
العدد العدد 40
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 26 رمضان رمضان عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 4 غشت غشت سنة  سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 - 274 مـؤرّخ في 20 رمـضـان عـام 1434 اGـوافـــق 29 يـولـيـو سـنة t2013 يـتـضــمـن نـقل اعــتــمـــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة السكن والعمران........................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقــم 13 -  275 مؤرخ في 20 رمضـان عام 1434 اGوافـق 29 يولـيو سنة t2013 يـتمم اGرسـوم التنـفيذي رقم
04 - 236  اGؤرّخ في 7 رجب عام 1425 اGوافق 23 غشـت سنة 2004 واGتضـمن إعادة تنـظيم مركز الـعرض السـينمائي

وتغيير تسميته..........................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقــم 13 - 276 مؤرخ في 20 رمضـان عام 1434 اGوافـق 29 يولـيو سنة t2013 يـتعلق بـالرخص والتـأشيرات
السينمائية................................................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقــم 13 - 277 مؤرخ في 20 رمضـان عام 1434 اGوافـق 29 يـولـيو سـنة t2013  يـحدد تـشكـيلـة جلنـة مشـاهدة
األفالم ومهامها وسيرها...............................................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقــم 13 - 278 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 اGوافـق 29 يوليو سنة t2013  يحدد كيفـيات تسليم البطاقة
اGهنية للسينما وسحبها..............................................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة وزارة الشؤون اخلارجيةالشؤون اخلارجية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 14 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 26 مـارس سـنـة t2013 يـعـدّل الـقـرار الـوزاري اGـشـترك
اGـؤرخ في 20 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اGـوافق 8 نـوفـمـبـر سـنـة 2009 الـذي يـحـدد  تـعـداد مـنـاصب الـشـغل وتـصـنـيـفـهـا ومدة
العقد اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية.............

وزارة اAاليوزارة اAاليّة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 10 ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 21 فـبـرايـر سـنة t2013 يـحـدّد مـعـايـيـر تـخـصـيص مـوارد
اGيزانية للمشاريع أو البرامج اGقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية......................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 25 جمادى الـثانية عام 1434 اGوافق 6 مايـو سنة t2013 يـتضمن إنـهاء انتـداب ضابط شرطة
قضائية تابع لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان اGركزي لقمع الفساد...............................................................

وزارة الطاقة واAناجموزارة الطاقة واAناجم

قـرار مؤرّخ في 25  صـفـر عـــام 1434 اGـوافق 8  يـنـايــر سـنة t2013 يـعـدّل الـقرار اGـؤرّخ في 10 رمـضـان عـام 1433 اGـوافق 29
يوليو سنة 2012 الذي يحدّد تشكيلـة اللجنـة القطاعـية للصفقـات لـوزارة الطاقـة واGناجم..................................

قـرار مؤرّخ  في 13 جـمادى الـثـانيـة عام 1434 اGوافق 24 أبريـل سنة t2013 يـحـدد تعـريفـة نـقل احملـروقات بـواسطـة األنـابيب
حسب كل منطقة وحسب كل سائل.................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان وإصالح اAستشفياتوإصالح اAستشفيات

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 6 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1434 اGـوافق 17 أبـريـل سـنـة t2013 يــحـدد تــعـداد مــنـاصب الــشـغل
وتصـنيفهـا ومدة العـقد اخلاص باألعـوان العاملـX في نشاطات احلـفظ أوالصيانـة أواخلدمات بعـنوان اGدرسة الـوطنية
للمناجمنت وإدارة الصحة............................................................................................................................

قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 2 رجب عـام 1434 اGـوافق 12  مـايــو سـنـة t2013  يـحــدد عـدد اGــنـاصب الــعـلــيـا
ألسالك شبه الطبيX للصحة العمومية....................................................................................................
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 2 رجب عـام 1434 اGـوافق 12  مـايــو سـنـة t2013  يـحــدد عـدد اGــنـاصب الــعـلــيـا
لسلك القابالت في الصحة العمومية........................................................................................................
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 2 رجب عـام 1434 اGـوافق 12  مـايــو سـنـة t2013  يـحــدد عـدد اGــنـاصب الــعـلــيـا
ألسالك األعوان الطبيX في التخدير واإلنعاش للصحة العمومية............................................................
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 2 رجب عـام 1434 اGـوافق 12  مـايــو سـنـة t2013  يـحــدد عـدد اGــنـاصب الــعـلــيـا
ألسالك البيولوجيX في الصحة العمومية...............................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2013
اعــــتــــمـــــاد قـــــدره مـــائــــتــــان وتـــســــعــــة وعـــشــــرون مــــلـــيــــونـــا
وخــــمـــســــمــــائــــة وثــــمـــانــــيــــة آالف ديــــنـــار (229.508.000 دج)
مـقــــيّــــد فـي مـيــزانـيـة تـســيـيـر وزارة الــسـكن والــعـمـران
وفي األبواب اGبينة في اجلدول "أ" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعـــتـــمــــــاد قـــــــدره مـــائـــتــان وتـــســـعـــة وعـــشــرون مـــلـــيـــونــا
وخــــمـــســــمــــائــــة وثــــمـــانــــيــــة آالف ديــــنـــار (229.508.000 دج)
يــقــــيّـــــد في ميـزانيــة تسـييــر وزارة السـكن والعـمران
وفـي األبــــواب اGـــــبــــيـــــنـــــة في اجلـــــدول "ب" اGــــلـــــحق بـــــهــــذا

اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 : :  يــكـلــــف وزيـــــر اGـالــيـــة ووزيـــر الـسـكن
والـعـمـرانt كـلّ فـيـــمـا يــخــصّــهt بـتــنـفـيـــذ هـــذا اGـرســـوم
الـــذي يـــنـــــشــــر فـي اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 29
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مرسـوممرسـوم تنـفيذي رقم تنـفيذي رقم  13 -  - 274 مؤر مؤرّخ في خ في 20 رمـضان عام رمـضان عام
1434 اGـوافـــق اGـوافـــق 29 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة t2013 يـتـضــمـن نـقلt يـتـضــمـن نـقل

اعــــتــــمـــــاد فـي مـــيـــزانـــيــــة تـــســــيـــيـــر وزارة الـــســـكناعــــتــــمـــــاد فـي مـــيـــزانـــيــــة تـــســــيـــيـــر وزارة الـــســـكن
ــــــــــــــــــــوالعمران.والعمران.

tإنّ الوزير األول
tاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـنــاء عــلى الــدســتــورt ال ســيّــمــا اGــادّتـان 85  - 3
tو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اGــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

t تمّمGعدّل واGا tاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

t2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 13 - 68
اGــــؤرخ في 11 ربــــيـع األول عـــام 1434 اGــــوافق 23 يــــنــــايـــر
ســنــة 2013 واGــتـــضــمن تــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملــصــــصــة
لــوزيـــر الــســـكــن والـــعــمـــــران من مـــيــزانـــيـــة الــتـــســيـــيــــر

t2013 الية لسنةGوجب قانــون ا�
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

11 - 31

12 - 31

13 - 33

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الرابعالفرع اجلزئي الرابع
اGصالح الالمركزية للمفتشية اجلهوية للعمران والبناءاGصالح الالمركزية للمفتشية اجلهوية للعمران والبناء

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العمـلاGوظفون - مرتبات العمـل
اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
الر اتب الرئيسي للنشاط .......................................................
اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
التعويضات واGنح اخملتلفة ......................................................

اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
اGـــــســــتـــــخــــدمـــــون اGــــتـــــعــــاقــــدون - الـــــرواتبt مـــــنح ذات طـــــابع عـــــائــــلي
واشتراكات  الضمان االجتماعي.................................................

مجموع القسم األول

75. 000.000

50. 000.000

12. 660.000

137.660.000

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتمادات اGلغاة (دج)االعتمادات اGلغاة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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11 - 32

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
ريوع حواث العمل .................................................................
اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ..............................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
اGنح العائلية ........ ................................................................
اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
اGنح االختيارية .....................................................................
اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
الضمان االجتماعي  ................................................................
اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
اGساهمة في اخلدمات االجتماعية .............................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
تسديد النفقات ......................................................................
اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
األدوات واألثاث ......................................................................
اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
اللوازم .................................................................................

اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
التكاليف اGلحقة ....................................................................
اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
األلبسة .................................................................................
اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
حظيرة السيارات ...................................................................
اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
اإليجار .................................................................................
اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
الـنفـقـــات القـضــائــية - نـفـقـــات اخلبـــرة - الـتعـويـضـــات اGتــرتـبــة
عـلى الدولـة ...........................................................................

مجموع القسم الرابع
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11 - 35

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGصـالح الالمـركـزيـة الـتابـعـة لـلـمفـتـشـيـة اجلهـويـة لـلـعمـران والـبـناء -
صيانة اGباني.........................................................................

مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الرابع
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اGلغاة ...............................................مجموع االعتمادات اGلغاة ...............................................

8.000.000

8.000.000

229.508.000

229.508.000

229.508.000

229.508.000

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اGلغاة (دج)اGلغاة (دج)

رقمرقم
األبواباألبواب

العناوينالعناوين

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اGصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العموميةاGصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العمـلاGوظفون - مرتبات العمـل
اGــصـــالح الالمـــركــزيـــة لــلـــســكـن والــتـــجــهـــيــزات الـــعــمـــومــيـــة - الــراتب
الرئيسي للنشاط ...................................................................
اGـصـالح الالمـركـزية لـلـسـكن والـتـجهـيـزات الـعـمـوميـة - الـتـعـويـضات
واGنح اخملتلفة ........................................................................
اGصـالح الالمـركزيـة للـسكن والـتـجهـيزات الـعمـوميـة -  اGسـتخـدمون
اGـتـعـاقدون - الـرواتبt مـنح ذات طـابع عائـلي واشـتـراكات الـضـمان
االجتماعي .............................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اGوظفون - اGعاشات واGنحاGوظفون - اGعاشات واGنح

اGـــصــالح الـالمــركــزيـــة لــلـــســكـن والــتــجـــهــيـــزات الــعـــمــومـــــيــة - ريــــوع
حـوادث العمـل .......................................................................
اGـصالح الالمـركزيـة للـسـكن والتـجهـيزات الـعـمومـية - مـعاش اخلـدمة
واألضرار اجلسدية ..................................................................

مجموع القسم الثاني
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اجلدول "ب"اجلدول "ب"  (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
األبواباألبواب

العناوينالعناوين

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - اGنح العائلية...
اGـــصـــالـح الالمـــركـــزيــــة لـــلـــســـكـن والـــتـــجـــهــــيـــزات الـــعـــمـــومــــيـــة - اGـــنح
اإلختيارية .............................................................................
اGــصــالـح الالمــركــزيــة لــلــســكن والــتــجــهــيــزات الــعــمــومــيــة - الــضــمــان
االجتماعي  ............................................................................
اGـصالـح الالمـركـزية لـلـسـكــن والـتـجـهـيـزات الـعـمـومـــيـة - اGـسـاهـمــة
في اخلدمات االجتماعية ...........................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGــصــالح الالمــركـــزيــة لــلــســكن والـــتــجــهــيــزات الــعـــمــومــيــة - تــســـديـــد
النفقـات ................................................................................
اGــصـــالح الالمـــركــزيـــة لــلـــســكن والـــتــجـــهــيـــزات الــعـــمــومـــيــة - األدوات
واألثــاث ................................................................................
اGصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - اللوازم ..........
اGـصــالح الالمــركـزيــة لـلــسـكـن والـتــجـهــيـزات الــعـمــومــيـة - الــتـكــالـيف
اGلحقــة .................................................................................
اGصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - األلبسة ..........
اGــصــالـح الالمــركــزيـــة لــلــســـكن والــتــجـــهــيــزات الــعـــمــومــيـــة - حــظــيــرة
السـيارات .............................................................................
اGصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - اإليجار ..........
اGــصــالح الـالمــركـزيــة لــلــســكن والــتــجــهــيــزات الــعــمــومــيــة - الــنــفــقـات
القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات اGترتبة على الدولة .......

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - صيانة اGباني..
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة ...........................................مجموع االعتمادات اخملصصة ...........................................
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مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم 13 -   -  275 مـؤرخ في  مـؤرخ في 20 رمــضــان رمــضــان
عــــام عــــام 1434 اGــــوافـق  اGــــوافـق 29 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة  يـــــولــــيـــــو ســــنــــة t2013 يــــتـــــممt يــــتـــــمم
الـــتــــنــــفــــيـــذي رقم رقم 04 -  - 236  اGــــؤر  اGــــؤرّخ في خ في 7 اGــــرســــوم الـــتــــنــــفــــيـــذياGــــرســــوم 
رجـب عــــــــام رجـب عــــــــام 1425 اGـــــــــوافق  اGـــــــــوافق 23 غـــــــــشـت ســـــــــنــــــــة  غـــــــــشـت ســـــــــنــــــــة 2004
واGتـضـمن إعادة تـنظـيم مـركز الـعرض الـسـينـمائيواGتـضـمن إعادة تـنظـيم مـركز الـعرض الـسـينـمائي

وتغيير تسميته.وتغيير تسميته.
ــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tبناء  على تقرير وزيرة الثقافة  -

-  وبـنــاء  عــلى الــدســتــورt ال ســيــمــا اGــادتـان 85 - 3
tو125  (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 03 اGــؤرخ في 14
ربــــيـع األول عــــام 1432 اGـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011

tادة 7 ( الفقرة 2) منهGال سيما ا tتعلق بالسينماGوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 325
اGـؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 ســبــتـمــبـر ســنـة

tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 236
اGـؤرّخ في 7 رجب عـام 1425 اGـوافق 23 غـشت سـنة 2004
واGــتـــضــمـن إعــادة تـــنــظـــيم مـــركــز الـــعــرض الـــســـيــنـــمــائي

tتمّمGعدّل واGا tوتغيير تسميته
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 
اGــــــاداGــــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــــتــــــمـم هـــــــذا اGـــــــرســـــــوم اGـــــــرســــــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 04 - 236  اGــؤرّخ في 7 رجب عــام 1425
اGــوافق 23 غـــشت ســـنــة 2004 واGـــتــضـــمـن إعـــادة تــنـــظـــيم
مــركــز الــعــرض الــســيــنــمــائي وتــغــيــيــر تــسـمــيــتـهt اGــعـدّل

واGتمّم.
اGـاداGـادّة ة 2 :  :  تـتـمم اGادة 4 من اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
04 - 236  اGـؤرّخ في 7 رجب عـام 1425 اGـوافق 23 غـشت

ســنــة t2004 اGــعــدّل واGــتــمّـم واGــذكــور أعالهt �ــطــة حتــرر
كما يأتي :

"اGاد ة 4 : ................(بدون تغيير)....................
- دراسة الطـلبـات ومنح التـأشيـرات اGتعـلقـة ببيع
tالـتـسـجـيـالت الـسـمـعـيـة الـبـصـريـة وتـأجـيـرهـا وتـوزيـعـهـا
بــعـــد أخـــذ رأي جلــنـــة مـــشــاهـــدة الـــتــســـجـــيالت الـــســمـــعـــيــة

البصرية".

اGــاداGــادّة ة 3 :  : يــتــمم  اGـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 04 - 236
t2004 وافق 23 غشت سنةGؤرّخ في 7 رجب عام 1425 اGا
اGـعـــدّل واGـــتـمّم واGـــذكـور أعـالهt بـــمـادة 4 مـكــرر تــحـرر

كما يأتي :

"اGـــــادة 4 مــــــكـــــرر : حتــــــدث لــــــدى اGــــــركــــــز الــــــوطــــــني
لـلسيـنمـا والسمـعي البـصريt جلنـة مشاهـدة التـسجيالت

السمعية البصرية.

حتدد تـشكـيلـة هذه الـلجـنة ومـهامـها وسـيرهـا بقرار
من الوزير اGكلف بالثقافة".

اGاداGادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 29
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 13 -  - 276 مــؤرخ في  مــؤرخ في 20 رمــضــان رمــضــان
يـــتـــعـــلق  tيـــتـــعـــلق t2013 ــــوافـق 29 يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــةGــــوافـق  اG1434 ا عــام عــام 

بالرخص والتأشيرات السينمائية.بالرخص والتأشيرات السينمائية.

ــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورt ال ســـيــــمـــا اGـــادتـــان 3-85
tو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اGــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتممGعدل واGا tدنيGتضمن القانون اGوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اGــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتممGعدل واGا tتضمن القانون التجاريGوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 05 اGــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اGــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

tؤلف واحلقوق اجملاورةGتعلق بحقوق اGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اGــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اGــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

tمارسات التجاريةGطبقة على اGالذي يحدد القواعد ا
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 09 اGــؤرخ في 13
مــــــحــــــرم عــــــام 1431 اGــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة t2010 ال سـيــمـا اGـادة 65

tمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 03 اGــؤرخ في 14
ربــــيـع األول عــــام 1432 اGـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011

tادة 45 منهGال سيما ا tتعلق بالسينماGوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 325
اGـؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 ســبــتـمــبـر ســنـة

tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

  - و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــوم الــــرئـــــاسي رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 97 - 40
اGــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1417 اGــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة
1997 واGتـعلـق �ـعايـيـر حتديـد النـشاطـات واGهن اGـقنـنة

اخلـاضـعـة للـقـيـد في الـسـجل الـتـجـاري وتـأطـيـرهـاt اGـعـدل
tتمـمGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 236
اGـؤرخ في 7 رجب عـام 1425 اGـوافق 23 غـشت سـنة 2004
واGــتـــضــمـن إعــادة تـــنــظـــيم مـــركــز الـــعــرض الـــســـيــنـــمــائي

t تمـمGعـدل واGا tوتغيير تسميته
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 12 - 90 اGؤرخ
في 6 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 اGــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة
2012 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلاص رقم 014 - 302 الذي عنـوانه "صندوق تنمية الفن
t"السينمائي وتقنياته وصناعته

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

أحكام عامةأحكام عامة
اGاداGادّة األولى  :ة األولى  : تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 45 من الـقانون
رقم 11 - 03 اGـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432 اGـوافق
17 فبـراير سنة 2011 واGذكور أعـالهt يهدف هـذا اGرسوم

إلى حتـديد شروط  وكـيفيـات  منح الرخص والـتأشيرات
السينمائية وسحبها.

الباب األولالباب األول
رخص �ارسة األنشطة السينمائية رخص �ارسة األنشطة السينمائية 

اGــــاداGــــادّة ة 2  :   : تــــخـــــضع األنــــشـــــطــــة اGـــــبــــيــــنـــــة أدنــــاه إلى
احلـــــصــــــول مـــــســـــبـــــقـــــا عـــــلـى رخص Gــــــمـــــارســـــة األنـــــشـــــطـــــة

الـســيــنــمـائــيــة وفــقـا  لــلــمـواد  4 و7 و11 و21 من الــقــانـون
اGتعلق بالسينما : 

- إنـتـاج األفالم السـيـنمـائـية وتـوزيـعهـا واستـغاللـها
t وبثها وتصويرها

- إنـتاج  الـتسجـيالت السـمعـية  الـبصـرية  اGـوجهة
لالسـتــعـمــال  اخلـاص لــلـجـمــهـور ونــشـرهــا  واسـتــنـســاخـهـا

tوتوزيعها

- عــرض األفالم عــلـى اجلـمــهــور مـن قــبل اGــمــثــلــيـات
الــدبـــلــومــاســيــة اGــعـــتــمــدة بــاجلــزائــر واGـــراكــز الــثــقــافــيــة

األجنبية واGنظمات الدولية. 

اGاداGادّة ة 3  :   :  تعتـبر أنشـطة مـقننـة وخاضـعة للـحصول
مـــســـبـــقــا عـــلى رخـص �ــارســـة األنـــشــطـــة قـــبل الـــقـــيــد في

السجل التجاري t األنشطة السينمائية اآلتية : 

tإنتاج األفالم  السينمائية وتوزيعها واستغاللها -

- إنـتاج  الـتسجـيالت السـمعـية  الـبصـرية  اGـوجهة
لالسـتــعـمــال  اخلـاص لــلـجـمــهـور ونــشـرهــا  واسـتــنـســاخـهـا

وتوزيعها.

اGـاداGـادّة ة 4  :   : تــمـارس األنـشــطـة الـسـيــنـمـائــيـة اGـذكـورة
في اGادة 3 أعالهt من قبل :

- األشـخــاص اGـعــنـويـX اخلــاضـعــX لـلـقــانـون اخلـاص
اGــؤســســX فـي شــكل شــركــة جتــاريــة حــاصــلــة عــلى رخص
�ـــارســة الــنــشــاط الــســيـــنــمــائي الــتي تــســـلــمــهــا اGــصــالح
tقيدين في السجل التجاريGاخملتصة بوزارة الثقافة وا

- األشـخــاص اGــعــنــويــX اخلــاضـعــX لــلــقــانــون الــعـام
الذين تخـول لهم  قـوانيـنهم األسـاسيـة صراحـة صالحيات

�ارسة النشاط السينمائي.

تـسـتـثـنى من شـرط احلـصول عـلى رخـصـة اGـمـارسة
الـــتـي يـــســـلـــمـــهـــا الـــوزيــر اGـــكـــلـف بـــالـــثـــقـــافـــةt الـــهـــيـــئــات
واGـؤسسات الـعمـومية الـتي تخـوّلها قـوانيـنها األسـاسية
صــراحــة الـصـالحـيــات اGــرتـبــطــة �ـمــارســة نـشــاط أو عـدة

أنشطة سالفة الذكر. 

اGــــاداGــــادّة ة 5  :   :  تــــودع طــــلــــبــــات احلـــــصــــول عــــلى رخــــصــــة
�ـارســة األنــشـطــة الــسـيــنـمــائــيـة لــدى اGـديــريــة اGـركــزيـة
اGــكــلــفـة بــالــسـيــنــمـا  بــوزارة الــثـقــافــة أو لـدى اGــديــريـات
الـوالئـيـة لـلـثـقـافـة . ويــسـلم وصل إيـداع بـعـد فـحص اGـلف

اGقدم. وال يعتبر الوصل �ثابة رخصة �ارسة .

يـــجب أن تــــكـــون طـــلـــبـــات الـــرخـــصـــة مـــرفـــقـــة �ـــلف
يتضمن ما يأتي :
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- اسـتمـارة ¡وذجـية تـعدهـا مصـالح الوزارة اGـكلـفة
بـالــثـقـافــة تـمأل وتــوقع كـمــا يـنـبــغي وتـتــضـمن مـعــلـومـات

tشخصية واكتتابا بالتعهدات
- نــســخــة من الــــقــانـــون األســاسـي لــلــمــؤســســـة

tأو للـشـركـة الـتي تـخـضع للقانون اجلزائري
- صـحيفـة السـوابق القضـائية رقم 3 ال يـزيد تاريخ

tالك أو مسير الشركةG إصدارها عن ثالثة (3) أشهر
- الــشـهــادة أو الـشــهـادات أو اإلجــازات أو أي وثـيــقـة
أخــرى تـــثــبت الـــكــفــاءات  أو الـــســوابق اGـــهــنــيـــة لــصــاحب
الــطــلب ذات الــصــلــة بـــالــنــشــاط الــســيــنــمــائي مــحل طــلب

الرخصة .
اGاداGادّة ة 6  :   : تسلم رخصـة �ارسة النشاط السينمائي
فـي أجل ال يــتـــعـــدى ثالثــX (30) يـــومـــا ابـــتــــداء من تـــاريخ
اإليـداع . ويــجب أن يــكــون رفض تـســلــيم الــرخـصــة مــعـلال
ويـبـلّغ به  صــاحب الـطـلب كـتـابـيـا بــرسـالـة مـوصى عـلـيـهـا
ويــكـون قــابال لــلـطــعن أمـام الــوزيـر اGــكــلف بـالــثـقــافـة في
أجل اخلـــمــســـة عــشــر (15) يــومـــا الــتي تـــلي تـــاريخ تــبـــلــيغ

الرفض.
7  :   : يـــتــــرتب عـــلى  تــــســـلـــيـم رخـــصـــة �ـــارســـة اGــاداGــادّة ة 
الــنــشــاط الـقــيــد في ســجل الــنــشـاط الــســيــنــمـائـيt اGـرقم
واGــؤشــر عـــلــيه من اGــصـــالح اخملــتــصــة بـــالــوزارة اGــكــلــفــة

بالثقافة.
حتدد خصائص سجل النشاط السينمائي ومحتواه

بقرار من الوزير اGكلف بالثقافة.
اGــاداGــادّة ة 8  :   : رخـــصـــة �ــارســـة الـــنــشـــاط الـــســيـــنـــمــائي
شـخـصـيـة t وال �ـكن حتـويـلهـا أو الـتـنـازل عـلـيـهـا وال �كن

أن تكون محل أي صيغة من صيغ اGعاملة.
اGــــــاداGــــــادّة ة 9  :   : ال تـــــــمـــــــنـح وال جتـــــــدد رخـص اGـــــــمـــــــارســــــة

اGنصوص عليها في هذا اGرسوم  في احلاالت اآلتية :
- إذا كــانت  لــصـاحب الــطــلب صـفــة مــالك أو مـســيـر
مــؤســســة أو شــركـة وكــان مــحل إجــــراءات إعــالن إفـالس

tأو تصفية أو توقف عن النشاط أو تسوية قضائية
- إن كــــان قــــد صــــدر فـي حق صــــاحب الـــــطــــلب  حــــكم
قــضــائي حــائـــز قــوة الــشيء اGــقــضي فـــيه بــســبب جــنــحــة

tهنيةGتتعلق بنزاهته ا
- في حــال تـــقــد¦ تــصــريــحــات كـــاذبــة أو مــلف غــيــر

tكامل
- إذا كـــــان صـــــاحـب الـــــطــــــلب مــــــســـــجـال في الــــــســـــجل
الـــوطـــني Gـــرتـــكـــبي أعـــمـــال الـــغش ومـــرتـــكـــبي اخملـــالـــفــات
اخلـطـيـرة بـالـنـسـبـة لـلـتـشـريـعـات والـتـنـظـيـمـات اجلـبـائـية

tواجلمركية والتجارية

- إذا كــان صــاحب الـطــلب بــصــفـته مــالــكـا أو مــســيـر
مؤسـسـة أو شركـة سبق أن سـحـبت منه الـرخـصة نـهائـيا

 tمارسة النشاط السينمائي التي كانت قد سلمت لهG

- في حالة نقص الكفاءات اGهنية.

اGـاداGـادّة ة 10  :   : يـكـون تـعـلـيـق رخـصـة �ـارسـة األنـشـطــة
السينمائـية أو سحبهـا قابال لـلطعن أمـام الوزير اGكلف
بــالــثــقــافــــة فـي أجل خــمــســة عــشـر (15) يــومــا ابــتــداء من

تاريخ التبليغ. 

11  :   :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اGــادة 65 من الــقــانــون اGـاداGـادّة ة 
رقـــم 09-09 اGــؤرخ فــي 13 مـــحـــرم عــام 1431 اGــوافق 30
ديسـمبـر سنة 2009 واGـذكـور أعالهt يخـضع مـنح الرخص
اGــنـصــوص عـلــيـهــا في هــذا اGـرســوم  إلى دفع رسم يــحـدد
مــبــلــغه اخلــاص بــكـل صــنف  من أصــنــاف  الــرخص بــقــرار
مـشــتــرك بــX الـوزيــر اGــكـلـف بـاGــالــيـة والــوزيــر اGــكـلف

بالثقافة.

الفصل األولالفصل األول

إنـــتـــاج األفـالم الـــســـيـــنـــمــــائـــيـــة وتـــوزيـــعـــهــــا واســـتـــغاللـــهـــاإنـــتـــاج األفـالم الـــســـيـــنـــمــــائـــيـــة وتـــوزيـــعـــهــــا واســـتـــغاللـــهـــا
وتصويرهاوتصويرها

القسم األولالقسم األول

إنتاج األفالم السينمائيةإنتاج األفالم السينمائية

12  :   : تــــكـــون رخـــصـــة �ـــارســـة نــــشـــاط اGـــنـــتج اGــاداGــادّة ة 
الـــســــيــــنــــمــــائي صــــاحلــــة  Gـــدة خــــمس (5) ســــنــــوات قـــابــــلـــة

للتجديد.

اGــاداGــادّة ة 13  :   : زيـــادة عــلـى الــشـــروط اGــطـــلـــوبــــة  عـــنـــد
إعـــــداد رخـــصـــــة �ـــارســــة نـــشـــاط اGـــنـــــتج الـــســـيـــنـــمـــائي
اGـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــــــا في اGـــادة 5 أعالهt يـــخــــضع جتـــديـــد

الرخصة إلى تقد¦ ما يثبت أن اGنتج :

- قـــد أجنــز مــا ال يـــقل عــلى فـــيــلم ســـيــنــمـــائي طــويل
واحـد (1) خالل مــدة صـالحــيــة الـرخــصــة الــســابــقــة أو عــلى
األقل فـيـلـمـX (2) قـصـيـرين أو شـريـطـX وثـائقـيـX خالل

tالفترة نفسها

Xجـــزائـــريــ Xقـــد جلـــأ إلى االســـتـــعـــانــة  �ـــتـــعـــاونـــ -
يـنشطون  في  مجـال  السينمـا باجلزائر عنـدما يتصرف
بـصـفــة مـنـتـج تـنـفــيـذي  لألفالم  الــسـيــنـمـائــيـة  األجـنــبـيـة

اGصورة باجلزائر.

اGـاداGـادّة ة 14  :   : �ـكن الوزيـر اGـكـلف بـالثـقـافـــة أن يـعلق
رخـصــة �ـارسـة نـشــاط اإلنـتـاج الــسـيـنـمــائي Gـدة ثــالثـــة
(3) أشــهـر فـي حـال مـا إذا لم يـسـتـجب اGـنـتج  لإلعـذارات

التي تكون قد أرسلت إليه لألسباب اآلتية:
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- عدم إجناز الفـيلم الذي يكون قـد حصل بخصوصه
tقررةGفي اآلجال ا tعلى دعم من قبل الدولة

- الـقـيـام بـعمـلـيـات الـتـصـوير دون احلـصـول مـسـبـقا
عـــــلى الـــــرخص اإلداريـــــة اGــــطــــلـــــوبــــة أو فـي حــــال الـــــقــــيــــام

بعمليات التصوير خارج  اGواقع اGصرح بها.
اGـاداGـادّة ة 15 :  : زيـادة عـلـى احلـاالت اGـنـصـوص عــلـيـهـا في
اGــادة 9 أعـالهt تــســـحـب رخــصـــة �ـــارســـة نـــشـــاط اإلنـــتــاج

السينمائي نهائيا في احلاالت اآلتية :
- فـي حـال الــعـود خالل الــسـنــة نــفـســهـا لــلـمــخـالــفـات

tوجبها تعليق الرخصة مؤقتا� ª التي
- في حــــال الـــعــــود لــــعــــدم احـــتــــرام اGــــنـــتـج لـــلــــواجب
القانوني الذي يلـزمه بأن يودع لدى الهيئة اGكلفة بحفظ
األفـالم نـــســـخـــة مــوجـــبـــة لـــكل فـــيـــلـم يــكـــون قـــد أجنـــزه في
اجلـزائـر أو في إطـار اإلنـتـاج اGـشـتـركt بـاسـتـثنـاء األفالم

اإلشهارية.
القسم الثانيالقسم الثاني

توزيع األفالم السينمائيةتوزيع األفالم السينمائية
16  :   : تــمــنح رخــصــة �ــارســة نــشـاط الــتــوزيع اGـاداGـادّة ة 
السينمائي بشرط تعهد اGستفيد بضمان توزيع منتظم
لـألفالم الــــســــيـــنــــمــــائــــيــــة وال ســــيــــمـــا األفـالم ذات اإلنــــتـــاج

الوطني.
17  :   : تــكــون رخــصــة �ــارســة نــشـاط الــتــوزيع اGـاداGـادّة ة 
السينمائي صاحلة Gدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.
اGـاداGـادّة ة 18  :   : زيـادة عـلى الشـروط اGـطـلوبـة عـنـد إعداد
tــادة 5 أعالهGــنـــصــوص عــلــيـــهــا في اGالـــرخــصــة األصـــلــيــة ا
يــــــخـــــضـع جتــــــديـــــد رخــــــصـــــة �ــــــارســــــة نـــــشــــــاط الـــــتــــــوزيع
الـسـينـمـائي إلى تـوزيع ما ال يـقل عـلى سـتة (6) أفالم في
الـــــســــنـــــة يـــــكـــــون الــــثـــــلث (3/1) مـــــنـــــهـــــا عــــلـى األقل أفـالمــــا

جزائرية.
اGـاداGـادّة ة 19  :   :  �ـكن الـوزيـر اGـكـلف بـالـثـقـافـة أن يـعلق
رخـصــة �ـارسـة أنـشـطـة الـتـوزيع الــسـيـنـمـائي Gـدة ثالثـة
(3) أشـهـرt في حـال مـا إذا لم يـسـتـجب اGـوزع  لإلعذارات

التي تكون قد أرسلت إليهt خصوصا لألسباب اآلتية :
- عـــــدم تـــــوزيـع الـــــعـــــدد األدنى مـن األفالم احلـــــديـــــثـــــة

tادة 18 أعالهGطلوبة في اGواألفالم اجلزائرية ا
-  عـــدم احــتـــرام الــواجـب الــقـــانــونـي الــذي يـــلــزم كل
مـــوزع  مــهـــمـــا تــكن الـــدعـــائم اGـــســتـــعــمـــلـــة في االســـتــغالل
بــاجلــزائــر بــأن يــودع لــدى الـــهــيــئــة اGــكــلــفــة بــحــفظ األفالم
نــــســــخـــة مـن كل فــــيــــلم ª تــــوزيــــعه عــــنــــد انـــتــــهــــاء حــــقـــوق

tاالستغالل

- عــــدم تــــقـــــد¦ الــــكــــشـف الــــســــداسـي بــــاGــــعـــــلــــومــــات
والـــبــيـــانـــات اGـــنـــصـــوص عـــلـــيــهـــا فـي اGــادة 24 أدنــاهt إلى

الوزارة اGكلفة بالثقافة في اآلجال اGقررة.
اGـاداGـادّة ة 20  :   : زيـادة عـلى احلـاالت اGـنـصـوص عـليـهـا في
اGـادة 9 أعـالهt تـســحب رخــصـة �ــارسـة أنــشــطـة الــتـوزيع

السينمائي نهائيا في احلاالت اآلتية :
- توزيع أي فيلم ال يـحتوي على تـأشيرة االستغالل

tالسينمائي
tتوزيع أفالم دون حيازته  حقوق توزيعها -

- عـنـدمـا يكـون اGـوزع مـحل تـعلـيق رخـصـة �ـارسة
النشاط مرتX في نفس السنة.

اGــــــــاداGــــــــادّة ة 21  :   :  يـــــــــجـب أن يــــــــكـــــــــون مــــــــوزع الـــــــــفــــــــيـــــــــلم
الــسـيــنــمـائي عــبـر الــتـراب الــوطـنـي  حـائــزا  عـقــد تـوزيع
أبــرمه مـع اGـنــتـج أو مع من بــحـــوزته حـــقـــوق الـتــوزيـع.
ويــجـب عــلــيـه أن يــودع لـــدى الــوزارة اGــكـلــفــة بــالـثــقــافـة

نسخة مصدقا على مطابقتها لهذا العقد. 
22  :   : �ـارس اGوزعـون احلاصـلـون على رخـصة اGاداGادّة ة 
�ـارسـة أنشـطـة التـوزيع الـسـينـمـائي واحلائـزون  حـقوق
XـــــنــــــتـــــجـــــGـــــبــــــرمـــــة مـع اGالــــــتـــــوزيع �ــــــوجب الــــــعـــــقــــــود ا
الــســيــنــمــائــيــX اجلــزائــريــtX تــصــديــر األفـالم اجلــزائــريـة

ألغراض جتارية . 
اGــاداGــادّة ة 23  :   : يــجـب أن يــقــوم اGـــوزع بــإعالم اجلـــمــهــور
بـكل فيلم موجه لـلعرض عـلى اجلمهور في قـاعات العرض
السيـنمـائيt وذلك بتسـلم كل مسـتغل لـهذه القـاعات عددا

كافيا من اGلصقات والصور اGتعلقة بالفيلم اGبرمج.
اGـاداGـادّة ة 24  :   : يـجب عـلـى مـوزعي األفالم الـســيـنـمــائـيـة
أن يــقــدمــوا لـــلــوزارة اGــكــلــفــة بــالــثــقـــافــةt عــنــد نــهــايــة كل

سداسيt كشفا يبX على اخلصوصt ما يأتي:
tوضوعة في السوق الوطنيةGقائمة األفالم ا -

tتوقع تصديرهاGقائمة األفالم ا -
- قـائـمــة مـسـتــغـلي قـاعــات الـسـيــنـمـا الـذيـن اقـتـنـوا

tتوزيعها ª األفالم التي
- الــعـمــلـيــات الـرئــيـســيــة اGـنــجـزة بــغـرض الــتـرويج

اإلشهاري لكل فيلم ª وضعه في السوق.
القسم الثالثالقسم الثالث

االستغالل السينمائياالستغالل السينمائي
اGاداGادّة ة 25  :   :  يعتبـر نشاط استـغالل قاعــات العــرض
الـســيـنــمـائي فـــي مـفـهــــوم هـذا اGــــرسـوم t كل اســتـغــالل
لــــقــــاعــــة عــــرض أو مـــجــــمــــوعــــة قــــاعـــات عــــرض مــــفــــتــــوحــــة
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لــلــجـــمــهـــور ومــهــيـــــأة خــصـــيــصـــا بــغــرض الـــقــيـــام بــعــرض
سينمائي مهـما تكن طريقة الوضع أو الـتوصيل وطبيعة

الدعيمة التقنية اGستعملة.
26  :   :  زيــادة عــلى الــوثــائق الــتي تــشــكل مــلف اGـاداGـادّة ة 
طـلب رخص �ارسة أي نشـاط من  األنشطـة السينـمائية
اGـنصـوص علـيهـا في اGادة 5 أعالهt  يجب أن يـشمل طلب
�ـــارســـة أنـــشـــطــــة االســـتـــغالل الــــســـيـــنـــمـــائـي في قـــاعـــات

العرض السينمائي أيضاt ما يأتي :
- شــهــادة اGــطـابــقــة لــلــقـاعــة الــتي تــســلـمــهــا اGــصـالح

t التقنية بوزارة الثقافة
- تــعـــهـــد يـــكــتـــتـــبه صـــاحب الـــطـــلب بـــاحــتـــرام دفـــتــر
tتعلق باستغالل قاعات العرض السينمائيGالشروط ا

- كل وثيقة تثـبت حق استغالل القاعة (سـند ملكية
احملل أو احملل التجاري أو عقد إيجار).

تكون رخصـة �ارسة النشـاط صاحلة Gدة خمس (5)
سنوات قابلة للتجديد.

اGاداGادّة ة 27  :   : تـمارس أنشـطة اسـتغالل قاعـات العرض
الـسينمـائي في ظل احترام أحكـام دفتر الشـروط اGتعلق
بـاسـتــغالل قـاعــات الـعـرض الــسـيـنــمـائي احملــدد بـقـرار من

الوزير اGكلف بالثقافة.
اGـاداGـادّة ة 28  :   : �ـكن الـوزيـر اGـكـلف بــالـثـقـافـة أن يـعـلق
رخصـة �ارسـة النـشاط اGـتـعلق بـاالستـغالل السـينـمائي
Gـدة شـهـر واحـد (1)  في حـال مـا إذا لم يـســتـجب اGـسـتـغل
إلعــــــذار يــــــكــــــون قـــــــد أرسل إلــــــيـه بــــــســــــبـب إخـالله بــــــأحــــــد
االلـــــتـــــزامـــــات اGـــــقـــــررة فـي هـــــذا اGـــــرســـــوم أو في دفـــــتـــــر

الشروط اGتعلق باستغالل قاعات العرض السينمائي.
ويــــرفـع تــــعــــلــــيـق رخــــصــــة �ــــارســـــة الــــنــــشــــاط خالل
الثـمانـية (8) أيام الـتي تـلي تسـوية األسـباب الـتي كانت

وراء اتخاذ قرار التعليق.
اGـاداGـادّة ة 29  :   : زيـادة عـلى احلـاالت اGـنـصـوص عـليـهـا في
اGـادة 9 أعالهt تـسـحب رخـصة �ـارسـة أنـشـطـة االسـتغالل

السينمائي نهائيا في احلاالت اآلتية :
tعرض أي فيلم لم يحصل على تأشيرة االستغالل -
X(2) مـؤقت Xـسـتغل مـحل تـعلـيـقGعنـدمـا يكـون ا -

Gمارسة النشاط خالل نفس السنة.
القسم الرابعالقسم الرابع

رخصة تصوير األفالم السينمائيةرخصة تصوير األفالم السينمائية
اGـاداGـادّة ة 30  :   :  يــخــضع تـصــويــر أي فـيــلم عــبـر الــتـراب
الوطني إلى حصول اGـنتج مسبقا عـلى رخصة التصوير

التي تسلمها الوزارة اGكلفة بالثقافة.

يــجب أن يــبـــX طــلب رخــصـــة الــتــصــويـــر الــذي يــتم
إعــداده في اسـتــمـارة ¡ــوذجـيــة تــسـلــمـهــا الـوزارة اGــكـلــفـة

بالثقافة على اخلصوصt ما يأتي:
tنتج التنفيذيGوعند االقتضاء اسم ا tنتجGاسم ا -

tالغرض االجتماعي وعنوان شركة اإلنتاج -
tرقم رخصة �ارسة النشاط السينمائي -

tاللغة األصلية للفيلم -
tاسم اخملرج -

tتواريخ التصوير وأماكنه -
- عنوان الفيلم ومقاسه.

ويـــجب أن يــــرفق الـــطــــلب أيـــضـــا  �ــــلـــخص الــــفـــيـــلم
وأسماء أعضاء الفريق الفني والتقني.

ويـجب أن يودع الـطلب قبل خـمسـة عشر (15) يـوما
على األقل من بداية التصوير.

يــجب أن يـــكــون كل رفض �ـــنح رخــصــة الـــتــصــويــر
معـلال ويبـلغ به اGعـني في أجل ال يتـعدى ثـمانـية (8) أيام

ويكون  قابال للطعن لدى الوزير اGكلف بالثقافة.
Xادّة ة 31  :   : ال �كن منح رخصـة التصوير لـلمنتجGاداGا
األجـــانب إال إذا اشـــتــركـــوا مع مـــؤســســـة أو شـــركــة إنـــتــاج
خـاضـعـة لـلـقـانون اجلـزائـري تـكـون حـائـزة رخـصـة �ـارسة

النشاط السينمائي سارية الصالحية. 
اGـاداGـادّة ة 32  :   : ال تـطـبق األحـكـام الـسـابـقـة عـلى عـمـلـيـات
تــــصــــويـــــر أفالم الــــهــــواة اGــــوجــــهـــــة  لالســــتــــعــــمــــال اخلــــاص
لألشـــخــاص الـــطـــبــيـــعــيـــX أو اGـــعــنـــويــX وغـــيـــر اGــوجـــهــة

ألغراض جتارية.
الفصل الثانيالفصل الثاني

إنـــتـــاج  الــــتـــســـجـــيـالت الـــســـمــــعـــيـــة الــــبـــصـــريــــة اGـــوجـــهـــةإنـــتـــاج  الــــتـــســـجـــيـالت الـــســـمــــعـــيـــة الــــبـــصـــريــــة اGـــوجـــهـــة
لالستعمال اخلاص للجمهورلالستعمال اخلاص للجمهور

ونشرها واستنساخها وتوزيعهاونشرها واستنساخها وتوزيعها

33  :   : تـــكــــون رخـــصـــة �ــــارســـة نـــشــــاط إنـــتـــاج اGــاداGــادّة ة 
الــتـســجــيالت الــسـمــعـيــة الــبـصــريــة اGـوجــهــة لالســتـعــمـال
اخلـاص للجمهـور ونشرها واستـنساخها وتـوزيعها صاحلة

Gدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

اGـاداGـادّة ة 34  :   : �ـكن الـوزيـر اGـكـلف بــالـثـقـافـة أن يـعـلق
رخــصــة �ــارســة أنـشــطــة إنــتـاج الــتــســجـيـالت الـســمــعــيـة
الـبـصـريـة ونـشـرهـا  واسـتـنـسـاخـهـا  وتـوزيـعـهـا Gـدة ثالثـة
(3) أشهر في حال مـا إذا لم يستجب اGسـير إلعذار يكون

قد أرسل له ألحد األسباب اآلتية :
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- عــدم إلـصــاق رخــصــة اGــمـارســة في احملـل اخملـصص
tمارسة النشاطG

- االعـتـراض عـلى عـمـلـيـات اGـراقـبـة الـتي يـقـوم بـهـا
tؤهلونGاألعوان ا

- وضع  أفالم سينمـائية في متنـاول اجلمهورt على
دعـــائم ال حتـــمل الـــطــابـع اجلــبـــائي الـــذي يـــســلـــمه الـــديــوان

الوطني حلقوق اGؤلف واحلقوق اجملاورة.

يرفع تعليق رخصة �ارسة النشاط خالل الثمانية
(8) أيــام الـــتي  تـــلي تـــســـويــة األســـبـــاب الــتـي كــانت وراء

اتخاذ قرار التعليق.

اGـاداGـادّة ة 35  :   : زيـادة عـلى احلـاالت اGـنـصـوص عـليـهـا في
اGــادة 9 أعـالهt تـــســحـب رخـــصــة �ـــارســـة أنـــشـــطـــة إنـــتــاج
الـتسـجيالت الـسمـعـية الـبصـرية  ونـشـرها واسـتنـساخـها

وتوزيعها نهائيا ألحد األسباب اآلتية :
- إنــتــاج أو نــشــر أو اســتــنــســاخ أو تــوزيع أي فــيــلم

tغير حائز  تأشيرة االستغالل
- في حال العود خالل نفس السنة للمخالفات التي

كانت وراء اتخاذ قرار التعليق اGؤقت.

اGـاداGـادّة ة 36  :   : يـجب أن تـلـصق رخـصـة �ـارسـة أنـشـطة
إنـــتـــاج الــــتـــســـجـــيـالت الـــســـمـــعــــيـــة الـــبـــصــــريـــة ونـــشـــرهـــا
واسـتـنسـاخـهـا وتـوزيـعهـا بـصـفـة بارزة فـي احملل اخملصص

Gمارسة تلك األنشطة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
رخـصــة عـرض األفـالم من قـبل اGــمــثـلــيـات الــدبـلــومـاســيـةرخـصــة عـرض األفـالم من قـبل اGــمــثـلــيـات الــدبـلــومـاســيـة

اGعتمدة باجلزائراGعتمدة باجلزائر
واGراكز الثقافية األجنبية واGنظمات الدوليةواGراكز الثقافية األجنبية واGنظمات الدولية

اGاداGادّة ة 37  :   :  يخضع عـرض أي فيلم عـلى اجلمهور من
 قبل اGمـثليـات الدبلومـاسية اGعـتمدة باجلـزائر واGراكز
tخارج بـنـاياتـها tـنـظمـات الدولـيـةGالثـقافـيـة األجنـبـية وا
إلى احلصـول مسـبقـا عـلى رخصـة يسـلمـها الـوزير اGـكلف
بــــالـــثـــقــــافـــة بــــعـــد أخـــذ رأي الــــوزارة اGـــكــــلـــفـــة بــــالـــشـــؤون
اخلــــارجـــيــــةt في ظـل احـــتــــرام  االتــــفـــاقــــات واالتــــفـــاقــــيـــات

الدولية التي صدقت عليها اجلزائر.
تمنح الرخـصة في أجل ال يتعدى اخلـمسة عشر (15)
يـوما الـتي تـلي تاريخ إيـداع طـلب الرخـصـة  لدى مـصالح
الــوزارة اGــكــلــفــة بــالــثــقــافــةt مــرفــقــا بــنـســخــة مـن الـفــيــلم

اGوجه للعرض على اجلمهور.

الباب الثانيالباب الثاني
التأشيراتالتأشيرات

اGــاداGــادّة ة 38  :   : تــخـــضع الــنـــشــاطــات اGـــبــيـــنــة أدنــاه إلى
احلـصول مسبقـا على التأشـيرة طبقـا  للمادتX 7 (الـفقرة 2)
و20 من الـــقـــانـــون رقم 11- 03 اGــؤرخ في 14 ربــيع األول
عـــــام 1432 اGـــــوافق 17 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2011 واGـــــتــــــعـــــلق

بالسينما  :
- االســتــغالل الــتــجــاري لألفـالم الــســيــنــمــائــيــة وكـذا

tتصلة بهاGالدعائم اإلشهارية ا
- بيع  الـتـسـجيـالت السـمـعـية الـبـصـرية وتـأجـيـرها

وتوزيعها.
اGــاداGــادّة ة 39  :   :  يــجب أن يــحــصـل  كل فــيــلم ســـنــيــمــائي
مـسـتورد عـلى تـأشـيـرة اسـتـغالل مـؤقتـة تـسـلـمـهـا مـصالح
Xفي أجل ثالث tقبل الـتخـليص اجلمـركي tوزارة الثـقافـة

(30) يوما من تاريخ إدخاله إلى التراب الوطني.
وبـــــعـــــد مــــشـــــاهـــــدته وفـي حــــال مـــــنــــحـه الـــــتــــأشـــــيــــرة
الـنــهـائــيــةt تـســلم مــصـالح وزارة الــثــقـافــة رخــصـة تــسـمح
بـتـخـليـصه اجلـمـركيt وفي حـالـة الـعـكس فـإنهt يجـب على
اGستورد أن يـرجعه إلى اخلارج في أجل ال يتـعدى خمسة
عـشر (15) يـومـا ابـتـداء من تـبلـيـغه بـرفض الـتـأشـيرة وال

يرخص له بعرضه أو توزيعه.
اGاداGادّة ة 40  :   : تطبـيقا ألحكام اGادة 65 من الـقانون رقم
09-09 اGؤرخ في 13 محرّم عام  1431 اGوافق 30 ديسمبر

ســـنـــة 2009 واGــــذكـــور أعـالهt يـــخــــضع مـــنـح الـــتــــأشـــيـــرات
اGـــنــصـــوص عـــلــيـــهـــا �ــوجـب هــذا اGـــرســـوم  إلى دفع رسم
يـحدد مبـلغه بـقرار مـشتـرك بX الوزيـر اGكـلف  باGـالية

والوزير اGكلف  بالثقافة.
الفصل األول الفصل األول 

تأشـيرة  االستـغالل  التجـاري  لألفالم السيـنمائـية  وكذاتأشـيرة  االستـغالل  التجـاري  لألفالم السيـنمائـية  وكذا
الدعائم  اإلشهارية اGتصلة  بهاالدعائم  اإلشهارية اGتصلة  بها

اGـاداGـادّة ة 41  :    :  طـبـقـا ألحـكـام اGـادة 20 من الــقـانـون رقم
11 - 03 اGــــؤرخ في 14 ربــــيـع األول عـــام 1432 اGــــوافق 17

فــبـــرايــر ســـنــة 2011 واGــذكـــور أعالهt يـــخـــضع االســـتــغالل
التجـاري لألفالم السـينمـائيـة عبر الـتراب الـوطني وكذا
الـدعائم اإلشـهارية اGـتصـلة بـها إلى احلـصول مـسبـقا على
تـــأشــيــرة تــســـلــمــهــا اGـــصــالح اخملــتـــصــة بــالــوزارة اGـــكــلــفــة

بالثقافة.
تـسـلم  الـتـأشـيـرة بـعـد أخـذ رأي بـاGـوافـقـة من جلـنـــة
اGـشاهــدة اGـنصـــوص عليـهــا فــي اGــادة 19 من الـقانـون
رقـم 11 - 03  اGؤرخ في 14 ربيع األول عام 1432 اGوافق

17 فبراير سنة 2011 واGذكور أعاله.

يــجب أن يـبــX رقم الـتـأشــيـرة بــصـفـة واضــحـة عـلى
اGـلـصـقــات اإلشـهـاريــة لألفالم اGـعـنــيـة ويـذكــر في الـلـوحـة

اGقدمة للفيلم أثناء عرضه على اجلمهور.
اGــــــاداGــــــادّة ة 42  :   :  تـــــــمـــــــنـح تـــــــأشـــــــيــــــرة اســـــــتـــــــغـالل األفالم
الـسـيـنـمـائـيـة وكـذا الـدعـائـم اإلشـهـاريـة اGـتـصـلـة بـهـا وفق

  : Xاآلتيت Xإحدى الصيغت
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tعرض لصالح اجلمهور العريض -
- عرض �نوع على األشخاص القصر.

ويـكـون الـفـيلم �ـنـوعـا عـلى الـقـصر عـنـدمـا يـتـضمن
مشاهد عنيـفة من شأنها أن تصدم حساسية اGراهقX أو

من  طبيعتها أن تسبب لهم ضررا ذهنيا.
الفصل الثانيالفصل الثاني

تـأشيرة بـيع  التـسجيالت الـسمـعية الـبصـرية وتأجـيرهاتـأشيرة بـيع  التـسجيالت الـسمـعية الـبصـرية وتأجـيرها
وتوزيعهاوتوزيعها

اGــــاداGــــادّة ة 43  :   : طــــبــــقـــا ألحــــكــــام اGـــادة 7 (الــــفــــقـــرة 2) من
الــقــانـون رقم 11-03 اGـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432
اGوافق 17 فبـراير سنة 2011 واGذكـور أعالهt يخضع بيع
 الـتـسـجـيـالت الـسـمـعـيـة الـبـصـريـة وتـأجـيـرهـا وتـوزيـعـهـا

إلى تأشيرة مسبقة.
اGــاداGــادّة ة 44  :   : دون اإلخـالل بــأحـــكـــام اGــادة 82 من األمــر
رقـم 03 - 05  اGــــــــؤرخ في 19 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1424
اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتـعــلـق بــحـقــوق اGــؤلف
واحلــقــوق اجملــاورةt يــخــضع بــيع الــتــســجــيالت الــســمــعــيـة
البـصريـة وتأجـيرهـا وتوزيـعهـا إلى احلصـول مسـبقـا على
تـأشـيـرة يسـلـمـها اGـديـر الـعام لـلـمـركز الـوطـني لـلسـيـنـما
والــــســــمــــعـي الــــبــــصــــري بــــعـــــد أخــــذ رأي جلــــنــــة اGــــشــــاهــــدة

باGؤسسة.
45  :   : تــــودع طـــلـــبـــات احلـــصـــول عــــلى تـــأشـــيـــرة اGــاداGــادّة ة 
الـــتـــســـجــيـالت الـــســمـــعـــيـــة الـــبـــصــريـــة اخملـــصـــصـــة لـــلــبـــيع
والـــتـــأجـــيــر والـــتـــوزيع بـــاجلـــزائـــر  لـــدى اGـــركـــز الــوطـــني

للسينما والسمعي البصري مرفقة �ا يأتي : 
tنسخة من التسجيل السمعي البصري -

- استـمارة ¡وذجـية تعـدها مـصالح  اGركـز الوطني
 tللسينما والسمعي البصري تمأل وتوقع كما ينبغي

- نسخة من أي  وثـيقة تخول صاحب الطلب حقوق
استغالل التسجيل السمعي البصري اGعني.  

اGــاداGــادّة ة 46  :   : يـــجب أن يـــكـــون رفض مـــنح الـــتـــأشـــيــرة
معـلال من الـلـجنـة اGـذكـورة أعالهt ويبـلغ اGـعـني بذلك في
أجل ال يــتـعــدى اخلـمــسـة عــشـر (15) يـومـا الــتي تـلي إيـداع
طــلب الـتـأشــيـرةt و�ـكن الـطــعن فـيه لـدى الــوزيـر اGـكـلف
بــالـــثــقـــافــة فـي أجل الــعـــشــرة (10) أيـــام الـــتي تــلـي تــاريخ

تبليغ الرفض.

اGـــــاداGـــــادّة ة 47  :   : يـــــجـب أن تـــــتــــــضـــــــمن الــــــتـــــســــــجـــــيــالت
الـسـمـعـيــــة الـبـصـريــــة اخملـصـصـــة لـلــبـيــع أو اإليـجــار أو
الـتــوزيع الـعـمــومي رقم الـتــأشـيـرة الـتـي يـسـلـمــهـا اGـديـر
الــعــام لــلـمــركــز الــوطــني لــلـســيــنــمــا والـســمــعي الــبــصـري
بــصـورة واضــحـة عــلى الـدعــامـة اGــعـنــيـة وعــلى اGـلــصـقـات

اإلشهارية لألفالم اGعنية.

الباب الباب الثالثالثالث
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

اGـاداGـادّة ة 48  :   :  يـتـعـX عـلى اGـتـعـامـلـX الـذين �ـارسون
أنـــشــــطـــة إنـــتـــاج أو تـــوزيع أو اســــتـــغالل أو عـــرض األفالم
الـســيـنـمــائـيــة وكـذا اGــتـعــامـلــX الـذين �ــارسـون أنــشـطـة
إنــتـاج  الــتــسـجــيالت الــسـمــعــيـة الــبـصــريــة أو نـشــرهـا أو
اسـتـنــسـاخـهــا أو تـوزيـعــهـا واGـوجــهــة لالسـتــعـمـال اخلــاص
للجمـهور أن �ــتثـلوا لألحـكـام اGتـعلقة بشروط �ارسة
أنــشــطـتــهـم اGــنـصــوص عــلــيــهــا في هــذا اGــرســوم  في أجل
اليـــتــعـــدى ســـنـــة واحــدة (1) ابـــتـــداء من تـــاريخ نـــشـــره في

اجلريدة الرسمية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 49  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 29
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 13 -  - 277 مــؤرخ في  مــؤرخ في 20 رمــضــان رمــضــان
عــــام عــــام 1434 اGــــوافـق  اGــــوافـق 29 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة t2013  يــــحــــددt  يــــحــــدد

تشكيلة جلنة مشاهدة األفالم ومهامها وسيرها.تشكيلة جلنة مشاهدة األفالم ومهامها وسيرها.

ــــــــــــــــــــ
tإنّ الوزير األول

tبناء  على تقرير وزيرة الثقافة  -
-  وبـنــاء  عــلى الــدســتــورt ال ســيــمــا اGــادتـان 85 - 3

tو125  (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 03 اGــؤرخ في 14
ربــــيـع األول عــــام 1432 اGـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011

tادة 19 منهGال سيما ا tتعلق بالسينماGوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 325
اGـؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 ســبــتـمــبـر ســنـة

tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 276
اGـؤرخ في 20 رمــضـان عـام 1434 اGـوافق 29 يـولـيــو سـنـة

tتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائيةG2013 وا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 
الفصل األولالفصل األول

الهدفالهدف
اGاداGادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 19 من الـقانون
رقم 11 - 03 اGـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432 اGـوافق
17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011 واGــــذكـــــور أعـالهt  يــــحــــــدد هـــــذا

اGـــرســوم تـشـــكــيــلـة جلـــنــة مـشــاهــدة األفالم الـســيــنـمــائــيـة
ومهامها وسيرهاt وتدعى في صلب النص "اللجنة".

الفصل الثاني  الفصل الثاني  
تشكيلة اللجنةتشكيلة اللجنة

اGـاداGـادّة ة 2 :   :  تـتــكـون الـلـجـنـة من سـبـعـة (7) أعـضـاء من
بينهم الرئيس.

حتــدد الـقــائـمـة االســمـيــة ألعـضـاء الــلـجــنـة ورئـيــسـهـا
بقرار من الوزير اGكلف بالثقافة.

يـعــX أعـضـاء الــلـجـنـة Gــدة  سـنـتـX (2) غــيـر  قــابــلـة
للتجديد خالل السنتX اللتX تليانهما.

Xــــادّة ة 3 :  : يــــتـم اخـــتــــيــــار أعــــضــــاء الــــلــــجـــنــــة مـن بـــGــــاداGا
اGهـنيـX في عالـم السـينـما والـسمـعي البـصري واخلـبراء
والــــشــــخــــصــــيــــات اGــــشــــهــــود لــــهـم بــــالــــكــــفــــاءة في اGــــيــــدان

السينمائي والتاريخ والفنون واآلداب.  
�ـكن الـلـجــنـة أن تـسـتـعـX بـأي شـخص أو هـيـئـة من
شــأنــهــمــاt بــحــكـم  الــكـفــاءة و/أو االهــتــمــام الــذي يــولــيــانه

للقطاعt أن يساعداها في أشغالها.
الفصل الثالث الفصل الثالث 

اGهاماGهام
اGاداGادّة ة 4 :  : تكلّف اللجـنة �شاهدة األفالم السينمائية

اGوجهة للتوزيع في اجلزائر قبل استغاللها.
اGــاداGــادّة ة 5 :   :  تــقـــوم الــلـــجــنـــة أيــضـــا بــتـــصــنـــيف األفالم
الــســيــنمـائـيـة وفـقــا ألحـكــام اGــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم
13 - 276 اGـــــؤرخ في 20 رمـــــضـــــان عـــــام 1434 اGـــــوافق 29

يـــولـــيــــو ســـنـــة 2013 واGـــتــــعـــلق بـــالـــرخـص والـــتـــأشـــيـــرات
السينمائية.

اGــاداGــادّة ة 6 :  :  ال �ــكـن أن حتــصل عـــلى الــرأي بــاGـــوافــقــة
من اللـجـنـة األفالم السـيـنمـائـية الـتي تـسيء  إلى األديان
أو ثورة الـتحريـر الوطني ورمـوزها وتاريـخها أو تـمجد
االستعـمــار أو حتـرض على الكـراهيـة والعنف والـتمـييز
الــعـنـصـري وتــتـضـمن اGــسـاس بـالــنـظـام الــعـام أو الـوحـدة

الوطنية أو حسن اآلداب.
اGـاداGـادّة ة 7 :  :  تـدلي الــلـــجـنــة بــعـــد الـــمـداولـــةt بــرأيـــهـا

كما يأتي :
tوافقةGا -
- الرفض.

اGـاداGـادّة ة 8  :    :  يـجب أن يـبلـغ منح الـتـأشـيرة أو رفـضـها
من الـوزيـر اGـكـلف بـالـثـقـافـة  إلى اGـوزع في أجل أقـصاه
ستون (60)  يوما ابتـداء من تاريخ إيداع طلب التأشيرة

من طرف اGعنيt  اGثبت بوصل.
الفصل الرابع الفصل الرابع 
 سير اللجنة  سير اللجنة 

اGـاداGـادّة ة 9 :  : يــلــزم أعـضــاء الــلـجــنــة بـاالحــتــفـاظ بــســريـة
مداوالتهمt  ويجب أال تـكون لهم عالقة عضوية أو مصالح
مـباشرة أو غيـر مباشرة مع مـؤسسة توزيع الـفيلم محل

اGشاهدة.
اGـاداGـادّة ة 10 :   :  تـعــد الـلــجـنـة نــظـامـهــا الـداخــلي وتـصـادق
عـلـيه ثم تـعرضـه على الـوزيـر اGـكـلف بالـثـقـافـة للـمـوافـقة

عليه.
يحدد النظام الداخليt على اخلصوصt ما يأتي :

tكيفيات مشاهدة األفالم السينمائية -
tدورية االجتماعات -

tناقشاتGنظام ا -
t قواعد النصاب القانوني -

tداوالتGقواعد ا -
t عايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنةGا -

- الـــقــواعـــد الــتـــأديـــبــيـــة اGــتـــعـــلــقـــة بــاالنـــضـــبــاط في
االجتماعات. 

يـتـولـى الـرئـيس تـنـسـيق نـشـاطـات الـلـجـنـة ويـسـهـر
عـــلى تـــطــبـــيق الـــنــظـــام الــداخـــلي ويـــشــرف عـــلى حتــضـــيــر

اجللسات ويوجه اGناقشات.
اGــــاداGــــادّة ة 11  :   : تــــتــــولى اGــــديــــريــــة اGــــركــــزيــــة اGــــكــــلــــفــــة

بالسينما  بوزارة الثقافة أمانة اللجنة. 
اGــــاداGــــادّة ة 12  :   :  يــــودع اGــــوزع طــــلـــــبــــات احلــــصــــول عــــلى
تـــأشــيـــرة اســتـــغالل األفالم الـــســيـــنــمـــائــيـــة لــدى اGـــديــريــة
اGـــركــزيــة اGــكــلــفــة بــالــســيــنــمــا بــوزارة الــثــقــافــةt ويــرفق

الطلب �ا يأتي : 
- نـــــــســــــخــــــة من الــــــفــــــيـــــلـم عـــــلـى دعـــــيــــــمـــــة الــــــعـــــرض

 tالسينمائي 35  أو على دعيمة مناسبة
- نــــســـخـــة من الــــعـــقـــود اGـــبـــرمــــة بـــغـــرض تـــوزيع أو

tاستغالل الفيلم
- نـــــســـــخـــــة مـن الـــــقـــــانـــــون األســـــاسي لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــة

tالسينمائية
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- إثــبــاتـــات حــيــازة الـــرخص اGــنـــصــوص عــلـــيــهــا في
الــقــانـون رقم 11-03 اGـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432

اGوافق 17 فبراير سنة 2011      واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 13 :   :  تسجل اGديرية اGـكلفة بالسـينما طلبات
احلصول على تـأشيرة االستغالل حسب الترتيب الزمني

لورودها في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه. 

وتسلم للمودع وصل إيداع.

اGاداGادّة ة 14 :  : تـعرض اGـديريـة اGكـلـفة بـالسـينـما األفالم
الــسـيــنـمــائــيـة عــلى  الــلـجــنــة Gـشــاهـدتــهــا وفـقــا لـلــتــرتـيب

الزمني إليداعها.

وتــــضع ســــجـل اســـتــــقــــبــــال طــــلــــبــــات احلـــصــــول عــــلى
تأشـيرة استـغالل األفالم في متنـاول اللجـنة التي �ـكنها

االطالع عليه في أي وقت وخصوصا عند تسلم اGلفات.

اGــاداGــادّة ة 15 :   :  تـــكــلـف أمــانـــة الـــلـــجــنـــة بـــإعالم أصـــحــاب
الــطـلـب بـالــرد اخملــصص لـطــلــبـهم عـن طـريق الــبــريـد خالل

ثمانية (8) أيام من أيام العمل التي تلي قرار اللجنة.

�ـكن أصـحاب الـطـلبt في حـالة الـرفض تـقـد¦ طعن
لــدى الــوزيــر اGـكــلف بــالــثــقــافــة في أجل عــشـرة (10) أيـام

ابتداء  من تاريخ تبليغ الرفض.

في حـالـة  مـا إذا ارتـأى الـوزيـر اGـكـلف بـالـثـقـافة أن
هذا الـطـعن مـبررt فـإنه �ـكن أن يطـلب من الـلجـنـة إعادة

دراسة اGلف.

اGـاداGـادّة ة 16 :  : يــرسل مـحــضــر مـداوالت الــلـجــنــة مـوقــعـا
من رئيسها إلى الوزير اGكلف بالثقافة. 

يـــــدون مــــحــــضـــــر اGــــداوالت فـي ســــجل خـــــاص مــــرقم
ومــؤشــر عــلـيـه. و يــجب أالّ يــحــتـوي هــذا الــســجل عــلى أي

تشطيب أو إضافات.

اGاداGادّة ة 17 :  : يـجب أن يعاد تـصدير كل فـيلم سيـنمائي
مـسـتـورد لم يـحـصل عـلـى تـأشـيـرة االسـتـغالل إلى اخلـارج

على نفقة اGستورد.

اGاداGادّة ة 18 :  : ال �كن عرض األفالم اGـنتجة محليا التي
كانت محل رفض نهائي داخل التراب الوطني. 

الفصل اخلامس الفصل اخلامس 

تعويضات أعضاء اللجنةتعويضات أعضاء اللجنة

اGـاداGـادّة ة 19 :  : يـســتـفـيـد أعــضـاء الـلــجـنـة من تــعـويـضـات
حسب السلّم اآلتي : 

- 4000 دج عن مشاهدة فـيلم سينمائي طويل تفوق
tمدته ساعة (1) واحدة

- 2000 دج  عـن مـــشـــاهـــدة شـــريـط قـــصـــيـــر ال تـــفـــوق
مدته ساعة (1) واحدة.

يـــســــتــــفـــيــــد رئــــيس الــــلــــجـــنــــةt زيــــادة عـــلـى ذلكt من
تـعـويض جزافي قـدره ألف ديـنار (1000 دج) عن كل فـيلم

تمت مشاهدته.
وتـــدفع هــــذه الـــتــــعـــويــــضـــات عـــلـى أســـاس مــــحـــاضـــر

مداوالت. 
حتدد كيفيـات منح هذه التعويضات بقرار مشترك

بX الوزير اGكلف بالثقافة والوزير اGكلف باGالية.
20 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 29

يوليو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 13 -  - 278 مــؤرخ في  مــؤرخ في 20 رمــضــان رمــضــان
عــــام عــــام 1434 اGــــوافـق  اGــــوافـق 29 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة t2013  يــــحــــددt  يــــحــــدد
كيفيات تسليم البطاقة اGهنية للسينما وسحبها.كيفيات تسليم البطاقة اGهنية للسينما وسحبها.

ــــــــــــــــــــ
tإنّ الوزير األول

tبناء  على تقرير وزيرة الثقافة  -
- وبـــنــاء  عــلى الـــدســتــورt ال ســيـــمــا اGــادتــان 85 - 3

tو125  (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 03 اGــؤرخ في 14
ربــــيـع األول عــــام 1432 اGـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011

tادة 12 منهGال سيما ا tتعلق بالسينماGوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 325
اGـؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 ســبــتـمــبـر ســنـة

tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

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

اGاداGادّة األولى  : ة األولى  : تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 12 من الـقانون
رقم 11 - 03 اGـؤرخ  في 14 ربـيع األول عام 1432 اGـوافق
17 فــبـرايــر ســنـة 2011 واGـتــعــلق بــالـســيــنــمـاt يــهــدف هـذا

اGـرســوم  إلى حتـديــد كـيـفــيـات تــسـلـيم  الــبـطــاقـة اGـهــنـيـة
للسينما وسحبها.
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اGــاداGــادّة ة 2  :   : كـل شـــخص �ـــارس نـــشــاطـــا ســـيـــنـــمـــائـــيــا
يـشـكل أهم مـصـدر دخـلـه وتـتـوفـر فـيه الـشـروط اGـطـلـوبـة
في هـذا اGرسومt له احلق في احلـصول على بـطاقة مـهنية
للـسيـنـما يـسلـمه إيـاها الـوزير اGـكـلف بالـثقـافـة بعـد أخذ

رأي جلنة البطاقة اGهنية. 

اGـاداGـادّة ة 3  :   : حتدث لـدى الـوزيـر اGكـلف بـالـثـقافـة جلـنة
تـكلف  بـدراسة طـلبـات تسـليم الـبطاقـة اGهـنيـة للـسيـنما

والبت فيهاt وتدعى في صلب النص "اللجنة ". 

اGاداGادّة ة 4  :   :  تتشكل اللجنة كما يأتي:

tرئيسا tكلف بالثقافةGثل الوزير ا� -

- مـــديــــر اGـــركـــز الــــوطـــنـي لـــلــــســـيــــنـــمــــا والـــســــمـــعي
tعضوا tالبصري

tعضوا tXالسينمائي XنتجGثل عن ا� -

tعضوا tؤسسة العمومية للتلفزيونGثل عن ا� -

- أربـعـة (4) �ـثـلــX عن مـهـنــيي الـسـيـنــمـا ( مـخـرج
ومـــــوزع  ومــــســــتـــــغل قـــــاعــــة عـــــرض  وتــــقــــنـي في شـــــعــــبــــة

السينما)t  أعضاء.

اGــاداGــادّة ة 5  :    :  يـــتــرتب عــلـى تــســلــيـم الــبــطــاقـــة اGــهــنــيــة
لـلـسـينـمـا دفع حق تـسـجيـل  يحـدد مـبـلغـه بقـرار مـشـترك

بX وزير الثقافة  ووزير اGالية.

اGـاداGـادّة ة 6  :   : تــعــد الــلــجـنــة نــظــامـهــا الــداخــلي وتــصـادق
عليه وتعرضه على وزير الثقافة للموافقة عليه. 

اGاداGادّة ة 7  :   : تتولى اGديريـة اGكلفة بالـسينما  بوزارة
الثقافة أمانة اللجنة. 

اGاداGادّة ة 8  :   : حتـدد قائمة اGـهن والوظائف الـسينـمائية
التي تتطـلب تسلـيم البطـاقة اGهنـية للـسينـما في ملحق

هذا اGرسوم.

اGاداGادّة ة 9  :   : تسلم البطاقة اGهنية للسينما لكل طالب :

tهنيةGأ / يثبت كفاءته ا    

  ب/ يثـبت أنه غيـر محـكوم عـليه بـسبب جـناية أو
 tجنحة ذات صلة بالنشاط السينمائي

  ج / يتمتع بنزاهة مهنية أو جتارية معترف بها.

10  :   : يرسل طـلب مـكـتوب إلى الـوزيـر اGـكلف اGاداGادّة ة 
بالثقافة للحصول على البطاقة اGهنية للسينما.

ويـــجب أن يـــرفق هـــذا الـــطـــلب �ـــلف يـــشــتـــمل عـــلى
الوثائق اآلتية :

tX(2) شمسيتXصورت -
- نـــســـخـــة مـــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من بـــطـــاقـــة الـــتـــعـــريف

tالوطنية
tمستخرج من صحيفة السوابق القضائية -

- نـــســخــة مــصــادق عــلى مــطـــابــقــتــهــا ألصل الــشــهــادة
 t(الديبلوم)

- كـل وثــيـــقــة  مـن شــأنـــهــا إثـــبـــات الــكـــفــاءة اGـــهــنـــيــة
tللطالب

- الــسـوابـق اGـهــنـيــة اGــفـصــلـة الــتي تــتـعــلق بــشـعــبـة
النشاط السينمائي محل طلب البطاقة .

اGاداGادّة ة 11  :   : تـسلم الـبطـاقة اGـهنـية لـلسـينـما في أجل
ثالثـة (3) أشــهـر ابــتــداء من تــاريخ إيــداع الــطـلـب. ويـجب
تــبـــريــر رفض أي طــلـب و�ــكن الـــطــعن فــيـه لــدى الــوزيــر
اGكـلف بـالثـقافـة في أجل شهـر واحد(1) ابـتداء من تاريخ

تبليغ رفض تسليم البطاقة اGهنية.
اGـاداGـادّة ة 12  :   : مـدة صالحيـة الـبـطـاقة اGـهـنـيـة خمس (5)
سـنـواتt و�ــكن جتـديـدهـا بـعــد إعـادة دراسـة مـلف اGـعـني

باألمر.
اGـــــاداGـــــادّة ة 13  :   : �ــــــكـن ســــــحب الــــــبــــــطــــــاقــــــة إذا ثــــــبت أن
صـاحبـهـا قدم تـصريـحا كـاذبا أو فـي حال الـقيـام بتـقصـير

جسيم جتاه واجباته اGهنية.
يـتـخـذ الـسـحب �ـقـرر من الـوزيـر اGـكـلف بـالـثـقـافة
بـنــاء عـلى رأي مــبــرر تـدلي به الــلــجـنــة. و�ـكن أن يــكـون

السحب مؤقتا أو نهائيا حسب جسامة اخلطأ اGرتكب.
اGــاداGــادّة ة 14 :   :  يـــســتـــفــيــد أعـــضــاء الـــلــجــنـــة تــعـــويــضــات

يحدد مبلغها بثالثة آالف دينار(3000 دج)  للجلسة .
يـــســـتــفـــيــد رئـــيس الـــلــجـــنـــةt زيــادة عـــلى ذلكt عالوة

جزافية قدرها ألف دينار(1000 دج) عن كل جلسة.
وتـــدفع هــــذه الـــتــــعـــويــــضـــات عـــلـى أســـاس مــــحـــاضـــر

مداوالت. 
حتـدد كــيـفــيـات مــنح  الـتــعـويــضـات بــقـرار مــشـتـرك

بX الوزير اGكلف بالثقافة والوزير اGكلف باGالية.
اGــاداGــادّة ة 15  :   : يــجب عـــلى مــهـــنــيـي الــســيـــنــمـــا الــتـــقــيــد
بـأحكـام  هذا اGـرسـوم في أجل سنـة واحدة (1)  من تـاريخ
تنصيب جلنة البطاقة اGهنية اGذكورة في اGادة 3 أعاله.
اGـــــاداGـــــادّة ة 16  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 29

يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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اGلحـــــــــــقاGلحـــــــــــق

قائمة اGهن والـوظائف اخملولة حق احلصـول على البطاقةقائمة اGهن والـوظائف اخملولة حق احلصـول على البطاقة
اGهنية للسينمااGهنية للسينما

مـادمـادّة وحيدة :ة وحيدة : يخـول اGهـنيون اGـشتـغلـون في إنتاج
وتـــوزيع واســتـــغالل األفالم الــســـيــنـــمــائــيـــة أو الــســمـــعــيــة
الـبصرية حق احلصـول على البطاقـة اGهنية للـسينما في

اGهن والوظائف التابعة  للشعب اآلتية : 

1 - شعبة اإلخراج : - شعبة اإلخراج :

أ/ اخملرجt ب/ مساعـد أول للمخرجt ج/ مساعد ثان
للمخرجt د/ كاتب خشبة اGسرحt هـ/ مراقب اإلنتاج.

2 - شعبة اإلنتاج : - شعبة اإلنتاج :

أ/  مــنــتـج األفــالمt ب/ مــديــر اإلنــــتــاجt ج/ اGـنــتـج
الـــتـــنـــفـــيــــذيt د/ اGـــنــــتـج الـــشـــريـكt هـ/ مـــعـــــاون مـــديــــر

اخلشبـــةt و/ مساعد اGنتج.

3 - شعبة كتابة السيناريو: - شعبة كتابة السيناريو:

أ/ كـــاتب الــــســـيــــنـــاريـــوt ب/ اGــــقـــتـــبـسt ج/ مـــؤلف
احلوار.

4 - شعبة اإلدارة :  - شعبة اإلدارة : 

tب/ كـــاتـب اإلنــــتــاج tأ/ مــــكــــلـف بـــإدارة اإلنـــتــــاج
ج/ محاسب اإلنتاج.

5 - شعبة التقاط الصور: - شعبة التقاط الصور:

أ/ مــديــر الــتــصــويـرt ب/ مــكــلـف بــالــتــقــاط الــصـور
(مـــصـــور بـــآلـــة الـــكـــامـــيـــرا) t ج/  مـــســـاعـــد أول لـــلـــمـــكـــلف
بــالـــتــقـــاط الــصـــورt د/ مــســـاعــد ثـــان لــلـــمـــكــلف بـــالــتـــقــاط

الصور.

6 - - شعبة التقاط الصوت : شعبة التقاط الصوت : 

tب/ الــعـــامـل الـــكـــهـــربـائي tأ/ مــهـنـــدس الـــصـــوت
tد/ مــازج الـــصـــوت tج/ مـــســــاعــــد الــــقــــائــم بــالــصـــوت

هـ/ مصمم موسيقى الفيلم.

7 - - شعبة اإلدارة الفنية :شعبة اإلدارة الفنية :

 - اGدير الفني. 

8 - - شعبة الديكور : شعبة الديكور : 

tــســاعـد األول لــلــديــكـورGب / ا tأ/ رئـــيس الــديـكــور
ج/ القيم على اللواحقt د/ مصمم الرقص.

9 - - شعبة التركيب :شعبة التركيب :
tب/ مــســـاعـــد الــتــركـــيــب tأ/ رئـيـس الــتــركــيـب

ج / مصمم الضجيج.
: Xشعبة التزي: X10 - - شعبة التزي

tب/ الــــــمـــــزيـــن t (ة) أ/ الـــمــــزيـن (ة) األســاســـي
ج / مصفف الشعر الرئيسي.

11 -  - شعبة الكهرباء واآلليات : شعبة الكهرباء واآلليات : 

أ/ الـــــكــــهـــــربـــــائي الـــــرئـــــيـــــسـيt ب/ اGــــســـــاعـــــد األول
لـلــكــهـربــائيt ج/ اGــاكــيـني الــرئــيـسـيt د / اGـســاعــد األول

للماكينيt هـ/ اGكلف باGولد الكهربائي.
12 - - شعبة تصوير اخلشبة :شعبة تصوير اخلشبة :

أ/ مــصـور خــشــبـة الــتـصــويــرt ب/  مـســؤول خـشــبـة
التصوير .

13 - - شعبة األلبسة :شعبة األلبسة :

أ/ مصمم األلبـسةt ب/ مسؤول األلبسةt ج/ اGكلف
باأللبسة.

14 - -    شعبة التوزيع واالستغالل السينمائي :شعبة التوزيع واالستغالل السينمائي :

tب/ مــســتــغـل قـــاعـــة الـــســيــنــمـا tأ/ مـــوزع األفـالم
ج/ مـــســـتـــغل الـــعــرض الـــســـيـــنــمـــائي اGـــتـــنــقـلt د/ عــارض

األفالم. 
15 - - شعبة التلفزيون :شعبة التلفزيون :

أ / اخملــــرج t ب / مــــهــــنــــــدس الــــصــــوت t ج / مــــديــــر
الـتصـويـرt د / القـائم األسـاسي بالـصـوتt هـ /  مهـنــدس
tز /  الــصـحـفي احملـقق tو / مــصــمـم الــديــكــور tالـرؤيـــة
ح / اGـــركـبt ط / الـــقــــيـم عـــلـى خـــشــــبــــة الـــتــــصــــويـــرt ي /

مسؤول جتهيزات الفيديو. 
16 - شعبة التأثيرات اخلاصة :- شعبة التأثيرات اخلاصة :

أ/ الــقــيم عـــلى تــصــمــيم الــضــجـــيجt ب/  الــقــيم عــلى
اGفرقعات. 

17 - - شعبة مخبر الصور :شعبة مخبر الصور :

- القيم على  مخبر صور الفيلم .

18 -  -  شعبة الكاريكاتير والرسم :شعبة الكاريكاتير والرسم :

t الكاريكاتوري - الرسام -
19 - - شعبة عرض األفالم :شعبة عرض األفالم : 

- عارض األفالم .

20 - شعبة الرسوم اGتحركة :  - شعبة الرسوم اGتحركة :  

- مخرج الرسوم اGتحركة.
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قرارات3 مقررات3آراءقرارات3 مقررات3آراء
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

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

tاليةG1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اGـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

 tالعمومية
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

tالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اGــوافق 8 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2009

الذي يحدد  تعداد مـناصب الشغل وتصنيـفها ومدة العقد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة

tعدّلGا tأو اخلدمات بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : يـعــدّل اجلـدول اGــبـX في اGـادة األولى
من الــقــرار الـوزاري اGــشــتــرك اGـؤرخ في 20 ذي الــقــعـدة
tــذكــور أعالهGـوافق 8 نــوفــمــبــر ســنـة 2009 واGعـام 1430 ا

كما يأتي :

وزارة وزارة الشؤون اخلارجيةالشؤون اخلارجية
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 14 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 26 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة t2013 يـــعـــدt يـــعـــدّل الـــقـــرارل الـــقـــرار
الـــوزاري اGـــشــــتـــرك اGـــؤرخ في الـــوزاري اGـــشــــتـــرك اGـــؤرخ في 20 ذي الـــقــــعـــدة عـــام ذي الـــقــــعـــدة عـــام
1430 اGــــوافق  اGــــوافق 8 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 2009 الــــذي يــــحـــدد الــــذي يــــحـــدد
تـعداد مناصب الـشغل وتصنـيفها ومـدة العقد اخلاصتـعداد مناصب الـشغل وتصنـيفها ومـدة العقد اخلاص
بـاألعـوان الـعامـلـX فـي نـشـاطات احلـفـظ أو الـصـيـانةبـاألعـوان الـعامـلـX فـي نـشـاطات احلـفـظ أو الـصـيـانة

أو اخلدمات بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية.أو اخلدمات بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xإن األم
tووزير الشؤون اخلارجية

tاليةGووزير ا
- �قتـضى اGرسـوم  الرئاسي رقم 02 - 403 اGؤرخ
في 21 رمــــضــــان عــام 1423 اGـــوافق 26 نــــوفــــمـــبـــر ســـنـــة
2002 الـــــــــذي يـــــــــحـــــــــــدد صــالحــــــــــيـــــــــــات وزارة الـــــــــشــــــــــؤون

tاخلـارجـية
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 308
اGــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اGــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان
اGـــتــعــاقــدين وحــقــوقـــهم وواجــبــاتــهم والـــعــنــاصــر اGــشــكــلــة
لـرواتــبـهـم والـقــواعـد اGــتـعــلـقــة بـتــسـيــيـرهم وكــذا الـنــظـام

tادة 8 منهGال سيما ا tطبق عليهمGالتأديبي ا

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

200

219

240

263

288

315

348

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 ) مناصب الشغلمناصب الشغل

77

4

68

21

-
18

-
-
5

-
43

-
13

249

1

2

3

4

5

6

7

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)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

77

4

68

21

-
18

-
-
5

-
43

-
13

249

عون مهني من اGستوى األول
عون خدمة من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عامل مهني من اGستوى الثاني

سائق سيارة من اGستوى الثاني
عون خدمة من اGستوى الثاني

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

عامل مهني من اGستوى الرابع
عون وقاية من اGستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام



26 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2040

4 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434
اGوافق 26 مارس سنة 2013.

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 91 - 313
اGـؤرّخ في 28 صــفـــر عـام 1412 اGـوافق 7 ســبــتـمــبـر ســنـة
1991 الذي يحدّد إجـراءات احملاسبة التي �سكها اآلمرون

tبالصرف واحملـاسبـون العموميون وكيفياتها ومحتواها
tتمّـمGعـدّل واGا

- و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 92  - 414
اGــــــــؤرّخ في 19 جـــــــمـــــــــادى األولى عــــــــام 1413 اGــــــــوافـق 14
نــوفــمــبـــر ســنـــة 1992 واGــتــعــلق بـــالـــرقـــابـــــة الــســابــقـــــة

tتمّـمGعدّل واGا tللنفقــات الـتي يلتـزم بها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اGؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اGوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

tعدّلGا tاحمللية
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 98 - 227
اGــــؤرّخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سنة 1998 واGتعلّــق بنـفقــات الدولــة للـتجهـــيزt اGعـدّل

tادّة 21 منهGال سيّما ا tتمّـمGوا
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 11 - 75 اGؤرّخ
في 13 ربـــيع األوّل عـــام 1432 اGــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـذي يـحدّد صـالحيـات اGـصـالح اخلـارجـية لـلـمـديـرية

tالعامة للميزانية وتنظيمها وسيرها
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 21 من اGـرسوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 98 - 227 اGــؤرّخ في 19 ربـــيع األول عــام
1419 اGــوافق 13 يـــولــيــو ســنــة 1998 واGــتــعـــلّـق بــنــفــقـــات

الدولــة للـتـجهــيزt اGـعدّل واGـتـمّمt يهـدف هذا الـقرار إلى
حتــديـد مــعــايـيــر تــخـصــيص مــوارد اGــيـزانــيــة لـلــمــشـاريع
أوالـــبـــرامـج اGــقـــتـــرحـــة بـــعـــنـــوان مـــخـــطـــطـــات الـــبـــلـــديــات

للتنمية.
اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــحــدّد ويـبــلـغ الــوزيــر اGـكــلّف بــاGـيــزانــيـة
بـعد استشارة الـوزير اGكلّف بـاجلماعات احملـلـيةt رخصـة
tبــرنـامج شـامـلـة بـعـنــوان مـخـطـطـات الـبـلــديـات لـلـتـنـمـيـة
حــسب الــواليــــةt آخـــذا بــعـــX االعــتــبــار عــلـى اخلــصـــوص
عـــدد ســـكــــان الـــواليـــة وعـــدد الـــبـــلــــديـــات وعـــدد الـــبـــلـــديـــات
الــواجـب تــرقــيــتــهــا وكــذا مــســـتــوى اعــتــمــادات اGــيــزانــيــة

اخملصصـة سابقا.
3 :  : تـــخـــضـع اGـــشــــاريع أو الـــبــــرامج الـــتــــابـــعـــة اGــاداGــادّة ة 
خملـطـطـات الـبلـديـات لـلـتـنـمـيـة ألحكـام اGـرسـوم الـتّـنـفـيذيّ
رقم 98 - 227 اGؤرّخ في 19 ربيع األول عام 1419 اGوافق
tـذكــور أعالهGـعدّل والــمــتــمـّم واGا t1998 13 يـولـيـو سـنـة

ال ســــيّــــمـــــا بــــخــــصــــوص نــــضج اGــــشــــروعt وكــــذا مــــعــــايــــيــــر
تخصيص اGوارد اGيزانية احملددة �وجب هذا القرار.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزارة اAاليوزارة اAاليّة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 10 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1434 اGـوافق  اGـوافق 21 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة t2013 يـحـدt يـحـدّد مـعـايـيـرد مـعـايـيـر

تـخـصـيص مــوارد اGـيـزانـيـة لـلــمـشـاريع أو الـبـرامجتـخـصـيص مــوارد اGـيـزانـيـة لـلــمـشـاريع أو الـبـرامج
اGقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية.اGقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

tاليةGووزير ا
- �ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84 - 17 اGـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلّق

tتمّمGعدّل واGا tالـيّةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اGــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلّق

tتمّمGعدّل واGا tباحملاسبة العمومية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اGـؤرّخ في 19 صـفـر
عـام 1416 اGـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واGـتـعـلّق �ـجـلس

tتمّمGعدّل واGا tاحملاسبة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اGــــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اGـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

tستدامةGتعلّق بتهيئة اإلقليم وتنميته اGوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اGــــؤرّخ في 20
رجـب عـــــــام 1432 اGــــــــوافــق 22 يــــــــــونــــــــيــــــــــو ســــــــنــــــــة 2011

tتعلّــق بالبلديـةGوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اGــــؤرّخ في 28
ربــــيـع األوّل عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلّق بالواليـةGوا
- و�ــقـــتــضى اGـــرســوم رقم 73 - 136 اGــؤرّخ في 10
رجـب عـــام 1393 اGــــوافق 9 غــــشت ســــنــــة 1973 واGــــتــــعــــلّق
بـــشـــــروط تـــســيـــيـــر وتـــنـــفــــيـــذ مــخـــطـــطـــــات الـــبـــلـــديــــات

tاخلـاصــة بالتنمـية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
مراد مدلسيمراد مدلسي
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اGــاداGــادّة ة 4 :  : فــيـــمـــا يــخـص الــتـــزويـــد بــاGـــيـــاه الــصـــاحلــة
للشرب والتطهير :

tياه الصاحلة للشربGنسبة التوصيل با -
tياهGالقدرة على حشد موارد ا -

- نسبة التوصيل بشبكة التطهير.

اGاداGادّة ة 5 :  : فيما يخص الطرق واGسارات :
tساراتGطول الطرق وا -

- حالة الشبكات.

اGاداGادّة ة 6 :  : فيما يخص التهيئة احلضرية والبيئة :
tالعجز في اإلنارة العمومية -

tالعجز في تهيئة الطرق -
- الــــقـــدرة واحلــــالــــة اGـــاديــــة لـــلــــحـــدائـق الـــعــــمـــومــــيـــة

واGساحات اخلضراء.

اGــــاداGــــادّة ة 7 :  : فــــيـــــمـــــا يــــخـص الـــــتـــــربـــــــيـــــة والـــــتــــكــــــوين
والصحــة والنظافـة :

tعدد وحالة قاعات التعليم االبتدائي -
tعدد وحالة قاعات العالج -

- نسـبـة االستـغالل والقـدرات االسـتيـعابـيـة لقـاعات
tالتعلـيم االبتدائي

-نــــســــبـــــة االســــتـــغـالل والــــقــــــدرات االســـتــــيــــعــــابــــيـــة
لقـاعـات العالج.

اGـــــاداGـــــادّة ة 8 :  : فـــــيـــــمـــــا يـــــخـص الـــــشـــــبـــــــاب والـــــريـــــاضـــــــة
والثقافـة والترفـيه :

tعدد وقدرة استيعاب فضاءات اللعب -
tعدد مخيمات الشباب -

- عدد مساحات الرياضات اجلوارية.

اGـاداGـادّة ة 9 :  : فــيـمــا يـخص اGــبـانـي الـبـلــديـة واالســتـغالل
البلدي اGباشر في اGناطق الواجب ترقيتها :

t(لحقات اإلداريةGا) باني البلديةGحالة ا -
- القدرة االستيعابية Gباني البلدية.

اGــــــاداGــــــادّة ة 10 :  : فــــــيـــــــمــــــا يــــــخـص الــــــبــــــريـــــــد واGــــــواصالت
واألسواق اجلواريـة :

tعدد وحالة مكاتب البريد -
tالكثافة البريدية -

- عدد األسواق اجلوارية.

اGـاداGـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 10 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اGوافق 21 فبراير سنة 2013.

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¦ جوديكر¦ جودي

وزير وزير الداخليةالداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 25 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1434 اGــوافق  اGــوافق 6 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــة t2013 يـــتـــضـــمن إنـــهـــاءt يـــتـــضـــمن إنـــهـــاء

انـتداب ضـابط شـرطة قـضـائيـة تـابع لوزارة الـدفاعانـتداب ضـابط شـرطة قـضـائيـة تـابع لوزارة الـدفاع
الوطني لدى الديوان اGركزي لقمع الفساد.الوطني لدى الديوان اGركزي لقمع الفساد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في 25 جـمادى
الثانية عام 1434 اGوافق 6 مايو سنة 2013 ينهىt ابتداء
من 31 مـــــايــــو ســـــنــــة t2013 انـــــتــــداب الـــــســـــيــــد عـــــز الــــدين
مـــرايــحـيt ضــابط الـــشــرطـــة الـــقــضـــائــيـــةt الــتـــابع لــوزارة

الدفاع الوطني لدى الديوان اGركزي لقمع الفساد.

وزارة الطاقة واAناجموزارة الطاقة واAناجم
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 25  صـــفـــر عــــام  صـــفـــر عــــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 8  يـــنـــايـــر  يـــنـــايـــر
ســنــة ســنــة t2013 يـــعــدt يـــعــدّل الــقــرار اGــؤرل الــقــرار اGــؤرّخ في خ في 10 رمــضــان رمــضــان
عـام عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 29 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة 2012 الـذي يـحد الـذي يـحدّد
تــشـكـيـلـــة الـلـجـنـــة الـقـطـاعـــيـة لـلـصــفـقــات لــوزارةتــشـكـيـلـــة الـلـجـنـــة الـقـطـاعـــيـة لـلـصــفـقــات لــوزارة

الطاقـة واGناجم.الطاقـة واGناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــرار مــــــــؤرّخ في 25 صــــــــفـــــــــر عـــــــــام 1434
اGـوافق 8 يـنـايــر سـنـة t2013 يـعـدّل الــقـرار اGـؤرّخ في 10
رمـــضـــان عـــام 1433 اGــوافق 29 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2012 الــذي
يحدّد تشكيلة الـلجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة

واGناجمt كما يأتي :

"- ................... (بدون تغيير) ....................
- فــضـيــلــة حــجــوجt �ـثــلــة الــوزيــر اGـكــلّف بــاGــالــيـة

tعضوا t(ديرية العامة للمحاسبةGا)
- مر¦ عونt �ثلـة الوزير اGكلّف باGالية (اGديرية

العامة للمحاسبة)t مستخلفة.
............... (الباقي بدون تغيير) ................".
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قـرار مؤرقـرار مؤرّخ  في خ  في 13 جـمـادى الـثـانـيـة عام  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 24
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة t2013 يــحــدد تــعـــريــفــة نـــقل احملــروقــاتt يــحــدد تــعـــريــفــة نـــقل احملــروقــات
بــواســـطــة األنــابـــيب حــسب كـل مــنــطــقـــة وحــسب كلبــواســـطــة األنــابـــيب حــسب كـل مــنــطــقـــة وحــسب كل

سائل.سائل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tناجمGإنّ وزير الطّاقة وا
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 266
اGؤرخ في 27  شعبان عام  1428 اGوافق  9 سبـتمبر سنة

tناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا 

- و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 10 - 182 
اGؤرخ في   أول شعبان عام 1431 اGوافق  13 يوليو سنة
2010 واGــــتــــضــــمن تــــعــــريــــفــــة نــــقل احملــــروقــــات بــــواســــطــــة

األنـابـيب ومنـهـجـيـة حـسـابـها حـسب كل مـنـطـقـةt ال سـيـما
tادة 17 منهGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 17 من اGـرسوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 10 - 182  اGــؤرخ في   أول شــعـــبــان عــام
1431 اGـوافق  13 يــولــيــو ســنـة 2010 واGــتـضــمـن تــعــريــفـة

نــقـل احملـروقــات بــواســطــة األنــابــيب ومــنـهــجــيــة حــســابــهـا
حسب كل منطقـةt يهدف هذا القرار إلى حتـديد تعريفات
نـــقل احملـــروقـــات بــواســـطـــة األنــابـــيب حـــسب كـل مــنـــطـــقــة

وحسب كل سائل.
اGـاداGـادّة ة 2 : تـخص تــعـريــفـات الــنـقل الــسـوائـل اآلتـيـة :
البترول اخلام وسـوائل الغاز الطبيعي وغازات البترول

اGميع والغاز الطبيعي.
اGــاداGــادّة ة 3 : حتـــدد تـــعــريـــفــة نـــقل احملـــروقـــات بــواســـطــة
األنــابــيبt حــسب كل مــنــطــقــة وحـسـب كل ســائل بــعــنـوان

سنة t2013 كما يأتي :
منطقة الشمال :منطقة الشمال :

أ) أنــــظــــمـــــة نــــقـل الــــبــــتـــــرول اخلــــام وســــوائـل الــــغــــاز
الـــطــبــيــعـي بــواســطــة األنــابـــيب الــتي تـــقع مــا بــX حــوض

احلمراء والساحل :

البتـرول اخلــام
سوائل الغاز الطبيعي

791 دج/ ط م

973 دج/ ط م

ب) أنــــظــــمـــــة نــــقل غـــــاز الــــبــــتــــرول اGــــمـــــيّع والــــغــــاز
الـطبـيعي بـواسـطة األنـابيب الـتي تـقع في جنـوب حاسي

الـرمـل :

ب) أنـــظـــمـــة نـــقـل غـــاز الـــبـــتـــرول اGــــمـــيّع بـــواســـطـــة
األنابيب التي تقــع ما بX حاسي الرمـل والساحـل :

1266 دج/ ط مغاز البترول اGميّع

ج) أنـظـمـة نـقل الـغـاز الــطـبـيـعي بـواسـطـة األنـابـيب
الـتي تـقع مــا بـX حـاسـي الـرمل والـســاحل أو أحـد احلـدود

األرضية :

974 دج/ ألف قياسي م3الغاز الطبيعي

منطقة اجلنوب :منطقة اجلنوب :
أ) أنــــظــــمـــــة نــــقـل الــــبــــتـــــرول اخلــــام وســــوائـل الــــغــــاز
الـــطـــبــيـــعي بـــواســـطــــة األنــــابـــيب الـــتي تـــقـع في جـــنــوب

حوض احلمراء:

البتـرول اخلــام
سوائل الغاز الطبيعي

357 دج/ ط م

234 دج/ ط م

غاز البترول اGميّع
الغاز الطبيعي

616 دج/ ط م

561 دج/ ألف قياسي م3

اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـشـمل تـعـريـفـات النـقـل احملددة فـي اGادّة 3
أعاله جميع الرسوم.

اGـاداGـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 24 أبريل سنة 2013.

يوسف يوسفييوسف يوسفي

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اAستشفياتوإصالح اAستشفيات

قـرار وزاري مرار وزاري مـشــــتـرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 6 ج جـمــــادى الادى الـثـانانـيـة عة عـامام
1434 اG اGــــــــوافق وافق 17 أب أبــــــريل سريل ســــــنــــــة ة t t2013 يـــحــــدد تـــعـــداديـــحــــدد تـــعـــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
بـاألعـوان الـعامـلـX فـي نـشـاطات احلـفـظ أوالـصـيـانةبـاألعـوان الـعامـلـX فـي نـشـاطات احلـفـظ أوالـصـيـانة
أواخلـدمات بـعـنـوان اGدرسـة الـوطـنيـة لـلمـنـاجـمنتأواخلـدمات بـعـنـوان اGدرسـة الـوطـنيـة لـلمـنـاجـمنت

وإدارة الصحةوإدارة الصحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xإن األم
tاليةGووزير ا

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

tادة 8 منهGال سيما ا tطبق عليهمGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

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

tالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 162
اGؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اGوافق 2 مايو سنة
tـدرســة الـوطـنــيـة لــلـصــحـة الــعـمــومـيـةGـتــعـلق بــاG2009 وا

tتمّمGعدّل واGا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اGــؤرخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اGــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سنة 2011 الـذي يحدد صالحـيات وزير  الـصحة والـسكان

tستشفياتGوإصالح ا

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

tالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 8 من اGـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اGـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واGذكـور أعالهt يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اGـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيــانــة أو اخلــدمــات وتــصــنــيــفــهــاt وكــذا مــدة الــعــقـد
اخلــــاص بــــاألعــــوان الــــعــــامـــلــــX لــــدى اGــــدرســــة الــــوطــــنــــيـــة

للمناجمنت وإدارة الصحةt طبقا للجدول أدناه :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

75

5

80

200

288

1

5

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)

-
-
-

-
-
-

32

-

32

43

5

48

عامل مهني من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

اGاداGادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 6 جمادى الثانية عام 1434 اGوافق 17 أبريل سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اGستشفياتاGستشفيات

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¦ جوديكر¦ جودي
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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 اGاليةوزير اGالية
كر¦ جوديكر¦ جودي

قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 2 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1434
اGاGـوافق وافق 12  م  مـايايــــو سو ســــنـة ة t  t2013  يــحـدد عــدد اGــنـاصبيــحـدد عــدد اGــنـاصب

العليا ألسالك شبه الطبيX للصحة العموميةالعليا ألسالك شبه الطبيX للصحة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 tالعام للحكومة Xإن األم
 tاليةGووزير ا

tستشفياتGووزير  الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

tؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 465
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اGـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

tتممGا tتخصصة وتنظيمها وسيرهاGا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 467
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـــذي يــحـــدد قــواعــد إنـــشــاء اGـــراكــز االســتـــشــفـــائــيــة

tتممGا tاجلامعية وتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 140
اGــــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اGــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة 2007 واGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء اGـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة
االسـتـشـفـائـيـة واGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

tتممGعدّل واGا tوتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 11 - 121
اGـؤرّخ في 15  ربـيع الــثـاني عـام 1432 اGـوافق 20 مـارس
XوظفGتضمن الـقانون األساسي اخلـاص باGسنة 2011 وا
اGـــــنــــــتـــــمــــــX ألسالك شـــــــبــه الــــــطـــــــبــــــيـــــــيـن لــــــلــــــصـــــــحــــــة

tادة 239 منهGال سيما ا tالعـمـومـيـة
- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـــــادة األولى :اGـــــادة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اGـــــادة 239 من
اGــرســوم الـــتّــنـــفــيــذيّ رقم 11 - 121 اGــؤرّخ في 15  ربــيع
الــثــاني عـام 1432 اGــوافق 20 مــارس ســنـة 2011 واGــذكــور
Xــنـاصب الـعـلــيـا ألسالك شـبه الــطـبـيـGيـحـدد عـدد ا tأعـاله

للصحة العمومية وفقا للملحق اGرفق بهذا القرار.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 12
مايو سنة 2013.

وزير الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اGستشفياتاGستشفيات

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

اGالحظةاGالحظةاGنصب العالياGنصب العالي

لكل مصلحة
لكل وحدة

لكل مصلحة
لكل وحدة

لكل مصلحة
لكل وحدة

لكل مؤسسة

منسق النشاطات شبه الطبية
إطار شبه طبي

منسق النشاطات شبه الطبية
إطار شبه طبي

منسق النشاطات شبه الطبية
إطار شبه طبي

منسق النشاطات شبه الطبية

اGؤسسةاGؤسسة

اGـــــــــــــــــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــــــــــــــــز
االســـــتـــــشـــــفـــــائـــــيـــــة

اجلامعية

اGلحقاGلحق

الشعبةالشعبة

العالج

إعــــــــــادة الــــــــــتـــــــــأهــــــــــيل
وإعادة التكييف
الطبية التقنية

الـطـبـيـة االجـتـمـاعـية

العددالعدد

1

1

1

1

1

1

3



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 40 26 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـ

4 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

اGالحظةاGالحظةاGنصب العالياGنصب العالي

لكل مصلحة
لكل وحدة

لكل مصلحة
لكل وحدة

لكل مصلحة
لكل وحدة

لكل مؤسسة

لكل مصلحة
لكل وحدة

لكل مصلحة
لكل وحدة

لكل مصلحة
لكل وحدة

لكل مؤسسة

لكل عيادة متعددة اخلدمات
لكل عيادة متعددة اخلدمات

لكل مصلحة
لـــكل عـــيـــادة مــتـــعـــددة اخلـــدمــات
الـــــتـي تــــــشـــــتــــــغل 24/24 ســــــاعـــــة

وتضمن االستعجاالت

لـكل مؤسـسـة عـمـوميـة لـلـصـحة
اجلوارية صنف "أ" و"ب"

لـكل مؤسـسـة عـمـوميـة لـلـصـحة
اجلوارية صنف "ج" و"د"

منسق النشاطات شبه الطبية
إطار شبه طبي

منسق النشاطات شبه الطبية
إطار شبه طبي

منسق النشاطات شبه الطبية
إطار شبه طبي

منسق النشاطات شبه الطبية

منسق النشاطات شبه الطبية
إطار شبه طبي

منسق النشاطات شبه الطبية
إطار شبه طبي

منسق النشاطات شبه الطبية
إطار شبه طبي

منسق النشاطات شبه الطبية

منسق النشاطات شبه الطبية
إطار شبه طبي

إطار شبه طبي

إطار شبه طبي

اGؤسسةاGؤسسة

اGـــــــــــــــؤســـــــــــــــســــــــــــــات
االســـــتـــــشـــــفـــــائـــــيـــــة

اGتخصصة

اGـــــــــــــــؤســـــــــــــــســــــــــــــات
الـــــــــعــــــــــمــــــــــومــــــــــيـــــــــة

االستشفائية

اGـــــــــــــــؤســـــــــــــــســــــــــــــات
العمـومية لـلصحة

اجلوارية

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

الشعبةالشعبة

العالج

إعــــــــــادة الــــــــــتـــــــــأهــــــــــيل
وإعادة التكييف

الطبية التقنية

الطبية االجتماعية

العالج

إعــــــــــادة الــــــــــتـــــــــأهــــــــــيل
وإعادة التكييف

الطبية التقنية

الطبية االجتماعية

العالج

الطبية التقنية

العددالعدد

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

4

2

قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 2 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1434
اGاGـوافق وافق 12  م  مـايايــــو سو ســــنـة ة t  t2013  يــحـدد عــدد اGــنـاصبيــحـدد عــدد اGــنـاصب

العليا لسلك القابالت في الصحة العموميةالعليا لسلك القابالت في الصحة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 tالعام للحكومة Xإن األم
 tاليةGووزير ا

tستشفياتGووزير  الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

tؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 465
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اGـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

tتممGا tتخصصة وتنظيمها وسيرهاGا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 467
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـــذي يــحـــدد قــواعــد إنـــشــاء اGـــراكــز االســتـــشــفـــائــيــة

tتممGا tاجلامعية وتنظيمها وسيرها
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- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 140
اGــــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اGــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة 2007 واGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء اGـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة
االسـتـشـفـائـيـة واGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

tتممGعدّل واGا tوتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 11 - 122
اGـؤرّخ في 15  ربـيع الــثـاني عـام 1432 اGـوافق 20 مـارس
ســــــنــــــة 2011 واGــــــتـــــــضــــــمن الــــــقـــــــانــــــون األســــــاسي اخلــــــاص
بـــاGـــوظـــفـــات اGـــنـــتــمـــيـــات لـــســـلك الـــقـــابالت فـي الـــصـــحــة

tادة 32 منهGال سيما ا tالعمومية

- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 32 من اGـرسوم
التّـنفيذيّ رقم 11 - 122 اGؤرّخ في 15  ربيع الـثاني عام 

1432 اGـوافق 20 مـارس سـنة 2011 واGـذكـور أعالهt يـحـدد

عــــدد اGــــنــــاصـب الــــعــــلــــيــــا لــــســــلك الــــقــــابـالت في الــــصــــحــــة
العمومية وفقا للملحق اGرفق بهذا القرار.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 12
مايو سنة 2013.

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 الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اGستشفياتاGستشفيات

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

اGالحظةاGالحظةاGنصب العالياGنصب العالي

لكل مصلحة طب النساء والتوليد

لكل مصلحة  طب النساء والتوليد

لكل مصلحة  طب النساء والتوليد

لكل مصلحة حماية األم والطفل واألمومة

قابلة منسقة

قابلة منسقة

قابلة منسقة

قابلة منسقة

اGؤسسةاGؤسسة

اGراكز االستشفائية اجلامعية

اGؤسسات االستشفائية
اGتخصصة

اGؤسسات العمومية
االستشفائية

اGؤسسات العمومية للصحة
اجلوارية

اGلحقاGلحق

قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 2 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1434
اGاGـوافق وافق 12  م  مـايايــــو سو ســــنـة ة t  t2013  يــحـدد عــدد اGــنـاصبيــحـدد عــدد اGــنـاصب
الـــعـــلـــيـــا ألسـالك األعـــوان الـــطـــبـــيــــX في الـــتـــخـــديـــرالـــعـــلـــيـــا ألسـالك األعـــوان الـــطـــبـــيــــX في الـــتـــخـــديـــر

واإلنعاش للصحة العموميةواإلنعاش للصحة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 tالعام للحكومة Xإن األم
 tاليةGووزير ا

tستشفياتGووزير  الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضان عام 1428 اGوافق 29 سبـتمبـر سنة 2007 

الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي
الــــــــمـــــــنـــــــاصــب الـــــــعـــــــلــــــــيــــــا فـي اGـــــــؤســــــســــــات واإلدارات

tالعمومية

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 465
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اGـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

tتممGا tتخصصة وتنظيمها وسيرهاGا

العدد العدد 

3

3

2

2
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- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 467
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـــذي يــحـــدد قــواعــد إنـــشــاء اGـــراكــز االســتـــشــفـــائــيــة

tتممGا tاجلامعية وتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 140
اGــــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اGــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة 2007 واGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء اGـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة
االسـتـشـفـائـيـة واGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

tتممGعدّل واGا tوتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 11 - 235
اGـؤرّخ في  أول شـعــبـان عـام 1432 اGـوافق 3 يـولـيــو سـنـة
XــوظــفــGــتــضـــمن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاG2011  وا

اGــــنـــــتــــمـــــX ألسالك األعـــــوان الــــطــــبـــــيــــX فـي الــــتـــــخــــديــــر
tادة 33 منهGال سيما ا tواإلنعاش للصحة العمومية

- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 33 من اGـرسوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 11 - 235 اGــؤرّخ في  أول شـــعـــبـــان عـــام
1432 اGـوافق 3 يـولـيــو سـنـة 2011  واGـذكــور أعالهt يـحـدد

عــــدد اGــــنــــاصب الــــعــــلــــيــــا ألسالك األعــــوان الــــطــــبــــيــــX في
الـتــخــديـر واإلنــعــاش لـلــصــحـة الــعـمــومــيـة وفــقــا لـلــمــلـحق

اGرفق بهذا القرار.
اGـاداGـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 12

مايو سنة 2013.
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عـــون طـــبي في الـــتـــخــديـــر واإلنـــعــاش
للصحة العمومية إطار
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االستشفائية
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قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 2 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1434
اGاGـوافق وافق 12  م  مـايايــــو سو ســــنـة ة t  t2013  يــحـدد عــدد اGــنـاصبيــحـدد عــدد اGــنـاصب
العليا ألسالك البيولوجيX في الصحة العموميةالعليا ألسالك البيولوجيX في الصحة العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 tالعام للحكومة Xإن األم
 tاليةGووزير ا

tستشفياتGووزير  الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضان عام 1428 اGوافق 29 سبـتمبـر سنة 2007 

الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي
الــــــــمـــــــنـــــــاصــب الـــــــعـــــــلــــــــيــــــا فـي اGـــــــؤســــــســــــات واإلدارات

tالعمومية

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 465
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اGـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

tتممGا tتخصصة وتنظيمها وسيرهاGا

العدد العدد 
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- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 467
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـــذي يــحـــدد قــواعــد إنـــشــاء اGـــراكــز االســتـــشــفـــائــيــة

tتممGا tاجلامعية وتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 140
اGــــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اGــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة 2007 واGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء اGـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة
االسـتـشـفـائـيـة واGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

tتممGعدّل واGا tوتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 11 - 152
اGــؤرّخ في 29 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اGــوافق 3 أبــريل
XوظفGتضمن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2011 وا
tفي الـصــحـة الـعـمـومـيـة Xألسالك الـبــيـولـوجـيـ XـنـتـمـGا

tادة 41 منهGالسيما ا

- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 41 من اGـرسوم
الـتّـنـفـيـذيّ رقم 11 - 152 اGـؤرّخ في 29 ربـيع الـثـانـي عام
1432 اGــوافق 3 أبــريل ســنــة 2011 واGــذكـــور أعالهt يــحــدد

عـدد اGــنـاصب الــعـلــيـا ألسالك الــبـيــولـوجــيـX في الــصـحـة
tالــعــمــومــيــة �ــنــصب واحــد (1) في كل مــؤســســة صــحــيــة

وفقا للملحق اGرفق بهذا القرار.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 12
مايو سنة 2013.
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