
العدد العدد 48
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 23  ذو القعدة عام ذو القعدة عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 29 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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العمومية لعملية إجناز تمديد ألول خط للترامواي في مدينة قسنطينة.............................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 323 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 اGوافق 26 سبتـمبر سنة r2013 يتضمن الـتصريح باGنفعة
العمومية لعملية إجناز أول خط للترامواي �دينة عنابة..................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 324 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 اGوافق 26 سبتـمبر سنة r2013 يتضمن الـتصريح باGنفعة
العمومية لعملية إجناز أول خط للترامواي في مدينة سطيف...........................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 13 - 325 مـؤرّخ في 20 ذي الــقـعــدة عـام 1434 اGـوافق 26 سـبــتـمــبـر ســنـة r2013 يــعـدل ويــتـمم اGــرسـوم
الــتـنـفـيـذي رقم 10-235 اGـؤرخ في 26 شــوال عـام 1431 اGـوافق 5 أكــتـوبـر سـنـة 2010 الـذي يـحــدد مـســتـويـات اGــسـاعـدة
اGـبـاشرة اGـمـنوحـة من الـدولة القـتنـاء سـكن جمـاعي أو بـناء سـكن ريـفي ومسـتـويات دخل طـالـبي هذه الـسـكنـات وكذا
كيفيات منح هذه اGساعدة............................................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة ا:الـيةوزارة ا:الـية

قـــرار مـــؤرّخ في 14 جـــمـــادى األولـى عــام 1434 اGـــوافق 26  مـــارس ســـنـــة r2013 يــــحـــدّد شـــروط اGـــســـاحـــة واGـــرافق الـــصـــحـــيـــة
والتجهيزات التي يجب توفرها في احملل اGهني للخبير احملاسب ومحافظ احلسابات واحملاسب اGعتمد..................

قرار مؤرّخ في 18 جمادى األولى عام 1434  اGوافق 31 مارس سنـة r 2013 يتضمّن تعيX أعضاء اجمللس الوطني للجباية...

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 8 شــوّال عـام 1433 اGـوافق 26  غـشـت سـنـة r2012 يـتــضـمّن إنــشـاء مــخـبـر اGــعـهــد الــوطـــني
لألراضي اGسقــية وصــرف اGيـاه.................................................................................................................

قـــرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 18 شـعـبـان عـــام 1434 اGـوافــق 27  يـونـيـو سـنة r2013 يـحـدد الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمـدرسـة
الوطنية للغابات.......................................................................................................................................

قــرار مؤرّخ في 19 شعـبان عــام 1433 اGوافــق 9  يولـيـو سنة r2012 يتضـمّن إنشاء جلنـة اخلدمات االجتـماعية عـلى مستوى
اGعهد الوطني للطب البيطـري....................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 2  صفـر عام 1434 اGـوافق 16 ديـسمـبـر سـنــة r2012  يـعـدّل القـــرار اGؤرّخ في 6  صفــر عـام 1432 اGـوافق 11
يناير سنة 2011 واGتضمّن تعيX أعضاء جلنة موادّ الصّحة النباتية ذات االستعمال الفالحي...............................
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قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في أوّل جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اGـوافق 11  أبـريـل سـنة r2013 يـحـدّد عـدد اGـنـاصب الـعـلـيـا
ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للسياحة.................................................................................

19

22

23

24



23 ذو القعدة عام   ذو القعدة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 448
29 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -  - 320 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عــام عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2013 يـــحــددr يـــحــدد
كــيــفــيــات الــلــجــوء إلى الــتــمــويل الــضــروري إلجنــازكــيــفــيــات الــلــجــوء إلى الــتــمــويل الــضــروري إلجنــاز

استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة.استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةGبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

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

rتممGعدل واGا rتضمن القانون التجاريGوا
- و�ـقتـضى اGرسـوم التـشريعي رقم 93-10 اGؤرخ
في 2 ذي احلــــجــــة عـــام 1413 اGــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993

rتممGعدل واGا rنقولةGتعلق ببورصة القيم اGوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اGــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اGــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واGـتـعــلق بـتـطــويـر االسـتــثـمـارr اGــعـدل واGـتـمـمr ال سـيـمـا

rادة 4 مكرر منهGا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اGؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اGـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واGــتـعـلق

rتممGعدل واGا rبالنقد والقرض
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اGــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اGـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واGـتـضـمن قـانون

rادة 58 منهGال سيما ا r2009 الية التكميلي لسنةGا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى :  تـــــطــــبـــــيــــقــــا ألحــــكــــام اGــــادة 4 مــــكــــرر
(الــفــقــرة 7) من األمــر رقم 01-03 اGــؤرخ في أول جــمــادى
الـثـانــيـة عـام 1422 اGـوافق 20 غــشت سـنـة 2001 واGــتـعـلق
بـتطـويـر االسـتثـمـارr اGـعدل واGـتـممr يـهدف هـذا اGـرسوم
إلى حتديـد طرق تمـويل مشـاريع االستثـمارات األجنـبية

اGباشرة أو بالشراكة.

2 : : �ـــكـن وضع مـــســــاهـــمـــة بــــاحلـــســـاب اجلـــاري اGــاداGــادّة ة 
لــــلــــشــــركـــــاء حتت تــــصـــــرف الــــشــــركــــة اGــــنـــــشــــأة في إطــــار
االســتــثـــمــار األجــنـــبي اGــبـــاشــر أو بــالــشـــراكــة وذلك وفق

الشروط اآلتية :
- ال �ــكن أن تــكــون هــذه اGــســاهــمــاتr بــأي حــال من

rاألحوال موضوع مكافأة
- ال �ــــكــن أن يــتـــجــاوز أجــل حتــويـــل مــســاهــمــات
الــــــشــــــركــــــــاء ثــالث (3) ســــــنــــــــواتr ابــــــتـــــــداء مـن تــــــاريخ
اسـتــالم اGـبـالغ فـي احلـسـاب. وبـانـقـضـاء هـذا األجلr فـإنه
يــجب أن حتــوّل هـــذه اGــســاهـــمــات إلى رأســمـــال الــشــركــة

وذلك في ظل احترام التشريع اGعمول به.

3 : : في حالـة الـلجـوء إلى تـمويل مـحـليr �كن  اGاداGادّة ة 
اGـؤسسة اGنشـأة في إطار استثـمار مباشـر أو بالشراكة
أن تسـتـفيـدr طـبـقا لـلـتـشريع اGـعـمول بـهr من الضـمـانات
اGالية اGمنوحة من اGؤسسات اGالية اGتعددة األطراف.
�ـــكـن حتـــويل اGــــنح والـــعـــمـــوالت اGــــســـددة بـــعـــنـــوان

الضمانات اGمنوحةr طبقا للتنظيم اGعمول به.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
26 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -  - 321 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 26 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة r2013 يــتــعـلقr يــتــعـلق
بـإجـراءات اجلـمـركــة اGـبـسـطـة في شـكل تـصـريـحـاتبـإجـراءات اجلـمـركــة اGـبـسـطـة في شـكل تـصـريـحـات

تقديرية أو مبسطة أو إجمالية.تقديرية أو مبسطة أو إجمالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةGبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى  الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اGـــادتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اGــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اGوافق 21  يولـيو سنة 1979 واGتضمن
قانون اجلماركr اGعدّل واGتمّمr ال سيما اGادة 86 مكرر 1

rمنه
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرّخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

rادة 25 منهGال سيما ا r2013 الية لسنةGقانون ا
- و �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 13-312 اGؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-288 اGؤرخ
في 8 ذي احلـجـة عام 1431 اGـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنـة 2010
واGـــتــــعـــلق بــــاألشـــخــــاص اGـــؤهـــلــــX بـــالـــتــــصـــريح اGــــفـــصل

rللبضائع
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-421 اGؤرخ
في 13 مــحــرّم  عــام 1433 اGــوافق 8 ديــســمـــبــر ســنــة 2011
الـذي يــحـدد تـنـظـيم اGـصــالح اخلـارجـيـة لـلــمـديـريـة الـعـامـة

rللجمارك وسيرها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اGـــــادة األولى :اGـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اGـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
كــيـــفــيـــات وشــروط تـــطــبـــيق أحــكـــام اGــادة 86 مـــكــرر1 من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اGــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اGــوافق 21 يــولــيــو ســنـة r1979 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور
أعالهr اGـتعـلـقـة بإجـراءات اجلـمـركة اGـبـسـطة اGـرخص بـها
من إدارة اجلـمارك الـتي تـأخذ شـكل تصـريـحات تـقديـرية

أو مبسطة أو إجمالية.
القسم األولالقسم األول

أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اGـادة اGـادة 2 : : الــتـصــريــحـات الــتـقــديــريـة أو اGــبـســطـة أو
اإلجـمالـية تـصريـحـات أصلـية  يـجب أن تسـوى عن طريق

تصريحات تكميلية.
يـشـكـل الـتـصــريح الـتــكـمــيـلي مع الــتـصــريح األصـلي
وثـيـقـة واحـدة غـيـر مـنـفـصـلـة يـسـري مـفـعـولـهـا ابـتـداء من

تاريخ تسجيل التصريح األصلي.

اGــــــادة اGــــــادة 3 :  : تـــــــكــــــتـــــــتب الـــــــتــــــصــــــريـــــــحــــــات األصـــــــلــــــيــــــة
والـتصريحات التـكميليـة على النموذج اGـوحد للتصريح
اGـــفــــصل لــــلــــبـــضــــائـع اGـــنــــصــــوص عـــلــــيه فـي اGـــادة 82 من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اGــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اGــوافق 21 يــولــيــو ســنـة r1979 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور

أعاله.

اGـــــادة اGـــــادة 4 :  : تــــــمـــــنـح االســـــتــــــفـــــادة مـن أحـــــد اإلجـــــراءات
Xــوجـب اتــفــاقــيــة مــبــرمــة بـ� rــذكــورة أدنــاهGــبــســطــة اGا

مصالح اجلمارك واGتعامل اGعني.

يـجب أن تـتـضـمن االتـفـاقـيـة عـلى اخلـصـوص اإلجراء
اGـــبـــسط اGـــمـــنـــوح والـــبـــضـــاعـــة اGـــعـــنـــيـــة بـــاإلجـــراء ومــدة
تـطـبـيـقـهـا ومـكـتب أو مـكاتب اجلـمـركـة اGـتـفق عـلـيـهـا وكذا

التزامات اGتعامل.

اGـادة اGـادة 5 :  : يـجـب أن تـسـتـوفي الــتـصـريـحــات األصـلـيـة
الــشـــروط واإلجــراءات اإلداريــة اGــســتــوجــبــة احــتــمــاال في

مجال مراقبة التجارة اخلارجية والصرف.

اGـادة اGـادة 6 :  : ال يـتم رفـع البـضـائـع التـي تـمت جـمـركـتـها
وفق أحــــد اإلجـــراءات اGـــبــــســـطــــة اGـــذكـــورة أدنــــاه إال بـــعـــد
فحص الـتـصـريـحـات األصلـيـة ووفـقـا للـشـروط اGـنـصوص
عليها في اGادة 109 من القانون رقم 79-07 اGؤرخ في 26
شــعــبــان عــام 1399 اGــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة r1979 اGــعــدّل

واGتمّم واGذكور أعاله. 

حتــسـب احلــقـــوق والــرســـوم اGــســـتــحـــقــة عـــلى أســاس
بيانات التـصريح األصلي ويتم استرجاعها أو استردادها

بعد إتمام العملية اGعنية.

و�ــكن عــنـد االقــتــضـاءr الــقــيـام بــتــصـفــيــة تـكــمــيـلــيـة
للحقوق والرسوم وحتصيلها.

القسم الثانيالقسم الثاني
التصريح التقديريالتصريح التقديري

اGـادة اGـادة 7 :  : تــغــطي الـتــصـريــحـات الــتــقـديــريـة مــجـمــعـا
صنـاعيـا مـوضوع عـقد إجـمالـيr مسـتوردا أو مـصدرا عـبر
عــدة إرســـالــيــات مـــفــرقــة عـــبــر الــزمـن ومــقــدمـــة في شــكل

أجزاء من نفس النوع أو من أنواع مختلفة.

اGــادة اGــادة 8 :  : يــتم اكـــتــتـــاب الــتـــصــريـــحــات الـــتــقـــديــريــة
بالنسبة للعـمليات التي ال يتم فيها تقد� عناصر القيمة
الــتي يــجـب أن تـظــهــر في الــتــصــريح اGــفــصل اGــنــصـوص
عــلـيـه في اGـادة 82 من الــقــانـون رقم 79-07 اGـؤرخ في 26
شـعــبــان عـام 1399 اGـوافق 21  يــولــيــو ســنـة r1979 اGــعــدّل
واGتمّـم واGذكـور أعالهr أو يتم تـقد�ـها بشـكل تقـريبي أو

على سبيل الذكرr عند إيداع التصريح التقديري. 

اGادة اGادة 9 :  : يجب عـلى اGكـاتب اجلمـركـية الـتي تكـتتب
فـيــهـا الـتـصــريـحـات الـتـقــديـريـة أن حتـتـفـظ مع الـتـصـريح

بالنموذج "بنك" للتصريح التقديري. 

اGادة اGادة 10 :  : يتم إمضاء االتـفاقية اGنصـوص عليها في
اGــادة 4 من هـــذا اGـــرســــوم من جـــانـب إدارة اجلـــمـــارك من
طــــرف اGـــديــــر اجلــــهـــوي لــــلـــجــــمــــارك الـــذي يــــقع فـي دائـــرة
اخـــــتـــــصــــاصـه مـــــكـــــان إقـــــامــــة اGـــــشـــــروع اGـــــوجـه له اجملـــــمع

الصناعي.
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وفي حـــالــة الـــتــصـــديـــرr يــتـم إمــضـــاء االتــفـــاقـــيــة من
جـانب إدارة اجلمـارك من طـرف اGـديـر اجلـهوي لـلـجـمارك
الذي يقع في دائرة اختصاصه اGقر االجتماعي للمتعامل.
اGادة اGادة 11 :  : يتم اكـتتـاب التـصريـحات التـقديـرية في
مــــكـــتب جـــمــــركي أو عـــدة مـــكــــاتب جـــمـــركــــيـــة مـــحـــددة في
االتـــفـــاقـــيـــة ويــتـم إرســال نـــسـخ من الـــنــمـــوذج "بـــنك" إلى

اGكتب "اGمركز" اGنصوص عليه في اGادة  12 أدناه.
اGـادة اGـادة 12 :  : عـنـدمـا يـتم إجـراء عـمـلـيـات االسـتـيـراد أو
الـتصـديـر عبـر عـدة مكـاتب جـمـركيـةr فـإنه يجب اكـتـتاب
الــتـــصـــريح الـــتــكـــمــيـــلي في مـــكـــتب يــدعـى " ــركـــز" وهــو
Xـــكـــتب الــذي يـــقع فـي دائــرة  اخـــتــصـــاصه مـــكــان تـــوطــGا

اGشروع اGوجه له اجملمع الصناعي.
وفي حـــالــة الــتـــصــديــرr يـــكــون اGــكـــتب اGــمـــركــز هــو
اGـكـتب الــذي يـقع في دائـرة اخــتـصـاصه اGـقــر االجـتـمـاعي

للمتعامل.
13 :  : يــجـب أن يــكــتــتب الــتــصــريح الــتــكــمــيــلي اGـادة اGـادة 
الـذي يـكـون مـرفـقـا بـجــدول مـلـخص عـام تـبـرز فـيه أرقـام
الـتـصريـحـات الـتقـديـرية اGـتـعـلقـة به والـقـيم اGصـرح بـها
عــــلى ســــبـــيـل الـــذكـــر وكــــذا اGـــبــــلغ الــــتـــعــــاقـــدي لــــلـــمــــجـــمع
الـصــنـاعيr فـي أجل أقـصــاه ثالثـون (30) يــومـا مـن تـاريخ

تسجيل اإلرسالية األخيرة وفي حدود مدة العقد.
اGــــادة اGــــادة 14 :  : تــــتـم مــــراقــــبــــة عـــــنــــاصــــر الــــقــــيـــــمــــة عــــلى
الــتـصــريح الـتــكـمــيــلي وبـالــرجـوع إلى الــقـيــمـة اGــرجـعــيـة

اGسجلة في العقد.
يــــجـب أن يــــوافـق رصــــيــــد اجلــــدول اGـــــلــــخص اGـــــبــــلغ

اإلجمالي اGسجل في العقد للمجمع الصناعي.
ويـــجب تــــســـويــــة كل اعــــتـــراض أو مـــنــــازعـــةr طــــبـــقـــا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGــــادة اGــــادة 15 :  :  يــــقـــــوم اGــــكـــــتب اGـــــمــــركـــــز بــــعـــــد فــــحص
الـتــصـريح الـتـكــمـيـلي بــإرسـال الـنـمــوذج "بـنك" إلى بـنك
الــتـوطــX طــبــقــا لــلــتــنــظــيم اGــعــمــول به وكــذا نــسـخــة من
الـــتــــصـــريـح إلى اGــــكـــتـب أو اGــــكـــاتـب الـــتـي ســـجــــلت بــــهـــا

التصريحات التقديرية.

يـتم الـتـأشــيـر بـاGـعـلـومـات  اGــسـتـقـاة من الـتـصـريح
التكـميلي على الـتصريحـات التقديـرية اGكتـتبة في هذه

اGكاتب ويتم حفظهاr طبقا للتنظيم اGعمول به.

القسم الثالثالقسم الثالث
التصريح اGبسطالتصريح اGبسط

اGـادة اGـادة 16 :  : يـغــطي الــتــصــريح اGــبــسط مــجــمـوعــة من
عمـليات االسـتيراد أو الـتصديـر اGفرقـة في الزمنr التي
جترى مع متعـامل واحد وتخص نوعـا واحدا من البضائع

التابعة لنفس البند التعريفي الفرعي.

يتم اكـتـتاب الـتـصريـح اGبـسط بـالنـسـبة لـلـعمـلـيات
الـتي تـكـون كــمـيـاتـهـا و/أو قـيـمــهـا الـواجب إظـهـارهـا عـلى
الـتـصـريح اGـفصـل غيـر مـقـدمـة أو مـقـدمـة بـشـكل تـقـريبي

أو على سبيل الذكر أثناء إيداع التصريح اGبسط.

اGــادة اGــادة 17 :  : �ــكـن الــتـــصــريح اGـــبــسـط أن يــأخـــذ شــكل
وثـــيـــقــــة جتـــاريـــة أو أي وثـــيـــقـــة حتل مـــحـــلـــهـــا أو مـــوضـــوع
تــســـجــيل لـــلــبــضـــائع في مــحـــاســبــة اGـــواد لــلــمـــســتــورد أو
اGصدر اGعنيr وفقا للشكل الذي تعتمده إدارة اجلمارك.

اGـادة اGـادة 18 : : يـتم إجـراء الـعـمـلـيـات مـوضـوع الـتـصـريح
اGبسط في نفس اGكتب اجلمركي.

اGـــــادة اGـــــادة 19 :  : يــــــســـــمـح الــــــتـــــصــــــريح اGــــــبــــــســط  بــــــرفـع
البـضائع تـدريجيـا مع عرضـهــا عـلى اجلمارك خالل األجل
اGــنـــصـــوص عـــلــيـه فـي اGــادة 21 أدنـــاه  بــنـــاء عـــلى وثــيـــقــة
جتـــاريــة أو كـل وثــيــقـــة حتل مــحـــلــهـــا مــعــتـــمــــدة من  إدارة

اجلمــارك ومنصوصـا عليــها فـي االتفاقية.

اGــادة اGــادة 20 :  : يـــجـب عـــلى مـــصـــلـــحـــة اجلـــمـــارك اGـــكـــلـــفــة
بـالتصريح اGـبسط فحص مدى تـطابق العنـاصر اGوجودة
عـلى الـوثـيـقة الـتـجـاريـة أو الـوثيـقـة الـتي حتل مـحـلـها مع

اإلرسالية التي تغطيها.

اGـادة اGـادة 21 : :    تــكــون الـكــمــيــات و/أو الـقــيم اGــنــصـوص
عــلـــيــهـــا في اGــادة 16 مـن هــذا اGـــرســوم مـــوضــوع تـــصــريح
�ـجـرد أن تعـرف قـبل انقـضـاء شهـر واحد rتكـمـيلي دوري

ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح اGبسط. 

�ــــكـن تــــمـــديــــد هــــــذا األجـــل شـــــرط أن يــــــكــــون ذلك
مــواتيـا ومبــررا مـع وجـــوب اإلشــارة إلى األجل اGـتفــق

عليــه فــي االتفاقية.

القسم الرابعالقسم الرابع
التصريح اإلجماليالتصريح اإلجمالي

22 :  : يـــغـــطـي الـــتـــصــــريح اإلجـــمــــالي الـــواردات اGــادة اGــادة 
اGــقـــســـمـــة واGـــفــرقـــة عـــبـــر الــزمـن لــعـــدة أجـــزاء أو أقـــســام
لــبــضــائع تــابــعــة لــبـنــود تــعــريــفــيــــة أو بـنــــود تــعــريــفــيـــة
فرعـيـــة  مـخـتلـفـــة  حـيث يـكـــون اجملمـوع اGـشـكل انـطالقا
منهـاr مصـرحا به في بنـد تعـريفي أو بنـد تعـريفي فرعي

وحيد.

23 :  : �ـــكن أن يــــكـــتـــتـب الـــتـــصـــريـح اإلجـــمـــالي اGــادة اGــادة 
�ـجــرد إيـداع الــبـضــائع حتت الـرقــابـة اجلــمـركــيـة كــمـا هـو

منصوص عليه في اGادة 24  أدناه.
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اGــــادة اGــــادة 24 :  : �ـــــكن رفـع أجــــزاء أو أقـــــســــام الــــبـــــضــــائع
مـــوضـــوع إرســـالــــيـــات مـــقـــســــمـــة ومـــفـــرقـــة  عــــلى فـــتـــرات
متباعدة نسـبياr بشرط أن تبقى حتت الـرقابة اجلمركية
وفــقــا لــلـــشــروط احملــددة من  مـــصــالح اجلــمـــارك إلى غــايــة
إعـــطـــاء رفع الـــيـــد عن اجملـــمـــوع اGـــشــكـل انــطـالقــا مـن هــذه

األجزاء أو األقسام.

اGــــادة اGــــادة 25 :  : �ــــكن رفع هــــذه األجــــزاء أو األقــــســــام في
شكل اجملـموع اGـشـكل انطالقـا منـهـاr بعـد اكتـتاب تـصريح

تكميلي مرفقا بنسخ من فواتيرها.

26 : :  تـبX كـيـفيـات تطـبيـق هذا اGـرسوم عـند اGادة اGادة 
�وجب قرار من الوزير اGكلف باGالية. rاحلاجة

27 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
26 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -  - 322 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 26 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة r2013 يـتـضمنr يـتـضمن
الـتصـريح باGـنفـعـة العـمومـية لـعـملـية إجنـاز تمـديدالـتصـريح باGـنفـعـة العـمومـية لـعـملـية إجنـاز تمـديد

ألول خط للترامواي في مدينة قسنطينة.ألول خط للترامواي في مدينة قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير النقل  -

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

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

rتممGعدل واGا rتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
rنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

rتممGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اGــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممGعدل واGا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اGــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اGــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اGـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممGعدل واGا rوأمنها

- و�قتضى اGرسوم الرئاسي رقم 13 - 312 اGؤرخ
في 5  ذي الــقـــعــدة عـــام 1434 اGــوافق 11 ســبـــتــمــبـــر ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2013 وا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 93-186 اGؤرخ
rتممGا r1993 وافق 27 يولـيو سنةGفي 7 صـفر عام 1414 ا
الـذي يـحــدد كـيـفـيـات تـطــبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اGـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي
يــحــدد الــقـواعــد اGــتــعــلـقــة بــنــزع اGــلـكــيــة من أجل اGــنــفــعـة

rتممGا rالعمومية
- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 05-487 اGؤرخ
في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اGــوافق 22 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 واGـتــضـمن الـتـصــريح بـاGـنــفـعـة الـعــمـومـيـة لــعـمـلـيـة

rإجناز أول خط للترام في مدينة قسنطينة
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الـــــــقــــــــانـــــــون رقم 91-11 اGــــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rــــذكـــــور أعالهGـــــتــــمّـم واGا r1991 ـــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطــبـقـا ألحــكـام اGـادة 10 من اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 93-
186 اGـؤرخ في 7 صـفـر عام 1414 اGـوافق 27  يـولـيـو سـنـة

1993 اGــــتــــمّم واGــــذكــــور أعـالهr يــــهـــدف هــــذا اGــــرســــوم إلى

الـتصـريح بـاGـنفـعـة الـعمـومـيـة لعـمـلـية إجنـاز تـمـديد ألول
خط لـلترامواي في مديـنة قسنـطينةr نظـرا لطابع البنى
الــــتـــحــــتــــيــــة ذات اGــــصــــلــــحــــة الــــعــــامــــة والـــبــــعــــد الــــوطــــني

واالستراتيجي لهذه األشغال.

2 : :   يــخص طــابـع اGــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اGـادة اGـادة 
الـعقاريـة و/ أو احلقـوق العيـنيـة العـقارية الـتي تسـتخدم
كـــرحـــاب إلجنـــاز اGـــنــــشـــآت اخلـــاصـــة بـــالـــتـــمـــديـــد ألول خط

للترامواي في مدينة قسنطينة واGتعلقة �ا يأتي :
- اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :- اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :

1)  الـــتـــمـــديـــد : )  الـــتـــمـــديـــد : الـــذي يـــنـــطـــلق من الـــقـــطـب اGـــتـــعــدد

األ¤ــــــاط الــــــواقـع بـ  "زواغي غــــــرب" (مــــــحــــــطــــــة االنــــــطالق
rـشـتـركة لـلـتـمـديدين) إلـى غايـة مـطـار مـحمـد بـوضـيافGا
اGـؤدي إلى بلدية قـسنطيـنة مرورا باألمـاكن اآلتية : فرع
rتعددة األ¤اطGستقبـلية اGالطريق الذي سيربـط احملطة ا
حـي اإلخـــوة فـــراد ومــــطـــار "مـــحـــمــــد بـــوضـــيــــاف" (مـــحـــطـــة

الوصول).
أي طول قدره أي طول قدره 2,7 كلم و  كلم و 3 محطات. محطات.

2)  الـــتـــمـــديــد : )  الـــتـــمـــديــد : الـــذي يـــنـــطــلـق من احملـــطــة اGـــتـــعـــددة
األ¤ـــاط الــواقــعـــة بـ  "زواغي غـــرب / الـــطــريـق الـــوطــنـي
رقـم 79 " (مـحـطـة االنـطالق اGشـتـركـة لـلـتـمديـدين) نـحـو جـامـعة
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اGــديـنـة اجلــديـدة "عــلي مـنـجــلي"r مـرورا بــأراضي مـزرعـة
بـــلـــمـــداني الـــنــــمــوذجــيــةr الــطــريق الــســريع لــلــســيــارات
شـرق / غـربr القـطـبـX اجلامـعـيـrX نهـج جيش الـتـحـرير
الـوطــنيr مــحــطـة الــنـقـل الـبــري الـتـي تـؤدي إلى بــلــديـتي
قـــــســــنــــطـــــيــــنـــــة واخلــــروب (عـن طــــريق األمـــــاكن اGـــــســــمــــاة
مـســتـثـمــرة الـشـهــداء الـثالثـة ســابـقـا مــرورا بـاGـســتـثـمـرة
الـفالحـية الـفـردية رقم 9 واGـسـتثـمـرة الفالحـيـة اجلمـاعـية
رقم r(12 أراضي قـريـشي مـعـمـر وشـركـائهr أراضـي ورثة
اGــــرحـــوم خــــدوجـــة بـن جـــلــــولr أراضي جــــو�ـــعــــة بـــلــــقـــاسم
rالــطــريق الــســريـع لــلــســيــارات شــرق - غــرب rوشــركــائـه
أراضي مــــزرعــــة قـــادري الــــنـــمــــوذجــــيـــةr أراضـي جـــو�ــــعـــة
بلقاسم وشركـائهr القطب اجلامعي للـمدينة اجلديدة "علي
مـنـجـلي"r اGـنـطقـة اخملـتـلـطة الـنـشـاطـات لـلمـديـنـة اجلـديدة
"عــلي مـــنــجـــلي"r ثــكـــنــة األمن الـــوطــنيr مـــفــتـــرق الــطــرق
األربــعــةr نـــهج جــيش الــتـــحــريــر الــوطــنيr مـــحــطــة الــنــقل
الــبــري إلى غــايــة مــفـتــرق طــرق جــامــعــة اGــديــنــة اجلــديـدة

"علي منجلي" (محطة الوصول).
أي طول قدره أي طول قدره 10,5 كلم و  كلم و 11 محطة. محطة.

- األراضي اخملـــصـــصـــة كــوعـــاء عـــقـــاري لـــلـــمـــســـتــودع
اGـــلــحـق لــورشـــات الـــصــيـــانــة اGـــقـــام عــلـى مــســـتـــوى "عــلي

r"منجلي
- األراضي اخملــــصــــصـــــة كــــرحــــاب إلقــــامــــة مــــحــــطــــات

rؤدية إليهاGنافذ اGالترامواي وا
- األراضـي اخملـــصــــصــــة إلقــــامــــة اGــــنــــشــــآت الــــفــــنــــيـــة
وجتــهـــيــزات الـــتــمــويـل بــالــطـــاقــة والــتـــجــهــيـــزات اخلــاصــة
بـاالسـتـغالل والـتجـهـيـزات واGـنـشـآت الـنـوعـيـة ومـختـلف

األشغال والتهيئة الضرورية للسير اآلمن للترامواي.
rادة 2 أعالهGذكورة في اGادة 3 : :   تمـثل األراضي اGادة اGا
مــسـاحــة إجــمــالــيــة من أربــعـX (40) هــكــتــاراr مــنــهــا ســتـة
وعشرون (26) هكتارا تـابعا لألمالك العامـة وأربعة عشر
(14) هكتارا تابعا لألمالك اخلاصة الواجب نزع ملكيتها.
تقع هـذه األراضي في تـراب والية قـسنـطـينـةr ويتم

حتديدهاr طبقا للمخطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

اGـادة اGـادة 4 :  : قــوام األشـغــال اGـلــتــزم بـهــا بــعـنــوان إجنـاز
هــذين الـتــمــديـدين لــلـخـــط األول لـلــتـــرامــواي في مـديــنـة

قسنطينةr كاآلتي :
rالطول اإلجمالي للتمديد : 13,2 كلم -

- اGــقـطع اجلــانـبي اGـســتـعـــرض لألرضـيــة : ســكـتــان
(2) حـــــديــــــديــــــتــــــان ذواتـــــا حــــــجـم كـــــلـي من r¨ 1435 عـــــرض

rاألرضيـة 7,50  م  وطول احملطة 45 م
- اGــقــطع اجلــانــبي اGــســتــعــرض إلـى �ــX احملــطـات :
r¨ 1435 ســــكــــتـــان (2) حـــديــــديــــتــــان ذواتــــا حــــجم كــــلي من
رصيفان (2) يبلغ كل واحـد منهما ثالثة (3) أمتارr عرض

rاحملطات 15 مترا X� األرضية إلى

r14 : العدد اإلجمالي للمحطات -
r8 :  عدد احملطات الفرعية الكهربائية -

- عـــدد مــــفـــتـــرقـــات الــــطـــرق (ذات االجتـــاه الـــدوراني
r3 : (اجملهز باإلشارات

r1 : عدد حظائر التناوب -
- اGـســتــودع اGـلــحق لــورشــات الـصــيــانـة اGــقــام عـلى
مسـاحة ثالثة (3) هـكتارات بـالقرب من "اGنـطقة اخملـتلطة

r"دينة اجلديدة "علي منجليGالنشاطات قبل مدخل ا
- كل اGنشـآت الفـنيـة ومنشـآت الدعم  وبـناء مـعابر
الـراجـلـX وأشـغـال التـهـيـئـة من أجل الـدمج اآلمن ألرضـية
الـتــرامـواي وأشــغـال الـتــهـيــئـة احلــضـريــة وأشـغــال تـهــيـئـة
اGرافقـة  وأشغال تـهيئة اGـساحات اآلمـنة Gنشـآت الطاقة
الـكــهـربــائـيــة والــغـازيــة وغـيــرهـا وأشــغـال تــهـيــئـة مــسـالك
الـــســيــر واGـــرور واإلشــارةr وكــذا مــخـــتــلف الــتـــجــهــيــزات
وأشــغــال الــتـهــيــئــة الــضــروريــة من أجل االســتــغالل اآلمن
Xلتـمديـد اخلط األول للـتـرامواي في مـدينـة قسـنطـينـة ب
الــقــطب اGـتــعــدد األ¤ـاط بــزواغي واGــديــنـة اجلــديــدة "عـلي
مـنجلي" فـيمـا يخص التـمديد رقم 1 وبX الـقطب اGتعدد
األ¤ـاط بـزواغي ومــطـار "مـحـمـد بـوضـيـاف"r فـيـمـا يـخص
الـتــمــديـد رقم 2  واGـتــضــمـنــة ال سـيــمـاr اGــنــشـآت الــفـنــيـة

اآلتية :
 * فـيما يخص الـتمديد بـاجتاه اGدينـة اجلديدة "علي فـيما يخص الـتمديد بـاجتاه اGدينـة اجلديدة "علي

منجلي" :منجلي" :
- مبـنى عـبـور الطـريق الـسـريع لـلسـيـارات شرق -

rغرب
rمبنى عند مخرج زواغي -

rمبنى عند أقصى حدود زواغي -
- مـبـنى عـلى مـسـتـوى مـقـطع طـريق الـربط (الـكـائن

r(شتة قريشي�
rدينة اجلديدةGنفق عند مدخل ا -
rدينة اجلديدةGنفق عند مخرج ا -

- نـــفق عـــلى مـــســتـــوى مــفـــتــرق الـــطـــريق ذي االجتــاه
r3 الدوراني رقم

- نــفق خـاص بــالـتــرامـواي عــلى مـســتـوى نــهج جـيش
rالتحرير الوطني

- نــــفق خــــاص بـــالــــتـــرامــــواي عـــلـى مـــســــتـــوى الــــنـــهج
الــثـــانــوي جلــيـش الــتـــحــريــر الـــوطــنـي (يــؤدي إلى مـــحــطــة

r(النقل البري
rجدار دعم على مستوى مقطع طريق الربط -

rتعددة األ¤اطGجدار دعم على مستوى احملطة ا -
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- جـــدار دعم عـــلى مـــســـتــوى اGـــســـتـــثــمـــرة الـــفالحـــيــة
r9 الفردية رقم

rدينة اجلامعيةGجدار دعم على مستوى ا -

- جــــدار دعـم عـــنــــد مـــدخــل الــــمــــديــــنــــة الــــجــــديـــدة
r(حاذاة النفق�"علي منجلي" (

- جـــدار دعـم عـــلى مـــســــتـــوى نـــهـج جـــيش الــــتـــحـــريـــر
r(يقابل عمارات حي وكالة عدل) الوطني

- جـــدار دعـم عـــلى مـــســــتـــوى نـــهـج جـــيش الــــتـــحـــريـــر
الــوطـني (بـالــقـرب من مــقـر الـشـركــة الـوطـنــيـة لـلــكـهـربـاء

r(والغاز سونلغاز

- جـــدار دعـم عـــلى مـــســــتـــوى نـــهـج جـــيش الــــتـــحـــريـــر
الــوطـني (يـقـابـل الــــعـــيــادة الــمــتـــعـــددة االخــتــصـاصـات

بن قادري).

 * فـــيـــمـــا يـــخص الـــتـــمـــديـــد بـــاجتـــاه مـــطـــار "مـــحـــمــد فـــيـــمـــا يـــخص الـــتـــمـــديـــد بـــاجتـــاه مـــطـــار "مـــحـــمــد
بوضياف" :بوضياف" :

- قـــنــطـــرة تــعـــبــر الــطـــريق الـــوطــني رقم 79 بــطــول
r339,65 م

rجدار دعم على مستوى محطة زواغي -

- جـــــدار دعـم بـــــالــــــقـــــرب مـن قـــــاعـــــدة حــــــيـــــاة شـــــركـــــة
rكوسيدار

rجدار دعم على مستوى حي اإلخوة فراد -

rجدار دعم أسفل جسر العبور -

rجدار دعم بالقرب من فندق الباي -

- جدار دعم بالقرب من محطة الطيران.

اGـادة اGـادة 5 : :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اGــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اGــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلــزيــنــة الــعــمــومــيــةr فـــيــمـــــا يــخــص عــمــلــــيــــات نـــــزع
األمـــــالك الـعــقـاريـــــة واحلــقـــــوق الـعـيــنـيـــــة الــعـقـاريـــة
الـضـروريــــة إلجنـــاز الـتـمــديـد (مـقـطع 1 و مـقـطع 2) ألول

خط للترامواي في مدينة قسنطينة.

اGادة اGادة 6 : :   ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
26 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -  - 323 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
يـتـضمن  rيـتـضمن r2013 ـوافق 26 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنةGـوافق  اGعـام عـام 1434 ا
التصريح باGنـفعة العموميـة لعملية إجناز أول خطالتصريح باGنـفعة العموميـة لعملية إجناز أول خط

للترامواي �دينة عنابة.للترامواي �دينة عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير  وزير النقل  -
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورr ال ســـيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3

 rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسـمـبـر سـنة 1990

rتممGعدل واGا rتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rتممGا rنفعة العموميةGلكية من أجل اGتعلقة بنزع اGالقواعد ا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 01-13 اGــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممGعدل واGا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 01-14 اGــــؤرخ في 29
جــــمـــــادى األولى عــــام 1422 اGـــــوافق 19 غــــشـت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حــركـة اGــرور عـبــر الـطــرق وسالمـتــهـا

rتممGعدل واGا rوأمنها
- و�ـــــقــــــتــــــضى اGــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGــؤرخ في 5  ذي الـقــعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتــمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 93-186 اGؤرخ
rتممGا r1993 وافق 27 يولـيو سنةGفي 7 صـفر عام 1414 ا
الـذي يـحــدد كـيـفـيـات تـطــبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اGـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي
يــحــدد الــقـواعــد اGــتــعــلـقــة بــنــزع اGــلـكــيــة من أجل اGــنــفــعـة

rتممGا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الـــــــقــــــــانـــــــون رقم 91-11 اGــــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمّم واGا r1991 ـــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطـــبـــقـا ألحـــكـــام الـــمــادة 10 مـن اGـــرســـوم الــتـــنـــفـــيـذي
رقم 93 -186 اGــــــؤرخ في 7 صــــــفــــــر عــــــام 1414 اGــــــوافق 27
يــولـــيـــو ســـنــة r1993 اGـــتــمّـم  واGـــذكـــور أعالهr يـــهـــدف هــذا
اGرسـوم إلى التـصريح بـاGنـفعة الـعمـوميـة لعـملـية إجناز
أول خط لـلــتـرامــواي �ـديــنـة عــنـابـةr نــظـرا لــطـابع الــبـنى
الــــتـــحــــتــــيــــة ذات اGــــصــــلــــحــــة الــــعــــامــــة والـــبــــعــــد الــــوطــــني

واالستراتيجي لهذه األشغال.
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2 : :   يــخص طــابـع اGــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اGـادة اGـادة 
العقـارية و/ أو احلقـوق العيـنية الـعقاريـة التي تسـتخدم
كــرحـــاب إلجنــاز اGــنــشـــآت اخلــاصــة بــأول خـط لــلــتــرامــواي

�دينة عنابة واGتعلقة �ا يأتي :
- اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :- اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :

- الــقـطـاع - الــقـطـاع 1 :  : انـطالقــا من حي "وادي الـقـبــة" بـاجتـاه
تقـاطع "نهج جيش الـتحـرير الوطـني " مع "نهج إفريـقيا"

مرورا بـ :
rشارع القبة -

rنهج ريزي عمور -
rنهج بن بولعيد مصطفى -

rحي منادية -
r1954 نهج أول نوفمبر -

r1956 شــــــارعي زيـــــغــــــوت يـــــوسف و 24 فـــــيــــــفـــــري -
جـانـبي ثانـويـة بيـار مـاري كوري واGـدرسـة التـحـضيـرية

rللعلوم االقتصادية والتجارية والتسيير
- شـــوارع من جـــانــــبي الـــشـــريـط األرضي الـــوســـطي

rلساحة االنتفاضة
- محطة النقل بالسكك احلديدية.

- الــقــطـــاع - الــقــطـــاع 2 :  : انـــطـالقـــا مـن تــقـــاطـع "نـــهــج جــيـش
الـتحـريـر الـوطــني " مع "نهـج إفـريـقـيـــا" باجتــاه مـدخـل

"حي صفصاف"مرورا بـ :
r"احملطة احلضرية للحافالت "كوش نور الدين -

r"التقاطع مع "نهج بوعلي سعيد -
r"Xالتقاطع مع "نهج بوزراد حس -

rحي ديدوش مراد -
rلعب البلدي لديدوش مرادGا -

- الـــتــــقــــاطع (الــــدوراني لــــلـــســــهل غــــرب) مـع مـــنــــفـــذ
الطريق غرب.

- الــــقــــطــــاع - الــــقــــطــــاع 3 :  : انــــطـالقــــا من مــــدخـل حي صــــفــــصــــاف
باجتاه احلرم اجلامعي بن باديس مرورا بـ :

rشارع السهل غرب -
rحي ر� -

rمفترق الطرق 5 جويلية -
rاجتاه وكالة عدل -

rحديقة التسلية سيدي عاشور -
- احلرم اجلامعي بن باديس (جامعة باجي مختار).

- الـقـطاع - الـقـطاع 4 :  : انـطالقـا من احلـرم اجلـامعي بـن باديس
باجتاه احملطة اGتعددة األ¤اط مرورا بـ :

- فرع ربط طريق سيـدي عاشور بالـطريق الوطني
r44 رقم

- الـضـفة الـغـربيـة لـلطـريق الـوطني رقم 44 (بـاجتاه
عنابة / قسنطينة).

- الـقـطاع - الـقـطاع 5 :  : انـطالقـا من احلـرم اجلـامعي بـن باديس
باجتاه اخملرج الشرقي للبوني مرورا بـ :
r44 محول الطريق الوطني رقم -

rطريق سيدي عاشور باجتاه البوني -
rجامعة البوني -

rمستشفى البوني -
rالبوني شرق -

rالنهج الرئيسي للبوني -
rالبوني غرب -

- الـضفة الـشرقيـة للطـريق الوطني رقم 16 (باجتاه
r(عنابة / سوق أهراس

- حظيرة التناوب للبوني.
- الــقــطـاع - الــقــطـاع 6 :  : انــطالقــا من اخملــرج الــشــرقي لــلـبــوني

باجتاه مدخل ميناء عنابة مرورا بـ :
- الــضـفــة الـشــرقـيــة لـلــطـريق الــوطـني رقم 16 حتت

r44 مر العلوي للطريق الوطني رقمGا
rY جسر -

- طــــريق احلـــجـــار (طـــبـــاكــــوب) الـــذي يـــحـــاذي اGـــوقع
rاألثري

rاحملول الدوراني سيدي ابراهيم -
- نــهـج جــيش الــتــحـــريــر الــوطــني (مـــقــطع مــشــتــرك

r(ذهابا وإيابا
- مدخل ميناء عنابة (مدخل اGسافرين).

- األراضي اخملـــــصـــــصـــــة كـــــوعـــــاء عـــــقـــــاري لـــــورشـــــات
الصيانة اGقـام على الضفة الغربـية للطريق الوطني رقم
44 بـــالـــقــرب مـن احملـــطــة اGـــتـــعـــددة األ¤ـــاط عـــلى مـــســـتــوى

اخملــرج اجلــنــوبي لــعــنــابــة وكــذا اGــســتــودع اGــلــحق الــكــائن
rبحي وادي القبة

- األراضـي اخملـــصــــصـــة كــــرحــــاب لـــلــــمـــنــــافـــذ اGــــؤديـــة
rحملطات الترامواي
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- األراضـي اخملـــصــــصــــة إلقــــامــــة اGــــنــــشــــآت الــــفــــنــــيـــة
وجتــهـــيــزات الـــتــمــويـل بــالــطـــاقــة والــتـــجــهــيـــزات اخلــاصــة
بــاالســتــغالل ومــخـــتــلف األشــغــال والــتـــهــيــئــة الــضــروريــة

للسير اآلمن للترامواي.
rــادة 2 أعالهGـــذكــورة في اGــادة 3 : :   تــقع األراضي اGــادة اGا
في تــراب بـــلــديــتـي عــنــابــة والـــبــونيr وتـــبــلغ مــســـاحــتــهــا
X(83) هـكـتــارا وثالثـة وخـمـسـ Xاإلجـمـالـيــة ثالثـة وثـمـانـ
(53) آرا واثــنـX وســبــعـX (72) ســنـــتـــيــاراr مـــنـــهــا اثـــنــان
وســـبـــعـــون (72) هـــكـــتــــارا وثالثــــة عـــشـــر (13) آراr تـــابـــعـــة
لألمالك الــعـامــة وأحـد عــشـر (11) هـكـتــاراr وأربـعـون (40)
آرا تـابــعــة لألمالك اخلــاصـة الــواجب نــزع مـلــكــيـتــهــا ويـتم

حتديدهاr طبقا للمخطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

اGـادة اGـادة 4 : :   قـوام األشــغـال اGـلــتـزم بـهـا بــعـنـوان إجنـاز
أول خط للترامواي �دينة عنابةr كاآلتي :

rطول اخلط  : 21,8 كلم -
- اGــقـطع اجلــانـبي اGـســتـعــرض لألرضـيـة : ســكــتـــان
(2) حــــــديـــــديــــــتـــــان ذواتـــــا حــــــجم كـــــلـي من r¨ 1435 عــــــرض

rاألرضيـة 7,50  م  وطول احملطة 45 م
- اGــقــطع اجلــانــبي اGــســتــعــرض إلـى �ــX احملــطـات :
r¨ 1435 ســــكــــتـــان (2) حـــديــــديــــتــــان ذواتــــا حــــجم كــــلي من
rرصـيفان (2) يـبلغ طـول كل واحد مـنـهمـا ثالثة (3) أمـتار

rاحملطات 15 مترا X� عرض األرضية إلى
r34 : عدد احملطات -

rستودع الصيانة�- مركز ذو توتر عال مقام 
- عــدد اGـحــطــات الكــهـربــائــيـة الـفـرعــيـة : 14 +1 

r(ركز الصيانة�(احملطة الفرعية اGتواجدة 
r5 : عدد حظائر التناوب -
r7 : عدد أقطاب التبادل -

r2ورشات الصيانة مساحتها : 833 133 م -
- اGــســتــودع اGــلـــحق لــورشــات الــصــيـــانــة مــســاحــته

r (بحي وادي القبة ) 2210 م2

- كل اGنـشآت الفـنية ومـنشآت الـدعم  وبناء مـعابر
الراجـلـX وأشـغال الـتـهـيئـة من أجل الـدمج اآلمن ألرضـية
الـتــرامـواي وأشــغـال الـتــهـيــئـة احلـضــريـة وأشــغـال تـهــيـئـة
اGـــرافـــقـــة وتــهـــيـــئـــة اGـــســاحـــات اآلمـــنـــة Gـــنــشـــآت الـــطـــاقــة
الــكـهــربـائــيـة والـغــازيـة وغــيـرهــا وأشـغــال تـهــيـئـة مــسـالك
الـسـير وإشـارات اGـرور وكـذا مخـتـلف  أشـغـال التـجـهـيز
وأشغال الـتهـيئـة الضـرورية لالسـتغالل اآلمن لـكامل خط

التراموايr ال سيما اGنشآت الفنية اآلتية :

rنفق بوعلي سعيد  O A  1  -
-  O A  2  جــسـر عــلى وادي فـورشــا (مـنــفـذ الــطـريق

r(غرب
- O A  3   ـــر عــــلـــوي عـــلى احملـــور الــــدوراني Gـــنـــفـــذ

rالطريق غرب
r(حي ر�) جسر العبور لوادي الذهب  O A  4 -
r44 احملول على الطريق الوطني رقم  O A  5 -

r(بداري) جسر على وادي بوجمعة  O A  6 -
- O A  7  جسر على الـسكة احلديدية عنابة - سيدي

rعمار
r16 جسر إطار على الطريق الوطني رقم  O A  8 -

.Y جسر  O A  9 -
اGـادة اGـادة 5 : :  يـجـب أن تـتــوفــر االعـتــمــادات الـضــروريـة
لــلـــتــعــويـــضــات اGــمـــنــوحــة لـــفــائــدة اGـــعــنــيـــX وتــودع لــدى
اخلـــزيـــنـــة الـــعـــمـــومـــيـــةr فـــيــــمــــا يـــخـص عـــمـــلـــيـــــات نــــــزع
األمـــــالك الــعــقـاريــــــة واحلــقــــــوق الــعــيـنــيـــــة الــعــقــاريــة

الضروريـة إلجنـاز أول خـط للتـرامواي �دينة عنابة.

اGادة اGادة 6 : :   ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق
26 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -  - 324 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
يـتـضمن  rيـتـضمن r2013 ـوافق 26 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنةGـوافق  اGعـام عـام 1434 ا
التصريح باGنـفعة العموميـة لعملية إجناز أول خطالتصريح باGنـفعة العموميـة لعملية إجناز أول خط

للترامواي في مدينة سطيف.للترامواي في مدينة سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير النقل  -

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورr ال ســـيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
 rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسـمـبـر سـنة 1990

rتممGعدل واGا rتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rـنفعة الـعموميةGـلكية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالقواعـد ا

rتممGا



23 ذو القعدة عام   ذو القعدة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1248
29 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م م

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اGــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممGعدل واGا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اGــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اGــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اGـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممGعدل واGا rوأمنها

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اGؤرخ
rتممGا r1993 وافق 27 يوليو سنةGفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اGوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اGــتــعـلــقــة بــنـزع اGــلــكــيـة من أجـل اGـنــفــعـة

rتممGا rالعمومية

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اGــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمّم واGا r1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطـــبــقـا ألحـــكـــام الـــمـادة 10 مـن الــمــرســـوم الـــتــنـــفــيـذي
رقم 93 -186 اGـــــؤرخ في 7 صـــــفــــــر عـــــام 1414 اGـــــوافق 27
يـــولـــيـــو ســـنـــة r1993 اGـــتـــمّـم واGـــذكـــور أعالهr يـــهـــدف هـــذا
اGـرسوم إلى التـصريح بـاGنفـعة الـعمومـية لـعملـية إجناز
أول خط لـــلــتــرامــواي في مـــديــنــة ســطــيـفr نــظــرا لــطــابع
الـبــنى الـتــحـتـيــة ذات اGـصــلـحـة الــعـامـة والــبـعــد الـوطـني

واالستراتيجي لهذه األشغال.

2 : :   يــخص طــابـع اGــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اGـادة اGـادة 
العقـارية و/ أو احلقـوق العيـنية الـعقاريـة التي تسـتخدم
كرحـاب إلجناز اGـنشـآت اخلاصـة بأول خط لـلتـرامواي في

مدينة سطيفr واGتعلقة �ا يأتي :

- اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :- اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :

*  الـشطر األول :  الـشطر األول : انـطالقا من جـامعـة "البـاز" باجتاه
احلي اجلنوبي للمدينة مرورا بـ :

- الــــطـــريـق الـــواقع بــــX الـــقــــطب الـــطــــبي و "شـــوف
rكداد" بالنسبة للفرع األول

- شـبـكـة الطـرقـات داخل جـامـعة "الـبـاز" بـX اGـسبح
rبي و "شوف كداد" بالنسبة للفرع الثانيGاألو

- الــطــريق اجلــديــد الــعــابـر " لــوادي بــوسالم" الــواقع
rشوف كداد" وجامعة فرحات عباس" Xب

- الـطـريق بــاجتـاه بـجــايـة الـواقع بـX مــفـتـرق طـرق
"ســـبــيــان" ومـــفــتـــرق طــرق "مــعـــبــودة" عـــلى طــول جـــامــعــة

rفرحات عباس
- الــــطـــــريـق الـــــوطـــــني رقم 5 الــــواقع بــــX مــــفــــتــــرق

rومحطة النقل البري r"الطرق "معبودة
r"شارع "ترقو فديل -

rزارعGطريق ا -
r"نهج "سعيد بوخريسة -

r1945 نهج 8 ماي -
rمفترق طرق الوالية -

r1954 نهج أول نوفمبر -
r1962 نهج 19 مارس -

r"نهج "بالر احمد -
r"نهج "بونوار ساعد -

- شارع "عوري دراجي".
*  الشطر الثاني :  الشطر الثاني : انطالقا من مفترق طرق الوالية

باجتاه احملطة اGتعددة األ¤اط مرورا بـ :
r(التقاء) مفترق طرق الوالية -

r"حي "بزار -
r5 الطريق الرابط بالطريق الوطني رقم -

r3ناطق الصناعية رقم 1 - 2 وGا -
rتعددة األ¤اطGاحملطة ا -

- األراضي اخملـــــصـــــصـــــة كـــــوعــــاء عـــــقـــــاري Gـــــســـــتــــودع
ورشـات الــصــيــانــة الــواقع في احلي الــشــرقي من اGــديــنـة
وكذا اGـسـتودع اGـلحق لـورشـات الصـيانـة الـكائن بـجانب

rستقبليةGتعددة األ¤اط اGاحملطة ا
- األراضـي اخملـــصــــصـــة كــــرحــــاب لـــلــــمـــنــــافـــذ اGــــؤديـــة

rحملطات الترامواي
- األراضي اخملــــصــــصــــة إلقــــامــــة اGــــنــــشــــآت الــــفــــنــــيــــة
وجتــهــيــزات الـــتــمــويل بـــالــطــاقــةr والــتـــجــهــيــزات اخلــاصــة
بـــاالســتــغالل ومــخـــتــلف األشــغـــال والــتــهــيـــئــة الــضــروريــة

للسير اآلمن للترامواي.
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rــادة 2 أعالهGـــذكـــورة فـي اGــادة 3 : : تـــقع األراضي اGــادة اGا
في تراب والية سطيف وتـبلغ مساحتها اإلجمالية واحدا
وسـبعX (71) هـكتـاراr وثالثـة وسـبـعX (73) آرا وخـمـسة
وعشرين (25) سنتياراr منها ستون (60) هكتاراr وواحد
وثالثون (31) آراr وخمـسة وسبعون (75) سنـتيارا تابعة
لألمالك الـعـامة وأحـد عـشر (11) هـكـتارا وواحـد وأربـعون
(41) آرا وخـمـسون (50) سـنـتـيـارا تـابـعـا لألمالك اخلـاصـة
الــواجب نـزع مـلــيـكـتــهـاr ويـتم حتــديـدهـاr طــبـقـا لـلــمـخـطط

اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

اGـادة اGـادة 4 : :   قـوام األشــغـال اGـلــتـزم بـهـا بــعـنـوان إجنـاز
أول خط للترامواي في مدينة سطيفr كاآلتي :

rطول اخلط : 22,2 كلم -
- اGقـطع اجلانـبي اGسـتعرض لألرضـية : سـكتان (2)
حديديـتان ذواتا حجم كلي من r ¨ 1435 وعرض األرضيـة

r7,50  م  وطول احملطة 45 م

- اGــقــطع اجلــانــبي اGــســتــعــرض إلـى �ــX احملــطـات :
r¨ 1435 ســــكــــتـــان (2) حـــديــــديــــتــــان ذواتــــا حــــجم كــــلي من
رصــيـفـان (2) يـبـلغ كل واحـد مــنـهـمـا ثالثــة أمـتـار ونـصف

rاحملطات 15 مترا X� عرض األرضية إلى r (3,50)
r37 : عدد احملطات -

r1 : ستودع الصيانة�- مركز ذو توتر عال مقام 
r16 : عدد احملطات الفرعية الكهربائية -

- عــــدد مـــــفــــتــــرق الـــــطــــرق(مــــحـــــور دوراني مـــــجــــهــــز
r33 : (باإلشارات

r6 : عدد حظائر التناوب -
r5 : عدد أقطاب التبادل -

r2مركز صيانة تقدر مساحته بـ 000 .107 م -
- مـستودع ملـحق لورشات الصـيانة تقـدر مساحته

r2بـ 000 .20 م
- كل اGنـشآت الفـنية ومـنشآت الـدعم  وبناء مـعابر
الراجـلـX وأشـغال الـتـهـيئـة من أجل الـدمج اآلمن ألرضـية
الـتــرامـواي وأشــغـال الـتــهـيــئـة احلـضــريـة وأشــغـال تـهــيـئـة
مـرافقـة �ا فـيهـا تـهيـئة اGـساحـات اآلمـنة Gـنشـآت الطـاقة
الــكـهــربـائــيـة والـغــازيـة وغــيـرهــا وأشـغــال تـهــيـئـة مــسـالك
الـــــســــيـــــر واGــــرور واإلشـــــاراتr وكــــذا مـــــخــــتـــــلف أشـــــغــــال
الـتـجـهـيـز وأشـغـال الـتهـيـئـة الـضـروريـة لالسـتـغالل اآلمن
لــكـامـل خط الـتــرامــواي في ســطــيف بــX "جـامــعــة الــبـاز"
rو"األحـيـاء اجلنـوبيـة لـلمـديـنة" فـيمـا يـخص الشـطر األول
Xتعددة األ¤اط "بعGمفترق طـرق الوالية واحملطة ا Xوب
rتـضمـنة ال سـيماGطـريق" فيـما يخـص الشطـر الثـانـي وا

اGنشآت الفنية اآلتية :

rمبنى عبور وادي بوسالم  O A 1 -
- O A 2  مــبـنى عـبــور الـسـكــة احلـديـديـة "إكــمـالـيـة 8

r"1945 ماي
- O A 3  مـبـنى عـبـور الـطـريـق الـسـريع لـلـسـيـارات

rشرق - غرب
- O A 4  نــفق عــبــور طــريق "عــX طـريـق" (الـطــريق

الوطني رقم 75).

اGـادة اGـادة 5 : :  يـجـب أن تـتــوفــر االعـتــمــادات الـضــروريـة
لــلـــتــعــويـــضــات اGــمـــنــوحــة لـــفــائــدة اGـــعــنــيـــX وتــودع لــدى
اخلـزينـة العـمومـية فـيمـا يـخـص عـمليـــات نـزع األمـــالك
العـقـاريـــــة واحلقــــــوق الـعـيـنيـــة الـعـقــاريــة الـضـروريـة

إلجنــاز أول خــط للتــرامواي في مدينة سطيف.

اGادة اGادة 6 : :   ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق
26 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -  - 325 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
عــام عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 26 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة r2013  يـــعــدليـــعــدل
ويـتــمم اGـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم ويـتــمم اGـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 10-235  اGـؤرخ فياGـؤرخ في
26 شـــوال عـــام  شـــوال عـــام 1431 اGــــوافق  اGــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2010

الـذي يـحدد مـسـتويـات اGـساعـدة اGـباشـرة اGـمنـوحةالـذي يـحدد مـسـتويـات اGـساعـدة اGـباشـرة اGـمنـوحة
من الدولة القتـناء سكن جمـاعي أو بناء سكن ريفيمن الدولة القتـناء سكن جمـاعي أو بناء سكن ريفي
ومـــســــتــــويــــات دخل طــــالــــبي هــــذه الـــســــكــــنــــات وكـــذاومـــســــتــــويــــات دخل طــــالــــبي هــــذه الـــســــكــــنــــات وكـــذا

كيفيات منح هذه اGساعدة.كيفيات منح هذه اGساعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر  وزيــــر الــــســــكـن والــــعــــمـــران

rدينةGوا
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورr ال ســـيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3

 rو125 (الفقرة 2) منه
- وبـــمــقــــتـــضـى الـقـــانــون رقـم 87- 20 اGـــؤرخ في
2 جمادى األولى عام 1408 اGوافق 23 ديسمبر سنة 1987
rـتمّمGعـدّل واGا r1988 ــالـيــة لـسـنةGـتـضـمـن قــانــون اGوا

rادة 196 منهGال سيما ا
- وبـمــقــتـضى األمر رقـم - 09 - 01  اGؤرخ في 29
رجب  عـام 1430 اGـوافق 22 يـولـيـو سـنـة 2009 واGــتـضـمن
قـــانـون اGـــالـيــة الـــتــكــمـــيـلي لــسـنـة r2009 ال سـيــمـا اGـادة

 r110 منه
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11- 04 اGــؤرخ في  14
ربـيع األول عام 1432 اGـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

 rيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى اGـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 312-13
اGــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اGــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-235 اGؤرخ
في 26 شـوال عام 1431 اGوافق 5 أكتـوبر سـنة 2010 الذي
يحـدد مسـتويـات اGـساعـدة اGبـاشرة اGـمنـوحة من الـدولة
القــتــنــاء سـكـن جـمــاعي أو بــنــاء سـكـن ريـفـي ومـســتــويـات
دخـل طـــالـــبي هـــذه الـــســـكـــنـــات وكـــذا كـــيـــفـــيـــات مـــنح هـــذه

rساعدةGا

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية - 

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى : األولى :  يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اGـــرســـوم أحـــكــام
اGـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 10-235 اGـؤرخ في 26 شـوال عام

1431 اGوافق 5 أكتوبر سنة 2010 واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 2 :  : يعـدّل عنـوان اGرسـوم التـنفـيذي رقم 10 -235
اGــؤرخ في 26 شـــوال عــام 1431 اGــوافق 5 أكــتـــوبـــر ســـنــة

2010 واGذكور أعالهr كما يأتي :

" مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي  رقم 10-235  مـــــؤرخ في 26
شـــوال عـــام 1431 اGــــوافق 5 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة r2010 يـــحـــدد
مـــســتـــويـــات اGـــســـاعــدة اGـــبـــاشـــرة اGــمـــنـــوحـــة من الـــدولــة
القتـناء  سـكن جمـاعي أو بـناء سـكن ريفي أو سـكن فردي
مـنــجــز في شـكـل مـجــمع في مــنــاطق مـحــددة في اجلــنـوب
والهـضاب العلـياr ومسـتويات دخل طـالبي هذه الـسكنات

وكذا كيفيات منح هذه اGساعدة".

اGاداGادّة ة 3 :  :  تعـدّل اGـادة األولى من اGرسـوم التـنفـيذي
رقــم 10-235 اGـؤرخ في 26 شـوال عــام 1431 الــمـــوافــق

5 أكتوبر سنة r2010 وحترر كما يأتي :

" اGـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة 110 من األمـر
رقم 09- 01 اGــــــؤرخ في 29 رجب  عــــــام 1430 اGــــــوافق 22
يــولـيــو ســنـة 2009 واGــتــضـمن قــانــون اGــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لــسـنـة r2009 يـهــدف هـذا اGــرسـوم إلى حتــديـد مــسـتــويـات
اGــســاعــدة اGـبــاشــرة اGــمــنــوحــة من الــدولــة القــتــنـاء ســكن
جــمــاعـي أو بــنـــاء ســكن ريـــفي أو ســكـن فــردي مــنـــجــز في
شـكل مــجــمع في مــنـاطـق مـحــددة في اجلــنـوب والــهــضـاب
الـــعــلـــيــا ومـــســتــويـــات دخل طــالـــبي هــذه الـــســكـــنــات وكــذا

كيفيات منح هذه اGساعدة".

اGـاداGـادّة ة 4 :  : تــعـدّل اGـادة 2 من اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
10-235 اGـؤرخ في 26 شـوال عـام 1431 اGـوافق 5 أكــتـوبـر

سنة 2010 واGذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اGــادة 2 : لـــتـــطـــبـــيـق أحـــكـــام هـــذا اGـــرســـومr يـــقـــصــد
بالسكن اجلماعي أو الفردي في شكل مجمعr ما يأتي:

* السكن اجلماعي أو الفردي في شكل مجمع :* السكن اجلماعي أو الفردي في شكل مجمع :
- الـــســكن  - الـــســكن  الـــتــرقـــوي اGــدعم : الـــتــرقـــوي اGــدعم : ســـكن  جــديـــد يــنـــجــزه
مــتـعــهـد بــالـتــرقـيــة الـعــقـاريــةr جـمــاعي أو فــردي في شـكل
مـجمعr موجـه للطـالبـX اGؤهـلX للـحصـول على اGـساعدة

اGباشرة التي تمنح في إطار هذا اGرسوم.
ال �كن إجناز الـسكن الفـردي في شكل مجمع إال في
مـــنــاطـق بــواليـــات اجلـــنــوب والـــهـــضــاب الـــعـــلــيـــاr كـــمــا هي

محددة من الوزير اGكلف بالسكن.
يـجب أن يـنـجـز مـتـعـهد بـالـتـرقـيـة الـعـقـاريـة مـعـتـمد
الـسـكن التـرقـوي اGـدعم r طبـقـا خلصـائص تـقنـيـة وشروط
مــالـيــة كـمــا هي مــحـددة مـن الـوزيــرين اGــكـلــفـX بــالــسـكن

واGالية.
- الـــســكن  - الـــســكن  اGــــوجه لــلـــبــيـع بـــاإليــجـــار :اGــــوجه لــلـــبــيـع بـــاإليــجـــار : ســكن جــديــد
يـنـجــز في إطـار أحـكـام اGـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 01 - 105
اGــؤرّخ في 29 مـــحـــرم عـــام 1422 اGــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة
2001 الـذي يــحـدد شـروط شــراء اGـسـاكـن اGـنـجــزة بـأمـوال

عـمومـيـة في إطـار الـبيع بـاإليـجـار وكـيفـيـات ذلكr اGـعدّل
واGتمّم.

* السكن الريفي :* السكن الريفي :
- الــــســـكـن الـــريـــفـي في شـــكـل مـــفـــرق : - الــــســـكـن الـــريـــفـي في شـــكـل مـــفـــرق : ســــكن جــــديـــد
يـنـجزه في وسط ريـفي في إطـار الـبـناء الـذاتي أشـخاص
مـؤهـلـون لـلـحـصـول عـلى مـسـاعـدة الـدولـة بـعـنـوان الـسـكن

الريفي.
- الـــســـكن الــــريـــفي في شــــكل مـــجـــمع : - الـــســـكن الــــريـــفي في شــــكل مـــجـــمع : ســـكن جـــديـــد
يـنـجـزه متـعـهـد بـالـترقـيـة الـعـقـاريـة  معـتـمـد في جتـمـعات
ريـــــفـــــيــــة يـــــقـل عــــدد ســـــكـــــانــــهـــــا عن 5.000 نـــــســـــمــــةr مـــــوجه
لألشـــخـــاص اGـــؤهـــلـــX لـــلـــحـــصـــول عـــلى مـــســـاعـــدة الـــدولــة

بعنوان السكن الريفي.
rالـدخل :- الـدخل : هـو الـدخل الشـهـري لـلطـالب يـضـاف إليه -

عند االقتضاءr الدخل الشهري للزوج".

اGـاداGـادّة ة 5 :  : تــعـدّل اGـادة 3 من اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
10-235 اGـؤرخ في 26 شـوال عـام 1431 اGـوافق 5 أكــتـوبـر

سنة 2010 واGذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اGـادة 3 : يـحـدد مـبــلغ اGـسـاعـدة اGـبـاشـرة اGـمـنـوحـة
من الدولةr حسب دخل الطالبrX كما يأتي :
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* القتناء سكن جماعي أو فردي في شكل مجمع :* القتناء سكن جماعي أو فردي في شكل مجمع :

- بالنسبة للسكن الترقوي اGدعم :- بالنسبة للسكن الترقوي اGدعم :

- 700.000 دج  إذا كــان الــدخـل يــتــجــاوز مــرة واحــدة
(1) األجـــر الــــوطــــني األدنى اGــــضــــمـــون وأقـل من أربع (4)

rضمون أو يساويهاGمرات األجر الوطني األدنى ا

- 400.000 دج  إذا كــــــان الـــــدخـل يــــــتـــــجــــــاوز أربع (4)
مـرات األجـر الــوطـني األدنى اGــضـمـون وأقل من ست (6)

مرات األجر الوطني األدنى اGضمون أو يساويها.

- بالنسبة للسكن اGوجه للبيع باإليجار :- بالنسبة للسكن اGوجه للبيع باإليجار :

- 700.000 دج  إذا كــــان الــدخـل يــتـــجــاوز 24.000 دج
وأقــل مــن ست (6) مـــــــــــرات األجـــــــــــــر الــــــــــــوطــــــــــــنـي األدنـى

اGضمون أو يساويها.

* لبناء سكن ريفي :* لبناء سكن ريفي :
- 700.000 دج  إذا كـــــــــــــــان الـــــــــــــــدخــل أقـل مــن سـت (6)

مرات األجر الوطني األدنى اGضمون أو يساويها.
ويرفع مستوى اGساعدة هذا إلى :

- 800.000 دج  فـي واليــــــــات : األغــــــــواط وبــــــــســــــــكـــــــرة
rوبشار وورقلة والوادي وغرداية

- 1.000.000 دج  فـي واليــــــــــــــات : تـــــــــــــنـــــــــــــدوف وأدرار
وتامنغست وإيليزي".

اGاداGادّة ة 6 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق
26 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة ا:الـيةوزارة ا:الـية

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 14 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 26
مــارس سـنـة مــارس سـنـة r2013 يـحـدr يـحـدّد شــروط اGـســاحـة واGـرافقد شــروط اGـســاحـة واGـرافق
الصحية والـتجهيزات الـتي يجب توفرها في احمللالصحية والـتجهيزات الـتي يجب توفرها في احملل
اGـــهــــني لــــلــــخـــبــــيــــر احملـــاسـب ومـــحــــافـظ احلـــســــابـــاتاGـــهــــني لــــلــــخـــبــــيــــر احملـــاسـب ومـــحــــافـظ احلـــســــابـــات

واحملاسب اGعتمد.واحملاسب اGعتمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

rاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-24 اGـؤرّخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اGـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحــدّد تــشـكــيــلــة اجملــلس الــوطـني لــلــمــحــاسـبــة وتــنــظــيـمه

rوقواعد سيره
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-31 اGـؤرّخ
في 22 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 27 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGــتـعــلّق بــالــشــروط واGــعـايــيــر اخلــاصـة �ــكــاتب اخلــبــيـر
احملـاسب ومـحـافظ احلـسـابات واحملـاسب اGـعـتـمـدr ال سـيّـما

rادّة 4 منـهGا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 4 من اGـرسـوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 11-31 اGــــؤرّخ في 22 صــــفــــر عــــام 1432
اGـوافق 27 يــنـايــر ســنـة 2011 واGــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا
الــقــرار إلى حتــديــد شــروط اGـــســاحــة واGــرافق الــصــحــيــة
والتجهيزات التي يجب توفرها في احملل اGهني للخبير
احملــاسـب ومــحــافظ احلــســابــات واحملــاسب اGــعــتــمــد والــتي
Xكـانوا أو مـعـنـوي Xأشـخاصـا طـبـيعـيـ Xتـسمح لـلـمـهنـيـ
بـتــنـفـيــذ مـهــامـهم في أحــسن الـظــروف حـســبـمــا تـقـتــضـيه

العهدات اGسؤولX عنها.

اGاداGادّة ة 2 :  : يجب أن يتضـمن احملل اGهني مـساحة دنيا
قدرها 50م2 مخصصة للمهني ولألمانة وللمساعدين.

يـجب أن يـتـوافق اGـكـان مع مـساحـة مـنـاسـبـة حسب
عدد اGساعدين.

يتم حتديد مكان عمل كل مساعد بـ 4م2 على األقل.
يــجـب تــخــصــيص مــكــان مــنــاسب ألرشــيف اGــلــفــات

حسب عدد وحجم األعمال.

اGــــاداGــــادّة ة 3 :  : يــــجب أن يــــتـــــوفــــر احملل اGــــهــــنـي عــــلى كـل
اGــرافـق الـــصــحـــيـــةr ال ســـيّـــمـــا الـــطــاقـــة واGـــاء والـــتـــدفـــئــة

ودورات اGياه.
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اGــــاداGــــادّة ة 4 :  : يــــجب أن يــــتـــــوفــــر احملل اGــــهــــنـي عــــلى كـل
التجهيزات الضرورية Gمارسة النشاطr ال سيّما :

rكتبGجتهيزات وأثاث ا -
Xجتـهـيـزات اإلعالم اآللي وجتـهـيـزات احلـفظ وتـأم -

rعلوماتيةGعطيات اGا
- جتهيزات االتصاالت.

اGــــاداGــــادّة ة 5 :  : يــــجـب أن يــــتـــم تــــأمـــــــX احملــــل اGــــهــــــني
بكــل الوسائل.

اGـاداGـادّة ة 6 :  : يـجب أن يــقـوم احملـضــر الـقــضـائي �ـعــايـنـة
rـنصـوص عليـها في هـذا القرارGاحترام تـطبـيق األحكام ا
في احملــضــــر الــذي يــقــــوم بـإعـــداده وفــقـــا ألحــكـــام اGـادّة 5
مــن اGـرســوم الـتّــنـفــيـذيّ رقم 11-31 اGـؤرّخ في 22 صـفــر

عام 1432 اGوافق 27 يناير سنة 2011 واGذكور أعاله.

اGــاداGــادّة ة 7 :  : يـــجب أن يــتـم الــتــعــــريـف بــاحملــل اGــهـــني
عـن طريق الفتة توضع عند مدخله الرئيسي.

يجب أن ال يتجاوز حجم الالفتة 20 سم X 25 سم.
يجب أن تبـيّن لقب واسم اGهني و/ أو عـنوان اGقر

االجتماعي وكذا صنفه اGهني وأرقامه الهاتفية.

اGـاداGـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 14 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 26 مارس سنة 2013.

كـر� جوديكـر� جودي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 18 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1434  اGــوافق   اGــوافق 31
مــارس سـنــة مــارس سـنــة r 2013 يـتـضـم r يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلسن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس

الوطني للجباية.الوطني للجباية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 18 جـمـادى األولى عام 1434
اGـوافــق 31 مــــارس سـنـــة 2013 يــعـيّـــن بـصــفــــة عــضــــو

فـي اجمللس الوطني للجبايةr السّيدات والسّادة :
- نــــايـــلـي دواودة عـــبــــد الــــرزاقr  ــــثال لــــلــــمـــديــــريـــة

rالعامـة للضـرائب
- مـــحــــســــاس عــــبـــد الـــعــــــزيـــــزr  ــــثال لــــلـــمــــديــــريــــة

rالعـامــة للضـرائب
rثال للمديرية العامة للجمارك  rأبالو ابراهيم -

- مــحــرزي مـحــمـد عــبـاسr  ــثال لــلـمــديـريــة الـعــامـة
rللتقدير والسياسة اجلبائية

rثال لوزارة التجارة  rشيتي شفيق -

- مــــــوحــــــلــــــبي نــــــاصــــــرr  ــــــثال لــــــوزارة الــــــصــــــنــــــاعـــــة
rتوسطة وترقية االستثمارGؤسسات الصغيرة واGوا

- فـــرجـــاني عـــمـــارr  ــثـال لالحتـــاد الـــوطــنـي Gــقـــاولي
rّالقطـاع العـام

- حــاج جـــيالنـي ســـمــيـــرةr  ـــثـــلــة جلـــمـــعـــيــة الـــنـــســاء
rؤسساتGاجلزائريات رؤساء ا

- يــــوســـفي حــــبـــيبr  ـــثـال لـــلـــكــــنـــفـــدرالـــيــــة الـــعـــامـــة
rللمؤسسات اجلزائرية

rؤسساتGنتدى رؤساء اG ثال  rكرار إلياس -

- حــســـام ســــارةr  ــثـــلــة لـــلـــكــنـــفــدرالـــيـــة اجلــزائـــريــة
rألربــاب العمـل

- درار عــبـد الــعــاليr  ـثـال لـلــكـنــفــدرالـيــة الــوطـنــيـة
rXألربـاب العمـل اجلزائري

- بن برنو حاج صحراوي نـعيمةr  ثلـة لكنفدرالية
rXاجلزائري XنتجGوا Xالصناعي

- نـــاصـــري عـــلـي بـــايr  ـــثال لـــلــــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة
rXللمصدرين اجلزائري

- مـــوفق مـــحــــمـــد أمـــrX  ـــثال لــــلـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريـــة
rللتجـارة والصنـاعـة

rثال للمجلس الوطني للمحاسبة  rجراد جمال -

- زيــــــدونـي حــــــمـــــــيــــــدr  ــــــثـال لــــــلـــــــديــــــوان الـــــــوطــــــني
rلإلحصائيات

- بـــــلــــعــــالـم عــــبــــد احلـقr  ــــثـال لــــلــــمـــــجــــلس الـــــوطــــني
rاالقتصـادي واالجتماعي

rثال جامعيا  rفرحي محمد -

rثال جامعيا  rبوعرة محمد الطاهر -

- قدي عبد اجمليدr  ثال جامعيا.

تـطــبــيــقـــا ألحــكــــام اGـادّة 6 من اGــرســـوم الـتّــنــفــيـذيّ
رقم 12-430 اGــــــؤرّخ في 8 صــــــفـــــــر عــــــام 1434 اGــــــوافق 22
ديـسـمبـر سـنة 2012 الـذي يـحدّد تـشـكـيلــة اجملـلس الـوطني
لـلــجـبــايــة وتـنــظــيـمه وســيــرهr يـعــيّن أعــضـــاء اجملــلس Gـدة

أربـع (4) سنواتr قابلـة للتجـديـد.

في حالة عدم اتمـام عهدة أحد األعضاءr جترى عملية
اســتــخـالفه لــلــمــدة اGــتـــبــقــيــة حــسب نـــفس األشــكــال الــتي

.Xتضبط هذا التّعي
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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 الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرقــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 8 شــــــو شــــــوّال عـــــام ال عـــــام 1433
اGوافق اGوافق 26  غـشت سنة   غـشت سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن إنشاء مـخبرن إنشاء مـخبر
اGعهد الـوطــني لألراضي اGسقــية وصــرف اGيـاه.اGعهد الـوطــني لألراضي اGسقــية وصــرف اGيـاه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rالعام للحكومة Xإنّ األم

rاليةGووزير ا
rووزير الفالحة والتنمية الريفية

�ــــــقــــــتــــــضى اGــــــرســــــوم رقم 87-15 اGــــــؤرّخ في 13 -
جــــمــــادى األولى عـــام 1407 اGــــوافق 13 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1987
واGـــتـــضــمّـن إنـــشـــاء اGــعـــهـــد الـــوطـــني لـألراضي اGـــســـقـــيــة

rادّة 8 منهGال سيّما ا rتمّمGعدّل واGا rياهGوصرف ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جـــمــــادى الـــثـــانـــــيـــة عــــام 1431 اGــوافـق 28 مــــايـــو

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنـة 2010 وا
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 18 ربـــيع األول عـــام 1432 اGــــوافق 21 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الــذي يــحـــدّد الــتــنـــظــيم الـــداخــلي لــلـــمــعــهـــد الــوطــني

rياهGسقية وصرف اGلألراضي ا
يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 8 من اGـرسـوم
رقـم 87-15 اGــــــــــؤرّخ فـي 13 جـــــــــــمــــــــــادى األولـى عــــــــــام 1407
اGــوافـق 13 يــنــايــر ســنـة r1987 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور
أعالهr يــــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلى إنـــشــــاء مـــخـــبـــر لـــلـــمـــعـــهـــد

الوطني لألراضي اGسقية وصرف اGياه.
اGــاداGــادّة ة 2 :  : يـــحــدّد مــــقــــر اخملـــبــــر بـــبـــلــديـــــة احملــمـــديـــة

واليـة اجلـزائـر.
اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 8 شـــوّال عـــام 1433 اGــــوافق 26

غشت سنة 2012.

قــــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 18 شـعــبــان عـــام  شـعــبــان عـــام 1434
27  يــونـــيـــو ســـنــة   يــونـــيـــو ســـنــة r2013 يـــحـــدد الـــتـــنـــظـــيمr يـــحـــدد الـــتـــنـــظـــيم اGــوافــق اGــوافــق 

الداخلي للمدرسة الوطنية للغابات.الداخلي للمدرسة الوطنية للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإنّ األم
rاليةGووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية

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

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�قـتـضى اGرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 12-213 اGؤرّخ
في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــــيـــة عــــام 1433 اGــوافــق 15 مــــايـــو
سـنــة 2012 الــذي يــحـوّل اGـعـهــــد الـتـكــنـولـوجي لــلـغــابــات

rادّة 24 منهGال سيّما ا rإلى مدرسة وطنية للغابات

- و�ـقــتـضـى اGـرســوم الـرّئــاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادّة 24 من اGـرسوم
التّـنفـيذيّ رقم 12-213 اGؤرّخ في 23 جـمـادى الثـانيـة عام
1433 اGـوافـق 15 مـايــو سـنـة 2012 واGـذكــور أعالهr يــهـدف

هـــذا الـــقـــرار إلى حتـــديـــد الـــتــنـــظـــيم الـــداخـــلي لـــلـــمـــدرســة
الوطنية للغابات.

اGــاداGــادّة ة 2 :  : تــضم اGـــدرســة الـــوطــنـــيــة لـــلــغـــابــاتr حتت
سلطة اGديرr الهياكل اآلتـية :

rاألمانة العامة -
rديرية الفرعية للدّراساتGا -

rديرية الفرعية للتدريب والتربصاتGا -
- اGلحقات.

اGاداGادّة ة 3 :  : تضم األمانة العامة :
rXستخدمGمكتب ا -

rيزانية واحملاسبةGمكتب ا -
- مكتب الوسائل العامة واGقتصدية.

اGاداGادّة ة 4 :  : تضم اGديرية الفرعية للدّراسات :
rمكتب البرامج والتكوين -

- مـكـتب الـنـشـاطــات الـعـلـمـيـة والـتـقـنـيـة والـوسـائل
البيداغوجية.

عن وزير الفالحة والتنمية الريفيةعن وزير الفالحة والتنمية الريفية
األمX العاماألمX العام

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي



23 ذو القعدة عام   ذو القعدة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1848
29 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م م

اGـــــاداGـــــادّة ة 5 :  : تـــــضـم اGـــــديـــــريـــــة الـــــفـــــرعــــــيـــــة لـــــلـــــتـــــدريب
والتربصات :

rمكتب التدريب -
- مكتب التربصات وحتسX اGستوى.

اGاداGادّة ة 6 :  : تضم اGلحقةr اGنشأة �وجب أحكام اGادّة 3
(الــفــقــرة 2) من اGــرســوم الــتّــنـفــيــذيّ رقم 12-213 اGـؤرّخ
في  23 جــمـــــادى الــثــانـــــيــة عــــام  1433 اGــوافــق 15 مــايــو
ســـنـــة 2012 واGـــذكــــــور أعـالهr والـــتي يــــســـيـــرهــــــا رئـــيس

: (2)  Xفــرعـ rملحقـة
rستوىGا Xفرع التكوين وحتس -

- فرع تسيير الوسائل العامة.

اGـاداGـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 18 شـعــبــان عـام 1434 اGـوافق 27
يونيو سنة 2013.

- و�ـقــتـضى اGـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 90-12 اGـؤرّخ
في 4 جـــمـــادى الــثـــانـــــيـــة عــــام 1410 اGـــوافــق أوّل يـــنـــايــر
rســــنـــــة 1990 الـــــذي يــــحــــدّد صـالحـــيـــــات وزيــــــر الــــفـالحـــــة

rتمّـمGعـدّل واGا
- و�قـتـضى اGرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 93-148 اGؤرّخ
في 2 مــــحـــــرّم عــــام 1414 اGـــــوافق 22 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 1993
واGــتــضــمّـن تـعــديـل الــقــانـون األســاسـي لــلــمـعــهــد الــوطــني
لــلــصــحــة احلــيــوانــيــة وتــغــيــيــر تــســمــيــته لــيــصــبح اGــعــهــد

rالوطني للطب البيطري

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
رقم 82-303 اGــؤرّخ في 23 ذي الــقــعــدة عــام 1402 اGــوافـق
11 ســبــتـمــبــــر ســنـــة 1982 واGــذكــــــور أعـالهr تــنــشــأ لـدى

اGــــعـــهـــد الــــوطـــني لــــلـــطب الــــبـــيـــطــــريr جلـــنـــة لــــلـــخـــدمــــات
االجتماعية.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 19 شــعـــبــان عــام 1433 اGــوافق 9
يوليو سنة 2012.

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

وزير الفالحة وزير الفالحة والتنمية والتنمية الريفيةالريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مؤرقــرار مؤرّخ في خ في 19 شعـبان عــام  شعـبان عــام 1433 اGوافــق  اGوافــق 9  يوليـو  يوليـو
ســــــنــــــة ســــــنــــــة r2012 يــــــتــــــضــــــمr يــــــتــــــضــــــمّـن إنــــــشــــــاء جلــــــنــــــة اخلــــــدمـــــاتـن إنــــــشــــــاء جلــــــنــــــة اخلــــــدمـــــات
االجــتــمــاعــيــة عــلى مــســتــوى اGــعــهــد الــوطــني لــلــطباالجــتــمــاعــيــة عــلى مــســتــوى اGــعــهــد الــوطــني لــلــطب

البيطـري.البيطـري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الفالحة والتنمية الريفية

�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم رقم 82-179 اGـــــؤرّخ في 21 -
رجب عــام 1402 اGــوافق 15 مــايـــو ســنــة 1982 الــذي يــحــدّد

rتممGا rمحتوى اخلدمات االجتماعية وكيفية تمويلها

- و�قـتضى اGرسـوم رقم 82-303 اGؤرّخ في 23 ذي
القـعدة عام 1402 اGوافق 11 سبـتمبـر سنة 1982 واGـتعلّق
rادّة 3 منـهGال سيّمـا ا rبتسيــير اخلدمــات االجتماعــــية

- و�ـقـتــضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

عن وزير الفالحة عن وزير الفالحة والتنمية والتنمية الريفيةالريفية
األمX العاماألمX العام

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديــســمــبــر قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 2  صــفــر عــام  صــفــر عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 16 ديــســمــبــر 
سـنــة سـنــة r2012  يعـدr  يعـدّل القـــرار اGؤرل القـــرار اGؤرّخ في خ في 6  صـفـر عـام صـفـر عـام
Xن تـعيXتـضمّن تـعيGتـضم واGوافق 11 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة 2011 واGوافق  اG1432 ا

أعـضاء جلـنة مـوادأعـضاء جلـنة مـوادّ الص الصّـحة الـنبـاتيـة ذات االستـعمالـحة الـنبـاتيـة ذات االستـعمال
الفالحي.الفالحي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ في 2 صـفر عام 1434 اGوافق 16
ديــســمــبــر ســنـــة 2012 يــعــدّل الـقــــرار اGــؤرّخ في 6 صــفـــر
Xـتـضمّن تـعـيGـوافق 11 يـنـايـر سـنة 2011 واGعــام 1432 ا
أعــضـــاء جلــنـــة مــواد الــصّـــحــة الــنـــبــاتـــيــة ذات االســتـــعــمــال

الفالحيr كما يأتي :
"................ (بدون تغيير حتى) :

rكلف بالصحةGثلة الوزير ا  rغنية مربوط -
- ســمـــاعــX بـن بــوعـــبــد الـــلّـهr مــقـــرّر جلــنـــــة دراســـة

rدرجــة التسمّم
.........(الباقي بدون تغيير ) ............"
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 30 ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434 اGــــــوافـق  اGــــــوافـق 11
فبراير سنة فبراير سنة r2013 يحدr يحدّد التـنظيم الداخلي للديواند التـنظيم الداخلي للديوان
الــــــــوطــــــــنـي حلــــــــقـــــــوق اGــــــــؤلـف واحلــــــــقــــــــوق اجملـــــــاورةالــــــــوطــــــــنـي حلــــــــقـــــــوق اGــــــــؤلـف واحلــــــــقــــــــوق اجملـــــــاورة

ومديرياته اجلهوية ومندوبياته.ومديرياته اجلهوية ومندوبياته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة

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

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-356 اGؤرّخ
في 17 شـعـبـان عـام 1426 اGـوافق 21 سـبـتـمـبـر سـنة 2005
واGـــتــــضـــمّــن الــــقــــانــــون األســـــاسي لــــلـــديــــوان الــــــوطـــني
rــؤلـف واحلــقـــوق اجملــــاورة وتــنـــظــيــمـه وســيــرهGحلـــقـــوق ا

rتمّمGعدّل واGا
rوبعد موافقة مجلس اإلدارة -

تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اGــــــاداGــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــهــــــدف هـــــــذا الــــــقــــــرار إلـى حتــــــديــــــد
الـــتـــنـــظـــيـم الـــداخـــلي لـــلـــديـــوان الـــوطــــني حلـــقـــوق اGـــؤلف

واحلقوق اجملاورة ومديرياته اجلهوية ومندوبياته.

اGـاداGـادّة ة 2 : : يـضم الـتـنـظـيم الــداخـلي لـلـديـوان الـوطـني
حلـــقـــوق اGــؤلـف واحلــقـــوق اجملــاورة ومـــديـــريــاتـه اجلــهـــويــة
ومنـدوبـيـاتهr حتت سـلـطـــة اGـديـــر الـعـــامrّ الـذي يـسـاعده
مــديــرو دراســات ومـــدقق ومــكــتـب الــنــشـــاط االجـــتــمــاعي

والثقـافيr مـا يأتي :
r1 - مديرية الزبائن والشبكة

rXّنضمG2 - مديرية العالقات مع ا
r3 - مديرية اإلدارة والوسائل

r4 - مديرية اإلعالم اآللي وتقييس نظام االستغالل
r5 - مديريات جهوية

6 - مندوبيات.

rــادّة ة 3 : : تـــكـــلّف مــديـــــريــــة الــــزبــائـن والــشــبــكـــــةGــاداGا
�ــا يأتي : rعلى اخلصوص

- حتــديــد ســـيــاســة األســـعــار والــســـيــاســة الـــتــجــاريــة
اخلــاصــــة بـــالــديـــوان والـــســهـــر عـــلى تـــنــفـــيـــذهـــا وتـــطـــويـــر
عــمـــلــيــات الـــتــحـــصــيل فـــيــمـــا يــتــعـــلق بــاGـــصــادر احلـــديــثــة

rوأشكـال االستغالل
- ضـمــان الـتـسـيـيـر الــتـقـديـري لـنـشــاطـات الـوظـيـفـة

rوالتكفـل بإعداد التقارير
- تــطـــويـــر نــظـــام الـــيــقـــظـــة الــتـــجـــاريــة عـــلى شـــبـــكــة
اإلنــــتــــرنـت في مــــجــــال االتـــــصــــال الــــعـــــامّ وتــــنــــظــــيـم جــــمع

rعلومات حول تطور السوقGا
rضمان تسيير احلسابات الكبرى -

- مــــبـــاشـــرة جــــمـــيع األعــــمـــال اGـــتــــعـــلـــقــــة بـــتـــقــــيـــيس
اإلجـــراءات اGــرتــبـــطــة �ــهــام اGـــديــريــة وتــقـــيــيم إجــراءات
الــعـــمل بـــاســـتــمـــرار والـــقـــيــامr عـــنـــد احلــاجـــةr بـــالــتـــدابـــيــر

rالتصحيحية الضرورية أو تكليف من يقوم بها
rحتديد وسائل مكافحة القرصنة وتنظيمها -

- حتــديــد أدوات ووســائـل االتــصــال الــتــجــاري اجتــاه
rصنفات الفكرية وتنظيمهاGالزبائن ومستغلي ا

rراقبة الداخليةGجهاز ا Xساهمة في حتسGا -
- تـــصــــمـــيـم نـــظـــــام مــــعـــلــــومـــات خـــاص بــــالـــوظــــيـــفـــة

rواحلفـاظ علـيه
- الـــتــقـــيـــيم اGـــســـتــمـــر لـــفـــعـــالــيـــة نـــظـــام الــتـــســـيـــيــر

rستعمـلGا
- تـسـيـيـر مـلـفـات اGـنـازعـات مع احلـسـابـات الـكـبـرى
وحتـــضـــيــــرهـــا وكـــذا مـــتــــابـــعـــة تــــســـيـــيــــر قـــضـــايــــا مـــا قـــبل
rديريات اجلهويةGنازعات الذي تقوم به اGنازعات واGا

- الـــعـــمل عـــلـى ضـــمـــان مـــراقــــبـــة تـــطـــابـق عـــمـــلـــيـــات
الـتـحـصـيل الـتي تـشـكل نسـبـة خـطـر مـعـتبـرة والـعـمـلـيات

rتعلقة بالرخص القانونيةGا
rتسليم الرخص اإلجبارية واالختيارية -

- الــــســـــهــــر عــــلـى تــــفـــــتــــيـش اGــــنــــدوبـــــيــــات اGـــــكــــونــــة
للمديريات اجلهوية واستغالل كل تقرير يتعلق بها.

: (2) Xتضم مديرية الزبائن والشبكة مديرية الزبائن والشبكة دائرت

: (2) X1 - دائرة الرخص والزبائن وتضم مصلحت
rمصلحة الرخص -
- مصلحة الزبائن.

2 - دائـــــــرة إعـــــــــداد الــــتـــــقــــــــاريـــــــــر والــــشـــــبــــكــــــــة
: (2) Xوتضــم مصلحت

rمصلحة إعداد التقارير -
- مصلحة الشبكة.
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rXّـنـضـمGـادّة ة 4 : : تـكـلّـف مديـــريـــة الـعالقـات مع اGـاداGا
�ــا يأتي : rعلى اخلصوص

Xوالــفــنــانـ XــؤلــفــGتــســيــيــر عــمــلــيــات انــخــراط ا -
rXنتجGوا Xؤدين العازفGا

rصنفات وحتديدهاGضمان إدماج ا -
- ضــــــــمــــــــــان تـــــــــوزيــــع أتــــــــــاوى حــــــــقــــــــــوق اGــــــــؤلف

rواحلقــوق اجملــاورة
rراقبة الداخليةGالسهر على دوام نظام ا -

Xوالــفـــنــانــ XــؤلـــفــGمــعـــاجلــة عــرائض وشـــكـــاوى ا -
rXنتجGؤدين واGا

rتبادلGالتكفل بتنفيذ عقود التمثيل ا -
- ضــــمــــــــان تــــقــــيــــــيس وتــــخـــــطــــــيط الــــنــــشـــــاطــــــات

rالتابعــة للمديريـة
- ضمان مسك األرشيف اGرتبط بتسيير األعضاء.
تــضم مــديــريـــة الـــعالقــــات مــع اGـــنــضــممــديــريـــة الـــعالقــــات مــع اGـــنــضــمّــXــrX زيــــادة

على مفتشr أربع (4) دوائر :
: (2) X1 - دائرة األعضاء وتضم مصلحت

rمصلحة االستقبال واالنضمام -
- مصلحة متابعة وتسيير األعضاء.

: (2) X2 - دائرة التوزيع وتضم مصلحت
rمصلحة تسجيل بيانات التوزيع -

- مصلحة فحص التوزيعات ومراقبتها.
: (2) X3 - دائرة احلقوق اجملاورة وتضم مصلحت

rمصلحة االنخراط والتوثيق -
- مصلحة توزيع احلقوق.

: (2) Xصنفات وتضم مصلحتG4 - دائرة حتديد ا
rمصلحة التسجيل والتوثيق -

- مصلحة البحث الوثائقي.

rــــادّة ة 5 : : تــــكـــــلّــف مـــديـــــريـــــــة اإلدارة والـــوســــائــلGــــاداGا
�ــا يأتي : rعـلى اخلصوص

- تـزويد الديوان بـاGوارد البشـرية وتسيـير اGسار
rستخدمي الديوان وضمان تكوينهمG هنيGا

rتسيير  تلكات الديوان وضمان مسك اجلرد -
rمركزة للديوانGالعمل على وضع الهياكـل غير ا -
- الـسـهـر عـلى تـطـابق إجـراءات الـتـسـيـيـر الـداخـلـية

rعمول بهGمع التنظيم ا
rيزانية التقديرية ومراقبة تنفيذهاGإعداد ا -

rحتضير احلصيلة السنوية للديوان -

rمسك محاسبة الديوان -
rضمان حفط الوثائق وأرشيفها -

- الـــعـــمل عـــلى ضـــمـــان خــدمـــات اGـــطـــاعم اGـــرتـــبـــطــة
بـــإجنــاز األحـــداث والــتـــظـــاهــرات الـــثــقـــافــيـــة أو الــعـــلــمـــيــة

اGتصلـة �هام الديوان.

: (2) Xتضم مديرية اإلدارة والوسائل مديرية اإلدارة والوسائل دائرت

: (2) X1 - دائرة اإلدارة العامة وتضم مصلحت
rXستخدمGمصلحة ا -

- مصلحة الشؤون العامة.

: (2) Xالية واحملاسبة وتضــم مصلحتG2 - دائرة ا
rمصلحة احملاسبة -

- مصلحة اGالية.

اGاداGادّة ة 6 : : تكلّف مـديرية اإلعالم اآللي وتقييس نظـام
�ــا يأتي : rعـلى اخلصوص rاالستغالل

rتنفيذ اخملطط التوجيهي لإلعالم اآللي -
- الـسهـر عـلى نشــر مخـتلف الـكشـوف الـتنـظيـمـية

rأو حسب الطلب
rعطياتGتسيير الوصول إلى قاعدة ا -

rعطيات والشبكةGضمان إدارة قواعد ا -
rهنGضمان تطوير التطبيقات اخلاصة با -

- إرشــاد ومـســاعـدة الــهـيــاكل في اســتـغـالل مـخــتـلف
تــــطـــبــــيـــقــــــات اإلعالم اآللـي اGـــســــتــــعـــمــــلــــــة وكـــــذا أثــــنـــــاء

rاقتنائهـا احملتمـل
rضمان صيانة التجهيزات وبرامج احلاسوب -

- الــــســــهـــــر عــــلى أمن تــــدفــق اGـــعــــلـــــومــــات اخلــــاصــــة
بقواعـد اGعطيات وتتبع آثار التدفقات اGنجزة.

تـــــضم مــــديـــــريــــة اإلعـالم اآللي وتـــــقــــيـــــيس أنـــــظــــمــــــةمــــديـــــريــــة اإلعـالم اآللي وتـــــقــــيـــــيس أنـــــظــــمــــــة
: (2) Xاالستغاللاالستغالل دائرت

1 - دائــــــــــرة الــــــــتــــــــطــــــــويـــــــــــر واالســــــــتــــــــغـالل وتــــــــضم
: (2) Xمصلحتـ

rساعدة التقنيةGمصلحة اإلدارة وا -
- مصلحة الدراسة واالستغالل.

2 - دائـــرة تـــقـــيـــيس نـــظــــام االســـتـــغـالل والـــصـــيـــانـــة
: (2) Xوتضم مصلحت

rمصلحة تقييس نظام االستغالل -
- مصلحة الصيانة.
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اGاداGادّة ة 7 : : يزود الديوان �ديريات جهوية.

يدير كـل مديرية جهوية مدير جهوي.

تـــضـــمن اGـــديـــريـــات اجلـــهـــويــــة اGـــلـــحـــقــــة �ـــديـــريــــة
الـــزبـــائن والــــشـــبـــكـــــةr تــــواجــــد الـــديـــوان عـــلـى اGـــســـتـــوى
اجلـهــوي وكـذا تـنـسـيق أنـشـطــة اGـنـدوبـيـات اGـلـحـقـــة بـهـا
في مــجـــال الــتــحــصــيـل والــتــوثــيق والــتـــوزيع ومــكــافــحــة

قرصنـة اGصنفـات.

�ا يأتي : rعلى اخلصوص rوبهذه الصفة تكلّف
- ضــــمــــان تــــســـــيــــيــــر قــــضــــايــــا مــــا قـــــبل اGــــنــــازعــــات
واGـنـازعـات اGـرتبـطـــة بـأنـشـطــة الـتـحـصــيل الـتي تـقـوم

rندوبيـاتGبهـا ا
rديرية اجلهويةGندوبيات واGمسك محاسبة ا -

- ضـمان مـراقبـة أنشـطة اGـندوبـيات ودقـة عمـليات
rالتحصيل التي تقوم بها

- ضــمــان أمـــانــة الــلـــجــان احملــلـــيــة اGــكـــلّــفــة بـــتــحــديــد
rصنفات عند االقتضاءGا

- اGساهمة فـي أشغـــال تسجــيـل برامج اGصنفـات
rستغلـةGا

- ضـمــان تـســيــيــر كــل مــلف أو مــهـمـــة مـوكــلــة لــهــا
عـن طريق مذكرة إجراءات.

اGــــاداGــــادّة ة 8 : : تـــــزود كــل مـــــديـــــريــــة جـــــهـــــويــــة لـــــلـــــديــــوان
�ندوبيـات.

يدير كـل مندوبية مندوب.

تـــــضـــــمــن اGـــــنــــدوبــــــــيــــة الــــــتـي تــــشـــــكــل الـــــهــــيـــــكــل
الـــــقــــــاعـــــدي لــــلـــــديــــوانr نــــشــــاط الـــــتــــحــــصــــيـل ومــــراقــــبــــة
اGـــــســــتـــــعــــمـــــلـــــX والــــعـالقــــــات مـــع اGــــؤلـــــفـــــــX بــــعـــــنــــوان

اختصاصهـا اإلقليمي.

�ا يأتي : rعلى اخلصوص r وبهذه الصفة تكلّف
- تــــســــلــــيم الــــرخص ورخـص اســــتــــغالل مــــصــــنــــفـــات

rالفهرس الذي يديره الديوان
- حتـــــصـــــيل أتـــــاوى حـــــقـــــوق اGـــــؤلـف وجـــــمع بـــــرامج

rستغلـةGصنفـات اGا
rحتصيل األتاوى على النسخة اخلاصة -

- حتــصــيل األتــاوى عــلى الــنــســخــة اخلــاصــة بــعــنـوان
rجتهيزات االستنساخ

- اسـتـرجـاع بـرامج اGـصـنــفـات اGـسـتـغـلـة مع ضـمـان
rعطياتGإدراجهـا في قاعدة ا

rصنفاتGساهمة في مكافحة قرصنة اGا -

rشاركة في معرفة سوق النشرGا -
- اGـــبــــادرة والـــقـــيـــــام بـــعـــمـــلـــيـــــات الـــبـــحث وقـــمــع

rأعمـال التقلـيد
- تــســـلــيـم الــرخص الـــقــانـــونــيـــة Gــمـــارســة األنـــشــطــة

rتعلقة باالستغاللGا
- ضـــــمـــــان تـــــســـــيـــــيـــــر كل مـــــلف أو مـــــهـــــمـــــة مـــــوكـــــلــــة

rللمندوبية عن طريق مذكرة إجراءات
- تقـد� التـوجـيهـات واGسـاعدة لـلـمؤلـفX وأصـحاب

احلقوق اجملاورة وذوي حقوقهم.

اGــــاداGــــادّة ة 9 : : يــــحـــــدد عـــــــدد اGــــديــــــريــــــــات اجلــــهــــويـــــــة
بثالث (3) مديـريـات :

- اGــديــريــة اجلــهــويــة "لــلــوسط" "لــلــوسط" الــتي يــحــدد مــقــرهــا
�ــــديــــنـــة اجلــــزائـــر وتــــزود �ـــنــــدوبـــيــــتـــX (2) تــــتــــواجــــدان

rباجلزائر وتيزي وزو
الــتي يــحــدد مــقــرهــا - اGــديــريــة اجلــهــويــة "لــلــشـرق" "لــلــشـرق" 
بـقـســنـطـيـنــة وتـزود بـخـمس (5) مـنـدوبـيــات تـتـواجـد بـكل

rمن قسنطينة وعنابة وسطيف وبجاية وباتنة
- اGــديــريــة اجلــهــويــة "لــلــغــرب" لــلــغــرب" الــتي يــحــدد مــقــرهــا
بــوهـــران وتــــزود بــخـمس (5) مـنــدوبــيـات تــتــواجــد بـكــل

من وهران ومستغا¯ وتلمسان وسعيدة والشلف.

اGـاداGـادّة ة 10 : : �ـكن الـديـوان الـتــزود �ـديـريـات جـهـويــة
ومندوبيـات جديدة.

يـــجـب أن يـــســـتـــجـــيب إنـــشــــاء اGـــديـــريـــات اجلـــهـــويــة
للمعـايير اآلتــية :

rركز الوالية�- التواجد 
- تـــغـــطــــــيـــة مـــنـــطــــقـــــــة جـــغــــرافـــــــيـــة ال تـــقـــل عــن

rأربـــع (4) واليـات
- التوفر على مندوبيتX اثنتX  (2) على األقـل.

يــشـتــرط إلنـشــاء اGــنـدوبــيـات وجــود عــدد ال يـقـل عن
أربعمائة (400) مستعمل مستغل للمصنفات الفكرية.

تـنــشــأ اGـديــريـات اجلــهـويــة واGــنـدوبــيـات �ــقـرر من
اGدير الـعامrّ بـعد مـداولة مـجلس اإلدارة ومـوافقـة الوزير

اGكلّف بالثقافة.

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

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــــزائــــــــر في 30 ربـــــــيـع األول عــــــــام 1434
اGوافـق 11 فبراير سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي
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وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا ا:رأةواألسرة وقضايا ا:رأة

قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ فـي خ فـي 14  ذي احلـجة عـام   ذي احلـجة عـام 1433
30  أكــتـــوبـــر ســـنــة   أكــتـــوبـــر ســـنــة r2012 يـــحــد يـــحــدّد الـــتـــنــظـــيمد الـــتـــنــظـــيم اGــوافق اGــوافق 
الـداخـلي Gـؤسـسـات الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم اGـتـخـصـصةالـداخـلي Gـؤسـسـات الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم اGـتـخـصـصة

.XعوقGلألطفال ا.XعوقGلألطفال ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإنّ األم
rاليّةGووزير ا

rرأةGووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
�ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ -
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضـان عــام 1415 اGـوافق 15 فـبـرايــر سـنـة 1995

rاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اGؤرّخ
في 26 صــــفـــــر عــــام 1424 اGــــوافـق 28 أبــــريـل ســــنــــة 2003

rدير العامّ للوظيفة العموميةGالذي يحدّد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-294 اGؤرّخ
في 23 ذي احلـجّة عام 1431 اGوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
rالذي يحدّد صالحيات وزير التضامن الوطني واألسرة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 12-05 اGـؤرّخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اGـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واGـــتـــضـــمّـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Gـــؤســـســـات

rXعوقGتخصّصة لألطفال اGالتربية والتعليم ا
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 16 من اGـرسوم
الــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 12-05 اGــؤرّخ فـي 10 صـــفـــر عـــام 1433 
اGــوافق 4 يـــنــايــر ســنــة 2012 واGـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
القـرار إلى حتـديـد الـتنـظـيم الـداخـلي Gـؤسسـات الـتـربـية

.XعوقGتخصّصة لألطفال اGوالتعليم ا
اGــاداGــادّة ة 2 :  : يـــضم الـــتـــنـــظـــيم الـــداخـــلي لـــكــل مـــؤســـســة
للـتربــية والـتعلـــيم متخصـصة لألطفــال اGعــوقـX حتت

سلطة اGديـرr ما يأتي :
rمصلحة االستقبال واإليواء -

rمصلحــــة التربية والبيداغوجية -
rمصلحة اإلدارة والوسائل -

- ملحقـة اGؤسسة.
rــادّة ة 3 :  : تـــكــلّف مــصـــلــحــــة االســتـــقــبــــال واإليــــواءGــاداGا

على اخلصوص �ا يأتي :

XعـوقـGا XراهقــGضمــان استـقبــال األطفــال وا -
rوإيـوائهم

rتوازنGضمـــان اإلطعــــام الصحي وا -
XـــــراهــــــقــــــGالـــــســــــهـــــــر عــــــلى راحــــــــة األطـــــفــــــــال وا -

rوأمنهم XعـوقـGا
- ضـــــمــــــان الــــنـــــظــــافـــــــة اجلــــســـــديــــــة والــــهـــــنــــدامــــــيــــة

rواحمليطـية
- تسيير البياضة.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـكـلّف اGـصـلـحـة الـتـربـويـة والـبـيـداغـوجـية
على اخلصوص  �ـا يأتي :

1 - فــيـمـا يــخص مـدارس األطـفــال اGـعـوقـX ســمـعـيـا - فــيـمـا يــخص مـدارس األطـفــال اGـعـوقـX ســمـعـيـا
ومدارس األطفال اGعوقX بصريا :ومدارس األطفال اGعوقX بصريا :

- ضـمان الـتـعلـيم الـتـحضـيـري والتـعـليم اGـتـخصّص
rالئمةGناهج والتقنيات اGباستعمال ا

- ضـــمــــان الــــيــــقـــظـــــة وتــــنـــمــــيــــة الـــوســــائل احلــــســــيـــة
rوالنفسية احلركية لتعويض اإلعاقة البصرية

- ضـــمـــان اGـــتـــابــعـــة الـــنـــفـــســـيـــة والــطـــبـــيـــة لـــلـــحـــالــة
rراهقGالبصرية وتبعاتها على تنمية الطفل وا

- ضـمان دعم ومـرافقة األطـفال واGـراهقX في وضع
دراسـي صــــعب بـــــتــــنــــظــــــيـم دروس فـــــرديـــــة لـالســــتــــدراك

rدرسيGوللدعم ا
- إعداد اGـشروع البـيداغـوجي والتربـوي للمـؤسسة

rكيفةGوكذا التربية البدنية والرياضية ا
- تــطـويــر نـشــاطـات ثـقــافـيــة وتـرفــيـهــيـة والــتـســلـيـة

rXعوقGا XراهقGالئمة جتاه األطفال واGا
- تـشجـيع التـفتح وحتـقيق كـل اإلمـكانـيات الـفكـرية
والـعاطـفيـة واجلـسديـة واالستـقالليـة االجتـماعـية واGـهنـية

rراهقGللطفـل وا
rراهقGضمان مرافقة األسرة والطفـل وا -

XـعـوقGا XـراهـقGسـاهـمـة في إدمـاج األطفـال واGا -
حــســيـــا في الــوسط اGـــدرسي الــعــادي و/ أو فـي الــتــكــوين

rهني وضمان متابعتهمGا
- ضــمـــان الــتــكـــفــل الــفــــردي والـــتــربــيـــة الــســمـــعــيــة
وإعــادة الـتربـية الـلـغويـة والقـراءة الـشفـويـة وتعـلم الكالم

وكـذا لغـة اإلشارة.
2 - فــيــمــا يــخص اGــراكــز الــنــفــســيــة الــبــيــداغــوجــيـة - فــيــمــا يــخص اGــراكــز الــنــفــســيــة الــبــيــداغــوجــيـة
لألطفال اGـعوقX حـركيا واGـراكز النـفسيـة البيـداغوجيةلألطفال اGـعوقX حـركيا واGـراكز النـفسيـة البيـداغوجية

لألطفال اGعوقX ذهنيا :لألطفال اGعوقX ذهنيا :
- تـشجـيع التـفتح وحتـقيق كـل اإلمـكانـيات الـفكـرية
والـعاطـفيـة واجلـسديـة واالستـقالليـة االجتـماعـية واGـهنـية

rراهقGللطفـل وا
- ضـــمــان الــتـــربــيــة احلــركـــيــة و/ أو إعــادة الـــتــربــيــة
الـوظــيـفــيـة واGــتـابــعـة الـنــفـســيـة وإعــادة الـتــربـيــة اخلـاصـة

rبتصحيح النطق
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- ضـمـان التـربـيـة اGبـكـرة والدعـم اGدرسي من أجـل
rعـارفGاكتسـاب ا

Xضــــمـــــان الــــيــــقـــظــــــــة وتـــنــــمــــــــيـــة الــــعالقــــــــة بـــ -
rالطفـــل ومحيطـه

rراهقGضمان مرافقة األسرة والطفـل وا -
- إعـداد اGـشروع الـبـيـداغوجي والـتـربـوي والعالجي

rكيفةGللمؤسسة وكذا التربية البدنية والرياضية ا
- تــطـويــر نـشــاطـات ثـقــافـيــة وتـرفــيـهــيـة والــتـســلـيـة

rXعوقGا XراهقGالئمة جتاه األطفال واGا
XـــعـــــوقــــGا XـــراهــقـــــGدعـــم إدمــــاج األطـــفــــــال وا -
فــي الـوسـط اGــدرسي الــعــادي و/ أو في الــتـكــويـن اGـهــني

rوضمان متابعتهم
- تـــــنــــمــــيـــــة الــــشــــخـــــصــــيـــــة واالتــــصــــال واالنـــــســــجــــام
االجــــتـــمـــاعي لـــدى الــــطـــفـل أو اGـــراهـق وضـــمـــان مـــرافـــقــــة

أسرتـه ومحيطـه.
r5 :  : تـــكــــلّــف مـــصـــلـــحـــــــة اإلدارة والــــوســـــائـل اGــاداGــادّة ة 

عـلى اخلصوص �ا يأتي :
- إعـــــداد وتـــنـــفــــيـــذ اخملــطـط الـــســـنــــــوي لـــتـــســـيـــــيــر

rوارد البشريـةGا
rXستخدمGضمان تسيير ا -

rؤسسة وتنفيذهاGإعداد مشروع ميزانية ا -
rؤسسةGضمان محاسبة ا -

rؤسسةGضمان تسيير أمالك ووسائل ا -
- ضمان صيانة اGؤسسة واحلفاظ عليها.

اGـاداGـادّة ة 6 : : يـديـر مــلـحـقــة اGــؤسـسـة اGـنـصــوص عـلـيــهـا
في اGـادّة 4 من اGــرســـوم الــتّــنـفـــيــذيّ رقــم 12-05 اGـؤرّخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اGـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 2012

واGذكور أعالهr رئيس ملحقة وتضم ما يأتي :
rفرع االستقبال واإليواء والوسائل العامة -

- الفرع التربوي والبيداغوجي.
اGـاداGـادّة ة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 14 ذي احلجّــة عــام 1433 اGوافــق

30 أكتوبر سنة 2012.

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــتــــــرك مرك مــــؤرخ في ؤرخ في 11 رب ربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــامام
1434 اG اGــــوافق وافق 21  ف  فــــبــــــرايرايــــــر سر ســــــنــــة ة r2013 يr يــــــحــــــدّد عد عــــدددد

اGاGــــــنــــاصاصـب الب الــــعــــــلــــــيــــا لا لــــــلــــمــــــوظوظــــــفــــX اXG اGــــــنــــــتــــمــــــX لألسالكX لألسالك
اخلاصة باإلدارة اGكاخلاصة باإلدارة اGكـلفة بالتضامن الوطني بعنوانلفة بالتضامن الوطني بعنوان
اGاGــــصــــالح غالح غـيــــر اGر اGــــمــــركركـزة واGزة واGــــؤسؤســــســــات اGات اGـتــــخــــصــــصـة
الالــــــــتــــــــــابابــــــــعــــــــة لة لــــــــوزارة الوزارة الــــــــــتــــــــضــــــــامن الامن الــــــــــوطوطــــــــني واألسني واألســــــــرةرة

وقضايا اGرأة.وقضايا اGرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Xإن األم
rاليةGووزير ا

rرأةGووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ -
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــذي يـحــدّد كـيــفـيــات مـنح الــزيـادة االســتـداللــيـة لـشــاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و�ـــــقــــــتــــــضى اGــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوال عام 1433 اGــوافـق 4 سـبـتـمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اGؤرخ في 26 صفر عام 1424 اGوافق 28 أبريل سنة 2003

rدير العام للوظيفة العموميةGالذي يحدد صالحيات ا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 09 - 353
اGــؤرّخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اGــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر
XوظفGتضمّن الـقانون األساسي اخلاص باGسنة 2009 وا
اGـــنــتــمــX لألسالك اخلــاصــة بـــاإلدارة اGــكــلــفــة بــالــتــضــامن

rادة 163 منهGال سيما ا rالوطني
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 10 - 294
اGــؤرّخ في 23 ذي احلـــجـــة عــام 1431 اGــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
سنة 2010 الذي يحدد صالحـيات وزير التـضامن الوطني

rواألسرة
- و�ـقــتـضـي اGـرســوم الـرئــاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـــــادة األولى :اGـــــادة األولى :  تــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اGـــــادة 163 من
اGرسوم التّنفيذيّ رقم 09 - 353 اGؤرّخ في 20 ذي القعدة
rــذكــور أعالهGــوافق 8 نــوفــمــبــر ســنـة 2009 واGعـام 1430 ا
يـــحــــدد هـــذا الـــقــــرار عـــدد اGـــنــــاصب الـــعــــلـــيـــا ذات الــــطـــابع
الــوظـيـفي لـلـمــوظـفـX اGـنـتــمـX لألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة
اGكلفة بالـتضامن الوطني بعنـوان اGصالح غير اGمركزة
واGـــؤســـســات اGـــتـــخــصـــصـــة الــتـــابـــعـــة لــوزارة الـــتـــضــامن
الــــوطـــنـي واألســـرة وقــــضـــايــــا اGـــرأةr كــــمــــا هـــو مــــبـــX في

اجلدول اآلتي :

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

وزيرة التضامن الوطني واألسرةوزيرة التضامن الوطني واألسرة
وقضايا اGرأةوقضايا اGرأة

سعاد بن جاب اللهسعاد بن جاب الله



وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوقرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عامل جمادى الثانية عام
1434 اG اGــــــــــوافق وافق 11  أب  أبــــــــريريـل سل ســــــــنــــــــة ة r2013 يr يــــــــحــــــــــدّد عد عــــــــدددد

اGاGــــنــــاصب الاصب الــــعــــــلــــيــــا ذات الا ذات الــــطــــابع الابع الــــــوظوظــــيــــفي بفي بــــعــــنــــوانوان
الديوان الوطني للسياحة.الديوان الوطني للسياحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 rالعام للحكومة Xإن األم

 rاليةGووزير ا
rووزير السياحة والصناعة التقليدية

�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 88 - 214 اGــــؤرّخ في 20 -
ربــــيـع األوّل عــــام 1409 اGـــــوافق 31 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1988
rـتـضـمن إنـشاء الـديـوان الـوطـني لـلـسـيـاحـة وتـنـظيـمهGوا

rتمّمGعدّل واGا
- و�قتضى اGرسوم الرئاسي رقم 07 - 307 اGؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــذي يـحــدّد كـيــفـيــات مـنح الــزيـادة االســتـداللــيـة لـشــاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و�ـــــقــــــتــــــضى اGــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبــتـمـبــر سـنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08 - 05 اGؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عــــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2008
XـهــنـيـGـتــضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلــاص بـالــعـمــال اGوا

rادة 38 منهGال سيما ا rوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ـقــتـضـي اGـرســوم الـرئــاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّورن ما يأتي :ورن ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 38 من اGـرسوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 08 - 05 اGــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429
اGــوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واGــذكــور أعالهr يــحــدد عـدد
اGـنـاصـب الـعـلـيـا ذات الـطــابع الـوظـيـفـي بـعـنـوان الـديـوان

الوطني للسياحةr طبقا للجدول اآلتي :

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـوزع عــدد اGــنـاصـب الـعــلــيـا Gــفــتش تــقـني
وبـــيـــداغـــوجـي لـــلـــتـــربــــيـــة اGـــتـــخــــصـــصـــة ومـــفـــتـش تـــقـــني
وبــيـداغـوجي لــلـتـعـلــيم اGـتـخـصـص ومـفـتش إداري ومـالي
ومـنسق نـفسـاني ومنـسق اجتـماعي اGـنصـوص عليـها في

اGادة األولى أعاله كما يأتي :
- بالـنسـبـة Gديـرية الـنشـاط االجـتمـاعي والتـضامن

r(2) لوالية اجلزائر: منصبان
- بـالنـسبة لـلمـديريـات األخرى لـلنـشاط االجـتماعي

والتضامن للواليات : منصب واحد (1) لكل مديرية.
اGــاداGــادّة ة 3 :  : يــوزع عـــدد اGـــنـــاصب الـــعــلـــيـــا Gــراقـب عــام

اGذكور في اGادة األولى أعاله كما يأتي:
- منصب واحد لكل مؤسسة متخصصة.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اGوافق 21 فبراير 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

وزيرة التضامن الوطني واألسرةوزيرة التضامن الوطني واألسرة
وقضايا اGرأةوقضايا اGرأة

سعاد بن جاب اللهسعاد بن جاب الله

العددالعدد اGناصب العليااGناصب العليا

مــــــفــــــتـش تــــــقــــــني وبــــــيــــــداغــــــوجي
للتربية اGتخصصة

مــــــفــــــتـش تــــــقــــــني وبــــــيــــــداغــــــوجي
للتعليم اGتخصص

مفتش إداري ومالي
منسق نفساني
منسق اجتماعي

اGراقب العام

49

49

49

49

49

منـصب عال واحد لكل
مؤسسة متخصصة

العددالعدد اGناصب العليااGناصب العليا

رئيس حظيرة

مسؤول اGصلحة الداخلية

1

1

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

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

حـرّر بــاجلــزائــر في أوّل جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434
اGوافق 11  أبريل سنة 2013.

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير السياحة والصناعةوزير السياحة والصناعة
 التقليدية التقليدية

محمد بن مراديمحمد بن مرادي
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