
العدد العدد 34
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

اJطلوب 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 17  رجب عام  رجب عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 19  يونيو سنة   يونيو سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرســوم رئـاسي رقم 11 - 222 مـؤرّخ في 14 رجب عـام 1432 اJـوافـق 16 يــونـيـو سـنـة q2011  يــعــدل اJــرســوم الـرئـاسي رقم
10-236 اJؤرخ في 28 شوال عام 1431 اJوافــق 7 أكتوبـر سنــة 2010 واJتضمـن تنظيم الصفقات العمومية.............

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 11 - 219 مـــؤرّخ في 10 رجـب عــام 1432 اJـــوافـق 12 يــونــيــو ســنــة q2011 يــحـــدد أهــداف نــوعـــيــة اJــيــاه
السطحية واجلوفية اخملصصة لتزويد السكان بها.............................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 11 - 220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 اJوافـق 12 يونـيو سنة q2011 يحــدد كيفـيـات امتـيـازاستـعمـال
اJوارد اJائـية بـإقامة هـياكل حتـليـة مياه الـبحـر أو نزع األمالح أو اJـعادن  من اJيـاه اJاحلـة من أجل اJنـفعة الـعمـومية
أو تلبيـة احلاجيـات اخلاصـة..........................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 11 - 221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 اJوافـق 12 يونيو سنة q2011 يتضمن تأسيس أوJبياد التكوين
.........................................................................................................................................XهنيJوالتعليم ا

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 9  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1432 اJـوافق 12 مـايـو سـنة q2011 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس دائرة رأس
الوادي بوالية برج بوعريريج........................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 9  جـمادى الـثانـية عام 1432 اJوافق 12 مايـو سنة q2011 يـتضـمّن إنهـاء مهام اJـدير الـعامّ لـلديوان
الوطني اJهني للحليب ومشتـقاتــه...............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 9  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1432 اJـوافق 12 مـايـو سـنة q2011 يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بـاJفـتـشـيـة الـعـامّـة
للعمـل........................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19  جـمادى الـثـانيـة عام 1432 اJوافق 22 مـايـو سـنة q2011 يتـضمّن إنـهـاء مهـام مكـلّفـة بالـدّراسات
والتّلخيص بوزارة العمـل والضمان االجتماعي - سابقا...................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 9  جمادى الـثانية عام 1432 اJوافق 12 مايـو سنة q2011 يـتضمّن إنهـاء مهام مديـر اJركز الوطني
للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية اJائيات.......................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9  جمادى الـثانية عام 1432 اJوافق 12 مايو سنة q2011 يـتضمّن إنهاء مـهام مدير الصّـيد البحري
واJوارد الصّيدية في والية بشــار..................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9  جمادى الـثانية عام 1432 اJوافق 12 مايو سنة q2011 يتضمّن إنهاء مـهام مدير الغرفة الوالئية
للصّيد البحري وتربية اJائيات بتلمسان.......................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 9  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1432 اJـوافق 12 مــايــو ســنـة q2011 يــتـضــمّن تــعـيــX مــكـلّـف بـالــدّراسـات
والتّلخيص بوزارة الطاقة واJناجم................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 9  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1432 اJـوافق 12 مــايـو ســنـة q2011 يــتـضــمّن تـعــيـX نــائب مـديــر بـوزارة
الطاقة واJناجم...........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 9  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1432 اJـوافق 12 مــايـو ســنـة q2011 يــتـضــمّن تـعــيـX نـائــبـة مــديـر بـوزارة
اJوارد اJائية..............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10  رجب عـام 1432 اJـوافق 12 يـونـيـو سـنة q2011 يــتـضـمّن تـعـيـX نـائـبـة مـديـر بـوزارة الـتـربـيـة
الوطنية.....................................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 9  جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1432 اJـــوافق 12 مـــايــو ســنــة q2011 يــتــضــمّن الـــتّــعــيــX بــوزارة الــعــمل
والتشغيل والضمان االجتماعي.....................................................................................................................
مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 9  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1432 اJـوافق 12 مـايـو سـنـة q2011 يـتـضــمّـنـان الـتّـعــيـX بـالـوكـالـة
الوطنية لتطوير االستثمار..........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 9  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1432 اJـوافق 12 مـايـو سـنة q2011 يـتضـمّن تـعـيـX مـفـتش بـوزارة الـصّـيد
البحري واJوارد الصّيدية.............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 9  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1432 اJـوافق 12 مـايـو سـنة q2011 يـتـضمّـن تعـيـX مـدير اJـركـــز الــوطني
للبحث والتنمــية في الصّـيد البحـري وتربية اJائيات....................................................................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

وزارة الفالحة والتوزارة الفالحة والتّنمية الرنمية الرّيفييفيّة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1432 اJـوافق 9 مـايـو سـنـة q2011 يـحـدّد عـدد اJـنـاصب الـعـلـيـا لـلـعـمال
اJهنيX وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اJصالح اخلارجية للمديرية العامة للغابات......................................

قــرار مـؤرّخ في 24  ربــيع األوّل عـام 1432 اJـوافق 29 مـارس ســنـة q2011 يــتـضــمّن اJـوافــقـة عـلـى دفـتـر الــشـروط الــذي يـحـدّد
كيفيات منح حق االمتياز على األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية............

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــرار مـؤرخ في 12 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1432 اJـوافق 15 مـايـو سـنـة q2011 يـحـدد كـيـفـيـات تــنـظـيم  وسـيـر الـلـجـنـة الـوزاريـة
اJشتركة اJكلفة بدراسة و تقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي اJكرر العادي والسكر األبيض....................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 26 ربــيع الـثــاني عـام 1432 اJـوافق 31  مـارس ســنـة q2011 يـحــدد تــعـداد مــنــاصب الــشـغل
وتصنـيفـها ومدة الـعقـد اخلاص باألعـوان العـاملX فـي نشاطـات احلفظ أو الـصيانـة أو اخلدمـات بعنـوان اJركـز الوطني
لعلم السموم...............................................................................................................................................

XهـنيJـناصب الـعليـا للعـمال اJيـحدد عدد ا q2011 وافق 9  يونـيو سنةJقرار وزاري مـشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1432 ا
وسائقي السيارات واحلجاب باJدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة.........................................................

XهـنيJـناصب الـعليـا للعـمال اJيـحدد عدد ا q2011 وافق 9  يونـيو سنةJقرار وزاري مـشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1432 ا
وسائقي السيارات واحلجاب باخملبر الوطني Jراقبة اJنتوجات الصيدالنية........................................................
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مــــرســــوم رئــــاسي مــــرســــوم رئــــاسي رقم رقم 11 -  - 222 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 14 رجـب عـــام رجـب عـــام
1432 اJـوافـق  اJـوافـق 16 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة q2011  يعـدل اJـرسوم  يعـدل اJـرسوم

الــــــرئـــــاسـي رقم الــــــرئـــــاسـي رقم 10-236  اJـــــؤرخ في اJـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام شــــــوال عـــــام
1431 اJــوافــق  اJــوافــق 7 أكــتـــوبــــر ســـنــــة  أكــتـــوبــــر ســـنــــة 2010 واJـــتـــضــمـن واJـــتـــضــمـن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنظيم الصفقات العمومية.تنظيم الصفقات العمومية.
qإنّ رئيس اجلمهورية

-  بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اJــشــتـرك بــX وزيــر اJـالــيـة
qووزير السكن والعمران

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اJادتان 77-8 و125
q( الفقرة األولى)  منه

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اJـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اJــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

qتممJعدل واJا qتضمن تنظيم الصفقات العموميةJوا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــادة األولى : اJــادة األولى :  تــعـــدل أحــكـــام اJــادة 69 من اJـــرســوم
الــــــرئـــــاسـي رقم 10-236 اJـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431

اJوافق 7 أكتوبر سنة 2010 واJذكور أعالهq كما يأتي :
"اJــادة 69 : األرقــام االســـتـــداللـــيــة اJـــعـــمـــول بــهـــا في
صــــيغ مــــراجــــعــــة األســــعـــار هـي األرقــــام الـــتـي تــــنـــشــــر في
اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة
الـــشــعــبــيــة وفي الــنــشــرة الــرســمــيــة لــصــفــقــات اJــتــعــامل
الـــعـــمـــومي وفـي كل نـــشــــريـــة أخـــرى مـــؤهـــلــــة الســـتـــقـــبـــال
اإلعالنات القـانونيـة والرسـمية. وتـطبق اJـصالح اJعـنية
هـــذه األرقـــام االســتـــداللــيـــة ابـــتــداء مـن تــاريخ الـــتـــصــديق

واJوافقة عليها بقرار من الوزير اJكلف بالسكن.
..... ( الباقي بدون تغيير)....".

اJادة اJادة 2 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 14 رجب عــام 1432 اJــوافـق 16
يونيو سنة 2011.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
مــرســوم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 219 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 رجب عــام رجب عــام
1432 اJــوافـق  اJــوافـق 12 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة q q2011 يــحــدد أهــدافيــحــدد أهــداف

نوعيـة اJياه الـسطحـية واجلـوفية اخملـصصة لـتزويدنوعيـة اJياه الـسطحـية واجلـوفية اخملـصصة لـتزويد
السكان بهاالسكان بها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qائيةJوارد اJبناء على تقرير  وزير ا  -

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اJادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اJــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممJعدل واJا qتعلق بحماية وترقية الصحةJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اJــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
qـسـتـدامةJـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اJوا

qعدلJا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-12 اJــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

qتممJعدل واJا qياهJتعلق باJوا
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 04-196 اJؤرخ
في 27 جــمــادى األولى عــام 1425 اJــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة
2004 واJتعـلق باستـغالل اJياه اJـعدنيـة الطبـيعيـة ومياه

qنبع وحمايتهاJا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-69 اJـؤرخ
في أول صـــفـــر عــام 1428 اJــوافق 19 فــبـــرايـــر ســـنــة 2007
الـــذي يــحــدد شــروط وكـــيــفــيــات مـــنح امــتــيـــاز اســتــعــمــال

qياه احلمويةJواستغالل ا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-26 اJـؤرخ
في 26 مـحرم عام 1431 اJوافق 12 ينـاير سـنة 2010 الذي
يـحـدد الـطـرق واJـواد الـكيـمـيـائـيـة اJـستـعـمـلـة في مـعـاجلة
اJــــيــــاه اJــــوجـــهــــة لـالســـتــــهـالك الـــبــــشــــري وكــــذا تــــصـــحــــيح

qمكوناتها
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اJادة األولى : اJادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اJادة 50 من الـقانون
رقم 05-12 اJـــــؤرخ في 28 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1426
اJــــوافق 4 غــــشت ســــنـــة q2005 اJـــعـــدل واJــــتـــمـم واJـــذكـــور
أعالهq يــهـــدف هــذا اJــرســوم إلى حتــديـــد أهــداف الــنــوعــيــة
الـتي ينبغي أن تـستجيب لـها اJياه اجلـوفية وكذا سيالن
اJياه وحواجز اJيـاه السطحية اخملصـصة لتزويد السكان

باJياه.
2 :  : تـستـثـنى اJيـاه اJـعـدنيـة الـطبـيـعيـة ومـياه اJادة اJادة 
اJـنــبع واJـيــاه احلـمـويــةq الـتي تـخــضع ألحـكــام خـاصـةq من

مجال تطبيق هذا اJرسوم.
اJــادة اJــادة 3 :  : تـــتـــطــــابـق أهــــداف الـــنـــوعــيـــة اJـــنـــصــوص
عــــــــــلـــــــــيــــــــــهــــــــــا فـي اJــــــــــادة األولــى أعــالهq مــع الــــــــــقـــــــــــــيــم
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اJـلـحـقاJـلـحـق
أهداف نوعية اJياه السطحية واجلوفية اخملصصة لتزويد السكان باJياهأهداف نوعية اJياه السطحية واجلوفية اخملصصة لتزويد السكان باJياه

مجموعات مجموعات 
اJعاييراJعاييراJعاييراJعايير

القيمة القصوىالقيمة القصوى
اJياه اجلوفيةاJياه اجلوفيةاJياه السطحيةاJياه السطحية الوحدةالوحدة

معايير عضوية

معايير 
فيزيوكيميائية مع
العالقة بالهيئات
الطبيعية للمياه

   ثوابت كيميائية

  اللون

الرائحة  ( قيمة
الذوبان 25°)
  كلورير

Xتركيز الهيدروج 
(PH)

الناقلية

الطلب احليوي
(DBO5) Xلألكسيج
الطلب الكيميائي
(DCO) Xلألكسيج

اJواد اJعلقة
الكبريتات

Xحجم إشباع األكسيج
اJنحل

درجة احلرارة
أمونيوم
باريوم
بور

مغ/ ل
Pt  سلم

C1 مغ / ل
pH وحدة

ميكروسيمينس/ سم
20°C

O2 /مغ/ ل

O2/ مغ/ ل

مغ / ل
SO4 مغ / ل

O2 %

C°

مغ / ل
مغ / ل
مغ / ل

200

20

600

≤6,5 و≥9

2800

7

30

25

400

30

25

4

1

1

�ــــــكن أن تــــــرفـع هـــــذه الــــــدوريـــــات فـي كل أو بــــــعض
مــعـايــيــر مـوضــوع الـتــحــلـيـلq وهـذا حــسب نــوعـيــة اJـوارد

اJائية.
6  :  : حتــدد قــائــمــة نــقــاط اســتــخــراج الــعــيــنــات اJـادة اJـادة 
وكيفيات ذلك بقرار من الوزير اJكلف باJوارد اJائية.

qــائــيــةJــوارد اJــكــلــفــة بـــاJــادة 7  :  : تــخــطـــر اإلدارة اJــادة اJا
عـــنــــدمــــا تالحظ جتــــاوزا لـــلــــقــــيم الــــقـــصــــوى لـــكـل أو بـــعض
اJعـاييـرq الهيـئات اJسـتغلـة اJعنـية لغـرض أخذ التـدابير
اJالئــمــة الــتي تــســمح بــضــمـان مــواصــلــة تــزويــد الــســكـان

باJاء دون تشكيل خطر على الصحة.
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف باJوارد اJائية.
اJادة اJادة 8  :  :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 10 رجب عــام 1432 اJــوافـق 12

يونيو سنة 2011.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

الـقـصــــوى اJـحــــددة في ملـحق هذا اJـرسوم بـالـنــسـبـة
لـــلـــــمـــــعــــايـــــيـــــر الــــعـــضــــويــــة والـــفـــــيـــــزيــــوكـــــيـــــمــــيــــائــــيـــة

والكيميائية واJيكروبيولوجية.
اJـادة اJـادة 4 :  : تـتم مـراقـبـة اJـطـابقـة لـلـقـيم الـقـصـوىq من
طـــرف اإلدارة اJـــكـــلــــفـــة بـــاJـــوارد اJـــائـــيــــةq عـــلى مـــســـتـــوى

منشآت وهياكل حشد اJياه اآلتية :
- آبـــار وحـــفـــر  وغـــيـــرهـــا من مـــنـــشـــآت جـــلـب اJـــيــاه

qاجلوفية
qمنشآت حتويل تدفقات السطح -

- حواجز اJياه السطحية.
5  :  : يــتم اســتــخــراج الــعــيــنــات قــصــد مــراقــبــة اJـادة اJـادة 

اJطابقة حسب الدوريات الدنيا اآلتية :
- بـالـنـســبـة لـلـمـيــاه اجلـوفـيـة : أخــذ عـيـنـتـX (2) في
الـسـنـة لـكل نقـطـة اسـتـخـراج بـنسـبـة عـيـنـة واحدة (1) كل

qستة (6) أشهر
- بالنسبـة للمياه الـسطحية : أخذ أربع (4) عينات
في السـنـة لـكل نـقطـة اسـتـخراج بـنـسـبة عـيـنـة واحدة (1)

على األقل كل ثالثة (3) أشهر.

20

3

500

≤6,5 و≥9

2800

3<

-

25

400

70>

25

0,5

0,7

1
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اJـلـحـقاJـلـحـق (تابع)(تابع)

مجموعات مجموعات 
اJعاييراJعاييراJعاييراJعايير

القيمة القصوىالقيمة القصوى

اJياه اجلوفيةاJياه اجلوفيةاJياه السطحيةاJياه السطحية
الوحدةالوحدة

معايير األحياء
الدقيقة

حديد منحل

فليور

منغنيز

نيترات

فسفور

أرسنيك

كدميوم

كروم

نحاس

سيانور

زئبق

رصاص

سيلينيوم

زنك

محروقات متعددة
الدورات معطرة

محروقات منحلة

الفينول

اJواد الفعالة سطحيا

KJELDHAL آزوت

اJبيدات

اشغشياكولي

مكورة معوية

الساJونيال

مغ / ل

مغ / ل

مغ / ل

NO3 مغ / ل

مغ / ل

ميكرو غرام / ل

ميكرو غرام / ل

ميكرو غرام / ل

مغ / ل

ميكرو غرام / ل

ميكرو غرام / ل

ميكرو غرام / ل

ميكرو غرام / ل

مغ / ل

ميكرو غرام / ل

ميكرو غرام / ل

ميكرو غرام / ل

مغ / ل

مغ / ل

ميكرو غرام / ل

ع / 100 مل

ع / 100 مل

-

1

2

1

50

10

100

5

100

2

100

10

50

50

5

1

1000

2

0,5

3

1

20.000

10.000

عدم وجود في
 1000 مل

0,3

1,5

0,05

50

5

10

5

50

0,05

50

6

10

10

5

0,2

10

0,5

0,2

1

0,5

20

20

عدم وجود في
5000 مل
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- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 07 -144
اJــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عــام 1428 اJــوافــق 19 مــايــو
سـنــة 2007 الـذي يـحــدد قـائـمـة اJــنـشـآت اJـصـنــفـة حلـمـايـة

qالبيئة
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 07 -145
اJــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عــام 1428 اJــوافــق 19 مــايــو
سنـة 2007 الذي يـحدد مجـال تطـبيق ومحـتوى وكيـفيات

qصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئةJا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اJــادّتـX 76 و78 من
الــقــانـون  رقم 05-12 اJـؤرخ في 28 جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1426  اJــــــوافق 4 غــــــشـت ســــــنــــــة q2005 اJــــــعـــــــدل واJــــــتـــــــمم

واJـذكـور أعـالهq يـهـدف هـذا اJـرسـوم إلـى حتـديـد كـيـفـيـات
امــتـيــاز اسـتــعـمــال اJـوارد اJــائــيـة بــإقـامــة هـيــاكل حتـلــيـة
مـيــاه الــبـحــر أو نــزع اJــعـادن أو األمالح مـن اJـيــاه اJــاحلـة
مـن أجل اJـنـفــعـة الــعـمـومــيـة أو تـلــبـيــة احلـاجـيــات اخلـاصـة

وكذا دفتر الشروط النموذجي اJتعلق به.

اJـاداJـادّة ة 2 : : تــتم إقــامـة هــيــاكل حتــلـيــة مــيـاه الــبــحـر أو
نـزع اJــعـادن واألمالح مـن اJـيـاه اJــاحلـة عــلى أســاس دفـتـر
شــروط يـجب أن يــكـتــتــبه صـاحب امــتــيـاز ويــرفق ¡ـوذج

منه بهذا اJرسوم. 

اJــــاداJــــادّة ة 3 : :  يــــوجـه طــــلب االمــــتـــيــــاز إلقـــامـــــة هــــيـــاكـل
حتـــلــــــيـــة مـــيـــــاه الـــبـــحــــــر أو نـــــزع األمالح واJــــعـــــادن من

اJيــاه اJاحلــة حسب احلالـة إلى :
- الـوزيـر اJكـلف باJـوارد اJـائيـة بـالنـسبـة لـلهـياكل

qنفعة العموميةJنجزة لغرض اJا
- الوالي اخملتص إقليمـيا بالنسبة لـلهياكل اJنجزة

لتلبية احلاجيات اخلاصة.

اJــــــاداJــــــادّة ة 4 : : يــــــجـب أن يـــــــتـــــــضــــــمـن طـــــــلب االمـــــــتـــــــيــــــاز
اJنصوص عليه في اJادّة 3 أعاله البيانات اآلتية:

XعنويJوا Xعناصر تعـريف األشخاص الطبيعي -
qأصحاب طلب االمتياز

- الـتــحــديـد اجلــغــرافي Jــوقع إجنـاز الــهــيـاكـل اJـزمع
qإجنازها

qياه الواجب إنتاجها في اليومJحجم ا -
qنتجةJرتقب للمياه اJاالستعمال ا -

qياه القذرةJموقع تفريغ ا -

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 220 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 رجب عــام رجب عــام
1432 اJوافـق  اJوافـق 12 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة q q2011 يحــدد كيـفيـاتيحــدد كيـفيـات

امــتــيـــاز امــتــيـــاز اســتـعــمـــال اJــوارد اJــائـيــة بــإقــامــة هــيـاكلاســتـعــمـــال اJــوارد اJــائـيــة بــإقــامــة هــيـاكل
حتــلـيــة مــيــاه الـبــحــر أو نــزع األمالح أو اJــعـادن  منحتــلـيــة مــيــاه الـبــحــر أو نــزع األمالح أو اJــعـادن  من
اJـيـاه اJـاحلـة من أجل اJـنـفـعـة الـعـمـومـيـة  أو تـلـبـيـةاJـيـاه اJـاحلـة من أجل اJـنـفـعـة الـعـمـومـيـة  أو تـلـبـيـة

احلاجيـات اخلاصـةاحلاجيـات اخلاصـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qائيةJوارد اJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اJــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عـام 1405 اJــوافق 16 فــبــرايــر  ســنـة 1985

qتمّمJعدّل واJا qتعلق  بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اJــــؤرخ في 29
صـفـر عام 1430 اJـوافق 25 فـبـرايـر  سـنـة 2009  واJـتـعلق

qستهلك وقمع الغشJبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اJــــؤرخ في 12
رمـضـان عام 1410 اJـوافق 7 أبـريل  سـنة 1990  واJـتـعلق

qتمّمJا qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اJــــؤرخ في 12
رمـضـان عام 1410 اJـوافق 7 أبـريل  سـنة 1990  واJـتـعلق

qتمّمJا qبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اJــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اJوافق أول ديـسمبـر  سنة 1990

qتمّمJعدّل واJا  qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اJــــؤرخ في 27
رمــــضـــــان عــــام 1422 اJـــــوافق 12 ديــــســـــمـــــبــــر  ســـــنــــة 2001

qستدامةJتعلق  بتهيئة اإلقليم وتنميته اJوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اJـؤرخ في 22 ذي
القـعـدة عام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايـر  سـنة 2002  واJـتـعلق

qبحماية الساحـل وتثمينه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اJــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عــام 1424 اJــوافق 19 يــولـــيـــو  ســـنــة 2003

qستدامةJتعلق  بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-12 اJــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت  ســـنــة 2005

qعدّلJا qياهJتعلق  باJوا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا
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اJــاداJــادّة ة 10 : : عــنــد انـــتــهــاء مـــدة االمــتــيـــازq وإذا لم يــتم
تـقـد£ طـلب الـتجـديـدq تـسـتـرجع الـدولـة الـهـيـاكل اJـنـجزة
من أجل اJنـفعة الـعمـوميـة وكذا أراضي الـوعاء اخملـصصة

لهاq دون مقابلq طبقا للتشريع اJعمول به. 

اJــــــــاداJــــــــادّة ة 11 : : يــــــــتـم الــــــــتــــــــنــــــــازل عـن أراضـي الــــــــوعــــــــاء
الــضـــروريــة إلقـــامــة هــيــاكــل حتـــلـــيـــة مـــيـــاه الــبـــحـــر أو
نــزع األمـالح أو اJـعـادن من اJـيــاه اJـاحلـة اJـنــجـزة لـغـرض
اJـنـفعـة الـعـمـومـيـة لصـاحب االمـتـيـاز من طـرف اJـصـلـحة

اJسيرة.

وعـــنـــدمــــا تـــكــــون هـــذه األراضـي تـــابــعــــة لـــلـــمـــلـــكـــيــة
اخلـاصـةq تــقـتـنـيـهــا الـدولـة ثم تـتــنـازل عـنـهـا إدارة األمالك

العمومية لصـاحب االمتيـاز.

اJــاداJــادّة ة 12 : : امـــتــيـــاز إقـــامـــة هــيــاكـل لــتــحــلـــيــــة مــيــاه
الـبحـــر أو نـزع األمــالح أو اJـعـادن من اJـيـاه اJـاحلـة غـير
قـــابل لـــلـــتـــنـــازل عـــنه وال �ـــكـن أن يـــكـــون مـــحل كـــراء من

الباطن للغير حتت طائلة البطالن.

13 : : �ـــكـن إلـــغـــاء االمـــتـــيــــاز دون أي تـــعـــويض اJــاداJــادّة ة 
وبـــــعـــــد اإلعـــــذارq في حـــــالــــة عـــــدم احـــــتـــــرام أحــــكـــــام دفـــــتــــر

الشروط.

اJـاداJـادّة ة 14 : : يــتـعـX عــلى صـاحب االمــتـيـاز تــسـديـد كل
اإلتـاوات اJـسـتــحـقـة مـقـابل اسـتـعــمـال األمالك الـعـمـومـيـة

اJنصـوص عليها في التشريع اJعمول بـه.

15 : : تـــــطـــــبق أحـــــكـــــام هــــذا اJـــــرســـــوم عـــــلى كل اJــــاداJــــادّة ة 
امـتــيـاز جـديـد إلقــامـة هـيـاكل حتــلـيـة مـيــاه الـبـحـر أو نـزع

األمالح أو اJعادن من اJيـاه اJاحلـة.

تـبـقى هـيـاكل حتـلـيـة مـيـاه الـبـحر أو نـزع األمالح أو
اJـعـادن من اJـيـاه اJـاحلـة اJـنـجـزة قـبل نـشـر هـذا اJـرسـوم
فـي اجلــريـــدة الــرّســمـــيّــة خــاضـــعــة لـــلــعــقـــود الــتي ســـمــحت

بإنشائها.

اJاداJادّة ة 16 : : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 10 رجب عــام 1432 اJــوافـق 12
يونيو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

- مذكرة تقنية تتضمن ما يأتي :
* مــســتـخــرج مـن خــريـطــة تــتــضــمن مــوقـع الـهــيــاكل

qزمع إجنازهاJا
* مـــــخـــــطـط إجـــــمـــــالـي لـــــلـــــهـــــيـــــاكـل اJـــــزمع إجنـــــازهـــــا

qوملحقاتها
* وصف الهـيـاكل واخلصـائص الـتقـنيـة لـلتـجهـيزات

qالتي تشكلها
* اخلصائص النوعية للمياه اJنتجة.

اJـاداJـادّة ة 5 : : يـخـضـع طـلب امـتـيـاز إقـامــة هـيـاكل حتـلـيـة
مـيــاه الــبـحــر أو نــزع األمالح أو اJــعـادن مـن اJـيــاه اJــاحلـة
إلى تـعــلـيــمـة مــشــتـركــة تـصــدرهـا مــصـالح اإلدارة اJــكـلــفـة
بــاJــوارد اJــائــيـــة ومــصــالح اإلدارة اJــكــلــفـــة عــلى الــتــوالي
بتـسيـير األمالك العـمومـية الـبحـرية والسـياحـة والبـيئة

والفالحة.

اJـاداJـادّة ة 6 : : �ــكن رفض طــلب االمــتـيــاز. تـبــلّغ أســبـاب
الرفض لصاحب الطلب.

7 : : عنـدمـا تتـم اJوافـقـة على الـطـلبq يسـتـكمل اJاداJادّة ة 
�لف تقني يتضمن الوثائق اآلتية : 

- تــــعــــهـــد مــــكــــتــــوب لــــصــــاحـب االمــــتــــيــــاز لــــلــــخــــدمـــة
الـــعـــمـــومــيـــة لـــلـــتـــزويـــد بـــاJـــيـــاه الـــصـــاحلـــة لــلـــشـــرب عـــلى
qنفعة العموميةJنتجة بغرض اJياه اJاستعمال أحجام ا

- دراســة الــتـأثــيــر اJـنــصــوص عــلـيــهــا في الــتــشـريع
qعمول بهماJوالتنظيم ا

qزمع إجنازهاJمشروع تنفيذ الهياكل ا -
- مخطط اجناز وتشغيل الهياكل.

اJــاداJــادّة ة 8 :  :  �ـــنح امــتـــيــاز اســـتــعــمـــال اJــوارد اJـــائــيــة
إلقــامــة هــيــاكل لــتــحــلــيــة مــيــاه الــبــحــر أو نــزع األمالح أو

اJعادن من اJياه اJاحلةq حسب احلالة :
- بـــــقــــرار مـن الــــوزيـــــر اJــــكـــــلف بـــــاJـــــوارد اJــــائـــــيــــة

qنفعة العموميةJنجزة من أجل اJبالنسبة للهياكل ا
- بـــقـــرار من الـــوالي اخملـــتص إقـــلـــيــمـــيـــا بـــالــنـــســـبــة

للهياكل اJنجزة بغرض تلبية احلاجات اخلاصة.

9 :  :  يـــجب أن تـــشـــيـــر الـــقـــرارات اJـــتـــضـــمـــنـــة اJــاداJــادّة ة 
امـتـيـاز إقـامـة هـيـاكل حتـلـيـة مـيـاه الـبـحـر أو نـزع األمالح

أو اJعادن من اJياه اJاحلةq ال سيما إلى مايأتي :
qموقع ومحيط مقر تواجد الهياكل -

qياه الواجب إنتاجها واستعمالهاJحجم ا -
- مدة االمتيـاز.

تـبــلّغ الــقـرارات إلى صــاحب الـطــلب مـرفــقـة بــدفـتـر
الشروط اJوافق عليه قانونا.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام متعلقة بإقامة الهياكلأحكام متعلقة بإقامة الهياكل

6 : :  يــتـــعـــيـن عــلى صــاحب االمـتــيــاز الــشـروع اJـاداJـادّة ة 
في إجنـاز الـهــيــاكل مـوضـوع هـذا االمـتـيـاز في مـدة تـقدر
بـ ...... ابــتــداء من تــبــلـيـغ قـرار االمــتــيــازq وإال ¥ إعـذاره
للشروع في اإلجنازq حتت طائلة إلغاء االمتياز من طرف

السلطة اJانحة لالمتياز.

اJــــاداJــــادّة ة 7 : : يـــتــــعـــX عـــلى صــــاحب االمـــتـــيــــاز تـــطـــبـــيق
الــــتـــــدابـــــيـــــر الـــوقـــــائـــــيـــــة اJــــوصى بــــهــــا �ــــوجـب دراســـة

التأثير.

اJـاداJـادّة ة 8 : : يـتــعـX عـلى صــاحب االمـتــيـاز الـســهـر عـلى
احـتــرام الــتــنــظــيم اJــتـعــلق �ــســاحــات احلــمـايــة الــنــوعــيـة

للموارد اJائية.

اJـاداJـادّة ة 9 : : يـتـعـX عـلى صـاحب االمــتـيـاز الـقـيـامq قـبل
اسـتـغالل الـهـيـاكلq �ـراقـبـة اJطـابـقـة من  مـصـالح اإلدارة
اJكـلفة بـاJوارد اJائـية وهـذا باالتصـال مع مصالح اإلدارة
اJـــكــلـــفـــة عـــلى الـــتـــوالي : بـــتـــســيـــيـــر األمالك الـــعـــمـــومـــيــة

البحرية والسياحة والبيئة. 
وفي حـالة إثبـات عدم تطـابق الهـيــاكـلq يتـم إعـذار
صــاحـب االمــتــيــاز من طــرف الــســلــطــة اJــانــحــة االمــتــيــاز

بهدف إصالحها قبل بداية استغاللها.
تــكـون مـراقـبـة اJـطـابـقــة مـوضـوع مـحـضـر حـضـوري

مرفقا �لف جرد الهياكل اJنجزة.

10 : :  يــتـعـــX عــلــى صـــاحب االمــتــيــــاز طـــلب اJـاداJـادّة ة 
اJــوافـقـــة  اJـســبـقــة من الـســلــطــة اJــانـحـــة لالمـتــيـــاز ألي

تغييـر أو توسـيع في الهياكـل.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام خاصة بالهياكل اJنجزةأحكام خاصة بالهياكل اJنجزة

لغرض اJنفعة العموميةلغرض اJنفعة العمومية

اJــاداJــادّة ة 11 : : حتـــدد الـــشـــروط والــكـــيـــفـــيـــات الـــتـــقـــنـــيــة
واJــالـــيــة لــلــتــمــوين بـــاJــيــاه اJــنــتــجــة بـــواســطــة الــهــيــاكل
اJـنجزة لغرض اJنـفعة العمـومية �وجب اتفـاقية مبرمة
بــــX صــــاحب هــــذا االمــــتــــيــــاز وصــــاحـب امــــتــــيــــاز اخلــــدمـــة

العمومية للتزويد باJياه الصاحلـة للشـرب.

اJـاداJـادّة ة 12 : : يـتـعـX عـلـى صــاحب االمـتـيـاز الـتـأكـد من
أن اJياه اJمونـة تستجيب Jواصفات النوعية احملددة في
الـتـنــظـيم اJـعـمـول به وهـذا مـهـمـا كـانت خـصـائص نـوعـيـة

اJاء اخلـام.

اJلحـقاJلحـق

دفتــر الشــروط النموذجــي اJتعلــق بامتـياز استعمـالدفتــر الشــروط النموذجــي اJتعلــق بامتـياز استعمـال
اJـوارد اJائيـة بإقامة هياكل حتلية مياه البحر أو نزعاJـوارد اJائيـة بإقامة هياكل حتلية مياه البحر أو نزع

األمالح أو اJعادن من اJياه اJاحلةاألمالح أو اJعادن من اJياه اJاحلة

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : يـحـدد دفـتـر الـشــروط هـذا الـكـيـفـيـات
واإلجـراءات اJـتــعـلـقــة بـامـتــيـاز اسـتــعـمـال اJــوارد اJـائـيـة
بـــإقــامـــة هــيـــاكل حتـــلـــيــة مـــيـــاه الــبـــحـــر أو نــزع األمالح أو
اJــعــادن من اJــيــاه اJــاحلــة لــغــرض اJــنــفــعــة الــعــمــومــيــة أو

لتلبية احلاجات اخلاصة.

الفصل الفصل األولاألول
نطاق االمتيازنطاق االمتياز

اJـاداJـادّة ة 2 : : يـتـضـمن امتـيـاز إقـامة هـيـاكل حتـليـة مـياه
البحر أو نزع األمالح أو اJعادن من اJياه اJاحلة :

- بناء منشـآت القتطاع مياه الـبحر أو اJياه اJاحلة
qذات أصل سطحي أو جوفي

- بــنــاء واســـتــغالل وحـــدات إنــتـــــاج حتــلــيــــة اJــيــــاه
اJــــــاحلــــــــة أو اJـــــنــــــزوعــــــة األمـــالح أو اJـــــعــــــادنq اJــــــوجــــــهـــــة

qلالستهالك البشري أو إلى استعماالت أخـرى
- بـنـاء واسـتـغالل كـل اJـنـشـآت األخـرى الـتي تـسـمح

�عاجلة و/ أو صرف اJياه القذرة.
 يـــتـــضــمن امـــتـــيــاز إقـــامــة هـــيــاكـل مــنـــجــزة لـــغــرض
اJـنـفعـة العـمومـيـةq زيادة عـلى ذلك تمـوين اJـياه اJـنتـجة
لـصالح صاحب امـتيـاز اخلدمـة العمـوميـة للتـزويد بـاJياه

الصاحلة للشرب.

اJــاداJــادّة ة 3 :  :  تــقـع اJــنــشــآت اJــذكــورة في اJــادّة 2 أعاله
في إقـلـيم بـلديـة .............  وفـقا لـلـمخـطط اJـلحق بـدفـتر

الشـروط هذا بالتفصيل.

اJـاداJـادّة ة 4 : : يـخـول االمـتـيـاز لـصـاحـبه حق إنـتـاج اJـياه
بـحـجم متـوسط يـقدر بـ....... م3 / يـوميـا لـضـمـانq حسب

احلالة :
- الــــتــــزويــــد بـــــاJــــيــــاه الـــــصــــاحلــــة لــــلـــــشــــرب واJــــيــــاه

الصناعية في بلدية (بلديات) ....................
- سقي األراضي الواقعة في بلديـة ...................
- احلاجات اخلاصة احملددة فيما يأتي ..................

اJاداJادّة ة 5 : : حتدد مدة االمتياز بـ .......... سنوات.
يـنبـغي إيـداع طلب تـمـديد االمـتـياز سـنة (1) واحدة

قبل انقضائه.
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 221 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 رجب عــام رجب عــام
1432 اJـــــوافـق  اJـــــوافـق 12 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة q q2011 يـــــتـــــضـــــمنيـــــتـــــضـــــمن

.XهنيJبياد التكوين والتعليم اJتأسيس أوXهنيJبياد التكوين والتعليم اJتأسيس أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم

qXهنيJا
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 -3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 81-07 اJــــؤرخ في 24
شعـبـان عام 1401 اJـوافق 27 يـونـيـو سـنة 1981  واJـتـعلق

qتمّمJعدّل واJا qXبالتمه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-07 اJــــؤرخ في 16
صـفر عام 1429 اJوافق 23 فبـراير سـنة 2008  واJـتضمن
القـانون التـوجيـهي للـتكـوين والتـعليم اJـهنـيqX ال سـيما

qادة 5 منهJا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 82 - 298 اJــؤرّخ في 16
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1402 اJــــوافق 4 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1982
qؤسسة وتمويلهJهني في اJتعلق بتنظيم التكوين اJوا

- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســـوم رقم 82-299  اJــؤرخ في 16
ذي الـــقـــعـــدة  عـــام 1402 اJــــوافق 4 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 1982

qؤسسةJهني في اJتعلق بكيفيات إجازة التكوين اJوا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 90-235 اJؤرخ
في 6 مــــحــــرم عــــام 1411 اJــــوافق 28 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1990
واJــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

qهنيJتخصصة في التكوين اJالوطنية ا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-27 اJـؤرخ
في 15 رجب عـــــام 1422 اJـــــوافق 20  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 1992
واJتـضـمن القـانـون األساسي الـنـموذجي Jـراكـز التـكوين

qتمّمJعدّل واJا qXهني والتمهJا
- و�ــــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 233-2000
اJـؤرخ في 14 جــمــادى األولى عـام 1421 اJـوافق 14 غـشت
ســنــة 2000 الــذي يـحــدد قــواعــد تــنـظــيم مــصــالح الــتــكـوين

qهني في الوالية وعملهاJا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 01-419 اJؤرخ
في 5 شـــوال عـــام 1422 اJــوافق 20 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2001
الـذي يــحـدد شــروط إحـداث اJـؤســسـات اخلـاصــة لـلــتـكـوين

qهني وفتحها ومراقبتهاJا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-88 اJـؤرخ
في 30 ذي احلــجــة عــام 1423 اJــوافق 3  مــارس ســنــة 2003
واJــتـــضـــمن تــنـــظـــيم اإلدارة اJـــركــزيـــة لــوزارة الـــتـــكــوين

qXهنيJوالتعليم ا

اJــــاداJــــادّة ة 13 : : يـــتـــعــــX عـــلـى صـــاحب االمــــتـــيــــاز ضـــمـــان
صـيـانــة مـنــتـظـمــة وجتـديـد مــنـاسب لــلـتــجـهـيــزات بـغـرض

ضمان حسن سيرها.

اJـــــاداJـــــادّة ة 14 : : يــــتـــــعــــX عـــــلى صــــــاحب االمـــــتـــــيــــاز إعالم
الـــســــلـــــطــــة اJـــانـــحـــة لالمـــتـــيـــاز مـــســـبـــقـــا بــــكل تـــدخل في
الــصــيـانــة يــتــطـلب تــوقــيــفـا مــؤقــتـا لــســيـر هــيــاكل إنــتـاج

اJياه.

يــجـب أن يــحــدد هـــذا الــتــبـــلــيغ مـــدة انــقــطـــاع إنــتــاج
اJياه.

اJـاداJـادّة ة 15 : : يــحق لـصــاحب االمــتـيــازq أثــنــاء عــمـلــيـــة
االستــغاللq تـوقـيــف إنتـــاج اJـيــاه مـؤقـــتا عـنـد حــدوث
ظـواهــر تــؤدي إلى اضـطراب سـيـر الهـياكـلq ال سيـما في

حالة تلوث اJاء اخلام.

الفصل الفصل الرابعالرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اJـاداJـادّة ة 16 : : زيـادة عــلى اJــراقــبـات اJــنــصــوص عـلــيــهـا
qانحة لالمتيازJكن السلطـة ا� qعـمول بهJفي التشريع ا
وفي كل وقتq إجـراء اJـراقـبـات في اJـوقع لـلـتـأكد من أن
نشـاطات إنـتـاج اJيـاه منـفذة من  صـاحب االمـتيـازq طبـقا

ألحكام عقد االمتياز ودفتر الشروط هذا.

يــــتـــــعــــX عــــلى صــــاحـب االمــــتــــيــــاز تــــســــهــــيل إجنــــــاز
عــمــلـيــــات اJــراقـبــــة من األعــوان اJــؤهــلـــX قــانــونــا عـلى
اخلـــصـــوص لـــضـــمـــان  تـــســـهـــيل دخـــول هـــؤالء األعـــوان إلى

الهياكل .

اJاداJادّة ة 17 :  :  يـتعـX على صاحب االمـتيـاز مسك سجل
االســــتــــغالل فـي اJـــوقـعq تـــقــــيّــــد فـــيـه عـــلـى اخلـــصــــوصq كل
اJـعطـيـات اخلـاصـة باألحـجـام اJـنـتجـة وعـمـلـيات الـصـيـانة

اJنجزة.

اJــاداJــادّة ة 18 :  :  يـــعـــد صــاحـب االمـــتــيـــاز مـــســـؤوال عن كل
اخلـســائــر اJـســبـبــة لــلـغــيــر من جـراء االمــتـيــازq كــمـا يــلـزم
بـــاكــــتـــتـــاب كـل وثـــائق الــــتـــأمــــX اJـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في

التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

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

السلطة اJانحة لالمتياز            صاحب االمتياز
قرىء وصودق عليه 
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- تــشـــجــيع تـــبــادل اخلـــبــرات واJــمـــارســات اJــهـــنــيــة
احلـسـنة بـX اJـتـربـصـX والـتالمـيذ واJـتـمـهـنـX وتـطـوير

qروح اإلبداع والتجديد
Xـــبـــادرة والـــتــبـــادل واالتـــصـــال بــJحتـــفــيـــز روح ا -

qXهنيJمؤسسات التكوين والتعليم ا
- إعـــادة االعـــتـــبــار Jـــهن احلـــرف الـــتـــقــلـــيـــديــة واJـــهن

qاليدوية األخرى وتطويرها
- تـــطــويــر اJــهن اJــرتــبــطــة بـــاJــعــرفــة والــتــحــكم في

qالتكنولوجيات اجلديدة
- إنــشــاء خــزان حـقــيــقي لــلــيــد الــعــامــلــة اJــؤهـلــة من
خـالل تـثــمـX اJــعـارف واJــعـارف اJــكــتـســبـة وتــعـمــيم هـذه

qهنJا
-  تــقــيــيم الــكـفــاءات الــتــقــنـيــة واJــهــنــيـة اJــكــتــســبـة
XتـمـهـنJوالـتالمـيـذ وا  Xـهـارة لـلمـتـربـصJومـسـتويـات ا

qXهنيJوضمان ترقية وتطوير التكوين والتعليم ا
XــــتــــربــــصــــJانــــتــــقــــاء اخــــتــــراعــــات وابــــتــــكــــارات ا -
والـتالميذ واJتـمهنX قـصد إيداع شهـادات االختراع على

qعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعيةJمستوى ا
- تــــــطــــــويــــــر عالقــــــات الــــــشــــــراكــــــة بـــــX الــــــفــــــائــــــزين

واJتعاملX االقتصاديX العموميX واخلواص. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
كيفيات التنظيم والسيركيفيات التنظيم والسير

اJـاداJـادّة ة 4 : : تـنـظم األوJـبــيـاد من طـرف قـطـاع الـتـكـوين
.Xكل سنت XهنيJوالتعليم ا

5 : :  تــنــشــأ جلـنــة وطــنــيــة لــتــحــضــيــر وتــنـظــيم اJـاداJـادّة ة 
األوJـبيـاد وتـكلف بـتـنظـيم االقـصائـيـات احمللـيـة واجلهـوية

واJنافسات الوطنية.
حتــدد تــشــكــيــلــة وتــنـظــيـم وسـيــر الــلــجــنــة الــوطــنــيـة
لـتـحـضـيــر وتـنـظـيم األوJــبـيـاد بـقـرار مـن الـوزيـر اJـكـلف

.XهنيJبالتكوين والتعليم ا
اJـاداJـادّة ة 6 : : حتـدد الـشـعب والـفـروع والـتـخصـصـات في
الـتـكوين والـتـعلـيم اJـهنـيـX لـكل طبـعـة األوJبـيـاد طبـيـعة
األعـمال اJـنجـزة ومواضـيع االختـبارات وتـشكـيل اللـجان
على اJـستـوى احمللي واجلـهوي والـوطني �ـوجب قرار من

.XهنيJكلف بالتكوين والتعليم اJالوزير ا
اJـاداJـادّة ة 7 : : حتـدد طـبـيـعة اجلـوائـز واJـكـافـآت لـلـفـائزين
�ـــوجب قــرار من الـــوزيــر اJــكــلف بـــالــتــكــوين والـــتــعــلــيم

.XهنيJا
8 :  : يـعـX محـافظ لـكل طبـعـة األوJبـيـاد �وجب اJاداJادّة ة 

مقرر وزاري.

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-68 اJـؤرخ
في 20 ذي احلــجـة عـام 1425 اJـوافق 30  يـنـايــر سـنـة 2005
الـــذي يــــحـــدد الـــقــــانـــون األســـاسـي الـــنـــمــــوذجي لـــلــــمـــراكـــز
اJـتــخــصـصــة في الــتــكـويـن اJـهــني والــتــمـهــX لألشــخـاص

qجسديا XعوقJا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 08-293 اJؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 20 سـبـتمـبـر سـنة 2008
الـذي يحـدد الـقـانون األسـاسي الـنـموذجي Jـعـاهـد التـعـليم

qهنيJا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 09-345 اJؤرخ
في 3 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اJـوافق 22 أكـتـوبـر سـنـة 2009
الــــذي يـــحــــدد كــــيـــفــــيــــات إحــــداث شـــهــــادات تــــتـــوج دورات

qهني األوليJالتكوين ا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-99 اJـؤرخ
في 2 ربيع الثاني عام 1431 اJوافق 18 مارس سنة 2010
الذي يحـدد القـانون األسـاسي النمـوذجي Jعـاهد الـتكوين

qXهنيJوالتعليم ا
qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
الهدف واJهامالهدف واJهام

اJاداJادّة األولى : ة األولى : طبـقا ألحـكام اJادة 5 من الـقانون رقم
08-07 اJـؤرخ في 16 صــفــر عـام 1429 اJـوافق 23 فــبــرايـر

ســـــنــــة 2008 واJـــــذكــــور أعـالهq يــــهـــــدف هـــــذا اJــــرســـــوم إلى
.XهنيJبياد التكوين والتعليم اJتأسيس أو

اJــاداJــادّة ة 2 : : يـــقـــصـــد "بــأوJـــبـــيـــاد الـــتـــكـــوين والـــتـــعـــلـــيم
اJـــهـــنـــيــــX" إجـــراء مـــنـــافـــســــات حـــول مـــهـــارات وكـــفـــاءات
XهنيJمتربصي  وتالميذ ومـتمهني التكوين والتعليم ا
في اJـهن التابعـة خملتلف الشـعب والفروع والتـخصصات
في الــتــكـوين والــتــعــلـيـم اJـهــنــيــX الـتي تــشــمل مــخــتـلف
ميـادين النشـاطات االقتـصادية واالجـتماعـيةq وتدعى في

صلب النص "األوJبياد".

اJاداJادّة ة 3 :  :  تهدف األوJبيادq ال سيّما إلى :
- وضع اJــــتـــربـــصــــX والـــتالمـــيــــذ واJـــتـــمــــهـــنـــX في
مــــنـــافـــســــة قـــصـــد تــــقـــديـــر نــــوعـــيـــة الــــتـــكـــويـن والـــتـــعــــلـــيم

 qتوفرينJا
- تــثــمــX الــتــكــوين اJــضــمــون من قــبـل اJــؤســسـات
الـــعــمـــومــيـــة لـــلــتـــكــوين والـــتـــعــلـــيم اJـــهــنـــيــX والـــهــيـــئــات

qاالقتصادية العمومية واخلاصة
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XـــــتـــــعــــــامـــــلـــــJـــــدفــــــوعـــــة مـن قـــــبـل اJالــــــفـــــواتــــــيـــــر ا -
االقــتــصــاديـX الــعــمــومــيــX واخلــواص بــعــنــوان الــتـمــويل

والدعم واJرتبطة بنفقات التنظيم.
اJاداJادّة ة 11 : : يرسل الوزير اJـكلف بالتكوين والتعليم
اJـهـنـيـX عـنـد اخـتـتــام األوJـبـيـاد تـقـريـرا مـعـنـويـا ومـالـيـا

إلى الوزير األول والوزير اJكلف باJالية.
اJـــــاداJـــــادّة ة 12 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 10 رجب عــام 1432 اJــوافـق 12

يونيو سنة 2011.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

9 : : حتــدد كــيــفــيــات تــمــويل األوJــبــيــاد �ــوجب اJـاداJـادّة ة 
قـرار مــشـتـرك بــX الـوزيـر اJــكـلف بــالـتـكــوين والـتــعـلـيم

اJهنيX والوزير اJكلف باJالية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 10 : :  �ـــــــكـن أن تــــــســـــتــــــمـــــد اJــــــوارد اJـــــالــــــيـــــة
لألوJبياد من :

qإعانات الدولة -
- اJسـاعـدات اJقـدمـة من قبل الـهـيئـات االقـتصـادية

qالعمومية واخلاصة

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 12 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة q2011 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
رئيس دائرة رأس الوادي بوالية برج بوعريريج.رئيس دائرة رأس الوادي بوالية برج بوعريريج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 12 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
مــحـمـد عـبـد اJــولىq بـصـفـته رئــيـسـا لـدائـرة رأس الـوادي

بوالية برج بوعريريجq إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 12 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة q2011 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
اJــديــر الـــعــاماJــديــر الـــعــامّ لــلــديــوان الـــوطــني اJــهــنـي لــلــحــلــيب لــلــديــوان الـــوطــني اJــهــنـي لــلــحــلــيب

ومشتـقاتــه.ومشتـقاتــه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 12 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
حـــافظ جــلـــوليq بــصـــفــته مــديـــرا عــامـــا لــلــديـــوان الــوطــني

اJهني للحليب ومشتقاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 12 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة q2011 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

باJفتشية العامباJفتشية العامّـة للعمـل.ـة للعمـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمـادى الثانية
عـــــام 1432 اJـــــوافق 12 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2011 تــــــنـــــهـى مـــــهـــــام
qـــفــتــشــيــة الــعـــامّــة لــلــعــملJالــسّــيــدين اآلتـي اســمــاهــمــا بــا

لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
- رابــــح مـــــخــــــــــازنـيq بـــــصــــــفـــــتـــه نــــــــائب مــــــديـــــــر

qناهجJللتقييس وا
- محمود بن سعيدq بصفته رئيس دراسات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1432
اJـوافق اJـوافق 22 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة q2011 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مــكــلمــكــلّــفــة بـــالــدــفــة بـــالــدّراســات والــتراســات والــتّــلــخــيص بــوزارة الــعــمـلــلــخــيص بــوزارة الــعــمـل

والضمان االجتماعي - سابقا.والضمان االجتماعي - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1432 اJوافق 22 مايـو سـنة 2011 تنـهى مـهام
الــسّـيــدة خــديــجــة بـقــادةq زوجــة كــشــيـدq بــصــفــتــهـا مــكــلّــفـة
بــــالــــدّراســــات والــــتّـــلــــخــــيص بــــوزارة الــــعــــمل والــــضــــمـــان

االجتماعي - سابقاq إلحالتها على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 12 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة q2011 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مدير اJركز الـوطني للبحث والتنمية في الصمدير اJركز الـوطني للبحث والتنمية في الصّيديد

البحري وتربية اJائيات.البحري وتربية اJائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 12 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
مـحــمـد غـزاليq بـصــفـته مـديـرا لــلـمـركـز الـوطــني لـلـبـحث
qـــائـــيــاتJوالـــتــنـــمـــيـــة في الـــصّـــيـــد الـــبـــحـــري وتــــربـــيــــة ا

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 10  رجب عام   رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 12
يــونــيــو ســنـة يــونــيــو ســنـة q2011 يــتــضـمq يــتــضـمّن تــعــيـX نــائــبـة مــديـرن تــعــيـX نــائــبـة مــديـر

بوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 12 يونـيو سـنة 2011 تـعيّن الـسّيـدة نـسيـمة

زهــوانq نــائـــبــة مــديــر لــلـــمــعــطــيــات اإلحـــصــائــيــة بــوزارة
التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
XــعـــيــXيـــتــضـــمّن الـــتن الـــتّــعـــيــ qيـــتــضـــم q2011 12 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة اJــوافق اJــوافق 

بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمـادى الثانية
عــام 1432 اJــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّـــيــدان
اآلتي اســمـــاهــمــا بــوزارة الــعــمـل والــتــشــغـــيل والــضــمــان

االجتماعي :
qمدير دراسات qمحمود بن سعيد -

- رابح مـخـازنـيq مـديـر ضـبط الــتـشـغـيـل بـاJـديـريـة
العامّـة للتشغيل واإلدماج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومـان رئـاسيمـرسومـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 9  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1432 اJــــوافق  اJــــوافق 12 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــة q2011 يــــتــــضــــمq يــــتــــضــــمّــــنـــانــــنـــان

التالتّعيX بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.عيX بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمـادى الثانية
عــام 1432 اJــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّـــيــدان

اآلتي اسماهما بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار :
- مـحــمـد نــصــر الـدين حــاج عـلـيq مـديــرا لـدى مــديـر
الــدّراســات اJــكـلّـف بــاالسـتــثــمــارات اJــبــاشــرة األجــنــبــيـة

qشـاريـع الكبــرىJوا
- عـبــد الــعــزيـز هــطــاكq رئـيـس دراسـات لــدى مــديـر

الدّراسات اJكلّف بالتسهيل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 12 مـايـو سـنـة 2011 تـعـيّن اآلنـسـة لـيلى
حــدادq رئــيــســة لــلـدّرســات لــدى مــديــر الــدّراســات اJــكــلّف
بـاالســتــثـمــارات اJـبــاشــرة األجـنــبــيـة واJــشـاريـع الـكــبـرى

بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 12 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة q2011 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مـدير الصمـدير الصّـيد البحـري واJوارد الصـيد البحـري واJوارد الصّـيدية في واليةـيدية في والية

بشــار.بشــار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 12 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
مـــحـــمـــد بن مـــوسىq بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا لـــلـــصّـــيـــد الـــبـــحــري
واJوارد الصّيدية في والية بشارq إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 12 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة q2011 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مــديـر الــغـرفـة الــوالئـيــة لـلـصمــديـر الــغـرفـة الــوالئـيــة لـلـصّــيـد الــبـحـري وتــربـيـةــيـد الــبـحـري وتــربـيـة

اJائيات بتلمسان.اJائيات بتلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 12 مـايـو سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد
خــــالـــد فـــلــيـــتيq بـــصــفـــتــه مــديـــــرا لــلـــغـــرفـــــة الـــوالئـــــيــة
qـــائـــيـــــات بـــتـــلـــمـــســـــانJلـــلـــصّــــيـــد الـــبـــحـــــري وتـــربـــــيـــة ا

لتكليفــه بوظيفــة أخــرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJوافق اJوافق 12 مايـو سنة  مايـو سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن تعيX مكلن تعيX مكلّف

بالدبالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوزارة الطاقة واJناجم.لخيص بوزارة الطاقة واJناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 12 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد يوسف
أوراديq مــــكـــــلّــــفــــا بــــالــــدّراســـــات والـــتّـــــلــــخــــيـص بـــــوزارة

الطـاقــة واJنـاجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 12 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2011 يـتضـمq يـتضـمّن تـعيـX نائبن تـعيـX نائب

مدير بوزارة الطاقة واJناجم.مدير بوزارة الطاقة واJناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 12 مايـو سنة 2011 يعيّـن السّيـد عيسى
قـــورطـعq نـــائب مــــديـــر لـــلـــوثــــائق واألرشـــيف بــــاJـــديـــريـــة

العامّـة لإلدارة واإلعالم بوزارة الطاقة واJنـاجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
12 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2011 يـتضـمq يـتضـمّن تعـيX نـائبةن تعـيX نـائبة اJوافق اJوافق 

مدير بوزارة اJوارد اJائية.مدير بوزارة اJوارد اJائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 12 مايـو سـنة 2011 تعـيّن السّـيدة زينه

أوصديقq نائبة مدير للتمويل بوزارة اJوارد اJائية.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9  جــمــادى الـثــانــيــة عـام   جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1432
اJـوافق اJـوافق 12 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2011 يـتضـمq يـتضـمّن تـعيـX مـديرن تـعيـX مـدير
اJـركــــز الــوطـني لـلــبـحث والـتــنـمـــيــة في الـصاJـركــــز الــوطـني لـلــبـحث والـتــنـمـــيــة في الـصّــيـدــيـد

البحـري وتربية اJائيات.البحـري وتربية اJائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمـادى الثانية
عـام 1432 اJـوافق 12 مـايــو سـنـة 2011 يـعـيّـن الـسّـيـد خـالـد
فـلـيـتـيq مـديـــرا لـلــمـركـــز الـــوطــنـي لـلـبـحث والــتـنـمـــيـة

فـي الصّيد البحري وتربية اJائيات.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432
اJوافق اJوافق 12 مايو سنة  مايو سنة q2011 يتضمq يتضمّن تعيX مفتشن تعيX مفتش

بوزارة الصبوزارة الصّيد البحري واJوارد الصيد البحري واJوارد الصّيدية.يدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمـادى الثانية
عام 1432 اJوافق 12 مايـو سنة 2011 يـعيّن الـسّيـد محـمد
غــــزاليq مـــــفــــتــــشــــا بـــــوزارة الــــصّــــيــــد الـــــبــــحــــري واJــــوارد

الصّـيـديــة.

وزارة الفالحة والتوزارة الفالحة والتّنمية الرنمية الرّيفييفيّة
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 6 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1432  اJوافق اJوافق 9 مايـو سنة  مايـو سنة q2011 يحـدq يحـدّد عدد اJناصبد عدد اJناصب

الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اJـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اJـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلــجــاب بـــعــنــوان اJـــصــالح اخلــارجـــيــة لــلـــمــديــريــةواحلــجــاب بـــعــنــوان اJـــصــالح اخلــارجـــيــة لــلـــمــديــريــة

العامة للغابات.العامة للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةJووزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــــيــــفــــيـــــات مـــنـح الـــــزيــــادة االســــتـــــداللـــيـــة
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اJؤرخ
في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1410 اJـوافق أول يـنـايـر  سـنة
1990 الــــذي يـــحــــــدّد صالحــــــيــــات وزيـــر الــــفالحــــةq اJــــعـــدّل

qتمّمJوا

- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اJـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةJ1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اJــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اJــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اJــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـJــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اJوا

qادة 38 منهJال سيما ا qوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي  اJـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سنة 2002  واJتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اJــشـتــرك اJـؤرّخ في
24 ربـــيع األول عـــام 1418 اJــــوافق 29 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1997

qتضمن تنظيم احملافظة الوالئية للغاباتJوا
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJادة األولى :اJادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اJادة 38 من اJـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 05 اJــؤرخ في 11 مــحــرّم عــام 1429
اJـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008  واJـذكـور أعالهq يــحـدد عـدد
اJـنـاصب الــعـلـيـا ذات الـطــابع الـوظـيـفي بــعـنـوان اJـصـالح
اخلــارجـيــة لـلــمــديـريــة الـعــامــة لـلــغــابـــاتq طـــبـقــا لـلــجـدول

اآلتي :

العددالعدد اJناصب العليااJناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

مسؤول اJصلحة الداخلية

48

48

48

48
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : يــــوافـق عــــلى دفــــتــــر الــــشــــروط الــــذي
يحـدّد كـيفـيـات منـح حق االمتـيـاز على األراضي الـفالحـية
الــــتــــابــــعـــة لـألمالك اخلــــاصــــة لـــلــــدولــــة لـــصــــالـح الـــهــــيــــئـــات
العموميـةq اJلحق بهذا القرار واJنصوص عليه في اJادّة
7 من اJــرســوم الـتّــنــفــيـذيّ رقم 11-06 اJـؤرّخ في 5 صـفـر

عام 1432 اJوافق 10 يناير سنة 2011 واJذكور أعاله.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 24 ربـيع األوّل عـام 1432 اJـوافق
29 مارس سنة 2011.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
ــــــــــــــــــــــــــ

اJلحقاJلحق

دفتر دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح حق االمتيازالشروط الذي يحدد كيفيات منح حق االمتياز
على األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصةعلى األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة

للدولة لصالح الهيئات العموميةللدولة لصالح الهيئات العمومية

اJاداJادّة األولى : الهدف :ة األولى : الهدف :

طـبقـا لـلـمـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 11-06 اJـؤرّخ في 5
صــفـر عـام 1432 اJـوافق 10 يـنـايــر سـنـة 2011 الــذي يـحـدّد
كــيـــفــيــات اســتــغالل األراضـي الــفالحــيــة الـــتــابــعــة لألمالك
اخلـــــاصــــة لــــلــــدولــــة اخملـــــصــــصــــة أو اJــــلــــحــــقـــــة بــــالــــهــــيــــئــــات
qيــهـــدف دفــتـــر الــشـــروط هــذا qــؤسـســات الـعــمـومــيـةJوا
إلـى حتــديــد كــيــفـــيــات مــنح حـق االمـــتــيــــاز عــلى األراضي
الـــفالحـــــيـــة الـــتــابـــعـــة لألمـالك اخلــاصـــة لـــلـــدولــــةq لــصــــالح

الهيئات العمومـية.

: Xبـ

الهيئة اJسماة .................................................

.............. qثلة من طرف مديرها : االسم واللقبª

عنوان الشركة : ..............................................

qمن جهـةqمن جهـة

والديوان الوطني لألراضي الفالحية ªثال بـ :

مدير الديوان الوطني لألراضي الفالحية لوالية :.....

qمن جهة أخرىqمن جهة أخرى

اJاداJادّة ة 2 :  يحدد عدد اJنـاصب العليا اJنـصوص عليها
في اجلدول أعاله �نصب واحـد على مستـوى كل محافظة

والئية للغابات.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 6 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1432
اJوافق 9 مايو سنة 2011.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 24  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432 اJـــــوافق  اJـــــوافق 29
مــارس ســنــة مــارس ســنــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّـن اJــوافــقــة عـــلى دفــتــرـن اJــوافــقــة عـــلى دفــتــر
الـشــروط الـذي يــحـدالـشــروط الـذي يــحـدّد كــيـفــيـات مــنح حق االمــتـيـازد كــيـفــيـات مــنح حق االمــتـيـاز
عــلى األراضي الــفالحــيــة الــتــابــعـة لـألمالك اخلــاصـةعــلى األراضي الــفالحــيــة الــتــابــعـة لـألمالك اخلــاصـة

للدولة لصالح الهيئات العمومية.للدولة لصالح الهيئات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-16 اJــــؤرّخ في أوّل
شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واJــتـضـمّن

qالتوجـيه الفالحي
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 10-03 اJـــــؤرّخ في 5
رمــــضــــان عــــام 1431 اJــــوافق 15 غــــشت ســــنــــة 2010 الــــذي
يـــحـــدّد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــغالل األراضي الـــفـالحـــيــة

qالتابعة لألمالك اخلاصة للدولة
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-87 اJـؤرّخ
في 6 شــــوّال عــــام 1416 اJــــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1996
qــتـضــمّن إنـشــاء الــديـوان الــوطـني لـألراضي الـفالحــيـةJوا

qتمّـمJعدّل واJا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-06 اJـؤرّخ
في 5 صــفــر عـام 1432 اJـوافق 10 يــنــايــر ســنـة 2011 الـذي
يــحـــدّد كـــيـــفــيـــات اســـتـــغالل األراضي الـــفالحـــيـــة الــتـــابـــعــة
لألمالك اخلــاصـة لـلــدولـة اخملـصــصـة أو اJـلـحــقـة بـالــهـيـئـات

qادّة 7 منـهJال سيّما ا qؤسسات العموميةJوا

عن  وزير اJاليةعن  وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن  وزير عن  وزير الفالحة والتنميةالفالحة والتنمية
الريفيةالريفية

األمX العاماألمX العام
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
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qعدم البناء على األراضي دون رخصة البناء -
qالقيام بدفع إتاوة األمالك الوطنية في آجالها -

qالتبليغ عن اتفاقيات الشـراكــة -
- احـــتـــرام األهــــداف اJـــقـــررة في عـــقـــود الـــنـــجـــاعـــــة
عــــنـــدمـــا تـــكـــون األراضـي واألمالك الـــســــطـــحـــيـــة مـــوضـــوع

استغالل مباشر من طرف الهيئة صاحبة االمتياز.

5 : رقـــــــــابــــــــــــــة الـــــــديـــــــــــــوان الـــــــــــوطـــــــــــني : رقـــــــــابــــــــــــــة الـــــــديـــــــــــــوان الـــــــــــوطـــــــــــني اJــــــاداJــــــادّة ة 
لألراضي الفالحــية :لألراضي الفالحــية :

دون اإلخالل باJـراقـبـــات األخــــــرى اJـمـارســــة في
إطــــار الـتــشــريــــع والــتـنـظـــــيم اJـعــمــــول بـهــمــــاq �ـكن
الـديـوان الـوطـني لـألراضي الـفالحـــيـة أن �ـارسq في كل
وقتq الــرقــابـة حــول ظــروف اســتــغالل األراضي واألمالك
الـسـطـحـيـة والـتـأكــــد من مـطـابـقـــة الـنـشـاطــات مـع بـنـود

دفتر الشروط هذا.

تـلتـزم الـهيـئـة صاحـبـة حق االمتـيـازq أثنـاء عـملـيات
الـرقـابةq بـأن تـقدم مـسـاعدتـهـا ألعوان الـرقابـة وأن تـسهل
لـهم الـدخـول إلى اJـستـثـمـرة وتزودهـم بكــل اJـعـلـــومــات

و/ أو الوثائق اJطلوبة.

اJــــــاداJــــــادّة ة 6 : الــــــعـــــــقــــــوبـــــــات اJــــــتـــــــرتــــــبـــــــة عــــــلـى اإلخالل : الــــــعـــــــقــــــوبـــــــات اJــــــتـــــــرتــــــبـــــــة عــــــلـى اإلخالل
بااللتزامات :بااللتزامات :

يــــعــــذر الــــديــــوان الـــوطــــنـي لألراضي الــــفالحــــيــــة كـل
صــاحب امـتـيــاز أخـل بـالــتـزامـاته لـالمـتـثــال لـبـنــود دفـتـر

الشــروط هـذا.

وعــنـــد انــقـــضـــاء األجل احملــدد فـي اإلعــذار وفي حـــالــة
عـــدم امـــتـــثـــال صــــاحب االمـــتـــيــــازq يــوجـــه لــهـــــذا األخـــيــر
qإعذار ثان. وعنـد انقضاء األجل احملـدد في اإلعذار الثاني
qوعــنـــد إصـــرار صـــاحب االمــتــيــــاز عــلى عــــدم االمــتــثــــال
تــقــوم إدارة أمـالك الــدولــةq بــطــلب مـن الــديــوان الــوطــني

لألراضي الفالحية بفسخ عقد االمتياز إداريا.

ويـــتـــرتب عــــلى هـــذا الـــفـــسخq إلـــغـــاء عـــقـــد االمـــتـــيـــاز
وأيلولة جميع األمالك اJمنوحة إلى الدولة.

وفـي كل احلــاالتq ودون اJــســاس بــبــاقي الــعــقــوبـات
qـعمـول بـهـماJـنـصوص عـلـيـها فـي التـشـريع والـتنـظـيم اJا
يـحق لــلـدولــة طـلب إصالح األضــــرار احملـتـمــلـــة اJـتــرتـبـــة

على اإلخالل بااللتزامات اJذكورة أعاله.

اJاداJادّة ة 7 : التنازل عن حق االمتياز - حق الشفعة : : التنازل عن حق االمتياز - حق الشفعة :

�ــنع كل تــنـازل عـن حق االمـتــيـاز مـن شـأنه تــغـيــيـر
قوام األمالك اJمنوحة.

اJاداJادّة ة 2 : قوام األمالك اJمنوحة في االمتياز : : قوام األمالك اJمنوحة في االمتياز :
تـقع األمالك اJمنـوحة في االمـتياز في بـلدية ........

والية ...................... وتضم :
- مسـاحــة الـوعـــاء اJمـنـوح في االمتـيــاز : ..........
هـ ...... أ ...... س (طـبـقـا خملـطط الـتـحـديـد وتـعـيـX احلـدود
ومــــســـــتـــــخــــرج مـــــخــــطـط مــــسـح األراضي اJــــرفـق بــــدفـــــتــــر

q(الشـروط هذا
- قـــوام األمالك الــســـطــحـــيـــة (طــبـــقــا لـــلــجـــرد اJــرفق

بدفتر الشروط هذا).

اJاداJادّة ة 3 : حقوق صاحب االمتياز : : حقوق صاحب االمتياز :
لصاحب االمتياز احلق في :

- اســتــغالل األرض واألمالك الــســطــحــيــة اJــوضــوعـة
qسندة إليهJهام والبرامج اJحتت تصرفه في إطار ا

- مـباشـرة كل تـهيـئـة أو بنـاء يعـد ضـروريا من أجل
qاالستغالل األحسن لألراضي

- إبــــــرام أي عـــــــقــــــد شــــــراكـــــــة في إطـــــــار الــــــتـــــــشــــــريع
والـتــنـظـــــيم اJـعـمــــول بـهــمـا وكـــذا اإلجــــراءات اJـقــــررة
من طـــرف الـــوزيـــر اJـــكـــلّـف بـــالـــفالحــــة من أجــل تـــنـــفـــيـــذ

الـبرامج اJقــررة.

اJاداJادّة ة 4 : التزامات  : التزامات صاحب صاحب االمتياز :االمتياز :
يتعهد صاحب االمتياز �ا يأتي :

- الــعــمــــــل عــــلى إثــمــــــــار األراضـي اJــمــنــوحــــــــة
qفي االمتيـــاز

qاالستغالل األمثل لألراضي واألمالك السطحية -
- عـــدم اســـتــعـــمـــال مــبـــاني اJـــســـتـــثــمـــرة إالّ من أجل
أهـــداف ذات صــلـــــة بـالـنــشـاطـات الــفالحــــيـة واJــسـجـلـــة

qقررةJهام والبرامج اJفي إطار ا
- عـدم التـنازلq كـليـا أو جـزئيـاq عن احلقـوق اJنـشأة
�وجب دفتـر الشـروط هذا أو أن يخـلفه الـغير بـاستـثناء

qحـاالت الشـراكــة
- عدم تـأجيـر األمالك موضـوع االمتيـاز وتأجــيرهــا

qمن البـاطــن
- احــتــرام شــروط االســتــغالل واإلنــتــاج والــتــســويق

qقررةJاحملددة في البرامج ا
qتطبيق إجراءات الشـراكــة -

- عــدم تــرك األراضي اJـــمــنــوحــة فـي االمــتــيــاز دون
qدة سنة دون عذر مقبولJ استغالل

- عــدم حتـويل الــطـابع الــفالحي لألراضي أو األمالك
qمنوحة في االمتيازJالسطحية ا
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- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اJؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اJــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحّدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-108 اJؤرخ
في أول ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اJــوافق 6 مـــارس ســـنــة
2011 الــذي يـــحــدد الــســعــر األقــصى عــنــد االســتــهالك وكــذا

هــوامش الـربح الـقــصـوى عـنــد اإلنـتـاج واالسـتــيـراد وعـنـد
الــتــــوزيـع بـــاجلـــمــلـــة والــتـــجـــزئــة Jـــادتي الـــزيت الـــغــذائي
اJـــكــــرر الــــعـــادي والـــســـكــــر األبــيضq ال ســـيــمــا اJــادة 18

qمنه

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولىاJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 18 من اJـرسوم
الـتـنـفـيـذي رقم 11-108 اJـؤرخ في أول ربـيع الـثـاني عـام
1432 اJـوافق 6 مـارس سـنة  2011 واJـذكـور أعالهq يـهـدف

هـذا الـقـرار إلى حتـديـد كــيـفـيـات تـنـظـيم  و سـيـر الـلـجـنـة
الــوزاريـــة اJــشــتــركــة اJـــكــلــفــة بـــدراســة وتــقــيـــيم طــلــبــات

التعويضq التي تدعى في صلب النصq "اللجنة". 

اJـــــادة اJـــــادة 2 : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اJـــــادة 18 مـن اJــــــرســـــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 11-108 اJـؤرخ في أول ربـيع الـثـاني عـام
1432 اJـوافق 6 مـارس سـنة 2011 واJـذكـور أعالهq تـتـكون

qثلهª كـلف بالتجارة أوJاللجنة التي يـترأسها الوزير ا
من ªثلي الوزارات اJكلفة :

- بـــالـــتـــجـــارة (اJـــديــريـــة الـــعـــامـــة لـــضــبـط وتـــنــظـــيم
األنــشــطــةq اJــديـريــة الــعــامـة لــلــرقــابـة االقــتــصــاديــة وقـمع
الــغشq اJــديــريــة الــعــامــة لــلــتــجــارة اخلــارجــيــة و مــديــريـة

q(الية والوسائل العامةJا

- بـاJــالــيــة ( اJـديــريــة الـعــامــة لــلـضــرائبq اJــديــريـة
q(ديرية العامة للجماركJالعامة للميزانية وا

- بالنقل ( مديرية البحرية التجارية واJوانئ ). 

3 : جتـتــمـع الـلــجــنــة في مــقــر وزارة الــتــجـارة اJـادة اJـادة 
بدعـوة من رئـيسـهاq مـرة في الـشهـر وكلّـمـا اقتـضى األمر

ذلكq لدراسة طلبات التعويض.

اJادة اJادة 4 : تكلف اللجنة �ا يأتي :

qدراسة طلبات التعويض -

- تقييم مبالغ التعويض.

عنـد زوال وجود الـشخص اJـعـنوي صـاحب االمتـياز
ألي ســــبب كــــانq تـــــؤول األمالك مــــوضــــوع االمـــــتــــيــــاز إلى
qــــذكــــورةJوفي حــــالـــــة الــــبـــــيع اإلبـــــادي لألمـالك ا qالــــدولـــــة
qارس الـديوان الـوطني لألراضي الـفالحيـة حق الشـفعة�

طبقا للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 8 : مدة االمتياز وسريان مفعوله وجتديده : : مدة االمتياز وسريان مفعوله وجتديده :

�نح االمتياز Jدة ............................................

يبـدأ سريان االمـتياز مـن تاريخ نشـر عقد االمـتياز
في احملافظـة العقاريـة.

اJاداJادّة ة 9 : الشروط اJالية لالمتياز : : الشروط اJالية لالمتياز :

�ــــنح االمــــتـــيــــاز مـــقـــــابـل دفع إتــــاوة ســـنــــويـــة حتـــدد
�وجب قـانون اJاليـة.

تـدفع اإلتاوة سـنويـا ومسـبقـا إلى صنـدوق مفـتشـية
أمالك الدولة اخملتصة إقليميا.

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

¥ االطالع واJوافقة عليه

اJدير الوالئي للديوان
الوطني لألراضي الفالحية

اJمثل الشرعي للهيئة
صاحبة االمتياز

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 12 جـمــادى الـثـانــيـة عـام جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 15
مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة q2011 يـــحــدد كــيــفـــيــات تــنــظـــيم  وســيــرq يـــحــدد كــيــفـــيــات تــنــظـــيم  وســيــر
اللـجنة الوزاريـة اJشتـركة اJكلـفة بدراسـة و تقييماللـجنة الوزاريـة اJشتـركة اJكلـفة بدراسـة و تقييم
طـــلـــبـــات تـــعـــويض أســـعـــار الـــزيت الـــغـــذائـي اJـــكــررطـــلـــبـــات تـــعـــويض أســـعـــار الـــزيت الـــغـــذائـي اJـــكــرر

العادي والسكر األبيض.العادي والسكر األبيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ 

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرئــاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 97-290 اJؤرخ
في 22 ربـيع األول عام 1418 اJوافق 27 يولـيو سـنة 1997
واJــتــضــمـن تــأسـيـس جلــان الــتــنــســيق و الــفــرق اخملــتــلــطـة
لـلـرقــابـة بــيـن مـصــالـح وزارة اJــالـيـة و وزارة الـتـجارة

qوتنظيمها



17 رجب عام  رجب عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1834
19 يونيو سنة يونيو سنة 2011 م م

qــادة 7 : فـي حــالــة عــدم مـــطــابــقــة طــلـب الــتــعــويضJــادة اJا
يبلغ قرار الرفض اJعلل من اللجنة إلى اJتعامل اJعني.

qـــعـــني طـــلـب إعــادة دراســـة طـــلـــبهJـــتـــعـــامل اJـــكن ا�
بشرط تقد£ عناصر تقييم جديدة. 

اJــادة اJــادة 8 : فـي حــالـــة قـــبـــول طـــلب الـــتـــعـــويضq تـــقــوم
الـلجـنـةq في أجل أقـصـاه ثالثون (30) يـومـاq بالـتـحقق من
أســـعـــار وكــــمـــيـــات اJـــواد األولـــيــــة اJـــعـــنـــيـــة بــــالـــتـــعـــويض
باJـقـارنة مع تـلك اJـتواجـدة في اخملـازن و اJصـادق عـليـها
من طرف فـرق الرقـابة اخملـتلطـة (الضـرائب - اجلمارك -
الـتـجـارة) اخملـتـصــة إقـلـيـمـيـا و هــذا بـغـرض حتـديـد الـفـرق
بـX األسـعـار اJــتـوسـطـة اJـرجــحـة لـلـمــواد األولـيـة اخملـزنـة
وسعر اJـواد األولية الـتي لم تتـجاوز اJنـتجـات النهـائية
اJـصــنــعــة مـنــهــاq الـســعــر اJــسـقف احملــدد �ــوجب اJــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 11-108 اJـؤرخ في أول ربـيع الـثـاني عـام

1432 اJوافق 6 مارس سنة 2011 واJذكور أعاله.

�ــكن تـــمــديــد األجل اJــذكــور أعالهq عـــنــدمــا تــتــطــلب
دراسة اJلف خبرة و/أو في حاالت أخرى مبررة قانونا.

9 : تــتم دراســة الــتــعــويـضــات شــهــريــا. يــحـدد  اJـادة اJـادة 
مـبـلغ الـتـعــويض الـذي سـيـمــنح لـكل مـتـعــامل تـتـوفـر فـيه
الـــشــروطq عـــلى أســاس اJـــنــتـــجــات الـــتي ¥ّ بـــيــعـــهــا خالل

الشهر أو األشهر السابقة.

عـــنــدمـــا يــحـــدد مــبـــلغ الـــتــعـــويضq يـــتم إعــداد مـــقــرر
التعويض و إبالغه للمتعامل اJعني.

اJـادة اJـادة 10 : يـتـم في نـهـايـة كـل اجـتـمـاع لــلـجـنـةq إعـداد
محـضر بـنـسخـتqX تـدون فيه نـتـائج أعمـالهـا و يوقع من

طرف أعضاء اللجنة. 

يــــرسل احملــــضـــر اJــــلــــحق إلــــيه اJــــقـــرر أو اJــــقـــررات
اJذكورة في الفـقرة أعالهq إلى مديرية اJـالية و الوسائل
العامـة لوزارة الـتجـارةq لاللتزام و األمـر بصـرف النـفقة

اJتعلقة بالتعويض.  

اJـادة اJـادة 11 : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432
اJوافق 15 مايو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

اJــادة اJــادة 5 : يـــحــرر طـــلب الــتـــعــويـض حــسب الـــنــمــوذج
اJـلـحـق بـهـذا الـقـرار والـذي يـرسـل إلى رئـيس الـلـجـنـة أو
يـودع مــقـابـل وصل اسـتالمq لــدى اJـديــريـة الــعـامـة لــضـبط

النشاطات و تنظيمها لوزارة التجارة. 

اJـــــادة اJـــــادة 6 : يـــــحــــــرّر طــــــلب الــــــتــــــعـــــويـض اJــــــســـــتــــــوفي
اJـعلومات كمـا ينبغي من طـرف اJتعاملـX و يؤشر عليه
من قـبل فـرقـة الـرقابـة اخملـتـلـطة (الـضـرائب - اجلـمارك -
الــتـجـارة) اخملـتـصــة إقـلـيـمـيـاq فـي أجل أقـصـاه عـشـرة (10)
أيام ابتداء من تـاريخ إيداع طلب التعويض على مستوى

اJديرية الوالئية للتجارة.    
يــرفق طــلـب الــتـعــويـضq طــبــقــا ألحــكــام اJـادة 16 من
اJـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 11-108 اJـــؤرخ في أول ربـــيع
الــثــاني عــام 1432 اJــوافق 6 مــارس ســنــة 2011 واJــذكــور

أعالهq بالوثائق الثبوتية اآلتية :
- فـــواتــيــر شــراء زيـت الــصــويــا اخلـــام و/أو الــســكــر

qباالرتفاع XعنيJاألحمر ا
- فـــواتــيــر شــراء زيـت الــصــويــا اخلـــام و/أو الــســكــر
األحــمـــر الــتي لـم تــتــجـــاوز أســعــار اJـــنــتــجـــات الــنــهـــائــيــة

qسقفةJصنّعة منهما األسعار اJا
- تــــركــــيــــبــــة األســــعــــارq الــــتي يــــتم إعــــدادهــــا طــــبــــقــــا
للـنموذج اJـلحـق باJـرسوم التـنفـيذي رقم 11-108 اJؤرخ
في أول ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اJــوافق 6 مـــارس ســـنــة
2011 واJــــذكـــــور أعالهq اســــتـــــنــــادا إلـى فــــواتــــيـــــر الــــشــــراء

qذكورة أعالهJا
qعنيةJا D 10 الوثائق اجلمركية -

qوافقةJتبليغات رسائل االعتماد ا -
- الــوضــعــيــة الــشــهــريــة خملــزون زيت الــصــويــا اخلــام
و/أو الـسـكـر األحـمـرq احملـددة بـتـاريخ دخـول اJـواد األولـية
اJـعـنـية بـالـتـعـويض إلى اخملـازن مـرفـقـة بـفـواتـيـر الـشراء

qاخلاصة بها
- فـواتـيـر بـيع اJنـتـجـات الـنـهـائيـة اJـسـتـخـرجة من
فــواتــيــر شــراء اJــواد األولــيــة اJــقــتــرحــة لــلــتــعــويض عــلى

أساس فواتير شرائها.

بـــإمــــكـــان الـــلــــجـــنــــة طـــلـب كل وثـــيــــقـــة أخــــرى تـــراهـــا
ضرورية.

يقـصـد بـعـبـارة "يـؤشر عـلـيه من قـبل فـرقـة الـرقـابة
اخملـتلطة (الـضرائب - اجلمـارك - التجـارة)"q التحقق من
صــحـــة اJــعــلــومــات اJـــدونــة عــلى طــلـب الــتــعــويض و وضع

تأشيرة األعضاء اJكونX لذات الفرقة اخملتلطة.  
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة التجارةوزارة التجارة

ملحق: ¡وذج طلب التعويضملحق: ¡وذج طلب التعويض
اJادة األولية اJادة األولية 

زيت الصويا اخلام (زيت الصويا اخلام (1)
السكر األحمر (السكر األحمر (2)

طـلب تـعـويض الـفـرق بـX الـسـعـر اJتـوسط اJـرجح عـنـد اسـتـيـراد اJـواد األوليـة اخملـزنـة و أسـعـار اJـواد األولـيـة التي
صنعت منها اJنتجات النهائيةq و التي لم تتجاوز األسعار اJسقفة.

(اJـادة 5 من اJــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 11-108 اJــؤرخ فـي أول ربــيع الــثــاني عــام 1432 اJــوافق 6 مــارس ســنـة 2011
الذي يحـدد السعـر اJسـقف عند االسـتهالك والهـوامش اJسـقفة عـند اإلنـتاجq االستـيراد وعنـد التوزيـع باجلمـلة والتـجزئة

للزيت الغذائي اJكرر العادي والسكر األبيض).

I - تعريف اJتعامل - تعريف اJتعامل

- العنوان التجاري : ...............................................................................................................................
- العنوان: ............................................................................................................................................ 
- رقم الهاتف : ................................................. رقم  الفاكس : ................................................................
- النشاط اJمارس : ...............................................................................................................................
- الرقم التحليلي  في السجل التجاري : ...................................................................................................
- تاريخ استخراج السجل التجاري : .........................................................................................................
........................................................................................................................  : (NIF) رقم التعريف اجلبائي -
- رقم احلساب اJصرفي : .........................................................................................................................

II - طلب التعويض  - طلب التعويض 

أنا اJمضي أسفله (االسم و اللقب و الصفة) : 
 ............................................................................................................................................................
- أطـلب تعـويض مبلغ : ............. (مـكتـوب باحلروف) ...................................................................................
اJـطــابق لـلـفـرق بـX الــسـعـر اJـتـوسـط اJـرجح عـنـد االســتـيـراد لـلـمــواد األولـيـة اخملـزنـة و اJــواد األولـيـة الـتي صــنـعت مـنـهـا
اJـنـتـجـات الـنـهـائـيـةq و الـتي لم تـتـجـاوز األسـعـار اJـسـقـفـة �ـوجب اJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 11-108 اJـؤرخ في أول ربـيع

  qذكور أعالهJوافق 6 مارس سنة 2011 واJالثاني عام 1432 ا
- أصرح أن اJـعلومـات اJقدمـة صحيـحة و أقـدم للتـعزيز نـسخا من الـوثائق الـثبوتـية اJسـتحقـة و أضع نفسي حتت

تصرف مصالح اإلدارات اJعنية إلعطاء كل اJعلومات اإلضافية و/أو الرقابة بعد االختبار.  

(1) و ( و (2) :) : أشطب اإلشارة غير اJفيدة. أشطب اإلشارة غير اJفيدة.
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إطار مخصص للفرقة اخملتلطة :إطار مخصص للفرقة اخملتلطة :
والية : ................................

-  تاريخ اإليداع على مستوى اJديرية الوالئية للتجارة :
.............................................................................

- تاريخ زيارة وحدات التكرير : 
.............................................................................

رأي الفرقة اخملتلطة :
.............................................................................
.............................................................................

إطار مخصص لإلدارة التابعة لوزارة التجارة : إطار مخصص لإلدارة التابعة لوزارة التجارة : 

- تاريخ استالم الطلب :

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

-  تـــــاريـخ اإلرســـــال إلـى اJـــــديـــــريــــــة الـــــعـــــامـــــة لــــــضـــــبط
النشاطات و تنظيمها :

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

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

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

III - تقييم التعويض - تقييم التعويض

III-1. حتديد جتاوز األسعار اJسقفة عند االستهالك :. حتديد جتاوز األسعار اJسقفة عند االستهالك :

أ - حالة اJادة األولية :أ - حالة اJادة األولية :

تسمية اJادة
األولية اJستوردة

رقم فواتير الشراء
عند االستيراد

الكميات اJستوردةرقم احلصص
واJوضوعة في اخملزن

سعر اJادة األولية
عند االستيراد

ب - حالة فواتير بيع اJنتجات النهائية اJصنعة من اJادة األولية:ب - حالة فواتير بيع اJنتجات النهائية اJصنعة من اJادة األولية:

رقم فواتير
 بيع

اJنتجات
النهائية
اJصنعة
من اJواد
األولية

كميات
اJنتجات
النهائية

اJصنعة من
اJادة األولية 

و اJبيعة 
(أخذ التعبئة
بعX االعتبار
إذا اقتضى

األمر)

سعر البيع
عند اخلروج
من اJصنع
للمنتجات
النهائية

اJصنعة من
اJادة األولية 
(أخذ التعبئة
بعX االعتبار
إذا اقتضى

األمر)

سعر البيع
باجلملة

للمنتجات
النهائية

اJصنعة من
اJادة األولية
 (أخذ التعبئة
بعX االعتبار
إذا اقتضى

األمر)

السعر عند
االستهالك
للمنتجات
النهائية

اJصنعة من
اJادة األولية
(أخذ التعبئة
بعX االعتبار
إذا اقتضى

األمر)
(1)

السعر اJسقف
عند االستهالك
للمنتجات
النهائية

(أخذ التعبئة
بعX االعتبار
إذا اقتضى

األمر)
(2)

Xالفرق ب
األسعار عند
االستهالك
(1) - (2)
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III-2. .  حتديد تعويض أسعار اJادة األولية :حتديد تعويض أسعار اJادة األولية :

أ - احتساب السعر اJتوسط اJرجح عند استيراد اJواد األولية اخملزنة :أ - احتساب السعر اJتوسط اJرجح عند استيراد اJواد األولية اخملزنة :

تسمية
اJادة
األولية

اJستوردة 

رقم فواتير
الشراء عند
االستيراد

الكمياترقم احلصص 
اJستوردة

واJوضوعة في
اخملازن

األسعار عند
االستيراد

للمادة األولية 

مبالغ الفواتير
األسعار
اJتوسطة

اJرجحة عند
االستيراد

للمواد األولية
اخملزنة

ب - وضعية اJواد األولية اخلارجة من اخملازن :ب - وضعية اJواد األولية اخلارجة من اخملازن :

تسمية اJادة
األولية

اJستوردة 

رقم فواتير
الشراء عند
االستيراد

رقم احلصص
الكميات اJستوردة

واJوضوعة في
اخملازن

األسعار عند
االستيراد

للمادة األولية
اخملزّنة

كميات اJواد األولية
اخلارجة من اخملازن

ج - حالة كميات اJنتجات النهائية اJسوقة واJصنعة من اJادة األولية اخلارجة من اخملازن :ج - حالة كميات اJنتجات النهائية اJسوقة واJصنعة من اJادة األولية اخلارجة من اخملازن :

رقم
فواتير
البيع
لكميات
اJنتجات
النهائية
اJسوقة
واJصنعة
من اJادة
األولية
اخلارجة

من اخملازن

كميات
اJنتجات
النهائية
اJسوقة
واJصنعة
من اJادة
األولية
اخلارجة
من

اخملازن 

سعر البيع
عند اخلروج
من اJصنع
للمنتجات
النهائية
اJسوقة
واJصنعة
من اJادة
األولية

اخلارجة من
اخملازن 

األسعار
عند

االستهالك
للمنتجات
النهائية
اJسوقة
واJصنعة
من اJادة
األولية

اخلارجة من
اخملازن

(1)

األسعار
اJسقفة
عند

االستهالك
للمنتجات
النهائية

(2)

Xالفرق ب
األسعار عند
االستهالك
للمنتجات
النهائية

3 = (1) - (2)

األسعار
اJتوسطة

اJرجحة عند
االستيراد
للمواد
األولية
اخملزنة

(4)

أسعار اJواد
األولية ذات سعر

اJنتجات
النهائية اJصنعة
منهاq لم  تتجاوز
األسعار اJسقفة
احملسوبة مع أخذ
تركيبة األسعار

كمرجع
(5)
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د - حتديد مبلغ تعويض سعر اJادة األولية :د - حتديد مبلغ تعويض سعر اJادة األولية :

الفرق بX أسعار اJادة األولية
(6) = (5) - (4)

كميات اJواد األولية ذات  أسعار اJنتجات النهائية
اJصنعة منهاq التي تتجاوز األسعار اJسقفة 

(7)

مبلغ التعويض
(7) x (6)

للـتأكيد للـتأكيد : فإن األسعار عنـد االستهالك للـمنتجات الـنهائيـة اJسوقة و اJصـنعة من اJادة األولـية اخلارجة من اخملازن
( 1) هي تلك الواردة في تركيبة األسعار. 

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

توقيع اJتعامل أو الشخص اJؤهل لاللتزام عوضا عنه
(اJمثل الشرعي أو الشخص اJفوض)

- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اJـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةJ1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 96 - 66 اJؤرخ
في 7 رمـــضـــان عـــام 1416 اJــوافق 27  يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

qالذي يحدد صالحيات وزير الصحة و السكان

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اJــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اJــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اJــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية

- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 8  من اJـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اJـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اJوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واJذكـور أعالهq يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اJـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أوالصيانة أو اخلدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد اخلاص
qـركــز الــوطــني لـعــلم الــســمـومJلــدى ا Xبـاألعــوان الــعــامـلــ

طبقا للجدول اآلتي :

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــشــــتــــرك مرك مــــؤرخ في ؤرخ في 26 رب ربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــامام
1432 اJ اJــــوافق وافق 31  م  مــــارس سارس ســــنــــة ة q2011 يــحـــدد تــعــدادq يــحـــدد تــعــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أو اخلدمات بعنوان اJركز الوطني لعلم السموم.أو اخلدمات بعنوان اJركز الوطني لعلم السموم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةJووزير ا

qستشفياتJووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �قتـضى اJرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اJــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اJــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اJــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهJال سيما ا qطبق عليهمJا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا
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عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

1

10

2

13

240

200

288

3

1

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اJدةعقد محدد اJدة
(2)

عقد غير محدد اJدةعقد غير محدد اJدة
(1)

-
-
-
-

-
3

-
3

1

7

2

10

سائق سيارة من اJستوى الثاني
عامل مهني من اJستوى األول
عون وقاية من اJستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 31 مارس سنة 2011.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

قــــــــــــرار رار وزاري موزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 7 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1432
9  ي  يــــونونـيــــو سو ســــنـة ة q2011 يــحـدد عــدد اJــنـاصبq يــحـدد عــدد اJــنـاصب اJاJـوافق وافق 
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اJـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اJـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلـجـاب بــاJـدرســة الـوطـنــيـة لـلــمـنــاجـمـنت وإدارةواحلـجـاب بــاJـدرســة الـوطـنــيـة لـلــمـنــاجـمـنت وإدارة

الصحة.الصحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةJووزير ا

qستشفياتJووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــــيــــفــــيـــــات مــــنـح الـــــزيــــادة االســــتــــداللـــيـــة
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا
- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اJـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةJ1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

 وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان
وإصالح اJستشفياتوإصالح اJستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 96 - 66 اJؤرخ
في 7 رمـــضـــان عـــام 1416 اJــوافق 27  يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

qالذي يحدد صالحيات وزير الصحة و السكان
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اJــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اJــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اJــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واJـــــتــــــضـــــمـن الـــــقـــــانـــــون األســـــاسي اخلـــــاص بــــالــــعــــمــــال
اJـهنيX وسـائقي السـيارات واحلجابq ال سـيما اJادة 38 

qمنه
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 162
اJؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اJوافق 2 مايو سنة

qدرسة الوطنية للصحة العموميةJتعلق باJ2009  وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي  اJـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سنة 2002  واJتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 38 من اJـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 05 اJــؤرخ في 11 مــحــرّم عــام 1429
اJـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008  واJـذكـور أعالهq يــحـدد هـذا
الـقـرار اJـنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع الـوظـيـفي بـاJـدرسـة
الـوطـنيـة لـلـمـنـاجـمـنت وإدارة الصـحـة واخلـاصـة بـالـعـمال

اJهنيX وسائقي السيارات واحلجابq كما يأتي :

-
-
-
-

العددالعدد اJناصب العليااJناصب العليا

رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن
رئيس مطعم

1

1

1

1



- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 96 - 66 اJؤرخ
في 7 رمـــضـــان عـــام 1416 اJــوافق 27  يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

qالذي يحدد صالحيات وزير الصحة و السكان
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اJــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اJــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اJــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واJـــــتــــــضـــــمـن الـــــقـــــانـــــون األســـــاسي اخلـــــاص بــــالــــعــــمــــال
اJـهنيX وسـائقي السـيارات واحلجابq ال سـيما اJادة 38 

qمنه
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي  اJـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سنة 2002  واJتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 38 من اJـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 05 اJــؤرخ في 11 مــحــرّم عــام 1429
اJــــوافـق 19 يـــنـــايــر ســنــة 2008  واJـــذكــــور أعالهq يــحــدد
هــــذا الـــقـــرار اJـــنـــاصـب الـــعــلـــيـــا ذات الـــطـــابع الـــوظـــيـــفي
بـــاخملــــبــــر الـــوطــــني Jـــراقـــبـــة اJـــنـــتـــوجـــات الـــصـــيـــدالنـــيــة
qوسائقي الـسيارات واحلجاب XهنـيJواخلـاصة بالعـمال ا

كما يأتي :

عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 7 رجب عــــــام 1432 اJــــــوافق 9
يونيو سنة 2011.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 7 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1432
9  ي  يــــونونـيــــو سو ســــنـة ة q2011 يــحـدد عــدد اJــنـاصبq يــحـدد عــدد اJــنـاصب اJاJـوافق وافق 
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اJـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اJـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلـــجـــاب بـــاخملـــبـــر الــوطـــنـي Jـــراقـــبـــة اJـــنـــتـــوجــاتواحلـــجـــاب بـــاخملـــبـــر الــوطـــنـي Jـــراقـــبـــة اJـــنـــتـــوجــات

الصيدالنية.الصيدالنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةJووزير ا

qستشفياتJووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــــيــــفــــيـــــات مــــنـح الـــــزيــــادة االســــتــــداللـــيـــة
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 140
اJؤرخ في 24 ذي احلـجة عام 1413 اJوافق 14 يونـيو سنة
1993 واJـتـضمن إنـشـاء مـخبـر وطـني Jراقـبـة اJنـتـوجات

qالصيدالنية وتنظيمه وعمله
- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اJـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةJ1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

 وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان
وإصالح اJستشفياتوإصالح اJستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

العددالعدد اJنصب العالياJنصب العالي

1رئيس حظيرة

عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 7 رجب عــــــام 1432 اJــــــوافق 9
يونيو سنة 2011.

 وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان
وإصالح اJستشفياتوإصالح اJستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

17 رجب عام  رجب عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2434
19 يونيو سنة يونيو سنة 2011 م م

اHطبعة الرسمياHطبعة الرسميّة9  ة9  حي البسات9X بئر مراد رايس9 ص.ب حي البسات9X بئر مراد رايس9 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


