
العدد العدد 09
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم 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

األحد األحد 15 جمادى األولى جمادى األولى عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 12  فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم 17-63 مـؤرّخ في 11 جـمــادى األولى عـام 1438 اHـوافـــق 8 فــبــرايــر ســنـة r2017 يــتــضــمن إحــداث أبـواب
وحتويل اعتمـاد  إلى ميزانية الدولة..............................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 17-64 مؤرّخ في 11 جمـادى األولى عام 1438 اHوافـــق 8 فبـراير سنة r2017 يـتضـمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية التكاليف اHشتركة.........................................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 17-65 مؤرّخ في 11 جمـادى األولى عام 1438 اHوافـــق 8 فبـراير سنة r2017 يـتضـمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.............................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 17-66 مؤرّخ في 11 جمـادى األولى عام 1438 اHوافـــق 8 فبـراير سنة r2017 يـتضـمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...........................................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم 17-67 مـــؤرخ في 12  جــمـــادى األولى عــام 1438 اHـــوافق 9 فـــبــرايـــر ســنــة r2017 يـــعــدل ويـــتــمم اHـــرســوم
الــرئـاسي رقم 10-97 اHـؤرخ في 2 ربــيع الـثــاني عـام 1431 اHـوافق 18 مـارس ســنـة 2010 واHـتــضـمن الــقـانــون األسـاسي
لشبل األمة.................................................................................................................................................
مـرســـوم رئـاسـي رقم 17-68 مـؤرخ في 12  جـمـادى األولـى عام 1438 اHـوافق 9 فــبـرايـر سـنـة r2017 يـتـمم اHــرسـوم الـرئـاسي
رقم 08-341  اHـؤرخ في 26 شــوال عـام 1429 اHـوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة 2008 واHــتــضــمن إحــداث مــدرســة ألشــبــال األمـة
بالناحية العسكرية الثانية...........................................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 17-69 مؤرخ في 12  جمـادى األولى عام 1438 اHوافق 9 فـبـراير سـنة r2017 يـتمم اHـرسوم الـرئاسي رقم
12-135 اHـؤرخ في 28 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 21 مــارس ســنــة 2012 واHــتــضــمن إحــداث مــدرســة ألشــبــال األمـة

بالناحية العسكرية األولى............................................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 17-70 مؤرخ في 12  جمـادى األولى عام 1438 اHوافق 9 فـبـراير سـنة r2017 يـتمم اHـرسوم الـرئاسي رقم
12-137 اHـؤرخ في 28 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 21 مــارس ســنــة 2012 واHــتــضــمن إحــداث مــدرســة ألشــبــال األمـة

بالناحية العسكرية اخلامسة..........................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقــم  16 - 350 مؤرخ في 28 ربيع األول عام 1438 اHوافـق 28 ديسمبر سنة r2016 يتضـمن نقل اعتماد فـي
ميزانية تسيير وزارة اHالية........................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقــم  16 - 351 مؤرخ في 28 ربيع األول عام 1438 اHوافـق 28 ديسمبر سنة r2016 يتضـمن نقل اعتماد فـي
ميزانية تسيير وزارة اجملاهدين...................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمـادى األولى عام 1438 اHوافـق 7 فـبـراير سـنة r2017 يـتـعلق بـشروط وضع وسـم
اHطابقة  للـوائح الفنية وخصـائـصه وكذا إجراءات اإلشهاد باHطابقة..................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 9 جمـادى األولى عام 1438 اHوافق 6 فبـراير سنة r2017 يتـضمن إنهـاء مهـام نائب رئيس الـشركة
الوطـنية لـلبـحث عن احملروقات وإنـتاجهـا ونقلـها وحتـويلهـا وتسويـقها "سـوناطراك" اHـكلف بـالتكـرير والبـتروكيـمياء
والتمييع...................................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
مقرر مؤرّخ في 29  ربيع األول عام 1438 اHوافق 29 ديسمـبر سنة r2016 يتضمّن اHصـادقة على بذل جديدة وأغراض ألبسة
لبذلة اخلروج Hستخدمي األمن الوطني........................................................................................................
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وزارة الصناعة واDناجموزارة الصناعة واDناجم
قرار مؤرّخ في 4 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 7 غشـت سنـة r 2016 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 11 ربيع األول عام 1435 اHوافق
13 يناير سنة 2014 واHتضمّن تعيX أعضاء مجلس اإلدارة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار...........................

وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قـــرار وزاري مـشتــرك مؤرّخ في 27  جـمــادى األولى عـام 1437 اHوافق 7 مارس سـنة r2016 يـحـدّد شروط وكـيفـيـات اقتـناء
اHـواد شـبه الـطـبـيـة واHـواد الـسـامـة أو الـتـي تـشـكل خـطـرا من نـوع خـاص وحتـتـوي عـلى مـواد ومـنـتـوجـات كـيـمـيـائـيـة
خطرةr من السوق الوطنية.........................................................................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قــرار مـؤرّخ في 21 شــوّال عـام 1437 اHـوافق 26 يــولـيـو سـنـة r2016 يــعـدّل الـقــرار اHـؤرّخ في 21 مـحـرّم عـــام 1435 اHـوافق 25
نوفمبر سنة 2013 واHتضمّن تعيX أعضاء مجلس إدارة اHتحف اجلهوي للمجاهد لبسكـرة.................................

وزارة الشؤون الدينيةوزارة الشؤون الدينية واألوقـافواألوقـاف
قـــرار وزاري مـشتـــرك مؤرّخ في 23  صفـر عام 1438 اHوافق 23  نـوفمـبر سـنة r2016 يـتضـمّن إنشــاء فرع لـلمـركز الـثقافي
اإلسالمي في كـل من واليتي تيسمسيلت وورقلة...........................................................................................
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مــرسـوم رئــاسي رقممــرسـوم رئــاسي رقم 17-63 مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 جــمــادى األولى جــمــادى األولى
عـام عـام 1438 اHـوافـــق  اHـوافـــق 8 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة r2017 يــتــضـمنr يــتــضـمن
إحــــداث أبــــواب وحتــــويل اعــــتــــمـــــاد  إلـى مــــيــــزانــــيـــةإحــــداث أبــــواب وحتــــويل اعــــتــــمـــــاد  إلـى مــــيــــزانــــيـــة

الدولة.الدولة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 6-91
rو143 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Xبقوان
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

r2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 20 ربيع
الـثاني عام 1438 اHوافق 19  ينـاير سـنة 2017 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2017 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يحدث في جداول مـيزانيات تـسيير
rمـــــصـــــالـح الـــــوزيــــــر األول ووزارة الـــــشـــــؤون اخلــــــارجـــــيـــــة
ووزارة الـــعــــدل ووزارة االتـــصـــالr األبــــواب اHـــبـــيّــــنـــة في

اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : :  يــــــلــــــغـى مــن مـــــيـــــــزانــــــيــــــة ســــــنــــــة 2017
اعــتــمـــــاد قـــــدره أحــد عــشــر مــلــيــارا ومــائــة وســتــة عــشــر
مـلـيــون ديــنــار (11.116.000.000 دج)  مـقـيّــد في مـيــزانـيـة
الــتــكـــالــيف اHـــشــتــركــة وفـي الــبــاب رقم 37-03 " نــفــقــات

تنظيم االنتخابات".
اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يـخــصـص Hيزانيـة سـنـة 2017  اعتـمــاد
قــدره أحد عشر ملـيارا ومائة وستة عـشر مليون ديـنـار
(11.116.000.000 دج)  يــقـــيّـــد فــي مــيـزانـيـــات تـسـيــيــر
مـــــصــــــالـح الـــــوزيـــــــر األول والــــــوزاراتr وفـــي األبـــــواب

اHبيّنة فــي اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
4 : :  يـــــــنـــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHــــــاداHــــــادّة ة 
الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438

اHوافق 8 فبراير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

10. 000.000

10. 000.000

10. 000.000

10. 000.000

10. 000.000

10. 000.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

03 - 37

الوزير األولالوزير األول
الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
نفقات متعلقة باالنتخابات التشريعية 2017 ..............................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األول ................................مجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األول ................................



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09 15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1438 هـ هـ
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45. 000.000

45. 000.000

45. 000.000

45. 000.000

430. 000.000

430. 000.000

430. 000.000

430. 000.000

475. 000.000

475. 000.000

5. 308.000.000

5. 308.000.000

5. 308.000.000

5. 308.000.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

04 - 37

23 - 37

05 - 37

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اHركـزيـة - النـفقـات اHتـعلـقة بـتحـضيـر وتنـظيم االنـتخـابات
التشريعية 2017 ................................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح اHوجودة في اخلارجاHصالح اHوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اHصالح اHـوجودة في اخلارج  - النـفقات اHتـعلقة بـتحضيـر وتنظيم
االنتخابات التشريعية 2017................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مـــجــــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــــة لـــوزيـــر الـــدولـــةr وزيـــر الـــشـــؤونمـــجــــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــــة لـــوزيـــر الـــدولـــةr وزيـــر الـــشـــؤون
اخلارجية والتعاون الدولي....................................................اخلارجية والتعاون الدولي....................................................

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اHركزية - االنتخابات...................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 609
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4.654.000.000

4.654.000.000

4.654.000.000

4.654.000.000

9.962.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

9.981.000.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

15 - 37

05 - 37

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - االنتخابات.........................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

الفرع السادسالفرع السادس

اHديرية العامة للمواصالت الوطنيةاHديرية العامة للمواصالت الوطنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHديرية العامة للمواصالت الوطنية - االنتخابات.......................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع السادس

مجموع االعتمـادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية.....مجموع االعتمـادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية.....

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

15 - 37

16 - 37

وزارة العدلوزارة العدل

الفرع األولالفرع األول
مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركـزيـة - النـفقـات اHتـعلـقة بـتحـضيـر وتنـظيم االنـتخـابات
التشريعية 2017.....................................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العدلr حافظ األختام.............مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العدلr حافظ األختام.............

وزارة االتصالوزارة االتصال
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اHركـزيـة - النـفقـات اHتـعلـقة بـتحـضيـر وتنـظيم االنـتخـابات
التشريعية 2017....................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال..............................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال..............................

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 809
12  فبراير سنة   فبراير سنة 2017 م

مــرسـوم رئــاسي رقممــرسـوم رئــاسي رقم 17-65 مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 جــمــادى األولى جــمــادى األولى
عـام عـام 1438 اHـوافـــق  اHـوافـــق 8 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة r2017 يــتــضـمنr يــتــضـمن
حتـويل اعتماد إلى مـيزانية تـسيير مـصالح الوزيرحتـويل اعتماد إلى مـيزانية تـسيير مـصالح الوزير

األول.األول.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 6-91
rو143 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Xبقوان
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

r2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 20 ربيع
الـثاني عام 1438 اHوافق 19  ينـاير سـنة 2017 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2017 لسنة
- و�قتـضى اHرسـوم  التنفيذي رقم 17- 28 اHؤرخ
فـي 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 اHــوافق 19  يـــنــايــر ســنــة
2017 واHـــــــتـــــــضـــــــمـن تـــــــوزيـع االعـــــــتـــــــمـــــــادات اخملـــــــصـــــــصــــــة

لـلوزيراألول من ميزانـية التسـيير �وجب قـانون اHالية
r2017 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغـى مـن مــيــــزانــيـــة ســـنـــة 2017
اعــتــمــــاد قـــــدره ســبــعــة وخــمــســون مــلــيــونــا وأربــعــمــائـة
مـقـيّـد وثـمـانـيـة وخـمـسـون ألف ديــنــار (57.458.000 دج)  
فـــي مــيـزانــيـــــة الـتــكـالــيــف اHـشــتــركـة وفي الــبـاب رقم

37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يـخــصـص Hيزانيـة سـنـة 2017  اعتـمــاد
قــــدره ســبــعــة وخــمــســون مــلــيــونــا وأربــعــمــائــة وثــمــانــيـة
وخـــمـــســــون ألف ديــــنــــار (57.458.000 دج)  يــــقـــــيّـــــد فــي
مــيــزانــيــــة تــســيــيــر مــصــالح الــوزيــر األولr الــفــرع األول:
الــوزيـــر األولr الـــفـــرع اجلــزئـي األول: اHــصـــالح اHـــركـــزيــة
وفـي الـباب رقـم 42 -01 " مـشاركــة اجلـزائر فـي اHـعرض

العاHي بأستانة 2017  (كازاخستان )".
3 : :  يــــــنـــــــشـــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اHــــــاداHــــــادّة ة 
الرّسميّـة للجمهورية اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438

اHوافق 8 فبراير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــرسـوم رئــاسي رقممــرسـوم رئــاسي رقم 17-64 مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 جــمــادى األولى جــمــادى األولى
عـام عـام 1438 اHـوافـــق  اHـوافـــق 8 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة r2017 يــتــضـمنr يــتــضـمن

حتويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف اHشتركة.حتويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف اHشتركة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 6-91
rو143 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Xبقوان
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

r2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 20 ربيع
الـثاني عام 1438 اHوافق 19  ينـاير سـنة 2017 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2017 لسنة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-42 اHـؤرخ
قي 20 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1438 اHــوافق 19 يــنـــايـــر ســـنــة
2017 واHــتـــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــرة

الـتـربيـة الـوطـنيـة من مـيـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون
r2017 الية لسنةHا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغـى مـن مــيــــزانــيـــة ســـنـــة 2017
اعتمـــاد قـــدره ستـة وعشرون مليارا وستمائة وثمانية
وعـشـرون ملـيون ديــنـار (26.628.000.000 دج)  مـقيّـد فـي
مـيزانـية تسـييـر  وزارة التـربيــة الوطـنيــة وفــي الباب

رقـم 43 -42  "اHطاعم اHدرسية".
اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يـخــصـص Hيزانيـة سـنـة 2017  اعتـمــاد
قـــــدره ســــتـــة وعــــشـــرون مــــلـــيــــارا وســـتــــمـــائــــة وثـــمــــانـــيـــة
وعــشــرون مــلــيــون ديـــنــار (26.628.000.000 دج)  يـــقــــيّـــد
فــــي مـيــزانـيـــــة الـتـكــالـيــف اHـشــتـركــة وفي الـبـاب رقم

37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 

3 : :  يــــــنـــــــشـــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اHــــــاداHــــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438

اHوافق 8 فبراير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09 15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1438 هـ هـ
12  فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م

مــرسـوم رئــاسي رقممــرسـوم رئــاسي رقم 17-66 مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 جــمــادى األولى جــمــادى األولى
عـام عـام 1438 اHـوافـــق  اHـوافـــق 8 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة r2017 يــتــضـمنr يــتــضـمن
حتويل اعتماد إلى مـيزانية تسيير وزارة الداخليةحتويل اعتماد إلى مـيزانية تسيير وزارة الداخلية

واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 6-91
rو143 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Xبقوان
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

r2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 20 ربيع
الـثاني عام 1438 اHوافق 19  ينـاير سـنة 2017 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2017 لسنة
- و�قتـضى اHرسـوم  التنفيذي رقم 17- 29 اHؤرخ
فـي 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 اHــوافق 19  يـــنــايــر ســنــة
2017 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـــداخــلــيــة واجلـــمــاعــات احملــلـــيــة من مــيـــزانــيــة الــتـــســيــيــر
r2017 الية لسنةHوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغـى مـن مــيــــزانــيـــة ســـنـــة 2017
اعتمـــاد قـــدره ستـة وعشرون مليارا وستمائة وثمانية
وعشـرون مليون ديـنـار (26.628.000.000 دج)  مقيّـد فــي
مــيــزانــيــة الــتــكــالـيـف اHـشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 
اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يـخــصـص Hيزانيـة سـنـة 2017  اعتـمــاد
قـــــدره ســــتـــة وعــــشـــرون مــــلـــيــــارا وســـتــــمـــائــــة وثـــمــــانـــيـــة
وعــشــرون مــلــيــون ديـــنــار (26.628.000.000 دج)  يـــقــــيّـــد
فــي ميـزانيـة تسـيير وزارة الـداخليـة واجلماعـات احمللية
وفي الـــبــاب رقم37-07 "مـــســاهـــمــة لـــصــنـــدوق الــتـــضــامن

للجماعات احمللية".
اHـــاداHـــادّة ة 3 : :  يـــكــلـف وزيــر اHـــالـــيـــة ووزيــر الـــداخـــلـــيــة
واجلماعات احملليـةr كل فيما يخصهr بتنفيذ هـذا اHرسوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438

اHوافـــق 8 فبراير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرسرسـوم رئوم رئـاسي رقم اسي رقم 17-67 م مـؤرخ في ؤرخ في 12  ج  جـمـادى األولىادى األولى
عام عام 1438 اHوافق  اHوافق 9 فب فبـرايرراير س سـنة نة r2017 يعr يعـدل ويتممدل ويتمم
اHاHــــــــرسرســــــوم الوم الــــــــرئرئــــــــاسي رقم اسي رقم 10-97 اH اHــــــــؤرخ في ؤرخ في 2 رب ربــــــــيعيع
الالــــــــــثــــــــــــاني عاني عــــــــــام ام 1431 اH اHــــــــــوافق وافق 18 م مــــــــــارس سارس ســــــــــنــــــــــة ة 2010

واHتضمن القانون األساسي لشبل األمة.واHتضمن القانون األساسي لشبل األمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني

- وبـنـــــاء عـلــــــى الــدسـتـــــورr ال سـيــمــــا اHــادتــــان
r91 (1 و2 و6)  و143 (الفقرة األولى) منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 06-02 اHـؤرخ في 29 مـحـرم
عــــام 1427 اHــــوافق 28 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2006 واHــــتــــضــــمن

rXالعسكري Xالقانون األساسي للمستخدم

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

rالقانون التوجيهي للتربية الوطنية

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 76-72 اHـــــؤرخ في 16
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1396 اHــــوافق 16 أبــــريـل ســــنــــة 1976
rـتضـمن تنـظـيم وتسـيـير مـؤسسـات الـتعـلـيم الثـانويHوا

rتممHعدل واHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-340 اHـؤرخ
في 26 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 26 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008

rادة 32 منهHال سيما ا rتعلق �دارس أشبال األمةHوا

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 10-97 اHـؤرخ
في 2 ربيع الثاني عام 1431 اHوافق 18 مارس سنة 2010
واHـتـضـمن الـقانـون األسـاسي لـشـبل األمةr ال سـيـمـا اHادة

r2 منه

يرسم مايرسم ما يأتي :يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يـعدل هـذا اHرسـوم ويتـمم اHادة 2 من
اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-97 اHـؤرخ في 2 ربـيع الـثاني

عام 1431 اHوافق 18 مارس سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 2 :  : تعـدل وتتمم اHادة 2 من اHرسـوم الرئاسي
رقم 10-97 اHــؤرخ في 2 ربــيع الــثــانـي عـام 1431 اHــوافق

18 مارس سنة 2010 واHذكور أعالهr كما يأتي : 

"اHــادة 2 : يـــكــــتـــسب صــــفـــة "الـــشــــبل" أو "الـــشــــبـــلـــة"
�ـــــوجـب هــــذا اHـــــرســــومr كـل مــــتـــــرشح مـن جــــنـس ذكــــر أو
rـزاولة الـدراسـة في مدارس أشـبـال األمةH مـقبـول rأنـثى

حسب الشروط احملددة عن طريق التنظيم".



15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1009
12  فبراير سنة   فبراير سنة 2017 م

مــــرسرسـوم رئوم رئـاسي رقم اسي رقم 17-69 م مـؤرخ في ؤرخ في 12  ج  جـمـادى األولىادى األولى
عــــــــــام ام 1438 اH اHــــــــــوافق وافق 9 ف فــــــــــبــــــــــرايرايــــــــــر س ســــــــــنــــــــــة ة r2017 يr يــــــــــــتــــــــــمممم
اHاHـرسرســــوم الوم الـرئرئـاسي رقم اسي رقم 12-135 اH اHـؤرخ في ؤرخ في 28 رب ربـيعيع
الالــــــــــثــــــــــــاني عاني عــــــــــام ام 1433 اH اHــــــــــوافق وافق 21 م مــــــــــارس سارس ســــــــــنــــــــــة ة 2012
واHواHـتــــضـمن إحمن إحــــداث مداث مـدرسدرسـة ألشة ألشــــبـال األمال األمــــة بة بـالالـنــــاحاحـيـة

العسكرية األولى.العسكرية األولى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني

- وبـنـــــاء عـلـــــى الــدسـتــــــورr ال سـيــمــــا اHــادتــــان
r91 (1 و2 و6)  و143 (الفقرة األولى) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-340 اHـؤرخ
في 26 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 26 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008

rتعلق �دارس أشبال األمةHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-135 اHـؤرخ
في 28 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق 21 مـــارس ســـنـــة
2012 واHـتـضـمن إحــداث مـدرسـة ألشـبـال األمــة بـالـنـاحـيـة

rالعسكرية األولى
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــتــمم هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
الــرئـــاسي رقم 12-135  اHــؤرخ في 28 ربــيع الـــثــاني عــام

1433 اHوافق 21 مارس سنة 2012 واHذكور أعاله.

2 :  : تــدرج في اHــرسـوم الــرئــاسي رقم 135-12 اHـادة اHـادة 
اHـؤرخ في 28 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اHـوافق 21 مـارس
ســنــــة  2012  واHــذكـــــور أعــالهr مـــادة أولى مــكــرر حتــرر

كما يأتي : 
"اHــادة األولى مــكــرر: تـــكــلـف مــدرســـة أشــبـــال األمــة
احملـدثة بـالـبلـيـدة بإسـداء تعـلـيمr كـما هـو محـدد في أحـكام
اHـرســوم الـرئـاسي رقم 08-340 اHـؤرخ في 26 شـوال عـام
1429 اHوافق 26 أكتـوبر سنة 2008 واHذكور أعالهr موجه

لـــلــتالمـــيــذ األشــبـــال وكــذا الــتـــلــمـــيــذات الــشـــبالتr حــسب
توزيع رقمي مصنف يقرّره وزير الدفاع الوطني".

اHـادة اHـادة 3 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 12 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1438
اHوافق 9 فبراير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اHـادة اHـادة 3 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 12 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1438
اHوافق 9 فبراير سنة 2017.       

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرسـوم رئوم رئـاسي رقم اسي رقم 17-68 م مـؤرخ في ؤرخ في 12  ج  جـمـادى األولىادى األولى
عــــــــــام ام 1438 اH اHــــــــــوافق وافق 9 ف فــــــــــبــــــــــرايرايــــــــــر س ســــــــــنــــــــــة ة r2017 يr يــــــــــــتــــــــــمممم
اHرساHرسـوم الوم الـرئاسي رقم رئاسي رقم 08-341 اH اHـؤرخ في ؤرخ في 26 ش شـوالوال
عـام ام 1429 اH اHـوافق وافق 26 أك أكـتـوبوبــــر سر سـنـة ة 2008 واH واHــــتـضـمنمن
إحإحـداث مداث مـدرسدرســــة ألشة ألشـبـال األمال األمـة بة بــــالالـنـاحاحــــيـة الة الـعــــسـكـريريـة

الثانية.الثانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـنــــــاء عـلـــــى الــدسـتـــــورr ال سـيــمــــا اHــادتــــان
r91 (1 و2 و6)  و143 (الفقرة األولى) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-340 اHـؤرخ
في 26 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 26 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008

rتعلق �دارس أشبال األمةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-341 اHـؤرخ
في 26 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 26 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
واHـــتــــضـــمـن إحـــداث مـــدرســــة ألشـــبـــال األمــــة بـــالـــنــــاحـــيـــة

rالعسكرية الثانية
يرسم مايأتي :يرسم مايأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــتــمم هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
الــــرئـــــاسي رقم 08-341  اHـــــؤرخ في 26 شـــــوال عــــام 1429

اHوافق 26 أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعاله.
2 :  : تــدرج في اHــرسـوم الــرئــاسي رقم 341-08 اHـادة اHـادة 
اHــؤرخ في 26 شــوال عــام 1429 اHــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة
 2008 واHذكور أعالهr مادة أولى مكرر حترر كما يأتي : 

"اHــادة األولى مــكــرر: تـــكــلـف مــدرســـة أشــبـــال األمــة
احملـدثـة بـوهـران بـإسـداء تـعـلـيمr كـمـا هـو مـحـدد في أحـكام
اHـرســوم الـرئـاسي رقم 08-340 اHـؤرخ في 26 شـوال عـام
1429 اHوافق 26 أكتـوبر سنة 2008 واHذكور أعالهr موجه

لـــلــتالمـــيــذ األشــبـــال وكــذا الــتـــلــمـــيــذات الــشـــبالتr حــسب
توزيع رقمي مصنف يقرّره وزير الدفاع الوطني".

اHـادة اHـادة 3 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 12 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1438
اHوافق 9 فبراير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09 15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1438 هـ هـ
12  فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م

مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقــم  مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقــم  16 -  - 350 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 28 ربــــيع ربــــيع
r2016 ــــوافـق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــةHــــوافـق  اHاألول عــام األول عــام 1438 ا
يـتـضــمن نـقل اعــتـمـاد فــي مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارةيـتـضــمن نـقل اعــتـمـاد فــي مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارة

اHالية.اHالية.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 99 - 4
rو143 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 18 اHــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 16 -23 اHؤرخ
في 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يــنـــايــر ســـنــة
2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

اHـالــيـة من مــيـزانــيــــة الـتــسـيــيــر �ــوجـب قـانــون اHـالــيـة
r2016 لسنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــلــــغـى مـن مــــيـــــزانــــيــــة ســــنــــة 2016
اعــتمــاد قــدره أربعـة عـشـر ملـيـونا وسـتـمائـة ألف ديـنار
(14.600.000 دج) مــــقــــيّـــد في مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيـــر  وزارة
اHــــالـــيــــة - الـــفــــرع األول وفي الــــبـــاب رقم 37-03 " اإلدارة

اHركزية - الدراسات".
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـخــصـص لــمـيـزانـيــة سـنـة 2016  اعـتـمـاد
قـــــــدره أربـــعــــة عــــشـــر مــــلـــيــــونــــا وســـتــــمـــائــــة ألف ديــــنـــار
(14.600.000 دج) يــــقـــيّــــــد في مـــيــزانــيــة تـــســيــيــر  وزارة

اHاليةr وفقا للجدول اHلحق بهذا اHرسوم .
اHاداHادّة ة 3 : :  يكـلف وزير اHـاليـة بتـنفـيذ هـــذا اHرسوم
الذي ينـشر في اجلريـدة الرّسمـيّة لـلجمـهوريّة اجلـزائريّة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق

28 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــــرسرسـوم رئوم رئـاسي رقم اسي رقم 17-70 م مـؤرخ في ؤرخ في 12  ج  جـمـادى األولىادى األولى
عــــــــــام ام 1438 اH اHــــــــــوافق وافق 9 ف فــــــــــبــــــــــرايرايــــــــــر س ســــــــــنــــــــــة ة r2017 يr يــــــــــــتــــــــــمممم
اHاHـرسرســــوم الوم الـرئرئـاسي رقم اسي رقم 12-137 اH اHـؤرخ في ؤرخ في 28 رب ربـيعيع
الالــــــــــثــــــــــــاني عاني عــــــــــام ام 1433 اH اHــــــــــوافق وافق 21 م مــــــــــارس سارس ســــــــــنــــــــــة ة 2012
واHواHـتــــضـمن إحمن إحــــداث مداث مـدرسدرسـة ألشة ألشــــبـال األمال األمــــة بة بـالالـنــــاحاحـيـة

العسكرية اخلامسة.العسكرية اخلامسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني

- وبـنــــاء عـلـــــى الــدسـتــــــورr ال سـيــمــــــا اHــادتـــان
r91 (1 و2 و6)  و143 (الفقرة األولى) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-340 اHـؤرخ
في 26 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 26 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008

rتعلق �دارس أشبال األمةHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-137 اHـؤرخ
في 28 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق 21 مـــارس ســـنـــة
2012 واHـتـضـمن إحــداث مـدرسـة ألشـبـال األمــة بـالـنـاحـيـة

rالعسكرية اخلامسة
يرسم مايأتي :يرسم مايأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــتــمم هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
الـــرئـــاسي رقم 12-137 اHــؤرخ في 28 ربـــيع الـــثـــانـي عــام

1433 اHوافق 21 مارس سنة 2012 واHذكور أعاله.

2 :  : تــدرج في اHــرسـوم الــرئــاسي رقم 137-12 اHـادة اHـادة 
اHـؤرخ في 28 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اHـوافق 21 مـارس
ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعـــالهr مــــادة أولى مـــكــرر حتــرر

كما يأتي : 
"اHــادة األولى مــكــرر: تـــكــلـف مــدرســـة أشــبـــال األمــة
احملدثـة بسـطـيف بإسـداء تعـليمr كـمـا هو مـحدد في أحـكام
اHـرســوم الـرئـاسي رقم 08-340 اHـؤرخ في 26 شـوال عـام
1429 اHوافق 26 أكتـوبر سنة 2008 واHذكور أعالهr موجه

لـــلــتالمـــيــذ األشــبـــال وكــذا الــتـــلــمـــيــذات الــشـــبالتr حــسب
توزيع رقمي مصنف يقرّره وزير الدفاع الوطني".

اHـادة اHـادة 3 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 12 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1438
اHوافق 9 فبراير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1209
12  فبراير سنة   فبراير سنة 2017 م

12. 000.000

2.600.000

14.600.000

14.600.000

14.600.000

14.600.000

14.600.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

04 - 34

وزارة اHاليةوزارة اHالية

الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات.............................................

اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة..........................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 18 اHــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ـــقـــتـــضــــــــى اHـــرســـــــــوم الـــرئـــاســــــــي رقــــم
15- 125 اHــــــــؤرخ فــــي 25 رجـــــب عــــــام 1436 اHــــوافـــق

14 مـــايــــــو ســـنــــــة 2015 واHــتـــضــمـــن تـــعـــــيـــX أعــضـــــاء

rعــــدلHا rاحلكومـــة

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 16 -26 اHؤرخ
في 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يــنـــايــر ســـنــة
2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

اجملاهـدين من مـيزانـيــة الـتسـييــر �ـوجـب قانـون اHالـية
r2016 لسنة

مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقــم  مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقــم  16 -  - 351 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 28 ربــــيع ربــــيع
r2016 ــــوافـق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــةHــــوافـق  اHاألول عــام األول عــام 1438 ا
يـتـضــمن نـقل اعــتـمـاد فــي مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارةيـتـضــمن نـقل اعــتـمـاد فــي مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارة

اجملاهدين.اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 99 - 4
rو143 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Xبقوان
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يلـغـــى مــــن مـيـزانـيــــة سنـــة 2016
 اعــتـمــــــاد قـــــدره خـمـســـــة عـشـــــر مـلـيــونــــا ومـائـتــــان
وثمانــــون ألـــــف دينــــار (15.280.000 دج) مـقيـــّد فـــي
مــيـزانــيــــة تـســيـيـــــر  وزارة اجملـاهــديـــن وفـــي الـبـــــاب
رقــــم 36-03 " اإلدارة اHــــركــــزيـــــــة - إعــــانــــــات Hــــراكــــــز

الراحـــة للمجاهديـــن".

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــخــــصـص Hـــيــزانـــيــة ســـنــة 2016  اعــتــمــاد
قـدره خمـسة عشـر ملـيونا ومـائتـان وثمانـون ألف دينار
(15.280.000 دج) يــــقـــيّـــــد في مـــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر  وزارة
اجملــــاهـــديـن وفي الــــبـــاب رقم 37-01 " اإلدارة اHـــركـــزيـــة -

اHؤتمرات واHلتقيات". 

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـكـلف وزيـر اHـالـيـة ووزيـر اجملاهـدينr كل
فــيــمــا يـــخــصهr بــتــنـــفــيــذ هــــذا اHــرســـوم الــذي يــنــشــر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
28 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-62 مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــعـــلق  rيـــتـــعـــلق r2017 ــــوافـق 7 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــةHــــوافـق  اH1438 ا عــام عــام 
بــــشــــروط وضع وســم اHـــطــــابــــقــــة لــــلـــــوائح الــــفــــنــــيـــةبــــشــــروط وضع وســم اHـــطــــابــــقــــة لــــلـــــوائح الــــفــــنــــيـــة

وخصـائـصه وكذا إجراءات اإلشهاد باHطابقة.وخصـائـصه وكذا إجراءات اإلشهاد باHطابقة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

 rناجمHبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 99 - 4
rو143 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 90- 18 اHـــــؤرخ في 9
مــحـرم عـام  1411 اHـوافق 31 يــولـيـو سـنـة 1990 واHــتـعـلق

 rبالنظام الوطني القانوني للقياسة

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

 rتمّمHعدّل واHا rنافسةHتعلق باHوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بالتقييسHوا

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

rتمّمHعدّل واHا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اHؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 92 - 65 اHؤرّخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اHــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واHـــتــعـــلق �ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اHـــواد اHــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

rتمّمHعدّل واHا rستوردةHا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 98 -69 اHؤرّخ
في 24 شـــوّال عـــام 1418 اHــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHــتــضــمن إنــشــاء اHــعــهــد اجلــزائــري لــلــتــقـيــيـس وحتــديـد

rتمّمHعدّل واHا rقانونه األساسي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 464
اHؤرّخ في 4 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 6 ديسـمبر سنة
rتمّمHعدّل واHا rتعلق بتنظيم التقييس وسيرهH2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHؤرّخ في 4 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 6 ديسـمبر سنة

rطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 466
اHؤرّخ في 4 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 6 ديسـمبر سنة
2005 واHـــتـــضـــمن إنـــشـــاء الـــهـــيـــئـــة اجلـــزائــريـــة لـالعـــتـــمــاد

rعدّلHا r"أجليراك" rوتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 467
اHــؤرّخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 10 ديــســـمــبــر
سنة 2005 الذي يحدد شروط مـراقبة مطابـقة اHنتوجات

rستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكHا
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rهيئات التفتيش -

- هيئات اإلشهاد باHطابقة.

اHـاداHـادّة ة 4 : :  االعــتـمـاد إراديr غــيـر أنه �ــكن أن يـصـبح
إجـبـاريـا من طــرف الـدائـرة الـوزاريــة اHـعـنـيـةr بــالـنـسـبـة
لـهـيـئــات تـقـيـيـم اHـطـابـقــة الـتي تـتــدخل في اجملـاالت الـتي

تمس بالصحة والسالمة والبيئة.

5 : : تُــســلمّ شــهــادة االعــتــمــاد من طــرف الــهــيــئـة اHـاداHـادّة ة 
rأو من طــرف هــيــئــة اعــتــمــاد أخــرى rالــوطــنــيــة لالعــتــمــاد
لــدولـة مـوقّــعـة عـلى اتــفـاقـيــة اعـتـراف مــتـبـادل ثــنـائـيـة أو

متعددة األطراف.  

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـحـدد اHـنــتـوج أو صـنف اHـنــتـوجـات الـتي
تخضع لإلشهـاد على اHطابقـة اإلجباريr �وجب قرار من

الوزير اHعني.

اHـاداHـادّة ة 7 :  :  يـجب أن حتـدد الالئــحــة الــفـنــيــة إجـراءات
تـــقـــيــــيم اHـــطـــابـــقــــة الـــتي تـــمـــكـن من الـــقـــيــــام بـــاHـــطـــابـــقـــة

للمتطلبات احملددة في الالئحة الفنية.

حتـدد كل الئـحـة فــنـيـة مـسـتـويــات وإجـراءات تـقـيـيم
اHطابقة اHطبقة.

ويـجب أن تـوضح إلـزامـيـة الـقـيـام بـتـقـيـيم اHـطـابـقـة
من طرف هيئات تقييم اHطابقة اHؤهلة لهذا الغرض.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : حتـــدد مـــخـــتـــلف اHـــســـتـــويـــات واإلجـــراءات
اHــطــبــقــة في تــقــيــيم اHــطــابــقــة �ــوجب قــرار مـن الــوزيـر

اHكلف بالتقييس.

 اHـاد اHـادّة ة 9 :  : يـشـكل تـســلـيم شـهـادة اHــطـابـقـة و/أو وسم
اHـــنـــتــوج أو الـــتـــغـــلـــيف اخلـــاص بـه بـــعالمـــة اHـــطـــابـــقــة إذا
اشــتــرطت الـالئــحــة الــفـــنــيــة ذلكr أدلـــة اHــطــابــقـــة لــلــوائح

الفنية.

اHاداHادّة ة 10 :  : ال تسلّم شهـادة مطابقة اHنـتوجات للوائح
الــــفـــنــــيـــة إالّ مـن الـــهــــيـــئــــات اHـــؤهــــلــــة من طـــرف الــــدوائـــر

الوزارية اHعنية.

كـمـا �ــكن إصـدار شـهـادات اHــطـابـقـة لـلــوائح الـفـنـيـة
من طــرف هــيــئـات تــقــيــيم اHــطــابــقــة اHــعــتــمــدة من الــبــلـد
األصلي واHعترف بها في إطار اتفاق االعتراف اHتبادل.

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  : يــــجـــب أن تــــأخـــــــــذ عــــمــــلــــيـــــــة تــــأهــــيـــل
rاالعـتـبـار عــلى اخلـصـوص Xـطـابــقـة بـعــHهـيـئـــــة تـقـيــيـم ا

اHتطلبات اآلتية :

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 153
اHؤرّخ في 30 جمـادى الثانـية عام 1435 اHوافق 30 أبريل
سنة 2014 الذي يحدد شروط فتح مخابر جتارب وحتليل

rاجلودة واستغاللها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

19 XـــادتـــــHــادّة األولى : ة األولى : تــطـــبـــيــقــــــــا ألحـــكــــــــام اHــاداHا
و19 مـكـــــرر مــــن الــقـانــــون رقــــم 04-04 اHــــؤرخ فـــي
5 جــــمــــــــادى األولـــى عــــــــام 1425 اHــــوافــــق 23 يــــونــــيــــــو
سـنـة 2004 واHـتــعـلق بــالـتــقـيـيـسr اHـعــدّل واHـتـمّـمr يـهـدف
هــــذا اHـــرســــوم إلى حتــــديـــد شــــروط وضع وسم اHــــطـــابــــقـــة
لــــلــــوائح الــــفــــنــــيــــة وخـــصــــائــــصه وكــــذا إجــــراءات اإلشــــهـــاد

باHطابقة.

اHاداHادّة ة 2 : : يقصد في مفهوم هذا اHرسومr بـما يأتي:

1 - تـقيـيم اHـطـابـقة :  - تـقيـيم اHـطـابـقة : تـبيـان أن اHـتطـلـبات اHـتـعلـقة
بـــاHــنـــتـــوج واHــســـار والـــنـــظــام  والـــشـــخص أو الــهـــيـــئــة �

احترامها.

2 - اHــــتـــطــــلــــبــــات اخلـــصــــوصــــيـــة :  - اHــــتـــطــــلــــبــــات اخلـــصــــوصــــيـــة : االحــــتــــيــــاجـــات أو
الـرغـبات اHـعـبـر عـنـهـا في وثائـق تقـيـيـسـيـة مـثل الـلوائح

الفنية واHواصفات أو اخلاصيات الفنية.

3 - االعــتــمــاد :  - االعــتــمــاد : شــهــادة  ـــنــوحــة من طـــرف ثــالث له
عـالقــة بــهـيــئــة تــقــيــيم اHــطــابــقــةr تــمــثل اعــتــرافــا رســمــيـا
بــكــفــاءة هــذه األخــيــرة إلجنــاز نــشــاطــات خــاصــة مــرتــبــطــة

بتقييم اHطابقة.

4 - اإلشـــهــاد بـــاHـــطـــابـــقـــة عـــلى اHـــنـــتـــوجــات :  - اإلشـــهــاد بـــاHـــطـــابـــقـــة عـــلى اHـــنـــتـــوجــات : يـــقـــــر
اإلشـــهـــاد بـاHــطـابــــقــة عـلـــى اHـنــتــــوج بـأن هــذا اHـنـتـوج
مـطابق Hميزات خـاصة أو قواعد مـحددة مسبـقا ومراقبة

بدقة.

rـطـابـقـة كفءةHـؤهـلة : هـيــئـة تـقـيـيم اHـؤهـلة :  - الـهـيـئـة اH5 - الـهـيـئـة ا
مــعــيـنــة و/أو مــعــتــمــدة من طــرف الــســلــطــات الــعــمــومــيـة
اHـعـنــيـةr لـلـقــيـام بـأنــشـطـة تـقــيـيم اHـطــابـقـة طـبــقـا لالئـحـة

فنية أو أي مرجع خصوصي آخر.

6 - دليل اHـطابـقة :  - دليل اHـطابـقة : يشـكل دلـيل اHطـابقـة كل وثيـقة
أو وسم أو عالمة تسلّم بعد التقييم.

اHاداHادّة ة 3 : : جتـرى عملية تـقييم اHطـابقة وفقـا للنشاط
الذي تقتضيه بواسطة :

rاخملابر -
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�ــكن أن يـــتــبع طـــبــقــا لــلـــتــنــظـــيم الــســـاري اHــفــعــول
برمـوز توضيـحيـة أو أي عالمة أخرى تـشيـر إلى خطر أو

.Xاستعمال معين

يـتـبع وسم الـعـالمـة "م ج" بـتـعـريف الــهـيـئـة اHـؤهـلـة
إذا نصّت الالئحة الفنية على ذلك.

16 :  : عــــنـــد وضـع وسم الـــعـالمـــة "م ج" أو األمـــر اHــاداHــادّة ة 
بـوضـعـهــاr فـإنّ الـصـانع يـبـX أنّه ضـامـن Hـطـابـقـة اHـنـتـوج
مع جـمـيع الـشروط اHـطـبـقة واحملـددة  في الالئـحـة الفـنـية

التي تنص على وضعه.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : حتت طـائـلـة الــعـقـوبـات اHـنــصـوص عـلـيـهـا
في الــتــشــريع اHــعــمــول بهr �ــنع وضـع أوســمـة الــعـالمـات
أواإلشـارات أو التسجـيالت  على اHنـتوج بغـرض تضليل
الــــغــــيــــر عن مــــعــــنـى أو عن شــــكـل وسم الــــعالمــــة " م ج" أو

االثنX معا.

اHــــاداHــــادّة ة 18 :  : �ــــكـن وضع أي وسـم  عالمــــة أخـــــرى عــــلى
اHــــنـــــتــــوجr إن لـم يــــكـن له تـــــأثــــيـــــر عــــلـى الــــرؤيـــــة أو عــــلى

الوضوح أو على معنى وسم العالمة " م ج".

اHـاداHـادّة ة 19 :  : تـلـغــى أحـكـــام اHـرســــوم الـتــنـفـيــذي رقم
05 - 465 اHـــــؤرّخ في 4 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1426 اHـــــوافق 6

ديسمبر سنة 2005 واHتعلق بتقييم اHطابقة. 

اHاداHادّة ة 20 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 7 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

rالكفاءة -

rاحلياد -

- االستقاللية.

يجب أن تمنح األولويـة في عملية التـأهيل لهيئات
تقييم اHطابقة اHعتمدة أو تلك التي تكون قيد االعتماد.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : وسم الـعالمـة "م ج" الـتي تـعـني (مـطـابـقـة
جــزائـــريــة)r هي وسم الــعـالمــة الــوحــيــد الـــذي يــشــهــد عــلى

مطابقة اHنتوج للوائح الفنية التي تنص على وضعه.

يــحــدد وسم الــعالمــــة " م ج" الـــذي يــجــســـد شــعـــاره
وخـــصـــائــصـه الــفـــنـــيــة �ـــوجب قـــرار من الـــوزيـــر اHـــكــلف
بــالـــتــقــيــيس وال يــوضـع إالّ عــلى اHــنــتـــوجــات الــتي نــصت

rباستثناء أي منتوج آخر rالالئحة الفنية على وسمها

تتم حمايـة الشعار " م ج" �وجب إيـداع لدى الهيئة
اHكلفة باHلكية الصناعية.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يــوضع وسم الــعالمـة " م ج" عــلى اHـنــتـوج
أو على الـلوحة البـيانيـةr بطريقـة ظاهرة ومـقروءة وغير
قـابــلـة لـإلزالـة. وعـنــدمـا تــكـون طــبـيــعـة اHــنـتـوج ال تــسـمح
بــــذلـك وال تــــبــــرر ذلـكr فــــإنّه يـــــوضع عـــــلى الــــغـالف وعــــلى

الوثائق اHرفقةr إذاما نصت الالئحة الفنية على ذلك.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : ال �كـــن الـقيـــام بـوضــع وســــم  العـالمــة
"م ج" إالّ بعد تسليم شهادة اHطابقة.

ال �ـــــــكـن وضـع وسـم الـــــــعـالمـــــــة " م ج" إالّ مـن طـــــــرف
الصانع أو  ثله حسب الشروط احملددة في هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يــوضع وسم الــعالمـة " م ج" عــلى اHـنــتـوج
قبل وضعه في السوق.

مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 9 جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 6 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة r2017 يــتـضــمن إنــهــاء مـهــام نــائب رئـيسr يــتـضــمن إنــهــاء مـهــام نــائب رئـيس
الـشــركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث عـن احملـروقـات وإنـتـاجـهـا ونـقـلـهــا وحتـويـلـهـا وتـسـويـقـهـا "سـونــاطـراك" اHـكـلف بـالـتـكـريـرالـشــركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث عـن احملـروقـات وإنـتـاجـهـا ونـقـلـهــا وحتـويـلـهـا وتـسـويـقـهـا "سـونــاطـراك" اHـكـلف بـالـتـكـريـر

والبتروكيمياء والتمييع.والبتروكيمياء والتمييع.
ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 9 جـمادى األولى عام 1438 اHوافق 6 فبـراير سـنة r2017 تـنهى مـهام الـسيـد أكلي
رمينيr بصفته نائب رئيس الشركة الـوطنية للبحث عن احملروقات وإنتاجها ونقـلها وحتويلها وتسويقها "سوناطراك"

اHكلف بالتكرير والبتروكيمياء والتمييع.

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
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وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
مــــقــــرر مــــؤرمــــقــــرر مــــؤرّخ في خ في 29  ربــــيـع األول عـــام   ربــــيـع األول عـــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 29
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن اHــصـادقـة عـلى بـذلن اHــصـادقـة عـلى بـذل
جديـدة وأغـراض ألـبسـة لـبذلـة اخلـروج Hسـتـخدميجديـدة وأغـراض ألـبسـة لـبذلـة اخلـروج Hسـتـخدمي

األمن الوطني.األمن الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئـــيس الـــلــجـــنــة الـــوزاريـــة اHــشـــتــركـــة الــدائـــمــة
لـلـمـصـادقة عـلى الـبـذل وخـصـائـصـهـا غيـر تـلك اHـسـتـعـمـلة

rفي اجليش الوطني الشعبي
- �ـــقـــتـــضى اHـــرســـــوم رقـم 81-248 اHــؤرّخ فـي 20
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1401 اHــوافق 19 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1981
واHــتــضــمّن حــمـايــة الــبــذل الــعــسـكــريــة لــلــجـيـش الـوطــني

rميزةHالشعبي واحلفاظ على خصائصها ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 11-248 اHـؤرّخ
في 8 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اHــــوافق 10 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2011
واHتـضمّن إنشاء جلـنة وزارية مـشتركة دائـمة للـمصادقة
عـلى الـبـذل وخـصائـصـهـا غـيـر تلـك اHسـتـعـمـلـة في اجليش

rالوطني الشعبي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-322 اHؤرّخ
في 16 مــحــرّم عـام 1432 اHــوافق 22 ديــســمــبــر ســنــة 2010
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rلألسالك اخلاصة باألمن الوطني
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 3
أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1992 الــــذي يــــحـــدّد شــــروط ارتــــداء الـــزي
الـــرســــمي وتـــشــــكـــيـــلــــة و ـــيـــزات تــــزويـــد مـــوظــــفي األمن

rالبس والعتاد واألسلحةHالوطني با
- و�ــقــتــضـى اHــقــرر اHــؤرّخ في 26 رجب عــام 1429
اHـوافق 29 يــولـيــو ســنـة 2008 واHــتـضــمّن اHــصــادقــة عـلى
أغــراض األلــبـــســة اجلــديـــدة اHــدرجــة ضــمـن تــشــكـــيــلــة بــذل

rديرية العامة لألمن الوطنيHمستخدمي ا
- و�ــقــتــضـى اHــقــرر اHــؤرّخ في 26 رجب عــام 1429
اHـوافق 29 يـولـيـو سـنـة 2008 واHـتـضـمّن تـعـديل الـبـطـاقة
الـتقنـية ألغـراض األلبسـة ضمن تـشكـيلة بـذل مسـتخدمي

rديرية العامة لألمن الوطنيHا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يصـادق عـلى الـبـذل اجلـديـدة وأغراض
األلبـسـة Hسـتخـدمي األمن الـوطنيr الـتي حتـدد بطـاقاتـها
وأوصافها التقنية في اHالحق من  1 إلى 7 اHرفقة بأصـل

هذا اHقرر.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
2 :  : تــلــبس الــبــذل وأغــراض األلــبــســة اHــصـادق اHـاداHـادّة ة 
عـــــــلــــــيـــــــهــــــا فـي اHــــــادة األولـى أعـالهr حــــــصـــــــريــــــا مـن طــــــرف

مستخدمي األمن الوطني.
3 :  : يـــلـــغي هـــذا اHـــقــــرر كل األحـــكـــام الـــســـابـــقـــة اHــاداHــادّة ة 
اخملــالـفــةr ال سـيــمــا تـلك احملــتـواة فـي اHـقــرر اHـؤرّخ في 26
رجب عـام 1429 اHـوافق 29 يـولـيــو سـنـة 2008 واHــتـضـمّن
اHــصــادقــة عــلى أغــراض األلـــبــســة اجلــديــدة اHــدرجــة ضــمن
rـديرية الـعامـة لألمن الوطنيHتشكـيلة بـذل مسـتخدمي ا
واHــقـرر اHـؤرّخ في 26 رجب عـام 1429 اHـوافق 29 يــولـيـو
سـنـة 2008 واHـتـضـمّن تـعـديـل الـبـطـاقـة الـتـقـنـيـة ألغـراض
األلـبـسة ضـمن تـشـكـيلـة بـذل مـستـخـدمي اHـديريـة الـعـامة

لألمن الوطني.
اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـنــشــر هــذا اHـقــرر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــــزائــــــــر في 29 ربـــــــيـع األول عـــــــام 1438

اHوافـق 29 ديسمبر سنة 2016.
اللواء حاجي زرهونياللواء حاجي زرهوني

وزارة الصناعة واDناجموزارة الصناعة واDناجم
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 4 ذي الــقــعــدة عــام  ذي الــقــعــدة عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 7 غــشت غــشت
ســـنــــة ســـنــــة r 2016 يــــعـــد r يــــعـــدّل الــــقــــرار اHـــؤرل الــــقــــرار اHـــؤرّخ في خ في 11 ربــــيع ربــــيع
األول عـــــام األول عـــــام 1435 اHــــــوافق  اHــــــوافق 13 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2014
واHـتـضـمواHـتـضـمّن تــعـيـX أعـضـاء مـجــلس اإلدارة لـلـوكـالـةن تــعـيـX أعـضـاء مـجــلس اإلدارة لـلـوكـالـة

الوطنية لتطوير االستثمار.الوطنية لتطوير االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قـــــرار مــــؤرّخ في 4 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1437
اHــوافق 7  غــشت ســنـــة r 2016 تــعــدّل الـــقــائــمـــة االســمــيــة
ألعـــضـــاء مــــجـــلس اإلدارة لـــلـــوكــــالـــة الـــوطـــنـــيــــة لـــتـــطـــويـــر
االسـتـثـمــار احملـددة في الـقـرار اHـؤرّخ في 11 ربــيع األوّل
Xـتـضمّن تـعـيHـوافق 13 يـنـايـر سـنة 2014 واHعــام 1435 ا
أعـــضــــاء مـــجــــلس اإلدارة لـــلــــوكـــالــــة الـــوطــــنـــيــــة لـــتــــطـــويـــر

االستثمارr اHعدّلr كما يأتي :

r........................(بدون تغيير)........................"

- ســعـيـد عــكـوشr  ـثل وزيــر الـداخـلـيــة واجلـمـاعـات
rعضوا rاحمللية

-..................(الباقي بدون تغيير)..................".
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يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 11 من اHـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 03-451 اHــــؤرّخ في 7 شــــوال عــــام 1424
اHوافق أول ديـسمبـر سنة r2003 اHعـدّل واHتـمّم واHذكور
أعالهr يــهــدف هـــذا الــقــرار إلى حتــديـــد شــروط وكــيــفــيــات
اقـتنـاء اHواد شـبه الطـبيـة واHواد الـسامـة أو التي تـشكل
خـــطـــرا من نـــوع خــاص وحتـــتــوي عـــلى مـــواد ومـــنــتـــوجــات

كيميائية خطرةr من السوق الوطنية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــخــضع اقـــتــنــاء اHــواد اHـــذكــورة في اHــادة
األولى أعالهr من الــســـوق الــوطــنـــيــةr إلى رخــصـــة تــســلّم
من قــبل الـوالي اخملـتص إقــلـيـمـيـا بــعـد رأي مـصـالح األمن

واحلماية اHدنية.

XــــتــــعـــامــــلـــHال تـــطــــبق أحــــكــــام الـــفــــقــــرة أعاله عــــلى ا
اHعتمدين.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـودع طـلب الــرخـصـة اHــعـد وفـقـا لــلـنـمـوذج
الــوارد في اHــلــحق األول بــهــذا الــقــرارr مــقــابل وصل لــدى
مــــصـــالح اHــديـــريـــة اHــكـــلـــفــة بـــالــطـــاقـــة لــلـــواليـــة اخملــتـــصــة

إقليميا.

يـرفق طلـب الرخـصـة باسـتـمـارة معـلـومـات مطـابـقة
لــلــنـــمــوذج الــوارد فـي اHــلــحق الـــثــاني بــهـــذا الــقــرار وكـل

مستند يبرر النشاطات اHهنية.
ال يــعــد الــوصل اHـــذكــور في الــفـــقــرة األولى من هــذه

اHادة رخصة مسبقة.

rادة 2 أعالهHـذكـورة في اHـصـالح اHـادّة ة 4 :  : تـرسل اHـاداHا
الـطلـب إلى اHديـريـات الـوالئـيـة اخملتـصـة إقـلـيـميـا اHـكـلـفة
بالصحة و/أو التـجارة للدراسة التقنية خالل خمسة (5)

أيام عمل التي تلي تاريخ استالم الطلب.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : تـتـضـمن دراسـة الـطـلب من طـرف اHـصالح
اHــذكــورة في اHـادة 4 أعـاله في أجل ال يــتـعــدى خــمــسـة (5)
أيــام عـمـلr عـلى اخلـصــوص رقــابــة مـطـابـقــتـه بـالـنـسـبــة

Hـا يأتي :
- اHـعـلـومـات الــواردة في الـطـلب والــوثـائق اHـبـررة
لـلـنـشــاطــات اHــهـنـــيـة واسـتـمـــارة اHـعـلــومــات اHـذكـــورة

rادة 3 أعالهHفي ا
- النـشـاطات اHـهـنيـة أو ذات االسـتعـمال الـشـخصي
لـلطالب واحـتيـاجاته لـلمـواد شبه الطـبيـة واHواد الـسامة
أو الــتي تـشـكل خــطـرا من نــوع خـاص وحتـتــوي عـلى مـواد

ومنتوجات كيميائية خطرة.

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقـــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 27  جــــمــــادى األولى  جــــمــــادى األولى
يـــــحــــدّد  rيـــــحــــد r2016 ـــــوافق 7 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــةHـــــوافق  اHعــــــام عــــــام 1437 ا
شـــروط وكـــيـــفـــيــات اقـــتـــنـــاء اHـــواد شـــبه الـــطـــبـــيــةشـــروط وكـــيـــفـــيــات اقـــتـــنـــاء اHـــواد شـــبه الـــطـــبـــيــة
واHـــواد الــــســـامـــة أو الـــتـي تـــشـــكل خــــطـــرا من نـــوعواHـــواد الــــســـامـــة أو الـــتـي تـــشـــكل خــــطـــرا من نـــوع
خـاص وحتــتـوي عـلى مــواد ومـنـتـوجــات كـيـمــيـائـيـةخـاص وحتــتـوي عـلى مــواد ومـنـتـوجــات كـيـمــيـائـيـة

خطرةr من السوق الوطنية.خطرةr من السوق الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ نــــائـب وزيــــر الـــــدفــــاع الـــــوطـــــنيr رئـــــيس أركــــان
rاجليش الوطني الشعبي

rووزير الداخلية واجلماعات احمللية
rووزير الطاقة

rووزير التجارة
rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-317 اHـؤرّخ
في 10 ذي الــقــعـــدة عــام 1434 اHــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة
2013 الــــذي يـــحــــدد مــــهـــام نــــائب وزيــــر الـــدفــــاع الـــــوطـــني

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

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHـوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيـــــر الـــداخــــلــــيــــة واجلـــمــــاعـــات

rعدّلHا rاحمللـية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمــبــر ســنـــة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-451 اHؤرّخ
في 7 شـوّال عـام 1424 اHــوافق  أول ديــسـمــبـر ســنــة 2003
الــذي يــحـــدّد قــواعــد األمـن الــتي تــطـــبق عــلى الـــنــشــاطــات
اHـتصـلة بـاHـواد واHنـتوجـات الكـيمـيائـية اخلـطرة وأوعـية
rادة 11 منهHال سيما ا rتمّمHعدّل واHا rضغوطةHالغاز ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبر سنـة 2011
الــذي يـحــدد صالحــيـات وزيـــر الـصــحــة والـســكـان وإصالح

rستشفياتHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 15-302 اHؤرّخ
في 20 صــفـــر عـــام 1437 اHــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنـــة 2015

rالذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة
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اHــاداHــادّة ة 11 :  : تــرسل شــهــريــا قــائـــمــة مــفــصــلــة لــلــرخص
اHـمـنـوحـةr تـوضح عـلى اخلـصـوص طـبـيـعـة وكـمـيـات اHـواد

التي � رفعهاr من طرف :

- مــديـــــر الــصـــحــــــة و/ أو الـــتــجـــــــارة لــلــــواليــــــــة
rعنـيةHإلـى الـوزارة ا

- مدير الطاقـة للوالية إلى الوزارة اHكـلفة بالطاقة
وإلى مصالح األمن اخملتصة إقليميا.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : في حــالـة وقف الـنـشـاطr يُـعـلم اHـشـتـرون
احلــائــزون اHــواد شـــبــة الــطــبــيــة واHـــواد الــســامــة أو الــتي
تـــــشــــــكل خــــــطـــــرا من نــــــوع خـــــاص أو حتـــــتـــــوي عــــــلى مـــــواد
ومــنـــتــوجــات كــيــمـــيــائـــيــة خـــطــرةr فــورا الــســـلــطــــة الــتي

سلّمتهم الرخصـة.

حتدد الـسلـطـة اHذكـورة أعاله للـحائـزين الـتعـليـمات
الـتي يـجب اتـبــاعـهـاr فـيـمـا يــخص اآلجـال من أجل الـقـيـام

بعمليات التنازل.

وبـانــقـضــاء األجل اHـذكــور في الـفــقـرة أعالهr تــصـبح
اHـواد شـبه الـطبـيـة واHـواد الـسامـة أو الـتي تـشـكل خـطرا
من نوع خاص أو حتتوي عـلى مواد ومنتوجات كيميائية
خــطــرة غـــيــر اHــبـــيــعــة أو غـــيــر اHــتـــنــازل عــنـــهــاr مــوضــوع

تدابير حتفظية.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 27 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق 7 مارس سنة 2016.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـرسل الــطـلب بـعــد الـرأي الــتـقـنيr مــرفـقـا
rـادة 4 أعالهHـذكـورة في اHـصـالح اHبـاسـتـنـتــاجـات وآراء ا

إلى اHديرية اHكلفة بالطاقة للوالية اخملتصة إقليميا.
يـرسل الــطـلب إلى الــوالي من طــرف اHـديـر اHــكـلف
بـالـطــاقـة لـلـواليـة في أجـل ال يـتـعـدى خـمـسـة (5) أيـام عـمل

ابتداء من تاريخ استالمه.
يـــخــــطـــر الـــوالـي مـــصـــالح األمـن واحلـــمـــايــــة اHـــدنـــيـــة

اخملتصة إقليميا إلبداء الـرأي.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـرسل رأي اHصـالح اHـذكورة في الـفـقرة 3
مـن اHـــادة 6 أعـالهr إلى الـــوالـي في أجل ال يــــتـــعـــدى واحـــدا
وعشرين (21) يوم عمل التي تلي تاريخ استالم الطلب.

اHاداHادّة ة 8 :  : تُـبلّغ رخصة االقـتناء اHعـدة طبقا لـلنموذج
الـوارد في اHـلـحق الـثـالث بـهـذا الـقــرارr أو رفض الـطـلب
من قـــبل اHــصـــالح اHــذكـــورة في اHــادة 3 أعاله لـــلــمـــديــريــة
اHكلـفــة بـالطـاقــة لـلـواليــةr إلى اHعـنـي باألمــر في أجــل
ال يتعـدى خمـسة وثالثX (35) يوم عـمل ابتـداء من تاريخ

إيداع الطلب.
يكون رفض الطلب معلّال.

اHاداHادّة ة 9 :  : حتـدد صالحية رخـصة االقتـناء باثـني عشر
(12) شهراr ابتداء من تاريخ إمضائها.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـضع اHـتـعـامـل خـتـمه الـنـديّ عـلى رخـصـة
االقــتــنـــاء مــبــيـــنــا فــيــهـــا أن هــذه الــرخـــصــة � اســتـــهالكــهــا
وتـرتّب عـلـيـها تـسـلـيم اHـواد شـبه الـطبـيـة واHـواد الـسـامة
أو الــتي تـشـكل خــطـرا من نــوع خـاص وحتـتــوي عـلى مـواد

ومنتوجات كيميائية خطرة مذكورة فيها.
تــــرجـع الــــرخـــــصـــــة األصـــــلــــيـــــة مـع فــــاتـــــورة الـــــشــــراء
لــلــمـشــتــريr ويـحــتــفظ اHــتــعـامل بــنــســخـة مــنــهــاr ويـرسل
نـسخــة إلـى اHديـريــة اHـكـلـفــة بـالـطـاقــة لـلـواليــة ويـبـلّـغـها
إلى مــصـالح األمـن اخملـتــصــة إقـلــيـمــيــاr وكـذا إلـى مـديــريـة

الصحـة و/ أو التجـارة للواليـة.
في حالـة عدم تـلبيـة اHتعـامـل كال أو جزءا من كـمية
اHواد شـبه الـطبـيـة واHواد الـسـامة أو الـتي تـشكـل خـطرا
من نوع خاص أو حتتوي عـلى مواد ومنتوجات كيميائية
خطرة واردة في رخصـة االقتناء اخلاصة باHشتريr يضع
اHتعـامل ختمه الـنديّ على هذه الـرخصة بـالنسبـة للمواد

اHسلّمة فقط مع اإلشارة إلى الكمية التي � بيعها.
�ــكن اHــشــتــري اســتــعــمــال الــرخــصــة القــتــنــاء اHـواد

اHتبقية لدى متعاملX آخرين.

نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني
رئيس أركان اجليش الوطنيرئيس أركان اجليش الوطني

الشعبيالشعبي
الفريق أحمد ڤايد صالحالفريق أحمد ڤايد صالح

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير الطاقةوزير الطاقة
صالح خبريصالح خبري

وزير التجارةوزير التجارة

بختي بلعايببختي بلعايب

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف
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اHلحق األولاHلحق األول

طلب رخصة اقتناء مواد و/ أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنيةطلب رخصة اقتناء مواد و/ أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية

الـ (1).............................................................................................................................................................

الـمولود (ة) في...............................................................................................................................................

اجلنسية.........................................................................................................................................................

العنوان الشخصي...........................................................................................................................................

عنوان مكان استعمال و/أو تخزين اHواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرة موضوع الطلب..........................................

اHهنة أو النشاط اHمارس.................................................................................................................................

ألتمس رخصة القتناء من السوق الوطنية اHواد و/أو اHنتوجات الكيميائية اخلطرة اHبينة في القائمة اHرفقة طيه.

توجه هذه اHواد و/أو اHنتوجات

لـ (2)..............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

أنا اHمضي أدناهr أشهد بشرفي على صحة اHعلومات اHذكورة في هذا الطلب.

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

(اخلتم واإلمضاء)

(1) ذكر أسماء وألقاب أو العنوان االجتماعي لصاحب الطلب.

(2) ذكر األغراض التي توجه لها اHواد و/أو اHنتوجات موضوع الطلب.
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اHلحق الثانياHلحق الثاني

استمارة معلوماتاستمارة معلومات
أوال - تعريف صاحب الطلب :أوال - تعريف صاحب الطلب :

rش ذ ش و rش ذ م م rشـخـــص معنـــوي. (ش ذ أ r1 - الطبيـعـــة القـانونيـــة لصاحـــب الـطلـــب : شخـــص طـبيعـــي
rتبيان ما إذا كانت الشركة خاضعة للقانون اجلزائري أو األجنبي مع إرفاق نسخة من العقد القانوني r(...ش ت إلخ

2 - الـعـنــوان االجـتـمـاعي : الـرمــز والـتـسـمـيـة الــكـامـلـة واHـعــلـومـات اHـفـصـلــة (الـعـنـوانr هـاتف/فــاكس/تـلـكس/بـريـد
rإلكتروني) للمقر االجتماعي وكل وحدات صاحب الطلب على التراب الوطني

r3 - الـرأسمال االجتماعي
4 - مـــجــلـس اإلدارة و/أو اHــســـيـــرون : اإلداريـــون والــرئـــيس اHـــديـــر الـــعــام واHـــديـــر الـــعــام ومـــديـــرو الـــوحــدات و/أو

r(قر سكناهم باجلزائر واخلارج احتماالH األسماء واأللقاب مع العناوين الدقيقة) سيرونHا
5 - اHـسـتـخـدمـون اخلـاضـعـون لـلـتـأهـيل : (اHـكـلـفـون بـحـفظ و/أو اسـتـعـمـال اHـواد اخلـطـرة جـدا) األسـمـاء واأللـقـاب مع

rتتاليةHقر سكناهم ومراجع التأهيل اH العناوين الدقيقة
rاألجانب X6 - مراجع رخصة العمل أو العقد بالنسبة للمستخدم

7 - مـراجع االعـتـمـاد اخلـاصـة احملـتـمـلـةr غـيـر تـلك اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-451 اHـؤرّخ في 7
شـوّال عام 1424 اHـوافق  أول ديـسـمـبـر سـنـة 2003 الـذي يـحـدّد قـواعـد األمن الـتي تـطـبق عـلى الـنـشـاطـات اHـتـصـلـة بـاHواد
واHـنـتــوجـات الـكــيـمــيـائـيــة اخلـطــرة وأوعـيـة الــغـاز اHــضـغـوطــةr اHـعـدّل واHــتـمّم : تــواريخ احلـصــول عـلـيــهـا وانــقـضـاء أجــلـهـا

r(...وبالتجارة إلخ rوبالصحة rكلفة بالفالحةHالوزارات ا) والسلطات التي سلّمتها
8 - تـعـيـX (تـعـــريف) اHـؤسـســة أو اHـؤسـســات اHــسـتـغـلــة طـبـقـــا Hـدونــة اHـنـشـآت اHـصـنــفـة (كـمـا حــدد في اHـرســوم
الـتّـنـفــيذيّ رقـم 06-198 اHـؤرّخ في 4 جـمـادى األولى عـام 1427 اHـوافق 31 مايـو سـنـة 2006 الذي يـضـبط الـتنـظـيم اHـطبق

r(صنفة حلماية البيئةHؤسسات اHعلى ا
r9 - مرجـع السجـل التجـاري
10 - رقم التسجـيل اجلبـائي.

ثانيا - معلومات تتعلق بالنشاطات الصناعية :ثانيا - معلومات تتعلق بالنشاطات الصناعية :
r(لحقةHوالثانوية وا rاألساسية) 11 - مجاالت النشاطات

r(ا فيها تلك التي يحتمل أن تكون مقننة�) صنعةHواد اHا X12 - تعي

r(بنيHاجلزء غير ا rبنيHاجلزء ا) ؤسسةH13 - مساحة ا

r14 - نوعـية البنايات

rستعملةH15 - وصف موجز للطريقة أو الطرق ا

rستخدمةHا (قننةHا) نتوجات الكيميائية اخلطرةHواد واH16 - قائمة ا

Xتــقـنـيـ Xإلى إطـارات وإطــارات الـتـحــكم وعـمـال (تــبـريـر عـلـى وجـود مـسـتــخـدمـ Xمـقـســمـ XــسـتـخــدمـH17 - عـدد ا

r(نجزةHفي النشاطات ا Xمختص
18 - قدرة اإلنتاج (الشهرية والسنوية).

ثالثا - معلومات حول اHواد اHقننة احملازة :ثالثا - معلومات حول اHواد اHقننة احملازة :
19 - قائمة مفصلة للمنتوجات اHقننة احملازة مع حتديد بالنسبة لكـل منتوج :

r(وتقد® بطاقتها األمنية) تحدةHرقمها حسب مدونة منظمة األ¯ ا rتعيينها التقني -
rكميّتها السنوية القصوى -

r(اقتناء من اجلزائر rإنتاجها) منشؤها -
r(االستعمال أو البيع) وجهتها -

- مرجع سجلها اHنظم حملاسبة اHواد.
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رابعا - معلومات تتعلق بالنشاط التجاري اHق° :رابعا - معلومات تتعلق بالنشاط التجاري اHق° :
rقننةHنتوجات الكيميائية اH20 - احتماال مرجع السجـل التجاري اخلاص بالنشاط التجاري للمواد وا

rقننةHنتوجات اHواد واH21 - تاريخ بداية نشاطات  بيع ا

22 - مرجع سجـل الزبائن اHنظم.

خامسا - معلومات حول شروط احلفظ والتخزين :خامسا - معلومات حول شروط احلفظ والتخزين :
r23 - نوعية البنايات ونطاقها

rنافذ وتأمينهاH24 - وصف اخملارج وا

rنتوج بالنسبة لكـل مخزنH25 - مساحة وسعة ونوع ا

.(XؤهلHا XستخدمHبالنسبة لكـل مخزن : قائمة ا) 26 - التنظيم

سادسا - معلومات حول األمن الصناعي واألمن الداخلي للمؤسسة :سادسا - معلومات حول األمن الصناعي واألمن الداخلي للمؤسسة :
27 - احلماية احمليطية :

r(اخملارج rاالرتفاع rالنوع) السياج -
rوسائل اإلضاءة -

r(إن وجد) راقبة عن بعدHنظام ا -
r(إن وجد) نظام مكافحة التسلل -

rمستخدمو احلراسة الليلية والنهارية -
- األسلحة وكالب احلراسة (إن وجدت).

28 - نظام اإلنذار والتنبيه :

rجهاز اإلنذار -
- جهاز التنبيه (مع مصالح األمن).

29 - وسائل االتصال :

rهـاتف -
rفاكس -
- راديو.

30 - عتاد مكافحة احلريق :

rطفآتHقائمة ونوع ا -
r(إن وجد) كافحة احلريقH النظام اآللي -

r(سعتها) ياهHخزانات ا -
- وسائل أخـرى.

31 - حتديد محيط األمن :

rشماال -
rجنوبا -
rشرقا -
- غربا.

أنا اHمضي أسفلهr أصرح بشرفي أن اHعلومات اHصرح بها في هذه االستمارة صحيحة.

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

(ختم وإمضاء صاحب الطلب)
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(1) حدد الوالية.

(2) أذكر أسماء وألقاب أو عنوان الشركة لصاحب الرخصة.

(3) أذكر عنوان اHقر ومخزن/أو مخازن الوجهة.

(4) حدد عدد الصفحات (باحلروف واألرقام) ألجنحة القائمة.

(5) أشطب العبارات غير اHالئمة.

(6) عنوان السلطة اHسلّمة للرخصة.

تبليغ : تبليغ : بُلّغ بتاريخ........................................

من قبل .............................. (اخلتم واإلمضاء)

اHلحق الثالثاHلحق الثالث

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

والية(1)..........................................................................

مديرية الطاقة

رقم.....................................................

رخصة اقتناء مواد/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنيةرخصة اقتناء مواد/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية

يرخص لـ (2)...................................................................................................................................................

العنوان (3)....................................................................................................................................................

اHهنة أو النشاط اHمارس.................................................................................................................................

يـرخص باقتـناء من الـسوق الوطـنيـة اHواد و/أو اHنـتوجـات الكيـميـائية اخلـطرة اHـبيّنـة في القـائمة اHـرفقـة طيهr والتي
حتتوي على (4) .................... جناح (أجنحة).

حتدد مدة صالحية هذه الرخصة باثني عشر (12) شهرا.

نظام اHواكبة (5) :                               مصالح األمن                              شركة حراسة ونقـل اHواد احلساسة

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

الـ (6)....................

(اخلتم واإلمضاء)
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رخصة رقم .................... مؤرخة في ....................                          جناح رقم .................. (1) / .................... (2)

(ختم السلطة اHانحة)

قائمة اHواد و/أو اHنتوجات الكيميائية اخلطرة موضوع الرخصةقائمة اHواد و/أو اHنتوجات الكيميائية اخلطرة موضوع الرخصة

الكمية اإلجماليةالكمية اإلجماليةالتعيX التقني وكل التعيينات األخرىالتعيX التقني وكل التعيينات األخرىرقم م.أ.مرقم م.أ.م

r(1) أذكر رقم صفحة القائمة

(2) أذكر العدد اإلجمالي لصفحات القائمة.



اDطبعة الرسمياDطبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات]5 بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات]5 بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 21 شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 26 يـــولـــيـــو يـــولـــيـــو
مـــحــرّم r2016 يـــعـــدr يـــعـــدّل الـــقــــرار اHـــؤرل الـــقــــرار اHـــؤرّخ في خ في 21 مـــحــر  ســـنــة ســـنــة 
عــــــــام عــــــــام 1435 اHــــــوافق  اHــــــوافق 25 نـــــــوفـــــــمـــــــبـــــــر ســـــــنــــــة  نـــــــوفـــــــمـــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2013
واHــتــضــمواHــتــضــمّن تــعـيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة اHــتـحفن تــعـيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة اHــتـحف

اجلهوي للمجاهد لبسكـرة.اجلهوي للمجاهد لبسكـرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قــــــــــرار مـــــــــؤرّخ في 21 شـــــــــوّال عــــــــــام 1437
اHوافق 26  يولـيو سنة r2016 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 21
محرّم عام 1435 اHوافق 25 نوفمبر سنة 2013 واHتضمّن
تــعـيــX أعــضـاء مــجـلـس إدارة اHـتــحف اجلــهـوي لــلــمـجــاهـد

لبسكرةr كما يأتي :
"........................(بدون تغيير).........................

السيدة والسادة :
rرئيسا rثل وزير اجملاهدين  rرابح زوقاري -

-........................(بدون تغيير).........................
- نــــــور الـــــديـن حـــــمـالويr  ـــــثـل وزيـــــر الـــــداخــــــلـــــيـــــة

rواجلماعات احمللية
rاليةHثل وزير ا  rعثمان بن دراجي -

-........................(بدون تغيير).........................
rثل وزير الثقافة  rحاج مسحوب -

rثل وزير االتصال  rعبد احلق فكرون -
-..................(الباقي بدون تغيير)..................".

وزارة الشؤون الدينيةوزارة الشؤون الدينية واألوقـافواألوقـاف
قـــــرار وزاري مـــشـــتـــــرك مـــؤرقـــــرار وزاري مـــشـــتـــــرك مـــؤرّخ في خ في 23  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1438
اHـوافق اHـوافق 23  نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــشــاءن إنــشــاء
فرع للمركز الثقافي اإلسالمي في كـل من واليتيفرع للمركز الثقافي اإلسالمي في كـل من واليتي

تيسمسيلت وورقلة.تيسمسيلت وورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rووزير الشؤون الدينية واألوقاف
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

وزير الشؤون الدينية واألوقافوزير الشؤون الدينية واألوقاف
محمد عيسىمحمد عيسى

وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 89-99 اHـؤرّخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1989

rالذي يحدّد صالحيات وزير الشؤون الدينية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-316 اHؤرّخ
في 28 رجـب عـــام 1422 اHــــوافق 16 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2001
واHـتـضـمّن إحـداث مـركـز ثـقـافي إسالمي وحتـديـد قـانـونه

rادّة 4 منـهHال سيّما ا rاألساسي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-411 اHؤرّخ
في 26 ذي احلـجّة عام 1429 اHوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلّـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

rواألوقــاف
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 30 صــفــر عـام 1423 اHــوافق 13 مـايــو ســنـة 2002 الـذي
rركز الثقافي اإلسالميHيحدّد التنظيم اإلداري لفروع ا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 01-316 اHــــؤرّخ في 28 رجـب عـــام 1422
اHـوافق 16 أكـتـوبـر سـنة 2001 واHـذكـور أعالهr يـهـدف هذا
القرار إلى إنشـاء فرع للمركز الثقافي اإلسالمي في كـل

من واليتي تيسمسيلت وورقلة.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 23

نوفمبر سنة 2016.


