
العدد العدد 17
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة 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

األحد األحد 28  ربيع األول عام  ربيع األول عام 1431 هـهـ
اHوافق اHوافق 14  مارس سنة   مارس سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 10 - 87 مـؤرخ في 24 ربـيع األول عام 1431 اHـوافق 10 مـارس سـنـة p2010 يـحـدد مـسـتـويـات وكـيـفـيات
منح تـخـفـيض نسـبـة الفـائـدة على الـقـروض التي تـمـنـحهـا الـبنـوك واHـؤسسـات اHــاليــة القـتـنـاء ســكن جمــاعي وبـنـاء
سكن ريفي من قبل اHستفيدين....................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 10 - 88 مؤرخ في 24 ربـيع األول عام 1431 اHوافق 10 مارس سـنة p2010 يحـدد شـروط وكيـفيـات منح
ترخيص رمي اإلفرازات غير السامة في األمالك العمومية للماء.......................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 10 - 89 مـؤرخ في 24 ربــيع األول عــام 1431 اHـوافق 10 مــارس ســنــة p2010 يــحــدد كــيــفــيــات مــتــابــعــة
الواردات اHعفاة من احلقوق اجلمركية في إطار اتفاقيات التبادل احلر................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 10 - 90 مـؤرخ في 24 ربــيع األول عـام 1431 اHـوافق 10 مـارس سـنـة p2010 يـتـمم اHـرســـوم الـتـنـفـيــذي
رقـم 04 - 82 اHـؤرخ في 26 مـحـرم عـام 1425 اHـوافق 18 مـارس سـنـة 2004 الـذي يحـدد شـروط وكـيـفـيـات مـنح االعـتـماد
الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها باحليوانات واHنتوجات احليوانية وذات اHصـدر احليوانـي وكذا نقلهـا.........

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13 مـحــرّم عـام 1431 اHـوافق  30 ديــسـمــبـر ســنـة p2009 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام األمـW الــعـامّ لـوزارة
الشؤون اخلارجيّة......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق  30 ديـسـمــبـر سـنـة p2009 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام اHـديـر الــعـامّ لـلـشـؤون
السياسية واألمن الدوليW بوزارة الشؤون اخلارجيّة.....................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  صفـر عام 1431 اHـوافق أوّل فبـراير سـنة p2010 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مفـتش باHـفتـشيـة العـامة
لوزارة اHوارد اHائية.................................................................................................................................
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 16  صفر عام 1431 اHوافق أوّل فبـراير سنة 2010  يتضمّنـان إنهاء مهام مديرين للري في
الواليات...................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  صــفــر عــام 1431 اHـوافـق أوّل فـبــرايــر ســنـة p2010 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام نــائب مــديــر بـوزارة
التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا.............................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  صـفــر عـام 1431 اHـوافق أوّل فـبــرايـر سـنـة p2010 يــتـضـمّـن إنـهـاء مــهـام اHـديــر الـعـام لــلـمـرصـد
الوطني للبيئة والتنمية اHستدامة.............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  صفـر عام 1431 اHـوافق أوّل فبـرايـر سـنة p2010 يتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـفـتش البـيـئـة في والية
تلمسان....................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  محرّم عام 1431 اHوافق 30 ديسمبر سنة p 2009 يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة األغـواط.....
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  مـحــرّم عـام 1431 اHـوافق 30 ديــسـمــبـر ســنـة p2009 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام األمـW الــعـامّ لـوزارة
الصّيد البحري واHوارد الصيدية................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  محرّم عام 1431 اHوافق  30  ديسمبر سنة p2009 يتضمّن تعيW األمW العامّ لوزارة الشؤون
اخلارجيّة..................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  محـرّم عام 1431 اHوافق  30  ديـسمـبر سـنة p2009 يـتضـمّن تعـيW سفـير فـوق العـادة ومفوّض
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة ببرلW (جمهوريّة أHانيا الفيدرالية)..............................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 صفر عام 1431 اHوافق أوّل فبراير سنة p2010 تتضمّن تعيW قضـاة................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  صـفـر عـام 1431 اHـوافق أوّل  فبـرايـر سـنة p 2010 يتـضـمّن تـعيـW نـائب مديـر بـوزارة اHوارد
اHائية......................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  صفـر عام 1431 اHـوافق أوّل فبـراير سـنة p 2010 يـتضـمّن تعـيW رئـيس سلـطة ضـبط اخلدمات
العمومية للمياه........................................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 16  صفـر عام 1431 اHـوافق أوّل  فبـرايـر سـنة p2010 يتـضـمّنـان تـعيـW مديـرين لـلـري في
الواليات...................................................................................................................................................
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.فهرسفهرس (تابع)(تابع)

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  صفر عام 1431 اHوافق أوّل فبـراير سنة p 2010 يـتضمّن تعيـW مدير االستشـراف والبرمجـة
والـدّراسات الـعـامـة لتـهـيـئة اإلقـلـيم بـاHديـريـة الـعامـة لـتـهيـئـة وجاذبـيـة اإلقـليم بـوزارة الـتـهيـئـة الـعمـرانـيـة والبـيـئة
والسياحــة...............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  صـفــر عـام 1431 اHـوافق أوّل فـبــرايـر سـنـة p 2010 يــتـضـمّـن تـعـيـW مــديـر دراسـات بــاHـديـريــة
العامة لتهيئة وجاذبية اإلقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحــة....................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16  صفر عام 1431 اHوافق أوّل  فبراير سنة p2010 يتضمّنان تـعيW مديرين للسياحة في
....................................................................................................................................................Wواليت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  صفـر عام 1431 اHـوافق أوّل فبـراير سـنة p2010 يتـضـمّن تعـيW اHـفتـش العـامّ لوزارة الـفالحة
والتنمية الريفية......................................................................................................................................
مراسيم مؤرخة في 13 صفر عام 1400 اHوافق أول يناير سنة p1980 تتضمن تعيW قضاة (استدراك)..............................

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

Wـنــاصب الـعــلـيـا لــلـمــوظـفـHيــحـدّد عــدد ا p2010 ـوافق 12 يـنــايـر ســنـةHقـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 26 مـحــرّم عـام 1431 ا
اHنتمW لألسالك اHشتركة بعنوان اإلدارة اHركزية لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.........................................
WـهنيHناصب الـعليا لـلعمال اHيحدّد عـدد ا p2010 وافق 12 ينـاير سنةHقرار وزاري مـشترك مؤرخ في 26 محـرّم عام 1431 ا
وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اإلدارة اHركزية لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.......................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار وزاري  مـشـترك  مـؤرخ في 12 صـفـر عـام 1431 اHـوافق 28 يـنـايـر سـنة p2010 يـعـدل ويـتـمم  الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك
اHؤرخ في 14 ذي القـعدة عام 1425 اHوافق 26 ديـسمـبر سـنة 2004 الذي يـحدد تنـظيم اإلدارة اHركـزية لوزارة الـتجارة
في مكاتب..................................................................................................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

Wــنــاصب الـعــلـيــا لـلــمـوظــفـHيـحــدّد عـدد ا p2010 ـوافق 8 فــبــرايــر ســنـةHقــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 23 صـفــر عـام 1431 ا
اHنتمW لألسالك اHشتركة في اHؤسسات واإلدارات العموميةp بعنوان اإلدارة اHركزية لوزارة اجملاهدين...............

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

WـهنـيHنـاصب الـعلـيا لـلعـمال اHيـحدّد عـدد ا p2009 وافق 8 يـولـيو سـنةHقـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 ا
وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اإلدارة اHركزية لوزارة الفالحة والتنمية الريفية........................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 2 صـفــر عـام 1431 اHـوافق 18 يـنــايـر ســنـة p2010 يـتــعـلّـق بـتــصـنــيف بـعض الــطـرق الــبـلــديـة
وبعض الطرق غير اHصنفة ضمن صنف الطرق الوالئية في والية جيجل............................................................
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 اHوافق 18 ينـاير سنة p2010 يـتعلّق بتصـنيف بعض الطرق الـبلدية ضمن
صنف الطرق الوالئية في والية عنابة............................................................................................................
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 اHوافق 18 ينـاير سنة p2010 يـتعلّق بتصـنيف بعض الطرق الـبلدية ضمن
صنف الطرق الوالئية في والية برج بوعريريج...............................................................................................
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 اHوافق 18 ينـاير سنة p2010 يـتعلّق بتصـنيف بعض الطرق الـبلدية ضمن
صنف الطرق الوالئية في والية سوق أهراس..................................................................................................
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مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 10 -  - 87 مــؤرخ في  مــؤرخ في 24 ربــيع األول ربــيع األول
عـــــام عـــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p2010 يــــــحـــــددp يــــــحـــــدد
مـسـتـويـات وكـيـفـيـات مـنح تـخـفـيـض نـسـبـة الـفـائدةمـسـتـويـات وكـيـفـيـات مـنح تـخـفـيـض نـسـبـة الـفـائدة
عـلى الــقـروض الـتي تــمـنـحــهـا الـبـنــوك واHـؤسـسـاتعـلى الــقـروض الـتي تــمـنـحــهـا الـبـنــوك واHـؤسـسـات
اHــالـيـــة القـتــنـاء ســكن جـمـــاعي وبـنــاء سـكن ريـفياHــالـيـــة القـتــنـاء ســكن جـمـــاعي وبـنــاء سـكن ريـفي

من قبل اHستفيدين.من قبل اHستفيدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2) منه

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

pّتممHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

  pتمّمHعدّل واHا pباحملاسبة العمومية
- و�قـتـضى األمر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب
عام 1430 اHوافق 22  يوليو سنة  2009 واHتضمن قانون

pادة 109 منهHال سيما ا p2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 09 اHــؤرخ في 13
مـــــحــــــرّم عـــــام 1431 اHـــــوافق 30  ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2009
واHـتـضـمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنـة  p 2010 ال سـيـمـا اHـادتـان

p66 و 75 منه

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 09  - 128
اHـؤرخ في 2  جــمـادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27  أبـريل

pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـؤرخ في 2  جــمـادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27  أبـريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :  ة األولى :  تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 109 من األمـر
رقم 09 - 01 اHــــــؤرّخ في 29 رجب عــــــام 1430 اHــــــوافق 22

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
يــولـيــو ســنـة 2009 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لـسـنة p2009 اHـتـمّـمـة بـاHادة 75 من الـقـانون رقم 09 - 09
اHـؤرّخ في 13 مـحـرم عام 1431 اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة
2009 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة لــســنـة p2010 يــهــدف هـذا

اHــرسـوم إلى حتـديــد مـســتـويـات تــخـفـيـض مـعـدل الــفـائـدة
عـلى القـروض الـتي تـمنـحـها الـبـنوك واHـؤسـسات اHـالـية
القـــــتـــــنــــاء ســـــكن جـــــمـــــاعي وبـــــنـــــاء ســــكـن ريــــفـي من قـــــبل

اHستفيدين.

2 :  : حتــدد مــعــدالت الــتــخــفــيض اHــطــبــقـــة عــلى اHـاداHـادّة ة 
الــقـــروض الــتي تـمــنـحــهـا الــبـنـــوك واHـؤســســـات اHــالـيـة

لبنـاء سكن ريفــيp  كما يأتي :

- عــنـــدمــا تــكــون مــداخـــيل اHــســتــفـــيــد أقل بــست (6)
pــــضـــمــــون أو تــــســـاويــــهـــاHمــــرات األجـــر الــــوطــــني األدنى ا
pستفيد نسبة فائدة قدرها 1% في السنةHيتحمل هذا ا

- عــنـدمــا تـكــون مـداخـيـل اHـســتـفـيــد أكـثــر بـست (6)
مـــرات األجـــر الــــوطـــني األدنـى اHـــضـــمــــون وأقل بـــاثــــنـــتي
عـشرة (12) مرة األجـر الـوطني األدنى اHـضـمونp يـتـحمل

هذا اHستفيد نسبة فائدة قدرها 3 % في السنة.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : حتــدد مــعـــدالت الــتـــخــفـــيض اHــطـــبــقـــة عــلى
الـــقــروض الــتـي تــمــنــحـــهــا الــبـــنــوك واHــؤســســـات اHــالــيــة

القتناء سكن ترقوي جماعيp كما يأتي :

- عـنــدمــا تـكــــون مــداخــيـل اHـســتــفــيـد أكـثـر �ــرة
واحــــــــدة األجــــــــر الـــــــوطــــــنــي األدنـى اHــــــضـــــــمـــــــون وأقـل أو
pضمونHمساوية سـت (6) مـرات لألجـر الوطني األدنى ا
pستفيد نسبة فائدة قدرها 1 % في السنةHيتحمل هذا ا

- عــنـدمــا تـكــون مـداخـيـل اHـســتـفـيــد أكـثــر بـست (6)
مـــرات وأقــل بــاثـــنـــتي عـــشـــرة (12) مـــرة األجـــر الـــوطــني
األدنى اHضمون أو تساويـهاp يتحمل هذا اHسـتفيد نسبة

فائدة قدرها 3 % في السنة.

اHــاداHــادّة ة 4 : : تـــكـــون نـــســـبـــة الـــفـــائـــدة الــتـي تـــتـــحـــمـــلـــهــا
اخلـــزيـــنـــة هي حـــاصل الـــفــارق بـــW نـــســـبــة الـــفـــائــدة الـــتي
تطبـقها الـبنوك واHـؤسسات اHالـية ونسـبة الفـائدة التي
يــتـحــمــلـهــا اHـســتـفــيـدp وذلك حــسب نــوع الـســكن وحـصص

اHداخيل احملددة في اHادتW 2 و3 أعاله.
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرّخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

pتمّمHعدّل واHا pياهHتعلق باHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 187
اHؤرخ في 13 ربيع األول عام 1423 اHوافق 26 مايـو سنة
2002 الـذي يـحدد قـواعـد تـنـظـيم مـديريـات الـري الـوالئـية

pوعملها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 141
اHـــــؤرخ في 20 ربــــيـع األول عــــام 1427 اHـــــوافق 19 أبـــــريل
ســـنـــة 2006 الـــذي يـــضـــبـط الـــقـــيم الـــقــــصـــوى لـــلـــمـــصـــبـــات

pالصناعية السائلة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 399
اHــؤرخ في 14 ذي احلــجــة عــام 1428 اHــوافق 23 ديــســـمــبــر
سـنـة 2007 واHــتــعـلق بــنـطــاق احلـمــايــة الـنــوعـيــة لـلــمـوارد

pائيةHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 44 من الـقـانون
رقم 05 - 12 اHــــؤرّخ في 28 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1426
اHــــوافق 4 غــــشت ســــنـــة p2005 اHـــعـــدّل واHــــتـــمّم واHـــذكـــور
أعـــالهp يــــــهــــــــدف هــــــــذا اHـــــــرســــــوم إلـى حتــــــديــــــــد شــــــروط
وكــيـفــيـات مــنــح تـرخــيص رمي اإلفـــرازات أو تــفـريغ أو
إيـــداع كل أنــــواع اHـــواد الـــتـي ال  تـــشـــكـل خـــطـــر تــــســـمم أو

ضررا باألمالك العمومية للماء. 

2 : : يــقــدر خــطــر الــتــســمم أو الــضــرر من رمي اHـاداHـادّة  
اإلفـرازات أو تفـريغ أو إيداع كل أنـواع اHوادp في مـفهوم
هـذا اHرسومp بقـيم قصوى محـددة ومعطيـات خاصة حتدد
بقـرار من الوزيـر اHكـلف باHـوارد اHائـية مع أخـذ  ضعف
األمـالك الـعـمـومــيـة لـلــمـيـاه بــعـW االعـتــبـار مـقـارنــة بـقـيم
رمي اإلفــــرازات أو الـــتـــفـــريـغ احملـــددة �ـــوجب الــــتـــنـــظـــيم

اHعمول به.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : تــــضــــبط الــــبــــنــــوك واHــــؤســــســــات اHــــالــــيـــة
بـاالتصـال مع اHـديريـة الـعـامة لـلـخـزينـة نـسبـة تـفـضيـلـية
لــتـحـديـد نــسب هـذا  الـتــخـفـيض في الــفـائـدة وذلك حـسب

نوع كل سكن.
اHـاداHـادّة ة 6 :  : تــقـتــطع اخلـزيــنـة كــلـفـة تــمـويـل الـتـخــفـيض
الــذي حتــتـســبه الــبــنـوك واHــؤســســات اHـالــيــة من حــسـاب
الـــــتـــــخــــــصـــــيـص اخلـــــاص رقــم 132 - 302 الــــــذي عــــــنـــــوانـه
"صــــنــــــدوق تــــخــــفــــيض نــــسـب الــــفــــوائـــــد عــــلـى الــــقـــــروض
اHمـنوحــة لـلعائالت القـتنـاء وبـناء وتوسيـع السكن وكذا
اHـرقـW الــعـقـاريـW في إطــار الـبـرامج اHــدعـمـة من طـرف

الدولة".
اHاداHادّة ة 7 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرر بـاجلـزائـر في 24 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق

10 مارس سنة 2010.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 10 -  - 88 مــؤرخ في  مــؤرخ في 24 ربــيع األول ربــيع األول
عـــــام عـــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p2010 يــــــحـــــددp يــــــحـــــدد
شــروط وكـــيــفـــيـــات مــنح تـــرخــيـص رمي اإلفــرازاتشــروط وكـــيــفـــيـــات مــنح تـــرخــيـص رمي اإلفــرازات

غير السامة في األمالك العمومية للماء.غير السامة في األمالك العمومية للماء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pائيةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عـام 1405 اHــوافق 16 فــبــرايــر ســنـة  1985

pتمّمHعدّل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتمّمHا pبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

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

pتمّمHعدّل واHا pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 19 اHــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

pتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  وإزالتهاHوا
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اHـاداHـادّة  12 : : يــعــاقب عــلى كل رمي أو تــفــريغ أو إيـداع
لـــكل أنـــواع اHــواد الـــتي ال تـــشــكل خـــطـــر تــســـمم أو ضــررا
بـاألمالك الـعـمـومـيـة لـلـمـاءp بـدون تـرخـيـصp طـبـقـا لـلـمادة
171 من الـــقـــانــون رقم 05 - 12 اHــؤرّخ في 4 غـــشت ســـنــة

2005 واHذكور أعاله. 

اHاداHادّة ة 13 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 24 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
10 مارس سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 10 -  - 89 مــؤرخ في  مــؤرخ في 24 ربــيع األول ربــيع األول
عـــــام عـــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p2010 يــــــحـــــددp يــــــحـــــدد
كـــيـــفـــيـــات مــتـــابـــعـــة الـــواردات اHـــعـــفــاة مـن احلـــقــوقكـــيـــفـــيـــات مــتـــابـــعـــة الـــواردات اHـــعـــفــاة مـن احلـــقــوق

اجلمركية في إطار اتفاقيات التبادل احلر.اجلمركية في إطار اتفاقيات التبادل احلر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورp ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

pتمّمHعدّل واHا pقانون اجلمارك
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 87 - 17 اHـؤرّخ في 6 ذي
احلــجــة عـام 1407 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 1987 واHــتــعـلق

pبحماية الصحة النباتية
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اHــــؤرّخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

pاحليوانية
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 04 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

pادة 6 منهHال سيما ا pالبضائع وتصديرها
- و�قـتـضى األمر رقم 09 - 01 اHـؤرّخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

pادة 58 منهHال سيما ا p2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 04 - 223
اHـؤرّخ في 16 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اHـوافق 3 غـشت
سـنة 2004 واHـتـضـمن التــصـديـق علـى اتـفـاقـيـة تـيسـيـر
وتـنمـيـة الـتـبـادل التــجـاري بW الـدول الـعربية احملررة
بـــــتــــــونس يـــــوم 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1401 اHـــــوافق 27

p1981 فبراير سنة

اHــاداHــادّة  3 : : يــخـــضع كل رمي لـإلفــرازات أو تـــفــريغ أو
إيـــداع لــــكل أنـــواع اHــــواد في األمالك الــــعـــمـــومـــيــــة لـــلـــمـــاء
�ـوجب الــشـروط احملــددة في هـذا اHــرسـومp إلى تــرخـيص

�نحه الوالي اخملتص إقليميا بقرار.

4 : : يــــــــجب أن يــــــــحــــــــدد  قـــــــرار الــــــــتـــــــرخــــــــيص اHــــــاداHــــــادّة  
التعليمات اHطبقة على الرمي أو التفريغ أو اإليداع.

يـجب أن يـكــون كل تـعـديل لــلـشـروط احملـددة �ـوجب
التعليماتp محل طلب جديد للترخيص.

5 : : في حـــالــــة رفض طـــلب الـــتــــرخـــيصp تـــبـــلغ اHــاداHــادّة ة 
اإلدارة الـوالئــيـة اHــكــلـفــة بـاHــوارد اHـائــيــة صـاحب الــطـلب

�قرر معلل.

6 : : �ـــكن أن تـــقـــوم اإلدارة الـــوالئـــيـــة اHـــكـــلـــفـــة اHــاداHــادّة ة 
باHوارد اHائية بـعمليات مراقبة دورية ومراقبة فجائية
لـــــلــــتـــــأكــــد مـن احــــتـــــرام الــــتـــــعــــلـــــيـــــمــــات احملـــــددة في قــــرار

الترخيص.

7 : : يجب أن يـهيئ صـاحب الـتصـريح لـتسـهيل اHاداHادّة ة 
تــنـفـيـذ عــمـلـيــات اHـراقـبـةp عــلى حـسـابـه  اخلـاصp الـدخـول
إلى نـــقـــاط قــــيـــاس أو اقـــتـــطــــاع عـــيـــنـــات بـــغــــرض حتـــلـــيل

اإلفرازات اHفرغة أو اHواد اHرمية أو اHودعة.

اHــاداHــادّة ة 8 : : يـــتـــرتب عـــلى عـــمــلـــيـــات اHـــراقــبـــة حتـــريــر
تقـريـر يتـضـمن خصـوصـا اHـعايـنـات اHتـعـلقـة بـاإلفرازات
أو التفريغ أو اإليداع مـقارنة باحترام الـتعليمات احملددة
بقـرار الـتـرخـيص وكذاp عـنـد االقـتـضـاءp نتـائج الـتـحـاليل

اHعدة.

اHــــاداHــــادّة ة 9 : : عــــنــــدمــــا يــــبــــيّن الــــتــــقــــريــــر أنّ اإلفــــرازات
اHــفـــرغــة أو اHـــودعــة ال تـــتــطـــابق مع الـــتــعـــلــيـــمــات احملــددة
بـقـرار التـرخـيصp تـقوم اإلدارة الـوالئـيـة اHـكلـفـة بـاHوارد
اHــائــيــة بـــتــبــلـــيغ صــاحب الـــتــرخــيص بـــاتــخــاذ اإلجــراءات

التصحيحية الضرورية في أجل محدد.

اHاداHادّة ة 10 : : عنـد انـقضـاء األجـل اHنـصـوص عليه فـي
اHــــــــــادة 9 أعــالهp وفــي حـــــــــــال عــــــــــدم الـــــــــــتـــــــــــزام صـــــــــــاحب
الـــتــرخـــيص بـــالــتـــبــلـــيغp تـــقــوم اإلدارة الـــوالئـــيــة اHـــكــلـــفــة
بـــاHـــوارد اHـــائـــيـــة بـــإعـــذار صـــاحب الـــتـــرخـــيص بـــتـــنـــفـــيــذ

اإلجراءات اHنصوص عليها في أجل إضافي محدد.

11 : : عــنــد انــقــضــاء األجل اإلضــافـي اHــنــصـوص اHـاداHـادّة ة 
عـــلــيـه في اHــادة 10 أعالهp وفـي حــال عـــدم تـــنــفـــيـــذ صــاحب
pـنــصـوص عـلــيـهـاHالــتـرخــيص لإلجـراءات الــتـصـحــيـحـيــة ا

يعلن الوالي اخملتص إقليميا إلغاء الترخيص اHذكور.



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 17 28 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1431 هـ هـ
14 مارس سنة  مارس سنة 2010 م م

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــجب أن يـــرفق طــلب اإلعــفـــاء من احلــقــوق
اجلمركية إجباريا بالوثائق اآلتية :

pالفاتورة الشكلية في ثالث (3) نسخ -
- نسخـة مصـادق على مـطابـقتـها لألصل من الـسجل

pالتجاري
- نــسـخــة مـصـادق عــلى مــطـابـقــتـهــا ألصل الـتــعـريف

pاجلبائي
- نسخة مصـادق على مطابقـتها لألصل من القانون

pاألساسي للشركة
- نسخـة مصـادق على مـطابـقتـها ألصل شـهادة إيداع
احلــســـابــات االجـــتـــمــاعـــيــة لـــدى اHـــركــز الـــوطــنـي لــلـــســجل

pالتجاري
pشهادة عدم اإلخضاع للضريبة مصفاة -

- نـــســـخـــة مــصـــادق عـــلـى مـــطـــابــقـــتـــهـــا ألصـل شـــهــادة
اسـتــيـفــاء إزاء الـصـنــدوق الـوطـنـي لـلـعــمـال األجـراء و/أو

الصندوق الوطني للعمال غير األجراء.

5 :  : يـــودع الــــطـــلب اHــــســـتــــوفي لـــلــــمـــعــــلـــومـــات اHــاداHــادّة ة 
اHـطلوبـة مرفقـا بالوثائـق اHذكورة في اHادة 4 أعالهp لدى
مـديـريـة الـتـجـارة لـلـواليـة اخملـتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـتـولى
إرســاله إلى اHـديــريـة اجلــهــويـة لــلـتــجـارة اHــعـنــيـة لــغـرض

التأشيرة.
يسحب الطلب لدى نفس اHديرية.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : بـعـد دراسـة اHـلف اHـقـدم من طـرف صـاحب
الـطلب طبقا ألحـكام هذا اHرسـومp تمنح اHديـرية اجلهوية
لـلــتـجــارة اخملـتـصــة إقـلــيـمـيــا تـأشـيــرة اإلعـفــاء من احلـقـوق
اجلــمـــركــيــة في أجل ثالثــW (30) يــومـــا ابـــتــداء مـن تــاريخ

إيداع الطلب.

اHاداHادّة ة 7 :  : يكـون الطـلب اHؤشـر عليه صـاحلا Hـدة ستة
(6) أشهر. ويكون قابال للتجديد بنفس الشروط.

اHاداHادّة ة 8 :  : يجب على اHتعامل أن يقدم الطلب اHؤشر
عـلـيه إلـى مـصـالح اجلـمــارك عـنـد الـقـيــام بـعـمـلــيـة جـمـركـة

بضاعته لالستفادة من اإلعفاء من احلقوق اجلمركية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :  : يـــــجـب أن يــــكـــــون حـــــجـم أو كـــــمـــــيـــــة اHــــواد
اHـــــســــــتـــــوردة أقـل أو يـــــســـــاوي حـــــجـم أو كـــــمــــــيــــة اHــــواد

اHصرح بها.

اHاداHادّة ة 10 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 24 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
10 مارس سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 159
اHـــــؤرّخ في 18 ربــــيـع األول عــــام 1426 اHـــــوافق 27 أبـــــريل
سـنـة 2005 واHــتـضــمن الــتـصــديق عــلى االتــفـاق األوروبي
اHـتـوسـطـي لـتـأسـيـس شـراكـة بـW اجلــمـهـوريــة اجلـزائـريـة
الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة من جــهــة واجملــمــوعــة األوروبــيـة
والدول األعـضـاء فـيـهـا من جـهـة أخرىp اHـوقع بـفـالـونـسـيا
يــــــوم 22 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 2002 وكـــــــذا مـالحــــــقـه من 1 إلى 6
والبـروتوكوالت من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيـقة النـهائية

pرفقة بهHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-128 اHـؤرخ
في 2  جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27  أبـــريل ســـنــة

pتضمن جتديد مهام الوزير األولH2009 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-129 اHـؤرخ
في 2  جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27  أبـــريل ســـنــة

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

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

pتمّمHعدّل واHا pستوردةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 286
اHؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 اHوافق 23 نوفمبر
ســنــة 1993 الـذي يــنــظم مــراقــبــة الــصـحــة الــنــبــاتــيـة عــلى

pاحلدود
pوبعد موافقة  رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : في إطــار تـــنـــفــيـــذ أحــكـــام اHــادة 6 من
األمـر رقم 03 - 04 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424
اHـوافق 19 يـولـيـو سـنـة 2003 واHـتـعــلق بـالـقــواعـد الـعـامـة
pــطـبــقـة عــلى عــمـلــيـات اســتـيــراد الـبــضـائع وتــصـديــرهـاHا
يـهدف هذا اHرسـوم إلى حتديد كيـفيات متـابعة الواردات
اHـعفـاة من احلقـوق اجلمـركيـة في إطار اتـفاقـيات الـتبادل

احلر.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــجب عـــــلى كل شـــــخص مــــعــــنــــوي �ــــارس
نـشـاطـا إنـتـاجـيـا و/أو جتـاريـا طـبـقـا لـلـتشـريـع والـتنـظـيم
اHـعمـول بهـماp أن يـقدم طـلب إعفـاء من احلقـوق اجلمـركية
قــبل أيــة عــمــلـيــة اســتــيــراد حـسـب الـنــمــوذج اHــرفق بــهـذا

اHرسوم.

3 :  : يــــــقــــــصــــــد بــــــطــــــلـب اإلعــــــفــــــاء من احلــــــقــــــوق اHـــــاداHـــــادّة ة 
اجلــمــركــيـةp الــوثــيــقــة اHـســبــقــة لــكل عــمـلــيــة اســتــيـراد مع
اإلعفـاء من احلقوق اجلـمركيـة في إطار اتفـاقيات الـتبادل

احلر واHتضمنة مجمل اHعلومات الالزمة.
يــكــون طــلب اإلعــفــاء من احلــقـوق اجلــمــركــيــة �ــثــابـة

رخصة إحصائية بغرض متابعة الواردات.
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اجلـــمهــــوريــــة اجلـــزائــريـــة الديـــمقراطيــــة الشعبــــية
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère du commerce

طلـــــب اإلعـــــــفاء من احلقوق طلـــــب اإلعـــــــفاء من احلقوق اجلمركية اجلمركية 
DEMANDE DE FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE

N° du registre de commerce :

Délivré par l�agence du CNRC de :

N° d�identifiant fiscal

Poids net :

Valeur FOB ou
   départ usine :

Fret :

Pays d�origine :

Pays de provenance :

رقم السجل التجاري

اHسلم من طرف

 وكالة مركز السجل
التجاري لـ :

رقم التعريف اجلبائي :

الوزن الصافي :

التسليم على ظهر الباخرة
 أو عند اخلروج

 من اHعمل :

الشحن :

بلد اHنشأ :

بلد اHصدر :

 االسم أو التسمية االجتماعية :

الهاتف :

الفاكس :
التلكس :

العنوان :

االسم التجاري للبضاعة :

رقم البند الفرعي اجلمركي :

Nom ou raison sociale :

Téléphone :

Fax :

Télex :

Adresse :

Désignation commerciale de la
marchandise :

N° de la sous-position tarifaire :

ختم وتوقيع اHستورد
Cachet et signature de l�importateur

PARTIE RESERVEE A L�ADMINISTRATION

(Direction Régionale du Commerce )

مكان مخصص لإلدارةمكان مخصص لإلدارة
(اHديرية ااجلهوية للتجارة)(اHديرية ااجلهوية للتجارة)

Visa du Directeur Régional du Commerce : تأشيرة اHدير ااجلهوي للتجارة :

N°

Date d�enregistrement : ..........................

Validité du :

Au :

الصالحية من :
تاريخ التسجيل إلى :

 وزارة التجارة وزارة التجارة

رقم
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اHـــــادة اHـــــادة 2 :  : تـــــتــــــمـم أحـــــكــــــام اHــــــطـــــة 5 من اHــــــادة 2 من
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 04-82 اHـؤرخ في 26 مـحـرم عام
1425 اHوافق 18 مارس سنة 2004 واHذكور أعالهp وحترر

كما يأتي :
"اHادة 2 : ........................................................
- اHـنشـآت التي يـرتبط نـشاطـها �ـنتـوجات الـصيد
الـــبــحــري وتــربــيــة اHــائــيــاتp ال ســيــمــا مــنــشــآت تــســيــيــر

أسواق السمك والسفن اHصانع".
اHادة اHادة 3 :  :  تتمم أحكام اHادة 3 من اHرسوم التنفيذي
رقم 04 - 82 اHــــؤرخ في 26 مــــحــــرم عـــام 1425 اHــــوافق 18
مــارس ســنــة 2004 واHـــذكـــور أعــالهp �ــطــة أخــيــرة حتــرر

كما يأتي :
"اHادة 3 : ........................................................
- نـــظـــام حتــلـــيـل اخملـــاطــر ونـــقـــاط اHـــراقـــبـــة احلـــرجــة
: (HACCP) Hazard Analysis Critical Control Point

مــجــمــوعــة من األعــمــال واإلجــراءات اHــدونــة الــتي تــوضع
على مـستـوى اHنـشآت الـتي يرتـبط نشـاطهـا باHـنتـوجات
احلـــيـــوانـــيــة وذات اHـــصـــدر احلـــيـــواني لـــتـــقـــيـــيم األخـــطــار
وحتديد الـنقـاط احلرجـة التي تـهدد صـحة وسالمـة األغذية

بغرض التحكم فيها".
اHـــــادة اHـــــادة 4  :  : تــــــتــــــمم أحــــــكــــــام اHـــــــادة 8 مـن اHــــــرســـــــوم
الــتـــنـــفــــيـــذي رقم 04-82 اHــؤرخ في 26 مـــحـــرم عــام 1425
اHــــوافق 18 مــــارس ســــنــــة 2004 واHــــذكــــور أعالهp بــــفــــقــــرة

أخيرة حترر كما يأتي :
"اHادة 8 : ........................................................
- يـــــحـــــدد احملـــــتـــــوى والـــــشـــــروط والـــــطـــــرق الـــــواجب
تــطـبـيـقــهـا بـعـنــوان نـظـام حتـلــيل اخملـاطـر ونــقـاط اHـراقـبـة
احلــرجــة (HACCP) بـقــرار مـن الـوزيــر اHــكــلف بــالــســلــطـة
الــبــيـطــريــة أو عــنـد احلــاجــة بـقــرار مــشــتـرك بــW الــوزيـر

اHكلف بالسلطة البيطرية والوزير اخملتص قطاعيا".
اHـادة اHـادة 5 :   :  تــدرج في اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 82-04
اHـؤرخ في 26 مــحـرم عـام 1425 اHـوافق 18 مــــارس سـنــة

2004 واHذكور أعالهp مادة 14 مكرر حترر كما يأتي :

"اHادة 14 مـكرر : �كن من أجل ضـمان سالمـة بعض
اHــنــتـوجــات احلــيــوانـيــةp أن حتــدد مــدة صالحـيــة االعــتــمـاد
الـصـحي اHـتـصل بـهـا حـسب الـكـيـفـيـات والـشـروط احملـددة

بقرار من الوزير اHكلف بالسلطة البيطرية".
اHادة اHادة 6 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرر بـاجلـزائـر في 24 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق

10 مارس سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 10 -  - 90 مــؤرخ في  مــؤرخ في 24 ربــيع األول ربــيع األول
عـــــام عـــــام 1431 اHــــــوافق  اHــــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p2010  يــــــتــــــمميــــــتــــــمم
اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 04 - - 82  اHــــؤرخ في اHــــؤرخ في 26
مـحـرم عام مـحـرم عام 1425 اHـوافق  اHـوافق 18 مـارس سـنة  مـارس سـنة 2004 الـذي الـذي
يــحـــدد شـــروط وكــيـــفـــيــات مـــنح االعـــتــمـــاد الـــصــحييــحـــدد شـــروط وكــيـــفـــيــات مـــنح االعـــتــمـــاد الـــصــحي
لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــتي يـــرتـــبط نـــشـــاطـــهـــا لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــتي يـــرتـــبط نـــشـــاطـــهـــا بــــــاحلاحلــــــيــــــوانوانــــاتات
واHــنـــتــوجــات احلــيــوانــيــة وذات اHــصـــدر احلــيــوانـيواHــنـــتــوجــات احلــيــوانــيــة وذات اHــصـــدر احلــيــوانـي

وكذا نقلهـاوكذا نقلهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

pالريفية
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اHــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

pادة 9 (الفقرات 3 و 5 و 8) منهHال سيما ا pاحليوانية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

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

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــقــتــضى اHــرســــوم الــتــنـفــيــــذي رقــم 88 - 252
اHــــــــؤرخ فــي 22 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1409 اHــــــوافق 31
ديـســمــبـر ســنـة 1988 الــذي يـحــدد شـروط ¥ــارسـة أعــمـال
pالطب البيطري وجراحة احليوانات في القطاع اخلاص

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 04 - 82 اHؤرخ
في 26 محرم عام 1425 اHوافق 18 مارس سنة 2004 الذي
يـحدد شـروط وكيفـيات مـنح االعتـماد الـصحي لـلمـنشآت
التي يرتـبط نشاطـها بـاحليوانـات واHنتـوجات احليـوانية

pصدر احليواني وكذا نقلهاHوذات ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 189
اHـؤرخ في 19 جــمــادى األولى عـام 1425 اHـوافق 7 يــولــيـو
سـنـة 2004 الــذي يـحــدد تــدابـيــر حـفظ الــصــحـة والــنـظــافـة
pائياتHطبقة على مـنتوجات الصيد البـحري وتربية اHا

pادة 38 منهHال سيما ا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : يــتــمم هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 04 - 82 اHــؤرخ في 26 مــحــرم عــام 1425

اHوافق 18 مارس سنة 2004 واHذكور أعاله.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1431 اHوافق  اHوافق 30
Wـن إنـهـاء مــهـام األمـWيــتـضـمّـن إنـهـاء مــهـام األمـ pيــتـضـم p2009 ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة

العامالعامّ لوزارة الشؤون اخلارجي لوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1431 اHوافــق 30 ديسـمبــر سنة 2009 تنهىp ابتــداء مـن

15 نوفمبر سنة p2009 مهام السّـيد مجيد بوقرةp بصفته

أمـــيـــنـــا عـــامـــا لـــــوزارة الـــشـــؤون اخلـــارجـــيّــــةp لـــتـــكـــلـــيـــفـه
بوظيفــة أخــرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1431 اHوافق  اHوافق 30
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة p2009 يــتــضـمp يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام اHــديـرن إنــهــاء مـهــام اHــديـر
العامالعامّ للـشؤون السياسية واألمن الدوليW بوزارة للـشؤون السياسية واألمن الدوليW بوزارة

الشؤون اخلارجيالشؤون اخلارجيّة.ة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1431 اHوافـق 30 ديسـمبــر سنـة 2009 تنهىp ابتــداء مـن

19 نوفمبر سنة p2009 مهام السّيد بوجمعة دHيp بصفته

Wمـــديــــرا عـــامـــا لـــلــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة واألمــن الـــدولـــيــ
بوزارة الشؤون اخلـارجيّــةp لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHــوافق مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1431 اHــوافق 
أوأوّل فبراير سنة ل فبراير سنة p2010 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام مفتشن إنهاء مهام مفتش

باHفتشية العامة لوزارة اHوارد اHائية.باHفتشية العامة لوزارة اHوارد اHائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة p2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

زمـان رمـاشp بصـفـته مـفـتـشـا بـاHفـتـشـيـة الـعـامـة لوزارة
اHوارد اHائيةp إلحالته على التّقاعد.

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 16  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1431
اHـوافق أواHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة ل فـبـرايـر سـنة p2010  يـتـضمp  يـتـضمّـنـان إنـهاءـنـان إنـهاء

مهام مديرين للري في الواليات.مهام مديرين للري في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـــــوافق أوّل فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة p2010 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام

الــسّـيــدين اآلتي اسـمــاهـمــا بـصــفـتــهـمـا مــديـرين لــلـري في
: Wأخري Wلتكليفهما بوظيفت pWاآلتيت Wالواليت

pفي والية قسنطينة pرابح صافي -
- مالك كعوشp في والية ميلـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة p2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

pبــصـفـته مــديـرا لــلـري في واليـة اجلــلـفـة pالــهـاشـمي جــبـلي
إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHــوافق مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1431 اHــوافق 
أوأوّل فبـراير سـنة ل فبـراير سـنة p2010 يـتضـمp يـتضـمّن إنهـاء مهـام نائبن إنهـاء مهـام نائب
مـــديــر بــوزارة الـــتــهــيـــئــة الــعــمـــرانــيــة والـــبــيــئــة -مـــديــر بــوزارة الـــتــهــيـــئــة الــعــمـــرانــيــة والـــبــيــئــة -

سابقا.سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة p2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

ابـراهـيم صـغــيـريp بـصـفـته نـائب مـديـر إلعـادة احلـيـاة إلى
p(سـابقا) الفـضاءات بـوزارة التـهيئـة العـمرانـية والـبيـئة

إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHــوافق مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1431 اHــوافق 
أوأوّل فبـراير سنة ل فبـراير سنة p2010 يتضـمp يتضـمّن إنهاء مـهام اHديرن إنهاء مـهام اHدير
الـــعـــام لــــلـــمـــرصـــد الــــوطـــني لـــلــــبـــيـــئـــة والــــتـــنـــمـــيـــةالـــعـــام لــــلـــمـــرصـــد الــــوطـــني لـــلــــبـــيـــئـــة والــــتـــنـــمـــيـــة

اHستدامة.اHستدامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة p2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

بـشـيـر سـلـيـمـانيp بـصـفته مـديـرا عـامـا لـلـمـرصـد الـوطني
للبيئة والتنمية اHستدامةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 17 28 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1431 هـ هـ
14 مارس سنة  مارس سنة 2010 م م

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  مــحــر  مــحــرّم عــام م عــام 1431 اHــوافق اHــوافق
 30  ديـســمــبـر ســنـة   ديـســمــبـر ســنـة p2009 يـتــضـمp يـتــضـمّن تــعـيــW سـفــيـرن تــعـيــW سـفــيـر

فـــوق الـــعــــادة ومـــفـــوفـــوق الـــعــــادة ومـــفـــوّض لـــلـــجـــمـــهـــوريض لـــلـــجـــمـــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــةـــة
الـدالـدّ�ـقـراطـي�ـقـراطـيّـة الـشـة الـشّـعـبـيـعـبـيّة بـبـرلـW (جـمـهـورية بـبـرلـW (جـمـهـوريّـة أHـانـياـة أHـانـيا

الفيدرالية).الفيدرالية).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1431 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة p2009 يـعيّن الـسّيـد مجـيد

بــــوقـــرةp ســـفــــيـــرا فــــوق الـــعـــادة ومــــفـــوضـــا لــــلـــجـــمــــهـــوريّـــة
اجلــزائـريّــة الـدّ�ــقـراطـيّــة الـشّــعـبــيّـة بــبـرلــW - جـمــهـوريّـة

أHانيا الفيدراليةp ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2009.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 16 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل فبراير سنة ل فبراير سنة p2010 تتضمp تتضمّن تعيW قضـاة.ن تعيW قضـاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 صــــفــــر عـــام
1431 اHـــوافق أوّل فــبـــرايــر ســـنــة p2010 تــعـــيّن الـــسّــيــدات

والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :

اHــوافق مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1431 اHــوافق 
أوأوّل فبراير سنة ل فبراير سنة p2010 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام مفتشن إنهاء مهام مفتش

البيئة في والية تلمسان.البيئة في والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة p2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

سـيف اإلسـالم بن مـنــصـــورp بـصــفـتـــه مـفـتــشـــا لــلـبــيـئــة
فـي والية تلمسانp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  مــحــر  مــحــرّم عـام م عـام 1431 اHــوافق اHــوافق
30 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة p 2009 يتضـم p يتضـمّن إنهاء مـهام مديرن إنهاء مـهام مدير

جامعة األغـواط.جامعة األغـواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1431 اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة p2009 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

مخـلوف عـزيبp بصـفـته مديـرا جلامـعة األغـواطp لتـكلـيفه
بوظيفـة أخــرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم مــرســوم رئــاسيرئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  مــحــر  مــحــرّم عـام م عـام 1431 اHــوافق اHــوافق
Wن إنهاء مهام األمWيتضـمّن إنهاء مهام األم pيتضـم p2009 30 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة

العامالعامّ لوزارة الص لوزارة الصّيد البحري واHوارد الصيدية.يد البحري واHوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1431 اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة p2009 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

فـــاحت بــودامـــوسp بـــصــفـــته أمـــيـــنــا عـــامـــا لــوزارة الـــصّـــيــد
البحري واHوارد الصيديةp بناء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم مــرســوم رئــاسيرئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  مــحــر  مــحــرّم عـام م عـام 1431 اHــوافق اHــوافق
Wاألمـ Wن تـعــيـWاألمـ Wيـتـضــمّن تـعــيـ pيـتـضــم p2009 30  ديــســمــبــر ســنـة   ديــســمــبــر ســنـة 

العامالعامّ لوزارة الشؤون اخلارجي لوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1431 اHــــوافق 30 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2009 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد

pأمــيــنــا عــامـا لــوزارة الــشــؤون اخلــارجــيّـة pيHبـوجــمــعــة د
ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2009.

pهشام قندوزي -
pصالح سحمدي -
pتوفيق رابطي -
pمراد مصمودي -

pاحلبيب بوجمعي -
pجيوات Wحس -
pصالح قويسم -
pخالد فياللي -

pعبد الرزاق جخار -
- فريد عويطي.

pفاطمة الزهراء بن عامر -
pرانيا عيـاري -
pمهدية شالل -
pنسيمة سـالم -
pمر» بلغيث -

pنوال شروانة -
pبشرى راهم -
pحدة بن عزة -
pالربح كبير -

pصبرينة بوهالل - -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431
اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة p2010 تـعيّـن الـسّـيـدات والـسّادة

اآلتية أسماؤهم قضـاة :
pآسيا بوعروج -
pغنية بعتاش -
pليندة سعدي -
pنبيلة دريسي -
pخديجة جيرار -

pينة أنتيتان� -
pسمية أومدور -
pعليمة ناصف -

pالزهرة بن التومي -
pنسيمة حيمد -
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHــوافق مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 16  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1431 اHــوافق 
أوأوّل  فـــبــرايــر ســنــة ل  فـــبــرايــر ســنــة p 2010 يــتـضــم p يــتـضــمّـن تــعـيــW نــائبـن تــعـيــW نــائب

مدير بوزارة اHوارد اHائية.مدير بوزارة اHوارد اHائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 صــــفــــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة p2010 يـعيّـن السّـيـد سـليم

حاج عـيسىp نـائب مديـر الستـغالل الري الـفالحي بوزارة
اHوارد اHائيّـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHــوافق مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 16  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1431 اHــوافق 
أوأوّل فــبــرايــر ســنـة ل فــبــرايــر ســنـة p 2010 يــتـضــم p يــتـضــمّن تــعــيــW رئـيسن تــعــيــW رئـيس

سلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه.سلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 صــــفــــر عـــام
1431 اHـــوافق أوّل فــبـــــرايــــر ســـنــــة p2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد

عــــبــــد الـــعــــالي طـــيــــرp رئـــيـــســــا لـــســـلــــطـــة ضـــبـط اخلـــدمـــات
العمومية للمياه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 16  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1431
Wنـان تعـيWيـتضـمّنـان تعـي pيـتضـم p2010 وافق أوّل  فـبرايـر سنة ل  فـبرايـر سنةHوافق أواHا

مديرين للـري في الواليات.مديرين للـري في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 صــــفــــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـــرايـــر سـنـــة p2010 يـعـيّن الـسّـيـدان

: Wاآلتيت Wاآلتي اسماهما مديرين للـري في الواليت
pفي والية سعيدة pعبد النور آيت منصور -

- حبيب بولنوارp في والية اHديـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــوافق أوّل فــبـــرايــر ســنــة p2010 تــعـــيّن الـــسّــيــدات

والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :
pمصطفى لعـور -

pعنتر عكيك -
pقادة عتصمان مرار -

pمحمد عرشوش -
pجمال بخدومة -
pبحـري Wياس -

pنور الدين خميسي -
pلبوازده WH محمد -

pمحمد مـزوزي -
- بلخير مرحوم.

pعفاف بوشليط -
pأحالم حمـة -

pعائشة لبيوض -
pسرور ساعد عزام -
pسوالف بومجان -
pنعيمة تيزراوي -
pسناء بن ارجم -
pصبرينة بوقرة -

pإيناس يسعد مختاري -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــوافق أوّل فــبـــرايــر ســنــة p2010 تــعـــيّن الـــسّــيــدات

والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :
pزكرياء أوعرب -

pعبد الله بوشناق -
pعبد اخلليل عناني -

pخالد موساوي -
pجمال جنـاي -

pسيف الدين عون -
pنبيل بوغلوط -

pأحمد راجح -
pفيصـل هـادف -
pبناجي ترقو -

pالصغير عباسي -
pكر» بوزيان -

- محمد شمروك.

pيHفتيحة غـا -
pإنتصار منصوري -

pسهام صـاحلي -
pسامية عرعار -
pالمية صغير -
pوفـاء خمال -
pحياة صديق -

pفاطمة مبخوتي -
pخضرة بوناضور -
pسامية بلحسن -

pمنية عبد العـزيـز -
pجنـاة خبيزي -

pعبد القادر درويش -
pــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- عمار بوقنـة

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 صــــفــــر عـــام
1431 اHـــوافق أوّل فــبـــرايــر ســـنــة p2010 تــعـــيّن الـــسّــيــدات

والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :

pعبد السالم شادي -
pعبد الرؤوف يونسي -

pأحمد جبوري -
pمحمد أورمضيني -
pمصطفى روباين -

pمـراد نبو -
pفؤاد بلخيري -
pعمار لطرش -

- كمال بوشليق.

pفراح بوعروج -
pناديـة معروف -

pفاطمة الزهرة جعفري -
pحورية بن حميش -

pروزة مـالكي -
pكر�ة بوشامة -

pإسمهان بن حركات -
pسعـاد كريبط -
pسوسـل فروج -
pعـادل ضويو -

pمحمد عربان -
pكواشي بوجالل -

pحليم قيزة -
pمراد دريدي -

- عبد الرحمان قرفي.

pفاحت جلول -
pعلي محمد معريش -
pعبد احلكيم فرحان -
pعبد الرزاق عباس -

pشوقي بركاني -
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مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 16  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1431
Wنـان تعـيWيـتضـمّنـان تعـي pيـتضـم p2010 وافق أوّل  فـبرايـر سنة ل  فـبرايـر سنةHوافق أواHا

.Wمديرين للسياحة في واليت.Wمديرين للسياحة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 صــــفــــر عـــام
1431 اHوافق أوّل فـبرايـر سنة p2010 يعـيّن السّـيد سيف

اإلسالم بن منصورp مديرا للسياحة في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 صــــفــــر عـــام
1431 اHــوافق أوّل فــبــــرايــــر ســنــــة p2010 يـــعـــيّن الــسّــيــد

عبد اللّه لعشوريp مديرا للسياحة في والية البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHــوافق مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 16  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1431 اHــوافق 
أوأوّل فــبــرايــر ســنـة ل فــبــرايــر ســنـة p2010 يـتــضــمp يـتــضــمّن تــعـيــW اHــفـتشن تــعـيــW اHــفـتش

العامالعامّ لوزارة الفالحة والتنمية الريفية. لوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 صــــفــــر عـــام
1431 اHـــــوافق أوّل فــــبــــرايــــر ســــنــــة p2010 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد

مـــــخــــلـــــوف عــــــزيبp مـــــفـــــتـــــشــــا عـــــامـــــا لـــــــوزارة الــــفـالحــــــة
والتنميــة الـريفيـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراسـيم مؤرخة في مراسـيم مؤرخة في 13 صـفر عام  صـفر عام 1400 اHوافق أول يـناير اHوافق أول يـناير

سنة سنة p1980 تتضمن تعيW قضاة (استدراك).p تتضمن تعيW قضاة (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلــريـــدة الــرســـمــيـــة الــعــدد p5 الـــصــادر في 11 ربــيع
األول عام 1400 اHوافق 29 يناير سنة 1980.

الصفحة p122 العمود p2 السطر 12 :
- بدال من :- بدال من : "الهادي بن عماري"

- يقرأ :- يقرأ : "الهادي بن حمري"
(الباقي بدون تغيير).

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـــرايـــر سـنـــة p2010 يـعـيّن الـسّـيـدان

: Wاآلتيت Wاآلتي اسماهما مديرين للـري في الواليت
pفي والية قسنطينـة pمالك كعوش -

- رابح صافيp في والية ميلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHــوافق مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1431 اHــوافق 
أوأوّل فـــبــرايــر ســنــة ل فـــبــرايــر ســنــة p 2010 يــتــضــم p يــتــضــمّن تــعــيــW مــديــرن تــعــيــW مــديــر
االســـتــــشـــراف والــــبـــرمــــجــــة والــــداالســـتــــشـــراف والــــبـــرمــــجــــة والــــدّراســـات الــــعـــامـــةراســـات الــــعـــامـــة
لـتهـيئـة اإلقلـيم بـاHديـرية الـعامـة لـتهـيئـة وجاذبـيةلـتهـيئـة اإلقلـيم بـاHديـرية الـعامـة لـتهـيئـة وجاذبـية
اإلقــلـــيم بــوزارة الـــتــهـــيــئـــة الــعــمـــرانــيـــة والــبـــيــئــةاإلقــلـــيم بــوزارة الـــتــهـــيــئـــة الــعــمـــرانــيـــة والــبـــيــئــة

والسياحــة.والسياحــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــوافق أوّل فــبـــــرايــــر ســنــــة p2010 يـــعــيّن الــسّــيــد

محمد الصـغير بن حلرشp مديرا لالستشراف والبرمجة
والــدّراســات الــعــامــة لــتــهـيــئــة اإلقــلــيم بــاHــديــريــة الــعــامـة
لـتــهــيـئــة وجــاذبـيــة اإلقــلـيم بــوزارة الــتـهــيــئـة الــعــمـرانــيـة

والبيئة والسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHــوافق مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1431 اHــوافق 
أوأوّل فـــبــرايــر ســنــة ل فـــبــرايــر ســنــة p 2010 يــتــضــم p يــتــضــمّن تــعــيــW مــديــرن تــعــيــW مــديــر
دراسات باHديريـة الـعامة لتهيئة وجاذبية اإلقليمدراسات باHديريـة الـعامة لتهيئة وجاذبية اإلقليم

بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحــة.بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــوافق أوّل فــبـــــرايــــر ســنــــة p2010 يـــعــيّن الــسّــيــد

بــشــيـر ســلــيــمـانيp مــديــرا لــلـدراســات بــاHــديـريــة الــعــامـة
لـتــهــيـئــة وجــاذبـيــة اإلقــلـيم بــوزارة الــتـهــيــئـة الــعــمـرانــيـة

والبيئة والسياحة.

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 26 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1431
اHــوافق اHــوافق 12 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة p2010 يــحــدp يــحــدّد عـدد اHــنــاصبد عـدد اHــنــاصب
الــعـــلــيــا لـــلــمـــوظــفــW اHـــنــتــمـــW لألسالك اHــشـــتــركــةالــعـــلــيــا لـــلــمـــوظــفــW اHـــنــتــمـــW لألسالك اHــشـــتــركــة
بـــــعـــــنــــــوان اإلدارة اHـــــركــــــزيـــــة لــــــوزارة الـــــداخــــــلـــــيـــــةبـــــعـــــنــــــوان اإلدارة اHـــــركــــــزيـــــة لــــــوزارة الـــــداخــــــلـــــيـــــة

واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pوزير الداخلية واجلماعات احمللية pووزير الدولة

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
pاليةHووزير ا

- �ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــذي يـحــدد كـيــفـيــات مـنح الــزيـادة االســتـداللــيـة لـشــاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 09 - 129 اHؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا
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عن  وزير الدولةp عن  وزير الدولةp وزيروزير
الداخلية واجلماعات احملليةالداخلية واجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اHؤرخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994  الـذي يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـداخــلـيـة واجلـمـاعـات

pتمّمHعدّل واHا pاحمللية والبيئة واإلصالح اإلداري
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

WنـتـمHا WوظـفـHـتـضمّن الـقـانـون األساسي اخلـاص بـاHوا
pـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيةHشــتـركـة في اHلألسـالك ا

p197 و235 منه p172 p133 p98 p76 وادHال سيما ا
- و�ـقـتـضى اHــرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHـتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

p133 p98 p76 ــوادHــادة األولى :  تــطـــبــيـــقــا ألحـــكــام اHــادة األولى :اHا
p172 197 و235 مـن اHـــــرســــــوم الـــــتــــــنــــــفـــــيــــــذي رقم 08 - 04

اHــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايـــر ســـنــة
2008 واHـــذكـــور أعالهp يـــحـــدد عـــدد اHـــنـــاصـب الـــعـــلـــيــا ذات

الـــطــــابع الــــوظــــيــــفي بــــعــــنـــوان اإلدارة اHــــركــــزيــــة لـــوزارة
الداخلية واجلماعات احملليةp كما يأتي :

الشعبالشعب

اإلدارة العامة

الترجمة - الترجمة الفورية

اإلعالم اآللي

اإلحصائيات

الوثائق واحملفوظات

اخملبر والصيانة

4

2

1

1

1

1

1

1

1

العددالعدد

- مكلف بالدراسات و�شروع في اإلدارة اHركزية

- مكلف باالستقبال والتوجيه

- مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية

- مسؤول قواعد اHعطيات

- مسؤول الشبكة

- مسؤول اHنظومات اHعلوماتية

- مكلف بالبرامج  اإلحصائية

- مكلف بالبرامج  الوثائقية

- رئيس مصلحة الصيانة

اHناصب العليااHناصب العليا

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 26 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1431
اHــوافق اHــوافق 12 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة p2010 يـــحــدp يـــحــدّد عــدد اHــنــاصبد عــدد اHــنــاصب
الـــعـــلــــيـــا لـــلـــعــــمـــال اHـــهـــنــــيـــW وســـائـــقـي الـــســـيـــاراتالـــعـــلــــيـــا لـــلـــعــــمـــال اHـــهـــنــــيـــW وســـائـــقـي الـــســـيـــارات
واحلجـاب بعـنوان اإلدارة اHركـزية لـوزارة الداخـليةواحلجـاب بعـنوان اإلدارة اHركـزية لـوزارة الداخـلية

واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

ووزيــــر الـــدولـــــةp وزيــــر الــــداخـــــلــــيـــــة واجلـــــمـــــاعـــات
pاحمللية

pاليةHووزير ا

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرم عــام 1431 اHــوافق 12
يناير سنة 2010.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي
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- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمــــضـــان عــام 1428 اHـــوافق 29 ســـبــــتــمـــبـــر ســـنــة
2007  الـــذي يــحـــدد كـــيــفـــيـــات مــنح الـــزيـــادة االســتـــداللـــيــة

لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات
pالعمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــــــــــؤرخ في 2 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1430 اHــــــــــوافق 27
أبـــــريــل ســــنــــة 2009 واHــــتــــضــــمـن جتــــديــــد مــــهــــام أعــــضـــاء

pاحلكومة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اHــــــؤرخ في 2 ربـــــــيع األول عـــــام 1415 اHـــــوافق 10 غـــــشت
ســــنــــة 1994  الـــــذي يــــحــــدد صـالحــــيــــات وزيــــر الـــــداخــــلــــيــــة
واجلــمـــاعــات احملـــلـــيــة والـــبــيـــئــة واإلصالح اإلداريp اHـــعــدّل

pتمّمHوا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واHـــــتــــــضـــــمـن الـــــقــــــانــــــون األســــــاسي اخلـــــاص بـــــالـــــعـــــمـــــال
اHـهــنــيــW وسـائـقي الـسـيـارات واحلـجـابp ال سـيـمـا اHادة

p38 منه

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الــتــنــفــيـذي رقم 08 - 05  اHـؤرخ في 11 مــحــرّم عـام 1429
اHــوافـق 19 يـــنـــايـــر ســنـــة 2008  واHـــذكــــور أعالهp يــحــدد
عــدد اHـناصــب العـلـيـا ذات الـطـابـع الـوظــيــفـي بــعــنـوان
pــركـــزيــة لــوزارة الـداخــلــيـة واجلــمــاعـات احملــلــيـةHاإلدارة ا

كما يأتي :

اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

مسؤول اHصلحة الداخلية

1

4

2

1

العددالعدد

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرم عــام 1431 اHــوافق 12
يناير سنة 2010.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن  وزير الدولةp عن  وزير الدولةp وزيروزير
الداخلية واجلماعات احملليةالداخلية واجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة

وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

جمال خرشيجمال خرشي

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــــرار وزاري  مــــشــــتــــرك  مــــؤرخ في قــــرار وزاري  مــــشــــتــــرك  مــــؤرخ في 12 صــــفــــر عــــام  صــــفــــر عــــام 1431
اHـوافق اHـوافق 28 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة p2010 يــعـدل ويـتــمم  الـقـرارp يــعـدل ويـتــمم  الـقـرار
الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في 14 ذي الـــقـــعـــدة عـــام ذي الـــقـــعـــدة عـــام
1425 اHــوافق  اHــوافق 26 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2004 الـــذي يـــحــدد الـــذي يـــحــدد

تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHــــركـــــزيــــة لـــــوزارة الـــــتــــجـــــارة فيتـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHــــركـــــزيــــة لـــــوزارة الـــــتــــجـــــارة في
مكاتب.مكاتب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزيـــر ا

pووزير التجارة
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ج ) اHـــديــريــة الــفـــرعــيــة لــلـــتــظــاهــرات االقـــتــصــاديــة
: ( 2 ) Wوتتضمن مكتب

p1 - مكتب تنسيق التوسع التجاري
2 - مـــــكـــــتب مـــــتــــــابـــــعـــــة وحتـــــضـــــيـــــر الـــــتـــــظـــــاهـــــرات

االقتصادية ".

اHـادة اHـادة 3 :   :  تـعـدل  أحـكـام اHـادة 4 من الـقـرار الوزاري
اHـشــتـرك اHـؤرخ في 14 ذي الـقــعـدة عـام 1425 اHـوافق 26 

ديسمبر سنة 2004 واHذكور أعالهp كما يأتي :
" اHــادة 4 :  تــنـــظم مــديـــريــة الــعـالقــات مع اHــنـــظــمــة

العاHية للتجارةp كما يأتي :
أ ) اHـديــريـة الــفـرعــيـة لــتـجـارة الــبـضــائع وتـتــضـمن

: ( 2 ) Wمكتب
p1 - مكتب حتضير العروض التعريفية ومتابعتها
2 - مـــكـــتـب مـــتـــابـــعـــة اتـــفـــاقـــيــــات جتـــارة الـــبـــضـــائع

وتنفيذها.

ب ) اHــديــريـة الــفـرعــيـة لــتــجـارة اخلــدمـات واHــلـكــيـة
: ( 2 ) Wالفكرية وتتضمن مكتب

1 - مــكــتب تـنــفــيــذ ومـتــابــعــة االتـفــاقــيــات اHـتــعــلــقـة
pلكية الفكريةHبتجارة اخلدمات وحقوق ا

2 - مكتب العروض في مجال جتارة اخلدمات ".

اHـادة اHـادة 4 :   :  تـعـدل  أحـكـام اHـادة 8 من الـقـرار الوزاري
اHـشــتـرك اHـؤرخ في 14 ذي الـقــعـدة عـام 1425 اHـوافق 26 

ديسمبر سنة 2004 واHذكور أعالهp كما يأتي :
" اHــادة 8 :  تـــنــــظـم مـــديـــريـــة اجلــــودة واالســــتـــهالك

كما يأتي :

أ ) اHـديـرية الـفرعـية لـتـقيـيس اHنـتـوجات الـغذائـية
وتتضمن ثالثة ( 3 ) مكاتب :

1 - مـــــكــــــتب اHــــــنـــــتـــــوجــــــات الـــــغـــــذائــــــيـــــة ذات األصل
pاحليواني

pنتوجات الغذائية ذات األصل النباتيH2 - مكتب ا

3 - مـكتب اHياه واHـشروبات واHـنتوجات الـغذائية
اHركبة.

ب ) اHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لـــتــــقــــيـــيـس اHـــنــــتــــوجـــات
الصناعية وتتضمن ثالثة ( 3 ) مكاتب :

1 - مـكــتب اHــنـتــوجــات اHـيــكـانــيــكـيــة والـكــهــربـائــيـة
pوالغازية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 454
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة
2002 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pتمّمHعدّل واHا pالتجارة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
14 ذي الـقــعـدة عـام 1425 اHـوافق 26  ديــسـمـبــر سـنـة 2004

الـذي يـحـدد تـنـظيـم اإلدارة اHركـزيـة لـوزارة الـتـجارة في
pمكاتب

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  يـــعــــدّل هـــذا الـــقـــرار ويــــتـــمّم الـــقـــرار
الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في 14 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1425
اHوافق 26  ديسـمبر سنة 2004 الذي يـحدد تنظيم اإلدارة

اHركزية لوزارة التجارة في مكاتب.

اHـادة اHـادة 2 :   :  تـعـدل  أحـكـام اHـادة 2 من الـقـرار الوزاري
اHـشــتـرك اHـؤرخ في 14 ذي الـقــعـدة عـام 1425 اHـوافق 26 

ديسمبر سنة 2004 واHذكور أعالهp كما يأتي :

" اHــادة 2 :  تـــنــــظم مـــديــــريـــة اHــــبـــادالت الـــتــــجـــاريـــة
والتظاهرات االقتصاديةp كما يأتي :

أ ) اHــديـريــة الــفـرعــيــة Hـتــابــعـة وتــرقــيـة الــصـادرات
وتتضمن ثالثة ( 3 ) مكاتب :

1 - مـــكـــتـب جـــمع وحتـــلـــيل اHـــعـــطـــيـــات الـــقـــانـــونـــيـــة
pواالقتصادية

p2 - مكتب متابعة وترقية الصادرات
3 - مكتب تقييم وتنفيذ استراتيجية التصدير.

ب ) اHديـريـة الـفـرعـيـة Hـتـابـعـة الـواردات وتـتضـمن
: ( 2 ) Wمكتب

1 - مــــكــــتب جــــمع وحتــــلــــيل اHــــعــــطــــيــــات اHــــتــــعــــلــــقـــة
pبعمليات االستيراد

2 - مــكـتـب مـتــابـعــة الـتــنـظــيم الــوطـني اHــعـلــومـاتي
حول اHبادالت التجارية.
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اHــاداHــادّة ة 6 :  : تـــلــغى أحــكــام اHــادة 3 من الــقــرار الــوزاري
اHـشــتـرك اHـؤرخ في 14 ذي الـقــعـدة عـام 1425 اHـوافق 26 

ديسمبر سنة 2004 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1431 اHــــوافق 28
يناير سنة 2010.

2 - مــكــتب اHــنــتــوجــات الــكــيــمـيــائــيــة واHــنــتــوجـات
pصنعةHا

3 - مكتب مواد البناء.
ج ) اHديـريـة الـفـرعـيـة لتـقـيـيس اخلـدمـات وتـتـضمن

ثالثة ( 3 ) مكاتب :
1 - مـكتب النشـاطات السيـاحية ( الفـندقةp اإلطعام

p(ووكاالت السياحة والسفر
p2 - مكتب نشاطات التصليح والصيانة والتوزيع
3 - مــــكــــتب نــــشـــــاطــــات عــــروض اخلــــدمــــات والــــنــــقل

واحلرف.
د ) اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتــــرقـــيـــة اجلـــودة وحـــمـــايـــة

اHستهلك وتتضمن أربعة ( 4 ) مكاتب :
p1 - مكتب اإلعالم واالتصال

2 - مـــــكــــــتـب الــــــعالمــــــات الــــــتــــــجـــــاريــــــة والــــــعـالمـــــات
pالتصنيفية

p3 - مكتب تطوير اخملابر
4 - مكتب احلركة اجلمعوية ".

اHــادة اHــادة 5 :   :  يــتــمم الـــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ
في 14 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اHــوافق 26  ديــســمـــبــر ســنــة

2004 واHذكور أعالهp �ادة 10 مكرّر حترر كما يأتي :

" اHادة 10 مكرّر :  تنظم مديـرية التقنW والشؤون
القانونيةp كما يأتي :

أ ) اHـديـرية الـفـرعـية لـلـتـقنـW وتـتـضـمن ثالثة ( 3 )
مكاتب :

pالنشاطات التجارية W1 - مكتب تشريع وتقن
pاخلاص W2 - مكتب التشريع والتقن

3 - مكتب التقييم القانوني.
ب ) اHــديــريــة الــفــرعــيـــة لــلــتــحــصــيــنــات الــتــجــاريــة

: ( 2 ) Wوتتضمن مكتب
p1 - مكتب تدابير التحصينات التجارية

2 - مكتب التحقيقات واHنازعات.
ج ) اHديرية الفرعـية للتحاليل القانونية وتتضمن

: ( 2 ) Wمكتب
p1 - مكتب متابعة مطابقة اآلليات القانونية

2 - مكتب التوثيق اخلاص ".

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 23 صـــــفـــــر عـــــام  صـــــفـــــر عـــــام 1431
اHــوافق اHــوافق 8 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـة p2010 يــحــدp يــحــدّد عـدد اHــنــاصبد عـدد اHــنــاصب
الـعـلـيــا لـلـمـوظـفـW اHـنـتــمـW لألسالك اHـشـتـركـة فيالـعـلـيــا لـلـمـوظـفـW اHـنـتــمـW لألسالك اHـشـتـركـة في
اHــؤســســات واإلدارات الــعـــمــومــيــةp بــعــنــوان اإلدارةاHــؤســســات واإلدارات الــعـــمــومــيــةp بــعــنــوان اإلدارة

اHركزية لوزارة اجملاهدين.اHركزية لوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا

pووزير اجملاهدين

- �ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــذي يـحــدد كـيــفـيــات مـنح الــزيـادة االســتـداللــيـة لـشــاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 09 - 129 اHؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 91 - 295
اHـــــؤرخ في 14 صــــفــــر عـــام 1412 اHــــوافق 24 غــــشت ســــنــــة
1991 الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر اجملــــاهــــديـنp اHــــعـــدّل

pتمّمHوا

وزير التجارةوزير التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزير اHاليةوزير اHالية
كر» جوديكر» جودي
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WنـتـمHا WوظـفـHـتـضمن الـقـانـون األساسي اخلـاص بـاHوا
pؤسسات واإلدارات الـعموميةHشـتـركــة في اHلألسـالك ا

pواد 76 و133 و197 منهHال سيما ا

- و�ـقـتـضى اHــرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHـتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـواد 76 و133 و197
من اHرسـوم التنـفيذي رقم 08 - 04  اHؤرخ في 11 مـحرّم
pـــذكــور أعالهHــوافق 19 يـــنــايــر ســنــة 2008  واHعــام 1429 ا
يـهــدف هــذا الـقــرار إلى حتــديــد عـدد اHــنــاصب الـعــلــيـا ذات
الـــطــــابع الـــوظـــــيــــفي بــــعـــنـــوان اإلدارة اHــــركـــزيـــة لـــوزارة

اجملاهدينp كما يأتي :

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 264
اHـؤرخ في 29 ربــيـع األول عـام 1415 اHـوافق 6 ســبـتــمــبـر
سـنة 1994 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

pاجملاهدين

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

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

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 23 صــــفــــر عــــام 1431 اHــــوافق 8
فبراير سنة 2010.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزير اHاليةوزير اHالية
كر» جوديكر» جودي

  وزير   وزير اجملاهديناجملاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

الشعبالشعب

اإلدارة العامة

اإلعالم اآللي

الوثائق واحملفوظات

1

3

4

2

1

1

1

1

العددالعدد

- مكلف بالدراسات و�شروع في اإلدارة اHركزية

- ملحق بالديوان في اإلدارة اHركزية

- مساعد بالديوان

- مكلف باالستقبال والتوجيه

- مسؤول قواعد اHعطيات

- مسؤول الشبكة

- مسؤول اHنظومات اHعلوماتية

- مكلف بالبرامج  الوثائقية

اHناصب العليااHناصب العليا

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قــــــرار وزاري مــــــشــــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشــــــتــــــرك مــــــؤرخ في 15 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1430
اHــوافق اHــوافق 8 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة p2009 يــحـــدp يــحـــدّد عــدد اHـــنــاصبد عــدد اHـــنــاصب
الـــعـــلــــيـــا لـــلـــعــــمـــال اHـــهـــنــــيـــW وســـائـــقـي الـــســـيـــاراتالـــعـــلــــيـــا لـــلـــعــــمـــال اHـــهـــنــــيـــW وســـائـــقـي الـــســـيـــارات
واحلـجـاب بـعـنــوان اإلدارة اHـركـزيـة لـوزارة واحلـجـاب بـعـنــوان اإلدارة اHـركـزيـة لـوزارة الـفالحـةالـفالحـة

والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pاليةHووزير ا

pووزير الفالحة والتنمية الريفية
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 15 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 8
يوليو سنة 2009.

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
pتمّمHعدّل واHا p1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

 pالعمومية

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

pادة 38 منهHال سيما ا pوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 08 - 05  اHــؤرخ في 11 مــحــرّم عـام 1429
اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهp يــحــدد عـدد
اHــنــاصب الــعــلـيــا ذات الــطــابع الــوظـيــفي بــعــنـوان اإلدارة

اHركزية لوزارة الفالحة والتنمية الريفيةp كما يأتي :

اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية

1

1

1

1

1

العددالعدد

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 2 صـفر عام  صـفر عام 1431 اHوافق اHوافق
18 يناير سنة  يناير سنة p2010 يتعـلp يتعـلّق بتصنيف بعض الطرقق بتصنيف بعض الطرق

الــبـلـديـة وبـعض الــطـرق غـيـر اHـصــنـفـة ضـمن صـنفالــبـلـديـة وبـعض الــطـرق غـيـر اHـصــنـفـة ضـمن صـنف
الطرق الوالئية في والية جيجل.الطرق الوالئية في والية جيجل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزيــــر الـــدولــــةp وزيــــر الــــداخـــــلــــيــــة واجلــــمــــاعـــات

pاحمللية
pووزير األشغال العمومية

- �ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم رقم 80 - 99  اHــــؤرخ في 20
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1400 اHـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنـــــة 1980

pعدّلHا pتعلّق بتصنيف الطرقHوا
- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 09 - 129 اHؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

pعنيةHوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
pــــــعـــــدّلHا p1980 ـــــؤرخ في 6 أبـــــريـل ســـــنـــــةHرقم 80 - 99  ا
واHــذكــور أعـالهp تــصــنف الــطــرق اHــصــنــفــة ســابــقــا ضــمن
صــنف " الــطـــرق الــبــلـــديــة " والــطـــرق غــيــر اHــصـــنــفــة في
صنف " الطرق الوالئـية " وتعيّن بالتـرقيم اجلديد اHبيّن

أدناه.

اHادة اHادة 2 :  :  حتدّد الطرق البلدية اHعنيةp كما يأتي :
W1 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الـــرابـط بــ
الـــــطــــريـق الــــوطـــــني رقم 43 ( ن.ك 61 + 100 ) والــــطـــــريق
pــــار بــــحي الـــــعــــقــــابيHالـــــوالئي رقم 150 ( بــــني أحــــمـــــد ) ا

والبالغ طوله 7,500 كلمp " كطريق والئي رقم  151 ".

وزير اHاليةوزير اHالية
كر» جوديكر» جودي

وزير الفالحة وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
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تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــنـد نـقــطــة تــقــاطــعـه مع الـطــريـق الــوطــنــي رقــم  43
p( 500 + 6 ن.ك ) (ن.ك 73 + 900 ) ونهـايـته الكـيلـومتـرية
عـنـد نــقــطــة تــقــاطــعـــه مـع الـطــريــق الــوطــنــي رقــم 43

(ن.ك 78 + 100 ).
p12 6 - يـــــصــــــنف ويـــــرقـم  الـــــطـــــريق الـــــبـــــلـــــدي رقم
الرابط بــيــن اHـسـار الـقـديـم لـلــطريـق الــوطنـي رقم 43
( ن.ك 73 + 840 ) والــطـريق الـوالئي رقم 135 ( ن.ك 12 +
700 الطاهـير )p والـبالغ طوله 5,000 كـلمp " كطريق والئي

رقم  148 ".
تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــــنــــد نــــقــــطـــــة تـــقــــاطــــعــه مـع اHــــســـار الـــقــــد» لـــلـــطـــريق
الوطني رقم  43 ( ن.ك 73 + 840 ) ونهايـته الكيلـومترية
( ن.ك 000 + 5 )p  عـند نقـطة تـقاطعه مع الـطريق الوالئي

رقم 135 (ن.ك 12 + 700 ).
W7 - يـــصــنف ويـــرقم  الـــطــريق الـــبــلــدي الـــرابط بــ
الـطريق الـوالئي رقم 135 ( ن.ك 12 + 500 ) وحـدود والية
ميلة مرورا بوجانةp خولةp الشحنة وعW تيريp والبالغ

طوله 40,500 كلمp " كطريق والئي رقم  142 ".

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــنــد نــقــطــة تـقــاطـعـه مـع الــطــريـق الــوالئـي رقـم  135
p(500 + 40 ن.ك ) (ن.ك 12 + 500 ) ونهايـته الكيلـومترية

 عند احلدود الوالئية مع ميلة.
W8 - يـــصــنف ويـــرقم  الـــطــريق الـــبــلــدي الـــرابط بــ
الـــطــريق الـــوالئي رقم 135 ب ( ن.ك 3 + 600 ) والـــطــريق
الـــــوالئي رقم  135 ( ن.ك 20 + 200 الـــــشــــقــــفــــة )p والــــبــــالغ

طوله 5,000 كلمp " كطريق والئي رقم  134 ".
تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــــنـــد نـــقـــطــة تـــقـــاطـــعه مع الـــطـــريق الـــوالئي رقم  135 ب
p( 000 + 5 ن.ك ) (ن.ك 3 + 600 ) ونـهـايــته الـكـيــلـومـتـريـة
عــنــد نــقــطــة تـقــاطــعـه مع الــطــريـق الــوالئـي رقـم  135

(ن.ك 20 + 200 ).
W9 - يـــصــنف ويـــرقم  الـــطــريق الـــبــلــدي الـــرابط بــ
الــــــطـــــريـق الـــــوالئـي رقم 43 ( ن.ك 98 + 300 ) والــــــطــــــريق
pالــــوالئي رقم  132 ( ن.ك 4 + 200 ) مـــرورا بــــبـــلـــغـــيـــمـــوز
والــــبــــالـغ طــــوله 2,200 كـــــلمp " كـــــطــــريـق والئي رقم  132 "

امتدادا للطريق الوالئي رقم 132 اHوجود.
تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــــنـــد نــــقــــطـــة تــــقــــاطــعــه مع الـــطــريـق الــوطـــني رقم  43
p(000 + 28 ن.ك ) (ن.ك 98 + 300 ) ونهايـته الكيلـومترية

عند احلدود الوالئية مع سكيكدة.

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــــنــــد نــقــــطـــة تـــقـــاطــــعـه مـع الـــطـــريـق الــوطــــني رقم 43
(ن.ك 61 + 100 ) ونـهـايـته الـكـيـلـومـتـرية ( ن.ك 7 + 500 )

عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوالئي رقم 150.

2 - يـصنف ويـرقم الطـريق البـلدي رقم 01  الرابط
بــيـن مــقـر بــلــديــة قــاوس والـطــريـق الـوطــنـي رقـم 77
(ن.ك 8 + 100 ) مـرورا بــشــاديـة وبــوهاللp والــبـالـغ طـوله

6,800 كلمp " كطريق والئي رقم  153 ".

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـــنـــد مـــقـــر بــلـــديــة قــاوس ونــهـــايــته الـــكـــيــلـــومـــتـــريــة
(ن.ك 6 + 800 )  عـند نـقـطـة تقـاطـعه مع الـطـريق الـوطني

رقم 77 ( ن.ك 8 + 100 ).

3 - يـصنف ويـرقم الطـريق البـلدي رقم 14  الرابط
بW الـطريق الـوطني رقم 77 ( ن.ك 30 + 700 ) والـطريق
الــوطــــنـي رقم 77 ( ن.ك 49 + 300 ) مــرورا بـــبـــودريــــعـــة
بن يـاجـيسp p والـبـالغ طـوله 17,500 كـلمp " كطـريق والئي

رقم  03 ".

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــنــد نـــقــطــة تـــقــاطــعــه مـع الــطــريــق الــوطــني رقم 77
(ن.ك 30 + 700 ) ونهايـته الكيلـومترية ( ن.ك 17 + 500 )
 عــنـد نــقــطــة تقــاطــعـه مـع الــطــريـق الــوطـنـي رقـم 77

(ن.ك 49 + 300 ).

4 - يـــــصــــنف ويــــرقـم  جــــزء الــــطــــريق اHــــتـــــمــــثل في
Wالـرابط بـ p43  ـــســــار الـــقـــد» لـــلـــطـــريـق الـــوطـــني رقمHا
الـــــطــــــريق الــــــوطـــــنـي رقم 77 ( ن.ك 0 + 750 ) والــــــطـــــريق
pالـــــوالئي رقم 147 ( ن.ك 0 + 100 ) مـــــرورا بـــــتــــاســـــوست
والـــــبـــــالـغ طـــــوله 8,500  كــــــلمp " كــــــطـــــريق والئـي رقم  147

امتدادا للطريق الوالئي رقم 147 اHوجود.

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
جملــمل الــطــريق الــوالئي رقم 147 عــنــد نــقــطــة تـقــاطــعه مع
الــــــطــــــريـق الــــــوطـــــنـي رقم 77 ( ن.ك 0 + 750 ) ونــــــهــــــايــــــته
الـكــيـلـومــتـريـة ( ن.ك 14 + 500 )  عــنـد نـقــطـة تــقـاطـعه مع

الطريق الوالئي رقم 135 بالطاهير.

5 - يـــــصــــنف ويــــرقـم  جــــزء الــــطــــريق اHــــتـــــمــــثل في
Wالـرابط بـ p43  ـــســــار الـــقـــد» لـــلـــطـــريـق الـــوطـــني رقمHا
الطـريق الـوطني رقم 43 ( ن.ك 73 + 900 مفـترق الـطرق
بـــــــازول ) والـــــــطـــــــريـق الـــــــوطـــــــنـي رقم 43 ( ن.ك 78 + 100
مـــفــتــرق الـــطــرق الــقــنـــار نــشــفي غـــرب ) مــرورا بــبــازول
وجـيــمـارp والــبــالغ طـوله 6,500 كــلمp " كـطــريق والئي رقم

." 149
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تــقع نــقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريــة ( ن.ك 0 + 000 )
جملـــمل الـــطــريق الـــوالئي رقم 39 عــنـــد نــقـــطــة تـــقــاطـــعه مع
الـــــطــــريـق الــــوطـــــني رقم  43 ( ن.ك 115 + 500 ) ونــــقـــــطــــة
نـهـايــته الـكـيــلـومـتـريـة ( ن.ك 15 + 000 ) عـنـد حـدود واليـة

سكيكدة.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1431 اHــــوافق 18

يناير سنة 2010.

W10 - يــصــنف ويــرقم  الــطـريـق الـبــلــدي الــرابط بـ

الــــــطـــــريـق الـــــوالئـي رقم 43 ( ن.ك 99 + 900 ) والــــــطــــــريق
الوالئي رقم   135 أ ( ن.ك 17 + 000 ) مرورا بجمعة بني
حـبـيـبيp والـبـالغ طـوله 15,000 كــلمp " كـطـريق والئي رقم

135ج ".

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــــنــد نـــقــــطـــة تـــقــــاطـــعــه مع الـــطـــريــق الــوطـــني رقم  43
p(000 + 15 ن.ك ) (ن.ك 99 + 900 ) ونهايـته الكيلـومترية
عـــــنــــد نـــقــــطــة تـــقـــاطـــعه مع الـــطـــريق الـــوالئي رقم  135 أ

(ن.ك 17 + 000 ).
11 - يــصــنـف ويــرقم  الــطـــريق الــتـــجــنــبي Hـــنــطــقــة

بالرةp الـرابط بـW الطـريق الـوطني رقم 43 ( ن.ك 113 +
p( 445 + 83 ن.ك ) 100 ) والـــــــــــطــــــــــــريـق الـــــــــــوالئـي رقـم  27

والبالغ طوله 6,400 كلمp " كطريق والئي رقم  38 ".
تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــــنـــد نــــقــــطـــة تــــقــــاطــعـه مـع الـــطــريـق الــوطـــني رقم  43
p(400 + 6 ن.ك ) (ن.ك 113 + 100 ) ونهايـته الكيلـومترية
عــــنـــد نــــقــــطـــة تــــقــــاطـــعـه مع الـــطــريـق الــوطـــني رقم  27

(ن.ك 83 + 445 ).
12 - يـــصـــنـف ويـــرقم مــقـــطع من الـــطــريق الـــبــلــدي

رقــم p16 الـــــــرابــط بـــــW الــــــطــــــريـق الــــــوطــــــنــي رقــم 43
(ن.ك 124 + 600 ) والــطـريـق الــبـلــدي رقم  17 ( ن.ك 10 +
p( 000 والــــبـــالــغ طـــولـه 15,000 كـــلـمp والــطـــريق الـــبـــلــدي

رقـم p17 الــــــرابـط بــــــيـن الـــــطــــــريـق الـــــبــــــلــــــدي رقـم  16
(ن.ك 000 + 15)p واHسار الـقد» للـطريق الوطني رقم 27

والبالغ طوله 10,000 كلمp " كطريق والئي رقم40  ".
تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
جملــمل الــطــريق الــوالئي رقم 40 عــنــد  نــقــطــة تــقــاطــعه مع
الـــــطــــريـق الــــوطـــــني رقم  43 ( ن.ك 124 + 600 ) ونــــقــــطــــة
نهايـته الكيلومترية ( ن.ك 25 + 000 ) عند نـقطة تقاطعه

مع اHسار القد» للطريق الوطني رقم 27.
p18 13 - يـــــصـــــنف ويـــــرقـم الـــــطـــــريق الـــــبـــــلـــــدي رقم

الــرابـط بــW الـــطــريـق الــوطـــني رقم 27 ( ن.ك 61 + 000 )
والـــعـــنــــابp والــبـــالغ طــوله 22,000 كـــلمp " كــطـــريق والئي

رقم 41 ".
تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــــنـــد نــــقــــطـــة تـــقــــاطـــعــه مع الـــطــريـق الــوطـــني رقم  27
(ن.ك 61 + 000 ) ونقطة نـهايته الكيـلومترية ( ن.ك 22 +

000 ) بالعناب.

Wالــرابط بـ p14 - يــصــنف ويــرقم الــطـريـق الـبــلــدي

الـــــــــــطـــــــــــريـق الـــــــــــوالئـي رقـم 39 ( ن.ك 8 + 000 ) واحلـــــــــــدود
الوالئـية مع واليـة سكـيكـدةp مرورا بـأوالد عربيp والـبالغ
"امـــــــتــــــدادا طــــــــوله 7,000 كـــــــلمp " كـــــــطـــــــريـق والئـي رقم 39 

للطريق الوالئي رقم 39 اHوجود.

وزير الدولةp وزير الداخليةوزير الدولةp وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين زرهونينور الدين زرهوني

 اHدعو يزيد اHدعو يزيد

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 2 صـفر عام  صـفر عام 1431 اHوافق اHوافق
18 يناير سنة  يناير سنة p2010 يتعـلp يتعـلّق بتصنيف بعض الطرقق بتصنيف بعض الطرق

الـــبـــلــديـــة ضــمـن صــنـف الــطـــرق الــوالئـــيـــة في واليــةالـــبـــلــديـــة ضــمـن صــنـف الــطـــرق الــوالئـــيـــة في واليــة
عنابة.عنابة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزيــــر الـــدولــــةp وزيــــر الــــداخـــــلــــيــــة واجلــــمــــاعـــات

pاحمللية
pووزير األشغال العمومية

- �ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم رقم 80 - 99  اHــــؤرخ في 20
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1400 اHـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنـــــة 1980

pعدّلHا pتعلّق بتصنيف الطرقHوا
- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 09 - 129 اHؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

pعنيةHوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
رقم 80 - 99  اHــــــؤرخ في 6 أبــــــريـل ســــــنـــــة p1980 اHــــــعــــــدّل
واHــذكــور أعـالهp تــصــنّف الــطــرق اHــصــنــفــة ســابــقــا ضــمن
صـنف " الـطـرق الـبـلـديـة " في صـنف " الـطـرق الـوالئـية "

وتعيّن بالترقيم اجلديد اHبيّن أدناه.

اHادة اHادة 2 :  :  حتدّد الطرق البلدية اHعنيةp كما يأتي :
W1 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الـــرابـط بــ
الــطــريق احملــوري ( اHـتــصل بــالــطــريق الـوطــني رقم  16 )
والـطــريق الـوطـني رقم  44 ( وادي زيـاد )p والــبـالغ طـوله

17,000 كلمp " كطريق والئي رقم  23 ".
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يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
رقم 80 - 99  اHــــــؤرخ في 6 أبــــــريـل ســــــنـــــة p1980 اHــــــعــــــدّل
واHــذكــور أعـالهp تــصــنف الــطــرق اHــصــنــفــة ســابــقــا ضــمن
صـنف " الـطـرق الـبـلـديـة " في صـنف " الـطـرق الـوالئـية "

وتعيّن بالترقيم اجلديد احملدد أدناه.

اHادة اHادة 2 :  :  حتدّد الطرق البلدية اHعنيةp كما يأتي :
W1 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الـــرابـط بــ
الــــطــــريق الــــوطــــني رقم 05 ( ن.ك 220 + 000 الــــيــــشــــيـــر )
والطريق الوطني رقم 45 ( ن.ك 16 + 450 العش ) مرورا
pوالــبــالغ طـوله 36,000 كـلم pWبـبــلـديــة الــقـصــور وحتـمــامـ

"كطريق والئي رقم  01 ".
W2 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الـــرابـط بــ
الـــــــــطــــــــــريـق الـــــــــوطــــــــــنـي رقم 45 ( ن.ك 17 + 000 الـــــــــعش )
واحلـــمـــاديـــة مـــرورا بـــاخملـــازن والـــرابــــطـــةp والـــبـــالغ طـــوله

11,500 كلمp " كطريق والئي رقم  01 ".

3 - يـــصــــنـف ويــــرقـم الـــطــــريـق الـــبــــلـــدي الــــرابـط
بـــــيـن احلـــــمــــاديــــة والـــــطــــريـق الـــــوالئـي رقـم 42 شــــمـــال
(ن.ك 11 + 000) مـــــرورا بــــوادي خلـــــضـــــرp والـــــبـــــالغ طـــــوله

17,000 كلمp " كطريق والئي رقم  01 ".

W4 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الـــرابـط بــ
الــــــــــطــــــــــريـق الــــــــــوالئـي رقم 42 شــــــــــمـــــــــال ( ن.ك 09 + 400 )
والـــــــطـــــــريـق الـــــــوالئـي رقم 64 أ ( ن.ك 07 + 100 ) مــــــرورا
pوالبالغ طوله 18,500كلم pتسرة وسدراتة Wع pبالشانـية

" كطريق والئي رقم  01 ".
تـقـع نـقــطــة الـبــدايــة الـكــيــلـومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
جململ الـطـريق الوالئي رقم 01 عـنـد الطـريق الـوطني رقم
05 ( ن.ك 220 + 000 الــيــشــيـــر ) ونــهــايــته الــكـــيــلــومــتــريــة

(ن.ك 83 + 000 ) عـنـد نـقـطـة تـقـاطـعه مع الـطـريق الـوالئي
رقم 64 أ ( ن.ك 07 + 100 ) .

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1431 اHــــوافق 18
يناير سنة 2010.

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـــنــد نـــقـــطــة تـــقــاطـــعه مـع الــطـــريق احملـــوري وتــقـع نــقـــطــة
نهايـته الكيلومترية ( ن.ك 17 + 000 ) عند نـقطة تقاطعه

مع الطريق الوطني رقم  44.

W2 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الــرابـط بــ
الــــــطـــــريـق الـــــوالئـي رقم 129 ( ن.ك 5 + 300 ) والــــــطــــــريق
الـــــــــوطـــــــــنـي رقم 84 ( ن.ك 300 + 21 )p والـــــــــبــــــــــالغ طــــــــــوله

14,000كلمp " كطريق والئي رقم  29 ".

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــنــد نــقــطــة تــقــاطــعه مع الــطــريق الــوالئي رقم 129 وتـقع
نـقـطـة نـهـايتـه الكـيـلـومـتـرية ( ن.ك 14 + 000 ) عـنـد نـقـطة

تقاطعه مع الطريق الوطني رقم  84.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1431 اHــــوافق 18
يناير سنة 2010.

وزير الدولةp وزير الداخليةوزير الدولةp وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين زرهونينور الدين زرهوني

 اHدعو يزيد اHدعو يزيد

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق اHوافق
18 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــة p2010 يـــتـــعــــلp يـــتـــعــــلّق بـــتــــصـــنـــيـف بـــعضق بـــتــــصـــنـــيـف بـــعض

الـطــرق الـبــلـديــة ضــمن صـنف الــطــرق الـوالئــيـة فيالـطــرق الـبــلـديــة ضــمن صـنف الــطــرق الـوالئــيـة في
والية برج بوعريريج.والية برج بوعريريج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيــــر الــــدولــــةp وزيــــر الــــداخـــــلــــيــــة واجلــــمــــاعــــات
pاحمللية

pووزير األشغال العمومية

- �ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم رقم 80 - 99  اHــــؤرخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اHـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

pعدّلHا pتعلّق بتصنيف الطرقHوا

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

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

pعنيةHوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -

وزير الدولةp وزير الداخليةوزير الدولةp وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين زرهونينور الدين زرهوني

 اHدعو يزيد اHدعو يزيد

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول



W1 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الـــرابـط بــ
الــــطـــريـق الـــوطــــني رقم 20 ( ن.ك 187 + 000 ) والـــطـــريق
الـــــــــوطــــــــنـي رقم 81 ( ن.ك 000 + 149 )p والــــــــبــــــــالـغ طــــــــوله

37,000كلمp " كطريق والئي رقم  30 ".

W2 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الـــرابـط بــ
الــــطـــريـق الـــوطــــني رقم 81 ( ن.ك 140 + 000 ) والـــطـــريق
الـــــــــــوالئـي رقـم 01 ( ن.ك 000 + 15 )p والـــــــــــــبــــــــــــالـغ طــــــــــــولـه

22,000كلمp " كطريق والئي رقم  30 ".

W3 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الـــرابـط بــ
pالــطـريق الـوالئي رقم 01 ( ن.ك 24 + 000 ) وأوالد عـبـاس

والبالغ طوله 8,000 كلمp " كطريق والئي رقم  30 ".

تـقـع نـقــطــة الـبــدايــة الـكــيــلـومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
جملـــمل الـــطــريق الـــوالئي رقم 30 عــنـــد نــقـــطــة تـــقــاطـــعه مع
الطريق الوطني رقم 20 وتقع نقطـة نهايته الكيلومترية

( ن.ك 67 + 000 ) بأوالد عباس.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1431 اHــــوافق 18
يناير سنة 2010.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق اHوافق
18 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــة p2010 يـــتـــعــــلp يـــتـــعــــلّق بـــتــــصـــنـــيـف بـــعضق بـــتــــصـــنـــيـف بـــعض

الـطــرق الـبــلـديــة ضــمن صـنف الــطــرق الـوالئــيـة فيالـطــرق الـبــلـديــة ضــمن صـنف الــطــرق الـوالئــيـة في
والية سوق أهراس.والية سوق أهراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزيــــر الــــدولــــةp وزيــــر الــــداخـــــلــــيــــة واجلــــمــــاعــــات

pاحمللية
pووزير األشغال العمومية

- �ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم رقم 80 - 99  اHــــؤرخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اHـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

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

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
pعنيةHوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
رقم 80 - 99  اHــــــؤرخ في 6 أبــــــريـل ســــــنـــــة p1980 اHــــــعـــــدّل
واHــذكــور أعالهp تــصــنف الــطــرق اHــصــنــفــة سـابــقــا ضــمن
صـنف " الـطـرق الـبـلديـة " في صـنف " الـطـرق الـوالئـية "

وتعيّن بالترقيم اجلديد اHبيّن أدناه.

اHادة اHادة 2 :  :  حتدّد الطرق البلدية اHعنيةp كما يأتي :

وزير الدولةp وزير الداخليةوزير الدولةp وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين زرهونينور الدين زرهوني

 اHدعو يزيد اHدعو يزيد

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 17 28 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1431 هـ هـ
14 مارس سنة  مارس سنة 2010 م م
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