
العدد العدد 42
السالسّنة الثنة الثّالثة واألربعونالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 29  جمادى األولى عام جمادى األولى عام 1427 هـهـ
اIوافق اIوافق 25  يونيو سنة   يونيو سنة 2006 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قوان%قوان%
قـانون رقم 06-10 مـؤرّخ في 28 جـمـادى األولـى عام 1427 اIـوافق 24  يـونـيـو سـنـة r 2006 يـتـضـمـن إلـغـــاء األمـــر رقم 02-03
اIؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اIوافق  19 يوليو سنة 2003 واIتعلق باIناطـق احلرة...................................
قــانـون رقم 06-11 مـؤرّخ في 28 جـمــادى األولى عـام 1427 اIـوافق 24  يـونــيـو ســنــة r 2006  يــتـــعــلـق بــشــركـــة   الــرأســـمــال
االسـتـثـمـاري.............................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرسوم تـنفـيذي رقم 06-221 مؤرّخ في 25 جمـادى األولى عام 1427 اIوافق 21  يـونـيو سـنـة r 2006 يـعـــدل تـوزيـــع نفـقــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2006 حسب كـل  قطـاع....................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 06-222 مؤرّخ في 25 جمـادى األولى عام 1427 اIوافق 21  يونـيو سنـة r 2006 يـحــدد �ــوذج مسـتخـرج
السجــل التجــاري ومحتــواه........................................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 06-223 مـؤرّخ في 25 جـمــادى األولى عـام 1427 اIـوافق 21  يــونـيـو سـنــة r 2006 يـتـضــمن إنـشـاء هــيـئـة
الوقاية من األخطار اIهنية في نشاطات البناء واألشغال العموميــة والـــري  وصالحياتها وتنظيمها وسيرها.........
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 06-224 مـؤرّخ في 25 جـمـادى األولـى عام 1427 اIـوافق 21  يـونـيـو سـنـة r 2006 يـحـــدد شـروط �ـارسة
نشـاط الدليل في السياحـة وكيفيات ذلك.......................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 24 جمـادى األولى عام 1427 اIوافق 20 يـونـيو سـنة r2006 يتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهــامّ بعـنوان
رئاسة اجلمهوريّة........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24  جمـادى األولى عام 1427 اIوافق 20  يونـيو  سنة  r 2006 يتـضمّـن إنهــاء مهــامّ مدير مـقاييس
األرشيف وتقنيات تسييره باIديرية العامّة لألرشيف الوطني........................................................................

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء

مصالح رئيس احلكومةمصالح رئيس احلكومة

قرار مؤرّخ في 27  ربيع الثاني عام 1427 اIوافـق 25 مـايـو سنـة r2006 يتضمّـن تفـويض اإلمضـــاء إلى مديـر الديوان.....

قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 اIوافـق 25 مـايـو سنـة r2006 يتضمّـن تفـويض اإلمضـــاء إلى رئيس الديوان.....
قــرار مــؤرّخ في 27 ربــيـع الــثــاني عــام 1427 اIـوافـق 25 مـــايـــو ســنــة r2006 يـــتــضــمّـن تــفـــويـض اإلمــضـــــاء إلى مــديـــر إدارة
الوسائل...................................................................................................................................................
قـراران مـؤرّخـان في 27  ربـيع الـثـاني عـام 1427 اIـوافـق 25 مــايــو سـنــة r 2006 يـتـضـمّــنــان تـفــويض اإلمـضــــاء إلى نـائـبي
مدير........................................................................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل

قـرار مؤرّخ في 23 صفر عـام 1427 اIوافـق 23 مارس سنة r  2006 يـتضمن تنظيم اIسـابقة الوطنيّة لاللـتحاق �هنة اIوثق
وسيرها.....................................................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 23 صفر عـام 1427 اIوافـق 23 مارس سنـة r2006 يتضمّـن تنظيم اIسـابقة الوطنـيّة لاللتحاق �ـهنة احملضر
القضائي وسيرها........................................................................................................................................
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- و�قـتـضى األمر رقم 66- 156 اIؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممIعدل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

rتممIعدل واIا rتضمن القانون التجاريIوا
-  و�ــــقـــــتــــضـى اIــــرســـــوم الــــتـــــشــــريـــــعي رقم 10-93
اIـؤرخ في 2 ذي احلــجــة عـام 1413 اIـوافق 23  مـايــو ســنـة

rتممIعدل واIا rنقولةIتعلق ببورصة القيم اI1993 وا

- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 96 - 08 اIــــــؤرخ في 19
شـــــعــــــبــــــان عـــــام 1416 اIـــــوافــق 10 يـــــنـــــايـــــــر ســـــنـــــة 1996
واIتعــلـق بهيـئـات التـوظيـف اجلـماعـي للـقـيـم اIنـقـولـة

r(ص.م.ت) ( ش. إ.ر.م.م) و r(هـ .ت.ج .ق.م )
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 01- 18 اIــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واIـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اIـــؤســـســات

rتوسطةIالصغيرة وا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 02- 11 اIــــؤرخ في 20
شوال عام 1423 اIوافق 24 ديسمبر سنة 2002 واIتضمن

r2003 الية لسنةIقانون ا
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 04- 18 اIـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اIوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واIـتعلق
بـــــالــــوقــــايـــــة من اخملــــدرات واIـــــؤثــــرات الــــعـــــقــــلــــيـــــة وقــــمع

rبها XشروعIاالستعمال واالجتار غير ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-21 اIـؤرخ في 17 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1425 اIـــــوافق 29 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2004

r2005 الية لسنةIتضمن قانون اIوا
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 05- 01 اIـؤرخ في 27 ذي
احلــجـة عـام 1425 اIـوافق 6  فـبـرايــر سـنـة 2005 واIــتـعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

rومكافحتهما
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 05- 06 اIـؤرخ في 18 رجب
عام 1426 اIوافق 23  غـشت سنة 2005 واIـتعـلق �ـكافـحة

rالتهريب

قـانـون رقم قـانـون رقم 06-10 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 جــمـادى األولى عـام  جــمـادى األولى عـام 1427
اIــوافقاIــوافق 24  يــونـــيــو ســـنـــة  يــونـــيــو ســـنـــة r  r 2006 يــتـــضـــمـن إلـــغــــاءيــتـــضـــمـن إلـــغــــاء
األمـــر رقم األمـــر رقم 03-02 اIـؤرخ في  اIـؤرخ في 19 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1424 اIـــــوافق   اIـــــوافق  19 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 2003 واIـــــتــــــعـــــلق واIـــــتــــــعـــــلق

باIناطـق احلرةباIناطـق احلرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

r إن رئيس اجلمهـوريــة
-  بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr الســـيّـــمـــا اIـــواد 119 و120

rو122 و 126 منه
-  و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 03-02 اIــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rناطق احلرةIتعلق باIوا
rانIوبعد مصادقة البر  -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يـــلـــغى األمـــر رقـم 03-02 اIــؤرخ في
19 جــمـادى األولى عـام 1424 اIـوافق 19 يـولـيـو سـنـة 2003

واIتعلق باIناطق احلرة.

اIادة اIادة 2 :  :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة. 

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 28 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 24 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقم قـانـون رقم 06-11 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 جــمـادى األولى عـام  جــمـادى األولى عـام 1427
اIـوافقاIـوافق 24  يـونـيــو سـنــة  يـونـيــو سـنــة r   r 2006  يـــتــعــلـق بــشــركــةيـــتــعــلـق بــشــركــة

الـرأسـمـال االسـتـثـمـاريالـرأسـمـال االسـتـثـمـاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهوريـة
-  بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr الســـيّـــمـــا اIـــواد 119 و120

rو122 و 126 منه
-  و�قتضى األمر رقم 66- 154 اIؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

rتممIعدل واIا rدنيةIاإلجراءات ا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rاإلجراءات اجلزائية

قوان%قوان%
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rحصص الشركاء -
-  وبـوجه عـامr جـمـيع فـئـات الـقـيم اIـنـقـولـة األخرى
اIـماثلـة ألموال خـاصة طبـقا للـتشـريع والتنـظيم اIـعمول

بهما.
تتولى شـركة الـرأسمال االسـتثـماري تسـييـر القيم

اIنقولة. 

اIــادة اIــادة 6 :  : �ــكن شـــركــة الــرأســـمــال االســتـــثــمــاري أن
تقـومr بشكل ثـانويr في إطـار هدفهـا وحلساب اIـؤسسات

اIهتمةr بأية عملية ذات صلة ال تتنافى مع هدفها.

اIـادة اIـادة 7 : : تؤسس شـركـة الرأسـمـال االستـثـماري في
شكل شركة مساهـمة تخضع للتشـريع والتنظيم اIعمول

 بهماr مع مراعاة أحكام هذا القانون. 

8 :  : يـــــــحـــــــدد الـــــــرأســــــــمـــــــال األدنـى عن طــــــــريق اIــــــادة اIــــــادة 
التنظيم.

ويسدد وفق الكيفيات اآلتية :
r50 % عند تاريخ تأسيس الشركة -

- 50  %  وفقا لألحكـام اIنصوص عليـها في القانون
التجاري.

9 :  : يــــــحــــــوز رأســــــمـــــــال شــــــركــــــة الــــــرأســــــمــــــال اIـــــادة اIـــــادة 
االســتــثـمــاري مــسـتــثــمـرون عــمــومـيــون أو خــواصr سـواء

. Xأو طبيعي Xكانوا أشخاصا معنوي
حتــدد كــيـــفــيــات حــيــازة رأســمــال شــركــة الــرأســمــال
االســــتــــثـــــمــــاري بـــــالــــنـــــســــبــــة لـألشــــخـــــاص اIــــعـــــنــــويــــX أو

الطبيعيrX عن طريق التنظيم .

الفصل الفصل الثانيالثاني
�ارسة نشاط الرأسمال االستثماري�ارسة نشاط الرأسمال االستثماري

اIـــــادة اIـــــادة 10 :  : تـــــخـــــضع �ـــــارســـــة نـــــشـــــاط الـــــرأســـــمـــــال
االسـتـثمـاري إلى رخصـة مسـبـقة يـسلـمـها الـوزير اIـكلف
بـاIـالـيـةr بـعـد اسـتـشـارة جلـنة تـنـظـيـم عـمـلـيـات الـبـورصة

ومراقبتهاr وبنك اجلزائر. 
يـودع مـؤسـسـو شركـة الـرأسـمال االسـتـثـمـاري طلب

الرخصة لدى الوزير اIكلف باIالية.
ويرفق الطلب بالوثائق اآلتية :

rXساهمIعقد ا -
rاألساسية Xمشاريع القوان -

rXؤسسIعلومات عن اIبطاقات ا -
- قــائــمــة اIــســاهـــمــX احلــائــزين أكــثــر من 10 % من

rالرأسمال
- طريقة التنظيم والعمل.

- وأيــة وثــيــقــة أو مـعــلــومــة أخــرى يــطــلــبــهــا الــوزيـر
اIكلف باIالية. 

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 06- 01 اIــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اIوافق  20 فبـراير سـنة 2006  واIـتعلق

rبالوقاية من الفساد ومكافحته
rوبعد االطالع على رأي مجلس الدولة  -

rانIوبعد مصادقة البر  -

 يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
اIوضوع والقانون األساسي والرأسمالاIوضوع والقانون األساسي والرأسمال

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى :  يــــهــــدف هـــــذا الــــقــــانــــون إلـى حتــــديــــد
شـروط �ـارســة نـشـاط الـرأســمـال االسـتـثــمـاري من قـبل
شـركــة الـرأســمـال االســتـثــمـاريr وكــذا كـيــفـيــات إنـشــائـهـا

وسيرها.

اIـادة اIـادة 2 :  :  تـهـدف شركـة الـرأسـمال االسـتـثـماري إلى
اIـشاركة في رأسمـال الشركـة وفي كل عمليـة تتمثل في
تـقد� حـصص من أمـوال خـاصـة أو شبـه خاصـة Iـؤسـسات
في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو اخلوصصة .

اIادة اIادة 3 :  :  �ـارس نشـاط الرأسمـال االستـثماري من
قبـل الشـركـةr حلـسـابـهـا اخلـاص أو حلـسـاب الـغـيرr وحـسب

مرحلة �و اIؤسسة موضوع التمويل.

اIـادة اIـادة 4 : :  تــتـمــثل كـيـفــيـات تــدخل شـركـة الــرأسـمـال
االستثماري فيما يأتي : 

- رأسمال اخملاطرة الذي يشمل :
* "رأسـمـال اجلـدوى" أو "رأسـمـال االنـطالقـة " : قـبل

rؤسسةIإنشاء ا
*  "رأســـــمـــــال الـــــتـــــأســـــيس" :  فـي مـــــرحـــــلـــــة إنـــــشــــاء

rؤسسةIا
-  "رأسـمـال النـمـو" :  تـنمـيـة طاقـات اIـؤسسـة بـعد

rإنشائها
-  "رأسـمــال  الــتــحــويل" :  اســتــرجــاع مــؤسـســة من

rقبل مشتر داخلي أو خارجي
- اســــتــــرجـــاع مــــســـاهــــمـــات و/أو حــــصص يـــحــــوزهـــا

صاحب رأسمال استثماري آخر. 

اIــادة اIــادة 5 ::  تــتـــدخل شــركـــة الــرأســـمــال االســتـــثــمــاري
بواسطة اكتتاب أو اقتناء ما يأتي :

rأسهم عادية -
rشهادات استثمارية -

rسندات قابلة للتحويل إلى أسهم -
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الـرأسمـال االسـتثـمـاري واألشخـاص األعـضاء في األجـهزة
الـتـابــعـة لـهـاr لـنــفس الـشـروط و/أو اIـقــايـيس اIـنـصـوص
عليها في اIواد 10 و11و12 أعاله  وتكون موضوع موافقة

مسبقة من الوزير اIكلف باIالية.  

اIـادة اIـادة 14 : : حتـدد شـروط مـنح رخـصـة �ـارسـة نـشاط
الرأسـمـال االستـثـماري وكـذا الـشـروط اIتـعـلقـة بـسحـبـها

عن طريق التنظيم. 
تـسلـم رخصـة اIـمـارسـة في أجل أقـصـاه سـتون (60)

يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. 
يـجب أن يـكـون رفض مـنـح الـرّخـصة مـبـررا  ويـبـلغ
إلـى صــاحـب الــطـــلب فـي أجل أقـــصــاه ثـالثــون (30)  يـــومــا

ابتداء من تاريخ انتهاء أجل تسليم الرّخصة. 
rوفـي حـــالــــة رفض الــــرّخـــصــــة صـــراحــــة أو ضـــمــــنـــيـــا
يـحـتـفظ صاحـب الطـلب بـحق الـطـعن اIـنـصـوص علـيه في

التشريع اIعمول به. 

اIــادة اIــادة 15 :  :  يـــقــرر الـــوزيـــر اIــكـــلف بـــاIــالـــيـــة ســحب
رخصة �ارسة النشاط :

rبناء على طلب شركة الرأسمال االستثماري -
- بـــنــاء عــلـى تــقــريـــر خــاص من مـــحــافظ احلـــســابــات

rبسبب اإلخالل اخلطير بالتشريع
- بــــنـــاء عـــلـى تـــقـــريـــر مـن جلـــنـــة تــــنـــظـــيم عــــمـــلـــيـــات
البـورصـة ومـراقـبتـهـا و/ أو الـوزارة اIـكـلفـة بـاIـالـيةr إذا
أصــبــحت الــشــركــة ال تــسـتــوفـي الــشـروط احملــددة فـي هـذا

القانون. 

اIـــــــــادة اIـــــــــادة 16 :  :  يــــــــــجـب عـــــــــلـى شــــــــــركـــــــــة الــــــــــرأســـــــــمـــــــــال
االستثـماريr في حـالة سـحب الرّخـصة مـنهـاr أن تتوقف
فـورا عن نــشـاطـهــاr ويـتم حــلـهـا طــبـقــا لألحـكـام اIــنـصـوص
rــادة 715 مـــكــرر 18 من الـــقــانـــون الــتـــجــاريIعــلـــيــهـــا في ا

اIعدل واIتمم .

الفصل الثالثالفصل الثالث
قواعد احلصول على اIساهمات والقروض في شركاتقواعد احلصول على اIساهمات والقروض في شركات

الرأسمال االستثماريالرأسمال االستثماري

17 :  :  ال يـجـوز لشـركـة الرأسـمـال االستـثـماري اIادة اIادة 
أن تـخـصص أكـثــر من خـمـسـة عــشـر في اIـائـة (15 %) من
رأسـمــالـهـا واحــتـيــاطـاتــهـا  كــمـســاهـمــة بـأمـوال خــاصـة في

مؤسسة واحدة.  

اIـادة اIـادة 18 : : ال يـجـوز لـشـركـة الـرأسـمـال االسـتـثـمـاري
أن حتوز أسـهما تـمثل أكـثر من تسـعة وأربعـX في اIائة

(49 %)  من رأسمال مؤسسة واحدة. 

اIــــــــادة اIــــــــادة 11 : : يـــــــجـب عـــــــلـى اIـــــــؤســـــــســـــــX األشـــــــخــــــاص
الطبـيعيـX وعلى مسـيري شـركة الرأسـمال االستـثماري

أن يكونوا متمتعX بحقوقهم اIدنية. 

ال يـــجــــوز ألي شـــخص أن يــــكـــون مــــؤســـســـا لــــشـــركـــة
rرأســــمـــال اســــتــــثـــمــــاري أو عـــضــــوا فـي مـــجــــلس إدارتــــهـــا
بــصـورة مــبـاشــرة أو بـواســطـة شــخص آخــرr أو مـديـرا أو
مـــســيّـــرا أو وكــيال أو �ـــثـالr بـــأيــة صـــفـــة كـــانتr لــشـــركـــة
الــرأسـمـال االســتـثــمـاريr وأن ال يـكــون مـفـوضــا لـلــتـوقـيع

باسم هذه اIؤسسات:
- إذا سبق أن حكم عليه الرتكابه : 

rأ- جر�ة
ب - االخـتالس أو الــغــدر أو الــسـرقــة أو الــنـصب أو

rإصدار صك بدون رصيد أو خيانة األمانة
ج - سـرقات ارتكـبها مودعـون عمومـيون أو ابتزاز

rأموال أو سندات مالية
rد - تفليسة

XــــتـــعــــلـــقـــIهـ - مـــخــــالـــفــــة الـــتـــشــــريع والــــتـــنــــظـــيم ا
rبالصرف

و-  تـــزويــر مـــحــررات أو تـــزويــر مـــحــررات خـــاصــة
rجتارية أو مصرفية

rز- مخالفة قانون الشركات
ح - إخــــفـــاء أغــــراض £ احلــــصــــول عــــلـــيــــهــــا إثــــر هـــذه

rاخملالفات
ط - أيــة مـــخــالــفـــة مــتــصـــلــة بــاالجتـــار بــاخملــدرات أو

التهريب أو تبييض األموال أواإلرهاب أو الفساد.
- إذا تـعـرض حلـكم نـطـقت بـه جـهـة قـضـائـيـة أجـنـبـيـة
واكــتـــسب صــفـــة الــشيء اIـــقــضـي فــيهr ويـــشــكل فـي نــظــر
القانون اجلـزائريr إدانة بسبب ارتكاب إحدى اجلرائم أو

 rادةIذكورة في هذه اIاجلنح ا
- إذا أعــــلن  إفالسـه أو شـــمـــلـه إفالس أو حـــكـم عـــلـــيه
بـاIـسـؤولـيـة اIـدنـيــة كـعـضـو تـابع لـشـخص مـعـنـوي أفـلس
ســـــواء فـي اجلـــــزائـــــر أو فـي اخلـــــارجr وذلـك مـــــا لـم يـــــردّ له

االعتبار.

اIــادة اIــادة 12 : : يـــجب عـــلـى مــســـيـــري شـــركـــة الـــرأســـمــال
االستثماري أن يستوفوا مقاييس الكفاءة واالحترافية.
حتــــدد هـــــذه اIــــقـــــايــــيـس �ــــوجـب قــــرار مـن الــــوزيــــر

اIكلف باIالية. 

اIـادة اIـادة 13 :  : يــجب أ ن  تــسـتــجــيب الــتـغــيــيــرات الـتي
تـــــطــــرأ عــــلـى حــــائـــــزي الــــرأســــمـــــالr ومــــســــيـــــري شــــركــــات
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- انــــســـحـــاب شـــركــــة الـــرأســـمـــال االســــتـــثـــمـــاري من
اIساهمة عند حلول األجل اIتفق عليهr عن طريق :  

XـســاهـمـIبـيع احلـصـص مع إعـطـاء األولــويـة إلى ا *
rXساهمIأو إلى غيرهم من ا rفي الشركة

* أي شكل آخر لالنسحاب. 

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الــرقـــابــةالــرقـــابــة

اIــادة اIــادة 24 : : تــخــضع شــركـــة الــرأســمــال االســتــثــمــاري
لرقـابة  جلـنة تـنظيم عـملـيات الـبورصـة ومراقـبتـها التي
تــتـأكـد من مــطـابـقـة نـشــاط الـشـركـة لـألحـكـام الـتــشـريـعـيـة

والتنظيمية اIعمول بها. 
تـمارس جلنـة تنـظيم عـملـيات البـورصة ومـراقبـتها
عـلى شـركـات الـرأسـمـال االسـتـثـمـاريr اIـهـام والـسـلـطـات
الـــتـي يـــخـــولـــهــا إيـــاهـــا اIـــرســـوم الـــتـــشـــريـــعي رقم 10-93

اIؤرخ في 23 مايو سنة 1993 واIذكور أعاله. 

rـادة 25 :  :  تــخـضع شـركــة الـرأســمـال االسـتــثـمـاريIـادة اIا
rـعمــول  بهـمـاIلـلتـشـريع والتـنظـيـم ا rفي إطــار نـشاطـها
ال ســـــــيــــــمـــــــا أحــــــكــــــام اIـــــــواد من 58  إلى 60 من اIـــــــرســــــوم
الـــتـــشــريـــعي رقم 93-10 اIــؤرخ في 23 مـــايـــو ســـنــة 1993

واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 26  :  : ترفـع شركـة الرأسـمال االسـتثـماري إلى
الــوزارة  اIــكــلـفــة  بــاIــالــيــة وإلى جلــنـة تــنــظــيم عــمــلــيـات

البورصة ومراقبتها :
- تــقـريــرا عن الـنــشـاط الــسـداسي مــرفـقــا بـوضــعـيـة

rحافظة السندات
- الوثـائق احملـاسـبيـة واIـاليـة لـنـهايـة الـسـنة اIـالـية

rعنيةIا
rتقارير محافظي احلسابات -

- وأية وثيقة أخرى ضرورية Iمارسة الرقابة. 

الفصل السادسالفصل السادس
النظام اجلبائي لشركة الرأسمال االستثماريالنظام اجلبائي لشركة الرأسمال االستثماري

اIـادة اIـادة 27 :  :  ال تـخـضع شركـة الـرأسـمال االسـتـثـماري
لـلــضـريـبـة عـلى أربــاح الــشـركـــات  بـالـنـســبـة  لـلـمـداخـيل

اIتأتية  من :
rاألرباح -

rنواجت توظيف األموال -
- نــــــــواجت  وفــــــــائـض قـــــــيـم الــــــــتــــــــنــــــــازل عـن  األســــــــهم

واحلصص.  

اIـادة اIـادة 19 :  : ال يـجـوز لـشـركـة الـرأسـمـال االسـتـثـمـاري
أن تسـاهم في شركـة إال على أسـاس عقـد اIسـاهمـX الذي
يوضحr على وجه اخلصوصr مدة اIساهمة في االستثمار

وشروط االنسحاب من شركة الرأسمال االستثماري.  

اIـادة اIـادة 20 : : ال يـجـوز لـشـركـة الـرأسـمـال االسـتـثـمـاري
أن تقوم باقـتراضات تفوق حدود عشرة في اIائة  (10%)
من أمـــوالــهــا اخلـــاصــة الــصّـــافــيــة.  وال �ـــكن أن تــســـتــعــمل

اIبالغ اIقترضة لتمويل احلصول على مساهمات.  

الفصل الرابعالفصل الرابع
اIوارد اIالية لشركة الرأسمال االستثمارياIوارد اIالية لشركة الرأسمال االستثماري

21 : : تــــــتــــــكــــــون مـــــــوارد شــــــركــــــة الــــــرأســــــمــــــال اIـــــادة اIـــــادة 
االستثماري من :

1 - رأســمــال الـــشــركــة واالحــتـــيــاطــات وغـــيــرهــا من
rاألموال اخلاصة

2 - األموال شبه اخلاصة التي تشمل :
- اIوارد اIـمـنوحـة من قـبل الـغيـر السـتثـمـارها في

rعمليات الرأسمال االستثماري
- األمـــــوال  الــــعـــــامــــة اIـــــمـــــنــــوحـــــة من قـــــبل الـــــدولــــة
السـتـثـمــارهـا في عـمـلـيـات الـرأســمـال االسـتـثـمـاري الـتي
تـهم االسـتـثــمـارات اIـنـتـجــة لـلـسـلع واخلــدمـاتr واIـنـجـزة

rتوسطةIؤسسات الصغيرة واIمن  قبل ا
3 - الهبات.

اIـــــادة اIـــــادة 22 : : يـــــتـم تـــــســـــيـــــيـــــر األمــــــوال شـــــبه اخلـــــاصـــــة
rفي إطـــار اتـــفـــاقـــيـــة تـــبـــرم rـــادة 21 أعـالهIـــذكـــورة في اIا

حسب احلالة :
- بـX شركـة الرأسـمال االسـتثـماري اIـكلـفة بـإجناز
وتسـيـيـر اIسـاهـمـات  وصنـاديق االسـتـثـمار الـتي تـتـلقى

rساهماتIوجهة لتمويل اIوارد اIا
- بX شركة الرأسمال االستثماري والدولة. 

23  :  : تـــهـــدف االتــفـــاقـــيـــة اIـــبــرمـــة بـــX شـــركــة اIــادة اIــادة 
الــرأســمــال االســـتــثــمــاري والــدولــة  إلـى حتــديــد مــســتــوى
االلتـزام وكـيـفـيـات الـتدخـل التي تـتـمـحـور حـول اIـبادىء

اآلتية :
- تـوجيه األمـوال اخملـصصـة للـرأسـمال االسـتثـماري
إلى احلــصـول عــلى مــسـاهــمـات فـي اIـؤســسـات الــصـغــيـرة

rتوسطة وتدعيم أموالها اخلاصةIوا
- احلـصــول عـلى مــسـاهــمـات عن طــريق اكـتــتـاب في

rماثلة لهاIاألسهم أو السندات  ا
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اIـادة اIـادة 29 :   :  تـسـتـفـيـد من اIـزايـا اجلـبـائـية احملـددة في
هـذا الـقانـونr شركـة الـرأسمـال االسـتثـماري الـتي تـتعـهد
بعدم سـحب اIبـالغ اIسـتثـمرة في اIـؤسسـات Iدة خمس
(5) ســنـــوات ابــتــداء من أول يـــنــايــر من الــســـنــة اIــوالــيــة

لتاريخ  احلصول  على  اIساهمة. 

اIـــــادة اIـــــادة 30 : : يــــــنـــــشـــــــر هـــــذا الــــــقـــــانـــــــون في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجــــمـــهــــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقــــراطـــيّـــة

الشّعـبيّة. 

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 28 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 24 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

تــخــضع شـركــة الــرأســمـال االســتــثـمــاري إلى اIــعـدل
اخملفض بـ 5 % بعنوان الضريبة على أرباح الشركات.

تستفيد شـركة الرأسمال االستـثماري  اIتدخلة في
صـيــغـة رأسـمــال اخملـاطــرةr من اإلعـفـاء مـن الـضـريــبـة عـلى
أربــــاح الــــشـــركــــات Iــــدة  خــــمس (5) ســــنــــوات ابـــتــــداء من

انطالق نشاطها. 
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيـق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم. 
28  :  : تـخــضـع شـركــة الــرأســمــال االســتــثــمـاري اIـادة اIـادة 
إلى رسم تـســجـيل ثـابت مـبـلـغـــه خـمـسـمـائــة ديـنــار (500
دج) وعشـرون  دينــارا ( 20 دج)r عن كل صفحـةr بالنـسبة
لـكل عـقـد تــأسـيـسيr أو زيـادة الـرأسـمـال أو تـخـفـيـضهr أو

التنازل عن  قيم  منقولة. 

ورخــصـة بــرنــامج  قــــدرهــا تــسـعــمــائـة واثــنــان وسـبــعـون
مـلـيــون ديـنـار (972.000.000 دج) مـقـيــــدان فـي الـنــفـقــات
ذات الـــطـابـع الـنـهـائـــي (اIـنـصـــوص عـلـيــهـا فـي الـقـانـون
رقم 05-16 اIـؤرخ في 29 ذي القـعـدة عام 1426 اIـوافق 31
r(2006 الية لسنةIتضمن قانون اIديسمبر سنة 2005 وا

طبقا للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

2 :   :  يــخــصص Iــيــزانــيـــة ســنــة 2006  اعــتــمـاد اIــاداIــادّة ة 
دفـع قــــــدره أربــــــعـــــــون مــــــلــــــيــــــون ديــــــنــــــار (40.000.000 دج)
ورخـــــصـــــة بـــــرنــــامـج  قـــــــدرهــــــا  تـــــســـــعــــمـــــائـــــــة واثـــــنــــــان
وسبـعــــون مـلـيـــون ديـنــار (972.000.000 دج)  يــــقـيــدان
فــي الــنـــفـــقـــــات ذات الــــطّــابـع الـــــنّـــهــــائـي ( اIــنـــصــــوص
عـلـيــهـا فـي الـقـانـون رقم 05-16 اIـؤرخ في 29 ذي الــقـعـدة
عــام 1426 اIــــوافق 31 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2005 واIـــتـــضـــمن
قــانـون اIــالـيــة لـســنـة r(2006 طـبــقــا لـلــجــدول "ب" اIــلـحق

بهذا اIرسوم.

3 :  يــــــنــــــشـــــــر هــــــذا اIـــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIــــــاداIــــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــهــــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 21 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 06-221 مؤر مؤرّخ في خ في 25 جمادى األولى جمادى األولى
عــام عــام 1427 اIــوافق اIــوافق 21  يــونـــيــو ســـنـــة  يــونـــيــو ســـنـــة r  r 2006 يـــعـــــدليـــعـــــدل
توزيـــع نـفـقــات توزيـــع نـفـقــات  مـيـزانيــة الـدولـة لـلـتجـهـيـز لـسـنةمـيـزانيــة الـدولـة لـلـتجـهـيـز لـسـنة

r2006 حسب كـل  قطـاعr حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
r إنّ رئيس احلكـومـة

r اليةIبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr الســيّــمـــا  اIــادّتــان 85 - 4

rو125 ( الفقرة 2) منـه
-  و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84 -17 اIــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّـق

 rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــقــتــضى الــقــانـون رقم 05-16 اIـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005

r2006 الية لسنةIتضمن قانون اIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيـــــذي رقـم 227-98
اIــــؤرّخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يــــولــــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلّق بـنــفـقــات الــدّولـة  لــلـتــجـهــيـزr اIــعـدّل

   rتممIوا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــــغـى  مــن مـــيــــزانــــيـــة ســــنـــة 2006
اعـتـماد دفع قـدره أربـعـون مـلـيـون ديـنار (40.000.000 دج)

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اIــــؤرّخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1425 اIــوافق  14 غــشت ســنـة 2004
واIـتــعـلق بـشـروط �ـارسـة األنـشـطـة الـتـجـاريـةr ال سـيّـمـا

rادّة  4 منهIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24 مـــايـــو  ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06-176 اIؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي  عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايـــو  ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-68 اIـؤرّخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اIــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واIــتـضــمن الــقــانــون األسـاسـي اخلـاص  بــاIــركــز الــوطـني

rتمّمIعدل واIا r للسجل  التجاري وتنظيمه

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-69 اIـؤرّخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اIــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واIــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص �ـــأمــوري اIـــركــز

rتمّمIعدل واIا rالوطني للسجل التجاري

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 97-39  اIؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واIـتعـلق �ـدونة الـنشـاطـات  االقتـصـادية اخلـاضعـة لـلقـيد

rتمّمIعدل واIا rفي السجل التجاري

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-40 اIـؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واIــتــعـــلق  �ــعــايـــيــر حتــديـــد الــنــشــاطـــات واIــهن اIـــقــنــنــة
اخلـاضـعـة لـلـقـيـد فـي الـسـجل الـتـجـاري وتـأطـيـرهـاr اIـعـدل

rتمّمIوا
- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 97-41  اIؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واIــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريr اIــعـدل

rتمّمIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولـى ة األولـى :  تطبـيقا ألحـكام  اIادّة 4 من الـقانون
رقم 04-08 اIـــــؤرّخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اIـوافق  14 غــشت سـنـة 2004  واIـذكـور أعالهr يــحـدد هـذا

اIرسوم �وذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه.

اIلحـــقاIلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة
اعتماداعتمادالقطاعاتالقطاعات

الدفعالدفع

احـــتـــيـــاطي لـــنـــفـــقـــات  غـــيــر
متوقعة

اجملمــوعاجملمــوع
40.000

40.000

972.000

972.000

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اعتماداعتمادالقطاعاتالقطاعات
الدفعالدفع

دعم اخلدمات اIنتجة
اIـــــــــنــــــــــشـــــــــآت الــــــــــقـــــــــاعــــــــــديـــــــــة

االقتصادية واإلدارية

اجملمــوعاجملمــوع

40.000

_

40.000

100.000

872.000

972.000

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 06-222 مؤر مؤرّخ في خ في 25 جمادى األولى جمادى األولى
اIــوافق 21  يــونـــيـــو ســـنـــة  يــونـــيـــو ســـنـــة r  r 2006 يـــحــــدديـــحــــدد عــام عــام 1427 اIــوافق 

�ـوذج مستخـرج السجــل التجــاري ومحتــواه�ـوذج مستخـرج السجــل التجــاري ومحتــواه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة

rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبناء على الـدستورr السيما اIادّتان 85 - 4 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبــــر  ســــنــــة 1975

rتمّمIعدل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبــــر  ســــنــــة 1975

rتمّمIعدل واIا rتضمن القانون التجاريIوا

- و�ــــقـــتــــضـى  الـــقــــانــــون رقم 90-22 اIــــؤرّخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rتمّمIعدل واIا rبالسجل التجاري
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* على الظهر  :* على الظهر  :
rعنوان الشركة أو تسميتها -

rالشكل القانوني -
rعنوان مقر الشركة -

rوالية التواجد -
rمبلغ رأس مال الشركة -

rتاريخ بداية النشاط -
rملكية القاعدة التجارية -

rملكية احملل التجاري -
rؤسسات الثانويةIعدد ا -

Xالشرعي XمثلIمثل أو اIاسم ولقب أو ألقاب ا -
وتاريخ ومكان ميالدهم وعنوانهم وصفتهم وجنسيتهم.

اIــاداIــادّة ة 5 :   :  يـتـضـمـــن اجلـنــــاح األول من مـسـتـخـــرج
السـجل التـجاري اIـتعلق بـالتـسجـيل والتـعديل بـالنـسبة
لــلـــوكــاالت أو اIــمــثــلــيــات الــتـــجــاريــة األخــرىr الــبــيــانــات

األساسية  اآلتية : 
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -

rمثليات التجاريةIالفروع أو ا -
- رقم الـتــســجــيل مـشــكل من الــســنـة ورمــز الــواليـة

rورقم حتليلي مع احلرف س
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

* على الظهر  :* على الظهر  :
rعنوان الشركة أو تسميتها -

r الشكل القانوني -
rعنوان مقر الشركة -

r والية التواجد -
rمبلغ رأس مال الشركة - 

rتاريخ بداية النشاط -
rؤسسات الثانويةIعدد ا -

XـــــــمـــــــثـــــــلــــــIـــــــمـــــــثـل أو اIاسـم ولـــــــقـب أو ألـــــــقــــــاب ا -
rXالشرعي

rيالدIتاريخ  ومكان ا -
- العنوان والصفة واجلنسية.

اIــاداIــادّة ة 2  :   : تـتــكـون مــســتـخــرجـات الــســجل الـتــجـاري
اIسلمة للتـجار �ناسبة التـسجيل  في السجل التجاري

.Xوفقا للمواد 3  إلى 8 أدناه من جناح
يــــجب أن يــــتـــضــــمن  هــــذان اجلـــنــــاحـــانr الــــبـــيــــانـــات

اIوضحة في األحكام  أدناه.

3  : يــــتـــضــــمن اجلــــنـــاح األوّل مـن مـــســــتـــخـــرج اIـــاداIـــادّة ة 
الـســجل الــتـجــاري اIـتــعـلق  بــالـقــيـد والــتـعــديل بـالــنـســبـة

لألشخاص الطبيعيrX البيانات األساسية اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -
rشخص طبيعي -

- رقم الـتــســجــيل مـشــكل من الــســنـة ورمــز الــواليـة
rورقم حتليلي مع احلرف أ

- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

* على الظهر  :* على الظهر  :
rاالسم  واللقب أو األلقاب -

rتاريخ ومكان ميالد اخلاضع للقيد -
rجنسية اخلاضع للقيد -
rعنوان اخلاضع للقيد -

rاالسم التجاري -
rعنوان القاعدة التجارية -

rوالية التواجد -
rملكية القاعدة التجارية -

rملكية احملل التجاري -
rتاريخ بداية النشاط -

- عدد اIؤسسات الثانوية.

اIـــــاداIـــــادّة ة 4 : : يـــتــــضــــمن اجلــــنــــاح األول من مــــســــتــــخـــرج
السجل الـتجاري اIـتعلق  بالـتسجيل والـتعديل بالـنسبة

لألشخاص اIعنويrX البيانات األساسية اآلتية.
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -
r شخص معنوي -

- رقم الـتــســجــيل مـشــكل من الــســنـة ورمــز الــواليـة
rورقم حتليلي مع احلرف ب

- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
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اIـــاداIـــادّة ة  8 : : يــــتـــضــــمن اجلــــنـــاح األوّل مـن مـــســــتـــخـــرج
الـســجل الــتـجــاري اIــتـعــلق بـالــتــعـديل بــالــنـســبـة Iــؤجـري
احملالت الــــتـــجــــاريــــةr أشــــخـــاص مــــعــــنــــويـــr X الــــبــــيــــانـــات

األساسية اآلتية : 
* على الوجه :على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -
 rشخص معنوي -

- رقم الـتــســجــيل مـشــكل من الــســنـة ورمــز الــواليـة
r2 ورقم حتليلي مع احلرف و

- تاريخ  التعديل أو  القيد في السجل التجاري .
* على الظهر  :* على الظهر  :

rعنوان الشركة أو تسميتها -
rعنوان مقر الشركة -

- اسم ولـقب أو ألـقـاب وتـاريخ ومـكـان مـيالد اIـمثل
rالشرعي

rتاريخ بداية النشاط -
rمبلغ رأس مال الشركة -

rقطاع النشاط -
- رمــز أو رمـــوز وتــســمــيـــة أو تــســمــيـــات األنــشــطــة

اIمارسة.

9 :  :  يـتـضمن اجلـنـاح الثـاني من مـستـخـرجات اIـاداIـادّة ة 
السجل الـتجاري اIـسلمـة للتجـار �ناسـبة التـسجيل في
الـسجل التـجاري واIـنصوص عـليه في اIواد 3 و 4 و5 و6

و7 و 8 أعالهr البيانات اIشتركة اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

 rقطاع النشاط -
rرمز أو رموز النشاط -

- النشاط أو األنشطة اIمارسة.
* على الظهر  :* على الظهر  :

- اإلشـارة إلى الـعقـوبـات التي يـتـعرض لـهـا اخلاضع
لـلقيد في حـالة مخـالفة أحكـام القانون رقم 04-08 اIؤرّخ
في 27 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اIـوافق  14 غــشت سـنـة

rذكور أعالهI2004 وا

- عـبـارة "ال يــعـفي الـتـسـجـيـل في الـسـجل الـتـجـاري
الـــتــــاجــــر مـن االلــــتــــزامــــات الــــتي تــــقع عــــلـى عــــاتــــقه خالل
�ارسة أنـشطتهr ال سـيمـا عندمـا  تكـون  هذه النـشاطات

r"موضوع تنظيم  خاص

اIـــاداIـــادّة ة  6 :  : يــــتـــضــــمن اجلــــنـــاح األوّل مـن مـــســــتـــخـــرج
الـســجل الــتــجـاري اIــتــعــلق بـالــقــيــد والـتــعــديل بــالـنــســبـة

للتجار غير القارينr  البيانات األساسية اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

rطبيعة العملية -
rتاجر غير قار - شخص طبيعي -

- رقم الـتــســجــيل مـشــكل من الــســنـة ورمــز الــواليـة
rورقم حتليلي مع احلرف د

- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
* على الظهر  :* على الظهر  :

rاالسم واللقب أو األلقاب -
rعنوان اخلاضع للقيد -

rوالية التواجد -
rتاريخ  ومكان ميالد اخلاضع للقيد -

rجنسية اخلاضع للقيد -
rعند االقتضاء rمكان مزاولة النشاط -

- تاريخ  بداية النشاط.

اIـــاداIـــادّة ة  7 :  : يــــتـــضــــمن اجلــــنـــاح األوّل مـن مـــســــتـــخـــرج
الـســجل الـتــجـاري اIـتــعـلق بــالـتـعــديل بـالــنـسـبــة  Iـؤجـري
احملل التـجـاريr أشـخـاص  طـبيـعـيـX الـبيـانـات األسـاسـية

اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -
 rشخص طبيعي -

rمؤجر احملل التجاري -
- رقم الـتــســجــيل مـشــكل من الــســنـة ورمــز الــواليـة

r1 ورقم حتليلي مع احلرف و
- تـــــاريخ  الـــــقــــيـــــد أو تــــعــــديـل الــــســـــجل  الـــــتــــجــــاري

للمؤجر.
* على الظهر  :* على الظهر  :

rاالسم واللقب أو األلقاب -
rؤجرIتاريخ  ومكان ازدياد ا -

rعنوان اإلقامة -
rعنوان احملل التجاري -
rتاريخ  بداية النشاط -

rقطاع النشاط -
- رمــز أو رمـــوز وتــســمــيـــة أو تــســمــيـــات األنــشــطــة

اIمارسة.
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اIـــاداIـــادّة ة  11 : :  يــتــكـــون مــســتــخــرج الـــســجل الــتــجــاري
اIتعلق بتسـجيل اIؤسسة الثانـوية بعنـــوان األشخــاص
اIعنويX أو كل �ـثلية جتارية أجـنبية أخرىr من  جناح

واحد يتضمن البيانات األساسية اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة التسجيل -

 rشخص معنوي أو كل �ثلية جتارية أخرى -
rعنوان الشركة أو تسميتها -

rالشكل القانوني للشركة -
rؤسسة الثانويةIعنوان ا -

r والية التواجد -
rعنوان احملل التجاري الرئيسي -

r تاريخ بداية النشاط -
- اسم ولـقب أو ألـقـاب وتـاريخ ومـكـان مـيالد اIـمثل

أو اIمثلX الشرعيX وعنوانهم وصفتهم وجنسيتهم.

* على الظهر  :* على الظهر  :
rؤسسة الثانويةIتاريخ قيد ا -

- رقم تـســجـيل رئـيـسي  يـضــاف إلـيه عـدد عـمـلـيـات
rنجزةIالقيد الثانوية ا
rقطاع النشاط -

rرمز أو رموز النشاط -
rمارسةIتسمية أو تسميات األنشطة ا -

- مكان مخصص :
* إلمـــضـــاء اIــأمـــور والـــتــاريـخ والــرقـم الــتـــســـلـــســلي

rأسفل الصفحة �ينا
* إلمــضـاء اخلــاضع لـلــقــيـد أو �ــثـله الــشــرعي  أسـفل

الصفحة يسارا.

اIــاداIــادّة ة  12 :  : يــتـكـون مــسـتـخــرج الـشـطـب من الـسـجل
الــتــجـــاري بــالــنـــســبــة لـــشــخص طــبـــيــعي مـن جــنــاح واحــد

يتضمن البيانات األساسية اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -
rشخص طبيعي -

- تاريخ  الشطب من السجل التجاري.

- مكان مخصص :
* إلمـــضـــاء اIــأمـــور والـــتــاريـخ والــرقـم الــتـــســـلـــســلي

rأسفل الصفحة �ينا
* إلمــضــاء اخلــاضع لــلــقـيــد أو �ــثــله الــشــرعي أســفل

الصفحة يسارا.

اIـــاداIـــادّة ة  10 :  : يـــتـــكـــــون مـــســـتـــخـــرج الـــتـــســـجـــيـــل في
الـــســـجــــل الـــتـــجـــــــاري  بـــعـــنـــوان  اIـــؤســـســـة الـــثـــانـــويـــة
لألشخاص الطبيـعيX من جناح  واحد يتضمن البيانات

األساسية اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -
r شخص طبيعي -

rاالسم واللقب أو األلقاب -
rتاريخ  ومكان ميالد اخلاضع -

rجنسية اخلاضع -
rعنوان  إقامة اخلاضع -

rعنوان القاعدة التجارية الثانوي -
r  والية التواجد -

rالتسمية أو العالمة -
rعنوان القاعدة التجارية الرئيسي -

r تاريخ بداية النشاط -
rملكية القاعدة التجارية -

- ملكية احملل التجاري.

* على الظهر  :* على الظهر  :
 rؤسسة الثانويةIتاريخ قيد ا -

- رقم  تـسـجـيل رئـيـسي  يـضاف إلـيه عـدد عـمـلـيات
rنجزةIالقيد الثانوية ا
rقطاع النشاط -

rرمز أو رموز النشاط -
rمارسةIتسمية أو تسميات األنشطة ا -

- مكان مخصص :
* إلمـــضـــاء اIــأمـــور والـــتــاريـخ والــرقـم الــتـــســـلـــســلي

rأسفل الصفحة �ينا
* إلمــضـاء اخلــاضع لـلــقــيـد أو �ــثـله الــشــرعي  أسـفل

الصفحة يسارا.
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اIــــاداIــــادّة 14 :  :  يــــحـــدد  شــــكل  الــــنــــمــــوذج و�ـــيــــزات كل
مستخرج  سجل جتاري عن طريق التنظيم.

اIاداIادّة ة 15 :  : ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 21 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز عبد العزيز بلخادمبلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــنــــــــفــــــــــيــــــــذي رقم ذي رقم 06-223 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 25 ج جــــــــمــــــــادىادى
r r 2006 ــــوافقوافق 21  ي يــــــونونــــــيــــــو سو ســــــنـنـــــــة ةIا  Iاألولى عاألولى عــــام ام 1427 ا
يتيتـضـمن إنمن إنـشـاء هاء هـيئيئـة الة الـوقوقـايايـة من األخطة من األخطـار اIار اIـهـنـيةية
في نفي نـشاطشاطـات الات الـبنبنـاء واألشاء واألشـغال الغال الـعـموممومـيــيـــة والـــرية والـــري

وصالحياتها وتنظيمها وسيرهاوصالحياتها وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
-  بـــــنـــــاء عــــلـى تـــــقــــريـــــر وزيـــــر الــــعـــــمل والـــــضـــــمــــان

rاالجتماعي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اIـــادّتـــان 4-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 75-35 اIـؤرّخ  في 17 ربـيع
الـثـاني عام 1395 اIـوافق 29 أبـريل سـنة 1975 واIـتـضمن

rتمّمIعدل واIا rاخملطط الوطني للمحاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اIــــؤرّخ في 21
رمـضـان عام 1403  اIـوافق 2 يـولـيـو سـنة  1983 واIـتـعلّق

rتمّمIعدّل واIا r هنيةIبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اIــــؤرّخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1408 اIــوافق 12 يـــنـــايـــر  ســـنـــة 1988
واIـتـضـمن  الـقـانـون الـتـوجـيـهي لـلـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة

rال سيّما الباب الثالث منه rاالقتصادية
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 88-07 اIـــــؤرّخ في  7
جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1408 اIـوافق 26  يـنـايــر  سـنـة 1988
واIتعلق بالوقاية  الصحية واألمن وطب العملr ال سيّما

rادّة  25 منهIا 
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اIــــؤرّخ في 26
رمـضان عام 1410 اIـوافق 21 أبـريل  سـنة 1990 واIـتـعلق

rتمّمIعدّل واIا rبعالقات العمل
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اIــؤرّخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اIـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واIـتـعـلق �ـجـلس

rاحملاسبة

* على الظهر  :* على الظهر  :
rاالسم واللقب أو األلقاب -

rتاريخ ومكان ميالد اخلاضع -
rعنوان إقامة اخلاضع -

rعنوان احملل التجاري موضوع الشطب -
rتاريخ بداية النشاط -

r  والية التواجد -
rطبيعة احملل موضوع الشطب -

rقطاع النشاط -
- مكان مخصص :

* إلمـــضـــاء اIــأمـــور والـــتــاريـخ والــرقـم الــتـــســـلـــســلي
rأسفل  الصفحة �ينا

* إلمــضــاء اخلــاضع لــلــقـيــد أو �ــثــله الــشــرعي أســفل
الصفحة يسارا.

اIــاداIــادّة ة  13 : : يــتـكـون مــسـتـخــرج الـشـطـب من الـسـجل
الـتــجــاري بــالـنــســبـة  لــشــخص مــعـنــويr  من جــنــاح واحـد

يتضمن البيانات األساسية اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -
r شخص معنوي -

- تاريخ  الشطب من السجل التجاري.
* على الظهر  :* على الظهر  :

rعنوان الشركة أو تسميتها -
r الشكل القانوني -

rعنوان  مقر الشركة -
rعنوان احملل التجاري موضوع الشطب -

rوالية التواجد -
rتاريخ بداية النشاط -

rمارسIالنشاط ا -
- مكان مخصص :

* إلمـــضـــاء اIــأمـــور والـــتــاريـخ والــرقـم الــتـــســـلـــســلي
rأسفل  الصفحة �ينا

* إلمــضــاء اخلــاضع لــلــقـيــد أو �ــثــله الــشــرعي أســفل
الصفحة يسارا.
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مـكـمـلـة وخــصـوصـيـة في مــجـال الـوقـايــة الـصـحـيـة واألمن
تـسـمـى هـيـئـة الـوقـايـة من األخـطـار اIـهـنـيـة في نـشـاطـات
الــبــنـــاء واألشــغــال الـــعــمــومـــيــة والــري وتـــدعى في  صــلب

النص  "الهيئة".
الـــهـــيـــئــة مـــؤســـســـة عـــمـــومـــيـــة  ذات  طـــابع صـــنـــاعي
وجتــــاري تــتـــمـــتـع بـــالــشـــخــصــيــــة اIــعـــنــويــة واالســـتــقالل

اIالي.

اIــــاداIــــادّة ة 2  :   :  يـــشــــمل مــــجــــال تــــدخل الــــهـــيــــئــــة مـــجــــمل
اIــؤســـســات الـــتي تــمـــارس نــشــاطـــات الــبــنـــاء  واألشــغــال
الـعمومية والـري كما حددها الـتشريع والتنـظيم اIعمول

بهما.

اIــــاداIــــادّة ة 3  :   :  تــــوضـع الــــهـــيــــئــــة حتـت وصــــايــــة الــــوزيـــر
اIكلف بالعمل .

اIاداIادّة 4 : يحدد مقر الهيئة �دينة اجلزائر.

الفصل الفصل الثاني الثاني 
الصالحياتالصالحيات

Xـــــادّة 5 :  تـــــتــــولـى الـــــهــــيـــــئـــــة في إطـــــار الـــــقـــــوانــــIـــــاداIا
والتنظيمات اIعمول بها r الصالحيات اآلتية :

- اIــسـاهـمــة في تـرقــيـة الـوقــايـة من حــوادث الـعـمل
واألمــــراض اIـــهــــنــــيـــة فـي مـــؤســــســـات الــــبــــنـــاء واألشــــغـــال

rالعمومية والري
- الــقـــيــام بــدراســـات حــول ظـــروف الــعــمـلr وحتــلــيل
األســبـاب الـتــقـنـيــة لألخـطـار اIــهـنـيــة r بـالـقــيـام بـزيـارات
منـتـظـمة لـوحـدات وورشـات الـبنـاء واألشـغـال العـمـومـية

rوالري
- إجــــراء حتـــــقــــيـــــقــــات حـــــول احلــــوادث اخلـــــطــــيــــرة أو

rميتةIا
- حـث الـهـيـئـات اIـســتـخـدمـة عـلـى الـقـيـام �ـبـادرات
من أجل تـكفل أحسن r بـأمن وحمايـة الصحـة في أساليب

rواستعمال منتجات ومواد البناء rالبناء
- اقـــتــراح عـــلى الــســـلــطـــات الــعـــمــومــيـــةr الــتـــدابــيــر
الـراميـة إلى حتسـX األنظـمة الـتقـنيـة اخلاصـة باألمن في

rنشاطات البناء واألشغال العمومية والري
- الـقــيــام بــأعــمــال تــهـدف إلـى إعالم واســتـشــارة في
مـجال الـوقاية في مـؤسسـات البـناء واألشـغال الـعمـومية
والـــريr وإبـــداء رأيـــهـــا في اخملــــطـــطـــات الـــصـــحـــيـــة واألمن
واIـــســاهـــمــة في الـــتــكــويـن الــرامي إلى حتـــقــيق مـــســتــوى

أحسن  للصحة واألمن في العمل.

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اIــــؤرّخ في26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24 مـــايـــو

rرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2006 وا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرخ
في 27 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 25 مـــايـــو  ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن  تعيI2006 وا

- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم  الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 431-96
اIــؤرّخ في 19 رجب عــام1417 اIــوافق 30 نــوفــمـــبــر ســنــة
1996 واIتـعلق بكـيفيـات  تعيـX  محافظـي احلسابات في

اIـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

rستقلةIؤسسات العمومية غير اIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-424 اIؤرّخ
في 10 رجـب عـــام 1418 اIــــوافق 11 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1997
الـذي  يـحـدد  شـروط تـطبـيق الـبـاب اخلـامس من الـقـانون
رقم 83-13 اIــــؤرّخ في 2 يــــولــــيــــو ســــنــــة 1983 واIــــتــــعــــلق
بـالــوقـايـة مـن حـوادث الــعـمل واألمــراض اIـهــنـيــة r اIـعـدّل

rتمّمIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-282 اIؤرّخ
في 25 جــمـــادى الــثــانــيــة  عــام 1423 اIــوافق  3 ســـبــتــمــبــر
سنة 2002 واIتضمّن تأسيس اIدونة اجلزائرية لألنشطة

rنتجاتIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 427-02
اIــؤرّخ في 3 شـــوال عــام 1423 اIــوافق 7 ديـــســمـــبــر ســـنــة
2002 واIـتعـلق  بشـروط  تنـظـيم تعـليم  الـعمـال وإعالمهم

rهنيةIوتكوينهم  في ميدان الوقاية من األخطار ا
- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 03-137  اIؤرّخ
في 21 محرّم عام 1424 اIوافق 24 مارس سنة 2003 الذي

rيحدّد  صالحيات وزير العمل والضمان االجتماعي
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-12 اIـؤرّخ
في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1425 اIــوافق 8 يــنــايــر ســنـة 2005
واIـتــعـلـق بـالـتــدابـيــر اخلـاصــة بـالــوقـايــة الـصـحــيـة واألمن
rطبقة في  قطاعات البناء واألشغال العمومية والريIا

يرسم  ما يأتييرسم  ما يأتي :  : 

الفصل األول الفصل األول 
أحكام عامةأحكام عامة

: تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اIــادّة 25 (الـــفـــقــرة اIــاداIــادّة األولى ة األولى 
األولـى ) من الـــقــــانـــون رقم 88-07 اIــــؤرّخ في 26 يــــنــــايـــر
سـنـة 1988 واIــذكــور أعالهr تـنــشــأ  هــيـئــة تــكـلف بــأعــمـال



29 جمادى  األولى عام  جمادى  األولى عام 1427 هـ هـ14
25 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2006 م

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42

اIـاداIـادّة ة 11 :   :  يـعــيّن أعــضـاء مــجــلس اإلدارة بــقـرار من
الـــوزيـــر اIــكـــلف بـــالـــعــمـل  Iــدة أربع (4) ســنـــوات قـــابـــلــة
لـــلـــتـــجـــديـــد مـــرة واحـــدة بـــنـــاء عـــلى اقـــتـــراح من اإلدارات

واIنظمات التي  ينتمون إليها.
r في حـالة انـقـطـاع عـهدة أحـد أعـضـاء مـجلس اإلدارة

يتم تعويضه حسب األشكال نفسها.

اIاداIادّة ة 12 :  يعد مـجلس اإلدارة  خالل  جلسته األولى
نـظـامه الــداخـلي ويـصـادق عــلـيه ويـعـرضه لـلــمـوافـقـة عـلى

الوزير اIكلف  بالعمل.

اIــاداIــادّة ة 13 :  :  �ــارس أعـــضــاء مـــجــلس اإلدارة عـــهــدتــهم
بصفة تطوعية.

ال �ــكن أن يـتـرتب عـلى عــضـويـة مـجـلس اإلدارة من
جانب الهيئة أي امتياز نقدي أو عيني.

غــيــر أنهr �ـــكــنــهم االســـتــفــادة من تـــعــويــضــات خالل
تنـقلـهم حلضـور اجتـماعـات مجـلس اإلدارة طبـقا لـلتنـظيم

اIعمول به.

اIــاداIــادّة ة 14 :  :  يــتــداول مـــجــلس اإلدارة عـــلى اخلــصــوص
فيما يأتي : 

rالتنظيم الداخلي  والنظام  الداخلي للهيئة -
rالبيانات التقديرية لإليرادات والنفقات -

rميزانيات التسيير والتجهيز -
- مـخـطــطـات وبـرامـج الـعـمـل واحلـصـيــلـة والـتــقـريـر

rالسنوي للنشاطات
- مـــشــاريــع اقــتــنــــاء اIــبـــاني وكــرائـــهــا والـــتــصــرف

rفيها
- مــــشــــاريـع الــــصــــفــــقــــات والـــــعــــقــــود واالتــــفــــاقــــيــــات

rواالتفاقات
- رفع الـيد عن االعـتراض على قـيود االمـتيازات أو

rالرهون
rالهبات والوصايا -

rتوظيف أموال الهيئة -
- تعـيX مـحافظ احلـسابـات طبـقا لـلتـنظـيم اIعـمول

rبه
- االتفاقية اجلماعية Iستخدمي الهيئة.

اIـاداIـادّة ة 15 :  :  يــجـتــمع مــجـلس اإلدارة في دورة  عــاديـة
مرة كل ستة (6)  أشهر على األقل.

و�كـنه أن يجـتمعr فـي دورة غيـر عاديـةr  بنـاء على
اســــتـــدعــــاء من رئــــيـــسه أو بــــنـــاء عــــلى طــــلب من الــــوزيـــر

اIكلف بالعملr أو بناء على طلب أغلبية أعضائه.

اIاداIادّة ة 6 :  :  تؤهل الـهيـئةr في إطـار التـنظـيم اIعـمول
بهr للقيام  �ا يأتي :

- تـــلـــجـــأ Iــــســـتـــشـــارين  قــــصـــد  الـــقـــيـــام  بـــدراســـات
rوبحوث تتعلق �يدان نشاطاتها

- تـنـظم وتــشـارك في اIـلــتـقـيـات واأليــام الـدراسـيـة
والندوات العلمية اIرتبطة �وضوعها.

اIـاداIـادّة ة 7 :  :  تـضـمن الـهـيـئـة تـبـعـات اخلـدمـة الـعـمـومـية
طـبــقــا Iــقــتــضـيــات  دفــتــر الــشــروط الـعــامــة اIــلــحق بــهـذا

اIرسوم.
يــدفع  أجــر هــذه الــعــمـلــيــات حــسب تــعــريــفــات حتـدد
مــســبــقــا بــقــرار مــشــتــرك  بــX الــوزيــرين اIــكــلــفــX عــلى

التوالي بالعمل واIالية.

الفصل الفصل الثالث الثالث 
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اIاداIاّدة 8 :  يسير الـهيئة مجلس إدارة ويديرها مدير
عام.

وتتـوفر الـهـيئـة على مـديـريات مـركزيـة ومديـريات
جهوية.

يـحــدد الـتــنــظـيـم الـداخــلي لــلـهــيـئــة وعــدد اIـديــريـات
اجلـهويـة واختـصاصـاتهـا اإلقلـيمـية وكـذا تنـظيـمهـا  بقرار

من الوزير اIكلف بالعمل.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اIـاداIـاّدة 9  :  يـتـشــكل مـجـلـس اإلدارة من سـبـعــة  عـشـر
(17) عضوا موزعX كما يأتي :

- خــمـسـة (5) أعـضــاء تــعـيــنـهم اIــنــظـمــات الـنــقـابــيـة
rللعمال األجراء األكثر تمثيال على الصعيد الوطني

- خــمـسـة (5) أعـضــاء تــعـيــنـهم اIــنــظـمــات الـنــقـابــيـة
r ألصحاب العمل  األكثر تمثيال على الصعيد الوطني

- خـمسة (5)  أعضـاء يعـينـهم الوزراء اIـكلـفون على
الـتواليr بـالـعـمل والصـحـة والـسكن واألشـغـال الـعمـومـية

rوالري
- �ـثل واحد (1) عن الـصندوق الـوطني لـلتأمـينات

rاالجتماعية للعمال األجراء
- �ثل واحد (1) عن  مستخدمي الهيئة.

10 :   :  يـــرأس مـــجـــلـس اإلدارة الـــوزيـــر اIـــكـــلف اIــاداIــادّة ة 
بالعمل  أو �ثله.
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rباني أو التصرف فيها وكرائهاIاقتناء ا -
rالبيانات التقديرية لإليرادات والنفقات -

rتوظيف أموال الهيئة -
rقبول الهبات والوصايا -

- االتفاقية اجلماعية Iستخدمي الهيئة.

اIـاداIـادّة ة 23  : تــخـضع الــهـيـئــة خملـتــلف أشـكـال اIــراقـبـة
طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

القسم الثالثالقسم الثالث
اIدير العاماIدير العام

اIــاداIــادّة 24  :  يـــعـــX اIـــديـــر الـــعــــام لـــلـــهـــيـــئـــة  �ـــوجب
مــرســوم رئــاسـي بــنــاء عــلـى اقــتــراح من الـــوزيــر اIــكــلف

بالعمل.
وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اIاداIادّة ة   25 :  : يضمن اIدير العام  سير الهيئة. 
وبهذه الصفةr يكلفr على اخلصوص �ا يأتي :

- تــمــثـيـل الـهــيـئــة أمــام الـعــدالــة وفي جـمــيع أعــمـال
rدنيةIاحلياة ا

- اقـــتـــراح الـــتـــنـــظـــيم الـــداخـــلـي والــنـــظـــام الـــداخـــلي
rللهيئة

- التعـيX في مـناصب عـمل الهـيئـة التي لم تـتقرر
rXبشأنها طريقة أخرى للتعي

- �ـارسة الـسلطـة السـلمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
rالهيئة

- إبـــــرام كـل الـــــصـــــفــــــقـــــات والـــــعـــــقــــــود واالتـــــفـــــاقـــــات
rواالتفاقيات

- عرض على مجلس اإلدارة :
- قبل أول أكتوبر من كل سنة :

* البيانات الـتقديرية اIنصوص عليها في اIادّة 14
rرسومIمن هذا ا

* مختلف ميزانيات الهيئة.
-  قـــــبل 31 مـــــارس مـن كل ســـــنــــــةr الـــــتـــــقـــــريـــــر

rالسنوي لنشاط الهيئة
rقـــبـل نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر األوّل من كل  ســـداسي -
وضعيـة حتصـيل االشتراكـات والتـدابير اIـتخـذة لتدارك

النقائص اIسجلة في هذا  اجملال.

اIـاداIـادّة ة 26 :  : يـأمـر اIـدير الـعـام بـصرف نـفـقـات الهـيـئة
ويعد البيانات التقديرية لإليرادات والنفقات.

و�ــكـنه  أن يـفــوض إمـضـاءه إلـى مـسـؤولي الــهـيـاكل
اIوضوعة حتت سلطته.

16 :  :  ال تــــــصـح مــــــداوالت مــــــجــــــلس  اإلدارة إال اIـــــاداIـــــادّة ة 
بحضور أغلبية أعضائه.

r إذا لـم يـــــكــــــتـــــمـل الـــــنــــــصـــــاب فـي االجـــــتــــــمـــــاع األول
يــســتــدعى مــجــلس اإلدارة لالجــتــمــاع خـالل الــثــمــانــيـة (8)

أيام التي تلي تاريخ االجتماع األول. 
ويـصح االجــتـمـاع  حــيـنـئـذ مــهـمـا  يــكن عـدد األعـضـاء

احلاضرين.

17 :  :  حـــــضـــــور اجـــــتـــــمـــــاعــــات مـــــجـــــلس اإلدارة اIــــاداIــــادّة ة 
شخصي.

غــــــيـــــــر أنـهr �ــــــكـن الـــــــعــــــضـــــــو أن يـــــــفــــــوض حـــــــقـه في
الـتـصـويت إلى عـضـو آخـر من اجملـلس وفي هـذه احلـالةr ال
�ــكن أي عــضــو أن يــحــصل عــلى أكــثــر من تــفــويـض واحـد

خالل نفس السنة.
تـتـخـذ قـرارات مـجـلس اإلدارة بـاألغـلـبـيـة الـبـسـيـطة

.XفوضIألصوات األعضاء احلاضرين وا
وفي حــالـة تـسـاوي األصـواتr يـكـون صـوت الـرئـيس

مرجحا.

اIــــــــاداIــــــــادّة ة 18 :  :  تــــــــدوّن مــــــــداوالت مــــــــجــــــــلـس اإلدارة في
محـاضر يوقـعها الـرئيس وأمـX اجللسـة وتدوّن في سجل

خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس اإلدارة.

اIــاداIــادّة ة 19 :  :  يــحـــضــر اIــديــر الــعـــام لــلــهــيـــئــة جــلــســات
مجلس اإلدارة  بصوت استشاري  ويتولى أمانة اجمللس.

القسم الثاني القسم الثاني 
الوصاية واIراقبةالوصاية واIراقبة

اIــــاداIــــادّة 20  :  تــــعـــرض مــــداوالت مــــجـــلـس اإلدارة عـــلى
الوزير اIـكلف بالـعمل للـموافقـة عليـها في شكل مـحاضر
خالل اخلمسة عشر(15) يوما  التي تلي تاريخ االجتماع.

(30) Xــكـلـف بـالــعــمل  خالل الــثالثـIيــلـغـي الـوزيــر ا
يـومـا الـتي تـلي تـاريخ  تـبـلـيـغـهـا الـقـرارات التـي تخـالف
الـتـشـريع والـتنـظـيمr وكـذا الـقـرارات الـتي من شـأنـها أن

تخل �صالح الهيئة.

اIـــــاداIـــــادّة 21  :  تــــــبــــــلغ قــــــرارات الــــــوزيــــــر إلى رئــــــيس
مجلس اإلدارة واIدير العام للهيئة.

22  :  : ال تــــكـــون اIـــداوالت اIـــتـــعـــلــــقـــة �ـــا يـــأتي اIــاداIــادّة ة 
نافذةr إال بعد اIوافقة الصريحة للوزير اIكلف بالعمل :

r ميزانيات الهيئة -
- الصفـقات والـعقـود واالتفـاقيـات واالتفـاقات التي

rدينار  Xيساوي  مبلغها أو يفوق ستة (6) مالي
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2 - في باب النفقات : - في باب النفقات :
rنفقات التسيير -
rنفقات التجهيز -

- كـل الـنــفــقــات األخـرى الــضــروريــة لـتــحــقــيق مــهـام
الهيئة.

اIاداIادّة ة 34 :  :  يـتولى مـراقـبة حـسابـات الهـيـئة مـحافظ
حسابات  يعX  طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIاداIادّة ة 35 :  :  يـرسل اIدير الـعام للهـيئة إلى الـسلطات
اIـــــعـــــنـــــيـــــة احلـــــصـــــائلr وحـــــســـــابـــــات الــــنـــــتـــــائـج وقــــرارات
تــخـــصــيــصـــهــا والــتـــقــريــر الـــســنــوي عن الـــنــشــاط مـــرفــقــا
بـــتـــقــريـــر مـــحــافظ احلـــســـابــات ومـــداوالت مـــجــلس اإلدارة

طبقا للتشريع والتنظيم  اIعمول بهما.

اIـــــاداIـــــادّة ة 36 :  :  يـــــنـــــشـــــــر هـــــذا اIـــــرســـــوم  فـي اجلـــــريــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427

اIوافق 21 يونيو سنة 2006.
عبد العزيز عبد العزيز بلخادمبلخادم

ـــــــــــــــــــــــــ

اIلحــــــقاIلحــــــق
دفتـــــر الشــــروط العامةدفتـــــر الشــــروط العامة

تتـمثل مهمـة هيئـة الوقايـة من األخطار اIـهنية في
نــشــاطـات الــبــنـاء واألشــغــال الـعــمــومـيــة والــري في حـدود
اخــتـصــاصــاتــهـا  فـي اIـســاهــمــة في تــنـفــيــذ ســيــاسـة األمن
والـــــــــصــــــــحـــــــــة في الـــــــــعـــــــــملr مـن خـالل إجنـــــــــاز الــــــــبـــــــــرامج
r سـجلة بـعنـوان تبـعات اخلـدمة الـعمـوميةIوالنـشاطـات ا

وتكلف لهذا الغرض على اخلصوص �ا يأتي :
- إعـــداد الــتــنــظـــيــمــات الــتــقـــنــيــة لألمـن اIــطــبق في

rمؤسسات البناء واألشغال العمومية والري
- اIـــســــاهـــمـــة فـي إعـــداد مــــعـــايــــيـــر األمن اIــــتـــعــــلـــقـــة
بـنــشـاطـات الـبـنـاء واألشــغـال الـعـمـومـيــة والـري ومـتـابـعـة

rؤسساتIتنفيذها من ا
- اIـــســــاهــــمــــة في إجنــــاز كل األشــــغــــال والــــدراســـات
والـتـحقـيقـات اIتـعـلقـة  بالـوقايـة من األخـطار اخلـاصة في

rمؤسسات البناء واألشغال العمومية والري
- الــقــيــام  بــالــتـــحــقــيــقــات اخلــاصــة بــحــوادث الــعــمل
اخلــطــيـــرة أو اIــمــيــتــة وكـــذا الــتــدقــيــقــات فـي أمن الــعــمل
rداخل مـــؤســســـات الـــبــنـــاء واألشـــغــال الـــعـــمــومـــيـــة والــري
حلـــســـاب مــصـــالح مـــفـــتــشـــيـــة الــعـــمل وصـــنـــدوق الــضـــمــان

rاالجتماعي

اIـاداIـادّة ة 27 :  :   في حـالـة شـغـور منـصب اIـديـر الـعام أو
غــيــابـه مــؤقــتـــا أو حــدوث مــانع لـه يــعــX الــوزيـــر اIــكــلف

بالعمل �وجب مقرر مديرا مركزيا يقوم بأعماله .

 القسم الرابع القسم الرابع 
مستخدمو الهيئةمستخدمو الهيئة

اIــاداIــادّة ة 28 :  :  يـــعــX اIـــديــرون اIـــركــزيـــون واIــديــرون
اجلـهويـون �وجـب قرار من الـوزير اIـكلـف بالـعمل  بـناء

على اقتراح من اIدير العام.
وتنهى مهامهم  حسب األشكال نفسها.

اIـاداIـادّة ة 29 :  :  يـلتـزم مـسـتخـدمـو الـهيـئـة بالـسـر اIـهني
طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIـاداIـادّة ة 30 :  : �ـنع مــسـتـخــدمــو الــهــيــئــــة من �ــارسـة
أي نـشـــاط مـأجـــور خـارجـهـا  مع مـراعـــاة االسـتـثـنـــاءات
اIنصـوص عليها في  التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
أحكام ماليةأحكام مالية

اIــاداIــادّة ة 31 :  :  تــفــتـح الــســنـــة اIــالــيـــة لــلــهـــيــئــة  في أوّل
يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

اIـاداIـادّة ة 32 :  :  تـمــسك مــحـاسـبــة الـهــيـئــة حـسب الــشـكل
التجاري وفقا للتشريع والتنظيم اIعمول  بهما.

33 :  :  حتـــتــــوي مـــيــــزانـــيـــة الــــهـــيــــئـــة عــــلى بـــاب اIــاداIــادّة ة 
لإليرادات وباب  للنفقات.

1 - في باب اإليرادات : - في باب اإليرادات :
- اشتراكـات مؤسـسات الـبناء واألشـغال الـعمـومية
والـري  اIـنــخـرطــة في الـهـيــئـة طــبـقـا ألحــكـام اIـادة 29 من
الـــقـــانـــون رقم 88-07 اIــؤرّخ في 26 يـــنـــايـــر  ســـنـــة  1988

rذكور أعالهIوا
- بــصــفـــة اســتــثــنــائـــيــةr مــكــافــأة اخلـــدمــات اIــنــجــزة
والــتي تــفـــوق احلــدود اIــعـــتــادة  لــتــدخـالت الــهــيــئـــة بــفــعل

rطبيعتها وأهميتها أو مداها
- الــــنــــاجت اIــــالي احملــــقق فـي إطــــار تـــوظــــيـف أمـــوال

rالهيئة
- مـــســاهــمـــة  صــنـــدوق الــوقــايـــة من حــوادث الـــعــمل

rهنيةIواألمراض ا
rالهبات والوصايا -

rمداخيل مبيعات نشريات الهيئة -
- اإلعــانـات واIــسـاهــمـات احملــتـمــلـة اIــمـنــوحـة طــبـقـا

للتشريع والتنظيم اIعمول  بهما.
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 92-121 اIؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1412 اIــــوافق 14 مــــارس ســــنـــة 1992
واIــتــضــمن تــنــظــيم مــهــنــة الــدلــيل في الــســيــاحــةr اIــعـدّل

rتمّمIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-75 اIـؤرخ
في 23 ذي احلـجـة عام 1423 اIـوافق 24 فـبـرايـر سـنة 2003

rالذي يحدّد صالحيات وزير السياحة

يـرســم  مـا يـأتــي :يـرســم  مـا يـأتــي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اIـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
شــروط �ــارسـة نــشــاط الـدلــيل فـي الـســيــاحــة وكـيــفــيـات

ذلك.

اIادة اIادة 2 : : يعـدّ دليال في الـسيـاحة كل شـخص طبـيعي
يــرافق الــســيــاح الــوطـنــيــX أو األجــانب بــصــفــة دائــمـة أو
مـوسمية مـقابل أجرr �نـاسبة رحالت سيـاحية أو أسفار
منظمة أو نـزهات على م سيارات للنقل العمومي في
الطريق العـامr في اIتاحف والنصب الـتذكارية  واIعالم

التاريخية واحلظائر الثقافية.

3 :  : يــــنـــظم نـــشـــاط الـــدلـــيـل في الـــســـيـــاحـــة في اIــاداIــادّة ة 
صنفrX وهما :

- الــــــدلـــــيل فـي الـــــســــــيـــــاحـــــة الـــــوطــــــنيr اIـــــرخـص له
rمارسة نشاطاته في كامل التراب الوطني�

- الـدلـيل في السـيـاحـة احملليr اIـرخص له �ـمـارسة
.Xنشاطاته في إقليم والية أو واليت

اIاداIادّة ة 4 :  : تخضع �ارسـة نشاط الدليل في السياحة
لـــلــــحـــصـــول اIــــســـبق عــــلى اعـــتــــمـــاد والـــقــــيـــد في الــــســـجل

التجاري.

اIـاداIـادّة ة 5 :  : يـســلم الــوزيــر اIـكــلف بــالـســيــاحـة اعــتــمـاد
الدليل في السياحةr وفقا للشروط اIذكورة أدناه.

اIـــــاداIـــــادّة ة 6 :  : ال يـــــجـــــوز ألي كـــــان أن يـــــطــــــلب اعـــــتـــــمـــــادا
Iــمـارســة نــشـاط الــدلـيل في الــسـيــاحــة مـا لم تــتـوفــر فـيه

الشروط اآلتية :
rبلوغ سن واحد وعشرين (21) سنة على األقل -

- الـقدرة البدنـية على �ـارسة نشـاطات الدليل في
rالسياحة

- إبـداء الـرأي  حـول مـلـفـات  طـلـبـات اIـصـادقـة عـلى
الـتـجهـيـزات وأنظـمـة األمن في الـعمل اخلـاصـة بنـشـاطات

rالبناء واألشغال العمومية والري
- اIــــســـاهــــمـــة فـي إعـــداد بــــرامج الــــتـــكــــوين اخلــــاصـــة
بــنـــشــاطـــات الـــتــكـــوين اIـــهــني واجلـــامـــعي في مـــجــال أمن

rالعمل وتقييمها وحتيينها
- اIــســاهــمــة في دراسـة مــلــفــات اعــتـمــاد مــؤســسـات
الـتــكـوين الــتـابـعــة لـلـقــطـاع اخلــاص الـتي تـضــمن الـتــعـلـيم
اخلـاص باألخـطـار اIهـنـيـة في البـنـاء واألشغـال الـعمـومـية

rوالري
- اIـسـاهـمـة في تـنـفـيـذ الــبـرامج الـوطـنـيـة اIـتـعـلـقـة
بتـرقـية األمن والـصـحة في الـعـمل  في مؤسـسـات البـناء

rواألشغال العمومية والري
- اIساهمة في إعداد اإلحصائيات الوطنية حلوادث
الـعـمل واألمـراض اIـهنـيـة الـتي تـقع في الـبـنـاء واألشـغال
الــعـــمــومـــيـــة والــريr والـــقــيـــام بــالـــدراســـات الــتـــحــلـــيــلـــيــة
والـــتــلـــخــيص حلـــســاب اإلدارة اIـــركــزيــة اIـــكــلـــفــة بــالـــعــمل

وصندوق الضمان االجتماعي.
بــــغض الـــــنــــظـــــر  عن جـــــمــــيـع االلــــتـــــزامــــات اإلداريــــة
الــنـاجــمـة عـن تـنــفـيــذ الــبـرامج الــتي تــكـلف بــهــا من  قـبل
rــذكـورة أعالهIالــســلــطـات الــعــمــومــيـة في حــدود األعــبــاء ا
يـــتـــعـــX عـــلى هـــيـــئـــة الـــوقـــايــة مـن األخـــطـــار اIــهـــنـــيـــة في
نــشـــاطــات الــبـــنــاء واألشــغـــال الــعــمـــومــيــة والـــريr ضــمــان
تقد� اخلدمة في مـجال الوقاية من األخطـار اIهنية التي

تستجيب Iعايير و�اذج النوعية اIطلوبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــنــــــــفــــــــــيــــــــذي رقم ذي رقم 06-224 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 25 ج جــــــــمــــــــادىادى
r r 2006 ــــوافقوافق 21  ي يــــــونونــــــيــــــو سو ســــــنـنـــــــة ةIا  Iاألولى عاألولى عــــام ام 1427 ا
يــــــــــــحــحــــــــــــــدد شدد شــــــــــــروط �روط �ــــــــــــارسارســــــــــــة  نة  نــــــــــــشـشـــــــــــــاط الاط الــــــــــــدلدلــــــــــــيـل فيل في

السياحـة وكيفيات ذلكالسياحـة وكيفيات ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومـة
rبناء على تقرير وزير السياحة  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادتــان 4-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقــــتــــضى الــــقــــانــــون  رقم 99-01 اIــــؤرخ في 19
رمـضان عام 1419 اIوافق 6 ينـاير سـنة 1999 الـذي يحدد

rتعلقة بالفندقةIالقواعد ا
- و�ــقـــتـــــضى الـــقــــانـــون رقم 99-06 اIــؤرخ في 18
ذي احلــــجــــة عـــام 1419 اIــــوافق 4 أبــــريل ســــنـــة 1999 الــــذي
يــــحــــدد الــــقـــواعــــد الــــتي حتــــكم نــــشــــاط وكــــالـــة الــــســــيــــاحـــة

rواألسفار
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يـــجب أن يـــصل طـــلب الـــطـــعن إلـى الـــوزيــر اIـــكـــلف
بـالـســيـاحـة فـي أجل شـهـرين (2) ابـتــداء من تـاريخ تــبـلـيغ

الرفض.
وفي هــــذه احلـــــالــــةr يــــتـــــعــــX عــــلـى الــــوزيــــر اIـــــكــــلف
بالسياحـة أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي

استالم طلب الطعن.

اIــــاداIــــادّة ة 12 :  : يـــكــــون اعــــتــــمـــاد الــــدلــــيل فـي الـــســــيــــاحـــة
شخصيا وقابال لإللغاء.

وال �ــكن الــتــنــازل عـنـه وال �ـكن أن يــكــون مــوضـوع
إيجار أيّا كان شكله.

اIــاداIــادّة ة 13 :  : �ـــنح اعــتــمـــاد الــدلــيل في الـــســيــاحــة Iــدة
غير محدّدة.

14 :  : يقـيّـد الدلـيل في السـيـاحةr اIـعتـمـد طبـقا اIاداIادّة ة 
ألحــــكــــام هــــذا اIــــرســــومr في ســــجـل األدالء في الــــســــيــــاحــــة

اIفتوح لدى الوزير اIكلف بالسياحة.

اIــــــاداIــــــادّة ة 15 :  : يــــــفـــــــضي الـــــــقــــــيـــــــد فـي ســــــجـل األدالء في
الـسيـاحـة إلى تـسلـيم بـطـاقة الـقـيد فــي الـسـجــل تـسمــى

"بطاقــة الدليــل في السياحة".
يـــجـب أن حتـــتـــوي هـــذه الــبـــطـــاقـــة عــلـى اIــعـــلـــومــات

اآلتية :
rمارسIصنف الدليل ا -

rاسم الدليل في السياحة ولقبه وعنوانه -
- الـــرقم الـــتـــســـلـــســـلـي اIـــطـــابق لـــلـــرقم اIـــذكـــور في

السجل اIتعلق به.

اIاداIادّة ة 16 :  : يحـدّد االعتـمادان الـنمـوذجان  للـدليل في
السياحة وكـذا بطاقة القيـد في سجل األدالء في السياحة

بقرار من الوزير اIكلف بالسياحة.

اIاداIادّة ة 17 :  : تـنشأ لدى الـوزير اIكـلف بالسيـاحة جلنة
العـــتــــمــــاد األدالء في الــــســـيــــاحـــةr تــــدعى فـي صـــلـب الـــنص

"اللجنة" وتتكون من  :
rرئيسا rكلف بالسياحةIثل الوزير ا� -

- �ـثـل وزيـر الـدفـاع الـوطـني (قـيـادة أركـان الـدرك
r(الوطني

- �ثل وزيـر الداخلـية واجلـماعـات احمللـية (اIـديرية
r(العامة لألمن الوطني

- �ـثل وزيـر الفالحـة والـتـنـميـة الـريـفيـة (اIـديـرية
r(العامة للغابات

rكلف بالثقافةIثل الوزير ا� -

rدنية والوطنيةIالتمتع بحقوقه ا -
- إثــبـات تـأهــيل مـهــني له صـلــة بـنـشــاط الـدلـيل في

السياحة.
rـهـنيIـرسـوم بـالـتـأهـيـل اIيـقـصـد في مـفـهـــوم هـذا ا

ما يأتي :

-  بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــدلـــيـل في الـــســـيـــاحـــــة الـــوطـــنــي :-  بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــدلـــيـل في الـــســـيـــاحـــــة الـــوطـــنــي :
حــيـــازة شــهـــادة عــلـيــا فــي مـجـــــال الـتــاريـخ أو الــفـن أو
عــلــم اآلثــار أو الـســيـاحـة أو عـلــوم الـطـبــيـعـة أو الــهـنـدسـة
rبـاإلضافـة إلى إتـقـان فضال عن الـلـغـة العـربـية rـعمـاريـةIا

rأو عدة لغات  أجنبية Xلغت
- بــالــنــســبــة لــلــدلــيـل في الــســيــاحــة احملــلي :- بــالــنــســبــة لــلــدلــيـل في الــســيــاحــة احملــلي : حــيــازة
شــهـادة تــقـني ســام في اجملــالr بـاإلضــافـة إلـى إتـقــان فـضال

عن اللغة العربيةr لغة أجنبية على األقل.

اIــاداIــادّة ة 7 :  : يــجب عــلـى صــاحب الــطــلب أن يــودع طــلب
اعـتمـاد دليل في الـسيـاحة لـدى اIصـالح اخملتـصة لـلوزارة

اIكلفة بالسياحة. ويسلم له مقابل ذلك وصل استالم.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق اآلتية :

rيالدIمستخرج من عقد ا -
- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
(الــبــطــاقــة رقم 3) ال يــتــجـــاوز تــاريخ إصــدارهــا ثالثــة (3)

rأشهر
- الوثائق التي تثبت التأهيل اIهني.

8 :  : يـــتـــعـــX عـــلى اIـــصـــالح اخملـــتـــصـــة لـــلــوزارة اIــاداIــادّة ة 
اIـكلفة بـالسياحـة الرد على صـاحب الطلب  في أجل ثالثة

(3) أشهر ابتداء من تاريخ استالم طلب االعتماد.

اIاداIادّة ة 9 :  : يرفض االعتماد :
- إذا لـم تــــــتــــــوفــــــر في صــــــاحـب الــــــطــــــلـب الــــــشـــــروط

rطلوبةIا
- إذا كــــــان صـــــاحـب الـــــطــــــلـب مـــــحـل ســـــحـب نـــــهــــــائي

لالعتماد.

10 :  : يجب أن تـبـرر اIصـالح اخملـتصـة لـلوزارة اIاداIادّة ة 
اIـــكـــلــفـــة بــالـــســيـــاحــة قـــرار الــرفـض وتــبـــلــغه إلـى صــاحب

الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استالم.

اIــــاداIــــادّة ة 11 :  : �ــــكـن صــــاحب الــــطــــلـبr في حــــالــــة رفض
طلب االعتـمادr أن يقـدم طعـنا كتـابيـا لدى الوزيـر اIكلف
بـالـسـياحـةr مـرفـوقـا �ـعـلـومـات أو مـبـررات جـديـدة قـصد

احلصول على دراسة إضافية.
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اIــــــاداIــــــادّة ة 23 :  : تـــــــكـــــــون آراء الــــــلـــــــجـــــــنــــــة حـــــــسـب إحــــــدى
: Xالصيغت

rوافقةIرأي با -
- رأي بالرفض معلّل.

اIــــاداIــــادّة ة 24 :  : تـــدوّن مــــداوالت الــــلّــــجــــنــــة في مــــحــــاضـــر
وتسجل في سجل خاص.

تـــرسل مـــحـــاضــر اIـــداوالتr الـــتي يـــوقـــعـــهـــا أعـــضــاء
اللّجنة إلى الـوزير اIكلف بالسـياحة في أجل ثمانية (8)

أيام. 

اIاداIادّة ة 25 :  : يـجب على الـدليل في الـسيـاحةr في إطار
�ارسة مهنتهr القيام �ا يأتي :

- أداء الــتــزامــاته جتــاه زبــائــنه مع مــراعــاة األحــكــام
rهنةIرسوم وحسب أعراف اIنصوص عليها في هذا اIا

rتقد� اخلدمة على أحسن وجه -
- احـــتــرام الـــقـــوانــX والـــتـــنـــظــيـــمـــات الــتي تـــســـيّــر

rالنشاط
- قــيــد جـــمــيع الــعــمــلـــيــات الــتي يــنـــفــذهــا في ســجل
تــرقـمه وتــؤشـر عــلـيـه اIـصــالح اخملـتــصـة لــلـوزارة اIــكـلــفـة

بالسياحة.
يــجب االحــتــفــاظ بـهــذا الــسـجـل خالل مــدة خـمس (5)
سـنـواتr عـلى األقلr وتــقـد�ه إلى كل عـون تـؤهـله اإلدارة

اIكلفة بالسياحة للقيام �راقبات.

اIـاداIـادّة ة 26 :  : يـجب عــلى كل دلـيـل في الـســيـاحــةr أثـنـاء
�ـارسـة مـهامهr أن يـحـمل الـبطـاقـة اIـذكورة أعاله بـصـفة
دائــمـــةr وأن يــكــون مــزودا بـــدفــتــر لالحــتـــجــاجــاتr يــوضع
حتت تــصـرف الـســيـاحr مـرقـم ومـؤشـر من طــرف اIـصـالح

اخملتصة للوزارة اIكلفة بالسياحة.

27 :  : يــتــعــX عـلـى الــدلـيـل في الــســيـاحــةr خالل اIـاداIـادّة ة 
�ارسة أعمالهr أن يقوم �ا يأتي :

- تمثيل وكاالت الـسياحة واألسفار واIتعاملX في
الـــســـيـــاحــــةr الـــذين يـــلــــتـــمـــســــون خـــدمـــاتهr لــــدى الـــســـيـــاح
واIسافرين عنـد استيفاء إجـراءات السفر والوصول إلى

rاخلدمات التي تهم تنقلهم وإقامتهم

- تـقـد� الـتـعــالـيق والـشـروح لـلـسـيـاح حـول األمـاكن
rناطق التي تتمّ زيارتهاIأو ا

- تــنـــظــيـم تــســـلــيـــة الـــســيـــاح والــتـــأكـــد من حتــضـــيــر
العمليات التي كلّف بها وحسن سيرها.

rكلف بالتعليم العاليIثل الوزير ا� -
rهنيIكلف بالتكوين اIثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اIـــكـــلف بـــاIــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
rتوسطة والصناعة التقليديةIوا

- اIدير العام للديوان الوطني للسياحة.
�ـكن الـلجـنـة أن تـسـتـعX بـأي شـخص �ـكـنهr بـحكم

كفاءتهr أن يفيدها في مداوالتها.
تـــتـــولـى مـــصـــالح اIـــديــــريـــة اIـــكـــلـــفــــة بـــالـــنـــشـــاطـــات

السياحية في الوزارة اIكلفة بالسياحةr أمانة اللجنة.

اIـاداIـادّة ة 18 :  : يـعـيّن الــوزيـر اIـكــلف بـالـسـيــاحـة أعـضـاء
الــلــجــنــة بــقــرارr بــنــاء عـــلى اقــتــراح من الــســلــطــات الــتي

يتبعونها Iدة ثالث (3) سنواتr قابلة للتجديد.

اIاداIادّة ة 19 :  : تتولى اللّجنة اIهام اآلتية :
- دراسة طـلبـات اعتـمـاد األدالء في السـياحـة وإبداء

rرأيها فيها
- دراســـــة كل مـــــلف لـــــســــحـب اعــــتـــــمــــاد الـــــدلـــــيل في
الـسـياحـةr الـذي يـعرضـه علـيـهـا الوزيـر اIـكـلف بالـسـيـاحة

rوإبداء رأيها فيه
- الـنظر في كل مسـألة مرتـبطة بنـشاط الدليل في
السياحةr التي يعرضها عليها الوزير اIكلف بالسياحة.

اIـاداIـادّة ة 20 :  : جتـتــمع الــلـجــنـة في دورة عــاديـة أربع (4)
مـــرات فـي الـــســـنـــة عـــلـى األقلr بـــنـــاء عـــلـى اســـتـــدعـــاء من

رئيسها.
وجتتمع في دورة غير عادية بعدد اIرات الذي تراه

ضرورياr بطلب من رئيسها.

21  : :  يـــحــــدد رئـــيس الــــلّـــجــــنـــة جــــدول أعـــمـــال اIــاداIــادّة ة 
االجتماعات.

تــرسل االسـتـدعــاءاتr مـرفــقـة بـجــدول األعـمـالr إلى
أعـضاء اللـجنة قـبل خمسـة عشر (15) يـوما على األقل من
تـــاريخ االجـــتــمـــاع. و�ـــكن تــقـــلـــيص هـــذه اIــدة بـــالـــنــســـبــة

للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

اIــاداIــادّة ة 22 :  : ال تـــصح مـــداوالت الـــلـــجـــنـــة إال بـــحـــضــور
ثلثي (3/2) أعضائها على األقل.

وإذا لم يـكـتــمل الـنـصــابr جتـتـمع الـلــجـنـة في األيـام
الثـمانية (8) اIـواليةr وتصح مـداوالتها حـينئذ مـهما يكن

عدد األعضاء احلاضرين.
تـــتــخـــذ الــقـــرارات بــاألغـــلــبـــيــة الـــبــســـيــطـــة ألصــوات
األعـضــاء احلـاضــرين. وفي حــالـة تــسـاوي األصــواتr يـكـون

صوت الرئيس مرجحا.
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rاإلنذار -
rؤقت لالعتمادIالسحب ا -

- السحب النهائي لالعتماد.
يصدر اإلنذار في احلاالت اآلتية :

rهنةIثبوت عدم احترام قواعد وأعراف ا -
- عــدم االمــتــثــال ألحــكــام اIـواد 25 و26 و27 و28 و29

rو30 و32 و33 أعاله
- عدم إثـبات الدلـيل في السـياحـة �ارسته لـنشاط

مهني فعلي خالل مدة سنة (1).
 يـصـــدر الـسـحب اIـؤقـت لـالعـتـمـــاد Iـــدة ال تـفــوق
ستـة (6) أشهــرr مصحـوبـا  بشــروط �تـثـل لهـا الدليـل

: Xاآلتيت Xفي احلالت rفي السياحة
r(2) بعد إنذارين  -

-  فــي حـــالــــة صــــدور حـــكـم قـــضــــائـي بـــســـبـب عــــدم
الـتنفـيــذ اجلـزئـي وغيــر اIبـرر لاللتزامـات اIتـفق علـيها

مع الزبائن.
يــــصـــدر الـــســـحـب الـــنـــهـــائـي لالعـــتـــمـــاد في احلـــاالت

اآلتية :
-  إذا لم �ــــتــــثل الـــدلــــيل فـي الـــســــيـــاحــــة لـــلــــشـــروط
احملـــددة في حــالـــة الـــســحـب اIــؤقـت لالعـــتــمـــادr وذلك بـــعــد

rإعذاره
-  في حـالـة الـعـود للـمـخـالـفـات اIـقـررة في الـسحب

rوذلك بعد إعذاره rؤقتIا
-  في حـــــالــــــة صـــــدور حـــــكـم قـــــضـــــائي بــــــســـــبب عـــــدم

rتفق عليها مع الزبائنIالتنفيذ الكلي لاللتزامات ا
- في حـــالــة عــدم االمــتــثـــال ألحــكــام اIــادتــX 12 و 31

rأعاله
-  إذا تــمـت إدانـــة الــدلــيـل في الــســيــاحــة أو ثــبـوت
تـــواطــئـه مع أحـــد زبـــائـــنه بـــتـــشـــويه أو إتالف أو نـــهب أو
سرقـة أو تـهـريب اIواقـع التـاريـخـية واحلـظـائـر الثـقـافـية

rأواإلضرار بالفضاءات أو الفصائل الطبيعية
- احلــكم عــلى الــدلــيل فـي الــسـيــاحــة بــعــقــوبــة مــخــلـة

بالشرف.

37 :   :  تـلــغــى أحـكـــام اIــرســـوم الــتــنــفـيــذي رقم اIـاداIـادّة ة 
92-121 اIؤرخ في 9 رمضان عام 1412 اIوافق 14 مارس

سنة 1992 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة ة 38 :  : ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 21 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

28 :  : يـــجــب عــــلى الـــدلـــيـل فــي الـــســـيـــاحــــة أن اIــاداIــادّة ة 
يختـار السـبـــل واIمـرات داخــل البلــدات تـبعــا Iعايير
ســيــاحـيـــة في جـوهــرهـا. ويــجب عــلـيهr فــضال عن ذلكr أن
يــضع حتت تـــصــرف زبــائــنه قــائــمـــة بــأســمــاء اIــؤســســات
الـــتــجـــاريــة واألســـواق ومـــعــارض الـــصــنـــاعــة الـــتــقـــلــيـــديــة

واIواقع اIصنفة ضمن التراث العاIي.

اIاداIادّة ة 29 :  : يجب عـلى الدلـيل في السـياحـةr �نـاسبة
زيارات اIتاحف والنصب التذكارية التاريخية ومواقع
rحرب الـتحـرير الـوطني واحلظـائر الـطبـيعـية والـثقـافية
أن يـراعي بـدقـة الـتـنـظـيـمـات اخلـاصـة في هـذا اجملالr وأن
XــتـخـصـصـIمـسـاعـدة األعـوان ا rعــنـد االقـتـضــاء rيـلـتـمس

في هذا اإلطار.

rـادّة ة 30 :  : يـــحــظــــر عــلى كــل دلـــيـل في الــسـيــاحــةIـاداIا
ما يأتي :

- تنـظـيم زيـارات أليـة مؤسـسـة �بـادرة خـاصـة منه
rدون أن يسبقها طلب صريح من السياح الذين يرافقهم
- الـــتـــدخل في اIـــعــامـالت الــتـــجــاريـــة بـــX الــســـيــاح
وأصـحـاب اIـؤسـســات. غـيـر أنه �ـكـنـه أن يـسـاعـد زبـائـنه

كمترجم في تلك اIعامالت التجارية.

اIــاداIــادّة ة 31 :  :  يـــجـب عـــلـى الـــدلــيــل فـي الـــســيـــاحـــة أن
�ـــتـــنـع عن كل األعــــمــــال والـــتــــصـــرفــــات واIــــواقف الـــتي

تتنافى ومصالح البلد أو تساهم في اإلضرار به.

اIـاداIـادّة ة 32 :  : يــلــزم الــدلـيـل في الــسـيــاحــة بــإرسـال إلى
اإلدارة اIكـلفة بـالسيـاحةr في كل ثالثيr بطـاقة إحصـائية
تـبـيّن عـدد السـيـاح الـذين تـمت مرافـقـتـهم واألمـاكن التي

تمت زيارتها.

اIـاداIـادّة ة 33 :  : يـلـزم الـدلـيل في الـسـيـاحـة بـاخلـضـوع إلى
رقـــابــــات األعـــوان اIــــؤهـــلـــX الــــتـــابـــعــــX لإلدارة اIـــكــــلـــفـــة
بــالـسـيـاحــة وكل عـون آخـر مــؤهل قـانـونـاr وتــقـد� لـهم كل

وثيقة لها صلة بنشاطه.

اIاداIادّة ة 34 :  : يكون دخـول الـدليل فـي السـياحـةr أثنـاء
�ـــــــارســــــة أعـــــمــــــالهr مــــــجـــــانـــــا إلـى اIـــــتــــــاحف والــــــنـــــصب
الــتــذكــاريــة واIـواقع واحلــظــائــر  الــثـقــافــيــة والـتــاريــخــيـة

الواقعة في منطقة نشاطه.

اIـاداIـادّة ة 35 :  : في حالـة وفـاة صاحب االعـتـماد أو تـخـليه
عـن �ـارســة نــشـاطهr يــصــرح الـوزيــر اIــكـلف بــالــسـيــاحـة

بإلغاء االعتماد.
يــجب أن تـقــيّـد عــبـارة اإللــغـاء عــلى سـجل األدالء في

السياحة اIنصوص عليه في اIادة 14 أعاله.

اIـاداIـادّة ة 36 :  :  �ـكـن اتـخــاذr مع مـراعــاة أحـكــام اIـادة 19
أعالهr العقوبات اآلتية :
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مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 24 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1427 اIــوافق  اIــوافق 20 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة r2006 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّــــنـــانــــنـــان

إنهـاء مهـامإنهـاء مهـامّ بعنوان رئاسة اجلمهوري بعنوان رئاسة اجلمهوريّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب مـــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 24 جـــــمــــادى
األولى عام 1427 اIوافق 20 يونيو سنة r2006 تنهى مهامّ
الــسّـــيــدة والــسّـــادة اآلتــيــــة أســمــــاؤهم بــعــنـــوان رئــاســة

اجلمهـوريّـة :
1 - ويــــــزة بـــاشــــوشr زوجــــــة فـــــــرانيr بــــصـــفــــتــــهـــا

rمكـلّـفـة �همـة
rبصفته مدير دراسات r2 - محمد رضا مزوي

3 - نــــــــــــور الـــــــديــــن روانr بـــــــصـــــــفـــــــتـــه مـــــــكـــــــلّـــــــفـــــــا
rبالدّراسات والتّلخيص

4 - الــــــطـــــــــاهـــــــــر قــــــــــانr بــــــصــــــفــــــتــــــه مــــــكـــــــلّـــــــفــــــــا
rبالدّراسات والتّلخيص

5 - عـــــمــــــــــــار لـــــهـــــتـــــــيـــــهـتr بـــــصـــــفـــــتــــه مـــــكــــــلّــــــفــــــا
rبالدّراسات والتّلخيص

6 - عـبـد احلـمـيد بـلـعـورr بـصـفتـه مكـلّـفـا بـالـدّراسات
rإلحالته على التّقاعد rوالتّلخيص

7 - ســــيــــــــد أحــــمــــــــد بـن عــــطـــــــا الـــــلّــهr بــــصــــفــــتـــه
رئيس دراســات.

�ـــــوجب مـــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 24 جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1427 اIــــوافق 20 يـــونـــيــــو ســـنـــة r2006 تـــنـــهى
مـــــهــــــامّ الـــــسّــــــادة اآلتـــــيــــــة أســـــمـــــاؤهم بـــــعـــــنـــــوان رئـــــاســـــة

اجلمهـوريّــة :
1 - عبد اIالك بوسـعديةr بصفته مـكلّفا بالدّراسات

rوالتّلخيص
rبصفته رئيس دراسات r2 - مصطفى مسيخ

3 - أحمد قداحr بصفته رئيس دراسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1427
اIــوافق اIــوافق 20  يــونــيــو  ســنـة   يــونــيــو  ســنـة  r  2006 يــتــضـم  r يــتــضـمّــن إنــهــاءــن إنــهــاء
مهــاممهــامّ مـديـر مـقـايـيس األرشـيف وتقـنـيـات تـسـيـيره مـديـر مـقـايـيس األرشـيف وتقـنـيـات تـسـيـيره

باIديرية العامباIديرية العامّة لألرشيف الوطني.ة لألرشيف الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب مـــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ في 24 جـــــمــــادى
األولى عام 1427 اIوافق 20 يونيو سنة r2006 تنهى مهامّ
الـــسّــيـــد بــومــديـن الــعـــرســاويr بـــصــفـــته مــديـــرا Iــقـــايــيس
األرشيف وتقـنيـات تسيـيره بـاIديريـة العـامّة لألرشيف

الوطنيr إلحالته على التّقاعد.

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة

- وبـعــد االطالع عــلى اIــرسـوم الــرّئــاسيّ اIـؤرّخ في
16 ربــــيـع األوّل عـــام 1426 اIــــوافق 25 أبــــريـل ســــنــــة 2005

واIــتــضـمّن تــعــيــX الـسّــيــد الـعــقــبي حــبهr مـديــرا لــديـوان
rرئيس احلكومة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
rــــادّة األولى :ة األولى : يُـــفـــوّض إلـى الـــسّـــيــــد الـــعـــقــــبي حـــبهIــــاداIا
rاإلمـــضـــــــاء فـي حـــــدود صـالحـــيــــــاتــه rمُـــديــــــر الـــــديـــــوان
بــاسـم رئـيس احلـكــومـــةr عـلى جـمـيع الــوثـائق واIـقـرّرات

�ا في ذلك القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 27 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1427

اIوافق 25 مايو سنة 2006.
عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مصالح رئيس احلكومةمصالح رئيس احلكومة
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 27  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اIــوافـق  اIــوافـق 25
مـــايـــو ســنـــة مـــايـــو ســنـــة r2006 يــتــضـــمr يــتــضـــمّـن تــفـــويض اإلمــضـــــاءـن تــفـــويض اإلمــضـــــاء

إلى مديـر الديوان.إلى مديـر الديوان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- �ــقــتــضـى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 24 مايـو سنة 2006

rرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�قـتـضى اIرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 03-176 اIؤرّخ
في 13 صـــفــــــر عــــام 1424 اIــوافق 15 أبـــريـل ســـنــــة 2003
rتضمّــن مهــامّ مصــالـح رئيس احلكــومـة وتنظيمهـاIوا

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
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- وبـعــد االطالع عــلى اIــرسـوم الــرّئــاسيّ اIـؤرّخ في
13 ربــــــيـع األوّل عـــــام 1425 اIــــــوافق 3 مــــــايـــــو ســــــنـــــة 2004

واIـتـضمّـن تعـيـX الـسّـيـد رشيـد أورَمْـطـانr مـديرا إلدارة
rالوسائل �صالح رئيس احلكومة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rـادّة األولى :ة األولى : يُـفـوّض إلى الـسّـيـد رشـيـد أورَمْـطـانIـاداIا
rاإلمـضــــاء في حـــدود صالحـيــاتــه rمـديـر إدارة الـوسـائل
بــاسـم رئـيس احلـكــومـــةr عـلى جـمـيع الــوثـائق واIـقـرّرات

�ا في ذلك القرارات.

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : : يُــــــنــــــــشـــــــر هــــــذا الـــــــقــــــــرار فـي اجلـــــــريـــــــدة
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــمــــهـــــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 27 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1427
اIوافق 25 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـراران مـؤرقـراران مـؤرّخان في خان في 27  ربـيع الـثـانـي عام   ربـيع الـثـانـي عام 1427 اIـوافـق اIـوافـق
25 مـــــايـــــو ســــنـــــة  مـــــايـــــو ســــنـــــة r 2006 يــــتــــضـــــم r يــــتــــضـــــمّـــــنــــان تـــــفـــــويضـــــنــــان تـــــفـــــويض

اإلمضـــاء إلى نائبي مدير.اإلمضـــاء إلى نائبي مدير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 24 مايـو سنة 2006

rرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقــــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 176-03
اIـؤرّخ في 13 صـفــــر عــام 1424 اIـوافق 15 أبـريـل سـنــة
2003 واIــــتـــضــــمّــن مــــهـــــامّ مــــصـــــالــح رئـــيـس احلـــكــــــومــــة

rوتنظيمهـا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-177 اIؤرّخ
في 13 صـــــفــــــر عـــــام 1424 اIـــــوافق 15 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2003
واIتضمّن حتديد صالحيات مديرية إدارة وسائل مصالح

rرئيس احلكومة وتنظيمها
- وبـعــد االطالع عــلى اIــرسـوم الــرّئــاسيّ اIـؤرّخ في
25 جمادى الثانية عام 1426 اIوافق أوّل غشت سنة 2005

واIـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX الـــسّـــيـــدة حـــمــيـــدة حـــاج عـــلـيr زوجــة
بـــومــدينr نــائــبــة مـــديــر لــلــمــيــزانــيـــة واحملــاســبــة �ــصــالح

rرئيس احلكومة

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 27 ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1427 اIــوافـق  اIــوافـق 25
مـــايـــو ســنـــة مـــايـــو ســنـــة r2006 يــتـضــمr يــتـضــمّــن تــفــويـض اإلمــضــــاءــن تــفــويـض اإلمــضــــاء

إلى رئيس الديوان.إلى رئيس الديوان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 24 مايـو سنة 2006

rرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-176 اIؤرّخ
في 13 صــفـــــر عــــام 1424 اIــوافق 15 أبــريـل ســنــــة 2003
rتضمّــن مهــامّ مصــالـح رئيس احلكــومـة وتنظيمهـاIوا
- وبـعــد االطالع عــلى اIــرسـوم الــرّئــاسيّ اIـؤرّخ في
15 جــمـادى األولى عـام 1424 اIـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2003

واIـتضمّن تـعيـX السّيـد محـمّد سـبايبيr رئـيسـا لديوان
rرئيس احلكومة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rـادّة األولى :ة األولى : يُـفــوّض إلى الـسّــيـد مــحـمّــد سـبــايـبيIـاداIا
rاإلمــــضـــــــاء في حــــــدود صالحــــيــــــاتــه rرئــــيـس الــــديـــــوان
بــاسـم رئـيس احلـكــومـــةr عـلى جـمـيع الــوثـائق واIـقـرّرات

�ا في ذلك القرارات.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يُــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 27 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1427
اIوافق 25 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 27  ربــيع الـــثــاني عــام  ربــيع الـــثــاني عــام 1427 اIــوافـق  اIــوافـق 25
مـــايـــو ســنـــة مـــايـــو ســنـــة r2006 يــتـضــمr يــتـضــمّــن تــفــويـض اإلمــضــــاءــن تــفــويـض اإلمــضــــاء

إلى مديـر إدارة الوسائل.إلى مديـر إدارة الوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 24 مايـو سنة 2006

rرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-176 اIؤرّخ
في 13 صــفـــــر عــــام 1424 اIــوافق 15 أبــريـل ســنــــة 2003
rتضمّــن مهــامّ مصــالـح رئيس احلكــومـة وتنظيمهـاIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-177 اIؤرّخ
في 13 صـــــفــــــر عـــــام 1424 اIـــــوافق 15 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2003
واIتضمّن حتديد صالحيات مديرية إدارة وسائل مصالح

rرئيس احلكومة وتنظيمها
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وزارة العدلوزارة العدل
قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 23 صـــفـــر عـــام  صـــفـــر عـــام 1427 اIــوافـق  اIــوافـق 23 مــارسمــارس
ســنــة ســنــة r  2006 يــتــضــمن تــنــظـيـم اIـســابــقــة الــوطــنــي  r يــتــضــمن تــنــظـيـم اIـســابــقــة الــوطــنــيّـةـة

لاللتحاق �هنة اIوثق وسيرها.لاللتحاق �هنة اIوثق وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافظ األختام rإنّ وزير العدل
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 06-02 اIـــــؤرّخ في 21
محرّم عـام 1427 اIوافق 20 فبراير سنة 2006 واIتضمّن

rوثقIتنظيم مهنة ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربيع األوّل عـام 1426 اIوافق أوّل مـايو سنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-144 اIؤرّخ
في 6 مــحــرّم عــام 1410 اIــوافق 8 غــشت ســنــة 1989 الّــذي
يحدّد شروط االلتحـاق �هنة اIوثق و�ارسـتها ونظامها
rــهـــنــة وســـيــر أجـــهــزتـــهــاIاالنـــضــبـــاطي وقـــواعــد تـــنــظـــيم ا

rادّة 2 منهIالسيّما ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اIؤرّخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اIـوافق 24 أكـتـوبــر سـنــة 2004
 rحــافظ األختــام rالّـذي يحـدّد صالحيــات وزيــر العــدل
- وبـــــــعــــــــد االطـالع عـــــــــلـى اقـــــــتـــــــــــراح الـــــــغـــــــــــرفـــــــــة

rXالــوطنيــة للموثقــ

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يــــــهـــــدف هـــــذا الـــــقــــــرار إلى تـــــنــــــظـــــيم
اIسابقة الوطنيّة لاللتحاق �هنة اIوثق وسيرها.

اIـاداIـادّة ة 2 : : تــفـتـح اIـســابــقــة لـكـلّ مـتــرشّح تــتــوفّــر فـيه
الشــروط اآلتية :

rأن يكون جزائري اجلنسيّة -
rّأن يبلغ من العمر 25 سنة على األقل -

- أن يـكـون حـامال شــهـادة الـلـيـسـانس في احلـقـوق أو
rشهادة معادلة لها

rدنية والوطنيّةIأن يتمتع بحقوقه ا -
- أن يــــتــــمــــتـع بــــالــــكــــفـــــاءة الـــبــــدنــــيــــة الــــضــــروريــــة

Iمـارسـة اIهنـة.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـجب أن يـشـمل مـلف اIــتـرشح لـلـمـسـابـقـة
الوطنية لاللتحاق �هنة اIوثق الوثائق اآلتية :

rترشحIطلب خطي يوقّعه ا -
rيالدIمستخرج من شهادة ا -

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : يُـفــوّض إلـى الـسّــيـدة حـميـــدة حـــاج
rـيــزانـيـة واحملــاسـبـةIنـائــبـة مـديــر ا rزوجـة بـومــدين rعــلي
اإلمـــــضـــــــــاء في حــــــــدود صـالحـــــيـــــــاتــــــــهـــــاr بـــــــاسم رئــــــيس
احلـــكـــومـــةr عــلى جــمــيع الـــوثــائق واIــقــرّرات بــاســتــثــنـــاء

القرارات.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يُــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 27 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1427
اIوافق 25 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 24 مايـو سنة 2006

rرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-176 اIؤرّخ
في 13 صــفـــــر عــــام 1424 اIــوافق 15 أبــريـل ســنــــة 2003
rتضمّــن مهــامّ مصــالـح رئيس احلكــومـة وتنظيمهـاIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-177 اIؤرّخ
في 13 صـــــفــــــر عـــــام 1424 اIـــــوافق 15 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2003
واIتضمّن حتديد صالحيات مديرية إدارة وسائل مصالح

rرئيس احلكومة وتنظيمها
- وبـعــد االطالع عــلى اIــرسـوم الــرّئــاسيّ اIـؤرّخ في
22 صـفـر عام 1426 اIـوافق 2 أبـريل سـنة 2005 واIـتـضمّن

تعيX السّيـد صالح خوشانr نائب مديـر للوسائل العامّة
rديرية إدارة الوسائل�

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rـادّة األولى :ة األولى : يُـفــــوّض إلـى الــسّــيـد صــالح خــوشـانIـاداIا
نـــــائـب مـــــديـــــر الـــــوســـــائـل الـــــعـــــامّـــــةr اإلمــــــضـــــاء في حـــــدود
صالحــيــاتهr بــاسم رئــيس احلــكــومــةr عـلـى جــمـيـع الـوثــائق

واIقرّرات باستثنـاء القرارات.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يُــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 27 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1427
اIوافق 25 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم



29 جمادى  األولى عام  جمادى  األولى عام 1427 هـ هـ24
25 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2006 م

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42

اIاداIادّة ة 9 :  : يعلن عن تـاريخ وكذا مركز إجراء اIسابقة
عن طـــريـق الـــصـــحف وفـي اIـــوقع اإللـــكــــتـــروني لـــــوزارة

العــدل.
ويبلغ اIترشح بذلك عن طريق االستدعاء.

اIـــــاداIـــــادّة ة 10 :  : يــــــخـــــضـع اIـــــتــــــرشـــــحــــــونr حتت طــــــائـــــلـــــة
اإلقصـــاءr ألحـكـــام نـظــــام اIسـابـقـــة الـــذي تـعــدّه جلــنــة

اIسـابقــة.

اIــاداIــادّة ة 11 :  : تـــتــضــمّـن اIــســابــقـــة اخــتــبــارات كـــتــابــيــة
واختبارا شفويـا خاصا بالقبول النهائي حسب البرنامج

اIلحق بهذا القــرار.

يـــــشـــــارك في االخـــــتـــــبــــار الـــــشـــــفـــــوي اIــــتـــــرشـــــحــــون
اIقـبـولون من جلـنة اIـسـابقـة على أسـاس الـنتـائج احملصّل

عليها في االختبارات الكتابية.

اIاداIادّة ة 12 :  : تهـدف االختـبارات الـكـتابـية إلى الـكشف
rمـن خالل مـــــواضــــــيع عـــــامّـــــة XـــــتــــــرشـــــحـــــIعـن مـــــعـــــارف ا

ومواضيع خـاصّــة.

يــــهـــدف االخــــتـــبــــار الــــشـــفــــوي إلى تــــقـــيــــيم اIــــعـــارف
الــقـــانـــونـــيـــة والــعــــامّــــة لـــلـــمـــتــرشـح والــتـــأكـــد من قـــدراته
الـــذهـــنـــيـــة والــــنـــفـــســـيـــة وكـــذا من قــــدراته عـــلى االتـــصـــال

Iمارسة اIهنة.

اIــــاداIــــادّة ة 13 :  : يــــتـم تــــقــــيــــيـم االخــــتــــبــــارات الـــــكــــتــــابــــيــــة
بـــــتــــــصـــــحـــــيــــــحـــــrX وحتـــــــسب عـالمــــــة اIــــــتـــــرشــح �ـــــعـــــدل

.Xالعالمتــ

و�كن الـلّجـوء إلى تصـحيح ثـالث في حالـة التـباين
بــX الـعـالمـتــrX وفي هــذه احلــالـة حتــسب عالمــة اIــتـرشح

�عدل العالمات الثالث.

اIـاداIـادّة ة 14 :  : يــســهـر رئــيس جلــنــة اIـســابــقـة عــلى ســيـر
االخــتــبــارات ويـــقــرّر في كل اIــســائـل الــعــارضــة الــتي قــد

تطرأ خالل سير االختبارات.

اIاداIادّة ة 15 :  : تتولّى جلنة اIسابقةr ما يأتي :

rسابقةIانتقاء مواضيع ا -
- التكفّل باIـسائل البيداغوجـية والسهر على حسن

rسابقة واتخاذ التدابير الالّزمة لذلكIسير ا
- الـــتـــداول بـــشـــأن نـــتــائـج االخـــتـــبـــارات الـــكـــتـــابـــيــة
وضـبط قــائـمـــة اIـتـرشـحـــX اIـقـبـولـــX لـلمـشـاركـــة في

rاالختبار الشفـوي

rشهادة اجلنسيّة -
rمــسـتــخــرج من صــحـيــفـــة الــسـوابق الــقـضـــائـيـــة -

rال تزيد مدته عن ثالثة (3) أشهر r(3) رقم
rـــــطــــلـــــوبــــةIنـــــســــخـــــة طــــبـق األصل مـن الــــشـــــهــــادة ا -

rمصــادق عليهــا
- شــهــــادتـــان (2) طــبــيـتــــان ال يـــــزيــد تــاريــخــهــمـــا

عـن ثالثــة (3) أشهــر :

1 - شـــهــادة من الــطــبـــيب الــعــامّ تــثـــبت أن اIــتــرشح
rغير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن

2 - شـــــــهـــــــادة مـن طــــــبـــــــيـب مـــــــخــــــتـص فـي األمــــــراض
الصدرية تثبت أن اIترشح غير مصاب �رض معد.

rست (6) صور شمسية -
- ثـالثــــة (3) أظـــــرفــــة بـــعـــنــــوان اIـــتــــرشـح مــــرفـــقــــة

rبثالثة (3) طوابع بريدية
- وصل دفع حقوق التسجيل.

اIاداIادّة ة 4 : : تودع مـلفـات الترشـح اIنصـوص علـيها في
اIادّة 3 أعاله أو ترسل إلى وزارة العدل.

تـــخـــتــتـم الــتـــســـجــيـالت بــعـــد شـــهـــر واحــد مـن تــاريخ
اإلعالن عن فتحهاr ويكون خلتم البريد القوة الثبوتية.

اIــاداIــادّة ة 5 : : يــعـــيّن رئــيس جلــنــة اIــســابــقــة وأعــضــاؤهــا
بقرار من وزير العدلr حافظ األختام.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : تـقـــوم جلــنـــة اIـســـابــقـــة بـفـــحص مـلـفـــات
الترشح.

يـــــرفـض كلّ مـــــلـف تـــــرشـح ال يـــــســـــتـــــوفـي الـــــشـــــروط
القانونية أو قُدّم خارج اآلجال احملدّدة.

اIاداIادّة ة 7 :  : يسجل اIتـرشحون في سجل للترشيحات
يتضمّن البيانات اآلتية :

rرقم التسجيل -
rترشحIلقب واسم ا -

rيالدIتاريخ ا -
- تاريخ التسجيل.

يـــتـــولى رئــــيس جلـــنــــة اIـــســـابـــقــــة اخـــتـــتـــام عــــمـــلـــيـــة
الـــتــســجـــيلr ويـــؤشــر بـــذلك في ســـجل الــتـــرشــيـــحــات مع
حتـــــديــــد تـــــاريـخ وســــاعـــــة اخـــــتــــتـــــام الــــتـــــســـــجــــيـالت وعــــدد

.XسجّلIا XترشحIا

اIــــاداIــــادّة ة 8 :  : ال يــــرد مــــلف الــــتــــرشح إلـى صــــاحـــبـه بــــعـــد
إيداعه أو إرساله إلى وزارة العدل.
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rدنيةIسؤولية اIا -
rدنيةIالشركات ا -

rاإلثبــات -
- حقوق االمتياز.

قانون األسرة :قانون األسرة :
rالــزواج -
rالطالق -

rواريث والوصية والوقفIا -
- احلالة اIدنية.

اإلجراءات اIدنية :اإلجراءات اIدنية :
rالتنظيم القضائي -

- طرق الطعن العادية وغير العادية.

قانون العقوبات :قانون العقوبات :
r(...كوّنة لهاIالعناصر ا) اجلر�ة -

rالعصيــان -
rكسر األختام -

rزورIالتزوير واستعمال ا -
rخيانة األمانـة -

rالنصب -
rهنيIالسر ا -

rشيك بدون رصيد -
rحتويل األشياء احملجوزة -

rجر�ة الغدر -
rجر�ة الرشوة -

- تــــــقــــــلـــــــــيـــــــد أخــــــتــــــــــام الــــــــدولــــــــــة والــــــدمــــــغـــــــات
والطـوابــع والعالمـات.

قانون اإلجراءات اجلزائية :قانون اإلجراءات اجلزائية :
rصالحيات النيابة العامّة -

- طرق الطعن العادية وغير العادية.

القانون التالقانون التّجـاري :جـاري :
rالسجل التّجاري -

rاحملل التّجاري -
rاإليجارات التّجارية -

- الـتــداول بـشــأن الـنــتـائج الــنـهــائـيــة وإعـداد قــائـمـة
اIـتــرشـحــX اIـقــبـولــX نـهــائـيــا حـسب درجــة االسـتــحـقـاق

rوكذا القائمة االحتياطية
- حتـــــــديـــــــد عـالمـــــــــة اإلقــــــصــــــــاء مـن االخـــــــتــــــبــــــارات

rالكتـابيـة والشفـويـة
- إعداد نظام اIسابقة.

اIـاداIـادّة ة 16 :  : تــتـخـذ قـرارات جلـنــة اIـسـابـقـة بــاألغـلـبـيـة
الــبـسـيـطـة ألعـضـائـهــاr وفي حـالـة تـسـاوي األصـوات يـكـون

صوت الرئيس مرجحا.

XــتــرشــحـIــســابــقــة قــائــمــة اI17 :  : تــعــد جلــنــة ا اIـاداIـادّة ة 
rبــعـد نـهـايـة االخـتـبـارات الـكـتـابـيـة والـشـفـويـة Xالـنـاجـحـ
rوحتدّد بـقـرار من وزيـر الـعدل rحـسب درجة االسـتـحـقـاق

حـافظ األختــام.

تـنشر الـقائـمة النـهائيـة للـناجحـX في اIسـابقة عن
طــــريـق الــــصــــحف الــــوطـــــنــــيــــة وفي اIــــوقـع اإللــــكــــتــــروني

لــوزارة العــدل.

اIـاداIـادّة ة 18 :  : يـفــقـد كـلّ مــتـرشح جنح في اIــسـابــقـة ولم
يـــلــتـــحق بـــالـــتـــدريب اIــنـــصـــوص عـــلــيــه في اIــادّة 64 مـن
الـــقـــــانــــون رقم 06-02 اIــــؤرّخ في 20 فـــبـــــرايـــــــر ســـنـــــة
2006 واIذكور أعالهr في أجل ثالثX (30) يوما من تاريخ

اإلعالن عن الـنتـائجr حق االسـتـفـادة من الـقبـول الـنـهــائي
في اIـســابـقـــةr ويـعـوّض تـلـقــائـيــا �تــرشــح مـن الـقـائـمة

االحتياطية.

اIـاداIـادّة ة 19 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 صـــفـــر عـــام 1427 اIــوافق 23
مارس سنة 2006.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

برنامج اIسابقة الوطنيةبرنامج اIسابقة الوطنية
لاللتحاق �هنة اIوثقلاللتحاق �هنة اIوثق

القانون اIدني :القانون اIدني :

rااللتزامات وانقضاء االلتزام -
- احلـقـــوق العـيـنيـة األصــلـيــــة واحلـقــوق الـعـينـيــة

rالتبعيــة
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- أن يكـون حـامال شهادة الليسـانس في احلقـوق أو
rشهـادة معـادلـة لهـا

rدنية والوطنيّةIأن يتمتع بحقوقه ا -
- أن يــــتــــمــــتـع بــــالــــكــــفـــــاءة الـــبــــدنــــيــــة الــــضــــروريــــة

Iمـارسـة اIهنـة.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـجـب أن يـشـمل مـلف الــتـرشح لـلــمـسـابـقـة
الــوطنيـة لاللـتحــاق �هـنــة احملضـر القـضــائي الـوثـائق

اآلتيــة :
rترشحIطلب خطي يوقّعه ا -
rيالدIمستخرج من شهادة ا -

rشهادة اجلنسيّة -
rمــسـتــخــرج من صــحـيــفـــة الــسـوابق الــقـضـــائـيـــة -

rال تزيد مدته عن ثالثة (3) أشهر r(3) رقم
rـــــطــــلـــــوبــــةIنـــــســــخـــــة طــــبـق األصل مـن الــــشـــــهــــادة ا -

rمصــادق عليهـا
- شــهــــادتـــان (2) طــبــيـتــــان ال يـــــزيــد تــاريــخــهــمـــا

عـن ثالثــة (3) أشهــر :
1 - شـــهــادة من الــطــبـــيب الــعــامّ تــثـــبت أن اIــتــرشح

rغير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن
2 - شـــــــهـــــــادة مـن طــــــبـــــــيـب مـــــــخــــــتـص فـي األمــــــراض

الصدرية تثبت أن اIترشح غير مصاب �رض معد.
rست (6) صور شمسية -

- ثـالثــــة (3) أظـــــرفــــة بـــعـــنــــوان اIـــتــــرشـح مــــرفـــقــــة
rبثالثة (3) طوابع بريدية

- وصل دفع حقوق التسجيل.

اIاداIادّة ة 4 : : تودع مـلفـات الترشـح اIنصـوص علـيها في
اIادّة 3 أعاله أو ترسل إلى وزارة العدل.

تـــخـــتــتـم الــتـــســـجــيـالت بــعـــد شـــهـــر واحــد مـن تــاريخ
اإلعـالن عـن فــــتـــــحـــــهــــــاr ويـــــكـــــــون خلـــــتم الـــــبـــــريـــــد الـــــقــــوة

الثبوتية.

اIــاداIــادّة ة 5 : : يــعـــيّن رئــيس جلــنــة اIــســابــقــة وأعــضــاؤهــا
بقرار من وزير العدلr حافظ األختام.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : تـقـــوم جلــنـــة اIـســـابــقـــة بـفـــحص مـلـفـــات
الترشح.

يـــــرفـض كلّ مـــــلـف تـــــرشـح ال يـــــســـــتـــــوفـي الـــــشـــــروط
القانونية أو قُدّم خارج اآلجال احملدّدة.

rالسندات التّجارية -
rالشركات التّجارية -

rاإلفالس والتسوية القضائية -
rتصرف القضائيIصالحيات الوكيل ا -

- قانون التسجيل والطابع.

القانون البحري :القانون البحري :
rالبيوع البحرية -
- العقود البحرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 23 صـــفـــر عـــام  صـــفـــر عـــام 1427 اIــوافـق  اIــوافـق 23 مــارسمــارس
ســنـــة ســنـــة r2006 يــتــضــمr يــتــضــمّـن تــنــظــيم اIــســـابــقــة الــوطــنــيـن تــنــظــيم اIــســـابــقــة الــوطــنــيّــةــة

لاللتحاق �هنة احملضر القضائي وسيرها.لاللتحاق �هنة احملضر القضائي وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافظ األختام rإنّ وزير العدل
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 06-03 اIـــــؤرّخ في 21
محرّم عـام 1427 اIوافق 20 فبراير سنة 2006 واIتضمّن

rتنظيم مهنة احملضر القضائي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربيع األوّل عـام 1426 اIوافق أوّل مـايو سنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-185 اIؤرّخ
في 18 ذي القـعدة عام 1411 اIوافق أوّل يـونيو سنة 1991
الّــذي يـحـدّد شــروط االلـتــحـاق �ـهــنـة احملــضـر و�ـارســتـهـا
ونــظـــامـــهــا االنـــضـــبــاطـي وقــواعـــد تـــنــظـــيم اIـــهــنـــة وســـيــر

rادّتان 3 و55 منهIال سيّما ا rأجهزتها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اIؤرّخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اIـوافق 24 أكـتـوبــر سـنــة 2004
 rحــافظ األختــام rالّـذي يحـدّد صالحيــات وزيــر العــدل
- وبــــعــــد االطالع عـــلـى اقـــتـــراح الـــغــــرفـــة الـــوطـــنـــيّـــة

rXللمحضرين القضائي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يــــــهـــــدف هـــــذا الـــــقــــــرار إلى تـــــنــــــظـــــيم
اIـسـابـقــة الـوطـنـيّــة لاللـتـحـــاق �ـهـنــة احملـضـر الـقضــائي

وسيـرهـا.

اIـاداIـادّة ة 2 : : تــفـتـح اIـســابــقــة لـكـلّ مـتــرشّح تــتــوفّــر فـيه
الشــروط اآلتية :

rأن يكون جزائري اجلنسيّة -
rّأن يبلغ من العمر 25 سنة على األقل -
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اIـاداIـادّة ة 14 :  : يــســهـر رئــيس جلــنــة اIـســابــقـة عــلى ســيـر
االخــتــبــارات ويـــقــرّر في كل اIــســائـل الــعــارضــة الــتي قــد

تطرأ خالل سير االختبارات.

اIاداIادّة ة 15 :  : تتولّى جلنة اIسابقةr ما يأتي :
rسابقةIانتقاء مواضيع ا -

- التكفّل باIـسائل البيداغوجـية والسهر على حسن
rسابقة واتخاذ التدابير الالّزمة لذلكIسير ا

- الـــتـــداول بـــشـــأن نـــتــائـج االخـــتـــبـــارات الـــكـــتـــابـــيــة
وضـبط قــائـمـــة اIـتـرشـحـــX اIـقـبـولـــX لـلمـشـاركـــة في

rاالختبار الشفـوي
- الـتــداول بـشــأن الـنــتـائج الــنـهــائـيــة وإعـداد قــائـمـة
اIـتــرشـحــX اIـقــبـولــX نـهــائـيــا حـسب درجــة االسـتــحـقـاق

rوكذا القائمة االحتياطية
- حتـــــــديـــــــد عـالمـــــــــة اإلقــــــصــــــــاء مـن االخـــــــتــــــبــــــارات

rالكتـابيـة والشفـويـة
- إعداد نظام اIسابقة.

اIـاداIـادّة ة 16 :  : تــتـخـذ قـرارات جلـنــة اIـسـابـقـة بــاألغـلـبـيـة
الــبـسـيـطـة ألعـضـائـهــاr وفي حـالـة تـسـاوي األصـوات يـكـون

صوت الرئيس مرجحا.

XــتــرشــحـIــســابــقــة قــائــمــة اI17 :  : تــعــد جلــنــة ا اIـاداIـادّة ة 
rبــعـد نـهـايـة االخـتـبـارات الـكـتـابـيـة والـشـفـويـة Xالـنـاجـحـ
rوحتدّد بـقـرار من وزيـر الـعدل rحـسب درجة االسـتـحـقـاق

حـافظ األختــام.

تـنشر الـقائـمة النـهائيـة للـناجحـX في اIسـابقة عن
طــــريـق الــــصــــحف الــــوطـــــنــــيــــة وفي اIــــوقـع اإللــــكــــتــــروني

لــوزارة العــدل.

اIـاداIـادّة ة 18 :  : يـفــقـد كـلّ مــتـرشح جنح في اIــسـابــقـة ولم
يـــلــتـــحق بـــالـــتـــدريب اIــنـــصـــوص عـــلــيــه في اIــادّة 64 مـن
الـــقـــــانــــون رقم 06-03 اIــــؤرّخ في 20 فـــبـــــرايـــــــر ســـنـــــة
2006 واIذكور أعالهr في أجل ثالثX (30) يوما من تاريخ

اإلعالن عن الـنتـائجr حق االسـتـفـادة من الـقبـول الـنـهــائي
في اIـســابـقـــةr ويـعـوّض تـلـقــائـيــا �تــرشــح مـن الـقـائـمة

االحتياطية.

اIـاداIـادّة ة 19 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 صـــفـــر عـــام 1427 اIــوافق 23
مارس سنة 2006.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

اIاداIادّة ة 7 :  : يسجل اIتـرشحون في سجل للترشيحات
يتضمّن البيانات اآلتية :

rرقم التسجيل -
rترشحIلقب واسم ا -

rيالدIتاريخ ا -
- تاريخ التسجيل.

يـــتـــولى رئــــيس جلـــنــــة اIـــســـابـــقــــة اخـــتـــتـــام عــــمـــلـــيـــة
الـــتــســجـــيلr ويـــؤشــر بـــذلك في ســـجل الــتـــرشــيـــحــات مع
حتـــــديــــد تـــــاريـخ وســــاعـــــة اخـــــتــــتـــــام الــــتـــــســـــجــــيـالت وعــــدد

.XسجّلIا XترشحIا

اIــــاداIــــادّة ة 8 :  : ال يــــرد مــــلف الــــتــــرشح إلـى صــــاحـــبـه بــــعـــد
إيداعه أو إرساله إلى وزارة العدل.

اIاداIادّة ة 9 :  : يعلن عن تـاريخ وكذا مركز إجراء اIسابقة
عن طـــريـق الـــصـــحف وفـي اIـــوقع اإللـــكــــتـــروني لـــــوزارة

العــدل.
ويبلغ اIترشح بذلك عن طريق االستدعاء.

اIـــــاداIـــــادّة ة 10 :  : يــــــخـــــضـع اIـــــتــــــرشـــــحــــــونr حتت طــــــائـــــلـــــة
اإلقصـــاءr ألحـكـــام نـظــــام اIسـابـقـــة الـــذي تـعــدّه جلــنــة

اIسـابقــة.

اIــاداIــادّة ة 11 :  : تـــتــضــمّـن اIــســابــقـــة اخــتــبــارات كـــتــابــيــة
واختبارا شفويـا خاصا بالقبول النهائي حسب البرنامج

اIلحق بهـذا القــرار.
يـــــشـــــارك في االخـــــتـــــبــــار الـــــشـــــفـــــوي اIــــتـــــرشـــــحــــون
اIقـبـولون من جلـنة اIـسـابقـة على أسـاس الـنتـائج احملصّل

عليها في االختبارات الكتابية.

اIاداIادّة ة 12 :  : تهـدف االختـبارات الـكـتابـية إلى الـكشف
rمـن خالل مـــــواضــــــيع عـــــامّـــــة XـــــتــــــرشـــــحـــــIعـن مـــــعـــــارف ا

ومواضيع خـاصّــة.
يــــهـــدف االخــــتـــبــــار الــــشـــفــــوي إلى تــــقـــيــــيم اIــــعـــارف
الــقـــانـــونـــيـــة والــعــــامّــــة لـــلـــمـــتــرشـح والــتـــأكـــد من قـــدراته
الـــذهـــنـــيـــة والــــنـــفـــســـيـــة وكـــذا من قــــدراته عـــلى االتـــصـــال

Iمارسة اIهنة.

اIــــاداIــــادّة ة 13 :  : يــــتـم تــــقــــيــــيـم االخــــتــــبــــارات الـــــكــــتــــابــــيــــة
.Xترشح �عدل العالمتــIوحتسب عالمة ا rXبتصحيح
و�كن الـلّجـوء إلى تصـحيح ثـالث في حالـة التـباين
بــX الـعـالمـتــrX وفي هــذه احلــالـة حتــسب عالمــة اIــتـرشح

�عدل العالمات الثالث.



rكسر األختام -
rزورIالتزوير واستعمال ا -

rخيانة األمانـة -
rالنصب -

rهنيIالسر ا -
rشيك بدون رصيد -

rحتويل األشياء احملجوزة -
rجر�ة الغدر -

rجر�ة الرشوة -
- تــــــقــــــلـــــــــيـــــــد أخــــــتـــــــــام الــــــــدولــــــــــة والــــــدمــــــغـــــــات

والطـوابــع والعالمـات.

قانون اإلجراءات اجلزائية :قانون اإلجراءات اجلزائية :
rصالحيات النيابة العامّة -

rاألوامر القضائية وتنفيذها اجلبري -
rاالستدعاءات والتبليغات -

rباشرIالتكليف ا -
- طرق الطعن العادية وغير العادية.

القانون التالقانون التّجـاري :جـاري :
rالسجل التّجاري -

rاحملل التّجاري -
rاإليجارات التّجارية -
rالسندات التّجارية -
rالشركات التّجارية -

- صالحيات الوكيل اIتصرف القضائي.

اIلحقاIلحق

برنامج اIسابقة الوطنيةبرنامج اIسابقة الوطنية

لاللتحاق �هنة احملضر القضائيلاللتحاق �هنة احملضر القضائي

القانون اIدني :القانون اIدني :

rااللتزامات وانقضاء االلتزام -
- احلـقـــوق العـيـنيـة األصــلـيــــة واحلـقــوق الـعـينـيــة

rالتبعيــة
rدنيةIسؤولية اIا -
rاحلراسة القضائية -
rدنيةIالشركات ا -

- اإلثبــات.

قانون األسرة :قانون األسرة :

rالــزواج -
rالطالق -

اإلجراءات اIدنية :اإلجراءات اIدنية :

rالتنظيم القضائي -
rطرق الطعن العادية وغير العادية -

rالتكليف باحلضور والتبليغات -
- طرق التنفيذr احلجوز والبيع باIزاد العلني.

قانون العقوبات :قانون العقوبات :

r(...كوّنة لهاIالعناصر ا) اجلر�ة -
rالعصيــان -
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