
العدد العدد 49
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 26  ذو القعدة   ذو القعدة  عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق  2  أكتوبر سنة   أكتوبر 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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فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مـرســوم رئـاسيّ رقم 13-333  مـؤرّخ في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1434 اGـوافق 30 ســبـتـمــبـر سـنـة r2013 يـتــضـمّن الــتـصــديق عـلى
مذكرة التفـاهم بشأن التعاون العـلمي والفني في مجال اGواصـفات واGقاييس وضبط اجلودة بـX حكومة اجلمهوريّة
اجلزائـريّة الـدّ�قـراطيّـة الـشّعـبيّـة وحكـومة دولـة قـطرr اGـوقعـة باجلـزائر في 8  صفـر عام 1431 اGوافق 24 يـنـاير سـنة
........................................................................................................................................................2010

مـرســوم رئـاسيّ رقم 13-334 مـؤرّخ في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1434  اGـوافق 30 ســبـتـمــبـر سـنـة r2013 يـتــضـمّن الــتـصــديق عـلى
االتـفـاق بـX حـكـومــة اجلـمـهـوريّـة اجلـزائــريّـة الـدّ�ـقـراطـيّــة الـشّـعـبـيّـة وحــكـومـة جـمـهـوريــة صـربـيـاr اGـتـعــلق بـالـتـرقـيـة
واحلماية اGتبادلتX لالستثماراتr اGوقّع باجلزائر في 13 فبراير سنة 2012.....................................................

مـرســوم رئـاسيّ رقم 13-335  مـؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1434 اGـوافق 30 ســبـتـمــبـر سـنـة r2013  يـتــضـمّن الـتــصـديق عـلى
الـبـروتوكـول اGتـضـمّن تعـديل اGادّة 16 مـن االتفـاق بX حـكـومة اجلـمـهوريـة اجلـزائريـة الـد�قـراطـية الـشـعبـيـة ومعـهد
األ� اGــتــحــدة لــلــتــكـويـن والـبــحث (UNITAR) مـن أجـل الـتــكــوين ومــرافــقـة الــشــبــاب احلـامــلــX لــلـشــهــادات لــلـمــقــاولـة
باجلزائرr  اGوقع باجلزائر بتاريخ 10  ديسمبر سنة 2012................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنفـيذي رقــم 13 - 326 مؤرخ في 20 ذي القـعدة عام 1434 اGوافـق 26 سـبتـمـبر سـنة r2013 يتـضـمن تعـديل القـانون
األساسي للديوان الوطني للثقافة واإلعالم......................................................................................................

مـرسـوم تـنفـيـذي رقم 13 -  327 مؤرخ في 20 ذي القـعدة عام 1434 اGوافـق 26 سـبتـمـبر سـنة r2013 يـحدد شـروط وكـيفـيات
وضع ضمان السلع واخلدمات حيّز التنفيذ......................................................................................................

مـرسـوم تـنفـيـذي رقم 13 -  328 مؤرخ في 20 ذي القـعدة عام 1434 اGوافـق 26 سـبتـمـبر سـنة r2013 يـحدد شـروط وكـيفـيات
اعتماد اخملابر قصد حماية اGستهلك وقمع الغش..............................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 13 -  329 مـؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1434 اGـوافـق 30 سـبـتـمـبـر سـنـة r2013 يـعـدل ويـتـمم اGـرسـوم
التنفـيذي رقــم 09-09 اGـؤرخ في 7 محـرم عـام 1430 اGوافــق 4 ينـايــر سنـة 2009 واGتضمن إنشاء جامعـة اجلـلـفـة..

مرسوم تنفيذي رقـم 13 - 330 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 اGوافـق 30 سبتمبر سنة r2013  يتمم اGرسـوم التنفـيــذي
رقــم 08-206 اGـؤرخ في 6 رجـب عـام 1429 اGوافـق 9 يوليــو سنـة 2008 واGتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان......

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقـم 13 - 331 مـــؤرّخ في 24 ذي الـــقــعــدة عــام  1434 اGـــوافـق 30 ســبــتـــمــبــر ســنــة r2013  يــتــــمـم اGـــرســــوم
الـتــنـفـيـذي رقـم 11-303 اGؤرخ في 22 رمضان عام 1432 اGوافق 22 غشت سنة 2011 واGتضمن إنـشاء مركز جامعي
بتندوف.....................................................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 - 332  مـؤرخ في 24 ذي الـقـعـدة عام 1434 اGـوافـق 30 سـبـتـمـبـر سـنة r2013 يـتـضـمن إنـشـاء مـراكز
لـلــتــكــوين اGــهـنــي والـتــمــهـــX وحتــويـل مـلــحــقـــات مــراكــز الــتــكــويـن اGــهـنـي والـتــمــهـــX إلى مــراكـز لــلــتــكــوين اGــهـني
....................................................................................................................................................Xوالتمه

.قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء

وزارة الداخليةوزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

قـــرار وزاري مـشتـــرك مؤرخ في 5 رمضـان عـام 1434 اGوافق 14  يـولـيو سـنة r2013 يحـدد طبـيـعة وتـشكـيلـة وآجال جتـديد
البذل والتجهيزات الفردية واجلماعية وخصائصها التي يستفيد منها موظفو احلماية اGدنية..............................
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وزارة السكن والعمران واEدينةوزارة السكن والعمران واEدينة

قــرار مؤرخ في 21 ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 4 مـارس سـنـة r2013 يـعـدّل الـقرار اGـؤرّخ في 22 ربـيع الـثـاني عـام 1433
Xــتـضــمّن إنــشـاء الــلــجـنــة الــقـطــاعــيـة لــلــصـفــقــات لـوزارة الــسـكـن والـعــمــران وتـعــيـGـوافق 15 مـارس ســنـة 2012 واGا
أعضائها...................................................................................................................................................
قـــرار مـؤرخ في 12  رجب عـام 1434 اGـوافق 22 مــايـو ســنـة r2013 يـتــضـمّـن تـعــيــX أعـضــاء مـجــلس إدارة الــوكـالــة الــوطـنــيـة
لتحسX السكن وتطويره...........................................................................................................................
قـــرار مـؤرخ في 30  شـوّال عام 1434 اGـوافق 9 يــولـيـو سـنـة r2013 يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضـاء مـجـلس إدارة الـصـنـدوق الـوطـني
للسكن......................................................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1434 اGوافق 22 يولـيو سنة r2013 يعدل ويـتمم القرار اGؤرّخ في 2 جمادى األولى عام 1422
اGوافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معاجلة طلبات شراء اGساكن في إطار البيع باإليجار وكيفيات ذلك...

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 15  ذي القـعدة عام 1433 اGوافـق أوّل أكتـوبر سنة r2012 يحـدّد مبلغ الـتعـويضات اخملـصصة
ألعضاء اللجان الدائمة اGتخصصة للمركز الوطني للكتاب.............................................................................
قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 15  ذي القـعدة عام 1433 اGوافـق أوّل  أكتـوبر سنة r2012 يـحدّد مبلغ الـتعويضـات اخملصصة
ألعضاء اجمللس الوطني للفنون  واآلداب........................................................................................................

قرار مؤرخ في 3  رمضان عام 1433 اGوافق 22 يولـيو سنة r2012 يتضمّن استـخالف عضو في مجلس إدارة اGسرح اجلهوي
بوهران....................................................................................................................................................

قــرار مــؤرخ في 14  رمــضــان عــام 1433 اGـوافق 2 غــشـت ســنـة r2012 يـتــضــمّن تــعــيـX أعــضــاء مــجـلـس إدارة اGـســرح اجلــهـوي
بسيدي بلعباس.........................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 14  رمـضـان عـام 1433 اGـوافق 2 غـشـت سـنة r2012 يـتـضـمّن اسـتـخـالف عـضو فـي اجملـلس الـتـوجـيـهي لـلـمـعـهد
العالي Gهن فنون العرض والسمعي البصري.................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 5  شــوّال عـام 1433  اGـوافق 23 غـشـت سـنــة r2012 يــتـضــمّن اســتــخالف عـضــو في الــلــجـنــة اGــكـلّــفــة بـاقــتــنـاء
اGمتلكات الثقافية.....................................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 5  شوّال عام 1433  اGوافق 23 غشـت سنـة r2012 يتضـمّن استـخالف أعضاء في الـلجـنة القـطاعيـة للصـفقات
لوزارة الثقافة..........................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 8  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 20  يــنــايــر ســنــة r2013 يــتـضــمّن اســتــخالف عــضـو في اجملـــلس الــتــوجــيـهي
للمدرسة العليا للفنون اجلميلـة...................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 8  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 20  يـنــايــر سـنـة r2013 يـتضـمّــن استـخالف عضـوين في اجمللس الـتوجـيهي
للمعهد الوطني للتكوين العالي في اGوسيقى................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 8  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 20  يــنــايـــر سـنــة r2013 يـتـضــمّــن اسـتـخالف عــضـو في اجملـلس الــتـوجـيـهي
للمعهد العالي Gهن فنون العرض والسمعي البصري......................................................................................

وزوزارة التجارةارة التجارة

قـرار مؤرخ في 19 جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 31 مارس سـنة r2013 يـجعل مـنـهج حتديـد نسـبة الـكـلورور في مـنتـجات
مشتقات اخلضر إجباريا...............................................................................................................................

 فهرس (تابع) فهرس (تابع)

27

28

28

29

34

34

35

35

35

35

36

36

36

36

37



26  ذو القعدة عام   ذو القعدة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 449

2 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ رقم  رقم 13-333  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــقـــعــدة ذي الـــقـــعــدة
r2013 ــــــوافق 30 ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة  ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــةGــــــوافق  اG1434 ا عـــــام عـــــام 
يـــتــضــميـــتــضــمّن الـــتــصــديق عــلـى مــذكــرة الــتـــفــاهم بــشــأنن الـــتــصــديق عــلـى مــذكــرة الــتـــفــاهم بــشــأن
الــتــعــاون الــعــلــمي والــفــني فـي مــجــال اGــواصــفـاتالــتــعــاون الــعــلــمي والــفــني فـي مــجــال اGــواصــفـات
واGـقـايـيس وضـبط اجلـودة بـX حـكـومـة اجلـمـهـوريواGـقـايـيس وضـبط اجلـودة بـX حـكـومـة اجلـمـهـوريّة
اجلــزائـرياجلــزائـريّـة الـدـة الـدّ�ــقـراطـي�ــقـراطـيّــة الـشــة الـشّـعــبـيـعــبـيّـة وحــكـومـة دولـةـة وحــكـومـة دولـة
قـــطــــرr اGـــوقـــعـــة بــــاجلـــزائـــر في قـــطــــرr اGـــوقـــعـــة بــــاجلـــزائـــر في 8  صـــفـــر عـــام  صـــفـــر عـــام 1431

اGوافق اGوافق 24 يناير سنة  يناير سنة 2010.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهGال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبـعد االطّالع عـلى مـذكرة الـتـفاهم بـشـأن التـعاون
العـلـمي والـفني في مـجـال اGواصـفـات واGقـايـيس وضبط
اجلـودة بــX حـكـومــة اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّــة الـدّ�ـقــراطـيّـة
الــشّـعــبــيّــة وحــكـومــة دولــة قــطــرr اGـوقــعــة بــاجلــزائـر في 8

r2010 وافق 24 يناير سنةGصفر عام 1431 ا

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : يــصـــدق عــلى مــذكــرة الـــتــفــاهم بــشــأن
التعاون العـلمي والفني في مجال اGـواصفات واGقاييس
وضــــبـط اجلــــودة بــــX حــــكــــومــــة اجلـــــمــــهــــوريّــــة اجلــــزائــــريّــــة
الـــدّ�ــقــراطــيّـــة الــشّــعــبـــيّــة وحــكـــومــة دولــة قــطـــرr اGــوقــعــة
بــاجلــزائــر في 8  صــفــر عـام 1431 اGــوافق 24 يــنــايــر ســنـة
2010 وتــــنــــشــــر في اجلــــريــــدة الــــرّســـمــــيّــــة لــــلــــجــــمــــهــــوريّـــة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
30 سبتمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمي والفنيمذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمي والفني
في مجال اGواصفات واGقاييس وضبط اجلودةفي مجال اGواصفات واGقاييس وضبط اجلودة

بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة دولة قطروحكومة دولة قطر

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الـــــشّـــــعــــبـــــيّــــــةr �ـــــثـــــلــــة فـي وزارة الـــــصّـــــنــــاعـــــة وتـــــرقـــــيــــة

rاالستثمارات
rثلة في وزارة البيئة� rوحكومـة دولـة قطر

r(Xالطرف) شــار إليهما فيما بعد بـGوا
- رغـــبــة مـــنــهـــمــا في إرســـاء تــعـــاون تـــقــني وعـــلــمي
بـشأن حتقيق الـتكامل في مـجاالت اGواصفـات واGقاييس

rXا يخدم الطـرف�
- وسـعـيـا مــنـهـمـا لــتـنـمــيـة الـتـعــاون الـفـني بـيــنـهـمـا
وتـسهيل التبـادل التجاري وانـسياب السـلع بشكـل فعـال

rالبلدين Xب
قد اتفقتا على مايأتي :قد اتفقتا على مايأتي :

اGاداGادّة األولىة األولى
يـسـعـى الـطـرفــان إلى حتـقـيـق الـتـعــاون في مـجـاالت

العمل اGشترك بينهماr وبشكـل خاص في :
1 - الــعـمــل عــلى تــنـســــيق اGــواصـفــــات الـقــيــاســيـة
في كال الــبــلـديـن وخـصــوصــا مــواصــفـات الــســلع اGــتــبــادلـة

rتوقع تبادلها مستقبالGوتلك ا
2 - الـبدء بـتنـسيق مـواصفـات اGنـتجـات والبـضائع

rالبلدين Xالتي تخضع للتجارة ب
3 - اعـتــبـــار اGــواصـفــــــات الـقــيـاســـــيـة الــصـــــادرة
عـن جهازي التـقييس في البلدين أحد اGراجـع عند إعداد

rواصفات في كل من البلدينGا
4 - الـــــعــــمــل عــــلـى وضــع بـــــــرامج عــــمـــل ســــنـــــويـــــة

rواصفـاتGإلعـداد ا
5 - الــــســـــعي إلى االعـــــتــــراف اGـــــتــــبـــــادل بــــشـــــهــــادات
اGــطــابــقــــة لــلــمــواصــفــــات وعالمــــات اجلـــــودة الــصــــادرة
عـــن اجلـــهـــازينr طـــبـــقـــا Gـــا جـــاء بـــأدلـــة ووثـــائق اGـــنـــظـــمـــة

الدولـية اGتخصصة.
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عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية
كر� جوديكر� جودي
وزير اGاليةوزير اGالية

عن حكومة دولة قطرعن حكومة دولة قطر
الدكتور محمد بن صالحالدكتور محمد بن صالح

السادةالسادة
وزير الدولة لشؤون الطاقةوزير الدولة لشؤون الطاقة

والصناعةوالصناعة

اGاداGادّة ة 2

يتعاون الطرفان في اجملاالت اآلتية :

rXتدربG1 - تبادل اخلبراء وا

2 - تـــــبـــــادل اGـــــعـــــلــــــومـــــات �ـــــا في ذلـك الـــــنـــــشـــــرات
rوالدوريات والدراسات واإلحصاءات

3 - الــــتـــنــــظــــيم اGــــشـــتــــرك لــــلـــدورات واGــــؤتــــمـــرات
واالجـــتــــمــــاعــــات الـــتـي لـــهــــا عالقــــة �ــــجـــاالت اGــــواصــــفـــات

rتعلقة بهاGالقياسية واألنشطة ا

4 - تـــــنــــســـــيق اGـــــواقف فـي اGــــنـــــظــــمـــــات الــــدولـــــيــــة
rواإلقليمية ذات العالقة بالتقييس

5 - إجنـــــــاز الــــــدراســـــــات واألبـــــــحــــــاث فـي مـــــــجــــــاالت
rالتقييس اخملتلفة

6 - نـشــر الــتـوعــيـة بــالـتــقــيـيس واجلــودة واألنـشــطـة
اGتعلقـة بها.

اGاداGادّة ة 3

يـندرج هـذا الـتـعـاون ضمن بـرامج سـنـويـة في إطار
برنامج تنفيذي يتفق عليه الطرفان.

اGاداGادّة ة 4

Xسـؤولون بجهازي التـقييس في الدولتGيجتمع ا
دوريـــــا وحـسب احلـــاجـــــة بـالــتــنــــاوب Gــتــابـعـــــة تــنـفـــيـذ

هـذه اGذكـرة.

اGاداGادّة ة 5

Xـذكـرة بــاتـفـاق الـطـرفـGيــجـوز تـعـديل أحــكـام هـذه ا
كـــتــابـــةr من خالل الـــقــنـــوات الــدبـــلــومـــاســيـــةr بــعـــد اتــخــاذ

اإلجراءات القانونية اGعمول بها في كال البلدين.

اGاداGادّة ة 6

تــدخل هـذه اGــذكـرة حـيّــز الـنـفــاذ اعـتــبـارا من تـاريخ
تبادل وثائق التصـديق عليهاr وفقـا لإلجراءات القانونية
اGــعـمـــول بـهــا في كال الــبـلــدينr وتــظــل سـاريـــة اGـفــعـــول
Gـدة غير محـددة ما لم يخطـر أحد الطرفـX الطرف اآلخر
كـتــابـــة بــرغــبـتــه في إنــهـائــهــاr ويــنــتـهـي الـعــمـل بــهــا بــعـد
ثـالثــــة (3) أشــــهــــر مـن تـــاريـخ هــــذا اإلخــــطـــار مـع االلــــتـــزام

بتنفيذ كل االرتباطات السابقة على اإلنهاء.

وإشـهادا على مـا تقدمr قـام اGفوضـان أدناه واخملوالن
من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الوثيقة.

حـرّرت هــذه اGـذكــرة ووقّـعت في اجلــزائـر بــتـاريخ 8
صــــــفـــــــر عـــــــام 1431 اGــــــوافق 24 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2010 من
نسختـX أصليـتـX باللغــة العـربـيةr ولكــل منهما نفس

احلجـية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 13-334 مؤر مؤرّخ في خ في 24 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
1434  اGــوافق   اGــوافق 30 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة r2013 يــتــضــم يــتــضــمّن

الــتــصــديق عــلى االتــفــاق بــX حــكــومــة اجلــمــهــوريالــتــصــديق عــلى االتــفــاق بــX حــكــومــة اجلــمــهــوريّـةـة
اجلـــزائـــرياجلـــزائـــريّــــة الـــدــــة الـــدّ�ـــقـــراطــــي�ـــقـــراطــــيّـــة الـــشـــة الـــشّـــعـــبــــيـــعـــبــــيّـــة وحـــكـــومـــةـــة وحـــكـــومـــة
جــمـهــوريــة صـربــيــاr اGـتــعــلق بــالـتــرقــيـة واحلــمــايـةجــمـهــوريــة صـربــيــاr اGـتــعــلق بــالـتــرقــيـة واحلــمــايـة
اGتـبادلـتX لالستـثمـاراتr اGوقاGتـبادلـتX لالستـثمـاراتr اGوقّع بـاجلزائر في ع بـاجلزائر في 13

فبراير سنة فبراير سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهGال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبعـد االطّالع على االتـفاق بـX حكومـة اجلمـهوريّة
اجلــزائـريّــة الــدّ�ـقــراطــيّـة الــشّــعـبــيّــة وحـكــومــة جـمــهــوريـة
XـــتــــبـــادلــــتـــGــــتـــعــــلق بـــالــــتـــرقــــيـــة واحلــــمـــايــــة اGصـــربــــيـــا ا
r2012 وقّع باجلزائر في 13 فبراير سنةGا rلالستثمارات

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـــاداGـــادّة األولـى :ة األولـى : يــصــــدّق عـــلى االتــفـــاق بـــX حــكـــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ�ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
XتبـادلتGتعـلق بالـترقيـة واحلمايـة اGجـمهوريـة صربيـا ا
r2012 وقّع باجلزائر في 13 فبراير سنةGا rلالستثمارات
ويــنـشــــر في اجلـريـدة الــرّسـمــيّـة لـلــجـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
30 سبتمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اتفاقاتفاق

بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة جمهورية صربياوحكومة جمهورية صربيا

متعلق بالترقية واحلماية اGتبادلتX لالستثماراتمتعلق بالترقية واحلماية اGتبادلتX لالستثمارات

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الــشّـعـبــيّـة وحــكـومـــة جــمـهــوريـة صـربــيـاr (اGــشـار إلـيــهـمـا

r"تعاقدينGا Xفيما يأتي بـ "الطرف

- رغـــبـــة مــــنـــهــــمـــا فـي تـــشــــجـــيع مــــواطـــنـي الـــطـــرف
اGـتعـاقـد اآلخـر الستـثـمـار رؤوس األموال والـتـكـنولـوجـيا

rعرفة على إقليمهGوا

- ورغـــــبـــــة مــــنـــــهـــــمــــا فـي تـــــوفــــيـــــر ظـــــروف مالئـــــمــــة
rتبادلة واحملافظة عليهاGلالستثمارات ا

- واقتناعا منـهما بأن ترقية وحماية االستثمارات
ســـيـــســـاهم فـي تـــعـــزيـــز روح اGـــبـــادرةr وبـــالــــتـــالي تـــســـهم
Xإســهــامــا كــبــيـــرا في تــطــويــر الــعـالقــات االقــتــصــاديــة بــ

rتعاقدينGا Xالطرف

قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

اGاداGادّة األولىة األولى
التعاريفالتعاريف

ألغراض هذا االتفـاق :.

1 - يــعـنـي مــصـطــلح "اســتــثــمــار" "اســتــثــمــار" كـل أنــواع األصـول
Xــنـشـأة أو الــتي يـحـصـل عـلـيـهــا مـسـتــثـمـر أحــد الـطـرفـGا
اGـــتـــعـــاقـــديـن في إقـــلـــيـم الـــطـــرف اGـــتــــعـــاقـــد اآلخــــر وفـــقـــا
لــقــوانــX وتـنــظــيــمــات هـذا األخــيــرr وتــشــمل عــلى ســبـيل

اخلصوصr ال احلصرr مـا يأتي :
أ) األمالك اGــنــقــولــــة وغــيــــر اGـنــقـــولــــة وغــيـــرهـــا
مـن حـقـــوق اGــلـكـــيـة ذات الـصـلـــةr مـثــل عـقــود اإليـجـــار

rأو الرهون العقارية أو الضمانات أو رهون احليازة
ب) أســــهم الــــشـــركــــات أو أي شـــكـل آخـــر من أشــــكـــال

rشاركة في الشركاتGا
ج) األســــهـم والــــســـنـــــداتr وكــــذا األنــــــواع األخـــــــرى

rشاركـة في الشركاتGمـن ا
د) اGــــطـــــالــــبــــات بــــاGـــــال أو بــــأي خــــدمـــــة ذات قــــيــــمــــة

rاقتصادية مرتبطة باالستثمار

هـ) حــقـــوق اGــلــكـــيــة الـــفــكـــريــةr مـــثل حــقـــوق اGــؤلف
واحلــــقــــوق اجملــــاورةr بــــراءات االخــــتـــــراعr الــــتــــصــــامــــيم أو
الـنـمـاذج الـصـنــاعـيـة والـعالمـات الـتــجـاريـة وكـذا الـشـهـرة

rهارةGالعمليات التقنية وا rالتجارية

و) االمتـيازات اGـمـنوحـة وفقـا لقـوانـX وتنـظيـمات
rـــتــعــاقـــد الــذي أقــيـم عــلى إقــلـــيــمه االســـتــثــمــارGالــطــرف ا
وتـتـضـمن امـتـيازات الـبـحث في الـزراعـة واسـتـخراج أو

استغالل اGوارد الطبيعية.

ال يـؤثــر أي تـغـيـيـر في الـشـكل الــذي تـسـتـثـمـر عـلـيه
األصول على طابعها كاستثمار.

2 - يــعـنـي مــصـطــلح "عــائــدات""عــائــدات" اGــبـالـغ الــنـاجتــة عن
rال احلـــصـــر rاســـتــــثـــمـــار وتــــتـــضـــمن عــــلى وجه اخلــــصـــوص
األربــاح وأربـــاح رأس اGـــال واألربــاح اGـــوزعـــة والــفـــوائــد

واإلتاوات والعموالت.

تـتـمتع الـعـائـدات اGـعـاد اسـتـثمـارهـا بـنـفس مـعـامـلة
االستثمار األصلي.

3 - يعني مصلح "اGستثمر""اGستثمر" :

أ) الــشـــخص الــطـــبــيـــعي الــذي يـــحــمل جـــنــســـيــة أحــد
الــطـــرفــX اGـــتـــعــاقـــدينr ويــقـــوم بـــاالســتـــثــمـــار في إقـــلــيم

rوفقا لقوانينه وتنظيماته rتعاقد اآلخرGالطرف ا

ب) كل شــخص قــانـونيr مــؤسس في شــركــةr مـنــشـأ
Xوتـنظـيمـات أحد الـطرف Xوفقـا لقـوان rأو مـنظم أصـوال
rتعاقدGيـتواجد مقره في إقليم ذلك الطرف ا rتعاقدينGا

ويقوم باستثمارات في إقليم الطرف اGتعاقد اآلخر.

4 - يعني مصطلح "إقلـيم""إقلـيم" :

- بـالــنــسـبــة لــلـجــمـهــوريــة اجلـزائــريّـة الــدّ�ــقـراطــيّـة
الــشّــعــبــيّــة يــقـصــد بــلــفظ "إقــلــيم" اإلقــلــيم الــبــريr الــبــحـر
اإلقـليـمي وفي مـا وراءهr مخـتـلف منـاطق اجملـال البـحري
الـتي تـمـارس عـلـيـهـا اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة
الـــشّــعـــبـــيّــةr وفـــقــا لـــتـــشــريـــعـــهــا الـــوطــنـي و/ أو الــقـــانــون
الــدوليr حــقـوقــا ســيــاديـة أو الــواليــة الــقـانــونــيــة ألغـراض
اسـتـكـشـاف اGـوارد الـطـبـيـعـية لـقـاع الـبـحـر وبـاطن أرضه

واGياه التي تعلو قاعهr واستغاللها وحفظها وإدارتها.

- بــالـنــســبــة جلــمــهــوريـــة صــربــيــا يـعـــني اGــنـطــقـــة
التي تمارس عليهـا اجلمهورية الصربيةr وفقا لقوانينها

الوطنيةr حقوقها السيادية أو الوالية القانونية.
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اGاداGادّة ة 4
التعويض عن اخلسائرالتعويض عن اخلسائر

1 - �ـنح Gـسـتـثـمـري طرف مـتـعـاقـد الـذين تـعـرضت
اســتـــثــمــاراتـــهمr في إقــلـــيم الــطـــرف اGــتــعـــاقــد اآلخــرr إلى
rـسـلـحةGخـسـائر بـسـبب احلـرب أو غيـرهـا من الـنـزاعات ا
rأو أعـمال الـشغب rعصـيان rتـمـرد rحـالة طـوارىء وطنـية
من قـبل الــطـرف اGــتـعــاقـد األخـيــر مـعــامـلــةr فـيــمـا يـتــعـلق
rالتـعـــويض أو غـيــره من أشـكـال الـتـسـويـة rبـاالسـتــرداد
ال تــقــل مــســـاواة لــتـــلك الـــتي �ــنـــحـــهــا الـــطــرف اGـــتــعـــاقــد

األخير Gستثمريه أو Gستثمري أي دولة ثالثة.

rـــادةG2 - دون اإلخـالل بـــأحـــكـــام الـــفـــقــرة 1 من هـــذه ا
يــســتــفــيــد مــســتــثــمـرو أحــد الــطــرفــX اGــتــعــاقــدين الــذين
تــــعـــــرضــــواr في أي مـن األوضــــاع اGــــشــــار إلــــيــــهـــــا في تــــلك
الــفــقــــرةr خلــســائــر فـي إقــلــــيم الـــطــــرف اGــتـــعـــاقــد اآلخـــر

ناجتـة عـن :
أ) مـــصــادرة �ـــتــلـــكــاتــهـم من قــبل ســـلــطـــات الــطــرف

اGتعاقد اآلخـرr أو
ب) تــدمـــيــر �ــتـــلــكـــاتــهم مـن قــبل ســـلــطـــات الــطــرف

rتعـاقد اآلخـرGا
والــــتـي لم تــــكـن بــــســــبب عــــمــــلــــيــــات قــــتــــالــــيــــة أو لم
تـتــطـلــبـهــا ضـــرورة اGـوقفr من تــعــويض عـادل ومــنـاسب
عن اخلـســارة الـتـي تـكــبـدوهــا خالل اGــصـادرة أو الــنـاجــمـة

عن تدمـير �تلكاتهم.

اGاداGادّة ة 5
نزع اGلكيةنزع اGلكية

1 - ال يـــجــوز تـــأمــيـم اســتـــثــمـــارات مــســـتــثـــمــري أي
طـرف مـتعـاقـد أو نـزع مـلكـيـتـها إو إخـضـاعـها أليـة تـدابـير
أخــرى ذات تـأثـيـر يـعـادل الـتـأمــيم أو نـزع اGـلـكـيـة (اGـشـار
إليها فيمـا يأتي "نزع اGلكية") في إقـليم الطرف اGتعاقد
اآلخــرr إالّ عـنــدمــا يــحــدد الـطــرف اGــتــعــاقـد اآلخــر اGــنــفــعـة
العامة بواسطة القانون أو وفقا له. ويتم نزع اGلكية في
إطــار اإلجــراءات الــقــانــونـيــة الــواجــبــةr عــلـى أســاس غــيـر
تـميـيزي ومـقابل تـعويض مـناسب يـدفع دون تأخـير غـير

مبرر.

2 - يـجـب أن يـكـون هــذا الـتـعــويض مـســاويـا لـقــيـمـة
سـوق االسـتـثـمـارات اGـنـزوعـة اGـلـكـيـة مبـاشـرة قـبـل نزع
اGـــلــكــيـــة أو قــبل أن يـــصــبح نـــزع اGــلــكـــيــة اGــقـــرر في عــلم
اجلـمــهـورr أيـهـمـا أسـبق. ويـشـمـــل فـائـدة مـنـاسـبـة حتـسب
عــلـى أســاس الــســــوق ابــتـــداء من تـــاريخ نــــزع اGــلــكـــــيــة

إلى غاية تاريخ الدفـع.

اGاداGادّة ة 2
ترقية وحماية االستثماراتترقية وحماية االستثمارات

1 - يـــشـــجع كـل طـــرف مــتـــعـــاقـــد ويـــهـــيىء الـــظــروف
اGـــواتــيـــة Gـــســـتــثـــمـــري الــطـــرف اGـــتـــعــاقـــد اآلخـــر لــلـــقـــيــام
بـــــاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـي إقـــــلـــــيـــــمهr ويـــــجـب أن يـــــقـــــبل هـــــذه

االستثمارات وفقا لقوانينه وتنظيماته.
2 - تــــمـــنـح الســـتــــثــــمـــارات مــــســــتـــثــــمـــري كـل طـــرف
مــتـــعــاقــد فـي جــمــيـع األوقــاتr مــعـــامــلــة عـــادلــة ومــنـــصــفــة
وتـــتــمـــتع بـــاحلــمـــايـــة الــكـــامـــلــة واألمن فـي إقــلـــيم الـــطــرف
اGـتــعـاقــد اآلخـــر. ال �ــكن ألي طــرف مــتـعـــاقــد أن يــعـرقـل
بـأي شكـل من األشكــال عن طريق تدابيـر غير مـعقولة أو
تمـيـيـزيـة إدارةr صيـانـةr اسـتـخـدامr التـمـتع أو الـتـصرف

باالستثمارات في إقليم الطرف اGتعاقد اآلخر.
rوفـقـا لـقوانـيـنه وتـنـظـيـماته r3 - يهـيء كل متـعـاقـد
الــظـــروف اGــواتــيـــة Gــنـح الــتــأشـــيــرات وتـــصــاريح الـــعــمل
الالزمــة عـلى إقــلـيــمه من أجـل الـســمـاح Gــواطـني الــطـرف

اGتعاقد اآلخر بتأدية أنشطتهم اGرتبطـة باالستثمـار.
اGاداGادّة ة 3

اGعاملة الوطنية ومعاملة الدولة األكثر رعايةاGعاملة الوطنية ومعاملة الدولة األكثر رعاية
1 - �ــــــــنح كـل طـــــــرف مـــــــتــــــــعـــــــاقـــــــد عـــــــلـى إقـــــــلــــــــيـــــــمه
السـتثـمـارات الـطــرف اGـتـعـــاقـد اآلخــــر مـعـاملـــة عـادلــة
ال تـــــقـــل رعـــــايـــــــة عن تـــــلـك اGـــــمــــــنـــــوحـــــة الســــــتـــــثـــــمـــــارات
rمـسـتـثـمـريه أو السـتـثـمـارات مـسـتـثـمـري أي دولـة ثـالـثـة

rأيهما أكثـر رعايـة
2 - �نح كـل طــرف متعـاقد عـلى إقلـيمه Gـستـثمري
rصــيــانــة rفــيـــمــا يــتــعــلـق بــإدارة rــتـــعــاقــد اآلخــرGالــطــرف ا
استخدامr التمـتـعr أو التصـرف باستثـماراتهمr معاملــة
ال تــقــل رعـايـــة عـن تــلك الـتـي �ـنــحـهــــا Gـســتـثــمــريــه أو

rأيهما أكثر رعاية rستثمري أي دولة ثالثةG
3 - ال ينـبغي تـفسـير أحـكام الـفقـرتX 1 و2 من هذه
اGادة على نـحو يـرغم أحد الـطرفـX اGتـعاقـدين أن يشمل
مــســـتــثـــمــري الـــطــرف اGـــتــعـــاقــد اآلخـــر االســتـــفــادة من أي
مــعــامــلــة أو تــفــضــيـل أو امــتــيــاز �ــكن لــلــطــرف اGــتــعــاقــد

األخير منحه ألي دولة ثالثة وفقا لـ :
rأ) أي اتـفــاق بــشــأن الـعــضــويـة فـي احتـاد اقــتــصـادي
احتـــاد جــمــركـيr مــنـــطــقــة جتـــارة حــرةr احتـــاد نــقــدي أو أي
اتـفـاق دولي �اثل يـنـشىء مـثل هـذه االحتادات أو غـيـرها
من أشــكــــال الــتــعــــاون اإلقــلـــيــمي يــكـــون أو قــــد يــصــبـح

أحـد الطرفX اGتعاقدين طرفا فيهاr أو
ب) ألي اتــفـــاق دولي أو تــــرتـيب يــتـعــلــق جـــــزئــيـا

أو كـليا بالضـرائب.
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أ) الــــتــــنــــازل لــــلــــطــــرف اGــــتــــعــــاقــــد األوّل أو وكــــالــــته
اGـرخـصــة حـسب الــقـانـون أو أي مــعـامـلــة قـانــونـيـة عن أي

حقوق ومطالبات للمستثمر الذي ª تعويضهr و
ب) أن لـــــــلــــــطــــــــرف اGــــــتـــــــعـــــــاقـــــــد األوّل أو وكـــــــالــــــتـه
اGــرخـــصــــة احلـــق في �ــارســــة هــــذه احلــقــــوق وتــنــفـــيــذ
تــــلك اGــــطـــالــــبـــات بــــحـــكـم اإلحاللr وحتــــمــل االلــــتــــزامـــات

اGتعلقـة باالستثمارات.

2 - ال يـجب أن تـتجـاوز احلـقـوق أو اGطـالـبـات محل
اإلحالل لـــلــــطـــرف اGـــتـــعـــاقـــد اآلخــــر احلـــقـــوق واGـــطـــالـــبـــات

األصلية Gستثمر.

3 - يـطــبق اإلحالل في احلــقـوق والــواجـبــات اخلـاصـة
باGستثـمر الذي ª تعويضه أيـضا على حتويل اGدفوعات

التي تتم وفقا للمادة 6 من هذا االتفـاق.

اGاداGادّة ة 8
تسوية النزاعات بX الطرفX اGتعاقدينتسوية النزاعات بX الطرفX اGتعاقدين

Xالــطـــرفــ X1 - تـــســوى الـــنــزاعـــات الــتـي تــنـــشــأ بـــ
rــتــعـاقــــدين بـشــأن تـفــســــيـر أو تــطـبــــيق هــذا االتــفـــاقGا

rفاوضاتGشاورات واGمن خالل ا rقدر اإلمكان

2 - إذا لم يـسـو نـزاع نـشـأ بـX الطـرفـX اGـتـعـاقدين
فـي غــضـــون ســـتــة (6) أشـــهــر مـن تــاريـخ بــدء اGـــفـــاوضــات
يــحــالr بــنـــاء عــلى طــلب أحـــد الــطــــرفــX اGــتـعــــاقـــديـن

rإلى محكمـة حتكـيم

3 - يـتم تـشـكـــيل مـحـكـمـــة الـتـحــكـــيم اGـشــار إلـيـهـا
في الــفــقـرة 2 من هــذه اGــادة لـهــذه الــغــايـة بــالــنـســبــة لـكـل

حالة منفردة على النحو اآلتي :

rخالل ثالثــة (3) أشـــهـــر من اســتـالم طــلـب الــتـــحـــكــيم
يــقــــوم كــل طــــرف مــتــعــــاقــــد بــتـعــيــX مــحـــكّـــم واحـــــد.
وفي غـضــون شـهـرين r(2) يـقـوم هــذان احملـكّـمـان بــاخـتـيـار
احملـــكّــم الـــثـــــالـث الـــذي يـــكـــــون مـــواطـــنـــا لـــدولـــــة أخـــــرى
rـتــعــاقـدينGا Xبــنــاء عــلى مــوافـقــة الــطـرفــ rوالــذي يـعــيّن

rكرئيس حملكمة التحكــيم

4 - إذا لم تــتـشــكل مــحـكــمــة الـتــحــكـيم فـي الـفــتـرات
احملــــددة في الــــفــــقــــرة 3 من هــــذه اGــــادةr يــــجــــوز ألي طـــرف
مـتـعـاقـدr في غـيـاب أي اتــفـاق آخـرr دعـوة رئـيس مـحـكـمـة
العدل الدوليـة إلجراء التعيينات الالزمة. إذا كان رئيس
Xمــــحــــكــــمــــة الـــــعــــدل الــــدولــــيــــة مـن رعــــايــــا أحــــد الــــطــــرفــــ
rــذكــورةGـــهــمـــة اGأو إذا تــعـــذّر عــلــيـه تــولّي ا rــتـــعــاقــديـنGا
يــطـلـب من نـائب رئــيس مــحـكــمـة الــعـدل الــدولـيــة الـقــيـام

rبالتعيينات الضرورية

Xـوجب قـوان� rـعـني احلقG3 - يـكـون لـلمـسـتـثـمـر ا
وتـــنـــظــــيـــمـــات الـــطـــــرف اGـــتــــعـــــاقــــد الـــــذي قـــــام بـــنـــــزع
اGلـكــيـةr في مـراجعــة فوريــة من طــرف سلـطـة قـضائــية
rـتـعـاقـدGأو سـلـطـة مـسـتـقـلـة أخــرى تـابـعــة لـهـذا الـطــرف ا
حلــالـتـه وتــقــيـيـم اسـتــثــمـاره وفــقـــا لـلــمــبـادىء اGــنــصـوص

عليها في هذا االتفـاق.

اGاداGادّة ة 6
التحويالتالتحويالت

1 - يـضــمن كل طــرف مــتـعــاقــد Gـســتــثـمــري الــطـرف
اGــتـعــاقـد اآلخــرr بـعــد دفع جـمــيع االلــتـزامــات الـضــريـبــيـة
Xـــالـــيّـــة األخــــرى اخلـــاصـــة �ـــســــتـــثـــمـــري أحــــد الـــطـــرفـــGوا
اGـتــعـاقــدينr وفـقــا لـقــوانـيــنه وتـنــظـيـمــاتهr حـريــة حتـويل
اGــبــالغ اGـــالــيــة اGــتــعــلــقــة بــاســتـــثــمــاراتــهم. وتــشــمل هــذه

التحويالت بشكل خاص وليس على سبيل احلصر :
أ) رأس اGـال اGـسـتـثـمـر واGـبـالغ اإلضـافـيـة اGـتـعـلـقة

rباحملافظة على االستثمارات أو زيادتها
rب) العـائدات

ج) عـــــائــــدات الـــــتـــــصــــفـــــيـــــة الــــكـــــلـــــــيــــة أو اجلــــــزئـــــيــــة
rلالستثمـار أو بيعـه

د) الـتـعـويـضـات اGـمـنـوحـة وفـقـا لـلـمواد r4 5 و7 مـن
rهـذا االتفـاق

rــدفــوعــات الــنــاشــئــــة عن تــســويـــة الــنـــزاعــاتGهـ) ا
rوفقـا للمادة 9 من هذا االتفـاق

Xالـعــامـلـ XـوظــفـGــداخـيل وغــيـرهـا مـن أجـور اGو) ا
في اخلارج اGرتبطة باالستثمار.

2 - يـجـب أن يـتـم حتــويل اGــدفـوعــات اGــشـــار إلــيــهـا
rــادّة دون أي تـأخـــيـر غـيــر مـبـرّرGفي الــفـقــرة 1 من هـذه ا
فـي عـمــلــــة قــابــلــــة لــلـتــحــويـلr والــتي ª بــهـــا اســتــثــمــار
رأس اGال أو بأي عملـة أخرى قابلة للتـحويل وافق عليها
اGستثمر والـطرف اGتعاقد اGعنـي. ويتم التحويل بسعر
الــصــرف الــرســمي اGــطــبق بــتــاريخ الــتــحــويل في إقــلـــيم

الطرف اGتعاقد الذي أجنز فيه االستثمار.

اGاداGادّة ة 7
اإلحاللاإلحالل

1 - إذا قـــام أحـــد الـــطـــرفـــX اGـــتــعـــاقـــدين أو وكـــالـــته
اGعينة بتـسديد ناجت عن تعويض خسائر إلى مستثمريه
وفـــقـــا لـــضـــمـــان مـــنـــحـه له �ـــوجب اســــتـــثـــمـــار في إقـــلـــيم
الـــطــــــرف اGـــتـــعـــاقــــد اآلخـــــرr فــإن الـــطــــــرف اGــتـــعـــــاقـــد

اآلخــر يعتــرف بـ :
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5 - تـتـخـذ مــحـكـمــة الـتـحــكـيم قـراراتــهـا عـلى أسـاس
أحـــكــــام هـــذا االتـــفــــاق وكـــذلـك مـــبـــادىء الــــقـــانــــون الـــدولي
وقـــواعــده اGـــقــبـــولــة عـــمــومـــا. تــتـــخــذ مـــحــكـــمــة الـــتــحـــكــيم
قــراراتـهــا بــأغـلــبــيـة األصــوات. وتــكــون قـراراتــهــا نـهــائــيـة

rتعاقدينGا Xوملزمة لكال الطرف
6 - يـــتـــحـــمـل كل طـــرف مـــتـــعـــاقـــد نـــفـــقـــات مـــحـــكّـــمه
وتــمـــثــيـــله في إجـــراءات الــتــحـــكــيـم. ويــتــحـــمل الـــطــرفــان
اGــــتـــعـــاقـــدانr بــــحـــصص مــــتـــســـاويـــةr تــــكـــالـــيـف الـــرئـــيس
والـنـفـقــات اGــتـبـقـــيـة. إالّ أنـــه �ـكن لـلـمــحـكـمــة أن تـنص
rـتــعــاقـدينGا Xفي قــرارهـا عــلى أن يــتـحــمل أحــد الـطــرفــ
جــزءا أكــبــر من الــتــكــالــيفr ويــكــون قــرارهــا مــلـزمــا لــكال

الطرفX اGتعاقدين. وحتدد احملكمة اإلجراء اخلاص بها.
اGاداGادّة ة 9

تسوية النزاعات بX مستثمرتسوية النزاعات بX مستثمر
والدولة اGضيفةوالدولة اGضيفة

1 - يــســوى كــل نــزاع نــشـأ مــبـاشـــرة عن اســتـثــمـار
بX أحد الـطرفX اGـتعاقدين ومـستثـمر الطرف اGـتعاقد

اآلخرr وديا بX طرفي النزاع.
2 - إذا لم تــــتم تــــســــويـــة الــــنــــزاع في مــــدة ســــتـــة (6)
أشـهـر ابـتداء مـن تاريخ طـرحه كـتـابـيـاr �ـكن رفـعهr وفـقا

خليار اGستثمر إمّـا :
أ) إلى احملـاكم اخملــتـصـة لـلــطـرف اGـتـعــاقـد الـذي أجنـز

على إقليمه االستثمارr أو
ب) إلى التحكـيم الدولي :

1 - مـن قـــبل اGـــركــــز الـــدولي لـــتـــســــويـــة الـــنـــزاعـــات
اGـتـعـلقـة بـاالسـتـثـمارات (CIRDI) اGنـشـأ �ـوجب اتـفـاقـية
تــســويـــة الــنــزاعـــات اخلــاصــة بـــاالســتــثـــمــارات بــX الــدول
ورعــايــا الـــدول األخــرىr اGــفــتـــوحــة لــلـــتــوقــيع بـــواشــنــطن
بــتــاريخ 18 مــارس ســنـة 1965 (اGــشــار إلـيــهــا فـيــمــا يـأتي

بـ"اGركز")r أو
2 - إلـى أي مـــحــــكـــمـــــة خـــاصــــــة لـــلــــتـــحــــكـــــيـم والـــتي
rإالّ إذا اتــــفـق طــــــرفـــــا الـــــنـــــزاع عـــــلـى خالف ذلك rتــــؤسـس
طــبــقـــا لــقــواعــد الــتـحــكــيـم لـلــجـنــة األ� اGــتـحــدة لـقــانـون

r(CNUDCI) التجـارة الدولـية
3 - ال �كن Gسـتثـمر قـام برفع الـنزاع أمـام محـكمة
وطـنـيــة أن يـلـجـأ بـعـدهـا إلى الـتـحـكـيم الـدولي اGـنـصـوص

عليه في الفقرة 2 (ب) من هذه اGادّة.
إن اخـتـيــار اGـسـتـثـمــر بـX احملـاكم اخملـتــصـة لـلـطـرف
اGــتـعــاقــد الــذي أجنـز فـي إقـلــيــمه االســتــثـمــار والــتــحــكـيم

rالدولي غير قابل للمراجعة ونهائي

4 - أي حتــــكـــــيم طــــبــــقــــا لــــهـــذه اGــــادّةr بــــطــــلب من أي
طـــرف في الــنــزاعr يــجب أن يـتـم في دولـــة تـكــون طـــرفــا
في اتـفـاقيـة االعـتـراف بـالـقرارات الـتـحـكـيـميـة األجـنـبـية
وتـــنــفـــيــذهـــا (اتــفـــاقــيـــة نــيـــويــورك) اGـــفــتـــوحــة لـــلــتـــوقــيع
بنـيويورك بتاريخ 10 يونـيو سنة 1958. تعـتبر الدعاوى
اGــعـــروضـــة عــلى الـتــحـكــــيم طــبـقـــــا لـهـــذه اGــادّة نـاجتـــة
عـن عالقـــات جتــاريـــة أو صــفـــقـــات ألغـــــراض اGــادّة األولى

rمن اتفاقـية نيويورك
rــوجـب هــذا االتــفـاق� r5 - يــقــدم كل طــرف مــتــعــاقــد
مـــوافــقــته غــيــر اGــشـــروطـــة عـــلى عــرض نــزاع نــشــأ بــيــنه
rتـعـاقد اآلخـر إلى الـتحـكيمGمـستـثـمر من الـطـرف ا Xوبـ

rادّةGوفقـا لهذه ا
6 - ال �ـــكن ألي من الـــطـــرفـــX اGـــتـــعـــاقـــديـنr يـــكــون
طــرفــا في نــزاعr رفع مــعـارضــة في أي مــرحــلــة من إجـراء
الـــتـــحـــكـــيـم أو تـــنـــفـــيــــذ قـــرار الـــتـــحـــكـــيـمr عـــلى أســـاس أن
اGــســتـــثــمــرr الـــطــرف اآلخــر فـي الــنــزاعr قــد حتـــصّـل عــلى

rXتعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره �وجب تأم
7 - تــتـــخــذ مـــحـــكــمــــة الــتـــحـــكــــيـم قــراراتـــهـــا وفـــقــــا
ألحـــكـــــام هـــذا االتــــفـــاق وقــــوانـــX وتــــنـــظــــيـــمــــات الـــطــــرف
Xــعــنـي بــالــنــزاع وقــواعــد تــنــــــازع الــقــــوانـGــتــعــــاقــد اGا
الـتي ترى احملكمة أنـها قابلـة للتطـبيق وشروط أي اتفاق
خـاص مــبــرم بــصـدد االســتــثـمــار اخلــاص اGـعــني ومــبـادىء

rالقانون الدولي ذات الصلة
8 - يــكــون قـرار الــتـحــكـيم نــهــائـيــا ومـلــزمـا لــطـرفي
الـنــزاع ويــتم تــنــفــيــذه طـبــقــا لــلــقـانــون الــوطــني لــلــطـرف

اGتعاقد الذي أنشىء على إقليمه االستثمار.

اGاداGادّة ة 10
تطبيق قواعد أخرىتطبيق قواعد أخرى

إذا كـــانت قـــوانــX أي من الـــطــرفـــX اGــتــعـــاقــدين أو
Xالطرف Xاتفاقات دولية قـائمة حاليا أو ستقام الحقا ب
اGــتــعــاقـــدين أو اتــفــاقــيـــات دولــيــة وقّـع عــلـــيــهــا الــطــرفــان
اGــــتــــعــــاقــــدان تــــتــــضــــمّـن أحـــكــــامــــا تــــمــــنـح الســــتــــثــــمـــارات
مـستـثمـري الـطرف اGـتعـاقد اآلخـرr معـاملـة أكثـر تفـضيال
عـــمـــا هــو مـــنـــصـــوص عـــلـــيه في هـــذا االتـــفـــاقr تــرجـح هــذه
القوانX واالتفـاقات على هذا االتفاقr بالقدر الذي تكون

فيه أكثر تفضيال.

اGاداGادّة ة 11
اGشاوراتاGشاورات

عـــــنـــــد االقــــتـــــضــــاءr يـــــقــــوم الـــــطـــــرفــــان اGـــــتــــعـــــاقــــدان
�شاوراتr بـشأن اGسـائل اGتـعلقـة بتـطبيق هـذا االتفاق.
Xـشاورات بنـاء على اقـتراح من أحد الـطرفGتعـقد هذه ا
اGتعاقدينr في الوقت واGكان اللذين يتم االتفاق عليهما

عبر القنوات الدبلوماسية.
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اGاداGادّة ة 12
تطبيق االتفاقتطبيق االتفاق

تــــســـري أحــــكــــام هـــذا االتــــفــــاق عـــلـى االســـتــــثــــمـــارات
اGنـجـزة من قبل مـستـثـمري أي من الـطرفـX اGـتعـاقدين
في إقــلــيم الـطــرف اGــتـعــاقـد اآلخـــرr ســواء أجنــزت قـبـل
أو بـعد دخـول هذا االتـفاق حـيّز الـتّنـفيذr إال أنـها ال تـطبّق
على أي نزاع قـد نشبr أو مـطالـبةr تمت تـسويـتهـما قبل

دخوله حيّز التّنفيذ.

اGاداGادّة ة 13
الدخول حيالدخول حيّز التنفيذr اGدة وإنهاء االتفاقز التنفيذr اGدة وإنهاء االتفاق

1 - يــقـــوم كل طـــرف بـــإبالغ الـــطـــرف اآلخــر بـــإتـــمــام
اإلجـــراءات الـــدســـتــوريـــة اGـــطـــلــوبـــة في إقـــلـــيـــمه لـــدخــول
االتـفـاق حــيّـز الـتّـنـفـيـذr يـدخل هــذا االتـفـاق حـيّـز الـتّـنـفـيـذ

rفي تاريخ استالم ثاني اإلشعارين
rبواسـطـة اتفـاق كتـابي مشـترك X2 - �ـكن للـطرفـ
إجـراء تـعــديالت عـلى هــذا االتـفـاق. يــدخل أي تـعــديل حـيّـز
الـتّـنـفـيـذ بـنـفس الـبـنـود والـشـروط اGـطـلـوبـة لـدخـول هـذا

rاالتفاق حيّز التّنفيذ
3 - يـــبــرم هـــذا االتــفـــاق لــفـــتــرة عـــشــر (10) ســـنــوات
تــمــدّد بــعــدهــا تــلــقــائــيـا لــفــتــرات مــتــتــالــيــة من خــمس (5)
ســــنـــواتr مــــا لم يــــخـــطـــر أي من الــــطـــرفـــX اGـــتــــعـــاقـــدين
rبــقـراره بـإنـهـاء االتـفـاق rكـتـابـيـا rـتـعـاقــد اآلخـرGالـطـرف ا
وذلـك اثــــنـي عـــــشــــر (12) شـــــهـــــرا عــــلـى األقلr قـــــبل تـــــاريخ

rانقضـاء أجلـه
4 - بــالــنــسـبــة لالســتــثــمــارات اGــنــجـزة قــبل تــاريخ
إنـــهــاء هـــذا االتـــفــاقr يـــبــقـى هــذا االتـــفــاق ســـاري اGــفـــعــول
لــفـــتــرة إضـــافــيـــة مــدتـــهــا عـــشـــر (10) ســـنــوات مـن تـــاريخ

إجنــاز االستثمـار.
وإثــبـاتــا لـذلكr قـام اGــوقـعــان أدنـاهr اخملـوالن قــانـونـا

من قبل حكومتيهماr بالتوقيع على هذا االتفاق.
حرّر بـاجلزائـر يوم 20 ربـيع األوّل عام 1433 اGوافق
13 فــبـرايــر ســنـة 2012 من نـســخـتـX أصــلـيــتـX بـالــلـغـات

الـصــربـيـةr الــعـربـيــة واإلجنـلــيـزيـة ولــكل الـنــصـوص نـفس
rاحلـجــيـة الــقـانــونـيـة. فـي حـالـة أي اخــتالف في الــتـفــسـيـر

يرجح النص اإلجنليزي.

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

وزير اGوارد اGائيةوزير اGوارد اGائية

عن حكومة جمهورية صربياعن حكومة جمهورية صربيا
نيبوجسا سيريتشنيبوجسا سيريتش

وزير االقتصاد والتنميةوزير االقتصاد والتنمية
اجلهويةاجلهوية

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ رقم  رقم 13-335  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــقـــعــدة ذي الـــقـــعــدة
r2013 ــــــوافق 30 ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة  ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــةGــــــوافق  اG1434 ا عـــــام عـــــام 
يــتــضــميــتــضــمّن الــتـصــديق عــلى الــبــروتـوكــول اGــتــضـمن الــتـصــديق عــلى الــبــروتـوكــول اGــتــضـمّن
تعديل اGادتعديل اGادّة ة 16 من االتفاق بـX حكومة اجلمهورية من االتفاق بـX حكومة اجلمهورية
اجلــزائــريــة الــد�ـــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة ومــعــهــد األ�اجلــزائــريــة الــد�ـــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة ومــعــهــد األ�
اGــتــحــدة لــلـــتــكــوين والــبــحث اGــتــحــدة لــلـــتــكــوين والــبــحث (UNITAR) من أجـل من أجـل
الــتــكـوين ومــرافـقــة الـشــبــاب احلـامــلـX لــلـشــهـاداتالــتــكـوين ومــرافـقــة الـشــبــاب احلـامــلـX لــلـشــهـادات
لـلـمـقـاولــــــة بـاجلـزائــــرr  اGـوقع بـاجلـزائــر بـتـاريخلـلـمـقـاولــــــة بـاجلـزائــــرr  اGـوقع بـاجلـزائــر بـتـاريخ

10 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -
rادّة 77-11 منهGال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-236 اGـؤرّخ
فـي  7 رجـب عـــــــام 1433 اGــــــــوافق 28 مــــــــايـــــــو ســــــــنـــــــة 2012
واGـتضمّن التـصديق على االتفـاق بX حكومـة اجلمهورية
اجلـزائــريـة الــد�ـقـراطــيـة الــشـعـبــيـة ومــعـهـد األ� اGــتـحـدة
للـتكوين والبحث (UNITAR) من أجـل التـكوين ومرافقة
الـشـبـاب احلامـلـX لـلـشهـادات لـلـمـقاولـة بـاجلـزائـرr  اGوقع

r2012 باجلزائر بتاريخ 15 أبريل سنة
- وبـعـد االطّالع عـلى الـبـروتـوكـول اGـتـضـمّن تـعـديل
اGـادّة 16 من االتــفـاق بــX حـكــومـة اجلــمـهــوريـة اجلــزائـريـة
الـد�ــقــراطــيـة الــشــعــبـيــة ومــعـهــد األ� اGــتــحـدة لــلــتــكـوين
والـبحث (UNITAR) من أجـل الـتكـوين ومرافـقة الـشباب
احلـاملـX لـلشـهـادات للـمـقاولـة باجلـزائـرr  اGوقـع باجلـزائر

r2012 بتاريخ 10  ديسمبر سنة
يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : يـصــدق عــلى الــبـروتــوكـول اGــتــضـمّن
تــــعــــديل اGـــادّة 16 من االتـــفـــاق بـــX حـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريـــة
اجلـزائــريـة الــد�ـقـراطــيـة الــشـعـبــيـة ومــعـهـد األ� اGــتـحـدة
لــــــلــــــتــــــكــــــوين والــــــبــــــحث (UNITAR) مـن أجـل الــــــتــــــكــــــوين
ومــرافـــقــــة الـــشــبــــاب احلــامـــلـــX لـــلــشـــهـــادات لـــلــمـــقــاولـــة
بـاجلــــزائـرr  اGــوقع بـاجلــزائـر بــتـاريخ 10  ديـســمــبـر ســنـة
r2012 ويــــنـــشــــر في اجلــــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة لــــلـــجــــمـــهــــوريّـــة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

30 سبتمبر سنة 2013. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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Xمن االتفاق ب Xادّة ة 16 من االتفاق بGادن تعديل اGبروتوكول يتضمبروتوكول يتضمّن تعديل ا
حكومة اجلمهوريحكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـة الدـة الدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

 (UNITAR) تحدة للتكوين والبحثGتحدة للتكوين والبحث ومعهد األ� اGومعهد األ� ا

Xمن أجـل التكوين ومرافقة الشباب احلاملXمن أجـل التكوين ومرافقة الشباب احلامل

للشهادات للمقاولة باجلزائرr  اGوقع باجلزائرللشهادات للمقاولة باجلزائرr  اGوقع باجلزائر

بتاريخ بتاريخ 15 أبريل أبريل سنة سنة 2012.

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــد�ـــقــراطـــيّــة
الــشّــعـــبــيّـــة ومــعــهـــد األ� اGــتــحــــدة لـــلــتــكــــويـن والــبــحث

r(UNITAR)

رغـــبـــة مــــنـــهــــمـــا فـي إبـــــرام بــــروتـــوكـــــول يـــتــــضـــمّن
تـــعـــديــل اGــادّة  16 من االتــفـــاق بــX حــكـــومــة اجلــمـــهــوريــة
اجلـزائــريـة الــد�ـقـراطــيـة الــشـعـبــيـة ومــعـهـد األ� اGــتـحـدة
لــــــلــــــتــــــكــــــوين والــــــبــــــحث (UNITAR) مـن أجـل الــــــتــــــكــــــوين
ومــــرافـــقـــــة الـــشـــبـــاب احلــــامـــلـــX لـــلـــشـــهــــادات لـــلـــمـــقـــاولـــة
بــاجلـزائـرr  اGـوقع بــاجلـزائـر بـتـاريخ 15 أبــريل سـنـة 2012

r"شـار إليه فيما أدناه بـ"االتفـاقGا

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

rتممGعدل واGا rتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اGــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اGـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واGـتـعـلق �ـجـلس

  rتممGعدل واGا rاحملاسبة
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اGـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اGـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rعدلGا rاليGتضمن النظام احملاسبي اGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اGــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اGــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واGــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

rعتمدGا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 98-241 اGؤرخ
في 8 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1419 اGـــوافق أول غــــشت ســـنـــة
1998 واGـــتــضـــمن حتـــويـل مــراكـــز الـــثـــقـــافـــة واألنــبـــاء إلى

rتممGعدل واGا rديوان وطني للثقافة واإلعالم

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية
طاوس فروخيطاوس فروخي

اGديرة العامة للشؤوناGديرة العامة للشؤون
السياسية واألمن الدوليالسياسية واألمن الدولي

عن معهد األ� اGتحدةعن معهد األ� اGتحدة
للتكوين والبحثللتكوين والبحث
سالي فيقان وايلسسالي فيقان وايلس
نائبة األمX العام نائبة األمX العام 

لأل� اGتحدةلأل� اGتحدة
اGديرة العامةاGديرة العامة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

قد اتفقا على مـا يأتي :قد اتفقا على مـا يأتي :
اGاداGادّة األولىة األولى

حتذف وتعوّض اGادّة 16 من االتفاق كما يأتي :
«تــــضــــمـن وزارة الــــعــــمـل والــــتــــشـــــغــــيـل والــــضــــمــــان

االجتماعي تطبيق الطرف اجلزائري لهذا االتفاق».
اGاداGادّة ة 2

يـــدخـــل هــــذا الـــبــــروتــــوكـــول حــــيّــــز الـــتّــــنــــفـــيــــذ بــــعـــد
اسـتكـمـال إجـراءات التـصـديق طـبقـا لألحـكـام الدسـتـورية

اGعمول بها.
Xحرر بـاجلـزائر في 10 ديـسـمبـر سـنة 2012 بالـلغـت
الـــعــــربــيـــة والــفـــرنــســيـــة في نــســـخــتــX أصـــلــيـــتــX ولــكال

النصX نفس احلجية القانونية.

مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم 13 -  - 326 مـؤرخ في  مـؤرخ في 20 ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
عـام عـام 1434 اGـوافـق  اGـوافـق 26 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة r2013 يـتـضمنr يـتـضمن
تعـديل الـقانـون األساسي لـلـديوان الـوطنـي للـثقـافةتعـديل الـقانـون األساسي لـلـديوان الـوطنـي للـثقـافة

واإلعالم. واإلعالم. 
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
 rبناء عــلى تقرير وزيـــرة الثقافــــة -

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

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

rعدلGا rاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اGــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واGـتـعلق

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

rعدلGا rباحملاسبة العمومية



26  ذو القعدة عام   ذو القعدة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1249

2 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م

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

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اGـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
الـــقــانــون األســاسـي لــلــديــوان الـــوطــني لــلـــثــقــافــة واإلعالم
اGنشأ �ـوجب اGرسوم التـنفيذي رقم 98-241 اGؤرخ في
r1998 ـوافق أول غــشت ســنـةG8 ربـيع الــثــاني عـام 1419 ا

اGعدل واGتمم واGذكور أعاله.
الفصل األولالفصل األول

التسمية - اGقر - الهدف التسمية - اGقر - الهدف 
اGاداGادّة ة 2 :  : الديوان الوطـني للثقـافة واإلعالم مؤسسة
عـمـوميـة ذات طـابع صنـاعي وجتـاري تتـمـتع بالـشـخصـية
اGـــعــــنــــويـــة واالســــتـــقـالل اGـــالي وتــــدعى فـي صـــلـب الـــنص

"الديوان".
اGـــــاداGـــــادّة ة 3 :  : يـــــوضـع الـــــديـــــوان حتت وصـــــايـــــة الـــــوزيـــــر

اGكلف بالثقافةr ويحدد مقره في مدينة اجلزائر.
�ــكن إنــشــاء مــلـحــقــات لــلـديــوان بــقــرار من الــوزيـر

الوصي بناء على اقتراح من اGدير العام.
4 :  :  يــخــضع الــديــوان لــلـــقــواعــد اGــطــبــقــة عــلى اGـاداGـادّة ة 
اإلدارة في عالقاته مع الدولـة ويعد تاجرا في عالقاته مع

الغير.
5 :  :  يــتــولى الــديــوان مــهـمــة تــطــويــر الــثــقــافـة اGـاداGـادّة ة 
الـــوطــنــيــة وتـــرقــيــتــهـــا ونــشــرهــا وكـــذا تــنــظــيـم األنــشــطــة
والـتــظــاهـرات الــثـقــافــيـة والــعــروض الـفــنـيــة في اجلــزائـر

وفي اخلارجr باالتصال مع الهياكل والهيئات اGعنية.
و بهذه الصفةr يكلف �ا يأتي :

rتــطـويــر الــتــراث الــثـقــافي والــتــاريــخي الــوطـني -
بــكل جـوانـبه اGـتـعــددةr ونـشـره عـلى الـصــعـيـدين الـوطـني

rوالدولي
- إنـتـاج جـمـيع األعـمـال الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة اGـتـصـلة

rهمته وإصدارها ونشرها�

- تنظيم ما يأتي :
* تــظــاهـــرات وأحــداث ثــقــافــيـــة وعــروض فــنــيــة في

rاجلزائر وفي اخلارج
* تـــظـــاهـــرات وأنـــشـــطـــة ثـــقـــافـــيـــة وفـــنـــيـــة مـــوجـــهـــة

rللجالية اجلزائرية في اخلارج
rتظاهرات ثقافية موجهة للطفل *

* تــكـــر� رجــال ونـــســاء الـــثــقـــافــة واآلداب ومـــبــدعي
rأعمال فكرية وفنية

*مؤتمرات ومحاضرات وملتقيات ثقافية.
- اGـــســـاهـــمــة فـي إحــيـــاء األيـــام واألعـــيــاد الـــوطـــنـــيــة

rيةGوالدينية والعا

- تـــرقــيــة األعـــمــال اGــتــصـــلــة بــالــتـــنــشــيط الـــثــقــافي
rلفائدة اجلمهور

- تشجيع ما يأتي :

* اإلبــداع الـثــقـافي والــفــني اGـوجه لــلــطـفل وضــمـان
rنشره على نطاق واسع

* بــــروز اGــــواهب الــــشــــابــــة فـي اجملــــالــــX الــــثــــقــــافي
rوالفني

* الــتـــحــفـــيــز عـــلى اGــطـــالــعـــة الــعـــمــومـــيــة  من خالل
منشآته.

- اGـبــادرة والــقــيــام بــأنـشــطــة تــكــويــنـيــة تــرمي إلى
rتطوير القدرات اخلاصة بالتكفل بالعمل الثقافي

rتقد� دعمه للحركة اجلمعوية -

- إقـامـة شـراكـات ومـبـادالت مع الـهـيـئـات الـثـقـافـيـة
واجلمعيات الدولية التي لديها نفس الغرض.

rـادّة ة 6  :   :  يـتـولى الـديـوان مـهـام اخلدمـة الـعـمـومـيةGـاداGا
طبقا لدفتر الشروط اGلحق بهذا اGرسوم.

اGــــاداGــــادّة ة 7  :   :  يـــؤهل الــــديـــوان لــــلـــقــــيـــام بــــالـــعــــمـــلــــيـــات
الـتــجـاريـة واGـالــيـة اGـرتـبـطــة بـهـدفهr قـصــد بـلـوغ أهـدافه

وحتقيق مهامه.

اGــاداGــادّة ة 8 :  : يـــتــولى الــديـــوان مــهــامــا جتـــاريــة  حلــســاب
أشـخـاص طـبــيـعـيـX ومـعـنــويـX خـاضـعـX لــلـقـانـون الـعـام

أواخلاص.

و بهذه الصفةr يكلف �ا يأتي: 

- اإلنـتــاج واإلنــتــاج اGـشــتــرك وإعــادة إنـتــاج أعــمـال
سـيـنمـائيـة وأحداث ثـقـافيـة وعروض فـنـية ونـشرهـا على

rجميع الدعائم

- اقـــتــنـــاء حــقــوق اســـتــغـالل أفالم من إنــتـــاج وطــني
بغيـة نشرهـا وتوزيعهـا وتسويقـها على اGسـتوى الوطني
rستوى الوطنيGوأفالم أجـنبية على ا rمن جهة rوالدولي

rمن جهة أخرى

- اقتناء جتهيـزات ووسائل تقنية وسمعية بصرية
بــغـــيــة اســتــغاللـــهــا وتــســويـــقــهــا وضــمــان جـــمــيع اخلــدمــات

rلفائدة الغير
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rتنـظيم دراسات ودورات تـكويـنية  لـفائدة الـغير -
في اجملــاالت الـثــقـافــيـة والــفـنـيــة والـتــقـنــيـة  بــغـيــة ضـمـان
الـــتــــحــــكـم في اســــتــــغالل وصــــيــــانــــة الــــوســــائل الــــتــــقــــنــــيـــة

rوالتكنولوجية باالستعانة بكفاءات متخصصة
- تــنـظـيم وإنــتـاج طـلـبــيـات خـاصــة بـأحـداث ثــقـافـيـة

rلفائدة الغير rوفنية
- تـــســــويـق الـــعــــروض  احلــــيـــة الــــكــــبــــرى ســـواء عــــلى

  rستوى الوطني أو الدوليGا
- تـــركــيب اســـتــوديـــوهــات ســمـــعــيـــة بــصــريـــة قــصــد

االستغالل التجاري اGتصل بهدفه.
اGـاداGـادّة ة 9 :  : يؤهـل الديـوان طـبـقـا لـلـتـشـريع ولـلـتـنظـيم
اGـعـمـول بـهـمـاr إبرام االتـفـاقـيـات واالتـفـاقـات الـضـرورية
إلجنـــاز اGــــهـــام اGـــرتــــبـــطـــة بـــهــــدفه مع كـل إدارة أو هـــيـــئـــة

عمومية أو خاصةr وطنية أو أجنبية.
اGــــــــاداGــــــــادّة ة 10 :  : يــــــــؤهـل الــــــــديــــــــوانr فـي إطــــــــار مــــــــهـــــــــامه
التجـاريةr إلنشـاء فروع وأخـذ مساهـمات والـتنازل عـنها
في كل مـــؤســــســـة وإبـــرام كل شـــراكـــةr طـــبــــقـــا لـــلـــتـــشـــريع

اGعمول به.
يــجـب أن يــكـــون إنــشـــاء الــفـــروع وأخــذ اGـــســاهـــمــات

والتنازل عنها والشراكة ذات صلة بهدف الديوان. 
كــــمــــا يــــجب أن يــــكــــون ذلـك مــــحل مــــداولــــة مــــجــــلس

اإلدارة واGوافقة الصريحة من السلطة الوصية.
و مــهــمــا يــكن من أمــرr فــإن  أشــكــال إنــشــاء الــفـروع
وأخــذ اGــسـاهــمــات والــتـنــازل عــنــهـا والــشــراكــةr يـجب أن

تضمن احملافظة على اGصالح اGالية للديوان.
الفصل الثانيالفصل الثاني

التنظيم والسير التنظيم والسير 
11 : : يـــديـــر الـــديـــوان مـــجـــلس إدارة ويـــســـيـــره اGــاداGــادّة ة 

مدير عام.
القسم األولالقسم األول

مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة 
اGاداGادّة ة 12 : : يتكون مجلس إدارة الديوان من :
rرئيسا rكلف بالثقافة أو �ثلهGالوزير ا -

- �ــثل عن  الـوزيــر اGـكـلـف بـالـداخــلـيـة واجلــمـاعـات
rاحمللية

rكلف بالشؤون اخلارجيةGثل عن الوزير ا� -
rاليةGكلف باGثل عن  الوزير ا� -

- �ـــثل عـن الـــوزيــــر اGـــكـــلـف بـــالــــشـــؤون الـــديــــنـــيـــة
rواألوقاف

rثل عن  وزير اجملاهدين� -

rكلف بالتربية الوطنيةGثل عن الوزير ا� -

- �ــثل عـن الـوزيــر اGــكــلف بـالــســيــاحـة والــصــنــاعـة
rالتقليدية

rكلف بالشباب والرياضةGثل عن الوزير ا� -

rكلف باالتصالGثل عن الوزير ا� -

- �ثلX (2) ينتخبهما  مستخدمو الديوان.

�ــكـن اجملــلس أن يــســـتــعــX بـــأي شــخص طـــبــيــعي أو
معنوي من شأنه أن يساعده في أشغاله.

اGاداGادّة ة 13 :  : يعX أعـضاء مـجلس اإلدارة Gدة ثالث (3)
ســـنــــوات قـــابـــلـــة لـــلـــتـــجـــديـــد بـــقـــرار مـن الـــوزيـــر اGـــكـــلف
بـالـثقـافةr بـناء عـلى اقـتراح من الـسلـطـات التي يـنتـمون
إلـيها. وتـنتـهي عضويـة األعضـاء اGعـينX بـحكم وظـائفهم
بـــانـــتــهـــاء هــذه الـــوظــائـف. وفي حـــالــة شـــغــور مـــقــعـــد أحــد
األعـــضـــاء يــعـــX عـــضـــو جـــديـــد لـــلــفـــتـــرة اGـــتـــبـــقـــيــة حـــسب

األشكال نفسها.

r14 :  :  يــتـداول مــجــلـس اإلدارة عـلـى اخلــصـوص اGـاداGـادّة ة 
فيما يأتي:

rالبرنامج العام لنشاط الديوان -

rمشروع ميزانية الديوان وحساباته -

- اقــــتـــــنــــاء الــــعــــقــــارات واGــــنـــــقــــوالت أو بــــيــــعــــهــــا أو
rإيجارها

rمشاريع مخطط تطوير الديوان -

rقبول الهبات والوصايا -

rسير الديوان Xالتدابير الرامية إلى حتس -

rمشروع التنظيم الداخلي للديوان -

rمشروع النظام الداخلي -

- طــــلــــبــــات اإلعــــانــــة اGــــتــــعــــلــــقــــة بــــتــــبــــعــــات اخلــــدمــــة
rالعمومية

rمشاريع برامج االستثمار -

rاالقتراضات احملتملة -

- اGوافقة على التقرير السنوي للنشاط وحسابات
rالتسيير
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- إنشاء فروع وتنظيمها وإلغاؤها وأخذ مساهمات
والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها.

15  :   : يــجــتــمـع مــجــلس اإلدارة في دورة عــاديــة اGـاداGـادّة ة 
مـرتX(2) في الــسـنــة عـلى األقلr بــنـاء عــلى اسـتــدعـاء من
رئــيـسه الـذي يـحـدد جــدول أعـمـال االجـتـمــاعـات بـنـاء عـلى

اقتراح من اGدير العام.
 و�ـكـنه أن يـجـتـمع في دورة غـيـر عـاديـة بـطـلب من

رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي (3/2) أعضائه. 
يــشــارك اGــديــر الــعــام لــلـــديــوان في أشــغــال مــجــلس

اإلدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة اجمللس.
تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعـضاء اجملـلس قبل خـمـسة عـشر (15) يـوما على األقل من

تاريخ االجتماع.
غيـر أنهr �ـكن تقـليص هـذا األجل في الدورات غـير

العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
و إذا لم يـــكــتــمل الــنـــصــابr يــعــقــد اجـــتــمــاع ثــان في
األيــام الــثــمــانــيـة (8) اGــوالــيــة. وتـصـح مـداوالتـه  في هـذه

احلالة مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
اGــــاداGــــادّة ة 16 :  : يــــصـــــادق عــــلى مــــداوالت مــــجــــلس اإلدارة

باألغلبية البسيطة.
 وفي حــــالــــة تـــســــاوي  عــــدد األصـــوات يــــكــــون صـــوت

الرئيس مرجحا.
17 :  : تـــــــــدون مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اGــــــــاداGــــــــادّة ة 
مـــحــاضـــر وتــســـجل في دفـــتــر خـــاص يــؤشـــر ويــوقع عـــلــيه

الرئيس واGدير العام للديوان.   
 تـرسل احملـاضـر الـتي وقـعـهـا الـرئـيس واGـديـر الـعام
لـلديوان إلى الوزير اGـكلف بالثـقافة ليـوافق عليها خالل

الشهر الذي يلي تاريخ االجتماع. 
تــعــد مــداوالت اجملــلس نــافـــذة فــورا بــاســتــثــنــاء تــلك
الــتـي تــتـــطـــلب مـــوافـــقــة مـــســـبـــقــة يـــســـتـــوجــبـــهـــا صـــراحــة
الـتـشـريع اGـعمـول بهr وال سـيـمـا مـنـهـا اGـداوالت اGـتـعـلـقة
باGيزانـية التـقديريـة وحصيـلة احملاسـبة واGالـية  والذمة

اGالية للديوان.
القسم الثانيالقسم الثاني
اGدير العاماGدير العام

اGــــاداGــــادّة ة 18 :  :  يــــعـــX اGــــديــــر الــــعـــام لــــلــــديـــوان �ــــوجب
rـكـلف بـالـثـقـافـةGمـرسـوم بـنـاء عـلى اقـتـراح من الـوزيـر ا

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.
اGاداGادّة ة 19 :  : يـنفـذ اGدير الـعام قـرارات مجلس اإلدارة

وهو مسؤول عن السير العام للديوان.

و بهذه الصفةr يكلف على اخلصوصr �ا يأتي:
-  تـنفيذ دفـتر الشروط اGـرفق  باGلحق وتـعليمات

rالوصاية
- الـــتـــصـــرف بـــاسم الـــديـــوان وتـــمـــثـــيــــله في جـــمـــيع

rدنية وأمام العدالةGأعمال احلياة ا
XستخدمGارسة السلطـة السلمية على جميع ا� -
والـــتــعـــيــX في الـــوظــائـف الــتي لـم تــقـــرر طــريـــقــة أخــرى

rفيها Xللتعي
- تـــعـــيــــX �ـــثــــلي الــــديـــوان عــــلى مــــســـتــــوى أجـــهـــزة

فروعه. 
اGــاداGــادّة ة 20 :  : يــتـــولى اGــديـــر الــعـــام الــتــســـيــيــر اإلداري

والتقني واGالي للديوان.
و بهذه الصفة :

- يــعـــد مـــشــاريع اGـــيـــزانــيـــة وحـــســابـــات االســـتــغالل
rالتقديرية ويحقق اإليرادات والنفقات

- يقـوم بإعداد سـندات اإليـرادات ويلتـزم بالنـفقات
rويأمر بصرفها

- يـــبـــرم كل الـــصـــفــقـــات واالتـــفـــاقــات واالتـــفـــاقـــيــات
اGـتصـلـة بـبـرامج نـشاط الـديـوان وفـقـا لـلتـنـظـيم اGـعـمول

rبه
Xـكنه تفـويض إمضائه إلى مسـاعديه الرئـيسي� -

rفي حدود صالحياتهم
rيعد البرنامج العام للديوان -

- يـتـولى اقـتنـاء الـعـقـارات واGـنقـوالت أو بـيـعـها أو
rإيجارها �ا يحقق أهدافه

- يــتـــخــذ الـــتــدابـــيــر الـــتي تــرمـي إلى حتــســـX عــمل
rالديوان وحتقيق أهدافه

- يــعـد مـشـروع الــنـظـام الــداخـلي لـلــديـوان ويـعـرضه
rعل مجلس اإلدارة ليوافق عليه ويسهر على احترامه

rيعد مشروع  التنظيم الداخلي للديوان -
- يـرسل طــلـبـات اإلعــانـة اGــتـعـلــقـة بــتـبـعــات اخلـدمـة

rالعمومية
rيعد برنامج االستثمار -

rيقدر االقتراضات احملتملة -
- يــــقـــدم في نـــهــــايـــة كل ســـنــــة تـــقـــريـــرا ســــنـــويـــا عن
الــنـشــاط مـرفــقـا بــاحلـصـائـل وحـســابـات الـنــتـائج ويــرسـله
إلى الوزير اGـكلف بـالثـقافة بـعد مـوافقـة  مجلس اإلدارة

عليه.



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 49 26  ذو القعدة عام   ذو القعدة عام 1434 هـ هـ

2 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م

اGـاداGـادّة ة 21 :  : يـسـاعـد اGـديــر الـعـام في مـهـامه أمـX عـام
ومديرون .

يــــعــــX األمـــــX الــــعـــــام بــــقــــرار مـن الــــوزيــــر اGـــــكــــلف
Xـــديـــر الـــعـــام ويـــعــGبــالـــثـــقـــافـــة بـــنــاء عـــلـى اقــتـــراح من ا
اGــديـرون ومــسـؤولــو اGــلـحــقـات �ــوجب مــقـرر من اGــديـر

العامr وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها. 

22 :  : يــقــتــرح اGــديــر الــعــام الــتــنـظــيـم الـداخــلي اGـاداGـادّة ة 
لـلــديـوان ويـوافق عـلــيه مـجـلس اإلدارة ويــحـدد بـقـرار من

الوزير اGكلف بالثقافة.

اGــــاداGــــادّة ة 23 :  : تــــعـــد اGــــلــــحـــقــــات هــــيـــاكـل غـــيــــر �ــــركـــزة
للديوان وتتواجد عبر واليات الوطن.

اGـاداGـادّة ة 24  :   : تــكـلف اGـلـحــقـات بـتـنـفــيـذ مـهـام الـديـوان
على اGستويX احمللي واجلهوي.

الفصل الثالثالفصل الثالث

أحكام ماليةأحكام مالية

اGــاداGــادّة ة 25  :   : تــفـــتح الــســـنــة اGــالـــيــة لـــلــديــوان في أول
يناير وتقفل في 31  ديسمبر من كل سنة.

26  :   : تــســيــر الــبـنــيــة اGــالــيــة لــلــديــوانr طــبــقـا اGـاداGـادّة ة 
لألحكام التشريعية والتنظيمية اGعمول بها.

اGاداGادّة ة 27  :   :  تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي:

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

rرتبطة باألنشطة اخلاصةGاإليرادات ا -

rاألرباح الناجتة عن أنشطة الفروع -

rإعانات الدولة -

- االقــتــراضــات احملــتـمــلــة اGــتــعـاقــد عــلــيــهــا في إطـار
rعمول بهGالتنظيم ا

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

rنفقات التجهيز واالستثمار -

rنفقات التسيير -

- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الديوان.

اGـاداGـادّة ة 28 :  : تـمــسك مـحــاسـبــة الـديــوان حـسب الــشـكل
التجاريr طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGــاداGــادّة ة 29 :  : يـــفـــحص ويـــراقب  احلــســــابـــات  مـــحـــافظ
حـــســــابـــات واحــــد أو أكـــثــــر يـــعــــيـــنــــون طـــبــــقـــا لــــلـــتــــشـــريع

والتنظيم اGعمول بهما.

اGــاداGــادّة ة 30 :  : يــرسـل اGــديــر الـــعــام لـــلــديــوان الـــكــشــوف
اGـاليـة وقـرارات تخـصـيص الـنتـائج وكـذا تقـريـر تسـيـير
الــديـوان مـرفـقـة بـتـقـريـر مــحـافظ احلـسـابـات إلى الـوزيـر
اGـكـلف بـالـثـقـافـة والـوزيـر اGـكـلف بـاGـالـيـة بـعـد مـصـادقـة

مجلس اإلدارة عليها.  
الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اGــــاداGــــادّة ة 31  :    :  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحـــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهـــذا
اGرسومr ال سيـما أحكام اGرسوم التنفيذي رقم   241-98
اGــؤرخ في 8 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اGــوافـق أول غــشت

سنة r1998 اGعدل واGتمم واGذكور أعاله.
اGـــــاداGـــــادّة ة 32  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

26 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـــــلحقاGـــــلحق
دفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية دفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية 

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يــحــدد هـذا الــدفــتــر الـشــروط الــعــامـة
وااللــتــزامــات الــتي تــتــعــلـق بـتــنــظــيـم الـديــوان لـألنــشــطـة
الـــثــــقـــافـــيـــة الــــتي تـــهــــدف إلى تـــرقــــيــــة كل عـــمـل له صـــلـــة
بالـتنشـيط واإلنتاج والـنشر الـثقافي والـفني مـوجه إلى

اجلـمهور على نطاق واسع وتشجيعه.
 اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـطــبق دفــتــر الـشــروط الــعـامــة بــنــاء عـلى
دفـــتــر شـــروط ســنـــوي يــحــدد بـــقــرار مـن الــوزيــر اGـــكــلف

بالثقافة. 
اGــاداGــادّة ة 3 :  : يـــتـــولى الـــديـــوان نـــشـــر اإلنـــتــاج الـــوطـــني
الــثــقــافي والــفــني لــدى دور الــثــقــافـة واGــراكــز الــثــقــافــيـة
واجلمعـيات وبصـفة عامة عـلى مستـوى اGؤسسات اGـكلفة
بـــالــثـــقــافـــة واGــؤســـســـات الــتـــابــعـــة لــقـــطـــاعــات الـــســيـــاحــة
واجلــــمــــاعــــات احملــــلــــيـــة والــــتــــربــــيــــة الــــوطــــنــــيـــة واإلدارات

واGؤسسات العمومية.
4 :  : يـــتــعـــX عـــلى الـــديـــوان تـــنـــظـــيم األنـــشـــطــة اGــاداGــادّة ة 
الــثـــقـــافـــيـــة �ـــنـــاســـبـــة إحـــيـــاء األيـــام واألعـــيـــاد الـــوطـــنـــيــة

والدينية والعاGية.
اGـاداGـادّة ة 5 :  : يـلـتـزم الـديوان بـتـنـظيـمr حلسـاب الـوصـاية
والـــقــطـــاعــات الـــعـــمــومـــيــةr تـــظــاهـــرات ثــقـــافــيـــة وعــروض
�ــــنــــاســــبــــة إحـــــيــــاء اGــــنــــاســـــبــــات ذات الــــطــــابـع الــــوطــــني

والتاريخي والديني. 
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اGــــاداGــــادّة ة 6 :  : يــــلـــــتــــزم الـــــديــــوان بـــــاإلنــــتـــــاج أو اإلنــــتــــاج
اGـشتـرك للـتـظاهـرات الثـقافـيـة والعـروض التـي ينـظمـها
حلساب السلطـة الوصية أو �ناسبة األيام اخلاصة بإحياء
اGــنــاســبــات ذات الــطــابع الــوطــني والــتــاريـخـي والـديــني

وذلك باستعمال جميع الدعائم السمعية البصرية. 

7 :  : يـــكــــلف الـــديــــوانr بـــاGـــســـاهــــمـــة في إبـــراز اGــاداGــادّة ة 
اGـواهب الـشابـة وتـنـظيم أنـشـطة أدبـيـة وفنـيـةr في إطار

الصالحيات اGوكلة إليه.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  : يـــــســـــاهم الـــــديـــــوان في تـــــشـــــجــــيـع اإلبــــداع
الــثــقـــافي والــفـــني اGــوجـه لــلــطـــفل وذلك بـــطــبــعـه ونــشــره

وتوزيعه.

اGـاداGـادّة ة 9 :  : يـشــارك الـديــوان في تـنــظـيـم الـتــظـاهـرات
اخلــاصــة بــتــكــر� اGــبــدعـX فـي مــجـاالت الــفــكــر والــثــقــافـة

والفنون.

اGـاداGـادّة ة 10 :  : يـنـظم ويـنـتج الـديـوان تـظـاهـرات ثـقـافـية
وفــنـيــة مــوجـهـــة  لــلـمـــواطـنr وال ســيــمــا ســـكـان اجلـــنـوب

والهـضـاب العليا.

اGــــاداGــــادّة ة 11 :  : يـــعــــمـل الـــديــــوان عـــلـى تـــعــــريف اGــــواطن
بــالـــتـــراث الـــثـــقــافـي الــوطـــنـي والــعـــاGي مـن خالل أعـــمــال

اإلنتاج والنشر والتنشيط الثقافي.

12 :  : يــكــلف الــديــوان بــاحملــافــظــة عــلـى الــتـراث اGـاداGـادّة ة 
الفكري والفني وترقيته.

اGـاداGـادّة ة 13 :  :  يــشـارك الــديـوان في تــنـظــيم تـظــاهـرات
ثـــقــــافـــيــــة وفـــنــــيـــة وعــــروض تـــبــــرمـــجــــهـــا الــــوصـــايــــة عـــلى

الصعيدين الوطني والدولي.

اGاداGادّة ة 14 :  : يـكـلف الديــوان بتــنظيم و/ أو اGــشاركة
في تـنـظيم التظاهـرات الثقافيـة والفنية الـتي تبرمجها
الـوصايـة في إطار اGـبـادالت الثـنائـية واGـتعـددة األطراف
وال سـيــمـا األســابـيع الــثـقــافـيــة اGـنــظـمـة فـي اخلـارج وكـذا

اGهرجانات واللقاءات الفنية واGساهمة فيها.

اGـاداGـادّة ة 15 :  :  يـكــلف الـديـوان بــتـقــد� عـروض أجـنــبـيـة
في اجلـزائــر بـصـفـة تــسـمح لـلــجـمـهــور اجلـزائـري بـاالطالع
عـلى الـثقـافة الـعـاGيـة في إطـار برامج اGـبادالت الـثـقافـية

الدولية.

rــــادّة ة 16 :  : يــــتـــلــــقى الــــديــــوان عن كل ســــنــــة مـــالــــيـــةGــــاداGا
مـسـاهمـة مـقـابل تبـعـات اخلدمـة الـعـمومـيـة الـتي يفـرضـها

عليه دفتر الشروط هذا.

(30) Xــادّة ة 17 :  : يـــرسل الــديـــوان قــبل تـــاريخ ثالثــGــاداGا
أبـريل من كل سنـة إلى الوزيـر اGكـلف بالـثقـافةr تـقيـيما
عن اGـبــالغ الـتي تــخـصص له لــتـغـطــيـة األعـبــاء احلـقـيــقـيـة
الناجتـة عن تبعـات اخلدمة الـعمومـية التي يـفرضهـا عليه

دفتر الشروط هذا.

يـــقـــرر الـــوزيــر اGـــكـــلف بـــاGـــالــيـــة والـــوزيـــر اGــكـــلف
بـالــثـقــافـةr تــخـصــيص االعـتــمـادات أثــنـاء إعــداد مـيــزانـيـة

الدولة.

اGــاداGــادّة ة 18 :  : تـــدفع اGـــســاهــمـــات اGــســـتــحـــقــة لـــلــديــوان
مـقابل تكفله بـتبعات اخلدمـة العموميـةr طبقا لإلجراءات

اGنصوص عليها في التشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGـــــاداGـــــادّة ة 19 :  : يـــــجـب إرســـــال حــــــصـــــيــــــلـــــة اســــــتـــــعــــــمـــــال
اGساهمات إلى الـوزير اGكلف باGالية في نهاية كل سنة

مالية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرســوم تنفيـذي رقم  مرســوم تنفيـذي رقم 13 -   -  327 مؤرخ في  مؤرخ في 20 ذي القعدة ذي القعدة
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 26 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة r2013 يــحــددr يــحــدد
شــروط وكـــيــفـــيــات وضع ضـــمــان الـــســلـع واخلــدمــاتشــروط وكـــيــفـــيــات وضع ضـــمــان الـــســلـع واخلــدمــات

حيز التنفيذ.حيز التنفيذ.

ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبنــــاء على الـدسـتـــورr ال سـيـمـــا اGـادتـان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

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

rادة 13 منهGال سيما ا rستهلك وقمع الغشGبحماية ا

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�قتـضى  اGرسوم  التـنفيذي رقم 90-39 اGؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممGعدل واGا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-266 اGؤرخ
في 25 صــفــر عــام 1411 اGــوافق 15 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1990

rنتوجات واخلدماتGتعلق بضمان اGوا
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- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 203-12
اGـؤرخ في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1433 اGـوافق 6 مـايـو
ســنــة 2012 واGــتــعــلق بــالــقــواعـــد اGــطــبــقــة في مــجــال أمن

rنتوجاتGا
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :
اGادة األولى : اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 13 من الـقانون
رقم 09-03 اGــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اGــــــوافق 25
فــبـرايــر ســنـة 2009  واGــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا اGــرسـوم
إلى حتـــــديـــــد شـــــروط وكـــــيـــــفـــــيـــــات وضع ضـــــمـــــان الـــــســـــلع

واخلدمات حيّز التنفيذ.
اGـادة اGـادة  2  :  : تـطـبق أحـكام هـذا اGـرسـوم عـلى الـسلع أو
اخلدمات اGقتـناة اGنصوص عليهـا في أحكام اGادة 13 من
الـقانون رقم 09-03 اGؤرخ في 29 صـفر عام 1430 اGوافق
25 فبـراير سنة 2009  واGذكور أعالهr مـهما كـانت طريقة

وتقنية البيع اGستعمل.
اGادة اGادة 3 :  : يقصد في مفهوم هذا اGرسومr �ا يأتي :

- "الــــضـــــمــــان" :- "الــــضـــــمــــان" : الـــــضـــــمـــــان اGـــــنــــصـــــوص عـــــلـــــيه في
الــنـصــوص الــتـشــريـعــيـة والــتــنـظــيـمــيـة اGــتــعـلــقـة بــاآلثـار
الــقــانــونــيــة اGــتــرتــبــة عــلى تــســلــيم ســلــعــة أو خــدمــة غــيـر
مـــطـــابــقـــة لـــعــقـــد الـــبــيـع (كل بـــنــد تـــعـــاقــدي أو فـــاتــورة أو
قـســيــمــة شـراء أو قــســيـمــة تــســلـيـم أو تـذكــرة صــنـدوق أو
كــشف تـــكــالــيـف أو كل وســيــلـــة إثــبــات أخـــرى مــنــصــوص
عــلـيــهـا في الــتـشــريع والــتـنــظـيم اGــعـمــول بـهــمـا) وتــغـطي
rوجودة أثناء اقتناء السلعة أو تقد� اخلدمةGالعيوب ا

- "الـضـمـان اإلضـافي" :- "الـضـمـان اإلضـافي" : كل الـتـزام تـعـاقـدي مـحـتـمل
يـبرم إضـافة إلى الـضمـان الـقانـوني الذي يـقدمه اGـتدخل

أو �ثله لفائدة اGستهلكr دون زيادة في التكلفة.
اGـادة اGـادة 4 :  : في إطـار تـنـفـيـذ الـضــمـانr يـتـعـX عـلى كل
مـتــدخل تـسـلـيم اGــسـتـهـلـك سـلـعـة أو خــدمـة مـطـابــقـة لـعـقـد
الــــبـــيـع ويـــكــــون مـــســــؤوال عن الــــعــــيـــوب اGــــوجـــودة أثــــنـــاء

تسليمها أو تقد� خدمة.
اGادة اGادة 5 :  : يسـري مفـعول الـضمـانr ابتـداء من تسـليم

السلعة أو تقد� خدمة.
ويــتــجــســد هــذا الـــضــمــان عن طــريق تــســلــيم شــهــادة

الضمان للمستهلك بقوة القانون.
اGــــادة اGــــادة 6 :  :  يــــجب أن تــــبـــX شــــهــــادة الـــضــــمــــان الـــتي

يسلّمها اGتدخلr على اخلصوص البيانات اآلتية :
- اسم أو اسم شـركة الـضامن وعـنوانه ورقم سـجله

rالتجاري وكذا العنوان اإللكتروني عند االقتضاء

rقتنيGاسم ولقب ا -

- رقم وتـــاريخ الـــفـــاتـــورة أو تـــذكـــرة الـــصـــنـــدوق أو
rقسيمة الشراء و/أو كل وثيقة أخرى �اثلة

- طــبـــيــعـــة الــســـلــعـــة اGــضـــمــونـــةr وال ســيـــمــا نـــوعــهــا
rوعالمتها ورقمها التسلسلي

rضمونةGسعر السلعة ا -

rمدة الضمان -

- اسم وعـنوان اGمثل اGـكلف بتنـفيذ الضـمانr عند
االقتضاء.

اGــــادة اGــــادة 7 : :  �ــــكن أن تــــســـتــــعـــمـل بـــيــــانــــات الـــضــــمـــان
اGــنــصــوص عــلــيــهـا فـي اGـادة 6 أعالهr عــنــد االقــتـضــاءr في
مـجـال تــقـد� اخلـدمـات إمـا عن طــريق بـنـد تـعـاقـدي أو في
الــفـــاتــورة أو في قـــســيـــمــة الـــشــراء أو أي وثـــيــقـــة إثــبــات

أخرىr طبقا للتشريع اGعمول به.

يـــحـــدد ¯ــوذج شـــهـــادة الــضـــمـــان بــقـــرار من الـــوزيــر
اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش.

اGــادة اGــادة 8 : : يــبــقى الــضــمـــان ســاري اGــفــعــول في حــالــة
عــدم تــســلــيـم شــهــادة الــضــمــان أو عــدم مــراعــاة الــبــيــانـات
اGـذكـورة في اGادة 6 أعالهr أو ضـيـاعهـا ويـحق لـلمـسـتـهلك
اGطالبة به عن طـريق تقد� فاتورة أو قسيمة الشراء أو
تذكرة الصندوق أو أي وثيقة أخرى �اثلةr أو أي وسائل

إثبات أخرى.

كــمـا يــبـقى الــضــمـان ســاري اGـفــعـول فـي كل مـراحل
عملية عرض السلعة أو اخلدمة لالستهالك.

اGـادة اGـادة 9 :  : �ـتـد الـضـمـان الـقـانـوني أيـضـا إلى عـيـوب
اخلدمات اGرتبطة بـاقتناء السلعةr وال سيما فيما يتعلق
برزمـها وبـتعـليـمات تـركيـبها أو بـتشـغيـلهـا عنـدما تـنجز

حتت مسؤولية اGتدخل.

اGادة اGادة  10 :  : يجب أن يكون اGـنتوج موضـوع الضمان
صاحلا لالستعمال اخملصص لهr وعند االقتضاء :

- يــوافق الــوصف الـذي يــقــدمه اGـتــدخل وحــائـزا كل
اخلـصائص التي يقـدمها هذا اGـتدخل للمسـتهلك في شكل

rعينة أو ¯وذج

- يــــقـــدم اخلـــصـــائـص الـــتي يـــجــــوز لـــلـــمـــســــتـــهـــلك أن
يـتــوقـعـهـا بــصـفـة مـشـروعــــةr والـــتي أعـلـنــهــا اGـتـدخـل أو

rثلـه علنـا وال سيما عن طريق اإلشهار أو الوسم�

- يتوفر على جـميع اخلصائص اGنصوص عليها في
التنظيم اGعمول به.
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اGــادة اGــادة  11 : : �ـــكن اGـــســـتـــهـــلك أن يـــطــالـب بـــتــجـــريب
rـعـمول بـهاGطـبقـا لـلتـشـريع واألعراف ا rـقتـنىGـنتـوج اGا

دون إعفاء اGتدخل من إلزامية الضمان.
rــادة  12 : : يــجب أن يـــتم تــنـــفــيــذ وجـــوب الــضــمــانGــادة اGا
طــبــقـــا لــلــمــادة 13 من الــقــانــون رقم 09-03 اGــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبــرايــر ســنـة 2009 واGــذكــور

أعالهr دون حتميل اGستهلك أي مصاريف إضافية إما :
rبإصالح السلعة أو إعادة مطابقة اخلدمة -

rباستبدالها -
- برد ثمنها.

وفي حــــالـــة الـــعــــطب اGـــتـــكــــررr يـــجب أن يــــســـتـــبـــدل
اGنتوج موضوع الضمان أو يرد ثمنه.

13 :  : إذا لـم يـــقم اGــــتـــدخل بــــإصالح الـــعــــيب في اGــادة اGــادة 
اآلجال اGتعارف عليـها مهنياr حسب طبيعة السلعةr فإنه
�ــكن اGــسـتــهــلك الـقــيــام بـهــذا اإلصالحr إن أمــكن ذلكr عن

طريق مهني مؤهل من اختياره وعلى حساب اGتدخل.
اGــادةاGــادة 14 : : يـــتـــحــمل اGـــتـــدخل اGـــصـــاريف اGـــتــعـــلـــقــة
بـــــخــــدمـــــات الـــــتــــســـــلـــــيم والـــــنـــــقل واإلرجـــــاع والـــــتــــركـــــيب
الـــضـــروريـــة إلصـالح الـــســـلـــعـــة أو اســـتـــبـــدالـــهـــاr إذا كـــانت
السلـعة اGـبيعـة قد سـلمت في مسـكن اGسـتهلك أو في أي

مكان آخر ª تعيينه من طرف هذا األخير.
اGــادة اGــادة 15 : : إذا تـــعـــذر عـــلى اGــتـــدخل الـــقـــيـــام بــإصالح
السـلعةr فـإنه يجب علـيه استبـدالها أو رد ثمـنها في أجل

ثالثX (30) يوما r ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
اGادة اGادة 16 : :   ال �كن أن تقل مدة الضمان عن ستة (6)
أشهـرr ابـتداء من تـاريخ تسـلـيم السـلـعة اجلـديدة أو تـقد�

اخلدمة.
حتدد مدة الـضمـان حسب طـبيعـة السـلعـة بقرار من
الوزيـر اGـكـلف بـحـمـاية اGـسـتـهـلك وقـمع الـغش أو بـقرار

مشترك بينه وبX الوزير اGعني.
اGــادة اGــادة 17 : :   ال �ــكن أن تـــقل مــدة الــضـــمــان عن ثالثــة

(3) أشهر بالنسبة للمنتجات اGستعملة.
rـستعـملةGحتـدد مدة الضـمان بالـنسـبة للـمنتـجات ا
حسب طـبـيـعـة اGنـتجr بـقـرار من الـوزيـر اGكـلف بـحـمـاية
Xــســـتــهــلـك وقــمع الــغـش أو بــقــرار مـــشــتــرك بـــيــنه وبــGا

الوزير اGعني.
اGـادة اGـادة 18 : :  �ـكن اGـتـدخل أن �ـنـح اGـسـتهـلـك ضـمـانا
إضـافـيـــا أكـثـــر امـتـيــازا مـن ذلــك اGـنـصــوص عـلـيـه في

اGـادة 3 (الفقرة األولى) أعاله.
وفي هـــــذه احلـــــالـــــةr يـــــطـــــبـق هـــــذا الـــــضـــــمـــــان حـــــسب

الشروط احملددة في أحكام هذا اGرسوم.

اGـادة اGـادة 19 : :   يـجب أن يــأخـذ الــضـمـان اإلضــافي اGـقـدم
للمستهـلك شكل التزام تعاقدي مـكتوب حتدد فيه البنود
الـضـرورية لـتـنفـيـذه وأن يحـتوي عـلى الـبيـانـات الالزمة

اGذكورة في اGادة 6 أعاله.
rــتــدخلGــســـتــهــلك مـن اGــادة 20 : :   عــنـــدمــا يــطـــلب اGــادة اGا
أثنـاء فترة سـريان الـضمـان القـانوني أو اإلضـافيr إعادة
السلـعة موضـوع الضمـان إلى حالـتهاr فـإن فترة الـضمان
تمـدد بثالثX (30) يومـا عـلى األقل بسـبب عدم اسـتعـمال

السلعةr وتضاف هذه الفترة إلى مدة الضمان الباقية.
اGادة اGادة 21 : :   ال يـستفيـد اGستـهلك من الضـمان إالّ بعد
تــقــد� شــكـوى كــتــابــيــةr أو عـن طـريـق أي وســيــلــة اتــصـال

أخرى مناسبةr لدى اGتدخل.
�كن اGتدخل أن يطلب مهلة عشرة (10) أيام ابتداء
من تـاريخ استالم الشكـوىr للقيـام �عاينـة مضادةr وعلى
حـسـابهr بـحـضـور الـطـرفـX أو �ـثـلـيـهـما فـي اGـكـان الذي

توجد فيه السلعة اGضمونة.
اGـادة اGـادة 22 : :   عـنــدمـا ال يـنـفـذ وجـوب الـضـمـان في أجل
الـثالثX (30) يومـا الـتي تـلي تاريخ اسـتالم الـشـكوى من
اGــتــدخلr فــإنـه يــجب عــلى اGــســتـــهــلك إعــذار اGــتــدخل عن
طـريق رسـالـة مـوصى عـلـيـهـا مع إشـعـار بـاالستـالم أو بأي

وسيلة أخرى مطابقة للتشريع اGعمول به.
وفـي هـــذه احلـــالـــةr عـــلى اGـــتـــدخل الـــقـــيـــام بـــتـــنـــفـــيـــذ
الــضــمـــان في أجل ثالثــX (30) يـــومـــاr ابـــتــــداء من تـــاريخ

التوقيع على اإلشعار باالستالم.
اGــــادة اGــــادة 23 : : حتــــدد الــــشــــروط والــــكــــيــــفــــيــــات اخلــــاصــــة
لـــتــــطـــبـــيـق أحـــكــــام هـــذا اGــــرســـومr عـــنــــد احلـــاجــــةr �ـــوجب

قرارات للوزير اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش.
rـرسـومGـادة 24 : : تــلـغى كل األحــكـام اخملـالــفـة لـهــذا اGـادة اGا
وال ســيــمـا مــنــهــا أحـكــام اGــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 266-90
اGـؤرخ في 25 صــفـر عـام 1411 اGـوافق 15 سـبــتـمـبــر سـنـة

1990 واGتعلق بضمان اGنتوجات واخلدمات.

اGــادة اGــادة 25 : : كل إخـالل بــأحـــكـــام هــذا اGـــرســـوم يـــعــاقب
عـــلـــيهr وفـــقـــا ألحـــكـــام الــقـــانـــون رقم 09-03 اGــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبــرايــر ســنـة 2009 واGــذكــور

أعالهr ال سيما اGادتان 75 و 76 منه.
اGـادة اGـادة 26 : : تـدخل أحــكـام هـذا اGـرسـوم حـيّــز الـتـنـفـيـذ
بـــــعــــد ســـــنـــــة واحــــدة (1) مـن تـــــاريخ نـــــشـــــره في اجلـــــريــــدة

الرسمية.
27 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

26 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 36 من الـقانون
رقم 09-03 اGــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اGــــــوافق 25
فـبـرايــر سـنـة 2009  واGــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا اGــرسـوم
إلى حتـديـد شروط وكـيـفيـات اعـتمـاد اخملـابر قـصـد حمـاية

اGستهلك وقمع الغش.

اGادة اGادة  2  :  : يقصد في مفهوم هذا اGرسوم �ا يأتي :

- "اعـــتـــمــاد" :- "اعـــتـــمــاد" : االعــتـــراف الـــرســـمي بـــكــفـــاءة مـــخـــبــر
للـقيام بـتحالـيل واختبـارات وجتارب في ميـادين محددة
فـي إطــــار قــــمـع الــــغـش وذلك لــــتـــــحــــديـــــد مــــدى مــــطـــــابــــقــــة
اGــنــتــوجـــات لــلــمــقــايــيس و/أو لــلـــمــواصــفــات الــقــانــونــيــة
والـتـنظـيمـيـة التي يـجب أن تـتصف بـهاr أو لـتـبيـان عدم
إحلــاق اGــنــتـوج أو اGــادة ضــررا بــصــحـة اGــســتــهـلـك وأمـنه

rاديةGوكذا مصلحته ا

- "حتــلـيـل واخــتــبــار وجتــربـة " :- "حتــلـيـل واخــتــبــار وجتــربـة " : كل عــمــلــيــة تــقــنــيـة
تـتمثل في حتديـد ميّزة أو عدة مـيزات أو فعالـية منتوج
أو مـــادة أو جــــهـــاز أو عــــمـــلـــيــــة أو خـــدمــــة مـــعـــطــــاةr حـــسب

rXأسلوب عملي مع

- "مـخـبـر الـتـحـالـيل والـتـجارب" :- "مـخـبـر الـتـحـالـيل والـتـجارب" : كل هـيـئـة تـقيس
أو تـدرس أو جتـرب أو تـخـتبـر أو تـعـايـرr أو بـصـفـة عـامة
حتدد خصائص أو فعاليات اGادة أو اGنتوج ومكوناتهما.

3 :  : يسـلّم اعـتمـاد مـخبـر الـتحـالـيل والتـجارب اGادة اGادة 
حـــسـب مـــجـــال االخــــتـــصـــاص �ـــقــــرر من الـــوزيــــر اGـــكـــلف
بـــحـــمـــايـــة اGــــســـتـــهـــلـك وقـــمع الـــغـش بـــعـــد أخـــذ رأي جلـــنـــة

االعتماد اGنصوص عليها في اGادة 7 أدناه.

rحــسب مــجـال االخــتــصـاص rيـتــوقف مــنح االعــتـمــاد
على احلاجـة التي تبـديها مـصالح الـوزارة اGكلـفة بحـماية

اGستهلك وقمع الغش.

حتــــدد قـــــائــــمـــــة اخملــــابـــــر اGـــــعــــتـــــمــــدةr حـــــسب مـــــجــــال
االختصـاصr بقـرار من الوزير اGـكلف بـحمايـة اGسـتهلك

وقمع الغش.

اGــادة اGــادة 4 :  : �ـــكن أن يـــشـــمل االعـــتـــمـــادr حـــسب مـــجــال
االخـتصاصr كال أو جـزءا من التـحاليل أو االخـتبارات أو

التجارب التي ينجزها اخملبر اGعتمد قانونا.

اGــادة اGــادة 5 :  : يـــتـــضـــمن مـــلف طـــلب االعـــتـــمـــاد الـــوثـــائق
اآلتية :

- طـلب موجه إلى الوزيـر اGكلف بحـماية اGـستهلك
rوقمع الغش

rالهيكل التنظيمي للمخبر -

 مرســوم تنفيـذي رقم  مرســوم تنفيـذي رقم 13 -   -  328 مؤرخ في  مؤرخ في 20 ذي القعدة ذي القعدة
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 26 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة r2013 يــحــددr يــحــدد
شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اعـــتــمـــاد اخملـــابـــر قـــصـــد حـــمـــايــةشـــروط وكـــيـــفـــيـــات اعـــتــمـــاد اخملـــابـــر قـــصـــد حـــمـــايــة

اGستهلك وقمع الغش.اGستهلك وقمع الغش.

ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rبناء على تقرير وزير التجارة -

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

- و�ـقــتـضـى الـقــانــــــون رقــــــم 04-04 اGـــؤرخ في
5 جــمــادى األولى عـام 1425 اGـوافق 23 يــونــيــو ســنـة 2004

rتعلق بالتقييسGوا

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

rستهلك وقمع الغشGبحماية ا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ــــقـــتــــضى  اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 147-89
اGـؤرخ في 6 مـحـرم عام 1410 اGـوافق 8 غـشت سـنة 1989
واGـــتــضـــمن إنــشـــاء اGــركـــز اجلــزائـــري Gــراقـــبــة الـــنــوعـــيــة

rتممGعدل واGا  rوالرزم وتنظيمه وعمله

- و�قتـضى اGرسوم  التـنفيذي  رقم 90-39 اGؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990

rتممGعدل واGا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-68 اGـؤرخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1422 اGـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2002
rالذي يحدد شروط فتح مخابر حتاليل اجلودة واعتمادها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اGؤرخ
في 4 ذي القـعـدة عام 1426 اGـوافق 6  ديـسـمبـر سـنة 2005

rطابقةGتعلق بتقييم اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-466 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005
واGتـضـمن إنشـاء الـهيـئـة اجلزائـريـة لالعتـمـاد وتنـظـيمـها

r"وسيرها " أجليراك

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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10 :   :  يـــتـــعــــX عـــلى اخملـــبـــر اGـــعـــتـــمـــدr لـــلـــقـــيـــام اGــادة اGــادة 
بالتحاليل أو االختبارات أو التجاربr استعمال اGناهج
احملـــيـــنـــة واحملـــددة عن طـــريـق الـــتـــنـــظـــيمr وفي حـــالـــة عـــدم
وجـودهــاr يـســتــعـمل اGــنــاهج اGـعــتــرف بـهــا عــلى اGـســتـوى

الدولي.

اGـادة اGـادة 11 :   :  يــعـد اخملــبـر اGـعــتـمـد كــشف الـتــحـالـيل أو
تــقـريـر االخـتــبـارات أو الـتــجـارب ويـسـجـل فـيـهـمــا نـتـائج
حتـقــيــقـاته مــرفــقـة بــالــتـفــســيـرات واالســتــنـتــاجــات فـيــمـا

يخص مطابقة اGنتوج.

ويـعد هذا الكـشف أو التقـرير حسب شـكل الكشوف
أو التقارير التي تستعملها مخابر قمع الغش.

اGـادة اGـادة 12 :   :  يـتعـX عـلى اخملـبـر اGعـتـمـد إعالم الـوزير
اGـكلف بـحـمايـة اGـستـهلـك وقمع الـغش بـكل تغـيـير يـطرأ
في تــشـكــيــلـة تــعـداده الــتـقــني أو في ســيـره أو في مــهـامه
األولـية وكـذا بـكل حتـويل في حـالة األمـاكن أو في طـبـيـعة

التجهيزات يؤدي إلى تغيير في نشاط اخملبر.

كما يتعX عليه اإلعالم بكل تغيير يخص اعتماده.

اGـادة اGـادة 13 :   :  يــجب عـلى اخملــبـر اGــعـتــمـد إعـالم الـوزيـر
اGـــكــلف بــحــمـــايــة اGــســتــهـــلك وقــمع الــغـش قــبل ثالثــة (3)
أشهـر على األقل بـقراره تـعلـيق أو توقـيف النـشاط الذي

اعتمد من أجله.

اGــــادة اGــــادة 14 :   :  يـــــتم الـــــتــــكـــــفل بـــــاخلــــدمـــــات اGـــــرتــــبـــــطــــة
بالتحاليل واالخـتبارات والتجارب التي تنجزها اخملابر
اGـــعـــتـــمـــدة في إطـــار قـــمـع الـــغش من مـــيـــزانـــيـــة الـــوزارة

اGكلفة بحماية اGستهلك وقمع الغش.

اGــــادة اGــــادة 15 :   :  حتــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــطـــــبــــيق أحــــكــــام هــــذا
اGـرسـومr عنـد احلـاجةr بـقـرار من الـوزير اGـكـلف بحـمـاية

اGستهلك وقمع الغش.

اGــــادة اGــــادة 16 :   :  تــــلـــــغى أحـــــكــــام اGـــــواد من 21 إلى 29 من
اGـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 02-68 اGـؤرخ في 23 ذي الــقـعـدة
عام 1422 اGوافق 6 فبـراير سنة 2002 الذي يـحدد شروط

فتح مخابر حتاليل اجلودة واعتمادها.

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

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

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

- نسخة من السجل التجاري ومن رخصة استغالل
rعند االقتضاء rاخملبر

- ملف تقني مبـيّن للنشاط مـوضوع طلب االعتماد
يشتمل على :

أ) قــــائــــمــــة األشـــــخــــاص اGــــكــــلــــفــــX بــــالـــــتــــحــــالــــيل أو
االخــتـبــارات أو الــتــجــارب واGـصــادقــة عــلى نــتــائج هـؤالء

rوكذا أسماء موقعي النتائج ومؤهالتهم وشهاداتهم

ب) الـقائمـة واGعلـومات اGـتعلـقة بطـبيـعة التـحاليل
rــنــجــزة وعــنــد االقــتــضـاءGأو االخــتــبــارات أو الــتــجــارب ا
rX(2) األخيرت Xخالل السنت Xقائمة الزبائن الرئيسي

ج) قـائـمـة الـتـجـهـيـزات الـعــلـمـيـة والـتـقـنـيـة الالزمـة
للتنفيذ السليم لألعمال التي صرح بكفاءته القيام بها.

- نسخة من شهادة االعتماد قيد الصالحية.

اGـادة اGـادة 6 :  :  يـودع اGـلف اGـذكـور في اGادة 5 أعاله لـدى
جلنـة االعـتـماد اGـنـصـوص علـيـهـا في اGادة 7 أدنـاه. ويـسلّم

وصل بعد التحقق من مطابقة محتوى اGلف.

يــجب أن ال يــتــجــاوز أجل الــرد عــلى طــلب االعــتــمــاد
ثالثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استالم الطلب.

اGــــادة اGــــادة 7 : :  تـــنــــشــــأ لــــدى الــــوزيـــر اGــــكــــلف بــــحــــمــــايـــة
اGسـتهلك وقـمع الغش جلنـة اعتمـاد اخملابر تـكلف بدراسة

طلبات االعتماد.

حتــدد تـشـكـيــلـة جلـنـة االعــتـمـاد وتـنــظـيـمـهــا وسـيـرهـا
بقرار من الوزير اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش.

اGـادة اGـادة 8 : : يــخـضـع اخملـبــر اGــعــتـمــد إلى رقــابــة دوريـة
من مـصالح قـمع الـغش للـتـأكد من احـتـرام الشـروط التي

سلم على أساسها االعتماد.

اGادة اGادة 9 :   :  يسـحب الوزيـر اGكـلف بحـمايـة اGستـهلك
وقمع الغش االعتماد في احلاالت اآلتية :

- عـــدم احــتـــرام الـــشــروط الـــتي ســـلم عــلـى أســاســـهــا
rاالعتماد

rالتصريح الكاذب في ملف طلب االعتماد -

- عـدم احـتــرام سـريـة اGـعــلـومـات اGــرتـبـطــة �ـعـاجلـة
rعروضة في إطار قمع الغشGالعينات ا

- استعمـال االعتماد بـأي شكل من األشكال ألغراض
جتارية أو إشهارية.
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- مــعـــهــد الـــعــلـــوم وتــقـــنــيـــات الــنـــشــاطـــات الــبـــدنــيــة
والرياضية".

اGــــــاداGــــــادّة ة 2 : :  تـــــــعــــــدّل وتـــــــتــــــمّـم اGــــــادة 3 من اGـــــــرســــــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 09-09 اGــــؤرخ في 7 مــــحــــرم عــــام 1430
اGــوافق 4 يــنـــايــر ســـنــــة 2009 واGـــذكـــور أعـــالهr وحتــــرر

كما يأتي :
"اGـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اGـــــادة 25 مـن اGـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اGــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اGــوافق 23  غــشت ســنــة r2003 اGــعـــدل واGــتــمم
واGذكـور أعالهr تضم مـديريـة اجلامعـةr زيادة عـلى األمانة
rأربع (4) نــيــابــات مــديــريــة rــركــزيــةGــكــتــبــة اGالــعــامــة وا

تكلف على التواليr باGيادين اآلتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكـوين اGــتـواصل والـشـهــاداتr وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

rفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

rالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

rواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اGاداGادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
30 سبتمبر سنة 2013. 

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 13 -  - 330 مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
1434 اGــوافـق  اGــوافـق 30 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة r2013  يــتــممr  يــتــمم عـام عـام 
اGـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــــذي رقــم اGـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــــذي رقــم 08-206 اGـــؤرخ في  اGـــؤرخ في 6
رجـب عــــــام رجـب عــــــام 1429 اGـــــوافـق  اGـــــوافـق 9 يـــــولــــيـــــــو ســـــنـــــة  يـــــولــــيـــــــو ســـــنـــــة 2008

واGتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان.واGتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

rالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

مـرسـوم تـنـفيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفيـذي رقـم 13 -   -  329 مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة r2013 يــعــدلr يــعــدل
ويـتـمم اGـرسـوم الـتـنـفــيذي رقــم ويـتـمم اGـرسـوم الـتـنـفــيذي رقــم 09-09 اGــؤرخ في اGــؤرخ في
7 مــحـــرم عــام  مــحـــرم عــام 1430 اGـوافــق  اGـوافــق 4 يــنـــايــــر ســنــة  يــنـــايــــر ســنــة 2009

واGتضمن إنشاء جامعـة اجلـلـفـة.واGتضمن إنشاء جامعـة اجلـلـفـة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

rالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اGؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اGوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بـتـنـظيـمـهـا وسـيرهـا r اGـعـدل واGـتممr ال سـيـمـا اGـادتان 3
rو 25 منه

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-09 اGـؤرخ
في 7 مـــــحــــــرم عـــــام 1430 اGـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2009

rتضمن إنشاء جامعة اجللفةGوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :
اGــــــــاداGــــــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــــعـــــــدّل وتـــــــتـــــــمّـم اGـــــــادة األولـى من
اGــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 09-09 اGـؤرخ في 7 مــحــرم عـام
1430 اGـوافق 4 يـنـايــر سـنـة 2009 واGــذكـور أعالهr وحتـرر

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

جامعة اجللفة واختصاصها كما يأتي :
rكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -

rكلية اآلداب واللغات والفنون -
- كلية العلـوم االقتصادية والعلـوم التجارية وعلوم

rالتسيير
rكلية احلقوق والعلوم السياسية -

rكلية العلوم والتكنولوجيا -
rكلية علوم الطبيعة واحلياة -
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اGاداGادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
30 سبتمبر سنة 2013. 

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 13 -  - 331 مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـام عـام  1434 اGـوافـق اGـوافـق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة  سـبــتـمـبـر سـنـة r2013  يـتــمـمr  يـتــمـم
اGــرســـوم الـــتــنــفــيــذي رقـم اGــرســـوم الـــتــنــفــيــذي رقـم 11-303 اGـؤرخ في  اGـؤرخ في 22
رمــــضـــــان عــــام رمــــضـــــان عــــام 1432 اGـــــوافق  اGـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة  غــــشـت ســــنــــة 2011

واGتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف.واGتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
rالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اGـــادّتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-299 اGؤرخ
في 11 رجب عـام 1426 اGـوافق 16 غــشت سـنـة 2005 الـذي
يـحـدد مـهـام اGـركـز اجلـامــعي والـقـواعـد اخلـاصـة بـتـنـظـيـمه

rادة 3 منهGال سيما ا rوسيره

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-303 اGؤرخ
في 22 رمـــضـــان عـــام 1432 اGــــوافق 22 غــــشت ســــنـــة 2011

rتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوفGوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -    

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اGــــــاداGــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــتـــــــمّم اGـــــــادة األولى مـن اGــــــرســــــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 11-303 اGـؤرخ في 22 رمــضـان عـام 1432
اGــوافق 22 غـــشت ســـنـــة 2011 واGـــذكـــور أعـــالهr وحتـــــرر

كما يأتي :

"اGادّة األولى : .............. ( بدون تغيير)..............
يـحدد عدد اGعـاهد التي يتـكون منهـا اGركز اجلامعي

لتندوف واختصاصها كما يأتي :

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-299 اGؤرخ
في 11 رجب عـام 1426 اGـوافق 16 غــشت سـنـة 2005 الـذي
يـحـدد مـهـام اGـركـز اجلـامــعي والـقـواعـد اخلـاصـة بـتـنـظـيـمه

rادة 3 منهGال سيما ا rوسيره

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-206 اGؤرخ
فـي 6 رجـب عـــــــام 1429 اGــــــــوافق 9 يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2008

rتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزانGوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اGــــــاداGــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــتـــــــمّم اGـــــــادة األولى مـن اGــــــرســــــوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 08-206 اGـــــؤرخ في 6 رجب عـــــام 1429
اGــوافق 9 يــولـــيــو ســـنــة 2008 واGـــذكـــــور أعــالهr وحتــــرر

كما يأتي :

"اGادة األولى :.............. ( بدون تغيير)...............

يـحدد عدد اGعـاهد التي يتـكون منهـا اGركز اجلامعي
لغليزان واختصاصهاr كما يأتي :

r.......................................................... -

r.......................................................... -

r.......................................................... -

r.......................................................... -

rمعهد العلوم والتكنولوجيا -

- معهد العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة".

اGـاداGـادّة 2 : :  تـتـمّم اGادة 2 من اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
08-206 اGــــؤرخ في 6 رجـب عـــام 1429 اGــــوافق 9 يــــولــــيـــو

سنة 2008 واGذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اGادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................

يـــتـــكـــون مـــجـــلـس إدارة اGـــركـــز اجلـــامـــعي لـــغـــلـــيـــزان
بعنوان القطاعات اGستعملة من :

r.......................................................... -

r.......................................................... -

r.......................................................... -

- �ـــثل الـــوزيـــر اGـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واGـــؤســـســات
rتوسطة وترقية االستثمارGالصغيرة وا

- �ثل الوزير اGكلف بالفالحة".
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- و�قتـضى  اGرسوم  التـنفيذي رقم 91-64 اGؤرخ
في 15 شعـبان عام 1411 اGوافق 2 مارس سنة 1991 الذي
يـحــدد قـائــمـة مــراكـز الــتـكــوين اGـهــني والـتــمـهــrX اGـعـدل

rتممGوا

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

rتممGعدل واGا rXهني والتمهGا

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اGــادة األولى : اGــادة األولى :  طـــبــقـــا ألحـــكـــام اGــادة 3 من اGـــرســوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 92-27 اGـــــؤرخ في 15 رجب عـــــام 1412
اGــوافق 20 يـــنــايــر ســنــة r1992 اGــعــدل واGــتـــمم واGــذكــور
أعالهr تــنـشــأ مــراكـز لــلــتـكــوين اGــهــني والــتـمــهــX وحتـول
مـلــحـقـات مــراكـز الـتــكـوين اGــهـني والــتـمـهــX إلى مـراكـز
لــلــتـــكــوين اGـــهــني والــتـــمــهــX حـــسب اجلــدولــX (أ) و (ب)

اGلحقX بهذا اGرسوم.

اGادة اGادة  2  :  : يتـرتب عـلى حتويل اGـلـحقـات إلى مـراكز
لــلـتــكــوين اGـهــني والــتــمـهــX اGــنـصــوص عــلـيــهــا في اGـادة

األولى ما يأتي :

- إعــــــداد جـــــرد كــــــمـي وكــــــيـــــفـي وتــــــقــــــديـــــري لـألمالك
Xالـتابع XسـتخدمGنقـولة والعقـارية والتجـهيزات واGا
Xهـني والـتمـهGلـلمـلحـقـات احملولـة إلى مـراكز لـلتـكـوين ا

rعمول بهاGواألنظمة ا Xطبقا للقوان

- إعـــداد حــــصـــيــــلـــة خــــتـــامــــيـــة حــــضـــوريــــة تـــتــــضـــمن
الـوسـائل وتـبــX قـيـمـة عـنـاصـر الـذمـة اGـالـيـة لـلـمـلـحـقـات

rXهني والتمهGاحملولة إلى مراكز للتكوين ا

- حتــــديـــد إجـــراءات تـــبـــلــــيغ اGـــعـــلــــومـــات والـــوثـــائق
واألرشــيـف ذات الــصــلــة بـــاGــلــحــقــات احملـــولــة إلى مــراكــز

.Xهني والتمهGللتكوين ا

يــتم حتـــويل اGــســـتــخـــدمــX اGـــوجــودين بـــاGــلـــحــقــات
احملــولـــة إلى مــراكـــز لــلــتـــكــويـن اGــهــنـي والــتــمـــهــX طـــبــقــا

للتنظيم اGعمول به.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
30 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

r.......................................................... -

r.......................................................... -

- مـــعـــهــد الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــةr الـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
rالتسيير

- معهد العلوم والتكنولوجيا".

اGـاداGـادّة 2 : : تــتـمّم اGـادة 2 من اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
11-303 اGــــــؤرخ في 22 رمـــــــضـــــــان عــــــام 1432 اGــــــوافق 22

غشت سنة 2011 واGذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اGادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يـــتـــكـــون مـــجـــلـس إدارة اGـــركـــز اجلـــامـــعي بـــتـــنـــدوف

بالنسبة للقطاعات اGستعملة من :

r.......................................................... -

r.......................................................... -

r.......................................................... -

- �ثل الوزير اGكلف بالتجارة".

اGاداGادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
30 سبتمبر سنة 2013. 

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرســوم تنفيـذي رقم  مرســوم تنفيـذي رقم 13 -  - 332  مؤرخ في   مؤرخ في 24 ذي القعدة ذي القعدة
عـام عـام 1434 اGـوافـق  اGـوافـق 30 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة r2013 يـتـضمنr يـتـضمن
إنـشـاء مراكـز لـلـتـكـوين اGهـنـي والـتـمـهــX وحتويـلإنـشـاء مراكـز لـلـتـكـوين اGهـنـي والـتـمـهــX وحتويـل
مـلـحــقــات مـراكـــز الـتــكـويـن اGـهــني والـتــمـهــX إلىمـلـحــقــات مـراكـــز الـتــكـويـن اGـهــني والـتــمـهــX إلى

.Xهني والتمهGمراكز للتكوين ا.Xهني والتمهGمراكز للتكوين ا

ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم
rXهنيGا

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

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
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اجلدول (أ)اجلدول (أ)
قائمة مراكز التكوين اGهني والتمهX اGنشأةقائمة مراكز التكوين اGهني والتمهX اGنشأة

تسمية اGركزتسمية اGركز

تالغمت

بني تامو

 العجيبة

احلمادية

تخمارت

سيدي عمار

بوسمغون

رقاصة

اGطمر

احلمادنة

غليزان

05 - والية باتنة

05 - 22 مركز التكوين اGهني والتمهX تالغمت

09 - والية البليدة

09 - 13 مركز التكوين اGهني والتمهX بني تامو

10 - والية البويرة

10 - 18 مركز التكوين اGهني والتمهX العجيبة

14 - والية تيارت

14 - 15 مركز التكوين اGهني والتمهX احلمادية

14 - 16 مركز التكوين اGهني والتمهX تخمارت

23 - والية عنابة

23 - 13 مركز التكوين اGهني والتمهX سيدي عمار

32 - والية البيض

32 - 11 مركز التكوين اGهني والتمهX بوسمغون

32 - 12 مركز التكوين اGهني والتمهX رقاصة

48 - والية غليزان

48 - 17 مركز التكوين اGهني والتمهX اGطمر

48 - 18 مركز التكوين اGهني والتمهX احلمادنة

48 - 19 مركز التكوين اGهني والتمهX برمادية

مقر اGركزمقر اGركز

اجلدول (ب)اجلدول (ب)
Xهني والتمهGلحقات احملولة إلى مراكز للتكوين اGاXهني والتمهGلحقات احملولة إلى مراكز للتكوين اGا

تسمية اGلحقة احملولةتسمية اGلحقة احملولة

 14 - والية تيارت

 - ملحقة عX الذهب

 - ملحقة وادي ليلي

مؤسسة االحلاقمؤسسة االحلاق

- مركز التكوين اGهني
والتمهX سوقر

- مركز التكوين اGهني
والتمهX رحوية

تسمية اGركزتسمية اGركز

14-17 مركز الـتكوين اGهني

والتمهX عX الذهب

14-18 مركز الـتكوين اGهني

والتمهX وادي ليلي

مقر اGركزمقر اGركز

عX الذهب

وادي ليلي
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قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة الداخليةوزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

قــــرار وزاري مـشــتــــرك مـؤرخ في قــــرار وزاري مـشــتــــرك مـؤرخ في 5 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1434
اGــــوافق اGــــوافق 14  يــــولــــيـــو ســــنـــة   يــــولــــيـــو ســــنـــة r2013 يـــحــــدد طـــبــــيـــعـــةr يـــحــــدد طـــبــــيـــعـــة
وتـــشــكـــيـــلـــة وآجــال جتـــديـــد الــبـــذل والـــتــجـــهـــيــزاتوتـــشــكـــيـــلـــة وآجــال جتـــديـــد الــبـــذل والـــتــجـــهـــيــزات
الـفــرديـة واجلــمـاعــيـة وخــصـائــصــهـا الــتي يـســتـفــيـدالـفــرديـة واجلــمـاعــيـة وخــصـائــصــهـا الــتي يـســتـفــيـد

منها موظفو احلماية اGدنية.منها موظفو احلماية اGدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

rاليّةGووزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 11-248 اGـؤرّخ
في 8 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اGــــوافق 10 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2011
واGتـضمّن إنشاء جلـنة وزارية مـشتركة دائـمة للـمصادقة
عـلى الـبـذل وخـصائـصـهـا غـيـر تلـك اGسـتـعـمـلـة في اجليش

rالـوطني الشعـبي

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

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-503 اGؤرّخ
في 14 جمـادى الثانية عام 1412 اGوافق 21 ديسـمبر سنة
1991 واGـتــضـمّن تـنــظـــيم اإلدارة اGــركـزيـــة في اGــديـريـة

rتمّمGعدّل واGا rدنيةGالعامة للحماية ا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 92-54 اGـؤرّخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اGــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واGــتـــعـــلّق بــتـــنـــظـــيم اGـــصـــــالـح اخلـــارجـــــيـــة لــلـــحــمــــايــــة

rدنــية وعملهـاGا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-248 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واGتـضمّن تـنظــيـم اإلدارة اGركزيـــة في وزارة الداخـلية

rتمّمGعدّل واGا rواجلماعات احمللية

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

rاليةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-106 اGؤرّخ
في أوّل ربـــــــيع الـــــثـــــــانـي عـــــام 1432 اGـــــوافــق 6 مـــــارس
ســــــنــــــة 2011 واGــــــتــــــضـــــمّـن الــــــقــــــانـــــون األســــــاسـي اخلـــــاص

rدنيةGلألسالك اخلاصة باحلماية ا XنتمGا XوظفGبا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-107 اGؤرّخ
في أوّل ربـــــــيع الـــــثـــــــانـي عـــــام 1432 اGـــــوافــق 6 مـــــارس
ســــــنــــــــــــة 2011 واGـــــــتــــــضـــــــــــمّـن األحــــــكــــــــــــام اخلـــــــاصـــــــــــة
Xالــــشــــبــــيــــهــــــــ XــــســـتــــخــــدمـــــــــGــــطــــبــــقــــــــــة عــــلــــــى اGا

rدنيـــةGللحمايـــة ا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 26 يـونـيـو سـنة 1978 الـذي يـحـدّد ألـبـســة مـستـخـدمي

rدنـيةGاحلمايـة ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هذا الـقـرار إلى حتـديد طـبـيـعة
وتــشــكــيل وآجـــال جتــديــد الــبــذل والــتـــجــهــيــزات الــفــرديــة
واجلــمــاعــيــة وخــصــائـصــهــا الــتي يــســتــفــيـد مــنــهــا مــوظــفـو

احلماية اGدنية.

rـدنـــيـةGـادّة ة 2 :  : يــحق لــكــل مــوظـف في احلـمــايـــة اGـاداGا
في وضــــعـــيــــة الــــقــــيـــام بــــاخلــــدمـــة لــــدى الــــهــــيـــاكـل اإلداريـــة
rوالـتـقـنـــيـة والـعمـلـــيـة وكـــذا لـــدى هـيــاكـــل الـتـكـــويــن
أن يـسـتـفيـد من الـتـجـهيـزات الـفـرديـة توافـقـا مع الــرتـبة

واGهـام اGسندة لـه.

rــــادّة ة 3 :  : بـــاإلضــــافــــة إلى الــــتــــجــــهـــيــــزات الــــفــــرديـــةGــــاداGا
يــسـتــفــيــد األفـــراد الــذين ª قــبــولــهم Gــتـابــعــــة الــتــكـــوين
ضــمن أحـد الــهــيـاكـل الـتــابــعـة لــلــحـمــايــة اGـدنــيــةr من بـذل
االســتــعـــراض �ــنــاســبـــة االحــتــفـــاالت الــرســمــيـــة الــتي هم

مدعوون للمشاركة فيها خالل تكوينهم.

4 :  : تـــتـــكـــون الـــبـــذل والـــتـــجـــهـــيـــزات الـــفـــرديـــة اGــاداGــادّة ة 
واجلماعية وكذا خصائصها من :

أ) البذالت :أ) البذالت :
rبذلة التدخـل -
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يــــقــــــدم دفــــتــــــر األلــــبــــســــــة عـــنـــــد كـــل مــــراقــــبـــــة أو
جتــديــد للمتـاع.

في حـالـة الـتـوقف النـهـائي عن الـنـشاطr يـعـاد دفـتر
األلبسة للهيكل الذي يلحق به صاحبه.

9 :  : ال �ـكن أي موظف الـلـجوء إلى جتـديـد كلي اGاداGادّة ة 
أو جـزئي لـتجـهـيـزاته إذا لم يـكن قد أعـاد مـسـبقـا األمـتـعة

والتجهيزات اGستعملة.

اGــاداGــادّة ة 10 :  : �ــوجب نــظـــام اخلــدمــة في ســـلك احلــمــايــة
اGــدنــيـةr يــلــزم مــوظف احلـمــايــة اGــدنـيــة بــضـمــان احلــفـاظ

والصيانة لألمتعة والتجهيزات اGكونة خملصصاته.

اGـاداGـادّة ة 11 :  : حتــضع الـتــجـهـيــزات الـفــرديـة واجلـمــاعـيـة
اGـســتـعـمـلــة لـلـجـرد والـتــدوين في سـجالت مـفــتـوحـة لـهـذا
الـغرض من طرف اGسـؤولX اGسيـرين اGعنيـX للهياكـل

اGركزية أو احملليةr قصد إنهاء استعمالها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط ارتداء البذل النظامية وخصائصهاشروط ارتداء البذل النظامية وخصائصها

rـــــنــــوطـــــة بــــهمGــــهــــام اGــــادّة ة 12 :  : فـي إطــــار تــــأديـــــة اGــــاداGا
rؤهلةGوباستثناء رخصـة صريحة من السلطة الـسلّمية ا
يــلــزم كـل اGــوظـــفــX في ســلك احلــمــايــة اGــدنــيــة بـــارتـداء

البذل النظامية وخصائصها.

اGـاداGـادّة ة 13 :  : يــحــدّدr عـنـــد االقــتــضـــاءr نــظــــام اخلــدمـــة
في سـلك احلـمـايــــة اGـدنـــيـةr زيــــادة عـلى تـواريخ ارتــداء
أو تـــغـــيــــيـــر مــخـــتـــلف الـــبـــذل الـــنـــظـــامــــيـــة ومـــكـــونـــاتـــهـــا
وشـــــروط ارتـــــدائــــهــــا �ــــنــــاســــبـــــة اإلحــــيـــــاء أو االحــــتــــفـــــاء

باألحـداث االحتفالـية.

اGـاداGـادّة ة 14 :  : �ـنع مــنـعـا بــاتـا الــتـقـلــيـد جــزئـيـا أو كــلـيـا
لـــلـــبــذل الـــنــظـــامـــيــة Gـــســـتــخـــدمي احلـــمــايـــة اGـــدنــيـــة وكــذا
خــــصـــــائــــصـــهــــا اGــــصــــــادق عــــلـــيــــهـــــا من طــــــرف الــــلــــجــــنــــة
الـــوزاريــــة اGــشـــتــركــة الـــدائــمــة لـــلــمــصـــادقــة عـــلى الــبــذل
وخـصائـصـهـا لـلـمسـتـخـدمـX غـير الـعـسـكـريـX في اجليش

الـوطني الشعـبي.

اGــــاداGــــادّة ة 15 :  : نــــظــــرا لــــطــــبـــيــــعـــتــــهــــا اGـــمــــيّــــزةr ال �ـــكن
الــتـــنــــازل عن الـــبــذل الـــنـــظــامـــيـــة وخــصـــائـــصــهـــا اخلـــاصــة
باحلمـاية اGدنـية أو استبـدالهاr مهـما كان السـببr لفائدة
شـــخص أجـــنـــبـي عن الــســـلكr حتـت طــائـــلــــة الـــعــقــــوبــــات

الـتي يفرضها القانون.

rبذالت اخلدمة واالحتفال -

rXتخصصGا Xبذالت خاصة للمستخدم -

- بــذالت االســتـعــراض لــفـرقــــة اGـوســيــقى واألفـــراد
rقيـد التكـوين

rالئمةGبذالت الرياضة ا -

- بذالت مستخدمي اGصالح.

ب) التجهيزات الفردية واجلماعية :ب) التجهيزات الفردية واجلماعية :

rالتجهيز الفردي النموذجي -

- الـتــجـهـــيــز الـفــــردي لـفـــرقــــة الــبـحث والــتـدخـــل
rفي األماكن الوعرة

- الــتـجــهـيــز اجلــمــاعي لــفـــرقـــــة الــبـحث والــتـدخــل
rفي  األماكن الوعرة

rالتجهيز اجلماعي لفصيلة الغطس -

- التجهيز اجلماعي لفرقة اGوسيقى.

ج) الشارات واخلصائص واللواحق :ج) الشارات واخلصائص واللواحق :

rشارات السلك والتخصصات -

rشارات الرتب -

- اخلصائص واللواحق.

اGـاداGـادّة ة 5 :  : تــلــحق بــأصل هــذا الــقـرار مــدونــة الــبـذالت
والـــتــجـــهـــيــزات الـــفـــرديــة واجلـــمــاعـــيـــة وكــذا خـــصـــائــصـــهــا

وتشكيلتها وآجال جتديدها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
كيفية منح وجتديد التجهيزاتكيفية منح وجتديد التجهيزات

اGـاداGـادّة ة 6 :  : تـتم عـمـلـيـات جتـديـد الـتـجـهـيـزات الـفـرديـة
واجلـمـاعـيــة وخـصـائـصـهـا وفق اآلجــــال اGـنـصـــوص عـلـيـهـا
rأو عـنـد االقـتـضاء rادة 5 أعالهGـذكـورة في اGـدونـة اGفي ا
تبعا لدرجة الـقدم أو الضرر غير اGتـعمد الذي يلحق بها

أثنـاء التدخالت.

اGــاداGــادّة ة 7 :  : فـي حـــالـــة الـــضـــرر غـــيـــر اGـــتـــعـــمـــدr يـــكــون
جتـديد الـتجـهـيزات اGـعنـيةr بـناء عـلى تقـد� تقـرير مـعلل

يعده العون اGعني ويصادق عليه مسؤوله اGباشر.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  : يـــــــزود كـــل مـــــوظـف تـــــابــع لـــــلــــحـــــمـــــايــــــة
اGـــــدنـــــيــــة بــــدفـــــتــــر فــــردي لـأللــــبــــســـــة تــــدون فــــيـه الــــبـــــذل

والتجهيزات اخملصصـة لـه.
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16 :  : يـــلـــزم كـل مـــوظف مـن احلـــمـــايــــة اGـــدنـــيـــة اGــاداGــادّة ة 
مـــــســـــتـــــقـــــيل أو كـــــان مـــــحـل تـــــســـــريحr بـــــإعـــــادة مـــــجـــــمـــــوع
الــتـجــهـــيــزات وخـصــائــصـهــــا اGـوضــوعـــة حتت تــصــرفــه

إلى الهيكل التابع له.

تــــــقــــــوم اإلدارة بــــــاتـــــخــــــــاذ إجـــــــــراءات اGـــــتــــــابــــــعــــــــة
الـقــضـائـيـــة ضــد كل مـوظف من احلــمـايـة اGـدنــيـة يـخـالف

هذا احلكم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
رقابة التجهيزات اGسلرقابة التجهيزات اGسلّمةمة

اGـــــــــاداGـــــــــادّة ة 17 :  : مـن أجـل ضــــــــــمــــــــــان صـــــــــيــــــــــانـــــــــة وحــــــــــفظ
التـجـهـيـزات الفـرديـة واجلـمـاعـية اGـوضـوعـة حتت تـصرف
مـوظـفي احلـمـايـة اGــدنـيـةr يـلـزم اGـســؤولـون ومـسـتـخـدمـو
تأطير مختلف الـهياكــل بتنظـيم عمليـات رقابـة بصفـة

دوريـة وفجائـية.

اGـاداGـادّة ة 18 :  : يـلــزم مـوظــفـو احلـمــايـة اGــدنـيـة بــاخلـضـوع
لـعــمــلــيـات الــرقــابـة اGــقــررة من طــرف مـســؤولــيــهمr وكـذا
rــنــدرجـــة في إطــار احــتـــرام ارتــداء الــبـــذلــة الــنـــظــامــيــةGا

سواء داخل هياكل احلماية اGدنية أو خارجها.

اGــاداGــادّة ة 19 :  : يـــلــزم اGــســـؤولــونr �ـــوجب الــصـالحــيــات
اخملــــولــــة لــــهـمr بــــالــــســــهــــر عــــلى احــــتــــرام قــــواعــــد االرتــــداء
XــــوظـــفـــGالـــنــــظــــامي لــــلـــبــــذل وخـــصـــائــــصـــهــــا من طـــرف ا

اGوضوعX حتت سلطتهم.

فـي حــــالـــــة اإلخـالل بــــقـــــواعــــد االرتــــداء الــــنــــظــــــامي
لـلـبـذلr تـطـبّق الـتـدابــيـر الـتـأديـبـــيـة اGـنـصـــوص عـلـيـهــا

في التنظيم اGعمول بـه.

20 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اGــشــتــرك اGـاداGـادّة ة 
اGؤرخ في 26 يونيو سنة 1978 واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 21 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1434 اGـوافق 14
يوليو سنة 2013.

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

وزارة السكن والعمران واEدينةوزارة السكن والعمران واEدينة

قــــرار مـــؤرخ في قــــرار مـــؤرخ في 21  ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 4
مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة r2013 يــــعـــدr يــــعـــدّل الــــقــــرار اGـــؤرل الــــقــــرار اGـــؤرّخ في خ في 22
ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 15 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة
2012 واGتضم واGتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقاتن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات

لوزارة السكن والعمران وتعيX أعضائها.لوزارة السكن والعمران وتعيX أعضائها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

rتمّمGعدّل واGا rتضمّن تنظيم الصفقات العموميةGوا

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

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اGؤرّخ
في 27 جــمـــادى الــثــانـــيــة عـــام 1429 اGــوافــق أوّل يـــولــيـــو
rسنة 2008 الذي يحدّد صالحيات وزير السكن والعمران

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-190 اGؤرّخ
في 27 جــمـــادى الــثــانــــيــة عـــام 1429 اGــوافـق أوّل يـــولــيـــو
سـنة 2008 واGـتـضـمّن تـنـظـيم اإلدارة اGـركـزية في وزارة

rتممGعدّل واGا rالسكن والعمران

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-118 اGؤرّخ
في 11 ربــــــيع الـــــثـــــــانـي عـــــام 1432  اGـــــوافــق 16 مـــــارس
ســـنـــة 2011 واGــتـــضــمّـن اGــوافـــقــة عـــلى الــنـــظــام الـــداخــلي

rالنموذجي للجنة الصفقات العمومية

- و�ــقــتــضـى الــقــرار اGــؤرّخ في 22 ربـــيع الــثـــاني
عـــــام 1433 اGـــــوافق 15 مـــــارس ســـــنـــــة 2012 واGــــتـــــضــــمّن
إنـشـــاء الــلــجــنــة الـقــطــاعــيــة لــلـصــفــقــــات لــوزارة الـســكـن

rعدّلGا rأعضائها Xوالعمران وتعي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : يــعـــدّل هـــذا الـــقـــــرار أحــكـــــام اGــادّة 2
مــن الــــــقـــــــرار اGــــــؤرّخ في 22 ربــــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1433
اGوافـق 15 مارس سنة 2012 واGذكـور أعالهr كما يأتي :
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"اGادة 2 : .......................................................

- اآلنـسـة نوال مـشـريr مـتصـرفـة �ـصـلحـة اGـراقـبة
اGـاليـةr �ثـلة لـوزير اGـاليـة (اGديـرية الـعامـة للـميـزانية)
بــصـفـتـهـا عـضـوا مـسـتـخـلـفــاr خـلـفـا لـلـسـيـد أمـX عـبـد احلق

rلوزري
- الـسـيـد أحـمـد حـمـدانيr نـائب مـديـرr �ـثال لـوزيـر
Xخلـفـا للـسـيد يـاس rعضـوا مـستـخـلفـا rالسـكن والـعمـران

rلكحل
................. (الباقي بدون تغيير) .................".

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اGوافق 4 مارس سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مـــــؤرخ في قـــــرار مـــــؤرخ في 12  رجب عـــــام  رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 22 مـــــايــــو مـــــايــــو
r2013 يــتـضــمr يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

الوكالة الوطنية لتحسX السكن وتطويره.الوكالة الوطنية لتحسX السكن وتطويره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 12 رجب عـام 1434 اGـوافق
22 مـــايـــو ســـنـــة r2013 حتـــدّد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة ألعـــضــاء

مــــجـــلـس إدارة الــــوكــــالــــة الــــوطــــنــــيـــة لــــتــــحــــســــX الــــســــكن
وتطـويـرهG rدة ثالث (3) سنـواتr تـطبـيـقا ألحـكـام اGادّة 8
من اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 91-148 اGـؤرّخ في 27 شـوّال
عـام 1411 اGـوافق 12 مـايــو سـنـة 1991 واGـتــضـمّن إحـداث

الوكالة الوطنية لتحسX السكن وتطويرهr كما يأتي :
- الــسـيـد عـمـر بـلــحـاج عـيـسىr �ــثال لـوزيـر الـسـكن

rرئيسـا rوالعمران
- الــســـيـــدة نـــاديـــة بـــوقـــســـةr �ــثـــلـــة لـــوزيـــر اGـــالـــيــة

r(ديرية العامة للخزينةGا)
- الــــســــيــــد مــــحــــمــــد حــــروقr �ــــثال لــــوزيــــر اGــــالــــيــــة

(اGديرية العامة لألمالك الوطنية).

اخلبراء اآلتية أسماؤهم :اخلبراء اآلتية أسماؤهم :
عن وزارة السكن والعمران :

rالسيدة مهدية جليوط -
- السيد يزيد حاج لعزيب.

عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية :

rالسيد يوسف رومان -
- السيد رشيد بلخير.

عن وزارة اGالية :
rالسيد عبد الناصر إمسعد -

- السيد بوجمعة غا±.
عـن كــــــاتـب الـــــــدولــــــة لـــــــدى الــــــوزيـــــــر األوّل اGــــــكـــــــلّف

باالستشراف واإلحصائيات :
- السيد محمد قرشي.

عن وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي :
- السيدة زرفة بنوراد.

تــلـغـى أحـكــــام الـقــــرار اGـؤرّخ في 15 ربـــيع الـثـاني
Xـتـضمّن تـعـيGـوافق 31 مـارس سـنة 2010 واGعـام 1431 ا
أعـضـاء مــجـلس إدارة الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـحـسـX الـسـكن

وتطويره.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــؤرخ في قــــرار مـــؤرخ في 30  شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 9 يـــولـــيـــو يـــولـــيـــو
r2013 يــتـضــمr يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

الصندوق الوطني للسكن.الصندوق الوطني للسكن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 30 شـوّال عام 1434 اGـوافق
r9 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــســــادة اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهم
تـطـبـيــقـا ألحـكـام اGـادّة 7 من اGـرســوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 91-
145 اGـؤرّخ في 27 شـوّال عام 1411 اGـوافق 12 مـايـو سـنـة

1991 واGـتــضــمّن الــقـانــون األســاسي اخلــاص بـالــصــنــدوق

الــــوطـني لــلـسـكــنr اGــعـدّل واGـتــمّمr أعـضــــاء في مـجــلس
إدارة الـــــصـــــنــــــدوق الــــــــوطـــــني لـــــلـــــســـــــكــن Gــــــدة ثالث (3)

سنـوات :
- عـــــــلـي بـــــــولـــــــعـــــــراسr �ـــــــثـال لــــــــوزيـــــــــر الــــــــســـــــكــن

rرئيسـا rوالعمـران
- نـــصـــــــر الــــديــن عـــــــزامr �ــــثال لــــــوزيـــــر الـــســــكن

rوالعمـران
-إلـــــيــــــــاس بــن اديـــــــــرr �ـــــثـال لــــــوزيـــــــر الـــــســـــكــن

rوالعمـران
- مـــحـــمــــــد رحــــا �ــــــيـــةr �ـــثال لـــــوزيــــــر الـــســـكــن

rوالعمـران
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- �ــــثل مــــوكـل قــــانــــونــــا من طــــرف اGــــديــــر اGــــكــــلف
بـالـسكن فـي الواليـة اGـعـنـيـة بـبرنـامج الـسـكـنـات اGـوجـهة

rللبيع باإليجار

- �ـــــثل مـــــوكـل قـــــانـــــونـــــا من طـــــرف اGـــــديـــــر الـــــعـــــام
للصندوق الوطني للسكن.

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

اGـادة اGـادة 3 :  : تـتـمم أحـكـام اGادة 6 من الـقـرار اGؤرّخ في
2 جــمــادى األولى عـام 1422 اGــوافق 23 يــولــيــو ســنـة 2001

واGذكور أعالهr بفقرة حترر كما يأتي :

"اGــادة 6 : ........................................................
و�ـجـرد تــسـجـيـل بـرامج سـكــنـيـة جــديـدة في إطــار الـبـيع
rادة 5 أعالهGنصوص عليها في اGتقوم اللجنة ا rباإليجار
في حدود عدد الـسكنـات اGسـجلةr بـترتـيب هذه الطـلبات
حــسب الــتـرتــيب الـزمــني األولي لإليــداع وبــالـتــحـقق من
شــروط قــابــلـــيــة الــتــرشح لـــلــطــالــبــX كـــمــا هــو مــحــدد في

التشريع والتنظيم اGعمول بهما".

اGادة اGادة 4 :  : تعدّل أحكام اGادة 10 من القرار اGؤرّخ في
2 جــمــادى األولى عـام 1422 اGــوافق 23 يــولــيــو ســنـة 2001

واGذكور أعالهr كما يأتي :

"اGـادة 10 : يــتـرتب عـلى دفع 5 % لـلــشـطـر األول من
rقتنيGمن طرف ا rذكـورة أعالهGسـاهمة األولية اGمبلغ ا
اGـطـلـوبـة عـنـد تـسـلـيم اGــفـاتـيحr إعـداد عـقـد بـيع بـاإليـجـار
بــX اGـــســتـــفـــيــد والـــوكــالـــة الــوطـــنــيـــة لــتـــحـــســX الـــســكن
وتطـويـره وذلك لـدى مكـتب تـوثيق حـسب الـنمـوذج اGـعد

�وجب قرار الوزير اGكلف بالسكن".

اGادة اGادة 5 : :   يعدّل ويـعوّض ¯وذج طلب شراء سكن في
إطار البيع باإليجار اGرفق بالقرار اGؤرّخ في 23 يوليو
سـنـة 2001 واGــذكـور أعالهr بــنـمــوذج الـطــلب اGـرفـق بـهـذا

القرار.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 13 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 22
يوليو سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

- كـــمـــال قــــدارr �ـــثال لــــوزيــــر اGـــالــــيـــة (اGـــديـــريـــة
r(العامـة للخزينة

- عـــبـــد الــــرحـــمـــان بـــورحـــلـــةr �ـــثال لـــوزيـــر اGـــالـــيـــة
r(ديرية العامة للميزانيةGا)

- يــــــــوسـف رومـــــــانr �ـــــــثـال لــــــــوزيـــــــر الـــــــداخـــــــلـــــــيــــــة
rواجلماعات احمللـية

- محـمود بن سعـيدr �ثـال لوزير الـعمل والتـشغيل
والضمان االجتماعي.

تـلـغـى أحـكـــام الـقـــرار اGـؤرّخ في 15 ربــــيع الـثـاني
Xتـضمّن تـعيGوافق  31 مـارس سنة 2010 واGعام 1431 ا

أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكنr اGعدّل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 22 يــولـيـو يــولـيـو
سنة سنة r2013 يعدل ويـتمم القرار اGؤر يعدل ويـتمم القرار اGؤرّخ في خ في 2 جمادى جمادى
األولى عـام األولى عـام 1422 اGـوافق  اGـوافق 23 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة 2001 الـذي الـذي
يــحـــدد شــروط مـــعــاجلـــة طــلـــبــات شـــراء اGــســـاكن فييــحـــدد شــروط مـــعــاجلـــة طــلـــبــات شـــراء اGــســـاكن في

إطار البيع باإليجار وكيفيات ذلك.إطار البيع باإليجار وكيفيات ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير السّكن والعمران
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�قـتضى الـقرار اGؤرخ في 2 جـمادى األولى عام
1422 اGــوافق 23 يــولـــيــو ســـنــة 2001 الــذي يـــحــدد شــروط

مـعــاجلـة طـلـبــات شـراء اGـسـاكـن في إطـار الـبــيع بـاإليـجـار
rعدّلGا rوكيفيات ذلك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGــــادة األولى : اGــــادة األولى : يــــعــــدل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمم أحــــكــــام
الــقــرار اGـؤرّخ في 2 جــمــادى األولى عـام 1422 اGـوافق 23

يوليو سنة 2001 واGذكور أعاله.
اGادة اGادة 2 : :   تعـدّل أحكام اGادة 5 من الـقرار اGؤرّخ في
2 جــمــادى األولى عـام 1422 اGــوافق 23 يــولــيــو ســنـة 2001

واGذكور أعالهr كما يأتي :
"اGــادة 5 : تـــتــضـــمن جلــنـــة مـــعــاجلـــة الــطـــلــبـــات الــتي

يرأسها اGدير العام للوكالة أو �ثله اGوكل قانونا :
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و
Espace réservé à l�AADL

Code :

Date de dépôt :

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l�Habitat et de l�Urbanisme

Agence Nationale de l�Amélioration
et du Développement du Logement

A.A.D.L

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
Xالوكالة الوطنية لتحس

السكن وتطويره

طلب اقتناء سكنطلب اقتناء سكن
في إطار البيع باإليجارفي إطار البيع باإليجار

Demande d�acquisition d�un logement
dans le cadre de la location-vente

معلومات خاصة باGكتتبمعلومات خاصة باGكتتب

1 - اللقب : ..............................................................
2 - االسم : ...............................................................
3 - تاريخ االزدياد : ..................................................
4 - مكان االزدياد : بلدية : ............ 5 - والية .............. 
6 - اجلنس : .............................................................
7 - ابن (ة) : ............................................................
8 - و : ....................................................................
9 - عنوان اإلقامة : ...................................................
10 - بلدية  ........................... 11 - والية....................

12 - احلالـة الـعـائـلـيـة            أعزب (ة)              أرمل (ة)

  Veuf (ve)             Célibataire

Informations concernant le souscripteur

1 - Nom : ......................................................................................

2 - Prénom : ..................................................................................

3 - Date de naissance : ..................................................................

4 - Lieu de naissance : Commune : ............ 5 - Wilaya ...............

6 - Sexe : ......................................................................................

7 - Fils (fille) de : .........................................................................

8 - Et de : ......................................................................................

9 - Adresse de résidence : ............................................................

10 - Commune : ........................ 11 - Wilaya ..............................

12 - Situation familiale :  (ة) مطلق (ة)              متزوج
                                           Marié (e)                Divorcé (e)

13 - عدد األوالد : .......................................................

14 - البريد اإللكتروني : ............ 15 - رقم الهاتف :.....

13 - Nombre d�enfants : ...............................................................

14 - E-mail : .............................. 15 - N° de Tél : .......................

معلومات مهنيةمعلومات مهنية

16 - الوظيفة : .............................................................

17 - أ) الراتب الشهري (بالنسبة لألجراء) : ................ دج

ب) الـــتــصــريح بـــالــضــريــبــة عـــلى اGــداخــيل (فـي حــالــة اGــهن
احلرة) : .....................................................................

ج) شهادة اGعاش (للمتقاعدين أو أصحاب اGنح) : .....
18 - اGستخدم : ...........................................................

19 - البلدية : ..............................................................

20 - الوالية : ...............................................................

CASNOS                     : 21 - الضمان االجتماعي

22 - رقم الضمان االجتماعي : .......................................

Informations professionnelles

16 - Fonction : .........................................................................

17 - a) Salaire mensuel (pour les salarié(e)s) : .................. Da

b) Déclaration des impôts sur les revenus (fonctions

libérales) : ............................................................................

c) Attestation de pension (retraités ou pensionnés) : ...........

18 - Employeur : ......................................................................

19 - Commune : .......................................................................

20 - Wilaya : ............................................................................

21 - Sécurité sociale :                             CNAS

22 - N° Sécurité sociale : .........................................................

الرمز : ......................................................................
اللقب : .......................................................................
االسم : .......................................................................
تاريخ االزدياد : ...........................................................
تـاريخ اإليـداع : ............................................................

Code : .......................................................................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Date de naissance : ...................................................................

Date de dépôt : .........................................................................
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Terrain à bâtir        37 - في حالة نعم :  قطعة أرض صاحلة للبناء

38 - هل اســتـــفــدª أنــتم أو زوجـــكم من إعــانـــة مــالــيــة �ـــنــوحــة من

طرف الدولة القتناء أو بناء ملك ذي استعمال سكني ?

معلومات خاصة بالزوج (ة)معلومات خاصة بالزوج (ة)

23 - اللقب : ..................... اGولود(ة) : ..........................

24 - االسم : .................................................................

25 - تاريخ االزدياد : .....................................................

26 - مكان االزدياد................. : 27 - والية ......................

28 - ابن (ة) : ............................................................

29 - و : ...................................................................

30 - أ) الراتب الشهري (لألجراء) : ............................. دج

ب) الــتـــصــريح بـــالــضــريـــبــة عــلى اGـــداخــيل (ألصـــحــاب اGــهن
احلرة) : ......................................................................
........... Da : (نحGللمتقاعدين أو ذوي ا) عاشGج) شهادة ا

31 - اGستخدم : ...........................................................

32 - عنوان اGستخدم : ...................... بلدية : ................

33 - الوالية : ...............................................................

CASNOS                     : 34 - الضمان االجتماعي

35 - رقم الضمان االجتماعي : .......................................

Informations concernant le conjoint

23 - Nom : ...................................... Né(e) : ............................

24 - Prénom : ...........................................................................

25 - Date de naissance : ...........................................................

26 - Lieu de naissance : ................ 27 - Wilaya : ....................

28 - Fils (fille) de : ...................................................................

29 - Et de : ...............................................................................

30 - a) Salaire mensuel ( pour les salarié(e) s) : ................ Da

b) Déclaration des impôts sur les revenus (fonctions

libérales) : ...................................................................... Da

c) Attestation de pension (retraité(e) ou pensionné(e)) : .....

31 - Employeur : ......................................................................

32 - Adresse de l�employeur : .............. Commune : ..............

33 - Wilaya : ............................................................................

34 - Sécurité sociale :                             CNAS

35 - N° Sécurité sociale : .........................................................

Informations particulières                                                                                                             معلومات خاصة معلومات خاصة

36 - Possédez-vous ou avez-vous possédé (ou votre conjoint) un bien à usage d�habitation en toute propriété ?

Oui      نعم  Non      36 - هل تملكون أو سبق لكم أن ملكتم أنتم (أو زوجكم) ملكية كاملة لعقار ذي استعمال سكني? ال

37 - Si oui :               Logement              مسكن

38 - Avez-vous ou votre conjoint bénéficie d�une aide
financière de l�Etat pour l�acquisition ou la
construction d�un bien à usage d�habitation ?

توقيع مصادق عليه

Le souscripteur (rice)        (ة) كتتبGا

حرر بـ .................................. في ................................

Signature légalisée

Le conjoint             (ة) الزوج

Fait à ........................................... Le .......................................
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شروط األهليةشروط األهلية

Les conditions d�éligibilité telles que définies par le décret exécutif        ـرسرسـوم الوم الـتــــنـفـيـذي ذيGب اGحتـدد شدد شـروط األهروط األهــــلـيـة �ة �ـوجوجـب ا
n° 01-105 du 23/04/2001, modifié et complété fixant les modalités           تضمنGتضمن    واGؤرخ في 2001/04/23 واGؤرخ في  اGرقم رقم 01-105 ا
d�acquisition du logement dans le cadre de la formule      ـــنـــجـــزة بـــأمـــوال عـــمـــومـــيـــةGـــســـاكن اGـــنـــجـــزة بـــأمـــوال عـــمـــومـــيـــة     حتـــديـــد شـــروط شـــراء اGـــســـاكن اGحتـــديـــد شـــروط شـــراء ا
location-vente, sont :                                                                                                            : تمّم :مGتمل واGعدّل واGعداGا   rفي إطار البيع باإليجار وكيفيات ذلك   rفي إطار البيع باإليجار وكيفيات ذلك

- L�âge du souscripteur ne doit pas dépasser soixante dix (70) ans;                 r(70) سنة Xكتتب ال يتجاوز سبعGسن ا -
- Le revenu du ménage doit être compris entre 24000 Da             Xيجب أن يتراوح دخل األسرة (الزوج والزوجة) ما ب -
et six (6) fois le SNMG ;                       ضمون كأقصى حدG24000 دج كأدنى حد وست (6 ) مرات األجر الوطني األدنى ا

- Le souscripteur et/ou son conjoint ne possèdent pas, ou n�ont pas      كتتب(ة) و/أو زوجه ال �ـلكان أو لم يسـبق لهماGا -
possédé, en toute propriété un bien à usage d�habitation ;                             rامتالك ملكية كاملة لعقار ذي استعمال سكني

- Le souscripteur et/ou son conjoint n�ont pas bénéficié d�une aide    ـكتتب(ة) و/أو زوجه لم يـستفـيدا من إعانـة ماليةGا -
financière de l�Etat pour l�acquisition ou la construction d�un bien immobilier ;   rمن الـــدولــة لـــشــراء أو بـــنــاء مــلـك عــقــاري

- Résidence du souscripteur dans la wilaya concernée par le        ـعـنيـة بـالـبرنـامج الـسـكنيGـكـتتب فـي الواليـة اGإقامـة ا -
programme de logement.                                                                                                                     .اخملصص لها

الوثائق الواجب تقد�هاالوثائق الواجب تقد�ها

1 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها :
2 - L�acte de naissance n° 12                                      : (12 أصلية رقم) : يالد مستخرجة من مكان االزديادG2 - شهادة ا
 (en cours de validité)                                                                                                         (غير منتهية الصالحية)

3  - أ ) آخر كشف للراتب (لألجراء) :
ب) آخر تصريح بالضريبة على اGداخيل (للمهن احلرة) :

ج) آخر شهادة معاش (للمتقاعدين أو ذوي اGنح) :
4  - شهادة اإلقامة (ال تقل عن شهر واحد (1)) :

: (CNAS ou  CASNOS) 5  - نسخة من بطاقة الضمان

في حالة الزواجفي حالة الزواج

6 - نسخة من عقد الزواج.
7 - شهادة عائلية حديثة.

8 - شهادة ميالد الزوج(ة) رقم 12 (غير منتهية الصالحية) :
9 - أ ) آخر كشف لراتب الزوج(ة) (لألجراء) :

ب - آخــر تـــصـــريح بـــالـــضـــريـــبــة عـــلـى اGــداخـــيل (اGـــهن
احلرة)

ج) آخـر شــهـادة مـعـاش لـلـزوج(ة) (لــلـمـتـقـاعـدين أو ذوي
اGنح).

10 - نـــســـخـــة مـن بـــطـــاقـــة الــــضـــمـــان االجـــتـــمــــاعي اخلـــاصـــة
بالزوج(ة) :

مالحظات :مالحظات :
- من الضروري اإلجابة على كل األسئلة الواردة في هذه االستمارة اخلاصة بطلب السكن.

- يتم رفض كل طلب في حالة عدم توفير كل الوثائق اGطلوبة.
Remarques :
- Il est impératif de répondre à toutes les questions figurant sur le présent formulaire de demande de logement.
- Tout dossier incomplet (manque de pièces exigées) entraînera le rejet de la demande.

Conditions d�éligibilité

Documents à fournir

Dans le cas ou vous êtes marié(e)

3-a) La dernière fiche de paie (pour les salarié(e)s)

b) Dernière déclaration des impôts sur les revenus (fonctions
libérales) :

c) Dernière attestation de pension (retraité(e) ou pensionné(e)

4 - Certificat de résidence (daté de moins de 1 mois) :

5 - Copie de la carte de sécurité sociale (CNAS ou CASNOS)

6 - Copie de l�acte de mariage.
7 - Fiche familiale récente.

8 - Acte de naissance N° 12 du conjoint (en cours de validité) :

9-a) La dernière fiche de paie (pour les salarié(e)(s)

b) Dernière déclaration des impôts sur les revenus (fonctions
libérales)

c) Dernière attestation de pension (retraité(e)

ou pensionné(e))

10 - Copie de la carte de sécurité sociale du conjoint

1 - Copie légalisée de la pièce d�identité
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Déclaration sur l�honneur (conjointe)

تصريح شرفي (مشترك)تصريح شرفي (مشترك)
اGكتتب (ة)اGكتتب (ة)

أنا اGمضي(ة) أسفله ...................................................

اGولود(ة) بتاريخ ................... بـ ................................
ابن(ة) .......................................................................
و .............................................................................
اGقيم (ة)  بـ ...............................................................

أصرح بشرفي أنني :أصرح بشرفي أنني :
1 - ال أمـلـك و لم يـسـبق لي أن امــتـلـكت عـقــارا ذا اسـتـعـمـال

سكني أو قطعة أرضية صاحلة للبناء ملكية كاملة.
2 - لم أســـتــفــد أبـــدا من مــســـاعــدة مــالـــيــة من الــدولـــة قــصــد

شراء أو بناء عقار ذي استعمال سكني.
وذلك طـــبـــقــا Gـــا جـــاء في اGـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 105-01
اGؤرخ في 2001/04/23 الذي يحدد شروط و كيفيات شراء
اGساكن اGنجـزة بأموال عمومـية في إطار البيع عن طريق

اإليجار وكيفيات ذلكr اGعدل واGتمم.
في حال زواج اGكتتب ( ة) :في حال زواج اGكتتب ( ة) :

زوج(ة) اGكتتب(ة)زوج(ة) اGكتتب(ة)
أنا اGمضي(ة) أسفله ...................................................
اGولود(ة) بتاريخ ................... بـ ................................
ابن(ة) .......................................................................
و .............................................................................

أصرح بشرفي أنني :   أصرح بشرفي أنني :   
1 - ال أمـلـك و لم يـسـبق لي أن امــتـلـكت عـقــارا ذا اسـتـعـمـال

سكني أو قطعة أرضية صاحلة للبناء ملكية كاملة.
2 - لم أســـتــفــد أبـــدا من مــســـاعــدة مــالـــيــة من الــدولـــة قــصــد

شراء أو بناء عقار ذي استعمال سكني.
في حــالـة مــا إذا كـنت أو إنــني أقــيم حــالـيــا أنـا أو زوجي(ة)في حــالـة مــا إذا كـنت أو إنــني أقــيم حــالـيــا أنـا أو زوجي(ة)
�ـســكن إيــجــاري عـمــوميr فــإنـني ألــتــزم بـشــرفي في حــالـة�ـســكن إيــجــاري عـمــوميr فــإنـني ألــتــزم بـشــرفي في حــالـة
قـــبــول طـــلــبي لـــلــحـــصــول عـــلى مـــســكن فـي إطــار الـــبــيع عنقـــبــول طـــلــبي لـــلــحـــصــول عـــلى مـــســكن فـي إطــار الـــبــيع عن

طريق اإليجار بـ :طريق اإليجار بـ :
1 - إرجــاع مـفـاتــيح اGـســكن اGـسـتــأجـر إلى الــهـيـئــة اGـؤجـرة

فور استالمي مفاتيح اGسكن في إطار البيع باإليجار.
2 - تـســلــيم شــهـادة إرجــاع مــفـاتــيح الــســكن اGــسـتــأجــر وكـذا

قرار إنهاء  عقد اإليجار لوكالة عدل.

كما أصرح بشرفي أنني على علم :كما أصرح بشرفي أنني على علم :
1 - أنه فـي حــالــة الــتــصــريح الــكــاذب الــذي يــشــكل تــدلــيــســا
�ـفــهـوم اGـادة 86 من الـقــانـون اGــدنيr يـلــغى طـلــبي القــتـنـاء

سكن في إطار البيع باإليجار من قبل وكالة عدل.
2 - أنـني معـرض للمـتابـعة الـقضـائيـة من طرف وكـالة عدل

طبقا للمواد 221 و222 و223 و229 من قانون العقوبات.

توقيع مصادق عليه

Le souscripteur (rice)                                     (ة)كتتبGا

حرر بـ .............................في...................................

Le Souscripteur(rice) :
Je Soussigné(e) ..................................................................
né(é) le ����..��� à �.......�����..��....
Fils (fille) de �������...........��������
et de ����.........�������������...�
résidant à �...........��������������.�

Déclare sur l�honneur :
1. N�ayant pas possédé et ne possédant pas un bien à usage

d�habitation ou un terrain à bâtir en toute propriété.
2. N�avoir jamais bénéficié d�une aide financière de l�Etat

pour l�acquisition ou la construction d�un bien à usage
d�habitation.

Et ce, conformément au décret exécutif n° 01-105 du
23/04/2001, modifié et complété, fixant les conditions et les
modalités d�acquisition dans le cadre de la location-vente de
logements réalisés sur fonds publics.

Dans le cas où  le souscripteur est marié (e).

Le conjoint du souscripteur :
Je Soussigné(e) ..................................................................
né(e) le ����..��� à �.......�����..��....
Fils (fille) de �������...........��������
et de ����.........�������������...�

Déclare sur l�honneur :

1. N�ayant pas possédé et ne possédant pas un bien à usage
d�habitation ou un terrain à bâtir en toute propriété.

2. N�avoir jamais bénéficié d�une aide financière de l�Etat
pour l�acquisition ou la construction d�un bien à usage
d�habitation.

Dans le cas où j�étais ou je suis (ou mon conjoint)
locataire d�un logement public locatif, je m�engage sur
l�honneur, si ma demande de logement dans le cadre de
la location-vente est acceptée à : 
1. Restituer à l�organisme bailleur les clés du logement
locatif et ce, dés la remise des clés du logement qui m�a été
affecté au titre de la location-vente. 
2. Remettre à l�AADL l�attestation de restitution des clés du
logement locatif ainsi que la décision mettant fin au contrat
de bail.
Je déclare sur l�honneur avoir pris connaissance que : 

1. Dans le cas d�une  fausse déclaration qui constitue un dol
dans le sens de l�article 86 du code civil, ma demande de
logement sera annulée par l�AADL.
2. Je suis susceptible de poursuites judiciaires de la part de
l�AADL conformément aux dispositions des articles 221,
222, 223 et 229 du code pénal.

Signature légalisée

Le conjoint                                                 (ة) الزوج

Fait à .................................... Le .........................................
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وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 15  ذي القـعـدة عام   ذي القـعـدة عام 1433
اGــــوافـق أواGــــوافـق أوّل أكــــتــــوبــــر ســــنـــة ل أكــــتــــوبــــر ســــنـــة r2012 يــــحــــدr يــــحــــدّد مــــبــــلغد مــــبــــلغ
الــتــعـويــضـات اخملــصـصــة ألعــضـاء الــلـجــان الـدائــمـةالــتــعـويــضـات اخملــصـصــة ألعــضـاء الــلـجــان الـدائــمـة

اGتخصصة للمركز الوطني للكتاب.اGتخصصة للمركز الوطني للكتاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةGإن وزير ا
rووزيرة الثقافة

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 09-202 اGـؤرّخ
في 2 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1430 اGــوافق 27 مــايـــو ســنــة
2009 واGـتـضمّن إنـشـاء اGـركز الـوطـني لـلـكتـابr ال سـيّـما

rادّة 21 منـهGا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ 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 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اGاداGادّة األولى :ة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اGادّة 21 مـن اGـرسوم
الــرّئـــاسيّ رقـم 09-202 اGــؤرّخ في 2 جـــمـــادى الـــثــــانـــــيــة
rـــذكــور أعالهGــوافق 27 مـــايـــو ســـنــة 2009 واGعــــام 1430 ا
يــــهــــدف هــــذا الـــقـــــرار إلـى حتــــديــــد مــــبـــلـغ الــــتــــعــــويــــضـــات
اخملـصـصة ألعـضــاء الـلـجـان الـدائـمـة اGتـخـصـصة لـلـمـركـز

الـوطني للكتـاب.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يـخــصص تـعــويض شـهــري جـزافـي ألعـضـاء
rـتـخـصــصـة لـلـمــركـز الـوطـني لــلـكـتـابGالـلــجـان الـدائـمــة ا

يُحدّد كما يأتي :
- خــــــمــــــســــــــة وأربــــــعــــــــون ألـف ديــــــنــــــار (45.000 دج)

rلـرؤسـاء اللجـان
ـ أربعون ألف دينار (40.000 دج) لألعضاء.

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

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

قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 15  ذي القـعـدة عام   ذي القـعـدة عام 1433
اGــــوافـق أواGــــوافـق أوّل  أكــــتــــوبـــر ســــنـــة ل  أكــــتــــوبـــر ســــنـــة r2012 يــــحــــدr يــــحــــدّد مـــبــــلغد مـــبــــلغ
الــتــعــويــضــات اخملــصــصــة ألعــضـاء اجملــلـس الـوطــنيالــتــعــويــضــات اخملــصــصــة ألعــضـاء اجملــلـس الـوطــني

للفنون  واآلداب.للفنون  واآلداب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةGإن وزير ا
rووزيرة 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 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- 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 11-209 اGؤرّخ
في 30 جـــمـــادى الــثـــانــــيـــة عــــام 1432 اGــوافــق 2 يــــونـــيـــو
ســنـــة 2011 واGــتــضــمّـن إنــشــاء اجملــلس الـــوطــني لــلــفــنــون
واآلداب وتـنـظـيـمـه وسـيـــرهr ال سـيّـمـا الـفـقـرة 2 من اGـادّة

r12 منه

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :
اGاداGادّة األولى :ة األولى : تطـبـيقـا ألحكـام الفـقرة 2 من اGادّة 12
مـن اGـــــرســـــوم الـــــتّـــــنــــفـــــيـــــذيّ رقـم 11-209 اGـــــؤرّخ في 30
جـمــادى الـثــانـــيـة عــام 1432 اGـوافق 2 يـونـيـو سـنة 2011
واGــــذكـــور أعـالهr يـــهــــدف هـــذا الــــقــــرار إلى حتــــديـــد مــــبـــلغ
الـتعـويـضـات اخملصـصـة ألعـضـاء اجملـلس الــوطـني للـفـنون

واآلداب.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يـخــصص تـعــويض شـهــري جـزافـي ألعـضـاء

اجمللس الوطني للفنون واآلدابr يُحدّد كما يأتي :
rثمانية عشر ألف دينار (18.000 دج) للرئيس -

- ســــتـــــة عــــشـــــر ألف ديـــــنــــار (16.000 دج) لــــنـــــائــــبي
rالرئيس

- خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج) لألعضاء.
اGـاداGـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

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

أوّل أكتوبر سنة 2012.
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- جـالب بـن عـــــــــبــــــــــد الــــــــــلّـهr �ـــــــــثـل مــــــــــنـــــــــتــــــــــخـب من
اGستخدمX الفنيX للمسرح اجلهوي بسيدي بلعباس.

يــلــــغى الــقـــــــرار اGــؤرّخ فـي 11 جــمــــادى الـــثــانــــيــة
Xتـضمّن تعيGوافق  15 يونـيو سنة 2008 واGعـام 1429 ا

أعضاء مجلس إدارة اGسرح اجلهوي بسيدي بلعباس.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 14  رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 2 غــشت غــشت
ســنــة ســنــة r2012 يــتــضــمr يــتــضــمّن اســتـخـالف عـضــو في اجملــلسن اســتـخـالف عـضــو في اجملــلس
الــتــوجــيــهي لـــلــمــعــهــد الــعــالـي Gــهن فــنــون الــعــرضالــتــوجــيــهي لـــلــمــعــهــد الــعــالـي Gــهن فــنــون الــعــرض

والسمعي البصري.والسمعي البصري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 14 رمــــــضـــــــان عــــــام 1433
rـوافق 2 غـشت سـنة 2012 تـعـيّن الـسـيـدة ورديـة خـالـديGا
عـضـوة في اجملـلس الـتـوجـيـهي لـلـمـعـهـد العـالـي Gهـن فـنون
الــعـــرض والـــســـمـــعي الـــبـــصـــريr �ــثـــلـــة لـــلـــوزيـــر اGــكـــلّف
rخلفا للسيدة عتيقة قرماط rXهنيGبالتكوين والتعليم ا
لـلـفـتـرة اGـتـبقـيـة من الـعـضـويـةr تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 10
مـن اGـرســوم رقم 85-243 اGـؤرّخ في 16 مــحــرّم عـام 1406
اGـــوافق أوّل أكــــتـــوبــــر ســـنـــة 1985 واGـــتـــضــــمّن الــــقـــانـــون
األسـاسي الـنـموذجي لـلـمـعـاهد الـوطـنـيـة للـتـكـوين الـعالي
واGـادّة  5 من اGــرســوم الـتّــنــفــيـذيّ رقم 04-98 اGـؤرّخ في
11 صــــــــفــــــــر عـــــــام 1425 اGــــــــوافـق أوّل أبـــــــريـل ســــــــنـــــــة 2004

واGـتضـمّن حتـويل اGـعهـد الـوطـني للـفـنـون اGسـرحـية إلى
معهد عال Gهن فنون العرض والسمعي البصري.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 5  شــــو  شــــوّال عــــام ال عــــام 1433  اGــــوافق   اGــــوافق 23 غــــشت غــــشت
سـنـة سـنـة r 2012 يـتـضم r يـتـضمّن اسـتـخالف عـضو فـي اللـجـنةن اسـتـخالف عـضو فـي اللـجـنة

اGكلاGكلّفة باقتناء اGمتلكات الثقافية.فة باقتناء اGمتلكات الثقافية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قــــــــــرار مـــــــؤرّخ في 5  شـــــــوّال عــــــــام 1433
rـوافـق 23 غــشت سـنـة 2012 يــعـيّن الـسّـيــد يـزيـد يـعـيشGا
rـمـتـلـكـات الـثـقـافـيةGـكـلّـفـة باقـتـنـاء اGعـضـوا في الـلـجـنـة ا
�ـثال للمـديريـة العـامة لـلجمـارك في وزارة اGالـيّةr خـلفا
لآلنـسة حـبـيبـة نايـليr تـطبـيقـا ألحكـام اGادّة 3 من الـقرار
الــــوزاري اGـــشــــتــــرك اGـــؤرّخ في 21 ذي احلــــجّــــة عـــام 1422
اGــوافق 5 مــارس ســنــة 2002 واGــتــضــمّـن إنــشــاء الــلــجــنــة

اGكلّفة باقتناء اGمتلكات الثقافية.

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 3  رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 22 يــولــيـو يــولــيـو
سـنـة سـنـة r2012 يـتــضـمr يـتــضـمّن اســتـخالف عــضـو في مــجـلسن اســتـخالف عــضـو في مــجـلس

إدارة اGسرح اجلهوي بوهران.إدارة اGسرح اجلهوي بوهران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 اGوافق
22 يولـيو سـنة r2012 يـعـيّن السـيـد مـحمـود مـراحr عـضوا

في مـجـلس إدارة اGـسـرح اجلـهـوي بـوهـرانr �ـثال لـلـوزير
اGــكـلّف بـاGــالـيّـةr خــلـفـا لــلـسـيــد سـلـيــمـان هـواريr لــلـفـتـرة
اGــتـــبــقــيــة من الــعــضــويـــةr تــطــبــيــقــا ألحــكــام اGــادّة 10 مـن
اGـــرســــوم الـــتّـــنـــفــــيـــذيّ رقـــم 07-18 اGــــؤرّخ فــي 27 ذي
احلــجّـة عـام 1427 اGـوافق 16 يـنـايـر سـنـة 2007 واGــتـضـمّن

القانون األساسي للمسارح اجلهوية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 14  رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 2 غــشت غــشت
r2012 يــتـضــمr يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

اGسرح اجلهوي بسيدي بلعباس.اGسرح اجلهوي بسيدي بلعباس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �ــــــوجـب قـــــرار مــــــؤرّخ في 14 رمـــــضــــــان عـــــام 1433
اGـــــوافق 2 غــــشـت ســــنــــة r2012 يـــــعــــيّـن في مـــــجــــلس إدارة
اGــســرح اجلــهــــوي بـســيــدي بــلـعــبــــاسr تــطــبـيــقــــا ألحــكـــام
اGادّة 10 من اGرسـوم التّنـفيذيّ رقم 07-18 اGؤرّخ في 27
ذي احلــــــجّــــــة عــــــام 1427 اGــــــوافق 16 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 2007
rـــتـــضـــمّن الـــقــــانـــون األســــاسـي لــلـــمـــســـارح اجلـــهــــويـــةGوا

األعضاء اآلتية أسماؤهم :

السيدة والسّـادة :

- مـــــحــــــمــــــــد طــــــيــــــبيr �ــــــثــل الــــــوزيـــــــــر اGــــــكـــــــلّـف
rرئيسا rبالثقـافــة

rاليةGكلّف باGثل الوزير ا� rبلقاسم قادري -

- جــمـال غـومـاريr �ــثل الـوزيـر اGــكـلّف بـالــداخـلـيـة
rواجلماعات احمللية

- رشـــــــيـــــــد كـــــــرا�ـــــــاشr �ـــــــثـل اGـــــــســـــــرح الـــــــوطـــــــني
rاجلــزائـري

- فـتح الـدين صـمـودr �ـثل اجملــلس الـشـعـبي الـبـلـدي
rلبلدية سيدي بلعباس

- نـــبـــيـــلــــــــة مـــحـــمـــــديr �ـــثـــلـــــة الـــديـــوان الـــوطـــني
rللثقافـة واإلعالم

XــســتــخــدمـGــثل مــنــتــخب مـن ا� rمــحــمــد قــادري -
rللمسرح اجلهوي بسيدي بلعباس Xالفني



26  ذو القعدة عام   ذو القعدة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3649

2 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 8  ربـــــــيـع األو  ربـــــــيـع األوّل عـــــــام ل عـــــــام 1434 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 20
يـنــايـــر سـنـة يـنــايـــر سـنـة r2013 يتـضـمr يتـضـمّــن اسـتـخالف عـضـوينــن اسـتـخالف عـضـوين
في اجملـلس الــتـوجـيـهي لـلــمـعـهـد الـوطــني لـلـتـكـوينفي اجملـلس الــتـوجـيـهي لـلــمـعـهـد الـوطــني لـلـتـكـوين

العالي في اGوسيقى.العالي في اGوسيقى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 8 ربــــــيع األوّل عـــــام 1434
اGــــوافق 20 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2013 تــــعـــيّـن الــــســـيــــدة لــــيــــنـــدة
حمـراويr عـضـوة في اجملـلس الـتـوجـيهي لـلـمـعـهـد الـوطني
لــلـتــكــوين الــعــالي في اGــوسـيــقىr �ــثــلــة لـلــوزيــر اGــكـلّف
بـالـداخلـيـة واجلـماعـات احملـلـيـةr خلـفـا لـلسـيـد شـريف علي.
ويـعيّن السيـد محمد رفيـق مجانيr �ثال لـلوزير اGكلّف
بـاGـالـيّـةr  خـلــفـا لـآلنـسـة ابـتــهـال بـثـيـنـة مــخـلـوفr لـلـفـتـرة
اGـــتــبــقـــيــة من الــعـــضــويــةr تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اGــادّة 10 من
اGــــــرســـــوم رقم 85-243 اGـــــؤرّخ في 16 مـــــحـــــرّم عـــــام 1406
اGــــوفق أوّل أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1985 واGــــتــــضـــمّـن الــــقــــانـــون
rاألسـاسي الـنمـوذجي للـمعـاهـد الوطـنيـة لـلتـكوين الـعالي
واGادّة 2 من اGرسـوم التّنفيذيّ رقم 92-185 اGؤرّخ في 9
ذي الـــقـــعـــدة عــام 1412 اGــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1992 الــذي
يــحـــوّل اGــعـــهــد الـــوطـــني لــلـــمــوســـيـــقى إلى مـــعــهـــد وطــني

للتكوين العالي في اGوسيقى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 8  ربـــــــيـع األو  ربـــــــيـع األوّل عـــــــام ل عـــــــام 1434 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 20
ينــايــر سـنـة ينــايــر سـنـة r2013 يتضـمr يتضـمّــن استـخالف عضو فيــن استـخالف عضو في
اجملـــلس الـــتــوجـــيــهـي لــلـــمــعـــهــد الـــعــالـي Gــهن فـــنــوناجملـــلس الـــتــوجـــيــهـي لــلـــمــعـــهــد الـــعــالـي Gــهن فـــنــون

العرض والسمعي البصري.العرض والسمعي البصري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 8 ربــــــيع األوّل عـــــام 1434
rـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2013 يـعــيّن الــســيـد مــهــدي دكـارGا
عـضـوا فـي اجملـلس الـتـوجـيـهي لـلـمـعـهـد الـعـالي Gـهن فـنـون
الـــعــــرض والـــســـمــــعي الـــبــــصـــريr �ـــثـال لـــلـــوزيــــر اGـــكـــلّف
بـاGـالـيّـةr خلـفــا لـلسـيـد مـــراد شــريـروr لـلـفـتــرة اGتـبـقــية
من الــعـضــويــةr تـطــبــيــقــا ألحــكــــام اGـادّة 10 مـن اGــرســـوم
رقـم 85-243 اGــــؤرّخ في 16 مــــحــــرّم عــــــام 1406 اGــــوافــق
أوّل أكــتـــوبــر ســـنــة 1985 واGـــتــضـــمّن الـــقــانـــون األســاسي
الـنـمـوذجي للـمـعـاهـد الوطـنـيـة لـلتـكـوين الـعـاليr واGادّة 5
من اGـــرســوم الــتّــنــفــيــذيّ رقم 04-98 اGــؤرّخ في 11 صــفــر
عام 1425 اGوافق أوّل أبريل سنة 2004 واGتضمّن حتويل
اGــعـهــد الــوطـني لــلــفـنــون اGــسـرحــيــة إلى مــعـهــد عــال Gـهن

فنون العرض والسمعي البصري.

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 5  شــــو  شــــوّال عــــام ال عــــام 1433  اGــــوافق   اGــــوافق 23 غــــشت غــــشت
سنـة سنـة r 2012 يتضم r يتضمّن اسـتخالف أعضاء في اللجنةن اسـتخالف أعضاء في اللجنة

القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة.القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قــــــــــرار مـــــــؤرّخ في 5  شـــــــوّال عــــــــام 1433
اGـوافـق 23 غــشت سـنـة 2012 يــسـتــخـلف أعــضـاء الــلـجــنـة
الـقـطـاعـيـة لــلـصـفـقـات لـوزارة الــثـقـافـةr لـلـفــتـرة اGـتـبـقـيـة
لــــلـــعــــضــــويـــةr تــــطــــبـــيــــقــــا ألحـــكــــام اGـــادّة 153 من اGـــرســـوم
الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10-236 اGـــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عـــــام 1431
اGوافق 7 أكتـوبر سنة 2010 واGتضـمّن تنظيم الـصفقات

العموميةr اGعدّل واGتمّمr كما يأتي :

السيدة والسـادة :
- فريـد طاطاr نائب مـدير حفظ اGـمتلـكات الثـقافية
rـكــلّـفــة بـالــثـقــافـةGــثل الـوزيــرة ا� rالــعـقــاريــة وتـرمــيـمــهـا

rخلفا للسيد محمد خيري rنائبا للرئيس
- مـــــراد شـــــويـــــحـيr نـــــائـب مـــــديـــــر تـــــوزيع اإلنـــــتـــــاج
الـثقافيr �ـثل قطـاع الثقـافةr عـضوا دائمـاr خلـفا للـسيدة

rناديـة بورصاص
- مـــلـــيـــكــــــة لـــبــكــــــيـــريr �ـــثـــلـــــة الـــوزيـــــر اGـــكـــلف
باGالـيّة (اGديريـة العامة للمحاسبة)r عضـوة دائمةr خلفا

rللسيد زهير بوجعطيط
rـــثل قــطــــاع الــثـــقــافـــة� rمــتـــصــرف rيـــحــيـى حــداد -

عضـوا مستخلفاr خلفا للسيدة أمينة إسعاد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 8  ربـــــــيـع األو  ربـــــــيـع األوّل عـــــــام ل عـــــــام 1434 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 20
يــنـايــر ســنــة يــنـايــر ســنــة r2013 يــتـضــمr يــتـضــمّن اســتــخالف عــضـو فين اســتــخالف عــضـو في
اجملـــلس الـــتـــوجــيـــهي لـــلـــمــدرســـة الـــعــلـــيـــا لــلـــفـــنــوناجملـــلس الـــتـــوجــيـــهي لـــلـــمــدرســـة الـــعــلـــيـــا لــلـــفـــنــون

اجلميلـة.اجلميلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 8 ربــــــيع األوّل عـــــام 1434
rـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2013 يـعــيّن الــســيـد مــهــدي دكـارGا
عـضــوا في اجملـلس الــتـوجــيـهي لـلــمـدرســة الـعـلــيـا لـلــفـنـون
اجلـميـلةr �ـثال للـوزير اGـكلّف بـاGالـيّةr خـلفـا للـسيـد مراد
شـريـروr لـلـفتـرة اGـتـبـقـيـة من الـعـضويـةr تـطـبـيـقـا ألحـكام
اGــادّة 10 من اGـــرســوم رقم 85-243 اGــؤرّخ في 16 مـــحــرّم
عــــام 1406 اGــــوفق أوّل أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1985 واGــــتــــضــــمّن
القانـون األساسي النـموذجي للـمعاهـد الوطنـية للـتكوين
الــعــاليr واGــادّة 2 من اGـــرســوم رقم 85-257 اGــؤرّخ في 8
صـفر عام 1406 اGوافق 22 أكتـوبر سنة 1985 الـذي يحول
اGــدرســة الــوطــنــيــة لــلــفــنــون اجلــمــيـلــة إلـى مــدرســة عــلــيـا

للفنون اجلميلة.
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2 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م

2012 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اسـتـعــمـال اGـضـافـات

rوجهة لالستهالك البشريGواد الغذائية اGالغذائية في ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
21 ربــيع الـــثــاني عــام 1418 اGــوافق 24 غــشت ســنــة 1997

rتعلق بعصيدة الطماطمGوا
يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اGـادة األولى:اGـادة األولى: تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 19 من اGـرسـوم
التـنفيذي رقم 90-39 اGؤرخ في 3 رجب عام 1410 اGوافق
30 يناير سنة r1990 اGعدل واGتمم واGذكور أعالهr يهدف

هـذا الــقـرار إلى جــعل مـنــهج حتـديــد نـســبـة الـكــلـورور في
منتجات مشتقات اخلضر إجباريا.

اGـــــادة اGـــــادة 2: مـن أجل حتــــــديـــــد نـــــســـــبـــــة الــــــكـــــلـــــورور في
مـنـتـجـات مـشــتـقـات اخلـضـرr فـإن مــخـابـر مـراقـبـة اجلـودة
وقــمـع الــغـش واخملـــابــر اGـــعـــتـــمــدة لـــهـــذا الـــغــرضr مـــلـــزمــة

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

األمر بإجراء خبرة.
3: يــنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة اGـادة اGـادة 

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائــــــر في 19 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1434

اGوافق 31 مارس سنة 2013.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزوز ارة التجارةارة التجارة
قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 19 جــــمــــادى األولى عـــام  جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 31
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة r2013 يــــجــــعـل مـــنــــهـج حتــــديــــد نــــســــبـــةr يــــجــــعـل مـــنــــهـج حتــــديــــد نــــســــبـــة

الكلورور في منتجات مشتقات اخلضر إجباريا.الكلورور في منتجات مشتقات اخلضر إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اGـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممGعدل واGا rتعلق �راقبة اجلودة وقمع الغشGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اGؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اGــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةGتعلق بتقييم اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-214 اGؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اGــوافق 15 مــايــو ســنــة

اGلحقاGلحق
منهج حتديد نسبة الكلورور في منتجات مشتقات اخلضرمنهج حتديد نسبة الكلورور في منتجات مشتقات اخلضر

1.3  النتروبنزين النتروبنزين
2.3 حمض النتريكr محلول نظاميته حوالي 4ن.

�ـزج حجـم واحد من حـمض النـتريك ( ρ20 من 1,39
إلى 1,42غ/ملل) مع 3 أحجام من اGاء.

3.3 نترات الفضةr محلول معاير  نترات الفضةr محلول معاير 0,10,1 ن. ن.
جتــفف نــتـــرات الــفــضــة G (AgNO3)ـدة ســاعــتـX في

150° م وتترك لتبرد داخل جهاز نازع الرطوبة.

تـذوب في اGـاء 16,989 غ من نـتـرات الـفــضـة اجملـفـفـة
داخل حوجلة مدرجة ويكمل احلجم إلى 1000 ملل.

4.3 تيوسيانات البوتاسيومr تيوسيانات البوتاسيومr محلول معاير 0,1 ن.
تــذوب فـي اGـاء 9,72 غ من تــيــوســيــانــات الــبــوتــاســيـوم
(KSCN) داخل حـــوجـــلـــة مــدرجـــة ويـــكـــمل احلـــجم إلى 1000

ملل.
يـعــايـر احملـلـول اGــتـحـصل عـلــيه �ـحـلـول نــتـرات الـفـضـة
r(3.3) بـوجـود محـلـول سـولـفـات ثنـائي األمـنـيـوم واحلـديد

.(5.3) (III)

يـخصص هذا اGنهج تـقنية لـتحديد نسـبة الكلورور
في منتجات مشتقات اخلضر.

إذا احـتـوت اGـواد اGـشـتـقـة من اخلـضـر عـلى صـبـغـات
األنـتــوسـيــانــيك الـطــبــيـعــيـة يــطــبق هـذا اGــنــهج مع إجـراء

بعض التغييرات كما هو مبX في النقطة 7.

1. التعريف. التعريف
نسبة الكلورور في منتجات مشتقات اخلضر:

هي مـــجــمـــوع الـــكــلـــورور احملـــدد طــبـــقـــا لــهـــذا اGـــنــهج
واGعبر عنها بالنسبة اGئوية لكتلة كلورور الصوديوم.

2. اGبدأ. اGبدأ
يرسب الـكلـورور بإضـافة فائـض من محـلول مـعاير
لنتـرات الفضـة ويعيّـر هذا الفـائض �حلـول تيوسـيانات

البوتاسيوم اGعاير.

3. الكواشف. الكواشف
يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة

حتليلية معترف بها.
يجب أن يكون اGـاء اGستعملr مـاء مقطرا أو ماء ذا

نقاوة مكافئة.
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3.5 التحديدات التحديدات
1.3.5 حتضير محلول التجربة حتضير محلول التجربة

تضاف إلى العينة اGأخوذة للتجربة r(2.5) 100 ملل
من اGـــاء الــســـاخن مع خـــلط مــحـــتــوى الـــبــيـــشــر إلـى غــايــة
احلـصـول على كـثـافـة مـتـجـانـسة. يـوضع مـحـتـوى الـبـيـشر

للغليان Gدة دقيقة واحدة.
يبرد محتـوى البيشر ويسـكب داخل حوجلة مدرجة

سعتها 250 ملل (3.4) ويكمل باGاء حتى خط اGعلم.
�ـزج بـعـنـايـةr يـتـرك Gـدة 15 دقـيـقـةr ثم يـرشح فـوق
ورق تـــرشـــيح ذي طـــيـــات مع جـــمع الـــرشـــاحــة داخـل وعــاء

جاف.

 2.3.5 اGعايرة اGعايرة
يــؤخـــذ بــواســطــة مــاصــة (4.4) 20 مــلل مـن الــرشــاحــة
(1.3.5) وتـوضع داخل حـوجــلـة مـخـروطـيـة r(5.4) تـضـاف 5
ملل من محـلول حمض النتريك (2.3) و5 ملل من محلول

.(5.3) (III) سلفات ثنائي األمنيوم واحلديد
يـسكبr بـواسطـة سحـاحة r(6.4) حـجم كاف (ح1) من
مـحــلــول نــتـرات الــفــضـة (3.3) لــلــحــصـول عــلى فــائض من
مـــحـــلــول نـــتـــرات الــفـــضـــة يــتـــراوح بــX 5 و 10 مـــلل بـــعــد

ترسب الكلورور.
يــــــضـــــاف 3 مـــــلـل من الــــــنـــــتـــــروبــــــنـــــزين (1.3) ويـــــرّج

محتوى احلوجلة بشدة لتخثير الراسب.
مالحـــــظــــة:مالحـــــظــــة: يـــــتــــطـــــلب اســــتـــــعــــمـــــال الــــتـــــنــــروبـــــنــــزين

احتياطات خاصةr باعتباره مادة سامة.
يـعـايـر فــائض نـتـرات الـفـضـة �ــحـلـول تـيـوسـيـانـات
الـبـوتـاسـيـوم (4.3) إلى غـايـة احلـصــول عـلى لـون أسـمـر -

محمر �تد لـ 5 دقائق.
يسـجل حجم محـلول تيـوسيانـات البوتـاسيوم (ح2)

اGستعمل.

3.3.5 عدد التحديدات عدد التحديدات
يــجــرى حتـديــدان عـلى الــعـيــنــات اGـأخــوذة لـلــتـجــربـة

واGقطعة من نفس عينة التجربة (1.5).

6. التعبير عن النتائج. التعبير عن النتائج

1.6 طريقة احلساب والصيغة طريقة احلساب والصيغة

تعطى نسبة الكـلورور اGعبّر عنها بالنسبة اGئوية
لكتلة كلورور الصوديوم عن طريق الصيغة التالية:

3
x  0,5845 (ح1-ح2) x ح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كxح4

(III) 5.3 سولفات ثنائي األمنيوم واحلديد ( سولفات ثنائي األمنيوم واحلديد

[2SO4, Fe (SO4)3, 24H2O(NH4)] وهــــــو مــــــحــــــلــــــول مــــــائي

مــشــبعr مــحــمض بــواســطــة حــمض الــنــتــريك (5 مــلل مــن
حمـــض الـنـتريـــكρ20 r من 1,39 إلى  1,42غ/ مـلل لـ 100

ملل من احمللول).

4. التجهيزات. التجهيزات

األجهزة اGتداولة في اخملبرr ال سيما:

4. 1 جـهاز مـجـانسـة أو مـهراس جـهاز مـجـانسـة أو مـهراس [في حـالـة اGنـتـجات
اGكثفة أو اGعجنة أو الصلبة (3.1.5)].

2.4 بيشر بيشرr سعته 250 ملل.

3.4 حوجلة مدرجة حوجلة مدرجةr سعتها 250 ملل.

20r5r3 تـســمح بـســحب كـمــيـات قــدرهـا rمـاصـات r4.4 مـاصـات
ملل على التوالي.

5.4 حوجلة مخروطية حوجلة مخروطيةr سعتها  200 ملل.

6.4 سحاحات سحاحاتr سعتها 25 ملل.

5. طريقة العمل. طريقة العمل

1.5 حتضير العينة للتجربة حتضير العينة للتجربة

1.1.5 مـنـتـوجـات حتتـوي عـلى أطـوار صـلـبـة وسـائـلة مـنـتـوجـات حتتـوي عـلى أطـوار صـلـبـة وسـائـلة
متباينة.متباينة.

إذا وجــدت مــواصــفــة خــاصــةr يـــجــرى الــتــحــديــد عــلى
الطور اGبX فيها.

إذا لم تـوجـد مــواصـفـة خــاصـة وفي حـالـة اGــنـتـوجـات
حــديــثــة الـتــحــضــيــرr تــمـزج جــيــدا عــيــنــة اخملـبــر بــأكــمــلــهـا

ويجري التحديد على العينة اجملانسة.

2.1.5 منتوجات سائلة منتوجات سائلة

تمزج عينة اخملبر جيدا.

3.1.5 منتوجات مكثفة أو معجنة أو صلبة منتوجات مكثفة أو معجنة أو صلبة

تــســحـق عــيــنـــة اخملــبــر داخل جـــهــاز مــجـــانــســة أو في
مهراس (1.4). يقطع اGـنتوجr إذا اقتضى األمرr إلى قطع

صغيرة قبل عملية السحقr تمزج عينة اخملبر جيدا.

2.5 العينة اGأخوذة للتجربة العينة اGأخوذة للتجربة

تــــوزن بــــتــــقــــريب 0r01غr حــــوالي 25غ من الــــعــــيــــنــــة
اGأخوذة للتجربة (1.5) داخل بيشر سعته 250 ملل (2.4).
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اEطبعة الرسمياEطبعة الرسميّة:  ة:  حي البساتX: بئر مراد رايس: ص.ب حي البساتX: بئر مراد رايس: ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

حيث:
ح1: هو حجم مـحلول نتـرات الفضة (3.3) اGسـتعمل

r(2.3.5) يليليترGبا
ح2: هو حجم محلول تيوسيانات البوتاسيوم (4.3)

r(2.3.5) يليلترGستعمل باGا
ح3: هـــو احلـــجم الـــذي ª إيــصـــال الـــرشـــاحــة إلـــيه عن

r(1.3.5) يليلترGطريق عملية التخفيف با
ح4: هــو حــجم جــزء من الــرشــاحـة اخملــفــفــة اGـقــتــطــعـة

rيليلترGعايرة (2.3.5) باGقصد ا
ك: هـي كـــتــــلـــة الــــعـــيــــنــــة اGـــأخــــوذة لـــلــــتـــجــــربـــة (2.5)

بالغرام.

مالحظاتمالحظات
1. إذا لـم يــــــكـن عــــــيـــــــار مــــــحـــــــلــــــول تـــــــيــــــوســـــــيــــــانــــــات
الـــبـــوتـــاســيـــوم مـــســـاويــا لـ 0,1 نr يـــجب أن يـــطـــبق عـــامل

تصحيح مالئم للحجم ح2 عند حساب النتيجة.

2. إذا اتـبعت طـريقـة العـمل احملددة في (5) بـدقةr ح3
= 250 مــلل وح4= 20مـــللr تـــخـــتـــصـــر الــصـــيـــغـــة الـــســـابـــقــة

كالتالي:
x  7,30625 (ح1-ح2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك

rعـدل اجلـبـري لنـتـيجـتي حتـديدينGيـؤخذ كـنـتيـجـة ا
إذا توفرت شروط التكرارية (2.6).

يعبر عن النتيجة بعددين بعد الفاصلة.

2.6 التكرارية التكرارية
يــجـب أال يــتـــعــدى الـــفـــرق بــX نـــتـــيــجـــتي حتـــديــدين
مــنـجــزين في آن واحــد أو بـســرعـة الـواحــد تـلــو اآلخـر من
طــرف نـفس احملــلل عــلى نـفس عــيــنـة الــتـجــربـة 0,05 غ من

كلورور الصوديوم لـ 100غ من اGنتوج.

7. حــالــة خــاصــة : مــنـتــوجــات حتــتــوي عــلـى صــبــغـاتحــالــة خــاصــة : مــنـتــوجــات حتــتــوي عــلـى صــبــغـات
األنتوسيانيكاألنتوسيانيك

يـــعـــرقل وجــــود صـــبـــغـــات األنــــتـــوســـيـــانـــيـك عـــمـــلـــيـــة
اGــعــايــرةr فــمـن الــضــروري إزالــتــهــا عن طــريق الــتــحــلــيل
بـــواســطــة الـــبــرمــنـــغــنــاتr يـــجب إذن تــعـــديل اGــنـــهج عــلى

النحو اآلتي:
1.7 الكواشف الكواشف

باإلضافة إلى الكواشف اGذكورة في النقطة 3:
1.1.7 بـــرمـــنــغـــنــات الـــبـــوتــاســـيــومr مـــحــلـــول مـــشــبع

(حوالي 6,5غ من KMnO4 لـ 100 ملل من اGاء).
rأو نــتـريت الـبـوتـاسـيـوم r2.1.7 نـتـريت الـصـوديـوم

اGبلور.
2.7 طريقة العمل طريقة العمل

1.2.7 جتــرى الــعــمــلــيـــة كــمــا هــو مــبــX في (1.5) إلى
غاية (1.3.5).

2.2.7 تــــقـــتــــطع بــــواســــطـــة مــــاصـــة r(4.4) 20 مــــلل من
الــرشــاحــة (1.3.5) وتـــدخل في حــوجــلـــة مــخــروطــيــة (5.4).
يـضـاف حوالي 20 مـلل من مـحـلـول حـمض الـنـتـريك (2.3)
وبـواسـطـة مـاصـة (4.4) يـضـاف بـالـضـبط 20 مـلل (ح1) من

محلول نترات الفضة (3.3).
يوضع للغلـيان ثم يترك لغـليان خفيف Gدة 2 إلى 3

دقائق.
يسكب بعد ذلكr بأجزاء من 0,5 إلى 1مللr حوالي 5
إلى 10 مـلل من مـحـلـول بـرمنـغـنـات الـبـوتـاسـيوم (1.1.7)
مع مــواصــلــة عــمـلــيــة الــغــلــيــان اخلـفــيـفr يـجـب أن يـصــبح
الـســائل عــد� الــلـونr وإال تــضــاف بـعـض بـلــورات نــتـريت
rالــصـــوديــوم أو الـــبـــوتــاســـيــوم (2.1.7) حـــتى زوال الـــلــون
تثبت عملية الغليان Gدة 5 دقائق بعد زوال لون احمللول.
يـبــرد ويــضـاف 5 مــلل من مــحـلــول ســولـفــات ثــنـائي

.(5.3) (III)األمنيوم واحلديد
تتبع طريقـة العمل حسب ما هـو مبX في الفقرة 4

من (2.3.5).
(إضافة النيتروبنزن غير ضروري).


