
العدد العدد 37
السالسّنة الثالثة واألربعوننة الثالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحـد األحـد 8  جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1427 هـ هـ
اIوافق اIوافق 4 يونيو سنة  يونيو سنة 2006 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مـرســوم رئـاسي رقم 06 - 199  مـؤرّخ في 4 جـمــادى األولى عـام 1427 اIـوافق 31  مــايـو ســنـة r  2006 يــتــضــمن مــنح وسـام
بدرجة "عهيد" من مصف االستحقاق الوطني...............................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 06 - 200  مؤرّخ في 7 جمـادى األولى عام 1427 اIوافق 3  يونـيو سنة r  2006 يتضـمن حتويل اعتماد
إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية..............................................................................................

Xيـتضـمن إحـداث بـاب r 2006 ـوافق 3  يـونـيـو سـنةIمـرسـوم رئـاسي رقم 06 - 201  مـؤرّخ في 7 جـمـادى األولـى عام 1427 ا
وحتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة............................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 06 - 202  مـؤرّخ في 7 جـمــادى األولى عـام 1427 اIـوافق 3  يــونـيـو سـنـة r 2006 يــتـضـمن إحـداث بـاب
وحتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة.......................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 06 - 203  مؤرّخ في 7 جمـادى األولى عام 1427 اIوافق 3  يـونـيو سـنة r 2006 يـتضـمن حتويل اعـتماد
إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.............................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 06 - 197  مؤرّخ في 4 جمـادى األولى عام 1427 اIوافق 31  مايـو سنة r 2006  يحــدّد شـروط إرسـال
اIركز الـوطنــي للـسـجــل التجـاري اIعـلومـات اIـتعلـقـة بـعملـيــات قـيـد السجالت التجارية وتـعديلــهـا وشطبهــا
إلــى اإلدارات واIؤسسـات والهيئات اIعنية وكيفيات ذلك............................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 06 - 198  مؤرّخ في 4 جمادى األولى عام 1427 اIوافق 31  مايو سنة r 2006  يضبط التنظيم اIطبق
على اIؤسسات اIصنّفة حلماية البيئة.........................................................................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
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باIديرية العامة للوظيفة العمومية..........................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 5 جـمــادى األولى عـام 1427 اIــوافق أوّل يـونــيـو ســنـة r2006 يـتـضــمّـن الـتّــعـيـX بــعـنـوان وزارة
الشؤون اخلارجية...................................................................................................................................
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- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرّخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1426 اIـــــوافق  31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2005

r2006 الية لسنةIتضمن قانون اIوا

- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم الـــرئــاسـي اIــؤرّخ في 25 ذي
احلـجة عام 1426 اIوافق 25  ينـاير سـنة 2006  واIـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشـتـركـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب  قـانـون اIـالـية

r2006 لسنة

- و�ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقـم 06-24 اIـؤرّخ
في 25 ذي احلــجـة عـام 1426 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة 2006
rــتـضـمن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر الـدولـةIوا
وزيـر الـشـؤون اخلـارجـيـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـير �ـوجب

r2006 الية لسنةIقانون ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــــغــى من مــيـزانــيــة ســــــنـة 2006
اعتـمـاد قـدره ثـالثــون مـلــيــون ديـنــار (30.000.000 دج)
مـقيّــد في ميـزانيـة التـكاليف اIشتـركة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يـــــــخــــــــصـص Iـــــــيــــــزانــــــيـــــــــة ســــــنــــــــة 2006
اعـــــــتــــــــــمـــــــــاد قــــــــــدره ثــــالثـــــــــون مــــــــلــــــــيــــــــون ديــــــــنــــــــار
(30.000.000 دج)  يـــقــيّـــــد فـي مـيـزانـيــة تـسـيـيـر  وزارة
الــشــؤون اخلـــارجــيــة وفـــي الــبـــاب رقــم 37-21 "اIـــصــالح
اIـوجـودة في اخلـارج - الـعــمل الـدبـلـومـاسي - اIـصـاريف

اخملتلفة".

اIـاداIـادّة ة 3 : يكلّــف وزيــر اIالية ووزيـر الدولةr وزير
الــشــؤون اخلــارجـيــةr كــل فــيــمــــا يــخـصـــهr بـتــنــفــيــــذ هـذا
اIرسوم الّذي ينشــــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1427
اIوافق 3 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئاسي رقم رسوم رئاسي رقم 06 -  - 199  مؤر  مؤرّخ في خ في 4 جمادى األولى جمادى األولى
عام عام 1427 اIوافق  اIوافق 31  مايو سنة مايو سنة r 2006 يتضمن منح r يتضمن منح
وسوســــــــــام بام بــــــــدرجدرجــــــــــة "عة "عــــــــهــــــــــيــــــــد" مد" مـن من مــــــــصـف االسف االســــــــتــــــــــحــــــــقــــــــاقاق

الوطني.الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عـلى الــدسـتــورr السـيــمـا اIــادتـان 77 (6 و10)

rو125 ( الفقرة األولى ) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 02 اIــؤرّخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اIــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984
واIــتـضــمن إنـشــاء مـصف االســتـحــقـاق الــوطـنيr الســيـمـا

rادتان 7 و8 (الفقرة 2) منهIا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 87 اIــــؤرّخ في 19
رجب عـام 1404 اIـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واIــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهr اIعدّل

rتمّمIوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : �ـنح وسام بـدرجة "عـهيـد" من مصف
االستحـقاق الـوطني لـلسـيد بـان كي مونr وزيـر الشؤون

اخلارجية والتجارة اخلارجية جلمهورية كوريا.

اIاداIادّة ة 2 :  : يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرسـميــة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 4 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم رسوم رئاسي رقم 06 -  - 200  مؤر  مؤرّخ في خ في 7 جمادى األولى جمادى األولى
عــــام ام 1427 اI اIــــوافق وافق 3  يــــونونــــــيــــــو سو ســــــنــــة ة r 2006 ي r يــــــتــــــضــــمنمن
حتويل اعحتويل اعـتمتمـاد إلى مياد إلى ميـزانيزانيـة تسة تسـييييـر وزارة الشؤونر وزارة الشؤون

اخلارجية.اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية
r اليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 6-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1427 هـ هـ

4 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2006  م م

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIــــــاداIــــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــحــــــدث فــي جـــــــدول مــــــيـــــزانـــــيــــــة
تــســيــيـــر وزارة الــتــهــيــئـــة الــعــمــرانــيـــة والــبــيــئـــة بــابـان

يـرقمـان ويعنونـان كما يأتي :
- الــبــاب رقم 37-05 " اإلدارة اIــركــزيــة - الــنــفــقـات

r"ي للبيئةIتعلقة بإحياء اليوم العاIا
- الــبــاب رقم 37-06 " اإلدارة اIــركــزيــة - الــنــفــقـات

اIتعلقة بإحياء السنة الدولية للصحاري والتصحر".

اIـــــاداIـــــادّة ة 2 : :  يـــــلــــــــغــى مـن مـــــيــــزانـــــيــــــة ســـــــــنــــة 2006
اعــــتــــمــــــاد قـــــــدره ثالثـــمــــائــــة وعـــشــــرون مـــلــــيـــون ديــــنـــار
(320.000.000 دج) مـــــقــــيّـــــــد في مـــــيــــزانـــــيــــــة الــــتـــــكــــالـــــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمّع".

اIــــــاداIــــــادّة 3 : :  يـــــــخــــــــصـص Iـــــــيــــــزانــــــيـــــــــة ســــــنــــــــة 2006
اعــــتــــــمــــــاد قــــــدره ثالثـــمــائـــة وعـــشـــرون مــلـــيـــون ديـــنــار
(320.000.000 دج)  يـــقـيّــــد فـي مـيزانـيـة تسـيير  وزارة
الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيـة والــبـيـئـة وفــي األبـواب اIـبـيـنـة في

اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـــاداIـــادّة ة 4 : يــكــلّــف وزيــــر اIــالــيـــة  ووزيــر الــتـــهــيــئــة
الـعـمـرانــيـة والـبـيـئـةr كــل فــيـمـــا يـخـصــهr بــتـنـفـيـــذ هـذا
اIرسوم الذي ينشــــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1427
اIوافق 3 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئاسي رقم رسوم رئاسي رقم 06 -  - 201  مؤر  مؤرّخ في خ في 7 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــام ام 1427 اI اIــــوافق وافق 3  يــــونونــــــيــــــو سو ســــــنــــة ة r 2006 ي r يــــــتــــــضــــمنمن
إحإحـداث بداث بـابX وحتابX وحتـويل اعويل اعـتـمـاد إلى ماد إلى مـيـزانيزانيـة تة تـسـيـيرير

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّــمـــا اIــادّتــان 77 - 6
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ــقــتــضى الــقــانـون رقم 05-16 اIـؤرّخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1426 اIـــــوافق 31  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2005

r2006 الية لسنةIتضمن قانون اIوا

- و�ـــقـــتــضـى اIــرســـوم الـــرئــاسـي اIــؤرّخ في 25 ذي
احلـجة عام 1426 اIوافق 25  ينـاير سـنة 2006  واIـتضمن
توزيع االعتمادات اخملصصة Iيزانية التكاليف اIشتركة
r2006 الية لسنةIمن ميزانية التسيير �وجب  قانون ا

- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقـم 06-35 اIـؤرّخ
في 25 ذي احلــجـة عـام 1426 اIـوافق 25  يــنـايــر ســنـة 2006
واIـتـضـمن تـوزيع االعـتـمـادات اخملصـصـة لـوزيـر الـتـهـيـئة
العمرانية والـبيئة من ميزانية الـتسيير �وجب  قانون

r2006 الية لسنةIا

اجلدول اIلحــقاجلدول اIلحــق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

 01 -  34

 03 -  34

90 -  34

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح
اإلدارة اIركزية - تسديد النفقات.......................................
اإلدارة اIركزية - اللوازم..................................................
اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات...................................

مجموع القسم الرابع

3.500.000

1.000.000

500.000
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8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1427 هـ هـ

4 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2006  م  م

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
rـركـزيةIـصـالح اIالـفـرع اجلزئي األول - ا rوزارة الـثقـافـة

باب رقمه 34-92 وعنوانه "اإلدارة اIركزية - اإليجار".

اIـــــاداIـــــادّة ة 2 : :  يـــــلــــــــغــى مـن مـــــيــــزانـــــيــــــة ســـــــــنــــة 2006
اعـتــمـــاد قــــدره خـمـسة وسـبـعـون مـلـيــونـا ومـائـتــا ألـف
ديـنـــار (75.200.000 دج) مـقـيّـــد في مـيـزانـيــة الـتـكـالـيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمّع".

اIــــــاداIــــــادّة 3 : :  يـــــــخــــــــصـص Iـــــــيــــــزانــــــيـــــــــة ســــــنــــــــة 2006
اعـتـــمـــاد قـــدره خـمسـة وسبعون مليـونا ومائتــا ألـف
ديـنــار (75.200.000 دج)  يـــقــيّـــــد فـي مــيـزانـيــة تـسـيـيـر
وزارة الـثـقـافـة وفــي األبـواب اIـبـيـنـة في اجلـدول اIـلحق

بهذا اIرسوم.

rــالــيــة  ووزيــرة الــثــقــافـةI4 : يـكــلّـــف وزيــر ا اIــاداIــادّة ة 
كــل فـيمـــا يـخـصــهr بتـنـفـيــذ هـذا اIـرسـوم الذي يـنـشـــر
في اجلــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّــــــة لــــلــــجـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائــــريّـــــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1427
اIوافق 3 يونيو سنة 2006.

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

مـرسوم رئاسي رقم رسوم رئاسي رقم 06 -  - 202  مؤر  مؤرّخ في خ في 7 جمادى األولى جمادى األولى
عــــام ام 1427 اI اIــــوافق وافق 3  يــــونونــــــيــــــو سو ســــــنــــة ة r 2006 ي r يــــــتــــــضــــمنمن
إحإحــــداث بداث بـاب وحتاب وحتـويل اعويل اعــــتـمـاد إلى ماد إلى مــــيـزانزانـيـة تة تــــسـيـيـر

وزارة الثقافة.وزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اIـــادّتــان 77- 6
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرّخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1426 اIـــــوافق  31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2005

r2006 الية لسنةIتضمن قانون اIوا
- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم الـــرئــاسـي اIــؤرّخ في 25 ذي
احلـجة عام 1426 اIوافق 25  ينـاير سـنة 2006  واIـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشـتـركـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب  قـانـون اIـالـية

r2006 لسنة
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقـم 06-41 اIـؤرّخ
في 25 ذي احلــجـة عـام 1426 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة 2006
واIـــتضمن توزيع االعـتمادات اخملصـصة لوزيرة الـثقافة
r2006 الية لسنةIمن ميزانية التسيير �وجب  قانون ا

اجلدول اIلحــق (تابع)اجلدول اIلحــق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

 03 -  37

 04 -  37

05 -  37

06 -  37

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اIركزية - اIؤتمرات واIلتقيات...............................
اإلدارة اIركزية - عمل التوعية..........................................
اإلدارة اIـــركــزيــة - الــنــفــقــات اIــتــعــلــقــة بــإحــيــاء الــيــوم الــعــاIي
للبيئة.........................................................................
اإلدارة اIـركــزيـة - الــنـفــقـات اIــتـعـلــقـة بــإحـيــاء الـســنـة الــدولـيـة
للصحاري والتصحر.....................................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة

10.000.000

35.000.000

150.000.000

120.000.000

315.000.000

320.000.000

320.000.000

320.000.000

320.000.000
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- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم الـــرئــاسـي اIــؤرّخ في 25 ذي
احلـجة عام 1426 اIوافق 25  ينـاير سـنة 2006  واIـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشـتـركـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب  قـانـون اIـالـية

r2006 لسنة

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقـم 06-53 اIـؤرّخ
في 25 ذي احلــجـة عـام 1426 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة 2006
واIـتـضمـن توزيع االعـتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـشـباب
والريـاضـة من مـيزانـيـة الـتـسيـيـر �ـوجب  قانـون اIـالـية

r2006 لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــــغــى من مــيـزانــيــة ســــــنـة 2006
اعـتـمــاد قـــدره سبـعمائة وواحـد وخمسون مـليون دينار

مـرسوم رئاسي رقم رسوم رئاسي رقم 06 -  - 203  مؤر  مؤرّخ في خ في 7 جمادى األولى جمادى األولى
عــــام ام 1427 اI اIــــوافق وافق 3  يــــونونــــــيــــــو سو ســــــنــــة ة r 2006 ي r يــــــتــــــضــــمنمن
حتويل اعتحتويل اعتـماد إلى مماد إلى مـيزانيزانـية تية تـسيسيـير وزارة الير وزارة الـشبابشباب

والرياضة.والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية
-  بـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اIادّتان 77- 6 و125

r( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرّخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1426 اIـــــوافق  31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2005

r2006 الية لسنةIتضمن قانون اIوا

اجلدول اIلحــقاجلدول اIلحــق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

 92 -  34

 01 -  37

04 -  37

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
الفرع الفرع األولاألول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع الفرع اجلزئي األولاجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان العنوان الثالثالثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم القسم الرابعالرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح
اإلدارة اIركزية - اإليجار..................................................

مجموع القسم الرابع
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اIركزية - اIؤتمرات واIلتقيات...............................
اإلدارة اIــــــركــــــزيـــــــة - تــــــنــــــظــــــيـم الــــــتـــــــظــــــاهــــــرات الــــــثـــــــقــــــافــــــيــــــة
والسينماتوغرافية.......................................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة

1.200.000

1.200.000

42.000.000

32.000.000

74.000.000

75.200.000

75.200.000

75.200.000

75.200.000
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-68 اIـؤرّخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اIــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واIــتــضــمن الــقــانــون األســـاسي اخلــاص بــاIــركــز الــوطــني

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

rتمّمIعدل واIا rالوطني للسجل التجاري
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-41 اIـؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واIــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــسّــجل الــتــجــاريr اIــعـدل

rتمّمIوا
يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولـى :ة األولـى :  تطبيقا ألحكام اIادّة 42 من القانون
رقم 04 -08 اIــــؤرّخ في 27 جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــــام 1425
اIـوافق 14 غــشت  سـنـة 2004 واIـذكـــور أعالهr يـحـدّد هـذا
اIــــرســــــوم شــــــروط إرســــال  اIــــركــــز الــــوطــــني لــــلــــسّــــجل
الـتـجــاري اIـعـلــومـات اIـتــعـلـقـة بــعـمـلــيـات قـيــد الـسـجالت
الـتـجـاريـة وتـعـديـلـهـا وشـطـبـهـا إلى اإلدارات واIـؤسـسـات

والهيئات اIعنية وكيفيات ذلك.
اIــاداIــادّة ة 2  :   :  يـلــزم اIـركـز الــوطـني لــلـسـجل الــتـجـاري

بإرسال اIعلومات اIذكورة في اIادّة األولى أعاله إلى :
rديرية  العامة للضرائبIا -

- اIــديــريــة الــعــامـــة لــلــصــنــدوق الــوطـــني لــلــضــمــان
 rاالجتماعي  لغير األجراء

- اIديرية العامة للديوان الوطني لإلحصائيات.

اIـاداIـادّة ة 3  : يقــوم اIركــز الوطـنـي للـسجــل الـتجاري
أيــضــا بــإرســـال اIــعـــلــومـــات اIــذكـــورة فــي اIـــادة األولى
أعاله إلى اإلدارات واIــؤسـســات والــهـيــئــات الــتي يـهــمــهـا
األمــــر والــــتي مـن شـــأنــــهــــا أن تــــوضح الــــســــيــــاســـات الــــتي

تنتهجها.
اIـاداIـادّة ة 4 : :  تـرسل اIـعـلـومـات اIـتـعلـقـة بـعـمـلـيـات قـيد
الــســجالت الــتــجــاريــة وتــعــديــلــهــا وشــطـبــهــا إلى اإلدارات
واIؤسـسات والهـيئـات اIعنـية اIذكـورة في اIادتX 2 و3

(751.000.000 دج) مـــــقــــيّـــــــد في مـــــيــــزانـــــيــــــة الــــتـــــكــــالـــــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمّع".

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يـــــــخــــــــصـص Iـــــــيــــــزانــــــيـــــــــة ســــــنــــــــة 2006
اعــتــــمـــاد قــــدره سـبـعمـائـة وواحـد وخــمـســون مـلـيــون
ديـنــار (751.000.000 دج)  يـــقـيّــــد فـي مـيزانـيـة تسـيير
وزارة الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة وفــي الــــبـــــاب رقــم 10-37
"نـفقـات تـسـيـير جلـنـة تـنظـيم األلـعـاب الـعـربيـة اIـدرسـية

السادسة عشرة".
اIـــاداIـــادّة ة 3 : يـــكــلّـــف وزيـــر اIـــالــيـــة  ووزيـــر الــشـــبــاب
والــريــاضـةr كــل فــيـمــــا يـخــصــهr بــتـنــفـيــــذ هـذا اIــرسـوم
الـــذي يـــنـــشـــــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1427
اIوافق 3 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم توم تــــــــنــــــفــــــــيــــــذي رقم ذي رقم 06 -  - 197  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 4 ج جــــــمــــــادىادى
r r 2006 ــــــــــوافق وافق 31  مــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ةIا Iاألولى األولى عــــــــــام ام 1427 ا
يـحـحــدّد شـد شــروط إرسـروط إرســال اIال اIــــركركـز الـز الــوطوطـنــي لنــي لـلـسـســجــلجــل
الالـتـجـجــاري اIاري اIـعـعــلـومـومــات اIات اIـتــــعـلـلــقـقــة بـة بــعـمـلـلــيـيــات قـات قــيـيــد
الالــــســــجالت الجالت الــــتـجــــارياريـة وتة وتــــعــــديديـلــلــــــهـهـــــا وشا وشـطــــبــــهــهـــا إلــىا إلــى
اإلدارات واIؤساإلدارات واIؤسـسـات والهسـات والهـيئيئـات اIعنات اIعنـية وكيية وكيـفياتفيات

ذلك.ذلك.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة
rبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr الســـيــــمـــا اIـــادّتـــان 85 -4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اIــــؤرّخ في 27
مــحــرّم عــام 1411 اIــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rتمّمIعدل واIا rبالسجل التجاري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-18 اIــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واIـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اIـــؤســـســات

rتوسطةIالصغيرة وا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 -08 اIــــؤرّخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1425 اIــوافق 14 غــشت  ســنـة 2004
واIتـعـلق بـشـروط �ـارسة األنـشـطـة الـتجـاريـة r ال سـيّـما

rادّة  42 منهIا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اIــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل  سـنـة 1990 واIــتـعـلق

 rتمّمIا rبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-10 اIــــؤرّخ في 11
ربــــيع الــــثّــــانـي عـــام 1422 اIــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

 rناجمIتضمن قانون اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرّخ في 19
جـــمــــادى األولــى عــــام 1424 اIــوافــق 19  يــولـــــيـــو ســـنــــة
2003 واIـــتـــعـــلّق بـــحـــمـــايـــة الـــبــــيـــئـــة في إطـــار الـــتّـــنـــمـــيـــة

rستدامةIا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اIـؤرّخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اIوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واIـتعلق
بالوقاية من اخملـاطر الكبرى و تسيير الكوارث في إطار

rستدامةIالتّنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرّخ في 19
ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتعلق باحملروقاتIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 98-339 اIؤرّخ
في 13 رجب عـــام 1419 اIـوافــق 3 نـوفــمــبـــر ســنــة 1998
الذي يضـبط التنـظيم الـذي يطبق عـلى اIنـشآت اIصـنّفة

 rو يحدّد قائمتها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 99-253 اIؤرّخ
في 28 رجـب عـــام 1420 اIــــوافق 7  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1999
واIــتــضــمن تــشــكـــيــلــة جلــنــة حــراســة و مــراقــبــة اIــنــشــآت

rصنّفة وتنظيمها وسيرهاIا
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 282-01
اIــؤرّخ في 6 رجب عــام 1422 اIــوافق 24 ســبــتــمــبــر ســنـة
2001 واIـتــضــمن صالحــيــات الـوكــالــة الـوطــنــيــة لـتــطــويـر

rتمّمIعدّل و اIا rاالستثمار وتنظيمها وسيرها
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى : ة األولى :  تـــطــبــيــقــــا ألحــكــام اIــواد 19 و23 و24
من الــقــانــون رقــم 03 -10 اIــــؤرّخ في 19 جــمــادى األولى
rـــذكــور أعالهIــوافق 19 يــولـــيــو ســـنــة 2003 واIعــام 1424 ا
يــضـبـط هـذا اIــرســوم الــتّـنــظــيم اIــطـبق عــلى اIــؤسّــسـات
اIـصنّفـة حلمـاية البـيئـةr السيّـما نظـامي رخصـة استغالل

أعالهr خـــمــســـة عــشــر (15) يـــومــا عـــلى األكـــثــر بـــعــد نـــهــايــة
الشـهـر اIـعني ويـتم ذلك بـكل وسـيلـة مالئـمـةr �ا في ذلك

الدعائم اIغناطيسية أو أية وسيلة أخرى.

اIــاداIــادّة ة 5 :   :  يــجب أن تــبـــرز اIــعــلــومــات اIــذكــورة في
اIادة األولى أعالهr السيما ما يأتي :

- االسـم والــلــقب أو األلـــقــاب والــعــنـــوان أو تــســمــيــة
rالشركة

- الــوضـــعـــيـــة الـــقـــانــونـــيـــة لـــلـــشـــخص الـــطـــبــيـــعي أو
rعنويIا

- عـنــوان مـكـان مـزاولـة الـنــشـاط أو اإلقـامـة أو مـقـر
rالشركة

rال بالنسبة للشركات التجاريةIرأس ا -
- أسـمـاء وألـقـاب األعـضاء الـشـركـاءr أعـضـاء مـجلس

rراقبةIاإلدارة أو مجلس ا
rسيرIجنسية التاجر أو ا -

rسيرIتاريخ ومكان ميالد التاجر أو ا -
rقطاع النشاط -

- رمــز أو رمــوز ومــضــمــون أو مــضــامــX األنــشــطــة
rمارسةIا

- رقـم وتـــاريـخ الـــقـــيــــد أو تـــواريخ تــــعـــديل الــــســـجل
التجاري أو شطبه.

 اIاداIادّة ة 6 :   :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

 حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 4 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم توم تــــــــنــــــفــــــــيــــــذي رقم ذي رقم 06 -  - 198  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 4 ج جــــــمــــــادىادى
r r 2006 ــــــــــوافق وافق 31  مــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ةIا Iاألولى األولى عــــــــــام ام 1427 ا
يضيضـبط البط الـتـنـظـيم اIيم اIـطـبق علبق علـى اIؤسى اIؤسـسـات اIات اIـصـنّـفةفة

حلماية البيئة.حلماية البيئة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

 rوالبيئة
- وبـناء على الـدّستـورr السيّمـا اIادّتان 85-4 و 125

r(الفقرة 2) منه 
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اIــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل  سـنـة 1990 واIــتـعـلق

 rتمّمIا rبالبلدية
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على البيئة والـتكفل بهاr وثيقة  إدارية تثبت أن اIنشأة
اIـصــنّـفــة اIـعـنــيـة تــطـابق األحـكـــام و الـشـــروط اIـتـعــلــقــة
بـــحــمــايــــة و صــحــة وأمن الـــبــيــئــة اIـــنــصــوص عــلـــيــهــا في
الـتـشريع والـتـنـظـيم اIـعـمـول بـهمـاr السـيّـمـا أحـكـــام هــذا
اIـــــرســــــوم. وبــــهــــــذه الـــــصــــفــــــةr ال حتــــد وال حتـل مــــحل أي
رخــصـــة من الـــرخص الـــقـــطـــاعــيـــة اIـــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في

التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIاداIادّة  ة  5 : :  يسبق كل طـلب رخصة استـغالل مؤسسة
مـصنـفـة حـسب احلـالة و طـبـقـا لـقــائـمـة اIـنـشآت اIـصـنّـفة

ما يأتي :
- دراســـة أو مــوجـــز الـــتّــأثـــيـــر عــلى الـــبـــيــئـــة يـــعــدان
ويـصــادق عـلــيــهـمــاr حـسب الــشـروط احملــدّدة في الــتـنــظـيم

rعمول بهIا
- دراسة خـطر تـعد ويصـادق عليـهاr حـسب الشروط

rرسومIاحملدّدة في هذا ا
- حتـقـيق عــمـومي يــتمّ طـبــقـا لـلــكـيـفــيـات احملـدّدة في

التّنظيم اIعمول به. 
القسم الثالقسم الثّانياني

ملف ملف طلب رخصة استغالل اIؤسطلب رخصة استغالل اIؤسّسة اIصنسة اIصنّفةفة

اIـاداIـادّة ة 6 : : تـمـنح رخـصـة اسـتـغالل اIـؤسّـسـة اIـصـنّـفة
إثر اإلجراء اIتضمّن اIراحل اآلتية :

اIرحلة األولية إليداع الطلب : اIرحلة األولية إليداع الطلب : 
- إيــــداع الـــطّـــلب مــــرفـــقـــا بـــالــــوثـــائق اIـــطــــلـــوبـــة في
الـتّــشـريع و الــتّـنـظــيم اIـعــمـول بــهـمــا حـسـب الــكـيــفـيـــات

 rادّة 8 أدناهIاحملــدّدة في أحكام ا
- دراســـة أولــيــة Iـــلف طــلـب رخــصــة االســـتــغالل من

طرف اللّجنة.
فـي حـــالــة االســـتـــثـــمـــارات اجلـــديـــدة يــجـب أن تـــكــون
عـناصر تقـييم اIشروع مـوضوع تشاور فـيما بX إدارات
البيئة و الصّناعة واIساهمات و ترقية االستثمارات. 

- مـنـح مـقــرر بــاIـوافــقــة اIــسـبــقــة إلنــشـاء اIــؤسّــسـة
اIـصـنّــفـة و الــصّـادر عـلى أســاس دراسـة مـلـف الـطّـلب في
أجل ال يــتـــعــدى ثالثــة (3) أشـــهــر ابـــتــداء من تـــاريخ إيــداع

ملف الطّلب.
اIرحلة الناIرحلة النّهائية لتسليم الرهائية لتسليم الرّخصة :خصة :

- زيـارة الـلّجـنـة لـلمـوقع بـعد إتـمـام إجناز اIـؤسّـسة
اIـصنّـفة بـغـرض التّـحـقق من مطـابقـتـها لـلـوثائق اIـدرجة

rفي ملف الطّلب
- إعــداد مــشــروع قــرار رخــصـــة اســتــغالل اIــؤسّــســة
اIصنّـفة من طرف الـلّجنـة وإرسالـها إلى السّـلطة اIـؤهلة

rللتّوقيع

اIـؤسّــسـات اIــصـنّــفـةr والــتـصـريـح بـاســتـغالل اIــؤسـسـات
اIصنــفة وكيفيـــات تسليمهـا وتعلـيقهــا وسحبهــا وكـذا

شــروط وكيفيات مراقبتها.

الفصل األول الفصل األول 
أحكــام تمهيديـة أحكــام تمهيديـة 

اIاداIادّة ة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي :
اIــنــشـأة اIــصـناIــنــشـأة اIــصـنّــفـة :ــفـة : كل وحــدة تــقـنــيــة ثـابــتــة �ـارس
فـيـهـا نـشـاط أو عـدة أنـشـطـة من الـنـشـاطـات اIـذكـورة في
قائمة اIنشآت اIصنّفةr احملدّدة في التّنظيم اIعمول به.
اIـؤساIـؤسّـسة اIـصـنـسة اIـصـنّـفة :ـفة : مـجـمـوع منـطـقـة اإلقـامـة والتي
تـتـضـمن مـنـشـأة واحـدة أو عـدة مـنـشـآت مـصـنفـة  تـخـضع
Iسؤولية شخص طـبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام
أو اخلــاصr يـــحــوز اIـــؤسّــســة و اIـــنــشــآت اIـــصــنّـــفــة الــتي
تتكـون منـهاr أو يسـتغـلها أو أُوكل اسـتغاللـها إلى شخص

آخر.  
خـاصـيـة مالزمـــة Iـــادة أو عـامــل أو مـصــدر اخلـطر: اخلـطر: 
طـــــاقـــــة أو وضـــــعـــــيــــــة �ـــــكـن أن تـــــتـــــرتـب عـــــنـــــهــــــا أضـــــرار

لألشخــاص واIمتلكات والبيئة.
rخـطـر مـحـتـمل : خـطـر مـحـتـمل : عـنــصـر �ـيـز حـدوث ضـررمـحـتـمل
يـرتــبط بـوضـعــيـة خــطـر وهـو عــادة مـا يـحــدّد بـعــنـصـرين :

احتمال حدوث الضّرر و خطورة العواقب.

اIــاداIــادّة ة 3 : : تــقــسم اIــؤسّـــســات اIــصــنّــفــة إلى أربع (4)
فئات :

- مؤس- مؤسّسـة مصنسـة مصنّفـة من الفئة األولى : فـة من الفئة األولى :  تتـضمن على
rاألقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية

- مؤس- مؤسّسة مـصنسة مـصنّفة من الفـئة الثفة من الفـئة الثّانية :انية : تتـضمن على
rاألقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي اخملتص إقليميا

- مؤس- مؤسّسة مـصنسة مـصنّفة من الفـئة الثفة من الفـئة الثّالثة :الثة : تتـضمن على
األقل مــنــشــأة خـــاضــعــة لــرخــصــة رئــيـس اجملــلس الــشّــعــبي

rالبلدي اخملتص إقليميا

- مؤس- مؤسّسة مـصنسة مـصنّفة من الفئة الرابعة :فة من الفئة الرابعة : تتضمن على
األقل منـشأة خاضـعة لنـظام الـتّصريح لـدى رئيس اجمللس

الشّعبي البلدي اخملتص إقليميا.

الفصل الثالفصل الثّانياني
نظام رخصة استغالل اIؤسنظام رخصة استغالل اIؤسّسة اIصنسة اIصنّفة فة 

القسم القسم األواألوّل
أحكــام عامـةأحكــام عامـة

اIـاداIـادّة ة 4 : : تــعــد رخـصــة اســتـغـالل اIـؤسّــســة اIـصــنّــفـة
الـتي تــهـدف إلى حتـديـد تـبــعـات الـنّـشـاطــات االقـتـصـاديــة
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اIــــاداIــــادّة ة 10 : : يــــقـــــدم طــــلـب واحــــد لــــرخـــــصــــة اســـــتــــغالل
بـالــنّــســبـة لــلــمـؤسّــســة الــتي تــضم عـدة مــنــشــآت مـصــنّــفـة
مـسـتـغـلـة بـطـريـقـة مـنـدمـجـة من طـرف نـفس اIـسـتـغل في

نفس اIوقعr جملموع هذه اIنشآت.

القسم الثالقسم الثّالث الث 
 دراسة وموجز الت دراسة وموجز التّأثير على البيئةأثير على البيئة

اIـاداIـادّة ة 11 :  : حتـدّد كيـفـيـات إعـداد دراسة الـتّـأثـيـر على
البيئة واIوافـقة عليها وكذا الشّـروط اIطبقة على موجز

التّأثير طبقا للتّنظيم اIعمول به في هذا اجملال.

القسم الرابعالقسم الرابع
دراســات دراســات اخلطـراخلطـر

اIـاداIـادّة ة 12 : : تــهــدف دراسـة اخلــطــر إلى حتـديــد اخملــاطـر
اIــــبـــاشــــرة أوغــــيـــر اIــــبـــاشــــرة الــــتي تــــعـــرض األشــــخــــاص
rـؤسّسةIـمتلـكات و الـبيـئة لـلخـطـر من جراء نـشـاط اIوا

سواء كان السّبب داخلـيا أو خارجيا.

يــجـب أن تــســـمح دراســة اخلـــطــر بـــضــبـط الــتّـــدابــيــر
الـتّقـنـية لـلـتّقـلـيص من احـتمـال وقـوع احلوادث وتـخـفيف
آثــارهـــا وكـــذا تـــدابــيـــر الـــتّـــنــظـــيم لـــلـــوقـــايــة مـن احلــوادث

وتسييرها.

13 : تــنــجــز دراســة اخلــطــر عــلى نــفــقــة صــاحب اIـاداIـادّة ة 
اIــشــروع من طــرف مــكــاتب دراســات و مــكــاتب خــبــرة أو
مـكاتب استشـارات مختـصة في هذا اجملال و مـعتمدة من
قـــبـل الـــوزيــــر اIــــكـــلّـف بـــالــــبــــيـــئــــة بـــعــــداالطالع عــــلى رأي

الوزراء اIعنيX عند االقتضاء.

اIاداIادّة ة 14 :  : يـجب أن تتضـمن دراسة اخلـطر العـناصر
اآلتية : 

r1 - عرض عام للمشروع
2  - وصف األماكن اجملاورة لـلمشروع واحمليط الذي

قد يتضرر في حالة وقوع حادثr يشمل ما يأتي :

أ أ     - اIــــعــــطــــيــــات الــــفــــيــــزيــــائــــيـــة : - اIــــعــــطــــيــــات الــــفــــيــــزيــــائــــيـــة : اجلــــيــــولــــوجــــيـــة
والــهــيـدرولــوجــيــة واIــنــاخــيــــة و الــشّــــروط الــطّــبــيــعــيـــة

 r(الطبوغرافية ومدى التعرض للزالزل)

ب - اIــــعـــــــطــــيـــــات االقــــتـــــصــــاديـــــة - االجــــتـــــمــــاعـــــيــــةب - اIــــعـــــــطــــيـــــات االقــــتـــــصــــاديـــــة - االجــــتـــــمــــاعـــــيــــة
والــثـقــافــيـة والــثـقــافــيـة : الــسّــكـان و الــسّــكن  ونــقـاط اIــاء وااللــتــقـاط
وشـــــغـل األراضي و الـــــنّـــــشـــــاطـــــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة وطـــــرق

اIواصالت أو النّقل أو اجملاالت احملمية. 

3 - وصـف اIـــشــــروع و مـــخـــتــــلف مــــنـــشـــآتـه (اIـــوقع
واحلـجم و القـدرة واIـداخل واخـتـيار اIـنـهج اخملـتـار وعمل

- تسـلـيم رخصـة اسـتغالل اIـؤسّـسة اIـصـنّفـة حسب
الـــــشّــــروط احملـــــدّدة في هـــــذا اIــــرســـــومr في أجـل ثالثــــة (3)
أشـــــهــــر ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ تــــقـــد¦ الــــطّــــلب عــــنـــد نــــهــــايـــة

األشغال.

اIـــــاداIـــــادّة ة 7 : : يــــــرسـل مــــــلف طــــــلـب رخـــــصــــــة اســــــتــــــغالل
اIؤسّسة اIصنّفة إلى الوالي اخملتص إقليميا.

اIـاداIـادّة ة 8 : : عالوة عــلى الـوثــائق اIــنـصــوص عــلـيــهـا في
أحـكام اIادّة 5 أعالهr يـتضـمن ملف طـلب رخصـة استغالل

اIؤسّسة اIصنّفة ما يأتي :

- اسم صــاحب اIـــشــروع و لــقــبه وعــنــوانه إذا تــعــلق
األمر بشخص طبـيعيr التسمية أو اسم الشركة والشّكل
الـقانـوني وعـنـوان مـقر الـشـركـة وكذا صـفـة مـوقّع الـطّلب

rإذا تعلق األمر بشخص معنوي
- طــبــيــعــة وحــجم الــنّــشــاطــات الــتي اقــتــرح صــاحب
اIــشـروع �ــارسـتــهـا وكــذا فـئــة أو فـئــات قـائــمـة اIــنـشـآت

rؤسّسة ضمنهاIصنّفة التي تصنف اIا
- مـــنـــاهج الـــتّـــصـــنـــيـع الـــتي يـــنـــفـــذهـــا واIـــواد الـــتي

  rنتوجات التي يصنعهاIيستعملها وا

- عـــنــد االقــتــضـــاءr �ــكن صــاحـب اIــشــروع أن يــقــدم
اIـــعـــلـــومـــات في نـــســـخـــة واحـــدة وفي ظـــرف مـــنـــفـــصل إذا

rاعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى إفشاء أسرار الصّنع

- حتـديد مـوقع اIـؤسّـسـة اIراد إجنـازهـا في خـريـطة
r1/ 50.00025.000 /1 و Xيتراوح مقياسها  ب

- مــــخـــطـط وضـــعــــيـــة مــــقــــيـــاسه 2.500 /1 عــــلى األقل
جلـوار اIؤسّسة إلـى غاية مسـافة تسـاوي على األقل  عشر
(1/10) مـــســــاحـــة الـــتّــــعـــلـــيـق احملـــدّدة في قــــائـــمـــة اIــــنـــشـــآت
اIـصنّـفـة دون أن تقل عن مـائة (100) متـر. حتدّد عـلى هذا
اخملـطط جـميع الـبـنايـات مع تخـصـيصـاتهـا و طـرق السّـكة
احلـــديـــديّـــة والـــطّـــرق الــعـــمـــومـــيّـــة ونـــقـــاط اIــاء و قـــنـــواته

rوسواقيه
- مخطـط إجمالي مـقياسه 200 /1 عـلى األقلr يبيّن
اإلجـراءات الـتي تـزمع اIؤسّـسـة اIـصـنّـفة الـقـيـام بـها إلى
rؤسـسةI(35) مـتـرا على األقل مـن ا Xغـايـة خمـسـة و ثالث
تـــــخـــــصــــيـص الـــــبــــنـــــايـــــات واألراضي اجملـــــاورة وكـــــذا رسم

شبكات الطّرق اخملتلفة اIوجودة.

اIــاداIــادّة ة 9 :  : غــيــر أنه يــجـب أن يــتــضــمن مــلف الــطّــلب
بــالــنّــســبــة لــلــمـؤسّــســات اIــصــنّــفــة الــتي لـم تـنـص قــائــمـة
اIنـشآت اIـصنّـفة بـشـأنهـا على دراسـة اخلطـرr تقـريرا عن
اIواد اخلطيرة التي من احملتمل أن تكون بحوزته بحيث

�كن تقييم األخطار اIتوقعة.
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إجنــاز اIــؤسّــسـة اIــصــنّــفــة و ذلك لــلــتّـأكــد من مــطــابــقــتــهـا
لـلوثـائق اIـدرجة في مـلف الطّـلب و لـنص مقـرر اIوافـقة

اIسبقة.

اIاداIادّة ة 20 : : تسلم رخصة االستغالل حسب احلالة :

- �ـوجب قرار وزاري مـشترك بـX الوزيـر اIكلّف
بـالبيـئة والوزيـر اIعنيr بـالنّـسبة لـلمؤسّــسات اIصـنّفة

rمن الفئة األولى
- �ـــــوجـب قـــــرار مـن الــــــوالي اخملــــــتص إقــــــلــــــيـــــمــــــيـــــا

rصنّفة من الفئة الثّانيةIبالنّسبة للمؤسّـسات ا
- �ـوجب قـرار مـن رئـيس اجملـلس الـشّــعـبي الـبـلـدي
اخملـتص إقليميا بـالنّسبة لـلمؤسّـسات اIصـنّفة من الفئة

الثّالثة. 

اIـاداIـادّة ة 21 :  يـحــدّد قــرار رخـصــة اســتـغـالل اIـؤسّـــسـة
اIصنّـفة األحكــام التقـنية خـاصة التي من شـأنها الـوقـاية
من  التّـلوث واألضـرار واألخطـار التي تـطرحـها اIـؤسّسة

اIصنّفة في البيئة وتخفيفها و/أو إزالتها. 

اIـاداIـادّة ة 22 : : بالـنّـسـبـة لـلـمؤسّـسـة اIـصـنّـفـة التـي تضم
عدة منشآت مصنّـفة مستغلة بطـريقة مندمجة من طرف
نفس اIـستـغل و على نفـس اIوقعr تسـلم رخصـة استغالل

واحدة جملموع اIنشآت اIصنّفة.

اIـاداIـادّة ة 23 : : في حــالـة مــعـايــنـة وضــعـيــة غـيــر مـطــابـقـة
عند كل مراقبة :

- لــلــتّــنــظــيم اIــطــبق عــلى اIــؤسّــســات اIــصــنّـفــة في
rمجال حماية البيئة

- لألحــكــام الــتّــقـنــيــة اخلــاصــة اIــنــصــوص عــلــيـهــا في
رخصة االستغالل اIمنوحة.

يـحرّر مـحضـر  يبـيّن األفعـال اجملرَّمـة حسب طـبيـعة
و أهـــمــيـــة هـــذه األفــعـــال و يـــحـــدّد أجل لــتـــســـويــة وضـــعـــيــة

اIؤسّسة اIعنية.
عــــنـــــد نــــهــــايــــة هــــذا األجل وفـي حــــالــــة عــــدم الــــتّــــكــــفل
بالوضـعية غـير اIطابـقةr تعـلق رخصة استـغالل اIؤسّسة

اIصنّفة.
إذا لم يقم اIـستـغل �طـابقة مـؤسّسـته في أجل ستة
(6) أشـهـر بـعـد تـبـلـيغ الـتّـعلـيـقr تـسحـب رخـصة اسـتـغالل

اIؤسّسة اIصنّفة.
في حـالة سـحب رخـصة اسـتغالل اIـؤسّـسة اIـصنّـفة
يـــخـــضع كـل اســـتـــغالل جـــديـــد إلجـــراء جـــديــد Iـــنـح رخـــصــة

االستغالل.   

اIــشــروع واIـــنــتــوجـــات واIــواد الالّزمـــة لــتــنـــفــيــذه...) مع
استـخـدام خرائـط عنـد احلـاجة  (مـخـطط إجمـالي ومـخطط

r(�الوضعية ومخطط الكتلة و مخطط احلركة 
4 - حتــــديــــد جــــمــــيع عــــوامل اخملــــاطــــر الــــنـــاجــــمــــة عن
اســتـغـالل كل مــنـشــأة مــعــتـبــــرة. يــجــب أن ال يــأخــــذ هــذا
الــــتّـــقــــيـــيـــم في احلـــســــبـــان الــــعـــوامـل الـــدّاخـــلــــيـــة فــــقط بل

rنطقةIوالعوامل اخلارجية أيضا التي تتعرض لها ا
5 - حتـــــلـــــيل اخملـــــاطـــــر و الـــــعـــــواقـب عـــــلى مـــــســـــتـــــوى
اIـؤسّــسـة اIــصــنّـفــة  لـكي حتــدّد األحــداث الـطّــارئـة اIــمـكن
حدوثها بصفة مـستوفية ومنحهـا ترقيما يعبر عن درجة
خـطورتـها واحـتـمال وقـوعـها بـحيث �ـكن تـصنـيـفهـا وكذا

rتبع إلعداد دراسة اخلطرIمنهج تقييم اخملاطر ا
6 - حتــلــيل اآلثــار احملــتــمــلـــة عــلى الــسّــكــان في حــالــة
وقـوع حـوادث (�ـا فيـهم الـعـمال داخل اIـؤسّـسـة) والبـيـئة

rتوقعةIالية اIوكذا اآلثاراالقتصادية وا
7 - كـيـفيـات تـنـظـيم أمن اIـوقع و كـيفـيـات الـوقـاية
من احلــــوادث الـــكـــبــــرى و نـــظـــام تــــســـيـــيــــر األمن ووســـائل

النّجدة.
اIاداIادّة ة 15 :  :  حتـدّد كيفـيات دراسـات اخلطر واIـصادقة
عــلــيـــهـــا بــقــــرار  وزاري مــشــتــــرك بـــX الــوزيـــر اIــكــلف

بالداخليــة و الوزير اIكلّف بالبيئة.

القسم اخلامسالقسم اخلامس
تسليم تسليم اIوافقة اIسبقة إلنشاء مؤساIوافقة اIسبقة إلنشاء مؤسّسة مصنسة مصنّفةفة

اIــاداIــادّة ة 16 : : تــمــنح الـــلّــجــنــة عـــنــد إتــمـــام فــحص طــلب
رخصة استغالل اIؤسّـسة اIصنّفة مقرر اIوافقة اIسبقة

إلنشاء اIؤسّسة اIصنّفة. 

اIـاداIـادّة ة 17 : : يـجب أن يــشـيـر  مـقـرر اIـوافــقـة اIـسـبـقـة
إلى مــــجــــمـــوع األحــــكـــام الــــنّـــاجتــــة عن دراســــة مـــلـف طـــلب
رخـصة استـغالل اIؤسّـسة  اIصـنّفـة للسّـماح بالـتّكـفل بها

خالل إجناز اIؤسّسة  اIصنّفة اIزمع إجنازها.

اIــاداIــادّة ة 18 :  : ال يــســتــطــيـع صــاحب اIــشــروع أن يــشــرع
في أشغال بناء مـؤسّسة مصنّفـة إال بعد أن يتحصل على
مقرر اIوافقة اIـسبقة r كما هـو منصوص عليه في اIادّة

6 أعاله.
القسم  السادس القسم  السادس 

تسليم تسليم رخصة استغالل اIؤسرخصة استغالل اIؤسّسة اIصنسة اIصنّفةفة
 و تعليقها وسحبها و تعليقها وسحبها

اIــــاداIــــادّة ة 19 : ال تــــســـــلم رخـــــصــــة اســـــتــــغـالل اIــــؤسّـــــســــة
اIــصـــــنّــفـة إال بــــعــد زيــارة الــلّـــجــنـة لــلــمــوقع عــنــد إتــمـام
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الفصل الرابعالفصل الرابع
إنشاء اIؤسإنشاء اIؤسّسات اIصنسات اIصنّفة و شروط و كيفيات مراقبتهافة و شروط و كيفيات مراقبتها

القسم القسم األواألوّل ل 
اللاللّجنة الوالئية Iراقبة اIؤسجنة الوالئية Iراقبة اIؤسّسات اIصنسات اIصنّفة فة 

اIــــاداIــــادّة ة 28 : : تــــنـــشــــأr عـــلـى مـــســــتـــوى كـل واليـــةr جلــــنـــة
مــراقـــبــة اIــؤسّـــســات اIـــصــنّــفـــة تــســـمى في صـــلب الــنّص

"اللّجنة". 
اIــاداIــادّة ة 29 : : تــتـــشــكـل الــلّـــجــنـــة الــتي يـــرأســهـــا الــوالي

اخملتص إقليميا أو �ثله من :
rمدير البيئة للوالية أو �ثله -

 rقائد فرقة الدرك الوطني للوالية أو �ثله -
 rمدير أمن الوالية أو �ثله -

rدنية للوالية أو �ثلهIمدير احلماية ا -
rمدير التّنظيم والشّؤون العامة للوالية أو �ثله -

 rناجم والصّناعة للوالية أو �ثلهIمدير ا - 
 rائيّـة للوالية أو �ثلهIوارد اIمدير ا -

 rمدير التّجارة للوالية أو �ثله -
rمدير التّخطيط وتهيئة اإلقليم للوالية أو �ثله -

rصالح الفالحية للوالية أو �ثلهIمدير ا -
 rمدير الصّحة و السّكان للوالية أو �ثله -

- مـدير اIؤسّسـات الصّغيـرة واIتوسطـة والصناعة
rالتقليدية للوالية أو �ثله

rمدير العمل للوالية أو �ثله  -
rمدير الصّيد البحري للوالية أو �ثله -

- مديري الـثّقافـة و السّيـاحة لـلواليــة أو �ـثليـهـمـا
إذا كــانت اIـــلــفـــــات الــتــي ســـتــدرســـهــا الـــلّــجــنـــــة تــخــص

rXديريتIا Xإحــدى و /أو هات
rحافظ الغابات أو �ثله -

 rثل  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار� -
- ثـالثـــة (3) خــــبـــراء مــــخــــتـــصــــX في اجملــــال اIــــعـــني

rبأشغال اللجنة
- رئيس اجمللس الشّعبي البلدي اIعني أو �ثله.

اIاداIادّة ة 30 : : تكلف اللّجنة ال سيّما �ا يأتي :
- الــــسّــــهــــر عـــلـى احــــتــــرام الـــتّــــنــــظــــيم الــــذي يــــســــيـــر

rصنّفةIؤسّسات اIا
 rصنّفةIؤسّسات اIفحص طلبات إنشاء ا -

- الــسّــهــر عـلـى مــطــابــقــة اIـؤسّــســات اجلــديــدة لــنص
مقرر اIوافقة اIسبقة إلنشاء اIؤسّسة اIصنّفة.

31 : : يــعـX أعــضــاء الــلّـجــنــة بــقـرار مـن الـوالي اIـاداIـادّة ة 
اخملــتص إقــلـيــمـيــا Iـدة ثالث (3) ســنـوات قــابـلــة لـلــتّـجــديـد

ويتم استخالفهم باألشكال نفسها.

الفصل الثالفصل الثّالثالث
نظام التنظام التّصريح باستغالل اIؤسصريح باستغالل اIؤسّسة اIصنسة اIصنّفةفة

 من الفئة الر من الفئة الرّابعةابعة

اIـــــاداIـــــادّة ة 24 :  : يــــــرسل تـــــصـــــريـح اســـــتـــــغـالل اIـــــؤسّـــــســـــة
اIـصــنّـفـة من الـفــئـة الـرّابـعــة إلى رئـيس اجملـلـس الـشّـعـبي
الـبلـدي اخملـتص إقـلـيمـيـا قـبل سـتX (60) يـوما عـلى األقل

من بداية استغالل اIؤسّسة اIصنّفة.

يجب أن يبX هذا التّصريح بوضوح ما يأتي :
- اسم اIـــســتـــغل و لـــقــبـه و عــنـــوانه إذا تـــعـــلق األمــر

rبشخص  طبيعي
-  الـــتّــســـمــيـــة أو اسم الــشّـــركــة والــشّـــكل الــقـــانــوني
وعنوان مقرهـا وكذا صفة مُوقّع الـتّصريح إذا تعلق األمر

rبشخص معنوي
-  طـــــبــــيــــعـــــة الــــنّـــــشــــاطــــات الـــــتي اقــــتـــــرح اIــــصــــرح

rارستها و حجمها�
- فئة أو فـئات قـائمـة اIنشـآت اIصـنّفـة التي يجب

أن تصنف اIؤسسة ضمنها.

اIــــــاداIــــــادّة ة 25 : : يـــــــجـب أن يـــــــرفق تـــــــصـــــــريـح اســـــــتـــــــغالل
اIؤسّسة اIصنّفة من الفئة الرّابعة بالوثائق اآلتية :

- مخطط وضعيـة يظهر موقع اIـؤسّسات واIنشآت
rصنّفةIا

- مـخـطط الـكـتـلـة يــظـهـر مـجـاالت اإلنـتـاج و تـخـزين
rوادIا

- تقـريـر عن مـناهج الـصّـنع التي سـيـنفـذهـا صاحب
اIشروع واIواد التي سيـستعملها السـيّما اIواد اخلطيرة
الــــتي من احملـــتـــمـل أن تـــكـــون بـــحـــوزته وكـــذا اIـــواد الـــتي

rؤسسةIسيصنعها بحيث تقيّم سلبيات ا
- تـــقـــريـــر عـن طـــريـــقـــة وشـــروط إعــــادة اســـتـــعـــمــــال
وتصفـيـة وتـفريغ اIـيـاه الـقذرة واالنـبعاثـات من كل نوع

و كذا إزالة النّفايات و بقايا االستغالل.

اIــــــاداIــــــادّة ة 26 :  : �ــــــكـن أن يــــــرفـض تـــــــصــــــريـح اســــــتـــــــغالل
اIؤسّسة اIصنّفة من الفئة الرابعة.

 يــجب أن يـكـون الــرفض مـبــررا ومـصـدّقــا عـلـيه من
طرف اللّجنة و يبلغ للمصرح. 

اIــــاداIــــادّة ة 27 :  : يـــجـب أن يــــكـــون كـل تـــعــــديل هــــيـــكــــلي أو
ظـــــرفي فـي االســــتـــــغالل و فـي عــــمـل و إنــــتـــــاج اIــــؤسّـــــســــة
اIــصــنّــفـة مـن الـفــئــة الــرابـعــة مــوضــوع تـصــريح تــكــمــيـلي
السـيّـمـا إذا تـعـلق األمــر بـتـعـديالت لـلـعـنـاصـر اIـصـرّح بـهـا

في الوثائق اIنصوص عليها في اIادّة 25 أعاله. 
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rصنّفةIؤسّـسـة اIادّة ة 38 :  : يتطلب كل تـعديل في اIاداIا
يـــهـــدف إلى حتـــويـل نـــشــــاطـــهـــا أو تـــغـــيــــيـــر في اIـــنـــهـج أو
حتـويل اIعـدات أو تـوسيع الـنّشــاطـاتr تقـد¦ طلب جـديد
لــلـحــصــول عـلى رخــصــة اسـتــغـالل اIــؤسّــســة اIــصـنّــفـة أو

ترخيص جديد.

39 : : يــتــــطــلب كل حتــويل Iــؤسّــســة أو مــنــشـأة اIـاداIـادّة ة 
مــصــنّـــفــة إلى مــــوقع آخـــر تـقــد¦ طــلب جـديــد لــلـحــصـول
عـــلى رخـــصــة اســـتــغالل اIـــؤسّـــســة اIـــصــنّـــفــة أو تـــرخــيص

جديد.
40 : عـندمـا يـتـغيـر مـسـتغل اIـؤسّـسـة اIصـنّـفة اIاداIادّة ة 
اIــسـتــغـلــةr يـجــري اIـسـتــغل اجلــديـد في الــشّـهـر الــذي يـلي

التّكفل باالستغالل التّصريح بذلك إلى : 

- الـوالي اخملــتص إقــلـيــمــيـا بــالــنّـســبـة لــلــمـؤسّــسـات
rصنّفة اخلاضعة لنظام الرّخصةIا

-  رئـيس اجملـلـس الـشّـعـبي الـبـلـدي اخملـتص إقـلـيـمـيـا
بـــالـــنـــــســـبــــة لـــلـــمـــؤسّـــســـات اIـــصـــنّـــفـــة اخلـــاضـــعـــة لـــنـــظـــام

التّصريح.
القسم الثالثالقسم الثالث

توقف توقف استغالل اIؤساستغالل اIؤسّسة اIصنسة اIصنّفةفة

اIــاداIــادّة ة 41 : عــنــدمــا تـــتــوقف اIـــؤسّــســة اIــصـــنّــفــة عن
الـنّـشاط نـهـائيـا يـتعـX علــى اIسـتغـــل أن يتـــرك اIوقــع

في حالـة ال تشكل أي خطر أو ضرر على البيئة.

اIادة اIادة 42 : : ولهـذا الـغرضr يـتعـX عـلى اIسـتغل إعالم
خالل الثّالثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ التّوقف حسب

احلالة :  
- الـوالي اخملــتص إقـلــيـمـيــا بـالـنــسـبــة  لـلـمــؤسّـسـات

اIصنّفة اخلاضعة لنظام الرّخصة. 
- رئـيس اجملــلس الـشّــعـبي الــبـلـدي اخملــتص إقـلـيــمـيـا
بالنـسبة للـمؤسّسات اIـصنّفة اخلـاضعة لنـظـام التّصريح
و إرسـال مـلف لـهـما يـتـضـمن مـخـطط إزالـة تـلـوث اIوقع

يحدّد مايأتي : 
- إفــــراغ أو إزالــــة اIـــواد اخلــــطـــرة وكــــذا الــــنّـــفــــايـــات

rوقعIوجودة في اIا
- إزالــــة تـــلــــوث األرض و اIــــيـــاه اجلــــوفـــيــــة احملــــتـــمل

rتلوثها
- وعند احلاجة كيفيات حراسة اIوقع.

اIاداIادّة ة 43 : : تراقب الـلّجـنة بعـد حصولـها عـلى مخطط
إزالــة الــتّـلــوث تــنــفــيــذه وتــتــأكــد من أن اIــوقع أعــيــد إلى

أصله ضمن الشّروط احملدّدة في اIادّة 41 أعاله. 

اIــاداIــادّة ة 32 : : تــضــمـن مــصــالـح الــبــيـــئــة لــلـــواليــة أمــانــة
اللّجنة. 

اIــاداIــادّة ة 33 :  : �ـــكن الــلّــجـــنــة أن تــســتــعـــX بــكل شــخص
نـــظــــــرا لــــكـــــفــــاءتـه في إدالء آراء تــــقـــنــــيــــة حــــول مـــســــائل

محدّدة.
  �ــــكـن أيــــضـــــا أن تــــســـــتــــدعـي صــــاحـب اIــــشــــروع أو
مـكـاتب الـدّراسات الـذين سـاهـمـوا في إعـداد دراسات عن
اIشروع اIـعني لتـقد¦ معـلومات تـكميـلية أو تـوضيحات

تطلبها اللّجنة.

اIـاداIـادّة ة 34 :  : جتـتــمع الــلّــجـنــة بــاسـتــدعــاء من رئـيــســهـا
كلما دعت الضّرورة إلى ذلك.

تتخذ اللّجـنة قراراتها باألغلبية البسيطة ألصوات
أعــــضـــائـــهـــا و فـي حـــالـــة تـــســـاوي األصــــواتr يـــرجح صـــوت

الرّئيس.
يبيّن محضر أشغال اللّجنة رأي كل عضو فيها.

القسم الثانيالقسم الثاني
مراقبة مراقبة اIؤساIؤسّسات اIصنسات اIصنّفةفة

اIــــــاداIــــــادّة ة 35 : : دون اIـــــــســـــــاس بـــــــاIـــــــراقـــــــبـــــــات األخــــــرى
اIنصـوص عليـها في التّـشريع اIـعمول بهr تـكلف اللّـجنة
بكل مـراقـبة مـطـابقـة اIـؤسّسـات اIـصنّـفة لـلـتّنـظـيم الذي

يطبق عليها.
تــعــد فـي هــذا الــصّـــدد بــرنــامـج مــراقــبـــة اIــؤسّــســات

اIصنّفة الواقعة في الوالية اIعنية.

اIـــــاداIـــــادّة ة 36 : : �ــــكـن أن تـــــكـــــلف الـــــلّـــــجـــــنـــــة عـــــضـــــوا من
أعضائها أو عدة أعضاء �هام اIراقبة اخلاصة إذا اقتضت

الظّروف ذلك.
كـــمـــا �ـــكن الـــلّـــجـــنـــة أن جتـــري مـــعـــايـــنـــات مـــراقـــبــة

للمؤسّسات اIصنّفةr بناء على طلب من رئيسها.

اIاداIادّة ة 37 : : إذا تضرّرت اIؤسّـسة اIصنّـفة أو اIنشأة
اIصـنّفة من جـراء حريق أو انـفجار أو نـتيجـة لكل حادث
آخـر نـاجـم عن االسـتـغالل يــتـعـX عــلى اIـســتـغل أن يـرسل

تقريرا عن ذلك لرئيس اللّجنة.
يحدّد هذا التّقرير مايأتي :

rظروف و أسباب الواقعة أو احلادث -
rمتلكات و البيئةIآثاره على األشخاص و ا -

- الـتّــدابـيــر اIـتـخــذة أو اIـزمع اتــخـاذهـا لــتـفـادي أي
واقــــعـــة أو حـــادث �ـــاثل والـــتـــخـــفـــيف مـن آثـــار ذلك عـــلى

اIدى اIتوسط أو الطويل.
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اIـاداIـادّة ة 48 : : �ــكن الـوالي اخملــتص إقــلـيـمــيـا فـي احلـالـة
اIنصـوص عليها في اIادتX 44 و47  أعاله إعذار مـستغل
اIؤسّـسـة اIـصـنّـفـة إليـداع الـتّـصـريح أو طـلب الـرّخـصة أو

مراجعة بيئية أو دراسة خطر.

إذا لـم يــقم اIــســتــغل بــتــســويــة وضــعــيــته في اآلجــال
احملــدّدة في اIــادتـX 44 و 47  أعالهr �ـــكن الـــوالي اخملـــتص

إقليميا أن يأمر بغلق اIؤسّسة.

الفصل الفصل السادسالسادس
أحكـــام أحكـــام ختـــاميةختـــامية

49 :  : تـــلـــغى كل األحـــكـــام اخملـــالـــفـــة ألحـــكـــام هـــذا اIــاداIــادّة ة 
اIـرسومr السـيّـما أحـكام اIـرسوم الـتّـنفـيـذي رقـم 339-98
اIــــؤرّخ في 13 رجب عــام 1419 اIــوافق 3 نــوفــمــبــر ســنـة
1998 واIـــرســوم الـــتّـــنـــفـــيـــذي رقم 99- 253 اIــؤرّخ في 28

رجب عام 1420 اIوافق 7 نوفـمبـر سنة 1999 واIـذكورين
أعاله.

50 : : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIـــــرســـــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميـّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 4 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكـــام أحكـــام انتقــاليةانتقــالية

44 :  : يـتعـX عـلى اIؤسّـسـات اIصـنّـفة اIـوجودة اIاداIادّة ة 
الــــــــتي لـم حتــــــــــصـل عـــــــلـى رخــــــــصـــــــة اســــــــتـــــــغـالل أو الــــــــتي
التـسـتجـيب رخـصـة استـغاللـها لـلـفئـات احملـدّدة في اIادّة 3
أعالهr وفــــئــــات قــــائــــمــــة اIــــنــــشــــآت اIـــصــــنّــــفــــة احملــــدّدة في
الـــتّـــنــظـــيم اIــعـــمــول بـهr إجنــاز مـــراجــعـــة بــيـــئــيـــة في أجل
اليـــــتــــعــــدى ســــنــــتــــX (2) ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريخ صـــــدور هـــــذا

اIرسوم.
اIـاداIـادّة ة 45 : : حتـدّد اIـراجـعــة البـيـئـية مـخـتـلف مـصادر
الـــتّـــلـــوث و األضـــرار الـــنّــــاجـــمـــة عن اIـــؤسّـــســـة اIـــصـــنّـــفــة
وتـقتـرح كل الـتّدابـيـر و اإلجراءات و األحـكـام التي تـهدف
إلى الـــوقـــايـــة من الـــتّـــلـــوث و األضــرار وتـــخـــفـــيـــفـــهــا و/أو

إزالتها.
46 :  : تــــرسل اIـــراجـــعـــة الـــبـــيــــئـــيـــة إلى الـــوالي اIــادة اIــادة 
اخملــتــص إقــلـيــمــيــــا و تـــدرس مـن طـرف الــلّــجــنــــة الـتــي
تــدلـــي بــرأيــهــــا و تــوصــيــاتــهـــا و يــصــادق عــلــيــهــا الــوزيــر
اIـكـلّف بـالـبـيـئـة بـالـنّـسـبـة لـلـمـؤسّـسـات من الـفـئـة األولى
والـوالي اخملتص إقلـيمـيا بـالنّسـبة لـلمؤسّـسات من الـفئة

الثّانية و الثّالثة.
اIـاداIـادّة ة 47 : : يـتعـX عـلى اIؤسّـسـات اIصـنّـفة اIـوجودة
و التي نصت قائمة اIنشآت اIصنّفة بشأنها على دراسة
(2) Xإجنـاز دراسـة خـطـر في أجل ال يـتـعـدى سـنـت rاخلـطـر

ابتداء من تاريخ صدور هذا اIرسوم.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
- عــرفـــات جنـــاةr اIــولـــودة في 5 يــولـــيـــو ســـنــة 1937

.(Xفلسط) بنابلس
-  بن يـــعــقـــوب فــوزيr اIـــولــود في 31 مــارس ســنــة

1957 بسيدي بلعباس (والية سيدي بلعباس).

- بـيـضـون عـدنـانr  اIـولـود سـنة 1953 بـبـنت جـبـيل
(لبنان).

- ديــــزيـــغــــو جــــان لــــوســـيــــان مــــاري r اIـــولــــود في 25
يــــونــــيـــو ســــنـــة 1944 بــــلـــيــــون (فــــرنـــســــا) ويــــدعى من اآلن

فصاعدا: ديزيغو جان.
- فـؤاد محـمـد عـبـدالغـني ابـراهـيم r اIـولود في أول
يـنـايـر سـنـة 1946 بـاIـنـوفـيـة (جـمــهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة)

ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد الغني فؤاد.
- فــديــنـا مــروسالفــا بـربــارةr  اIــولـودة في 5 يــنـايـر
سنة 1951 بدبالن (بولـونيا)  وتـدعـى من اآلن فصاعــدا :

بن عيسى مروسالفا بربارة.

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـيّ  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 7 ج جــــــمــــــادى األولى ادى األولى عــــام ام 1427
اIاIـوافق وافق 3  يـونونـيــــو سو سـنـة ة r  r 2006  ي يـتــــضـمّن الن الــــتّـجـنسنس

باجلنسية اجلزائرية.باجلنسية اجلزائرية.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 7 جـمـادى األولى
عــــام 1427 اIـــــوافق 3  يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة r 2006  يـــــتـــــجـــــنـس
باجلـنسـية اجلـزائريـة ضـمـن شــروط اIادّتX 9 مـكرّر و10
مـن األمــــــر رقم 70-86  اIــــــــؤرخ في 17 شــــــوال عـــــام 1390
اIــــوافــق 15 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1970 واIــــتــــضـــمّـن قــــانـــون
اجلــنــســيــة اجلــزائــريــةr اIــعــدّل واIــتــمّمr األشــخــاص اآلتــيـة

أســماؤهـم :
- الشـمري غـازي r اIولود في 10 فبـراير سنة 1947

ببغداد (العراق).
- أطـوز فـاطمـة r اIـولودة في 6  نـوفـمبـر سـنة 1944

بالالذقية (اجلمهورية العربية السورية).
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مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1427
اIاIــــوافق أووافق أوّل يل يــــونونــــيــــو سو ســــنـة ة r r2006 يــــتــــضـمّــن إنن إنــــهـهــاءاء

مهاممهامّ بعنوان وزارة العدل. بعنوان وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مــرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جـمادى األولى
عــام 1427 اIـــوافـق أوّل يـــونـــيـــو ســـنـــة 2006 تـــنـــهى مـــهــــامّ
الـــسّــيـــدتــX والـــسّــــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهم بـــعــنــوان وزارة

العــدل :

أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :
1 - محمـد غمـاتيr بصـفته مديـر دراساتr لـتكـليفه

rبوظيفة أخـرى
2 - محـمـد بن مـغنـيـةr بصـفـته مـديرا عـامـا لـلمـالـيّة

والوسائلr لتكليفه بوظيفة أخرى.

ب) سلك القضـاء :ب) سلك القضـاء :
3 - مـولــود مـقــداديr بـصــفـته وكــيل الــدولـة اIــسـاعـد

rإلحالته على التّقاعد rلدى محكمة البليدة
rبـصفتها قـاضية �حكـمة طولقة r4 - زهـية حفيظي

rإلحالتها على التّقاعد
5 - كـــر�ـــة ســــيـــدهمr بـــصـــفــــتـــهـــا قـــاضـــيــــة �ـــحـــكـــمـــة

rإلحالتها على التّقاعد rاألربعاء
rبصفته قاضيا �حكمة بجاية r6 - أحمد فارح

7 - عــبـد الـعــزيـز خـوالنـيr بـصـفــته قـاضــيـا �ـحــكـمـة
حـاسي بحبح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1427
اIاIــــوافق أووافق أوّل يل يــــونونــــيــــو سو ســــنـة ة r r2006 يــــتــــضـمّــن إنن إنــــهـهــاءاء
مــــهــــــامامّ م مــــفــــــتش في اIتش في اIــــــفــــــتــــشــــــيــــة الة الــــــعــــامامّــــــة لة لــــــلــــمــــــصــــالحالح

اجلبائية بوزارة اIالياجلبائية بوزارة اIاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مــرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جـمادى األولى
عــام 1427 اIـــوافـق أوّل يـــونـــيـــو ســـنـــة 2006 تـــنـــهى مـــهــــامّ
السّيد رابـح عبيدr بصفتـه مفتشـا في اIفتشية العــامّـة
لـلـمـصــالــح اجلبــــائـيـة بـــوزارة اIـالـيّـــةr إلعــــادة إدماجـه
فـي رتـــبـــتـه األصـــلـــــيــــةr ابـــتـــــداء من أوّل مـــــارس ســـنـــــة

.2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1427
اIاIــــوافق أووافق أوّل يل يــــونونــــيــــو سو ســــنـة ة r r2006 يــــتــــضـمّــن إنن إنــــهـهــاءاء
مــــــهــــــامامّ م مــــكــــــلّف بف بــــــالالــــدّراسراســــــات والات والــــــتّــــلــــــخــــــيص بيص بــــوزارةوزارة

األشغال العمومية.األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مــرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جـمادى األولى
عــام 1427 اIـــوافـق أوّل يـــونـــيـــو ســـنـــة 2006 تـــنـــهى مـــهــــامّ

- حـديـري مـحـمـدr اIـولـود في أول يـنـايـر سـنة 1947
.(Xفلسط) بحيفا

- احــسـايـنـي مـحـمــد r اIـولـود في 10 ديــسـمـبــر سـنـة
1961 بوجدة (اIملكة اIغربية).

- حـمـادي أنـور r اIـولـود في 14 سـبـتـمـبـرسـنة 1951
بكفر حتى (لبنان).

- كــورابــلــيــنــة قــلــيــنــة r اIــولــودة في 3 أبــريل ســنــة
1957 �وسكو (روسيا).

- الـكـيالني دينـاr  اIـولودة في 22 مـارس سنة 1962
�كة (اIملكة العربية  السعودية).

- الــلـواتـي ســنــيـةr  اIــولــودة في 28 ديــســمــبــر ســنـة
1964 بتونس ( اجلمهورية التونسية).

- حلـــــلـــــول شـــــريـــــفـــــةr  اIـــــولـــــودة ســـــنــــة 1941 بـــــدوار
التفاوتية (اIملكة اIغربية).

- نــيـاتي مــحـمـد احلــاج أبـوبــكـرr  اIـولــود سـنـة 1938
بجيني (مالي).

- راي مــاريــز لـــويــز جــrX  اIــولــودة في 23 يـــونـــيــو
سنة 1954 ببرج دوازونr إيزار (فرنسا).

- ســوسـي فــتــيــحــة r اIــولــودة في 13 فـــبــرايــر ســنــة
1949 ببني صاف (والية عX تيموشنت).

- طــــويل صــــالحr اIــــولـــود في 28 مـــارس ســـنـــة 1940
بالالذقية (اجلمهورية العربية السورية).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1427
اIاIــــوافق أووافق أوّل يل يــــونونــــيــــو سو ســــنـة ة r r2006 يــــتــــضـمّــن إنن إنــــهـهــاءاء
مــــــــهــهــــــــــــامامّ ن نــــــــــوّاب ماب مــــــــديديــــــــــرين برين بــــــــــاIاIــــــــديـديـــــــــــريـريـــــــــــة الة الــــــــعـعـــــــــــامامّـــــــــة

للـوظيفـة العموميـة.للـوظيفـة العموميـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مــرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جـمادى األولى
عــام 1427 اIـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2006 تـــنـــهـى مـــهـــامّ
السّادة اآلتية أسـماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين باIديرية

العامّة للوظيفة العموميةr لتكليفهم بـوظـائف أخـرى :
rنائب مدير للمراقبة r1 - أحمد بوزيدي 

Xنائـب مديـر لـلـتنـظـيم والـقـوان r2 - رضـا رمـضـان
rاألساسية

3 - عــــبـــــد احلــــلــــيم مــــرابـــــطيr نــــائـب مــــديــــر لألجــــور
rوالنظام االجتماعي

4 - أحـــــمــــد بن عـــــليr نـــــائب مـــــديــــر لــــلـــــمــــســـــابــــقــــات
rواالمتحانات

5 - محمد شرنونr نائب مدير للتكوين.
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4 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2006  م م

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1427
XيXيـتضتضـمّـن الـن الـتّعـي r r2006 ـوافق أووافق أوّل يل يـونيونيـو سو سـنة نةIاIا

بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية.بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مــرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جـمادى األولى
عـام 1427 اIــوافق أوّل يــونــيــو ســنـة 2006 تــعــيّن الــسّــيـدة
والــــسّـــــادة اآلتــــيـــــة أســــمــــاؤهم بــــعــــنــــوان وزارة الــــشّــــؤون

اخلـارجيـة :

أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :
1 - ســـــالـم آيـت شـــــعــــــبـــــانr مــــــكــــــلّـــــفــــــا بـــــالــــــدّراســـــات

rوالتّلخــيص
2 - عـــبــــد الـــرحــــمـــان مــــروانr مـــكــــلّـــفــــا بـــالــــدّراســـات
rـنـتـدب لـدى وزيـر الـدولـةIوالـتّـلـخـيص بـديـوان الـوزيـر ا
وزيــر الـشـؤون اخلــارجـيــة اIــكــلّف بـالـشـؤون اIـغــاربـيــة

rواإلفــريقيـة
3 - بن عـــــــــودة هــــــــامـــلr مـــــــكـــــــلّــــــــفــــــــا بـــــــالـــــــدّراســـــــات
rـنـتـدب لـدى وزيـر الـدولـةIوالـتّـلـخـيص بـديـوان الـوزيـر ا
وزيــر الشـؤون اخلـارجـيـةr اIـكــلّف بالـشؤون اIـغــاربـيـة

rواإلفــريقيـة
4 - ســــــفــــــيــــــان مــــــيــــــمــــــونـيr مــــــديــــــرا عــــــامــــــا آلســــــيـــــا

rوأوقيانوسيا
rمديرا عاما للشؤون القنصلية r5 - حسن رابحي

6 - عــــبـــد الـــفـــتـــاح زيــــانيr مـــديـــر اIــــشـــرق الـــعـــربي
وجامعة الـدول العـــربيـة في اIديــريـة العــامــة للبلـدان

rالعـربيـة
rمدير الشؤون القانونية r7 - عبد اجلليل بلعلى

8 - عـبـد الـرحـمـان بن مـخـتـارr مـديـر بـلـدان أمـريـكـا
rالالتينية والكاراييب

9 - مـحمـد األمـX العـباسr مـدير الـعالقـات اIتـعددة
rديرية العامة إلفريقياIاألطراف في ا

10 - لـزهـر سـوالمr مـدير حـقـوق اإلنـسـان والتـنـمـية

اIـستدامة والشـؤون االجتماعـية والثقـافـيـة الدوليـة في
rتعددة األطرافIديرية العامة للعالقات اIا

11 - حــــســــX صــــحــــراويr مــــديــــر حــــمــــايــــة الــــرعــــايــــا

اجلــزائـــريـــX في اخلــارج فـي اIــديـــريـــة الــعـــامـــة لــلـــشــؤون
rالقنصليــة

12 - أحـــسن بـــوخـــمـــيسr نـــائب مـــديـــر لالعـــتـــمــادات

واIـــقـــابـالت والـــزيـــارات الـــرّســـمــــيّـــة بـــاIـــديــــريـــة الـــعـــامـــة
rللتشـريفـات

13 - رمـــــضـــــان فـــــرحـــــاتr نــــائـب مـــــديـــــر لــــتـــــحـــــلـــــيل

rعلومات وتسييرها في مديرية االتصال واإلعالمIا

الـــسّـــيـــد فـــاروق شـــيـــعـــليr بـــصـــفـــته مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســات
والـــتّــلـــخـــيص بــــوزارة األشـــغــــال الـــعـــمــومـــيـــةr لـــتـــكـــلــيـــفه

بـوظيفـة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1427
اIاIــــوافق أووافق أوّل يل يــــونونــــيــــو سو ســــنـة ة r r2006 يــــتــــضـمّــن إنن إنــــهـهــاءاء
مهاممهامّ بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مــرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جـمادى األولى
عــام 1427 اIـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2006 تـــنـــهـى مـــهـــامّ
الــــسّــــادة اآلتــــيـــــة أســــمــــاؤهـم بــــعــــنــــوان وزارة الـــــتــــهــــيــــئــــة

العمرانية والبيئة :

أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :
1 - سـيــد عـــلي رمــضـانr بــصــفـته مــفــتـشــاr إلحــالـتـه

rعـلى التّقـاعـد
2 - عـــثــــمـــان زهــــارr بـــصـــفــــته مـــكــــلـــفـــا بــــالـــدّراســـات

والتّلخيصr إلحالته على التّقاعد.

ب) اIصالح اخلارجية :ب) اIصالح اخلارجية :
- مـــفـــتـــشـــون لـــلـــبـــيـــئـــة فـي الــــواليـــاتr لـــتـــكـــلـــيـــفـــهم

بـوظـائف أخــرى :
rتيموشنت Xفي والية ع r3 - عبد اللطيف سبع

rفي والية سعيدة r4 - نصر الدين مالكي
5 - عبد الناصر شيخيr في والية باتنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1427
Xيــــتـضـمّـن تـن تــــعـيـ r r2006 ـوافوافـق أوق أوّل يل يـونونــــيـو سو ســــنـة ةIاIا
نــــــوّاب ماب مــــــــديديــــــريريـن بن بــــــاIاIــــــديديــــــــريريــــــة الة الــــــــعــــــامامــــــة لة لــــــــلــــــوظوظــــــــيــــــفــــــة

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مــرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جـمادى األولى
عــام 1427 اIــوافق أوّل يــونـــيــو ســنــة 2006 يــعـــيّن الــسّــادة
اآلتية أسماؤهم نواب مـديرين باIديرية العامة للوظيفة

العمومية :
1 - أحــمـــد بــوزيــديr نـــائب مــديـــر لــضـــبط تــعــدادات

rXستخدمIا
rنائب مدير للمراقبة r2 - رضا رمضان

3 - عــبـــد احلــلــيـم مــرابــطـيr نــائب مـــديــر لـــلــتــنـــظــيم
rاألساسية Xوالقوان

4 - أحــمـــد بن عـــليr نـــائب مـــديـــر لألجــور والـــنـــظــام
rاالجتماعي

5 - مـــحــــمـــد شــــرنـــونr نـــائـب مـــديــــر لـــلــــمـــســــابـــقـــات
واالمتحانات.
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5 - مجــيد حـــوانتيr نــائب مـديــر للموظفــX في
rديرية العامة للضرائبIا

6 - حسـX أوهـنـيـةr نـائب مـديـر لـلـتـنـظيـم واIنـاهج
في اIديرية العامة للضرائب.

ب) اIصالح اخلارجية :ب) اIصالح اخلارجية :
- مديرو أمالك الدولة في الواليات :- مديرو أمالك الدولة في الواليات :

rفي والية بشار r7 - عبد الرحمن بويحياوي
rفي والية تيارت r8 - عبد القادر بوقناية

rفي والية معسكر r9 - بن شاعة مناد بن شاعة
10 - محمد مولينوr في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم وم رئرئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1427
XيXيـتضتضـمّـن الـن الـتّعـي r r2006 ـوافق أووافق أوّل يل يـونيونيـو سو سـنة نةIاIا

بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مــرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جـمادى األولى
عــام 1427 اIــوافق أوّل يــونـــيــو ســنــة 2006 يــعـــيّن الــسّــادة
اآلتــيــة أســمــاؤهم بــعــنــوان وزارة الــتــهــيــئــة الــعــمـــرانــيــة

والبيئة :
أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :

1 - كمال جموعيr نائب مدير للشؤون الثنائية.

ب) اIصالح اخلارجية :ب) اIصالح اخلارجية :
- مديرو البيئة في الواليات :- مديرو البيئة في الواليات :

rفي والية سعيدة r2 - عبد اللطيف سبع
rفي والية معسكر r3 - نصر الدين مالكي

4 - عبد الناصر شيخيr في والية خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1427
XيXيـتضتضـمّـن الـن الـتّعـي r r2006 ـوافق أووافق أوّل يل يـونيونيـو سو سـنة نةIاIا

بعنوان وزارة األشغال العمومية.بعنوان وزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مــرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جـمادى األولى
عــام 1427 اIــوافق أوّل يــونـــيــو ســنــة 2006 يــعـــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة األشغال العمـوميــة :

أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :
1 - محمد خالديr مدير دراسات.

ب) اIصالح اخلارجية :ب) اIصالح اخلارجية :
2 - عـبـد الرحـمـان عـبديr مـديـر األشـغـال العـمـومـية

rفي والية بشـار
3 - ســعــيـد سي شــعـيبr مـديـــر األشـغـال الـعــمـومـيـة

في والية معسكـر.

14 - عــبـد الــوهــاب عــصــمـانr نــائب مــديــر لــلــشـؤون

االجــتــمــاعــيـــة والــثــقــافــيـــة الــدولــيــة في اIـــديــريــة الــعــامــة
rتعددة األطرافIللعالقات ا

15 - خـالـد عـديسr نـائب مديـر لـلـتشـريع والـتـنـظيم

rفي مديرية الشؤون القانونية
16 - حيـاة معـوجr زوجة سايتr نـائبـة مدير لـبلدان

أوروبا الشرقية في اIديرية العامة ألوروبا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1427
XيXيـتضتضـمّـن الـن الـتّعـي r r2006 ـوافق أووافق أوّل يل يـونيونيـو سو سـنة نةIاIا

بعنوان وزارة العـدل.بعنوان وزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مــرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جـمادى األولى
عــام 1427 اIــوافق أوّل يــونـــيــو ســنــة 2006 يــعـــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل :

أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :
rمدير دراسات r1 - محمد بن مغنية

2 - مصطفى موجاجr نائب مدير للتنظيم.

ب) مجلس الدولة :ب) مجلس الدولة :
3 - محمد غماتيr أمينا عاما.

ج) مجلس قضاء تامنغست :ج) مجلس قضاء تامنغست :
4 - سعيد إيكانr أمينا عاما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1427
XيXيـتضتضـمّـن الـن الـتّعـي r r2006 ـوافق أووافق أوّل يل يـونيونيـو سو سـنة نةIاIا

بعنوان وزارة اIاليبعنوان وزارة اIاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مــرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جـمادى األولى
عـام 1427 اIــوافق أوّل يــونــيــو ســنـة 2006 تــعــيّن الــسّــيـدة

والسّادة اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة اIاليّة :

أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :
rمكلّفا بالدّراسات والتّلخيص r1 - محمد بوعلقة
rمكلفا بالدّراسات والتلخيص r2 - فاروق شيعلي

3 - عـبـد الـكـــر¦ عــبـد اIـؤمنr نــائب مــديــر Iـتـابـعـة
تــــطــــبــــيق الــــتـــــنــــظــــيم احملــــاســــبـي في اIــــديــــريــــة الــــعـــــامــــة

rللمحاسبة
4 - دلـــــيــــلــــــة خــــنــــفــــــرr زوجـــــــة جــــحــــــدوr رئــــيــــســــــة
دراســات مــكـلّـفــة بـدراســات دعم االسـتـثــمـار في اIــديـريـة

rالعـامـة للميزانية
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 rمكلفا بالدراسات والتلخيص r3 - عاشور فني
4 - وحيدة بورغدةr مكلفة بالدراسات والتلخيص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1427
Xـن التعيXيتضيتضـمّـن التعي r r2006 وافق أوّل  يل  يـونيو سنة ونيو سنةIوافق أواIا

بالوكالة الفضائية اجلزائرية.بالوكالة الفضائية اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 5 جـمادى األولى
عـام 1427 اIـوافـق أوّل يـونــيـو ســنـة 2006 يـعـX الــسـيـدان

اآلتي اسماهما بالوكالة الفضائية اجلزائرية  :
1 - فــــتــــحـي بن حـــــمــــودةr مــــديـــــردراســــاتr مــــكـــــلــــفــــا

rبالتطبيقات الفضائية
2 - طـاهـر إفـتـانr مـديـر دراســاتr مـكـلـفـا بـالـتـكـوين

والبحث . 

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1427
XيXيـتضتضـمّـن الـن الـتعتعـي r r2006 ـوافق أووافق أوّل يل يـونيونيـو سو سـنة نةIاIا
بــــــديديــــوان الوان الــــــوزيوزيــــرة اIرة اIــــــنــــتــــــدبدبــــــة لة لــــدى وزيدى وزيــــــر الر الــــصــــــحــــة
والسوالسـكـان وإصالح اIان وإصالح اIـسـتـشـفـيـاتr اIاتr اIـكـلـفـة بة بـاألسرةاألسرة

وقضايا اIرأة.وقضايا اIرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرّخ  في 5 جـمادى األولى
عـام 1427 اIــوافق أوّل يـونـيــو سـنـة 2006 تـعـX الـسـيـدات
والـسـادة اآلتـيـة أسـمـاؤهم بـديـوان الـوزيـرة اIـنـتـدبـة لـدى
وزيـر الــصــحـة والــسـكــان وإصالح اIــسـتــشــفـيــاتr اIــكـلــفـة

باألسرة وقضايا اIرأة:
rرئيسة الديوان rX1 - تسعديت حواس

2 - فــــريــــدة سي شــــايـبr زوجـــة بــــلــــحــــسنr مــــكــــلــــفـــة
 rبالدراسات والتلخيص

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اIـــؤرخ في 24 ربـــيع الـــثـــاني
عام 1421 اIوافق 26 يولـيو سـنة 2000 واIـتعـلق بـالقـواعد
اIــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اIــطــهــيــة

rتممIعدل واIا rووضعها رهن االستهالك
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اIـادة  19 من اIرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اIــــؤرخ في 3 رجـب عــــام 1410
اIــوافق  30 يــنــايــر ســنـة r1990 اIــعــدل واIــتــمم واIــذكــور
أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
اآلزوت اإلجــــمـــالـي في الــــلـــحم واIــــنــــتـــوجــــات الـــلــــحـــمــــيـــة

إجباريا.

اIــادة اIــادة 2 :  :  من أجل حتـــديــد نــســبـــة اآلزوت اإلجــمــالي
فــي الـلـحم واIــنـتــوجـات الـلــحـمـيــةr فـإن مــخـابـر مــراقـبــة
اجلودة و قمع الغش واخملابـر اIعتمدة لهذا الغرض ملزمة

باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق.
كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIـنـهج من طـرف اخملـبـر

عند األمر بإجراء خبرة.

اIـادة اIـادة 3 :  :   يـنشـر هـذا الـقـرار في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األوّل عـام 1427 اIـوافق
26 أبريل سنة 2006.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــــــــــــرار مرار مــــــــــؤرخ فيؤرخ في 28 ربربــــــــــــيع األويع األوّل عل عــــــــــام ام 1427 اI اIــــــــــوافق وافق 26
أبأبــــــــريل سريل ســــــــنــــــة ة r2006 يr يــــــــجــــــعـل مل مــــــنــــــــهج حتهج حتــــــــديديــــــــد ند نــــــســــــــبــــــة
اآلزوت اإلجماآلزوت اإلجمـالي في الالي في الـلـحم واIحم واIـنتنتـوجوجـات الات الـلحلحـمـيةية

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 05 -  - 161  اIؤرخ
في22  ربـيع األول عـام 1426 اIـوافق أول مـايــو سـنـة2005

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 90 - 39
اIـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410 اIـــــوافق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة
rتممIعدل واIا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشI1990وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اIـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اIـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

rسنة 2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�قتـضى القرار الوزاري اIشترك اIؤرخ في19
شـوال عـام 1417 اIـوافق 26 فـبـرايــر سـنـة 1997 واIــتـعـلق

rرقاز و تسويقهIبشروط حتضير ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
29 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1420 اIــــوافق 29 ســــبــــتــــمــــبـــر

سـنـة 1999 الــذي يـحـدد قــواعـد حتـضـيــر الـلـحــوم اIـفـرومـة
 rعند الطلب ووضعها لالستهالك



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37 20
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4 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2006  م  م

pH=5,4. يتغير لون احمللول الكاشف عند
يحـفظ احمللـول الكـاشف في قارورة داكـنة فـي مكان

مظلم وبارد. 
  8.3 معدالت الغليان :معدالت الغليان :

 1.8.3 للهجوم الكيميائي : للهجوم الكيميائي :

كـريــات زجـاجـيــةr كـربــور الـسـيــلـيــسـيـوم أو شــظـايـا
اخلزف الصلب.

 2.8.3 للتقطير: للتقطير:

كـــربــور الـــســيـــلـــيــســـيــوم أو قـــطع من حـــجــر الـــكــدان
حديث التحويل إلى رماد.

4. التجهيزات :. التجهيزات :
األجهزة اIستعملة في اخملبرr ال سيما :األجهزة اIستعملة في اخملبرr ال سيما :

 1.1.4  فــرامــة الــلــحم مــخــبــريـةr فــرامــة الــلــحم مــخــبــريـةr مــجــهــزة بــصــفــيــحـة

حتتوي على ثقوب ال يتعدى قطرها  4 ¯.
  2.1.4 جهاز اجملانسة :جهاز اجملانسة :

  2.4  ورق مــــعـالــج بـحـمض الــسـولـفـيـريـكr   ورق مــــعـالــج بـحـمض الــسـولـفـيـريـكr  9 ســم

X 6 سم تقريبا.
  3.4  أنبوب زجاجي  أنبوب زجاجي سعته  50 ملل.

(Kjeldahl) 4.4  أنبوب زجـاجي طويل العـنق كلدال   أنبوب زجـاجي طويل العـنق كلدال  

سـعـته الــقـصـوى 800 مـللr يـجــهـز عــنـد الـضــرورة بـسـدادة
زجاجـيـة إجـاصيـة الـشـكل تتـكـيف بـسـهولـة مع قـمـة اإلناء

الزجاجي.
  5.4  جهـاز جـذب بـواسطـة الـبـخار   جهـاز جـذب بـواسطـة الـبـخار أو جـهـاز تقـطـير

عادي.
  6.4 جــهــاز الــتــســخــrX جــهــاز الــتــســخــrX يـــســمح بــتـــســخــX األنــبــوب

الـزجــاجي كـلـدال ( Kjeldahl) في وضــعـيــة مـائــلـة بــطـريــقـة
جتـعل مصـدر احلـرارة ال يـصل إال جلزء من جـدار األنبوب

الواقع حتت مستوى السائل. 

  7.4 جـــهــاز اإلمــتــصــاصrجـــهــاز اإلمــتــصــاصr ألبـــخــرة األحــمــاض احملــررة

أثناء الهجوم الكيميائي.

8.4 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

5 . العينة :العينة :
 1.5 جتــرى اIـعــايــرة عــلى عــيــنـة �ــثــلــة وزنــهـا 200غ

على األقل.
 5 .2 حتـفظ العـينـة بطـريـقة حتـميـها من الـتلف وكل

تــغـيـر في تـركـيــبـهـا. في حـالـة تـوفــر عـوامل احلـفظ  يـجب
أن ال حتتوي هـذه األخيـرة على مـركبـات آزوتيـة بكـميات

مقاسة.

اIلحـقاIلحـق
مــــنـــهـــــج حتـــديـــــــد كـــمــــيــــة اآلزوت اإلجــــمـــالـي في الــــلـــحممــــنـــهـــــج حتـــديـــــــد كـــمــــيــــة اآلزوت اإلجــــمـــالـي في الــــلـــحم

واIنتوجــات اللحميـةواIنتوجــات اللحميـة

1. التعريف :. التعريف :

نــسـبـة نــسـبـة اآلزوت في الـلــحـوم واIـنـتـوجــات الـلـحـمـيـةاآلزوت في الـلــحـوم واIـنـتـوجــات الـلـحـمـيـة :
هي كمـية اآلزوت اIـوافقـة لألمـونيـاك النـاجت واحملددة في

الشروط اIبينة أدناه.

2 . اIبــدأ : . اIبــدأ :

هــجـوم كــيــمــيــائي عــلى الــعــيــنــة اIــقــتــطــعــة بـحــمض
الـســولـفــيــريك اIـركــز الـذي يــحــول اآلزوت الـعــضـوي إلى
(II) أيـــونــات األمـــونــيـــوم في وجــود كـــبــريـــتــات الـــنــحــاس
كـحــافـز كـيــمـيـائيr عــمـلـيــة جـعل احملـلــول قـاعـدي وتــقـطـيـر
rاألمـونياك احملـرر في فائض من مـحلول حـمض البوريك
معـايـرة  األمـونيـاك اIـركب مع حـمض الـبوريك بـواسـطة
حمض الـكـلـوريدريك و حـسـاب نسـبـة اآلزوت في العـيـنة

انطالقا من األمونياك الناجت.

3 . الكواشف : . الكواشف :
يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتلـيـليـة مـعتـرفـا بهـا. يـجب أن يـكون اIـاء اIـستـعـمل ماء

مقطرا  أو ماء ذا نقاوة مكافئة على األقل.
1.3 كـــبــــريـــتـــات الــــنـــحـــاس(II) خـــمـــاسـي الـــهـــيـــدرات

(CUSO4.5H2O)
 2.3 كبريتات البوتاسيوم  كبريتات البوتاسيوم ( K2SO4 ) مجفف. 

 3.3 حمض السولفيريك حمض السولفيريك P20= 1,84غ/ ملل.

 3 .4  هــيـــدروكــســـيــد الـــصــوديــومr هــيـــدروكــســـيــد الـــصــوديــومr مــحـــلــول خــال من

الـكربـونـاتr  يحـتـوي على  33غ تـقريـبا من هـيـدروكسـيد
الصوديوم  ( NaOH) لـ 100غ من احمللول.

يـذوب 500غ من هـيـدروكـسـيـد الـصـوديـوم في 1000 
ملل من اIاء.

 5.3 حمض البوريك حمض البوريكr محلول.

- يــــذوب  40غ من حــــمـض الـــبــــوريك ( H3BO3 ) في
اIاء و يكمل احلجم إلى 1000 ملل.

 6.3 حــــمـض الــــكــــلـــــوريــــدريكr حــــمـض الــــكــــلـــــوريــــدريكr مـــــحــــلــــول مــــعــــايــــر0,1

نـظــامـيـة r( 0,1N  )  تـعــرف الـنـظــامـيـة بـأخــذ أربـعـة أرقـام
بعد الفاصلة.

 7.3 الكـاشفr محـلول: الكـاشفr محـلول: مـزيج من الـكـواشف ( أحـمر

اIــــيــــثـــــيل - أزرق اIـــــيــــثــــيـالن)r يــــحــــضـــــر بــــإذابــــة 2غ من
أحـمـراIــيـثـيل و1غ من أزرق اIــيـثـيالن في 1000 مـلل من

اإليثانول  95% ح/ح).
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-  يــــســـكـب بــــواســـطــــة أنــــبــــوب مـــدرجr  50 مــــلل من
مـحـلـول حـمض  الـبـوريك ( 5.3) داخل حـوجـلـة مـخـروطـية
الــشـكـل سـعــتــهــا حـوالي  500 مــللr يــضـاف  4 قــطــرات من
احملـــلـــول الـــكــاشف ( 7.3) يــخـــلط ثـم تــوضع احلـــوجـــلــة حتت
مـبــرد جـهــاز الـتــقـطــيـر(5.4) بــحـيث يــكـون طــرف الـوصــلـة

مغمورا داخل السائل.

تـنـجـز  اIـعــايـرة  عـلى مـحـتـوى  األنـبـوب  الـزجـاجي
كلدال ( kjeldah ) وفق إحدى الطريقتX اIبينتX أدناه :

أ) في حالة االجنذاب بالبخار:أ) في حالة االجنذاب بالبخار:

( Kjeldahl ) يـنقل محـتوى األنـبوب الزجـاجي كلدال
في جــهـاز الـتــقـطـيــرr ثم يـغــسل بـحـوالي 50 مـلل من اIـاء.
يضاف 100 ملل من محلول هيدروكسيد الصوديوم (4.3)
بــواســطــة أنــبــوب مـــدرجr يــســكب بــعــنــايــة مع طــول عــنق
األنــبــوب الـــزجــاجي اIـــائل حـــتى اليــخـــتــلط الـــســائالن في
األنــبـــوب. يــربط األنــبـــوب الــزجــاجي مــبـــاشــرة بــالــطــرف
الـعلوي جلهاز الـتقطير. يسـخن احمللول القـاعدي بتمريره
دقــيــقـة. بــالــبــخــار حــتى الــغــلــيــان الــذي يــســتــمــر Iــدة 20  
يـسخن في البـداية ببطء لـتقليص تـشكل رغوة إلى أدنى
حد �ـكن. يـجب أن يـكـون حـجم الـقـطارة اIـتـحـصل عـلـيـها

على األقل  150 ملل.       

ب)  في حالة التقطير العادي :ب)  في حالة التقطير العادي :

(Kjeldahl) يخفف محـتوى األنبوب الـزجاجي كلدال
بـحـذر بـ  300 مـلـل من اIـاء ثم يــرج بـحــركـة دورانــيـة. إذا
اقــتــضـى األمــر يــســكب في حـــوجــلــة ســعــتــهــا  1 لــتــر. بــعــد
حــــــوالي  15 دقــــــيــــــقــــــةr يــــــضـــــاف  100 مــــــلـل مـن مــــــحــــــلـــــول
هـيـدروكـســيـد الـصـوديـوم (4.3) بــواسـطـة أنــبـوب زجـاجي
مدرجr ويـسكب بـحذر عـلى طـول عنق األنـبوب الـزجاجي
اIائلr بـحيث ال يـحدث اخـتالط الطـبقـتX داخل األنـبوب
الــزجـاجي . يـربط هـذا األخــيـر مـبـاشـرة بــالـطـرف الـعـلـوي

جلهاز التقطير.

- يـقـطـر عـلى األقل 150 مـلل من الـسـائلr حـتى و إن
أحـدث اخللـيط بـخات غـيـر منـتـظمـة. يتـابع الـتقـطـير إلى
غـــــايـــــة تــــــشـــــكل بـــــخــــــات أو احلـــــصـــــول عـــــلى  250 مـــــلل من
القـطارة. التـأكد من أن القـطارة قد بـردت فعلـيا و جتنب

تسخX محلول حمض البوريك.

- في كــلــتــا احلـالــتــX ومـبــاشــرة قـبـل نـهــايــة عـمــلــيـة
الـتـقـطيـرr تـنـزل احلـوجـلـة اخملـروطـيـة بـحـيث يـكـون طرف
الـــوصــلــة فـــوق مــســـتــوى الــســـائل. يــغـــسل طــرف الـــوصــلــة
اIــوجــودة فــوق الـســائل(من الــداخل و اخلــارج) بــقـلــيل من
اIــاء. الــتـحــقق من انــتــهـاء تــقــطــيـر األمــونــيـاكr بــواســطـة

6. طريقة العمل :طريقة العمل :
 1.6 حتضير العينة للتجربة : حتضير العينة للتجربة :

جعل الـعينة مـتجانـسة بتـمريرهـا مرتX على األقل
في فـــرامــــة الـــلـــحم ( 1.4) وخــــلـــطـــهـــا. تـــتـــرك الــــعـــيـــنـــة في
قـارورة مغلقة غـير نفوذةr و �ـلوءة كليا وحتـفظ بطريقة
حتميـها من التـلف و كل تغيـر في تركـيبهـا. حتلل العـينة
عـنـد اإلمكـان مبـاشـرة بعـد عـملـية اجملـانـسة دائـما خالل 24

ساعة.
 2.6  العينة اIأخوذة  للتجربة : العينة اIأخوذة  للتجربة :

توضع بـعض مـعـدالت الـغـلـيان ( 8.3)  داخل األنـبوب
الزجـــاجي كــلــدال r(4.4) ( Kjeldahl  ) ثــم تـضـاف حوالي
 15غ من كـبـريتـات الـبوتـاسـيوم اجملـفـفة ( 2.3) و 0,5غ من

.(1.3 ) (II) كبريتات النحاس
 تـــوزن بـــتــــقـــريب 0.001غr حــــوالي  2غ (أو 1,5 غ في

حــــالـــة عــــيــــنـــة كــــثـــيــــرة الــــدهـــون)  مـن الـــعــــيــــنـــة اIــــأخـــوذة
لـــــلـــــتـــــجـــــربـــــة( 1.6) فـــــوق قـــــطـــــعـــــة ورق مـــــعـــــالج بـــــحـــــمض

السولفيريك ( 2.4).
يوضع الورق اIعالج بـحمض السولفـيريك والعينة

.(Kjeldahl) قتطعة داخل اإلناء الزجاجي كلدالIا
 3.6 التحديد : التحديد :

يـضـاف  25 مـلل من حـمض الـسـولـفـريك (3.3)   داخل
األنبـوب الزجـاجي كلدال ( Kjeldahl) يخـلط احمللـول برفق
بـــحـــركـــة دائـــريـــة. إذا اقـــتـــضى األمـــرr �ـــكن وضـع  ســدادة
زجاجيـة إجاصـية الـشكل في عـنق اإلناء الـزجاجي بـحيث

يكون الطرف النحيل للسدادة موجها نحواألسفل.

يوضع األنبوب الـزجاجي في وضعية مائلة (بزاوية
40°  عن الـعـمــود) فـوق جــهـاز الـتــسـخـX (6.4) يـسـخن في

البـدايـة برفق حـتى نهـايـة تشـكل رغوة و يـصـبح محـتوى
األنــبــوب ســائـال كــلــيــا ثم يـــحــدث هــجــومــا كــيـــمــيــائــيــا مع
الـتسـخX بـشـدة و العـمل على حتـريك األنـبوب الـزجاجي
بـصــفـة دوريـة حـتى يـصـبح الـســائل شـفـافـا كـلـيـا و ذا لـون

أزرق مخضر فاحت.
يترك السائل يغلي Iدة  90 دقيقة أخرى.

يـــجب أن يـــحـــدث الــهـــجـــوم الــكـــيـــمـــيــائـي الــكـــلي في
سـاعتX عـلى األقل. يجب احلـرص على عدم تـدفق السائل
اIكـثف على اجلـدران اخلارجـية لألنـبوب الـزجاجي. يجب
جتــنب تـسـرب حـمض الــسـولـفـيـريك بــكـثـرة عـنـد اإلفـراط
في التسخX خالل الـهجوم الكيميائيr  �ا قد يؤدي إلى

فقدان اآلزوت.
-   يــبـرد فـي حـوالي 40°م ثم يــضــاف بــحـذر حــوالي

50 ملل من اIاء. يخلط و يترك ليبرد.
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2.7 التكرارية :التكرارية :

يـــجـب أن ال يـــتـــعــــدى الـــفـــرق بــــX نـــتـــائـج حتـــديـــدين
أجـريـا في نـفـس الـوقت أو بـصـفـة سـريــعـة الـواحـدة تـلـوى
األخـرى من طـرف نـفس احملـلل 0,10غ  من اآلزوت لـ  100غ

من العينة.

8 .  مالحظـات : مالحظـات :
 1.8 يــجب أن يـنــجـز الـتــحـديـد فـي غـرفـة خــالـيـة من

بخار األمونياك.
  2.8 �ـــكن أيــضـــا أن يـــنــجـــز الـــتــحـــديـــد عــلـى كــمـــيــة

(kjeldahl ) صـغـيرة من محـتـوى األنـبوب الـزجـاجي كـلدال
فـي هــذه احلــالـــة يــجب الـــقــيــام بـــتــعــديـالت مــنــاســـبــة عــلى
الــتــجــهـــيــزات وعــلى طــريـــقــة الــعــمل (كـــمــيــات و تــراكــيــز

الكواشف اIستعملة ومدة التقطير وحجم القطارة).

 3.8 يـــــــتـم إدراج اآلزوت الـــــــصـــــــادر عـن اIـــــــركـــــــبــــــات

العضـوية غير الـبروتينـية ضمن التـحديدr لهـذا نتحصل
عـلى نـتائج خـاطـئـة عن نـسبـة الـبـروتيـنـاتr إذا ² حـساب

نسبة البروتX انطالقا من نسبة اآلزوت.

إضـافـة إلى الـنـتيـجـة اIـعـبـر عـنـهـا بـاآلزوتr �ـكـنـنا
الــتـــعــبـــيــر عـــنــهـــا بــالـــبــروتـــيــنـــاتr في هـــذه احلــالـــة يــجب

اإلشارة إلى  اIعامل اIستعمل. 

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
6 قــــــرار مرار مــــــؤرؤرّخ في خ في 8  رب  ربــــــيع اليع الــــــثــــــانانـي عي عــــام ام 1427 اI اIــــوافق وافق 
مايمايـو سنة و سنة r 2006 يتض r يتضـمّن تأسيس مهن تأسيس مهـرجان رجان ثقافيثقافي

وطني Iوسيقى احلوزيوطني Iوسيقى احلوزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIوافق أول مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 297
اIـؤرّخ في 13 رجب عـام 1424 اIـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الـذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اIــهـرجــانــات الــثـقــافــيـة

rوكيفياته
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتّــــنــــفـــــيــــذيّ رقم 05 - 79
اIـؤرّخ في 17 مــحــرّم عـام 1426 اIـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ر ما يأتي :ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولىة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذّي رقم 03 - 297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424

ورق عـبـاد الـشمـس األحمـرr مـبـلل بـاIاء اIـقـطـرr يجب أن
ال يتغير لـونه باحمللول الصادر من جهاز التبريد. يوقف
الـتـســخـX. إذا لم تـنـته عــمـلـيـة الــتـقـطـيــرr  يـجـرى حتـديـد

جديد باتباع التعليمات  بعناية.
- مــعـــايــرة مــحــتــوى احلـــوجــلــة اخملــروطـــيــة بــواســطــة
مـحلـول حمض الـكلـوريدريك (6.3) تـسجـيل حـجم محـلول

حمض الكلوريدريك الالزمr بتقريب  0,02 ملل.

- نقوم بتحديـدين على عينتX مأخوذتX للتجربة
مقتطعتX من نفس العينة.

 4.6 جتربة على بياض :جتربة على بياض :

نـــقــوم  دائــمـــا بــتـــجــربــة عـــلى بـــيــاض (مــرتـــX) عــنــد
استعمال حصص جديدة من الكواشف أو محاليل حديثة
الـتــحــضـيــر يـنــصح بــالـقــيــام دوريـا بــتـجــربــة عـلى بــيـاض

للكواشف و احملاليل اIستعملة منذ فترة.
جتـرى هــذه الـتـجـربـة عـلى بـيـاض حـسب ( 3.6) بـأخـذ
قطعة فقط من الورق اIعالج بحمض السولفيريك (2.4).

7 .  التعبير عن النتائج : التعبير عن النتائج :

  1.7 طريقة احلساب و الصيغة : طريقة احلساب و الصيغة :

تـــســاوي نـــســبـــة اآلزوت و اIــعـــبــر عـــنــهـــا بــالـــنــســـبــة
اIئوية للكتلة :

   
100

   X  (0ح1 - ح) X 0,0014
                                   ك

حيث :حيث :
ح0  : هــــــواحلـــــــجم بــــــاIـــــــيــــــلــــــيــــــلــــــتــــــر حملـــــــلــــــول حــــــمض
الـكـلـوريـدريك  0,1 نـظـامـيـة اIـسـتـعـمل في الـتـجـربة عـلى

بياض.
ح1  : هـــــو  احلـــــجـم بــــــاIـــــيــــــلـــــيــــــلــــــتـــــر حملــــــلـــــول حــــــمض

الكلوريدريك 0.1 نظامية اIستعمل للتحديد.

ك ك : هي كـــتـــلــة الـــعــيـــنـــة اIــقـــتـــطــعـــة و اIــعـــبـــر عــنـــهــا
بالغرام.

 مالحظة : مالحظة :

إذا كــــان تــــركــــيــــز حــــمض الــــكــــلــــور يـــدريـك اIــــعــــايـــر
اIــســتــعـــمل  لــيس هــو الــتــركــيــز اIــتــوقع في (6.3)  يــجب

استعمال عامل تصحيح مناسب حلساب النتيجة.

يؤخذ كنتـيجة اIعدل اجلبري لتحديدين إذا توفرت
شروط التكرارية (2.7).

يـعـبــــر عن الـنــــتـيـجـة بــتـقـريب  0,01غ من اآلزوت
لـ 100غ من العينة.
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- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 297
اIـؤرّخ في 13 رجب عـام 1424 اIـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الـذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اIــهـرجــانــات الــثـقــافــيـة

rوكيفياته
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتّــــنــــفـــــيــــذيّ رقم 05 - 79
اIـؤرّخ في 17 مــحــرّم عـام 1426 اIـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ر ما يأتي :ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولىة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 03 - 297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اIوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدّد شروط تنظيم
اIـهرجـانـات الثـقـافيـة وكيـفـياتهr يـؤسس مـهرجـان ثـقافي

دولي سنوي للموسيقى األندلسية.

اIـاداIـادّة ة  2 : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّـعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1427 اIوافق
6 مايو سنة 2006.

خليدة توميخليدة تومي

اIوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدّد شروط تنظيم
اIهـرجـانات الـثـقـافيـة وكـيـفيـاتهr يـؤسس مـهرجـان ثـقافي

وطني سنوي Iوسيقى احلوزي.

اIـاداIـادّة ة  2 : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّـعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1427 اIـوافق
6 مايو سنة 2006.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مرار مــــــؤرؤرّخ في خ في 8  رب  ربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــام ام 1427 اI اIــــــــوافق وافق 6
مايو سنة مايو سنة r  2006 يتضr يتضـمّن تأسيس مهرجان  ن تأسيس مهرجان  ثقافيثقافي

دولي للموسيقى األندلسيةدولي للموسيقى األندلسية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIـوافق أول مـايـو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
- و�ــقــتــضـى الــنّــظــام رقم 05-06 اIــؤرّخ في 13 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 15 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005
واIــــتـــضــــمّن مــــقـــاصــــة الـــصــــكــــوك وأدوات الـــدّفع اخلــــاصّـــة

rباجلمهور العريض األخرى
- وبــــنـــاء عــــلى مــــداوالت مـــجــــلس الــــنّــــقـــد والــــقـــرض
بتاريخ 26 ذي القـعدة عام 1426 اIوافق 28 ديسـمبر سنـة

r2005

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :
اIاداIادّة األولى :ة األولى : يهدف هذا النظام إلى تعريف أنظمة

الدّفع وجهاز األمن اخلاصّ بها.
اIــاداIــادّة ة 2 : : يــقــصـــد بــنــظــام الــدّفـع مــا بــX الــبــنــوك أو
الـتــســويـة وتــســلـيـم أدوات مـالــيّــةr إجـراء وطــني أو دولي
ينظّم العالقـات بX طرفX على األقـلّ لـهما صفـة بنك أو
مــؤسّـسـة مـالــيّـة أو هـيـئــة مـالـيّـة مــتـخـصّـصــة أو مـؤسّـسـة
مــنـــخــرطــة في غــرفـــة مــقــاصــة أو مـــؤسّــســة غــيـــر مــقــيــمــة
تــتــمـــتع بــوضـع قــانـــوني �ــاثل يـــســمح الـــتّــنـــفــيــذ بـــصــفــة
اعتياديـة عن طــريق اIقـاصـة أم الr بالتسديـد وكذا فيما
يـتـعـلّق بـأنـظـمـة الـتـسويـة وتـسـلـيم أدوات مـالـيّـة وتـسـليم

.XشاركIا Xالسندات ب

بنك اجلزائربنك اجلزائر
نــــــــظــــــــــام رقم ام رقم 05-07 م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 26 ذي ال ذي الــــــــــقــــــــعــــــــــدة عدة عــــــــام ام 1426
اIاIــــوافق وافق 28   دي ديــــــســــمــــــبــــر سر ســــــنــــة ة r2005 يr يــــــتــــضــــــمّن أمنن أمن

أنظمـة الدأنظمـة الدّفـع.فـع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ محافظ بنك اجلزائر
- �ـقــتــضى األمـر رقم 03-11 اIـؤرّخ في 27 جـمـادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلّق

rادّة 56 منهIال سيّما ا rبالنّقد والقرض
- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرّئـاسيّ اIؤرّخ في 10 ربـيع
األوّل عــام 1422 اIــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واIــتــضــمّن

rمحافظ ونوّاب محافظ بنك اجلـزائـر Xتعي
- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرّئـاسيّ اIؤرّخ في 10 ربـيع
األوّل عــام 1422 اIــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واIــتــضــمّن

rأعضاء مجلس إدارة بنك اجلزائر Xتعي
- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــنّـــــظـــــام رقم 05-04 اIـــــؤرّخ في 10
رمــــــضــــــان عــــــام 1426 اIــــــوافق 13 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2005
واIــتـضـمّن نــظـام الـتـسـويــة اإلجـمـالـيــة الـفـوريّـة لــلـمـبـالغ

rستعجلIالكبيرة والدّفع ا



اIاداIادّة ة 9 : : يستلـزم التبادل غيـر اIادي لوسائل الدفع
تــقــد�ـهــا اIــنــطــقي في أنــظــمــة الــدفع ال ســيّــمـا تــقــنــيــنــهـا

وهيئتها اIوحّدة.
يــتــعــيّن عــلى اIــشــاركــX االحــتــرام الــصــارم ألحــكــام
االتـفـاقـيـة اIــرتـبـطـة �ـخــتـلف أنـظـمــة الـدفع واخلـصـائص

والتعليمات اIتعلّقة باستعمال هذه األنظمة.

اIـاداIـادّة ة 10 : : يــتـعــيّن عــلى اIـشـــاركـX في نـظم الـدفـع
ضـــمــان ســــريــــة وصــحــــة اIـــعـــلـــومــــات الـــتي تــمـــــر عـــبـــر

أنظمـة الـدفـع .

اIـاداIـادّة ة 11 : : طــبـقــا ألحــكــــام اIـادّة 56 مـن األمـــر رقـم
03-11 اIؤرّخ في 27 جمـادى الثانية عام 1424 اIوافق 26

غــشت ســنـة 2003 واIــذكـور أعـالهr يـكـــلف بـنك اجلـــزائـــر
بالسهر على السير احلسن ألنظمـة الدفع وأمنها.

في إطار مهامـهr ودون اإلخالل باختصـاصات سلطة
مراقـبـة األسواق اIـالـيـة واللّـجـنـة اIصـرفـيـةr يسـهـر بنك
اجلـزائــر عــلى أمن أنــظــمـة اIــقــاصـة  والــتــسـويــة وتــســلـيم

الوسائل اIالية.

12 : : يسـهــر بنك اجلــزائــر عـلى تــوفــير األمن اIاداIادّة ة 
اIـادي واIنطـقي للـبنـية األسـاسية اخلـاصة بـأنظـمة الدفع
كـمـا يتـأكـد من توفـيـر أمن وسـائل الدفع من غـيـر العـمـلة

النقدية وباحترام اIعايير اIطبّقـة في هـذا اجملــال.

في حـالــة مـا إذا اعـتـبـر بـنك اجلــزائـر بـأنه ال يـتـوفـر
rفي إحـدى وسائل الدفع علـى الضمانـات األمنية الـكافية
�ــكـنه أن يــطـلـب من اجلـهــة الـتـي تـصــدر اتـخــاذ إجـراءات
مـالئـــمــــة Iــــعــــاجلــــة األمـــرr وفـي حـــالــــة عــــدم تــــطــــبـــيـق هـــذه
الــتـــوصـــيـــاتr �ــكـــنه بـــعـــد اســـتـــشــارة الـــســـلـــطــة اIـــكـــلّـــفــة
بـــاIـــراقـــبــة اتـــخـــاذ قـــرار تـــوقـــيف إدخـــال وســـيـــلـــة الـــدفع

اIعنية في النّظـام.
يـتـعـــيّن عــلى بــنك اجلــزائـــر بـصـفــة خــاصــة الــتـأكـد
مـن أمن بـــطـــاقــــات الـــدفـع ومـــتــــابــــعــــة إجـــراءات تـــوفـــيـــر
شروط األمن التي قامت بـها اجلهات التي تصدرها وكذا
الـتـجــار ومـتـابــعـة إحــصـاءات الـتــدلـيس والــتـطـورات في
ميـادين الـتـكـنولـوجـيـا الـتي قـد تؤثـر عـلى أمن بـطــاقـات

الـدفـع.
اIاداIادّة ة 13 : : حتـدّد كيفـيّـات تطبـيق هـذا النّظـامr عند

احلاجةr عن طريق تعليمة يصدرها بنك اجلزائر.
14 : : يـنشـر هـذا النـظـام في اجلريـدة الـرّسمـيّة اIاداIادّة ة 

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 26 ذي الـقــعـدة عـام 1426 اIـوافق

28 ديسمبر سنة 2005.

محممحمّد لكصاسيد لكصاسي

اIــاداIــادّة ة 3 : : يــتــعــيّن عـــلى اIــســيّــرين واIــشــــاركــX في
أنـظـمـة الـدفـع وضـع فـيـمـا يـخص كـلّ واحـد مـنـهمr أجـهـزة
أمن تـكـون مـطـابـقـة لـلـمـقـايـيس الــدولـيـة اIـعـمـول بهـا في

هذا اIيدان.

اIــاداIــادّة ة 4 : : يـــتــضــمّن أمن أنـــظــمــة الــدفع أمـن الــبــنــيــة
األساسية ألنظمة الدفع وكذا أمن وسائل الدفع.

تـشــمل الــبــنـيــة األســاســيـة ألنــظــمـة الــدفع مــركــبـات
األنــظـمـة اIـركــزيّـة لإلنـتــاج والـنـجــدة ومـركـبـات مــخـتـلف
الـتـجـهـيـزات الـتـقـنـيـة أي اIـكـوّنـات اIـاديّـة والـبـرمـجـيـات
التـي ² وضعـهـا عـلى مـسـتـوى اIشـاركـX اIـعـتـمـدين وكذا
اIــصــداقــيــة الـــعــمــلــيــة خلـــدمــات الــبــنــيـــة األســاســيــة الــتي
تتوقف عليهـا هذه األنظمةr ال سيّما االتصاالت والطـاقـة

الكهربائية.
تــلــقى مـــســؤولــيــة وضــع أجــهـــزة أمن أنـــظــمــة الــدفع
عـــلى عـــاتق مــســـيــريـــهــا واIـــشــاركـــX في  هـــذه األنـــظــمــة.
بـينـمـا يـسهــر بنك اجلــزائـر عـلى االشتـغـال احلســن لهـذه

األنظمـة وأمنهـا.

اIاداIادّة ة 5 : : يشمل أمن البـنية األساسيـة ألنظمة الدفع
ال سيّما مـا يأتي :

rتوفر األنظمة -
rتبادلةIعطيات اIصحة ا -

rتبادلةIعطيات اIرسم مخطط ا -
rالسـريـة -

- قابلية اIراجعة.
Xمــوظــفـ Xيـقــصــد كــذلك بــأمن أنــظــمــة الـدفـع تـعــيــ

مؤهّلX وأكفاء للقيام بعمليات الدفع.
اIـاداIـادّة ة 6 : : يـتـعـيّن عـلى اIـشــاركـX في أنـظـمـة الــدفـع
وضـع أنـــظـــمـــة جنـــدة (Back-up) وتـــوفـــيـــر مـــوارد بـــشـــريــة
مالئــمــة بــغــرض ضــمــان اســتــمــراريــة االســتــغالل Iــواجــهـة
كــوارث كـــبـــيـــرةr تـــعـــرقل االشـــتـــغـــال الــعـــادي لـــلـــمـــنـــشــآت

األسـاسيـة.
اIاIـادادّة ة 7 : : قـصـد ضـمـان سالمـة أي عـدم تـلف اIـكـونات
الــتـــقـــنــيـــة ألنــظـــمـــة الــدفعr يـــجب عـــلى كلّ اIـــشـــاركــX في
أنـظمة الدفع حتديد وتـنفيذ مجـموعة حلول مـتناسقة يتم
حتــديــدهــا بــصــفـــة مــشــتـركــة تـتــعــلّق بــاألمن اIـادي واألمن

اIنطقي ومتـابعـة اIعطيـات من البداية إلى النهاية.
XـعــنـيـIا XـشــاركـIيـجب أن يـتـم اعـتـمــاد مـجــمـوع ا

ميثاق األمن الذي يعده مسيرو أنظمة الدفع.

اIــاداIــادّة ة 8 : : يـــنــبـــغي ضـــمـــان تــخـــطـــيط عـــام يــطـــبق في
جـــمـــيـع مـــراحل تـــبـــادل أوامـــر الــدفـع وهـــذا بـــالــنـــســـة لـــكل
أنـــــظــــمــــة الـــــدفع ويـــــتــــعــــلّـق األمــــر بــــضـــــمــــان رسـم اخملــــطط
ومـراجـعـة احلـسـابـات الـتـي تـسـمح �ـراقـبـة الـدفع وإيـجـاد
حـلولr إذا اقتضـى األمرr لكل نزاع بـX اIشاركـX متعلّق

بنظام الدفع.
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