
العدد العدد 26
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحــد األحــد 8  جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 3 مايو سنة مايو سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 226
3 مايو  سنة مايو  سنة 2009 م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسيّ رقم 09 - 132 مـؤرّخ في 2 جـمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27 أبـريـل سـنـة q2009 يــتـضـمن حتــويل مـؤسـسـة
اإلجنـازات الـصـنـاعيـة بـسـريـانـة إلى مـؤسسـة عـمـومـيـة ذات طـابع صـناعي وجتـاري تـابـعـة لـلـقطـاع االقـتـصـادي لـلـجيش
الوطني الشعبي.........................................................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ رقم 09 - 133 مـؤرّخ في 2 جـمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27 أبـريـل سـنـة q2009 يــتـضـمن حتــويل مـؤسـسـة
صناعة الطائرات للجيش الوطني الشـعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري تابعة للقطاع االقتصادي
للجيش الوطني الشعبي..............................................................................................................................

مــرســوم رئــاسيّ رقم 09 - 134 مـؤرّخ في 2 جــمــادى األولـى عـام 1430 اHـوافق 27 أبــريـل ســنـة q2009 يــتــضــمـن حتــويل اHــعــهــد
الـوطني لرسم اخلـرائط والكـشف عن بعـد إلى مؤسـسة عمـوميـة ذات طابع صنـاعي وجتاري  تـابعـة للقـطاع االقـتصادي
للجيش الوطني الشعبي..............................................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ رقم 09 - 135 مـؤرّخ في 2 جـمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27 أبـريـل سـنـة q2009 يــتـضـمن حتــويل مـؤسـسـة
جتـديـد عـتـاد الطـيـران إلى مـؤسـسـة عـمـومـية ذات طـابع صـنـاعي وجتـاري  تـابـعـة لـلـقطـاع االقـتـصـادي لـلـجـيش الـوطني
الشعبي.....................................................................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ رقم 09 - 136 مـؤرّخ في 2 جـمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27 أبـريـل سـنـة q2009 يـتــضـمن حتــويل الـقــاعـدة
اHــركـزيـة لإلمـداد بــبـني مـراد إلـى مـؤسـسـة عــمـومـيـة ذات طــابع صـنـاعـي وجتـاري  تـابـعــة لـلـقـطــاع االقـتـصــادي لـلـجـيش
الوطني الشعبي.........................................................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ رقم 09 - 137 مـؤرّخ في 2 جـمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27 أبـريـل سـنـة q2009 يــتـضـمن حتــويل مـؤسـسـة
األلـبــسـة واألحــذيـة إلى مــؤسـســة عـمــومـيــة ذات طـابـع صـنــاعي وجتـاري  تــابـعــة لـلــقـطــاع االقــتـصــادي لـلــجـيش الــوطـني
الشعبي.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 09 - 138 مـؤرخ في 2 جـمـادى األولـى عام 1430 اHـوافق 27 أبـريـل سـنة q2009 يـتـضـمن حتـويل  مـؤسـسـة
الـبـناءات اHـيـكانـيـكيـة بـخنـشـلة إلى مـؤسـسة عـمـوميـة ذات طـابع صنـاعي وجتـاري  تابـعـة للـقـطاع االقـتـصادي لـلـجيش
الوطني الشعبي.........................................................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 09 - 139 مـؤرخ في 2 جـمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27 أبـريـل سـنـة q2009 يــتـضـمن حتــويل مـؤسـسـة
الـطــبـاعـة الــشـعـبــيـة لــلـجـيش إلـى مـؤسـســة عـمـومــيـة ذات طـابـع صـنـاعي وجتــاري  تـابـعــة لـلــقـطـاع االقــتـصـادي لــلـجـيش
الوطني الشعبي.........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 09 - 140 مـؤرخ في 2 جـمـادى األولـى عام 1430 اHـوافق 27 أبـريـل سـنة q2009 يـتـضـمن حتـويل اHـؤسـسـة
اHركزيـة للبـناء لـلجيش الـوطني الـشعبي إلى مـؤسسـة عمومـية ذات طابـع صناعي وجتـاري تابعـة للـقطاع االقـتصادي
للجيش الوطني الشعبي..............................................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 09 - 141 مـؤرخ في 2 جـمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27 أبـريـل سـنـة q2009 يــتـضـمن حتــويل مـؤسـسـة
جتـديـد الـعـتـاد اخلـاص إلى مـؤسسـة عـمـومـيـة ذات طـابع صـنـاعي وجتـاري  تـابـعة لـلـقـطـاع االقـتـصـادي  لـلـجـيش الـوطني
الشعبي.....................................................................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 09 - 142 مـؤرخ في 2 جـمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27 أبـريـل سـنـة q2009 يــتـضــمن حتـويـل الـديـوان
الوطـني للمواد اHتفجرة  إلى مؤسسة عـمومية ذات طابع صناعي وجتاري  تابعة لـلقطاع االقتصادي للجيش الوطني
الشعبي.....................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسي رقم 09 -  143 مـــؤرّخ في 2 جــمـــادى األولى عــام 1430 اHـــوافق 27 أبــريـل ســنــة q2009 يــتــضــمـن مــهــام الــدرك
الوطني وتنظيمه.......................................................................................................................................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1430 هـ هـ
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسي رقم 09 - 144 مؤرخ في 2 جمـادى األولى عام 1430 اHوافق 27 أبريـل سنة q2009 يـتضمّن اHـوافقة عـلى عـقـد
الـبـحــث عـن احملــروقـــات واسـتـغــاللــهـا فــي اHســاحـــة اHســمــاة "قـــرن الـقــصــة" (الــكتـلـتـــان : 316 أ و 317 أ) اHــبـرم
�ـــديـنــة الــجـزائــر فـي 17 يــنـايـــر ســنـة 2009 بـW الـوكـالــة الـوطـنيـة لـتـثـمـW مـوارد احملـروقــات ( ألـنـفـط) والـشـركة
الوطنية "سوناطراك" وشركة "ب غ  نورث سي هولد ينقس ليميتد ( ب غ أجليريا)"...........................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 09 - 145 مـؤرخ في 2 جـمـادى األولـى عام 1430 اHـوافق 27 أبـريـل سـنة q2009 يـتـضـمـن اHــوافــقــة عــلــى
اHــلـــحــق  رقــم 1 بــالــعــقـد اHــؤرخ فـي 18 ســبــتــمــبــر ســنـة 2006 لــلــبــحث عن احملــروقـــات  واســتــغـاللـــهـــا فـي اHــســـاحـــة
اHسـمــاة "غــورد يعقــوب" (الـكــتــلة : 406 أ ) اHـبــرم  �ــديـنــــة الـجــزائـر فــي 17 يـنــايــر سـنـــة 2009 بــW الـوكالة
الـوطـنــيــة لتــثـمـW مــوارد احملـــروقــات (ألنــفــط) والشركـــة الوطنيـــة "سـونـــاطــــراك"وشـركـــة "إ.أون رورقــاس
أ و ب ألـجـريان ج م ب ح"............................................................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقم 09 - 146 مـؤرخ في 2 جــمــادى األولـى عـام 1430 اHـوافق 27 أبــريـل ســنـة q2009 يــتــضـمـن اHــوافــقــة عـلـى
اHــلـحـق رقــم 1 بــالـعـقـد اHـؤرخ فـي 18 سـبـتـمـبـر سـنـة 2006 لـلـبــحث عن احملـروقـات واسـتــغاللـهـا فـي اHـســـاحـة اHـسـمـاة
"الــعــســل" (الـكـــتـل : 236 ب و404 أ1 و405 ب1 ) اHـــبــرم �ـــديـــنــة اجلـــزائـــر في 17 يــنــايــــر ســـنـــة 2009 بــــW الـوكــالــة
الـوطـنيـــة لتـثمـW  مــوارد احملــروقـــات (ألنــفــط) والشــركــة الـوطـنـيـة"سـونـــاطــراك"وشــركـــة "غـاز بـروم بسـلوطن
نـذر لنـدس فينوتشــيب ( غازبروم نذرلندس ب. ف)".....................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 09 - 147 مؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة q2009  يحدّد محتوى مخطط تسيير
اHساحات اخلضراء وكيفيات إعداده واHصادقة عليه وتنفيذه.............................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذيّ رقم 09 - 148  مـؤرّخ في 7 جــمــادى األولـى عـام 1430 اHـوافق 2  مــايــو ســنـة q2009 يــعــدل ويــتــمم اHــرســوم
الـتـنفـيذي رقـم 98 - 227  اHـؤرخ فـي 19 ربـيـع األول عـام 1419 اHـوافق 13 يـولـيو سـنة 1998 واHتـعلق بـنفـقات الـدولة
للتجهيز.....................................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذيّ رقم 09 - 149  مؤرّخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اHوافق 2 مايـو سنة q2009 يتمم اHرسـوم التنفيذي رقم
05 - 415 اHـــؤرخ في 22 رمــضـــان عــام 1426 اHـــوافق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2005 الـــذي يــحــــدّد كـــيـــفــيـــات تـــســـيــيـــر حــــســاب

التخصيص الـخاص رقـم 121 - 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي"................................

مـرسـوم تــنـفـيـذيّ رقم 09 - 150  مـؤرّخ في 7 جـمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة q2009 يـحــدّد كــيـفـــيــات تـســيـيــر
حــــســــاب الـــتــخـــصـــيص الــــخـــاص رقـم 126 - 302  الـــذي عــنـــوانه "الـــصــنـــدوق الــــخــاص بـــدعم مـــربي اHـــواشي وصـــغــار
..................................................................................................................................."Wالفالحي WستغلHا

مـرسـوم تـنـفـيـذيّ رقم 09 - 151  مـؤرّخ في 7  جـمـادى األولـى عام 1430 اHـوافق 2  مـايـو سـنـة q2009 يـحــدّد كـيـفــيــات تـسـيـيـر
حـــســاب الــتـخــصـيص الـــخــاص رقــم 128 - 302  الـــذي عـنــوانـه "صـنـــدوق تـمــلـك االسـتـعــمـال وتــطـويــر تـكــنـولــوجـيـات
اإلعالم واالتصال"........................................................................................................................................

Wيــحــدد كــيــفــيــات تــعــيـ q2009 ـــوافق 10 مــارس ســنــةHمــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 09 - 100 مـــؤرّخ في 13 ربــيع األول عــام 1430 ا
الـوسيـط القضائـي ( استدراك)....................................................................................................................

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قرار  وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرّّم عام 1430 اHوافق 4 يناير سنة q2009  يتضمن تعيW أعـضاء اللجنة اHكلفة باجلرد
الـكـمـي والـكـيـفي والـتـقـديــري لـلـمـمـتـلـكـات واحلــقـوق والـواجـبـات والـوسـائل الــتي حتـوزهـا مـلـحـقـات اHــكـتـبـة الـوطـنـيـة
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مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ رقم  رقم 09 - - 132 م مــــــــــــؤرؤرّخ فيخ في 2 ج جــــــــــــمــــــــــــادىادى
q2009 ــــــــــــوافق وافق 27 أب أبــــــــــــريريـل سل ســــــــــــنــــــــــة ةHا Hاألولى عاألولى عــــــــــــام ام 1430 ا
يــــتــــــضــــمن حتمن حتــــويويـل مل مــــؤسؤســــســــة اإلجنة اإلجنــــازات الازات الــــــصــــنــــاعاعــــيــــة
بسبسـريانة إلريانة إلـى مؤسسى مؤسسـة عمومة عمومـية ذات طية ذات طـابع صناعيابع صناعي
وجتاري تابعة لوجتاري تابعة لـلقطاع االقتصادي للجيش الوطنيلقطاع االقتصادي للجيش الوطني

الشعبي.الشعبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء عـلى الدستورq السيما اHواد 57 (الفقرة 2 )
qو77 - 8 و125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHــوافق أول ديـسمـبر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

qعتمدHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 90 - 256
اHـــــؤرخ في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1411 اHـــــوافق 8 ســـــبــــــتـــــمـــــبـــــر
ســـــنــــة 1990 واHـــــتـــــضـــــمن إحـــــداث مـــــؤســـــســـــة لـإلجنــــازات

qالصناعية بسريانة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 102
اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عــــام 1429 اHــــوافق 26 مــــارس
ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
لـلمـؤسسات الـعمـوميـة ذات الطـابع الصـناعي والـتجاري

qالتابعة للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي

يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

الفصل الفصل األولاألول
أحكام أحكام عامةعامة

اHـادة اHـادة األولى :األولى : حتـول مـؤسـسة اإلجنـازات الـصـنـاعـية
بـــســـريـــانـــة إلـى مـــؤســـســـة عـــمـــومـــيـــة ذات طـــابع صـــنـــاعي
وجتـاري خـاضـعـة ألحـكام اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 08 - 102
اHــــؤرخ في 18  ربـــيع األول عـــام 1429 اHــــوافق 26 مــــارس
ســنــة 2008 واHــذكــور أعالهq تــســمى "مــؤســســة اإلجنــازات
الـــــصــــــــنـــــاعـــــيـــــة بــــــســـــريـــــانــــــة" وتـــــدعى فـي صـــــلـب الـــــنص

"اHؤسسة". 

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
اHـادة اHـادة 2 : : يــكـون مــقـر اHــؤســسـة في ســريــانـة بــواليـة

باتنة.    
و�ــــــكـن نــــــقــــــلـه إلــى أي مــــــكــــــان آخـــــر مـن الــــــتـــــراب

الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.     

�كن أن حتـدث مركـبات ووحـدات ومـلحـقات بـقرار
من وزير الدفاع الوطني وحتلّ باألشكال نفسها.

اHادة اHادة 3 : : تـكلف اHؤسـسة بضـمان دراسات الـذخيرة
واHــواد الــنــاريـة وتــطــويــرهــا وصــنــعـهــا وتــســويــقــهــا وكـذا
اHــهـام اHــنــوطـة أصال بــاHــؤسـســة الــعـســكـريــة ذات الــطـابع
الـصــنــاعي والـتــجـاري  �مــؤســسـة اإلجنــازات الــصـنــاعــيـة

بسريانة.
وبهـذه الصفـةq تـنجز اHؤسسة مـخططات التموين
واالســـــتــــــثـــــمـــــار واإلنــــــتـــــاج والــــــتـــــســـــويـق وكـــــذا الــــــبـــــحث

والتطوير.
و�ــكن اHــؤســســة أن تــضــطــلع بــكل عــمــلــيـة �ــكن أن
تــتــصل �ــوضــوعــهــا وتـطــويــرهــا وأن تــقــدم كل خــدمــة من
شـأنها أن تضمن اHـردودية لقدراتهـا التقنيـة والصناعية
و/ أو الـتجـاريـة دون أن تعـرقل بـرامج األنشـطـة اHنـوطة

بها.

اHـادة اHـادة 4 : : �ـكن اHـؤسـسـة أن تـتـكـفل بـتـبـعـات اHـرفق
الــعــمـومـي ذات الـصــلـة �ــهــامـهــا بــطـلب مـن وزيـر الــدفـاع

الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.

اHــادة اHــادة 5 : : يــتـــرتب عـــلى الــتـــحــويـل اHــقـــرر في اHــادة
األولـى أعاله نـقل اHــمـتــلـكــات واحلـقــوق والـواجـبــات الـتي
كــانت لــدى اHــؤسـســة الـعــســكـريــة ذات الــطـابع الــصــنـاعي
والتجاري - مؤسـسة اإلجنازات الصناعـية بسريانة إلى
اHـؤسـسـة الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجـاري-

مؤسسة اإلجنازات الصناعية بسريانة.

qعـنـد االقـتـضاء qحتـدد كـيـفـيـات تـنـفـيـذ هـذه األحـكـام
بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.

الفصل الفصل الثانيالثاني
السيرالسير

اHادة اHادة 6 : : يرأس مجـلس إدارة اHؤسسة وزير الدفاع
الـوطـني أو �ـثـلهq ويـتـشــكل من أعـضـاء �ـثـلـون الـهـيـاكل

اآلتية : 
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHــوافق أول ديـسمـبر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

qعتمدHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 93 - 273
اHؤرخ في29 جـمادى األولى عام 1414 اHوافق 14 نوفـمبر
سـنة 1993 واHـتعـلق بتـحويل اHـؤسسـة الوطـنيـة لصـناعة

qالطائرات إلى وزارة الدفاع الوطني

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 102
اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عــــام 1429 اHــــوافق 26 مــــارس
ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
لـلمـؤسسات الـعمـوميـة ذات الطـابع الصـناعي والـتجاري

qالتابعة للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي

يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

الفصل الفصل األولاألول
أحكام أحكام عامةعامة

اHــادة األولى :اHــادة األولى : حتـــول مــؤســـســة صـــنــاعـــة الــطـــائــرات
لــلــجــيش الــوطــني الــشــعــبي إلى مــؤســســة عــمــومــيـة ذات
طابع صـناعي وجتـاريq خاضـعة ألحـكام اHـرسوم الـرئاسي
رقـم 08 - 102 اHــــــــــــؤرخ فـي 18  ربـــــــــــــيـع األول عـــــــــــــام1429
اHــــوافق 26 مــــارس ســــنــــة 2008 واHــــذكــــور أعالهq تــــســــمى
"مــؤســســة صـــنــاعــة الــطـــائــرات" وتــدعى فـي صــلب الــنص

"اHؤسسة".

اHـادةاHـادة 2 : : يــكــون مـقــر اHــؤسـســة في طــفـراوي بــواليـة
وهران.

و�ــــــكــن نــــــقــــــلـه إلــى أي مــــــكــــــان آخــــــر مـن الــــــتـــــراب
الوطنيq بقرار من وزير الدفاع الوطني.     

�ـكن أن حتـدث مركـبـات ووحدات ومـلـحقـات بـقرار
من وزير الدفاع الوطني وحتل باألشكال نفسها.

اHادةاHادة 3 :  : تكلف اHؤسسة �ا يأتي :
- الـــقـــيـــام بـــدراســات وبـــرامـج اإلجنــاز فـي مـــجــاالت

qصناعة الطيران وعصرنة الطائرات
- ضـمـان اHـهـام اHـنـوطـة أصال بـاHـؤسـسـة الـعـسـكـرية
ذات الــطـــابع الـــصــنـــاعي والــتـــجــاري  �مـــؤســســـة صــنـــاعــة

الطائرات.

qأركان اجليش الوطني الشعبي -
qدائرة االستعالم واألمن -

qؤنHدائرة ا -
qمديرية الصناعات العسكرية -

qاليةHصالح اHمديرية ا -
qركزية للعتادHديرية اHا -

qWستخدمHمديرية ا -
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والـتــجـاري - مــؤسـســة الـبــنـاءات اHـيــكـانــيـكــيـة بــخـنــشـلـة

 qثلة �ديرها العام�
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والـتـجـاري - مـؤسـسـة صـنـاعـة الـطـائـرات �ـثـلـة �ـديـرهـا

العام.
يعـW األعضـاء اHمـثلـون لـلهـياكل الـسالـفة الـذكر من
بــW اHــسـتــخـدمــW بـرتــبـة نــائب مــديـر بــاإلدارة اHـركــزيـة

على األقل أو منصب معادل له.  

7 : : يـعــW مــحــافظ حــســابــات اHــؤســسـة ويــدفع اHـادة اHـادة 
مـرتـبه �ـوجب قـرار مـشـترك بـW وزيـر الـدفـاع الـوطني

والوزير اHكلف باHالية.

8 : : تــمـارس الــرقــابــة اخلــارجـيــة عــلى تــســيــيـر اHـادة اHـادة 
اHـــؤســســة طــبـــقــا لــلــتــنـــظــيم اجلــاري بـه الــعــمل في وزارة

الدفاع الوطني.

اHـادة اHـادة 9 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

 حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 2 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1430
اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 09 - - 133 مؤر مؤرّخ فيخ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2009 ــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق  اH1430 ا عــام عــام 
حتويل مـؤسسة صـناعـة الطائـرات للجـيش الوطنيحتويل مـؤسسة صـناعـة الطائـرات للجـيش الوطني
الـشـعــبي إلى مـؤسـسـة عـمــومـيـة ذات طـابع صـنـاعيالـشـعــبي إلى مـؤسـسـة عـمــومـيـة ذات طـابع صـنـاعي
وجتاري تابـعة لـلقـطاع االقتـصادي لـلجـيش الوطنيوجتاري تابـعة لـلقـطاع االقتـصادي لـلجـيش الوطني

الشعبي.الشعبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء عـلى الدستورq السيما اHواد 57 (الفقرة 2 )
qو77 - 8 و125 (الفقرة األولى) منه
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اHادةاHادة 8 :  : تمــارس الرقـابــة اخلارجيــة عـلى تسييــر
اHـــؤســســة طــبـــقــا لــلــتــنـــظــيم اجلــاري بـه الــعــمل في وزارة

الدفاع الوطني.
اHـادةاHـادة 9 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
 حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 2 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1430

اHوافق 27 أبريل سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ رقم  رقم 09 - - 134 م مــــــــــــؤرؤرّخ فيخ في 2 ج جــــــــــــمــــــــــــادىادى
q2009 ــــــــــــوافق وافق 27 أب أبــــــــــــريريـل سل ســــــــــــنــــــــــة ةHا Hاألولى األولى عــــــــــــام ام 1430 ا
يــــــتــــضــــــمن حتمن حتــــــويل اHويل اHــــــعــــهــــــد الد الــــــوطوطــــنـي لي لــــرسرسـم اخلم اخلــــرائطرائط
والكوالكـشف عن بعشف عن بعـد إلى مؤسد إلى مؤسـسة عسة عـموممومـية ذات طابعية ذات طابع
صــــــنــــــــاعاعـي وجتي وجتــــــاري  تاري  تــــــــابابــــــــعــــــة لة لــــــــلــــــــقــــــــطــــــاع االقاع االقــــــــتــــــــصــــــاديادي

للجيش الوطني الشعبي.للجيش الوطني الشعبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء عـلى الدستورq السيما اHواد 57 (الفقرة 2 )
qو77 - 8 و125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHــوافق أول ديـسمـبر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

qعتمدHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 98 - 337
اHؤرخ في8 رجب عام 1419 اHوافق 29 أكتوبر سنة 1998
واHــتــضـمّـن تــعـديـل الـقــانــون األســاسي لــلــمــعــهــد الـوطــني

qلرسم اخلرائط
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 102
اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عــــام 1429 اHــــوافق 26 مــــارس
ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
لـلمـؤسسات الـعمـوميـة ذات الطـابع الصـناعي والـتجاري

qالتابعة للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي
يرســم يرســم ما يأتي :ما يأتي :

الفصل الفصل األولاألول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يحـول اHـعـهد الـوطـني لـرسم اخلرائط
والــــكـــشـف عن بـــعــــد إلى مــــؤســـســــة عـــمــــومـــيــــة ذات طـــابع

وبـهـذه الصفـةq تـنجز اHؤسـسة مخطـطات التموين
واالستثمار  واإلنـتاج والتسويق والـتكوين وكذا البحث

والتطوير.
وزيـادة على ذلكq �ـكن  اHؤسسـة أن تقـدم كل خدمة
من شـــأنـــهــــا أن تـــضـــمـن اHـــردوديـــة لـــقــــدراتـــهـــا الـــتــــقـــنـــيـــة

واإلمدادية دون أن تعرقل برامج األنشطة اHنوطة بها.

اHـادةاHـادة 4 : : �ـكـن اHـؤسـسـة أن تــتـكـفل بـتــبـعـات اHـرفق
الــعـمــومي ذات الــصــلــة �ـهــامــهــا بـطــلب من وزيــر الــدفـاع

الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.

اHــادةاHــادة 5 : : يـــتـــرتب عـــلى الـــتـــحــويـل اHـــقــرر فـي اHــادة
األولى أعاله نــقل اHــمـتــلـكــات واحلـقــوق والــواجـبــات الـتي
كـانـت لـدى مـؤسـسـة صـنـاعـة الـطــائـرات لـلـجـيش الـوطـني
الشـعـبي إلى اHـؤسـسـة الـعـمومـيـة ذات الـطـابع الـصـناعي
والـتجـاري-  مـؤسسـة صـناعـة الـطائـرات اHـبيـنـة فروعـها

في اHلحق اHرفق بأصل هذا اHرسوم.

qعـنـد االقـتـضـاء qحتـدد كــيـفـيـات تـنـفـيـذ هـذه األحـكـام
بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.

الفصل الفصل الثانيالثاني
السيرالسير

اHادةاHادة 6 :  : يرأس مجـلس إدارة اHؤسسـة وزير الدفاع
الــوطـني أو �ـثـلهq ويـتــشـكل من أعـضـاء �ــثـلـون الـهـيـاكل

اآلتية : 
qأركان اجليش الوطني الشعبي -

qقيادة القوات اجلوية -
qدائرة االستعالم واألمن -
qاليةHصالح اHمديرية ا -
qWستخدمHمديرية ا -

- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والتجاري - مؤسسة جتديد عتاد الطيران �ثلة �ديرها

 qالعام
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والـــتـــجـــاري - مـــؤســـســـة األلــبـــســـة ولـــوازم الـــنـــوم �ـــثـــلــة

�ديرها العام. 
يعـW األعضـاء اHمـثلـون لـلهـياكل الـسالـفة الـذكر من
بــW اHــسـتــخـدمــW بـرتــبـة نــائب مــديـر بــاإلدارة اHـركــزيـة

على األقل أو منصب معادل له.  

7 :  : يـعــW مــحــافظ حــســابــات اHــؤســسـة ويــدفع اHـادة اHـادة 
مــــرتــــبه بــــقــــرار مــــشــــتـــرك بــــW وزيــــر الــــدفــــاع الـــوطــــني

والوزير اHكلف باHالية.
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- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والـتـجـاري - الـطـبـاعـة الـشـعـبيـة لـلـجـيـش �ـثـلـة �ـديـرها

 qالعام
qوزارة الداخلية واجلماعات احمللية -

qاليةHوزارة ا -
qوزارةالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة -

- وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
يعـW األعضـاء اHمـثلـون لـلهـياكل الـسالـفة الـذكر من
بــW اHــسـتــخـدمــW بـرتــبـة نــائب مــديـر بــاإلدارة اHـركــزيـة

على األقل أو منصب معادل له.  

اHـادة اHـادة 7  : : يــعــW مـحــافظ حــسـابــات اHـؤســســة ويـدفع
مــــرتــــبه بــــقــــرار مــــشــــتـــرك بــــW وزيــــر الــــدفــــاع الـــوطــــني

والوزير اHكلف باHالية.

اHادةاHادة 8 : : تمـــارس الرقابـــة اخلارجيـــة على تسيير
اHـــؤســســة طــبـــقــا لــلــتــنـــظــيم اجلــاري بـه الــعــمل في وزارة

الدفاع الوطني.

اHـادةاHـادة 9 : : يـنـشـر هـذا اHـرسـوم في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

 حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 2 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1430
اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم مـرسوم رئاسيرئاسيّ رقم  رقم 09 - - 135 مؤر مؤرّخ فيخ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2009 ــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق  اH1430 ا عــام عــام 
حتويـل مؤسـسـة جتديـد عـتاد الـطـيران إلى مـؤسـسةحتويـل مؤسـسـة جتديـد عـتاد الـطـيران إلى مـؤسـسة
عـمومـية ذات طـابع صنـاعي وجتـاري  تابـعة لـلقـطاععـمومـية ذات طـابع صنـاعي وجتـاري  تابـعة لـلقـطاع

االقتصادي للجيش الوطني الشعبي.االقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء عـلى الدستورq السيما اHواد 57 (الفقرة 2 )
qو77 - 8 و125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHــوافق أول ديـسمـبر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

qعتمدHا

صـنـاعي وجتـاريq خـاضـعـة ألحــكـام اHـرسـوم الـرئـاسي رقم
08 - 102 اHــؤرخ في 18  ربــيـع األول عـام 1429 اHــوافق26

مارس سنة 2008 واHذكور أعالهq يـسمى " اHعهد الوطني
لــــرسـم اخلــــرائط والـــــكــــشف عـن بــــعـــــد" ويــــدعى فـي صــــلب

النص "اHؤسسة". 

اHادةاHادة 2 : يكون مقر اHؤسسة �دينة اجلزائر.
و�كـن نقلـه إلـى أي مكان آخر من التراب الوطني

بقرار من وزير الدفاع الوطني.     
�ـكن أن حتـدث مركـبـات ووحدات ومـلـحقـات بـقرار

من وزير الدفاع الوطني و حتل باألشكال نفسها.

اHــــادةاHــــادة 3 : تــــكـــــلف اHــــؤســــســــة بـــــإنــــتــــاج اHــــعــــلــــومــــات
اجلــغـرافـيـة وجـمــعـهـا والـبـحث عــنـهـا وتـطـويــرهـا وحـفـظـهـا
وتــوزيـعــهــا وكــذا بــاHـهــام اHــنــوطـة أصـال بـاHــعــهــد الــوطـني

لرسم اخلرائط والكشف عن بعد.
وبـهـذه الصفـةq تـنجز اHؤسـسة مخطـطات التموين
واالسـتثمار واإلنـتاج والتسـويق وكذا البحث والـتطوير

دون أن تعرقل برامج األنشطة اHنوطة بها.

اHـادةاHـادة 4 : �ـكـن اHـؤسـسـة أن تــتـكـفل بـتــبـعـات اHـرفق
الــعـمــومي ذات الــصــلــة �ـهــامــهــا بـطــلب من وزيــر الــدفـاع

الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.

اHــادةاHــادة 5 : : يـــتـــرتب عـــلى الـــتـــحــويـل اHـــقــرر فـي اHــادة
األولى أعاله نــقل اHــمـتــلـكــات واحلـقــوق والــواجـبــات الـتي
كـانـت لـدى اHــعــهــد الــوطـنـي لـرسـم اخلـرائـط والـكــشف عن
بـــعـــد إلى اHــؤســـســة الـــعـــمــومـــيــة ذات الـــطــابـع الــصـــنــاعي
والـتـجـاري- اHـعـهـد الـوطنـي لرسـم اخلرائـط والكـشف عن
بعد اHبينة فروعه في اHلحق اHرفق بأصل هذا اHرسوم.
qعـنـد االقـتـضـاءq حتـدد كــيـفـيـات تـنـفـيـذ هـذه األحـكـام

بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.

الفصل الفصل الثانيالثاني
السيرالسير

اHادةاHادة 6 : : يرأس مجـلس إدارة اHؤسسـة وزير الدفاع
الــوطـني أو �ـثـلهq ويـتــشـكل من أعـضـاء �ــثـلـون الـهـيـاكل

اآلتية : 
qأركان اجليش الوطني الشعبي -

qدائرة االستعالم واألمن -
qاليةHصالح اHمديرية ا -
qWستخدمHمديرية ا -

- مـــصــلـــحــة اجلـــغــرافـــيــا والـــكــشـف عن بــعـــد/ أركــان
qاجليش الوطني الشعبي
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كــانت لــدى اHـؤســســة الــعـســكــريــة ذات الـطــابع الــصــنـاعي
والتـجاري - مؤسـسة جتديـد عتاد الـطيران إلى اHـؤسسة
الــعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصــنـاعي والـتـجـاري - مـؤسـسـة
جتـديـد عـتـاد الـطيـران اHـبـيـنـة فـروعـهـا في اHـلحـق اHرفق

بأصل هذا اHرسوم.

qعـنـد االقـتـضـاء qحتـدد كــيـفـيـات تـنـفـيـذ هـذه األحـكـام
بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.

الفصل الفصل الثانيالثاني
السيرالسير

اHادة اHادة 6 :  : يرأس مجـلس إدارة اHؤسسـة وزير الدفاع
الــوطـني أو �ـثـلهq ويـتــشـكل من أعـضـاء �ــثـلـون الـهـيـاكل

اآلتية : 
qأركان اجليش الوطني الشعبي -

qقيادة القوات اجلوية -
qدائرة االستعالم واألمن -
qاليةHصالح اHمديرية ا -
qWستخدمHمديرية ا -

- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والـتـجـاري - مـؤسـسـة صـنـاعـة الـطـائـرات �ـثـلـة �ـديـرهـا

 qالعام
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والــتــجــاري - الـقــاعــدة اHــركــزيــة لإلمــداد �ــثــلــة �ــديــرهـا

العام. 
يعـW األعضـاء اHمـثلـون لـلهـياكل الـسالـفة الـذكر من
بــW اHــسـتــخـدمــW بـرتــبـة نــائب مــديـر بــاإلدارة اHـركــزيـة

على األقل أو منصب معادل له.  

7 :  : يـعــW مــحــافظ حــســابــات اHــؤســسـة ويــدفع اHـادة اHـادة 
مــــرتــــبه بــــقــــرار مــــشــــتـــرك بــــW وزيــــر الــــدفــــاع الـــوطــــني

والوزير اHكلف باHالية.

8 : : تــمــارس الــرقــابــة اخلــارجــيــة عــلى تــســيــيـر اHـادة اHـادة 
اHـــؤســســة طــبـــقــا لــلــتــنـــظــيم اجلــاري بـه الــعــمل في وزارة

الدفاع الوطني.

9 :  : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرســـمـــيـــــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريـــة اجلــــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1430
اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 92 - 34 اHـؤرخ
في25 رجب عــــــام 1412 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1992

qتضمن إحداث مؤسسة لتجديد عتاد الطيرانHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 102
اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عــــام 1429 اHــــوافق 26 مــــارس
ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
لـلمـؤسسات الـعمـوميـة ذات الطـابع الصـناعي والـتجاري

qالتابعة للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي
يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

الفصل الفصل األولاألول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادة األولى : اHـادة األولى : حتـول مـؤسسـة جتـديـد عـتـاد الـطـيران
qإلى مــــؤســــســــة عــــمــــومــــيــــة ذات طــــابع صــــنــــاعـي وجتـــاري
خــاضـعــة ألحــكــام اHــرســوم الـرئــاسي رقم 08 - 102 اHـؤرخ
في 18  ربـيع األول عام 1429 اHوافق 26 مـارس سنة2008
واHـذكـور أعالهq تـســمى "مـؤسـسـة جتـديــد عـتـاد الـطـيـران"

وتدعى في صلب النص "اHؤسسة". 

اHـادة اHـادة 2 :  : يــكــون مــقــر اHـؤســســة في الــدار الــبــيــضـاء
بوالية اجلزائر.

و�ــــــكــن نــــــقــــــلـه إلــى أي مــــــكــــــان آخــــــر مـن الــــــتـــــراب
الوطنيq بقرار من وزير الدفاع الوطني.     

�ـكن أن حتـدث مركـبـات ووحدات ومـلـحقـات بـقرار
من وزير الدفاع الوطني وحتل باألشكال نفسها.

اHادة اHادة 3 :  : تكلف اHؤسسة �ا يأتي :
qمراجعة وتصليح وعصرنة عتاد الطيران -

- ضـمـان اHـهــام اHـنـوطـة أصال �ـؤسـسـة جتـديـد عـتـاد
الطيران.

وبـهـذه الصفـةq تـنجز اHؤسـسة مخطـطات التموين
واالســتــثــمــار واإلنــتـــاج والــتــســويق والــتــكــوين والــبــحث

والتطوير.
وزيـادة عـلى ذلكq �ـكن اHـؤسسـة أن تـقـدم كل خـدمة
أو أشــــغـــال من شـــأنــــهـــا أن تـــضــــمن اHـــردوديـــة لــــقـــدراتـــهـــا
الـــتـــقـــنـــيـــة واإلمـــداديـــة دون أن تـــعـــرقل بـــرامـج األنـــشـــطــة

اHنوطة بها.
 اHـادة اHـادة 4 :  : �ـكن اHـؤسـسـة أن تـتـكـفل بـتـبـعـات اHرفق
الــعـمــومي ذات الــصــلــة �ـهــامــهــا بـطــلب من وزيــر الــدفـاع

الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.

اHــادة اHــادة 5  :   : يـــتــرتب عـــلى الــتـــحــويل اHـــقــرر في اHــادة
األولى أعاله نــقل اHــمـتــلـكــات واحلـقــوق والــواجـبــات الـتي
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و�كـن نقلـه إلـى أي مكان آخر من التراب الوطني
بقرار من وزير الدفاع الوطني.     

�ـكن أن حتـدث مركّـبـات ووحدات ومـلـحقـات بـقرار
من وزير الدفاع الوطني وحتل باألشكال نفسها.

3 : : تــــضـــطـــلع اHــــؤســـســـة �ـــهــــام اإلســـنـــاد غـــيـــر اHــادة اHــادة 
اHـبـاشر لـوحـدات اجلـيش الـوطـني الـشعـبي وكـذا عـصـرنة
الــوســـائل الـــتــكـــتــيـــكــيـــة ووســـائل الــقـــتـــال اHــوضـــوعــة في

اخلدمة.
وبـهـذه الصفـةq تـنجز اHؤسـسة مخطـطات التموين
واالستثمار واإلنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير.
�ــــكـن اHــــؤســـــســــة أن تــــقـــــوم بــــكـل عــــمــــلـــــيــــة تـــــتــــصل
�ـوضـوعـهـا أو بـتـطـويـرهـا وأن تـقـدم كل خـدمـة من شـأنـها
أن تضمن اHـردودية لقـدراتهـا التقـنيـة والصنـاعية و/ أو

التجارية دون أن تعرقل برامج األنشطة اHنوطة بها.
اHـادة اHـادة 4 : : �ـكـن اHـؤسـسـة أن تــتـكـفل بـتــبـعـات اHـرفق
الــعـمــومي ذات الــصــلــة �ـهــامــهــا بـطــلب من وزيــر الــدفـاع

الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.
اHــادة اHــادة 5  :  : يـــتــرتب عـــلى الــتـــحــويل اHـــقــرر في اHــادة
األولى أعاله نــقل اHــمـتــلـكــات واحلـقــوق والــواجـبــات الـتي
كــانت لــدى اHـؤســســة الــعـســكــريــة ذات الـطــابع الــصــنـاعي
والــتـجــاري - الــقــاعــدة اHـركــزيــة لإلمــداد بــبـنـي مـراد إلى
اHـؤسـســة الـعـمـومـيــة ذات الـطـابع الـصــنـاعي والـتـجـاري�

القاعدة اHركزية لإلمداد.
qعـنـد االقتـضاء q حتـدد كـيفـيـات  تنـفـيذ هـذه األحـكام

بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.

الفصل الفصل الثانيالثاني
السيرالسير

اHادة اHادة 6 :  : يرأس مجـلس إدارة اHؤسسـة وزير الدفاع
الــوطـني أو �ـثـلهq ويـتــشـكل من أعـضـاء �ــثـلـون الـهـيـاكل

اآلتية : 
qأركان اجليش الوطني الشعبي -

qدائرة االستعالم واألمن -
qاليةHصالح اHمديرية ا -
qركزية للعتادHديرية اHا -

qWستخدمHمديرية ا -
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والـتــجـاري - مــؤسـســة الـبــنـاءات اHـيــكـانــيـكــيـة بــخـنــشـلـة

qثلة �ديرها العام�
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والتجاري - مؤسسة جتديد عتاد الطيران �ثلة �ديرها

العام.

مـرسوم مـرسوم رئاسيرئاسيّ رقم  رقم 09 - - 136 مؤر مؤرّخ فيخ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2009 ــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق  اH1430 ا عــام عــام 
حتــويل الــقــاعــدة اHــركــزيـــة لإلمــداد بــبــني مــراد إلىحتــويل الــقــاعــدة اHــركــزيـــة لإلمــداد بــبــني مــراد إلى
مؤسسة عمـومية ذات طابع صنـاعي وجتاري  تابعةمؤسسة عمـومية ذات طابع صنـاعي وجتاري  تابعة

للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي.للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء عـلى الدستورq السيما اHواد 57 (الفقرة 2 )
qو77 - 8 و125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHــوافق أول ديـسمـبر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

qعتمدHا
- و�ــقـتــضـى اHـرســوم رقم 82 -  216 اHـؤرخ في 11
رمــضـان عـام 1402 اHـوافق3  يــولـيــو ســنـة 1982 واHــتـعـلق
بــتــحــويل الــهــيـــاكـل والــوســـائل واHــســتــخــدمــW واألمالك
التي حتـوزهــا أو تـسـيرهـا الـشـركـة الـوطنـيـة لـلـبحث عن
الوقود وإنـتاجه ونـقله وحتــويله وتـسويـقهq والتي تـشكل
الــوحـدة اHسـمــاة "الـقـاعـدة اHركـزيـة لإلمـداد بـبـني مـراد"

qإلى وزارة الدفاع الوطني
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 102
اHـــــــــــؤرخ في 18 ربـــــــــــيـع األول عـــــــــــام 1429 اHـــــــــــوافـق26
مــــــارس ســــــنــــــة 2008 الــــــذي يـــــحــــــدد الــــــقــــــانــــــون األســــــاسي
النمـوذجي للمـؤسسـات العمـوميـة ذات الطابع الـصناعي
والـتـجـاري التـابـعـة لـلقـطـاع االقـتـصادي لـلـجـيش الـوطني

qالشعبي

يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :
الفصل الفصل األولاألول
أحكام عامةأحكام عامة

اHادة األولى :اHادة األولى : حتـول القـاعدة اHركـزية لإلمـداد ببني
qمـراد إلى مـؤسـسـة عـمـومــيـة ذات طـابع صـنـاعي وجتـاري
خــاضـعــة ألحــكــام اHــرســوم الـرئــاسي رقم 08 - 102 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1429 اHوافق 26 مـارس سنة 2008
واHــــذكـــور أعـالهq تـــســــمى "الــــقـــاعــــدة اHـــركــــزيــــة لإلمـــــداد"

وتدعى في صلب النص "اHؤسسة".

اHـادة اHـادة 2 :  : يـكـون مـقـر اHـؤسـسـة في بـنـي مـراد بـوالية
البليدة.
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ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
لـلمـؤسسات الـعمـوميـة ذات الطـابع الصـناعي والـتجاري

qالتابعة للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي
يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHادة األولى :اHادة األولى : حتـول مؤسـسة األلـبـسة واألحـذية إلى
مـؤســســة عـمــومــيـة ذات طــابع صــنــاعي وجتـاريq خــاضــعـة
ألحــــكـــام اHــــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 08 - 102 اHــــؤرخ في18
ربــــــيـع األول عــــــام 1429 اHــــــوافق 26 مــــــارس ســـــــنــــــة 2008
q"تسـمى " مؤسسة األلبسة ولوازم النوم qذكور أعالهHوا

وتدعى في صلب النص "اHؤسسة".

اHادة اHادة 2 :  : يكون مقر اHؤسسة �دينة اجلزائر.    
و�كـن نقلـه إلـى أي مكان آخر من التراب الوطني

بقرار من وزير الدفاع الوطني.     
�ـكن أن حتـدث مركـبـات ووحدات ومـلـحقـات بـقرار

من وزير الدفاع الوطني وحتل باألشكال نفسها.

اHـادة اHـادة 3 :  : تــكـلـف اHـؤســسـة بــضـمــان دراسـات أمــتـعـة
األلبسة والتخييم وتصميمها وصناعتها وتسويقها وكذا
بـاHـهـام اHـنــوطـة أصال بـاHـؤســسـة الـعـســكـريـة ذات الـطـابع

الصناعي والتجاري - مؤسسة األلبسة واألحذية.
وبـهـذه الصفـةq تـنجز اHؤسـسة مخطـطات التموين
واالستثمار واإلنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير.
�كن اHـؤسسـة أن تقوم بـكل عملـية  �ـكن أن تتصل
�ـوضـوعـهـا أو بـتـطـويـرهـا وأن تـقـدم كل خـدمـة من شـأنـها
أن تضمن اHـردودية لقـدراتهـا التقـنيـة والصنـاعية و/ أو

التجارية دون أن تعرقل برامج األنشطة اHنوطة بها.

اHـادة اHـادة 4 :  : �ـكن اHـؤسـسـة أن تـتـكــفل بـتـبـعـات اHـرفق
الــعـمــومي ذات الــصــلــة �ـهــامــهــا بـطــلب من وزيــر الــدفـاع

الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.

اHــادةاHــادة 5 : :  يـــتــرتب عـــلى الــتـــحــويل اHـــقــرر في اHــادة
األولى أعاله نــقل اHــمـتــلـكــات واحلـقــوق والــواجـبــات الـتي
كــانت لــدى اHـؤســســة الــعـســكــريــة ذات الـطــابع الــصــنـاعي
والــتــجــاري- مـــؤســســة األلــبــســة واألحـــذيــة إلى اHــؤســســة
الــعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصــنـاعي والـتـجـاري - مـؤسـسـة
األلـبسـة ولوازم الـنوم اHـبيـنة فـروعهـا في اHلـحق اHرفق

بأصل هذا اHرسوم.
qعـنـد االقـتـضـاء qحتـدد كــيـفـيـات تـنـفـيـذ هـذه األحـكـام

بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.

يعـW األعضاء اHمـثلون لـلهيـاكل  السالـفة الذكر من
بــW اHــسـتــخـدمــW بـرتــبـة نــائب مــديـر بــاإلدارة اHـركــزيـة

على األقل أو منصب معادل له.  

7 :  : يـعــW مــحــافظ حــســابــات اHــؤســسـة ويــدفع اHـادة اHـادة 
مــــرتــــبه بــــقــــرار مــــشــــتـــرك بــــW وزيــــر الــــدفــــاع الـــوطــــني

والوزير اHكلف باHالية.

8 : : تــمــارس الــرقــابــة اخلــارجــيــة عــلى تــســيــيـر اHـادة اHـادة 
اHـــؤســســة طــبـــقــا لــلــتــنـــظــيم اجلــاري بـه الــعــمل في وزارة

الدفاع الوطني.

اHـادة اHـادة 9 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1430
اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم مـرسوم رئاسيرئاسيّ رقم  رقم 09 - - 137 مؤر مؤرّخ فيخ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
1430 اHــــوافق  اHــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة q q2009 يـــتـــضـــمنيـــتـــضـــمن عــام عــام 
حتــويل مــؤســـســة األلــبـــســة واألحــذيــة إلـى مــؤســســةحتــويل مــؤســـســة األلــبـــســة واألحــذيــة إلـى مــؤســســة
عـمومـية ذات طـابع صنـاعي وجتـاري  تابـعة لـلقـطاععـمومـية ذات طـابع صنـاعي وجتـاري  تابـعة لـلقـطاع

االقتصادي للجيش الوطني الشعبي.االقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء عـلى الدستورq السيما اHواد 57 (الفقرة 2 )
qو77 - 8 و125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHــوافق أول ديـسمـبر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

qعتمدHا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 94  - 67 اHؤرخ
فـي7 شـــــــوّال عــــــام 1414 اHــــــــوافق 19 مـــــــارس ســـــــنــــــة 1994
واHــتـضــمن تــوســيع أحــكــام اHــرسـوم رقم 82  - 56 اHـؤرخ
في 13 فبـراير سـنة 1982 إلى مـؤسسـة األلبـسة واألحـذية

qللجيش الوطني الشعبي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 102
اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عــــام 1429 اHــــوافق 26 مــــارس
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- وبـناء عـلى الدستـورq السيـما اHواد 57 (الـفقرة 2)
qو77 - 8 و125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

qعتمدHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 90 - 257
اHــؤرخ في 18 صــفــر عـام 1411 اHــوافق 8 ســبــتــمــبــر ســنـة
1990 واHـتـضـمن إحـداث مـؤســسـة لـلـبـنـاءات اHـيـكـانـيـكـيـة

qبخنشلة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 102
اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 26 مــــارس
ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
لـلمـؤسسات الـعمـوميـة ذات الطـابع الصـناعي والـتجاري

 qالتابعة للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي
يرســم ما يأتي :يرســم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHادة األولى اHادة األولى : حتول مـؤسسـة البـناءات اHـيكـانيـكية
بـــخـــنـــشـــلـــة إلى مـــؤســـســـة عـــمـــومـــيـــة ذات طـــابع صـــنـــاعي
وجتاريq خـاضـعة ألحـكام اHـرسوم الـرئاسي رقم 08 - 102
اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 26 مــــارس
ســنــة 2008 واHــذكــور أعالهq  تــســمى "مــؤسـســة الــبــنـاءات
اHـــــيــــكـــــانــــيــــكـــــيــــة بـــــخــــنـــــشــــلــــة" وتـــــدعى فـي صــــلـب الــــنص

"اHؤسسة". 

اHادة اHادة 2 : : يكون مقر اHؤسسة في خنشلة.    
و�كـن نقلـه إلـى أي مكان آخر من التراب الوطني

بقرار من وزير الدفاع الوطني.     
�ـكن أن حتـدث مركّـبـات ووحدات ومـلـحقـات بـقرار

من وزير الدفاع الوطني وحتل باألشكال نفسها.

اHادة اHادة 3 : : تكـلف اHؤسـسة بـضـمان دراسـات األسلـحة
الــنــاريــةq ومــجــمــوعــات األســلــحــة واجملــمــوعــات الــفــرعــيــة
لألسلـحـةq وقـطع الـصنع والـتـصـنيع وتـطـويـرها وصـنـعـها
وتـــســــويــــقـــهــــا وكــــذا بــــاHـــهــــام اHــــنــــوطـــة أصـال بـــاHــــؤســــســـة
الـعـسـكـريـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجـاري  �مـؤسـسة

البناءات اHيكانيكية بخنشلة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
السيـرالسيـر

اHادة اHادة 6 :  : يرأس مجـلس إدارة اHؤسسـة وزير الدفاع
الــوطـني أو �ـثـلهq ويـتــشـكل من أعـضـاء �ــثـلـون الـهـيـاكل

اآلتية : 
qأركان اجليش الوطني الشعبي -

qدائرة االستعالم واألمن -
qمديرية الصناعات العسكرية -

qاليةHصالح اHمديرية ا -
qركزية للمعتمديةHديرية اHا -

qWستخدمHمديرية ا -
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والــتــجــاري - الـقــاعــدة اHــركــزيــة لإلمــداد �ــثــلــة �ــديــرهـا

qالعام
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والتجاري - مؤسسة جتديد عتاد الطيران �ثلة �ديرها

العام.
يعـW األعضـاء اHمـثلـون لـلهـياكل الـسالـفة الـذكر من
بــW اHــسـتــخـدمــW بـرتــبـة نــائب مــديـر بــاإلدارة اHـركــزيـة

على األقل أو منصب معادل له.  

7 : : يـعــW مــحــافظ حــســابــات اHــؤســسـة ويــدفع اHـادة اHـادة 
مــــرتــــبه بــــقــــرار مــــشــــتـــرك بــــW وزيــــر الــــدفــــاع الـــوطــــني

والوزير اHكلف باHالية.

اHـادة اHـادة 8 :  : تـمـــارس الـرقـابـــة اخلـارجـيـة عـلى تـسـيـير
اHــؤســســــة طـبــقــا لــلــتــنـظــيم اجلــاري به الــعــمل في وزارة

الدفاع الوطني.

اHـادة اHـادة 9 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1430
اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم مـرسوم رئاسي رقم رئاسي رقم 09 -  - 138 مؤرخ في  مؤرخ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2009 ــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق  اH1430 ا عــام عــام 
حتويل  مؤسسة البـناءات حتويل  مؤسسة البـناءات اHيكانيكـية بخنشلة إلىاHيكانيكـية بخنشلة إلى
مؤسسة عمـومية ذات طابع صنـاعي وجتاري  تابعةمؤسسة عمـومية ذات طابع صنـاعي وجتاري  تابعة

للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي.للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -
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8 :  : تــمـارس الــرقــابــة اخلــارجـيــة عــلى تــســيــيـر اHـادة اHـادة 
اHـــؤســســة طــبـــقــا لــلــتــنـــظــيم اجلــاري بـه الــعــمل في وزارة

الدفاع الوطني.

اHـادة اHـادة 9 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1430
اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم مـرسوم رئاسي رئاسي رقم رقم 09 -  - 139 مؤرخ في  مؤرخ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
1430 اHــــوافق  اHــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة q q2009 يـــتـــضـــمنيـــتـــضـــمن عــام عــام 
حتــويل مــؤســســة الـطــبــاعــة الــشــعــبــيـة لــلــجــيش إلىحتــويل مــؤســســة الـطــبــاعــة الــشــعــبــيـة لــلــجــيش إلى
مؤسسة عمـومية ذات طابع صنـاعي وجتاري  تابعةمؤسسة عمـومية ذات طابع صنـاعي وجتاري  تابعة

للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي.للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـناء عـلى الدستـورq السيـما اHواد 57 (الـفقرة 2)
qو77 - 8 و125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

qعتمدHا
- و�ــقـــتــضى اHــرســوم رقم 83 - 80 اHــؤرخ في أول
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1403 اHــــوافق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1983
واHتضمن تمديد القانون االساسي النموذجي للمؤسسة

qالعسكرية ليشمل الطباعة الشعبية للجيش
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 102
اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 26 مــــارس
ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
لـلمـؤسسات الـعمـوميـة ذات الطـابع الصـناعي والـتجاري

 qالتابعة للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي
يرســم ما يأتي :يرســم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــادة األولى اHــادة األولى : حتــول مــؤســســة الــطــبــاعــة الــشــعــبــيـة
لــــلــــجــــيش إلى مــــؤســــســــة عـــمــــومــــيــــة ذات طـــابـع صـــنــــاعي

وبـهـذه الصفـةq تـنجز اHؤسـسة مخطـطات التموين
واالســـــــتـــــثـــــمـــــار واإلنــــــتـــــاج والـــــتـــــســــــويق وكـــــذا الــــــبـــــحث

والتطوير.
�كن اHـؤسـسـة أن تقـوم بـكل عمـلـية �ـكن أن تـتصل
�وضـوعها وبـتطويـرها وأن تقـدم كل خدمة من شـأنها أن
تــضـمن اHــردوديـة لـقــدراتـهــا الـتـقــنـيــة والـصـنــاعـيـة و/ أو

التجارية دون أن تعرقل برامج األنشطة اHنوطة بها.

اHـادة اHـادة 4 :  : �ـكن اHـؤسـسـة أن تـتـكــفل بـتـبـعـات اHـرفق
الــعـمــومي ذات الــصــلــة �ـهــامــهــا بـطــلب من وزيــر الــدفـاع

الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.

اHــادة اHــادة 5 :  : يـــتـــرتب عـــلى الـــتــحـــويل اHـــقـــرر في اHــادة
األولى أعاله نــقل اHــمـتــلـكــات واحلـقــوق والــواجـبــات الـتي
كانت لــدى مـؤسســة الـبناءات اHـيكانـيكيـة بخنـشلة إلى
اHــؤسـسـة الـعـمـومـيـة ذات الـطــابع الـصـنـاعي والـتـجـاري-

مؤسسة البناءات اHكيانيكية بخنشلة.
qعـنـد االقـتـضاء qحتـدد  كـيـفـيـات تـنفـيـذ هـذه األحـكـام

بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
السيرالسير

اHادة اHادة 6 :  : يرأس مجـلس إدارة اHؤسسـة وزير الدفاع
الوطـني أو �ـثـله q ويـتـشـكل من أعـضـاء �ـثـلـون الـهـياكل

اآلتية : 
qأركان اجليش الوطني الشعبي -

qدائرة االستعالم واألمن -
qؤنHدائرة ا -

qمديرية الصناعات العسكرية -
qاليةHصالح اHمديرية ا -
qركزية للعتادHديرية اHا -

qWستخدمHمديرية ا -
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والــتــجــاري - مــؤسـســة اإلجنــازات الــصــنــاعـيــة بــســريــانـة

 qثلة �ديرها العام�
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والــتــجــاري - الـقــاعــدة اHــركــزيــة لإلمــداد �ــثــلــة �ــديــرهـا

العام.
يعـW األعضـاء اHمـثلـون لـلهـياكل الـسالـفة الـذكر من
بــW اHــسـتــخـدمــW بـرتــبـة نــائب مــديـر بــاإلدارة اHـركــزيـة

على األقل أو منصب معادل له.  

7 :  : يـعــW مــحــافظ حــســابــات اHــؤســسـة ويــدفع اHـادة اHـادة 
مــــرتــــبه بــــقــــرار مــــشــــتـــرك بــــW وزيــــر الــــدفــــاع الـــوطــــني

والوزير اHكلف باHالية.
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qWستخدمHمديرية ا -
qركزية للعتادHديرية اHا -

qمصلحة اإلعالم اآللي للجيش -
qنشورات العسكريةHمؤسسة ا -

- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والــتــجــاري - الــديــوان الــوطــني لــلــمــواد اHــتــفـجــرة �ــثال

 qديره العام�
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والتـجاري - اHـعهـد الوطـني لـرسم اخلرائط والـكشف عن

بعد �ثال �ديره العام. 
يعـW األعضـاء اHمـثلـون لـلهـياكل الـسالـفة الـذكر من
بــW اHــسـتــخـدمــW بـرتــبـة نــائب مــديـر بــاإلدارة اHـركــزيـة

على األقل أو منصب معادل له.

7 :  : يـعــW مــحــافظ حــســابــات اHــؤســسـة ويــدفع اHـادة اHـادة 
مــــرتــــبه بــــقــــرار مــــشــــتـــرك بــــW وزيــــر الــــدفــــاع الـــوطــــني

والوزير اHكلف باHالية.

8 :  : تــمـارس الــرقــابــة اخلــارجـيــة عــلى تــســيــيـر اHـادة اHـادة 
اHـــؤســســة طــبـــقــا لــلــتــنـــظــيم اجلــاري بـه الــعــمل في وزارة

الدفاع الوطني.

اHـادة اHـادة 9 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1430
اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 09 -  - 140 مؤرخ في  مؤرخ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2009 ــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق  اH1430 ا عــام عــام 
حتـويل اHـؤسـسـة اHـركـزيـة حتـويل اHـؤسـسـة اHـركـزيـة لـلـبـنـاء لـلجـيـش الوطـنيلـلـبـنـاء لـلجـيـش الوطـني
الـشـعــبي إلى مـؤسـسـة عـمــومـيـة ذات طـابع صـنـاعيالـشـعــبي إلى مـؤسـسـة عـمــومـيـة ذات طـابع صـنـاعي
وجتاري تابـعة لـلقـطاع االقتـصادي لـلجـيش الوطنيوجتاري تابـعة لـلقـطاع االقتـصادي لـلجـيش الوطني

الشعبي.الشعبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـناء عـلى الدستـورq السيـما اHواد 57 (الـفقرة 2)
qو77 - 8 و125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 90 -  30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

وجتاريq خـاضـعة ألحـكام اHـرسوم الـرئاسي رقم 08 - 102
اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 26 مــــارس
ســنــة 2008 واHــذكــور أعالهq تــســمى "الــطــبــاعــة الــشــعــبــيـة

للجيش" وتدعى في صلب النص "اHؤسسة". 

اHـادة اHـادة 2 : : يـكــون مـقـر اHــؤسـسـة في الـعــاشـور بـواليـة
اجلزائر.

و�كـن نقلـه إلـى أي مكان آخر من التراب الوطني
بقرار من وزير الدفاع الوطني.     

�ـكن أن حتـدث مركّـبـات ووحدات ومـلـحقـات بـقرار
من وزير الدفاع الوطني وحتل باألشكال نفسها.

3 : : تـــضــــطـــلع اHــــؤســـســـة �ـــهــــمـــة تـــصــــمـــيم كلّ اHــادة اHــادة 
مــنـــتــجـــات الــطــبـــاعــة والــفـــنــون اHـــطــبــعـــيــة وكــذا طـــبــاعــة

اHؤلفات واجملالت وإنتاجها وتسويقها.

وبـهـذه الصفـةq تـنجز اHؤسـسة مخطـطات التموين
واالستثمار والتسويق وكذا البحث والتطوير.

وزيـادة عـلى ذلكq �ـكن اHـؤسسـة أن تـقـدم كل خـدمة
من شـــأنـــهــــا أن تـــضـــمـن اHـــردوديـــة لـــقــــدراتـــهـــا الـــتــــقـــنـــيـــة

واإلمدادية دون أن تعرقل برامج األنشطة اHنوطة بها.

اHـادة اHـادة 4 :  : �ـكن اHـؤسـسـة أن تـتـكــفل بـتـبـعـات اHـرفق
الــعـمــومي ذات الــصــلــة �ـهــامــهــا بـطــلب من وزيــر الــدفـاع

الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.

اHــادة اHــادة 5 :  : يـــتـــرتب عـــلى الـــتــحـــويل اHـــقـــرر في اHــادة
األولى أعاله نــقل اHــمـتــلـكــات واحلـقــوق والــواجـبــات الـتي
كــانت لــدى اHـؤســســة الــعـســكــريــة ذات الـطــابع الــصــنـاعي
والــتـجــاري - مــؤسـســة الـطــبــاعـة الــشــعـبــيـة لــلــجـيش إلى
اHؤسـسـة الـعـمـومـية ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري -

الطباعة الشعبية للجيش.
qعـنـد االقـتـضـاء qحتـدد كــيـفـيـات تـنـفـيـذ هـذه األحـكـام

بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
السيرالسير

اHادة اHادة 6 :  : يرأس مجـلس إدارة اHؤسسـة وزير الدفاع
الــوطـني أو �ـثـلهq ويـتــشـكل من أعـضـاء �ــثـلـون الـهـيـاكل

اآلتية : 
qأركان اجليش الوطني الشعبي -

qدائرة االستعالم واألمن -
qشتركةHصالح اHمديرية اإلدارة وا -

qاليةHصالح اHمديرية ا -
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اHـادة اHـادة 4 :  : �ـكن اHـؤسـسـة أن تـتـكــفل بـتـبـعـات اHـرفق
الــعـمــومي ذات الــصــلــة �ـهــامــهــا بـطــلب من وزيــر الــدفـاع

الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.
 اHــادة  اHــادة 5 : : يـــتــرتب عـــلى الــتـــحــويل اHـــقــرر في اHــادة
األولى أعـاله نــــقـل اHــــمـــــتـــــلــــكـــــات واحلــــقـــــوق والــــواجـــــبــــات
اHــمــســوكـة مـن قـبـل اHـؤســســة اHــركـزيــة لــلــبـنــاء لــلــجـيش
الــوطـني الــشـعــبي إلى اHـؤســسـة الــعـمــومـيـة ذات الــطـابع

الصناعي والتجاري-  اHؤسسة اHركزية للبناء.
qعـنـد االقـتـضـاء qحتـدد كــيـفـيـات تـنـفـيـذ هـذه األحـكـام

بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثانيالفصل الثاني

السيرالسير
اHادة اHادة 6 :  : يرأس مجـلس إدارة اHؤسسـة وزير الدفاع
الــوطـني أو �ـثـلهq ويـتــشـكل من أعـضـاء �ــثـلـون الـهـيـاكل

اآلتية : 
qأركان اجليش الوطني الشعبي -

qدائرة االستعالم واألمن -
qركزية للمنشآت العسكريةHديرية اHا -

qاليةHصالح اHمديرية ا -
qركزية للعتادHديرية اHا -

qWستخدمHمديرية ا -
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والــتــجــاري - الــديــوان الــوطــني لــلــمــواد اHــتــفـجــرة �ــثال

qديره العام�
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والـتـجـاري - الـطـبـاعـة الـشـعـبيـة لـلـجـيـش �ـثـلـة �ـديـرها

العام.
يعـW األعضـاء اHمـثلـون لـلهـياكل الـسالـفة الـذكر من
بــW اHــسـتــخـدمــW بـرتــبـة نــائب مــديـر بــاإلدارة اHـركــزيـة

على األقل أو منصب معادل له. 

7 :  : يـعــW مــحــافظ حــســابــات اHــؤســسـة ويــدفع اHـادة اHـادة 
مــــرتــــبه بــــقــــرار مــــشــــتـــرك بــــW وزيــــر الــــدفــــاع الـــوطــــني

والوزير اHكلف باHالية.
8 :  : تــمـارس الــرقــابــة اخلــارجـيــة عــلى تــســيــيـر اHـادة اHـادة 
اHـــؤســســة طــبـــقــا لــلــتــنـــظــيم اجلــاري بـه الــعــمل في وزارة

الدفاع الوطني.
اHـادة اHـادة 9 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1430

اHوافق 27 أبريل سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

qعتمدHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 94 - 214
اHــؤرخ في 14 صـــفـــر عـــام 1415 اHــوافق 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 واHــــتـــضــــمن تــــمـــديــــد أحـــكــــام اHــــرســـوم رقم 82 - 56

اHـؤرخ في 13 فــبــرايــر ســنـة 1982 إلى الــوحــدة اHــركــزيـة
qللبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 102
اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 26 مــــارس
ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
لـلمـؤسسات الـعمـوميـة ذات الطـابع الصـناعي والـتجاري

 qالتابعة للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي
يرســم ما يأتي :يرســم ما يأتي :

الفصل الفصل األولاألول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــادة األولى اHــــادة األولى : حتـــول اHـــؤســـســـة اHــــركـــزيـــة لـــلـــبـــنـــاء
لــلــجــيش الــوطــني الــشــعــبي إلى مــؤســســة عــمــومــيـة ذات
طابع صـناعي وجتـاريq خاضـعة ألحـكام اHـرسوم الـرئاسي
رقم 08 - 102 اHؤرخ في 18 ربيع األول عام 1429 اHوافق
26 مــارس سـنـة 2008 واHــذكـور أعـالهq  تـســمى "اHـؤســسـة

اHركزية للبناء" وتدعى في صلب النص "اHؤسسة".

اHـادة اHـادة 2 :  : يـكــون مـقـر اHــؤسـسـة فـي بـابـا عــلي بـواليـة
اجلزائر.    

و�كـن نقلـه إلـى أي مكان آخر من التراب الوطني
بقرار من وزير الدفاع الوطني.     

�ـكن أن حتـدث مركّـبـات ووحدات ومـلـحقـات بـقرار
من وزير الدفاع الوطني وحتل باألشكال نفسها.

اHـادة اHـادة 3 :  : تـضــطـلع اHـؤســسـة �ـهـام رئــيـسـيــة تـتـمـثل
في إجنــاز أشـــغــال اHــنــشـــآت األســاســيــة وصــنـــاعــة الــعــتــاد

واHواد اHتصلة بنشاطها.
وبـــهـــذه الـــصـــفــــةq تــكـــلف بـــإجنـــاز دراســات وبـــرامج
تموين وإنـتاج وتطـوير وجتـديد عتـاد األشغـال العمـومية
والـتــكـوين في أشـغــال اHـهن وقـواد اآللـيــات وكـذا تـسـويق

اHنتجات اHندرجة في إطار موضوعها.
�ــــكـن اHــــؤســـــســــة أن تــــقـــــوم بــــكـل عــــمــــلـــــيــــة تـــــتــــصل
�ـوضوعها أو بـتطويرهـا وبتقد¤ كل خـدمة أو أشغال من
شأنهـا أن تضمن اHـردودية لقدراتـها التقـنية والصـناعية
و/أو الـتـجـاريـة دون أن تـعـرقل بـرامج األنـشـطـة اHـنـوطـة

بــها.
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�ـكن أن حتـدث مركّـبـات ووحدات ومـلـحقـات بـقرار
من وزير الدفاع الوطني وحتل باألشكال نفسها.

اHادة اHادة 3 :  : تكلف اHؤسسة �ا يأتي :
- جتـــديـــد وتـــصـــلــــيح وعـــصـــرنـــة عــــتـــاد اخلـــدمـــة عـــلى

qاألرض
- ضمان اHـهام اHـنوطـة أصال �ؤسـسة جتـديد الـعتاد

اخلاص.
وبـهـذه الصفـةq تـنجز اHؤسـسة مخطـطات التموين
واالســتــثــمــار واإلنــتـــاج والــتــســويق والــتــكــوين والــبــحث

والتطوير.
وزيـادة عـلى ذلكq �ـكن اHـؤسسـة أن تـقـدم كل خـدمة
أو أشــــغـــال من شـــأنــــهـــا أن تـــضــــمن اHـــردوديـــة لــــقـــدراتـــهـــا
الـــتـــقـــنـــيـــة واإلمـــداديـــة دون أن تـــعـــرقل بـــرامـج األنـــشـــطــة

اHنوطة بها.

اHـادة اHـادة 4 :  : �ـكن اHـؤسـسـة أن تـتـكــفل بـتـبـعـات اHـرفق
الــعـمــومي ذات الــصــلــة �ـهــامــهــا بـطــلب من وزيــر الــدفـاع

الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.

اHــادة اHــادة 5 :  : يـــتـــرتب عـــلى الـــتــحـــويل اHـــقـــرر في اHــادة
األولى أعاله نــقل اHــمـتــلـكــات واحلـقــوق والــواجـبــات الـتي
كـانت لــدى اHـؤســسـة الــعــسـكــريـة لــتـجــديـد الــعـتــاد اخلـاص
بالسـانية إلى اHـؤسسـة العمـوميـة ذات الطابع الـصناعي
والتجاري- مؤسسـة جتديد العتاد اخلاص اHبينة فروعها

في اHلحق اHرفق بأصل هذا اHرسوم..

qعـنـد االقـتـضـاء qحتـدد كــيـفـيـات تـنـفـيـذ هـذه األحـكـام
بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.

الفصل الفصل الثانيالثاني
السيرالسير

اHادة اHادة 6 :  : يرأس مجـلس إدارة اHؤسسـة وزير الدفاع
الــوطـني أو �ـثـلهq ويـتــشـكل من أعـضـاء �ــثـلـون الـهـيـاكل

اآلتية : 
qأركان اجليش الوطني الشعبي -

qقيادة القوات اجلوية -
qدائرة االستعالم واألمن -
qاليةHصالح اHمديرية ا -
qWستخدمHمديرية ا -

- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والـتـجـاري - مـؤسـسـة صـنـاعـة الـطـائـرات �ـثـلـة �ـديـرهـا

qالعام

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 09 -  - 141 مؤرخ في  مؤرخ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2009 ــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق  اH1430 ا عــام عــام 
حتـويل مـؤسـسـة جتـديـد حتـويل مـؤسـسـة جتـديـد الـعـتـاد اخلـاص إلى مـؤسـسـةالـعـتـاد اخلـاص إلى مـؤسـسـة
عـمومـية ذات طـابع صنـاعي وجتـاري  تابـعة لـلقـطاععـمومـية ذات طـابع صنـاعي وجتـاري  تابـعة لـلقـطاع

االقتصادي  للجيش الوطني الشعبي.االقتصادي  للجيش الوطني الشعبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـناء عـلى الدستـورq السيـما اHواد 57 (الـفقرة 2)
qو77 - 8 و125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 90 -  30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

qعتمدHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 94 - 337
اHؤرخ في 19 جـمادى األولى عام 1415 اHوافق 24 أكـتوبر
سـنة 1994 واHتـضـمن تمـديد أحـكام اHـرسوم رقم 82 - 56
اHـؤرخ في 13 فـبـرايـر سـنـة 1982 إلى اHـؤسـسـة اHـركـزيـة

qلتجديد عتاد اخلدمة بالسّانية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 102
اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 26 مــــارس
ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
لـلمـؤسسات الـعمـوميـة ذات الطـابع الصـناعي والـتجاري

 qالتابعة للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي
يرســم ما يأتي :يرســم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام أحكام عامةعامة

اHـادة األولى اHـادة األولى : حتـول مـؤســسـة جتـديـد الــعـتـاد اخلـاص
qإلى مــــؤســــســــة عــــمــــومــــيــــة ذات طــــابع صــــنــــاعـي وجتـــاري
خــاضـعــة ألحــكــام اHــرســوم الـرئــاسي رقم 08 - 102 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1429 اHوافق 26 مـارس سنة 2008
واHـذكـور أعـالهq  تـسـمى "مـؤسـســة جتـديـد الـعـتـاد اخلـاص"

وتدعى في صلب النص "اHؤسسة".

اHـادة اHـادة 2 :  : يـكــون مـقــر اHـؤســسـة فـي الـســانـيــة بـواليـة
وهران.

و�كـن نقلـه إلـى أي مكان آخر من التراب الوطني
بقرار من وزير الدفاع الوطني.     
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 102
اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 26 مــــارس
ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
لـلمـؤسسات الـعمـوميـة ذات الطـابع الصـناعي والـتجاري
الــــتـــــابـــعــــة لـــلـــــقــــطـــاع االقـــــتــــصـــادي لـــلــــجـــــيش الــــوطـــني

 qالشعبي
يرســم ما يأتي :يرســم ما يأتي :

الفصل الفصل األولاألول
أحكام أحكام عامةعامة

اHــــادة اHــــادة األولى األولى : يـــحــــول الــــديــــوان الــــوطــــني لــــلــــمـــواد
اHـــتـــفـــجـــرة إلـى مـــؤســـســـة عـــمـــومـــيـــة ذات طـــابع صـــنـــاعي
وجتاريq خـاضـعة ألحـكام اHـرسوم الـرئاسي رقم 08 - 102
اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 26 مــــارس
ســـنــة 2008 واHـــذكـــور أعالهq  تـــســـمى "الـــديـــوان الــوطـــني

للمواد اHتفجرة" وتدعى في صلب النص "اHؤسسة".

اHادة اHادة 2 :  : يكون مقر اHؤسسة �دينة اجلزائر.    

و�كـن نقلـه إلـى أي مكان آخر من التراب الوطني
 بقرار من وزير الدفاع الوطني.     

�ـكن أن حتـدث مركـبـات ووحدات ومـلـحقـات بـقرار
من وزير الدفاع الوطني وحتل باألشكال نفسها.

اHـادة اHـادة 3 :  : تـضـطـلع اHــؤسـسـة بـضـمـان دراسـات اHـواد
اHــــتـــــفــــجــــرة واHـــــواد الــــنــــاريــــة وتـــــوابــــعــــهــــا وتـــــطــــويــــرهــــا
واســتـيــرادهــا وتــصــديــرهـا وصــنــاعــتــهــا وتـســويــقــهــا وكـذا
بـاHـهـام اHـنــوطـة أصال بـاHـؤســسـة الـعـســكـريـة ذات الـطـابع
الــــصـــــنــــاعـي والــــتـــــجــــاري - الــــديـــــوان الــــوطـــــني لـــــلــــمــــواد

اHتفجرة.
وبـهـذه الصفـةq تـنجز اHؤسـسة مخطـطات التموين
واالستثمار واإلنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير.

�ــــكـن اHــــؤســـــســــة أن تــــقـــــوم بــــكـل عــــمــــلـــــيــــة تـــــتــــصل
�ـوضـوعـهـا أو بـتـطـويـرهـا وأن تـقـدم كل خـدمـة من شـأنـها
أن تـضـــمن اHــــردوديـة لـقــــدراتـهـا الـتــقـنـيـة والـصـنـاعـيـة
و/ أو الـتجــاريـة دون أن تعرقل بـرامج األنشطـة اHنوطة

بهــا.
اHـادة اHـادة 4 :  : �ـكن اHـؤسـسـة أن تـتـكــفل بـتـبـعـات اHـرفق
الــعـمــومي ذات الــصــلــة �ـهــامــهــا بـطــلب من وزيــر الــدفـاع

الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.

اHــادة اHــادة 5 :  : يـــتـــرتب عـــلى الـــتــحـــويل اHـــقـــرر في اHــادة
األولى أعاله نــقل اHــمـتــلـكــات واحلـقــوق والــواجـبــات الـتي
كــانت لــدى اHـؤســســة الــعـســكــريــة ذات الـطــابع الــصــنـاعي

- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والـتــجـاري - مــؤسـســة الـبــنـاءات اHـيــكـانــيـكــيـة بــخـنــشـلـة

�ثلة �ديرها العام.
يعـW األعضـاء اHمـثلـون لـلهـياكل الـسالـفة الـذكر من
بــW اHــسـتــخـدمــW بـرتــبـة نــائب مــديـر بــاإلدارة اHـركــزيـة

على األقل أو منصب معادل له.

7 :  : يـعــW مــحــافظ حــســابــات اHــؤســسـة ويــدفع اHـادة اHـادة 
مــــرتــــبه بــــقــــرار مــــشــــتـــرك بــــW وزيــــر الــــدفــــاع الـــوطــــني

والوزير اHكلف باHالية.

8 :  : تــمـارس الــرقــابــة اخلــارجـيــة عــلى تــســيــيـر اHـادة اHـادة 
اHـــؤســســة طــبـــقــا لــلــتــنـــظــيم اجلــاري بـه الــعــمل في وزارة

الدفاع الوطني.
اHـادة اHـادة 9 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1430
اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 09 -  - 142 مؤرخ في  مؤرخ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2009 ــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق  اH1430 ا عــام عــام 
حتـــويل الـــديــوان الـــوطـــني حتـــويل الـــديــوان الـــوطـــني لـــلـــمـــواد اHـــتـــفــجـــرة  إلىلـــلـــمـــواد اHـــتـــفــجـــرة  إلى
مؤسسة عمـومية ذات طابع صنـاعي وجتاري  تابعةمؤسسة عمـومية ذات طابع صنـاعي وجتاري  تابعة

للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي.للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـناء عـلى الدستـورq السيـما اHواد 57 (الـفقرة 2)
qو77 - 8 و125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

qعتمدHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 96 - 440
اHــؤرخ في 28 رجب عــام 1417 اHــوافق 9 ديــســمـــبــر ســنــة
1996 واHــــتـــضــــمن إحــــداث مـــؤســــســــة عـــســــكـــريــــة لـــلــــمـــواد

qتفجرةHا
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مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 09 -  - 143 مؤرخ في  مؤرخ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــضـــمّن  qيـــتـــضـــم q2009 ــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق  اH1430 ا عــام عــام 

مهام الدرك الوطني وتنظيمهمهام الدرك الوطني وتنظيمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدّفاع الوطني -

- وبناء على الـدستورq ال سيّما اHادّتان 77 (1 و2 و8)
qو125 (الفقرة األولى) منـه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 62 - 019 اHــــــؤرّخ في 23
غــــشت ســــنـــة 1962 واHــــتـــضــــمّن إنــــشــــاء الــــدرك الـــوطــــني

qاجلزائري
- و�قتضى األمر رقم 66 - 155 اHؤرّخ في 18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمّن قـانـون

qتمّمHعدّل واHا qاالجراءات اجلزائية
- و�قـتـضى األمر رقم 71 - 28 اHؤرّخ في  26 صـفر
عـام 1391 اHـوافق 22 أبـريل سـنة 1971 واHـتـضـمّن قـانـون

qتمّمHعدّل واHا qالقضاء العسكري
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلّق

qتمّـمHعدّل واHا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلّق

qتمّـمHعدّل واHا qبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 23 اHــــؤرّخ في 29
جــمــادى األولى عـام  1412 اHـوافق 6 ديــســمــبــر ســنـة 1991
واHــتــعــلّق �ــســاهــمــة اجلــيش الــوطـنـي الــشـعــبـي في مــهـام

qحماية األمن العمومي خارج احلاالت االستثنائية
- و�قـتضى األمر رقم 06 - 02 اHؤرّخ في 29 محرّم
عــــام 1427 اHــــوافق 28 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2006 واHــــتــــضــــمّن

qWالعسكري Wالقانون األساسي العامّ للمستخدم
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 83 - 373 اHــؤرّخ في 15
شعـبان عام 1403 اHوافق 28 مايــو سنة 1983 الّــذي يحدّد
ســـلــطــــــات الـــــوالي فـي مــيـــدان األمــن واحملــافــظـــــة عـــلى

qّالنظـام العــام
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرّئاسيّ رقم 91 -  488 اHؤرّخ
في 14 جمـادى الثانية عام 1412 اHوافق 21 ديسـمبــر سنـة
1991واHـتضـمّن تطـبـيق القـانون رقم 91 - 23 اHؤرّخ في 6

ديـسـمـبـر سـنـة 1991 واHـتــعـلّق �ـسـاهـمـة اجلـيش الـوطـني
الـشـعـبي في مـهـام حـمـايـة األمن الـعـمـومي خـارج احلـاالت

qاالستثنائية

والـــتــجـــاري - الــديـــوان الـــوطــنـي لــلـــمـــواد اHــتـــفـــجــرة إلى
اHـــــؤســــســـــــة الـــــعـــــمــــومـــــيــــــــة ذات الـــــطــــابــع الـــــصــــنــــــــاعي
والتـجـاري - الـديوان الـوطـني لـلـمواد اHـتـفـجرةq اHـبـيـنة

فروعه في اHلحق اHرفق بأصل هذا اHرسوم.

qعـنـد االقـتـضـاء qحتـدد كــيـفـيـات تـنـفـيـذ هـذه األحـكـام
بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.

الفصل الفصل الثانيالثاني
السيرالسير

اHادة اHادة 6 :  : يرأس مجـلس إدارة اHؤسسـة وزير الدفاع
الــوطـني أو �ـثـلهq ويـتــشـكل من أعـضـاء �ــثـلـون الـهـيـاكل

اآلتية :
qأركان اجليش الوطني الشعبي -

qدائرة االستعالم واألمن -
qؤنHدائرة ا -

qمديرية الصناعات العسكرية -
qاليةHصالح اHمديرية ا -
qركزية للعتادHديرية اHا -

qWستخدمHمديرية ا -
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والــتــجـاري - مــؤسـســة اإلجنــازات الــصــنــاعـيــة بــســريــانـة

qثلة �ديرها العام�
- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والــتـجــاري - اHـؤســسـة اHــركــزيـة لــلـبــنـاء �ــثـلــة �ـديــرهـا

العام.
يعـW األعضـاء اHمـثلـون لـلهـياكل الـسالـفة الـذكر من
بــW اHــسـتــخـدمــW بـرتــبـة نــائب مــديـر بــاإلدارة اHـركــزيـة

على األقل أو منصب معادل له.  

7 :  : يـعــW مــحــافظ حــســابــات اHــؤســسـة ويــدفع اHـادة اHـادة 
مــــرتــــبه بــــقــــرار مــــشــــتـــرك بــــW وزيــــر الــــدفــــاع الـــوطــــني

والوزير اHكلف باHالية.

8 :  : تــمـارس الــرقــابــة اخلــارجـيــة عــلى تــســيــيـر اHـادة اHـادة 
اHـــؤســســة طــبـــقــا لــلــتــنـــظــيم اجلــاري بـه الــعــمل في وزارة

الدفاع الوطني.

اHـادة اHـادة 9 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1430
اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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الفصـل الثـانيالفصـل الثـاني
اHهــاماHهــام

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 :  : يــــــشـــــارك الــــــدرك الــــــوطــــــني فـي الــــــدفـــــاع
الـــوطــني طــبـــقــا لــلــخــطـط اHــقــررة من قـــبل وزيــر الــدفــاع

الوطني وفي محاربة اإلرهاب.
ويـتولى �ارسة مـهام الشرطـة القضائـية والشرطة

اإلدارية والشرطة العسكرية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 8 :  : يــــــحـــــارب الــــــدرك الــــــوطــــــنيq فـي مــــــجـــــال
الـشـرطة الـقـضائـيـةq اإلجـرام واإلجرام اHـنـظم. ويسـتـعمل
لـهذا الغـرض وسائل حتـريات الـشرطة الـعلـمية والـتقـنية

وخبرة األدلـة اجلنائية.
و�ـارس هذه اHهـمة طبـقـا ألحكـام قانون اإلجـراءات

اجلـزائيـة.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـسهـر الـدرك الـوطـني في مـجـال الـشـرطة
اإلداريـةq على حـفظ الـنـظام والـسـكيـنـة العـمـوميـW بـعمل
وقــائي تــمــيــزه مـراقــبــة عــامـة ومــتــواصــلـةq ويــؤمّن األمن
العـمومي بـحمـاية األشـخاص واHـمتـلكـات وحريـة التـنقـل

على طـرق اHواصالت.
Wيـــســــهـــر عــــلى تــــطـــبــــيق الــــقـــوانـــ qوبـــهــــذه الـــصـــفــــة

والتنظيمات التي حتكم الشرطة العامة واخلاصة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 :  : يــــــتـــــولّـى الـــــدرك الــــــوطـــــنـيq في مــــــجـــــال
الــشـــرطـة الــعـســكــريــةq الـشـــرطــة الــقـضــائـيــة الـعــسـكــريـة
طـــبــقـــا ألحـــكـــام قــانــــون الــقــضــــاء الـــعــســكــــري والــشــرطــة
الـعامـة العـسكـريةq طـبقـا للـتـنظـيمـات اجلـاري بـها الـعمـل

في اجليش الوطني الشعبي.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــكــلّـف الــدرك الـــوطــنيq �ـــهــام اHـــراقــبــة
الـعـامـة واHـتــواصـلـة لـلـتـراب الـوطـنيq واالسـتـعالم وإعالم

السلطات العمومية و�ارسة العمل الوقائي والقمعي.

الفصـل الثـالثالفصـل الثـالث
التنظـيمالتنظـيم

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـقـود الـدرك الـوطـنيq حتت سـلـطـة وزيـر
الــــدفــــاع الــــوطــــنيq ضــــابط عــــمــــيــــدq يــــدعى "قــــائــــد الـــدرك

الوطني" ويعيّن �رسوم رئاسي.

13 :  : يــــتــــضـــمّـن الــــدرك الـــــوطـــنـي لـــتـــنــــفـــيـــذ اHـــاداHـــادّة ة 
مهامهq ما يأتي :

qقيادة الدرك الوطني -
qالوحدات اإلقليمية -
qشكّـلةHالوحدات ا -

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 04 - 183
اHـؤرّخ في 8 جــمــادى األولى عـام 1425 اHـوافق 26 يــونــيـو
ســـنـــة 2004 واHـــتـــضــــمّن إحــــداث اHـــعـــهــــد الـــوطـــنـي لألدلـــة
اجلـنــائـيـة وعــلم اإلجــرام لـلـدرك الــوطـنـي وحتـديـد قــانـونه

qاألساسي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 151
اHــؤرّخ في 20 جــمــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 26 مــايــو
سـنة 2008 واHتضـمّن إحداث مـدرسة لـلشـرطة الـقضـائية

qتابعة للدرك الوطني
يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

الفصل الفصل األواألوّل
أحكام أحكام عامةعامة

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يــهـدف هـذا اHـرسـوم إلـى حتـديـد مـهـام
الدرك الـوطني وتنظيمـه.

اHاداHادّة ة 2 :  : الدرك الـوطني قــوة عسـكريــة منـوطة بـها
مهام األمن العمـومي.

وحتكـمه الـقـوانـW والـتـنـظيـمـات اجلـاري بـهـا الـعمل
في وزارة الـــدفــاع الـــوطــنـيq والــقـــوانــW والـــتــنـــظــيـــمــات
اHـــتــــعـــلّـــقــــة �ـــهــــمـــــة األمـــن الـــعــــمـــومـي وكـــذا أحــــكـــام هـــذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : �ـارس الــدرك الــوطـني مــهــامه عــلى كـامل
الــتــراب الــوطــنيq وبــصــفــة خــاصــة في اHــنــاطق الــريــفــيـة

وشبه احلضريةq وعلى طرق اHواصالت وعلى احلدود.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يــــتـم حتــــريك وحــــدات الــــتـــــدخلq في إطــــار
عمـلـيـات حـفظ الـنـظام الـعـمـومي أو اسـتـتـبابه عـن طريق
Wطبقا للقوان qؤهلة قانوناHطلب رسمي من السلطات ا

والتنظيمات اجلاري بها العمل.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يـــقـــيم الــدرك الـــوطـــني عالقـــات خـــدمــة مع
أجهزة األمن األخرى ومع األجهزة الوطنية.

ويــقـيم ويــطـورq في إطــار مـهــامهq وطـبــقـا لــلـتـنــظـيم
اجلـاري به الـعـملq عالقـات تـعـاون مع الـدرك واHـؤسـسات
qــمـــاثل في الــبـــلــدان األجــنــبــيــةHذات الــقـــانــون األســاسي ا
ويـشارك في عـمـليـات حفظ الـسلـم حتت إشراف الـهيـئات

الدوليـة.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تـــفـــرض �ـــارســـة مـــهـــمـــة األمن الـــعـــمـــومي
للدرك الوطني جاهزية ودواما للخدمة.

Wوتـــنــطـــوي عــلى ســـلــطـــة ردعــيـــة في إطــار الـــقــوانــ
اجلــــاري بــــهــــا الـــعــــمــل وتــــمــــارس في ظـل الــــتــــنــــظــــيــــمـــات

وأخالقيات اHهنـة.
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وتــخــضع قـــيــادة الــدرك الـــوطــني لــقـــواعــد احلــراســة
واHراقبة اHطـبقــة على وحـدات اجلـيش الوطني الشعبي
ومــكـــونــاته فـــيــمــا يـــخص تـــســيــيـــر الــوســـائل الــبـــشـــريــــة
واHاليّـة واHاديـة اHوضوعــة حتت تصرفها من قبل وزير

الدفاع الوطني.
اHــــــــاداHــــــــادّة ة 19 :  : يـــــــــتـــــــــولّـى وحــــــــدات الـــــــــدرك الـــــــــوطـــــــــني
عـسـكـريـون من الـدرك الـوطـني يـعــيّـنـون طـبـقـا لـلـتـنـظـيم

اجلاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
الفصـل الفصـل الرابعالرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــاداHــادّة ة 20 :  : تــســـتــمـــرالــنـــصــوص الـــتي حتـــكم تــنـــظــيم
مــــكــــوّنــــات الـــــدرك الــــوطــــني وصالحــــيـــــاتــــهــــا في تــــرتــــيب
مـفـعـولـهـا إلى غـايـة صـدور الـنـصـوص اخلـاصّــة اHـنـصـوص

عليها في اHادّتW 16 و17 أعاله.
اHاداHادّة ة 21 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1430

اHوافق 27 أبريل سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـي رقم ي رقم 09 -  - 144 م مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 2 ج جــــــــــــمــــــــــــادىادى
q2009 ــــــــــــوافق وافق 27 أب أبــــــــــــريريـل سل ســــــــــــنــــــــــة ةHا Hاألولى عاألولى عــــــــــــام ام 1430 ا
يــــــــــتــــــــــــضــــــــــمّـن اHن اHــــــــــوافوافــــــــــــقــــــــــة عة عــــــــــــلى عـلى عـــــــــــــقـقـــــــــــد الد الــــــــــــبــــــــــحــحـــث عـنث عـن
احملـروقــاحملـروقـــات واسـتات واسـتـغــاللـهغــاللـهـا فــي اHا فــي اHـسـاحــسـاحـــة اHسـة اHســمـاةمـاة
"قــ"قــــــــــرن الـرن الـــــــــقـقـــــــــصـصـــــــــة" (الـة" (الـــــــــكــــــــتــــــــلــــــــتـــتـــــــــــان : ان : 316 أ و  أ و 317 أ) أ)
اHـاHـــــبـبــرم �ــرم �ـــديديــــنـنــة الـة الـــــجـزائـزائــر فـي ر فـي 17 يـ يــنـايــايــــــر سـر ســنـنــة
2009 ب بــــــــW الW الــــــوكوكــــــــالـالـــــــــة الة الــــــوطوطــــــــنــــــــيــــــة لة لــــــــتــــــــثــــــمــــــــW مـW مـــــــواردوارد

احملاحملــــــــــــــروقـروقـــــــــــــات (ألات (ألــــــــــــــنــــــــــــفـفــط) والط) والــــــــــــشــــــــــــركركــــــــــــــة الة الــــــــــــوطوطــــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة
"س"ســــــــونونــــــاطاطــــــــراك" وشراك" وشــــــــركركــــــــة "ب غ  نة "ب غ  نــــــــورث سي هورث سي هــــــــولولــــــد

ينقس ليميتد ( ب غ أجليريا)".ينقس ليميتد ( ب غ أجليريا)".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهوريــة
qناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورq الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 77 - 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعـلق باحملـروقـاتq اHعـدل واHـتممq السـيّـما اHـادتان 30

qو32 منه

qتخصّصةHالوحدات ا -
qوحدات اإلسناد -
qهياكل التكوين -

qعهد الوطني لألدلّة اجلنائية وعلم اإلجرامHا -
qراكز العلمية والتقنيةHصالح واHا -

qركزية للتحريات اجلنائيةHصلحة اHا -
- اHفرزة اخلاصّـة للتدخـل.

اHاداHادّة ة 14 :  : تتضمّن قيادة الدرك الوطنيq مـا يأتي :
qأركان الدرك الوطني -

qفتشية العامةHا -
qالـديـوان -

qخلية االتصال -
qشتركةHصالح اHقسم ا -

- مصلحة الوقاية واHراقبة.

اHــاداHــادّة ة 15 :  : تــتـــضـــمّن أركــان الـــدرك الـــوطــني مـــركــز
العمليات واHديريات السبع (7) اآلتية :

qمديرية األمن العمومي واالستعمال -
qشكّـلةHمديرية الوحدات ا -

qمديرية التلماتية -
qدارسHمديرية ا -

qوارد البشريةHمديرية ا -
qاليّـةHمديرية التخطيط وا -

- مديرية اإلمداد واHنشآت.
تهيكل اHديريات في أقسام ومصالح مركزية.

16 :  : حتـــدّد صـالحـــيـــات قـــائـــد الــــدرك الـــوطـــني اHــاداHــادّة ة 
وكـذا تــنـظـيم مــكـوّنـات قـيــادة الـدرك الـوطــني اHـنـصـوص
عــلـــيــهـــا في اHــوادّ 13 إلى 15 أعالهq وصالحـــيــاتـــهــا �ــوجب

نصوص خاصّـة.

اHاداHادّة ة 17 :  : تلحق قـيادة وحدات حراس احلدود بقيادة
الدرك الـوطني.

وحتـدّد مهام قـيادة وحدات حراس احلـدود وتنظـيمها
�وجب نصوص خاصّـة.

اHــاداHــادّة ة 18 :  : تـــعـــد قـــيــادة الـــدرك الـــوطـــنيq في مـــجــال
اHـيزانـيـة والتـسـييـر اHالـيq تقـديـرات اHيـزانيـة وتـتولّى
تـسيـير واسـتعـمـال االعتـمادات اخملـصصـة طبـقـا للـتنـظيم

اجلاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
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يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :
اHــــــــاداHــــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــــوافـق عــــــــلـى عـــــــقــــــــد الــــــــبــــــــحـث عن
احملـــروقـــات واســــتـــغـاللـــهــــا في اHــــســـاحــــة اHـــســــمـــاة "قـــــرن
الـــقــــصــــة" (الــــكـــتــــلـــتـــــان : 316 أ و 317 أ) اHـــبـــرم �ــــديـــنـــة
اجلـزائـر في 17 يــنـايــر ســنـة 2009 بــW الـوكــالـة الـوطــنـيـة
لــتـثــمــW مـوارد احملــروقــات (ألـنــفط) والــشـركــة الــوطـنــيـة
"ســــونـــاطـــراك" وشـــركـــة "ب غ نـــورث سـي هـــولـــد يـــنـــقس
لـــيــمـــيـــتــد ( ب غ أجلـــيــريـــا)"q ويـــنـــفــــذ طـــبــقـــــا لــلـــتـــشــريع

والتنظيـم اHعمول بهما.
اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
 حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 2 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1430

اHوافق 27 أبريل سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم مرسوم رئاسيرئاسيّ رقم  رقم 09 - -145 مؤر مؤرّخ فيخ في 2 جمادى األولى جمادى األولى
يــــتــــضــــمـنمـن  q2009 ــــوافق وافق 27 أب أبــــريل سريل ســــنــــة ةHا Hعــــام ام 1430 ا
اHـاHـــــوافـوافـــــقـقـــــة عـة عـــــلــى اHلــى اHــــلـلـــــحــق  رقــم حــق  رقــم 1 ب بــــالالــــعــــقــــد اHد اHـؤرخؤرخ
فـي فـي 18 سب سبـتمبتمبـر سنة ر سنة 2006 لل للـبحث عن احملبحث عن احملـروقـاتروقـات
واسواســــــتــــــــغـغــاللـاللـــــــهـهـــــــــا فـي اHا فـي اHــــــــسـســـــــــاحــاحــــــــــة اHة اHــــــســــــــمــمــــــــــاة "غـاة "غـــــــوردورد
�ــ�ــــــديـديـــــنـــنــــة يــــعــــقـقـــــوب" (الـوب" (الـــــكـكـــــتــتــــــلـة : ة : 406 أ ) اHـ أ ) اHـــــبــبــــــرم رم  
Wبــ Wالـالـــــــــجــجــــــــــزائـزائـــــــــر فــي ر فــي 17 يـ يـــــــــنـنـــــــــايــايــــــــــر سـر ســـــــــنـــنـــــــــــة ة 2009 بــ
الوكالوكـالالـة الـة الــوطنـوطنــيــيـــة لتـة لتــثـثــمـW مــمـW مـــوارد احملــوارد احملـــروقــاتروقــات
(أل(ألــــــــــــــــــــــــــنـنـــــــــــــــــــــــــــفــفـــط) والط) والــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــركــركــــــــــــــــــــــــــــة الة الــــــــــــــــــــــــــوطوطــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــيــيــــــــــــــــــــــــــــة
"سـونـــ"سـونــــاطـــراك"وشـركـــة "إ.أون رورقــاس أ و باطـــراك"وشـركـــة "إ.أون رورقــاس أ و ب

ألـجـريان ج م ب ح".ألـجـريان ج م ب ح".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهوريــة
qناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورq الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 77 - 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اHــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعـلق باحملـروقـاتq اHعـدل واHـتممq السـيّـما اHـادتان 30

qو 31 منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 102
اHـؤرّخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1415 اHـوافق 8 أبــريل ســنـة

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةH1995 وا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 95 -102
اHـؤرّخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1415 اHـوافق 8 أبــريل ســنـة

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةH1995 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 98  -48 اHـؤرّخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتمّمHعدّل واHا q"سوناطراك"

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 127
اHؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 اHوافق 5 مايو سنة
2007 واHتعلق بتعيW حدود األمالك اHنجمية وتصنيفها

إلى مــــنــــاطق وحتــــديــــد مــــســــاحــــات الــــتــــنــــقــــيب والــــبــــحث
qتممHعدل واHا qواالستغالل

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 183
اHـؤرخ في 23 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 9 يــونــيـو
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحـــــدد إجـــــراءات االنـــــتـــــقـــــاء وحتـــــديــــد
اHــســاحـــات مــوضــوع طـــلب فــتــرة االســـتــبــقـــاء ومــســاحــات

qردودة من مساحة البحثHساحات اHاالستغالل وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 184
اHـؤرخ في 23 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 9 يــونــيـو
ســـنـــة 2007 الـــذي يــــحـــدد إجـــراءات إبــــرام عـــقـــود الــــبـــحث
واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى

qمناقصة للمنافسة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 185
اHـؤرخ في 23 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 9 يــونــيـو
سـنة 2007 الذي يحـدد شروط تـسلـيم السـندات اHـنجـمية

qلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اHـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـــعـــد االطـالع عـــلى عـــقـــد الــــبـــحث عن احملـــروقـــات
واســــتــــغـاللــــهــــا في اHــــســــاحــــة اHــــســــمــــاة "قــــــرن الــــقــــصـــــة"
(الكـتلـتــان : 316 أ و 317 أ) اHـبرم �ـديـنة اجلـزائر في 17
يـنـايــر سـنـة 2009 بـW الـوكــالـة الـوطـنــيـة لـتــثـمـW مـوارد
احملــروقـــات (ألــنـــفط) والــشـــركــة الــوطـــنــيــة "ســـونــاطــراك"
وشـــركـة "ب غ  نــورث سـي هـــولـــد يـــنــقـــس لــيـمـيـتد

q"(ب غ أجليريا )
qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -
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مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 09 -  - 146 مؤر مؤرّخ فيخ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــام عــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة q q2009 يـــتـــضــمـنيـــتـــضــمـن
اHــــوافــــقــة عــــلــى اHــــلــحـق رقــم اHــــوافــــقــة عــــلــى اHــــلــحـق رقــم 1 بـــالــعــقــد اHـــؤرخ بـــالــعــقــد اHـــؤرخ
فـي فـي 18  سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة 2006 لـلـبـحث عن احملـروقات لـلـبـحث عن احملـروقات
واســـتــــغاللــــهــــــا فـي اHــــســـــاحـــة اHــــســــمــــاة "الـــعـــــسـل"واســـتــــغاللــــهــــــا فـي اHــــســـــاحـــة اHــــســــمــــاة "الـــعـــــسـل"
(الـــــــــــكـــــــــــتــل : (الـــــــــــكـــــــــــتــل : 236 ب و ب و404 أ أ1 و و405 ب ب1 ) اHـــــــــــبـــــــــــرم ) اHـــــــــــبـــــــــــرم
Wبــ Wـــديــنــة اجلـــزائــر في �ـــديــنــة اجلـــزائــر في 17 يــنـايــــر ســـنـــة  يــنـايــــر ســـنـــة 2009 بــ�
الوكـالــــة الـــوطنـيـــة لتـثـمـW مــــوارد احملـــروقــاتالوكـالــــة الـــوطنـيـــة لتـثـمـW مــــوارد احملـــروقــات
(ألـــنــــفــط) والـــشــركـــــة الــــــوطــنــــيـــة " ســونـــاطــراك"(ألـــنــــفــط) والـــشــركـــــة الــــــوطــنــــيـــة " ســونـــاطــراك"
وشـــــركــــة "غـــــــاز بــــروم بـــــســــــلــــوطن نـــــــذر لــــنـــــدسوشـــــركــــة "غـــــــاز بــــروم بـــــســــــلــــوطن نـــــــذر لــــنـــــدس

فينوتشـــيب (غازبروم نذرلندس ب. ف)".فينوتشـــيب (غازبروم نذرلندس ب. ف)".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهوريــة

qناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورq الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 77 - 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اHــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعـلق باحملـروقـاتq اHعـدل واHـتممq السـيّـما اHـادتان 30

qو 31 منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 102
اHـؤرّخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1415 اHـوافق 8 أبــريل ســنـة

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةH1995 وا

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 98 - 48 اHـؤرّخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتمّمHعدّل واHا q"سوناطراك"

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 164
اHــؤرخ في 13 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 30 مــايــو
ســـنــة 2007 واHــتـــضــمن اHـــوافــقـــة عــلى عـــقــود الـــبــحث عن
احملــروقــات واســتـغـاللــهــا اHــبــرمـة �ــديــنــة اجلــزائــر في 18
سبـتمبـر سنة 2006 بـW الوكالـة الوطنـية لتـثمW موارد

qشركة ذات أسهم qاحملروقات (ألنفط) وسوناطراك

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 98 - 48 اHـؤرّخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتمّمHعدّل واHا q"سوناطراك"
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 164
اHــؤرخ في 13 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 30 مــايــو
ســـنــة 2007 واHــتـــضــمن اHـــوافــقـــة عــلى عـــقــود الـــبــحث عن
احملــروقــات واســتـغـاللــهــا اHــبــرمـة �ــديــنــة اجلــزائــر في 18
سبـتمبـر سنة 2006 بـW الوكالـة الوطنـية لتـثمW موارد

qشركة ذات أسهم qاحملروقات (ألنفط) وسوناطراك

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اHـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمH2007 الذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـعـد االطالع عــلى اHـلـحــق رقم 1  بـالـعـقـد اHـؤرخ
في 18 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2006 لــــلــــبــــحث عن احملــــروقــــات
واسـتغاللها في اHـساحة اHسمـاة "غورد يعقـوب" (الكتلة :
406 أ) اHــبــرم �ـــديــنـــة اجلــزائــر في 17 يـــنــايــر ســنــة 2009

بـــW الـــــوكـــالــــة الـــــوطـــنـــيــــة لـــتـــثـــمــــW مـــوارد احملـــروقـــات
(ألـنـــفط) والـشـــركـــة الـــوطـــنـــيــة "سـونـاطـراك" وشـركـة

q"إ. أون رورقاس أ و ب أجلريان ج م ب ح"
qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم يرسم ما  يأتـي :ما  يأتـي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــوافق عــلـى اHــلــحــق رقم 1  بــالــعــقــد
اHؤرخ في 18 سبـتمبـر سنة 2006 للـبحث عن احملـروقات
واستغاللـها في اHـساحة اHسماة "غورد يعقوب" (الكتلة :
406 أ) اHــبــرم �ـــديــنـــة اجلــزائــر في 17 يـــنــايــر ســنــة 2009

بـW الـوكالـة الـوطنـيـة لتـثـمW مـوارد احملروقـات (ألـنفط)
والــــشــــركـــــة الــــوطـــــنــــيــــة "ســـــونــــاطـــــراك" وشــــركــــة "إ. أون
رورقـــــاس أ و ب أجلــــريـــــان ج م ب ح"q ويــــنــــــفـــــذ طـــــبــــقــــــا

للتشريع والتنظيـم اHعمول بهما.

2 :   :  يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمـــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
 حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 2 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1430

اHوافق 27 أبريل سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2226
3 مايو  سنة مايو  سنة 2009 م م

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHـؤرخ في 2  جــمـادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27  أبـريل

qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــــــــؤرخ في 2  جـــــــمــــــــــادى األولى عـــــــــام 1430 اHــــــــوافق 27
أبــــريل ســــــنــــة 2009 واHـــــتــــضــــمـن جتــــديــــد مـــــهــــام أعــــضــــاء

 qاحلكومة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :  ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 26 من الـقانون
رقـم 07 - 06 اHــــــــؤرّخ في 25 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عـــــــام 1428
اHـوافق 13 مايـو سـنة 2007 واHـتـعلق بـتـسـييـر اHـسـاحات
اخلـــضــراء وحـــمـــايــتـــهـــا وتــنـــمــيـــتـــهــاq يـــحـــدّد هــذا اHـــرســوم
مــحـتــوى مـخـطط تــسـيــيـر اHـســاحـات اخلــضـراء وكـيــفـيـات
إعــداده واHــصــادقـة عــلــيه وتــنــفــيــذه حــسب الــصـنـف الـذي

تنتمي إليه اHساحات اخلضراء.

اHــــاداHــــادّة  2 : :  يــــحــــدّد مــــحــــتــــوى مــــخــــطــــطــــات تــــســــيــــيـــر
اHــسـاحــات اخلــضــراء حـسـب األصـنــاف الــتي تــنــتـمـي إلـيه

كما يأتي :

احلظائر احلـضرية واجملاورة لـلمدينة :احلظائر احلـضرية واجملاورة لـلمدينة : �وجب قرار
مشـترك بـW الوزيـرين اHـكلـفW عـلى التـوالي بالـداخلـية

والبيئة.

احلــظــائـر احلــضــريــة واجملـاورة لــلــمــديـنــة ذات الــبــعـداحلــظــائـر احلــضــريــة واجملـاورة لــلــمــديـنــة ذات الــبــعـد
WــكـلــفـHالــوزراء ا Wالــوطــني :الــوطــني : �ــوجب قــرار مـشــتــرك بـ

على التوالي بالداخلية والبيئة والفالحة.

Wاحلـــــدائق الـــــعـــــامـــــة  :احلـــــدائق الـــــعـــــامـــــة  : �ـــــوجب قــــرار مــــشــــتــــرك بــــ
الـــوزارء اHـــكــلـــفـــW عـــلى الـــتــوالـي بــالـــداخـــلـــيــة والـــبـــيـــئــة

والعمران.

احلــدائق اHــتـــخــصــصــة :احلــدائق اHــتـــخــصــصــة : من الــســـلــطــة الـــتي أنــشــأت
احلـدائق اHـتـخــصـصـة اHـعـنـيـة أو من الــسـلـطـة الـتي أسـنـد

إليها تسييرها.

احلـــدائق اجلـــمـــاعـــيـــة و/أو اإلقـــامـــيــة :احلـــدائق اجلـــمـــاعـــيـــة و/أو اإلقـــامـــيــة : �ـــوجب قــرار
مشـترك بـW الوزيـرين اHـكلـفW عـلى التـوالي بالـداخلـية

والعمران.

احلـــــدائـق اخلـــــاصــــة :احلـــــدائـق اخلـــــاصــــة : يـــــكــــلـف مـــــالـــــكــــو هـــــذه احلـــــدائق
بتسييرها.

الـــــغــــابــــات احلــــضــــريــــة :الـــــغــــابــــات احلــــضــــريــــة : �ـــــوجب قــــرار مـن الــــوزيــــر
اHكلف بالغابات.

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اHـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمH2007 الذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـعـد االطالع عــلى اHـلـحــق رقم 1  بـالـعـقـد اHـؤرخ
في 18 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2006 لــــلــــبــــحث عن احملــــروقــــات
واستغاللهـا في اHساحة اHسمـاة "العسل" (الكتل : 236 ب
و404 أ1 و405 ب1) اHــبـرم �ــديــنــة اجلــزائـر في 17 يــنــايـر
ســــنــــة 2009  بــــW الـــوكــــالــــة الـــوطــــنــــيـــة لــــتــــثـــمــــW مـــوارد
احملــروقـــات (ألــنـــفط) والــشـــركــة الــوطـــنــيــة "ســـونــاطــراك"
وشــركــة "غـــازبــروم بــســلـــوطن نــذر لـــنــدس فــيــنـــوتــشــيب

q"( غازبروم نذر لندس ب . ف)
qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

 يرسم ما يأتـي : يرسم ما يأتـي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــوافق عــلـى اHــلــحــق رقم 1  بــالــعــقــد
اHـــــؤرخ في 18 ســـــبــــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2006 لـــــلـــــبـــــــحـث عـن
احملــروقــات واسـتــغـــاللــهــا في اHــســاحــة اHــسـمــاة "الــعــسل"
(الكتل : 236 ب و404 أ1 و405 ب1) اHبـرم �دينة اجلزائر
Wالـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـثـمـ Wفي 17 يـنـايـر سـنـة 2009  بـ
مــــــوارد احملــــــروقــــــات (ألــــــنــــــفـط) والــــــشــــــركــــــة الــــــوطــــــنــــــيـــــة
"ســونــاطــراك" وشــركــة "غــازبــروم بــســلــوطن نــذر لــنــدس
فـــيــنـــوتــشـــيب (غـــازبــروم نـــذر لــنـــدس ب . ف)"q ويــنــــفـــذ

طبقــا للتشريع والتنظيـم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

 حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 2 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1430
اHوافق 27 أبريل سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جــــــمــــــادىادى مــــــــرسرســــــــوم توم تــــــنــــــــفــــــــيــــــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 147 م مــــــــؤرخ في ؤرخ في 7 ج 
األولى عاألولى عـام ام 1430 اH اHـوافق وافق 2 ماي مايـو سو سـنة نة q2009  يq  يـحدحدّد
مــــــحــــــتــــــوى موى مــــــــخــــــطط تطط تــــــســــــــيــــــيــــــر اHر اHــــــســــــــاحاحــــــات اخلات اخلــــــضــــــراءراء

وكيفيات إعداده واHصادقة عليه وتنفيذه.وكيفيات إعداده واHصادقة عليه وتنفيذه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

qوالبيئة والسياحة
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 07 - 06 اHــؤرّخ في 25
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1428 اHـــــوافق 13 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007
واHــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اHـــســـاحـــات اخلــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

qوتنميتها
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qّتممHا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــــؤرخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

qتمّمHا qبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

  qتمّمHعدّل واHا qباحملاسبة العمومية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اHـؤرخ في 19 صـفـر
عام 1416 اHوافق 17  يولـيو سـنة  1995 واHتـعلق �ـجلس

qاحملاسبة
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 03 - 22 اHـؤرخ في 4  ذي
الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1424 اHـــــوافق 28  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2003
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة  q2004 السـيــمـا اHـادة 70

qمنه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 250
اHـؤرخ في 13 جـمـادى األولى عام 1423 اHـوافق 24 يـولـيو
سنة 2002 واHـتضمن تنـظيم الصفـقات العمـوميةq اHعدّل

qتمّمHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 09 -128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHـتــعــلق بـنــفــقـات الــدولـة لــلــتـجــهــيـزq اHــعـدّل

qتمّمHوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدل هـــذا اHـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام
اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيع
األول عــام 1419 اHــوافق 13 يــولـــيـــو ســـنــة 1998 واHـــذكــور

أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 2 مـن اHــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربـــيع األول عــام
qـــذكـــــور أعالهHـــــوافـق 13 يـــولـــــيــــو ســـنـــة 1998 واH1419 ا

كما يأتي :

الـصفـوف اHـشجـرة والـصفـوف اHوجـودة في مـناطقالـصفـوف اHـشجـرة والـصفـوف اHوجـودة في مـناطق
غـــيــــر مـــعـــمـــرة بـــعـــد :غـــيــــر مـــعـــمـــرة بـــعـــد : �ـــوجب قـــرار مـن الـــوزيـــر اHـــكـــلف

بالغابات.

الــصــفــوف اHــشــجــرة اHــوجـــودة في اHــنــاطق الــتي ©الــصــفــوف اHــشــجــرة اHــوجـــودة في اHــنــاطق الــتي ©
WـكـلـفـHالـوزراء ا Wـوجب قـرار مـشـتـرك بـ� : تـعـمـيـرهـا :تـعـمـيـرهـا 

على التوالي بالداخلية والبيئة والفالحة والعمران.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  :  حتــــدّدq فـي جــــمــــيع احلــــاالتq مــــخــــطــــطــــات
تسيير اHساحات اخلضراء كما يأتي :

- تـــعــيــW اHــســاحــة اخلـــضــراءq اHــعــنــيــة وطـــبــيــعــتــهــا
qالقانونية

- الـوضعية اHاديـة والبيولـوجية للمـساحة اخلضراء
qعنيةHا

qطلوبة وأعمالهاHتدابير الصيانة ا -
qتوسطHالقصير وا WديHبرنامج التدخل على ا -
- وضع خريطة للمساحة اخلضراءq عند االقتضاء.

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  يـتـم إعـداد مــخـطــطـات تــسـيــيـر اHــسـاحـات
اخلـضــراء Hــدة خـمس (5) ســنـوات. بــعـد انــتـهــاء هـذا األجل

يعاد إعداد هذه اخملططات.

5 :  :  يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــهـــــوريّـــة اجلـــزائـــــريّـــة الـــدّ�ـــقــــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

 حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 7 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1430
اHوافق 2 مايو سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم مرسوم تنفيذيتنفيذيّ رقم  رقم 09 -  - 148 مؤر مؤرّخ في خ في 7 جمادى األولى جمادى األولى
عـام عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 2  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2009 يـعــدل ويـتـممq يـعــدل ويـتـمم
اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقـم اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقـم 98 - 227  اHـــؤرخ فـي   اHـــؤرخ فـي 19
ربــــيــع األول عــــام ربــــيــع األول عــــام 1419 اHـــــوافق  اHـــــوافق 13   يــــولــــيــــو ســــنـــة يــــولــــيــــو ســــنـــة

1998 واHتعلق بنفقات الدولة للتجهيز. واHتعلق بنفقات الدولة للتجهيز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qاليةHبناء على تقرير وزير ا -
- وبناء على الـدستورq السيما اHادتان 85 - 3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

qّتممHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
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تـنــفـذ عـمــلـيــات رأس اHـال الـتي تــهـدف إلى الــتـكـفل
ببرنامج خاص موضوع على عاتق الدولةq بصفة تعاقدية
بW الدولة واHتـعاملW اHعنيW على أساس دفتر شروط
يـحــددqالســيـمــا احملـتــوى اHــادي لـلــبــرنـامج اHــعــتـمــد وآجـال

اإلجناز وشروط اHراقبة العمومية".

اHاداHادّة ة 4 :  : تدرج في اHرسـوم التنـفيذي رقم 98 - 227
اHــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يــــولــــيـــو
سنة 1998 واHذكور أعالهq مادة 4 مكرر حترر كما يأتي :

"اHادة 4 مـكرر : يتـكون الـبرنـامج القـطاعي اHـمركز
و/أو الــبــرنــامج الــقــطــاعي غــيــر اHــمــركــز لــقــطــاع مــاq من
مجـموع اHشـاريع أو البرامجq اHـسجلـة في مدونة نـفقات

التجهيز العمومي للدولة.

يقـصـد بالـبرنـامجq مـجمـوع اHشـاريع أو الـنشـاطات
احملددة والتي تصب في نفس الهدف.

يــتم تــســجــيل مــشـــروع أو بــرنــامج جتــهــيــز عــمــومي
�ـــركـــز أو غــــيـــر �ـــركـــز في مــــدونـــة نـــفـــقـــات الــــتـــجـــهـــيـــز
الــعـمــومي لــلـدولــة من طــرف الـوزيــر اHــكـلف بــاHــيـزانــيـة
بـنـاء عــلى طــلب من الـوزيــر اHـكــلف بـالــقـطـاع اHــعـني. إن
هـــذا الــتــســـجــيل مــرهـــون من جــهــة بــالـــنــتــائج اإليـــجــابــيــة
لدراسـات حتضـير إجنـاز اHشـروع أو البـرنامج ومن جـهة
أخرىq بالتسجيل اHسبق للمشروع في البرنامج اHتعدد
الـســنـوات لـلــتـجـهــيـز الــعـمـومي اHــصـادق عـلــيه من طـرف

مجلس الوزراء.
غـــــيـــــر أنهq �ـــــكـن أن يــــكـــــون الـــــبـــــرنـــــامج الـــــســـــنــــوي
qـاليةHخالل السـنة ا qمـوضوع تعـديل qلـلتجـهيـز العـمومي

من طرف مجلس الوزراء".   

اHاHـادادّة ة 5 :  : تـدرج في اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 98 - 227
اHؤرخ في 19 ربيع األول عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سنة

1998 واHذكور أعالهq مادة 4 مكرر1 حترر كما يأتي :

"اHــــــادة 4 مــــــكــــــرر 1 : : ال �ــــــكـن أن حتـــــــول اHــــــشـــــــاريع
اHـسـجلـة في إطـار البـرامج الـقطـاعـية اHـمـركزة والـبرامج
القطاعية غيراHمركزة نحو مخططات البلدية للتنمية.

يـــجب أال تـــســـتـــعـــمـل اHـــشـــاريع اHـــســـجـــلـــة في إطـــار
مــخـــطــطــات الـــبــلـــديــة لـــلــتــنـــمــيـــة اســتـــعــمــاال مـــزدوجــا مع
الـبـرامج الـقـطـاعـيـة اHـمـركـزة أو الـبـرامج الـقـطـاعـيـة غـير

اHمركزة".      

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 6 مـن اHــرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام
1419 اHــوافــق 13 يـــــولـــيـــو ســـنــة 1998 واHـــــذكــور أعــاله

كما يأتي :

"اHادة 2 : تخص أحكام هذا اHرسوم : 
- نفـقـات التـجـهـيز الـعـمـومي للـدولـة الـتي تنـجـزها
الــوزارات واHــؤســسـات الــتي تــتــمــتع بــاالســتـقـالل اHـالي

واإلدارات اHتخصصة.
qعـنــد االقـتـضـاء qـتـخـصــصـةHحتــدد قـائـمــة اإلدارات ا
بـقـرار من الــوزيـر اHـكـلـف بـاHـيـزانــيـة بـنــاء عـلى اقـتـراح

من السلطة الوصية.
qنفـقات الـتجـهيـز العـمومي لـلدولـة التي تـنجـزها -
بصفة كاملة أو جزئيةq اHؤسسات العمومية ذات الطابع
اإلداريq واHـــؤســســـات الــعـــمــومـــيــة ذات الـــطــابـع الــعـــلــمي

qهنيHوالثقافي وا
- نفـقـات التـجـهـيز الـعـمـومي للـدولـة الـتي تنـجـزها

qاجلماعات اإلقليمية
- تــخــصــيــصــات وإعـــانــات الــتــجــهــيــز من مــيــزانــيــة
الدولة اHوجهة للتكفل بتبعات اخلدمات العامة اHفروضة
مـن طـــرف الــــدولــــة أو اHــــرتــــبـــطــــة بــــســــيــــاســـة الــــتــــهــــيــــئـــة

العمرانية و/ أو البرامج اخلاصة".

اHاداHادّة ة 3 :  : تدرج في اHرسوم التنفيذي رقم 98 - 227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
ســــــنــة 1998 واHــــــذكـــور أعــالهq مــــــادة 3 مـــكــــــرر حتـــرر

كما يأتي :
"اHــــادة 3 مــــكــــرر : : تــــوجـه الــــعــــمــــلــــيــــات بــــرأس اHــــال
اHتعلقة بنفـقات الدولة للتجهيزq للتكفل بتبعات اخلدمة
الـعــامـة  أو الـبــرامج اخلـاصــة اHـفـروضــة من الـدولــة وغـيـر
اHـؤهـلــة لـلـتـسـجــيل في مـدونـة االســتـثـمـارات الــعـمـومـيـة

للدولة.
تنـفذ هذه الـعملـيات من خالل حسـابات التـخصيص

اخلاص أو عن طريق التعاقد.
تــخــضـع عــمــلـــيــات رأس اHــالq عـــلى غــرار عـــمــلــيــات
االسـتـثـمارات الـعـمـومـيـةq لـلـفـحص  عـنـد حتـضـيـر وإعداد

ميزانية الدولة.
يـتم تــخــصــيص اHـورد اHــســجل عــلى عـمــلــيـات رأس
اHـــال بـــأقــســـاطq ويـــحـــرر كل قـــسط  بـــعــد تـــقـــد¤ الـــوثــائق
الـــثـــبــوتــيــة وتــقــاريــر اســتــعــمــال االعــتــمــادات اHــمــنــوحــة

سالفا. 
تـــكــــون الـــعـــمــــلـــيــــات بـــرأس اHــــال اHـــنـــفــــذة من خالل
qمــــوضـــوع بــــرنـــامـج عـــمل qحــــســـاب الــــتـــخــــصـــيـص اخلـــاص
ســنــويq يــعـــده اآلمــرون بــالــصــرف اHــعـــنــيــونq مع حتــديــد
األهــداف اHـــقــصــودة وكـــذا آجــال الــتـــنــفــيـــذq طــبــقـــا Hــدونــة
حـساب التخـصيص اخلاص اHـعدة باالشتـراك بW الوزير

اHكلف باHيزانية ووزير القطاع اخملتص.
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- بــطــاقــة تـقــنــيــة تــتــضــمنq الســيــمــا احملــتــوى اHـادي
والــكـــلـــفـــة بــالـــديـــنــار/ الـــعـــمـــلــة الـــصـــعــبـــة وآجـــال اإلجنــاز

qوالدفع
- نـــتـــائـج اHـــنـــاقـــصـــات طــــبـــقـــا لـــلــــتـــنـــظـــيـم اHـــتـــعـــلق

بالصفقات العمومية".

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 10 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام
qـــــذكـــــور أعــالهHــــوافق 13 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1998 واH1419 ا

كما يأتي :
"اHــــادة 10 : يـــــقـــــوم الـــــوزيـــــر اخملـــــتص أو مـــــســـــؤولــــو
اHــؤســسـات واإلدارات اHــتــخـصــصــة اHــذكـورة في الــفــقـرة
األولى مـن اHـــــادة 4 أعالهq بــــــدراســــــة اHــــــلف عــــــلـى أســـــاس

عناصر اHعلومات اHذكورة في اHادة 9 أعاله.
ويـــتــرتـب عــلـى اعــتـــمــاد إجنـــاز اHــشـــروع اHـــقــرر من
الــوزيـــر أو اHــســؤول اخملـــتص الــذي يـــفــرد اHـــشــروع بــاسم
اآلمـــر بــالـــصـــرف اHـــكـــلف بـــاإلجنـــازq مع مـــراعـــاة احملـــتــوى
اHادي ورخصة البـرنامج اHتصلW بذلك واHلحقW �قرر

البرنامج.
 �ـــكن الــوزيــر اHــكــلف بـــاHــيــزانــيــة أن يــتــخــذq عــنــد
احلـاجـةq مـقــررا بـشـأن اإلدارات اHـتـخــصـصـة واHـؤسـسـات

التي تتمتع باالستقالل اHالي.
ويبW مقرر التفريدq السيما :
qشروع وكلفتهHمواصفات ا -

qهيكل التمويل -
qرتقبةHتعددة السنوات اHاعتمادات الدفع ا -

- االحتياجات اHـتعددة السنوات اHرتقبة الستيراد
qالسلع واخلدمات

- اآلثــار اHـــرتــقــبـــةq الســيـــمــا في مــجـــال الــتـــكــالــيف
qتكررة على ميزانية التسيير للدولةHا

- احلـــصــــة من الــــعـــمـــلــــة الـــصـــعــــبـــة وســـعــــر الـــصـــرف
qعند االقتضاء qستعملHا

- آجال إجناز اHشروع.

qشـاريع الـكـبرىHباسـتـثـنـاء ا qـكن الـوزيـر اخملـتص�
أن يـتـقــدم إلى الـوزيــر اHـكـلف بــاHـيـزانــيـة بــطـلب حتـويل
رخصة برنـامج من مشروع إلى مشروع آخـرq معتمد في

نفس مقرر البرنامجq وهذا في حدود الفائض اHوفر.

و يـقــصـد بالـفــائض اHــوفـرq الفــوارق احملــقــقـة بيـن
الكـلفــة الفـعـليةq النـاجتة من اHنـاقصاتq والكـلفة اHـعلنة

في مقرر البرنامج ".

"اHـادة 6 : يـجب أن تـكـون جـمـيع مـشـاريع الـتـجـهـيـز
اHـــمـــركـــزة  أو غـــيـــر اHــمـــركـــزة مـــحل تـــســـجـــيل لـــلـــدراســة

بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز.
ال �كن أن تعرض لـلتسجيل بغرض اإلجناز بعنوان
ميـزانـية الـدولـة للـتـجهـيـز إال بـرامج ومشـاريع الـتجـهـيز
اHـــمــــركــــزة الــــتـي بــــلـــغـت الــــنــــضج الــــكــــافي الــــذي يــــســــمح

باالنطالق في إجنازها خالل السنة.
يـقصـد بدراسـات الـنضج Hـشروع أو بـرنـامج جتهـيز
عمومـيq مجـموع الدراسـات التي تـسمح بـالتـأكد من أنه
مـن شــأن اHـــشـــروع اHـــســاهـــمـــة في الـــتـــطــور االقـــتـــصــادي
qـسـتـوى الـوطـني أو اجلـهـوي أو احملليHواالجـتـمـاعي عـلى ا
وبأن أشغال إجنـاز اHشروع مهـيأة لالنطالق في الظروف

اHثلى للكلفة واآلجال.    
تــتم دراسـات الــنـضـج Hـشـروع جتــهـيــز عـمــومي عـلى

ثالث (3) مراحل متتالية :
q1 - الدراسات التحديدية

qشروعH2 - الدراسات اخلاصة بإمكانية  تنفيذ ا
3 - الـــدراســات اخلــاصــة بــتــحــضــيــر إجنــاز اHــشــروع

وطريقة استغالله.
ال �ـكن أن يـكـون مـوضـوع تـسـجـيل لإلجنـاز بـعـنوان
مــيـزانــيـة الــدولـة لــلـتــجــهـيــز أي مـشــروع جتـهــيـز عــمـومي
لـــلـــدولـــةq �ــركـــزا أو غـــيـــر �ــركـــزq إذا لم يـــتـم اســتـــكـــمــال
دراسـات تـنـفـيـذ هـذا اHـشـروع بـعـدq واسـتالمـهـا واHـوافـقـة
عـــلـــيـــهـــاq إال فـي حـــالـــة قـــرار اســـتـــثـــنـــائي جملـــلس الـــوزراء

اHرتبط بوضعية طارئة".

اHــاداHــادّة ة 7 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 9 مـن اHــرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام
qـــذكـــور أعالهHــــــوافق 13 يـــــولــــيــــو ســــنـــة 1998 واH1419 ا

كما يأتي :
"اHـادة 9 :  بـعـد اكـتـمـال نضـج اHشـروع طـبـقـا ألحـكام
اHـــواد 6 و7 و8 و23 مــكـرر مـن اHـرســوم الــتــنــفــيـذي رقــم
qـذكـور أعالهHـؤرخ في 13 يـولـيـو سـنـة 1998 واH98 -227 ا

يـــجب أن يــــشـــمـل اHـــلف الــــتـــقـــنـي لـــلــــمـــشـــروع اHــــطـــلـــوب
تـســجــيـلـه إجـبــاريـاq بــاإلضــافـة إلـى الـوثــائق اHــذكـورة في

اHادة 6 أعاله :
- عــــرض األســــبــــاب أو تــــقــــريــــر تــــقــــد¤ اHــــشـــروع أو

qالبرنامج
qالقطاعات Wااللتزام الضروري بالتنسيق ما ب -
- اخـتيـار اسـتـراتـيجـيـة الـتنـفـيـذ بـتشـجـيع الـلـجوء
إلـى الــــوســــائـل واHــــواد احملــــلــــيـــــة في ظـل احــــتــــرام أهــــداف

qالتنمية
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لــلــنــفــقــات اHـــتــعــلــقــة �ــشــاريع الــبــرامج الــقــطــاعــيــة غــيــر
اHمـركزةq طبـقا لألحـكام الـقانونـية والـتنـظيمـية اHـعمول

بها واإلجراءات اخلاصة باحملاسبة العمومية.
تـسري نـفس األحـكـام احملـددة في اHادة 15 أعالهq عـلى

االلتزام بالنفقات ودفعها.
يـعد الوالي تقـريرا عن هذه العـمليات وفـقا لألحكام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها".

12 :  : تــــــتــــــمم أحــــــكــــــام اHــــــادة 21 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــتـــنــفـــيــذي رقم 98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربـــيع األول عــام
qـــــذكــور أعالهHــــوافــق 13 يــولـــيـــــو ســـنــة 1998 واH1419 ا

كما يأتي :
"اHــادة 21 : يـــخـــضع بــرنـــامج الـــتـــجـــهــيـــز الـــعـــمــومي
التابع خملططات التـنمية البلديةq لرخصة برنامج شاملة
حـسب الــواليـةq يــبـلـغــهـا الــوزيـر اHــكـلف بــاHـيــزانـيــةq بـعـد

استشارة الوزير اHكلف باجلماعات اإلقليمية.
و يــــتـــــمــــحــــور هـــــذا الــــبــــرنـــــامج حـــــول األعــــمــــال ذات
األولوية في الـتنـمية ومـنهـا على اخلصـوص التـزويد �اء
الشرب والـتطهـير والـطرق والشـبكـات وفك العزلـة. تعد
هـذا الـبـرنـامج اHـصـالح الـوالئيـة اخملـتـصـةq بـعـد اسـتـشارة
اHصـالح الـتقـنيـة احملـليـة اHـعنـيةq ثم يـوزع طـبقـا لـلقـانون
حــسب الـبــاب والــبـلــديــة اHـتــواجـدة بــالــواليـة مع تــفــضـيل
البلديات احملرومةq السيما في اHناطق الواجب ترقيتها.
حتـدد مـعـاييـر تـخـصـيـص موارد اHـيـزانـيـة فـي إطار
اخملـططـات الـبـلـدية لـلـتـنـميـة بـقـرار مـشتـرك بـW الـوزير
اHكلف باHيزانية والوزير اHكلف باجلماعات اإلقليمية".

اHـاداHـادّة ة 13 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 23 من اHـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام
qـــــذكــور أعالهHــــوافــق 13 يــــولـــيـــو ســـنــة 1998 واH1419 ا

كما يأتي :
"اHـــــادة 23 : تــــــكـــــون رخــــــصــــــة الـــــبــــــرنــــــامج اخلــــــاصـــــة
باHـشاريع أو البـرامج ذات تمـويل مشتـرك بW ميـزانية
الـدولـة ومـيـزانـيـة اجلمـاعـات احملـلـيـةq الـتي يـعـدهـا الوالي
في إطــار الــبـــرامج الــقـــطــاعــيــة غـــيــر اHــمـــركــزةq مــوضــوع
مـساهـمـة وحـيـدة غـير قـابـلـة إلعـادة الـتقـيـيم من مـيـزانـية
الدولـةq و�ـكن أن تسـاوي عـلى األكثـر ثـلثي (3/2) الكـلـفة
األولـــيــة لــلـــمــشـــروع عــنــد تـــســجــيـــله. تــتـــحــمل اجلـــمــاعــات
اإلقــلــيــمـيــة اHــعــنــيــة الـنــفــقــات اHــتــعـلــقــة بــاHــشـروع الــتي
تتـجاوز رخصـة برنامـجه رخصة الـبرنامج اخملـصصة من

ميزانية الدولة.
يـحـدد احملـتـوى اHـادي لـلـمــشـاريع الـنـمـوذجـيـة حـسب

اإلجراءات اHعمول بها".

اHـاداHـادّة ة 9 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 14 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام
qـــذكــور أعالهHــــوافــق 13 يــولـــــيـــو ســـــنــة 1998 واH1419 ا

كما يأتي :
"اHادة 14 : تسجل نفقـات التجهيز العمومي للدولة
الــتي تــنــجــزهــا مــؤســســات عــمــومــيــة ذات طــابع صــنــاعي
وجتـــاريq واHــمـــوّلــة من مـــيــزانـــيــة الـــدولــة بــاسـم إدارتــهــا
الوصـيـة وتنـفـذ من طـرف صاحب اHـشـروع اHنـتـدبq على
أســــاس دفـــتـــر شـــروطq حـــيـث تـــكـــون مـــســــؤولـــيـــة صـــاحب
اHــــشــــروع وصــــاحب اHــــشــــروع اHــــنــــتــــدب واHــــشــــرف عــــلى
اإلجنازq ملـزمة كـليـا ومحددة بـوضوحq سـواء فيـما يخص
حتضير اHـشروع أو البرنامج أو إجنازهما وفق الشروط
اHــثـلى لـلــكـلـفــة ونـوعـيــة اHـشـروعq  وذلك طــبـقـا لـلــتـشـريع

والتنظيم اHعمول بهما في هذا اجملال".   

اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 15 من اHـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام
qـــــذكــــور أعــالهHــوافق 13 يــولـــيـــو ســـــنــة 1998 واH1419 ا

كما يأتي :
"اHــادة 15 : يــتــرتب عــلى كـل نــفــقــة جتــهــيــز عــمــومي
الــتــزام يــعـده اآلمــر بــالــصــرف يــكــون خـاضــعــا لــلــتــأشــيـرة

اHسبقة للنفقات التي يلتزم بها.
تـخــضع االلـتــزامـات واHــدفـوعــات وكـذا مــسـتــحـقـات
عمل صاحب اHشـروع اHنتدب إلجراءات وقواعد احملاسبة
qمع ضــرورة إعـداد بــطـاقـات االلــتـزام والـدفع qالــعـمــومـيـة

تبرز البيانات اآلتية :
qعنوان العملية -

- رقم تــسـجــيل الـتــجـهــيـز الــعــمـومي لــلـدولــة حـسب
qعمول بهاHالكيفيات ا

qدفوعات التي © حتقيقهاHرصيد االلتزامات أو ا -
- مبلغ االلتزام أو الدفع اHرتقب حسب كل عنوان.

يعد الوزير اخملـتص ومسؤول اHؤسسة التي تتمتع
بــاالســـتــقالل اHــالي ومــســؤول اإلدارة اخملــتــصــةq كل فــيــمــا
يـخــصهq تـقـريــرا عن الـعـمــلـيـات اخلــاضـعـة لــسـلـطـتـه طـبـقـا

لألحكام التشريعية والتنظيمية".

اHـاداHـادّة ة 11 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 20 من اHـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 98-227 اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام
qـــــذكــور أعــالهHــوافق 13 يــولـــيـــــو ســـــنــة 1998 واH1419 ا

كما يأتي :
"اHادة 20 : يتم االلتزام والـتصفيـة واألمر بالصرف
أو األمـر بـالـدفع والــدفع وكـذا احملـاسـبـة والـتـسـيـيـر اHـالي
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اHـاداHـادّة ة 15 :  : تــــدرج ضـــمـن اHـــرســوم الــتــنــفــيـذي رقم
98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1419 اHــوافق 13

يــولــيــو ســنـة 1998 واHــذكــور أعالهq مــادة 24 مــكــرر حتـرر
كما يأتي :

"اHـادة 24 مـكـرر : تـفـرد نـفـقـات الـتـجـهـيـز الـعـمـومي
لـلـدولـة عـن طـريق مـشــاريع الـتـجـهــيـز الـعــمـوميq أو عـنـد
االقتضـاءq عن طريق مـجموعـة أو زمر مـشاريع تكـميـلية

أو متناسقةq التي تشكل برنامج جتهيز عمومي".

اHـاداHـادّة ة 16 :  : تــــدرج ضـــمـــن اHـرســوم الــتــنــفــيـذي رقم
98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1419 اHــوافق 13

يـولـيـو سـنـة 1998 واHـذكـور أعالهq مادة 24 مـكرر 1 حتـرر
كما يأتي :

"اHـادة 24 مـكـرر 1 : : إن تــعــديل الـكــلــفـة اHــالــيـة و/أو
خــصـائص مـشـروع أو بـرنــامج الـتـجـهـيــز الـعـمـوميq الـذي
كــان مـــوضــوع قــرار تـــفــريـــدq الســيـــمــا الـــتــعــديـل اHــعـــتــبــر
لـلخـصائص الـوظيـفيـة والتـقنـية الـرئيـسيـة للـمشروع أو
الــبـرنــامجq يــكـون مــوضــوع قـرار تــفـريــد تــعـديــلي يــسـمى

قرار إعادة الهيكلة أو قرار إعادة التقييم.

يـجب أن يكون طلب الـتعديل مـبرراq بتقـد¤ تقرير
تــــبـــــريـــــري مــــعـــــد من طـــــرف الـــــوزيـــــر اHــــعـــــني أو الـــــوالي
بــالـتـشــاور مع وزيـر الــقـطـاع اHــعـنيq يــرسل إلى الـوزيـر
اHـكلف بـاHيـزانـية. يـتـضمن هـذا التـقـرير الـعـناصـر التي
تــســتــدعي الـــتــعــديل اHــرتــقب عــلى اجلــوانب االقــتــصــاديــة
واHـالــيـة واالجـتــمـاعــيـة والـبــيـئــيـة لـلــمـشــروع مـثـلــمـا كـان
qوعــنـد االقـتـضـاء qمـحـددا في دراسـات إمــكـانـيـة الــتـنـفـيـذ

الدراسات التحضيرية لإلجناز".

اHـاداHـادّة ة 17 :  :  تـدرج ضــــمن اHـــرســوم الـتـنــــفـيـذي رقم
98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1419 اHــوافق 13

يـولـيـو سـنـة 1998 واHـذكـور أعالهq مادة 24 مـكرر 2 حتـرر
كما يأتي :

qويـــــضـــــبط ســــنـــــويــــا Wـــــادة 24  مــــــكـــــرر 2 :  يـــــحــــHا"
مشـروع الـبرنـامج اHـتعـدد الـسـنوات لـلـتجـهـيز الـعـمومي
لـــلـــدولـــةq لـــقـــطـــاع مـــعـــqW من طـــرف احلـــكـــومـــةq بـــاقـــتــراح
مــــــشـــــــتـــــرك بـــــــW الــــــوزيـــــر اHـــــعـــــنـي والـــــوزيـــــر اHــــــكـــــلف

باHيزانية.
يــحــتـــوي الــبــرنـــامج اHــتــعـــدد الــســنـــوات لــلــتـــجــهــيــز
الــــعـــمــــومي لــــلـــدولــــة عـــلـى مـــجــــمـــوع اHــــشـــاريـع أو بـــرامج
الـــتــجـــهــيـــز الـــعــمـــومي لـــلــدولـــةq حــيـث يــكـــون الــتـــســـجــيل
مــشـروطـاq السـيـمـا بـالــنـتـائج اإليـجـابـيـة إلمــكـانـيـة تـنـفـيـذ
اHشروع أو البرنـامجq مع مراعاة األحكام اخلاصة اHتعلقة

باHشاريع الكبرى للتجهيز العمومي".

اHـاداHـادّة 14 :  : تـــــدرج في اHــرســــوم الــتــنــفـيــــذي رقــــم
98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1419 اHــوافق 13

يـــولـيــو ســنـة 1998 واHــذكــور أعالهq مـادة 23 مــكــرر حتـرر
كما يأتي :

"اHـادة 23 مـكـرر : تـعـتـبــر مـشـاريع كـبـرى لـلـتـجـهـيـز
الـعـمـومي لـلـدولـةq اHشـاريع الـكـبـرى الـهـادفـة إلى تـطـوير
الهـياكل االقـتصـادية واالجـتمـاعيـة التي تـستـلزم تـكريس
وسـائل مـالـيـة مـعـتـبـرةq والـتي يـكـون تـمـويـلـهـا مـضـمـونـا
qمن  مـيـزانيـة الـدولـة أو بقـروض من اخلـزينـة الـعمـومـية

أو بتمويل مضمون من طرف الدولة.
حتـدد مـعايـيـر الـتأهـيل لـلـمـشاريع الـكـبـرى لتـجـهـيز
الـدولــة بــقـرار مــشـتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلف بــاHــيـزانــيـة
والــوزيـر اHـعـنـيq ويـجب أن تـســتـوفي هـذه اHـعــايـيـر أحـد

العناصر اآلتية أو أكثر :
- أهــمـــيــة الــكــلــفــة الـــتــقــديــريــة الــكـــلــيــة  الســتــثــمــار

qشروعHا
qشروع على البيئةHأثر ا -

qتكررة للمشروعHأهمية التكاليف ا -
- طبيعة اHشروع وتعقيده التقني.

تـعد دراسـات الـنضج اHـذكـورة في اHادة 6 أعالهq إذا
لـــزم األمــرq فـــيــمـــا يــخـص اHــشـــاريع الـــكــبـــرى لـــلــتـــجــهـــيــز
الـعمومي لـلدولـةq حسب مـنهـجية مـحددة بـقرار مـشترك
بW الوزير اHكلف باHيزانية ووزراء القطاعات اHعنية.
�ـكن الـوزير اHـكـلف بـاHيـزانـيةq تـكـليف الـصـندوق
الــوطـــني لــلـــتــجــهـــيــز مـن أجل الــتـــنــمــيـــة أو هــيـــئــة أخــرى
مــخـتــصــة ومـؤهــلــة في هـذا اجملــالq �ــهـمــة خــبـرة لــدراسـة

النضج اHنجزة من طرف القطاع اHعني.
Wــــشــــاريع الـــــكــــبــــرى في مــــرحــــلــــتــــHيــــتم تـــــنــــفــــيــــذ ا
qWجتـسـد بـتــبـلـيغ مـقــرري  بـرنـامج مــخـتـلـفـ qWمـســتـقـلـتــ

أحدهما متعلق بالدراسات واآلخر باإلجناز.
يــتم تـبــلــيغ مـقــرر الــبـرنــامج اHــتـعــلق بــاإلجنـاز بــعـد

اHصادقة النهائية للدراسات اHتعلقة به.
تخـضع تعـديالت احملتـوى اHـادي و/أو إعادة الـتقـييم
الـتي تفوق 15 % من مـبلغ رخـصة الـبـرنامجq إلى حتـكيم

مجلس الوزراء.
تـخـصص اعتـمـادات الـدفعq لكل مـشـروع  بـقرار من

الوزير اHكلف باHيزانية.

يتم  كل تعديل لهذا التوزيع بنفس األشكال.
تـطبق األحـكـام أعاله على مـجـموع اHـشـاريع الكـبرى

مهما تكن طريقة تسييرها".
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اHـاداHـادّة 21 :  :  تــــدرج ضـــــمن اHـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم
98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1419 اHــوافق 13

يـولـيــو سـنـة 1998 واHــذكـور أعالهq مـادة 28 مـكـرر1 حتـرر
كما يأتي :

"اHــــادة 28 مـــكـــرر 1 : تــــخــــضــع مـــشــــاريـع أو بـــرامج
التـجـهــيز الـعمــومي التـي ال تــدخل في صنف  اHـشاريع
الــــكــــبــــرى أو الـــبــــرامـج الـــكــــبــــرىq مــــهــــمــــا كــــانت طــــريــــقـــة
تــسـيــيـرهــاq لـنــفس شـروط الــنـضج اHــنـصــوص عـلـيــهـا في

اHادة 6  من هذا اHرسوم".

اHــاداHــادّة ة 22 :  :  تــلـــغى أحـــكــام اHــواد 29 و31 و32 و34 من
اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 98 - 227 اHــؤرّخ في 19 ربــيع
األول عــام 1419 اHــوافق 13 يــولـــيــو ســـنــة 1998 واHـــتـــعــلّق

بنفقات الدّولة للتجهيز.

اHـــــاداHـــــادّة ة 23 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــــمــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1430

اHوافق 2 مايو سنة 2009.
أحمد أويحيى أحمد أويحيى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذيمــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذيّ رقم  رقم 09 -  - 149  مــــؤر  مــــؤرّخ في خ في 7 جــــمــــادى جــــمــــادى
يـتـمميـتـمم  q q2009 ـوافق 2  مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـةHـوافق  اHاألولى عـام األولى عـام 1430 ا
اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05 -  - 415  اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 22
رمـــضـــان عــام رمـــضـــان عــام 1426 اHــوافق  اHــوافق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــة 2005
الــذي يـحــدالــذي يـحــدّد كـيــفـيـات تــسـيـيــر حــسـاب الـتــخـصـيصد كـيــفـيـات تــسـيـيــر حــسـاب الـتــخـصـيص
الـــخــاص رقـم الـــخــاص رقـم 121 -  - 302 الــذي عــنــوانـه "الــصــنــدوق الــذي عــنــوانـه "الــصــنــدوق

الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي".الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر  اHــشــتـرك بــW وزيــر اHـالــيـة
qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورq الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 08 - 02 اHـؤرخ في 21 رجب
عـام 1429 اHـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واHـتـضـمن قـانون

qادة 56 منهHالسيما ا q2008 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

اHـاداHـادّة ة 18 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 26 من اHـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام
qـــــذكــور أعـالهHــــوافق 13 يـــــولـــيـــو ســـنــة 1998 واH1419 ا

كما يأتي :
"اHــــادة 26 : يــــعــــد فـي شــــأن عــــمـــــلــــيـــــات الــــتــــجـــــهــــيــــز
الــعــمــومي لــلــدولــة عــقـد يــثــبت فــيه انــتــهــاء الــبـرنــامج أو
اHــشــروع ويــتــرتب عــلــيه إقــفــال الــعــمــلــيــات حــسب نــفس

األشكال اHتبعة في تسجيلها.
 وتـطــبق هـذه األحـكــامq بـقــوة الـقـانــونq عـلى احلـاالت

الناجمة عن التوقف النهائي لإلجناز ألي سبب آخر.
تـكـون مـدونـة نـفـقــات الـدولـة لـلـتـجـهـيـزq اHـنـفـذة من
خالل مـدونة االستـثمارات وعـمليـات رأس اHالq موضوع

تطهير دوري كل خمس ( 5 ) سنوات.
تـتـم سـنـويـا إعــادة النــظـر في اHشــاريع والـبـرامج
�ـنـاسـبـة األشـغـال الـتـحـضـيـريـة Hـشـاريع قـوانـW اHـالـية.
وفي هـــــذا اإلطـــــارq يــــتـم إقـــــفــــال اHـــــشـــــاريع الـــــتـي لم يـــــتم
الــــشـــــروع في إجنـــــازهـــــا خالل الـــــســــنـــــة اHــــالـــــيــــة اخلـــــاصــــة
بتفريدها من طرف السلطة اHكلفة بتسجيلهاq �قرر من

الوزير اHكلف باHيزانيةq بعد موافقة احلكومة.
يــتـم أول تــطــهــيــر لــلــعــمــلـــيــات اHــســجــلــة في مــدونــة
التجـهيزات العـمومية خالل الـسنة اHالـية اHواليـة لنشر

هذا اHرسوم.

يـتم توضـيح كيـفيـات تطـبيق أحـكام هـذه اHادةq عـند
احلاجةq من طرف الوزير اHكلف باHيزانية".

اHـاداHـادّة ة 19 :  : تــــدرج ضــمــن اHـرســوم الـتــــنـفــيـذي رقم
98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1419 اHــوافق 13

يــولـيــو ســنـة 1998 واHــذكــور أعالهq مـادة 27  مــكـرر حتـرر
كما يأتي :

"اHــادة 27 مـــكــرر : ال �ـــكن اســـتـــعــمـــال اHـــتــبـــقى من
رخـص الــــبــــرنــــامـج لــــلــــعــــمـــــلــــيــــات اHــــســــجـــــلــــة في مــــدونــــة
االستثـمارات العـموميـة لتسـجيل مشـاريع جديدةq مـهما

كانت طريقة تسييرها".

اHـاداHـادّة ة 20 :  : تــــدرج ضـمن اHـــرسـوم الــتـــنـفـيـذي رقــم
98 - 227 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1419 اHــوافق 13

يــولــيــو ســنـة 1998 واHــذكــور أعالهq مـادة 28 مــكــرر حتـرر
كما يأتي :

"اHـادة 28 مـكـرر: يــخــضع األعـوان اHــكــلـفــون بــإجنـاز
وتــنـــفــيـــذ اHــشـــاريع أو الــبـــرامج الــتـي يــنص عـــلــيـــهــا هــذا
qـيـزانـيـةHفـيــمـا يـخص االنـضـبـاط في تــسـيـيـر ا qـرسـومHا
السيـما ألحـكام اHادة 88 من األمر رقم 95 - 20 اHؤرخ في

17 يوليو سنة 1995 واHتعلق �جلس احملاسبة".



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1430 هـ هـ
3 مايو سنة مايو سنة 2009 م م

مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذيمــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذيّ رقم  رقم 09 -  - 150  مــــؤر  مــــؤرّخ في خ في 7 جــــمــــادى جــــمــــادى
األولى عـام األولى عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 2  مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة q q2009 يـحــديـحــدّد
كـيــفــيـــات تـســيـيـــر حـــســـاب الـتـخــصـيـص الــخــاصكـيــفــيـــات تـســيـيـــر حـــســـاب الـتـخــصـيـص الــخــاص
رقـم رقـم 126 -  - 302     الـذي عـنـوانه "الــصـنـدوق الــخـاصالـذي عـنـوانه "الــصـنـدوق الــخـاص
."Wالفالحي WستغلHواشي وصغار اHبدعم مربي ا."Wالفالحي WستغلHواشي وصغار اHبدعم مربي ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر  اHــشــتـرك بــW وزيــر اHـالــيـة
qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورq الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

qتمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلّق

qتمّمHعدّل واHا qباحملاسبة العموميّة

- و�قـتـضى األمر رقم 08 - 02 اHـؤرخ في 21 رجب
عام 1429 اHوافق 24  يوليو سنة 2008  واHتضمن قانون

qادة 52 منهHالسيّما ا q2008 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  تطبـيقا ألحكام اHادة 52 من األمر رقم
08 - 02 اHـؤرخ في 21 رجب عـام 1429 اHـوافق 24  يــولــيـو

ســنــة 2008  واHــذكــور أعالهq يـحــدد هــذا اHــرسـوم كــيــفــيـات
تــســيـيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم 126 - 302 الـذي
عــنـوانه "الـصــنـدوق اخلـاص بــدعم مـربي اHــواشي وصـغـار

."Wالفالحي WستغلHا

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  :  يــــفــــتح فـي كــــتــــابــــات األمــــW الــــرئــــيــــسي
لـــلــخــزيـــنــة حـــســاب الــتـــخــصـــيص اخلـــاص رقـم 126 - 302
الــذي عـنـوانــه "الصـنــدوق اخلـــاص بدعم مـربي اHواشي

."Wالفالحي WستغلHوصغار ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 415
اHـؤرخ في 22 رمـضان عام 1426 اHـوافق 25 أكتـوبر سـنة
2005 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلـاص رقم 121 - 302 الـذي عـنـوانه "الــصـنـدوق الـوطـني
q"لضبط اإلنتاج الفالحي

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــادة 56 من األمــر
رقم 08 - 02 اHــــــؤرخ في 21 رجب عــــــام 1429 اHــــــوافق 24
يــولـــيـــو ســـنــة 2008 واHـــذكــور أعـالهq يــتـــمم هـــذا اHـــرســوم
أحــكــام اHـرســــوم الــتـنــفــيـذي رقم 05 - 415 اHـؤرخ في 22
رمضان عام 1426 اHوافق 25 أكتـوبر سنة 2005 واHذكور

أعاله.

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 2 :  : تـــــــتــــــمـم أحــــــكـــــــام اHــــــادة 3 من اHـــــــرســــــــوم
التـنفـيذي رقم 05 - 415 اHؤرخ في 22 رمـضان عام 1426
اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة 2005 واHــذكــور أعــالهq وحتــرر

كما يأتي :

"اHـادّة 3 : يقيد في هذا احلساب :
في في باب اإليرادات :باب اإليرادات :

q........... (بدون تغيير ) ........... تخصيصات -
q............... (بدون تغيير ) .............. حواصل -

qفائض القيمة عن ضبط اإلنتاج الفالحي -
- كل أنواع ............ ( بدون تغيير)................

في في باب النفقات :باب النفقات :
q............. (بدون تغيير) ............... اإلعانات -
q................ (بدون تغيير) ............. اإلعانات -

.Wالتغطية اإلجمالية لتكاليف فوائد الفالح -

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

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1430
اHوافق 2 مايو سنة 2009.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 



8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3026
3 مايو  سنة مايو  سنة 2009 م م

مــــــرسرســــــوم توم تــــــــنــــــفــــــــيــــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 151  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 7 ج جــــــمــــــادىادى
األولى عام األولى عام 1430 اHوافق  اHوافق 2  ماي مايـو سنة و سنة q q2009 يـحـدحـدّد
كـيـفـفــيـيـــــات تات تـسـيــــيـيــر حـر حــسـســـــاب الاب الـتـخـصــــيص الـيص الــخـخــاصاص
رقــم رقــم 128 -  - 302    الـالـــــذي عذي عــــنـنـــــــوانه "صوانه "صــــنـنـــــــدوق تدوق تــــمـمـــــلكلك
االساالســــــــــتــــــــعــــــــمــــــــــال وتال وتــــــــطــــــــــويويــــــــر تر تــــــــكــــــــــنــــــــولولــــــــوجوجــــــــــيــــــــات اإلعالمات اإلعالم

واالتصال".واالتصال".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــالــيـة

qووزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورq الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 3

qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

qتمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلّق

qتمّمHعدّل واHا qباحملاسبة العموميّة
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اHــؤرخ في 5
جـمادى األولى عام 1421 اHوافق 5  غـشت سنة 2000 الذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

qالسلكية والالسلكية
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 08 - 21 اHـــــؤرخ في 2
محرم عام 1430 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2008  واHتضمن

qادة 58 منهHالسيما ا q2009 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واHواصالت

qالسلكية والالسلكية
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHاHـادادّة ة األولى :األولى :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 58 من الــقـانـون
رقم 08 - 21 اHــــــؤرخ في 2  مـــــحــــــرم عـــــام 1430 اHــــــوافق 30
ديــســمــبــر ســنـة 2008  واHــذكـور أعـالهq يـحــدد هــذا اHــرسـوم
كيفيات تـسيير حساب التخصيص اخلاص رقم 128 -  302
الــــذي عـــنــــوانه "صــــنـــدوق تــــمـــلـك االســـتــــعـــمــــال وتـــطــــويـــر
تــكــنـولــوجـيــات اإلعالم واالتــصـال"q الــذي يـدعـى في صـلب

النص " احلساب".

اآلمــر الــرئــيــسي بــصــرف هــذا احلــســاب هــو الــوزيـر
اHكلف بالفالحة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يقيد في هذا احلساب :

 في باب اإليرادات : في باب اإليرادات :
qتخصيصات ميزانية الدولة -

Wــنــشــأة �ــوجب قــوانــHنــاجت الــرســوم الــنــوعــيــة ا -
qاليةHا

qالهبات والوصايا -
- كل اHوارد األخرى أو اHساهمات.

في باب النفي باب النّفقات :فقات :
- الــتـــغـــطـــيـــة اإلجـــمــالـــيـــة لـــتـــكـــالــيـف فـــوائــد مـــربي

qWستغلHواشي وصغار اHا
- إعـانـات الـدولـة لتـطـويـر تربـيـة اHـواشي واإلنـتاج

الفالحي.
حتــدد قـائــمــة اإليــرادات والــنـفــقــات اHــقــيــدة في هـذا
احلسـاب وكـذا مـعـايـيـر الـتـأهـيل لالسـتـفـادة من هـذا الدعم
بــقــرار مــشــتــرك بــW الــوزيــر اHــكــلـف بــاHــالــيــة والــوزيـر

اHكلف بالفالحة.

اHـــاداHـــادّة ة 4 : : تـتـكـفل بـالـنـفـقـات اHـنـصـوص عـلـيـهـا أعاله
مـؤسسـات مالـيـة متـخـصصـة. حتدد كـيـفيـات تـطبـيق هذه
اHـــادة بــــقـــرار مــــشـــتــــرك بـــW الــــوزيـــر اHــــكـــلف بــــاHـــالــــيـــة

والوزير اHكلف بالفالحة.

5 : : حتــدد كــيــفــيــات مـتــابــعــة وتــقــيــيـم حــسـاب اHـــاداHـــادّة ة 
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 126 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
"الــــــصــــــنـــــــدوق اخلــــــاص بـــــــدعم مـــــــربـي اHــــــواشـي وصــــــغــــــار
اHـستغلW الـفالحيW" بقـرار مشترك بـW الوزير اHكلف

باHالية والوزير اHكلف بالفالحة.

يـــــعــــد اآلمـــــر بــــالـــــصــــرف  بــــرنـــــامج عـــــمل حتـــــدد فــــيه
األهداف اHسطرة وكذا آجال اإلجناز.

6 : :  يــــــنـــــــشــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اHـــــــاداHـــــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــهـــــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطــــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1430
اHوافق 2 مايو سنة 2009.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1430 هـ هـ
3 مايو سنة مايو سنة 2009 م م

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 4 : : حتــــــدد كــــــيــــــفــــــيــــــات مـــــتــــــابــــــعــــــة  حــــــســـــاب
الــــــتـــــــخــــــصـــــــيص اخلـــــــاص رقم 128 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
"صندوق تملك االسـتعمال وتطويـر تكنولوجيات اإلعالم
واالتـصـال"q وتــقـيـيـمه بــقـرار مـشـتـرك بــW وزيـر اHـالـيـة

ووزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
يــــعــــد اآلمـــــر بــــالــــصـــــرف  بــــرنــــامـج عــــمل حتـــــدد فــــيه

األهداف اHسطرة وكذا آجال اإلجناز.

5 : :  يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اHـــــــاداHـــــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1430
اHوافق 2 مايو سنة 2009.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم مـرسـوم تـنـفيـذي رقمتـنـفيـذي رقم 09 -  - 100 مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عـــــام عـــــام 1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة q2009 يــــــحـــــددq يــــــحـــــدد

كيفيات تعيW الـوسيـط القضائـي كيفيات تعيW الـوسيـط القضائـي ( استدراك).( استدراك).
ــــــــــــــــــــ

اجلـريــدة الــرســمـيــة - الــعـدد 16 الـصــادر بــتـاريخ 18
ربيع األوّل عام 1430 اHوافق 15 مارس سنة 2009.

q3 الـــفـــقـــرة q12 ـــادةHا qالـــعــــمـــود األول q5 الـــصــــفـــحـــة
السطر 3 :

- بدال من - بدال من : .... خالل ذلك ....
- يقـــــــرأ :- يقـــــــرأ : .... خالف ذلك ....

....(الباقي بدون تغيير)....

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـفتـح احلسـاب في كـتـابـات أمـW اخلـزيـنة
الرئيسي .

يـــــكـــــون وزيــــر الـــــبـــــريـــــد وتـــــكـــــنـــــولــــوجـــــيـــــات اإلعالم
واالتصال هواآلمر  بصرف هذا احلساب .

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يقيد في هذا احلساب مايأتي :

 في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
qمساعدات الدولة -

- إعادة دفع اHساهـمة من طرف سلطة ضبط البريد
واHــــواصالت الــــســــلــــكـــيــــة والـالســـلــــكــــيــــة لـــصــــالـح الـــبــــحث

qوالتكوين والتقييس في مجال االتصاالت
qتمويالت أخرى -

- الهبات والوصايا.

في باب النفي باب النّفقات :فقات :
- الــنـفــقـــات اHــرتــبـطـــة بـكــل الـعــمـلــيــات اHـتــصـلــة
بالـبـرنـامـج االسـتــــراتيـجــــي - اجلـزائــر اإللـكـترونـيــــة

q(E- Algérie 2013) q2013

qالدراسات -
qساعدة التقنيةHا -
qالبحث والتطوير -

- ترقية اجلمعيات اHهنية للقطاع.
يـــحــــدد قـــرار مــــشـــتـــرك بــــW وزيـــر اHـــالــــيـــة ووزيـــر
الـبريد وتكـنولوجـيات اإلعالم واالتصال قـائمة اإليرادات
والـنــفـقـات اHـســجـلـة في حــسـاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم

128 - 302  اHذكور أعاله.

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
اHكتبة الوطـنية اجلزائريةq تطبيقا للمادة 4 من اHرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 93 - 149 اHــؤرّخ في 2 مــحــرّم عــام 1414
اHـــــوافق 22 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 1993 واHــــتـــــضــــمّـن الــــقـــــانــــون
األســاسي لــلــمــكـتــبــة الــوطـنــيّــةq اHــعــدّل واHـتــمّمq ال ســيــمـا

qادة 4 منهHا
بعنوان وزارة الثقافة :بعنوان وزارة الثقافة :

- فـــــاطـــــمــــة الـــــزهـــــراء بن حـــــمــــيـــــدةq نـــــائــــبـــــة مـــــديــــر
qطالعة العموميةHللمكتبات وترقية ا

qنازعاتHنائبة مدير للتنظيم وا qزهية رابحي -
qWنائب مدير للموظف qسالم عبد الالوي -

qنائب مدير للتقييم qمحمد خيري -

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــرار  وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار  وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 7 مــــحــــر مــــحــــرّّّّم عــــام م عــــام 1430
اHوافق اHوافق 4 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q2009  يتضـمن تعيـW أعضاءq  يتضـمن تعيـW أعضاء
الـلـجـنة اHـكـلـفـة باجلـرد الـكـمي والـكيـفي والـتـقـديريالـلـجـنة اHـكـلـفـة باجلـرد الـكـمي والـكيـفي والـتـقـديري
لــلـمـمـتـلــكـات واحلـقـوق والـواجـبــات والـوسـائل الـتيلــلـمـمـتـلــكـات واحلـقـوق والـواجـبــات والـوسـائل الـتي

حتوزها ملحقات اHكتبة الوطنية اجلزائرية.حتوزها ملحقات اHكتبة الوطنية اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار وزاري مــشــتــرك مـؤرخ في 7  مــحــرّم
عام 1430 اHوافق 4 يناير سنة q2009 يعW أعضاء اللجنة
اHـكـلـفـة بـاجلـرد الـكـمي والـكـيـفي والـتـقـديـري لـلـمـمـتـلـكـات
واحلـقـوق والـواجـبــات والـوسـائل الـتي حتــوزهـا مـلـحـقـات



- و�ـــقـتــضى اHـرســـوم الـتــــنـفـيـــذي رقـــم 05 - 79
اHـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

q2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03 - 297  اHــؤرخ في 13 رجب عــام 1424
اHوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدد شروط تنظيم
اHهـرجـانـات الثـقـافـية وكـيـفـياتـهq اHعـدّل واHـتـمّمq يؤسس
مـهرجـان ثـقافي دولي سـنـوي أبالـيـسا - تـيـنهـنـان لفـنون

األهقار.

2 :  : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الــــــقــــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــمــــهـــــوريـــة اجلـــــزائـــريـــة الـــد�ـــقــــراطـــيـــة

الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 11 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1430
اHوافق 7 أبريل سنة 2009.

خليدة خليدة توميتومي

qمستشار qعبد الغاني سيدي بومدين -
- مدير الثقافة بالوالية اHعنية.

بعنوان اHكتبة الوطنية اجلزائرية :بعنوان اHكتبة الوطنية اجلزائرية :
qمديرة التجهيز والصيانة واألمن qكر�ة أمنية -

- مهدي سقالويq مدير اإلدارة والوسائل.
بعنوان وزارة اHالية :بعنوان وزارة اHالية :

- مدير األمالك الوطنية بالوالية اHعنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 11 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1430 اHــــوافق  اHــــوافق 7
أبــــريل ســــنـــة أبــــريل ســــنـــة q2009 يــــتـــضــــمن تــــأســــيس اHــــهــــرجـــانq يــــتـــضــــمن تــــأســــيس اHــــهــــرجـــان
الثقافي الدولي أباليسا - تينهنان لفنون األهقار.الثقافي الدولي أباليسا - تينهنان لفنون األهقار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 qإن وزيرة الثقافة

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08 - 366 اHـؤرخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 297
اHـؤرخ في 13 رجب عـام 1424 اHـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الـذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اHــهـرجــانــات الــثـقــافــيـة

qتمّمHعدّل واHا qوكيفياته

8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3226
3 مايو  سنة مايو  سنة 2009 م م
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