
العدد العدد 26
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

األربعاء األربعاء 6  جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1431 هـهـ
اHوافق اHوافق 21  أبريل سنة   أبريل سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 226
21 أبريل سنة  أبريل سنة 2010 م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 10 - 113 مـؤرخ في 3 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 18 أبـريـل سـنة r2010 يـعــــدل تــوزيـــع نـفـقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2010 حسب كـل  قطـاع....................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 10 - 114 مـؤرخ في 3 جــمــادى األولـى عـام 1431 اHـوافق 18 أبــريـل ســنـة r2010 يـعــدل ويــتــمم اHــرسـوم
الــتــنــفـيــذي رقم 97 - 37 اHـؤرخ في 5 رمـضــان عـام 1417 اHـوافق 14 يـنــايـر ســنــة 1997 الـذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيـات
صناعة مواد التجميل والتنظيف البدنـي وتوضيبهـا واستيرادهــا وتسويقها في السوق الوطنية.........................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 10 - 115 مؤرخ في 3 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 18 أبريـل سنة r2010 يتـعلق بـحظـائر الـسيارات
اإلداريـــة اخملــصـصــة Hــصــالـح الــدولـــة واجلــمــاعـــات احملـلــيـــة واHــؤســســـات الــعــمـومــيـــة ذات الــطــابـع اإلداري والــهــيــئــات
واHؤسسـات العموميـة اHمولـة كليـا من ميزانيـة الدولـة..................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 10 - 116 مؤرخ في 3 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 18 أبريـل سنة r2010 يـحــدد مضـمـون الـبطـاقــة
اإللــكــتــرونـيــة لــلـمــؤمن له اجــتــمـاعــيــا و اHـفــاتــيح اإللــكـتــرونــيـة لــهــيـاكــل الـعالج وHــهــنـيـي الـصــحــة وشـروط تــســلـيــمــهـا
واستعمالها وجتديدها..................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
..............Wيتضمّن إنهاء مهام قــاضيت r2010 وافق أوّل أبريل سنةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الثاني عام 1431 ا

مـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 16  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1431 اHـــوافق أوّل أبــــريل ســـنـــة r2010 يـــتـــضــــمّن إنـــهــــاء مـــهـــام مــــكـــــلّـف
بالدّراســات والتلخيص بــوزارة الطاقــة واHنـــاجم.........................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبـريل سنة r2010 يـتضمّن إنـهاء مهام نـائب مدير بوزارة
الطاقة واHناجم...........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبـريل سنة r2010 يـتضمّن إنـهاء مهام عـضو �جلس إدارة
الوكالة الوطنية للجيولوجيا واHراقبة اHنجمية.............................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  ربــيع الــثـانـي عـام 1431 اHــوافق أوّل أبــريل ســنـة r2010 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـر اHــنــاجم
والصّناعة في والية عنابـة............................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبـريل سنة r2010 يـتضمّن إنهاء مـهام اHدير العـامّ لترقية
التنافسية الصّناعية بوزارة الصّناعـة - سـابقـا..............................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  ربــيع الــثـانـي عـام 1431 اHــوافق أوّل أبــريل ســنـة r2010 يــتــضــمّن إنـهــاء مــهـام األمــW الــعــــامّ
للوكالــة الوطنيــة لتطويــر االستثمـــــار.......................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنـة r2010 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـبـيئـة في
واليـة اHديـة................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبـريل سنة r2010 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديـر السـياحة في
واليـة اجللفـة...............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنـة r2010 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـتـخـطـيط
والتعاون بوزارة النّقـل...............................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبـريل سنة r2010 يـتضمّن إنهـاء مهام اHدير الـعام اHساعد
باHكتبة الوطنية اجلزائرية...........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  ربــيع الـثــاني عـام 1431 اHــوافق أوّل أبـريـل سـنـة r2010 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام نــائــبـــة مــديـــر
بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصــال..............................................................................................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1431 هـ هـ
21 أبريل سنة  أبريل سنة 2010 م م

فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  ربــيع الــثـانـي عـام 1431 اHــوافق أوّل أبــريل ســنـة r2010 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام اHـديــــر الــعـــامّ
للوكالـة الوطنيـة للمالحة الالّسلكـية البحـريـة................................................................................................
WـستـخدمHيـتضـمّن إنهـاء مهام مـدير ا r2010 وافق أوّل أبـريل سنةHمرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الـثاني عام 1431 ا
والتنظيم بوزارة التضامن الوطني واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج..............................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنـة r2010 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مـفــتـشـة بـوزارة
التضامن الوطني واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج.......................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبـريل سنة r2010 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مكـلّف بالـدّراسات
والـتـلــخـيص بــديـوان الــوزيـرة اHــنـتــدبـة لـدى وزيــر الـتــضـامن الــوطـني واألســرة واجلـالــيـة الــوطـنـيــة بـاخلــارجr اHـكــلّـفـة
باألسرة وقضـايـا اHـرأة...............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  ربــيع الـثــاني عـام 1431 اHــوافق أوّل أبـريـل سـنـة r2010 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديــرة الـنـشـاط
االجتماعي في واليـة البيض.........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  ربــيع الــثـانـي عـام 1431 اHــوافق أوّل أبــريل ســنـة r2010 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام نـائــبي مــديــــر
بــوزارة الصّــيد البحــــري واHـوارد الصّيديـة.................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 16  ربـيع الـثـاني عام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة r2010 يتـضـمّـنان إنـهـاء مهـام مـديرين
للصيد البحري واHوارد الصّيديــة في الـواليــات.............................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبريل سنة r2010 يتضمّن تعيW مفتش بوزارة العدل....
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنـة r2010 يـتـضـمّن تـعـيـW اHـفـتش الـعـامّ Hـصـالح
السجون بوزارة العدل.................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة r2010 يـتضـمّن تـعيـW مـفتـشW في اHـفـتشـية
العامّـة Hصالح السجون بــوزارة العــدل.........................................................................................................
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 16  ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبـريل سنة r2010 يتضمّنـان تعيW نائبي مديرين
في اHديرية العامّـة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل........................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبـريل سنة r2010 يتـضمّن تعـيW مديـر اHدرسة الـوطنية
لكتابة الضبط............................................................................................................................................
مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 16  ربــيع الـثــاني عـام 1431 اHــوافق أوّل أبـريـل سـنـة r2010 يـتـضــمّـنــان الـتّـعــيـW بـوزارة
الصّناعة وترقية االستثمارات.....................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنـة r2010 يـتـضـمّن تــعـيـW اHـديـر الـعـامّ لـلـوكـالـة
الوطنية لتطوير االستثمار..........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنـة r2010 يـتـضـمّـن تـعـيـW نـائـبي مـديـر بـوزارة
التّجـارة.....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة r2010 يـتـضمّن تـعـيW مـديـرين لـلسـيـاحة في
......................................................................................................................................................Wواليت
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنـة r2010 يـتضـمّن تـعـيـW مـديـر اHـسـرح اجلـهوي
�عسكر......................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبـريل سنة r2010 يـتضمّـن التّـعيW فــي اHديـرية العامّــة
للبحث العلمي والتطويـر التكنـولـوجي بــوزارة التعلـــيم العـــالي والبـحث العــلمي..........................................
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 16  ربـيع الـثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنـة r2010 يـتـضـمّـنـان الـتّـعـيـW بـجــامـعـة
بسكـرة......................................................................................................................................................
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6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 426
21 أبريل سنة  أبريل سنة 2010 م م

فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16  ربيع الثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبريل سنة r2010 يتضمّنان تعيW عمداء كليـات..

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة r2010 يـتضـمّـن تـعـيـW نـائــبـة مـديــر بوزارة
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مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 10 -  - 113 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمادى األولى جمادى األولى
1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 18 أبـــــريـل ســـــنــــة  أبـــــريـل ســـــنــــة r r2010 يـــــعـــــــدليـــــعـــــــدل عــــام عــــام 
تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة

r2010 حسب كـل  قطـاعr حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلّـق

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 09 اHــؤرخ في 13
مـــــحــــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق 30  ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2009

r2010 الية  لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 98 - 227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلّق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اHـعـدّل

   rتممHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2010
اعـتـمـاد دفع قـدره مـائــتـا مـلـيـون ديـنـار (200.000.000 دج)
ورخــــــصـــــة بـــــرنــــــامج قـــــدرهــــــا مـــــائـــــتــــــا مـــــلـــــيــــــون ديـــــنـــــــار
(200.000.000 دج) مـــقـــيـــدان فــي الـــنــفـــــقـــات ذات الـــطــابع
الـنــهــائي (اHــنــصـــوص عــلـيــهـا فـــي الـقــانـون رقم 09 - 09
اHـؤرخ في 13 مـحرم عام 1431 اHـوافق 30  ديـسـمبـر سـنة
2009  واHــــتـــضـــمن قــــانـــون اHـــالـــيــــة  لـــســـنـــة 2010) طـــبـــقـــا

للجدول  "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخــصـص Hـيـــزانـيــة سـنــة 2010  اعــتـمـاد
دفع قـدره مائـتا مـلـيون ديـنار (200.000.000 دج) ورخـصة
بــرنــامج قــدرهــا  مــائــتــا مــلــيــون ديــنـار (200.000.000 دج)
يــقـيــدان في الــنــفــقـات ذات الــطــابع الــنـهــائي (اHــنــصـوص
عليـهـا فـي القانون رقم 09 - 09 اHؤرخ في 13 محرم عام
1431 اHـوافق 30  ديـسـمـبـر سـنة 2009  واHـتـضـمن قـانـون

اHــالــيــة  لــســنـة 2010)  طــبــقــا لــلـجــدول  "ب" اHــلــحق بــهـذا
اHرسوم.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 3 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1431

اHوافق 18 أبريل سنة 2010.
أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــقاHلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

القــطاعــاتالقــطاعــات

- احتيـاطي لنفـقات غير
متوقعة

الـمـجــمـــــوع .......الـمـجــمـــــوع .......

رخصةرخصة
الدفعالدفع

200.000

200.000

200.000

200.000

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

القــطاعــاتالقــطاعــات

- اHــــنـــــشــــآت الــــقـــــاعــــديــــة
االقتصادية واإلدارية

الـمـجــمـــــوع .......الـمـجــمـــــوع .......

رخصةرخصة
الدفعالدفع

200.000

200.000

200.000

200.000

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 10 -  - 114 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمادى األولى جمادى األولى
عام عام 1431 اHوافق  اHوافق 18 أبـريل سنة  أبـريل سنة r r2010 يعـدل ويتمميعـدل ويتمم
اHـــــرســـــوم الــــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم اHـــــرســـــوم الــــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 97 - - 37 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 5
رمـــضـــان عـــام رمـــضـــان عـــام 1417 اHــــوافق  اHــــوافق 14 يـــنـــايــــر ســـنــــة  يـــنـــايــــر ســـنــــة 1997
الذي يحدد شروط وكـيفيات صناعـة مواد التجميلالذي يحدد شروط وكـيفيات صناعـة مواد التجميل
والـــتــنــظــيف الــبــدنــي وتــوضــيــبــهـــا واســتــيــرادهــــا والـــتــنــظــيف الــبــدنــي وتــوضــيــبــهـــا واســتــيــرادهــــا 

وتسويقها في السوق الوطنيةوتسويقها في السوق الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن ّ الوزير األول
-  بـنـاء علـى التـقـريـر اHـشـترك بـW وزيـر الـتـجارة
ووزيـر الــصـحــة والـسـكــان وإصالح اHــسـتــشـفــيـات ووزيـر

rالصناعة وترقية االستثمارات
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"اHــــادة 6 : تـــــبـــــيّن قـــــائـــــمــــة اHـــــواد الـــــتي ال �ـــــكن أن
حتـتـويـهـا مـواد الـتـجـميـل والـتـنظـيـف الـبدنـي إال �ـراعاة

قيود معينةr  في اHلحق الثالث بأصل هذا اHرسوم".

اHــادة اHــادة 5 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 7 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97-37 اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1417

اHوافق 14 يناير سنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHــادة 7 : تـــبـــيّـن قـــائــــمـــة اHـــلــــونـــات الـــتـي �ـــكن أن
حتـتـويـهـا مـواد الـتجـمـيل والـتـنـظـيف الـبـدني في اHـلـحق

الرابع  بأصل هذا اHرسوم".

اHــادة اHــادة 6 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 8 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97-37 اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1417

اHوافق 14 يناير سنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHـادة 8 : تبـيّـن قائـمـة الـعـنـاصـر احملـافـظـة اHـسـموح
بـهــا في مــواد الـتــجـمــيل والـتــنـظــيف الـبــدني في اHــلـحق

اخلامس  بأصل هذا اHرسوم.
وتــــبــــيّن قــــائــــمــــة مــــواد احلــــمــــايــــة مـن األشــــعــــة فـــوق
الـبـنـفـسـجـيـة الـتـي �ـكن أن حتـتـويـهـا مـواد الـتـجـمـيل في

اHلحق السادس بأصل هذا اHرسوم".

اHـادة اHـادة 7 :  :  تــدرج في اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 37-97
اHـؤرخ في 5 رمــضـان عـام 1417 اHـوافق 14 يـنـايـــر سـنـــة

1997 واHذكور أعالهr مادة 8 مكرر حترر كما يأتي :

"اHــادة 8 مـــكـــرر : تـــوجـــد نــــسخ من اHــــلـــحق الــــثـــاني
والـثـالث والـرابع واخلـامـس والـسـادس اHرفـقـة بـأصـل هذا
rــديـــريــات اجلــهــويـــة لــلــتــجــارةHـــرســوم  عــلى مـــســتــوى اHا
واHـديريـات الوالئـية لـلتـجارةr واHـركز اجلـزائري Hـراقبة

النوعية والرزمr وغرف التجارة والصناعة".

اHـادة اHـادة 8 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 13 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97-37 اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1417

اHوافق 14 يناير سنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :
"اHــادة 13 : تـــخـــضع مـــواد الـــتـــجـــمـــيل والـــتـــنـــظـــيف
البـدني عـند صـنـعهـا أو تـوضـيبـهـا أو استـيـرادها لـرخـصة
مـــســــبــــقـــة تــــســـلّـم عـــلى أســــاس مـــلـف يـــرسـل إلى مــــصـــالح
اHديرية الوالئية لـلتجارة اخملتصة إقليميا ويحتوي على

العناصر اآلتية :
1 - نـــســـخــــة مـــصــــادق عـــلى مــــطـــابـــقــــتـــهـــا لـألصل من
مــــســـــتــــخــــرج الــــســــجل الــــتــــجــــاري لـــــصــــانع أو مــــوضب أو

rنتوجHمستورد ا
2 - نـسـخـة مصـادق عـلى مـطابـقـتهـا ألصل الـتـعريف

rاجلبائي

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

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

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

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

 rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 37 اHؤرخ
في 5 رمضان عام 1417 اHوافق 14 يناير سنة 1997 الذي
يــــحـــــدد شــــروط وكــــيـــــفــــيــــات صـــــنــــاعــــة مـــــواد الــــتــــجـــــمــــيل
والـتنـظـيف الـبـدني وتـوضـيبـهـا واسـتـيـرادها وتـسـويـقـها

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

rستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكHا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يـــعـــدل هـــذا اHــرســـوم ويـــتـــمم أحـــكــام
اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 97 - 37 اHــؤرخ في 5 رمــضــان

عـام 1417 اHوافـق 14 يناير سنة 1997 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 2 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 97 - 37 اHــؤرخ في 5 رمــضــان عــام 1417

اHوافق 14 يناير سنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHــادة 3 : تــعـــتــبــر مـــــواد جتــمـــيـل ومــواد تـــنــظــيـف
بــدنـي كــمـا هي مــعـرفــة في اHـادة 2 أعالهr اHــواد اHــذكـورة

في اHلحق األول بهذا اHرسوم".

اHــادة اHــادة 3 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 5 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97-37 اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1417

اHوافق 14 يناير سنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHادة 5 : تبيّن قائـمة اHواد احملظور استـعمالها في
تـركـيب مــواد الـتـجــمـيل والــتـنـظــيف الـبـدنـي في اHـلـحق

الثاني بأصل هذا اHرسوم".

اHـادة اHـادة 4 : :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 6 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97-37 اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1417

اHوافق 14 يناير سنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :
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اHـــــادة اHـــــادة 10 :  : تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمــم أحـــــــكـــــام اHـــــــادة 14 من
اHــرســـوم الـــتــنــفــيـــذي رقـم 97-37 اHـــؤرخ في 5 رمــضــان
rــذكــور أعالهHــوافـق 14 يــنــايــر ســنـة 1997 واHعــام 1417 ا

كما يأتي :
"اHــادة 14 : يــوجه طـــلب الـــرخــصــة اHـــســبـــقــة لـــصــنع
مــــواد الــــتــــجــــمــــيـل والــــتــــنــــظــــيف الــــبــــدني وتــــوضــــيــــبــــهــــا
rرسومHنصوص عليها �وجب أحكام هذا اHواستيرادها ا
عـن طــريق الــبــريـــد أو بــاإليــداع من اHــتـــدخل اHــعــني لــدى

اHديرية الوالئية للتجارة اخملتصة إقليميا.
ويـجب أن يـرسل هـذا الـطـلب عن طـريق الـبـريد في

ظرف موصى عليه مع إشعار باالستالم.
وفـي حــــالـــــة إيــــداع هـــــذا الــــطــــلـب مــــبـــــاشــــرةr يـــــســــلّم

للمتدخل وصل إيداع.
وال يـــقــوم وصل اإليــداع أو اإلشــعـــار بــاالســتالمr بــأي

حال من األحوالr مقام الرخصة اHسبقة.
تـرسل اHـلـفـات اHـتـعـلـقـة بـطـلـبـات الـرخـصـة اHـسـبـقة
اHنـصـوص عـليـهـا �ـوجب أحـكام هـذا اHـرسـوم بعـد الـتـأكد
مـن قــبــولـــهــا من قـــبل اHــديــريـــة الــوالئـــيــة لــلـــتــجــارةr إلى
الــلـجــنــة الـعــلـمــيـة والــتــقـنــيـة لــلـمــركــز اجلـزائــري Hـراقــبـة

النوعية والرزمr للدراسة وإبداء الرأي".

11 :  :  تـــدرج فـي اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــــذي رقم اHـادة اHـادة 
97 - 37 اHؤرخ في 5 رمضان عام 1417 اHوافق 14 ينايـر

سـنــة 1997 واHـذكـور أعالهr مـادتـان 14 مـكرر و 14 مـكرر
1 حترران كما يأتي :

rـكــلّف بــالـتــجـارةHـادة 14 مـكـرر : يـبــلّغ الــوزيــر اHا"
حسب احلالـةr اHتدخل في أجل خمـسة وأربعW (45) يوما
ابـــتـــداء مـن تـــاريخ تــــســـلـــيم وصـل إيـــداع طـــلـب الـــرخـــصـــة

اHسبقةr إما :
- مــقـرر الــرخــصـة اHــسـبــقــة لـصــنع مــواد الـتــجــمـيل

والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادهاr أو 
- اHقرر اHعلّل بـرفض الرخصة اHسبقة لصنع مواد

التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها.
و�كن تمديد أجل اخلمسة واألربعW (45) يوما عند
الضرورةr �هلة جديدة ال تتعدى خمسة عشر (15) يوما".

"اHــادة 14 مــكــرر1 : إذا انـــتــفى أحــد الــعـــنــاصــر الــتي
ســلّــمت عــلـى أســاسه الــرخــصــة اHــســـبــقــةr تــرسل مــصــالح
اHديرية الوالئية لـلتجارة اخملتصة إقليميا إعذارا كتابيا
لـــلــــمــــتـــدخـل اHـــعــــني تــــدعــــوه فـــيـه إلى االمــــتـــثــــال ألحــــكـــام
الــتـــشــريع والـــتــنـــظــيم اHـــعــمـــول بــهـــمــا في أجـل شــهــر (1)
ابــتــداء من تــاريخ الــتــبــلــيـغr وإال ســحــبت مــنه الــرخــصــة

حسب األشكال نفسها ".

3 - نـــســـخــــة مـــصــــادق عـــلى مــــطـــابـــقــــتـــهـــا لـألصل من
rالقانون األساسي للشركة

4 - نــســخــة مــصـــادق عــلى مــطــابــقـــتــهــا ألصل شــهــادة
إيــداع حــســـابــات الــشــركـــة لــدى اHــركـــز الــوطــني لـــلــســجل

rالتجاري
5 - مــسـتــخــرج من شـهــادة عـدم اخلــضــوع لـلــضـريــبـة

rمصفاة
6 - نــســخــة مــصـــادق عــلى مــطــابــقـــتــهــا ألصل شــهــادة
اسـتــيـفــاء إزاء الـصـنــدوق الـوطـنـي لـلـعــمـال األجـراء و/أو

rالصندوق الوطني لغير األجراء
7 - تـســمـيـة وتــعـيــW اHـنـتــوج طـبـقــا لـلــمـلـحق األول

rرسومHادة 3 من هذا اHنصوص عليه في اHا
rنتوجH8 - كيفية ووجه استعمال ا

9 - حتــديــد الــتــركــيــبــة الــنــوعــيــة لــلـمــنــتــوج وكــذلك
الـنـوعـيـة الـتـحـلـيـلـيـة Hـواده األولـيـة. ويـجب تـعـيـW اHـواد
الـكيـميائـية بتـسمـيتهـا اHألـوفة وبتـسميـتهـا العلـميةr إن
وجـدتr أو بالـتسـميـة اHشـتركة الـدوليـة التي أوصـت بها
اHنـظمة الـعاHيـة للصحـة. ويجب تعـيW اHواد ذات األصل
الـنــبـاتي أو احلــيـواني بــتـسـمــيـتــهـا اHــألـوفــة مع الـتــذكـيـر

rبكيفية احلصول عليها
10 - نــتـائـج الـتــحــالـيـل واالخـتــبــارات الـتـي أجـريت

rصنعةHنتوجات اHواد األولية واHعلى ا
11 - نـــــتـــــائـج الـــــتـــــجـــــارب الـــــتـي أجـــــريت والـــــطـــــرق

اHســتـعـمــلــة فيـما يـتــعـلــق خصـوصا بـدرجـة تسـمم اجلـلد
rأو ما وراء اجللد أو األغشية

r12 - طريقة تمييز حصص الصنع

rنتوجH13 - االحتياطات اخلاصة الستعمال ا

14 - ¡ـــوذج و/أو مــــجــــسم تــــصــــمــــيم وسم اHــــنــــتـــوج

rعنيHا
15 - االسم والــوظـيــفـة واHــؤهل اHـهــني لـلــشـخص أو

األشــــخـــــــاص الــــطـــــبــــيـــــعــــيــــــW اHـــــســــؤولـــــW عن الـــــصــــنــع
أوالتوضيــب أو االستيراد ومراقبة اHطابقة".

اHـادة اHـادة 9 :  : تـدرج في اHــرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 37-97
اHـؤرخ في 5 رمــضــان عـام 1417 اHـوافق 14 يــنـايــر ســــنـة

1997 واHذكور أعالهr مادة 13 مكرر حترر كما يأتي :

"اHــادة 13 مــكــرر : يــســلّم وزيـــر الــتــجـــارة الــرخــصــة
اHـسبـقـة اHذكـورة في اHادة 13 من هـذا اHـرسوم  بـعـد أخذ
رأي الـلجنـة العلـمية والـتقـنية لـلمركـز اجلزائري Hـراقبة

النوعية والرزم".
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- مـــســـاحـــيـق لـــلـــتـــجـــمـــيلr ومـــســـاحــــيق تـــوضع بـــعـــد
االســتــحــمــام ومــســاحـيـق لـلــتــنــظــيف الــبــدني ومــسـاحــيق

rأخرى ¢اثلة
rمواد التجميل وإزالة جتميل الوجه والعيون -

rمنتوجات تمويج الشعر -
rوغـسـول rومـسـاحــيق rمــواد الـتـنــظـيف (مــحـالـيـل -

r(وبلسم
rمواد للتمويج وإزالة التجعيد والتثبيت -

rعطور ومياه معطرة وماء الكولونيا -
rورغـــــــوة rوكــــــــر�ـــــــات rمـــــــواد احلـالقـــــــة (صــــــــابـــــــون -

r(...ومحاليل
rمواد العناية بالشعر -

rمواد العناية باألسنان والفم -
rمواد العناية اخلاصة اخلارجية -
rمواد العناية وجتميل األظافر -

rمواد شمسية -
rأصباغ الشعر وإزالة األلوان -

rمواد معدة لطالء الشفاه -
- صـابــون احلـمـام والــتـجــمـيل والـتــعـطــيـر ومـزيالت

rالعرق
rحفاظات لألطفال والكبار -

rمنشفات وصمامات صحية -
rمناديل مبللة ومنشفات إلزالة التجميل -

- مناديل من ورق معـطرة وأية مادة أخرى مشابهة
مبلّلة (رطبةr مرطبةr منقوعةr مبللة ....).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 10 -  - 115 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمادى األولى جمادى األولى
عــــام عــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 18 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــة r r2010 يــــتـــــعــــلقيــــتـــــعــــلق
بــحـــظــائــر الـــســيــارات اإلداريــــة اخملــصــصـــة Hــصــالـحبــحـــظــائــر الـــســيــارات اإلداريــــة اخملــصــصـــة Hــصــالـح
الدولـة واجلـماعــات احمللـيـة واHؤسـسـات الـعمـوميـةالدولـة واجلـماعــات احمللـيـة واHؤسـسـات الـعمـوميـة
ذات الـــــطـــــابـع اإلداري والـــــهـــــيـــــئـــــات واHـــــؤســـــســـــاتذات الـــــطـــــابـع اإلداري والـــــهـــــيـــــئـــــات واHـــــؤســـــســـــات

العموميـة اHمولـة كليـا من ميزانيـة الدولـةالعموميـة اHمولـة كليـا من ميزانيـة الدولـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن ّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تممHعدل واHا rاليةHا Wبقوان

اHـــــادة اHـــــادة 12 :  : تـــــعــــدل وتـــــتـــــــمـم أحـــــكـــــــام اHــــادة 17 مــن
اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقــم 97 - 37 اHـؤرخ في 5 رمـضــان
rــذكــور أعالهHــوافـق 14 يــنــايــر ســنـة 1997 واHعــام 1417 ا

كما يأتي :

"اHـادة 17 : يـجب أن يــخـضـع كل تـعــديل يـجــري عـلى
صـيـغــة الـصـنع إجـبـاريـا إلى رخـصـة مـسـبـقـة تـسـلم حـسب

الشروط نفسها اHبينة أعاله".

13 :  :  تــــدرج فـي اHـــرســوم الــتـــنـــفـــيـــذي رقـم اHـادة اHـادة 
97 - 37 اHـــــــــؤرخ في 5 رمــــــــضـــــــان عـــــــام 1417 اHــــــــوافق 14

يـنـايـــر سـنـــة 1997 واHــذكـور أعالهr مـادة 18 مــكـرر حتـرر
كما يأتي :

"اHادة 18 مـكرر : يجب اسـتظـهار الـرخـصة اHـسبـقة
اHـــنـــصـــوص عـــلــيـــهـــا فـي اHــادة 13 أعالهr أثـــنـــاء كـل رقـــابــة
يجـريـهـا األعـوان اHـؤهـلون �ـقـتـضى الـقـانـون وإال تـعرض
اHـــتــدخـل اHــعـــني إلى الـــعـــقــوبـــات اHــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا في

التشريع والتنظيم اHعمول بهما".

14 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 3 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1431
اHوافق 18 أبريل سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلـحــق األولاHـلـحــق األول
القائمة اHبيالقائمة اHبيّنة Hواد التجميل والتنظيف البدنينة Hواد التجميل والتنظيف البدني

حسب الفئةحسب الفئة
rمواد ضد التجاعيد -

rمواد تسمح بتبييض البشرة -
rــــراشي (أمالحHمـــســـتــــحـــضــــرات لالســـتــــحـــمـــام وا -

r(............ وهالميات rوزيوت rورغوة
rمواد االسمرار دون شمس -

r(وملمعات rوالك rمحاليل) مواد احلالقة -
- كـــر�ـــات ومـــســـتــــحـــلـــبـــات ومـــحـــالــــيل وهالمـــيـــات

r(األقدام rالوجه rاأليادي) وزيوت للبشرة
rمزيالت الشعر -

rمزيالت الروائح ومضادات العرق -
rوكـــر�ـــات rمـــواد الـــعـــنــــايـــة بـــالـــشــــعـــر (مـــحـــالــــيل -

r(وزيوت
r(ومساحيق rوعجائن rسوائل ) كر�ة أساس -

- أقــــنـــعــــة لـــلــــتــــجـــمــــيلr بـــاســــتــــثـــنــــاء مـــواد الــــكـــشط
rالسطحية للبشرة بطريقة كيماوية
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 178
اHــــؤرخ في 13 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يــــحــــدد شــــروط اقــــتــــنــــاء ســــيــــارة شــــخــــصــــيــــة

rصلحةHواستعمالها حلاجات ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 223
اHؤرخ في 9 ربيع األول عام 1424 اHوافق 10 يونيو سنة
2003 واHــتــعــلق بــتــنــظــيم اHــراقــبــة الــتــقــنــيــة لــلــســيـارات

rوكيفيات ¢ارستها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :
اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
حـظـائـر الـسـيـارات اإلداريـة وضـبط قـواعـد إنـشـائـهـا وكـذا
شـروط اقتـنـاء وتخـصـيص وتـسيـيـر واستـعـمال وصـيـانة
وإلــغــاء اســتــعــمـــال الــســيــارات اإلداريــة الــتــابــعــة Hــصــالح
الــدولــة واجلـمــاعـات احملــلـيــة واHــؤسـســات الـعــمـومــيـة ذات
الطـابع اإلداري واHؤسسـات والهيـئات العـموميـة اHمولة

كليا من ميزانية الدولة.
 تعريف حظائر السيارات اإلداريةتعريف حظائر السيارات اإلدارية

اHــادة اHــادة 2 :  :  تــتـــكــون حــظــائــر الـــســيــارات اإلداريــة من
الـسـيارات الـرسـمـيـة والـسـيـارات اHرافـقـة اHـرتـبـطـة بـها

والسيارات الوظيفية وسيارات اHصلحة.
اHادة اHادة 3 :  :  يقصد في مفهوم هذا اHرسوم ما يأتي :

- السـيارة الرسـمية :- السـيارة الرسـمية : كل سـيارة مـوضوعـة حصـريا
حتت تصـرف عضـو من احلكومـة أو صاحب وظـيفة مـدنية

rفي إطار ¢ارسة مهامه rاثلة¢
- الـــســـيـــارة الـــوظـــيـــفـــيـــة من الـــفـــئــة - الـــســـيـــارة الـــوظـــيـــفـــيـــة من الـــفـــئــة 1 : : كل ســـيــارة
مـوضـوعـة حـصـريـا حتت تـصـرف األمـW الـعـام لـلوزارة أو
rفي إطـار ¢ارسـة مـهـامهم rصـاحب وظـيفـة مـدنـية ¢ـاثـلـة
وكـــذا الـــقـــضـــاة الــــذين �ـــارســـون الـــوظـــائـف الـــقـــضـــائـــيـــة

rصنفة في اجملموعة األولى من الرتبة خارج السلمHا
- الـــســـيـــارة الـــوظـــيـــفـــيـــة من الـــفـــئــة - الـــســـيـــارة الـــوظـــيـــفـــيـــة من الـــفـــئــة 2 : : كل ســـيــارة
موضـوعة حـصريـا حتت تـصرف الـوالي في إطار ¢ـارسة

rمهامه
- الـــســـيـــارة الـــوظـــيـــفـــيـــة من الـــفـــئــة - الـــســـيـــارة الـــوظـــيـــفـــيـــة من الـــفـــئــة 3 : : كل ســـيــارة
مـوضـوعـة حـصـريـا حتت تـصـرف صـاحب وظـيـفـة عـلـيـا في
الـدولــة مــصـنــفــة بـW الــفــئـات من هـ 1  إلى زr أو صــاحب
وظــيـفــة مــدنـيــة ¢ـاثــلــةr في إطــار ¢ـارســة مـهــامــهمr وكـذا
القضاة الـذين �ارسون وظائف رئيس غـرفة في احملكمة
الــعــلـــيــا أو في مــجـــلس الــدولــة ورئـــيس مــجـــلس قــضــائي
ونـائب عـام لـدى مـجـلس قـضـائي ورئـيس مـحـكـمـة إدارية

rومحافظ دولة لدى محكمة إدارية

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

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق  أول ديـسمبـر سنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 01 - 14 اHــؤرخ في  29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممHعدل واHا rوأمنها
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم رقم 68 - 29 اHـؤرخ في 3 ذي
القـعدة عام 1387 اHوافق أول فـبرايـر سنة 1968 واHـتعلق
باالختـصاصات اHتـعلقة بـاHسؤوليـة اHدنية اHـترتبة على

rالدولة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 90 - 225
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الذي يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيا الـتـابـعة لـلـدولة

rعدلHا rبعنوان رئاسة اجلمهورية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 250
اHـؤرخ في 13 جـمـادى األولى عام 1423 اHـوافق 24 يـولـيو
سنة 2002 واHتـضمن قانـون الصفـقات العـموميـةr اHعدل

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

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

 rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 226
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين �ـارسـون وظائف

rعدلHا rعليا في الدولة وواجباتهم
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 227
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عــام 1411 اHــوافق 25  يــولـــيــو ســـنــة
1990 الـــذي يــحـــدد قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

rعدلHا rؤسسات والهيئات العموميةHبعنوان اإلدارة وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 454
اHـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدد شـــروط إدارة األمالك
اخلـاصــة والــعــامــة الــتـابــعــة لــلــدولــة وتـســيــيــرهــا ويـضــبط

rتممHعدل واHا rكيفيات ذلك
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  91 - 455
اHـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23

rتعلق بجرد األمالك الوطنيةHنوفمبر سنة 1991 وا
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اHاداHادّة ة 10 :  :  عالوة على الـسيـارة الوظـيفـية من الـفئة
4 اخملــصـصــة لهr يــحــدد كل مــجـلس شــعــبي والئي أو بــلـدي
التـزويد النـظري  لسـيارات اHصـلحة �ـوجب مداولة من
اجلـمـاعـة احملـلـيـة اHـعـنـيـة تـصـادق عـلـيـهـا الـسـلـطـة الـوصـيـة

قانونا.

شروط اقتناء السيارات اإلداريةشروط اقتناء السيارات اإلدارية

اHاداHادّة ة 11 : : تنجز عـمليات اقتـناء السيارات اإلدارية
rتعلـقة بالصـفقات العـموميةHطبقا لألحـكام التنـظيميـة ا

بصفة مركزية :
- مـن طـــــرف مـــــصـــــالح الـــــوزيـــــر األولr بـــــالـــــنـــــســـــبــــة
لـلسـيـارات الـرسـمـية والـسـيـارات اHـرافـقة اHـرتـبـطـة بـها
والسيارات الـوظيفيـة من الفئتW  1 و 3  وكـذا سيارات

rركزية للوزير األولHصلحة التابعة للهياكل اHا
- من طـرف اإلدارة اHـركــزيـة لــكل وزارةr بـالـنــسـبـة
لـسـيـارات اHـصـلـحـة الـضـروريـة لـسـيـر الـهـيـاكل اHـركـزيـة

وغير اHمركزة التابعة للدولة.
تـــــنـــــجـــــز اHـــــصـــــالح اHـــــركـــــزيـــــة لـــــوزارة الـــــداخـــــلـــــيــــة
واجلـماعات احملـليـةr عملـيات اقـتناء الـسيـارات الوظيـفية
من الفئة 2 طبقا لألحكام التـنظيمية اHتعـلقة بالصفقات

العمومية.
تنـجز اجملـالس الشـعبـية الـوالئيـة والبـلديـة عمـليات
اقــتــنــاء الـــســيــارات الــوظــيــفـــيــة من الــفــئــة  4 وســيــارات
اHــصـــلــحــة الـــضــروريــة لـــســيــر مـــصــاحلــهـــا طــبــقـــا لألحــكــام

التنظيمية اHتعلقة بالصفقات العمومية.
تــنــجـز اHــؤســسـات الــعــمــومـيــة ذات الــطـابع اإلداري
واHــؤســـســات والـــهــيـــئــات الـــعــمـــومــيـــة اHـــمــولـــة كــلـــيــا من
مـــيــزانــيــة الــدولــةr عــمــلــيــات اقــتــنــاء ســيــارات اHــصــلــحــة
الـضـروريـة لــسـيـر مـصــاحلـهـا طــبـقـا لألحـكــام الـتـنـظــيـمـيـة

اHتعلقة بالصفقات العمومية. 

اHــاداHــادّة ة 12 : : تـــنــشـــأ لــدى مـــصــالـح الــوزيـــر األول جلــنــة
خـاصة مكلـفة بإبـداء رأي حول مدى اHالءمة واالحـتياجات

فيما يتعلق باقتناء السيارات الوظيفية من الفئة 3.
 حتت رئــاســـة مــصــالح الـــوزيــر األولr تــتـــشــكل هــذه
الـلـجــنـة من ¢ـثـلـي وزارة اHـالـيـة والــوزارات الـتي يـتـبع
لــهــا أصـحــاب الــوظــائـف الـعــلــيــا فـي الـدولــة أو الــوظــائف
اHـــدنــيـــة اHــمــاثـــلــة والـــقــضــاة اHـــعــنـــيــW الــذيـن من اHــزمع

اقتناء لفائدتهم سيارة وظيفية من الفئة 3.

اHــاداHــادّة ة 13 : : تـــنــجــز عـــمــلـــيــات االقـــتــنــاء اHـــذكــورة في
اHـادة 11 أعالهr في حــدود الــتــزويـدات الــنــظــريـة واHــالــيـة
وكـذا اHـعـايـيـر واخلــصـوصـيـات احملـددة بـالـنــسـبـة لـكل فـئـة

من السيارات اإلداريةr في مجال :
rالقوة اجلبائية واإلدارية الدنيا والقصوى -

- الـــســـيـــارة الـــوظـــيـــفـــيـــة من الـــفـــئــة - الـــســـيـــارة الـــوظـــيـــفـــيـــة من الـــفـــئــة 4 : : كل ســـيــارة
مخصصة جلماعة محلية وموضوعة حصريا حتت تصرف
رئـــيـس اجملـــلس الـــشـــعــــبي الـــوالئي أو الــــبـــلـــديr في إطـــار

rارسة مهامه االنتخابية¢
- سـيــارة اHــصـلــحـة :- سـيــارة اHــصـلــحـة : كل ســيـارة مــخـصــصـة Hــصـالح
الــدولــة واجلـمــاعـات احملــلـيــة واHــؤسـســات الـعــمـومــيـة ذات
الطـابع اإلداري واHؤسسـات والهيـئات العـموميـة اHمولة
كليـا من ميـزانيـة الدولةr سـواء إلجناز مـهام إداريـة عامة
و /أو القـيـام �ـهـام اخلـدمـة الـعـمـومـيـة اHـسنـدة لإلدارة أو
لــلــهــيــئــة اHــســتــفــيــدة من الــتــخــصــيص �ــوجب الــتــشــريع

rعمول بهماHوالتنظيم ا
- الـــســيـــارة اHــرافـــقــة :- الـــســيـــارة اHــرافـــقــة : كل ســيـــارة مـــســتـــعــمـــلــة في

مرافقة السيارة الرسمية.

قوام حظائر السيارات اإلداريةقوام حظائر السيارات اإلدارية

اHــــادة اHــــادة 4 :  :  تــــتـــشــــكل حــــظــــيــــرة الـــســــيــــارات اإلداريـــة
التابعة Hصالح الوزير األول ¢ا يأتي :

- الــــســــيــــارات الــــرســــمـــيــــة والــــســــيــــارات اHــــرافــــقـــة
rرتبطة بهاHا

r1 السيارات الوظيفية من الفئة -
r3 السيارات الوظيفية من الفئة -

- ســيــارات اHــصـــلــحــة الــتــابـــعــة لــلــهــيـــاكل اHــركــزيــة
للوزير األول.

اHــــادة اHــــادة 5 :  :  تــــتـــشــــكل حــــظــــيــــرة الـــســــيــــارات اإلداريـــة
التابعة لكل وزارة من سيارات اHصلحة.

6 : : تــتـبـع الـســيــارات الــوظــيـفــيــة من الــفــئـة 2 اHـاداHـادّة ة 
حلظيرة وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

اHــــاداHــــادّة ة 7 : : تــــتــــشــــكـل حــــظــــيــــرة الــــســــيــــارات اإلداريــــة
لـلـمـجـلس الـشـعبـي الوالئي والـبـلـدي من سـيـارة وظـيـفـية

واحدة من الفئة 4 ومن سيارات اHصلحة.

اHــــاداHــــادّة ة 8 : : تــــتــــشــــكـل حــــظــــيــــرة الــــســــيــــارات اإلداريــــة
لـلــمـؤســسـات الــعـمــومـيــة ذات الـطـابـع اإلداري والـهــيـئـات
واHـؤسسـات العـمـوميـة اHـمولـة كلـيـا من ميـزانـية الـدولة

من سيارات اHصلحة.

اHــاداHــادّة ة 9 : : يـــحــدد قـــوام الـــتـــزويـــد الـــنـــظـــري حلـــظـــائــر
السيارات اإلدارية اHذكورة في اHواد 4  إلى 8 �قرر من
الــوزيــر اHــكــلف بــاHــيــزانــيــةr بــنــاء عــلى طــلب من اإلدارة

اHستفيدة من التخصيص.
غير أنهr يحـدد الوزير األول مسبـقا عدد السيارات
الرسـميـة والسـيارات اHـرافقـة اHرتـبطـة بهـا والسـيارات

الوظيفية من الفئتW 1 و 3.
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- تــرشـــيــد اســتـــهالك الــوقـــود والــزيـــوت والــعــجالت
rطاطية واستعمال قطع غيار السيارات ومعداتهاHا

- التـأكـد من احـترام إلـزامـية إخـضـاع بصـفـة دورية
كل الــسـيـارات اإلداريــة اخملـصـصـة لـه لـلـمـراقــبـة الـتــقـنـيـة

rعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا
- مراقبة مسك دفاتر السير.

اHــــادة اHــــادة 19 :  :  يـــــتــــكــــفل رئـــــيس حــــظـــــيــــرة الــــســــيــــارات
اإلداريــة بـحـراسـة وصـيــانـة الـسـيـارات اإلداريــة اHـتـوقـفـة

في اHرائب اخملصصة لها وكذا مسك دفاتر سيرها.
اHــــادة اHــــادة 20 :  : يــــضــــمن أعــــوان عــــمــــومــــيــــون يــــشــــغــــلـــون
مـــنـــاصب ســــائـــقي ســـيـــارات مــــثـــبـــتـــونr مـــهــــمـــتي قـــيـــادة

وحراسة السيارات اإلدارية خالل التنقالت.
غـــيـــر أنه �ـــكن لـــآلمـــر بـــالــصـــرف عـــنـــدمـــا تـــقــتـــضي
ضـرورة اخلــدمـة ذلكr أن يـؤهل مــوظـفــا آخـرا تـتــوفـر فـيه
الـشـروط الـقـانـونـيــة لـقـيـادة الـسـيـارة اإلداريـة خالل اHـدة
الــتـي تــوافق فــتــرة إجـــراء اHــهــمــة اHــوكـــلــة الــتي عــW من

أجلها.
يــكـــون الـــســائق اHـــســـؤول شــخـــصـــيــا فـي حــالـــة عــدم

احترام قواعد قانون اHرور.
rــادة 21 :  : يـــجب تـــزويـــد ســائـق الــســـيـــارة اإلداريــةHــادة اHا
عــنــد تـنــقــلهr بــأمـر �ــهــمـة يــعــدّه قـانــونــا اHـســؤول اHــكـلف

باإلدارة العامة الذي يتبع له.
يـحدد محيـط السير اHـمنوح لـكل سيارة إدارية في

األمر باHهمة .

22 :  : يــقــصي اســتــخــدام الــســيــارة الــشــخــصــيـة اHـادة اHـادة 
حلـــاجـــات اHـــصـــلـــحـــة من طـــرف اHـــوظـــفـــW اHـــذكـــورين في
اHادتW 2 و 3 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 03-178 اHؤرخ
في 15 أبــريل ســنــة 2003 واHـــذكــور أعالهr مـن اســتـــعــمــال

سيارة مصلحة بصفة دائمة.

اHــادة اHــادة 23 :  : ال �ـــكن لــلــســـيــارات اإلداريــة أن تــعــار أو
تــوضع حتـت تــصـــــرفr ولــو لـــفــائـــــدة إدارة أو مــصـــلــحــــة
عـمـومـيـة أخـرىr ما عـدا في حـاالت اHـصـادرات اHـنـصوص

عليها في التنظيم اHعمول به.

اHادة اHادة 24 :  : تخـضع كل عمـليـة إلغـاء استـعمـال سيارة
إداريــة مــنـــصــوص عــلــيـــهــا طــبــقـــا لـــلــشــــروط احملــددة فــي
الـتــنـظـيـم اHـعـمـول بهr لـرأي تــقـني مـطـابق قـانـونـا صـادر

عن اHؤسسة العمومية للمراقبة التقنية للسيارات.

25 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 3 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1431
اHوافق 18 أبريل سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

rطراز السيارة -
rمصدر واستهالك الطاقة -

rاألمن وإصدار ثاني أكسيد الكربون -
- مختلف اHعدات.

حتــدد مــعــايــيـر وخــصــوصــيــات الــســيــارات اHــذكـورة
أعـالهr بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزارات اHــكـلـفـة بـاHـيـزانـيـة

والنقل والصناعة والبيئة.

شروط تخصيص وتسيير واستعمال وصيانةشروط تخصيص وتسيير واستعمال وصيانة
وإلغاء استعمال السيارات اإلدارية وإلغاء استعمال السيارات اإلدارية 

اHـاداHـادّة ة 14 : : بـعـد االنــتـهـاء مـن إجـراءات اقـتــنـاء وجـرد
rـعـمـول بهHالــسـيـارات اإلداريـة الـتي يــحـددهـا الـتـنــظـيم ا
تــقـوم الــســلــطــة اHـقــتــنــيـةr �ــوجب مــقــررr بــتــخـصــيــصــهـا
لــفـــائــدة اHــصـــلــحـــة اHــركـــزيــة أو اHـــصــالح غـــيــر اHـــمــركــزة
اخملتـصة إقـليـميـا التي تـمتـلك صفـة آمر بـالصرف مـكلف

بتسيير احلظيرة اHرتبطة به.

15 : : يـجـب أن تــخـضـع كل ســيــارة إداريـة قــبل اHـاداHـادّة ة 
وضـعـها حـيـز الـسـيـرr إلى عـمـلـيـة تـرقـيم من  إدارة أمالك
الـدولـةr وعــنـد االقـتـضـاءr إلى عــمـلـيـة تـرقــيم مـدني تـقـوم
بـهــاr حـسب احلـالــةr اإلدارة اHـركـزيـة لألمـالك الـوطـنـيـة أو
مــصـاحلــهــا غــيـر اHــمــركــزةr بــنـاء عــلى طــلب من اHــصــلــحـة

اHستفيدة.
اHـاداHـادّة ة 16 : : يلـزم اآلمـرون بـالـصـرفr في إطـار صرف
rنفـقات الـصيـانة وإصـالح حظـائر الـسيـارات التـابعـة لهم
بتقد» حالـة السيارات اإلدارية اخملصصـة لهمr اHقفلة في
31 ديـسـمـبـر من الـسـنـة اHـاضـيـةr وتـصـادق عـلـيـهـا قـانـونـا

السلطـة الوصيةr وحسب احلالةr اإلدارة اHركزية لألمالك
الوطنية أو مصاحلها غير اHمركزة.

اHــــاداHــــادّة ة 17 : : تــــخــــصص ســــنــــويــــا قــــروض الــــتــــســــيــــيـــر
الـضرورية لـلتكـفل بالنـفقـات اHتعـلقة بـاستغالل وصـيانة
الـــــســــيـــــارات اإلداريــــة لـــــفــــائـــــدة اإلدارة اHــــســـــتــــفـــــيــــدة من
التخصيص اHكلفة بحظيرة السيارات اإلدارية اHعنية.

غــيـر أنه تــضــمن الـســلــطـة الــوصـيــة الــتي يـتــبع لــهـا
اHــســـتـــفـــيـــد من الـــســـيـــارة اإلداريـــة تــســـيـــيـــر الـــســـيــارات
الـرسـميـة اHـوضـوعة حتت تـصـرف صـاحب وظـيفـة مـدنـية
¢ـاثلة والسيـارات اHرافقة اHـرتبطة بهـا وكذا السيارات

الوظيفية من الفئتW 1 و 3.

اHــاداHــادّة ة 18 : : اآلمـــر بـــالـــصـــرف مـــســـؤول عن  تـــســـيـــيـــر
حــظـــيــرة الـســـيــارات اإلداريــة اخملـــصــصــة لــهr ويــكــلف

�ا يأتي :
- الـــســـهـــر عـــلـى االســـتـــعـــمـــال اHـــطــــابق لـــلـــســـيـــارات

rكلّف بتسييرهاHاإلدارية التابعة للحظيرة ا
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق  27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 123
اHـؤرخ في 15 صـفـر عام 1422 اHـوافق 9 مـايـو سـنـة 2001 
واHتعلق بـنظام االستغالل اHـطبق على كل نوع من أنواع
الـشبكـات �ا فيـها الالسـلكيـة الكهـربائـيةr وعلى مـختلف
  rتممHعدل واHا rواصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 101
اHــؤرخ في 11 صـــفـــر عــام 1425 اHـــوافق أول أبـــريـل ســـنــة
2004 الـذي يـحدد كـيـفيـات دفع مـساهـمـة هيـئـات الضـمان

االجــتــمــاعـي لــتــمــويل مـــيــزانــيــات اHــؤســـســات الــصــحــيــة
 rالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 124
اHــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

 rوالضمان االجتماعي
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
مــضـمــون الــبـطــاقــة اإللـكــتــرونـيــة لــلـمــؤمن له اجــتــمـاعــيـا
واHـفــاتـيح اإللـكـتــرونـيـة لـهـيــاكل الـعالج وHـهــنـيي الـصـحـة
وشروط تسليمهـا واستعمالها وجتديـدهاr تطبيقا ألحكام
اHـواد 6 مـكــرر و6 مـكـرر1 و65 مـكـرر 2 من الــقـانـون رقم
83 - 11 اHــــــــؤرّخ في 21 رمـــــــضـــــــان عــــــام 1403 اHــــــــوافق 2 

rــتـعــلق بــالـتــأمـيــنــات االجـتــمـاعــيـةHيــولـيــو ســنـة  1983 وا
اHعدل واHتمم.

الفصل األولالفصل األول
تسمية البطاقة تسمية البطاقة اإللكترونية اإللكترونية للمؤمن له اجتماعياللمؤمن له اجتماعيا

ومضمونها وشروط تسليمها ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها واستعمالها 
وجتديدها وحتيينها وتعويضهاوجتديدها وحتيينها وتعويضها

اHـادة اHـادة 2 : : تــسـمى الـبــطـاقـة اإللـكــتـرونـيـة لــلـمـؤمن له
اجتماعيا "بطـاقة الشفاء". ويتم إعدادها طبقا للمقاييس

التقنية اHعمول بها في هذا اجملال.
تــتــضــمن بــطـاقــة الــشــفــاء عــلى اHــسـتــنــد مــعــلــومـات
شخصية تتـعلق باHؤمن له اجتماعيا  أو صاحب البطاقة

وتركيبة إلكترونية "دارة مصغرة" .

اHــادةاHــادة  3 : : �ـــكن بــطـــاقـــة الــشـــفــاء أن تـــكــون عـــائــلـــيــة
وتخص اHؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه. 

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 10 -  - 116 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمادى األولى جمادى األولى
عـــــام عـــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 18 أبـــــريـل ســـــنــــة  أبـــــريـل ســـــنــــة r r2010 يــــــحـــــدديــــــحـــــدد
مــــضـــمــــون الــــبـــطـــاقـــــة اإللــــكـــتـــرونــــيـــة لـــلــــمـــؤمن لهمــــضـــمــــون الــــبـــطـــاقـــــة اإللــــكـــتـــرونــــيـــة لـــلــــمـــؤمن له
اجـتــمـاعـيــا و اHـفـاتــيح اإللـكـتــرونـيـة لـهــيـاكـل الـعالجاجـتــمـاعـيــا و اHـفـاتــيح اإللـكـتــرونـيـة لـهــيـاكـل الـعالج
وHـهــنـيي الــصـحـة وشــروط تـســلـيـمــهـا واســتـعـمــالـهـاوHـهــنـيي الــصـحـة وشــروط تـســلـيـمــهـا واســتـعـمــالـهـا

وجتديدهاوجتديدها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل

 rوالضمان االجتماعي
- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادتــان  85 - 3

 rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل و اHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بالـتأمينـات االجتمـاعيةr اHعـدل واHتممr ال سـيما اHواد 6

 rمكرر و 6 مكرر1 و 65 مكرر2 منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rبالتقاعد
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام  1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

  rتممHعدل واHا rهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام  1405 اHــوافق 16 فــبــرايــر ســنـة 1985

 rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اHــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

   rالسلكية والالسلكية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 08 اHــؤرخ في 16
صــفـر عـام 1429 اHـوافق 23 فـبـرايــر سـنـة 2008  واHــتـعـلق

 rنازعات في مجال الضمان االجتماعيHبا
- و�ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 84 - 27 اHـــــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عــام  1404 اHــوافق 11 فــبــرايــر ســنـة 1984
الذي يحـدد كيفـيات تـطبيق الـعنـوان الثاني من الـقانون
رقم 83-11 اHــــؤرّخ في 2 يــــولــــيـــو ســــنـــة  1983 واHــــتــــعـــلق

rتممHعدل واHا rبالتأمينات االجتماعية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1431 هـ هـ
21 أبريل سنة  أبريل سنة 2010 م م

- اHعطيات اHتـعلقة باالنتساب للضمان االجتماعي
 rللمؤمن له اجتماعيا

- احلقوق في األداءات اHقـدمة للمؤمن له اجـتماعيا
  rمن طرف هيئة الضمان االجتماعي وكذا لذوي حقوقه
- اHــــعـــــطـــــيــــات ذات الـــــطــــابـع الــــطـــــبي لـــــلــــمـــــؤمن له
اجـتــمــاعـيــا أو لــلـمــسـتــفــيـد أو لــلــمـســتــفـيــدين حــسب نـوع

rالبطاقة العائلية أو لذي احلق أو لذوي احلقوق
- مجموع األداءات اHـقدمة من طرف هيـئة الضمان
االجـتـمـاعي اHـنـتـسب إلـيـهـا اHـؤمن له  اجـتـمـاعـيـا صـاحب

  rسجلون في البطاقةHالبطاقة و/أو ذوو حقوقه ا
- اHعطيات اHتعلقة باستعمال وتأمW البطاقة.

اHـــــادة اHـــــادة 9 : : اHـــــعــــــطـــــيـــــات اHـــــدرجــــــة في الـــــتــــــركـــــيـــــبـــــة
اإللكترونية لبطاقة الشفاء الفردية هي : 

 rؤمن له اجتماعياHتعلقة باHعطيات اإلدارية اHا -
- اHعطيات اHتـعلقة باالنتساب للضمان االجتماعي

rللمؤمن له اجتماعيا
- احلـــقــــوق فـي األداءات اHـــقــــدمــــة من طــــرف هــــيــــئـــة

  rالضمان االجتماعي لصاحب البطاقة
- اHعطيـات ذات الطابع الطـبي التي تخص صاحب

 rالبطاقة
- مــجــمــوع األداءات اHــقـدمــة لــصــاحب الــبــطـاقــة من

 rطرف هيئة الضمان االجتماعي التي   ينتسب إليها
- اHعطيات اHتعلقة باستعمال وتأمW البطاقة.

اHادةاHادة 10 :  : تسـمح اHعطـيات اHـتعلـقة باالنـتساب إلى
الــضــمـان االجــتـمــاعي وكـذا اHــعــطـيــات اإلداريـة والــطـبــيـة
وتــــلك اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــاالســـتــــعـــمـــال والــــتـــأمـــW اHــــدرجـــة في
الـتــركـيـبــة اإللـكــتـرونــيـة لــبـطــاقـات الــشـفـاء اHــذكـورة في
اHادتW 8 و9 أعالهr بالـقيـام بالـتكـفل بأداءات الـعالجr كما

هو محدد في التشريع اHعمول به.

 اHــادة  اHــادة  11 :  : اHــعـــطـــيــات اHـــتـــعــلـــقـــة بــاالنـــتـــســاب إلى
الضمان االجتماعي اHدونة في بطاقة الشفاء هي : 

- اHـعـلـومـات حـول هـيـئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي الـتي
 rؤمن له اجتماعياHينتسب إليها ا

- نـظـام الـضمـان االجـتـمـاعـي والصـنـف واHـسـتـخدم
 rؤمن له اجتماعياHومداخيل ا

- طـبـيعـة األداءات ونـسـب تـعويـضـهـا الـتي لـلـمـؤمن
 rله اجتماعيا وذوي حقوقه احلق فيها

- تـــاريخ انــقـــضــاء احلـق في تــعـــويض أداءات الــعالج
للمستفيدين اHذكورين أعاله.

و�ــــكـــنــــهــــا أن تـــكــــون فـــرديــــة أو لــــذي احلق أو لـــذوي
احلقوق.

يحدد نوع بطاقـة الشفاء العائـلية أوالفردية أو لذي
احلق أو لــذوي احلــقــوق حــسب احلــالــة اHــهــنــيــة والــعــائــلــيـة

للمؤمن له اجتماعيا.

اHادة اHادة  4 : : تسـلم بطاقـة الشفـاء للمـؤمن له اجتمـاعيا
من طرف هيئة الضمان االجتماعي التي ينتسب إليها.

اHادة اHادة 5 :  : حتمل بـطاقـة الشـفاء العـائلـية أو لذي احلق
أو لـذوي احلــقـوق صــورة شـمــسـيــة لـلـمــؤمن له اجــتـمــاعـيـا
واHــعـطــيــات اHـرئــيــة اHـدونــة في مــســتـنــد الــبـطــاقــة وكـذا

اHعطيات اHدرجة في التركيبة اإللكترونية .
حتـــمل بـــطـــاقـــة الـــشـــفـــاء الـــفـــرديـــة صـــورة شـــمـــســـيــة
لـصـاحب البـطاقـة واHعـطـيات اHـرئيـة اHـدونة في مـستـند
الــــبــــطــــاقــــة وكــــذا اHـــــعــــطــــيــــات اHــــدرجــــة فـي الــــتــــركــــيــــبــــة

اإللكترونية.

اHــادة اHــادة 6 :  : اHـــعــطـــيــات اHـــرئــيـــة اHــدونـــة في مـــســتـــنــد
بــــطــــاقــــة الــــشــــفـــــاء الـــعـــــائـــــلــــيـــــة أو لـــــذي احلـق أو لـــذوي

احلـقوق هي :
rؤمن له اجتماعياHرقم تسجيل ا -

- لـقب واسم اHؤمن له اجتـماعيـا باحلروف الـعربية
rواحلروف الالتينية

 rؤمن له اجتماعياHتاريخ ميالد ا -
- احلــــرف (F ) الــــذي يـــشــــيـــر إلـى الـــطــــابع الــــعــــائـــلي
للـبطـاقة أو احلرف (A) الذي يـشيـر إلى طابع ذي احلق أو

rلذوي احلقوق للمؤمن له اجتماعيا
- الرقم التسلسلي على ظهر البطاقة.

اHــادة اHــادة  7 : : اHــعـــطــيــات اHـــرئــيــة اHـــدونــة في مــســـتــنــد
بطاقة الشفاء الفردية هي :

rؤمن له اجتماعياHرقم تسجيل ا -
- لــقب و اسم صــاحب الــبــطــاقــة بـاحلــروف الــعــربــيـة

rوباحلروف الالتينية
rتاريخ ميالد صاحب البطاقة -

- احلــــرف ( I ) الــــذي يــــشــــيـــــر إلى الــــطـــــابع الــــفــــردي
rللبطاقة

- الرقم التسلسلي على ظهر البطاقة.

 اHـــــادة اHـــــادة 8 : : اHـــــعـــــطـــــيـــــات اHـــــدرجـــــة في الـــــتـــــركـــــيـــــبـــــة
اإللــكـتــرونــيـة لــبــطـاقــة الـشــفــاء الـعــائـلــيــة أو لـذي احلق أو

لذوي احلقوق هي :
- اHـعطـيـات اإلداريـة اHتـعـلـقة بـاHـؤمن له اجـتمـاعـيا

 rعلى البطاقة WسجلHوذوي حقوقه ا
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 rرمز مهني الصحة  الذي قدم األداء -
 rقدمةHعدد و/أو كمية األداءات ا -

rقدمHمبلغ األداء ا -
- رقم الفاتورة اHتعلقة باألداءات اHقدمة.

اHـادة اHـادة  16 : : تـتــضـمن اHـعـطـيـات اHـتـعـلـقـة بـاسـتـعـمـال
وتأمW بطاقة الشفاء:

- نوع بطاقـة الشفاء عائلية ( F )  فردية ( I ) أو ذي
 r(A )احلق أو ذوي احلقوق

 rالرقم التسلسلي للبطاقة -
 rرقم طبعة البطاقة -

rحالة صالحية البطاقة -
- مـفـاتـيح حـمـايـة اHـعـطـيـات الـتي تـسـمح بـالـوصول

 rدرجةHعطيات اHإلى مختلف فئات ا
rمفاتيح الترقيم  والتوقيع االلكتروني -

- الرمز السري ( رقم التعريف الشخصي).

اHــادة اHــادة 17 : : تـــضــمن حــمـــايــة اHــعــطـــيــات اHــذكــورة في
اHواد 11 و 12 و13 أعالهr عند الـقراءة والكتابة عن طريق
الـنــظــام اإللــكــتــروني لــلـتــرخــيص بــاســتــعـمــال اHــعــطــيـات

اHدرجة في بطاقة الشفاء.
يـــســـمح الـــنــظـــام اإللـــكـــتـــروني اHـــذكـــور في الـــفـــقــرة
األولى أعالهr بــاســتــعــمــال اHــعــطــيــات اHــدونـة فـي بــطــاقـة
الشـفـاء طـبقـا لألحـكام الـتـشريـعـيـة والتـنـظيـمـية اHـعـمول
بــهـا في مــجـال الــوصـول إلى اHــعـطــيـات حـسـب مـسـتــعـمل

بطاقة الشفاء.

اHـادة اHـادة 18 : : تـسـتــعـمل بـطـاقـة الــشـفـاء ضـمن الـشـروط
rـعمـول بـهـماHـنـصوص عـلـيـها فـي التـشـريع والـتنـظـيم اHا

فقط من طرف :
- اHـؤمن له اجتـمـاعيـا أو أحد ذوي حـقـوقه بالـنسـبة

rللبطاقة العائلية
- ذي احلق أو ذوي احلــقــوق اHـدرجــW في الــتــركـيــبـة
اإللـــكــــتــــرونـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــطـــاقـــة (ذي احلق)  أو( ذوي

r( احلقوق
- صاحب البطاقة بالنسبة للبطاقة الفردية. 

اHــادة اHــادة  19 : : يـــتـــعـــW عـــلى اHـــســـتـــفـــيـــدين مـن بـــطـــاقــة
الـــشـــفــاء تـــقـــد�ـــهـــا Hـــقـــدمي الـــعالج أو لـــهـــيـــاكل الـــعالج أو
اخلدمات اHرتبطة بالعالج بالنسبة  لكل األداءات اHقدمة
لـهم والـتـي يـتـكـفل بـهـا الـضـمـان االجـتمـاعـي طـبـقـا ألحـكام
اHــــادة 6 مــــكــــرر 2 من الــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 2

يوليو سنة r1983 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله. 

اHــادةاHــادة 12 :  : اHــعـــطـــيـــات اإلداريــة اHـــدونـــة في بـــطـــاقــة
الشفاء هيr ال سيما :

rرقم التسجيل في الضمان االجتماعي - 
rؤمن له اجتماعياHلقب واسم ا - 

 rؤمن له اجتماعياHتاريخ ميالد ا - 
rؤمن له اجتماعياHعنوان ا - 
 - جنس اHؤمن له اجتماعيا.

تـتـضـمن بـطـاقـة الـشـفـاءr زيـادة عـلى ذلكr بـالـنـسـبـة
لــــكل ذي حقr الــــلـــقب واالسـم وتـــاريخ اHــــيالد والـــتــــرتـــيب

واجلنس.
اHـادة اHـادة 13 : : اHــعــطــيـات ذات الــطــابع الــطــبي لــصـاحب

بطاقة الشفاء هيr ال سيما :
- فـصـيـلة دم اHـؤمن لـه اجتـمـاعـيـا أو صـاحب بـطـاقة

 rالشفاء
- رمــــز اHــــرض أو األمــــراض الــــتـي تــــخــــول احلق في

  r% 100 نسبة تعويض
- الــعـالج اخلـــاص بــكـل مــرض الـــذي يـــخـــول احلق في
نــســبـة تــعــويض r% 100 وعــنـد االقــتــضــاءr لـكـل مـرض من

 rزمنةHاألمراض األخرى ا
 rضادة االستعمالHاألدوية ا -

 rعالجHرمز الطبيب ا -
- مـجــمــوع األداءات اHـقــدمــة الــتي تـشــملr ال ســيــمـا

اHعلومات اHتعلقة بآخر أداء.

اHــــادة اHــــادة 14 : : اHــــعـــطــــيـــات ذات الــــطـــابـع الـــطــــبي لـــذوي
احلقوق اHسجلW في البطاقة هي :

- رمــــز اHــــرض أو األمــــراض الــــتـي تــــخــــول احلق في
  r% 100 نسبة تعويض

- الــعـالج اخلـــاص بــكـل مــرض الـــذي يـــخـــول احلق في
نــســبـة تــعــويض r% 100 وعــنـد االقــتــضــاءr لـكـل مـرض من

 rزمنةHاألمراض األخرى ا
 rعالجHرمز الطبيب ا  -

-  مـجــمـوع األداءات اHـقــدمـة الـتـي تـشـملr ال ســيـمـا
اHعلومات اHتعلقة بآخر أداء.

15 : : تـــــتـــــضـــــمن مـــــجـــــمــــوع األداءات اHـــــقـــــدمــــة اHــــادة اHــــادة 
للمؤمن له اجتـماعيا ولذوي احلقوق اHـسجلW في بطاقة

الشفاء اHذكورين في اHادتW 13 و14 أعاله :        
- رمـز آخـر أداء مـقـدم يـشيـر إلى طـبـيـعـة الـعالجات

   rقدمة ونوعها احملددHوالعالجات ا
 rقدمHتاريخ األداء ا -
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الفصل الثانيالفصل الثاني
مضمون اHفاتيح مضمون اHفاتيح اإللكترونية اإللكترونية لهياكل العالجلهياكل العالج

ومهنيي الصحة ومواصفاتها التقنيةومهنيي الصحة ومواصفاتها التقنية
وشروط تسليمها واستعمالها وجتديدهاوشروط تسليمها واستعمالها وجتديدها

اHـادة اHـادة 28 : يـدرج اHـفـتـاح اإللــكـتـروني لــهـيـكل الـعالج
أو اخلدمـات اHرتبـطة بالـعالج واHفتـاح اإللكتـروني Hهني
الــصـــحــة تـــركــيــبـــة إلــكـــتــرونـــيــة "الـــدارة اHــصـــغــرة" حتــدد
مواصفاتها التقـنية طبقا للمقاييـس التقنية اHعمول بها

في هذا اجملال والتي حتتوي على رقم تسلسلي.

اHادةاHادة 29 : : تتـضـمن التـركـيبـة اإللـكتـرونـية اHـذكورة
في اHـادة 28 أعالهr مــعــطــيــات إداريــة ومــعــطــيـات تــتــعــلق

باستعمال وتأمW اHفاتيح اإللكترونية. 

30 : : اHـعـطيـات اإلداريـة اHدرجـة في الـتركـيـبة اHادة اHادة 
اإللكترونية هي : 

- تـعـريفr حــسب احلـالـةr هـيــكل الـعالج أو اخلـدمـات
 rرتبطة بالعالج أو مهني الصحةHا

- نـوع اHـهـني واالخــتـصـاص والـعـنـوان اHـهـني ورقم
rهنيي الصحةH التسجيل في الفرع النظامي  بالنسبة

- رقم الـــــتـــــعـــــريف اإلحـــــصـــــائي لـــــهـــــيـــــكل الـــــعالج أو
rرتبطة بالعالج أو مهني الصحةHاخلدمات ا

- هـيــكل هـيـئـة الــضـمـان االجــتـمـاعي احملــادث لـهـيـكل
rرتبطة بالعالج أو مهني الصحةHالعالج أو اخلدمات ا

- طــبـــيــعـــة الــعـالقــة بـــW هــيـــكل الــعـالج أو اخلــدمــات
اHــرتـبــطـة بــالـعالج أو مــهـنـي الـصــحـة مع هــيـئــة الـضــمـان

االجتماعي اHنتسب إليها اHؤمن له اجتماعيا.

Wـتــعــلـقــة بــاسـتــعــمـال وتــأمـHــعـطــيــات اHـادة 31 : : اHـادة اHا
اHفتاح اHدرجة في التركيبة اإللكترونية هي : 

- الــرمـوز الــشــخـصــيـة لــلــمـســتــعـمــلـW الــتي تــسـمح
بـضمـان وظائف تشـغيل بـطاقـة الشـفاء وحـمايـة الوصول
إلـى اHـــعــــلـــومــــات الـــتـي حتـــتــــويـــهــــا واخلـــاصــــة بـــالــــتــــرقـــيم

  rوالتوقيع اإللكتروني
rالرقم التسلسلي للمفتاح اإللكتروني -

- الرمز السري ( رقم التعريف الشخصي).

اHادة اHادة 32 : : يـعتبر اHـفتاح اإللـكتروني لـهياكل العالج
أو اخلدمات اHرتبطـة بالعالج أو مهنيي الـصحة شخصيا
وال �ــــــــكن اســــــــتــــــــعـــــــمــــــــالـه إال من قــــــــبـل صـــــــاحــــــــبـه و حتت
مـسـؤولـيـتـه فـيـمـا يـخص األداءات اHـقــدمــة فــقـط لـصـالـح
اHـسـتـفـيـديـن اHــسـجــلـW في بـطـاقـة اHــؤمن له اجـتـمـاعـيـا

وبالنسبة للعمليات اHتصلة بها.
ال �ــكن إعــارة اHــفــتـاح اإللــكــتــروني إلى الــغــيــر بـأي

حال من األحوال وألي غرض كان .

اHــادةاHــادة 20 :  : تــــســـتـــعــــمـل بـــطـــاقــــة الـــشــــفــــاء من طـــرف
هــيــاكل الـــعالج أو اخلــدمــات اHـــرتــبــطــة بـــالــعالج وكــذا من

مهنيي الصحة قصد :
 rؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقهHتعريف ا -

 rستفيدين من األداءاتHالتدقيق في حقوق ا -
- االطالع عـلى اHعـطـيات اHـرخصـة بـواسطـة اHفـتاح

 rاإللكتروني لهيكل العالج أو مهني الصحة
- إعــداد الــفــواتــيــر اإللـــكــتــرونــيــة ألداءات الــعالج أو

rقدمةHرتبطة بالعالج اHاخلدمات ا
rعدةHالتوقيع اإللكتروني للوثائق ا -

- إدراج كل عــــمـل و أداءات مــــقــــدمــــة لــــلــــمـــــؤمن لــــهم
اجتماعيا و/أو لذوي حقوقهم. 

اHادةاHادة 21 : : تسـلم بطـاقة الـشفـاء مجـانا لـكل مؤمن له
اجـتمـاعـيا مـنتـسب إلى هيـئـة الضـمان  االجـتمـاعي طبـقا
ألحــكــام اHـادة 6 مــكــرر1 من الــقــانــون رقم 83 - 11 اHـؤرخ

في 2 يوليو سنة r1983 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.
اHادة اHادة 22 : : جتـدد بطاقة الـشفاء لـلمؤمن له اجتـماعيا
rادة 21 أعالهHنصـوص عليـها في اHضـمن نفس الشـروط ا
في حـــالـــة إتـالف الـــبـــطـــاقـــة بـــســـبب ال يـــعـــود لـــلـــمـــؤمن له

اجتماعيا.
اHادة اHادة  23 :  : في حالة ضياع أو سرقة أو إتالف بطاقة
الشفاء بفعل اHستفيدr تسلم للمؤمن له اجتماعيا اHعني

نسخة من البطاقة مقابل دفع تكلفة االستنساخ.
اHــــادة اHــــادة 24 : : يـــتـم حتـــيـــW بــــطـــاقـــة الـــشــــفـــاء من طـــرف
الـهيـاكل اHـعنـية لـهيـئات الـضـمان االجـتمـاعي أو الهـياكل
الــتي تــعـيــنــهــا هـذه الــهــيــئـات بــنــاء عــلى تــقـد» اHــؤمن له

اجتماعيا التبريرات اHطلوبة.
اHـادة اHـادة 25 : : يـحق لـصـاحب بـطـاقـة الـشفـاء االطالع في
كـل وقت عــــلـى اHــــعــــلــــومــــات الــــواردة في بــــطـــــاقــــتهr عــــلى

مستوى مصالح هيئة الضمان االجتماعي.
rعـنــد االقـتـضـاء rـعــلـومـاتHو�ـكن أن تـقــدم له هـذه ا

على مستند ورقي.
اHـادة اHـادة 26 :  : يــتـعـW عــلى اHـؤمن لـه اجـتـمــاعـيـا الــقـيـام
بإجراء التصحـيحات والتحيينات الضرورية لدى هيئة
الـضـمـان االجــتـمـاعي الــتـابع لـهــا في حـالـة خــطـأ أو إغـفـال
في اHـعطيات الـواردة في بطاقـة الشفاء أو تـغييرات في

حالته العائلية أو اHهنية أو حالة أحد  ذوي حقوقه.  

اHـــــادةاHـــــادة 27 :  : يـــــجـب عـــــلى صــــــاحب بـــــطــــــاقـــــة الـــــشـــــفـــــاء
التـصريح فورا لـهيئـة الضمـان االجتمـاعي التي أصدرت

البطاقة بضياعها أو سرقتها أو إتالفها. 
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هــيــئــة الـضـــمــان االجـتــمـاعــي الـتــابـعـــW لـهـــا في حـالـــة
خــــطـــــإ أو إغــــفــــال فـي اHـــعــــطـــيــــات الـــواردة فـي اHـــفــــاتـــيح
اإللكتـرونية اHذكورة في اHادة 28 أعالهr أو تغييرات في
الــقــانـون األســاسـي لــهــيـكـل الــعالج أواخلــدمــات اHــرتــبــطـة

بالعالج أو احلالة اHهنية Hهني الصحة.    
اHــادة اHــادة 41 : : يــجب عــلى صـــاحب اHــفــتـــاح اإللــكــتــروني
التـصريح فورا لـهيئـة الضمـان االجتمـاعي التي أصدرت

اHفتاح بضياعه أوسرقته أو إتالفه.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اجلهاز التقني إلعداد وإرسال الفواتير اجلهاز التقني إلعداد وإرسال الفواتير اإللكترونية اإللكترونية 

اHادة اHادة 42 : : تضع هـيئـة الضـمـان االجتـماعي اHـصدرة
لبطاقات الشـفاء واHفاتيح اإللكتـرونية لهياكل العالج أو
اخلـدمـات اHرتـبـطة بـالـعالج ومهـنـيي الصـحـة منـشأة ذات
مـفـاتــيح عـمـومــيـة ووسـائل تــقـنـيــة تـسـمح بــتـنـفــيـذ جـهـاز
إعـداد وتشفيـر وتدقيق وتوقـيع وإرسال مؤمن للـفواتير

اإللكترونية طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما. 

اHــادة اHــادة 43 : : يـــســـتـــعـــمل اجلـــهـــاز الـــتــقـــنـي اHــذكـــور في
اHـــــادة 42 أعـالهr من طـــــرف هـــــيـــــاكـل الـــــعالج أو اخلـــــدمـــــات
اHرتـبـطـة بـالعالج ومـهـنـيي الـصـحة في إطـار الـنـشـاطات
اHــــنــــصـــــوص عــــلــــيــــهــــا في أحــــكــــام اHــــادة 65 مــــكــــــرر 3 من
الــقــانــون رقم 83 - 11 اHــــؤرخ في 21 رمــضــان عــام 1403
اHــوافق 2 يــولـــيـــو ســـنــة r1983 اHـــعــدل واHـــتـــمم واHـــذكــور

أعاله.
الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـادة اHـادة 44 :  : تـمـسك وحتW هـيـئة الـضـمان االجـتـماعي
قــوائم بــطـاقــات الـشــفــاء واHـفــاتـيـح اإللـكــتـرونــيــة لـهــيـاكل
الـــعالج ومـــهــنـــيي الــصـــحـــة ذات الــصالحـــيــة والـــبــطـــاقــات
واHـفـاتـيح اHـلـغـاة وتـضـمن نــشـرهـا لـدى مـسـتـعـمـلي نـظـام

الشفاء.

اHــــادة اHــــادة 45 : : يــــعـــاقـب عـــلـى  عـــدم احــــتـــرام أحــــكـــام هـــذا
اHرسوم طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.   

اHــــادة اHــــادة 46 : : حتــــدد كـــــيــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق أحـــــكــــام هــــذا
اHرسومr عند احلـاجةr بقرار من الوزير اHكلف بالضمان

االجتماعي.

اHادة اHادة 47 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 3 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1431
اHوافق 18 أبريل سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

اHـادة اHـادة 33 : : يسـمـح استـعمــال اHـفاتيـــح اإللكتـرونية
لهيـاكل العالج أو اخلـدمـات اHـرتبـطــة بـالعــالج وHـهنيــي

الصحة مـا يأتي :
- االطالع عـلى اHـعـطـيـات اHـرخـصـة لـبـطـاقـة الـشـفـاء

 rللمؤمن له اجتماعيا
- إعـداد وتـوقيع الـفـاتورة اإللـكـترونـيـة وإرسال كل
وثـــيــقـــة أو مــعــطـــيــات أخـــرى مــوجــهـــة لــهـــيــئــات الـــضــمــان

rاالجتماعي
- قـراءة وإدراج كل عـمل وأداء مـقـدم للـمـؤمـنـW لهم

اجتماعيا و/أو لذوي حقوقهم.

اHـادةاHـادة  34 :  : تـرسل الـفـواتـيـر اإللـكـتـرونـيـة اHـعـدة من
طــــرف هـــيــــاكل الــــعالج أو اخلــــدمـــات اHــــرتــــبـــطــــة بــــالـــعالج
ومـهـنـيي الصـحـة إلى هـيـئة الـضـمـان االجـتمـاعي اHـعـنـية
عـلى مـسـتــنـد أو عن طـريق إلـكـتــرونيr وهـذا مـهـمـا كـانت

كيفية التكفل باHستفيد.

35 : : تــسـلّـم اHـفــاتــيح اإللــكــتـرونــيــة مــجــانـا من اHـادة اHـادة 
قبـل هيـئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي Hـقـدمي الـعالج أو هـياكل
الـعالج أو اخلـدمـات اHـرتـبـطـة بـالـعالج طـبـقـا ألحـكـام اHـادة
65 مـكرر 2  من الـقانون رقم 83 - 11 اHؤرخ في 2 يـوليو

سنة r1983 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 36 : : جتـدد اHفاتـيح اإللكتـرونية لهـياكل العالج
وHـهـنـيي الـصـحـة ضـمن نـفس الـشـروط اHـنـصـوص عـلـيـها
في اHــادة 35 أعـاله في حــالــة إتالفــهـــا بــســبب ال يــعــود إلى

صاحب اHفتاح.

37 : في حـــــــالــــــة ضــــــيــــــاع أو ســــــرقــــــة أو إتالف اHـــــادة اHـــــادة 
rـهــنـيي الــصـحـةHـفــاتـيح اإللــكـتــرونـيــة لـهــيـاكل الــعالج وHا
بـفـعل مـسـتـعـملـيـهـاr تـسـلّم لـهم نـسـخـة من اHـفـاتـيح مـقابل

دفع تكلفة االستنساخ.

اHادة اHادة 38 : : يتم حتيW اHـفاتيح اإللكتـرونية اHذكورة
في اHــادة 28 أعاله من طــرف الـــهــيــاكل اHـــعــنــيــة لـــهــيــئــات
الـــضـــمــــان االجـــتـــمـــاعي أو الـــهـــيـــاكـل الـــتي تـــعـــيـــنـــهـــا هـــذه
الــهــيــئــات بــنــاء عــلى تــقــد» صــاحب اHــفــتــاح الــتــبــريـرات

اHطلوبة. 

اHــــادة اHــــادة  39 :  : يـــــحق لــــصــــاحـب اHــــفــــتــــاح اإللـــــكــــتــــروني
االطالع في كل وقت عـلى اHـعـلـومـات الـواردة في مـفـتاحه

على مستوى مصالح هيئة الضمان االجتماعي.
rعـنــد االقـتـضـاء rـعــلـومـاتHو�ـكن أن تـقــدم له هـذه ا

على مستند ورقي.

40 : : يـــتـــعـــW عــلـى هـــيــكـل الـــعالج أو اخلـــدمــات اHــادة اHــادة 
اHــرتـــبــطــة بــالــعـالج أو مــهــني الـــصــحــة اHــعــنـــيــW الــقــيــام
بـإجـراء الــتـصـحــيـحـات والــتـحـيــيـنـات الــضـروريـــة لـــدى
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21 أبريل سنة  أبريل سنة 2010 م م

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

.Wقــاضيت.Wقــاضيت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
rWاآلتي اســـمــــاهـــمـــا بــــصـــفـــتــــهـــمـــا قـــــاضـــيـــتـــ Wالـــسّـــيــــدتـــ

إلحالتهمـا على التّـقــاعد :
rحكمة مدينة اجلزائر� rعائشة بن تونس -

- فاطمة قدوحr زوجة بشيرr �حكمة خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مـــــكــــــلمـــــكــــــلّــف بـــــالــــدــف بـــــالــــدّراســـــــات والــــتـــــلـــــخــــيـص بــــــوزارةراســـــــات والــــتـــــلـــــخــــيـص بــــــوزارة

الطاقــة واHنـــاجم.الطاقــة واHنـــاجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الـــسّـــيــد خـــالـــد بن حـــســـrW بــصـــفـــته مـــكـــلّــفـــا بـــالـــدّراســات
والــتــلــخــــيص بــــــوزارة الــطـــاقــــــة واHــنــــــاجمr إلحــالــتـــه

عـلى التّـقــاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

نائب مدير بوزارة الطاقة واHناجم.نائب مدير بوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الـــسّــيــد بـــوعالم خـــلــيفr بـــصــفـــته نــائـب مــديـــر لــتـــطــويــر

اHوارد بوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
عـضو �جلس إدارة الوكـالة الوطنـية للجـيولوجياعـضو �جلس إدارة الوكـالة الوطنـية للجـيولوجيا

واHراقبة اHنجمية.واHراقبة اHنجمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجــب مــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤرّخ في 16 ربــــــيع
الــثـــاني عـام 1431 اHــوافــق أوّل أبــريـل ســنـة 2010 تــنــهى

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مــهـــام الــسـّــيـــد امـــحـــمــد عــزرقr بــصــفــته عــضــوا �ــجــلس
إدارة الـــوكــــــالــــة الــــوطـــنــــيـــة لــــلـــجــــيـــولــــوجـــيــــا واHـــراقــــبـــة

اHنجمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئـــاسيرئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مدير اHناجم والصمدير اHناجم والصّناعة في والية عنابـة.ناعة في والية عنابـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الـسّيد عـلي بوحـديشr بصـفته مـديرا للـمنـاجم والصّـناعة

في والية عنابةr إلحالته على التّـقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
اHدير الـعاماHدير الـعامّ لتـرقية التـنافسـية الص لتـرقية التـنافسـية الصّنـاعية بوزارةنـاعية بوزارة

الصالصّناعـة - سـابقـا.ناعـة - سـابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الـــسّـــيــد رشـــيـــد مـــكـــسنr بـــصـــفـــته مـــديـــرا عــامـــا لـــتـــرقـــيــة
التنافسية الصّناعية بوزارة الصّناعة - سابقاr لتكليفـه

بوظيفـة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئـــاسيرئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
األمـــW الـــعــــــاماألمـــW الـــعــــــامّ لـــلـــوكـــالـــــة الـــوطـــنـــيـــــة لـــتـــطـــويـــــر لـــلـــوكـــالـــــة الـــوطـــنـــيـــــة لـــتـــطـــويـــــر

االستثمـــــار.االستثمـــــار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الــسّـــيــد عـــبــد الـــكــــر» مـــنــصــــوريr بــصــفـــته أمـــيــنـــا عــامــا
لــلــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــتــطـــويــــر االســتــثــمــــارr لـــتــكــلــيــفـــه

بـوظيفــة أخـــرى.



6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1826
21 أبريل سنة  أبريل سنة 2010 م م

الــسّـيـدة عـائـشـة بـوعـكـازr بـصـفــتـهـا نـائـبـة مـديـر لـتـطـويـر
rالبريد بوزارة الـبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصــال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتكليفها بوظيفـة أخــرى.
مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
اHــــديــــــر الــــعــــــاماHــــديــــــر الــــعــــــامّ لـــلــــوكــــالـــــة الـــوطــــنــــيـــــة لــــلـــمـالحـــة لـــلــــوكــــالـــــة الـــوطــــنــــيـــــة لــــلـــمـالحـــة

الالالالّسلكـية البحـريـة.سلكـية البحـريـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
السّيـد علي حمـزةr بصفتــه مـديرا عاما لـلوكالة الـوطنية

للمالحة الالّسلكية البحريةr إلحالتــه على التّـقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مـديــر اHـسـتـخــدمـW والـتــنـظـيم بــوزارة الـتـضـامنمـديــر اHـسـتـخــدمـW والـتــنـظـيم بــوزارة الـتـضـامن

الوطني واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج.الوطني واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
Wبـصـفـته مـديــرا لـلـمـسـتـخـدمـ rالـسّـيـد شـريف حـاج عــلي
والـتـنـظـيـم بـوزارة الـتـضـامن الـوطـني واألسـرة واجلـالـيـة

الوطنية باخلارجr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مــــفــــتــــشــــة بــــوزارة الـــتــــضــــامـن الـــوطــــنـي واألســـرةمــــفــــتــــشــــة بــــوزارة الـــتــــضــــامـن الـــوطــــنـي واألســـرة

واجلالية الوطنية باخلارج.واجلالية الوطنية باخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الـــسّـــيـــدة عـــائـــشـــة بـــوعــــونr بـــصـــفـــتـــهـــا مـــفـــتـــشـــة بـــوزارة
rالـتـضـامن الـوطـني واألسـرة واجلـالـيـة الـوطـنـيـة بـاخلـارج

إلعادة إدماجها في رتبتها األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مـكـلمـكـلّف بــالـدف بــالـدّراسـات والــتـلـخـيص بــديـوان الـوزيـرةراسـات والــتـلـخـيص بــديـوان الـوزيـرة
اHــنــتــدبــة لـدى وزيــر الــتــضــامن الــوطـنـي واألسـرةاHــنــتــدبــة لـدى وزيــر الــتــضــامن الــوطـنـي واألسـرة
واجلـــالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة بـــاخلـــارجr اHـــكـــلواجلـــالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة بـــاخلـــارجr اHـــكـــلّـــفـــة بـــاألســرةـــفـــة بـــاألســرة

وقضـايـا اHـرأة.وقضـايـا اHـرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الــــسّــــيــــد عــــاشــــور فــــنـيr بــــصـــفــــتـه مــــكــــلّــــفــــا بــــالــــدّراســـات

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مدير البيئة في واليـة اHديـة.مدير البيئة في واليـة اHديـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
rديةHبصفته مـديرا للبيـئة في والية ا rالـسّيد علي دلولـة

لتكليفه بوظيفـة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مدير السياحة في واليـة اجللفـة.مدير السياحة في واليـة اجللفـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الـسّــيـد كـمـال تـيـغـزةr بــصـفـته مـديـرا لــلـسـيـاحـة في واليـة

اجللفةr لتكليفـه بوظيفـة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مدير التخطيط والتعاون بوزارة النمدير التخطيط والتعاون بوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الـسّــيـد سـلــيم رشـيــد حـمــدانr بـصــفـته مــديـرا لــلـتـخــطـيط

والتعـاون بوزارة النّقـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

اHدير العام اHساعد باHكتبة الوطنية اجلزائرية.اHدير العام اHساعد باHكتبة الوطنية اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
السّـيـد رابح سـبعr بصـفـته مـديرا عـامـا مسـاعـدا بـاHكـتـبة

الوطنية اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
نــائــبـــــة مــديــــر بـــوزارة الــبــريـــد وتــكــنـــولــوجــيــاتنــائــبـــــة مــديــــر بـــوزارة الــبــريـــد وتــكــنـــولــوجــيــات

اإلعالم واالتصــال.اإلعالم واالتصــال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1431 هـ هـ
21 أبريل سنة  أبريل سنة 2010 م م

الــسّــيــدين اآلتي اســمــاهــمــا بــصــفـتــهــمــا مــديــرين لــلــصّــيـد
rWاآلتــيـــتــ Wـــوارد الــصّـــيــديـــة في الـــواليــتـــHالـــبــحــــري وا

لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
rفي والية عنابة rزايد عموره -

- عمارة عميr في والية وهـران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ rيـــتــضـــم r2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا

مفتش بوزارة العدل.مفتش بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد

الطيب بن يحيr مفتشا بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ rيـــتــضـــم r2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا

اHفتش العاماHفتش العامّ Hصالح السجون بوزارة العدل. Hصالح السجون بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مـــدني عـــلــــــــــويr مـــفـــتـــشــــا عــــامـــــا Hـــصــــــالـح الـــســـجـــــون

بــوزارة العــدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ rيـــتــضـــم r2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا
مــفـتـشـW فـي اHـفـتـشــيـة الـعــاممــفـتـشـW فـي اHـفـتـشــيـة الـعــامّــة Hـصـالـح الـسـجـونــة Hـصـالـح الـسـجـون

بــوزارة العــدل.بــوزارة العــدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عـام 1431 اHـوافــق أوّل أبـريـل سـنة 2010 يـعـيّن الـسّـيـدان
اآلتي اســمـاهــمـا مـفــتـشــW في اHـفــتـشــيـة الــعـامّــة Hــصـالح

السجون بوزارة العدل :
rرشيد بومعيزة -

- محمد سلطان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان مـرسـومـان رئــاسـيرئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 16  ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام
1431 اHـــوافق أو اHـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة ل أبـــريل ســـنــة r2010 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

تعـيـW نـائبي مـديـرين في اHـديـرية الـعـامتعـيـW نـائبي مـديـرين في اHـديـرية الـعـامّـة إلدارةـة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد
WــوظـفـــHنــــائب مـديــــــر لــتـســـيـيـر ا rمــصـطـفى خــــــالـــد
فــي اHـــديـــريــة الـــعـــامّـــة إلدارة الـــســـجـــون وإعـــــادة اإلدمــاج

بــوزارة العــدل.

والــــتـــلـــخـــــــيـص بـــديـــــــــوان الـــــــوزيــــــــــرة اHـــنـــتـــدبـــــــــة
لـــــــــــدى وزيـــــــــــر الــــــتــــــضـــــــــامـن الــــــــــوطــــــني واألســـــــــــرة
واجلـــالــــيــــة الــــوطـــنــــيــــة بـــاخلــــــارجr اHـــكــــلّــــفــــــة بـــاألســـــــرة

وقضــايــا اHـــرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مديرة النشاط االجتماعي في واليـة البيض.مديرة النشاط االجتماعي في واليـة البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الــــسّـــــيــــدة مـــــخــــتــــاريــــــــة داسيr بـــــصــــفـــــتــــهـــــــــا مــــديـــــــــرة
لــلـــنــشـــــــاط االجـــتــمــاعـي في واليــة الـــبــيضr لــتـــكــلــيـــفــهـــا

بوظيفــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
نــــائـــــبي مــــديــــــــر بــــــوزارة الــــصنــــائـــــبي مــــديــــــــر بــــــوزارة الــــصّــــــيـــــد الــــبــــحــــــــريــــــيـــــد الــــبــــحــــــــري

واHـوارد الصواHـوارد الصّيديـة.يديـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
السّـيدين اآلتي اسـمـاهمـا بصـفتـهمـا نائـبي مديـر بوزارة
الـصّــيد الـبحـــري واHوارد الـصّـيديـةr لتـكلـيف كل مـنهـما

بوظيفة أخرى :
- مــقــران بن إســعــدr نـــائب مــديــر لــضــبط اHــبــادالت

rنتوجات الصّيديـةHومراقبـة ا
- جمال تبرقوقتr نائب مدير لتنظيم اHهنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 16  ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام
1431 اHـــوافق أو اHـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة ل أبـــريل ســـنــة r2010 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

إنـــهــاء مـــهـــام مــديـــرين لـــلــصـــيــد الـــبــحـــري واHــواردإنـــهــاء مـــهـــام مــديـــرين لـــلــصـــيــد الـــبــحـــري واHــوارد
الصالصّيديــة في الـواليــات.يديــة في الـواليــات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الــسّــيــدين اآلتي اســمــاهــمــا بــصــفـتــهــمــا مــديــرين لــلــصّــيـد
rWاآلتــيـــتــ Wـــوارد الــصّـــيــديـــة في الـــواليــتـــHالـــبــحــــري وا

لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
rفي والية سكيكدة rسلـيم زنير -

- مصطفى بن سهليr في والية عW تيموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ rيـــتــضـــم r2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا

نائبي مدير بوزارة التنائبي مدير بوزارة التّجـارة.جـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عـام 1431 اHــوافــق أوّل أبــريـل ســنـة 2010 تــعــيّن الــسّــيـدة

والسّيد اآلتي اسماهما نائبي مدير بوزارة التجارة :
rWنائب مدير للموظف rأحسن نيبوش -

- كـــــر�ــــة خـــــوذيـــــرr نــــائـــــبـــــة مــــديـــــر لـــــلــــتـــــظـــــاهــــرات
االقتصـاديـــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ rيـــتــضـــم r2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا

.Wمديرين للسياحة في واليت.Wمديرين للسياحة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عـام 1431 اHـوافــق أوّل أبـريـل سـنة 2010 يـعـيّن الـسّـيـدان
Wاآلتـي اســـمــــاهـــمــــا مـــديــــرين لــــلـــســــيـــاحــــة في الــــــواليــــتـــ

: Wاآلتيتـــــــ
rفي والية تبسة rكمال تيغزة -
- علي دلولةr في والية اجللفـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ rيـــتــضـــم r2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا

مدير اHسرح اجلهوي �عسكر.مدير اHسرح اجلهوي �عسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد

رشيد جروروr مديرا للمسرح اجلهوي �عسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
WـعـيـWيـتـضــمّـن الـتـن الـتّـعـيـ rيـتـضــم r2010 ـوافق أوّل أبــريل سـنـة ل أبــريل سـنـةHـوافق أواHا
فــي اHـديـرية الـعـامفــي اHـديـرية الـعـامّـــة للـبـحث الـعـلمي والـتـطـويـرـــة للـبـحث الـعـلمي والـتـطـويـر
الــــتــــكـــــنـــــولـــــوجي بـــــــوزارة الــــتــــعــــلـــــــيـم الــــعـــــــاليالــــتــــكـــــنـــــولـــــوجي بـــــــوزارة الــــتــــعــــلـــــــيـم الــــعـــــــالي

والبـحث العــلمي.والبـحث العــلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عـام 1431 اHـوافــق أوّل أبـريـل سـنة 2010 يـعـيّن الـسّـيـدان
اآلتـي اســمــاهـــمــا في اHـــديــريـــة الــعــامّـــة لــلـــبــحث الـــعــلــمي
والــتـــطــــويــــر الـــتــكـــنـــولـــوجي بـــوزارة الـــتـــعــلــــيـم الــعــــالي

والبحث العـلمي :
- مـحــمــد بـوهــيــشهr مــديـرا إلدارة وتــمــويل الــبـحث

rالعلمي والتطوير التكنولوجي
- حسان قازدr نائب مدير لتمويل البحث.

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مراد قيـشحr نائب مـدير لتـطبـيق العقـوبات في اHـديرية

العامّة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ rيـــتــضـــم r2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا

مدير اHدرسة الوطنية لكتابة الضبط.مدير اHدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عـــبـــــــاس جـــبــــــارنيr مـــديــــــرا لـــلـــمـــدرســـــة الــــوطـــنـــيــــة

لكتابــة الضبط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 16  ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام
1431 اHـــوافق أو اHـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة ل أبـــريل ســـنــة r2010 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

التالتّعيW بوزارة الصعيW بوزارة الصّناعة وترقية االستثمارات.ناعة وترقية االستثمارات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عـام 1431 اHـوافــق أوّل أبـريـل سـنة 2010 يـعـيّن الـسّـيـدان
اآلتي اسماهما بوزارة الصّناعة وترقية االستثمارات :

rمديرا عاما للتنافسية rرشيد مكسن -
- عبد الرحـمان قزولةr رئـيس دراسات لدى رئيس

قسم التنمية الفضـائيـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHـــوافــق أوّل أبـــريل ســـنــة 2010 تــعـــيّن اآلنــســة
والـــسّــيـــدة اآلتـي اســمـــاهـــمـــا رئـــيـــســـتي دراســـات بــوزارة

الصّناعة وترقية االستثمارات :
- بشيرة شـرابيr رئيسة دراسات لدى رئيس قسم

rالتنميـة الفضـائيـة
- كـنزة سـعـيـديr رئـيسـة دراسـات لـدى رئـيس قسم

الدّراسات واالستشـراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ rيـــتــضـــم r2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا
اHدير العاماHدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار. للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عــبـد الــكــر» مــنــصــوريr مـديــرا عــامــا لــلــوكـالــة الــوطــنــيـة

لتطـويــر االستثمار.



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1431 هـ هـ
21 أبريل سنة  أبريل سنة 2010 م م

مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wــن تــعــيــWيــتــضــمّــن تــعــيــ rيــتــضــم r2010 ـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة ل أبـــريل ســـنــةHـــوافق أواHا
نـــائـــبـــة مـــديــــر بــوزارة الـــبـــريــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــاتنـــائـــبـــة مـــديــــر بــوزارة الـــبـــريــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــات

اإلعـالم واالتصــال.اإلعـالم واالتصــال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عـام 1431 اHــوافــق أوّل أبــريـل ســنـة 2010 تــعــيّن الــسّــيـدة
عـائشـة بوعـكـازr نائـبـة مديـر للـشـؤون القـانـونيـة بوزارة

البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصــال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wــن تــعــيــWيــتــضــمّــن تــعــيــ rيــتــضــم r2010 ـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة ل أبـــريل ســـنــةHـــوافق أواHا
مــديـر دراســات مــكــلمــديـر دراســات مــكــلّف بــالــتـطــبــيــقــات الـفــضــائــيـةف بــالــتـطــبــيــقــات الـفــضــائــيـة

بالوكالة الفضائية اجلزائريبالوكالة الفضائية اجلزائريّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عـــبــــد اجلـــلـــــــيـل لـــنـــصــــــــــاريr مـــديـــــــــرا لــــلـــدّراســـــــــات
مـــكــــلّــــفـــــا بـــالــــتـــطـــبــــيـــقـــــــات الــــفـــضـــائــــيــــــة بـــالــــوكـــالـــــــة

الفضائيـــة اجلـزائريّـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 16  ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام
1431 اHـــوافق أو اHـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة ل أبـــريل ســـنــة r2010 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

تـعــيـW مــديـرين Hــعـــــاهــد وطـنــيــــة مــتـخــصـصـــــةتـعــيـW مــديـرين Hــعـــــاهــد وطـنــيــــة مــتـخــصـصـــــة
فـي التكـوين اHهني.فـي التكـوين اHهني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عـام 1431 اHــوافــق أوّل أبــريـل ســنـة 2010 تــعــيّن الــسّــيـدة
Wوالــسّـيــد اآلتي اسـمـاهــمـا مــديـرين لـلــمـعــهـدين الـوطــنـيـ

اHتخصصW في التكوين اHهني :

r(وهران) بالسانية rفاطمة سهولي -

- عبد القادر بركانr ببرج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد
أحـمــــد الـبـركـنــــوr مـديـــرا لـلـمــعـهـد الـــوطــني اHـتـخـصص

في التكوين اHهني في اHدية.

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 16  ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام
1431 اHـــوافق أو اHـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة ل أبـــريل ســـنــة r2010 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

التالتّعيW بجـامعـة بسكـرة.عيW بجـامعـة بسكـرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بجامعة بسكرة :
- خـالد مـلـكـميr عـمـيـد كلـيـة الـعـلـوم الدقـيـقـة وعـلوم

rالطبيعـة واحليــاة
- عــــبـــد الـــرحــــمـــان بــــرقـــوقr عـــمــــيـــد كــــلـــيـــة الــــعـــلـــوم

rاإلنسانيـة واالجتماعيـة
- عــــبــــد احلــــمـــيــــد قــــتــــالــــــةr نــــائب مــــديــــــرr مــــكـــــلّــــفـــا
بـالتـكوين العـالي فيـما بـعد الـتدرج والـتأهـــيل اجلــامعي

والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مـــكي مـالسr عــمـــيـــدا لـــكــلــــيـــة الـــعــلـــــوم والـــتـــكــنـــولـــوجـــيــا

بجامعــة بسكــرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 16  ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام
1431 اHـــوافق أو اHـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة ل أبـــريل ســـنــة r2010 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

تعيW عمداء كليـات.تعيW عمداء كليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم عمداء كليـات :
- جـمال سي مـحمدr عـميـد كلـية الـعلـوم االقتـصادية

rوعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو
- عــــزيـــــوز وعـــــبــــاديr عـــــمـــــيــــد كـــــلـــــيــــة عـــــلــــوم األرض
واجلـغرافيا والتـهيئة العمـرانية بجامـعة هواري بومدين

rللعلـوم والتكنولوجيا
- مـــصـــطـــفى شـــعـــشـــوعr عــمـــيـــد كـــلـــيـــة عـــلــوم األرض

واجلغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد
دريـس عـيــنـــاد ثـــابتr عــمـيــدا لــكــلـيـــة الــعــلـــوم بــجــامــعـــة

سيدي بلعبــاس.
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- مـصطـفى بن سـهـليr نائب مـديـر لضـبط اHـبادالت
rنتوجات الصّيديةHومراقبة ا

- سلـيم زنيرr نائب مدير لتنظـيم اHهنـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1431
Wــن تــعــيــWيــتــضــمّــن تــعــيــ rيــتــضــم r2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا
مديـرين للصمديـرين للصّــيد البحــري واHوارد الصــيد البحــري واHوارد الصّيديــة فـييديــة فـي

الـواليــات.الـواليــات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHـــوافــق أوّل أبـــريل ســـنــة 2010 يـــعـــيّن الـــسّــادة
اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهـم مـــديـــريـن لـــلـــصّـــيــــد الـــبـــحـــري واHـــوارد

الصّيدية في الواليات اآلتيــة :

rفي والية سكيكدة rزايد عموره -
rفي والية عنابة rعمارة عمي -

rفي والية وهران rمقران بن إسعد -
- جمال تبرقوقتr في والية عW تيموشنت.

مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wــن تــعــيــWيــتــضــمّــن تــعــيــ rيــتــضــم r2010 ـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة ل أبـــريل ســـنــةHـــوافق أواHا

.Wمديرين للنشاط االجتماعي في واليت.Wمديرين للنشاط االجتماعي في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عـام 1431 اHــوافــق أوّل أبــريـل ســنـة 2010 تــعــيّن الــسّــيـدة
والـسّــيـد اآلتي اسـمـاهـمـا مـديـريـن لـلـنـشـــاط االجـتـمـــاعي

: Wاآلتيت Wفي الواليت
rفي والية أم البواقي rمختارية داسي -

- شريف حاج عليr في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wــن تــعــيــWيــتــضــمّــن تــعــيــ rيــتــضــم r2010 ـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة ل أبـــريل ســـنــةHـــوافق أواHا
نــائـــبي مـــديــر بـــوزارة الــصنــائـــبي مـــديــر بـــوزارة الــصّـــيــد الـــبــحـــري واHــواردـــيــد الـــبــحـــري واHــوارد

الصالصّيديــة.يديــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عـام 1431 اHـوافــق أوّل أبـريـل سـنة 2010 يـعـيّن الـسـيـدان
اآلتي اســمــاهــمــا نــائــبي مــديــر بــوزارة الــصّــيــد الــبــحــري

واHوارد الصّيدية :

وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيةية
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 9 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1431 اHــــوافق  اHــــوافق 25
مـارس سـنة مـارس سـنة r2010 يـحـدr يـحـدّد اHـمـيد اHـمـيّـزات الـتـقـنـيـة لـدفـترـزات الـتـقـنـيـة لـدفـتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلاج Hوسم احلجاحلاج Hوسم احلجّ لعام  لعام 1431 اHوافق لسنة  اHوافق لسنة 2010.
إنّ وزيــــر الـــدّولــــةr وزيــــر الـــدّاخــــلــــيّـــة واجلـــــمـــــاعـــات

rـحليّـةHا
- بــمقـتضى اHـرسوم الـرّئاسي 09 - 129 اHؤرخ في
2 جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل  ســنـة 2009

rوالـمـتـضـمّـن جتديد مهام أعضاء احلكومة
- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذي رقـم 94 - 247
اHــــؤرخ في 2 ربــــيـع األول عــــام 1415 اHـــــوافـق 10 غــــشت
ســـنـــــة 1994 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيّــــات وزيــــــر الـــداخــــلــــيـــة

rعدلHا rوالـجماعات احمللية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولىة األولى : يـحـدّد هـذا الـقـرار اHـمـيّـزات الـتـقـنـية
لــدفـتــر احلــاج Hــوسم احلج لــعـام 1431 اHـوافق لــســنـة 2010

وشروط إعداده وتسليمه.

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
2 : يـــأخــــذ دفـــتـــر احلـــاج شــــكـل كـــتــــيب �ـــقـــاس اHــاداHــادّة ة 
rطـــــولـه 12,5 ســــنـــتــــيــــمــــتــــرا وعــــرضه 9 ســــنــــتــــيــــمــــتـــرات
ويـتـضـمّن تسع (9 ) وُريقات مــرقمـة من الـصفحة 1 إلى

الصفحة 18 تطبع باللغـة العربية.

3 : يــصــنع الــغـالف من الــورق اHــقــوّى بــالــلـون اHـاداHـادّة ة 
األخـــــــضــــــر مـن اخلــــــارج وبـــــــالــــــلـــــــون األبــــــيـض من الـــــــداخل

: Wويتضمّن جهت
تتضمّن اجلهة األولى البيـانـات اآلتية :

- في األعلى :  " اجلـمهوري" اجلـمهوريّـة اجلزائريـة اجلزائريّـة الدـة الدّ�قـراطي�قـراطيّة
الشالشّعبيعبيّة "ة ".

- يـــــدون حتت هـــــذه الـــــعــــبـــــارة وفي الـــــوسط "وزارة"وزارة
الداخلية واجلماعات احمللية"الداخلية واجلماعات احمللية".

الــدّولـةولـة - في الـــوسط وعــلى كـل الــصــفــحـات : "خــتم الــدخــتم 
اجلزائرياجلزائريّـةـة".

- في األســــــفـل : "مــــــوسـم احلجمــــــوسـم احلجّ لــــــعــــــام  لــــــعــــــام 1431 اHــــــوافق اHــــــوافق
لسنة لسنة 2010".

- في أسفل هذه العبارة " دفتر احلاجدفتر احلاج".
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rالسلطة التي أصدرت اجلواز -
rتاريخ إصدار اجلواز -

- تاريخ االنتهاء.
يــــحـــدد أســــفل هــــذه الــــبـــيــــانــــات مـــعــــلــــومـــات خــــاصـــة

بصالحية الدفتر :
يـخــصص في أســفل هــذه اHــعـلــومــات وعـلى الــيــسـار

موضع لتوقيع وختم السلطة التي أصدرت الدفتر.

rــــادّة ة 7 : تــــخـــصـص الــــصـــفــــحــــتـــان 3 و4 لــــلــــمـــرافقHــــاداHا
وتتضمّن الصّفحة 3 البيانات اآلتية :

r(احملرم للمرأة ) ـرافقHا -
rاالسم -
rاللقب -

rنوع القرابة -
rرقم جواز السفر الدولي -

- رقم دفتر احلاج اخلاص باHرافق.
يخصّص حيّز للنساء اHرافقات يحدد كما يأتي :

النســاء اHرافقـات  :النســاء اHرافقـات  :
........................................ - 1
........................................ - 2
........................................ - 3

اHاداHادّة ة 8 : تخصـص الصفحتان 5 و6 " لبـنك اجلزائر"
 و "وكاالت بريد اجلزائر"r وتكونان قابلتW للنزع.

وتـــتضمّن الصفحة 5 البيانات اآلتية :
- في األعــــلـى : عــــبــــارة " اجلــــمـــــهــــوري" اجلــــمـــــهــــوريّــــة اجلـــــزائــــريــــة اجلـــــزائــــريّــــةــــة

الدالدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة "ة ".
- في الــوسط : عــبــارة " وصل دفـع صك احلــاج (بـنك" وصل دفـع صك احلــاج (بـنك

اجلزائر/ البريد) ".اجلزائر/ البريد) ".
يدوّن أسفل هذه العبارة ما يأتي : 

rاالسم -
rاللقب -

rاللقب األصلي للمرأة -
rيالدHتـاريخ ا -
rيالدHمكان ا -

rالعنوان -
rرقم الصك -

- تاريخ ومكان الدفع.
rوعــــلى الـــيـــســـار rيــــخـــصص أســـفـل هـــذه الـــبـــيـــانـــات
مــــوضـع خلــــتـم وتـــوقــــيـع بــــنـك اجلـــــزائــــر أو وكــــالــــة بــــريـــد
اجلزائر  يثبت أن احلـاج دفع فعال اHبلغ اHوافق للرصيد.

حتت هـذه الـعـبـارة وفي الـوسط : الـرقـم الـتسـلـسـلي
للدفتر بثقوب.

ال تـــــتـــــضــــــمّـن الـــــجــــهــــة الــــثّــــانــــيــــة من الــــغـالف أيّـــة
بيانات.

4 :  : تـــطــــبع األوراق الـــداخــــلـــيــــة لـــدفــــتـــر احلـــاج اHــاداHــادّة ة 
بـالـلــون األبـيضr تـوضع فـي اجتـاه عـمـــــودي وتـفـتــح مــن
الـــيــســـار إلى الـــيـــمــW وحتـــمل رقـــمـــهــا فـي األســفـل وعــلى

اليسار وفي الوسط الرقم التسلسلي للدفتر بثقوب.

5 : تــتــضـمـن الــصّــفــحـة األولـى اHــغــلّــفـة بــفــيــلم اHـاداHـادّة ة 
شفاف الصقr البيانات اآلتية :

rالـوالية -
rالـدائرة -
rالبلـديّـة -

rاالسم -
rاللقب -

rاللقب األصلي للمرأة -
rيالدHتـاريخ ا -
rيالدHمكان ا -

rاسم األب -
rاسم ولقب األم -

rهنةHا -
- العنوان.

* تطـبع أسـفــل هذه الـبـيـانــات عـبــارة  " اجلنـسـي" اجلنـسـيّـةـة
جزائريجزائريّـة "ـة ".

* يـخصص في أسفل الـصفحـة وعلى اليـسار موضع
لتثبيت صورة صاحب الدفتر.

* يــــخــــصص عــــلـى �ـــW الــــصــــورة مــــوضع لــــتــــوقــــيع
صاحب الدفتر حتت عبارة " توقـيع صـاحبه ".

* يـخــصص عــلى �ـW الــصـورة وفي الــوسط مـوضع
خلتم السلطة التي أصدرت الدفتر.

اHاداHادّة ة 6 : تتضمن الصفحة 2 البيانات اآلتية :

أوصاف حامل الدفتر :
rالقامة -

rWلون العين -
rلون الشعر -

- عالمات خصوصية.
يحـدد أسفل هذه البـيانات مـعلومـات خاصة بـوثيقة

السفر :
- رقم جواز السفر الدولي.
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اHــاداHــادّة ة 12 : تـــكــون الـــصـــفــحـــات من 13 إلى 16 قـــابـــلــة
للنزع وتخصص إلسكان احلجاج بالبقاع اHقدسة.

rنوّرةHدينة اHالصفحتان 13 و14 ا -
- الصفحتان 15 و16 مكة اHكرمة.

تتضمن الصفحة 13 البيانات اآلتية :
في األعلى : " بطاقة اإلسكان باHدينة اHنورة "." بطاقة اإلسكان باHدينة اHنورة ".

rاالسم -
rاللقب -

rاللقب األصلي للمرأة -
rيالدHتـاريخ ا -
rيالدHمكان ا -

rرقم جواز السفر الدولي -
- اHرافق.

يخـصص أسفل هـذه البـيانـات وعلى الـيسـار موضع
لتوقيع وختم السلطة التي أصدرت الدفتر.
وتتضمن الصفحة 15 البيانات اآلتية :

في األعلى : " " بطاقة اإلسكان �كة اHكرمة بطاقة اإلسكان �كة اHكرمة ".".
rاالسم -
rاللقب -

rاللقب األصلي للمرأة -
rيالدHتـاريخ ا -
rيالدHمكان ا -

rرقم جواز السفر الدولي -
- اHرافق.

يخـصص أسفل هـذه البـيانـات وعلى الـيسـار موضع
لتوقيع وختم السلطة التي أصدرت الدفتر.

13 : تـكـون الصـفحـتان 17 و18 قـابـلتـW للـنزع اHاداHادّة ة 
وتخصصان للقـسيمة اخلاصة بالبعـثة اجلزائرية باHدينة

اHنورة.
وتتضمن الصفحة 17 البيانات اآلتية :

في األعــلـى : " قـســيــمــة خــاصــة بــالــبــعــثــة اجلــزائــريـة
بــاHــديــنــة اHــنـــورة تــنــزع عــنــد وصــول احلــاج إلى اHــمــلــكــة

العربية السعودية ".
rاالسم -
rاللقب -

rاللقب األصلي للمرأة -
rاسم األب -

rيالدHتـاريخ ا -

اHــــاداHــــادّة ة 9 : تــــخـــصّـص الــــصّـــفــــحــــتـــان 7 و8 لــــتــــأشــــيـــرة
الطبيب وتتضمن الصفحة 7 البيانات اآلتية :

rاالسم -
rاللقب -

rاللقب األصلي للمرأة -
rيالدHتـاريخ ا -
rيالدHمكان ا -

rالعنوان -
rتأشيرة الطبيب -

- يــــــرخــــص لـه (لـــــــهــــــا) / قــــــــادر ألداء مـــــــنــــــاســـك
r       احلــج : نعم         ال

- تاريخ ومكان الفحص.
يخـصص أسفل هـذه البـيانـات وعلى الـيسـار موضع

لتوقيع وختم اللجنة الطبية الوالئية.

اHــــاداHــــادّة ة 10 : تــــخـــصـص الــــصــــفــــحــــتـــان 9 و10 لــــلــــنـــادي
السياحي اجلزائري.

وتتضمن الصفحة 9 البيانات اآلتية :
في األعلى : " النادي السياحي اجلزائري".النادي السياحي اجلزائري".

rاالسم -
rاللقب -

rاللقب األصلي للمرأة -
rيالدHتـاريخ ومكان ا -

rرقم جواز السفر الدولي -
- اHرافق.

يخـصص أسفل هـذه البـيانـات وعلى الـيسـار موضع
لتوقيع وختم اHتعامل الوطني.

اHـاداHـادّة ة 11 : تـخـصـص الـصـفــحـتـان 11 و12 لـلـمــؤسـسـة
الوطنية اجلزائرية للسياحة.

وتتضمن الصفحة 11 البيانات اآلتية :
في األعـــــلى : " اHـــــؤســـــســــة الـــــوطـــــنـــــيــــة اجلـــــزائـــــريــــةاHـــــؤســـــســــة الـــــوطـــــنـــــيــــة اجلـــــزائـــــريــــة

للسياحةللسياحة".
rاالسم -
rاللقب -

rاللقب األصلي للمرأة -
rيالدHتـاريخ ومكان ا -

rرقم جواز السفر الدولي -
- اHرافق.

يخـصص أسفل هـذه البـيانـات وعلى الـيسـار موضع
لتوقيع وختم اHتعامل الوطني.
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"اHـادة 2 : يـتـشـكل اجمللـس الفـني من األعـضـاء اآلتـية
أسماؤهم :

rمـديـرة الـبالـيـه الوطـني rاآلنـسـة مـبـاركـة قـدوري -
rرئيسة

rأستاذة رقص rالسيدة ناموس فاطمة الزهراء -

rملحّن rالسيد نوبلي فاضل -

rمخرجة rالسيدة آيت احلاج فوزية -

rمصمم رقص rالسيد عبد الكر» نذير روماني -

rمصممة رقص rالسيدة غاسول فتيحة -

- السيدة عقـابي فاطمة الزهـراءr ¢رنة في الباليه
rالوطني

rرن في الباليه الوطني¢ rالسيد ساللي أحمد -

rأستاذة في الرقص rالسيدة إدامي نوارة -

- الــسـيــد حـارش مـحــمـد الـهــاديr أسـتـاذ جــامـعي في
rالتاريخ

- الــســيــد حـــمــاش احلــســrW أســـتــاذ جــامـــعي في عــلم
النفس التربوي".

اHـاداHـادّة ة  2 : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 6 ذي احلـجّـة عام 1430 اHـوافق 23
نوفمبر سنة 2009.

خليدة توميخليدة تومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1431
اHــوافق اHــوافق 23 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة  r2010 يــحـدد مــبــلـغ مــنــحـة يــحـدد مــبــلـغ مــنــحـة
الـــــدراســــات والـــــبـــــحث لـــــلـــــطـــــلــــبـــــة اHـــــســـــجــــلـــــW فيالـــــدراســــات والـــــبـــــحث لـــــلـــــطـــــلــــبـــــة اHـــــســـــجــــلـــــW في

اHاجستير أو في الطور الثاني وشروط منحها.اHاجستير أو في الطور الثاني وشروط منحها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اHـؤرّخ
في 2 جـــمـــادى األولى  عـــام 1430 اHــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

rيالدHمكان ا -
rرقم جواز السفر الدولي -

- اHرافق.
يخـصص أسفل هـذه البـيانـات وعلى الـيسـار موضع

خلتم وتوقيع السلطة التي أصدرت الدفتر.

اHــاداHــادّة ة 14 : يـــعـــدّ دفـــتـــر احلـــاج اHـــرفق جلـــواز الـــســـفــر
الــــــدولـي Hــــــوسم احلـج لــــــعـــــام 1431 اHــــــوافق لــــــســــــنـــــة 2010
ويـــســلـــمه الـــوالي أوالـــوالي اHــنـــتـــدب أو رئــيس الـــدائــرة
اخملتص إقليمياr وعند االقتضاءr اHسؤول اHؤهل بوزارة

الداخلية واجلـمـاعات اHـحليّـة.

اHاداHادّة ة 15 : ينشر هذا القرار في اجلــريدة الرّسميّــة
للجمهـوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة  الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 9 ربـيع الـثاني عام 1431 اHـوافق
25 مارس سنة 2010.

نور الدنور الدّين زرهوني اHدعو يزيدين زرهوني اHدعو يزيد

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 6 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1430 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 23 
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة r2009 يـــعـــدr يـــعـــدّل الـــقـــرار اHـــؤرخ في ل الـــقـــرار اHـــؤرخ في 4
جـــمـــادى األولى عـــام جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اHــوافق  اHــوافق 11 يـــونـــيـــو ســـنـــة يـــونـــيـــو ســـنـــة
2005 واHــتــضـــمن تــشــكــيــلـــة اجملــلس الــفــنـي لــلــبــالــيه واHــتــضـــمن تــشــكــيــلـــة اجملــلس الــفــنـي لــلــبــالــيه

الوطني وعمله.الوطني وعمله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 09 - 129 اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

rتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــقـــتــضى اHــرســوم الـــتّــنـــفـــيـــذي رقـم 92 - 290 
اHؤرّخ في 6 مـحرم عام 1413 اHوافق 7 يولـيو سـنة 1992

rتضمّن إنشاء الباليه الوطنيHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذي رقم 05 - 79 
اHـؤرّخ في 17 مــحــرّم عـام 1426 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 4 جـمادى األولى عام
1426 اHـوافق 11 يــونـيــو ســنـة 2005 واHـتــضــمن تــشـكــيــلـة

rاجمللس الفني للباليه الوطني وعمله

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى : تـعدّل اHادة 2 من الـقرار اHؤرخ في 4
جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اHــوافق 11 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2005
واHتضـمن تشكـيلة اجملـلس الفـني للبـاليه الوطـني وعمله

وحترّر كما يأتي :
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اHاداHادّة ة 3 : طبـقا للمادة 13 من اHرسـوم التنفيذي رقم
08 - 265  اHـــــؤرخ في 17 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1429 اHـــــوافق 19

غـشت سنة 2008  واHـذكور أعالهr تـدفع مـنحـة الـدراسات
والــبــحث لــفــائــدة الــطــلــبــة اHــســجـلــW فـي الــطـور الــثــاني
اHــضــمــون لــدى اHــدارس خـارج اجلــامــعــةr كل ثـالثــة أشــهـر
rخالل فـتــرة تـوافق طـور الــدراسـات لـثالث ( 3 ) سـنـوات

حسب اHبالغ اآلتية :

rطالب السنة األولى : 5850,00 دج -

- طالب السنة الثانية والثالثة : 7200,00 دج.

4 : زيـــادة عـــلـى الـــشـــروط احملــــددة في اHـــادة16 اHــاداHــادّة ة 
مـن اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 90 - 170 اHــؤرخ في 9 ذي
الـــقـــعـــدة عــام 1410 اHــوافق 2 يـــونـــيـــو ســـنـــة r1990 اHـــعــدّل
واHتمّم  واHذكور أعالهr يجب على كل راغب في احلصول
عـــــلى مــــنـــــحــــة الـــــدراســــات والـــــبــــحث أن يـــــقــــدم الـــــوثــــائق

الثبوتية اآلتية :

rطلب خطي -

- كـــشف بــــالـــدخل الــــســـنــــوي اخلـــالص وشــــهـــادة عـــدم
خضوع الوالدين أو األولياء ذوي اHرتبات للضريبة.

- مستخرج الـضريبة الصـافي للوالدين أو األولياء
rرتباتHمن غير ذوي ا

- كـل وثــيــقــة ثــبــوتــيــة صـــادرة عن ســلــطــة مــخــتــصــة
بالنسبة للحاالت غير اHنصوص عليها أعاله.

5 : �كن أن يـسـتمـر في دفع مـنحـة الـدراسات اHاداHادّة ة 
والبـحث Hـدة سـنـة في حـالـة إعـادة الـسـنـة أو تـمـديـد طور

التكوين بعد الرأي اHوافق للمجلس العلمي للمؤسسة.

اHـاداHـادّة ة 6 : يـســري مـفـعـول هـذا الـقـرار ابـتـداء من أول
سبتمبر سنة  2009.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 7 ربيع الثاني عام 1431 اHوافق
23 مارس سنة  2010.

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 170
اHـؤرخ في 9 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اHـوافق 2 يـونـيــو سـنـة
1990 الــــذي يـــحــــدد شـــروط تــــخـــصــــيص اHــــنح الــــدراســـيـــة

rتمّمHعدّل واHا rومبالغها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اHـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اHـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994  الـذي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

rوالبحث العلمي

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اHــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998  واHــتـعـلّـق بـالـتــكـوين في الــدكـتـوراه ومــا بـعـد
الــــتـــــدرج اHــــتـــــخـــــصـص والـــــتـــــأهـــــيل اجلــــامــــعـيr اHــــعـــدّل

rتمّمHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 265
اHــؤرخ في 17 شــعــبــان عــام 1429 اHــوافق 19 غــشت ســنــة
2008  واHـتـضـمن نـظـام الـدراسـات لـلحـصـول عـلـى شـهادة

الـلـيسـانس وشـهادة اHـاسـتر وشـهـادة الدكـتـوراهr ال سيـما
rادة 13 منهHا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبـــيــــقــــا لــــلــــمـــادة 19 مـن اHــــرســـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 90 - 170  اHــؤرخ في 9 ذي الـــقـــعـــدة عــام
1410 اHــــوافق 2 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1990 الـــذي يـــحـــدد شـــروط

rــتــمّمHــعــدّل واHا rــنـح الــدراســيــة ومــبــالــغــهــاHتــخــصــيص ا
يـــهــدف هــذا الــقـــرار إلى حتــديــد مـــبــلغ مــنـــحــة الــدراســات
والبـحث لـلـطلـبـة اHـسجـلـW في اHـاجـستـيـر أو في الـطور

الثاني وشروط منحها.

اHــاداHــادّة ة 2 : يــحـــدد مــبــلـغ مــنــحـــة الــدراســـات والــبــحث
لفائـدة الطلـبة اHسجـلW في اHاجـستير أو الـطور الثاني
اHضمـون لدى مـؤسسـات التعـليم الـعاليr كل ثالثـة أشهر
خالل فـتـرة تـوافق طـور الـدراسـات لـسـنـتr( 2 ) W حـسب

اHبالغ اآلتية :

rطالب السنة األولى : 5850,00 دج -

- طالب السنة الثانية : 7200,00 دج.

 وزير اHالية وزير اHالية
كر» جوديكر» جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية
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وزارة الصيد البحري واPوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واPوارد الصيدية

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 4 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1431 اHــــوافق  اHــــوافق 19
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة r2010 يـــؤسـس حـــصص صـــيـــد الـــتـــونـــةr يـــؤسـس حـــصص صـــيـــد الـــتـــونـــة
احلــــمـــراء بــــالـــنــــســـبــــة لـــلــــســـفـن الـــتـي حتـــمل الــــرايـــةاحلــــمـــراء بــــالـــنــــســـبــــة لـــلــــســـفـن الـــتـي حتـــمل الــــرايـــة
الوطنـية والـتي تمـارس في اHياه اخلـاضعـة للـقضاءالوطنـية والـتي تمـارس في اHياه اخلـاضعـة للـقضاء

الوطني  ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها.الوطني  ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوارد الصيديةHإن وزير الصيد البحري و ا

- �ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 2000 - 388
اHـؤرخ في 2 رمـضـان عام 1421 اHـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنة
2000 واHـــتــــضـــمن الــــتـــصـــديـق عـــلى االتــــفـــاقـــيــــة الـــدولـــيـــة

rلـــلــمـــــحـــافـــظــة عـــلى أســـمـــاك الـــتــونـــة بـــاحملــيـط األطــلـــسي
r1966 ـــوقـــعــــة بـــريـــو دي جـــانـــيـــرو يــوم  14 مـــايـــو ســـنـــةHا
اHـعـدلـة بـبـروتوكـول بـاريس اHـعـتـمـد يوم 10 يـولـيـو سـنة
1984 وبــروتـــوكــول مــدريــد اHـــعــتــمــد يــوم 5 يـــونــيــو ســنــة

r1992

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 73 - 12 اHـؤرخ في 29 صـفر
عـام 1393 اHـوافق 3 أبــريل ســنـة 1973 واHـتــضــمن إحـداث

rتممHعدل واHا rصلحة الوطنية حلراسة الشواطئHا

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

rادة 54 منهHال سيما ا r2009 الية التكميلي لسنةHا

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

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 350
اHؤرخ في 6 جمـادى الثانية عام 1417  اHوافق 19 أكتوبر

rتعلق باإلدارة البحرية احملليةHسنة 1996 وا

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 123
اHؤرخ في 7 ربيع األول عام 1421 اHوافق 10 يونـيو سنة
2000 الــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيــــر الـــــصــــيـــــد واHــــوارد

rالصيدية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 481
اHـؤرخ في 19 شـوال عـام 1424 اHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة
2003 الــــذي يــــحــــدّد شــــروط ¢ـــــارســــة الــــصــــيــــد الــــبــــحـــري

rوكيفياتها

يــقـرر ما يأتي :يــقـرر ما يأتي :

اHــادة اHــادة األولى األولى : تــطــبـــيــقــا ألحـــكــام اHــادتــ29W و30 من
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 03 - 481 اHــؤرخ في 19 شــوال
rـذكور أعالهHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنة 2003 واHعـام 1424 ا
ووفقا اللتزامـات اجلزائر الدوليـةr يهدف هذا القرار إلى
تـأســيس حـصص صـيــد الـتـونـة احلـمــراء بـالـنـســبـة لـلـسـفن
الــتي حتــمل الــرايــة الــوطـــنــيــة والــتي تــمــارس في اHــيــاه
اخلــاضــعــة لــلــقــضــاء الـوطــنـي وحتـديــد كــيــفــيــات تــوزيــعــهـا

وتفعيلها.

الفرع األولالفرع األول
شروط شروط احلصول على حصص صيد التونة احلمراءاحلصول على حصص صيد التونة احلمراء

وكيفيات ذلكوكيفيات ذلك

اHــــادة اHــــادة 2 :  : عــــلى كل مــــجــــهـــز ســــفـــيــــنـــة حتــــمل الــــرايـــة
الــوطــنــيــةr مــجــهـــزة لــصــيــد الــتــونــة احلــمــراء ويــرغب في
rيـاه اخلـاضعـة للـقـضاء الـوطنيHاالستـفـادة من حصـة في ا

تشكيل ملف يتكوّن من اHستندات اآلتية :

- طـلب خــطي من مـجـهـز الـسـفــيـنـة يـوضح فـيه نـوع
الـصـيـد اHـسـتـهـدف : صـيـد الـتـونـة اHـيـتـة أو صـيـد الـتـونـة

rاحلية

- نـــــســــخـــة مــــطـــابــــقـــة لــــرخــــصـــة الــــصـــيــــد الـــبــــحـــري
rالسنوية

- مــحـضـر زيــارة تـفـتــيش الـلـجــنـة احملـلــيـة Hـفــتـشـيـة
اHالحـة والعـمل الـبـحريr يـشـهـد بأن الـسـفـينـة قـادرة على
اHـالحـة في الــصـيـد الــبـحــري الـتي وجــهت له و أن الــعـتـاد
وجتـــهــيـــزات الـــصــيـــد الـــبــحـــري اHــوجـــهـــة لــصـــيـــد الــتـــونــة

احلمراء مطابقة.

3 :  : فــي حـــالــــة طـــلـب صـــيـــد الــــتـــونــــة احلـــمـــراء اHــادة اHــادة 
احلـيـةr يـجــب تــكـــمـلـة اHـلــف احملــــدد في اHـــادة الـســابـقـة

�ا يأتي :

- قـائـمـة الوسـائل اHـزمع اسـتـعـمـالـهـا لـقـطـر الـتـونة
rاحلمراء احلية

- اHـــعـــلــومـــات اHـــتـــعـــلــقـــة بـــطـــريــقـــة حتـــويل الـــتـــونــة
rصطادةHاحلمراء احلية ا

- وثائق السفينة أو السفن القاطرة.

اHــــــادة اHــــــادة 4 :  : يـــــــودع مـــــــلـف طــــــلـب احلـــــــصـص احملـــــــدد في
اHـــادتــW 2 و3 من هـــــذا الــــــقـــــرار لـــــدى اإلدارة اHــــــكــــــلــــــفــــــة
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بـالصـيـد الـبــحـري اخملتـصـة إقـلـيـميـا الـتي تـقـوم بـإرساله
الـى الــــلـــــجــــــنـــــة اHــــــؤســــــــســــة �ـــــوجب اHــــادة 18 مـن هـــذا

القرار.

يتم إعالم اإلدارة البحرية احمللية رسميا.

اHادة اHادة 5 :  : تـقوم السلطـة اHكلفـة بالصيد الـبحري بعد
مداوالت اللجنة و على أساس احملضر �ا يأتي :

- في حــــالـــة اHـــوافــــقـــة : إعـــداد مــــقـــرر يـــحــــدد حـــصـــة
rعنيةHرخص اقتطاعها من قبل السفينة اHالصيد ا

- في حالـة الرفض : تـبـرير وإشـعـار صاحب الـطلب
بقرار الرفض.

rادة 6 :  : بعـد اإلشعـار بحـصة صـيد الـتونـة احلمراءHادة اHا
يــتــعـيّـن عــلى مــجـهــز الــســفــيــنــة الـقــيــام بــتــســديــد األتـاوى
احملـــــددة فـي األمـــــر رقم 09 - 01 اHـــــؤرخ في 29 رجب عـــــام
rــذكـور أعــالهHـــوافـــق  22 يـولـيــــو سـنـة 2009 واH1430 ا

ال سيما اHادة 54 منه.

الفرع الثانيالفرع الثاني

اHتابعة اHتابعة واHراقبةواHراقبة

اHادة اHادة 7 :  : من أجل ضـمان مـتابـعة مـنتـظمـة لعـملـيات
الـصيـدr يجـب أن تكـون السـفن اHرخـص لهـا اHشـاركة في
حملـة صيد الـتونة احلـمراء و كـذا السفن الـقاطرة مـجهزة

�علم كشف.

اHــــادة اHــــادة 8 :  : يـــقــــوم مــــراقــــبـــان مـالحــــظـــان �ــــثالن عــــلى
الــــتـــــوالي كـال من اإلدارة اHـــــكــــلــــفـــــة بــــالـــــصــــيــــد الـــــبــــحــــري
واHـــــصـــلـــحـــة الـــــوطـــنــــيـــة حلـــراســـة الــشـــواطـئr �ـــتـــابـــعــة
عـــمــلـــيــات صـــيــد الـــتــونـــة احلــمـــراء عــلـى مــ± كل ســـفــيـــنــة

ومراقبة ذلك.

حتدد تـعلـيمـة مشـتركـة بW الـوزير اHـكلّف بـالصـيد
WـــراقــــبـــHا Wالــــبـــحــــري ووزيــــر الـــدفــــاع الــــوطـــنـي تـــعــــيــــ

اHالحظW ومهامهما وكيفيات تدخلهما.

اHاHــــادة ادة 9 : : وفــقـــا لاللـــتـــزامـــات الــدولـــيـــة وزيــادة عـــلى
rادة السابقةHـنصوص عليهـما في اHا WالحظHا WراقبHا
يــتــعـيّن عــلى مــجـهــزي سـفـن الـصــيـد بــالـشــبــاك الـكــيـســيـة
الـــتـي يـــفـــوق طـــولـــهــا  24 مـــتـــرا إبـــحـــار مـالحظ واحـــد من
الـلجـنـة الـدولـية لـلـمـحافـظـة عـلى أسـماك الـتـونـة بـاحمليط

.(ICCAT) األطلسي

اHاHـادة ادة 10 : : تـخــضع عـمـلــيـات حتــويل الـتـونــة احلـمـراء
احلــيــة و تــفــريـغ الــتــونــة احلــمــراء اHـــيــتــة ألنــواع مــراقــبــة
الكميات اHصـطادة من قبل السلطـات اخملتصة اHنصوص

عليها في التشريع والتنظــيم اHعمول بهما.

الفرع الثالثالفرع الثالث

 التزامات الربانالتزامات الربان

11 : : يـــتــــعـــيّن عــــلــى كل ربــــان ســـفـــيــــنـــة صـــيـــد اHاHــــادة ادة 
الـتونة احلــمراء  تـبلــيغ اإلدارة اHكــلّفة بالصـيد البحري
اخملـــــتـــصــــة إقـــلـــيـــــمــــيـــا واHـــــصـــلــــحـــة الـــوطـــنــــيـــة حلـــراســـة
الـــشـــــواطئ بــــــواســـطـــة الـــوســــائـل اإللـــكـــتـــرونـــيـــة أو أيـــة
وسيـلة أخرى بتـقرير أسـبوعي حول الـصيد يـحتوي على
مـعلـومات عن كـميـات الصـيد �ـا في ذلك تسـجيل انـعدام
الــــصــــيـــــد وتـــاريـخ  ومــــوقع الــــصـــيــــد وخـط الـــعــــرض وخط

الطول.

اHاHـادة ادة 12 : : يــتـعــيّن عــلى ربـان ســفــيـنــة صـيــد الـتــونـة
التي يـفوق طـولها 24 مـترا تبـليغ اإلدارة اHكـلّفة بـالصيد
الــبـحـري اخملـتـصــة إقـلـيـمـيــا واHـصـلـحـة الــوطـنـيـة حلـراسـة
الــــشــــواطئr بــــتــــقـــريــــر صــــيــــد يـــومـي يــــحـــتــــوي عــــلى وجه
اخلـصوص مـعلـومـات عن كمـيات الـصـيد و تـاريخ و موقع

الصيد.

اHاHـادة ادة 13 : : يـتـعـيّن عـلى كل ربـان سـفـيـنـة أن يـحـتفظ
عــلى مـ± الـســفـيـنــة بـدفـتــر صـيـد الــتـونـة احلــمـراءr يـحـدد

¡وذجه باHلحق األوّل لهذا القرار. 

الفرع الرابعالفرع الرابع

التحويلالتحويل

اHاHـادة ادة 14 : : يــتـعــيّن عـلـى كل ربـان ســفـيــنـة صـيــد قـبل
كـل عــمــلــيـــة حتــويل لــلـــتــونــة احلــمـــراء احلــيــة من الـــشــبــكــة
الــكــيــســيــة نــحـــو الــقــفص اHــقــطـــورr إرســال طــلب مــســبق
لـلـتـرخـيص بـالـتـحـويل يـوقـعه الـربـان إلى اإلدارة اHـكـلـفـة

بالصيد البحري اخملتصة إقليميا.

يـحــدد ¡ــوذج طـلـب الـتــرخـيـص بـالــتــحـويل بــاHــلـحق
الثاني بهذا القرار.

15 : : زيــــادة عـــلـى الـــتـــحــــقق من مـلء األقـــفـــاص اHاHــــادة ادة 
WالحــظــHا WــراقــبـــHومــراقـــبــة كل الـــعــمــلـــيــات من قــبـل ا
اHــبـــــحــرينr ال �ــــكن الــقـــيــام بــأيـــة عــمــلـــيــة حتــويل إال إذا
كـــانت مـــرخــــصـــة صـــراحـــة مـن اإلدارة اHـــكـــلـــفــــة بـــالـــصـــيـــد

البحري.
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اHاHـادة ادة 16 : : يـجب عـلى الـقـاطـرات اHــزمع اسـتـعـمـالـهـا
فـي عـمـلـيـات حتـويـل الـتـونـة احلـمــراء اHـصـطـادة أن تـكـون

حاملة للراية الوطنية.

اHاHــــادة ادة 17 : : يــجب عــلـى ربــان ســفـــيــنــة صــيـــد الــتــونــة
احلـمراء أن يتأكد من أن عـمليات الـتحويل تتم متـابعتها

بواسطة كاميرا فيديو حتمائية.

يوضح التسجيل تاريخ و ساعة التحويل.

يـــجب أن يــتــمـــكن اHــراقـــبــان اHالحـــظــان من االطالع
عـــــلـى الــــتـــــحـــــويل بـــــكـل الـــــوســــائـلr ال ســـــيــــمـــــا بـــــواســـــطــــة

التسجيالت عن طريق الفيديو. 

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
اللجنةاللجنة

18 :  : تـــؤسس لــــدى اإلدارة اHـــكــــلّـــفــــة بـــالــــصـــيـــد اHــادة اHــادة 
البحريr جلنة تكلّف على وجه اخلصوص �ا يأتي :

- مـــعــاجلـــة مــلـــفــات طـــلــبـــات صــيـــد الــتـــونــة احلـــمــراء
rعنيةHبعنوان حملة الصيد ا

- تـــوزيع حـــصص صـــيــد الـــتـــونـــة احلــمـــراء(تـــونــوس
تـينـوس)  وفـقـا لـلشـروط احملـددة في الـتشـريع والـتـنـظيم

rعمول بهماHا
- وضـع الــتــدابــيــر الــتي من شــأنــهــا ضــمــان احــتــرام

rاحلصص
- اســتــقـبــال تــقـاريــر اHــراقـبــW اHالحــظــW الـذين ²
إبـحـارهـما من أجـل ضمـان مـتـابـعة عـمـلـيـات صيـد الـتـونة

rاحلمراء ومراقبتها
- اقتراح وضع كل جهـاز آخر يسمح بـالسير احلسن

حلملة صيد التونة احلمراء.

19 :  : تـــتــــشـــكّل الــــلـــجـــنـــة الــــتي يـــرأســــهـــا ¢ـــثل اHــادة اHــادة 
الـــوزيــر اHـــكــلف بـــالــصـــيــد الــبـــحــري من ¢ـــثــلي اإلدارات

اآلتية : 
- ¢ــــثـل وزيــــر الــــدفـــــاع الــــوطـــــني (قــــيـــــادة الــــقــــوات

r(البحرية
rكلّف بالبحرية التجاريةHثل الوزير ا¢ -

- ¢ثلي اإلدارة اHكلّفة بالصيد البحري.
يــحــدد الــوزيــر اHــكــلّف بــالــصــيــد الــبــحــري الــقــائــمـة
االسـمـية ألعـضاء الـلـجنـة بنـاء عـلى اقتـراح من الـسلـطات

التابعW لها.
�ـكن الـلـجنـة أن تـسـتـعrW عـنـد احلـاجـةr بـأي شخص

من شأنه تنويرها في أشغالها.

20 :  : جتــتــمع الــلــجــنــة بـنــاء عــلـى اسـتــدعــاء من اHـادة اHـادة 
رئيسها.

اHــــادة اHــــادة 21 :  : يــــتـــرتـب عـــلـى أشـــغــــال الـــلــــجــــنـــة حتــــريـــر
محاضر اجتماع يوقعها رئيس اللجنة و أعضاؤها.

تـدوّن هــذه احملـاضــر في سـجل تــرقـمه وتــؤشـر عــلـيه
اإلدارة اHكلفة بالصيد البحري.

الفرع السادسالفرع السادس
أحكام أحكام مختلفةمختلفة

اHاHـادة ادة 22 : : تــمـنع عـمـلـيـات الـصــيـد اHـشـتـرك لـلـتـونـة
احلـمــراء مع الــســفن احلــامـلــة لــلـرايــة األجــنـبــيــة في اHــيـاه

اخلاضعة للقضاء الوطني.

اHادة اHادة 23 : : �نع صـيد الـتونـة احلمـراء خالل الـفترات
اآلتية :

- بـالنسـبة لـسفن الـصيد بـواسطـة حبال الـصنـانير
التي يفوق طولها 24 مترا :

rمن أول يونيو إلى 31 ديسمبر

- بـــالـــنــــســــبـــة لـــســـفـن الـــصـــيـــد بـــواســــطـــة الـــشـــبـــاك
الكيسية :

من 15 يونيو إلى 15 مايو.

اHاHــــــــــــادة ادة 24 : : تـــــــوافـق احلـــــــصـــــــة الـــــــقـــــــصـــــــوى اHـــــــرخص
بـــاقــتــطــاعــهــا حــسب الــســفــيــنــة الــوزن اإلجــمــالي لــلــتــونــة

احلمراء اHصطادة.

اHاHـادة ادة 25 : : عـلى إثـر عـمــلـيـات اقـتـطــاع حـصـة الـتـونـة
احلـــمــراء اHـــمــنـــوحـــة و في حـــالــة مـــا إذا اســـتــوفـى مــجـــهــز
السـفيـنـة كافـة اHتـطـلبـات القـانـونيـة والتـقـنيـة واإلدارية
اHـــــتـــــعـــــلـــــقــــــة بـــــذلكr تـــــســـــلّـم له وثــــــيـــــقـــــة صـــــيـــــد الـــــتـــــونـــــة

احلمراء ICCAT (BCD) ألغراض التصدير.

يـحـدد ¡ـوذج وثــيـقـة صــيـد الـتــونـة احلـمـراء بــاHـلـحق
الثالث بهذا القرار.

26 : : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الــــــقـــــــرار في اجلــــــريــــــدة اHاHــــــــــادة ادة 
الـــرســـمـــــيـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريـــة اجلــــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 4 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1431
اHوافق 19 أبريل سنة 2010.
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