
العدد العدد 46
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب 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 29 شوشوّال ال عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 3 غشت سنة  غشت سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قوانــ%قوانــ%
قـانون رقم 16-05 مؤرخ في 29 شـوّال عام 1437 اHوافق 3 غشـت سنة t2016 يـعـدل ويتـمم األمر رقم 76-112  اHـؤرخ في  17
ذي احلـجـة عـام 1396 اHـوافـق 9 ديسمبر سنة 1976 واHتضمن القانون األساسي لضباط االحتياط..........................

قــانـون رقم 16-06 مـؤرخ في 29 شــوّال عـام 1437 اHـوافق 3 غـشـت سـنـة t2016 يـتــمم األمـر رقم 06-02 اHــؤرخ فـي 29 مـــحـرّم
................Yالعسكري Yتضمن القانون األساسي العام للمستخدمHعـــام 1427 الـمـوافـق  28 فـبـرايـر سنة 2006 وا

قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 اHوافق 3 غشت سنة t2016 يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع باHزايدة....

قانون رقم 16-08 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 اHوافق 3 غشت سنة t2016 يتضمن تسوية اHيزانية لسنة 2013..............

قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 اHوافق 3 غشت سنة t2016 يتعلق بترقية االستثمار..............................

قـــانـــون رقم 16-01 مـــؤرخ في 26 جـــمــــادى األولى عـــام 1437 اHـــوافق 6 مـــارس ســـنـــة t2016 يـــتـــضــــمن الـــتــــعـــديل الــــدســـتـــوري
(استدراك).................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 اHوافق 3 غشت سنة t2016 يتضمن التجنس باجلنسية اجلزائرية................

مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 23 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 28 يـونــيـو ســنـة t2016 تــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام بــوزارة الــصـنــاعـة
واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار - سابقا...........................................................................

مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 23 رمـضـان عـام 1437 اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة t2016 تـتـضمّـن إنـهـاء مـهام مـديـريـن لـلثـقـافـة في
الواليات...................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23 رمـضـــان عـــام 1437 اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة t2016 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر اHـسـرح اجلـهوي
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مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضــان عــام 1437 اHوافق 28 يونيو سنة t2016 يتضمّن إنهاء مـهام مدير الشباب والرياضة
في والية الشلف........................................................................................................................................
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الصناعة واHناجم.......................................................................................................................................
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مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمـضـــان عـــام 1437 اHـوافق 28 يــونـيـو سـنـة t2016 يــتـضـمّن تـعـيـY مـديــرة الـوكـالـة الـوطـنـيـة
للقطاعات احملفوظة.....................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23 رمـضــــان عـــام 1437 اHـوافق 28 يـونــيـو ســنـة t2016 يــتـضــمّن تـعــيـY مـديــر الـديــوان الـوطـني
للحظيرة الثقافية توات قورارة تديكلت......................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضــان عــام 1437 اHوافق 28 يونيو سنة t2016 يتضمّن تعيY مديرين للمسارح اجلهوية....

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23 رمــضــــان عــــام 1437 اHـــوافق 28 يــونــيــو ســنــة t2016 يــتــضــمّن تــعــيــY مــديــر مــركــز الــفــنــون
واHعارض بتلمسان....................................................................................................................................

مــراسـيـم رئــاســيّـة مــؤرّخــة في 23 رمــضــان عــام 1437 اHـوافق 28 يــونــيــو ســنـة t2016 تــتــضــمّن تـعــيــY مــديـريـن لـلــثــقــافـة في
الواليات...................................................................................................................................................

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء

وزارة ا<اليةوزارة ا<الية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 22 رمضـان عام 1437 اHوافق 27 يـونـيو سـنة t2016 يـعـدل القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرخ
في 15 شوال عام 1432 اHوافق 13 سبتـمبر سنة 2011 الـذي يحدد تعداد مناصب الـشغل وتصنيفـها ومدة العقد اخلاص
باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة أواخلدمات بعنوان اHدرسة الوطنية للضرائب...........................

وزارة السكن والعمران وا<دينةوزارة السكن والعمران وا<دينة

قـــرار مـــؤرخ  في 19 شـــوال عـــام 1437 اHـــوافق 24 يــولـــيـــو ســـنــة t2016 يـــحـــدّد كـــيـــفــيـــات  إصـــدار الـــتـــرخـــيص لـــوضع الـــلـــوحــة
االستداللية للتعريف بأصحاب األعمال اHعمارية للمنشآت والبنايات وخصائصها ومكان وضعها...........................

وزارة التعلـيم العالي وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوالبحث العلمي

قـــرار مؤرّخ في 16 رمـضـان  عـام 1437 اHـوافق 21 يـونـيـو سـنة t2016 يحـدّد كـيـفـيـات تطـبـيق مـنع تـعـاطي تـبغ الـتـدخY في
اHؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي...................................................................
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قوانــيــنقوانــيــن
قـانـونقـانـون رقم  رقم 16-05 مـؤرخ في  مـؤرخ في 29 شـو شـوّال عـام ال عـام 1437  اHـوافقاHـوافق
3  غـشت سـنة غـشت سـنة t2016 يـعـدل ويـتـمم األمر رقم t يـعـدل ويـتـمم األمر رقم 112-76
اHــــــؤرخ في  اHــــــؤرخ في  17 ذي احلــــــجــــــة عــــــام  ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1396 اHــــــوافـق  اHــــــوافـق 9
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة 1976 واHــتـضــمن الــقـانــون األسـاسي واHــتـضــمن الــقـانــون األسـاسي

لضباط االحتياط.لضباط االحتياط.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورt ال سـيـمـا اHواد 28 و91 و 136

tو140-26 و144 منه
- و�ـــــقــــتـــــضى األمــــــر رقــم 76-111 اHــــؤرخ في 17
ذي احلــــجــــة عــــام 1396 اHـــــوافـق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1976

tتضمن مهام االحتياط وتنظيمهHوا
- و�ـــــقــــتـــــضى األمــــــر رقــم 76-112 اHــــؤرخ في 17
ذي احلــــجــــة عــــام 1396 اHـــــوافـق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1976

tتضمن القانون األساسي لضباط االحتياطHوا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 06-02 اHـؤرخ في 29 مـحـرّم
عــــام 1427 اHــــوافق 28 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2006 واHــــتــــضــــمن
tYالعـسكـري Yالقــانـون األســـاســي العـــام لـلمــسـتـخدمـ

 tواد 24 و143 إلى 147 منهHال سيما ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-06 اHــــؤرخ في 13
شـــوّال عـــام 1435 اHــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2014 واHــــتــــعـــلق

tادة 58 منهHال سيما ا tباخلدمة الوطنية
tوبعد رأي مجلس الدولة -
tانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتتـمـيم األمر رقم 76-112 اHـؤرخ في 17 ذي احلــجــة عـام
1396 اHــوافـق 9 ديـسـمـبـر سـنة 1976 واHـتـضـمن الـقـانون

األساسي لضباط االحتياط.

2 :  : يـــــتـــــمم األمـــر رقم 76-112 اHــؤرخ في 17 اHــاداHــادّة ة 
ذي احلــــجــــة عــــام 1396 اHـــــوافـق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1976
واHـذكــور أعالهt �ــادتـY 15 مــكــرر و15 مــكــررt1 حتــرران

كما يأتي :

"اHـادة 15 مـكرر : �ـارس الـعـسكـري الـعـامل اHـقـبول
لــلــتــوقف نــهــائــيــا عن اخلــدمــة في صــفــوف اجلـيـش واحملـال

على االحـتياطt بـكل حرية احلـقوق واحلريـات التي تكـفلها
له قــــوانـــY اجلــــمــــهـــوريــــة. إال أنّه يــــبـــقـى مـــلــــزمــــا بـــواجب

االحتراس والتحفظ.
وفي هذه الوضـعيةt فـإنّ أي إخالل بهذا الواجب من
شـأنه اHـسـاس بـشرف واحـتـرام مـؤسسـات الـدولـةt يـشكل
إهـــانـــة وقـــذفـــا و�ـــكـن أن يـــكــون �ـــبـــادرة مـن الـــســـلـــطــات

العموميةt محالّ Hا يأتي :
tسحب وسام الشرف -

- رفع شـكوى لدى اجلهـات القضائـية اخملتصـةt طبقا
لألحكام القانونية السارية اHفعول.

اHادة 15 مكرر1 : يتعرض الـعسكري العامل اHقبول
لــلــتــوقف نــهــائــيــا عن اخلــدمــة في صــفــوف اجلـيـش واحملـال
على االحتيـاط الذي يخل بشكل خطير بواجب االحتراس

والتحفظt إلى التنزيل في الرتبة ".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  تـعوض عـبـارة "ضابط اجلـيش الـعامل" في
مـــــجــــمـــوع أحــــكـــــام األمــــر رقــم 76-112 اHــؤرخ فــي 17
ذي احلــــجــــة عــــام 1396 اHـــــوافـق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1976

واHذكور أعالهt بعبارة "ضابط عامل".

اHــــاداHــــادّة ة 4 : : تــــعــــوض عــــبـــــارة "ضــــابط االحـــــتــــيــــاط" في
مـــــجــــمـــوع أحــــكـــــام األمــــر رقــم 76-112 اHــؤرخ فــي 17
ذي احلــــجــــة عــــام 1396 اHـــــوافـق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1976

واHذكور أعالهt بعبارة "ضابط أحيل على االحتياط".

اHاداHادّة ة 5 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 29 شـــوّال عـــام 1437 اHــــوافق 3
غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقم قـانـون رقم 16-06 مـؤرخ في  مـؤرخ في 29 شـو شـوّال عـام ال عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
3 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة t2016 يــتـمم األمـر رقم t يــتـمم األمـر رقم 06-02 اHــؤرخ اHــؤرخ
فـي فـي 29 مـــحــر مـــحــرّم عــــام م عــــام 1427 الـــمـــوافـق  الـــمـــوافـق  28 فـــبـــرايــر فـــبـــرايــر
ســـنـــة ســـنـــة 2006 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي الـــعـــام واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي الـــعـــام

.Yالعسكري Yللمستخدم.Yالعسكري Yللمستخدم
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدستـورt ال سـيـمـا اHواد 28 و91 و 136

tو140-26 و144 منه
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- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

tتممHعدل واHا tاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

tتممHعدل واHا tالعقوبات
- و�ـــــقــــتـــــضى األمــــــر رقــم 76-111 اHــــؤرخ في 17
ذي احلــــجــــة عــــام 1396 اHـــــوافـق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1976

tتضمن مهام االحتياط وتنظيمهHوا
- و�ـــــقــــتـــــضى األمــــــر رقــم 76-112 اHــــؤرخ في 17
ذي احلــــجــــة عــــام 1396 اHـــــوافـق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1976

tتضمن القانون األساسي لضباط االحتياطHوا
- و�قـتضى األمر رقم 06-02 اHـؤرخ فـي 29 محرّم
عـام 1427 الــمـوافـق  28 فــبــرايــر سـنة 2006  واHـتـضمن
tYالعـسكـري Yالقـــانــون األســـاســي العـــام لـلمـستـخدمـ

 tواد 24 و143 إلى 147 منهHال سيما ا
tوبعد رأي مجلس الدولة -
tانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  يهـدف هـذا القـانون إلى تـتمـيم األمر
رقم 06-02 اHــؤرخ فـي 29 مـحـرّم عام 1427 الــمـوافـق 28
فــبــرايــر سـنة 2006  واHتـضـمن الـقانـون األسـاسي الـعام

.Yالعسكري Yللمستخدم

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 2 :  : تـــــــــتــــــــمـم اHــــــــادة 24 مـن األمــــــــر رقم 02-06
اHــؤرخ فـي 29 مــحـرّم عـام 1427 الــمــوافـق  28 فـــبــرايــر

سنة 2006  واHذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اHـادة 24 : يــتـعـY عــلى الـعــسـكـري االلــتـزام بـواجب
التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. 

وعــلـــيه أن �ــتــنع عن كـل عــمل أو تــصــرف من شــأنه
أن �س بشرف أو كرامـة صفته أو يخل بسـلطة اHؤسسة

العسكرية وسمعتها اHميزة.
وبـعـد الـتوقف الـنـهائـي للـعـسكـري عن اخلـدمـةt يظل
مـــلـــزمـــا بـــواجب االحـــتـــراس والـــتــحـــفـظt وأي إخالل بـــهــذا
الـــــواجـب الــــــذي من شــــــأنه اHــــــســــــاس بـــــشــــــرف واحــــــتـــــرام

مؤسسات الدولةt �كن أن يكون محل :
tسحب وسام الشرف -

- رفع شكـوى �بـادرة من السلـطات الـعمومـية لدى
اجلــهــات  الـقــضـائــيــة اخملـتــصـةt طــبــقـا لألحــكــام الـقــانـونــيـة

tفعولHالسارية ا
- التنزيل في الرتبة".

اHاداHادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 29 شـــوّال عـــام 1437 اHــــوافق 3
غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقم قـانـون رقم 16-07 مـؤرخ في  مـؤرخ في 29 شـو شـوّال عـام ال عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
3 غـشت سـنة  غـشت سـنة t2016 يـتـضـمن تــنـظـيم مـهـنـة مـحـافظt يـتـضـمن تــنـظـيم مـهـنـة مـحـافظ

البيع باHزايدة.البيع باHزايدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية
- بناء عـلى الدستورt السـيما اHواد 136 و138 و140

tو143 (الفقرة 2) و144 منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 05-11 اHـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

tتضمن التنظيم القضائيH2005 وا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

tتممHعدل واHا tاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

tتممHعدل واHا tالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتممHعدل واHا tدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتممHعدل واHا tتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 tتممHعدل واHا tتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�قـتضى األمر رقم 96-02 اHؤرخ في 19 شـعبان
عـام 1416 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة 1996 واHـتـضمن تـنـظيم

tزايدةHمهنة محافظ البيع با
- و�ــــقــــتـــضى الـــقــــانــون رقم 05-01 اHــؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

tتممHعدل واHا tومكافحتهما
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-01 اHــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

tتممHعدل واHا tبالوقاية من الفساد ومكافحته
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

tدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
tوبعد رأي مجلس الدولة -
tانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه : 

البـاب األولالبـاب األول
أحكـام عامةأحكـام عامة

اHــــاداHــــادّة األولى  : ة األولى  : يــــهــــدف هـــــذا الــــقــــانــــون إلـى حتــــديــــد
الـقــواعـد الــعـامــة Hـهــنـة مــحـافـظ الـبــيع بـاHــزايـدة وحتــديـد

كيفيات تنظيمها و¡ارستها.

اHــاداHــادّة ة 2 :  :  تــنـــشــأ مــكــاتب عـــمــومــيــة حملــافـــظي الــبــيع
بــاHـزايــدة تــسـري عــلــيـهــا أحـكــام هــذا الـقــانـون والــتــشـريع

اHعمول به. 

�ــتــد االخــتـصــاص اإلقــلــيــمي Hــكــتب مــحـافـظ الـبــيع
بـاHــزايـدة إلـى دائـرة اخـتــصـاص اجملــلس الـقــضـائي الــتـابع

له.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  تـنـشأ وتـلـغـى اHـكاتـب الـعـمـوميـة حملـافـظي
الـــبــيـع بــاHـــزايــدة �ـــوجب قـــرار من وزيـــر الــعـــدلt حــافظ
األخـتـامt بـعد اسـتـشـارة الـغـرفـة الـوطـنـيـة حملـافظـي البـيع

باHزايدة. 

اHــاداHــادّة ة 4 : : مــحــافـظ الــبــيع بـــاHــزايــدة ضــابـط عــمــومي
مفوض من قبل السلـطة العموميةt يتولى تسيير مكتب

عمومي حلسابه اخلاص وحتت مسؤوليته.

يـخـضع مـكـتب مـحـافظ الـبـيع بـاHـزايـدة إلى شـروط
ومقاييس خاصة حتدد عن طريق التنظيم.

اHاداHادّة ة 5 :   :  تمـارس مهـنة مـحافظ الـبيع بـاHزايدة في
شــكل فـردي أو في شـكـل شـركـة مـدنــيـة مـهـنــيـة أو مـكـاتب

مجمعة.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 6 :  :  يـــوضع مــكـــتب مـــحــافـظ الــبـــيع بــاHـــزايــدة
حتت رقابة وكيل اجلمهورية Hكان تواجده.

7 :   :  يــتــمــتـع مــكــتب مــحــافظ الــبــيع بــاHــزايــدة اHـاداHـادّة ة 
tحتت طــائــلــة الــبـطالن tفـال يـجــوز tبــاحلــمــايـة الــقــانــونــيـة

تـفـتـيـشه أو حـجـز الـوثـائق اHـودعـة فـيه إالّ بـنـاء عـلـى أمر
قـــضــائـي مــكـــتـــوبt وبــحـــضـــور رئــيـس الــغـــرفـــة اجلــهـــويــة
حملـافظي الـبيع بـاHـزايدة أو مـحافظ الـبيع بـاHزايـدة الذي

�ثلهt أو بعد إخطاره قانونا.

البـاب الثانـيالبـاب الثانـي
االلتحاق باHهنة وكيفيات ¡ارستهاااللتحاق باHهنة وكيفيات ¡ارستها

الفصل األولالفصل األول
شروط االلتحاق باHهنـةشروط االلتحاق باHهنـة

اHاداHادّة ة 8 :   :  حتدث شهادة الكـفاءة اHهنية Hهنة محافظ
البيع باHزايدة.

تــنــظم وزارة الـعــدل مــســابـقــة االلــتــحـاق بــالــتــكـوين
للحـصول على شـهادة الكـفاءة اHهنـية Hهـنة محـافظ البيع
بـاHزايدةt بـعد اسـتشـارة الغرفـة الوطـنيـة حملافـظي البيع

باHزايدة. 

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 9 :   :  يــشـتــرط في اHـتــرشح Hــسـابــقـة االلــتـحـاق
�هنة محافظ البيع باHزايدةt الشروط اآلتية : 

 tالتمتع باجلنسية اجلزائرية -
- حـــيــازة شــهـــادة لــيـــســانس فـي احلــقــوق أو الـــعــلــوم

 tالتجارية أو االقتصاد أو شهادة معادلة
tعلى األقل tبلوغ سن 25 سنة -

- أن ال يـكون قد حـكم عليه من أجل جـناية أو جـنحة
tباستثناء اجلرائم غير العمدية ولم يرد اعتباره

- التمتع باحلقوق اHدنية والسياسية.

حتــدد الـشــروط األخـرى وكـذا كــيـفـيــات تـطــبـيق هـذه
اHادة عن طريق التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 10 :   :  يـــعــــY احلـــائـــزون عــــلى شـــهــــادة الـــكـــفـــاءة
اHـهنـية Hـهنـة مـحافظ الـبيـع باHـزايدة بـصفـتـهم محـافظي

بيع باHزايدة بقرار من وزير العدلt حافظ األختام.

11 :  :  يــــؤدي مـــحــــافظ الــــبـــيع بــــاHـــزايــــدةt قـــبل اHــاداHــادّة ة 
الــشـروع في ¡ــارسـة مـهــامهt أمـام اجملـلـس الـقـضــائي Hـقـر

تواجد مكتبهt اليمY اآلتية : 

" أقـسم بـالـله الـعلي الـعـظـيم أن أقوم بـعـمـلي عـلى أكمل وجه!" أقـسم بـالـله الـعلي الـعـظـيم أن أقوم بـعـمـلي عـلى أكمل وجه!
وأن أخـلص فـي تـأديـة مـهـنــتي وأكـتم سـرهـا وأســلك في كل وأن أخـلص فـي تـأديـة مـهـنــتي وأكـتم سـرهـا وأســلك في كل الـظـروفالـظـروف

سلوك محافظ البيع باSزايدة الشريف والله على ما أقول شهيد".سلوك محافظ البيع باSزايدة الشريف والله على ما أقول شهيد".
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الفصـل الثانيالفصـل الثاني
مهام محافـظ البيع باHزايدةمهام محافـظ البيع باHزايدة

اHاداHادّة ة 12 :   :  يتولى محافظ البيع باHزايدة : 
 tاديةHنقولة اHنقوالت واألموال اHتقييم ا -

- الــتـــقـــيـــيم والـــبـــيع بـــاHـــزاد الــعـــلـــني لـــلـــمـــنـــقــوالت
tاديةHنقولة اHواألموال ا

- بــــــيع اHــــــنـــــقــــــوالت واألمـــــوال اHــــــنـــــقــــــولـــــة اHــــــاديـــــة
tللمتأخرين عن دفع الضريبة

- بـيع أمــوال اHـؤسـســات اخلـاضـعـة لــلـتـصــفـيـة مـا لم
tيوجد نص قانوني يقضي بخالف ذلك

- بــيع اHـنــقـوالت احملـجــوزة في اHـزاد الــعـلـني طــبـقـا
tعمول بهHللتشريع ا

- تقد¦ استشارات في حدود اختصاصاته.

كـما �كن محـافظ البيع باHـزايدة القيـام باHزايدات
اHـتــعـلــقـة بـاإليــجـار وبـالــبـيـوع بــاHـزاد الــعـلـني بــطـلب من
اإلدارات واHــؤســـســـات الــعـــمـــومــيـــة واخلـــاصــة والـــضـــبــاط

العموميY اآلخرين.

13 :   :  �ــكن انــتــداب مــحــافظ الــبــيع بــاHــزايــدة اHـاداHـادّة ة 
قــضـــائــيـــا أو بــالـــتــمـــاس من اخلــواص لـــلــقـــيــام بـــعــمـــلــيــات
الــــتـــقــــيـــيـم والـــبــــيـــوع بــــاHـــزايــــدة الـــتي تــــدخل فـي مـــجـــال

اختصاصه.

tــزايــدةHعــلـى مــحـــافظ الــبـــيع بـــا Yــادّة ة 14 :   :  يــتـــعــHــاداHا
حتت طائلـة البـطالنt أن يحرر الـعقـود والسنـدات بالـلغة

العربيةt ويوقعها ويدمغها بختم الدولة.

تــســجل وحتـفـظ أصـولــهــا وفــقـا لــلــقــوانـY واألنــظــمـة
السارية اHفعول.

15 :   :  �ـــنـع عـــلـى كل شـــخـص وعـــلى كـل ضـــابط اHــاداHــادّة ة 
عـمـومي آخـرt مـا لم يـكن مـرخـصـا له قـانـونـاt الـتـدخل في
العـمـلـيـات اHـذكـورة أعالهt حتت طـائـلـة غـرامـة ال تـتـجاوز

ربع (4/1) سعر األشياء اHقيمة أو اHباعة.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  :  مـــــحـــــافظ الـــــبـــــيع بـــــاHــــزايـــــدة وكـــــيل في
العمليات التي تدخل في مجال اختصاصه.

تـــعــد هـــذه الــوكـــالـــة عــقـــدا مــدنـــيـــا يــخـــضع لـــلــقـــواعــد
اHنصوص عليها في القانون اHدني.

17 :  :  يــجب عــلـى مــحــافظ الــبــيع بــاHــزايــدة أن اHـاداHـادّة ة 
يقـوم بإجـراءات اإلشهـار الالزمة جلـلب الزبـائن وإعالمهم

بالشروط العامة للبيع.

يـجب عـلى مـحـافظ الـبـيع بـاHـزايـدة أن يـنظـم البـيع
في أمكنة يقصـدها العامةt كما �كن أن يجري هذا البيع

داخل مكتبه أو في قاعة مهيأة لهذا الغرض.

اHــاداHــادّة ة 18 :   :  يــتــولـى مــحــافظ الــبــيـع بــاHــزايــدة ضــبط
عـمـلـيـة الــبـيع بـاHـزايـدةt ويــسـهـر عـلى شـفــافـيـتـهـا وحـسن
ســـيـــرهـــاt وله أن يـــطـــلب مـن وكـــيل اجلـــمـــهـــوريـــة اخملـــتص

إقليميا تسخير القوة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 19 :   :  يــقـوم مــحـافظ الــبـيـع بـاHـزايــدة  بـجــمـيع
اإلجراءات اHتعلقة �هامه.

ويــجــوز لـه تــلـــقي كل تــصـــريح أو اعـــتــراض يــتـــعــلق
بــالـــبـــيع ويـــؤشـــر عــلـــيهt ويـــرفع كـل دعــوى اســـتـــعــجـــالـــيــة

مرتبطة بذلك أمام اجلهات القضائية اخملتصة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 20 :   :  �ـــــكـن مـــــحــــــافظ الــــــبـــــيـع بـــــاHــــــزايـــــدة أن
يستعtY عند االقتضاءt بخبير.

اHــاداHــادّة ة 21  :   : يــلــزم مــحـــافظ الــبـــيع بــاHــزايـــدة بــالــســر
اHـهنيt فال يـجـوز له أن ينـشر أو يـفـشي اHعـلومـات التي
يـطلع علـيها �نـاسبة أداء مـهامهt إالّ بإذن من األطراف أو
بـاقـتـضــاءات أو إعـفـاءات مــنـصـوص عــلـيـهـا فـي الـتـشـريع

الساري اHفعول.

22 :   :  يــجب عــلـى مــحــافظ الــبــيع بــاHــزايــدة أن اHـاداHـادّة ة 
يــتـقــيــد في أداء اHــهــام اHـســنــدة إلــيهt بـااللــتــزامــات الـتي

تفرضها عليه القوانY والتنظيمات وأخالقيات اHهنة.

اHـاداHـادّة ة 23 :   :  يـلـتــزم مـحـافظ الـبـيـع بـاHـزايـدة بـضـمـان
سالمـة األشيـاء اHـعـهـودة إلـيهt وعـلـيه اتـخـاذ كل الـتـدابـير
الالزمـة لـذلك أثـنـاء عـمـلـيـة الـتـخـزين أو عـنـد عـرضهـا في

قاعات العرض اHهيأة لهذا الغرض.

اHـاداHـادّة ة 24 :   :  عـنـدمـا ال يـقـدم عـطـاء آخـرt يـقـوم محـافظ
البيع باHزايدة بإرساء البيع على آخر مزايد.

ال يــنــطق بــرســو اHــزاد إالّ مــحـافـظ الــبــيع بــاHــزايـدة
الذي يقوم بالبيع.

اHـاداHـادّة ة 25 :   :  يـجب عـلى محـافظ الـبـيع بـاHـزايـدةt بـعد
أن ينطق برسو اHزادt أن يحصل على دفع ثمن اHبيع أو
الـــقـــيــام  بـــإجــراءات إعـــادة الــبـــيع اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا في

التشريع الساري اHفعول.

اHاداHادّة ة 26 :   :  ال يجوز حملـافظ البيع باHـزايدة أن �تنع
عن الـقيـام باHـهام اHـطـلوبـة منهt إالّ في حـالة وجـود مانع.
وفي هذه احلالةt �كن لكل صاحب مصلحة أن يرفع األمر

إلى رئيس احملكمة اخملتصة الذي يبتّ فيه بأمر نهائي.
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27 :   :  يـــعـــتـــبـــر مـــحــــضـــر الـــبـــيع الـــذي يـــحـــرره اHــاداHــادّة ة 
محافظ البيع باHزايدة عقدا رسميا.

يـجب أن يسجل احملـضر الذي يـثبت البـيع باHزايدة
في الشهر الذي يلي البيع.

tزايدة أن يوظفHادّة ة 28 :   :  �كن محـافظ البيع بـاHاداHا
حتت مـــســؤولـــيــتـهt كل شــخـص يــراه ضـــروريــا لـــتــســـيــيــر

اHكتب.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 29 :   :  يعـاقب عـلى اإلهانـة أو االعـتداء بـالـعنف
أو الـقـوة عـلى مـحافظ الـبـيع بـاHـزايـدة خالل تـأديـة مـهامه
أو �ـناسـبـتهـاt وفـقا لألحـكـام اHنـصـوص علـيهـا في قـانون

العقوبات.

30 :   :  يــجب عــلـى مــحــافظ الــبــيع بــاHــزايــدة أن اHـاداHـادّة ة 
يـــحــسن مــداركه الــعــلــمـــيــة وهــو مــلــزم بــاHــشــاركــة في أي
بــرنــامج تـــكــويــني وبـــالــتــحــلـي بــاHــواظــبـــة واجلــديــة خالل

عملية التكوين.

ويـــســــاهم في تـــكــــوين مـــحـــافــــظي الـــبـــيـع بـــاHـــزايـــدة
ومستخدمي اHكاتب العمومية حملافظي البيع باHزايدة.

الفصـل الثالثالفصـل الثالث

حـاالت اHنـعحـاالت اHنـع

اHــاداHــادّة ة 31 :  :  ال يــجـــوز حملــافظ الـــبــيع بـــاHــزايــدةt حتت
طـائلـة البـطالنt أن يقـوم بعـملـيات تقـييم أو بـيع األموال

التي : 

- يـكـون فيـهـا طـرفا مـعـنـيـا أو ¡ثال أو مـرخـصـا بأي
tصفة كانت

- يكـون فـيـها وكـيال أو مـتصـرفـا أو بأي صـفـة أخرى
لصالح : 

* زوجه أو أحــــد أقــــاربه أو أصــــهـــاره عــــلى عــــمـــود
tالنسب حتى الدرجة الرابعة

* أحـــــد أقــــــاربه أو أصــــــهـــــاره جتــــــمـــــعـه به قــــــرابـــــة
احلواشي ويدخل في ذلك العم وابن األخ وابن األخت.

اHـاداHـادّة ة 32 :  : ال يـجــوز حملـافظ الــبـيـع بـاHــزايـدة الــعـضـو
في مجلس شعبي مـحلي منتخب أن يستلمt  حتت طائلة
الـبـطـالنt الـبـيـوع الـتي تـكـون هـذه اجلـمـاعـة احملـلـيـة طـرفـا

فيها. 

اHـاداHـادّة ة 33 :  :  في احلـاالت اHـذكـورة في اHـادتY 31 و32
أعـالهt يــجـب عــلى مـــحــافـظ الــبـــيع بـــاHــزايـــدة أن يــتـــنــحى

تلقائيا.

كـمــا يـجـوز لــلـطـرف اHــعـني طــلب رد مـحــافظ الـبـيع
بـاHـزايـدة بـعـريـضــة يـرفـعـهـا إلى رئـيـس احملـكـمـة اخملـتـصـة

الذي يبتّ فيها بأمر نهائي. 

tــزايــدةHــادّة ة 34 :  :  يــحـــظــر عــلـى مــحــافـظ الــبــيع بـــاHــاداHا
سواء بـنـفسه أو بـواسـطة شـخص آخـر بصـفـة مبـاشرة أو

غير مباشرة :  
- الــقــيـام بــأي عــمـلــيــة جتـاريــة أو مــصـرفــيــة أو بـكل

tعملية مضاربة أخرى
tالتدخل في إدارة أي شركة -

- القيـام باHضـاربة اHتـعلـقة باكـتساب الـعقارات أو
بـيـعهـا والـتـنازل عن الـديـون واحلـقـوق اHيـراثـيـة واألسهم

tعنويةHالصناعية أو التجارية أو غيرها من احلقوق ا
tاالنتفاع من أي عملية يساهم فيها -

- اسـتـعـمــال أسـمـاء مــسـتـعــارة مـهـمـا تــكن الـظـروف
tذكورة أعالهHولو بالنسبة لغير العمليات ا

- ¡ارسـة مهنـة السـمسرة أو وكـيل أعمال بـواسطة
tزوجه

- الـــــســــمــــاح لـــــعــــونـه بــــالــــتـــــدخل فـي الــــعــــقـــــود الــــتي
يتسلمها دون توكيل مكتوب.

الفصـل الرابعالفصـل الرابع
حاالت التنـافيحاالت التنـافي

اHــاداHــادّة ة 35 :  : تـــتــنــافـى ¡ــارســة مـــهــنـــة مــحــافـظ الــبــيع
باHزايدة مع : 

tانHالعضوية في البر -
- رئـاسـة أحد اجملـالس الـشعـبـية احملـلـية اHـنـتخـبة أو

tاالنتداب فيها
- كل وظــيــفــة عــمــومـيــة أو ذات تــبــعــيـةt بــاســتــثــنـاء
الــتــدريس والـتــكــوين بــصــفـة تــعــاقـديــةt طــبــقـا لــلــتــشـريع

tعمول بهHا
- كل مهنة حرة أو خاصة. 

36 :   :  يـــتـــعـــY عـــلى مـــحـــافظ الـــبـــيع بـــاHـــزايــدة اHــاداHــادّة ة 
اHـــنـــتـــخـب لـــعـــضـــويــــة الـــبـــرHـــان أو رئـــاســــة أحـــد اجملـــالس
الـشعبـية احمللـية اHـنتخـبة أو اHنـتدب فـيهاt إبالغ الـغرفة
اجلهوية اHـعنية في أجل أقـصاه شهر واحد (1) ابتداء من

تاريخ مباشرة عهدته.
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مـا عدا في حالـة انتماء مـحافظ البـيع باHزايدة إلى
Yتــقــوم الــغــرفــة اجلــهــويــة بــتــعــيـ tشــركــة مــدنــيــة مــهــنـيــة
مــحــافظ بــيع بــاHـزايــدة الســتــخالفه من دائــرة اخــتــصـاص

نفس اجمللس القضائي يتولى تصريف األمور اجلارية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 37 :   :  دون اإلخـالل بـــــاHــــــتـــــابـــــعــــــات اجلـــــزائـــــيـــــة
احملــتــمـلــةt يــتـعــرض مــحـافـظ الـبــيع بــاHــزايـدة إلى عــقــوبـة
الـعــزل عــنـد إخـالله بـإحــدى حــاالت الـتــنــافي اHــذكـورة في

هذا الفصل.

الفصـل اخلامسالفصـل اخلامس
إنابة محافظ البيع باHزايدة واإلدارة اHؤقتة للمكتبإنابة محافظ البيع باHزايدة واإلدارة اHؤقتة للمكتب

اHـاداHـادّة ة 38 :   :  عــنـد غــيــاب مــحـافـظ الـبــيع بــاHــزايـدة أو
حـــصــول مــانـع مــؤقت لـهt يــجبt بــنـــاء عــلى تـــرخــيص من
الـنــائب الـعـامt تـعــيـY مـحـافـظ بـيع بـاHـزايــدة السـتـخالفه
يتم اختياره من قـبله أو تعينه الغـرفة اجلهوية من نفس

دائرة اختصاص اجمللس القضائي.

يجـب أن حترر احملـاضرt حتت طـائلـة البـطالنt باسم
مـحــافظ الـبــيع بــاHـزايـدة الــنـائبt ويــشـار عــلى أصل هـذه
احملـــاضــر إلى اسـم مــحــافـظ الــبــيـع بــاHــزايـــدة اHــســـتــخــلف

وسبب اإلنابة ورخصة النائب العام.

اHـاداHـادّة ة 39 :   :  يـكــون مـحــافظ الـبــيع بــاHـزايــدة مـسـؤوال
مـدنيا عن األخـطاء غـير الـعمديـة التي يـرتكـبهـا نائبه في

احملاضر التي يحررها هذا األخير.

اHــــاداHــــادّة ة 40 :   :  عــــنــــد شـــــغــــور مـــــكــــتـب مــــحـــــافظ الـــــبــــيع
بــاHــزايــدة بـــســبب الــوفــاة أو الــعـــزل أو الــتــوقــيف أو في
غيرها من احلـاالتt وبناء على اقتـراح من رئيس الغرفة
tوزيـر الــعـدل Yيــعــ tــزايـدةHالــوطـنــيــة حملـافــظي الــبـيع بــا
حــافظ األخـــتــامt مــحــافظ بـــيع بــاHــزايــدة تــســـنــد له مــهــمــة
تـسـييـر اHـكتـب إلى حY االنـتـهاء من إجـراءات الـتصـفـية

أو زوال  اHانع.

الفصـل السادسالفصـل السادس 
السجـالت واألختـامالسجـالت واألختـام

اHـاداHـادّة ة 41  :    :  �ـسك مــحـافـظ الـبـيـع بـاHــزايـدة فــهـرسـا
لــلـمـحـاضــر الـتي يـحــررهـا وسـجالت أخــرى تـرقم ويـؤشـر
عــلـيـهــا من قـبل رئــيس احملـكـمــة الـتي يــقع مـكـتــبه بـدائـرة

اختصاصها.

يـحـدد شـكل و»وذج هـذه الـسـجالت بـقـرار من وزير
العدلt حافظ األختام.

اHـاداHـادّة ة 42 :  :  يــسـلّـم وزيـر الــعــدلt حـافظ األخــتــامt لـكل
مــحــافظ بـــيع بــاHــزايــدة خـــاتــمــا لــلــدولــة خـــاصــا بهt طــبــقــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

يـجب على محـافظ البيع بـاHزايدة أن يـودع توقيعه
وعالمــته لــدى أمـانــة ضــبط مــحـكــمــة مــحل تـواجــد مــكــتـبه
وأمـانة ضـبط اجمللس الـقـضائي والـغرفـة اجلهـوية حملـافظي

البيع باHزايدة.

اHاداHادّة ة 43 :  :  يـجب على مـحافظ الـبيع بـاHزايدةt حتت
طـائلـة البـطالنt دمغ نسخ احملـاضر الـتي يقـوم بتـحريـرها

أو تسليمها بخا¬ الدولة اخلاص به.

الفصـل السابع الفصـل السابع 
احملاسبة والعمليات اHالية والضماناحملاسبة والعمليات اHالية والضمان

اHـاداHـادّة ة 44 :   :  �ـسك محـافظ الـبـيع بـاHـزايدة مـحـاسـبة
لتسجيل اإليرادات والنفقات ومحاسبة خاصة بزبائنه.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 45 :   :  يقـوم مـحـافظ البـيع بـاHـزايدة بـتـحـصيل
كل احلــقـــوق والــرســـوم حلــســـاب اخلــزيـــنــة الــعـــمــومـــيــة من
طــرف اHـــلــزمـــY بــتــســـديــدهــاt ويـــدفع مــبـــاشــرة لــقـــبــاضــة
الـضـرائب اHـبـالغ الـواجـبـة عـلى زبـائنه ويـخـضع في ذلك
Hـراقـبة اHـصـالح اخملـتـصة لـلـدولـة وفقـا لـلـتشـريع اHـعـمول

به.

ويــنـبـغـي عـلى مـحــافظ الـبــيع بـاHـزايــدةt زيـادة عـلى
ذلكt فتح حساب ودائع لـدى اخلزينة العمومية تودع فيه

اHبالغ التي بحوزته.

tــزايــدةHــادّة ة 46 :   :  يــحـــظــر عــلـى مــحــافـظ الــبــيع بـــاHــاداHا
حتت طــائــلـة الــعــقــوبـات اHــنــصــوص عــلـيــهــا في الــتــشـريع

الساري اHفعول : 
tــودعــة لـديهHــالــيـة اHــبــالغ أو الــقـيم اHاسـتــعــمـال ا -
بــأي صــفــة كـانـتt في غــيـر االســتــعــمـال اخملــصص لــهــا ولـو

 tوال سيما إيداعها باسمه اخلاص tبصورة مؤقتة
- االحــــتــــفــــاظ ولــــو في حــــالـــــة االعــــتــــراض بــــاHــــبــــالغ
الــــواجـــبــــة الـــدفـع إلى قــــبـــاضــــات الـــضــــرائب أو اخلـــزيــــنـــة

العمومية.

اHـاداHـادّة ة 47 :   :  يتـقـاضى مـحافـظ البـيع بـاHـزايدة أتـعـابا
عن خــــدمــــاته مــــبــــاشــــرة من زبــــائــــنـه حـــسـب الــــتــــعــــريــــفـــة

الرسمية مقابل وصل مفصل.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

48 :   :  يـــتـــعـــY عـــلى مـــحـــافظ الـــبـــيع بـــاHـــزايــدة اHــاداHــادّة ة 
اكتتاب تأمY لضمان مسؤوليته اHدنية.
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اHــاداHــادّة ة 49 :  :  يــتـــعــرض مــحــافظ الــبـــيع بــاHــزايــدةt في
tــوضـوعـة حتت احلـراســة الـقـضـائـيـةHحــالـة بـيـعه األمـوال ا

إلى العقوبات اHنصوص عليها في قانون العقوبات.

البـاب الثـالـثالبـاب الثـالـث
تنظيم اHهنة والتفتيش واHراقبةتنظيم اHهنة والتفتيش واHراقبة

الفصـل األولالفصـل األول
تنظيم اHهنةتنظيم اHهنة

اHــــاداHــــادّة ة 50 :   :  يــــنــــشــــأ مـــجــــلـس أعـــلـى حملـــافــــظـي الـــبــــيع
بـــاHـــزايـــدة يـــرأسه وزيـــر الـــعـــدلt حـــافظ األخـــتـــامt يـــكـــلف

بدراسة كل اHسائل ذات الطابع العام اHتعلقة باHهنة.

51 :   :  تـــنـــشـــأ غـــرفـــة وطـــنـــيــــة حملـــافـــظي الـــبـــيع اHــاداHــادّة ة 
بــاHــزايـدة تــتـمــتع بــالـشــخـصــيــة االعـتــبـاريــةt تــسـهــر عـلى
تــنـفـيــذ كل عـمل يــهـدف إلى ضــمـان احـتــرام قـواعـد اHــهـنـة
وأعـرافـهـاt وتـتــولى إعـداد مـدونـة ألخالقــيـات اHـهـنـة الـتي
يـتم نشرهـا في اجلريدة الـرسميـة �وجب قرار من وزير

العدلt حافظ األختام. 

اHــــاداHــــادّة ة 52 :  :  تــــنـــشــــأ غــــرف جـــهــــويـــة حملــــافــــظي الــــبـــيع
بـاHزايـدة تتـمـتع بالـشخـصـية االعـتبـاريـةt تقـوم �سـاعدة

الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.

اHـاداHـادّة ة 53 :  :  تعـد الـهـيئـات اHـذكـورة في اHواد 50 و51
و52 مـن هــذا الــقــانــون أنــظــمــتـهــا الــداخــلــيــة الــتـي تــصـدر

بشأنها قرارات من وزير العدلt حافظ األختام.

54 :  :  حتــــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات تــــطـــبـــيق هـــذا اHــاداHــادّة ة 
الفصل عن طريق التنظيم.

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
التفتيـش واHراقبةالتفتيـش واHراقبة

اHـاداHـادّة ة 55 :  :  يــهـدف الــتـفــتــيش واHـراقــبــة إلى تـرقــيـة
اHــهــنــة عن طــريق اHــتــابــعــة اHـســتــمــرة Hــكــاتب مــحـافــظي
البيع باHزايدة والسهر على تطابق نشاطها مع التشريع

والتنظيم الساريي اHفعول ومدونة أخالقيات اHهنة.

اHاداHادّة ة 56 :  :  تـخضع مكـاتب محافـظي البيع بـاHزايدة
لــلـتــفـتـيش الــدوريt وفـقــا لـبـرنــامج سـنــوي تـعـده الــغـرفـة
الوطنية حملافـظي البيع باHزايدة والـتي تبلّغ نسخة منه

إلى وزير العدلt حافظ األختام.

تـسـنـد مـهـام الـتـفـتـيش إلى مـحـافـظي بـيع بـاHـزايدة
الـذيـن تـخـتـارهم الـغـرفـة الـوطـنـيـة بـالـتـشـاور مع الـغـرف
اجلـهويـةt يتم تعـييـنهم من طـرف رئيس الـغرفـة الوطـنية

Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

اHـاداHـادّة ة 57 :  :  تــرسل نـسـخ من تــقـاريــر الــتــفـتــيش إلى
كل من رئـيس الـغـرفة الـوطـنـية ورئـيس الـغـرفة اجلـهـوية

حملافظي البيع باHزايدة والنائب العام اخملتص.

يجب على الغرفـة الوطنية حملافـظي البيع باHزايدة
أن تــعـــد تــقــريــرا ســنـــويــا يــوجه إلى وزيـــر الــعــدلt حــافظ
األخـتـامt يـتـضـمن حـصـيـلـة نـشـاط تـفـتـيش وسـيـر مـكـاتب

محافظي البيع باHزايدة.

اHــــاداHــــادّة ة 58 :  :  يــــجــــوز لــــوكــــيل اجلــــمــــهــــوريــــة مــــراقــــبــــة
Yــزايــدة الــتــابــعـHوتــفــتــيش مــكــاتب مــحــافــظي الــبــيع بــا
لــدائـرة اخــتـصــاصه بـحــضـور رئــيس الـغـــرفـة اجلــهـويـة أو
مـــحـــافـظ الـــبـــيع بـــاHـــزايـــدة الـــذي �ـــثـــله أو بـــعـــد إشـــعـــاره

قانونا.

59 :  :  يـــجب عــــلى رئـــيـس الـــغــــرفـــة الـــوطــــنـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
حملـــافــظـي الــبــيـع بــاHـــزايــدة ورؤســاء الـــغــرف اجلـــهــويــة أن
يـبلـغـوا الـنائب الـعـام اخملـتص بكل اخملـالـفـات اHرتـكـبة من
طرف محافظي البيع باHزايدةt والتي وصلت إلى علمهم

بأي وسيلة كانت.

الباب الرابعالباب الرابع
النظام التأديبيالنظام التأديبي

الفصل األولالفصل األول
العقوبات التأديبيةالعقوبات التأديبية

60 :  :  دون اإلخـالل بـــــاHـــــســــؤولـــــيـــــة اجلـــــزائـــــيــــة اHــــاداHــــادّة ة 
tـــعــمــول بهHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في الــتـــشــريع اHــدنــيـــة اHوا
يــتــعـــرض مــحـــافظ الــبـــيع بــاHـــزايــدة عن كـل تــقــصـــيــر في
الـتــزامـاته اHــهـنـيــة أو �ـنــاسـبـة تــأديـتـهــاt إلى الـعــقـوبـات

التأديبية اHنصوص عليـها في هذا القانون.

61 :   :  الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــأديـــبــــيـــة الـــتي �ـــكن أن اHــاداHــادّة ة 
يتعرض لها محافظ البيع باHزايدة هي : 

  tاإلنذار -

 tالتوبيخ -

- التـوقـيف اHـؤقت عن ¡ـارسة اHـهـنـة Hدة أقـصـاها
 tستة (6) أشهر

- العزل.

حتدد األخطـاء اHهنـية الـتي تترتب عـليـها العـقوبات
اHـــذكــورة في هـــذه اHــادة وكــذا اخلـــطــأ الـــتــأديــبـي  اجلــســيم
اHــــذكـــــور في اHــــادة 68 مـن هــــذا الـــــقــــانـــــونt فـي الــــنـــــظــــام

الداخلي للغرفة الوطنية حملافظي البيع باHزايدة.
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الفصـل الثانيالفصـل الثاني
اجمللس التأديـبياجمللس التأديـبي

اHــاداHــادّة ة 62 :  :  يـــنــشــأ عـــلى مــســـتــوى كـل غــرفــة جـــهــويــة
مـجـلـس تـأديـبي يـتــكـون من سـبـعـة (7) أعـضـاء من بــيـنـهم

رئيس الغرفةt رئيسا.

يـنتـخب أعضـاء الغـرفة اجلـهويـة من بيـنهم األعـضاء
الـستة (6) اآلخـرين Hدة ثالث (3) سنـوات قـابلـة للـتجـديد

مرة واحدة.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 63 :  :  يخـطـر اجملـلس التـأديـبي من طـرف وزير
الـعـدلt حـافظ األخـتـام أو الـنـائب الـعـام اخملـتص أو رئـيس

الغرفة الوطنية حملافظي البيع باHزايدة.

إذا كــانـت الــدعـــوى الــتــأديـــبــيـــة تــخـص مــحـــافظ بــيع
بــاHــزايــدةt يــحــال مــلـفـه الــتـأديــبي عــلـى اجملـلـس الــتـأديــبي

للغرفة اجلهوية التي ينتمي إليها.

إذا كــانت الــدعـوى الــتــأديـبــيـة تــخص رئــيس أو أحـد
أعـضـاء الـغـرفـة اجلـهـويـة أو أحـد أعـضـاء الـغـرفـة الـوطـنـيـة
يـحــال اHـلف الـتـأديــبي من قـبل رئــيس الـغـرفـة الــوطـنـيـة
عــلى اجملــلس الــتــأديــبي لــلـغــرفــة اجلــهــويــة غــيـر تــلك الــتي

ينتمي إليها محافظ البيع باHزايدة اHتابع. 

إذا كـانت الـدعــوى الـتـأديـبــيـة تـخص رئــيس الـغـرفـة
الـوطـنـيةt حتـال عـلى اجملـلس الـتـأديبي الـذي يـحـدده وزير

العدلt حافظ األختام.

اHــاداHــادّة ة 64 :  :  ال يـــنــعـــقـــد اجملــلـس الــتـــأديــبـي قــانـــونــا إالّ
بحـضور أغـلبـية أعـضـائهt ويفـصل في الدعـوى التـأديبـية
في جـلسـة مغـلقـة بأغـلبـية األصوات وبـقرار مـسببt وفي

حالة تعادل عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

غــيــر أنـه ال يــتم إصــدار عــقــوبــة الــعــزل إالّ بــأغــلــبــيــة
ثلثي (3/2) األعضاء اHكونY للمجلس التأديبي.

اHـاداHـادّة ة 65 :  :  ال يـجــوز إصـدار أي عـقـوبـة تـأديـبـيـة دون
االسـتـمـاع إلى مــحـافظ الـبـيع بـاHــزايـدة اHـعـني بـاألمـر أو

بعد استدعائه قانونا وعدم امتثاله.

ويـجب أن يسـتـدعى محـافظ الـبيع بـاHـزايدة اHـعني
قــــبل خــــمــــســـة عــــشـــر (15) يــــومـــا كــــامــــلــــةt عـــلـى األقلt من
الــتــاريخ احملـــدد Hــثــولهt عن طـــريق رســالــة مـــضــمــونــة مع
إشــعـار بــاالسـتالم أو عـن طـريق مــحـضــر قــضـائي و�ــكـنه
اإلطالع عـلى مـلـفه التـأديـبي بـنـفـسه أو بواسـطـة مـحـاميه

أو وكيله.

66 : :  يــبــلّغ رئــيـس الــغــرفــة اجلــهــويــة حملــافــظي اHـاداHـادّة ة 
الـبـيع بـاHـزايـدة الـقـرار الصـادر عـن اجمللـس التـأديـبي في
أجـل خــمــســة عــشــر (15) يــومــا من تـــاريخ صــدوره إلى كل
من وزير الـعدلt حـافظ األختام ورئـيس الغـرفة الوطـنية
حملافظـي البـيع باHـزايدة والنـائب العـام اخملتص ومـحافظ

البيع باHزايدة اHعني.

اHــــاداHــــادّة ة 67 :  :  يــــحـق لـــــوزيــــر الـــــعــــدلt حـــــافظ األخـــــتــــام
والنـائب العام اخملـتص ورئيس الـغرفة الـوطنيـة حملافظي
الـبـيع باHـزايـدة ومحـافظ الـبـيع باHـزايـدة اHعـنيt الـطعن
في قـــرارات اجملــلـس الــتـــأديـــبي أمــام الـــلـــجــنـــة الـــوطــنـــيــة
للـطعن وذلك في أجل ثالثY (30) يومـاt ابتداء من تاريخ

تبليغ القرار. 

اHـاداHـادّة ة 68 : :  إذا ارتـكب مـحـافظ الـبـيع بـاHـزايـدة خـطأ
جـسـيـمــاt سـواء كـان إخالال بــالـتـزامــاته اHـهـنــيـة أو جـر�ـة
من جرائم الـقانـون العام ¡ـا ال يسـمح له باالسـتمرار في
tحـــافـظ األخــــتـــام tــــكن وزيــــر الــــعــــدل� tــــارســــة نــــشــــاطه¡
تــوقــيـفـه فــوراt بــعـد إجــراء حتــقــيق أولـي يــتــضـمـن تــقـد¦
تـوضــيـحــات من مـحــافظ الــبـيع بــاHــزايـدة اHــعـنيt وإبالغ

الغرفة الوطنية حملافظي البيع باHزايدة بذلك.

وفي غيـر حاالت اHتـابعـة اجلزائـيةt يـتعـY أن يحال
محافظ البـيع باHزايدة أمام اجملـلس التأديبي اخملتص في
أجل أقصـاه ستة (6) أشهر من تـاريخ التوقيف وإالّ أعيد

إدماجه في ¡ارسة مهامه بقوة القانون.

اHـاداHـادّة ة 69 :  :  تـتــقـادم الــدعـوى الــتـأديــبـيــة �ـضي ثالث
(3) ســنــواتt ابــتــداء من يــوم ارتــكــاب األفــعـالt ويــنــقــطع
ســـريــان هـــذا الـــتــقـــادم بـــنــاء عـــلى أي إجـــراء من إجــراءات

التحقيق أو اHتابعة التأديبية أو اجلزائية.

الفصـل الثالثالفصـل الثالث
اللجنة الوطنية للطعـناللجنة الوطنية للطعـن

اHـاداHـادّة ة 70 :  :  تنـشـأ جلـنـة وطـنـية لـلـطـعن يـحـدد مـقـرها
بقرار من وزير العدلt حافظ األختامt تكلف بالفصل في

الطعون ضد قرارات اجملالس التأديبية.

تــتـشــكل الــلـجــنــة الـوطــنـيــة لــلـطــعن من ثــمـانــيـة (8)
أعضاء أسـاسيtY مـنهم أربعة (4) قضاة بـرتبة مـستشار
بـاحملـكمـة العـلـياt يـعيـنـهم وزير الـعـدلt حافظ األخـتامt من
بـينـهم رئيس اللـجنـة وأربعة (4) محافـظي بيع بـاHزايدة
تـخـتـارهم الـغـرفـة الـوطـنـية حملـافـظـي البـيـع باHـزايـدة من

غير أعضاء اجملالس التأديبية.

يـعـY وزيـر العـدلt حـافظ األخـتـامt أربـعة (4) قـضاة
بــنـــفس الــرتـــبــةt وتـــخــتــار الـــغــرفــة الـــوطــنــيـــة أربــعــة (4)

.Yكأعضاء احتياطي tزايدةHمحافظي بيع با
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وفي كل احلـــاالتt حتــدد فـــتــرة الــعـــضــويـــة لــلـــرئــيس
واألعــضــاء األصـلــيــY واالحــتـيــاطــيــY بـثالث (3) ســنــوات

قابلة للتجديد مرة واحدة.
يــعـــY وزيـــر الــعـــدلt حـــافظ األخـــتـــامt ¡ــثـال له أمــام

اللجنة الوطنية للطعن.
�ـــكـن رئـــيس الــــغـــرفـــة الــــوطـــنـــيــــة حملـــافـــظـي الـــبـــيع
بــاHـزايــدةt في حــالــة رفع الــطـعنt أن يــعــY ¡ـثـال له أمـام

اللجنة الوطنية للطعن.

اHاداHادّة ة 71 :   :  يعY وزير الـعدلt حافظ األختامt موظفا
يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن.

اHـاداHـادّة ة 72 :  :  جتــتـمع الــلـجــنـة الــوطـنــيـة لـلــطـعـنt بـنـاء
tعــلى اســتــدعــاء من رئــيــســهــا أو بــطــلب مـن وزيــر الــعـدل
حــافظ األخــتــامt وعــنــد االقــتـــضــاءt بــنــاء عــلى اقــتــراح من

رئيس الغرفة الوطنية حملافظي البيع باHزايدة.
وال يجـوز لهـا البت في الـقـضيـة دون االستـماع إلى
مـــحــــافظ الــــبــــيع بــــاHـــزايــــدة اHــــعـــنـي أو بـــعــــد اســــتـــدعــــائه

للحضور قانونا وعدم امتثاله.             
يـــــجب أن يـــــســـــتـــــدعى مـــــحـــــافـظ الــــبـــــيـع بـــــاHـــــزايــــدة
لـلـحـضور لـهـذا الـغـرض من طـرف الـرئـيسt قـبل الـتاريخ
tعــلى األقل tـثــوله خـمــسـة عــشـر(15) يــومــا كــامــلـةH YـعــHا
بـــرســـالــة مـــضــمـــونـــة مع إشــعـــار بـــاالســتالم أو عـن طــريق

محضر قضائي.
ويجوز حملافظ الـبيع باHزايدة اHعني االستعانة في

ذلك �حافظ بيع باHزايدة أو محام يختاره.

اHاداHادّة ة 73 :  :  تفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة
سريةt بأغلبية عدد األصوات وبقرار مسبب.

في حـــالــة تـــعـــادل األصــواتt يـــكــون صـــوت الـــرئــيس
مرجحا.

غــيـر أنـه ال �ـكن إصــدار عـقــوبــة الـعــزل إالّ بـأغــلـبــيـة
ثلثي (3/2) األعضاء اHكونY للجنة.

يتم النطق بالقرار في جلسة علنية.

اHـاداHـادّة ة 74 :  :  تــبـلّغ قـرارات الــلـجـنـة الــوطـنـيــة لـلـطـعن
فـي حــالـــة تـــقـــد¦ طـــعن عـن طـــريق رســـالـــة مـــضــمـــونـــة مع
tحــــافـظ األخــــتــــام tإشــــعــــار بـــــاالســــتـالم إلى وزيـــــر الــــعـــــدل
ورئـيس الـغرفـة الـوطـنـيـة حملافـظي الـبـيع بـاHـزايدة وإلى
tـعـنيHـزايــدة اHالـنــائب الـعــام اخملـتص ومـحــافظ الـبــيع بـا
ويـتم إعالم الــغــرفـة الــوطـنــيـة والــغـرفــة اجلـهــويـة اHــعـنــيـة

بذلك.

يـجـوز الطـعن في قـرارات الـلجـنـة الوطـنـية لـلـطعن
أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع اHعمول به.

ال يـكــون لــهـذا الــطــعن أثــر مـوقف لــتــنـفــيــذ قـرارات
اللجنة الوطنية للطعن.

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHـاداHـادّة ة 75 :  :  بــغض الــنـظــر عن أحـكــام اHـادة 8 من هـذا
الــقـانــونt تـنــظم وزارة الـعــدل مـســابـقـة واحــدة لاللــتـحـاق
�ــهــنــة مـحــافظ الــبــيع بــاHــزايــدة بــعـد اســتــشــارة الــغــرفـة

الوطنية حملافظي البيع باHزايدة.

يتابع الناجحـون في هذه اHسابقة تدريـبا تطبيقيا
بـأحـد مـكــاتب مـحـافــظي الـبـيع بــاHـزايـدة مــدته تـسـعـة (9)

أشهر.

اHــــاداHــــادّة ة 76 :  :  تــــواصـل اجملــــالس الــــتــــأديـــبــــيــــة اHــــنــــشـــأة
�ـوجب األمر رقم 96-02 اHـؤرخ في 19 شعـبـان عام 1416
اHــوافق 10 يـــنــايــر ســنــة 1996 واHــتــضــمـن تــنــظــيم مــهــنــة
مـحــافظ الـبـيـع بـاHـزايــدةt الـفـصل فـي اHـلـفــات الـتـأديــبـيـة
احملــالــة عــلــيــهــا إلى غــايــة تـــنــصــيب الــهــيــئــات الــتــأديــبــيــة

اHنصوص عليها في هذا القانون.

اHــــاداHــــادّة ة 77 : :  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهــــذا
الــقـانـونt ال سـيـمــا أحـكـام األمـر رقم 96-02 اHـؤرخ في 19
شعـبـان عام 1416 اHوافق 10 ينـاير سـنة 1996 واHـتضمن

تنظيم مهنة محافظ البيع باHزايدة.

تـــبـــقى الـــنــصـــوص الـــتـــطـــبـــيــقـــيـــة لألمـــر رقم 02-96
اHـؤرخ في 19 شـعــبــان عـام 1416 اHـوافق 10 يــنــايــر ســنـة
1996 واHــــذكـــور أعـالهt ســـاريــــة اHــــفـــعــــول إلى حــــY نــــشـــر

الـنـــصــوص الـتـطـبـــيـقــيــة لـهــذا الـقـــانـونt باســتــثــنـاء
ما يتعارض منها مع أحكامه.

اHاداHادّة ة 78 :  : يـنشر هـذا القانـون في اجلريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 29 شـــوّال عـــام 1437 اHــــوافق 3
غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقم قـانـون رقم 16-08 مـؤرخ في  مـؤرخ في 29 شـو شـوّال عـام ال عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
3 غشت سنة  غشت سنة t2016 يتضمن تـسوية اHيزانـية لسنةt يتضمن تـسوية اHيزانـية لسنة

.2013

ــــــــــــــــــــــــــــــ
tإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بــنـــاء عــلى الــدســـتــورt ال ســيـــمــا اHــواد  136  و138
tو140 و144 و179 و181 منه
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 80-04 اHــــؤرخ في 14
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1400 اHـــوافق أول مـــارس ســـنـــة 1980
واHـــتـــعـــلـق �ـــمـــارســـة وظـــيـــفـــة اHـــراقـــبـــة من قـــبل اجملـــلس

tالشعبي الوطني
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

tتممHعدل واHا tاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

tتممHعدل واHا tباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

tتممHعدل واHا tاحملاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

  tتممHعدل واHا tتعلق باحملروقاتHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اHــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اHوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واHـتضمن

t2013 الية  لسنةHقانون ا
tوبعد استشارة مجلس احملاسبة -

  tوبعد رأي مجلس الدولة -
tانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  قــــــدر مـــــبــــــلـغ اإليـــــرادات واحلــــــواصل
واHـداخــيل اHـطــبـقـة عــلى الـنــفـقـات الــنـهـائــيـة لــلـمـيــزانـيـة
الـعامـة لـلـدولـة اHسـجـلـة إلى غـاية 31 ديـسـمبـر سـنة 2013
بـثالثة آالف وثـما»ـائة وتـسعـY ملـيارا وثـما»ائـة وثالثة
عشـر مليونا وتـسعمائة وخمـسة وتسعY ألفـا وتسعمائة
وثــمــانــيـة وتــســعــY ديــنــارا وخــمــسـة وثــمــانــY ســنــتــيــمـا
(3.890.813.995.998,85 دج) طـــــــبــــــقـــــــا لـــــــلـــــــتــــــوزيـعt حـــــــسب
طـبيعتـهاt الوارد في  اجلدول " أ" من قـانون اHاليـة لسنة

.2013

اHاداHادّة ة 2 :  : حددت الـنتائج الـنهائـية لنـفقات اHـيزانية
الــعـامــة لــلــدولــة لــســنـة 2013 �ــبــلغ ســتــة آالف وســتــمــائـة
وتـسـعـة وأربـعـY مـلــيـارا ومـائـة وثالثـة وثـمـانـY مـلـيـونـا
ومـائة وأربعـة آالف ومائة وسـبعة وثالثـY دينارا وواحد
وخــــمــــســـY ســــنــــتــــيــــمـــا (6.649.183.104.137,51 دج) حـــــيث

يخصص منه : 
* أربــــعــــة آالف ومـــائــــة وســـتــــة وخــــمـــســــون مـــلــــيـــارا
وثالثــمـائـة وثـالثـة وخـمــسـون مـلــيـونــا وأربـعـمــائـة وثالثـة

وخـــمــســـون ألـــفـــا وخــمـــســـمــائـــة وواحـــد وعــشـــرون ديـــنــارا
وواحـــد وثــــمـــانـــون ســـنــــتـــيـــمـــا (4.156.353.453.521,81 دج)
لنـفقات التـسييـر موزعة حسب الـوزارات طبقـا للجدول

t2013 الية لسنةHب" من قانون ا"
* ألــــفــــان وثـالثــــمــــائــــة وســــتـــــة وخــــمــــســــون مــــلــــيــــارا
وسـتـمائـة وواحـد وسـبـعـون مـلـيونـا ومـائـة وسـبـعـون ألـفا
وثـمـا»ـائـة وخـمــسـون ديـنـارا واثـنـان وأربــعـون سـنـتـيـمـا
(2.356.671.170.850,42 دج) لنـفقـات التـجهـيز (مـساهـمات
نهـائـيـة) مـوزعة حـسب الـقـطـاعـات طبـقـا لـلـجدول "ج" من

t2013 الية لسنةHقانون ا
* مـــائــة وســـتـــة وثالثــون مـــلـــيــارا ومـــائـــة وثــمـــانـــيــة
وخـــمــســون مــلــيــونــا وأربــعــمــائــة وتــســعــة وســبــعــون ألــفــا
وسـبـعـمـائـة وخــمـسـة وسـتـون ديـنــارا وثـمـانـيـة وعـشـرون
سنتيما (136.158.479.765,28 دج) للنفقات غير اHتوقعة.

اHــاداHــادّة ة 3 : : بـــلغ الـــعـــجـــز الــنـــهـــائي اخلـــاص بـــعــمـــلـــيــات
اHـيـزانيـة لسـنة 2013 واخملـصص Hتـاح ومكـشوف اخلـزينة
ألـفـY وسـبــعـمـائـة وثـمـانــيـة وخـمـسـY مـلــيـارا وثالثـمـائـة
وتــســـعــة وســـتــY مــلـــيــونـــا ومــائـــة وثــمـــانــيـــة آالف ومــائــة
وثــــمـــانــــيــــة وثالثــــY ديـــنــــارا وســـتــــة وســــتـــY ســــنــــتـــيــــمـــا

(2.758.369.108.138,66 دج). 

اHاداHادّة ة 4 : : تخصص فوائـد احلسابات اخلاصة للخزينة
اHـصـفــاة أو اHـقـفـلــة اHـسـجــلـة إلى غـايـة 31 ديــسـمـبــر سـنـة
Y2013 الـــتـي تــقـــدر �ـــبـــلغ ثالثـــة آالف وثالثـــمـــائـــة واثـــنــ

وتـــســعــY مـــلــيـــارا وثــمــا»ـــائــة وثالثـــة وســبـــعــY مــلـــيــونــا
وأربـعمائة وثالثة وثـالثY ألفا وأربعـمائة وثمـانية عشر
ديـــــــــــــــنـــــــــــــارا وواحـــــــــــــــد وأربـــــــــــــعـــــــــــــــY ســـــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــمــــــــــــا
(3.392.873.433.418,41 دج) حلـــــســــــاب مـــــتـــــاح ومــــــكـــــشـــــوف

اخلزينة.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تـــخــصـص األربــاح الـــنـــاجـــمــة عـن تــســـيـــيــر
عـمـليـات دين الـدولة اHـسـجلـة إلى غـاية 31 ديـسـمبـر سـنة
2013 الــتي تـــقــدر �ــبــلـغ مـــلــيــارين وثالثــمـــائــة وثــمــانــيــة

وخمـسY مـليـونا ومائـة وخمـسة وسـبعـY ألفـا وثمـا»ائة
وســـبـــعـــة وعـــشــريـن ديـــنـــارا وثالثـــة وعـــشـــرين ســـنـــتـــيـــمــا

(2.358.175.827,23 دج) حلساب متاح ومكشوف اخلزينة.

6 :  : بلـغت الـتغـيّـرات الصـافـية اخملـصـصة Hـتاح اHاداHادّة ة 
ومكشوف اخلزينة للسنة اHالية 2013 :

* تــسـعــمــائـة وأربــعــة وسـبــعــY مــلـيــارا وتــسـعــمــائـة
وتـسعـة وسـبـعـY مـليـونـا وثالثـة وسـبـعـY ألفـا وسـتـمـائة
وأحــــــــــد عــــــــــشــــــــر ديــــــــنــــــــارا وخــــــــمــــــــســــــــة ســــــــنــــــــتــــــــيــــــــمـــــــات
(974.979.073.611,05 دج) فـيـمـا يـتــعـلق بـالـتـغــيّـر الـسـلـبي

 tالصافي ألرصدة احلسابات اخلاصة للخزينة
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* مائـة وواحـدا وأربـعـY مـلـيـارا وخـمـسـمـائـة وسـتة
وسـبعـY ملـيـونا وخـمسـمـائة وخـمسـة وسـتY ألـفا ومـائة
وثـــمـــانــــيـــة وســـتـــY ديـــنــــارا واثـــنـــY وثالثـــY ســــنـــتـــيـــمـــا
(141.576.565.168,32 دج) فـيـمـا يـتــعـلق بـالـتـغــيّـر الـسـلـبي

الصافي ألرصدة حسابات االقتراض.

* مائة وثمانيـة وأربعY مليونا وتـسعمائة وسبعة
وعـشريـن ألفـا وسـتـة دنـانـير وثـمـانـيـة وأربـعY سـنـتـيـما
(148.927.006,48 دج) فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـق بــالـــتـــغـــيّـــر الـــصـــافي

اإليجابي ألرصدة حسابات اHساهمة.

7 :  : يــــحـــدد الـــعـــجــــز اإلجـــمـــالي حلــــســـاب مـــتـــاح اHــاداHــادّة ة 
ومــكـشـوف اخلـزيــنـة لـسـنـة 2013 �ــبـلغ أربـعـمــائـة وتـسـعـة
وسـبــعـY مــلـيـارا وخــمـســمـائــة وأربـعــة وأربـعــY مـلــيـونـا
ومـائـتY وعـشـرة آالف وسـتمـائـة وخمـسـة وستـY ديـنارا

وواحد وتسعY سنتيما (479.544.210.665,91 دج).
اHاداHادّة ة 8 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 29 شـــوّال عـــام 1437 اHــــوافق 3

غشت سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اإليرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة اإليرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2013
اجلدول "أ"اجلدول "أ"

الفارقالفارقإيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية اإلجنازاإلجناز
بـ بـ %

اإلجنازاتاإلجنازات تقديرات قانونتقديرات قانون
اHالية اHالية 

بـ بـ % بالقيمة بالقيمة

823.022.577.774,17

62.518.344.316,91

734.413.258.413,01

442.425.864.193,78

3.458.303.956,65

404.330.613.474,46

2.027.743.097.935,20

38.266.681.962,77

44.208.296.103,42

20.714.730,00

82.495.692.796,19

-8,86

26,56

13,13

36,47

130,55

77,10

10,72

91,33

-29,49

0,00

-0,25

-79.977.422.225,83

13.118.344.316,91

85.213.258.413,01

118.225.864.193,78

1.958.303.956,65

176.030.613.474,46

196.343.097.935,20

18.266.681.962,77

-18.491.703.896,58

20.714.730,00

-204. 307.203,81

91,14

126,56

113,13

136,47

230,55

177,10

110,72

191,33

70,51

00,00

99,75

903.000.000.000,00

49.400.000.000,00

649.200.000.000,00

324.200.000.000,00

1.500.000.000,00

228.300.000.000,00

1.831.400.000.000,00

20.000.000.000,00

62.700.000.000,00

-

82.700.000.000,00

1. اHوارد العادية. اHوارد العادية

1. 1  اإليرادات اجلبائية اإليرادات اجلبائية

001-201. حــــاصل الـــــضــــرائب
اHباشرة 

002-201. حـــاصل الـــتـــســـجـــيل
والطابع

003 -201. حــــاصل الــــضـــرائب
اخملتلفة على األعمال

(مـــنـــهـــا الــرسـم عــلـى الــقـــيـــمــة
اHـــضــــافـــة عـــلـى  اHـــنــــتـــوجـــات

اHستوردة)

004-201. حــــاصل الـــــضــــرائب
غير اHباشرة

005-201. حاصل اجلمارك 

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1)

 1- 2.  اإليرادات العادية  اإليرادات العادية

006-201. حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصــــل دخـــل
األمالك الوطنية

007-201. احلــواصـل اخملــتـــلـــفــة
للميزانية

008-201. اإليرادات النظامية

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (2)

بالدينار (دج)بالدينار (دج)



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 29 شو شوّال عام ال عام  1437 هـ هـ
3 غشت سنة  غشت سنة 2016 م

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)
بالدينار (دج)بالدينار (دج)

الفارقالفارقإيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية اإلجنازاإلجناز
بـ بـ %

اإلجنازاتاإلجنازات تقديرات قانونتقديرات قانون
اHالية اHالية 

بـ بـ % بالقيمة بالقيمة

164.675.205.267,46

164.675.205.267,46

2.274.913.995.998,85

1.615.900.000.000,00

3.890.813.995.998,85

-43,22

-43,22

3,21

-

1,85

-125.324.794.732,54

-125.324.794.732,54

70.813.995.998,85

-

70.813.995.998,85

56,78

56,78

103,21

100

101,85

290.000.000.000,00

290.000.000.000,00

2.204.100.000.000,00

1.615.900.000.000,00

3.820.000.000.000,00

 1- 3. إيرادات أخرى إيرادات أخرى

اإليرادات األخرى

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العاديةمجموع اHوارد العادية

2. اجلباية البتروليةاجلباية البترولية

011-201. اجلباية البترولية

اجملموع العام لإليراداتاجملموع العام لإليرادات

توزيع االعتمادات واالستهالكات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات واالستهالكات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2013  حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية
اجلدول "ب"اجلدول "ب"

بالدينار (دج)بالدينار (دج)

الفوارقالفوارق
بالقيمةبالقيمة

ب اHستهلكة  اHستهلكة 
نس

ب
نس

الك
ته
الس

ا
الك

ته
الس

ا

اHراجعةاHراجعة قانون اHاليةقانون اHالية
لسنةلسنة 2013

الوزاراتالوزارات
اعتمادات سنة اعتمادات سنة 2013

رئاسة اجلمهورية
مصالح الوزير األول

الدفاع الوطني
الداخلية واجلماعات احمللية

الشؤون اخلارجية
العدل
اHالية

الطاقة واHناجم
اHوارد اHائية

الشؤون الدينية واألوقاف
اجملاهدين

التهيئة العمرانية والبيئة
النقل

التربية الوطنية

9.305.494.000,00

3.363.645.000,00

825.860.800.000,00

566.450.318.000,00

30.383.812.000,00

68.308.083.000,00

81.376.609.000,00

36.273.458.000,00

41.056.640.000,00

23.302.271.000,00

221.050.281.000,00

2.711.530.000,00

20.022.340.000,00

628.664.041.000,00

9.507.036.000,00

2.759.493.000,00

811.860.800.000,00

523.659.750.000,00

31.395.160.000,00

71.315.929.000,00

84.878.619.000,00

36.710.326.000,00

41.135.250.000,00

26.644.325.000,00

236.043.439.000,00

2.956.437.000,00

20.259.414.000,00

695.666.173.000,00

6.719.044.548,70

2.434.742.701,41

806.509.201.188,96

469.675.506.632,37

28.857.439.016,01

64.305.077.645,67

68.879.167.724,75

31.299.101.243,23

37.686.039.855,79

25.557.187.357,63

257.697.852.289,97

2.183.102.335,55

13.435.257.611,62

670.876.495.245,37

2.787.991.451,30

324.750.298,59

5.351.598.811,04

53.984.243.367,63

2.537.720.983,99

7.010.851.354,33

15.999.451.275,25

5.411.224.756,77

3.449.210.144,21

1.087.137.642,37

-21.654.413.289,97

773.334.664,45

6.824.156.388,38

24.789.677.754,63

70,67

88,23

99,34

89,69

91,92

90,17

81,15

85,26

91,61

95,92

109,17

73,84

66,32

96,44



29 شو شوّال عام ال عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1646
3 غشت سنة  غشت سنة 2016 م

اجلدول "ب" (تابع)اجلدول "ب" (تابع)
بالدينار (دج)بالدينار (دج)

الفالحة والتنمية الريفية

األشغال العمومية

التضامن الوطني واألسرة

الثقافة

التجارة

الــتـــعــلــيـم الــعــالـي والــبــحث
العلمي

العالقات مع البرHان

YهنيHالتكوين والتعليم ا

السكن والعمران

الـــــــــعــــــــــمـل والـــــــــتــــــــــشـــــــــغــــــــــيل
والضمان االجتماعي

الــصــحــة والــسـكــان وإصالح
اHستشفيات

الـــــســــــيــــــاحـــــة والــــــصـــــنــــــاعـــــة
التقليدية

الشباب والرياضة 

الـــــصـــــنــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــات
الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطــة

وترقية االستثمار

الـــبــــريـــد وتـــكـــنــــولـــوجـــيـــات
اإلعالم واالتصال 

الـــصـــيــد الـــبــحـــري واHــوارد
الصيدية

االتصال

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

التكاليف اHشتركةالتكاليف اHشتركة

اجملموع العاماجملموع العام

215.686.294.000,00

9.923.617.000,00

154.122.325.000,00

21.604.452.000,00

23.114.603.000,00

264.582.513.000,00

269.375.000,00

47.635.070.000,00

15.513.582.000,00

276.503.735.000,00

306.925.642.000,00

2.710.849.000,00

34.352.001.000,00

4.149.500.000,00

3.308.384.000,00

2.230.922.000,00

11.813.725.000,00

3.952.575.911.000,00

383.038.573.000,00

4.335.614.484.000,00

222.372.994.000,00

11.175.483.000,00

154.655.131.000,00

22.991.788.000,00

24.453.982.000,00

264.582.513.000,00

278.017.000,00

48.049.461.000,00

18.077.088.000,00

277.849.004.000,00

363.088.360.000,00

3.151.810.000,00

39.774.547.000,00

4.561.095.000,00

3.546.457.000,00

2.386.056.000,00

25.006.463.000,00

4.080.792.400.000,00

254.822.084.000,00

4.335.614.484.000,00

217.348.709.375,60

8.453.817.450,09

152.283.921.538,03

20.953.617.040,19

21.755.181.330,52

264.042.637.257,70

210.158.687,88

46.848.231.688,47

15.251.751.964,64

275.835.991.748,30

362.327.747.065,27

2.630.497.225,61

35.778.708.955,96

3.524.068.851,08

2.978.559.035,02

2.042.101.366,09

24.922.351.225,08

3.943.303.267.202,56

213.050.186.319,25

4.156.353.453.521,81

5.024.284.624,40

2.721.665.549,91

2.371.209.461,97

2.038.170.959,81

2.698.800.669,48

539.875.742,30

67.858.312,12

1.201.229.311,53

2.825.336.035,36

2.013.012.251,70

760.612.934,73

521.312.774,39

3.995.838.044,04

1.037.026.148,92

567.897.964,98

343.954.633,91

84.111.774,92

137.489.132.797,44

41.771.897.680,75

179.261.030.478,19

الفوارقالفوارق
بالقيمةبالقيمة

ب اHستهلكة  اHستهلكة 
نس

ب
نس

الك
ته
الس

ا
الك

ته
الس

ا

اHراجعةاHراجعة قانون اHاليةقانون اHالية
لسنةلسنة 2013

الوزاراتالوزارات
اعتمادات سنة اعتمادات سنة 2013

97,74

75,65

98,47

91,14

88,96

99,80

75,59

97,50

84,37

99,28

99,79

83,46

89,95

77,26

83,99

85,58

99,66

96,63

83,61

95,87



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 29 شو شوّال عام ال عام  1437 هـ هـ
3 غشت سنة  غشت سنة 2016 م

توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2013 حسب القطاعات حسب القطاعات
اجلدول "ج"اجلدول "ج"

بالدينار (دج)بالدينار (دج)

الصناعة

الفالحة والري

دعم اخلدمات اHنتجة

اHـــــــــنــــــــــشـــــــــآت الـــــــــقــــــــــاعـــــــــديـــــــــة
االقتصادية واإلدارية

التربية والتكوين

اHـــــــــنــــــــــشـــــــــآت الـــــــــقــــــــــاعـــــــــديـــــــــة
االجتماعية والثقافية

دعم احلصول على السكن

مواضيع مختلفة

اخملططات البلدية للتنمية

اجملموع الفرعي لالستثماراجملموع الفرعي لالستثمار

دعم الـــــنـــــشـــــاط االقـــــتـــــصـــــادي
(تـــخـــصـــيـــصـــات حلـــســـابــات
الـــــــتـــــــخــــــــصـــــــيص اخلـــــــاصـــــــة

وتخفيض نسبة الفوائد)

الـبــرامج الـتـكــمـيــلـيـة لــفـائـدة
الواليات

احــــتــــيــــاطـي لــــنــــفــــقــــات غــــيــــر
متوقعة 

اجملــمــوع الــفــرعي لــلـعــمــلــيـاتاجملــمــوع الــفــرعي لــلـعــمــلــيـات
برأس اHالبرأس اHال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

القطاعاتالقطاعات

3.050.000.000,00

129.613.000.000,00

22.286.060.000,00

713.925.100.000,00

273.134.000.000,00

235.901.000.000,00

194.070.000.000,00

200.000.000.000,00

40.000.000.000,00

1.811.979.160.000,00

605.727.500.000,00

51.500.000.000,00

75.000.000.000,00

732.227.500.000,00

2.544.206.660.000,00

االعتماداتاالعتمادات
اHصادق عليها اHصادق عليها 

3.050.000.000,00

144.912.000.000,00

35.416.660.000,00

578.849.106.000,00

211.483.000.000,00

167.793.625.000,00

166.053.900.000,00

200.749.500.000,00

92.947.250.000,00

1.601.255.041.000,00

942.951.575.000,00

-

44.000,00

942.951.619.000,00

2.544.206.660.000,00

االعتماداتاالعتمادات
اHراجعةاHراجعة

قانون اHاليةقانون اHالية

129.000.000,00

144.157.617.000,00

27.907.345.000,00

573.313.745.886,35

206.578.625.000,00

166.635.809.300,94

152.600.972.000,00

188.311.590.113,65

89.440.633.549,48

1.549.075.337.850,42

807.595.833.000,00

-

-

807.595.833.000,00

2.356.671.170.850,42

االعتماداتاالعتمادات
 اHعبأة لسنة اHعبأة لسنة

2013

2.921.000.000,00

754.383.000,00

7.509.315.000,00

5.535.360.113,65

4.904.375.000,00

1.157.815.699,06

13.452.928.000,00

12.437.909.886,35

3.506.616.450,52

52.179.703.149,58

135.355.742.000,00

-

44.000,00

135.355.786.000,00

187.535.489.149,58

95,77

0,52

21,20

0,96

2,32

0,69

8,10

6,20

3,77

3,26

14,35

-

100,00

14,35

7,37

فوارق االعتماداتفوارق االعتمادات

بـ بـ %بالقيمةبالقيمة



29 شو شوّال عام ال عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1846
3 غشت سنة  غشت سنة 2016 م

قـانـون رقم قـانـون رقم 16-09 مـؤرخ في  مـؤرخ في 29 شـو شـوّال عـام ال عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
3 غشت سنة  غشت سنة t2016 يتعلق بترقية االستثمار.t يتعلق بترقية االستثمار.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية
- بنـاء عـلى الدسـتورt ال سـيمـا اHواد 43 و136 و138

tو140 و144 منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 tتممHعدل واHا tدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتممHعدل واHا tتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

 tتممHعدل واHا tتعلق بتطوير االستثمارHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-04 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHــتــعــلق بــتــنــظــيم اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديـة

tتممHعدل واHا tوتسييرها وخوصصتها
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

tتممHعدل واHا tبالنقد والقرض
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 08-04 اHــــــــؤرخ في أول
رمـضان عام 1429 اHـوافق أول سبـتمـبر سـنة 2008  الذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح االمــتـــيـــاز عـــلى األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واHوجـهة إلجنـاز مشاريع

tتممHعدل واHا tاستثمارية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

 tدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ـــقــــتـــضـى الـــقــــانـــون رقم 11-10 اHـــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

 tبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمن

t2014 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

t2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
tوبعد رأي مجلس الدولة -
tانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه  : يصدر القانون اآلتي نصه  : 

الفصـل األول الفصـل األول 
مجـال التطبيـقمجـال التطبيـق

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــهـــــدف هــــذا الــــقــــانــــون إلـى حتــــديـــد
الــــنـــــظــــــام اHــــطـــــبق عـــــلى االســـــتــــثـــــمـــــــارات الــــوطـــــنــــيــــــة
واألجـنـبيــة اHـنجــزة فـــي الـنشـاطـات االقتـصـادية إلنـتاج

السلع واخلدمات.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــقـــصــــد بــــاالســـتــــثــــمـــارt فـي مـــفــــهــــوم هـــذا
القانونt ما يأتي : 

1. اقــــتـــــنــــاء أصـــــول تــــنـــــدرج في إطـــــار اســــتـــــحــــداث
نـــشــاطــات جــديـــدةt وتــوســيع قـــدرات اإلنــتــاج و/أو إعــادة

tالتأهيل
2. اHساهمات في رأسمال شركة. 

اHـاداHـادّة ة 3 : : تـنــجـز االســتـثــمـارات اHــذكـورة في أحــكـام
هــذا الــقـــانــون في ظل احـــتــرام الــقــوانـــY والــتــنـــظــيــمــات
tــتــعــلـقــة بــحــمــايــة الــبــيــئـةHال ســيــمــا تــلك ا tــعـمــول بــهــاHا
وبــالــنـشــاطــات واHــهن اHــقــنــنــةt وبــصــفــة عــامــة �ــمــارسـة

النشاطات االقتصادية.

4 :  : تــخــضع االســتــثــمــارات قــبل إجنــازهــاt من اHـاداHـادّة ة 
tقررة في أحكـام هذا القانونHـزايا اHأجل االستفادة من ا
لــلـتــســجـيل لــدى الـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـطــويـر االســتـثــمـار

اHذكورة في اHادة 26 أدناه.
حتــدد كــيــفــيــات تــســجــيـل االســتــثــمــارات عن طــريق

التنظيم.

الـفصـل الثانيالـفصـل الثاني
اHــزايــااHــزايــا

القسـم األولالقسـم األول
أحـكـام عـامـةأحـكـام عـامـة

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 :  : تــــــســـــــتــــــفـــــــيــــــد مـن أحــــــكـــــــام هــــــذا الــــــفـــــــصل
استـثمـارات اإلنشـاء وتوسـيع قدرات اإلنـتاج و/أو إعادة
الـتأهـيل اHـتعـلـقة بـالنـشـاطات والـسـلع التي لـيـست محل

استثناء من اHزايا.
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حتدد قوائم النشـاطات والسلع واخلدمات اHستثناة
من اHــــــزايــــــاt الــــــتـي تــــــدعـى في صــــــلـب الــــــنـص "الــــــقــــــوائم

السلبية"t عن طريق التنظيم.

tفي حــالـة ¡ـارسـة نـشـاط مـخـتـلط أو عـدة نـشـاطات
ال تـمنـح اHزايـا اHـقـررة في هذا الـقـانـون إال لـتلك الـقـابـلة
لالســتـفــادة من اHــزايــا. ولــهــذا الــغـرضt �ــسك اHــســتــفــيـد
مــحــاســبــة تــفــصل األرقــام اHــوافــقــة لــلــنــشــاطــات الــقــابــلـة

لالستفادة من هذه اHزايا.

حتـــدد أنـــواع االســـتـــثـــمـــارات اHــــذكـــورة في الـــفـــقـــرة
األولى أعالهt وكـيـفـيـات تطـبـيق اHـزايـا عـلى اسـتـثـمارات
تـوسيـع قدرات اإلنـتـاج و/أو إعـادة الـتـأهـيلt وكـذا سقف
اHبالغ اHشترطـة لالستثمارات غير استثمارات اإلنشاء

للحصول على اHزاياt عن طريق التنظيم. 

tادة 2 أعالهHفي مـفهوم ا tادّة ة 6 : : تعد اسـتثماراتHاداHا
وتـكـون قـابـلـة لالسـتـفـادة من اHـزايـاt الـسـلع �ـا فـيهـا تـلك
اجملـددة الــتي تــشــكل حــصــصــا عـيــنــيــة خــارجــيـة تــدخل في

إطار عمليات نقل النشاطات من اخلارج. 

تعـفى السـلع اHـذكورة في الـفـقرة األولى أعالهt عـند
Yمن إجــراءات الـــتــجــارة اخلـــارجــيــة والـــتــوطــ tاجلــمـــركــة

البنكي.

tـزايـاHكــمـا تـعـد اسـتـثـمـارات قـابــلـة لالسـتـفـادة من ا
السلع التي تـكون موضوع رفع خيـار شراء اHستأجر في
إطــــار االعـــتـــمـــاد اإليــــجـــاري الـــدوليt بــــشـــرط إدخـــال هـــذه

السلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـتـضــمن اHـزايـا اHـنـصــوص عـلـيـهـا في هـذا
القانون : 

- اHـــزايـــا اHـــشـــتـــركــة لـــكـل االســتـــثـــمـــارات الـــقـــابـــلــة
tلالستفادة

- اHزايـا اإلضـافيـة لـفائـدة الـنشـاطـات ذات االمتـياز
tناصب الشغلH نشئةHو/أو ا

- اHــزايــا االسـتــثــنـائــيــة لـفــائــدة االسـتــثــمـارات ذات
األهمية اخلاصة لالقتصاد الوطني. 

8 :  : بـغـض الــنـظــر عـن أحـكــام األمــر رقم 04-08 اHـاداHـادّة ة 
اHـؤرخ في أول رمـضـان عـام 1429 اHـوافق  أول سـبـتـمـبر
ســنــة t2008 اHــعـــدل واHــتــمـم واHــذكــور أعـاله ومع مــراعــاة
األحــكـام اخلـاصـة اHــطـبـقــة عـلى االسـتــثـمـارات اHـبــيـنـة في
اHـادتY 14 و17 أدنــاهt تـســتــفـيــد االسـتــثــمـارات اHــسـجــلـة

طـــبــــقـــا ألحــــكـــام اHـــادة 4 أعاله غــــيــــر الـــواردة فـي الـــقــــوائم
السـلـبـيةt بـقـوة الـقانـون وبـصـفـة آليـةt من مـزايـا اإلجناز

اHنصوص عليها في هذا القانون.

يـجـســد الـتـسـجـيل بـشـهـادة تـسـلّم عـلى الـفـورt تـمـكن
اHــســتــثـمــر من احلــصــول عــلى اHــزايــا الـتـي له احلق فــيــهـا
لـدى كل اإلدارات والهـيئـات اHـعنـيةt طـبقـا ألحكـام اHادة 4

أعاله.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــخــضع االســتــهالك الــفـعــلي Hــزايــا اإلجنـاز
اHتعلق باالستثمار اHسجلH tا يأتي : 

t القيد في السجل التجاري -
tحيازة رقم التعريف اجلبائي -

- اخلضوع للنظام اجلبائي احلقيقي.

حتــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةt عــنـد احلـاجـةt عن
طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 10 : : تـــكـــون االســـتــفـــادة من مـــزايـــا االســـتــغالل
اHــنـصـوص عــلـيـهــا في هـذا الــقـانـونt عــلى أسـاس مــحـضـر
مــعــايــنــة الــشــروع في مــرحــلــة االســتـغـاللt تــعـدّه اHــصــالح

اجلبائية اخملتصة إقليمياt بناء على طلب اHستثمر.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 11 : : يـحق لــلـمـســتـثــمـر الـذي يــرى أنه قـد غـ°
من إدارة أو هــيــئــة مــكـلــفــة بــتــنــفــيـذ هــذا الــقــانــون بــشـأن
االســـتــفـــادة من اHـــزايــا أو كـــان مــوضـــوع إجـــراء ســحب أو
جتــريــد مـن احلــقــوق شــرع فــيه تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادة 34
أدنــاهt الـــطــعن أمــام جلــنــة حتـــدد تــشــكــيــلــتــهـــا وتــنــظــيــمــهــا
وســيـرهــا عن طـريق الــتـنــظـيمt وذلـك دون اHـسـاس بــحـقه

في اللجوء إلى اجلهة القضائية اخملتصة.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHـزايا اHشتركة لكل االستثمارات القابلة لالستفادةاHـزايا اHشتركة لكل االستثمارات القابلة لالستفادة

اHـاداHـادّة ة 12 :  : زيـادة عــلى الـتـحــفـيــزات اجلـبـائــيـة وشـبه
tنـصوص عـليـها في الـقانـون العامHاجلبـائيـة واجلمـركيـة ا
تـستـفيد االسـتثـمارات اHـعنـية بـاHزايـا واحملددة في اHادة

2 أعالهt ¡ا يأتي : 

1 -  بــعــنـوان مــرحــلــة اإلجنـاز : -  بــعــنـوان مــرحــلــة اإلجنـاز : كــمــا هـو مــذكــور في
اHادة 20 أدناهt من اHزايا اآلتية : 
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أ)  اإلعفاء من احلقـوق اجلمركيةt فيـما يخص السلع
tستوردة التي تدخل مباشرة في إجناز االستثمارHا

ب)  اإلعـفـاء من الـرسـم عـلى الـقـيـمـة اHـضـافـةt فـيـمـا
يـخـص الـســلع واخلــدمــات اHـســتــوردة أو اHـقــتــنــاة مـحــلــيـا

tالتي تدخل مباشرة في إجناز االستثمار

ج)  اإلعفـاء من دفع حق نـقل اHلـكـية بـعـوض والرسم
عـلى اإلشـهـار الـعـقـاري عن كل اHـقـتـنـيـات الـعـقـاريـة الـتي

tعنيHتتم في إطار االستثمار ا

د)  اإلعــــفـــــاء من حــــقــــوق الــــتـــــســــجــــيل والـــــرسم عــــلى
اإلشهـار العقـاري ومبالغ األمالك الـوطنيـة اHتضـمنة حق
االمــتـيــاز عــلى األمالك الــعـقــاريـة اHــبــنـيــة وغـيــر اHــبـنــيـة
اHـــوجــهـــة إلجنــاز اHـــشـــاريع االســتـــثــمـــاريـــةt وتــطـــبق هــذه

tمنوحHدة الدنيا حلق االمتياز اHزايا على اHا

هـ)   تـــــخــــفـــــيض بـــــنــــســـــبــــة 90 % من مــــبـــــلغ اإلتــــاوة
اإليـجارية الـسنويـة احملددة من قبل مـصالح أمالك الدولة

tخالل فترة إجناز االستثمار

و)  اإلعـــــفـــــاء Hـــــدة عـــــشـــــر (10) ســـــنـــــوات مـن الـــــرسم
الــعـقــاري عــلى اHــلــكـيــات الــعـقــاريــة الــتي تـدخـل في إطـار

tابتداء من تاريخ االقتناء tاالستثمار

ز)  اإلعـفاء من حقوق الـتسجـيل فيما يـخص العقود
التأسيسية للشركات والزيادات في رأس اHال.

2 -  بـــعـــنـــوان مـــرحــلـــة االســـتـــغالل :  -  بـــعـــنـــوان مـــرحــلـــة االســـتـــغالل :  بـــعـــد مـــعـــايـــنـــة
الـشــروع في مــرحـلــة االسـتــغالل بــنـاء عــلى مـحــضـر تــعـده
اHــصــالح اجلــبـــائــيــة بــطــلب مـن اHــســتــثــمــرH tــدة ثالث (3)

سنوات من اHزايا اآلتية : 

tأ)  اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات

tهنيHب)  اإلعفاء من الرسم على النشاط ا

ج)  تـــــخـــــفــــــيض بـــــنـــــســـــبـــــة 50 % من مــــــبـــــلغ اإلتـــــاوة
اإليــــجــــاريــــة الــــســـنــــويــــة احملــــددة مـن قــــبل مــــصــــالح أمالك

الدولة.

13 :  : تـــســـتـــفـــيـــد االســــتـــثـــمـــارات اHـــنـــجـــزة في اHــاداHــادّة ة 
اHــنــاطق احملــددة قــائــمــتــهـا عـن طـريـق الـتــنــظــيمt الــتــابــعـة
Hـناطق اجلـنوب والـهضـاب العـليـاt وكذا كل مـنطـقة أخرى
tتــتــطــلـب تــنــمـــيــتــهـا مــسـاهـمــة خـاصـة من قـبل الـدولـة

¡ا يأتي : 

1 -  بـــعـــنــوان مـــرحـــلـــة اإلجنــاز : -  بـــعـــنــوان مـــرحـــلـــة اإلجنــاز : زيـــادة عـــلى اHـــزايــا
اHـــذكــــورة في الـــفـــقـــرة األولىt الـــبـــنـــود : أt بt جt دt وt ز

من اHادة 12 أعالهt ¡ا يأتي : 

أ)  تـتـكـفل الـدولـة كـلـيا أو جـزئـيـاt بـنـفـقـات األشـغال
اHــــتــــعــــلـــقــــة بــــاHــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة الــــضــــروريــــة إلجنـــاز

االستثمارt وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة.

حتــدد كــيــفـيــات تــطــبــيق الــبـنــد (أ) أعالهt عـن طـريق
التنظيم.

ب)  التخفيض من مبلغ اإلتاوة اإليجارية السنوية
احملــــددة مـن قـــبـل مـــصــــالح أمـالك الــــدولـــةt بــــعــــنـــوان مــــنح
األراضـي عن طــــريق االمــــتــــيــــاز من أجـل إجنـــاز مــــشــــاريع

استثمارية : 
- بــالـديـنــار الـرمـزي لــلـمــتـر اHـربع (م2) خالل فـتـرة
عـشـر (10) سـنــواتt وتــرتـفـع بـعــد هـذه الــفــتـرة إلى 50 %
مـن مـــبــــلغ إتـــاوة أمـالك الـــدولــــة بـــالــــنـــســــبـــة لــــلـــمــــشـــاريع
tناطق التابعة لـلهضاب العلياHقـامة في اHاالستثمارية ا
وكـذا اHــنـاطق األخــرى الـتـي تـتــطـلب تــنـمــيـتــهـا مــسـاهــمـة

tخاصة من قبل الدولة
- بالـدينـار الرمـزي للـمتـر اHربع (م2) لفـتـرة خمس
عـشـرة (15) سـنـة وتــرتـفع بـعـد هــذه الـفـتـرة إلى 50 % من
مـــــبـــــلـغ إتـــــاوة أمالك الـــــدولـــــة بـــــالــــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــمـــــشـــــاريع

االستثمارية اHقامة في واليات اجلنوب الكبير.

2 - بـــــعــــــنــــــوان مـــــرحــــــلــــــة االســـــتــــــغالل : - بـــــعــــــنــــــوان مـــــرحــــــلــــــة االســـــتــــــغالل : مـن اHــــــزايـــــا
اHنـصـوص علـيـها في الـفـقرة t2 البـنـدان : أt ب  من اHادة
12 أعـالهH tـــــدة عـــــشــــر (10) ســـــنـــــواتt ابـــــتـــــداء من تـــــاريخ

الـــشــــروع في مــــرحــــلــــة االســـتــــغالل واحملــــددة في مــــحــــضـــر
اHــعـايــنــة الــذي تـعــده اHــصــالح اجلــبــائـيــةt بــنــاء عـلـى طـلب

اHستثمر.

tـــادة 8 أعالهH14 :  : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام ا اHــاداHــادّة ة 
يــخـضع مــنح اHـزايــا لـفــائـدة االســتـثــمـارات الـتـي يـسـاوي
t(5.000.000.000 دج) مبلغـها أو يفوق خمسـة ماليير دينار
للموافقة اHـسبقة من اجمللس الوطـني لالستثمار اHذكور
في اHـادة 18 من األمـر رقم 01-03 اHــؤرخ في أول جـمـادى
الـــثــانــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة t2001 اHــعــدل

واHتمم واHذكور أعاله.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

القسـم الثالثالقسـم الثالث
اHزايا اإلضافية لفائدة النشاطات ذات االمتيازاHزايا اإلضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز

و/أو و/أو اHنشئة Hناصب الشغلاHنشئة Hناصب الشغل

اHاداHادّة ة 15 : : ال تـلغـي اHزايـا احملددة في اHـادتY 12 و13
أعـالهt الــتـحــفــيــزات اجلــبــائــيــة واHـالــيــة اخلــاصــةt اHــنــشـأة
�ــــوجـب الــــتــــشــــريع اHــــعــــمــــول بـهt لــــفــــائــــدة الــــنــــشــــاطـــات
السياحية والنشاطات الصناعية والنشاطات الفالحية.
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tكـمــا ال يـؤدي وجــود عــدة مـزايــا من نـفـس الـطــبـيــعـة
ســواء تـلك اHــنـشـأة �ــوجب الـتـشــريع اHـعــمـول به أو تـلك
اHــنـصــوص عـلــيـهــا في هــذا الـقــانـونt إلى تــطـبــيـقــهـا مــعـا.
وفي هذه احلالةt يستفيد اHستثمر من التحفيز األفضل.

اHــاداHــادّة ة 16 :  : تـــرفع مــدة مـــزايـــا االســتـــغالل اHـــمــنـــوحــة
لـفائدة االستـثمارات اHـنجزة خارج اHـناطق اHذكورة في
اHــــــــادة 13 أعـالهt مـن ثالث (3) ســــــــنـــــــــوات إلى خـــــــــمس (5)
سنـوات عنـدما تـنشئ أكـثر مـن مائة (100) مـنصب شغل
دائـمt خالل الفتـرة اHـمتدة من تاريخ تسجيل االستثمار
إلى غايـة نهـاية السـنة األولى من مـرحلة االسـتغاللt على

األكثر. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

القسم الرابع القسم الرابع 
اHـزايـا االسـتـثـنــائـيـة لـفـائـدة االســتـثـمـارات ذات األهـمـيـةاHـزايـا االسـتـثـنــائـيـة لـفـائـدة االســتـثـمـارات ذات األهـمـيـة

اخلاصة لالقتصاد الوطنياخلاصة لالقتصاد الوطني

اHــــاداHــــادّة ة 17 : : تــــســــتــــفــــيــــد من اHــــزايــــا االســــتــــثــــنــــائــــيـــة
االســـتـــثـــمــــارات الـــتي تـــمـــثل أهــــمـــيـــة خـــاصـــة لالقـــتـــصـــاد
Yعدة علـى أساس اتفاقية متـفاوض عليها بHوا tالوطني

اHستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة.

تـبــرم الــوكــالـة هــذه االتــفـاقــيــة بــعـد مــوافــقــة اجملـلس
الوطني لالستثمار.

حتــدد مــعــايــيــر تــأهــيـل االســتــثــمــارات اHــذكــورة في
الفقرة األولى أعاله وكـذا محتوى وإجراءات معاجلة ملف
طـــلب االســـتـــفـــادة مـن اHـــزايـــا االســـتـــثـــنـــائـــيـــةt عن طـــريق

التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 18 :  : 1. �ـكن أن تـتـضـمن اHـزايـا االسـتـثـنـائـيـة
اHذكورة في اHادة 17 أعالهt ما يأتي : 

أ) - تمـديد مـدة مزايـا االستـغالل اHذكـورة في اHادة
tلفترة �كن أن تصل إلى عشر (10) سنوات t12 أعاله

ب) - مــــنح إعـــفـــاء أو تــــخـــفـــيض  طــــبـــقـــا لـــلــــتـــشـــريع
اHــعــمــول بـهt لــلــحــقـــوق اجلــمــركــيــة واجلـــبــائــيــة والــرســوم
وغــيـــرهــا من االقــتــطــاعــات األخــرى ذات الــطــابع اجلــبــائي
واإلعــــــانــــــات أو اHـــــســــــاعــــــدات أو الـــــدعـم اHــــــاليt وكــــــذا كل
التسهيالت التـي قد تمنحt بعنوان مرحلة اإلجنازt للمدة

اHتفق عليها حسب أحكام اHادة 20 أدناه. 

2. يـؤهل اجملـلس الـوطــني لالسـتـثـمـار Hـنح إعـفـاءات
tأو تـــخـــفـــيــضــات لـلـــحــقــوق أو الــضــرائـب أو الـرسـوم

�ــا في ذلـك الــرسـم عــلى الـــقــيـــمـــة اHــضـــافــة اHـــطــبـق عــلى
أســـعــار الــســلـع اHــنــتــجــة الـــتي تــدخل فـي إطــار األنــشــطــة
الـصـنـاعـيـة الـنـاشـئةt حـسـب الـكيـفـيـات احملـددة عن طـريق

التنظيمt وHدة ال تتجاوز خمس (5) سنوات.

tتــســتــفـيــد مـن نـظــام الــشــراء بــاإلعــفــاء من الــرسـوم
اHـواد واHـكـونات الـتي تـدخل في إنـتاج الـسـلع اHـستـفـيدة
من اإلعفـاء من الرسم عـلى القـيمـة اHضـافةt حسـب أحكام
الــفــقــرة أعالهt وذلك وفق الــكــيـفــيــات احملــددة في اHـادة 43

وما يليها من قانون الرسوم على رقم األعمال.

3. �ـــكن أن تـــكـــون مـــزايـــا اإلجنـــاز اHــقـــررة فـي هــذه
اHـــادةt بــعــد مــوافـــقــة اجملــلس الــوطـــني لالســتـــثــمــارt مــحل
YـكـلـفـHوا tـسـتـفــيـدHـسـتــثـمـر اHحتــويل لـلـمـتـعــاقـدين مع ا
بـإجناز االسـتـثـمار حلـسـاب هـذا األخيـرt حـسب الـكيـفـيات

والشروط احملددة عن طريق التنظيم.

يتم حتـديد مسـتوى وطـبيعـة اHزايا اHـقررة في هذه
اHادة على أساس شبكة تقييم حتدد عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 19 :  : تـضاف اHـزايـا اHـنـصوص عـلـيـهـا في اHادة
18 أعالهt إلى تلك التي �ـكن احلصول علـيها في اHواد 12

و13 و15 و16 أعالهt حسب الـشـروط اHنـصـوص علـيـها في
اHادة 8 أعاله.

الفصـل الثالث الفصـل الثالث 
أجلأجل اإلجناز اإلجناز

اHـاداHـادّة ة 20 :  : يـجـب أن تـنــجــز االسـتــثــمـارات اHــذكـورة
في اHـادتY األولى و2 أعالهt في أجل مـتـفـق علـيـه مـسـبـقا

مع الوكالة.

يـــبـــدأ ســــريـــان أجل اإلجنــــاز من تـــاريـخ الـــتـــســــجـــيل
اHــــنـــصــــوص عــــلـــيـه في اHـــادة 4 أعـالهt ويـــدوّن فـي شـــهـــادة

التسجيل اHذكورة في اHادة 8 أعاله.

�ـكن تـمـديـد هـذا األجل طــبـقـا لـلـكـيـفـيـات احملـددة عن
طريق التنظيم.

الفصـل الرابعالفصـل الرابع
الضمانات اHمنوحة لالستثماراتالضمانات اHمنوحة لالستثمارات

اHـاداHـادّة ة 21 :  : مع مــراعـاة أحــكـام االتــفـاقــيـات الــثـنــائـيـة
واجلـــهــويـــة واHــتـــعــددة األطــراف اHـــوقــعـــة من قــبـل الــدولــة
اجلـزائــريـةt يــتـلــقى األشـخــاص الـطــبـيــعـيــون واHـعــنـويـون
األجــانب مــعــامـلــة مــنـصــفــة وعـادلــةt فــيــمـا يــخص احلــقـوق

والواجبات اHرتبطة باستثماراتهم.
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اHـاداHـادّة ة 22 :  : ال تـسـري اآلثــار الـنـاجــمـة عن مــراجـعـة أو
إلـــغــــاء هـــذا الـــقــــانـــونt الــــتي قـــد تــــطـــرأ مـــســــتـــقـــبـالt عـــلى
االســتــثــمــار اHــنــجــز في إطــار هــذا الــقــانــونt إال إذا طــلب

اHستثمر ذلك صراحة.

اHــاداHــادّة ة 23 : : زيــــادة عـــلى الــقـــــواعــد الــتـي حتــكــم نــزع
اHلكيةt ال �ـكن أن تكـون االستثــمارات اHنجزة موضوع
اسـتـيــالء إالّ فـي احلـاالت اHـنـصــوص عـلـيـهــا في الـتـشـريع

اHعمول به.

يـتــرتب عــلى هـذا االســتـيالء ونــزع اHـلــكـيـة تــعـويض
عادل ومنصف.

اHـاداHـادّة ة 24 :  : يخـضع كل خالف بـY اHسـتـثمـر األجـنبي
والــدولــة اجلــزائــريــة يـــتــســبب فــيه اHـــســتــثــمــرt أو يــكــون
بسبب إجراء اتخـذته الدولة اجلزائريـة في حقهt للجهات
القـضائية اجلـزائرية اخملـتصة إقلـيميـاt إال في حالة وجود
اتــفـاقــيـات ثـنــائـيــة أو مـتـعــددة األطـراف أبــرمـتـهــا الـدولـة
اجلـزائرية تتـعلق باHصـاحلة والتحكـيمt أو في حالة وجود
اتـــفـــاق مع اHـــســـتـــثـــمـــر يـــنص عـــلى بـــنـــد تـــســـويــة يـــســـمح

للطرفY باالتفاق على حتكيم خاص.

اHــاداHــادّة ة 25 :  : تـــســتــفــيـــد من ضــمــان حتـــويل الــرأســمــال
اHـــســـتــثـــمـــر والـــعـــائــدات الـــنـــاجـــمــة عـــنهt االســـتـــثـــمــارات
اHــــنــــجــــزة انـــطـالقـــا مـن حــــصص في رأس اHــــال في شــــكل
حصـص نقـديـة مسـتـوردة عن الـطريـق اHصـرفيt ومـدونة
tبــعـمــلـة حــرة الـتــحـويـل ي²ـســعّـرهــا بـنك اجلــزائـر بــانـتــظـام
ويـتـم الـتـنـازل عــنـهـا لــصـاحلهt والـتي تــسـاوي قـيــمـتـهـا أو
تـــفــوق األســـقف الـــدنــيـــا احملــددة حـــسب الــتـــكــلـــفــة الـــكــلـــيــة

للمشروعt ووفق الكيفيات احملددة عن طريق التنظيم.

كـمـا تـقـبـل كـحـصص خـارجـيـةt إعـادة االسـتـثـمـار في
الــرأســمــال لــلـفــوائــد وأربــاح األسـهـم اHـصــرح بــقــابـلــيــتــهـا

للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

يــــطــــبق ضــــمــــان الــــتــــحـــويـل وكــــذا األســــقف الــــدنــــيـــا
اHـذكورة في الـفـقـرة األولى أعالهt عـلى احلـصص العـيـنـية
اHــنـجـزة حــسب األشـكــال اHـنـصــوص عـلـيــهـا في الــتـشـريع
اHــعــمــول بهt شــريــطـة أن يــكــون مــصــدرهــا خــارجــيـاt وأن
تـكـون محل تـقـيـيم طبـقـا للـقـواعد واإلجـراءات الـتي حتكم

إنشاء الشركات.

ويـــتـــضــمـن ضــمـــان الـــتـــحـــويل اHـــذكـــور في الـــفـــقــرة
األولى أعالهt كـذلك اHـداخـيل احلـقيـقـيـة الـصافـيـة الـنّـاجتة
عن الـتـنـازل وتصـفـيـة االسـتثـمـارات ذات مـصـدر أجـنبي
حــتى وإن كــان مـبــلــغــهــا يـفــوق الــرأســمـال اHــســتــثــمـر في

البداية.

الفـصل اخلـامسالفـصل اخلـامس
أجهـزة االستثمـارأجهـزة االستثمـار

اHـاداHـادّة ة 26 :  : الــوكــالـة الــوطــنــيـة لــتــطــويـر االســتــثــمـار
اHـــــنــــشـــــأة �ـــــوجـب أحـــــكـــــام اHــــادة 6 من األمـــــر رقم 03-01
اHــــؤرخ في أول جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1422 اHــــوافق 20
غـشت سنة t2001 اHعدل واHـتمم واHذكـور أعالهt مؤسسة
عـموميـة إدارية تـتمتع بـالشـخصـية اHعـنويـة واالستقالل
اHــــاليt تـــكــــلفt بــــالــــتـــنــــســـيـق مع اإلدارات والــــهـــيــــئــــــات

اHعنيةt �ا يأتي : 

tتسجيل االستثمارات -

- تــرقـيــة االسـتـثــمـارات في اجلــزائـر والـتــرويج لـهـا
tفي اخلارج

tترقية الفرص واإلمكانات اإلقليمية  -

- تـــســــهــــيل ¡ــــارســــة األعـــمــــال ومــــتـــابــــعــــة تـــأســــيس
tشاريعHالشركات وإجناز ا

tستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهمHدعم ا -

tاإلعالم والتحسيس في مواقع األعمال -

tــــادة 17 أعالهHـــــذكــــورة فـي اHــــشـــــاريع اHتـــــأهــــيـل ا -
وتـقـيـيـمـهـا وإعـداد اتـفـاقـيـة االسـتـثـمـار التـي تـعرض عـلى

tاجمللس الوطني لالستثمار للموافقة عليها

tـــســاهــمــة في تــســيــيـــر نــفــقــات دعم االســتــثــمــارHا -
tعمول بهHطبقا للتشريع ا

- تـسـيـيـر حـافــظـة اHـشـاريع الـسـابــقـة لـهـذا الـقـانـون
وتلك اHذكورة في اHادة 14 أعاله.

يحدد تنظيم الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم.

tبـعنـوان معـاجلـة ملـفات االسـتثـمار tحتصّل الـوكـالة
ســواء مـن قــبل مـــصــاحلـــهــا اخلـــاصــة أو مـــراكــز الـــتــســـيــيــر
اHـذكـورة أدنـاهt إتـاوة يـحـدد مـبـلـغـهـا وكـيـفـيـات حتـصـيـلـها

عن طريق التنظيم.

اHاداHادّة ة 27 : : تـنشـأ لدى الـوكالـة أربعة (4) مـراكز تضم
مــجــمــوع اHــصــالـح اHــؤهــلــة لــتــقــد¦ اخلــدمــات الــضــروريـة
إلنـــشـــاء اHـــؤســـســـات ودعــمـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــاt وكـــذا إلجنــاز

اHشاريع : 

- مــركــز تـســيــيــر اHـزايــاt ويــكـلـف بـتــســيـيــر اHــزايـا
والــتـحـفــيـزات اخملـتــلـفـة اHــوضـوعـة لــفـائـدة االســتـثـمـارات
بــواســـطــة الــتـــشــريع الـــســاري اHــفـــعــولt بـــاســتــثـــنــاء تــلك

tوكلة للوكالةHا
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- مــــركــــز اســــتــــيــــفــــاء اإلجــــراءاتt ويـــكــــلـف بــــتــــقـــد¦
اخلــدمـات اHـرتــبـطـة بـإجــراءات إنـشـاء اHــؤسـسـات وإجنـاز

tشاريعHا
- مركـز الـدعم إلنـشـاء اHؤسـسـاتt ويكـلف �ـسـاعدة

tؤسساتHودعم إنشاء وتطوير ا
- مـركز التـرقيـة اإلقلـيمـيةt ويكـلف بضـمان تـرقية

الفرص واإلمكانات احمللية. 

يــكــون لــقــرارات أعــضــاء هــذه اHــراكــز احلــجــيــة أمـام
اإلدارات التابعة لها.

حتدد صالحيات هذه اHـراكز وتنظيمها وسيرها عن
طريق التنظيم.

الفصل السادس الفصل السادس 
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اHـاداHـادّة ة 28 :  : زيــادة عـلـى اHـزايــا اHــنــصـوص عــلــيــهـا في
أحكـام هـذا الـقـانـونt �ـكن أن تـستـفـيـد االسـتـثـمارات من
اHــــســــاعــــدات والـــدعـم اHــــنــــصـــوص عــــلــــيــــهــــمـــا فـي حــــســـاب
الـــــــتـــــــخــــــــصـــــــيـص اخلـــــــاص رقم 124- 302 الـــــــذي عــــــــنـــــــوانه
"الـــصـــنـــدوق الــــوطـــني لـــتــــأهـــيل اHـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة
واHـــتـــوســـطـــةt ودعم االســـتـــثـــمـــار وتـــرقـــيـــة الـــتـــنـــافـــســـيــة

الصناعية".

اHــاداHــادّة ة 29 : : �ــكـن أن تــكـــون األصــول اHـــشـــكــلـــة لــرأس
اHال الـتـقنـي اHكـتـسب عن طريق اHـزايـاt موضـوع تـنازل
من أجـل ¡ـــارســـة الـــنـــشـــاط الـــذي يـــتـــعــــلق بـــاالســـتـــثـــمـــار
اHـسـجلt شـريـطة احلـصـول عـلى التـرخـيص اHـسـلّمt حسب
احلـــالـــةt من الـــوكـــالـــة أو مـــركـــز تـــســيـــيـــر اHـــزايـــا اخملـــتص

إقليميا.

يــلـتـزم اHـشــتـري أمـام الــهـيـئــة اHـعـنـيــة اHـذكـورة في
الـفــقــرة أعالهt بــالـوفــاء بــكل االلــتـزامــات الــتي تــعـهــد بــهـا
اHـــســـتـــثـــمـــر األول والـــتي ســـمـــحت بـــاالســـتـــفـــادة من تـــلك

اHزايا وفي حالة عدم التزامهt تسحب هذه اHزايا.

غيـر أنّهt ومـع مراعـاة تـسـديـد كل اHـزايـا اHـسـتـهـلـكة
أو جــــزء مـــنــــهـــاt حــــسب احلــــالــــةt ال يـــخــــضع الــــتــــنـــازل عن
األصـــول اHـــنــفـــردة إال لـــتـــصـــريح أمـــام الـــوكـــالـــة أو مـــركــز

التسيير اخملتص إقليميا. 

يـــعـــد كل تـــنـــازل دون تـــصـــريح أو تـــرخـــيص �ـــثـــابــة
حتويل مسار االمتـياز وتطبق عليه الـعقوبات اHنصوص
علـيها في التـشريع اجلمـركي واجلبائي بالـنسبـة للحاالت

اHماثلة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

tــادة 29 أعالهHــادّة ة 30 :  : بـــغض الـــنــظـــر عن أحــكـــام اHــاداHا
تـــتـــمــتـع الـــدولــة بـــحق الـــشـــفـــعـــة عــلـى كل الـــتــنـــازالت عن
األســــهم أو احلــــصص االجـــتــــمــــاعـــيــــة اHـــنــــجـــزة مـن قـــبل أو

لفائدة األجانب.

حتـــدد كــــيـــفـــيــــات ¡ـــارســـة حـق الـــشــــفـــعـــة عـن طـــريق
التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : يـــشــكـل تــنـــازال غـــيـــر مــبـــاشـــر عن شـــركــة
خاضعة للـقانون اجلزائريt التنازل بنسبة 10 % أو أكثر
عن أســهم أو حــصص اجــتــمــاعــيــة لــشــركــة أجــنــبــيــة حتــوز

مساهمات في الشركة األولى اHذكورة.

يـــؤدي الــتـــنـــازل غــيـــر اHــبـــاشــر عـن شــركـــة خــاضـــعــة
للـقـانون اجلـزائري اسـتـفادت من مـزايا أو تـسـهيالت عـند

إنشائهاt إلى إخطار مجلس مساهمات الدولة.

يــخص الـســقف اHــذكـور أعالهt الــتـنــازل في عــمـلــيـة
واحدة أو عدة عمليات متراكمةt لصالح نفس اHشتري.

في حـالـة عـدم االلـتـزام بـتـنـفـيـذ اإلجـراء اHـذكـور في
الــفــقـرة 2 أعالهt أو االعــتــراض اHـــبــرر جملــلس مــســاهــمــات
الدولـة في أجل شهر واحد (1) من تاريخ اسـتالم اإلخطار
اHـتعلق بالتـنازلt تمارس الـدولة حق الشفعـة على نسبة
من رأس اHــــال اHــــوافق لــــرأس اHـــال مــــحل الــــتـــنــــازل في
اخلـارجt دون جتــاوز احلــصــة الــتي يــحــوزهــا اHــتـنــازل في
الــــرأســـمـــال االجــــتـــمـــاعـي لـــلـــشــــركـــة اخلـــاضــــعـــة لـــلــــقـــانـــون

اجلزائري.

 حتـــدد كـــيـــفـــيـــات ¡ـــارســـة حـق الـــشـــفـــعـــة عن طـــريق
التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 32 :  : تـــخــضـع االســتـــثـــمـــارات اHــســـتـــفــيـــدة من
اHـزايــا اHـمــنــوحـة �ــوجب هــذا الـقــانــون لـلــمـتــابــعـةt خالل

فترة اإلعفاء.

تـــتم اHـــتـــابـــعــــة الـــتي تـــمـــارســـهــــا الـــوكـــالـــة من خالل
مــرافــقـة ومــســاعـدة اHــســتــثـمــرينt وكــذا جــمع اHـعــلــومـات

اإلحصائية اخملتلفة عن تقدم اHشروع.

يــلــزم اHــســتـثــمــر بــتـقــد¦ اHــعــلـومــات اHــطــلــوبـة إلى
الــوكـالـة حـتى تــتـمـكن من الــقـيـام �ـهــمـة اHـتـابــعـة اHـوكـلـة

لها.

حتـدد كــيـفـيــات جـمـع اHـعـلــومـات عـن تـقـدم اHــشـاريع
والــــتـــزامــــات اHــــســـتــــثـــمــــرينt بــــعـــنــــوان اHـــتــــابـــعــــةt وكـــذا
الـعـقوبـات في حـالة اإلخالل بـااللـتزامـات اHـكتـتـبة مـقابل

اHزايا اHمنوحةt عن طريق التنظيم.
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اHاداHادّة ة 33 : : تكلف اإلدارات والهيـئات اHعنية بتنفيذ
tـنصـوص عـليـها في هـذا القـانونHمـنظـومـة التـحفـيزات ا
بعنوان اHتابعةt طبقا لصالحياتها وخالل اHدة القانونية
الهــــتالك الــــســـلـع اHـــقــــتـــنــــاةt بـــعــــنـــوان الــــنـــظــــام اجلــــبـــائي
التفضيليt بالسهر على احترام اHستثمر اللتزاماته في

إطار اHزايا اHمنوحة.

بغض الـنظـر عن أحكـام الفـقرة أعالهt تـكون األوعـية
الـعــقـاريـة واHــبـاني اHــكـتــسـبــةt بـعــنـوان الــنـظـام اجلــبـائي
الــــتـــفــــضـــيــــليt مــــحل نــــفس اHـــتــــابــــعـــة Hــــدة تـــوافق فــــتـــرة
االهتالك األطـول احملتسـبة للـسلع األخرىt بـاستثـناء منح
االمـتــيـاز عــلى األراضي الــتـابـعــة لألمالك اخلــاصـة لــلـدولـة

التي تخضع للقواعد اخلاصة بها.

tدة مـحددة عن طـريق التـنظيمH tسـتثـمرHيحتـفظ ا
بــالـــســـلع اHــســـتـــوردة أو اHـــقــتـــنـــاة مــحـــلـــيــا حتت الـــنـــظــام
اجلبـائي الـتفـضيـلي اHـنصـوص علـيه في هـذا القـانونt إال

في حالة رفع عدم قابلية التحويل.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 34 : : في حــــــالـــــة عــــــدم احـــــتــــــرام االلـــــتــــــزامـــــات
الـناجـمة عن تطـبيق هـذا القـانونt أو تـلك التي تـعهـد بها
اHـســتـثــمـرt تــسـحب كل اHــزايـا دون اHــسـاس بــالـعــقـوبـات

اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.

تــكـون االســتـثــمــارات الـتي تــدخل في إطــار الـفــقـرة
أعالهt حـسب احلـالـةt إما مـوضـوع مـقـرر سـحب اHـزاياt أو

موضوع إجراء جتريد من احلقوق. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل السابع الفصل السابع 
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHـاداHـادّة ة 35 : : يــحــتــفظ اHــســتـثــمــر بــاحلــقـوق اHــكــتــســبـة
فــيـمـا يـخص اHـزايـا واحلـقـوق األخــرى الـتي اسـتـفـاد مـنـهـا
�وجب التشريعات السابقة لهذا القانونt والتي أنشأت

تدابير لتشجيع االستثمارات.

تـــــبــــقـى االســـــتــــثـــــمـــــارات اHــــســـــتــــفـــــيـــــدة من اHـــــزايــــا
اHنـصوص عـلـيهـا في الـقوانـY اHـتعـلقـة بـترقـيـة وتطـوير
االستثمار السـابقة لهذا القانون وكذا مجموع النصوص
الالحــقـةt خــاضــعـة لــهــذه الـقــوانــY إلى غـايــة انــقـضــاء مـدة

هذه اHزايا.

36 :  : يــــتـــكــــفل الــــشـــبــــاك الـــوحــــيـــد الـالمـــركـــزي اHــاداHــادّة ة 
لـلــوكـالـة اHــنـشــأ �ـوجب األمـر رقم 01-03 اHـؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHـتـعـلق بـتـطـويـر االسـتـثـمـارt اHـعـدل واHـتـممt بـتـطـبـيق
أحـكــام هـذا الـقــانـونt وكــذا بـاآلثـار اHــتـرتـبــة عـلى الــفـتـرة
االنــتــقــالــيــةt في انــتــظــار تــنــصـيـب اHــراكـز اHــذكــورة في

اHادة 27 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 37 :  : تـلـغى أحــكـام األمـر رقم 01-03 اHـؤرخ في
أول جمادى الثانية عام 1422 اHوافق 20 غشت سنة 2001
واHتعلق بتطـوير االستثمــارt اHعدل واHتممt باستثنــاء
أحـكــام اHواد 6 و18 و22 مـنـهt كمــا تلـغـى أحكــام اHادة 55
من الـــقـــانــون رقــم 13-08 اHــؤرخ في 27 صـــفـــر عــام 1435
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2013 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية

لسنة 2014.

tـــــادة 35 أعــالهH38 :  : دون اإلخــالل بـــأحـــــكـــام ا اHــاداHــادّة ة 
تبــقــى النـصـوص الـتنـظيـميـة لألمر رقــم 01-03 اHؤرخ
فـي أول جـمـادى الثـانيـة عام 1422 اHـوافق 20 غـشت سنة
tـــتــممHـــعــدل واHا tـــتـــعــلق بـــتـــطــويـــر االســتـــثــمـــارH2001 وا

سـاريـة اHـفـعـول إلى غــايـة صـدور الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة
اHتخذة لتطبيق هذا القانون.

اHاداHادّة ة 39 :  : يـنشر هـذا القانـون في اجلريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 29 شـــوّال عـــام 1437 اHــــوافق 3
غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقم قـانـون رقم 16-01 مـؤرخ في  مـؤرخ في 26 جــمـادى األولى عـام  جــمـادى األولى عـام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 6 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة t2016 يــــتـــضــــمن الــــتــــعـــديلt يــــتـــضــــمن الــــتــــعـــديل

الدستوريالدستوري (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد 14
الصادر في 27 جمادى  األولى عام 1437

اHوافق 7 مارس سنة 2016.

الصفحة t28 اHادة t144 السطر األخير.

t" ... 188 ادةHبدال من :- بدال من : " ا -

- يـــقـــرأ :- يـــقـــرأ : " اHادة 189 ... ". 

................... (الباقي بدون تغيير) ...................
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسي مـؤرمـرســوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 29 شـو شـوّال عـام ال عـام 1437  اHـوافق اHـوافق 3
غــشت ســنــة غــشت ســنــة t t2016 يــتـــضــمن الـــتــجــنـس بــاجلــنـــســيــةيــتـــضــمن الـــتــجــنـس بــاجلــنـــســيــة

اجلزائرية.اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرّخ في 29 شـــوّال عــام
1437 اHــوافق 3 غـــشت ســـنــة t2016 يــتـــجــنـس بــاجلـــنــســـيــة

اجلــزائــريــةt ضــمن شــروط اHـادة 10 من األمـر رقم 70- 86
اHـؤرخ في 17 شـوّال عـام 1390 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنـة
1970 واHـتـضـمـن الـتـجـنـس بـاجلـنـســيـة اجلـزائــريـةt اHـعـدّل

واHتمّمt األشخاص اآلتية أسماؤهم :
- عم عـلي فــؤاد مـيـســونt اHـولـودة في 20 سـبـتــمـبـر

t(سوريا) سنة 1964 بدمشق
- اHـصري مـحـمودt اHـولود في 11 يونـيو سـنة 1944

t(Yفلسط) بيافا
- اHــصــري أحــمــدt اHـولــود في 27 يــولـيــو ســنـة 1994

tملكة العربية السعوديةHبا
- اHصري عـبد العـزيزt اHولود في 10 نوفـمبر سنة

1996 باHملكة العربية السعودية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 23 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة t2016 تـتـضــمt تـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
بوزارة الصناعـة واHؤسسات الصغـيرة واHتوسطةبوزارة الصناعـة واHؤسسات الصغـيرة واHتوسطة

وترقية االستثمار - سابقاوترقية االستثمار - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة t2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
السّـيـدين اآلتـي اسمـاهـمـا بـوزارة الـصـنـاعـة واHـؤسـسات
tــتـــوســطــة وتـــرقــيــة االســـتــثــمـــار - ســابــقــاHالــصــغـــيــرة وا

لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
Yبــصـــفــتـه رئــيس قـــسم تـــثــمــ tســالـم أحــمـــد زايــد -

tاخلبرات والتسيير
- يـــوسف رمـــضــانيt بـــصــفــتـه مــكــلّـــفــا بـــالــدراســات

والتلخيص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة t2016 تـــنـــهـى مـــهـــام

السّـيـدين اآلتـي اسمـاهـمـا بـوزارة الـصـنـاعـة واHـؤسـسات
tــتـــوســطــة وتـــرقــيــة االســـتــثــمـــار - ســابــقــاHالــصــغـــيــرة وا

لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
- مـــســــعــــود بـــنــــومــــشــــيـــارةt بــــصــــفــــته نــــائب مــــديـــر

tوالتكوين Yللمستخدم
- مـصــطـفى شــريحt بـصــفـته رئــيس دراسـات بــقـسم

دعم اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة t2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـــسّــــيـــدة راضــــيـــة بن ســــمـــانt بــــصـــفــــتـــهــــا نـــائــــبـــة مــــديـــر
لـــلــدراســات الــقـــانــونــيــة بـــوزارة الــصــنــاعـــة واHــؤســســات
tــتـــوســطــة وتـــرقــيــة االســـتــثــمـــار - ســابــقــاHالــصــغـــيــرة وا

لتكليفـها بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة t2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــسّـــيــد دحــمــان بــوعـــويــنــةt بــصـــفــته رئــيـــســا لــلــدراســات
بــاHــكــتب الــوزاري لألمن الــداخــلي فـي اHــؤســســة بـوزارة
الــصــنــاعـة واHــؤســســات الــصــغــيـرة واHــتــوســطــة وتــرقــيـة

االستثمار - سابقاt لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 23 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة t2016 تـتـضــمt تـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مديرين للثقافة في الوالياتمديرين للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة t2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّــادة اآلتــيـة أســمــاؤهم بـصـفــتـهـم مـديـــرين لــلـثـقــافـــة

في الواليات اآلتـية :
tفي والية تامنغست tكر¦ عريب -

tفي والية النعامة tعبد اجلبار باحلسن -
- مجيد لعلوشيt في والية البيض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة t2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّـيـد عــبـد الـعــــالي قــوديـدt بـصـفـتـه مـديـــرا لـلـثـقــافـــة

في والية سكيكدةt لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
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�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة t2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّـيـدة صـبـيـحـــة طـهــراتt بـصـفـتـهــا مـديـــرة لـلـثـقــافـــة

فـي واليـة خنشلــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة t2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّــيـد مـحـمـد زتـيـلـيt بـصـفـته مـديـرا لــلـثـقـافـة في واليـة

ميلةt لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة t2016 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير اHسرح اجلهوي بباتنة.مدير اHسرح اجلهوي بباتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة t2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّـيـد مـحـمـد يـحـياويt بـصـفـته مـديـرا لـلـمـسـرح اجلـهوي

بباتنةt لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة t2016 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير قصر الثقافة لتلمسان.مدير قصر الثقافة لتلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة t2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــسّــيـــد طــاهــر عــريـسt بــصــفـــته مــديــرا لـــقــصــر الـــثــقــافــة

لتلمسانt لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة t2016 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير الشباب والرياضة في والية الشلف.مدير الشباب والرياضة في والية الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـام 1437 اHوافق 28 يونـيو سـنة 2016 تنـهىt ابـتداء من
أوّل ينـاير سـنة t2016 مـهام الـسّيـد أحمـد أبي زيان زيان
بــوزيــانt بــصــفــته مــديــرا لــلــشــبــاب والــريــاضــة في واليــة

الشلفt بسبب الوفاة.

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 23 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437
Yـنــان تـعــيـYيــتـضــمّـنــان تـعــيـ tيــتـضــم t2016 28 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة اHـوافق اHـوافق 

مفتشY بوزارة الصناعة واHناجم.مفتشY بوزارة الصناعة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة t2016 يـعـيّن الــسّـيـدان

اآلتي اسماهما مفتشY بوزارة الصناعة واHناجم :
tسالم أحمد زايد -

- يوسف رمضـاني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة t2016 تــعــيّن الــسّــيـدة

راضية بن سمانt مفتشة بوزارة الصناعة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 23 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1437
Yن تــعـــيــYتـــتــضـــمّن تــعـــيــ tتـــتــضـــم t2016 28 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

رؤساء دراسات بوزارة الصناعة واHناجم.رؤساء دراسات بوزارة الصناعة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHـوافق 28 يـونـيـو سـنـة t2016 تـعـيّن اآلنـسـتـان
والــسّـــيــدات والـــسّـــيــد اآلتـــيــة أســـمــاؤهم رؤســـاء دراســات

بوزارة الصناعة واHناجم :
- كــنــزة ســعـــيــديt بــقــسـم الــيــقــظــة االســـتــراتــيــجــيــة

tوأنـظمـة اإلعالم
- بــــــــاسـي اســــــــكـــــــنــــــــدر داوديt بـــــــقــــــــسـم الــــــــيـــــــقــــــــظـــــــة

tاالستراتيجية وأنـظمـة اإلعالم
- فــــاطـــــمــــــة الــــــزهـــــــراء بــــوڤـــــــرةt بــــقـــــسـم اجلــــــودة

tواألمـن الصنـاعي
- رزيــــــــقـــــــــــة قــــــــنــــــــدوزيt بـــــــــقــــــــسـم اجلـــــــــودة واألمـن

tالصنـاعي
- صـــــبــــــريـــــنــــــة زرڤــــــوڤt بـــــقـــــسم دعـم اHـــــؤســـــســـــات

tتوسطـةHالصغـيرة وا
- مـر¦ سـايحيt بقسم االبتكـار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة t2016 يـعـيّن الــسّـيـدان
اآلتي اســـمــــاهـــمــــا رئـــيــــسي دراســـات بــــوزارة الـــصــــنـــاعـــة

واHنـاجم :
- مـــــصـــــطــــفـى شـــــريحt بـــــقـــــسم اHـــــشـــــاريع الـــــكـــــبــــرى

tباشرة األجنبيةHواالستثمارات ا
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- مـــســـعــــــود بـــنــــومـــشـــيـــــــارةt بـــقـــســـم تـــطـــــويـــــر
الـــبـــــنى الــــتــــحـــتــــــيــــة الــــصـــنـــــاعـــــــيـــة والــــلــــــوجـــســــتـــــــيـــة

واألقطـــاب الصنـاعـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة t2016 تــعـــيّن اآلنــســة
والــــسّــــيـــــد اآلتي اســـــمــــاهــــمـــــا رئــــيــــسـي دراســــات بــــوزارة

الصناعة واHناجم :

- حـسنـاء سـليـمـانيt بقـسم تـطويـر الـبنى الـتـحتـية
tالصناعية واللوجستية واألقطاب الصناعية

- عـبـد اجملـيـد دواجيt بـقـسم الـصـنـاعـات الـتـحـويـلـية
والصناعات الغذائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة t2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عـبــــد الـرحـمــان رفـاعt رئــيـسـا لــلـدراسـات بــقـسم جــاذبـيـة

االستثمار بوزارة الصناعة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة t2016 تــعـــيّن اآلنــســة
بـــشـــيـــرة شــرابـيt رئـــيـــســـة دراســـات بــقـــسـم الـــصـــنـــاعــات
الـكـيـمـيائـيـة - الـبالسـتـيكـيـة والـصـيـدالنيـة ومـواد الـبـناء

واHواد احمللية بوزارة الصناعة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
YـعــيـYيــتـضــمّن الــتن الــتّـعــيـ tيــتـضــم t2016 ــوافق 28 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـةHــوافق اHا

بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة t2016 تــعـــيّن اآلنــســة
والــــسّــــيــــدة اآلتي اســــمـــــاهـــمـــــا بــــالـــــوكـــــالـــــة الـــــوطــــنــــــيـــة

لتطـويــر االستثمـار :

- نـــــعــــيـــــمـــــة شـــــياللـيt نــــائـــــبـــــة مـــــديــــر لـــــلـــــدراســــات
tالقـانـونـية

- ليـلى عڤـونt رئيـسة دراسـات �ديـرية الـدراسات
اHكلّفة باألنظمة اإلعالمية واالتصـال.

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
اHوافق اHوافق 28 يونيو سنة  يونيو سنة t2016 يتضمt يتضمّن تعيY مديرن تعيY مدير

الصناعة واHناجم في والية تيزي وزو.الصناعة واHناجم في والية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة t2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عــبــد الــرحــــيم بـلـبـــاقيt مـديـــرا لــلـصـنــــاعـــــة واHـنـــاجم

في واليـة تـيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
Yن تــعـــيــYيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2016 28 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 
مــديــرة الــشــبـــاك الــوحــيــد غــيــر اHـــركــزي لــلــوكــالــةمــديــرة الــشــبـــاك الــوحــيــد غــيــر اHـــركــزي لــلــوكــالــة

الوطنية لتطوير االستثمار �ستغا�.الوطنية لتطوير االستثمار �ستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة t2016 تــعــيّن الــسّــيـدة
فــاطـــمـــة جنالء هــبـــيـــتـهt مـــديــرة لـــلـــشــبـــاك الـــوحــيـــد غـــيــر

اHركزي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار �ستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
Yن تــعـــيــYيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2016 28 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

اHدير العاماHدير العامّ للمسرح الوطني اجلزائري. للمسرح الوطني اجلزائري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة t2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
محمد يحياويt مديرا عاما للمسرح الوطني اجلزائري.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
Yن تــعـــيــYيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2016 28 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

مديرة الوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة.مديرة الوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة t2016 تــعــيّن الــسّــيـدة
كــــــر�ــــــــة صـــــــادقـيt مــــديـــــــرة لــــلــــــوكــــــالــــــة الــــــوطــــنــــــيــــة

للقطـاعـات احملفـوظـة.
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مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
اHوافق اHوافق 28 يونيو سنة  يونيو سنة t2016 يتضمt يتضمّن تعيY مديرن تعيY مدير
الـــديـــوان الـــوطـــني لـــلـــحـــظـــيـــرة الـــثـــقـــافـــيـــة تـــواتالـــديـــوان الـــوطـــني لـــلـــحـــظـــيـــرة الـــثـــقـــافـــيـــة تـــوات

قورارة تديكلت.قورارة تديكلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة t2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مـــحـــمــد حـــمـــوديt مـــديـــرا لــلـــديـــوان الـــوطــنـي لــلـــحـــظـــيــرة

الثقافية لتوات قورارة تديكلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
Yن تــعـــيــYيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2016 28 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

مديرين للمسارح اجلهوية.مديرين للمسارح اجلهوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة t2016 يــعـــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم مديرين للمسارح اجلهوية اآلتية :
tلقسنطينة tمحمد زتيلي -
tلسعيدة tمرزوق سعيدي -
tلسكيكدة tفريد بوكرومة -

- أحمد خوصةH tعسكر.

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
اHوافق اHوافق 28 يونيو سنة  يونيو سنة t2016 يتضمt يتضمّن تعيY مديرن تعيY مدير

مركز الفنون واHعارض بتلمسان.مركز الفنون واHعارض بتلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة t2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد

أمY بودفلةt مديرا Hركز الفنون واHعارض بتلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 23 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1437
Yن تــعـــيــYتـــتــضـــمّن تــعـــيــ tتـــتــضـــم t2016 28 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

مديرين للثقافة في الواليات.مديرين للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـام 1437 اHوافق 28 يونـيو سنة t2016 يعـيّن السّيد علي

بوزوالغt مديرا للثقافة في والية أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة t2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد

عبــد العالي قوديدt مديرا للثقافة في والية مستغا�.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة t2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد

طاهر عريسt مديرا للثقافة في والية سوق أهراس.

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة ا<اليةوزارة ا<الية

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 22 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1437
اHوافق اHوافق 27 يونـيو سنة  يونـيو سنة t2016 يعـدل القرار الوزاريt يعـدل القرار الوزاري
اHـشـتـرك اHـؤرخ في اHـشـتـرك اHـؤرخ في 15 شـوال عـام  شـوال عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 13
ســبـــتــمــبـــر ســنــة ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2011 الــذي يــحـــدد تــعـــداد مــنــاصب الــذي يــحـــدد تــعـــداد مــنــاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الـعـامــلـY فــي نــشــاطـــات الـــحـــفــظ أو الـــصـــيـانـةالـعـامــلـY فــي نــشــاطـــات الـــحـــفــظ أو الـــصـــيـانـة

أو اخلدمات بعنوان اHدرسة الوطنية للضرائب.أو اخلدمات بعنوان اHدرسة الوطنية للضرائب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tاليةHووزير ا

- �ـقـتــضى اHـرســوم  الـرئـاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

tادة 8 منهHال سيما ا tطبق عليهمHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-339 اHؤرّخ
في 20 جــمـادى األولى عـام 1415 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة
tــدرســة الـــوطــنــيـــة لــلــضــرائبHـــتــضــمن إنـــشــاء اH1994 وا

tتممHعدل واHا
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 193-14
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة
2014 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

tالعمومية واإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
15 شـوال عام 1432 اHـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـنة 2011 الـذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة

tدرسة الوطنية للضرائبHأواخلدمات بعنوان ا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في 15 شـوال عام 1432 اHوافق

13 سبتمبر سنة 2011 واHذكور أعالهt كما يأتي :

" اHـادّة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهt يهدف هذا
القرار إلى حتديد تـعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدّة
الــعـقـد اخلـاص بــاألعـوان الـعــامـلـY في نــشـاطـات احلـفظ أو
الــــصــــيــــانــــة أو اخلــــدمــــات بــــعــــنــــوان اHــــدرســــة الــــوطــــنــــيـــة

للضرائبt حسب للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

15

35

3

3

-

2

7

-

65

200

219

240

288

348

1

2

3

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

10

5

35

3

3

-

2

7

-

55

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

اHاداHادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 22 رمضان عام 1437 اHوافق 27 يونيو سنة 2016.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

"
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وزارة السكن والعمران وا<دينةوزارة السكن والعمران وا<دينة
قـــرار مــؤرخ  في قـــرار مــؤرخ  في 19 شـــوال عــام  شـــوال عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 24 يـــولـــيــو يـــولـــيــو
سنة سنة t2016 يحدt يحدّد كيـفيات  إصدار الـترخيص لوضعد كيـفيات  إصدار الـترخيص لوضع
الــلـوحــة االســتـداللــيــة لـلــتـعــريف بــأصــحـاب األعــمـالالــلـوحــة االســتـداللــيــة لـلــتـعــريف بــأصــحـاب األعــمـال
اHعمـارية للـمنشـآت والبنـايات وخصـائصهـا ومكاناHعمـارية للـمنشـآت والبنـايات وخصـائصهـا ومكان

وضعها.وضعها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

tدينةHإنّ وزير السكن والعمران وا

- �ــقـتـضى اHـرسـوم الــتـشـريـعي رقم 94-07 اHـؤرخ
في 7 ذي احلــــجــــة عـــام 1414 اHــــوافق 18 مـــايــــو ســـنـــة 1994
واHــتـــعـــلق بـــشـــروط اإلنـــتــاج اHـــعـــمـــاري و¡ــارســـة مـــهـــنــة

tعدلHا tعماريHهندس اHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

 tتممHعدل واHا tدينةHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 15-88 اHـؤرخ
في 20 جـــمـــادى األولى عــام 1436 اHــوافق 11 مــارس ســنــة
2015 واHـتــضـمن الـتــعـريف بـأصــحـاب األعـمـال اHــعـمـاريـة

tللمنشآت والبنايات

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اHــادتــY  3 و 8 من
اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 15-88 اHــــؤرخ في 20 جـــمـــادى
األولى عـام 1436 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2015 واHـتـضمن
الـــتـــعــــريف بـــأصـــحــــاب األعـــمـــال اHـــعــــمـــاريـــة لـــلــــمـــنـــشـــآت
والبـناياتt يـهدف هذا الـقرار إلى حتديـد كيفـيات إصدار
الترخيص لوضع الـلوحة االستداللية لـلتعريف باصحاب
األعــمـال اHــعــمـاريــة لــلـمــنــشـآت والــبــنـايــات وخــصـائــصــهـا

ومكان وضعها.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : يـــــجب أن تــــكـــــون الــــلــــوحــــة االســـــتــــداللــــيــــة
مستطـيلة الشـكلt طولها 35 سم وعرضها 45 سم وسمـكها

4 ملم.

اHــادة اHــادة 3 :  : يــجب أن تـــكــون الــلـــوحــة االســتـــداللــيــة من
النحاس ويجب أن تُنقش كتابتها باللون األسود.

يــكــون تــوفــيــر الــلــوحــة االســتــداللــيــة ووضــعــهــا عــلى
YـــصــمـــمــHا YــعـــمـــاريــHا YـــهـــنــدســـHــهـــنــدس أو اHعــاتـق ا

للمنشأة.

اHادة اHادة 4 :  : تتمثل الـبيانات التي يـجب أن تظهر على
اللوحة االستداللية فيما يأتي :

YــــهـــنــــدســـHــــعـــمــــاري أو اHــــهــــنـــدس اHلــــقب واسم ا -
tنجزHالذي/ الذين قاموا بتصميم العمل ا YعماريHا

tنشأةHسنة إتمام إجناز ا -

- تسمية اHنشأة.

5 : : من بـــY اHـــنـــشــــآت والـــبـــنـــايـــات اHـــنـــجـــزة اHــادة اHــادة 
اHــذكـورة  في اHـادة 6 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 88-15
اHـؤرخ في 20 جـمـادى األولى عام 1436 اHـوافق 11 مـارس
سنة 2015 واHذكور أعالهt يكون مؤهال لوضع اللوحة :  

- بـــالـــنـــســـبـــة لــــلـــمـــجـــمـــوعـــات الـــســــكـــنـــيـــة : بـــصـــفـــة
tكل مجـمع سكني أو عـمارة تبـادر به الدولة tاستـثنائـية

 tذي طابع معماري أو تقني خاص

- بـالـنـسـبـة لـلـتـجـهـيـزات الـعـمـومـيـة واHـرافـقـة : كل
جتهيـز تبـادر به الدولـةt ذي منفـعة وطـابع خاص ومـهيكل

  tدينة أو احليHأو مدمج على مستوى ا

- بــالـــنــســـبــة لــلـــتــجــهـــيــزات اHــرافـــقــة اخلـــاصــة الــتي
تـسـتـقبـل اجلمـهـور: كل جتـهـيـز ذي طـابع مـعـمـاري مـتـمـيز
خــاص بــاHــنــطـقــةt يــبــادر به اخلــواص فــردا كــان أم مــرقــيـا

tدينة أو احليHعقاريا على مستوى ا

- بـــالــنـــســبـــة لــلـــمــســـاحــات اخلـــارجــيـــة : كل مــســـاحــة
خارجية مهيـأةt عمومية كانت أم خاصةt مهيكلة كانت أم
tحـظــيـرة tـديــنــة أو احلي (سـاحــةHمـدمــجـة عــلى مــسـتــوى ا
ساحة صغيرةt فضاء للعب والترفيهt حديقةt مسبح غير

مغطى إلخ....).

اHــادة اHــادة 6 :  : يـــجب وضع الـــلـــوحـــة االســـتـــداللـــيـــة حـــسب
احلاالت اآلتية :

- عـــنـــــــد مــــدخل الــــبـــنــــايــــة وتــــوضع بــــشـــكـل يـــســــمح
بـــرؤيـــتـــهـــا من اHـــســـاحـــة الـــعـــمـــومـــيـــةt في حـــالـــة اHـــنـــشــأة

tالواحدة

tYفـي أول عــمــارة أو بــالــقـرب من لــوحــة الـتــدشـ -
 tفي حالة منشأة بعدة بنايات tعند االقتضاء

- على اجلانبt في حالـة البنايات التي حتتوي على
الفتات.



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 29 شو شوّال عام ال عام  1437 هـ هـ
3 غشت سنة  غشت سنة 2016 م

يــتم اقـــتــراح وضـع الــلــوحـــة االســتـــداللــيـــة من طــرف
اHــــهــــنــــدس اHـــعــــمــــاري اHــــصــــمم ويــــوافق عــــلــــيــــهـــا صــــاحب

اHشروع.

7 :  : يـــخـــضـع وضع الـــلــــوحـــة االســـتــــداللـــيـــة إلى اHــادة اHــادة 
تـــرخــــيص إداري يــــســــلّـــمـه الــــوزيـــر اHــــكــــلف بــــالـــهــــنــــدســـة

اHعمارية. 

YـــــهـــــنـــــدســــHيـــــتم إيـــــداع الـــــطـــــلـــــبـــــات الـــــواردة مـن ا
اHــعــمــاريـــY مــصــمــمي اHـــنــشــآت عــلى مـــســتــوى مــديــريــة
الــتــعــمــيـر والــهــنــدسـة اHــعــمــاريــة والـبــنــاء Hــكـان تــشــيــيـد
اHـــنــشـــأةt حـــيث تـــكـــون مـــرفـــقــة بـــوثـــائق تـــثـــبت اHـــلـــكـــيــة

الفكرية للمنشأة اHنجزة.

تـــتــكــفل مـــديــريــة الــتـــعــمــيــر والـــهــنــدســة اHـــعــمــاريــة
والـــبـــنـــاء بـــإرســـال هـــذه الـــطـــلـــبـــات إلى جلـــنـــة الـــهـــنـــدســـة
اHـــعـــمـــاريـــة والـــتـــعـــمـــيـــر واحملـــيط اHـــبـــنـي لـــلـــواليـــة قـــصــد

الدراسة واHصادقة عليها.

تـــصــادق عـــلى قـــرارات جلــنـــة الـــهــنـــدســـة اHــعـــمـــاريــة
والــتـعــمـيــر واحملـيط اHــبـني لــلـواليــةt جلـنــة وزاريـة حتـدث
لــهـذا الــغـرض يــرأسـهــا اHــديـر الــعـام لــلـعــمـران والــهـنــدسـة
اHــــعــــمــــاريــــة وذلـك بــــالــــتــــشــــاور مع الــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة

.YعماريHا Yللمهندس

تعتـبر هـذه اللـجنـة ذات سيـادةt حيث تـقرر �وجب
محضرt وضع اللوحة االستداللية اHذكورة.

8 : : تــعــتــبــر مــقــبــولــة تــلــقــائــيــا لــوضع الــلــوحــة اHـادة اHـادة 
االسـتــداللـيــة دون إخـضــاعـهــا لـلــدراسـة من طــرف الـلــجـنـة

اHذكورة أعاله :

- اHشـاريع احلـائزة عـلى اجلائـزة الـوطنـية لـلـهنـدسة
 tعمارية والعمرانHا

- جــمــيع اHــشــاريع اHــنــتــقــاة خالل مــرحــلــة االنــتــقـاء
احملـلي من طـرف الـلـجـنة االسـتـشـاريـة لـلـجـائـزة الـوطـنـية
لـلـهــنـدسـة اHــعـمـاريــة والـعـمــرانt واHـقـدمـة جملــلس اجلـائـزة

قصد الدراسة وذلك من أجل االنتقاء الوطني.

اHـادة اHـادة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 19 شـــوال عــام 1437 اHــوافق 24
يوليو سنة 2016. 

عـبد الـمجـيد تــبونعـبد الـمجـيد تــبون

وزارة التعلـيم العالي وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوالبحث العلمي

قــرار مؤرقــرار مؤرّخ في خ في 16 رمـضان  عام  رمـضان  عام 1437 اHوافق  اHوافق 21 يـونيو يـونيو
ســنــة ســنــة t2016 يــحــد يــحــدّد كــيـفــيــات تــطــبــيق مــنع تــعـاطيد كــيـفــيــات تــطــبــيق مــنع تــعـاطي
تــبغ الــتــدخــY في اHــؤســسـات والــهــيــاكل الــتــابــعـةتــبغ الــتــدخــY في اHــؤســسـات والــهــيــاكل الــتــابــعـة

لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 85-05 اHـــــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
tـتمّـمHـعدّل واHا tـتـعلّـق بـحمـايــة الـصـحــة وتــرقيـتـهـاHوا

tادّة 63 منـهHال سيما ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-285 اHؤرّخ
في 6 رجب عــام 1422 اHــوافــق 24 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2001
الــذي يـحـــدّد األمـاكن الـعـمـومــيـة الـتي �ـنع فــيـهـا تـعـاطي
tادّة 12 منهHال سيما ا tنعHالتبغ وكيفيات تطبيق هذا ا

- و�قـتـضى اHرســوم الـتّنـفـيذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــــــذي يـــــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيـــــــر الــــتــــعــــلـــــــيم الــــعــــــالي

tوالبحث العلمي

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطبيقا ألحكام اHادّة 12 مـن اHرســوم
الــــتّــــنــــفـــــيــــذيّ رقـم 01-285 اHــــؤرّخ في 6 رجـب عـــام 1422
اHـوافــق 24 سـبــتـمـبـر سـنـــة 2001 واHـذكـور أعالهt يـهـدف
هـذا الـقرار إلى حتـديـد كيـفـيـات تطـبـيق منع تـعـاطي تبغ
التدخـY في اHؤسسـات والهياكل الـتابعـة لقطاع الـتعليم

العالي والبحث العلمي.

2 :  : �ـــنع تـــعـــاطي تـــبغ الـــتـــدخـــY في اHـــقــرات اHــاداHــادّة ة 
والهياكل التابعة للمؤسسات اآلتـية :

1 - اإلدارة اHركزية : - اإلدارة اHركزية :

tكاتب اإلداريةHا -

tقاعات االجتماعات -

tقهىHا -

- اHطعم.



2 - اHـؤسسات البيداغوجية : - اHـؤسسات البيداغوجية :
tدرجاتHا -

tوجهةHقاعات التدريس وقاعات األعمال ا -
tمخابر األعمال التطبيقية -

tكتبـةHا -
tقاعات األساتذة -
tكاتب اإلداريةHا -

tقاعات االجتماعات -
tقاعة اإلنترنت -

tالنـادي -
tوحدة الطبي الوقائي -

- اHطعم اجلامعي.

3 - مؤسسات اخلدمات اجلامعية : - مؤسسات اخلدمات اجلامعية :
tاألجنحـة -

tغرف الطلبة -
tطعمHا -

tقاعة القراءة -
tقاعة اإلنترنت -
tقاعة الرياضة -

tكاتب اإلداريةHا -

tوحدة الطبي الوقائي -
- النـادي.

4 - مؤسسات وهياكل البحث : - مؤسسات وهياكل البحث :
tكاتب اإلداريةHا -
tمخابر البحث -

- قاعات االجتماعات.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـجب أن تـضـع اHـؤسـســة اHـعـنــيـة إشـارات
ظــاهـــرة تـــذكّــــر �ـــنع تـــعــاطـي تـــبغ الـــتــدخـــY في األمـــاكن
tعــــنـــــد االقــــتــــضــــاء tوتـــــبــــيّن tــــادّة 2 أعالهHــــذكـــــورة في اHا

.YدخنHواضع التي وضعت حتت تصرف اHا

جتــســد اإلشــارة �ــنع تــعــاطي تــبغ الــتــدخــY إمــا عن
طريق شارة أو عن طريق ملصقة.

Yيـجب أن تـكــون مـلـصقــة مـنـع تعـاطـي تـبغ الـتـدخ
بـحجم 20 سم عـلى 30 سم كـحـد أدنىt كمـا يـجب أن تـكون

باللون األسود على باطن أبيض.

يـــجب أن تـــكـــون إشـــارة "�ـــنـع الـــتـــدخـــY" مـــقـــروءة
ومركـزة في وسط اHلصقة.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 21
يونيو سنة 2016.

طاهر حجـارطاهر حجـار
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