
العدد العدد 37
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 17 رمضان رمضان عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 22 يونيو سنة يونيو سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قوان%قوان%
قانون رقم 16- 02 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 اHوافق 19 يونـيو سنة s2016 يتمم األمر رقم 66-156 اHؤرخ في 18 صفر
عام 1386 اHوافق 8 يونيـو سنـة 1966 واHتضمن قانون العقوبات.......................................................................
قـانون رقــم 16 - 03 مؤرخ في 14 رمضـان عام 1437 اHوافـق 19 يـونـيو سـنة s2016 يـتعـلــــق بـاستـعـــمال الـبصـمـة الوراثـية
في اإلجراءات القضائية والتعرف على األشخاص.............................................................................................
قــانـون رقــم 16 - 04 مـؤرخ في 14 رمـضــان عـام 1437 اHـوافـق 19 يـونــيـو ســنـة s2016 يـعــــدل ويـتــمم الـقــانــــون رقم 04 - 04
اHؤرّخ في 5 جمادى األولى عام 1425 اHوافق 23 يونيو سنة 2004 واHتعلق بالتقييس............................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 16-179 مـؤرّخ في 15 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 20 يـونــيـو ســنـة s2016 يـرخص بــاكـتــتـاب اجلــزائـر في
رأسمال البنك اإلفريقي للتنمية برسم الزيادة اخلاصة لرأسماله.......................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 16-180 مؤرخ في 15 رمضـان عام 1437 اHوافق 20 يونـيو سنة s2016 يـتضمن اHـوافقة عـلى اHلحق رقم
"II ـسـماة "عرق إيسوانHساحة اHؤرخ في 26 فبـراير سنة 2012 لـلـبحث عـن احملروقـات واسـتـغـاللها في اH1 بالـعـقد ا
(الـكـتـلـتان : 226 أ و 229 ب 1) اHـبـرم �ـديـنـة اجلـزائر في 7 فـبـرايـر ســنـة 2016 بY الـوكـالـة الـوطـنيـة لـتـثـمـY مـوارد
احملروقـات (ألنفـط) والشركة الوطنية سوناطراكs شركة ذات أسهم...................................................................
مرسوم رئاسي رقم 16-181 مؤرخ في 15 رمضان عام 1437 اHوافق 20 يونيو سنة s2016 يتضمـن اHوافقـة على اHلحق رقم
9 بـالـعـقـد اHؤرخ في 24 نـوفمـبر سـنة 1992 لـلبـحث عن احملروقـات واستغـاللها في اHـساحـتY اHـسمـيY "أوالد الـنسر"
و"مـــنــزل جلــمــاط" (الـــكــتــلــتــان : 215 و 405) اHــبــرم �ـــديــنـــة اجلــزائــر في 7 يــنــايــر ســنــة 2016 بــY الــشــركـــة الــوطــنــيـة
سـوناطراكs شركة ذات أسهـم وشركات "كونوكــو فيليبس أجليريا ل.ت . د" و "ب ت برتامـينا أجليريا إكـسـبلورازي
برودكـسي" و"تالسمان (أجليريا) ب . ف"........................................................................................................
مــرســوم رئــاســـي رقم 16 - 182 مـــؤرّخ في 15 رمــضــان عــام 1437 اHـــوافــق 20 يــونــيــو ســنــة s2016 يــتــضـــمن إلــغــاء اHــرســوم
الــرئــاسي رقم 11-85  اHـؤرخ في 13 ربــيع األول عــام 1432 اHـوافق 16 فــبــرايــر ســنــة 2011 واHـــتــضــمن تــنــظــيم شــركــة
مناجم اجلزائر اHسماة " منال  ش. ذ .أ" وسيـــرها............................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 9 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 14 يـونــيـو ســنـة s2016 يــتـضــمن إنـهــاء مـهـام مــديـر الــرقـابــة الالحـقـة
باHديرية العامة للجمارك.............................................................................................................................
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رمضان عام 1437 اHوافق 15 يونيو سنة s2016 يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التجارة....
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 14 رمـضـان عـام 1437 اHـوافق 19 يـونـيـو سـنة s2016 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام اHـديـر الـعـام لـلـمـؤسـسة
الوطنية للبث اإلذاعي والتلفزي....................................................................................................................
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 اHوافق 14 يونيو سنة s2016 يتضمن تعيY اHفتش العام للجمارك.............
مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 10 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 15 يــونــيــو ســنـة s2016 يــتـضــمن تـعــيـY  اHـفــتــشــة الـعــامــة لـوزارة
التجارة.....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 14 رمــضــان عــام 1437 اHـوافق 19 يــونــيــو ســنـة s2016 يـتــضــمن تــعــيــY اHــديــر الـعــام لــلــمــؤســسـة
الوطنية للبث اإلذاعي والتلفزي في اجلزائر....................................................................................................

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة s2016 يـعـدل الـقـرار الـوزاري اHـشـترك
اHـؤرخ في 6 ذي الــقـعــدة عـام 1434 اHـوافق 12  ســبــتـمــبــر ســنـة 2013 واHــتــضـمّـن وضع بـعـض األسالك اخلـاصــة الــتـابــعـة
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام باخلدمة لدى اجملمع اجلزائري للغة العربية..........................
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قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 4 جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1437 اHـــوافق 13 مــارس ســـنــة s2016 يــتـــضــمّن وضـع بــعض أسالك
مستـخدمي دعم البـحث التابـعة لوزارة التـعليم الـعالي والبـحث العلـمي في حالة الـقيام بـاخلدمة لـدى اجملمع اجلزائري
للغة العربية................................................................................................................................................

وزارة ا@اليةوزارة ا@الية

مقرّر مؤرّخ في 28 شعبان عام 1437 اHوافق 4 يونيو سنة s2016 يتعلّق بتمديد قسيمة السيارات لسنة 2016...................

وزارة التهيئة وزارة التهيئة العمرانيةالعمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوالسياحة والصناعة التقليدية
قــرار مـؤرخ في 18  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق 27  مـارس  ســنـة s2016  يــتـضــمّن اHـوافــقـة عـلـى مـخـطــطـات الــتـهــيـئـة
السياحية Hناطق التوسع واHواقع السياحية بوالية سكيكدة............................................................................

قــرار مـؤرخ في 26  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 4  أبــريـل  ســنـة s2016  يــتــضــمّن اHــوافـقــة عــلى مــخــطــطـات الــتــهــيــئـة
السياحية Hناطق التوسع واHواقع السياحية بوالية عY تموشنت....................................................................

قـرار مؤرخ في 28  جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 6  أبريـل سنة s2016  يتـضمّن اHوافـقة عـلى مخطط الـتهـيئة الـسيـاحية
اHراجع Hنطقة التوسع السياحي بوالية عY تموشنت.....................................................................................

قـرار مؤرخ في 28  جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 6  أبريـل سنة s2016  يتـضمّن اHوافـقة عـلى مخطط الـتهـيئة الـسيـاحية
Hنطقة التوسع واHوقع السياحي بوالية غردايـة..............................................................................................

قرار مؤرخ في 28  جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 6  أبريـل  سنة s2016  يـتضمّن اHـوافقة عـلى مخطط الـتهيـئة السـياحية
Hنطقة التوسع واHوقع السياحي بوالية النعامة.............................................................................................

وزارة السكنوزارة السكن والعمران وا@دينةوالعمران وا@دينة

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 4 ربـيع الـثـاني عـام 1437 اHـوافق 14  يــنـايـر سـنـة s2016 يـحـدد كــيـفـيـات وضع حتت تـصـرف
الصندوق الوطني للسكنs التمويل اHتعلّق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات اخملتلفة األولية والثانوية..

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــرار مـؤرخ في 14 ربــيع األول عـام 1437 اHـوافق 26 ديـسـمــبـر سـنـة s2015 يــتـضـمن ســحب اعـتــمـاد أعـوان اHــراقـبـة لــلـضـمـان
االجتماعي...................................................................................................................................................

قرار مؤرخ في 14 ربيع األول عام 1437 اHوافق 26 ديسمبر سنة s2015 يتضمن اعتماد أعوان اHراقبة للضمان االجتماعي..
قـرار مؤرّخ في 6 رمضـان عام 1437 اHوافق 12 يـونـيو سـنة s2016 يـتضـمّـن رفع قيـمـة معـاشات الـضّمـان االجتـماعي ومـنحه
وريوعه......................................................................................................................................................

وزارة وزارة الشباب والرياضةالشباب والرياضة

قــرار وزاري مشتــرك مؤرّخ في 22  جمــادى الثانية عــام 1437 اHوافق 31 مارس سنة s2016 يحدّد كيفيات متابعة وتقييم
حــســاب الـتــخــصـيـص اخلـاص رقم 135-302  الــذي عــنـوانـه "صـنــدوق الــدعم الــعــمــومي لــلــدولـة لـألنـديــة احملــتــرفــة لــكـرة
القدم".......................................................................................................................................................

قــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في 26  رجب عــام 1437 اHـوافـق 4 مــايــو ســنـة s2016 يــتــضــمّن إحــداث مــركـز جــهــوي لــتــجـمع
وحتضير اHواهب والنخبة الرياضية وإلغاء آخر............................................................................................

قــــرار مـؤرّخ في 2  شـعـبـان عــام 1437 اHـوافـق 9 مـايـو سـنـة s2016 يــتـضـمّن حتـويـل مـقـر اHـركـز الــوطـني لـتـجــمـع وحتـضــيـر
اHواهب والنخـبة الرياضية إلى بلدية سويدانية (والية اجلزائر).......................................................................

15

16

16

17

18

18

19

19

20

21

22

23

27

28

فهرس (تابع)فهرس (تابع)



17 رمضان عام  رمضان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 437
22 يونيو سنة  يونيو سنة 2016 م

قوان%قوان%
 قــــــانـــــون رقم  قــــــانـــــون رقم 16- - 02 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 14 رمـــــضــــــان عـــــام  رمـــــضــــــان عـــــام 1437
اHــوافــق اHــوافــق 19 يــونـــيــو ســـنــــة  يــونـــيــو ســـنــــة s2016 يـــتــمــم األمــر رقمs يـــتــمــم األمــر رقم
66-156 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام  صـــــفــــــر عـــــام 1386 اHـــــوافق  اHـــــوافق 8

يونيـو سنـة يونيـو سنـة 1966 واHتضمن قانون العقوبات. واHتضمن قانون العقوبات.
ــــــــــــــــــــ

 sإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عـلــى الـدسـتـــورs ال سـيـمـــا اHـــواد 31 و 136

sو 138 و140 و 144 و150 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

sتممHعدل واHا sالعقوبات
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــــون رقـم 05-01 اHــؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

sتممHعدل واHا sومكافحتهما
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق 5  غـشت سـنة 2009 واHـتـضمن
الـــــقــــــواعـــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايـــــة مـن اجلـــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

sبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
 sوبعد رأي مجلس الدولة -

sانHوبعد مصادقة البر -
يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـهـدف هـذا الـقـانون إلـى تـتمـيـم األمر
رقم 66-156 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اHــــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واHتضمن قانون العقوبات.
اHـــــادة اHـــــادة 2 : يـــــتـــــمـم األمـــــر رقم 66-156 اHـــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 8  يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHـــذكــور
أعـالهs بــاHـواد 87 مــكــرر 11 و 87 مــكــرر 12 و394 مــكــرر 8

وحترر على النحو اآلتي :
"اHــادة 87 مــكــرر 11 : يـــعــاقب بـــالــســجـن اHــؤقت من
خـمس (5) سـنــوات إلى عــشـر (10) ســنـوات وبــغــرامـة من
100.000 دج إلى 500.000 دجs كل جزائـري أو أجنبي مقيم

بـاجلــزائـرs بــطـريــقـة شــرعـيــة أو غـيــر شـرعــيـةs يــسـافـر أو
يــحـــاول الــســفــر إلـى دولــة أخــرى بــغـــرض ارتــكــاب أفــعــال
إرهـابـيـة أو تـدبـيـرهـا أو اإلعـداد لـهـا أو اHـشـاركـة فـيـها أو

التدريب  على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها.

يعاقب بنفس العقوبة كل من :
- يـوفر أو يـجـمع عمـدا أمـواال بأي وسـيـلة وبـصورة
مباشـرة أو غير مـباشـرةs بقصـد استـخدامهـا أو مع علمه
بــأنــهــا ســتــســتــخــدم في تــمــويل ســفــر أشــخــاص إلى دولــة
أخرى بغرض ارتـكاب األفعال اHـذكورة في الفقرة األولى

sادةHمن هـذه ا
- قـــام عـــمــدا بــتــمـــويـل أو تــنــظــيم ســفـــر أشــخـــاص
إلـى دولـــة أخـــرىs بـغـــرض ارتــكـــاب أفــعـــال إرهــابــيــة أو
تـدبــيـــرهـا أو اإلعــداد لـهــا أو اHـشــاركــة فـيــهـا أو الــتـدريب
عــلى ارتــكــابــهـا أو لــتــلــقي تــدريب عــلـيــهــا أو تــسـهــيل ذلك

sالسفر
- يستخـدم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الرتكاب

األفعال اHذكورة في هذه اHادة".
"اHــادة 87 مــكــرر 12 : يـــعــاقب بـــالــســجـن اHــؤقت من
خـمس (5) سـنــوات إلى عــشـر (10) ســنـوات وبــغــرامـة من
100.000 دج إلـى 500.000 دجs كـل مــن يــــــــــــــــســــــــــــــــتــــــــــــــــخـــــــــــــــدم

تـــكـــنــولـــوجــيـــات اإلعـالم واالتـــصــال لـــتـــجــنـــيــد األشـــخــاص
لصالح إرهابي أو جمـعية أو تنظيم أو جـماعة أو منظمة
يـكـون غـرضــهـا أو تـقع أنـشـطـتـهــا حتت طـائـلـة أحـكــام هــذا
الـقسمs أو ينظم شـؤونها أو يدعم أعـمالها أو أنـشطتها أو

ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
"اHـــــادة 394 مــــــكـــــرر 8 : دون اإلخالل بــــــالـــــعــــــقـــــوبـــــات
اإلداريـــة اHـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا فـي الـــتـــشـــريع والــــتـــنـــظـــيم
الـساريي اHفـعولs يـعاقب باحلـبس من سنة إلى ثالث (3)
sســنـــوات وبــغـــرامــة من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج
أو بــــإحــــدى هــــاتـــــY الــــعــــقــــوبــــتــــY فــــقـطs مــــقــــدم خــــدمــــات
"اإلنــــتـــــرنت" �ــــفـــــهــــوم اHــــادة 2 من الــــقـــــانــــون رقم 04-09
اHــؤرخ في 14 شــعـــبــان عــام 1430 اHــوافق 5  غـــشت ســـنــة
2009 واHــتــضـــمن الــقـــواعــد اخلــاصـــة لــلــوقــايـــة من اجلــرائم

sـتـصــلـة بـتـكـنــولـوجـيـات اإلعـالم واالتـصـال ومـكــافـحـتـهـاHا
الذي ال يقـوم رغم إعذاره من الـهيـئة الـوطنـية اHـنصوص
علـيها فـي القـانون اHذكـور أو صدور أمـر أو حكم قـضائي

يلزمه بذلك :
أ - بـالـتـدخل الـفـوري لـسـحب أو تـخـزين احملـتـويـات
التي يتيح االطالع عليها أو جعل الدخول إليها غير �كن
عنـدما تـتضـمن محـتويـات تشـكل جرائم مـنصـوص علـيها

sقانونا
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ب - بــوضـع تــرتــيــبــات تـــقــنــيــة تــســـمح بــســحــب أو
تـخـزيــن احملـتـويــات الـتي تـتـعـلــق بـاجلـرائــم اHـنـصــوص
علـيها في الـفقـرة (أ) من هذه اHادة أو جلـعل الدخول إلـيها

غير �كن".

اHادة اHادة 3 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد¡قراطية الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 19
يونيو سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانـــــون رقــم قــــانـــــون رقــم 16 -  - 03 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 14 رمــــضـــــان عــــام  رمــــضـــــان عــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 19 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2016 يـتعـلــــق باسـتعـــمالs يـتعـلــــق باسـتعـــمال
الــــبــــصــــمــــة الـــوراثــــيــــة فـي اإلجـــراءات الــــقــــضــــائــــيـــةالــــبــــصــــمــــة الـــوراثــــيــــة فـي اإلجـــراءات الــــقــــضــــائــــيـــة

والتعروالتعرّف على األشخاص.ف على األشخاص.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية

-  بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورs ال ســـيـــمـــا اHــواد 136 و138
sو140 و143 (الفقرة 2) و144 منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

sتمّمHعدّل واHا sقانون اإلجراءات اجلزائية

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

sتمّمHعدّل واHا sقانون العقوبات

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

sتمّمHعدّل واHا sدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 11 اHــــؤرّخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

sتمّمHعدّل واHا sقانون األسرة

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتمّمHعدّل واHا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــقــتــضـى الــقــانــــون رقم 04 - 18 اHــؤرّخ في 13
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1425 اHــــوافق 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2004
واHتـعلق بالـوقاية من اخملـدرات واHؤثرات الـعقلـية وقمع

sبها YشروعHاالستعمال واالجتار غير ا

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 05 - 01 اHــؤرّخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

sتمّمHعدّل واHا sومكافحتهما
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 05 - 04 اHــؤرّخ في 27
ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1425 اHــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2005
واHـــتـــضــــمن قــــانـــون تــــنـــظــــيم الــــســـجــــون وإعـــادة اإلدمـــاج

sYاالجتماعي للمحبوس
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

sدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 12 اHــؤرّخ في 28
رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـعلق

sبحماية الطفل
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يهـدف هـذا القـانون إلى حتـديد قـواعد
اســتـعــمـال الــبـصــمـة الــوراثـيــة في اإلجـراءات الــقـضــائـيـة
وإجراءات التعـرف على األشخاص اHفـقودين أو مجهولي

الهوية.
اHاداHادّة ة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي :

1 - الـبـصمـة الوراثـية : - الـبـصمـة الوراثـية : التـسـلسل في اHـنطـقة غـير
sشفرة من احلمض النوويHا

: (Yالـريـبي مـنـقوص األكـسـج) احلـمض الـنووي - : (Yالـريـبي مـنـقوص األكـسـج) 2 - احلـمض الـنووي
تـسـلـسل مـجـمــوعـة من الـنـكـلـيــوتـيـدات تـتـكـون كل واحـدة
(G) Yالــــغــــوانـــ (A) Yمـــــنـــــهـــــا من قـــــاعـــــدة أزوتـــــيـــــة األدنــــ
الــــســــيــــتــــوزين (C) والـــتـــيـــمـــY (T) ومن ســــكــــر (ريــــبــــوز

sومجموعة فوسفات (Yمنقوص األكسج
3 - اHــنـاطق اHــشـفـرة في احلــمض الـنـووي : - اHــنـاطق اHــشـفـرة في احلــمض الـنـووي : مـنـاطق

sYمع Yتشفر لبروت sمن احلمض النووي
4 - اHـــنـــاطق غـــيـــر اHـــشـــفـــرة في احلـــمـض الـــنــووي : - اHـــنـــاطق غـــيـــر اHـــشـــفـــرة في احلـــمـض الـــنــووي :

sYمع Yال تشفر لبروت sمناطق من احلمض النووي
5 - الــتـحــلــيل الــوراثي :  - الــتـحــلــيل الــوراثي : مــجـمــوعــة اخلــطــوات الـتي
جتــرى عـلى الـعــيّـنـات الـبــيـولـوجــيـةs بـهـدف احلــصـول عـلى

sبصمة وراثية
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6 - الــعـــيـــنـــات الـــبــيـــولـــوجـــيــة : - الــعـــيـــنـــات الـــبــيـــولـــوجـــيــة : أنـــســـجـــة أو ســوائل
sبيولوجية تسمح باحلصول على بصمة وراثية

.Yوراثيت Yبصمت Yقارنة بHقاربة : هي اHقاربة : - اH7 - ا
الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثيةشروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثية
3 : :  يــــتـــــعــــsY أثــــنـــــاء مــــخـــــتــــلف مـــــراحل أخــــذ اHــــاداHــــادّة ة 
sالــعــيّـنــات الـبــيـولــوجـيــة واسـتــعـمــال الـبــصـمــة الـوراثــيـة
احتـرام كرامة األشـخاص وحرمـة حياتـهم اخلاصة وحـماية
مــــعـــطـــيــــاتـــهم الــــشـــخــــصـــيـــة وفــــقـــا ألحــــكـــام هـــذا الــــقـــانـــون

والتشريع الساري اHفعول.
اHاداHادّة ة 4 : :  يخـول وكالء اجلمـهوريـة وقضـاة التـحقيق
وقــضــاة احلـــكمs األمــر بــأخـــذ عــيّــنــات بــيـــولــوجــيــة وإجــراء
حتـالـيل وراثيـة علـيهـا وفـقا لألحـكام اHـنـصوص عـليـها في

قانون اإلجراءات اجلزائية وفي هذا القانون.
وفـــقـــا لـــنــــفس األحـــكـــامs يــــجـــوز لـــضـــبــــاط الـــشـــرطـــة
الــــقـــضــــائـــيــــةs في إطــــار حتــــريـــاتــــهمs طــــلب أخــــذ عـــيّــــنـــات
بـيـولــوجـيـة وإجــراء حتـالـيل وراثــيـة عـلــيـهـا بــعـد احلـصـول

على إذن مسبق من السلطة القضائية اخملتصة.
اHاداHادّة ة 5 : :  يجـوز أخذ الـعيّنـات البـيولـوجية من أجل

احلصول على البصمة الوراثية من :
1 - األشــخـــاص اHــشــتـــبه في ارتـــكــابــهم جـــنــايــات أو
جـنـح ضـد أمن الـدولـة أو ضـد األشـخـاص أو اآلداب الـعـامـة
أو األمــوال أو الـــنــظـــام الــعـــمــومي أو اجلـــرائم اHـــنــصــوص
عــلـيــهـا في قــانـون مــكــافـحــة اخملـدرات أو قــانـون مــكـافــحـة
تبـييض األمـوال وتمـويل اإلرهاب أو أي جنـاية أو جـنحة

sأخرى إذا رأت اجلهة القضائية اخملتصة ضرورة ذلك
2 - األشخـاص اHشـتبه في ارتـكابـهم اعتـداءات على

sاألطفال أو احملكوم عليهم نهائيا من أجل هذه األفعال
s3 - ضحايا اجلرائم

sـتــواجـدين �ـكــان اجلـر¡ـةH4 - األشـخـاص اآلخــرين ا
sشتبه فيهمHلتمييز آثارهم عن آثار ا

5 - احملبـوسY احملـكوم عـليـهم نهـائيـا بعـقوبـة سالـبة
للحـرية Hدة تتجاوز ثالث (3) سنوات الرتـكابهم جنايات
أو جـــــنـح ضـــــد أمن الـــــدولـــــة أو ضـــــد األشـــــخـــــاص أو اآلداب
الــــعــــامــــة أو األمــــوال أو الــــنـــظـــــام الــــعــــمــــومـي أو اجلــــرائم
اHـــنـــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي قـــانـــون مــكـــافـــحـــة اخملــدرات أو
قانـون مـكـافحـة تـبـييض األمـوال وتـمـويل اإلرهاب أو أي
جـنـاية أو جـنـحة أخـرى إذا رأت اجلـهة الـقـضائـيـة اخملتـصة

sضرورة ذلك

¡كن أيضا أخذ العيّنات البيولوجية من :

- األشـخـاص الذين ال ¡ـكـنـهم اإلدالء �ـعلـومـات حول
هويتهم بـسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو

sإعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية

sمجهولي الهوية YتوفHا -

sفقودين أو أصولهم وفروعهمHا -

.YتطوعHا -

بـــاســتـــثـــنـــاء اHـــتــطـــوعـــsY ال يـــجـــوز أخــذ الـــعـــيّـــنــات
الـــبــيــولـــوجــيـــة إلجــراء الــتـــحــالــيـل الــوراثــيـــة في احلــاالت
األخـــرى إال �ــوجب أمـــر قــضــائـي أو رخــصــة مـن الــقــاضي

اخملتص.

ال تـــؤخــــذ الـــعـــيّــــنـــات الـــبــــيـــولـــوجــــيـــة من الــــطـــفل إال
بـحـضـور أحـد والــديه أو وصـيه أو الـشــخص الـذي يـتـولى
حـضانته أو من ينـوب عنهم قـانونا وفي حالـة عدم إمكان

ذلكs بحضور �ثل النيابة العامة اخملتصة.

وعـنــدمــا يــتـعــلق األمــر بــاحملـبــوســY  احملـكــوم عــلــيـهم
نهـائـياs يـتم أخـذ العـيّـنات الـبـيولـوجيـة بـإذن من الـنيـابة
العامة التي توجد اHؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها.

¡ـكـن أيـضــا أخــذ الـعــيّــنــات الـبــيــولـوجــيــة من مــكـان
ارتكاب اجلر¡ة.

6 : :  تـــؤخـــذ الـــعــــيّـــنـــات الــــبـــيـــولـــوجــــيـــةs وفـــقـــا اHــاداHــادّة ة 
للمقاييس العلمية اHتعارف عليهاs من قبل :

- ضــــبـــاط وأعــــوان الــــشـــرطــــة الــــقـــضــــائـــيــــة من ذوي
sاالختصاص

- األشــخــاص اHــؤهــلــY لــهــذا الــغــرضs حتت إشــراف
sضباط الشرطة القضائية

- األشـــــخــــــاص اHــــــســــــخــــــريـن من طــــــرف الــــــســــــلــــــطـــــة
القضائية.

اHـاداHـادّة ة 7 : :  جتـرى الـتـحـالـيل الـوراثـيـة عـلى الـعـيّـنـات
الـبــيـولـوجـيــة من قـبل اخملـابـر واخلــبـراء اHـعـتــمـدين طـبـقـا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

ال يـــــجـــــرى الـــــتـــــحـــــلـــــيل الـــــوراثـي إال عـــــلى اHـــــنـــــاطق
الـوراثيـة غيـر اHشـفـرة من احلمض الـنوويs دون اHـنطـقة

اHسؤولة عن حتديد اجلنس.

اHـاداHـادّة ة 8 : :  ¡ـنع اسـتـعـمـال الـعـيـنـات الـبـيـولـوجـيـة أو
الـبصـمـات الـوراثـية اHـتـحـصل عـليـهـا وفـقـا لهـذا الـقـانون

لغير األغراض اHنصوص عليها في أحكامه.
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الفصل الثالثالفصل الثالث

اHصلحة اHركزية للبصمات الوراثيةاHصلحة اHركزية للبصمات الوراثية

اHاداHادّة ة 9 : :  تنـشأ لـدى وزارة العدلs مـصلـحة مـركزية
للبصمات الوراثيةs يديرها قاض تساعده خلية تقنية.

تكـلف هذه اHصـلحـة بتشـكيل وإدارة وحفظ الـقاعدة
الوطـنيـة للبـصمـات الوراثـية اHـتحـصل علـيها مـن حتليل

العيّنات البيولوجية طبقا ألحكام هذا القانون.

حتـدد شـروط وكـيــفـيـات تــنـظـيم اHــصـلـحــة اHـركـزيـة
للبصمات الوراثية وسيرها عن طريق التنظيم.

اHاداHادّة ة 10 : :  تـسجــل بالقـاعــدة الوطـنيــة للـبصــمات
الوراثــيةs بسعي من الـنيابـة العامة اخملـتصةs الـبصمات

اخلاصة بـما يأتي :

sادة 5 أعالهHنـصـوص علـيـهم في اHـشتـبه فـيـهم اHا -
sالذين تمت متابعتهم جزائيا

- األشـخـاص اHـسـمـوح لهـم بـالـتـواجـد �ـكـان اجلـر¡ة
sبسبب وظائفهم أو مهامهم

- األشـخــاص اHـشــتـبه في ارتــكـابــهم اعـتــداءات عـلى
sاألطفال أو احملكوم عليهم نهائيا من أجل هذه األفعال

sضحايا اجلرائم -

- احملـكـوم عـلـيـهم نـهـائـيا مـن أجل اجلـرائم اHـنـصوص
sادة 5 أعالهHعليها في ا

sمجهولي الهوية YتوفHاألشخاص ا -

sفقودين أو أصولهم وفروعهمHاألشخاص ا -

- األشـخـاص الذين ال ¡ـكـنـهم اإلدالء �ـعلـومـات حول
هويتهم بـسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو

sإعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية

.YتطوعHا -

تـنشـأ بـطـاقيـة خـاصـة لكل فـئـة من الـفئـات اHـذكورة
أعالهs وبطاقية خاصة باألدلة اجلنائية.

حتـــدد شــروط وكـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه اHــادةs عـــنــد
االقتضاءs عن طريق التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 11 : :  يــــتــــولى الــــقــــاضي اHــــكــــلف بــــاHــــصــــلــــحـــة
اHركزية للبصمات الوراثية :

- الـتأشـيـر على اHـعـطيـات الـوراثيـة قـبل تسـجـيلـها
sفي القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية

- الـــســـهـــر عـــلـى تـــســـجـــيـل اHـــعـــطـــيــــات في الـــقـــاعـــدة
sالوطنية للبصمات الوراثية وضمان حفظها

- اإلشراف على إجراء عمليات اHقاربة.

اHاداHادّة ة 12 : :  يجب أن تـرفق اHـعطـيات الـوراثيـةs عند
sتــسـجــيـلــهــا في الـقــاعـدة الــوطــنـيــة لـلــبــصـمــات الـوراثــيـة

بالبيانات اخلاصة اHتعلقة بـما يأتي :

sإذا كان معروفا sهوية صاحب البصمة الوراثية -

sرتكبةHتاريخ ومكان الوقائع وطبيعة اجلر¡ة ا -

sرقم القضية أو ملف اإلجراءات -

- بيانات تتـعلق باحلرز الذي يحـتوي على العيّنات
أو اآلثار البيولوجية.

اHــــاداHــــادّة ة 13 : :  يــــجب أن يـــعــــلم كـل شـــخـص تـــؤخــــذ مـــنه
عــيّـنـة بـيـولـوجـيـة بـالـشـروط اHـتـعــلـقـة بـتـسـجـيل بـصـمـته
الـوراثـيـة بـالـقـاعـدة الـوطـنيـة لـلـبـصـمـات الـوراثـيـة و�دة
حـفـظـهـا وبحـقه في تـقـد¦ طـلب إللـغـائهـاs ويـحـرر مـحـضر

بذلك.

14 : :  ال ¡ــــكن حــــفظ الـــبــــصـــمــــة الـــوراثــــيـــة في اHــاداHــادّة ة 
القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية Hدة تفوق :

- خـــمـــســـة وعـــشـــرين (25) ســـنـــة بـــالـــنـــســـبـــة ألصــول
sفقودينHوفروع األشخاص ا

- خـمـســة وعـشـرين (25) سـنــة بـالـنــسـبــة لألشـخـاص
اHـشتبه فيهم اHـتابعY اHـستفيدين من أمـر بانتفاء وجه

sالدعوى أو حكم بالبراءة نهائي

- أربـعـY (40) ســنــة بــالــنــســـبــة لألشــخــاص احملــكــوم
عـــلـــيــهـم من تـــاريخ صـــيـــرورة احلــكـم نـــهــائـــيـــا واHـــفــقـــودين

واألشخاص  اHتوفY مجهولي الهوية.

تـــلــغى الـــبــصـــمــة الـــوراثــيـــة من الـــقــاعـــدة الــوطـــنــيــة
لـلبصـمات الـوراثيـةs بأمر مـن القاضي اHـكلف بـاHصـلحة
اHــركــزيــة لــلــبــصــمــات الــوراثـــيــةs تــلــقــائــيــا أو بــطــلب من
الـنـيـابـة الـعـامــة أو من األشـخـاص اHـعـنـيـY بـانـتـهـاء اHـدد
اHــذكـورة في هــذه اHــادة أو إذا أصـبح االحــتــفـاظ بــهـا غــيـر

مجد.

اHـاداHـادّة ة 15 : :  تـتـلف الــعـيّـنـات الـبـيـولـوجـيـةs بـأمـر من
اجلـهـة الـقـضـائـيـة اخملـتـصـةs تـلـقـائـيـا أو بـطـلب من مـصـالح
األمن اخملتصةs إذا لم يـعد االحتفـاظ بها ضروريا وفي كل

األحوال عند صدور حكم نهائي في الدعوى.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام جزائيةأحكام جزائية

Y16 : : يــعـاقـب بـاحلــبـس من ســنـــة إلــى سـنــتـ اHـاداHـادّة ة 
(2) وبــغــرامـة من 30.000  دج إلى 100.000 دجs كل شـخص
مـشـار إلـيه فــي الـفـقرات 1 و2 و4 و5 من اHـادة 5 من هـذا
القـانـونs يـرفض اخلضـوع لـلـتحـلـيالت الـبـيولـوجـيـة التي

تسمح بالتعرف على بصمته الوراثية.
اHـاداHـادّة ة 17 : :  يـعــاقب بـاحلــبس من ســنـة إلى  ثالث (3)
ســــنــــوات وبــــغــــرامــــة من 100.000 دج إلى 300.000 دجs كل
مـن يــســتـــعــمل الـــعــيّــنــــات الــبـــيــولــوجـــيـــة أو الــبـــصـــمــات
الـوراثــيــة اHــتـحــصـل عــلــيــهــا وفـــقــا لـهـــذا الــقــانـون لــغــيـر

األغــراض اHنـصوص عليها فــي أحكامه.
اHـاداHـادّة ة 18 : :  يـعــاقب بـاحلــبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
ثــــالث (3)  ســـــــــنــــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــرامــــــــــة من 60.000 دج إلـى
300.000 دجs كل من يفشي اHعـطيات اHسجلة في القاعدة

الوطنية للبصمات الوراثية.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية
اHـاداHـادّة ة 19 : :  تـواصـل اHـصـالح اخملـتـصـة الـتـابـعـة لألمن
الــــوطــــني والــــدرك الــــوطــــنيs عــــمــــلــــيــــة حــــفظ الــــعــــيّــــنـــات
البيولوجيـة التي أجريت عليها عملية حتليل وراثي إلى

حY إتالفها طبقا ألحكام هذا القانون.
حتـول الــبـصــمـات الـوراثــيـة احملــفـوظــة لـدى اHــصـالح
اHــذكــورة في الــفــقــرة األولى من هــذه اHــادةs إلى الــقــاعـدة
الـوطـنـيـة لـلـبـصـمـات الـوراثـيـة اHـنـصـوص عـليـهـا فـي هذا

القانونs في أجل أقصاه سنة (1) من دخولها اخلدمة.
اHاداHادّة ة 20 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 19

يونيو سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــانـــــون رقــم قــــانـــــون رقــم 16 -  - 04 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 14 رمــــضـــــان عــــام  رمــــضـــــان عــــام 1437
اHـــــوافـق اHـــــوافـق 19 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة s2016 يـــــعـــــــدل ويــــتـــــممs يـــــعـــــــدل ويــــتـــــمم
الــقــانــــون رقم الــقــانــــون رقم 04 -  - 04 اHـؤر اHـؤرّخ في خ في 5 جـمـادى األولى جـمـادى األولى
عــام عــام 1425 اHــوافق  اHــوافق 23 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــة 2004 واHـــتـــعــلق واHـــتـــعــلق

بالتقييس. بالتقييس. 
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية
- بنـاء عـلى الدسـتورs ال سـيمـا اHواد 43 و136 و138

sو140 و143 و144 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 04 اHــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

 sتعلق بالتقييسHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــؤرّخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

sعدلHا sستهلك وقمع الغشHبحماية ا

sوبعد رأي مجلس الدولة -

sانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHــــاداHــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتتـميم القانون رقم 04 - 04 اHؤرّخ في 5 جمادى األولى
عـــــام 1425 اHــــــوافق 23 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 2004 واHــــــتــــــعــــــلق

بالتقييس.

2 :  : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اHـادة 2 من الــقــانــون اHـاداHـادّة ة 
رقـم 04 - 04 اHــــــــــؤرّخ فـي 5 جـــــــــــمــــــــــادى األولـى عــــــــــام 1425
اHوافق 23 يونـيو سنة 2004 واHتعـلق بالتقييسs وحترر

كما يأتي :

"اHادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي :
1 - الـــتـــقـــيـــيس : - الـــتـــقـــيـــيس : الـــنــــشـــاط اخلـــاص اHـــتـــعـــلق بـــوضع
أحـــكـــام ذات اســتـــعــمـــال مـــشــتـــرك ومــتـــكــرر فـي مــواجـــهــة
مشـاكل حـقيـقـية أو مـحـتمـلـةs يكـون الغـرض مـنهـا حتـقيق

sYثلى من التنظيم في إطار معHالدرجة ا

2 - - ............(بدون تغيير).................

3 - اHواصفة :  - اHواصفة : وثـيقة تصـادق عليهـا هيئة الـتقييس
sتقـدم من أجل اسـتـعمـال مـشـترك ومـتـكرر sـعتـرف بـهـاHا
الــقــواعـد واإلشــارات أو اخلــصـائـص Hـنــتــوج أو عـمــلــيـة أو
طريقـة إنتاج مـعينـةs ويكون احـترامهـا غير إلـزامي. كما
¡ـكن أن تـتـنـاول جـزئـيـا أو كلـيـا اHـصـطـلـحـات أو الـرموز
أو الــشــروط في مــجــال الـتــغــلــيف والــسـمــات اHــمــيّـزة أو

اللصقات Hنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.

4 - - الهدف اHشروع الهدف اHشروع ............(بدون تغيير)...........

5 -  - ............(بدون تغيير).................

6 -  - ............(بدون تغيير).................

7 - الـالئـحــة الــفــنــيـة : - الـالئـحــة الــفــنــيـة : وثــيـقــة تــنص عــلى خــصـائص
sـرتبـطــة بــــهHمنـتـوج ما أو الـعمـلـيات وطـرق اإلنتـــاج ا
�ــا في ذلـك الــنــظـــام اHــطــبق عـــلــيــهـــاs ويــكــون احـــتــرامــهــا

إلزاميا.
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كما ¡ـكن أن تتـناول جزئـيا أو كـليا اHـصطـلحات أو
الـــرمـــوز أو الـــشـــروط فـي مـــجـــال الـــتـــغـــلـــيف والـــســـمـــات
اHـمـيـزة أو الـلـصـقـات Hـنـتـوج أو عـمـلـيـة أو طـريـقـة إنـتـاج

معينة.

¡ــكن الالئـــحــة الــفــنـــيــة أن جتــعل اHـــواصــفــة أو جــزء
منها إلزاميا.

8 - هــيـئــة ذات نــشــاط تــقــيـيــسي :  - هــيـئــة ذات نــشــاط تــقــيـيــسي : كـل هـيــئــة لــديــهـا
اHـؤهـالت الـتــقـنــيـة الــكـافــيـة لــلـقــيـام بــأنـشــطـة في مــيـدان

التقييس على اHستوى القطاعي أو اHؤسسة.

 اHـــواصـــفـــات الـــقــطـــاعـــيـــة  أو اخلـــاصــة بـــاHـــؤســـســات
ليست مواصفات وطنية. ¡كن أن تصبح كذلكs في حالة

تلبيتها إلجراءات إعداد اHواصفات الوطنية.

9 - اإلشـــهـــاد بـــاHـــطـــابـــقــة :  - اإلشـــهـــاد بـــاHـــطـــابـــقــة : نـــشـــاط يـــهـــدف إلى مـــنح
شهـادةs من طرف  ثـالث مؤهلs تثـبت مطـابقة مـنتوج أو
خــدمـــة أو شــخـص أو نــظـــام تــســيـــيــرs لـــلــوائـح الــفـــنــيــة أو
لـلمـواصفـات أو لـلوثـائق الـتقـييـسـية أو لـلـمرجع الـساري

اHفعول.

10 - الـهــيـئــة الـوطــنـيــة لـلــتـقــيـيس :  - الـهــيـئــة الـوطــنـيــة لـلــتـقــيـيس : هـيــئــة تـقــيـيس

مـؤهـلـة ألن تـصبح عـضـوا وطـنـيـا لـدى اHنـظـمـات الـدولـية
واجلهوية اHماثلة.

11- اHـنـتوج : - اHـنـتوج : كل مـادة أو مـكـون أو مـركب أو جـهاز

أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو طريقة أو خدمة.

12 - اHــرجع : - اHــرجع : هـــو مـــلف تـــقـــنـي يـــحـــدد اHـــتـــطـــلـــبــات

اخلاصـة اHرتـكـزة على مـواصفـاة أو وثائق تـقـييـسيـة التي
حتدد اخلـصائص الواجب أن يـتضـمنهـا اHنتـوج أو اخلدمة
أو الــشـــخص أو نــظــام تـــســيــيـــرs وكــذا كــيـــفــيــات مـــراقــبــة

مطابقتهم لهذه اخلصائص.

13 - وسم اHـطابـقة للـوائح الفـنية : - وسم اHـطابـقة للـوائح الفـنية : هو إشـارة تؤكد

أن اHـنـتـوج مــطـابق Hـســتـويـات احلــمـايـة احملــددة بـالـلـوائح
الـــفــنـــيـــةs وأن كل إجـــراءات تـــقـــيـــيم اHـــطـــابــقـــة اHـــتـــعـــلـــقــة

باHنتوج ¨ احترامها.

14 - اHـواصــفـة الـوطــنـيـة : - اHـواصــفـة الـوطــنـيـة : مـواصــفـة تــصـادق عـلــيـهـا

الهيئة الوطنية للتقييس والتي ¨ نشرها".

3 : :  تــعـــدل أحــكـــــام اHـادة 3  من الــقــانـون رقم اHـاداHـادّة ة 
04 - 04 اHـؤرّخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHتعلق بالتقييسs وحترر كما يأتي :

"اHـادة 3 : يـهــدف الـتــقـيــيس عـلــى اخلــصـــوصs إلــى
ما يأتي :

...........( بدون تغيير حتى) 

sوارد وحماية البيئةHو) ترشيد ا

ز) االستـجـابـة ألهداف مـشـروعـة ال سيـمـا في مـجال
األمن الــوطــني وحــمـايــة اHــسـتــهــلــكـY وحــمــايـة االقــتــصـاد
الـوطني والنزاهـة في اHعامالت التـجارية وحمـاية صحة
األشــــخـــاص أو أمــــنــــهم  وحــــيـــاة احلــــيـــوانــــات أو صــــحـــتــــهـــا
واحلـفـاظ عــلى الـنـبـاتــات وحـمـايـة الـبــيـئـة وكل هـدف آخـر

من الطبيعة ذاتها".

اHـاداHـادّة ة 4 : :  تــعـدل أحــكــــام اHـادة 10  من الــقــانـون رقم
04 - 04 اHـؤرّخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHتعلق بالتقييسs وحترر كما يأتي :

"اHـادة 10 : يـكـون إعـداد الـلـوائح الـفـنـيـة واعـتـمـادهـا
Yمـع األخـــذ بـــعــ sضـــروريـــا لـالســـتـــجـــابـــة لــهـــدف مـــشـــروع
االعتبـار اخملاطر الـتي تنـجر عن عدم اعـتمـادها. ولتـقدير
هــذه اخملــاطــر فــإن الــعـنــاصــر ذات الــصــلــة الــواجـب أخــذهـا
بــــعــــY االعــــتــــبـــار هـي عــــلى وجه اخلــــصــــوصs اHــــعــــطــــيـــات
العـلمـية والتـقنيـة اHتوفـرة وتقنـيات التـحويل اHرتـبطة

بها أو االستعماالت النهائية اHتوقعة للمنتجات.

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

اHـاداHـادّة ة 5 : :  تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 11  من الـقـانون
رقـم 04 - 04  اHـــــــــؤرّخ في 5 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1425
اHوافق 23 يونـيو سنة 2004 واHتعـلق بالتقييسs وحترر

كما يأتي :

"اHــادة 11 : تـــعــد الــلــوائـح الــفــنــيــة مـن قــبل الــدوائــر
الوزارية اHعنية.

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

اHـاداHـادّة ة 6 : :  تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 19  من الـقـانون
رقـم 04 - 04  اHـــــــــؤرّخ في 5 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1425
اHوافق 23 يونـيو سنة 2004 واHتعـلق بالتقييسs وحترر

كما يأتي :

"اHــادة 19 : يــتم اإلشــهـــاد عــلى مـــطــابــقــة مـــنــتــوج مــا
لــلـوائح الــفـنــيــة بـتــسـلــيم شـهــادة اHـطــابـقــة و/أو جتـســيـده

بوضع وسم اHطابقة على اHنتوج أو على تعبئته.
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"اHادة 24 : يجـــب علـــى كــــل الدوائــــر الوزاريـــة
والهـيـئـــــات ذات الـنـشـــــاط الـتـقـيـيـســـي إبـــالغ نـقـطـــة
اإلعـــالم علـــى الـفـــور بـاللـوائـــح الفـنيــــة واHواصـفـــات
وإجــــراءات تـقيـيــــم اHطـابقـــة اHـوجـــودة كـمشـــروع أو

التي ¨ نشــــرها".

اHـاداHـادّة ة 9 : :  تـعـــــدل أحـكـــــام اHـــادة 25  من الـقـانـــون
رقـم 04 - 04 اHــــــــــؤرّخ فـي 5 جـــــــــــمــــــــــادى األولـى عــــــــــام 1425
اHوافق 23 يونـيو سنة 2004 واHتعـلق بالتقييسs وحترر

كما يأتي :

"اHــــادة 25 : تــــنـــشـــــــر كل الئــــحـــة فــــنــــيـــة كــــامــــلـــة في
اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد¡ـقـراطـيـة

الشعبية".

اHـاداHـادّة ة 10 : :  تلـغــى الـفـقــرة األولـى من أحـكـام اHادة 4
وكــذا أحـكام اHـواد 18 و21 و22 من الـقانـون رقم 04 - 04
اHـؤرّخ في 5 جـمـادى األولى عام 1425 اHـوافق 23 يـونــــيو
ســــنـــــة 2004 واHــــتــــعــــلـق بــــالــــتــــقـــــيــــيسs عــــلــى أن تــــبــــقـى
نــصـوصـه الـتــنـظـيـمــيـة سـاريــة اHـفـعـول إلـى غـايـة صــدور

النصوص التنظيمية اHتخذة لتطبيـق هـــذا القانـون.

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 : :  يـــــنـــــشــــــر هــــــذا الــــــقـــــانـــــون فـي اجلـــــريـــــدة
الرّسميّـة للجمهوريّة اجلزائريّـة الدّ¡قراطيّــة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 19
يونيو سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

حتــدد شــروط وضع وسـم اHــطــابــقـــة لــلــوائح الـــفــنــيــة
وخـصـائــصه وكـذا إجـراءات اإلشـهـاد بــاHـطـابـقـة عن طـريق

التنظيم".

اHـاداHـادّة ة 7 : :  تـتـمـم أحـكـام الـقـانـون رقم 04 - 04 اHـؤرّخ
في 5  جــمــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23 يــونـــيــو ســـنــة
2004 واHــتـعــلــق بــالــتــقـــــيــيسs �ــــادة 19 مــكــــرر وحتـرر

كما يأتي :

"اHــــادة 19 مـــــكــــرر : يـــــتــم اإلشـــــهـــــــاد بـــــاHــــطـــــابــــقـــــــة
لــلـمــواصــفـات الــوطــنـيــة ولــلـوثــائق الــتـقــيــيـســيــة وHـراجع
اإلشهاد اHـعتـرف بهاs �ـنح شهـادة اHطابـقة و/أو جتـسيده
بـوضع عالمــة اHـطـابـقــة عـلى اHـنــتـوج أو عـلى تـعــبـئـته من

قبل هيئة اإلشهاد باHطابقة.

إن وسـم اHـطـابــقـة لـلــوائح الـفــنـيـة هــو وسم إجـبـاري
جلــمـيع اHـنــتـوجــات اخلـاضـعــة لالئـحــة أو عـدة لـوائح فــنـيـة
جزائريةs بينمـا عالمة اHطابقة للمـواصفات الوطنية هو

إشهاد غير إجباري على اجلودة.

حتدد إجراءات اإلشهاد باHطابقة وخصائص عالمات
اHـطـابـقـة لـلـمـواصـفـات أو Hـراجع اإلشـهـاد من طـرف هـيـئة

اإلشهاد اHكلفة �نح عالمة اHطابقة".

اHـاداHـادّة ة 8 : :  تــعـدل أحــكــــام اHـادة 24  من الــقــانـون رقم
04 - 04 اHـؤرّخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHتعلق بالتقييسs وحترر كما يأتي :

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 16-179 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1437  اHــــــــوافق اHــــــــوافق 20 يـــــــونــــــــيـــــــو ســــــــنـــــــة  يـــــــونــــــــيـــــــو ســــــــنـــــــة s2016 يــــــــرخصs يــــــــرخص

بــاكـــتــتـــاب اجلــزائـــر في رأســـمــال الـــبــنك اإلفـــريــقيبــاكـــتــتـــاب اجلــزائـــر في رأســـمــال الـــبــنك اإلفـــريــقي
للتنمية برسم الزيادة اخلاصة لرأسماله.للتنمية برسم الزيادة اخلاصة لرأسماله.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبنـاء على الـدّسـتورs ال سـيّـما اHـادتان 91 (3 و 6)
sو143 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 82-14 اHــــؤرخ في 14
ربـــيع األول عـــام 1403 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1982
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة s1983 السـيّــمــا اHـادة 26

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

sادة 24 منهHالسيّما ا sتممHعدّل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

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

s2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 64-137 اHـــــؤرخ في 8
مـــحـــرم عــام 1384 اHــوافق 20 مــايـــو ســنــة 1964 واHـــتـــعــلق
بالتـصديق عـلى االتفـاق اHتضـمن إنشـاء البـنك اإلفريقي

sللتنمية
- وبـــعـــــــد االطــــــــالع عـــلـــــى الالئــحـــتــــــY رقـــــم
B/BG/2008/ 07 و B/BG/2009/ 05 اHصـادق عليهما من

طـرف مــجـلس مـحــافـظي الــبـنك اإلفـريــقي لـلــتـنـمــيـة عـلى
الــتــوالـي  بــتــاريخ 14   مــايــو ســنــة 2008 و13 مــايــو ســنــة
2009 واHــتـعــلـقــتـY بـالــزيـادة اخلــاصـة في رأســمـال الــبـنك

sاإلفريقي للتنمية
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــرخـص بـــــاكـــــتــــــتـــــاب اجلـــــمــــــهـــــوريـــــة
Yاجلزائـريـة الـد¡قـراطـيـة الشـعـبـيــة بـألف وسـبعـة وسـت
(1067) ســهـم أنـشـىء بــرسم الــزيــادة اخلــاصـة فـي رأســمـال

البنك اإلفريقي للتنمية.
اHـاداHـادّة ة 2 :   :  تـتمّ عـمــلـيـة دفـع االكـتـتــاب اHـذكـورة أعاله
من أمـوال اخلزينة الـعمومـيةs حسب األشكــال اHنصـوص
عليهـا في الالئحــة رقــم  B/BG/ 98/ 05  اHصادق عليها
بـــتـــاريــخ 29 مـــايـــــو ســـنـــة 1998 الـــتي تـــرخـص بـــالـــزيــادة

العامة اخلامســة في رأس اHال.
اHاداHادّة ة 3 :   :  ينشـر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 15 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 20

يونيو سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 16-180 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1437 اHوافق  اHوافق 20 يونيو سنة  يونيو سنة s2016 يتضمن اHوافقةs يتضمن اHوافقة

فــبــرايـر عــلى اHــلــحق رقم عــلى اHــلــحق رقم 1 بــالــعــقــد اHــؤرخ في  بــالــعــقــد اHــؤرخ في 26 فــبــرايـر 
سـنة سـنة 2012 لـلـبـحث عـن احملروقــات واسـتـغـاللها في لـلـبـحث عـن احملروقــات واسـتـغـاللها في
اHـســاحـــة اHــســمـــاة "عـرق إيــسـوان اHـســاحـــة اHــســمـــاة "عـرق إيــسـوان II" (الــكـتــلــتـان :" (الــكـتــلــتـان :
226 أ و  أ و 229 ب  ب 1) اHـــــبـــــرم �ــــــديـــــنـــــة اجلـــــزائـــــر في ) اHـــــبـــــرم �ــــــديـــــنـــــة اجلـــــزائـــــر في 7

Yالـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـثـم Yبـ Yالـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـثـم Yفـبـرايـر ســنــة فـبـرايـر ســنــة 2016 بـ
مــــوارد احملـــروقـــات (ألـــنـــفـط) والـــشــركـــة الـــوطــنـــيــةمــــوارد احملـــروقـــات (ألـــنـــفـط) والـــشــركـــة الـــوطــنـــيــة

سوناطراكs شركة ذات أسهم.سوناطراكs شركة ذات أسهم.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية
sبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدّستـورs السيّمـا اHادّتان 91-6  و143
s( الفقرة األولى) منه

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

sتممHعدل واHا sتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعــلق بــاحملـروقــاتs اHــعـدل واHــتــممs السـيــمــا اHـادة 30

sمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

sتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
فـي 14 شــوال عــام 1418 اHــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

sتممHعدل واHا s"سوناطراك"

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-351 اHـؤرخ
في 15 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1433 اHـــوافـق أول أكـــتـــوبـــر ســـنــة
2012 واHتضمن اHـوافقة على عقود البحث عن احملروقات

واسـتغاللـهـا اHـبـرمة �ـديـنـة اجلـزائر في 26 فـبـرايـر سـنة
2012 بـY الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مــوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكs شــركــة ذات
sأسهم

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-302 اHؤرخ
في 20 صـفر عام 1437 اHوافق 2 ديسـمبر سنة 2015 الذي

sيحدّد صالحيات وزير الطاقة

- وبـعـد االطالع  عــلـى اHـلـحـق رقم 1 بـالـعـقـد اHـؤرخ
في 26 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012 لــــلــــــبـــــحـث عـن احملـــــروقــــات
"II ــســــمــاة "عـــرق إيــســـوانHــســـاحــة اHواســــتــغــاللــهــا فـي ا
(الكتلتان : 226 أ و 229 ب 1) اHبرم �دينة اجلزائر في 7
فـبـرايـر سـنة 2016 بY الـوكـالـة الوطـنـيـة لتـثـمـY موارد
احملروقات (ألنفط) والشركة الـوطنية سوناطراكs شركة

sذات أسهم

sوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -
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يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يــوافق  عــلـى  اHــلــحـق رقم 1 بـالــعــقـد
اHؤرخ في 26 فبـراير سـنة 2012 للـبحث عـن احملروقـات
"II ــســمــاة "عـرق إيــســـوانHـــسـاحـــة اHواســتــغـاللــهــا في ا
(الـكـتـلـتان : 226 أ و 229 ب 1) اHـبـرم �ـديـنـة اجلـزائر في
Yالــوكــالــة الـوطــنــيــة لــتــثــمـ Y7 فـــبــرايــر ســـنـــة 2016 بـــ
مـــــــوارد احملــــــروقـــــات (ألــــــنــــــفـط) والــــــشــــــركـــــة الــــــوطـــــنــــــيـــــة
ســونـاطـراكs شــركـة ذات أسـهـمs ويـنــفـــذ طـبـقــا لـلــتـشـريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 15 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 20
يونيو سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 16-181 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 20 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة s2016 يـــــتـــــضـــــمـنs يـــــتـــــضـــــمـن

اHـوافــقــة عــلى اHــلـحق رقم اHـوافــقــة عــلى اHــلـحق رقم 9 بــالـعـــقــد اHـؤرخ في  بــالـعـــقــد اHـؤرخ في 24
نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 1992 لـــــلـــــبــــــحث عـن احملـــــروقـــــات لـــــلـــــبــــــحث عـن احملـــــروقـــــات
واسـتغاللـها في اHـسـاحتـY اHسـميـY "أوالد النـسر"واسـتغاللـها في اHـسـاحتـY اHسـميـY "أوالد النـسر"
و"مـــنـــزل جلـــمـــاط" (الـــكـــتـــلـــتــان : و"مـــنـــزل جلـــمـــاط" (الـــكـــتـــلـــتــان : 215 و  و 405) اHـــبــرم) اHـــبــرم
�دينـة اجلزائر في �دينـة اجلزائر في 7 يناير سنة  يناير سنة 2016 بY الشركـة بY الشركـة
الـوطــنـيـة ســونـاطـراكs شـركــة ذات أسـهـم وشـركـاتالـوطــنـيـة ســونـاطـراكs شـركــة ذات أسـهـم وشـركـات
"كــــونــــوكـــــو فــــيــــلــــيــــبس أجلــــيــــريـــا ل.ت . د" و "ب ت"كــــونــــوكـــــو فــــيــــلــــيــــبس أجلــــيــــريـــا ل.ت . د" و "ب ت
بـــرتـــامــــيـــنـــا أجلـــيـــريـــا إكــــســــبـــلـــورازي بـــرودكــــسي"بـــرتـــامــــيـــنـــا أجلـــيـــريـــا إكــــســــبـــلـــورازي بـــرودكــــسي"

و"تالسمان (أجليريا) ب . ف".و"تالسمان (أجليريا) ب . ف".

ــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية
sبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدّستـورs السيّمـا اHادّتان 91-6  و143
s( الفقرة األولى) منه

- و�ــقــتــضـــى الــقــانــــون رقـــم 90-30 اHـــــؤرخ في
14 جــمــادى األولـى عـام 1411 اHــوافق أول ديــســمــبــر ســنـة

sتممHعدل واHا sتضمن قانون األمالك الوطنيةH1990 وا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعـلق باحملـروقـاتs اHعـدل واHـتممs السـيـما اHـادتان 30

sو 31 منه

- و�ـقــتــضـــى اHــرســـــوم الــرئــاســـي رقـــم 102-95
اHـــــــــؤرخ فـــي 8 ذي الــــــقــــــعــــــــــدة عــــــــام 1415 اHــــــوافـــق 8
أبــريـــل ســنــــة 1995 واHــتــضــمن إنــشــاء اجملــلس الــوطــني

sللطاقة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 98-48  اHــؤرخ
فـي 14 شـوال عام 1418 اHوافـق 11 فبـرايـــر سـنـــة 1998
واHتـضمـن الـقانــون األسـاسـي للـشركـة الوطـنيـة للـبحث
عـــن احملروقـات وإنتاجهــا ونقلها وحتويلهـــا وتسويقهـــا

sتمــمHعـــدل واHا s"سوناطـــراك"
- و�ـــــقــــــتــــــضــى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــاســي رقــم 74-07
اHـؤرخ فـي 11 صـفــر عام 1428 اHوافـق أول مـارس سـنــة
2007 واHـــــتـــــضــــــمن اHـــــوافـــــقـــــــة عـــــلــى عـــــقــــــود اســـــتـــــغـــالل

احملـروقــات اHــبـرمــة �ــديـنــة اجلــزائـر في 18 مــارس ســنــة
2006 بـY الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مــوارد احملــروقـات

sشركة ذات أسهم s(ألنفط) وسوناطراك
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســــــنــــــة 2015

sعــدلHا sأعضـاء احلكومة Yتضمـن تعــيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-302 اHؤرخ
في 20 صـفر عام 1437 اHوافق 2 ديسـمبر سنة 2015 الذي

sيحدد صالحيات وزير الطاقة
- وبـعـد االطالع  عــلـى اHـلـحق رقم 9 بـالـعــقـد اHـؤرخ
في 24 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 1992 لــــلـــــبــــحث عن احملـــــروقــــات
واســتــغاللــهـا فـي اHـــســاحـتــY اHــســمـــيــY "أوالد الـنــســر"
و"مــنزل جلــماط" ( الـكـتلـتان : 215 و 405) اHبـرم �ديـنـة
اجلـزائـر في 7 يــنـايــر ســـنـة 2016 بــY الـشــركــة الـوطــنـيـة
ســــونــــاطــــراكs شــــركــــة ذات أســــهـم وشــــركــــات "كــــونــــوكــــو
فــيـلــيـبس أجلــيـريــا ل.ت . د" و "ب ت بـرتــامـيــنـا أجلــيــريـا
إكـــســبــلـــورازي بــرودكــسي" و "تــالـســمــان (أجلــيــريـا) ب .

s"ف
sوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -

 يرسم ما يأتـي : يرسم ما يأتـي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــوافق عــلـى اHــلــحق رقـم 9 بــالــعــقـــــد
اHـــــــؤرخ فـي 24 نـــــوفـــــمـــــبــــــر ســــــنـــــة 1992 لـــــلــــــبـــــحـث عـن
احملـروقات واستغـاللـها فـي اHـساحــتـY اHسـميY "أوالد
النـسر" و"مــنزل جلـماط" (الـكتـلتان : 215 و 405) اHـبـــرم
�ــديـــنـــة اجلــزائـــر في 7 يــنـــايـــر ســــنــة 2016 بــY الــشــركــة
الــــوطـــنــــيـــــة ســـونــــاطــــراكs شـــركـــــة ذات أســــهم وشــــركـــات
"كـونـوكو فـيـلــيـبس أجلـيـريـال.ت . د" و "ب ت بـرتـامـيـنـا
أجلــــيـــــريــــا إكـــــســـــبــــلـــــورازي بــــرودكـــــسي" و "تــــالــــســــمــــان
(أجلــيـريــا) ب . ف"s ويــنــفـــذ طـبــقـــا لــلـتــشــريع والــتــنــظـيم

اHعمول بهما.
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اHاداHادّة ة 2 :  : ينشـر هــذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ¡قراطيّـة الشّعبيـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 15 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 20
يونيو سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاســـي رقم مــــرســـوم رئــــاســـي رقم 16 -  - 182 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 15 رمـــضـــان رمـــضـــان
يــتــضـمن  sيــتــضـمن s2016 ــوافــق 20 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـةHــوافــق  اH1437 ا عـام عـام 
إلــغــاء اHــرســوم الــرئــاسي رقم إلــغــاء اHــرســوم الــرئــاسي رقم 11-85 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 13
ربـيع األول عام ربـيع األول عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 16 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة 2011
واHتـضـمــن تنـظـيــم شركــة مـناجم اجلـزائـر اHسـماةواHتـضـمــن تنـظـيــم شركــة مـناجم اجلـزائـر اHسـماة

"منال  ش. ذ .أ" وسيـــرها."منال  ش. ذ .أ" وسيـــرها.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sناجمHبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 91 -6
sو143 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــــــقــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافـق 26 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 1975

sتمــمHعــدل واHا sتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقـم 01-04 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1422 اHــوافـق 20 غــشت ســنــة 2001
واHـتــعــلـق بــتــنــظــيم اHــؤسـســات الــعــمــومـيــة االقــتــصــاديـة

sعدلHا sوتسييرهـا وخوصصتهـا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-05 اHــــؤرخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014

sناجمHتضمن قانون اHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 11-85 اHـؤرخ
في 13 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011  واHـتــضـمن تـنـظــيم شـركـة مــنـاجم اجلـزائــر اHـسـمـاة

sمنال ش. ذ .أ " وسيــرها"
- و�ــــقـــــتـــــضــى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ في 25 رجـب عــــام 1436 اHــــوافق  14 مــــايــــو ســــنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعـــيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 اHؤرخ
فـي أول ذي الــقـــعـــدة عـــام 1435 اHــوافق 27 غــشــت ســـنــة

sناجـمH2014 الذي يحدد صالحيات وزيــر الصناعـة وا

- وبــــعـــد االطـالع عـــلـى الئـــحــــة مـــجــــلس مــــســـاهــــمـــات
الـدولة رقم 01  لـلدورة 147 اHـؤرخة في 25 فـبـرايـر سـنة
2016 واHــــتـــضــــمـــنــــــة ســــــحـب الـــشــــكـــل اخلـــــــاص جملـــمـــع

"مـنال ش. ذ .أ " وإخـضاعـه لنـفس شكل تـنـظيم مـجمـعات
sالقطاع العمومي التجاري الصناعي

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHاداHادّة األولى :  ة األولى :  تلغـــى أحـكـــام اHرســــوم الرئاســـي
رقـــم 11-85 اHــــــــؤرخ فـــي 13 ربــــــيـــع األول عــــــــام 1432
اHوافــــق 16 فبـرايـــر سـنـــة 2011  واHتـضمـــن تـنظيـــم
شركة مناجم اجلزائر اHسماة " منال ش. ذ .أ " وسيرها.
اHاداHادّة ة 2 :   :  ينشـر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 15 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 20

يونيو سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــمــرســوم رئــاسي مــؤرخ في رســوم رئــاسي مــؤرخ في 9 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1437 اHــوافق اHــوافق
14 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة s2016 يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام مــديـرs يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام مــديـر

الرقابة الالحقة باHديرية العامة للجمارك.الرقابة الالحقة باHديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في 9 رمــضــان عــام
1437 اHـوافق 14 يـونـيــو سـنـة s2016 تـنـهـى مـهـــام الــسـيـد

بن عــمـر راقs بـصـفـته مـديـرا لـلـرقـابـة الالحـقـة بـاHـديـريـة
العامة للجماركs لتكليفه بوظيفة أخرى.

مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
15 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة s2016 يـتـضـمن إنــهـاء مـهـام مـفـتـشـةs يـتـضـمن إنــهـاء مـهـام مـفـتـشـة

بوزارة التجارة.بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 10 رمــضـان عـام
1437 اHـوافق 15 يـونـيــو سـنـة s2016 تـنـهـى مـهـام الــسـيـدة

sبصـفتـها مفـتشـة بوزارة الـتجارة sهيـبة صـورية بنـعمـر
لتكليفها بوظيفة أخرى.
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مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 14 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
19 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة s2016 يــتـضــمن إنــهــاء مــهــام اHــديـرs يــتـضــمن إنــهــاء مــهــام اHــديـر

العام للمؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي والتلفزي. العام للمؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي والتلفزي. 
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 14 رمــضـان عـام
1437 اHـوافق 19 يــونـيــو ســنـة s 2016 تــنـهـى مـهــام الـســيّـد

عبد اHالك حويوs بـصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية
للبث اإلذاعي والتلفزيs لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في 9 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1437 اHــوافق اHــوافق
14 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2016 يتـضـمن تعـيـY اHفـتش الـعامs يتـضـمن تعـيـY اHفـتش الـعام

للجمارك.للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في 9 رمــضــان عــام
1437 اHـوافق 14 يـونـيـو سـنة s2016 يـعY الـسـيـد بن عـمر

راقs مفتشا عاما للجمارك.

مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
اHــفـــتــشــة 15 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة s2016 يــتــضــمن تــعــيــsY يــتــضــمن تــعــيــY  اHــفـــتــشــة 

العامة لوزارة التجارة.العامة لوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجــــب مـــــــرســــــــــوم رئــــــــاســـي مـــــــــــؤرخ فـــي 10
s2016 ـوافـــق 15 يــونــيـــــو ســنـــةHرمــضـــــان عــــام 1437 ا
تعـــY السيـــدة هـيبـــة صوريـــة بنعمرs مفتشــة عامـــة

لوزارة التجــارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 14 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
19 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة s2016 يـتــضـمن تـعـيـY اHـديـر الـعـامs يـتــضـمن تـعـيـY اHـديـر الـعـام

لــلــمـؤســســة الـوطــنــيـة لــلـبـث اإلذاعي والـتــلــفـزي فيلــلــمـؤســســة الـوطــنــيـة لــلـبـث اإلذاعي والـتــلــفـزي في
اجلزائر. اجلزائر. 

ـــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 14 رمــضـان عـام
1437 اHـوافق 19 يـونـيـو سـنة s 2016 يـعـيّن الـسـيّـد شوقي

سـحـنـsY مـديـرا عـامـا لـلـمـؤسـسـة الـوطـنـيـة لـلـبث اإلذاعي
والتلفزي في اجلزائر.

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1437 اHــوافق  اHــوافق 13 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة s2016 يـــعـــدل الـــقــرارs يـــعـــدل الـــقــرار

الوزاري اHـشترك اHؤرخ في الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 6 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1434
اHــوافق اHــوافق 12  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة 2013 واHــتـضــم واHــتـضــمّن وضعن وضع
بـــعض األسالك اخلـــاصـــة الــتـــابـــعـــة لــوزارة الـــتـــعـــلــيمبـــعض األسالك اخلـــاصـــة الــتـــابـــعـــة لــوزارة الـــتـــعـــلــيم
الـعـالي والــبـحث الــعـلـمـي في حـالـة الــقـيـام بــاخلـدمـةالـعـالي والــبـحث الــعـلـمـي في حـالـة الــقـيـام بــاخلـدمـة

لدى اجملمع اجلزائري للغة العربية.لدى اجملمع اجلزائري للغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sالعام لرئاسة اجلمهورية Yواألم

sووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- بــمـقـــتــضـى القـانـون رقم 86-10 الــمـؤرّخ في 13
ذي احلــــــــجّــــــــة عـــــــام 1406 اHــــــــوافق 19 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 1986

sتضمّن إنشاء اجملمع اجلزائري للغة العربيةHوا

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضـــى اHــــرســـوم الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 131-08
اHؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHـــتــــضـــمّن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

sالدائم

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري

- وبــمـــقــتـــضـى الــقـــرار الــوزاري الـــمــؤرّخ فـي 6
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1434 اHــوافق 12 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2013
واHـتــضـمّن وضع بــعض األسالك اخلــاصـة الــتـابــعـة لـوزارة
التعـليم العـالي والبحث الـعلمي في حالـة القيـام باخلدمة

sلدى اجملمع اجلزائري للغة العربية
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يقـريقـرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الــوزاري الــمـــشــتـــرك الــمــؤرخ فـي 6 ذي الــقـــعــدة عــام
sـذكـور أعالهH1434 الــمــوافـق 12 سـبــتـمـبــر سـنـة 2013 وا

كما يأتي :

" اHــادة األولى : تــطـــبــيـــقـــــا ألحـــكـــــام اHـــــادّة 2 مـــن
اHــرســــوم الــتّــنــفــيـــــذيّ رقـــــم 08-131 اHــــؤرّخ فــــي 27
ربـــــيع الـــــثــــانـي عـــــام 1429 اHـــــوافق 3 مـــــايــــو ســـــنــــة 2008 
واHذكـــور أعـــالهs يوضـــع فــــي حالـــة القيـــام باخلدمــة
لـدى اجملــمـــع اجلـزائـــري لــلـغــــة الـعــربـيــــة وفــــي حــــدود
sـنصـــوص علـيهـــا �ـوجـــب هـــذا القـــرارHالـتعـــدادات ا

اHوظفـــون اHنتمـــون ألحد األسالك اآلتية :

1

3

20

مدير بحث

أستاذ بحث

ملحق بالبحث

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

2 : : يـــنــــشــــــر هــــــذا الــــقــــــرار فــــي اجلـــريــــــدة اHــادة اHــادة 
الــرّسـمــيّـــــة لــلــجــمـهــوريـــــة اجلــزائــريــّــة الـدّ¡ــقــراطــيّــيـــة

الشّعبيّـــة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1437
اHوافق 13 مارس سنة 2016.

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

األمY العاماألمY العام
لرئاسة اجلمهوريةلرئاسة اجلمهورية

العقبي حبةالعقبي حبة

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
طاهر حجارطاهر حجار

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

4

4

مهندسو دعم البحث

ملحقو الهندسة

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1437 اHــوافق  اHــوافق 13 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة s2016 يــتــضــمs يــتــضــمّن وضعن وضع

بــــعض أسالك مــــســـتــــخـــدمـي دعم الــــبـــحث الــــتـــابــــعـــةبــــعض أسالك مــــســـتــــخـــدمـي دعم الــــبـــحث الــــتـــابــــعـــة
لـوزارة الـتـعـلــيم الـعـالي والـبـحـث الـعـلـمي في حـالـةلـوزارة الـتـعـلــيم الـعـالي والـبـحـث الـعـلـمي في حـالـة

القيام باخلدمة لدى اجملمع اجلزائري للغة العربية.القيام باخلدمة لدى اجملمع اجلزائري للغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sالعام لرئاسة اجلمهورية Yواألم

sووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- بــمـقـــتــضـى القـانـون رقم 86-10 الــمـؤرّخ في 13
ذي احلــــــــجّــــــــة عـــــــام 1406 اHــــــــوافق 19 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 1986

sتضمّن إنشاء اجملمع اجلزائري للغة العربيةHوا

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-443 اHؤرّخ
في أوّل صــفــر عـام 1433 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sألسالك مستخدمي دعم البحث

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 11-443 اHــؤرّخ في أوّل صـــفـــر عــام 1433
اHوافق 26 ديسـمبر سنة 2011 واHـذكور أعالهs يوضع في
حـالـة الـقيـام بـاخلـدمـة لدى اجملـمع اجلـزائـري لـلغـة الـعـربـية
وفـي حـــدود الـــتـــعـــدادات اHـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا �ـــوجـب هــذا

: Yاآلتي Yنتمون للسلكHوظفون اHا sالقرار
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- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 97-02 اHـــــؤرّخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s1998 ال سـيــمـا اHـادة 29

sمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرّخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتــضـمّن قــانــون اHــالـيــة لــســنـة s2016 ال سـيــمــا اHـادة 9

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

األولى : تــــــمـــــدد مــــــدة حتـــــصــــــيـل قــــــســــــيـــــــمــــــة اHـــــاداHـــــادّة األولىة 
الـسـيـارات لـسـنـة 2016 إلى غـايـة يـوم اإلثـنـY أويـوم اإلثـنـY أوّل غـشتل غـشت

سنة سنة 2016 على الساعة الرابعة ( على الساعة الرابعة (4) زواال) زواال.
اHاداHادّة ة  2 : يكلّف اHـدير الـعام لـلضـرائب بتـنفـيذ هذا
اHــقـرّر الــذي يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّــة لـلــجــمـهــوريّـة

اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّـعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 28 شــعــبــان عــام 1437 اHــوافق 4

يونيو سنة 2016.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزارة التهيئة وزارة التهيئة العمرانيةالعمرانية
والسياحة والصناعة التقليديةوالسياحة والصناعة التقليدية

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 18  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 27
مـــــارس  ســـــنـــــة مـــــارس  ســـــنـــــة s2016  يـــــتـــــضـــــم يـــــتـــــضـــــمّـن اHـــــوافـــــقـــــة عـــــلىـن اHـــــوافـــــقـــــة عـــــلى
مــخـطــطــات الـتــهـيــئــة الـســيــاحـيــة Hـنــاطق الــتـوسعمــخـطــطــات الـتــهـيــئــة الـســيــاحـيــة Hـنــاطق الــتـوسع

واHواقع السياحية بوالية سكيكدة.واHواقع السياحية بوالية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــــر الـــــتــــهــــيـــــئــــة الـــــعــــمـــــرانــــــيــــة والــــســـــيــــاحـــــة
sوالصناعـة التقليديـة

- �ـــقــتـــضى الــقــــانــــــون رقـم 03-03 اHــؤرّخ فـي 16
ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1423 اHـــــوافق 17 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2003

sواقع السياحيةHتعلّق �ناطق التوسع واHوا

2 : : تـــضـــمـن مـــصــــالح اجملـــمـع اجلـــزائـــري لــــلـــغـــة اHــادة اHــادة 
YــنــتــمــHا Yــهــني لــلــمــوظــفــHــســار اHالــعــربــيــة تـــســيــيــر ا
لـلسلـكY اHذكوريـن في اHادة األولى أعالهs طبـقا لألحكـام
الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـدّدة �ـوجـب اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ
رقم 11-443 اHــــؤرّخ في أوّل صــــفــــر عـــام 1433 اHــــوافق 26

ديسمبر سنة 2011 واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةs طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHـرسوم الـتّـنفـيذيّ رقم 11-443 اHؤرّخ في أوّل صـفر عام

1433 اHوافق 26 ديسمبر سنة 2011 واHذكور أعاله.

YوظفHشـغولة من طـرف اHادة 4 : : تـكون الرتـبة اHادة اHا
الــذين اســتــفــادوا من الــتــرقــيــة مــحل حتــويل إلى الــرتــبـة

اجلديدة.
اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهورية اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1437

اHوافق 13 مارس سنة 2016.

األمY العاماألمY العام
لرئاسة اجلمهوريةلرئاسة اجلمهورية

العقبي حبةالعقبي حبة

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
طاهر حجارطاهر حجار

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة ا@اليةوزارة ا@الية
مــقــرمــقــرّر مـؤرر مـؤرّخ في خ في 28 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437 اHــوافق  اHــوافق 4 يــونــيـو يــونــيـو
سنة سنة s2016 يـتعلs يـتعلّق بتـمديد قسـيمة ق بتـمديد قسـيمة السـيارات لسنةالسـيارات لسنة

.2016
ــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإنّ وزير ا

- �ــــــقـــــتـــــضـى األمـــــر رقم 76-103 اHـــــؤرّخ في 17 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1396 اHــــــوافق 9 ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســـــــنـــــــة 1976
والــــمــتـــضــمّن قــانــون الــطــابـعs اHــعــدّل واHــتــمّمs ال ســيــمــا

sادة 303 منهHا

- و�ــــــــقــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 96-31 اHـــــــــؤرّخ في 19
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1417 اHـــــوافق 30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1996
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s1997 ال سـيــمـا اHـادة 46

sمنه



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37 17 رمضان عام  رمضان عام  1437 هـ هـ
22 يونيو سنة يونيو سنة 2016 م

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-232 اHــــؤرّخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدّلHا sتضمّن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 07-86 اHـؤرّخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدّد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Hـناطق

sعدّلHا sواقع السياحيةHالتوسع وا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 16-05 اHـؤرّخ
في 29 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة 2016
الـــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــر الــــتــــهـــيــــئــــة الــــعـــمــــرانــــيـــة

sوالسياحة والصناعة التقليدية
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 18 من اHـرسوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 07-86 اHــــؤرّخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهs يـوافق عـلى
مـخـطـطـات الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـيـة Hنـاطق الـتـوسع واHـواقع

السياحية اHبيّنة أدناهs اHلحقة بأصل هذا القرار :
اHــقــدســة" بــلــديـــتــا فــلــفــلـــة وجــنــدل ســعــدي * "اآلثــار اHــقــدســة""اآلثــار 

sوالية سكيكـدة sمحمد
* "بن مهيدي بالتان" "بن مهيدي بالتان" بلديتـا سكيكدة وفلفلةs واليـة

sسكيكـدة
* "خـليج القــــــل""خـليج القــــــل" بـلديـتا الـقــــل وكـــركــــرةs واليــة

sسكيكـدة
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 18 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437

اHوافق 27 مارس سنة 2016.
عمار غولعمار غول

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 4
أبـــــريـل  ســـــنـــــة أبـــــريـل  ســـــنـــــة s2016  يـــــتـــــضــــــم يـــــتـــــضــــــمّن اHـــــوافــــــقـــــة عـــــلىن اHـــــوافــــــقـــــة عـــــلى
مــخـطــطــات الـتــهـيــئــة الـســيــاحـيــة Hـنــاطق الــتـوسعمــخـطــطــات الـتــهـيــئــة الـســيــاحـيــة Hـنــاطق الــتـوسع

واHواقع السياحية بوالية عY تموشنت.واHواقع السياحية بوالية عY تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــــر الـــــتــــهــــيـــــئــــة الـــــعــــمـــــرانــــــيــــة والــــســـــيــــاحـــــة
sوالصناعـة التقليديـة

- �ـــقــتـــضى الــقــــانــــــون رقـم 03-03 اHــؤرّخ فـي 16
ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1423 اHـــــوافق 17 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2003

sواقع السياحيةHتعلّق �ناطق التوسع واHوا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-232 اHــــؤرّخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدّلHا sتضمّن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 07-86 اHـؤرّخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدّد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Hـناطق

sعدّلHا sواقع السياحيةHالتوسع وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 16-05 اHـؤرّخ
في 29 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة 2016
الـــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــر الــــتــــهـــيــــئــــة الــــعـــمــــرانــــيـــة

sوالسياحة والصناعة التقليدية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : تـــــطـــــبـــــيـــــقــــــــا ألحـــــكـــــــام اHــــادّة 18 من
اHــرسـوم الــتّــنــفــيـذيّ رقم 07-86 اHـؤرّخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHوافق 11 مـارس سنة 2007 واHـذكور أعالهs يوافق

عــلى مــخــطـــطــات الــتــهــيــئـــة الــســيــاحــيــة Hـــنــاطق الــتــوسع
واHــواقـع الــســيــاحــيــة اHــبــيّــنـــة أدنــاهs اHــلــحــقــة بــأصل هــذا

القرار :

* "الــصـــبـــيــــعـــــات""الــصـــبـــيــــعـــــات" بــلـــديـــــة اHـــســـــاعــــيـــدs واليــــــــة
sتموشنت Yعـــ

sتموشنت Yوالية ع sساعيدHالصاصل""الصاصل" بلدية ا" *

sتموشنت Yوالية ع sتارقة""تارقة" بلدية تارقة" *

* "رشـــقــون""رشـــقــون" بـــلــديــــة ولــهـــاصــــة الـــغــــرابــــــةs واليـــــة
sتموشنت Yعــ

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 26 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 4 أبريل سنة 2016.

عمار غولعمار غول



17 رمضان عام  رمضان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1837
22 يونيو سنة  يونيو سنة 2016 م

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 28  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 6
أبـريل سـنة أبـريل سـنة s2016  يـتـضـم يـتـضـمّن اHـوافـقـة عـلى مـخـططن اHـوافـقـة عـلى مـخـطط
الـــتـــهــيـــئـــة الـــســيـــاحـــيـــة اHــراجـع Hــنـــطـــقـــة الــتـــوسعالـــتـــهــيـــئـــة الـــســيـــاحـــيـــة اHــراجـع Hــنـــطـــقـــة الــتـــوسع

السياحي بوالية عY تموشنت.السياحي بوالية عY تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــــر الـــــتــــهــــيـــــئــــة الـــــعــــمـــــرانــــــيــــة والــــســـــيــــاحـــــة
sوالصناعـة التقليديـة

- �ـــقــتـــضى الــقــــانــــــون رقـم 03-03 اHــؤرّخ فـي 16
ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1423 اHـــــوافق 17 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2003

sواقع السياحيةHتعلّق �ناطق التوسع واHوا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-232 اHــــؤرّخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدّلHتضمّن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحي اHوا

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 07-86 اHـؤرّخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدّد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Hـناطق

sعدّلHا sواقع السياحيةHالتوسع وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-128 اHؤرّخ
في 25 جــــمــــادى األولى عــــام 1434 اHــــوافق 6 أبــــريل ســــنــــة
2013 واHـــتــضـــمّن اHـــصـــادقـــة عــلـى مــخـــطـــطـــات الــتـــهـــيـــئــة

sواقع السياحيةHالسياحية لبعض مناطق التوسع وا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 16-05 اHـؤرّخ
في 29 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة 2016
الـــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــر الــــتــــهـــيــــئــــة الــــعـــمــــرانــــيـــة

sوالسياحة والصناعة التقليدية
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اHــادتـY 18 و24 من
اHــرسـوم الــتّــنــفــيـذيّ رقم 07-86 اHـؤرّخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHوافق 11 مـارس سنة 2007 واHـذكور أعالهs يوافق

على مـخـطط التـهـيئـة الـسـياحـيـة اHراجع Hـنـطقـة الـتوسع
واHوقـــع الـسـياحــي "بـوزجار" "بـوزجار" بـلـديــــة بـوزجـــارs واليــة

عY تموشنتs اHلحق بأصل هذا القرار.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437

اHوافق 6 أبريل سنة 2016.
عمار غولعمار غول

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 28  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 6
أبـريل سـنة أبـريل سـنة s2016  يـتـضـم يـتـضـمّن اHـوافـقـة عـلى مـخـططن اHـوافـقـة عـلى مـخـطط
الــتـــهـــيــئـــة الـــســيـــاحـــيــة Hـــنـــطــقـــة الـــتــوسـع واHــوقعالــتـــهـــيــئـــة الـــســيـــاحـــيــة Hـــنـــطــقـــة الـــتــوسـع واHــوقع

السياحي بوالية غردايـة.السياحي بوالية غردايـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــــر الـــــتــــهــــيـــــئــــة الـــــعــــمـــــرانــــــيــــة والــــســـــيــــاحـــــة
sوالصناعـة التقليديـة

- �ـــقــتـــضى الــقــــانــــــون رقـم 03-03 اHــؤرّخ فـي 16
ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1423 اHـــــوافق 17 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2003

sواقع السياحيةHتعلّق �ناطق التوسع واHوا

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 07-86 اHـؤرّخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدّد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Hـناطق

sعدّلHا sواقع السياحيةHالتوسع وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-226 اHؤرّخ
في 6 رجب عــــــام 1430 اHــــــوافق 29 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 2009
YـــــوقـــــعــــHــــتـــــضـــــمّن حتـــــديــــد مـــــنـــــطـــــقــــتـي الــــتـــــوسع واHوا
الـســيـاحــيـY لــزلـفــانـة 2 (واليـة غــردايــة) وحلــمـام بــوحــجـر

sوالتصريح بها وتصنيفها (تموشنت Yوالية ع)

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 16-05 اHـؤرّخ
في 29 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة 2016
الـــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــر الــــتــــهـــيــــئــــة الــــعـــمــــرانــــيـــة

sوالسياحة والصناعة التقليدية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 18 من اHـرسوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 07-86 اHــــؤرّخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهs يـوافق عـلى
مــخــطط الـــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hـــنــطــقــة الــتــوسع واHــوقع
الـسياحي "زلـفانة "زلـفانة 2" " بـلدية زلـفانـةs والية غردايـةs اHلحق

بأصل هذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 6 أبريل سنة 2016.

عمار غولعمار غول
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قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 28  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 6
أبـريل  سـنة أبـريل  سـنة s s2016  يتـضـم يتـضـمّن اHـوافقـة عـلى مـخططن اHـوافقـة عـلى مـخطط
الــتـــهـــيــئـــة الـــســيـــاحـــيــة Hـــنـــطــقـــة الـــتــوسـع واHــوقعالــتـــهـــيــئـــة الـــســيـــاحـــيــة Hـــنـــطــقـــة الـــتــوسـع واHــوقع

السياحي بوالية النعامة.السياحي بوالية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــــر الـــــتــــهــــيـــــئــــة الـــــعــــمـــــرانــــــيــــة والــــســـــيــــاحـــــة
sوالصناعـة التقليديـة

- �ـــقــتـــضى الــقــــانــــــون رقـم 03-03 اHــؤرّخ فـي 16
ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1423 اHـــــوافق 17 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2003

sواقع السياحيةHتعلّق �ناطق التوسع واHوا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-232 اHــــؤرّخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدّلHا sتضمّن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 07-86 اHـؤرّخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدّد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Hـناطق

sعدّلHا sواقع السياحيةHالتوسع وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 16-05 اHـؤرّخ
في 29 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة 2016
الـــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــر الــــتــــهـــيــــئــــة الــــعـــمــــرانــــيـــة

sوالسياحة والصناعة التقليدية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 18 من اHـرسوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 07-86 اHــــؤرّخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهs يـوافق عـلى
مــخــطط الـــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hـــنــطــقــة الــتــوسع واHــوقع
السياحي "عY وركة" "عY وركة" بلدية عـسلةs والية النعامةs اHلحق

بأصل هذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 6 أبريل سنة 2016.

عمار غولعمار غول

وزارة السكنوزارة السكن والعمران وا@دينةوالعمران وا@دينة

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1437 اHوافق  اHوافق 14   ينـاير سنة    ينـاير سنة s s2016 يحـدد كيفياتيحـدد كيفيات

sوضـع حتت تــصـــرف الــصـــنــدوق الــوطـــني لــلـــســكنsوضـع حتت تــصـــرف الــصـــنــدوق الــوطـــني لــلـــســكن
الـــتــــمــــويل اHــــتـــعــــلالـــتــــمــــويل اHــــتـــعــــلّق بــــبـــرامـج الـــســــكن الــــعــــمـــوميق بــــبـــرامـج الـــســــكن الــــعــــمـــومي

والطرق والشبكات اخملتلفة األولية والثانوية.والطرق والشبكات اخملتلفة األولية والثانوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإنّ وزير ا
sدينةHووزير السكن والعمران وا

- �ـقـتـضى الـقـانون رقم 13-08 اHـؤرّخ في 27 صـفر
عــام 1435 اHــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2013 واHـــتـــضـــمّن

s2014 الية لسنةHقانون ا

- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرّخ في 7 شــوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمّن قـانون

s2015 الية التكميلي لسنةHا

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ  رقم 145-91
اHؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 اHوافق 12 مايو سنة 1991
واHتـضمّن الـقانون األسـاسي اخلاص بـالصنـدوق الوطني

sتمّمHعدّل واHا sللسكن

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

sاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-227 اHؤرّخ
في 19 ربـيع األول عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سـنة 1998

sتمّمHعدّل واHا sتعلّق بنفقات الدولة للتجهيزHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أوّل يـوليـو سـنة
s2008 الـــذي يـــحـــدّد صالحـــيـــات وزيـــر الـــســـكن والـــعـــمــران

sتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-320 اHؤرّخ
في 27 مــحـرّم عـــام 1436 اHـوافـق 20 نــوفـمـبــر سـنـة 2014
واHــتـــعــلّـق بــاإلشــراف عــلى اHــشــروع واإلشــراف اHــنــتــدب

sشـروعHعلى ا
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وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير السكن والعمران واHدينةوزير السكن والعمران واHدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 72 من الـقـانون
رقـــم 13-08 اHــؤرّخ في 27 صـفــر عــام 1435 اHوافــق 30
ديــســمــبــــر ســنــــة s2013 اHــتــمم بــاHــادة 67 من األمـــر رقم
15-01 اHــؤرّخ في 7 شـــوّال عــام 1436 اHــوافق  23 يـــولـــيــو

ســـنـــة 2015 واHـــذكــــوريـن أعالهs يــــهــــدف هـــذا الــــقــــرار إلى
حتــديــد كـيــفــيـات وضع حتـت تـصــرف الــصـنــدوق الــوطـني
لــلـــســكـنs الــتـــمــويل اHـــتــعـــلّق بـــبــرامج الـــســكـن الــعـــمــومي

sوالطرق والشبكات اخملتلفة األولية والثانوية

2 :: يسـتـفيـد الـصنـدوق الـوطني لـلـسكنs بـهذه اHاداHادّة ة 
الـصــفـةs من اHــسـاهــمـات الــتي تــمـنــحـهــا الـدولــة لـتــمـويل

البرامج اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

3 : : يقـوم الـصنـدوق الـوطني لـلـسكن بـتـصفـية اHاداHادّة ة 
الـــنـــفـــقــات انـــطـالقــا مـن الـــعــمـــلـــيـــات اHـــســـجــلـــة واHـــبـــلّـــغــة
لــلــواليـــات. وتــكــون هــذه الــعـــمــلــيــات مــوضـــوع اتــفــاقــيــات
تـمـويل مبـرمـة بـY الصـنـدوق الوطـني لـلسـكن وأصـحاب

اHشاريع اHنتدبY اHعينY للتكفل بها.

وبـهــذه الــصـفــةs يــرسل الــصـنــدوق الــوطـني لــلــسـكن
شــهـريــا وعــلى أقــصى تــقــديــر قـبل 10 من الـشــهــر اHـوالي

إلى مصالح وزارة اHالية :

- مـــبــلـــغ الـــنــفـــقــــــات اHــســـجــلــــــة ســابـــقـــــا وخـــالل
الـشــــهــر اHـعـنـــي حـســــــب الـقـطــــاع الــفـرعـــي والـبــــاب

sوالعملية

- بـــاقي قـــروض الـــدفــع حـــسب الـــقـــطـــــاع الــفــــرعي.
ومـن جـهــة أخـــرى يـجب عـلى الــصـنــدوق الـوطـني لــلـسـكن
أن يـرسل إلى مـصالـح وزارة اHالـيـة تـقـديـراته في مـجال
اإلنـــفــــاق الــــذي ســــيـــقــــوم به عــــلـى حـــســــاب إيــــداع األمـــوال

باخلـزينـة.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 4 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــــام 1437
اHوافـق 14 يناير سنة 2016.

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 14 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 26
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة s2015 يتـضـمن سـحب اعـتـمـاد أعوانs يتـضـمن سـحب اعـتـمـاد أعوان

اHراقبة للضمان االجتماعي.اHراقبة للضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 14 ربــــيـع األول عـــام 1437
اHـوافق 26 ديـســمــبـر ســنـة s2015 يـســحب اعــتـمــاد أعــوان
اHــراقــبـــة لــلــضــمــان االجـــتــمــاعي في الـــصــنــدوق الــوطــني
لــلـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة لـلـعــمـال األجـراء اHــذكـورين في

اجلدول اآلتي :

الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

شــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــفـــي
عــبــد القادر

ساHي منصف

رتاب اليزيد

روابح علي

لعويني العيد

زيــــــــــــــــــات نــــــــــــــــــور
الدين

جبالي يوسف

بغدوش الطاهر

كحلة محمد

موساوي محمد

الصندوق الوطني
للتأمينات االجتماعية

للعمال األجراء

"

"

"

"

"

"

"

"

الصندوق الوطني
للتقاعد

الشلف

تبسة

سطيف

سطيف

الوادي

سوق أهراس

سوق أهراس

سوق أهراس

سوق أهراس

بسكرة
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قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 14 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 26
ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة s2015 يتضـمن اعتماد أعوان اHراقبةs يتضـمن اعتماد أعوان اHراقبة

للضمان االجتماعي.للضمان االجتماعي.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجــــب قــــــــــرار مـــــــــــؤرخ فـــي 14 ربــــــــيـــع األول
عـــام 1437 اHـوافـــق 26 ديـسـمبــــر سـنـــة s2015 يعــتـمـــد
أعـــوان اHـراقــبــــة لـلــضــمــــان االجـتــمــــاعي اHـــذكـــورون

في اجلدول اآلتي :

الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

مباركي عمر 

حباب أحمد

بومعيو نسرين

كروم حلسن

بــومــعــزة مــحــمــد
Yأم

طعام مصطفى

إدير كهينة

بــــــــــــــــوقـــــــــــــــروش
عبد احلليم

قرفي ميلود

حشادي عقيلة

سيساوي محمد

خليل بدر الدين

براهيمي لزهر

قدار محمد

بـــلـــحـــاج الـــطـــيب

الصندوق الوطني
للتأمY عن البطالة

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"الصندوق الوطني
للتأمY عن البطالة

"

أدرار

أدرار

أم البواقي

بشار

تيارت

تيارت

تيزي وزو

سكيكدة

سكيكدة

عنابة

قاHة

الوادي

الوادي

عY الدفلى

النعامة

الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

بوشتة فاطمة

بلقاضي محمد

حمادي آسيا
جـــــيــــوخ مـــــحــــمــــد

Yيس

الصادق يوسف

موات بدر الدين

بن يــحـي مــحــمــد
رمزي

بــــن خــــــــــــــــالــــــــــــــد
عالء الدين

فرداس حمزة

مكاوي ¡ينة

لـــويـــشي مـــحـــمـــد
الهواري

خالفي محمد

ســـــــــــــــوكـــــــــــــــحــــــــــــــال
يوسف

بـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــادة
عبد اجلليل

بـن خـــــــلـــــــيــــــفــــــة
عبد الوهاب

حـــمــــيـــمــــد أحـــمـــد

"

"

"
الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي
اخلاص بغير األجراء

"

"

"

"

"

"

"

"

"

الصندوق الوطني
للتأمينات االجتماعية

للعمال األجراء

"

"

النعامة

النعامة

النعامة

اجللفة

اجللفة

سكيكدة

قاHة

قاHة

قاHة

وهران

وهران

البيض

غليزان

تلمسان

سطيف

معسكر

ال ¡ــكن أعــوان اHــراقــبــة اHــذكـوريـن أعالهs مــبــاشـرة
مهامـهم إالّ بعـد أداء اليـمY اHنـصوص عـليـها في اHادة 12
من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 05-130 اHـؤرخ في 15 ربـيع
األول عـام 1426 اHـوافق 24 أبــريل ســنـة 2005 الــذي يــحـدد
شـــروط �ــارســـة أعـــوان اHــراقـــبــة لـــلــضـــمـــان االجــتـــمــاعي

وكيفيات اعتمادهم.
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قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 6 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 12 يــونــيــو يــونــيــو
سـنـة سـنـة s2016 يـتـضـمs يـتـضـمّـن رفع قـيــمـة مـعـاشـات الـضـن رفع قـيــمـة مـعـاشـات الـضّـمـانـمـان

االجتماعي ومنحه وريوعه.االجتماعي ومنحه وريوعه.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان االجتماعي
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 83-11 اHـــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق
بـالـتــأميـنـات االجـتـماعـيـةs اHـعـدّل واHتـمّمs ال سـيّـمـا اHادّة

s42 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اHــــؤرّخ في 21
رمـــــضـــــان عـــــام 1403 الـــــمـــــوافـق 2 يـــــولــــيــــو ســــنــــة 1983
والـــمــتـــعــلـّق بـــالــتــــقـــاعـــدs الـــمــعـــدّل واHـتــمّمs ال سـيّــمـا

sادّة 43 منهHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اHــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق
s ـتمّمHـعدّل واHا sـهـنيـةHبـحوادث الـــعــــمـــــل واألمراض ا

sادّة 84 منهHال سيّما ا
- وبــــــمــــــقـــــــتـــــضـى األمـــــر رقم 06-04 اHـــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واHتـضـمن قانـون اHالـيـة التـكمـيـلي لسـنة s2006 ال سـيما

sادة 29 منهHا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 08-21 اHـــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرّم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008
والــمـتــضــمـن قــانـون اHـالـيـة لـسـنـة s2009 ال سـيـمـا اHـادة

s65 منه

- وبــــــمــــــقـــــــتـــــضـى األمـــــر رقم 12-03 اHـــــؤرخ في 20
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 13 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012
واHتـضـمن قانـون اHالـيـة التـكمـيـلي لسـنة s2012 ال سـيما

sادة 5 منهHا
-  وبـــمـــــقـــتـــضى اHـــرســوم رقم 84-29 اHــؤرّخ في 9
جــــمـادى األولى عـام 1404 اHـوافق 11 فـبـرايــر  سـنـة 1984
الّــــــذي يـــــــحــــدّد اHـــــــبـــــلغ األدنـى لــــلـــــزيـــــادة عـــــلــى الـــــغــــــيــــر
sالـــمــنـــصـــوص عــلــيــهــا في تــشــريـع الـضــمــان االجــتــمــاعي

sتمّمHعدّل واHا
-  و�ــقـــتـــضـى اHــرســـوم  الـــرئـــاسـي رقـم 407-11
الـــمـــؤرّخ في 4 مــحــرّم عــام 1433 اHــوافق 29 نـــوفـــمــــبـــر
ســــــــنـــــــة 2011 الــــــــذي يـــــــــحــــــــدد األجـــــــــر الـــــــوطـــــــنـي األدنى

sضمونHا

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

-  وبــمـقـتــضى اHـرسـوم الـتـنــفـيـذي رقـم 124-08
الــــمــــؤرّخ فـــي 9 ربـــيـع الـــثـــانــي عــام 1429 الـــمــــوافـق
15 أبـــريــل  ســــنـــة 2008 الـذي يـــــحـــدّد صـــالحــــيــات

وزيـــــــــــر الـــــــــعـــــــــمـــل والـــــــــتـــــــــشـــــــــغـــــــــيــل والــــــــــضـــــــــــمــــــــان
sاالجـتــمـاعي

- وبــــمــــقــــتـــــضـى الــــقــــرار اHـــؤرخ في 9 رجب عـــام
1436 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2015 واHـتـضـمن رفع قـيـمـة

sمعاشات الضمان االجتماعي ومنحه وريوعه

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

الــــمـــادالــــمـــادّة األولـى :ة األولـى : تــــرفـع قــــيـــمــــة مــعـــاشـــات تــقـــاعــد
الـــضــمــان االجـــــتــــمــاعـي ومــنــحـهs اHــنــصـــوص عــلـــيــهــا في
الـــقـــانـــون رقـم 83 - 12 الـــمـــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عــــام
sــوافق 2 يـــولـــيـــو ســــنــــة 1983 والــــمــــذكــــور أعـالهH1403 ا

بـتـطـبـيـق نـسـبـة وحـيـدة تــقـــدر بــ  2,5 %.

تـــحـــدّد مـــعــامــالت الــتـــحـــيـــيـن الـــمــطـــبـــقـــة عــلـى
األجـــــور الــــمــــعــــتــــمــــدة كــــأســــاس لــــحــــســــاب اHـــعـــاشــات
الـــــجــــــديـــــدة الـــــمـــــنــــصـــــوص عــــــلـــــيـــــهـــــا فـي اHــــادّة 43 من
الـــقــــانــون رقـم 83-12  اHــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عــام 1403
اHــــوافق 2 يــــولــــيــــو ســـــنــــة 1983 واHــــذكــــور أعالهs  حــــسب
السنة اHرجعيةs طبقا للملحق اHرفق بأصل هذا القرار.

اHاداHادّة ة 2 : : تـطــبق النــسبة اHنـصوص علـيها في اHادة
األولى أعـالهs عـلى اHـبـلـغ الـشـهـري Hـعـاش مـنـحـة الـتـقـاعد

الناجت عن حقوق االشتراك.

يـــــضــــــاف مــــــبــــــلــغ رفــع الـــــقـــــيـــــمـــــة الــــــنـــــاتـج عـن
تـــطـبـــيـق الـــفـــقـــرة أعالهs إلى احلــدود الـدنــيــا الــقـانــونــيـة
لــمـــعـاش الــتــقــاعــد الــمــنـصــوص عـلـيه في الـقـانـون رقم
83-12 الـــــــمـــــــؤرّخ في 21 رمـــــضــــــان عـــــام 1403 اHـــــوافق 2

يــولـيــو ســـنـــة s1983  واألمــر رقـم 12-03 الـــمـــؤرخ فــي
20 ربـيع األول عام 1433 اHـوافق 13 فـبــرايـر ســنـة 2012

والــــمـــــذكـــورين أعـالهs وإلـى الــــعـــالوات الــــتــكـــمـــــيــــلـــيــة
اHـنصـوص عليـها فـي األمـر رقـم 06-04 الـمــؤرخ في 19
جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1427 الـــمــوافق 15 يــولـيــو ســنـة
2006 وكـــذا الــــزيـــادات االســــتـــثـــنــــائـــيــــة Hـــعـــاشــــات ومـــنــح

الـتقــاعـد والعالوة التـكمـيليـة Hنــحـة التـــقاعد اHـنصوص
عـليـــهـا في الــقـانون رقم 08-21 اHــؤرخ في 2 مـحرّم عام
Yــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008  والـــــتــــثـــــمــــH1430 ا

االسـتثـنـائي الـمــنــصـوص عــلـيــه بـمــوجـب األمـر رقــــم
12-03 اHـــــؤرخ في 20 ربــــــيع األول عـــــام 1433 اHـــــوافق 13

فبراير سنة 2012 واHذكورين أعاله.
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الــمــادالــمــادّة ة 3 : : تـــطــبـق الــنـــســبــة الـــمـنـصـوص عــلـيـهــا
فـي الــــمـــــادة األولـى أعــاله عــــلــى الــــمــــبــــلـــغ الــــشــــهــــري
لـمـعـاش الـعجز الناتـج عـن تطبيق اHادة 42 من القانون
رقم 83-11 اHـؤرّخ في 21 رمـضـان عام 1403 الــمــوافـق 2

يـولـيـو سنة 1983 واHذكور أعاله.
يـضاف مـبلغ رفع الـقيـمة الـناجت عن تـطبـيق الفـقرة
أعاله إلى احلـد األدنى الـقانـونـي Hـعاش الـعـجز اHـنـصوص
عــلــــيـه في الــــقــــانــون رقم 83-11 اHــؤرّخ في 21 رمـــضــان

عام 1403 اHوافق 2 يوليو سنة 1983 واHذكور أعاله.
اHــاداHــادّة ة 4 : : تــرفــع قــيـمة ريـــوع حــوادث الـعــمـل أو
األمــراض اHــهـنــيــة ضـمـن الـشــروط اHــنــصـوص عــلــيــهـا في

اHادة األولى أعاله.
الـــــمــــادالـــــمــــادّة ة 5 : : يـــــرفــع الـــــمـــــبـــــلـغ األدنــى لـــــلــــــزيـــــــادة
لــلـغــيــر الـمــمــنـوحــة لــمـســتــفـيــدي مــعـــاش عـــجـز أو
تــــــقـــاعـــــد أو ريــع حـــادث عــــمـل أو ريــع مــــرض مـــهــــنـي

بنسبة 2,5 %.
اHــــــاداHــــــادّة ة 6 :  : يـــــــنــــشـــــر هــــــذا الــــــقــــرار الـّـــــذي يـــــســـــري
مــفــعــولـه ابــتــداء من أول مـــايــو ســنــة s2016  في اجلـــريــدة
الـــــرســـمـــيّـــة لــــلــــجــــمــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد¡ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.
حـرّر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 12

يونيو سنة 2016.
محمد الغازيمحمد الغازي

وزارة وزارة الشباب والرياضةالشباب والرياضة
قـــرار وزاري مـشــتـــرك مـؤرقـــرار وزاري مـشــتـــرك مـؤرّخ في خ في 22  جــمـــادى الـثــانـيـة  جــمـــادى الـثــانـيـة
يـــحــدّد  sيـــحــد s2016 ــوافق 31  مـــارس ســـنـــة   مـــارس ســـنـــةHــوافق  اH1437 ا عــــام عــــام 
كـــيــفــيـــات مــتــابــعـــة وتــقــيــيـم حــســاب الــتـــخــصــيصكـــيــفــيـــات مــتــابــعـــة وتــقــيــيـم حــســاب الــتـــخــصــيص
اخلاص رقم اخلاص رقم 135-302  الذي عـنوانه "صندوق الدعم  الذي عـنوانه "صندوق الدعم

العمومي للدولة لألندية احملترفة لكرة القدم".العمومي للدولة لألندية احملترفة لكرة القدم".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإنّ وزير ا
sووزير الشباب والرياضة

- �ـــقـــتــــضى الـــقـــــانـــــون رقــم 84-17  اHــــؤرّخ فـي 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�ـقــتـضى الــقــانـــون رقــم 90-21  اHـؤرّخ فـي 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلّق

sتمّمHعدّل واHا sباحملاسبة العمومية

- و�ـقــتـضى الــقــانـــون رقــم 99-11  اHـؤرّخ فـي 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
sتمّـمHعـدّل واHا s2000 الـية لسنـةHتضمّـن قـانـون اHوا

 - و�ــقــتــضى الــقـــانـــون رقــم 14-10  اHـؤرّخ فـي 8
ربـــيع األوّل عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHــتــضــمّــن قـــــانــــــون اHــالــــيــة لــســنــــة s2015 ال ســيــمـــا

sادة 122 منـهHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-23 اHـؤرّخ
في 21 صفر عـام 1432 اHوافـق 26 يناير سنــة 2011 الذي
يــحـدّد كــيـفــيــات تــسـيـــيـر حــســــاب الـتــخـصــيص اخلــــاص
رقم 135-302 الـــذي عــــنـــوانه "صـــنـــدوق الـــدعـم الـــعـــمـــومي
لألنـديــة احملـتــرفـة لــكـرة الــقـدم"s اHــعـدّل واHــتـمّمs ال ســيـمـا

sادة 4 منـهHا
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 30 ربيع الـثاني عام 1432 اHوافق 4 أبـريل سنة 2011
الـذي يحدّد كـيفـيات متـابعـة وتقـييم حســـاب التـخصيص
اخلـــــــاص رقم 135-302 الـــــذي عــــــنـــــوانـه "صـــــنــــــدوق الـــــدعم

s"العمومي لألندية احملترفة لكرة القدم
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 11 صـــفـــر عــام 1437 اHــوافق 23 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2015
الذي يـحـدّد قائـمة إيـرادات ونـفقـات حســـاب الـتخـصيص
اخلـــــــاص رقم 135-302 الـــــذي عــــــنـــــوانـه "صـــــنــــــدوق الـــــدعم

s"العمومي للدولة لألندية احملترفة لكرة القدم
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكــام اHادّة 4 من اHـرســوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقـم 11-23 اHــؤرّخ في 21 صـــفـــــر عــــام 1432
اHـوافق 26 يــنـايــر ســنـة 2011 واHــذكـور أعـالهs يـهــدف هـذا
الـقــرار إلى حتــديــد كـيفـيـــات مـتابـعــــة وتـقيـيم حـســاب
التـخصيص اخلــاص رقم 135-302 الذي عـنوانه "صندوق

الدعم العمومي للدولة لألنديـة احملترفـة لكـرة القدم".
اHـاداHـادّة ة 2 : : تـمـنح اHــسـاعــدات والـتـمــويالت واإلعـانـات
لـتـحــقـيق األعـمـال اHــنـصـوص عـلـيــهـا في الـقـرار الـوزاري
اHــــــشـــــتــــــرك اHـــــؤرّخ في 11 صـــــفــــــر عـــــام 1437 اHـــــوافق 23
نـوفـمـبـر سـنـة 2015 الـذي يــحـدّد قـائـمـة إيـرادات ونـفـقـات
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حـســاب الـتـخـصـيص اخلـــاص رقم 135-302 الـذي عـنوانه
"صـــنــدوق الـــدعم الـــعــمـــومي لـــلــدولـــــة لألنــديــــة احملــتـــرفـــة

لكــرة القـدم".

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـتـعـيّن عـلى الـنـوادي احملـتـرفـة لـكـرة الـقـدم
sستـفيـدة من مسـاعدات وتـمويالت وإعـانات الـصندوقHا

االستجابة للشروط اآلتية :

- أن يـكـــون نــاديـا مــحـتــرفـــا لـكــــرة الـقـدم مــؤسـسـا
Yفي شــــكـل شــــركــــة ريـــاضــــيــــة جتـــاريــــة طــــبـــقــــا لــــلـــقــــوانـــ

sعمول بهاHوالتنظيمات ا

- أن يـــكـــون مــســـجال بـــصـــفـــة نـــظـــامــيـــة فـي الــســـجل
sالتجـاري

- أن يكون مرخـصا له من االحتادية اجلزائرية لكرة
القـدم أو من الـرابطـة احملتـرفة لـكرة الـقـدم للـمشـاركة في

البطوالت االحترافية لكرة القدم.

اHــــاداHــــادّة ة 4 : : يـــخــــضـع مـــنـح اHـــســــاعــــدات والــــتـــمــــويالت
واإلعانات إلى تقد¦ ملف يحتوي على الوثائق اآلتية :

- طـــــلـب الــــدعـم الـــــعـــــمــــومـي من الـــــدولـــــةs بـــــعـــــنــــوان
الــــصـــنــــدوق يـــوجـــه إلى وزيــــــر الـــشــــبـــــاب والـــــريــــاضــــة
ويــــوقــع قــــانـــونــــا من طــــــرف رئـــيس الــــنـــــادي احملــــتـــــرف

لكــرة القـدم ويبيّـن فـيه :

* طـــبـــيـــعـــة ووجــهـــة اHـــســـاعــدة والـــتـــمـــويل واإلعـــانــة
sطلوبة وكذا مبلغهاHا

sشـروعHوصف ا *

* التـزام بـاسـتـعـمـال مـبـلغ اHـسـاعـدة أو الـتمـويل أو
اإلعانة التي تمنح حصريا في إطار اHشروع اHقترح.

sنسخة أو شهادة القيد في السجل التجاري -

- نــســـخــة مـن الــقـــانــون األســـاسي لــلـــنــادي احملـــتــرف
sلكـرة القـدم

- الـــــــــتـــــــــــزام كــــــــتـــــــــــابـي بـــــــــاحــــــــتـــــــــــرام الـــــــــشــــــــــروط
وااللــتــــزامــــات اHــقـــيـــدة في دفـــتــــر األعـــبـــــاء اHــنـــصـــوص

sادة 7 أدنـاهHعلــيه في ا

- كـل الوثـائق التي تـثبت اHـبلغ اHـطلـوبs ال سيـما
الفـواتـير والكشوفـات.

اHـاداHـادّة ة 5 : : زيــادة عـلـى الـشــروط اHــذكــورة في اHـادة 4
أعالهs يــخــضع مــنـح اHــســاعــدات والــتــمــويالت واإلعــانــات
إلى إبـــرام اتــــفـــاقــــيـــات بــــY الـــنـــادي الــــريـــاضـي احملـــتـــرف

ووزارة الشباب والرياضة.

sــادّة 4 أعالهHــذكـــور في اHـــلف اHــادّة ة 6  : : يـــخــضع اHــاداHا
لــــلـــــدراســــة من قــــبـل جلــــنــــة حتــــدث لــــدى وزيــــر الــــشــــبــــاب
والــريــاضــــة تــبــدي رأيــهـــا وتــقــتـــرح مــســتـــوى الــتــمــويـل

اHراد منحـه.
حتـدد تــشـكـيـلـة وتـنـظـيم وسـيـر جلـنـة دراسـة طـلـبـات
الـدعـم الـعــمــومي لــلـدولـــة لألنــديـــة الـريــاضـــيـة احملــتـــرفــة
لــكــرة الــقــدم اHــنــصــوص عــلـيــهــا في الــفــقــرة أعاله �ــوجب

مقرر من وزير الشباب والرياضة.
اHـاداHـادّة ة 7 :: تـمـنح اHــسـاعــدات والـتـمــويالت واإلعـانـات
من طــرف وزيــر الـــشــبــاب والـــريــاضــة عــلـى أســاس دفــتــر
أعـــبـــاء يـــحـــدد شـــــروط الــتــــزامــــات األنــديـــــة احملــتــــرفــــة
لـــكــــرة الـــقــدم لـالســتـــفـــادة من الـــدعم الـــعـــمــــومي لـــلـــدولـــة

اHلحـق بهـذا القــرار.
يـــتـــعـــيّـن وجــــوبـــــا عـــلـى رئـــيس الـــنـــــادي احملـــتـــــرف

لكــرة القدم أو �ثلـه التوقـيع على دفتـر األعبـاء.
اHــاداHــادّة ة 8  : : حتــــــدد األعـــمـــــال الـــــواجب تـــمـــــويـــلـــهــــــا
مــــن الــــصـــنــــــدوق في بـــــرنـــــامج الــــعــــمـــل الـــــذي يــــعــــــده
وزيـــــــر الـــــشـــــبـــــاب والـــــريــــــاضــــــةs حتـــــــدد فـــــــيه األهــــــداف

اHسطـرة وكذا آجـال اإلجنـاز.
¡ــكن أن يــكــون هــذا الــبــرنـامـجs كــلــمـا دعـت احلـــاجــة

إلى ذلكs محل تعديل أو حتيY خالل السنة اHالية.
اHاداHادّة ة 9  : : يجب أالّ تستـعمل اHساعدات والتمويالت
واإلعانات اHمنوحة إالّ لألغراض التي منحت من أجلها.
اHـاداHـادّة ة 10  : : يـعــد وزيـر الــشـبــاب والـريــاضـة حــصـيــلـة
سـنـويـة تـبـيّن مـبــالغ اHـسـاعـدات والـتـمـويالت واإلعـانـات
اHــمـنــوحــةs وكــذا قـائــمــة اHــسـتــفــيــدين وتـرسـل إلى وزيـر

اHالية عند نهاية كـل سنة مالية.
اHــاداHــادّة ة 11 :: تـــضـــمن اHـــصــــالح اHـــركــــزيـــــة واHـــصـــالح
غـــيــــر اHــمـــركــــزة الـــتــابـــعـــة لــوزارة الـــشـــبــاب والـــريـــاضــة
مـــتــابــعـــة ومــراقــبــة اســـتــعــمـــال اHــســاعــدات والـــتــمــويالت

واإلعانات اHمنوحـة.
وبــهــذ الــصــفــةs تــؤهـل اHــصــالح اHــركــزيــة واHــصــالح
غـــيـــر اHــــمـــركـــزة Hـــطـــالـــبــــة اHـــســـتـــفـــيـــد بــــكـل الـــوثـــائق أو

اHستندات احملاسبية الضرورية Hمارسة اHراقبة.
اHــــاداHــــادّة ة 12 : : فـي حــــالــــة عــــدم االســـتــــعــــمــــال اجلــــزئي أو
الـكلي من طرف النـادي احملترف لكـرة القدم للـمساعدة أو
الـــتـــمـــويـل أو اإلعـــانـــة اHـــمــــنـــوحـــةs ¡ـــكـن اإلدارة اHـــكـــلّـــفـــة
بـــالــريـــاضـــةs عــلـى أســاس تـــقــريـــر مـــفــصّــل من مـــصــاحلـــهــا
اخملتصـة بإلـغاء اHـساعدات والـتمـويالت واإلعانـاتs وعند
االقــتـــضــاءs إقــصـــاء اHــســتـــفــيــد نـــهــائــيـــا من كـل دعم الحق

بعنوان الصندوق.
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تـــتـــخـــذ اإلدارة اHـــكـــلّـــفـــة بـــالـــريـــاضـــة كـل الـــتـــدابـــيـــر
sدفـوعــة للـمـستـفـيدHـبالــغ اHالضـروريـة قصـد اسـتعــادة ا

�ا في ذلك عن طريق القضاءs عند االقتضاء.
تـتم إعـادة اHـبالـغ اHتـبـقـية واHـبـالغ غـيـر اHـستـعـمـلة
من طـرف اجلهـاز اHـؤهّـل لـلنـادي احملـترف لـكـرة الـقدم إلى

الصندوق في الشهر الذي يلي اHصادقة على حصيلته.
13 : : يـــــــخـــــــضـــع اســـــــتـــــــعـــــــمـــــــال اHـــــــســـــــاعـــــــدات اHــــــاداHــــــادّة ة 
sبـعــنــوان الـصــنـدوق sــمـنــوحــةHوالــتــمـويـالت واإلعـانــات ا
ألجـــهــــزة مــراقـــبـــة الـــدولـــة طـــبـــقــا لـألحـــكــام الـــتـــشـــريـــعـــيــة

والتنظيمـية اHعمول بها.
14 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـاداHـادّة ة 
اHــؤرّخ في 30 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 4 أبــريل
سـنة 2011 الـذي يحـدد كيـفيـات ومتـابعـة وتقـييم حـســاب
التـخصيص اخلــاص رقم 135-302 الذي عـنوانه "صندوق

الدعم العمومي للدولة لألنديـة احملترفـة لكـرة القدم".
اHـاداHـادّة ة 15 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد¡قراطية الشعبية.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437

اHوافق 31 مارس سنة 2016.

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : يـــــلــــتـــــزم الـــــنــــادي احملـــــتــــرف لـــــكــــرة الـــــقــــدم
(الـتـسـمـية الـدقـيـقـة لـلنـادي اHـعـني) بـاكـتتـاب بـنـود دفـتر
األعباء هذا بعد إجراءات اHوافقة الداخلية ضمن هياكله.

يوقع اHمثل الشرعي للنادي دفتر األعباء.
اHــــاداHــــادّة ة 3 : : يــــجـب عــــلى وزارة الــــشــــبــــاب والــــريــــاضـــة
تـــمــويـل الــنـــادي احملــتـــرف لــكـــرة الــقـــدم من خالل تـــغــطـــيــة

النفقات اHرتبطة �ا يأتي :
sالدراسات إلجناز مركز التدريب -

sتمويل 100% من تكلفة إجناز مركز التدريب -
sاقتنـاء حافلـة -

- الــتـكـفّـل بــنـسـة 50% من مــصـاريف تـنــقّـل الـنـادي
sنافسات الرياضيةHبالطائرة داخل الوطن �ناسبة ا

- الـتكـفّـل بـنسـبة 50% من مـصـاريف تنـقّـل الـنادي
sاحملــتــرف بــالــنــســـبــة لــلــمــقــابالت الــتي جتــري في اخلــارج

بعنوان اHنافسات القارية واجلهوية والعاHية.
- الــتـكـفّــل �ـصـاريف إيــواء العـبي الــفـئـات الــشـابـة

sنافسات احملليةHناسبة التنقالت بعنوان ا�
- مـرتب مــدرب يـوضع حتـت تـصــرف كـل فـريق من

sفئات الشباب للنادي الرياضي احملترف
- تـــمـــويـل رأس اHـــال اHــــتـــداول لـــلــــنـــادي الــــريـــاضي
احملـترف لـكرة الـقـدم �بـلغ قدره 25 مـليـون ديـنار سـنـويا
بــصــفــة اســتــثــنــائــيــة وHــدة أربع (4) ســنــواتs ابــتــداء من

نشر قانون اHالية لسنة 2015 في اجلريدة الرسمية.
- يجب أن تخصص نسبة 50% من اHبلغ Hا يأتي :

sالتأطير *
sالتكوين *

sدارس ومراكز التكوينHإنشاء ا *
sاإلشهار *

sمعارف مؤطري النوادي الرياضية Yحتس *
- وتـخـصص نـسـبة 50% من اHـبلغ اHـتـبقي لـتـمويل
أعباء يحدد طبيعتها ونسبتها وزير الشباب والرياضة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
االلتزامات اخلاصة للنادي الرياضي احملترف لكرة القدمااللتزامات اخلاصة للنادي الرياضي احملترف لكرة القدم
اHـاداHـادّة ة 4  : : يـلـتـزم الــنـادي احملـتـرف لــكـرة الـقـدمs حتت
طـــائــــلــــة ســـحـب الـــدعـم الـــعــــمـــومـي اHـــنــــصــــوص عـــلــــيه في
اHــرسـوم الــتّــنــفــيـــــذيّ رقـــم 11-23 اHــؤرّخ في 21 صــفــــر
sــذكــور أعالهHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 2011 واHعـــام 1432 ا

�ا يأتي:

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهادي ولد عليالهادي ولد علي

اHلحقاHلحق

دفتر أعباء يحدد شروط والتزامات األنديةدفتر أعباء يحدد شروط والتزامات األندية

 احملترفة لكرة القدم لالستفادة من الدعم  العمومي للدولة احملترفة لكرة القدم لالستفادة من الدعم  العمومي للدولة

الفصل األولالفصل األول

أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يــهـدف دفــتــر األعــبــاء هــذا إلى حتــديـد
الــــشــــروط وااللــــتــــزامــــات الــــواقــــعــــة عــــلـى عبء الــــنــــوادي
احملـــتـــرفـــة لــكـــرة الـــقـــدم لالســـتـــفــادة مـن الـــدعم الـــعــمـــومي
للدولة وتغطية النفقات الواردة في حســاب التخصيص
اخلــــــاص رقم 135-302 اHــــنــــصــــوص عــــلـــــيه في اHــــرســــــوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقـم 11-23 اHــؤرّخ في 21 صـــفـــــر عــــام 1432
اHـوافق 26 ينـاير سـنة 2011 الذي يـحدد كـيـفيـات تـسيـير
حــسـاب الــتــخـصــيص اخلـــاص رقم 135-302 الــذي عـنـوانه
"صـنـدوق الـدعم الـعـمـومي لـلـدولـة لألنـديـة احملـتـرفـة لـكـرة

القدم".
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- إبــــــرام كــل الــــتــــأمــــيــــنــــات ضــــد اخملــــاطـــــر احملــــدقــــة
باHركـز وبداخلـه.

اHاداHادّة ة 7 :: يؤدي النـزع الكلي أو اجلزئي لـقطعة أرض
اHـركـز أو حتـويل وجـهـته من طـرف الـنـادي احملـتـرف لـكـرة
sـركـــز لـفـــائـدة الـدولـــةHالـقـدم إلى إعــــادة الـتـنـــازل عـن ا
دون اإلخـالل بــاHــتــابــعــات الــقــضــائــيــة كــمــا هــو مــنــصـوص

عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHـاداHـادّة ة 8 : : عـنــدمـا يــفـقــد الـنــادي احملـتــرف لـكــرة الـقـدم
قانـونه األساسي كـشركة ريـاضيـة جتاريةs أو يـكون محل
حل أو يــــوضـع في حـــــالــــة اإلفالس أو الـــــتــــفـــــلــــيسs يـــــفــــقــــد

االستفادة من استغالل مركز التدريب.
يــــلـــــتــــــزم الــــنـــــادي احملــــتــــــرف لـــــكــــــرة الــــقــــدم بــــعــــدم
استـعـمـال مـركـز الـتـدريب بـغـرض االسـتيـفـاء اللـتـزاماته

في مجـال ديونـه.
اHــاداHــادّة ة 9 :: تــضـــمن اHـــصـــالح غـــيـــر اHــمـــركـــزة لــوزارة
الشباب والرياضـة النفقات اHرتبطة بالدراسات وإجناز

مركز التدريب.
اHـاداHـادّة ة 10 : : تـقع األعـباء الـنـاجـمـة عن اسـتـغالل مـركـز

التدريب على عاتق النادي الرياضي احملترف.
يــــــوضع مــــــركـــــز الـــــتــــــدريب حتـت تـــــصــــــرف الـــــنـــــادي
الـريـاضي احملـتـرف من طرف مـديـريـة الـشبـاب والـريـاضة

للوالية اHعنية طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
الفصل الثالثالفصل الثالث

التزامات النادي الرياضي احملترف للتكفـل �صاريفالتزامات النادي الرياضي احملترف للتكفـل �صاريف
 التنقالت وإيواء الفرق واقتناء وسائل النقـل التنقالت وإيواء الفرق واقتناء وسائل النقـل

اHاداHادّة ة 11 : : يلتزم الـنادي احملترف لكـرة القدم القتناء
احلـافـالت بـتــقــد¦ فـاتــورة أو عــدة فــواتـيــر شــكـلــيــة تــبـيّن
التـكلفة اإلجـماليـة لوسائل الـنقـل التي يـجب أالّ يتجاوز
Yتمويلهـا من قبل وزارة الشباب والـرياضة عشرة مالي
sديـنـار (10.000.000 دج) �ـا فـيـهـا احلـالـة الــتي تـقـوم فـيـهـا
عـند االقـتضـاءs وزارة الشـبـاب والريـاضة بـشراء جـماعي

طبقا للتنظيم اHعمول به.
اHـاداHـادّة ة 12 : : يــلــتـزم الــنــادي احملــتـرف لــكــرة الــقـدمs من
أجل االســـتــفـــادة من تــمـــويل الــتــنـــقالت واإليــواء كـــمــا هــو
مــــبــــيّن في الــــنــــقــــاط 4 و5 و6 مـن اHـــادة 3 أعالهs بــــتــــقــــد¦
بــرنــامـج ســنــوي لـــوزارة الــشــبـــاب والــريــاضـــة في بــدايــة
اHــــوسـم الــــريـــــاضي مـــــصــــادقـــــا عــــلـــــيه قـــــانــــونـــــا من طــــرف
االحتـــاديــة اجلــزائــريـة لــكـرة الـقــدم أو الـرابــطـة الـوطــنـيـة

اHعنيةs يحدد بدقة مـا يأتي :
- رزنامة اHـنافسات داخل الوطن وتلك التي جتري
sيةHنافسات القارية واجلهوية والعاHباخلارج بعنوان ا

- عـدد الــفــرق والـتـعــداد اHـقـحم بــالـنـســبـة لـكـل نـوع
sنافسـةHمن ا

sواهب الشابة بكيفية متواصلةHترقية تكوين ا -
- وضع العــبــــيه حتت تــصـــــرف الــفــــرق الـــوطــنــــيــة

sكلما اقتضت احلاجة ذلك
- اHــشــاركــة فـي كـل اHــنــافــســات الـــرســمــيــة احملــلــيــة
والـوطـنـية والـدولـيـةs وعـدم اإلعالن عن االنـسحـابs طـبـقا

sلتنظيمات االحتادية اجلزائرية لكرة القدم
- اتخاذ كـل التدابـير اHفيدة للـمشاركة في الوقاية
من الـعـنف ومـكـافـحـته في اHـنـشـآت الـقـاعـديـة الـريـاضـية

sنشطات ومكافحتهاHوكذا الوقاية من تعاطي ا
- الـتـسـيــيـر بـكـيـفـيــة صـارمـة وشـفـافــة لـلـمـسـاعـدات

sادية التي تخصصها له السلطات العموميةHالية واHا
- إبالغ اHـــــصـــــــالـح اخملـــــتـــــصــــــــة اHـــــركــــــزيــــــة وغـــــيـــــر
اHـــمــركــزة لــوزارة الــشــبــاب والــريـــاضــة بــكـل اHــعــلــومــات

sطلوبـةHوالـوثائق ا
- االمــتـــثــال فـي كـل وقت لــلـــمــراقـــبــــة والـــتــفـــتــيش
الــتي تــضـطــلع بــهــمــا اإلدارة اHـركــزيــة أو احملــلــيـة اHــكــلّــفـة
بــالــشــبــاب والــريــاضــة أو كـل الــســلــطــات األخــرى اHــؤهــلـة

sعمول بهاHواألنظمة ا Yوجب القوان�
sاحترام بنود دفتر األعباء هذا -

- إرســــال كــل الــــوثـــائـق واHـــلـــفـــات الــــتي تـــطــــلـــبـــهـــا
وزارة الــشــبـــاب والــريــاضـــة لــتــطــبــيـق ومــتــابــعــــة بــنــود

دفتـر األعبـاء هذا.
اHــــاداHــــادّة ة 5 : : يـــــلــــتـــــزم الـــــنــــادي احملـــــتــــرف لـــــكــــرة الـــــقــــدم
بـتـطـبــــيق الـشــــروط وااللـتــزامـــات اHــنـصـــوص عــلـيـهـــا
فـي دفــــتـــــر األعــــبــــــاء هــــذاs حتت طــــائــــلــــــة احلـــــرمــــان مـن
مــزايـــا الــــدعم الــعـمــــومي لــلـدولـــــة اHــنـصـــــوص عــلــيـــه

فـي اHادة 3 أعاله.
اHـاداHـادّة ة 6  :  : يـلــتـــزم الــنـــادي احملــتـــرف لــكــــرة الــقـــدم

�ـا يأتي :
- تـــــوفـــــيـــــر مـــــســـــتـــــخـــــدمـــــY مــــؤهـــــلـــــY فـي مـــــيــــدان
اخـتــصــاصـهمs ال ســيــمـا مــنـهــا صــيـانــة الـعــشب والــكـهــربـاء

sوالترصيص والتدفئة وكذا األمن واحلراسة
- عـــدم اســتــعـــمــال اHــركــز لـــغــايــات أخــرى غـــيــر تــلك

sرتبطة بوجهتهHا
- احملــافـظــة عــلى الـبــيــئـة وكــذا الــفـضــاءات الــتـابــعــة

sركـزHنشآت اH
- االمــتــثـال لــلــقـواعــد اHــسـيــرة ألمالك اHــركــز طـبــقـا
لألحـكـام الـتـشريـعـيـة والـتنـظـيـميـة اHـعـمـول بهـاs ال سـيـما

sنصوص عليها في دفتر األعباء هذاHمنها تلك ا
sركزHالسهر على عدم نزع أي قطعة أرض من ا -

sضمان الصيانة الدورية للمنشآت والتجهيزات -
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- تكلفة الـتذاكر وطبيعـة وسائل النقـل سواء كانت
sعن طريق البـر أو اجلـو

- عـــدد العـــبي الـــفـــئـــات الــشــــابــــة وعـــــدد تــنـــقالتــهم
sنافسات احملليةHعـلى حسب الفرق بعنوان ا

- الـــتــكـــلـــفــة اإلجـــمـــالــيـــة Hـــصــاريف إيـــواء وإطـــعــــام
العـــبي فـــئـــات الـــشـــبـــاب �ـــنـــاســـبـــة الـــتـــنــقـالتs بـــعـــنــوان
اHــنــافــسـات احملــلــيــةs حـسـب الـســقف واHــبــلـغ الــذي حتـدده
جلـــنـــة دراســة طـــلــبــات الـــدعم الــعـــمــومي لـــلــدولـــة لألنــديــة

الرياضـية احملتـرفـة.
اHاداHادّة ة 13 : : يـلتزم الـنادي احملتـرف لكرة الـقدم بعرض
كـل طــلب تــغـــيــيـــر في بــرمــجـــة رزنــامـــة اHــنــافـــســات عــلى
مـوافــقـة االحتـاديـة اجلــزائـريـة لــكـرة الـقــدم و/ أو الـرابـطـة

الوطنية اHعنية.
اHــــاداHــــادّة ة 14 : : يــــلـــتـــــزم الــــنـــادي احملــــتــــرف لـــكــــرة الــــقـــدم
بــتــقـــــد¦ مــلف خــــروج كــل فـــريق يــتـــنــقـــل إلى اخلــــارج
Hوافـقـة االحتاديـة اجلـزائريـة لـكرة الـقـدم ووزارة الشـباب

والرياضة.
اHــــاداHــــادّة ة 15 : : يــــلــــتــــزم الــــنــــادي احملــــتــــرف لــــكــــرة الــــقـــدم
بــإرســال تــقــريـر كـل ثالثـة (3) أشــهـر إلـى وزارة الـشــبـاب
sوالــــريـــاضــــة وإلـى االحتــــاديــــة اجلــــزائـــريـــة لـــكــــرة الـــقــدم
يـثــبت نـفــقـاتــه ويـرفق بــكـل الـوثــائق واألوراق اHـطــلـوبـة
وكــذا احلــصــيـــلـــة الــســنــويـــة وتــقــريــر مــحـــافظ احلــســابــات
لــلــســنــة الــســـابــقـــةs وال ســيــمــا فـــيــمــا يــتــعــلـق بــالــتــمــويـل
اHـمـنـوح من وزارة الــشـبـاب والـريـاضــةs بـعـنـوان حـسـاب

التخصيص اخلاص.
اHــــاداHــــادّة ة 16  : : يــــلـــتــــزم الــــنـــادي احملــــتــــرف لـــكــــرة الــــقـــدم
بـــــاحــــتــــــرام كـل اتـــــفـــــاقـــــــيــــة مـــــبـــــرمــــــة من طـــــرف وزارة
الـشـبـاب والريـاضـــة مـع شـركــات الـنـقــل لـنـقـــل الـفــرق

عـن طـريق اجلـو.
الفصل الرابعالفصل الرابع

االلتزامات في مجال اHرتب ووضع مدرب حتت تصرفااللتزامات في مجال اHرتب ووضع مدرب حتت تصرف
كل فريق من فئات الشباب للنادي احملترف لكرة القدمكل فريق من فئات الشباب للنادي احملترف لكرة القدم
sــــادّة ة 17 : : يــــلـــتــــزم الــــنـــادي احملــــتــــرف لـــكــــرة الــــقـــدمHــــاداHا
بــالــنــســبـــة لــكــل فـــريـق من فــئـــات الــشــبـــابs بــتـــوفـــيــر
مــدرب مـؤهـل حـائــز شـهـادات أو إجــازات يـحـدد قـائــمـتـهـا
وزيــــر الــــشـــــبــــاب والــــريـــــاضــــة بـــــاالتــــصــــال مـع االحتــــاديــــة

اجلـزائريـة لكـرة القـدم.
اHــاداHــادّة ة 18 :: تـــلــتـــزم وزارة الـــشــبـــاب والـــريــاضـــة بــأن
تضع حتت تصرف الـنادي احملترف لكرة القدم لكـل فريق
من فـــئـــات الـــشـــبـــاب مـــدربـــا تـــضـــمـن أجـــرته في حـــســـاب
الــتـخــصــيص اخلـاص رقم 135-302 اHـذكــور أعالهs ويــحـدد

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 26  رجب عـــام   رجب عـــام 1437
اHوافـق اHوافـق 4 مايـو سنة  مايـو سنة s 2016 يتـضم s يتـضمّن إحداث مركزن إحداث مركز
جــــهــــوي لــــتــــجـــمـع وحتــــضـــيــــر اHــــواهب والــــنــــخــــبـــةجــــهــــوي لــــتــــجـــمـع وحتــــضـــيــــر اHــــواهب والــــنــــخــــبـــة

الرياضية وإلغاء آخر.الرياضية وإلغاء آخر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHووزير ا

sووزير الشباب والرياضة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-296 اHؤرّخ
في 20 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 20 سـبـتمـبـر سـنة 2008
الـــذي يـــحـــدّد شـــروط إحـــداث مـــراكـــز لـــتـــجـــمـع وحتـــضـــيــر
اHـواهب والنخـبة الريـاضيـة وتنظـيمهـا وعمـلهاs ال سـيما

sادة 7 منـهHا

بـاالســتــنـاد لــلــراتب اHــرتـبـط �ـوظــفي شــعــبـة "الــريــاضـة"
لإلدارة اHـكـلّـفـــة بـالــشـبـاب والـريـاضــة اHـنـصــوص عـلـيـهــا
في اHـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 10-07 اHـؤرّخ في 21 مـحـرّم
عـام 1431 اHـوافق 7 يـنـايـر سـنة 2010 واHـتـضمّن الـقـانون
األســاسي اخلـــاص بــاHــوظــفــY اHــنــتـــمــY لألسالك اخلــاصــة

باإلدارة اHكلّفـة بالشباب والرياضـة.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

االلتزامات في مجال تسيير رأس اHال اHتداولااللتزامات في مجال تسيير رأس اHال اHتداول
اHــاداHــادّة ة 19 : : يــلــتــزم الــنــادي الـــريــاضي احملــتــرف لــكــرة
الــقـدم �ــدى مــطـابــقـة تــمـويـل رأس اHـال اHــتـداول ألحــكـام

اHادة 3 من دفتر األعباء هذا.
اHـاداHـادّة ة 20 :: يـلـتزم الـنـادي الـرياضي احملـتـرف بـأالّ يتم
فـي أي حـــالs اســـتـــعـــمـــال رأس اHــــال اHـــتـــداول في صـــرف

األجور أو العالوات أو التعويضات.
اHاداHادّة ة 21 :: يكـون كـل تعـديل أو تتـميم لـدفتـر األعباء
هذاs محل ملـحق تعدّه وزارة الشبـاب والرياضة ويوافق

عليه ويوقعه النادي احملترف لكرة القدم.
حرّر بـ......................... في..............................

قرىء وصودق عليه 
 النادي احملترف *

* (التسمية الدقيقة للنادي وتوقيع �ثله).
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وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

قـــــرار مــؤرقـــــرار مــؤرّخ في خ في 2  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1437 اHــوافـق  اHــوافـق 9 مـــايــو مـــايــو
سـنـة سـنـة s 2016 يـتـضــم s يـتـضــمّن حتـويل مـقــر اHـركـز الـوطـنين حتـويل مـقــر اHـركـز الـوطـني
لـتـجــمـع وحتـضـــيـر اHـواهـب والـنـخـــبـة الـريــاضـيـةلـتـجــمـع وحتـضـــيـر اHـواهـب والـنـخـــبـة الـريــاضـيـة

إلى بلدية سويدانية (والية اجلزائر).إلى بلدية سويدانية (والية اجلزائر).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الشباب والرياضة

- �ــــقـــتــــضـــى اHــــرســــــوم الـــرّئــــاســـيّ رقــم 125-15
اHـــــؤرّخ فـــي 25 رجـــب عـــــام 1436 اHــوافـــق 14 مــايـــــو
ســـــــنـــــــــــة 2015 واHــــــتــــــضــــــمّـــــن تــــــعـــــــــــيــــــY أعــــــضـــــــــــــاء

sعـــدّلHا sاحلكومـــة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-296 اHؤرّخ
في 20 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 20 سـبـتمـبـر سـنة 2008
الـــذي يـــحـــدّد شـــروط إحـــداث مـــراكـــز لـــتـــجـــمـع وحتـــضـــيــر
اHـواهب والنخـبة الريـاضيـة وتنظـيمهـا وعمـلهاs ال سـيما

sادة 5 منـهHا

- و�قتـضى القــرار الــوزاري اHـشترك اHؤرّخ في
26 رجب عـام 1437 اHـوافق 4 مـايـو سـنـة 2016 واHــتـضـمّن

إحداث اHركز اجلهـوي لتجمع وحتضيـر اHواهب والنخبة
sالرياضية وإلغاء آخر

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 5 من اHـرسـوم
الـتّـنــفـيـذي رقم 08-296 اHـؤرّخ في 20 رمــضـان عـام 1429
اHـوافق 20  ســبــتـمــبـر ســنـة 2008 واHـذكــور أعالهs يــحـوّل
مـقر اHـركـز الـوطني لـتـجـمع وحتضـيـر اHـواهب والنـخـبة
الــريـــاضــيــة اHـــتــواجـــد بــالــشـــلف إلى بــلـــديـــة ســويـــدانـــيــة

(واليـة اجلـزائر).

اHـاداHـادّة ة 2  : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 2 شـــعـــبـــان عــام 1437 اHــوافق 9
مايو سنة 2016.

الهادي ولد عليالهادي ولد علي

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهادي ولد عليالهادي ولد علي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضـــان عـــام 1435 اHــوافـق 3 يــولـــيـــو ســـنــــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـام لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

sواإلصالح اإلداري
- و�ـقـتـضى الـقـرار الـــوزاري اHـشتـرك اHـؤرّخ في
15 ربـيع الثاني عام 1430 اHوافــق 11 أبـريـل سنـة 2009

الذي يـحدّد الـتـنظــيم الداخـلي للـمـركز الــوطني واHـراكز
sواهب والنخبة الرياضيةHاجلهوية لتجمع وحتضير ا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 13 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق27 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2012
واHـــتـــضـــمّـن إحـــداث اHـــركـــز اجلـــهـــوي لـــتـــجـــمع وحتـــضـــيـــر
اHـواهـب والـنــخـبـة الــريـاضــيـة بــبـلــديـة ســويـدانــيـة (واليـة

s(اجلزائر
يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 7 من اHـرسـوم
الـتّـنـفـيـذيّ  رقم 08-296 اHـؤرّخ في 20 رمـضـان عام 1429
اHـوافق 20 ســبــتـمــبــر ســنـة 2008 واHـذكــور أعالهs يُــحـدث
مــــركـــز جــــهـــوي لــــتــــجـــمـع وحتـــضــــيـــر اHــــواهب والــــنـــخــــبـــة

الرياضية ببلدية الشلف (والية الشلف).
اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــلــغى اHـــركــز اجلــهـــوي لــتـــجــمع وحتـــضــيــر
اHـواهب والنـخـبة الـرياضـيـة اHتـواجـد ببـلديـة سـويدانـية

(والية اجلـزائر).
اHــاداHــادّة ة 3 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHـؤرّخ في 13 صـفـر عام 1434 اHـوافق 27 ديـسـمـبــر سـنــة
2012 واHـتضـمّن إحـداث اHركـز اجلهـوي لتـجـمـع وحتضـير

اHــواهــب والـــنــخــبــــة الــريـــاضــيـــــة بــبــلـــديــــة ســويــدانــيــة
(والية اجلـزائر).

اHـاداHـادّة ة 4  : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 26 رجب عـــــام 1437 اHـــــوافق 4
مايو سنة 2016.


