتــجـهــيــز لــســنـةتـوزيـع نـفــقــات مــيــزانــيـة الــدولــة لــلــتــجـهــيــز لــســنـة

q2013 حسب كل قطاع.q حسب كل قطاع.

ـــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةGبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيــمــا اGــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اGــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اGـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةGتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اGــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اGــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةGتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

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

qتعلق بالواليةGوا
- 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
اGــؤرخ في 17 شوال عـام 1433 اGوافق  4  سبـتمبر سنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 104-01
اGــؤرخ في 29 مـــحـــرم عــام 1422 اGــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة
2001 واGــتـــضــمـن تــشــكـــيل الـــلــجــنـــة الــوطـــنــيـــة والــلـــجــنــة

qالــوالئـيـة لـلـمــمـتـلـكـات الــثـقـافـيـة وتـنــظـيـمـهـمــا وعـمـلـهـمـا
qتممGعدل واGا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-322 اGؤرخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اGــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واGـتـضـمن £ـارسة األعـمـال الـفـنـيـة اGـتـعلـقـة بـاGـمـتـلـكات

qالثقافية العقارية احملمية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-324 اGؤرخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اGــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واGتضمن كـيفيات إعداد اخملـطط الدائم حلفظ واستصالح

qتممGعدل واGا qالقطاعات احملفوظة
- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 13 يـونيو

q2011 سنة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 42 من الـقـانون
رقم 98-04 اGــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اGــــــوافق 15
يـونـيــو سـنـة 1998 واGـذكـور أعالهq يــنـشــأ قـطـاع مــحـفـوظ
لقصر تماسX بوالية ورقلةq يسمى: " القصر العتيق".

اGلحقاGلحق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اGبالغ اGلغاةاGبالغ اGلغاة
القطاعاتالقطاعات

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

 - احـتــيـاطي لــنـفــقـات غــيـر
000 000500 500متوقعة

500 000500 000 اجملموع :.........................اجملموع :.........................

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 - - 184 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 25 جـــمـــادى 
q2013 ـــــوافق 6 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــةGـــــوافق  اGالـــــثــــانـــــيــــة عــــام الـــــثــــانـــــيــــة عــــام 1434 ا
Xيــتــضــمـن إنــشــاء الــقــطــاع احملــفــوظ لــقــصــر تــمــاسـXيــتــضــمـن إنــشــاء الــقــطــاع احملــفــوظ لــقــصــر تــمــاسـ

وتعيX حدوده.وتعيX حدوده.
ـــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اGـشـتـرك بـX وزيـرة الـثـقـافـة
ووزيـــر الــداخــلـــيــة واجلــمـــاعــات احملــلــيـــة ووزيــر الــتـــهــيــئــة

qدينة ووزير السكن والعمرانGالعمرانية والبيئة وا
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اGــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

qادة 42 منهGال سيما ا qبحماية التراث الثقافي

اGبالغ اخملصصةاGبالغ اخملصصة
القطاعاتالقطاعات

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

 - اخملــــــطــــــطـــــات الــــــبــــــلــــــديـــــة
000 000500 500للتنمية

500 000500 000 اجملموع :.........................اجملموع :.........................



5 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1626
15 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

اGـاداGـادّة ة 2 :  :  يــعـتـبـر الـقـطـاع احملـفــوظ "لـلـقـصـر الـعـتـيق
لــتـمــاســX" شــاهــدا عن الــعـمــران الــتــقــلـيــدي الــصــحـراوي
اGـشـيـد عــلى أسس اإل~ـان والـتـقـالـيــدq ذا قـيـمـة مـعـمـاريـة
وعــمـرانــيـة وفــنـيــةq يـســتـجــيب مـخــطـطـه إلى الـعــديـد من

العوامل اجلغرافية واالجتماعية والتاريخية.

3 :  :  تـــعــX حـــدود الـــقـــطـــاع احملـــفـــوظ "لـــلـــقـــصــر اGــاداGــادّة ة 
الـعـتــيق لـتـمـاسـX" الــذي تـبـلغ مـســاحـته اثـني عـشـر (12)
هـكــتـارا وفـــقـــا لــلـــمـخـــطـط اGــلــحـق بــأصل هــذا اGــرسـوم

كما يأتي :

- الــــشــــمــــال : الــــطــــريـق الــــبــــلــــدي رقم 160 وواحــــات
qالنخيل عاله وأوريغ

qالشمال الشرقي : الطريق الزراعي أوريغ -
qالشرق : بحيرة وقناة وادي ريغ -

- اجلـــنـــوب : الــــطـــريق الــــبـــلـــدي رقم 163 والـــطـــريق
q309 الوالئي رقم

qاجلنوب الغربي : مقبرة سيدي عبد القادر -
- الغرب : واحات النخيل سيدي عبد القادر.

اGــاداGــادّة ة 4 :  :  حتـــدد اإلحـــداثـــيـــات اجلـــغـــرافـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع
احملفوظ "للقصر العتيق لتماسq"X طبقا للجدول اآلتي :

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 - - 185 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 25 جـــمـــادى 
q2013 ـــــوافق 6 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــةGـــــوافق  اGالـــــثــــانـــــيــــة عــــام الـــــثــــانـــــيــــة عــــام 1434 ا
يــتـضــمن إنــشـاء الــقــطـاع احملــفــوظ لـلــقــريـة "الــدشـرةيــتـضــمن إنــشـاء الــقــطـاع احملــفــوظ لـلــقــريـة "الــدشـرة

احلمراء" وتعيX حدوده.احلمراء" وتعيX حدوده.
ـــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اGـشـتـرك بـX وزيـرة الـثـقـافـة
ووزيـــر الــداخــلـــيــة واجلــمـــاعــات احملــلــيـــة ووزيــر الــتـــهــيــئــة

qدينة ووزير السكن والعمرانGالعمرانية والبيئة وا
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اGــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

qادة 42 منهGال سيما ا qبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اGــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اGـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةGتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اGــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اGــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةGتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

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

qتعلق بالواليةGوا
- 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
اGــؤرخ في 17 شوال عـام 1433 اGوافق  4  سبـتمبر سنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 104-01
اGــؤرخ في 29 مـــحـــرم عــام 1422 اGــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة
2001 واGــتـــضــمـن تــشــكـــيل الـــلــجــنـــة الــوطـــنــيـــة والــلـــجــنــة

qالــوالئـيـة لـلـمــمـتـلـكـات الــثـقـافـيـة وتـنــظـيـمـهـمــا وعـمـلـهـمـا
qتممGعدل واGا
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اGـاداGـادّة ة 5 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 25 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434
اGوافق 6 مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-322 اGؤرخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اGــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واGـتـضـمن £ـارسة األعـمـال الـفـنـيـة اGـتـعلـقـة بـاGـمـتـلـكات

qالثقافية العقارية احملمية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-324 اGؤرخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اGــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واGتضمن كـيفيات إعداد اخملـطط الدائم حلفظ واستصالح

qتممGعدل واGا qالقطاعات احملفوظة
- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 13 يـونيو

q2011 سنة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 42 من الـقـانون
رقم 98-04 اGــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اGــــــوافق 15
يـونـيــو سـنـة 1998 واGـذكـور أعالهq يــنـشــأ قـطـاع مــحـفـوظ
لقـريـة الدشـرة احلمـراء بـوالية بـسكـرة يـسمى:  " الـدشرة

احلمراء".
اGــاداGــادّة ة 2 :  :  يــعـــد الــقـــطــاع احملــفـــوظ اGــســمـى "الــدشــرة
احلــــمــــراء" نـــــســــبــــة إلـى لــــون تــــربـــــتهq ¯ــــوذجـــــا من ¯ــــاذج
الـــعــمــارة الــبــربـــريــة الــعــربـــيــة األصــيــلـــة  يــبــرز من خالل
أســلــوب بــنــائــهــا وأبــوابــهــا وتـــقــســيم شــوارعــهــا وتــنــظــيم
مــنـازلــهـا ومــواد بـنــائـهــا احملـلـيــة اGـنــسـجــمـة مع الــطـبــيـعـة

والتقاليد واألعراف.
اGــــاداGــــادّة ة 3 :  :  تــــعــــX حــــدود الــــقــــطــــاع احملــــفــــوظ لــــقــــريــــة
"الـــدشـــرة احلـــمـــراء" الـــتي تـــبــلـغ مـــســاحـــتـــهـــا  خـــمـــســة (5)
هــكــتــارات  و99 آرا  وفــقــا لـــلــمــخـــطط اGــلــحـق بــأصل هــذا

اGرسومq كما يأتي :
qالشمال : شعبة الدفالية على امتداد 107.06 م -

- الــشـرق : واحــة نــخــيل لــعــدة مـالــكــX عــلى امــتـداد
q530.21 م

qاجلنوب الشرقي : وادي احلي على امتداد 139.76 م -
- اجلـنــوب : واحـة نــخـيـل لـعـدة مــالـكــX عـلـى امـتـداد

q313.93 م

- اجلــنــوب الــغــربـي : الــطــريق الــبــلــدي رقم 15 عــلى
qامتداد 125.04 م

- الـغـرب : سكـنـات (جتـزئة 142 قـطـعـة) عـلى امـتداد
350.77 م.

اGــاداGــادّة ة 4 :  :  حتـــدد اإلحـــداثـــيـــات اجلـــغـــرافـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع
احملفوظ "الدشرة احلمراء"q طبقا للجدول اآلتي :

اGـاداGـادّة ة 5 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 25 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434
اGوافق 6 مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 - - 186 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 25 جـــمـــادى 
q2013 ـــــوافق 6 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــةGـــــوافق  اGالـــــثــــانـــــيــــة عــــام الـــــثــــانـــــيــــة عــــام 1434 ا
يـتـضــمن إنـشـاء الـقـطـاع احملـفـوظ لــلـمـديـنـة الـعـتـيـقـةيـتـضــمن إنـشـاء الـقـطـاع احملـفـوظ لــلـمـديـنـة الـعـتـيـقـة

لعنابة وتعيX حدوده.لعنابة وتعيX حدوده.
ـــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اGـشـتـرك بـX وزيـرة الـثـقـافـة
ووزيـــر الــداخــلـــيــة واجلــمـــاعــات احملــلــيـــة ووزيــر الــتـــهــيــئــة

qدينة ووزير السكن والعمرانGالعمرانية والبيئة وا
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اGــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

qادة 42 منهGال سيما ا qبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اGــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اGـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةGتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اGوا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اGــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اGــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةGتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اGوا

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

qبالبلدية

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

qتعلق بالواليةGوا

- 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
اGــؤرخ في 17 شوال عـام 1433 اGوافق  4  سبـتمبر سنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 104-01
اGــؤرخ في 29 مـــحـــرم عــام 1422 اGــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة
2001 واGــتـــضــمـن تــشــكـــيل الـــلــجــنـــة الــوطـــنــيـــة والــلـــجــنــة

qالــوالئـيـة لـلـمــمـتـلـكـات الــثـقـافـيـة وتـنــظـيـمـهـمــا وعـمـلـهـمـا
qتممGعدل واGا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-322 اGؤرخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اGــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واGـتـضـمن £ـارسة األعـمـال الـفـنـيـة اGـتـعلـقـة بـاGـمـتـلـكات

qالثقافية العقارية احملمية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-324 اGؤرخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اGــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واGتضمن كـيفيات إعداد اخملـطط الدائم حلفظ واستصالح

qتممGعدل واGا qالقطاعات احملفوظة

- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 13 يـونيو

q2011 سنة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 42 من الـقـانون
رقم 98-04 اGــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اGــــــوافق 15
يـونـيــو سـنـة 1998 واGـذكـور أعالهq يــنـشــأ قـطـاع مــحـفـوظ
للـمـدينـة العـتيـقة لـعنـابة بـوالية عـنابـةq يسـمى: " اGديـنة

العتيقة".

اGـاداGـادّة ة 2 :  :  ~ـثل الـقـطـاع احملـفـوظ "لـلـمـديـنـة الـعـتـيـقـة
لعـنابـة" مجـمعـا عقـاريا حـضريا مـتجـانسـاq يتـميـز بغـلبة
مـــنـــطـــقـــته الـــســـكــنـــيـــة وهـــو يـــكـــتــسـي أهـــمــيـــة تـــاريـــخـــيــة
ومعـماريـة وفنيـة وتقـليـدية تعـبر عـلى مخـتلف الـفترات
الـتــاريـخـيـة الـتي عـرفــتـهـا اGـنـطـقــة : الـقـد~ـة واإلسالمـيـة

واحلديثة واGعاصرة.

اGــاداGــادّة ة 3 :  :  تــعــX حــدود الــقــطــاع احملـــفــوظ "لــلــمــديــنــة
العـتيـقـة لعـنابـة" الـتي تبـلغ مسـاحـتهـا ثمـانـية عـشر (18)
هـكـتـارا  وفـقــا لـلـمــخـطـط اGـلـحـق بــأصـل هــذا الــمـرسوم

كما يأتي :

qالشمال : شارع فيكتور هيجو -

qيناءGالشرق : طريق ما قبل ا -

qيناءGاجلنوب : طريق ما قبل ا -

- الــــغــــرب : الــــطــــريق اGــــســــمـى : "اجملــــلس الــــوطــــني
للثورة اجلزائرية".

اGــاداGــادّة ة 4 :  :  حتـــدد اإلحـــداثـــيـــات اجلـــغـــرافـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع
احملفوظ "للمدينة العتيقة لعنابة"q طبقا للجدول اآلتي :

خط العرض (م)خط العرض (م) خط الطول (م)خط الطول (م) النقاطالنقاط

4084.336

4084.377

4084.403.25

4084.395.25

4084.304.25

4084.081.25

4083.947.27

4083.921.25

4083.902.00

4083.912.75

389.661.75

389.809.09

389.929.31

389.962.75

390.074.72

390.041.63

389.978.31

389.945.91

389.669.00

389.656.47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اGـاداGـادّة ة 5 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 25 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434
اGوافق 6 مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 5 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ
15 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 - - 187 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 25 جـــمـــادى 
q2013 ـــــوافق 6 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــةGـــــوافق  اGالـــــثــــانـــــيــــة عــــام الـــــثــــانـــــيــــة عــــام 1434 ا
يـتـضــمن إنـشـاء الـقـطـاع احملـفـوظ لــلـمـديـنـة الـعـتـيـقـةيـتـضــمن إنـشـاء الـقـطـاع احملـفـوظ لــلـمـديـنـة الـعـتـيـقـة

لبجاية وتعيX حدوده.لبجاية وتعيX حدوده.
ـــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اGـشـتـرك بـX وزيـرة الـثـقـافـة
ووزيـــر الــداخــلـــيــة واجلــمـــاعــات احملــلــيـــة ووزيــر الــتـــهــيــئــة

qدينة ووزير السكن والعمرانGالعمرانية والبيئة وا
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اGــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

qادة 42 منهGال سيما ا qبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اGــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اGـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةGتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اGــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اGــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةGتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

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

qتعلق بالواليةGوا
- 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
اGــؤرخ في 17 شوال عـام 1433 اGوافق  4  سبـتمبر سنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 104-01
اGــؤرخ في 29 مـــحـــرم عــام 1422 اGــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة
2001 واGــتـــضــمـن تــشــكـــيل الـــلــجــنـــة الــوطـــنــيـــة والــلـــجــنــة

qالــوالئـيـة لـلـمــمـتـلـكـات الــثـقـافـيـة وتـنــظـيـمـهـمــا وعـمـلـهـمـا
qتممGعدل واGا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-322 اGؤرخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اGــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واGـتـضـمن £ـارسة األعـمـال الـفـنـيـة اGـتـعلـقـة بـاGـمـتـلـكات

qالثقافية العقارية احملمية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-324 اGؤرخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اGــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واGتضمن كـيفيات إعداد اخملـطط الدائم حلفظ واستصالح

qتممGعدل واGا qالقطاعات احملفوظة
- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اGنـعقد في 13 يـونيو

q2011 سنة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 42 من الـقـانون
رقم 98-04 اGــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اGــــــوافق 15
يـونـيــو سـنـة 1998 واGـذكـور أعالهq يــنـشــأ قـطـاع مــحـفـوظ
للمديـنة العـتيقة لـبجايـة بوالية بجـاية  يسـمى: " اGدينة

العتيقة".

اGـاداGـادّة ة 2 :  :  ~ـثل الـقـطـاع احملـفـوظ "لـلـمـديـنـة الـعـتـيـقـة
لبجـاية" مـجمعـا عقاريـا حضريـا متـجانسـاq يتمـيز بغـلبة
مـــنـــطـــقـــته الـــســـكــنـــيـــة وهـــو يـــكـــتــسـي أهـــمــيـــة تـــاريـــخـــيــة
ومعـماريـة وفنيـة وتقـليـدية تعـبر عـلى مخـتلف الـفترات
الـتــاريـخـيـة الـتي عـرفــتـهـا اGـنـطـقــة : الـقـد~ـة واإلسالمـيـة

واحلديثة واGعاصرة.

اGــاداGــادّة ة 3 :  :  تــعــX حــدود الــقــطــاع احملـــفــوظ "لــلــمــديــنــة
(70) Xالــعــتــيــقــة لــبــجــايــة" الــتـي تــبــلغ مــســاحــتــهــا ســبــعــ
هـكـتـارا  وفـقـا لـلـمـخــطـط اGــلـحـق بــأصـل هــذا الــمـرسوم

كما يأتي :
- الــشــمـــال : شــارع أوشن بـــوعالم  وشــارع بــوزرار

qرشيد
- الــــشـــرق : طــــريق وارث رابـح وطـــريـق الـــزيــــتـــون

qوشارع أوشن بوعالم
qتوسطGاجلنوب : البحر األبيض ا -

- الـــغــرب : شـــارع بــوزرار رشـــيــد وشـــارع مــجـــاهــد
محمد وأدراج السور "رومبار" وشارع العقيد عميروش
 وشـــارع أوقـــانـــة أحـــمــــد وشـــارع بن بـــولـــعــــيـــد مـــصـــطـــفى

وسياج محطة القطار.

اGــاداGــادّة ة 4 :  :  حتـــدد اإلحـــداثـــيـــات اجلـــغـــرافـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع
احملفوظ "للمدينة العتيقة لبجاية"q طبقا للجدول اآلتي :
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اGـاداGـادّة ة 5 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 25 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434
اGوافق 6 مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 - - 188 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 28 جـــمـــادى 
الـثـانـيـة عـام الـثـانـيـة عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 9 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة q q2013 يـتـمميـتـمم
اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 10-134 اGـــــؤرخ في  اGـــــؤرخ في 28
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1431 اGوافق  اGوافق 13 مايــو سنة  مايــو سنة 2010
Xالــــذي يـــؤسس الــنــظـــام الـتــعـــويــضـي لــلــمـــوظــفــXالــــذي يـــؤسس الــنــظـــام الـتــعـــويــضـي لــلــمـــوظــفــ
اGـــــنــــتـــــمـــــX لـألسالك اGــــشـــــتــــركـــــة في اGـــــؤســــســــاتاGـــــنــــتـــــمـــــX لـألسالك اGــــشـــــتــــركـــــة في اGـــــؤســــســــات

واإلدارات العمومية.واإلدارات العمومية.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بنـاء على الـدسـتورq ال سـيّـما اGـادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه
- و�قتضى األمر رقم  06-03 اGؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-134 اGؤرخ
في 28 جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اGــــوافق 13 مـــايــــو ســـنـــة
X2010 الــــذي يـــؤسـس الـــنــــظـــام الــــتـــعــــويـــضـي لـــلــــمـــوظــــفـــ

اGــنــتــمــX لألسـالك اGــشــتــركــة في اGــؤســســات واإلدارات
qالعمومية

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اGــادة األولى : اGــادة األولى :  يـــهـــدف هـــذا اGـــرســـــوم إلــى تــتـــمـــيم
اGـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 10-134 اGــؤرخ في 28 جـــمــادى
األولى عام 1431 اGوافق 13 مايـو سنة 2010 الذي يؤسس
الـــنــــظـــام الـــتــــعـــويـــضـي لـــلـــمــــوظـــفـــX اGــــنـــتـــمــــX لألسالك

اGشتركة في اGؤسسات واإلدارات العمومية.
اGـادة اGـادة 2 :   :  تـتـمم اGادة 2 من اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
10-134 اGؤرخ في 28 جمادى األولى عام 1431 اGوافق 13

مايو سنة 2010 واGذكور أعالهq كما يأتي :
"اGـادة 2 :  يسـتـفـيـد اGـوظـفـون اGـذكـورون في اGادة
األولى أعالهq حــسب احلــالـةq مـن الـعالوات والــتــعـويــضـات

اآلتية :
q(بدون تغيير) ............ -
q(بدون تغيير) ............ -
q(بدون تغيير) ............ -

- تعويض دعم نشاطات اإلدارة".
3 : : يـــتــــمم اGـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 134-10 اGــادة اGــادة 
اGــؤرخ في 28 جــمــادى األولى عــام 1431 اGــوافق 13 مــايــو
سنة 2010 واGذكور أعالهq �ادة 5 مكرر حترر كما يأتي :
"اGــادة 5 مـــكــرر :  يـــصــرف تـــعـــويـض دعم نـــشـــاطــات
اإلدارة شــــهــــريــــا بــــنــــســــبـــة 10 % من الــــراتب الــــرئــــيــــسي

للموظفX اGذكورين في اGادة األولى أعاله".
اGــادة اGــادة 4 :  :  يــســـري مــفــعــول هــذا اGـــرســوم ابــتــداء من

أول يناير سنة 2012.
اGادة اGادة 5 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434

اGوافق 9 مايو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 - - 189 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 28 جـــمـــادى 
الـثـانـيـة عـام الـثـانـيـة عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 9 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة q q2013 يـتـمميـتـمم
اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 10-135 اGـــــؤرخ في  اGـــــؤرخ في 28
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اGــــوافق  اGــــوافق 13 مــــايــــو ســــنـــــة مــــايــــو ســــنـــــة
2010 الــذي يؤســس النظــام التعـويضــي للـعـمـال الــذي يؤســس النظــام التعـويضــي للـعـمـال

اGهنيــX وسائقي السيارات واحلجاب.اGهنيــX وسائقي السيارات واحلجاب.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بنـاء على الـدسـتورq ال سـيّـما اGـادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه
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- و�قتضى األمر رقم  06-03 اGؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

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

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-135 اGؤرخ
في 28 جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اGــــوافق 13 مـــايــــو ســـنـــة
XـهـنـيـG2010 الـذي يـؤسـس الـنـظـام الـتـعـويـضي لـلـعـمـال ا

qوسائقي السيارات واحلجاب
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اGــادة األولى : اGــادة األولى :  يـــهـــدف هـــذا اGـــرســـــوم إلــى تــتـــمـــيم
اGـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 10-135 اGــؤرخ في 28 جـــمــادى
األولى عام 1431 اGوافق 13 مايـو سنة 2010 الذي يؤسس
الـنظـام الـتعـويضي لـلعـمال اGـهـنيـX وسائـقي السـيارات

واحلجاب.
اGـادة اGـادة 2 :   :  تـتـمم اGادة 2 من اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
10-135 اGؤرخ في 28 جـمادى األولى عام 1431 اGوافق 13

مايو سنة 2010 واGذكور أعالهq كما يأتي :
"اGــادة 2 :  يــســتـــفــيــد اGــوظـــفــون اGــنـــتــمــون ألسالك
الــعــمـال اGــهــنـيــX وســائـقي الــســيـارات واحلــجــابq حـسب

احلالةq من العالوات والتعويضات اآلتية :
q(بدون تغيير) ............ -
q(بدون تغيير) ............ -
q(بدون تغيير) ............ -

- تعويض دعم نشاطات اإلدارة".

3 : : يـــتــــمم اGـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 135-10 اGــادة اGــادة 
اGــؤرخ في 28 جــمــادى األولى عــام 1431 اGــوافق 13 مــايــو
سنة 2010 واGذكور أعالهq �ادة 5 مكرر حترر كما يأتي :

"اGــادة 5  مـــكــرر :    يـــصــرف تـــعــويـض دعم نــشـــاطــات
اإلدارة شــــهــــريــــا بــــنــــســــبـــة 10 % من الــــراتب الــــرئــــيــــسي

للموظفX اGذكورين في اGادة األولى أعاله".

اGــادة اGــادة 4 :  :  يــســـري مــفــعــول هــذا اGـــرســوم ابــتــداء من
أول يناير سنة 2012.

اGـــــاداGـــــادّة ة 5 : : يـــــنــــــشـــــر هـــــذا اGـــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريــــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ~ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434

اGوافق 9 مايو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 - - 190 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 28 جـــمـــادى 
الـثـانـيـة عـام الـثـانـيـة عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 9 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة q q2013 يـتـمميـتـمم
اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 10-136 اGـــــؤرخ في  اGـــــؤرخ في 28
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اGــــوافق  اGــــوافق 13 مــــايــــو ســــنـــــة مــــايــــو ســــنـــــة
2010 الــذي يـؤســس الـنظـــام التـعـويـضــي لألعوان الــذي يـؤســس الـنظـــام التـعـويـضــي لألعوان

اGتعاقدين.اGتعاقدين.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بنـاء على الـدسـتورq ال سـيّـما اGـادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه
- و�قتضى األمر رقم  06-03 اGؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

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

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-136 اGؤرخ
في 28 جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اGــــوافق 13 مـــايــــو ســـنـــة
2010 الــــــذي يــــــؤسـس الــــــنــــــظــــــام الــــــتــــــعــــــويــــــضـي لألعــــــوان

qتعاقدينGا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى : اGــادة األولى :  يـــهـــدف هـــذا اGـــرســـــوم إلــى تــتـــمـــيم
اGـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 10-136 اGــؤرخ في 28 جـــمــادى
األولى عام 1431 اGوافق 13 مايـو سنة 2010 الذي يؤسس

النظام التعويضي لألعوان اGتعاقدين.

اGـادة اGـادة 2 :  :  تـتـمم اGادة 2 من اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
10-136 اGؤرخ في 28 جمادى األولى عام 1431 اGوافق 13

مايو سنة 2010 واGذكور أعالهq كما يأتي :

"اGـادة 2 :  يــســتــفــيــد األعـــوان اGــتــعــاقــدون الــذين �
تـوظـيـفـهم في إطـار اGـادة 19 من األمـر رقم 06-03 اGـؤرخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427 اGـوافق 15 يـولـيـو سـنـة
2006 واGــــــــذكــــــــور أعـالهq حــــــــسـب احلــــــــالـــــــــةq من الـــــــــعالوات

والتعويضات اآلتية :
q(بدون تغيير) ............ -
q(بدون تغيير) ............ -
q(بدون تغيير) ............ -
q(بدون تغيير) ............ -

- تعويض دعم نشاطات اإلدارة".
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وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 29 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1434
اGــــوافق اGــــوافق 16 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة q2012 يـــحـــدد قــــائـــمـــة يـــحـــدد قــــائـــمـــة
إيــرادات ونـفــقــات حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقمإيــرادات ونـفــقــات حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم
136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار

أعوان احلرس البلدي".أعوان احلرس البلدي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الداخلية و اجلماعات احمللية
qاليةGووزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اGؤرخ
في 2 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق  10 غــشت ســنـة 1994
الـذي يـحدد صالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـماعـات احملـلـية

qوالبيئة واإلصالح اإلداري
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-353 اGؤرخ
في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اGـوافق 5 أكــتــوبــر ســنـة 2011
الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات مــنح اGــعـاشــات الــنــوعــيـة

qتعلقة بالعطب ألعوان احلرس البلديGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-354 اGؤرخ
في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اGـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2011
الـــذي يــحــدد شــروط وكـــيــفــيــات مـــنح مــعــاشـــات الــتــقــاعــد

qالنسبية االستثنائية ألعوان احلرس البلدي

3 : : يـــتــــمم اGـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 136-10 اGــادة اGــادة 
اGــؤرخ في 28 جــمــادى األولى عــام 1431 اGــوافق 13 مــايــو
سنة 2010 واGذكور أعالهq �ادة 6 مكرر حترر كما يأتي :

"اGــادة 6  مـــكــرر :  يـــصــرف تـــعــويـض دعم نــشـــاطــات
اإلدارة شــــهــــريــــا بــــنــــســــبـــة 10 % من الــــراتب الــــرئــــيــــسي
لــلــمــنـصـب اGـشــغــول لألعــوان اGــتــعـاقــدين اGــذكــورين في

اGادة 2 أعاله".

اGــادة اGــادة 4 :  :  يــســـري مــفــعــول هــذا اGـــرســوم ابــتــداء من
أول يناير سنة 2012.

اGـــــاداGـــــادّة ة 5 : : يـــــنــــــشـــــر هـــــذا اGـــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريــــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ~ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434

اGوافق 9 مايو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-378 اGؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اGوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 136-302 الذي عـنوانه "حـساب تـمويـل إعادة انـتشار

q"أعوان احلرس البلدي

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 3 من اGـرسـوم
التـنفـيذي رقم 11-378 اGؤرخ في 25 ذي احلـجة عام 1432
اGوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011 واGذكـور أعالهq يهـدف هذا
الـــقــــرار إلى حتـــديــــد قـــائــــمـــة إيــــرادات ونـــفــــقـــات حــــســـاب
الــتـخــصــيص اخلـاص رقم 136-302 الــذي عـنــوانه "حــسـاب

تمويل إعادة انتشار أعوان احلرس البلدي".

اGادة اGادة 2 : : حتدد قـائمـة إيرادات ونـفقـات هذا احلـساب
كما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

qمخصصات ميزانية الدولة -

في باب النفقات :في باب النفقات :
1 - الــتـــعــويـض اGــالي لـــفــائـــدة الــصـــنــدوق الـــوطــني

للتقاعد بعنوان خدمات التقاعد االستثنائيةq ويشمل:

- شــــراء االشـــــتــــراكــــات بــــعـــــنــــوان ســــنـــــوات الــــعــــمل
الــــنــــاقــــصـــة لــــفــــتح احلق فـي مـــعــــاش الــــتــــقـــاعــــد الــــنـــســــبي

qاالستثنائي

- اGـــســـاهـــمـــة اجلـــزافـــيــــة لـــفـــتح احلـــقـــوق في مـــعـــاش
التقاعد النسبي االستثنائي.
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2 -  الــتــعــويـض اGــالي لــفــائـــدة الــصــنــدوق الــوطــني
لــلــتــأمــيـــنــات االجــتــمــاعــيــة بــعـــنــوان اGــعــاشــات الــنــوعــيــة

اGتعلقة بالعطب وتتعلق �ا يأتي :
- التعويض اGالي بـعنوان مبالغ اGعاشات النوعية

qدفوعةGتعلقة بالعطب اGا
- مصاريف التـسيير التي حتـدد نسبتها بـ 3% من
اGـبـلغ اإلجــمـالي الـســنـوي لـلــمـعـاشــات الـنـوعــيـة اGـتــعـلـقـة

qدفوعةGبالعطب ا
3 -  اGــسـاهــمــة الــشــخـصــيــة لــلــمـتــعــامــلــX في إطـار
مـــشـــاريـع إنـــشـــاء الـــنـــشـــاطــــات بـــعـــنـــوان جـــهـــاز "الـــقـــرض

q"صغرGا
4 - عالوة االـتسـريح اإلرادي اGدفوعـة لفـائدة أعوان

احلرس البلدي.
اGـادة اGـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1434 اGــوافق 16

سبتمبر سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 29 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1434
اGــوافق اGــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــة q2012 يــحــدد كـــيــفــيــات يــحــدد كـــيــفــيــات
مــتــابــعــة وتــقـــيــيم حــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقممــتــابــعــة وتــقـــيــيم حــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقم
136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار

أعوان احلرس البلدي".أعوان احلرس البلدي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية

qاليةGووزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اGؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـذي يـحدد صالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـماعـات احملـلـية

qوالبيئة واإلصالح اإلداري

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-353 اGؤرخ
في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اGـوافق 5 أكــتــوبــر ســنـة 2011
الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات مــنح اGــعـاشــات الــنــوعــيـة

qتعلقة بالعطب ألعوان احلرس البلديGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-354 اGؤرخ
في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اGـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2011
الـــذي يــحــدد شــروط وكـــيــفــيــات مـــنح مــعــاشـــات الــتــقــاعــد

qالنسبية االستثنائية ألعوان احلرس البلدي
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-378 اGؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اGوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 136-302 الذي عـنوانه "حـساب تـمويـل إعادة انـتشار

q"أعوان احلرس البلدي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
29 شـوّال عام 1434 اGـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنة 2012 الـذي

يـــحـــدد قـائــمــة إيـرادات حــســاب الـتــخــصـيـص اخلـاص رقم
136 - 302 الــذي عــنــوانه "حــســـاب تــمــويل إعــادة انــتــشــار

أعوان احلرس البلدي".

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 4 من اGـرسـوم
التـنفـيذي رقم 11-378 اGؤرخ في 25 ذي احلـجة عام 1432
اGوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011 واGذكـور أعالهq يهـدف هذا
الـــقــرار إلى حتـــديـــد كــيـــفــيـــات مـــتــابـــعــة وتـــقــيـــيم حـــســاب
الــتـخــصــيص اخلـاص رقم 136-302 الــذي عـنــوانه "حــسـاب

تمويل إعادة انتشار أعوان احلرس البلدي".

اGـادة اGـادة 2 :  : ~ـوّل احلـسـاب في شــكل تـعـويــضـات مـالـيـة
الـــعـــمـــلـــيـــات اGـــنـــصـــوص عـــلــــيـــهـــا �ـــوجب أحـــكـــام الـــقـــرار
الوزاري اGـشتـرك اGؤرّخ في 29 شـوّال عام 1434 اGوافق
16 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012 الـــذي يــــحـــدد قـــائـــمـــة إيــرادات

حـسـاب الــتـخــصـيص اخلـاص رقم 136 - 302 الــذي عـنـوانه
"حساب تمويل إعادة انتشار أعوان احلرس البلدي".

3 : : الــــتـــدخالت في شـــكـل تـــعـــويـــضـــات مـــالـــيـــة اGــادة اGــادة 
اGؤهلة لالستفادة من هذا احلساب تخص :

- الــــتـــعــــويـــضــــات اGــــالـــيــــة الـــتي تــــدفع لــــلـــصــــنـــدوق
الــوطــني لــلــتـقــاعــد عــلى أســاس اجلــداول الـثــبــوتــيــة الـتي
يـعدها هذا األخيـر وتؤشر علـيها اGصـالح اخملتصة لوزارة
الداخـلـية واجلـمـاعات احملـلـية اGـكـلـفة بـإعـادة انتـشـار سلك
أعــوان احلــرس الـــبــلــدي وتــوافق عـــلــيــهــا قــانـــونــا اGــصــالح
اخملـتـصـة لـلـوزارة اGـكـلـفـة بـالـضـمـان االجـتـمـاعيq بـعـنوان

معاشات التقاعد النسبية االستثنائية.

وزير الداخلية واجلماعات احملليةوزير الداخلية واجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي
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- الــــتـــعــــويـــضــــات اGــــالـــيــــة الـــتي تــــدفع لــــلـــصــــنـــدوق
الــوطــنـي لــلــتــأمــيــنـات االجــتــمــاعــيــة عــلـى أســاس اجلـداول
الـثـبوتـيـة الـتي يـعدهـا هـذا األخـير وتـوافق عـلـيهـا قـانـونا
qـكـلـفـة بـالـضـمـان االجـتمـاعيGـصـالح اخملـتـصة لـلـوزارة اGا

بعنوان اGعاشات النوعية اGتعلقة بالعطب.
وتدرج هـذه التعـويضات أيـضا مصـاريف التسـيير
اGـــرتــــبـــطــــة بـــهـــا الــــتي حتـــدد نــــســـبــــتـــهـــا بـ 3% من اGـــبـــلغ
اإلجـمالي الـسنـوي للـمـعاشـات النـوعيـة اGتـعـلقـة بالـعطب

اGدفوعة.
اGـادة اGـادة 4 :  : ال ينـبـغي اسـتـعمـال اإلعـانـات اGمـنـوحة إال

للغايات التي منحت من أجلها.
اGـادة اGـادة 5 :  : تتـولى اGـصـالح اGـركزيـة بـالـوزارة اGكـلـفة
بالداخلية واجلـماعات احمللية متابـعة وتقييم هذا احلساب

دوريا.
6 :  : يعـدّ الـوزيـر اGكـلف بـالداخـلـية واجلـمـاعات اGادة اGادة 
احملـلــيـة بـرنـامـجـا سـنــويـا يـضـبط األنـشــطـة الـتي سـتـمـول

ويحدد األهداف وكذا آجال اإلجناز.
ويحـيّن بـرنـامج الـعمل اGـذكـور أعاله عـند نـهـاية كل

سنة مالية.
7 : يعـدّ الـوزيـر اGكـلف بـالداخـلـية واجلـمـاعات اGادة اGادة 
احملــلــيــة حــصــيــلــة ســنــويــة عن تــنــفــيــذ نــفــقــات الــصــنــدوق
وتـرسل إلى الـوزيـر اGـكـلف بـاGـالـيـة عـنـد نـهـايـة كل سـنـة

مالية.
اGـادة اGـادة 8 : تــخــضع الـتــمــويالت اGـمــنــوحـة إلى أجــهـزة
الــرقــابــة الــتــابــعــة لـلــدولــةq طــبــقــا لإلجــراءات الــقــانــونــيـة

والتنظيمية اGعمول بها.
اGـادة اGـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 29 شــوال عــام  1434 اGــوافق 16

سبتمبر سنة 2012.

- �ــــــقــــــتــــــضى اGــــــرســــــوم رقم 80-99 اGــــــؤرخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اGـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 96 - 308
اGـــــــــــؤرخ في 5 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1417 اGـــــــــوافق 18
ســبــتـمــبــر ســنـة 1996 واGــتـعــلق �ــنح امــتــيــازات الــطـرق

qالسريعة
- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05 - 249
اGــؤرخ في 3 جمـادى الثانـية عام 1426 اGوافق 10 يـوليو
سـنـة 2005 واGـتـضــمن تـعـديل الـقـانــون األسـاسي لـلـوكـالـة

qالوطنية للطرق السريعة
- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05 - 250
اGــؤرخ في 3 جمـادى الثانـية عام 1426 اGوافق 10 يـوليو
سنة 2005 واGتضمن إنشـاء مؤسسة "اجلزائريـة لتسيير

q"الطرق السريعة للسيارات

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGادة األولى : اGادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اGادة 10 من اGرســوم
الــتــنـفــيــذي رقم 05 - 249 اGـــؤرخ في 3 جــمــادى الــثــانــيـة
qـــذكــور أعالهGــوافق 10 يـــولــيــو ســنــة 2005 واGعــام 1426 ا
يــهـدف هــذا الـقـرار إلى حتــديـد شــروط و كـيـفــيـات حتـويل
أجــــزاء الـــطـــرق الــــســـيـــارة و الــــطـــرق الـــســــريـــعـــة اGــــهـــيـــأة
لالسـتغالل وكـذا مـلحـقـاتهـاq من الـوكالـة الـوطنـيـة للـطرق
الـســريــعـة لــلــسـيــارات اGــسـمــاة في صــلب الــنص "صـاحب
اGــشـــروع اGـــفـــوض" إلى مـــؤســـســة اجلـــزائـــريـــة لــتـــســـيـــيــر
الــطــرق الــســريــعــة لــلــسـيــارات اGــســمــاة في صــلب الــنص

"اGستغل".

2 : يـــتم الـــتـــحـــويـل تـــدريـــجـــيـــا بـــعـــد االســـتالم اGــادة اGــادة 
الـــنــهـــائي ألجـــزاء الـــطــرق الـــســـيــارة والـــطـــرق الــســـريـــعــة

اGعنية و ملحقاتها من طرف صاحب اGشروع اGفوض.

اGادة اGادة 3 : : يتـجسّـد التـحويل في مـحضـر مرفق �لف
اجلرد ومحاضر االستالم النهائي.

اGادة اGادة 4 : : يكون مؤهال إلجراء التحويل :

- حلــــســـاب صــــاحب الــــعـــمـل اGـــفــــوض: اGــــديـــر الــــعـــام
لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـطرق الـسـريـعـة لـلـسـيـارات أو £ـثـله

اGفوّض قانونا.

- حلـساب اGستغل: اGـدير العام لـلجزائرية لـتسيير
الطرق السريعة للسيارات أو £ثله اGفوّض قانونا.

وزير الداخلية واجلماعات احملليةوزير الداخلية واجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية 
قــــــرار مــــــؤرخ في قــــــرار مــــــؤرخ في 10 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1433 اGـــــوافق  اGـــــوافق 26
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة q2012 يـــحـــدq يـــحـــدّد شـــروط و كـــيـــفـــيــاتد شـــروط و كـــيـــفـــيــات
حتـــــويـل أجـــــزاء من الــــــطـــــرق الـــــســــــيـــــارة و الـــــطـــــرقحتـــــويـل أجـــــزاء من الــــــطـــــرق الـــــســــــيـــــارة و الـــــطـــــرق

السريعة و ملحقاتها.السريعة و ملحقاتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن وزير األشغال العمومية
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اGـادة اGـادة 5 : : يـبــدأ ســريـان الــتــحـويل ابــتــداء من تـاريخ
التوقيع على محضر التحويل.

اGـادة اGـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حرّر بـالـجـزائر في 10 ذي القـعـدة عام 1433 اGـوافق
26 سبتمبر سنة 2012.

عمار غولعمار غول

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 15 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1433
اGـــوافـق أواGـــوافـق أوّل أكـــتــوبـــر ســـنــة ل أكـــتــوبـــر ســـنــة q 2012 يــحـــد q يــحـــدّد قـــائـــمــةد قـــائـــمــة
إيــرادات ونـــفــقـــات حــســــاب الـــتــخــصـــيص اخلــــاصإيــرادات ونـــفــقـــات حــســــاب الـــتــخــصـــيص اخلــــاص
رقـم رقـم 123-302  الـذي عــنــوانه "الــصـنــدوق الــوطـني  الـذي عــنــوانه "الــصـنــدوق الــوطـني

للتراث الثقافي".للتراث الثقافي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
qاليةGووزير ا

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اGـؤرّخ في 8 شـوّال
Xـتـعـلّق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

qتمّمGعدّل واGا qاليّةGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلّق

qتمّمGعدّل واGا qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اGــــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلّق

qبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اGــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واGــتــضــمّــن قـــــانــــــون اGــالــــيّــة لــســنــــة q2000 ال ســيّــمـــا

qادّة 89 منـهGا
- و�ــقـــتـــضى الـــقــــانــــون رقـم 05-16 اGــؤرّخ في 29
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اGــــوافق 31 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واGــتــضــمّــن قـــــانــــــون اGــالــــيّــة لــســنــــة q2006 ال ســيّــمـــا

qتمّمGعدّل واGا qادّتان 60 و69 منـهGا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقـم 06-24 اGــؤرّخ في 6 ذي
احلــــــجّــــــة عــــــام 1427 اGــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006
واGــتــضــمّــن قـــــانــــــون اGــالــــيّــة لــســنــــة q2007 ال ســيّــمـــا

qادّة 76 منـهGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اGــــؤرّخ في 23
مــــــحــــــرّم عــــــام 1432 اGــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واGــتــضــمّـــن قــــانـــــون اGــالـــــيّــة لــســنــــة q2011 ال ســيّــمـــا

qادّة 74 منـهGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اGــــؤرّخ في 16
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1432 اGــــــوافق 18 يـــــــولــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2011
واGتضـمّـن قانـون اGالـيّة التـكمـيلي لـسنة q2011 ال سـيّما

qادّة 48 منـهGا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-239 اGؤرّخ
في 8 جـــمــــادى الــثـــانــــيـــة عــــام 1427 اGــوافــق 4 يــــولـــيــــو
ســــنـــــة 2006 الـــــذي يــــحـــــدّد كــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيــــيـــــر حــــســــاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 123-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه

qتمّمGعدّل واGا q"الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-157 اGؤرّخ
في 9 جـــمـــادى األولى عــام 1433 اGـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة
2012 واGــتـضـمّن إنــشـاء الــلـجـنــة اGـتـخــصـصــة في اإلعـانـة

والـتـمـويل بـعـنـوان الـصـنـدوق الـوطـني لـلـتـراث الثـقـافي
qويحدّد كيفيات منحهما

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 3
مـــحـــرّم عــام 1430 اGــوافق 31 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2008 الــذي
يحدّد قائمـة إيرادات ونفقات حسـاب التخصيص اخلـاص
رقــم 123-302 الــــــذي عــــــنـــــوانـــه "الــــــصــــــنـــــدوق الــــــوطــــــني

q"للتـراث الثقـافي

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقـم 06-239 اGؤرّخ في 8 جـمـادى الثـانيـة عـام
qــــتـــــمّمGـــــعـــــدّل واGا q2006 ـــــوافق 4 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــةG1427 ا

واGـــذكـــور أعـالهq يــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد قـــائـــمــة
إيــــرادات ونــفـــقـــات حــــســـاب الـــتـــخــــصـــيص اخلــاص رقم
123 -302 الـــذي عـــنـــوانه "الـــصــــنـــدوق الـــوطـــني لـــلـــتـــراث

الثقافي".
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2 : : حتـــدّد قــــائـــمـــة إيــــرادات ونـــفـــقــــات حـــســـاب اGــاداGــادّة ة 
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 123-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه

"الصندوق الوطني للتراث الثقافي" كما يأتي :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- احلــــصــــة اGـــــقــــتــــطــــعــــة مـن اGــــداخــــيـل الــــنــــاجتــــة عن
اسـتــغالل اGــمـتـلــكـــات الــثـقـــافـــيــة اGـاديــــة وغـيـــر اGـاديــة
احملـمـية وغير احملمـية التي يحدّد مـبلغها حـسب التنظـيم

qعمـول بـهGا
- حـصـة الـرسم احملـددة بـ 10 % عـلى األطـر اGـطـاطـية

qعمول بهاGوفقا لألحكام التشريعية والتنظيمية ا
- الــــرسم اGــطــبـق عــلى فــــائض الــقــيـمــــة الــنــاجتـــة
عـن تــثــمــــX الــتـــــراث الــثــقــــافي الــتـي يــحـــدّد مــبــلــغــهــــا

qعمول بهاGوفقــا لإلجراءات ا
- نـاجت الــغـرامـات الــنـاجتــة عن مـخـالــفـات الــتـشـريع
اGتـضمّن حـمايـة التـراث الثـقـافي طـبقـا ألحكـــام القـانون
رقم 98-04 اGــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اGــــــوافق 15
qـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيGيــونـيــو ســنـة 1998 وا

qواألحكام الصادرة عن احملاكم اخملتصة
- نـــاجت الـــرسم اGــطـــبق عـــلى اGـــعــامـالت اGــتـــضــمـــنــة
اGــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة اGــنــقــولــة وغــيــر احملــمــيــة اGــؤسس
�ــوجب اGـادّة 76 من قـانــون اGـالــيّـة لـسـنــة 2007 واحملــدّد

qبـ 2,5% من سعر البيع
- اGـســاهـمـــات الــشـخـصـــيـة لـكــل شـخص طـبـيـــعي

qأو معنـوي
qإعانات الدولة واجلماعات احمللية -

- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :في باب النفقات :

1 - اGصاريف اGدفـوعة بعنوان الد - اGصاريف اGدفـوعة بعنوان الدّراسات وأشغالراسات وأشغال
التـرميم الضـرورية حلفـاظ على األمالك الثـقافيـة احملميةالتـرميم الضـرورية حلفـاظ على األمالك الثـقافيـة احملمية

التي ~تلكها أصحاب احلقوق وإعادة االعتبار لها :التي ~تلكها أصحاب احلقوق وإعادة االعتبار لها :
يـقــصـد بــاGــمـتــلـكــات الــثـقــافـيــة احملـمــيــةq اGـمــتـلــكـات
الــثــقـــافـــيــة اGــصــنــفــــة واGــســجــلــــة في اجلـــــرد اإلضــــافي
وتـلك اGـنــشـأة كـقـطـاعـات مـحـفــوظـة وكــذا تـلك اGـتـواجــدة

في اGنطقة احملمية للممتلك الثقافي العقاري احملمي.
أ) تــمــويـل الــدّراســات وأشـــغــال تــرمـــيم اGــمـــتــلــكــات
qالثقافية العقارية احملمية وإعادة االعتبار لها وحفظها

ب) تـمـويل الـدّراسـات واألشغـال اGـسـتـعجـلـة خـاصـة
بـالـدعم والـتـقـويـة و/ أو األشـغـال الـكـبـرى والـوضع خـارج

qمتلكات ثقافية عقارية محميةG اءGا

ج) تـمـويـل الـدّراســـات وأشـغـــال الـدعـم والـتـقــويـــة
و/ أو األ شــغـــال الــكـبــــرى Gـمــتـلــكــــات ثـقــافــيــة عـقـــاريــة
واقـعــــة في مـنـطــقـــة مـحــمـــيـة Gــمـتــلك ثــقــــافي عـقــــاري
مــصــنف أو مــقــتــــرح لــلــتــصــنـــيف عــنــدمــــا تــــرمي هـــذه

qمتلكGهذا ا Xساهمة في تثمGاألشغـــال إلى ا

د) تــــمـــويل الـــدّراســـات وأشـــغــــال تـــرمـــيم الـــزخـــارف
اGعمـارية اخلارجيـة أو الداخليـة Gمتلـكات ثقافـية عقارية

qمصنفة أو مقترحة للتصنيف

هـ) تـــمــــويل الـــدّراســـات وعــــمـــلـــيـــات حـــفـظ وتـــرمـــيم
qتلكات ثقافية منقولة محمية£

و) تـــمـــويل الـــدّراســات وعـــمـــلـــيــات تـــصـــلــيـح وإعــادة
تـأهــيل وتـثــمـG Xـمـتـلـكـــات ثـقــافـــيـة عـقــاريــة مـشـمـولــة

في قطـاع محفوظ.

2 - تمويل الد - تمويل الدّراسـات واخلبرات التي تسبق عمليةراسـات واخلبرات التي تسبق عملية
احلفـاظ على اGـمتـلكات الـثقـافيـة العـقاريـة احملمـية وإعادةاحلفـاظ على اGـمتـلكات الـثقـافيـة العـقاريـة احملمـية وإعادة

االعتبار لها :االعتبار لها :

أ) دراســة إعـــداد مـلــفـــات الـتــصـنـــيف والــتـســجـــيل
في قـــائــمــة اجلـــرد اإلضــافي وإنـــشــاء قــطـــاعــات مــحـــفــوظــة

qوحظائـر ثقافية

ب) دراسـة اGـلفـات الـتـقـنـية (تـعـيـX احلـدود وحتـديد
الــــقـــــيم وإجـــــراءات احلـــــمــــايـــــة واGــــســـــاعــــدة....) لـــــلــــمـــــواقع
اجلـزائــريـة اGــصـنــفـة تــراثـا عــاGـيــا واGــسـجــلـة في الــقـوائم

qالنهائية والبيانية لليونسكو

ج) دراســــــــة اGـــــــلـــــــفــــــــات الـــــــتـــــــقــــــنــــــــيـــــــة لــــــلـــــــتـــــــدخــل
االســتــعـــجــــالي عـــلى £ــتـــلــكـــات ثــقــافـــيــة مـــحــمــيـــة مــهــددة

qبالزوال أو باإلتالف

د) خــــبـــرات أو آراء تـــقـــنـــيـــة حــــول دراســـات تـــرمـــيم
qمتلكات الثقافية احملمية وتثمينهاGا

هـ) خــبـرات تــقـنــيـة حــول مـلــفــات تـأمــX اGـمــتـلــكـات
qنقولة والعقاريةGالثقافية ا

و) دراسة وخـبـرة االكـتشـافـات األثـرية الـعـرضـية أو
qبسبب أشغال التهيئة وإجناز الهياكل القاعدية

ز) أداء اخلبرة على £تـلكات ثقافيـة عقارية تتطلب
qواحلفظ Xتدخال للترميم والتثم

ح) االســـــتـــــقـــــصـــــاء الـــــعـــــمـــــومي فـي إطـــــار مـــــشـــــاريع
مخططات حماية اGمتلكات الثقافية واحلفاظ عليها.
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3  - اقـتـنـــاء األمالك الـثـقــافـــيـة اGـنـقــولـــة إلثــــراء  - اقـتـنـــاء األمالك الـثـقــافـــيـة اGـنـقــولـــة إلثــــراء
اجملموعات الوطنية :اجملموعات الوطنية :

أ) تــمـويل عــمـلــيـات االقــتـنــاء بـالــتـراضي Gــمـتــلـكـات
ثقافية منقولـة مصنفة أو مقترحة للتصنيف أو مسجلة
qمــوجــودة في اجلــزائــر أو في اخلــارج qفي اجلــرد اإلضـــافي

qإلثراء اجملموعات الوطنية
ب) تـمـويل عـمـليـات االقـتـنـاء بـصـفـة اسـتـثـنـائـية أو
مـــســــتـــعــــجـــلـــة ألشــــيـــاء أو حتـف فـــنـــيــــة مـــوجــــودة بـــحـــوزة

qXأو معنوي Xأشخاص طبيعي
ج) اقــتـنـاء كـل األشـيـاء والــتـحف الــفـنـيــة اآلتـيـة من
اخلـارج الــتي لـهـا قــيـمــة وأهـمـيــة عـلى الــصـعـيــد الـفـني أو

التاريخي والعلمي والثقافي بصفة عامة.
4 - الـتـكـالـيف واGـصـــــاريف اGـدفـــوعـــــة بـعـنــوانالـتـكـالـيف واGـصـــــاريف اGـدفـــوعـــــة بـعـنــوان
£ـــارســـة حق الـــشـــفـــعـــة لـــلـــدولـــة عـــلى األمالك الـــثـــقـــافـــيـــة£ـــارســـة حق الـــشـــفـــعـــة لـــلـــدولـــة عـــلى األمالك الـــثـــقـــافـــيـــة

العقارية التي يتم التنازل عنها من طرف أصحابها :العقارية التي يتم التنازل عنها من طرف أصحابها :
- تــــشـــمـل اGـــصــــاريف عــــلى اخلـــصــــوصq مــــصـــاريف

....Xالتسجيل والتوثيق والتأم
- تــشــمــل الــتــكـــالــيف الــســعــــر الـــفـــعــلي لــلــمــمــتــلك

محــل الصفقـة.
5   - اGــصــاريف اGــدفــوعـــة قــصـد إجنــــاز عــمـلــيـات   - اGــصــاريف اGــدفــوعـــة قــصـد إجنــــاز عــمـلــيـات

احلفريات األثرية الكبرى :احلفريات األثرية الكبرى :
أ) اGــــــصــــــاريـف اGــــــدفــــــوعــــــة من أجـل إجنــــــاز بــــــرامج

qاحلفريات األثرية ذات البعد اإلقليمي الكبير
ب) الــــدعـم اGــــادي واGـــالـي ألشــــغــــال الـــبــــحـث األثـــري
ويــــشـــــمل عــــلـى اخلــــصــــوص اإليـــــواء واألكل والــــنـــــقل وكــــذا
اGـــصــاريف اGــرتـــبــطــة بــأشـــغــال احلــفــريـــات واGــسح الــتي

qينجزها العمال والعمال اليدويون
ج) مــــصـــاريـف جـــمـع الـــتــــحف األثــــريـــة اGــــكــــتـــشــــفـــة

qوتنظيفها ونقلها وتأمينها
د) اGـصـاريف اخلــاصـة بـإعــادة تـرتـيـب األمـاكن الـتي

qأجريت فيها احلفريات األثرية
هـ) اGـــصــــاريف اخلـــاصــــة بـــتــــعـــويض اGــــالـــكــــX عـــنـــد

qحدوث خسارة مادية جراء أشغال احلفريات األثرية
و) الــــتــــعــــويض الــــواجـب دفــــعه ألصــــحــــاب األبــــحــــاث
األثـــريــة في حــالـــة مــا إذا قــرّرت اإلدارة مــواصـــلــة أشــغــال
qعمول بهGالبحث. ويحدّد هذا التعويض طبقا للتنظيم ا
ز) الـتــعــويض الــواجب دفـعـه لـلــمــالك اخلـاص لــعــقـار
فـي حــــالـــــة وقــــوع أضـــــرار نــــاجـــــمـــــة عن اGـــــنع اGـــــؤقت من

qلك بسبب تنفيذ احلفريات األثريةGاالنتفاع با
ح) اGــــصـــاريف اGـــدفــــوعـــة إلجنـــاز حـــفــــريـــات أثـــريـــة

qللمسح واإلنقاذ

ط) اGـصـاريف اGـدفــوعـة إلجنـاز الـعـمــلـيـات الـكـبـرى
لالكتشاف والبحث األثري.

6    - تـمـويل أنـشــطـة الـدعـايـة والـتــوعـيـة وكـذا تـلك    - تـمـويل أنـشــطـة الـدعـايـة والـتــوعـيـة وكـذا تـلك
الـــتـي من شـــأنـــهـــا تـــرقـــيـــة احلس اGـــدنـي وثـــقـــافـــة حـــمـــايــةالـــتـي من شـــأنـــهـــا تـــرقـــيـــة احلس اGـــدنـي وثـــقـــافـــة حـــمـــايــة

التراث الثقافي واحلفاظ عليه :التراث الثقافي واحلفاظ عليه :
أ) تــمـــويل أنــشـــطــة احلــفـــاظ عــلى الـــتــعــابـــيــر واGــواد

qالثقافية التقليدية والشعبية وتثمينها
ب) تـمـويل أنـشـطـة الـدعـايـة والـتـوعـيـة فـيـمـا يـخص
قــــيم الــتـــراث الـثــقـــافي اGــادي وغــيـــر اGــاديq ال سـيــمـــا

عن طريق :
- إجناز أفـالم أو أشرطـة فيـديو أو مـنشـورات حول

qورشات احلفريات والتحريات األثرية
- أنــــــشـــــطــــــة الــــــتــــــوعــــــيـــــة مــن خـالل وســـــائــل اإلعالم
الـــســـمـــعـــيـــة الـــبـــصـــريـــة : حـــقـــوق الـــبـث في الـــتـــلـــفـــزيـــون

qواإلذاعــة
- طـــبـع مـــنـــشـــورات ومـــطـــويـــات لـــتـــرقـــيـــة الـــتــراث

qالثقـافي الـوطني
- نـشـر كـتـب خـاصـة بـالـتـراث الـثـقـافي اGـادي وغـيـر

qXعوقGادي موجهة للجمهور العريض واألطفال واGا
- تمويل نشر كتب فنية حول التراث الثقافي.

ج) تمـويل تكر� الـشخصـيات العـظيمـة في التراث
الثقـافي الـوطني.

7   - االقتـنـاء بـالتـراضي Gـمـتـلكـات ثـقـافيـة عـقـارية   - االقتـنـاء بـالتـراضي Gـمـتـلكـات ثـقـافيـة عـقـارية
تــابــعـــة لــلـخــواصq طــبــقـــا ألحــكــــام اGـادتــابــعـــة لــلـخــواصq طــبــقـــا ألحــكــــام اGـادّة ة 5  من الــقـــانــون  من الــقـــانــون
رقـم رقـم 98-04  اGــــؤر  اGــــؤرّخ في خ في 20  صــــفــــر عــــام   صــــفــــر عــــام 1419 اGــــوافق  اGــــوافق 15
qق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيqــتـعــلّق بـحــمـايــة الـتــراث الـثــقـافيGــتـعــل  واGيـونـيــو سـنـة يـونـيــو سـنـة 1998  وا
وأحكام اGوادوأحكام اGوادّ 150 إلى  إلى 161 من قانون اGالي من قانون اGاليّة لسنة ة لسنة 1983 : :
~ــكـن أن تــقـــتــرح الـــدولــة عـــلى مــالـك خــاص اقـــتــنــاء
£تلك عقاري مبني أو غير مبني بالتراضي إذا كان هذا
اGـمــتـلك يــكـتــسي أهــمـيــة خـاصــة عـلى الــصـعــيـد الــفـني أو
الــتــاريــخي أو إذا كــان واقــعــا في مــنــطــقــة حــمــايـة £ــتــلك

ثقافي محمي أو داخل حدود القطاع احملفوظ.
8   - الـتـعـويض اGـرتـبط بـعـمـلـيـات نـزع اGـلـكـيـة عن   - الـتـعـويض اGـرتـبط بـعـمـلـيـات نـزع اGـلـكـيـة عن
اGـمتـلكـات الـثقـافـية الـعقـاريـةq طبـقـا ألحكـام اGواداGـمتـلكـات الـثقـافـية الـعقـاريـةq طبـقـا ألحكـام اGوادّ  5  و  و46
و47  من الــقــانــون رقـم   من الــقــانــون رقـم 98-04  اGـؤر  اGـؤرّخ في خ في 20  صــفـر عـام  صــفـر عـام
1419 اGــوافق  اGــوافق 15  يــونــيــو ســنـة   يــونــيــو ســنـة 1998  واGــتـعــل  واGــتـعــلّـق بــحــمــايـةـق بــحــمــايـة

التراث الثقافيq والتشريع اGتعلالتراث الثقافيq والتشريع اGتعلّق بعمليات نزع اGلكيةق بعمليات نزع اGلكية
من أجل اGنفعة العمومية :من أجل اGنفعة العمومية :

- تعــويض عملـيات نـــزع اGلكـــية من أجــل اGنـفعـة
الــعــمــومـــيـــة Gــمــتــلــكـــات ثــقــافــــيــة عــقـــاريـــة مــصــنــفــــة أو
مقتــرحــة للـتصنـيف واGشمـولـة في منـطقـة احلـمايـة أو

في قطاع محفوظ.
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9 - تـــمــويــل كــل الـــعــمـــلـــيــات اGـــتـــعــلـــقـــة بــاإلعـــانــات - تـــمــويــل كــل الـــعــمـــلـــيــات اGـــتـــعــلـــقـــة بــاإلعـــانــات
اGباشـرة وغير اGـباشرة اGـتعلـقة بحـفظ التراث الـثقافياGباشـرة وغير اGـباشرة اGـتعلـقة بحـفظ التراث الـثقافي
اGـادي وغــيـر اGـادي وحــمـايـتـه وتـرقـيــته وتـثــمـيـنهq طــبـقـااGـادي وغــيـر اGـادي وحــمـايـتـه وتـرقـيــته وتـثــمـيـنهq طــبـقـا
للـقانون رقم للـقانون رقم 98-04 اGؤر اGؤرّخ في خ في 20 صـفر عام  صـفر عام 1419 اGوافق اGوافق
15 يونيو سنة  يونيو سنة 1998 واGتعل واGتعلّق بحماية التراث الثقافي :ق بحماية التراث الثقافي :

أ) اإلعانـات اGمنـوحة للـمستأجـرين اGستـفيدين من
حـق إعـــادة اإلدمــاجq عـن الــفـــتـــرة الـــتي لم ~ـــارســـوا فـــيـــهــا
نـشاطـهمq طبـقـا للـمادّة 90 من الـقـانون رقم 98-04 اGؤرّخ
في 20 صــــفــــر عــــام 1419 اGــــوافق 15 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1998

qذكور أعالهGوا
ب) تـمـويل الـتـأمـيـنـات ومـصـاريف نـقل اGـمـتـلـكـات
الـــثـــقـــافـــيـــة احملـــمـــيـــة عـــنـــدمـــا يـــتـم عـــرضـــهـــا في اGـــعـــارض

والفعاليات اGتصلة بالتراث الثقافي.
10 - اGـكافأة اGـدفوعـة Gكـتشف اGـمتلـكات الـثقـافية - اGـكافأة اGـدفوعـة Gكـتشف اGـمتلـكات الـثقـافية

طــبــقــا ألحــكــام اGــادطــبــقــا ألحــكــام اGــادّة ة 77 من الــقــانــون رقم  من الــقــانــون رقم 98-04 اGــتــعــل اGــتــعــلّق
بحماية التـراث الثقـافي :بحماية التـراث الثقـافي :

تــمــنــح هـــذه اGــكــــافــأة حــسب الــكــيــفـــيــــات احملــــددة
فـي اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-227 اGـؤرّخ في 12 رجب
عـام 1429 اGـواق 15 يــولـيــو ســنـة 2008 الــذي يــحـدّد مــبــلغ

اGكافأة التي ~كن دفعها Gكتشف £تلك ثقافي.
11 - مـخصـصـات للـمؤسـسات حتـت الوصـاية �ـقر - مـخصـصـات للـمؤسـسات حتـت الوصـاية �ـقرّر

من الـوزيـر اGـكــلمن الـوزيـر اGـكــلّف بـالـثـقـافــة بـعـنـوان الـنـفــقـات اGـتـصـلـةف بـالـثـقـافــة بـعـنـوان الـنـفــقـات اGـتـصـلـة
بالعمليات اGعهودة إليها :بالعمليات اGعهودة إليها :

تــعــهــد عــمــلــيـات الــتــمــويل لــلــمــؤســســات الـتـي حتـدّد
قائمتها بقرار من وزير الثقافة.

تـتــعـلق هـذه الــعـمـلـيــات بـاألعـمــال واGـشـاريع احملـدّدة
في دفـتـر الشـروط اGـلـحق باGـرسـوم الذي يـحـدّد كيـفـيات
تــسـيــيــر حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم 123-302 الـذي
عــنـوانـه "الـصــنــدوق الــوطـني لــلــتــراث الـثــقــافي"q اGــعـدّل

واGتمّم واGذكور أعاله.
اGــاداGــادّة ة 3 : : يــلــغى الـــقــرار الــوزاري اGــشـــتــرك اGــؤرّخ
في 3 مــحــرّم عــام 1430 اGــوافـق 31 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2008
الـذي يـحـدّد قـائـمـة إيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخصـيص
اخلـاص رقم 123-302 الـذي عــنــوانـه "الــصـنــدوق الــوطـني

للتـراث الثقافي".
اGـاداGـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اGـوافق

أوّل أكتوبر سنة 2012.

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 15 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1433
اGــوافـق أواGــوافـق أوّل أكــتـــوبــر ســنــة ل أكــتـــوبــر ســنــة q 2012 يــحــد q يــحــدّد كـــيــفــيــاتد كـــيــفــيــات
متابعــة وتـقيــيم حســاب الـتخصيص اخلــاص رقـممتابعــة وتـقيــيم حســاب الـتخصيص اخلــاص رقـم
123-302  الـذي عنوانه "الـصنـدوق الوطني لـلتراث  الـذي عنوانه "الـصنـدوق الوطني لـلتراث

الثقافي".الثقافي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة

qاليةGووزير ا

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اGـؤرّخ في 8 شـوّال
Xـتـعـلّق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

qتمّمGعدّل واGا qاليّةGا

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

qتمّمGعدّل واGا qباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اGــــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلّق

qبحماية التراث الثقافي

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اGــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واGــتــضــمّــن قـــــانــــــون اGــالــــيّــة لــســنــــة q2000 ال ســيّــمـــا

qادّة 89 منـهGا

- و�ــقـــتـــضى الـــقــــانــــون رقـم 05-16 اGــؤرّخ في 29
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اGــــوافق 31 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واGــتــضــمّــن قـــــانــــــون اGــالــــيّــة لــســنــــة q2006 ال ســيّــمـــا

qتمّمGعدّل واGا qادّة 69 منـهGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اGــــؤرّخ في 23
مــــــحــــــرّم عــــــام 1432 اGــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واGــتــضــمّـــن قــــانـــــون اGــالـــــيّــة لــســنــــة q2011 ال ســيّــمـــا

qادّة 74 منـهGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اGــــؤرّخ في 16
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1432 اGــــــوافق 18 يـــــــولــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2011
واGتضـمّـن قانـون اGالـيّة التـكمـيلي لـسنة q2011 ال سـيّما

qادّة 48 منـهGا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي
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- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-239 اGؤرّخ
في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1427 اGــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة
2006 الـذي يــحــدّد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 123-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
للتراث الثقافي"q اGعدّل واGتمّم

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-157 اGؤرّخ
في 9 جـــمـــادى األولى عــام 1433 اGـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة
2012 واGــتـضـمّن إنــشـاء الــلـجـنــة اGـتـخــصـصــة في اإلعـانـة

والـتـمـويل بـعـنـوان الـصـنـدوق الـوطـني لـلـتـراث الثـقـافي
q"ويحدّد كيفيات منحهما

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 8
رجب عام 1430 اGوافق أول يـوليـو سنة 2009 الـذي يحدّد
كـيــفــيـات مــتـابــعــــة وتـقـــو� حــسـاب الــتـخــصــيص اخلــاص
رقــم 123-302 الــــــذي عــــــنـــــوانـــه "الــــــصــــــنـــــدوق الــــــوطــــــني

q"للتـراث الثقـافي
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 15 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1433 اGـــوافق أول أكـــتــوبـــر ســـنــة
2012 الـذي يــحـدّد إيــرادات ونــفـقــات حـســاب الــتـخــصـيص

اخلـاص رقــم 123-302 الـذي عنـوانــه "الصـندوق الـوطني
q"للتـراث الثقـافي

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :
اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 4 من اGـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقـم 06-239 اGــؤرّخ في 8 جــمــــادى الــثــانـــيــة
qــتــمّمGــعــدّل واGا q2006 ــوافق 4 يـــولــيــو ســنــةGعـــام 1427 ا
واGـذكــور أعالهq يــهـدف هــذا الـقـــرار إلـى حتـديــد كـيــفـيـات
متـابعة وتـقيـيم حسـاب التـخصـيص اخلاص رقم 302-123

الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
اGــاداGــادّة ة 2 : : يــفـــتح الـــتـــمــويـل من الـــصــنـــدوق الـــوطــني
لــلــتـراث الــثــقـافـي لـلــمــسـتــفــيـدين الــعــمـومــيــX واخلـواص
إلجنـــاز األعـــمـــال واGــشـــاريع احملـــددة في الـــقـــرار الــوزاري
اGـــشــتــرك الــذي يــحــدّد قــائـــمــة إيــرادات ونــفــقــات حــســاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 123-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه

"الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
اGـــــاداGـــــادّة ة 3 : : يـــــتـــــشـــــكـل اGـــــســـــتـــــفــــــيـــــدون الـــــوطـــــنـــــيـــــون
الـــعـــمـــومـــيـــون واخلـــواص لـــلـــصـــنـــدوق الـــوطـــني لـــلـــتـــراث

الثقافي £ا يأتي :
- األشـخـاص الـطـبـيـعــيـون أو اGـعـنـويـون اخلـاضـعـون
لـــلـــقــانـــــون اخلـــــــاص واGـــالـــكــــون Gـــمـــتـــلـــكــــات ثـــقـــافــــــيــة

محـمــية بـعنـوان القـانون رقم 98-04 اGؤرّخ في 20 صـفر
عــــــام 1419 اGـــــوافق 15 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 1998 واGـــــتــــــعـــــلّق

qوبحمايـة التـراث الثقـافي
- اGـؤسسـات والـهـيـئـات العـمـومـيـة اGـكلّـفـة بـحـمـاية
الـتــراث الــثـقــافي الــوطــني وحـفــظه وتــرمــيـمـه وتـثــمــيـنه

qوتسييره واستغالله
qمكتشفو £تلكات ثقافية -

- الــفــاعــلـون فـي اجملـتــمع اGــدني وجــمــعـيــات تــرقــيـة
التراث الثقافي وتثمينه.

اGــــاداGــــادّة ة 4 : : تــــرسـل طــــلـــــبــــات احلــــصـــــول عــــلى تـــــمــــويل
الـصــنــدوق الــــوطــني لــلــتــراث الــثــقــــافي مــرفــقـــة �ــلف
يـــضـم كل اGـــعـــلـــومـــات الـــقـــانـــونـــيـــةq إلى الـــوزيـــر اGـــكـــلّف
بــالـثــقــافــة. وتــوضع اســتـمــارة ¯ــوذجــيـة تــشــمل مــكــونـات
اGـــلف والــــوثـــائق الــــتي يـــجـب تـــوفـــيـــرهــــاq حتت تـــصـــرف

أصحـاب الطلبات.

اGـاداGـادّة ة 5 : : تـعـرض اGـلـفــات اGـرشـحـة لــلـدعم اGـالي من
الـــصـــنـــدوق الــــوطـــني لـــلــــتـــراث الـــثـــقــــافي عـــلـى الـــلّـــجـــنـــة
اGــــتـــخــــصــــصـــة عــــلى مــــســـتــــوى اإلدارة اGــــركـــزيــــة لـــوزارة
الثـقـافةq اGـنـشأة �ـوجب اGـرسوم الـتّـنفـيذيّ رقم 157-12
اGـؤرّخ في 9 جــمـادى األولى عـام 1433 اGـوافق أوّل أبـريل
ســنــة 2012 واGـــتــضــمّن إنـــشــاء الــلّــجـــنــة اGــتـــخــصــصــة في
اإلعـانــة والـتــمـويل بــعـنــوان الـصــنـدوق الــوطـني لــلـتـراث

الثقافي ويحدّد كيفيات منحهما.

اGـاداGـادّة ة 6 : : يــشــتــــرط لـلــحــصــــول عـلـى الـــدعـــم اGـالي
من الـصـنــدوق الـوطـني لــلـتـراث الـثــقـافي إبـرام اتــفـاقـيـة

بX اGستفيد والوزارة اGكلّفة بالثقافة.

حتــدّد االتــفــاقــيـــة كــيــفــيــات تــنـــفــيــذ وإجنــاز األعــمــال
واGــشـــاريع اGــســـتــفــيـــدة من تــمــويـل الــصــنـــدوق الــوطــني

للتراث الثقافي وكذا مسؤوليات اGستفيد.

اGـــســــاعــــدات اGــــمـــنــــوحــــة في إطــــار الــــفـــصـل اخلـــاص
بـتــرمـيم اGمـتـلـكـــات الـثقـافـــيـة الـعـقــاريةq قـابـلـة لـلـجمع
مع األشـــكـــــال األخــــــرى لـــلـــمـــســــــاعـــدات الـــتي تــــمـــنـــحـــهــــا

.Xالدولــة للمالكـ

7 : : تـــمــــنح مـــخــــصـــصـــات لــــلـــمـــؤســــســـات حتت اGــاداGــادّة ة 
الــوصــايــة �ــقــرّر من الــوزيــر اGــكــلّف بــالــثــقــافــة بــعــنـوان

النفقات اGتصلة بالعمليات اGعهودة إليها.

تـــــنــــــفـــــذ هــــــذه الـــــعــــــمـــــلـــــيـــــــات حتـت رقــــــابــــــة اإلدارة
اGـــركـــزيــــة وفي إطـــار احــتـــرام اإلجـــراءات الــتـــنــظـــيــمـــيــة

الساريـة اGفعـول.
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يــتم تـنــفــيـذ الــعــمـلــيــات اGـذكــورة عـلـى أسـاس دفــتـر
شـــروط يـــربـط الـــطـــرفـــX ويـــحـــدّد مـــســـؤولـــيـــات وحـــقــوق

وواجبات كل منهما.

8 : : تـــــتــــولّـى اGــــصـــــــالـح اإلداريــــــة بـــــالـــــوزارة اGــــاداGــــادّة ة 
اGــكـــلّـــفــــة بـــالـــثــقـــافـــــة مــتـــابـــعـــــة كـــيـــفــيـــــات اســـتــعـــمــــال
اإلعـــانــــات والـــدعم اGــالـي لــلـــصـــنــدوق الـــوطــنـي لــلـــتــراث

الثقـافي ومراقبتها.

اGـاداGـادّة ة 9 : : يـتـولى اآلمـر بــصـرف حـسـاب الـتـخـصـيص
اخلــاص رقم 123-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

للتراث الثقافي"q االلتزام بالنفقات.

اGاداGادّة ة 10 : : يجب أال تسـتعمل اإلعـانات والدعم اGالي
لــلـــصــنــدوق الـــوطـــنـي لــلــتــــراث الــثـــقــــافي إالّ لألغـــراض

التي منحت من أجلهما.

اGـاداGـادّة ة 11 : : يـخـضع اسـتعـمـال اإلعـانـات والـدعم اGالي
لــلــصــنــدوق الــوطــني لــلــتــراث الــثــقــافي ألجــهــزة مــراقــبــة

الدولةq طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

12 : : تــرسل حــصــيــلــة عـن اســتــعــمــال اإلعــانـات اGـاداGـادّة ة 
والـدعم اGــالي لـلــصـنـدوق الــوطـني لــلـتـراث الــثـقـافي إلى

وزارة اGاليّة عند نهاية كل سنة ماليّة.

اGـاداGـادّة ة 13 : : تــرســـل مـصـــالح وزارة اGـالــيّـة اGـكـلّـفــة
بـــتــحــصـــــيل إيـــــرادات حـــســـــاب الـــتــخــصـــــيص اخلـــــاص
رقــم 123-302 الذي عـنوانه "الـصـندوق الـوطـني للـتراث
الـــثــقـــافي" كل ثـالثــة أشـــهـــرq جــدوال بـــيــانـــيـــا يــبـــرز مـــبــلغ

ومصادر اإليرادات إلى اآلمر بالصرف بوزارة الثقافة.

اGـاداGـادّة ة 14 : : يــعـد الـوزيـر اGــكـلّف بـالــثـقـافــة الـبـرنـامج
الـسنـوي الذي يسـطر اخلـطوط الـعريـضة لألنـشطـة اGقرر
تمويلهـا. ويتم حتيX برنامج األنـشطة اGذكور أعاله عند

نهاية كل سنة مالية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 15 : : تـــــخــــــصص اإلعـــــانـــــات لــــــفـــــائـــــدة حـــــســـــاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 123-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الــصــنـدوق الــوطــني لـلــتــراث الـثــقـافـي" بـنــاء عــلى مـلف
يــــتـــضــــمّن عــــلى اخلـــصــــوصq بـــرنــــامج األعــــمـــال وحــــصـــائل
استـعـمـال اخملـصصـات اGـالـيّـة اGـدفوعـة سـابـقـا. ويجب أن
تــقــدم طـــلــبــات اإلعــانـــات Gــيــزانــيــة الـــدولــة خالل األعــمــال

التحضيرية Gشروع قانون اGاليّة.

اGـاداGـادّة ة 16 : : يــلـغـى الـقــرار الــوزاري اGــشــتــرك اGـؤرّخ
في 8 رجـب عـــام 1430 اGـــــوافـق أوّل يــــولــــيـــــو ســــنــــة 2009
الـذي يـحدّد كـيـفـيـات مـتـابـعة وتـقـو� حـسـاب الـتـخـصيص
اخلــاص رقم 123-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

للتـراث الثقافي".

اGـاداGـادّة ة 17 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اGـوافق
أوّل أكتوبر سنة 2012.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

وزارة وزارة التجارةالتجارة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 21 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1432
اGـــــوافق اGـــــوافق 21 غـــــشـت ســـــنــــة  غـــــشـت ســـــنــــة q2011 يـــــتـــــضـــــمq يـــــتـــــضـــــمّـن إنـــــشــــاءـن إنـــــشــــاء

مفتشيات إقليمية للتجـارة.مفتشيات إقليمية للتجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةGووزير ا

qووزير التجارة

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اGؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اGــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزير التجـارة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-09 اGـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGتـضـمّن تـنظـيم اGـصالح اخلـارجـية في وزارة الـتـجارة

qوصالحياتها وعملها

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ  اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفي بن بادةمصطفي بن بادة

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 6 من اGـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي  رقم 11-09 اGــــؤرّخ في 15 صــــفــــر عـــام 1432
اGـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2011 واGــذكـور أعـالهq يـهــدف هـذا

القرار إلى إنشاء مفتشيات إقليمية للتجـارة.

اGــــاداGــــادّة ة 2 :  : تــــنــــشــــأ مــــائـــــة وأربــــعــــة وخــــمــــســــون (154)
مفتشية إقليمية للتجارة.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 رمـضـان عام 1432 اGـوافق 21
غشت سنة 2011.

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اGؤرّخ

في 17 شــوّال عــام 1423 اGــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-09 اGـؤرّخ

في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011

واGتـضـمّن تـنظـيم اGـصالح اخلـارجـية في وزارة الـتّـجارة

qادّة 9 منهGال سيّما ا qوصالحياتها وعملها

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــــتــرك اGـؤرّخ

في 17 ذي احلـجّة عام 1432 الوافق 13 نوفـمبـر سنة 2011

واGـتـضمّن إنـشـاء مـفتـشـيات مـراقـبة اجلـودة وقـمع الغش

على مسـتوى احلـدود البـرية والبـحريـة واجلويـة واGناطق

qواخملازن حتت اجلمركة

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 9 من اGـرسـوم

الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 11-09 اGــــؤرّخ في 15 صــــفــــر عــــام 1432

اGـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2011 واGــذكـور أعـالهq يـهــدف هـذا

القرار إلى حتديد مـواقع مفتشيـات مراقبة اجلودة وقمع

الــغش عــلى مــسـتــوى احلــدود الـبــريــة والـبــحــريـة واجلــويـة

واGناطق واخملازن حتت اجلمركة.

اGاداGادّة ة 2 :  : حتدّد مـواقع اGـفتـشيـات اGذكـورة في اGادّة

األولى أعالهq وفق اGلحق اGرفق بهذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدهيمقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433

اGوافق 25 مارس سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرّخ في خ في 2  جــــمــــــادى األولى  جــــمــــــادى األولى
عـــام عـــام 1433 اGـوافق  اGـوافق 25 مـارس سـنة  مـارس سـنة q 2012 يـتـضم q يـتـضمّن
حتــديـــد مــواقع مــفـــتــشــيــات مــراقـــبــة اجلــودة وقــمعحتــديـــد مــواقع مــفـــتــشــيــات مــراقـــبــة اجلــودة وقــمع
الــغـش عــلى مـــســـتــوى احلـــدود الـــبــريـــة والـــبــحـــريــةالــغـش عــلى مـــســـتــوى احلـــدود الـــبــريـــة والـــبــحـــريــة

واجلوية واGناطق واخملازن حتت اجلمركة.واجلوية واGناطق واخملازن حتت اجلمركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

qووزير التّجـارة

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـذي يـحدّد صالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـماعـات احملـلـية

qوالبيئة واإلصالح اإلداري

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي
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اGلحقاGلحق
مواقع مفتشيات مراقبة اجلودة وقمع الغش علىمواقع مفتشيات مراقبة اجلودة وقمع الغش على
مستوى احلدود البرية مستوى احلدود البرية والبحرية واجلوية واGناطقوالبحرية واجلوية واGناطق

واخملازن حتت اجلمركةواخملازن حتت اجلمركة

اGواقعاGواقعالواليةالوالية

أدرار
الشلف

باتنة
بجاية

بسكرة
بشار

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت
اجلزائر

جيجل

- اGركز البري برج باجي مختار
- ميناء تنس

- مطار أبو بكر بلقايد
- مطار مصطفى بن بولعيد

- ميناء بجاية
- مطار عبان رمضان
- مطار محمد خيذر

- اGركز البري بني ونيف
- اGركز البري إن قزام

Xزوات Xركز البري لتGا -
- مطار حاج باي آخموك
- اGركز البري لبوشبكة

- اGنطقة حتت اجلمركة اGريج
- ميناء الغزوات

- اGركز البري Gغنية - العقيد لطفي
- مطار مصالي احلاج

- مطار عبد احلفيظ بوصوف بوشقيف
- مينـاء اجلـزائر

- مطار هـواري بومدين
- اGنطقة حتت اجلمركة لرويبة
- اGنطقة حتت اجلمركة للحميز

- اGنطقة حتت اجلمركة لوادي السمار
- اGنطقة حتت اجلمركة جلسر قسنطينة

- اGنطقة حتت اجلمركة للشراقة
- اGنطقة حتت اجلمركة لبابا علي

- ميناء جنجن
- مطار فرحات عباس

اGواقعاGواقعالواليةالوالية

سطيف

سكيكدة

عنابة

قسنطينة

مستغا²

ورقلة

وهران

إيليزي

بومرداس

الطارف

الوادي

سوق أهراس

غرداية

- مطار 8 ماي 1945

- ميناء سكيكدة

- اGــــنـــطـــقـــة حتـت اجلـــمـــركـــة (اGــــنـــطـــقـــة

الصناعية)

- ميناء عنابة

- مطار رابح بيطاط

- مطار محمد بوضياف

- ميناء مستغا²

- اGــــنـــطـــقـــة حتـت اجلـــمـــركـــة (اGــــنـــطـــقـــة

الصناعية)

- مطار كر� بلقاسم (حاسي مسعود)

- ميناء وهران

- مطار السانية

- اGــــنـــطـــقـــة حتـت اجلـــمـــركـــة الــــســـانـــيـــة

(اGنطقة الصناعية)

- اGركز البري دبداب

- مطار زارزايتX - إن أميناس

- اGنطقة حتت اجلمركة عX افلحلح

- اGــــنـــــطــــقـــــة حتت اجلــــمـــــركــــة خلـــــمــــيس

اخلشنة

- اGنطقة حتت اجلمركة لبودواو

- اGنطقة حتت اجلمركة لقورصو

- اGركز البري ألم الطبول

- اGركز البري للعيون

- اGركز البري طالب العربي

- اGركز البري احلدادة

- مطار مفدي زكريا

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)
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وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمانوالضمان
االجتماعياالجتماعي

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 6 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 19 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
ســنــة ســنــة q2012 يــتـــمم الــقــرار اGــؤرخ في q يــتـــمم الــقــرار اGــؤرخ في 28 صــفــر عــامصــفــر عــام
 1429 اGــــوافق اGــــوافق  6 مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة  2008  الــــذي يــــحـــدد الــــذي يــــحـــدد

قـائـمـة األدويـة الـقـابـلـة لـلـتـعويـض من قـبل الـضـمانقـائـمـة األدويـة الـقـابـلـة لـلـتـعويـض من قـبل الـضـمان
االجتماعي.االجتماعي.

ـــــــــــــــــــــ

qإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 83 - 11 اGــــؤرخ في 21
رمـضـان عام  1403 اGـوافق  2 يـولـيـو سـنـة 1983 واGـتـعلق
بالـتـأميـنـات االجـتمـاعـيـةq اGعـدل و اGـتـممq ال سيـمـا اGادة

q59 منه

- و�ـقـتـضى الـــقــانــون رقــم  85 - 05 اGـــؤرخ  في
 26 جــمـــادى األولى عـــام 1405 اGــوافــق 16 فــبـرايــر ســنـة

qتممGعدل واGا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاG1985وا 

- و�ــقــتــضى الـــمــرسـوم  رقــم 84 - 27 اGـؤرخ في9
جـمــادى األولى عـام  1404 اGــوافـق 11 فـبـرايـر سـنة 1984
الذي يحـدد كيفـيات تـطبيق الـعنـوان الثاني من الـقانون
رقم 83 - 11 اGـؤرخ في 21 رمـــضــان عــام 1403 الـــمــوافق
qـتـعـلق بــالـتـأمـيـنــات االجـتـمـاعـيـةG2 يـولـيـو سـنـة 1983 وا

qتممGعدل واGا

- و�ـــــقــــتـــــضى اGـــــرســــوم الـــــرئـــــاسي رقـم  12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوال عام  1433 اGـوافق  4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اGشتركةالدولية اGشتركة

شروط خاصةشروط خاصةاGقاديـــراGقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركة
للتعويضللتعويض

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

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 284
اGـؤرخ في 5 مـحرم عام 1413 اGـوافق 6 يولـيو سـنة 1992
واGـتعـلق بتـسجـيل اGنـتجـات الصـيدالنـية اGـستـعمـلة في

qالطب البشري
- و�ــقـــتـــضى اGـــرســــوم الــتـــنـــفــيــــذي رقـم 08 - 124
اGــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اGــوافق 15 أبــريل
ســــــنـــــة 2008 الــــــذي يــــــحـــــدد صــالحـــــيــــــات وزيــــــر الـــــــعــــــمل

qوالتشغيل و الضمان االجتماعي
- و�ـقـتضى الـقــرار الـوزاري الــمـشتـرك الـــمؤرخ
في 15 رمـــضـــــان عــــام 1416 الـــــمــوافـق 4 فــبـــرايـــر ســـنــة
1996 الــــذي يـــحـــدد شـــروط و كــــيـــفـــيـــات تــــقـــد�  وإلـــصـــاق

qنتوجات الصيدالنيةGالقسيمة على ا
- وبــــمـــقـــتــــضــى الــــقــــرار الــــوزاري الــــمــــشــــتـــــرك
اGــؤرخ في 17 جــمـــادى الــثـــانــيـــة عـــام 1424 الـــمــوافــق
16 غــشت ســنـــة 2003 واGــتــضــمـن إنــشـــاء جلــنـــة تــعــويض

qاألدويــة وتـحــديـد مـــهــامـهـا  وتــنـــظــيـمــها وســـيـرهـا
qادة 15 منهGال سيما ا

- و�ــقــتــضـى الــقــرار اGــؤرخ في 28 صــفــر عــام1429
اGــوافق 6 مــارس ســنــة 2008 الــذي يـــحــدد قــائـــمــة األدويــة
qالـــقــــابـــلـــة لــلــــتــعــــويـض من قــــبـل الـــضــمـــان االجــتـــمــاعي

qتممGعدل واGا
- و�ــقــتــضـى الــقــرار اGــؤرخ في 28 صــفــر عــام1429
اGــوافق 6 مـــارس ســـنــة  2008 الــذي يـــحــدد الـــتـــســعـــيــرات
اGـرجــعـيـة اGـعــتـمـدة كـأســاس لـتـعـويض األدويــة وكـيـفـيـات

qتممGعدل واGا qتطبيقها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGــــادة األولى : اGــــادة األولى : يـــتــــمـم هــــذا الـــقــــرار قــــائــــمــــة األدويـــة
الـقـابـلـة لـلـتـعـويـض من قـبل هـيـئـات الـضـمـان االجـتـمـاعي
اGـلـحـقــة بـالـقـرار اGـؤرخ في 28 صــفـر عـام 1429 اGـوافق 6

مارس سنة 2008 واGذكور أعالهq كما يأتي :

علم األرجياتعلم األرجيات01

01 Aمضادات هستامنيةمضادات هستامنية

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

01 A 048يـــعـــوض فـــقـط لالســـتـــعـــمـــال في طب0.5 مغ/ملشرابديسلوراتادين
األطفال
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رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اGشتركةالدولية اGشتركة

شروط خاصةشروط خاصةاGقاديـــراGقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركة
للتعويضللتعويض

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

مضادات االلتهابمضادات االلتهاب04

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

04 Bمــــضــــادات مــــضــــادات االلـــتــــهــــاب االلـــتــــهــــاب غــــيـــرغــــيـــر
ستيروييديةستيروييدية

04 B 052ميـكرو حبيباتإبيبروفان
حتريـر مـطول

أقراص

400 مغ

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

عــــلم الــــقـــلـب وعـــلم األوعــــيـــةعــــلم الــــقـــلـب وعـــلم األوعــــيـــة06

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

06 Fاحملصرات بيتااحملصرات بيتا

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

06 F 267

06 F 293

بــــيـــزوبــــرولــــولq عــــلى شــــكل
بيزوبرولول فيمارات

بـــروبـــرانــــولـــولq عـــلـى شـــكل
كلورهيدرات

حبوب مغلفة

كــــــــــــــــــريــــــــــــــــــات أو
ميـكروحبـيبات
أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراص
حترير مطول

5 مغ

80 مغ

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

06 Mمقلصات الدهون في الدممقلصات الدهون في الدم

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



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 5 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ
15 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اGشتركةالدولية اGشتركة

شروط خاصةشروط خاصةاGقاديـــراGقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركة
للتعويضللتعويض

06 M 294

06 M 295

بــــرافـــســــتــــاتــــqX عــــلى شــــكل
صوديك

بــــرافـــســــتــــاتــــqX عــــلى شــــكل
صوديك

حبوب

حبوب

40 مغ

10 مغ

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

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

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

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

10 F 195

10 F 196

Xتر~يت

Xتر~يت

حبيبات معلق
للشرب أكياس

حبيبات معلق
للشرب أكياس

12 مغ

24 مغ

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

علم األعصابعلم األعصاب15

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

15 Fمرض ألزا~رمرض ألزا~ر

علم اجلهاز الهضميعلم اجلهاز الهضمي10

10 Fأدوية احلركة الهضميةأدوية احلركة الهضمية
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رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اGشتركةالدولية اGشتركة

شروط خاصةشروط خاصةاGقاديـــراGقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركة
للتعويضللتعويض

15 F 099عـلـى شـكل qXريــفـاســتــيــغــمــ
هيدروجينو تارترات

يــعــوض فــقـط بــوصــفــة مـن الــطــبــيب2 مغ/ملمحلول للشرب 
اخملـــتص في األمـــراض الـــعــصـــبـــيــة
والـــطـــبـــيـب اخملـــتص في األمـــراض

qالعقلية
يــــــــخـــــــــضع تـــــــــعـــــــــويض هـــــــــذا الــــــــدواء
للمـوافقـة اGسـبقة لـهيـئة الـضمان
االجـــــــتــــــمـــــــاعـي فـــــــيـــــــمــــــا يـــــــتـــــــعـــــــلق
بـــــالــــــتـــــعـــــويـض األولي وكـل ســـــتـــــة

أشهر. 
يــــــجب أن يــــــكــــــون طــــــلب اGــــــوافــــــقـــــة
اGسبقـة مرفوقا بـتقرير طبي عن
اGـريض يبـيّن حالـته األوليـة التي
يــــشــــتــــرط تــــطــــابــــقــــهــــا مع مــــداعي
اســـتــعـــمـــال ريـــفــاســـتـــيـــغــمـــq X ثم
يـبـرر الـفـائـدة من مـواصـلـة العالج
(اســتـــجــابـــة اGــريض لـــلــدواءq أدلــة
عـــلى حتـــسن الـــوظـــائف الـــعـــقـــلـــيــة
بـــــــــــــواســــــــــــــطــــــــــــــة اخــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــاريـن
بـسكومـيتـريX على األقل وتـقييم

سريري).

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

16 Aمضادات االكتئابمضادات االكتئاب

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

16 A 154عــلـى شــكل qXبـــاروكــســـيـــتـــ
كــــــلــــــورهـــــيــــــدرات نــــــصف

£يه

10 مغحبوب مغلفة

طـب األمــــــراض الــــــعــــــقــــــلــــــيــــــةطـب األمــــــراض الــــــعــــــقــــــلــــــيــــــة16

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

16 Dمهدئات األعصابمهدئات األعصاب

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

16 D 155Xأولنزاب

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

حــــبــــوب فــــمــــيــــة
مـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــة

يــــعــــوض فــــقـط بــــوصــــفــــة مـن طــــبــــيب5 مغ
مختص في األمراض العقلية.
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رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اGشتركةالدولية اGشتركة

شروط خاصةشروط خاصةاGقاديـــراGقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركة
للتعويضللتعويض

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

طب األنفطب األنف22

22 Eمواد موضعيةمواد موضعية

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

22 E  036مـومــيـتـازون فـيـروات عـد�
التمييه

معلق بخاخة
لألنف

 50ميكرو

qغ/للجرعة
   على شكل

أحادي
التمييه

 51.73ميكرو

غ / للجرعة

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

اGـادة اGـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 6 صــــفــــر عـــام 1434 اGــــوافق 19
ديسمبر سنة 2012.

الطيب لوحالطيب لوح

وزارة الصناعة واWؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واWؤسسات الصغيرة
واWتوسطة وترقية االستثمارواWتوسطة وترقية االستثمار

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 27 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 9 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة q2013 يـعـدل الـقـرار الـوزاري يـعـدل الـقـرار الـوزاري
اGـشـتـرك اGـؤرخ في اGـشـتـرك اGـؤرخ في 6 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1430 اGـوافق  اGـوافق 28
يولـيو سـنة يولـيو سـنة 2009 الـذي يحـدد تعـداد مـناصب الـشغل الـذي يحـدد تعـداد مـناصب الـشغل
Xوتـصـنـيــفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلــاص بـاألعـوان الـعـامـلـXوتـصـنـيــفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلــاص بـاألعـوان الـعـامـلـ
في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوانفي نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان
الــوكـالــة الــوطـنــيــة لـتــطــويــر اGـؤســســات الـصــغــيـرةالــوكـالــة الــوطـنــيــة لـتــطــويــر اGـؤســســات الـصــغــيـرة

واGتوسطة.واGتوسطة.
ـــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةGو وزير ا

ووزير الصـناعـة واGؤسـسات الصـغيـرة واGتـوسطة
qوترقية االستثمار

- �ــقــتــضـى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اGــؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اGــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهم و واجـــبــاتــهـم والــعـــنــاصــر اGـــشــكـــلــة لــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اGــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهGال سيما ا qطبق عليهمGا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقـتــضى اGـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 03-190 اGؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اGـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

qدير العام للوظيفة العموميةGيحدد صالحيات ا

- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 05- 165 اGؤرخ
في 24 ربـــيع األول عــام 1426 اGــوافق 3 مـــايـــو ســـنــة 2005
واGـتـضـمن إنـشـاء الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـطـويـر اGـؤسـسات

qتوسطة وتنظيمها وسيرهاGالصغيرة وا
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- و�ـقـتــضى اGـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 11-16 اGـؤرخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اGـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واGـؤسـسـات الـصـغـيـرة

qتوسطة وترقية االستثمارGوا
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرخ في 6
شـــعـــبـــان عـــام 1430 اGــوافق 26 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2009  الــذي
يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلدمات بعنوان الـوكالة الوطنية لـتطوير اGؤسسات

qعدلGا qتوسطةGالصغيرة وا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تـعـدل أحــكـام اGــادة األولى من الـقـرار
الوزاري اGـشتـرك اGؤرخ في 6 شعـبان عام 1430 اGوافق

28 يوليو سنة 2009 واGذكور أعالهq كما يأتي :

"تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 8 من اGـرسـوم الـرئـاسي رقم
07-308 اGــــــــؤرخ في 17 رمــــــــضـــــــان عـــــــام 1428 اGــــــــوافق 29

ســبــتـمــبــر ســنـة 2007 واGــذكـور أعـالهq يـحــدد هــذا الــقـرار
تـــعــداد مـــنـــاصب الـــشــغل اGـــطـــابــقـــة لـــنــشـــاطـــات احلــفظ أو
الـصيـانـة أو اخلدمـات وتـصـنيـفـها وكـذا مـدة العـقـد اخلاص
بــاألعـوان الــعـامــلـX بـعــنـوان الــوكـالــة الـوطــنـيــة لـتــطـويـر

اGؤسسات الصغيرة واGتوسطةq طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

1

8

8

4

10

31

348

288

219

200

200

"

7

5

2

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)

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
8

8

1

8

8

4

2

23

عون وقاية من اGستوى الثاني
عون وقاية من اGستوى األول

سائق سيارة من اGستوى األول
حارس

عامل مهني من اGستوى األول

اجملموع اجملموع 

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

 وزير الصناعة واGؤسسات وزير الصناعة واGؤسسات
الصغيرة واGتوسطةالصغيرة واGتوسطة
وترقية االستثماروترقية االستثمار

شريف رحمانيشريف رحماني

اGـادة اGـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 27 صــــفــــر عــــام 1434 اGــــوافق 9
يناير سنة 2013.

قــرار مؤرقــرار مؤرّخ في خ في 25  مـحـر  مـحـرّم عام م عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 9  ديسـمـبر  ديسـمـبر
Xن تــــفـــويض ســــلـــطـــة الــــتـــعـــيـــXيـــتــــضـــمّن تــــفـــويض ســــلـــطـــة الــــتـــعـــيـــ qيـــتــــضـــم q2012 ســـنـــة ســـنـــة 
والــــــتـــــــســــــيــــــيــــــر اإلداري إلـى مــــــديــــــري الــــــصوالــــــتـــــــســــــيــــــيــــــر اإلداري إلـى مــــــديــــــري الــــــصّــــــنــــــاعــــــةــــــنــــــاعــــــة
واGــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة واGــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــةواGــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة واGــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــة

االستثمار في الواليات.االستثمار في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــر الـــــصـــــنــــــاعـــــة واGـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة
qتوسطة وترقية االستثمارGوا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا



- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اGـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اGـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واGـتـعـلّق بـســلـطـة الـتّـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اGركزية والـواليات والبلديات

qؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اGـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
qؤسسات واإلدارات العموميةGشتركة في اGلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-05 اGـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافـق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـGــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اGوا

qوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-308 اGؤرّخ
في 4 شـــوّال عــام 1430 اGــوافق 23 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2009
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
لـألسالك اخلـــاصــة بـــاإلدارة اGــكـــلــفـــة بـــالــصّـــنــاعـــة وتــرقـــيــة

qاالستثمارات
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-16 اGـؤرّخ
في 20 صـــفـــــر عــــام 1432 اGــوافـق 25 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2011
الـــذي يــــحـــدّد صالحــــيـــات وزيــــر الـــصّـــنــــاعـــة واGــــؤســـســـات

qتوسطة وترقية االستثمارGالصغيرة وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-19 اGـؤرّخ
في 20 صـــفـــــر عــــام 1432 اGــوافـق 25 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2011
واGتـضـمّن إنـشاء مـديـريـة الـوالية لـلـصّـناعـة واGـؤسـسات
الــصـــغــيــرة واGـــتــوســطـــة وتــرقــيـــة االســتــثـــمــار ومــهـــامــهــا

qوتنظيمها
- وبـــعــــد أخـــذ رأي الــــســـلــــطـــة اGــــكـــلّــــفـــة بــــالـــوظــــيـــفـــة

qالعمومـية
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 2 من اGـرسـوم
الـتّـنـفـيـذيّ  رقم 90-99 اGـؤرّخ في أوّل رمـضـان عـام 1410
اGــوافق 27 مــــارس ســـنـــة 1990 واGـــذكــــور أعالهq يـــفـــوّض
إلى مـديـري الصّـنـاعة واGـؤسـسـات الصـغـيـرة واGتـوسـطة
Xســـلـــطــــة الـــتّـــعـــيـــ qوتـــرقـــيــــة االســـتـــثـــمـــار فـي الـــواليـــات
والـــتـــســـيـــيـــر اإلداري لــلـــمـــســـتـــخـــدمـــX اGــوضـــوعـــX حتت
سلطـتهم باسـتثناء الـتعييـنات وإنهاء اGـهام في اGناصب

العليا.
اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 25 مـــحـــرّم عـــام 1434 اGــوافق 9

ديسمبر سنة 2012.

شريف رحمانيشريف رحماني
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