
العدد العدد 46
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 8  رمضان عام   رمضان عام 1431 هـهـ
اHوافق اHوافق 18  غشت سنة   غشت سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsW بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قوانيـنقوانيـن
قانون رقم 10 - 03  مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 اHوافـق 15 غشت سنة s2010 يحدد شروط وكـيفيات  استغـالل األراضـي
الفـالحية التـابعة لألمـالك اخلـاصـة لـلدولـة.....................................................................................................
قـانون رقم 10 - 04  مؤرّخ في 5 رمضـان عام 1431 اHوافـق 15 غشـت سنة s2010 يـعـدل ويتـمم األمر رقم 76 - 80 اHؤرخ في
29 شوال عام 1396 اHوافق 23 أكتوبر سنة 1976 واHتضمن  القانون البحري......................................................

قـانون رقم 10 - 05  مؤرّخ  في 5 رمضـان عام  1431 اHوافـق 15 غشـت سنة s2010 يعـدل ويتمم األمر رقم 03-03 اHـؤرخ في
19 جمادى األولى عـام 1424 اHوافق 19 يوليو سنة 2003  واHتعلق باHنافسة.........................................................

قـانون رقم 10 - 06  مـؤرّخ في 5 رمـضـان عـام 1431 اHـوافـق 15 غـشـت سـنة s2010 يـعـدل ويـتـمم الـقـانـون رقم 04 - 02 اHــؤرخ
في  5 جمـادى األولى عام 1425 اHوافق 23 يونيو  سنة 2004 الذي يحدد القواعد الـمطبقة  على الـممارسات التجارية.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 17 شــعـبــان عـام 1431 اHـوافق 29   يـولــيـو ســنـة s2010 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مـســتـشــار لـدى وزيـر
الدّفاع الوطني............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23 شـعـبـان عام 1431 اHـوافق 4  غـشـت سـنة s2010 يـتـضمّن تـعـيـW رئيس ديـوان الـوزير اHـنـتدب
لدى وزير الدّفاع الوطني.............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 20 شــعــبــان عـام 1431 اHــوافق أوّل  غــشت ســنـة s2010 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام نــائب مــديــر بـوزارة
الفالحة - سابقا...........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 20 شــعــبــان عـام 1431 اHــوافق أوّل  غــشت ســنـة s2010 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام نــائب مــديــر بـوزارة
الفالحة والتنمية الريفية.............................................................................................................................
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعـبان عام 1431 اHوافق أوّل  غـشت سنة s2010 يـتضمّنان إنـهاء مهام باHـديرية العامة
للغابات......................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 اHوافق أوّل  غشت سنة s2010 يـتضمّن إنهـاء مهام محـافظ الغابات في والية
النعامة......................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 20 شــعــبــان عـام 1431 اHــوافق أوّل  غــشت ســنـة s2010 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام نــائب مــديــر بـوزارة
األشغال العمومية........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعـبان عام 1431 اHوافق أوّل  غـشت سنة s2010 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـدير األشـغال الـعمـومية
في والية تيارت..........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 20 شــعــبــان عـام 1431 اHــوافق أوّل  غــشت ســنـة s2010 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـام مــديــر حــفظ الــتـراث
الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة..................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20 شـعـبـان عام 1431 اHـوافق أوّل  غـشت سـنة s2010 يتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـر الثـقـافـة في والية
األغواط......................................................................................................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 20 شـعـبـان عام 1431 اHـوافق أوّل  غـشت سـنة s2010 يـتضـمّـنان الـتّعـيW بـاHـديريـة العـامة
للغابات......................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 اHوافق أوّل  غشت سنة s2010 يتضمّن التّعيW باHفتشية العامة للغابات....
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق أوّل  غـشت سـنـة s2010 يـتـضـمّن تـعـيـW مــحـافظ الـغـابـات في واليـة
بشار.........................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20 شـعـبـان عام 1431 اHـوافق أوّل  غـشت سـنة s2010 يتـضـمّن تعـيـW نائب مـديـر بوزارة األشـغال
العمومية...................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 اHوافق أوّل  غشت سنة s2010 يتضمّن تعيW مديرين بوزارة الثقافة........
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 18 أبـريـل سـنة s2010 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام رئـيس قـسم بـاHـعـهد
الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة (استدراك)......................................................................................
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قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 14 شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق 26 يــولـيـو سـنـة s2010 يـتـضـمّـن إنـهـاء انـتـداب رئـيس احملـكـمـة
العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية اخلامسة.................................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 14 شعـبان عام 1431 اHوافق 26 يولـيو سنة s2010 يـتضمّن انـتداب قاض لـدى وزارة الدفاع
الوطني بصفة رئيس احملكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية اخلامسة........................................

مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1431 اHوافـق 28 يونيو سنـة s2010 يتضمن اHصادقة على بذل اHستخدمW اHالحW للخطوط
اجلوية اجلزائرية.........................................................................................................................................

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 6 شـعـبـان عام 1431 اHـوافـق 18 يـولـيـو سـنة s2010 يـتـضمّـن تعـيـW مـفتـشـW لألمن الـوطني
بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة..................................................................................................................

قــرار مــؤرّخ في 23 رجب عـام 1431 اHـوافق 6 يــولــيــو ســنـة s2010 يــتــضــمّن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرة الــعــامــة لــلــمـوارد
البشرية والتكوين والقوانW األساسية..........................................................................................................

قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 اHوافق 6 يوليو سنة s2010 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى اHدير العام  للحماية اHدنية...

قــرار مـؤرّخ في 23 رجب عـام 1431 اHـوافق 6 يـولــيـو ســنـة s2010 يــتــضـمّن تــفــويض اإلمـضــاء إلى اHــديـر الــعــام  لـلــمـواصالت
السلكية والالسلكية الوطنية.........................................................................................................................

قراران مؤرّخان في 23 رجب عام 1431 اHوافق 6 يوليو سنة s2010 يتضمّنان تفويض اإلمضاء إلى نائبي مدير................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قرار مؤرّخ في 30 جمادى الـثانية عام 1431 اHوافق 13 يونـيو سنة s2010 يـتضمّن نتائج انتـخابات اجلمعيـات العامة لغرف
التجارة والصناعة.....................................................................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4  محرّم عـام 1431  اHوافق 21  ديسمبر سنة s 2009 يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني
لتنمية اHوارد البيولوجية �وجبارة (والية اجللفـة).......................................................................................

قـرار مؤرّخ في 22 رجب عـام 1430 اHوافـق 15 يوليو سنة s2009  يتضمّن إنشاء اللـجنة اHتساوية األعضاء خملتلف األسالك
اHشتركة Hوظفي اHركز الوطني لتنمية اHوارد البيولوجية..............................................................................

قــرار مؤرّخ في 25 رجب عـام 1430 اHوافـق 18 يـولـيو سـنة s2009  يـتضـمّن تعـيW �ـثلي اإلدارة واHـستـخدمـW لدى الـلجـنة
اHتساوية األعضاء خملتلف األسالك اHشتركة Hوظفي اHركز الوطني لتنمية اHوارد البيولوجية............................

وزارة الصناعة وزارة الصناعة واTؤسسات الصغيرة واTتوسطة وترقية االستثمارواTؤسسات الصغيرة واTتوسطة وترقية االستثمار

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 12 جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1431 اHـــوافق 26 مـــايــو ســنــة s2010 يـــحــدّد عــدد اHــنــاصـب الــعــلــيــا
للموظفW اHنتمW لألسالك اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالقياسة القانونيةs بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية.

قــرار مـؤرّخ في 11  ربــيع األوّل عـام 1431 اHـوافق 25 فـبــرايـر ســنـة s2010 يـعــدّل الـقــرار اHـؤرّخ في 23 ذي الــقـعــدة عـام 1428
اHوافق 3 ديسمبر سنة 2007 واHتضمّن تعيW أعضاء مجلس اإلدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري...
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قــــــــــــانانــــــــــــون ون رقم رقم 10 -  - 03  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 5  رم رمــــــــــــضــــــــــــان عان عــــــــــــام ام 1431
اHاHــــــــــــــــوافـق وافـق 15 غ غــــــــــــــشـت ست ســــــــــــــــنــــــــــــــة ة s s2010 يــــــــــــــــحــــــــــــــــدد شدد شــــــــــــــروطروط
وكوكــــيـفــــيــــات  اسات  اســــتــــغـالل األراضـي الغـالل األراضـي الــــفـالحفـالحــــيـة الة الــــتـتـــــابابــــعـة

لألمـالك اخلـاصـة لـلدولـة.لألمـالك اخلـاصـة لـلدولـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بــــنـــــاء عــــلـى الــــدســـــتــــورs ال ســـــيــــمـــــا اHــــواد 18 و62

s(الفقرة 2) و119 و120 و122 و125 و126 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

sتممHعدل واHا sقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممHعدل واHا sدنيHتضمن القانون اHوا
 - و�ــــقــــتــــضى األمــــر رقم 75 - 74 اHــــؤرخ في 8 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1395 اHـــــوافق 12 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1975
واHـتـضـمن إعــداد مـسح األراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

sالعقاري
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 76 - 105 اHــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1395 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

sتممHعدل واHا sقانون التسجيل
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 11 اHــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

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

sتممHعدل واHا sاليةHا Wبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 87 - 19 اHــؤرخ في 17
ربـــيع الـــثـــاني عــام 1408 اHــوافق 8 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1987
واHــتـــضــمـن ضــبـط كــيـــفــيـــة اســتـــغالل األراضـي الــفالحـــيــة
WـــنـــتـــجـــHالـــتـــابـــعـــة لألمالك الـــوطـــنـــيـــة ويـــحـــدد حـــقـــوق ا

sوواجباتهم
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1404 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

sتممHا sبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1404 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

sتممHا sبالوالية

قوانيــنقوانيــن
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اHــؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

sتممHعدل واHا sتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

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

sتممHعدل واHا sتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اHؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اHــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واHـــتـــعــلق

sباجملاهد والشهيد
 -  و�ـــــقــــــتــــــضى األمــــــر رقم 03 - 11 اHــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

sتعلق بالنقد والقرضHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 02 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

sوثقHتنظيم مهنة ا
 - و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

sتنظيم مهنة احملضر القضائي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

sدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 08 - 16 اHــؤرخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

sادة 17 منهHال سيما ا sالتوجيه الفالحي
sـ وبعد رأي مجلس الدولة
sانHـ وبعد مصادقة البر

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الفصل األول الفصل األول 
أحكام عامةأحكام عامة

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى حتـــــديــــد
شــروط وكــيــفـيــات اســتــغالل األراضي الــفالحــيـة الــتــابــعـة

لألمالك اخلاصة للدولة.
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- الـــــذين حـــــازوا األراضي الــــفـالحــــيــــة اHـــــذكــــورة في
اHادة  2 أعاله أوالذين أجروا معامالت أو اكتسبوا حقوق
انـتـفـاع و/أو أمـالك سـطـحـيـة خـرقـا لألحــكـام الـتـشـريـعـيـة

sعمول بهاHوالتنظيمية ا
- الذين كانـوا موضوع إسـقاط حق صادر عن طريق

sالقضاء
- الذين ألغى الوالة قرارات استفادتهم. 

تؤجل معاجلـة حاالت األشخاص  اHطروحة قضاياهم
على مستوى اجلـهات القضائيـة اخملتصةs إلى غاية إصدار

احلكم النهائي.

اHـــــاداHـــــادّة ة 8 :  : تـــــعــــــفى إجــــــراءات اإلعـــــداد والــــــتـــــســــــجـــــيل
واإلشهار العقاري لعقد االمتياز من جميع اHصاريف.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـتـعـW علـى أعضـاء اHـسـتثـمـرات الـفالحـية
اHــذكـورين في اHـادة 5 أعالهs ابــتـداء من تـاريـخ نـشـر هـذا
الـقـانـون في اجلـريـدة الـرسـمـيـةs إيـداع طـلبـاتـهـم لتـحـويل
حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني

لألراضي الفالحية.
حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق

التنظيم.

10 :  : يــــــــقـــــــوم الــــــــديـــــــوان الــــــــوطـــــــنـي لـألراضي اHــــــاداHــــــادّة ة 
الـفالحــيـةs بــنــاء عـلى دفــتـر الــشــروط اHـذكــور في اHـادة 4
أعالهs اHــــوقع طــــبـــقــــا لــــلـــقــــانـــون مـن اHـــســــتـــثــــمــــر صـــاحب
االمــتــيــاز والـديــوان الــوطــني لألراضي الــفالحــيــةs وبــنـاء
sـــشـــهــــر في احملـــافــــظـــة الـــعــــقـــاريـــةHعــــلى عـــقــــد االمـــتـــيــــاز ا
بتـسـجيل اHـسـتثـمـرة الفالحـيـة في بطـاقـية اHـسـتثـمرات

الفالحية التي تمسك لهذا الغرض.   

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  :  بـــغــــيـــة حتــــســـW هـــيــــاكل اHــــســـتــــثـــمـــرات
الـفالحــيـةs تــبـادر الــدولـة بـكـل إجـراء حتــفـيـزي يــهـدف إلى
الـتشـجـيع عـلى جتمـيع مـسـتثـمـرات فالحـيةs ال سـيـما من
خالل عـــمــــلـــيــــات جتـــمـــيـع األراضي الــــفالحـــيــــة اHـــمــــنـــوحـــة

لالمتياز. 
غـــــيــــر أنـهs ومع مــــراعـــــاة الــــنـــــجــــاعـــــة االقــــتـــــصــــاديــــة
لـلمـسـتـثـمـرة الفالحـيـةs �ـكن اHـسـتثـمـر صـاحب االمـتـياز
في اHــســتــثـــمــرة الــفالحــيــة اHــتــعــددة األعــضــاء أن يــخــتــار
تـشـكـيل مـسـتــثـمـرة فـرديـةs وفي هـذه احلــالـة يـتـعـW عـلـيه
تــــــقــــــد  طــــــلـب بــــــذلك إلـى الــــــديــــــوان الــــــوطــــــني لـألراضي
الفالحـيـة الـذي يجب عـلـيه أن يـفـصل فيه طـبـقـا للـتـنـظيم

الذي تخضع له مساحة اHستثمرة الفالحية اHرجعية.

sـدنيHـادّة ة 12 :  : بـغض الـنــظـر عن أحــكـام الـقــانـون اHـاداHا
يخول حق االمتـياز اHنصوص عليه في هذا القانونs حق
تـــأســـيس رهن يـــثــقل احلـق الــعـــيــنـي الــعـــقــاري الـــنــاجت عن

االمتياز لفائدة هيئات القرض.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــشــــمـل مــــجـــــال تــــطــــبـــــيق هــــذا الـــــقــــانــــون
األراضي الـفالحـيـة الـتـابـعـة لألمالك اخلـاصـة لـلـدولـة الـتي
كانت خـاضـعـة لـلـقـانون  رقم 87 - 19 اHـؤرخ في 17 ربـيع
الـثاني عام 1408 اHوافق  8 ديسـمبـر سنة 1987 واHـذكور

أعاله.

3 :  : يـــشـــكـل االمـــتـــيـــاز ¢ط اســــتـــغالل األراضي اHــاداHــادّة ة 
الفالحية احملددة في اHادة 2 أعاله.

الفصل الفصل الثانيالثاني
شروط شروط وكيفيات منح االمتيازوكيفيات منح االمتياز

اHــاداHــادّة ة 4 :  : االمــتــيـــاز هــو الــعــقــد الــذي تـــمــنح �ــوجــبه
الـدولـة شـخـصـا طـبـيـعـيـا من جـنـسـيـة جـزائـريـة يـدعى في
صـلب الـنص "اHـسـتـثـمـر صـاحب االمـتـيـاز"s حق اسـتـغالل
األراضي الـفـالحـيـة الـتـابـعـة لـألمالك اخلـاصـة لـلـدولـة وكـذا
األمالك الــسـطـحـيـة اHـتـصـلـة بـهـاs بـنـاء عـلى دفـتـر شـروط
يحدد عن طريق الـتنظيمH sدة أقصاها أربعون (40) سنة
قابلـة للتـجديد مـقابل دفع إتاوة سـنويةs تـضبط كيـفيات

حتديدها وحتصيلها وتخصيصها �وجب قانون اHالية.

يــــــقــــــصــــــد فـي مــــــفــــــهــــــوم هــــــذا الــــــقــــــانــــــون بـ "األمالك
السطحية" مـجموع األمالك اHلحقة باHـستثمرة الفالحية

وال سيما منها اHباني واألغراس ومنشآت الري. 

اHــاداHــادّة ة 5 :  : �ـــنح االمـــتــيــاز اHـــنــصـــوص عــلـــيه في هــذا
الـــقـــانـــونs ألعـــضـــاء اHـــســـتـــثـــمـــرات الـــفالحـــيـــة اجلـــمـــاعـــيــة
والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 87 - 19
اHـؤرخ في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1408 اHـوافق 8 ديـسـمـبـر

سنة 1987 واHذكور أعاله s واحلائزين على :

sعقد رسمي مشهر في احملافظة العقارية -
- أو قرار من  الوالي.

يـــجب أن يـــكــــون أعـــضـــاء اHـــســـتـــثــــمـــرات الـــفالحـــيـــة
اجلماعية والفردية اHذكورين أعالهs قد وفوا بالتزاماتهم
�ـفـهوم الـقـانون رقم 87 - 19 اHـؤرخ في 17 ربـيع الـثاني

عام 1408 اHوافق 8 ديسمبر سنة 1987 واHذكور أعاله.  

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  :  تــــعـــد إدارة األمـالك الـــوطــــنـــيـــةs بــــاسم كل
sـادة 5 أعالهHـذكـورة في اHمـسـتـثـمـر يـسـتـوفي الـشـروط ا

عقد حتويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز.
sوعـنـدمـا يـتـعـلـق األمـر �ـسـتـثـمـرة فـالحـيـة جـمـاعـيـة
يـعـد عقـد االمـتـيـاز لـفـائدة كـل مسـتـثـمـر صـاحب االمـتـياز

في الشيوع وبحصص متساوية.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : يــــقـــــصى مـن االســــتـــــفــــادة مـن أحــــكـــــام هــــذا
القانون األشخاص :
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sـادّة ة 18 :  :  يـثـبت كل تغـيـيـر لصـاحب حق االمـتـيازHـاداHا
بـــنــاء عـــلى دفــتـــر الــشـــروط اHــنــصـــوص عــلـــيه في اHــادة 4
أعالهs لـــدى الـــديــوان الـــوطــني لـألراضي الـــفالحــيـــة بــعـــقــد
امــتـيــاز جـديــد تــعـده إدارة األمالك الــوطـنــيــة ويـشــهـر في

احملافظة العقارية.

sوبــــــأي صــــــفـــــة كــــــانت sـــــادّة ة 19 :  : ال �ــــــكن أيــــــا كـــــانHـــــاداHا
اكـتساب حقـوق امتيـاز على أراض فالحيـة تابعة لألمالك
اخلــاصــة لــلــدولــة إذا تــبــW أنه ســلك ســلــوكــا غــيــر مــشـرف

أثناء ثورة التحرير الوطني.

الفصل الثالثالفصل الثالث
النظام القانوني للمستثمرة الفالحيةالنظام القانوني للمستثمرة الفالحية

20 :  : تــكــتــسـب اHــســتــثــمــرة الــفالحــيــة األهــلــيــة اHـاداHـادّة ة 
القانونية الكـاملة لالشتراط واHقاضاة والتعهد والتعاقد

طبقا ألحكام القانون اHدني.

اHــاداHــادّة ة 21 :  : �ــكـن اHــســـتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة إبــرام عـــقــد
sوجب عـقد رسمي مـشهر� sحتت طائـلة البـطالن sشراكـة
مع أشـــخــــاص طـــبـــيـــعـــيـــW ذوي اجلــــنـــســـيـــة اجلـــزائـــريـــة أو
مــعــنــويــW خــاضــعــW لـلــقــانــون اجلــزائــريs ويــكــون جـمــيع

أصحاب األسهم فيه من ذوي اجلنسية اجلزائرية. 
ويـتـعـW على اHـوثق اHـكـلف بتـوثـيق الـعقـد أن يـبلغ

الديوان الوطني لألراضي الفالحية بذلك.
حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق

التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
التزامات اHستثمر صاحب االمتياز التزامات اHستثمر صاحب االمتياز 

اHاداHادّة ة 22 :  : يجب على اHسـتثمرين أصـحاب االمتياز
إدارة مستثمراتهم الفالحية مباشرة وشخصيا.

عـنـدمـا تـكـون اHـسـتـثـمـرة الـفالحـيـة مـشـكّـلـة مـن عدة
مـستثمرين أصـحاب االمتيـازs فإنه يتعـW عليهم �وجب
اتـفاقـية غـير مـلزمـة للـغيـرs حتـديد الـعالقات فـيمـا بيـنهم

وال سيما منها :
sستثمرة الفالحيةHثل ا� Wطريقة تعي -

- طــــريـــقــــة أو طـــرق مــــشــــاركـــة كـل واحـــد مــــنــــهم في
sستثمرة الفالحيةHأشغال ا

- توزيع واستعمال اHداخيل.

اHاداHادّة ة 23 :  : يجب الـقيـام بتـسيـير واستـغالل وحـماية
األراضي الـــفـالحـــيـــة واألمالك الـــســـطــــحـــيـــة اHـــلـــحـــقـــة بـــهـــا
اHــمــنـوح امــتـيــازهـاs بــصـفــة مـنــتـظــمـة ودائــمـة ومــطـابــقـة

�ــــارس الـــرهن اHــــذكـــور في الــــفـــقـــرة أعـالهs في ظل
احترام أحكام هـذا القانونs ال سيـما منها اHواد 3 و7 و15

و16 و19 منه.

اHــــاداHــــادّة ة 13 :  : يــــكـــــون حق االمــــتـــــيــــاز قـــــابال لــــلـــــتــــنــــازل
والتوريث واحلجزs طبقا ألحكام هذا القانون.

اHــاداHــادّة ة 14 :  : �ــكن الـــتــنــازل مـــجــانــا ألحـــد ذوي حــقــوق
sـتـبـقـيـة من االمـتـيـاز في حـالـة الـعـجزHـسـتـفـيـد لـلمـدة اHا

و/أو بلوغ سن التقاعد.

اHاداHادّة ة 15 :  : في حـالة الـتنـازل عن حق االمـتيـازs �كن
اHـسـتـثـمـرين اآلخـرين أصـحـاب امـتـيـاز نـفس اHـسـتـثـمرة
الــفالحـيــةs أو عـنــد االقــتـضــاء الـديــوان الـوطــني لألراضي
الـفالحـيـةs �ـارسـة حق الـشـفـعــة طـبـقـا لـلـتـشـريع اHـعـمـول

به.

16 :  : ال �ـكـن أيــا كـان أن يــكــسب أكــثــر من حق اHـاداHـادّة ة 
امتياز واحد عبر مجموع التراب الوطني.

غير أنهs يسـمح باكتساب شـخص واحد لعدة حقوق
sامتياز بهدف تـكوين مستثمـرة فالحية من قطعة واحدة
مع مــــــراعـــــاة اHــــــســـــاحـــــات الــــــقـــــصــــــوى احملـــــددة عـن طـــــريق
الـتــنــظـيمs بــعــد تـرخــيص من الــديــوان الـوطــني لألراضي

الفالحية.

يـــقـــصـــد في مـــفـــهـــوم هـــذا الــقـــانـــون بـ "اHـــســـتـــثـــمــرة
الـفالحـية مـن قطـعـة واحدة " كل مـسـتثـمـرة فالحيـة تـكون
مختلف قطعها متالصقة وغير مفرقة إحداها عن األخرى

بقطع تابعة Hستثمرات فالحية أخرى.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تـمـنح إدارة األمالك الـوطـنـيـةs بـطـلب من
الــــديـــوان الــــوطـــني لـألراضي الـــفـالحـــيــــةs االمـــتـــيــــاز عـــلى
األراضي الـفـالحـيـة الـتـابـعـة لـألمالك اخلـاصـة لـلـدولـة وكـذا
عـلى األمـالك الـسـطــحـيــة اHـتــوفـرة بــأيـة صــفـة كـانـتs بـعـد
تـــــرخـــــيص من الـــــوالـيs عن طـــــريق إعـالن الــــتـــــرشـــــيح مع

احترام أحكام اHادة 15 أعالهs وتعطى األولوية إلى:
- اHـــســـتـــثــمـــريـن أصــحـــاب االمـــتــيـــاز اHـــتـــبــقـــW من

sستثمرة الفالحية ذات أصحاب امتياز متعددينHا
- اHــسـتـثــمـرين أصـحــاب االمـتـيــاز احملـاذين من أجل

sتوسيع مستثمراتهم
- األشخاص الذين لـهم مؤهالت علميـة و/ أو تقنية
ويـــقــــدمـــون مــــشـــاريع لــــتـــعــــزيـــز اHـــســــتـــثــــمـــرة الـــفـالحـــيـــة

وعصرنتها.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.
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اHــاداHــادّة ة 27 :  : حتــسـب االمــتــيــازات والــرهـــون احملــتــمــلــة
التي تثـقل اHستثمرة في مبلغ التعويض.

الفصل السادسالفصل السادس
العقوبات اHترتبة عند إخالل اHستثمرالعقوبات اHترتبة عند إخالل اHستثمر

صاحب االمتياز بالتزاماتهصاحب االمتياز بالتزاماته

28 :  : يــــتـــرتب عــــلى كـل إخالل من اHــــســـتــــثـــمـــر اHــاداHــادّة ة 
صــاحب االمــتــيــاز بـالــتــزامــاتهs يــعـايــنه مــحــضــر قــضـائي
طــبــقــا لـلــقــانــونs  إعــذاره من الــديـوان الــوطــني لألراضي
الفالحية حتى �ـتثل ألحكام هذا القانون ودفتر الشروط

وااللتزامات التعاقدية.

sـستـثـمر صـاحب االمـتـيازHوفي حـالـة عـدم امتـثـال ا
sـــبــلغ قـــانــونــاHــذكـــور في اإلعــذار اHبـــعــد انـــقــضـــاء األجل ا
تــقــوم إدارة األمالك الــوطــنــيــةs بــعــد إخـطــار مـن الــديـوان
الوطني لألراضي الفالحـيةs بفسخ عقد االمـتياز بالطرق

اإلدارية.

ويـكـون فسـخ عقـد االمـتـيـاز قابـال للـطـعن أمـام اجلـهة
القضـائية اخملتـصة في أجل شهريـن (2) ابـتداء من تاريخ
تــبــلــيـغ فــسخ هــذا الــعــقــد من الـــديــوان الــوطــني لألراضي

الفالحية.

اHـاداHـادّة ة 29 :  : يـعـد إخالال بـالـتـزامـات اHـسـتـثـمـر صـاحب
االمتياز في حالة :

- حتــويل الــوجـــهــة الــفالحــيــة لألراضي و/أو األمالك
sالسطحية

- عــدم اســتــغالل األراضي و/أو األمالك الــســطــحــيــة
s (1) خالل فترة سنة واحدة

- الــــــتـــــأجــــــيــــــر مـن الـــــبــــــاطـن لألراضـي و/أو األمالك
sالسطحية

.W(2) متتاليت Wعدم دفع اإلتاوة بعد سنت -

الفصل السابعالفصل السابع
تدابير انتقالية وختاميةتدابير انتقالية وختامية

30 :  : �نح اHـستـثـمرون الـفالحـيون اHـذكورون اHاداHادّة ة 
sأجال مــدتـه ثــمـــانــيـــة عــشــر (18) شـــهــرا sــادة 5 أعـالهHفي ا
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في اجلـــــريـــــدة
الـرسـمــيـةs إليـداع طـلـبــاتـهم لـتـحـويـل حق االنـتـفـاع الـدائم
إلـى حـق امــــــتـــــــيـــــــاز لـــــــدى الــــــديـــــــوان الـــــــوطــــــنـي لـألراضي

الفالحية.

عــنـــد انــقـــضــاء األجـل اHــنـــصــوص عـــلــيه أعـالهs وبــعــد
إعـــذارين مــتــبـــاعــدين بــفـــتــرة شــهــر واحــد (1)  يــثــبـــتــهــمــا

ألحــكـام الـتـشـريع اHــعـمـول به وألحـكــام هـذا الـقـانـون وكـذا
لـلبنـود والشروط وااللتـزامات احملددة في دفـتر الشروط
اHــــذكـــــور في اHــــادة 4 أعالهs وااللــــتـــــزامــــات الــــتـــــعــــاقــــديــــة

اHنصوص عليها في اHادة 22 أعاله. 

اHاداHادّة ة 24 :  : عندمـا تكـون اHستـثمـرة الفالحيـة مشـكّلة
من عــدة مـســتـثــمـرين أصــحــاب االمـتــيـازs فــإن فـسخ عــقـد
االمـتيـاز أو وفـاة عـضـو أو عدة أعـضـاء مـنـهم ال يؤدي إلى
تــوقف االســتــغالل اHــنــتــظـم لألراضي الــفالحــيــة واألمالك

السطحية موضوع االمتياز.

25 :  : في حــالــة الـوفــاة �ــنح الــورثــة أجل ســنـة اHـاداHـادّة ة 
ابتداء من تاريخ وفاة مورثهم من أجل :

- اخــتــيــار واحــد مــنــهم لــيــمــثــلــهم ويــتــكــفل بــحــقـوق
وأعبـاء مـورثهم في اHـسـتثـمـرةs مع مراعـاة أحـكام قـانون

sاألسرة في حالة وجود قصر
sالتنازل �قابل أو مجانا ألحدهم -

- الـتـنــازل عن حـقـوقــهم حـسب الــشـروط احملـددة في
هذا القانون.

بـعـد انـقــضـاء هـذا األجلs وعـنـد عـدم اخـتـيـار الـورثـة
إلحــدى احلـــاالت اHــبــيــنـــة في هــذه اHــادةs يـــخــطــر الــديــوان
الــوطــني لألراضي الــفـالحــيــة اجلــهــة الــقــضــائــيــة اخملــتــصـة

بذلك.

الفصل اخلامس الفصل اخلامس 
نهاية مدة حق االمتيازنهاية مدة حق االمتياز

اHاداHادّة ة 26 :  : تنتهي مدة حق االمتياز:
- عـنـد انـقــضـاء اHـدة الــقـانـونــيـة لالمـتــيـاز في حـالـة

sعدم جتديده
- بـــطـــلب مـن صــاحـب االمـــتــيـــاز قـــبل انـــقـــضـــاء مــدة

sاالمتياز
- عند إخالل صاحب االمتياز بالتزاماته.

وفي كل احلـــاالت اHــذكــورة أعـالهs تــســتـــرجع الــدولــة
األراضي اHـمنوحـة لالمتيـاز وكذا األمالك السـطحيةs في

احلالة التي هي عليها.
يترتب على نـهاية االمتياز احلق في تعويض حتدده
إدارة األمالك الـوطـنـيــة بـالـنـسـبـة لألمـالك الـسـطـحـيـة مع
طرح 10%  كتعـويض عن األضرار في حـالة إخالل صاحب

االمتياز بالتزاماته.
يـكـون مبـلغ هـذا الـتـعـويض قابـال للـطـعن أمـام اجلـهة

القضائية اخملتصة.
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- و�ــقــتــضى  الــقــانــون  رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

sدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتتـميم األمر رقم 76 - 80 اHؤرخ في 29 شوال عام 1396
اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واHـــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون

البحريs اHعدّل واHتمّم.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تـــــعــــدل وتــــتـــــمم اHــــواد 150 و151 و152 من
األمـر رقم 76 - 80 اHـؤرخ في 29 شـوال عام 1396 اHـوافق

23 أكتوبر سنة  1976 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي:

" اHـادة 150 : يـقــصـد بـاحلــجـز الـتــحـفـظـي تـوقـيف أو
تـقيـيد إبـحار سـفينـة �وجـب أمر علـى عريضـة صادر عن

جهة قضائية ضمانا لدين بحري".

" اHــادة 151 : يـــنــشــأ الـــدين الـــبــحــري الـــذي �ــكن أن
يـــتـــرتـب عـــلـــيه حـــجـــز الـــســـفـــيـــنـــة عن ســـبب أو أكـــثـــر من

األسباب اآلتية :
sأ) الهالك أو التلف الناجم عن تشغيل السفينة

ب) الـوفاة أو الضـرر البـدنيs الذي يحـدث في البر
sاء ويتصل اتصاال مباشرا بتشغيل السفينةHأو ا

ج) عمليـات اإلنقاذ أو اHساعدة أو أي اتفاق إنقاذ أو
مــسـاعـدةs �ــا في ذلكs عـنــد االقـتــضـاءs الـتــعـويض اخلـاص
اHتصل بعملـيات اإلنقاذ أو اHساعدة لـسفينة كانت تمثل

sهي نفسها أو بضاعتها ضررا محدقا بالبيئة
د) الــضـــرر الـــذي تـــلــحـــقه أو قـــد تـــلـــحــقـه الـــســفـــيـــنــة
بـــالــوسط أو بــالــشــريط الــســاحـــلي أو بــاHــصــالح اHــتــصــلــة
بـهـمـاs والتـدابـيـر اHـتـخـذة لـتـفـادي أو تـقـلـيل أو إزالـة هذا
الـضررs والـتعـويض عن هـذا الضـررs وتكـاليف الـتدابـير
اHــعــقــولــة اHــتــخـــذة فــعال أو الــتي يــتــعــW اتــخــاذهــا إلعــادة
الـبـيــئـة إلى مـا كـانت عــلـيهs واخلـسـارة الـتـي يـتـكـبـدهـا أو
يرجح أن يتكبـدها الغير بـشأن هذا الضررs واألضرار أو
التـكـالـيف أو اخلـسائـر الـتي تـمـاثل في طـبيـعـتـهـا ما ورد

s(د) ذكره في هذه الفقرة الفرعية
هـ) الـتكاليف أو اHـصاريف اHتعـلقة برفع الـسفينة
الــغــارقـةs أو احملــطــمــةs أو اجلـانــحــةs أو اHــتـخــلى عــنــهـاs أو
نقلهاs أو اسـتعادتهاs أو تدمـيرهاs أو إبطال أذاهاs �ا في
sذلـك أي شيء يــــكـــون أو كــــان عـــلى مــــ© هـــذه الــــســـفــــيـــنـــة
والـــتـــكـــالــــيف أو اHـــصـــاريـف اHـــتـــعـــلـــقـــة بــــاحملـــافـــظـــة عـــلى

sتخلى عنها وإعالة طاقمهاHالسفينة ا

مــحــضــر قــضــائي بــطــلـب من الــديــوان الــوطــني لألراضي
الــفالحــيــةs يــعــتــبــر اHــســتــثــمــرون الــفالحــيــون أو الــورثــة

الذين لم يودعوا طلباتهمs متخلW عن حقوقهم.

وفي هــذه احلـالــةs تـســتـرجع إدارة األمـالك الـوطــنـيـة
بـــكـل الـــطـــرق الـــقــــانـــونـــيــــةs األراضي الـــفـالحـــيـــة واألمالك
السطحية و�نح حق امتيازها طبقا ألحكام هذا القانون.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : يـــتــعــW عــلى الــديـــوان الــوطــني لألراضي
الـــفـالحـــيــــةs بــــصـــفــــة انـــتــــقــــالـــيــــة وفي انــــتــــظـــار مــــنح حق
االمـتـيـازs الـعـمل عـلـى اسـتـغالل األراضي اHـعـنـيـة بـأحـكـام

اHواد 24 و25 و30 أعاله.      

اHاداHادّة ة 32 :  : يتعـW على الـهيـئات واHـؤسسـات اHعـنية
تـنـفيـذ األحـكـام الـتي تـتضـمن حتـويل حق االنـتـفـاع الدائم
إلى حـق امـــتــــيـــاز فـي أجل ثالث (3) ســـنـــوات ابــــتـــداء من

تاريخ نشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية. 

اHـاداHـادّة ة 33 :  : حتـدد كـيـفـيات تـطـبـيق هـذا القـانـونs عـند
احلاجةs عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 34 :  : تـلغـى أحكـام الـقـانون رقم 87 - 19 اHـؤرخ
في 17 ربــيع الــثــانـي عـام 1408 اHــوافق 8 ديــســمــبــر ســنـة
1987 واHـتضمن ضـبط كيفـية استغـالل األراضي الفالحية

WـــنـــتـــجــHالـــتــابـــعـــة لألمالك الـــوطـــنـــيــة وحتـــديـــد حـــقــوق ا
وواجباتهم وكذا كل األحكام اخملالفة لهذا القانون.

اHاداHادّة ة 35 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 15
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانــــــون قــــــانــــــون رقم رقم 10 -  - 04  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 5  رم رمــــــــــضــــــــــــان عان عــــــــــام ام 1431
15 غ غــــــشت سشت ســــــنــــة ة s2010 يــعـــدل ويـــتــمـم األمــر يــعـــدل ويـــتــمـم األمــر اHاHــــوافـق وافـق 
رقم رقم 76 -  - 80 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 29 شـوال عـام  شـوال عـام 1396 اHـوافق اHـوافق
23  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة 1976 واHتضمن  القانون البحري. واHتضمن  القانون البحري.

ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورs ال ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120

sو 122و 126 منه
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى  األمـــــــر رقم 76 - 80 اHــــــؤرخ في 29
شـوال عام 1396 اHوافق 23 أكتـوبر سـنة 1976 واHـتضمن

sتممHعدل واHا sالقانون البحري
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تـســتـدعى الـسـلــطـة اHـيـنــائـيـة فـوراs لــلـحـضـور أمـام
الــقـاضي إلبـداء مالحــظـاتـهــا حـول طـلـب احلـجـز وذلك حتت

طائلة عدم قبول الطلب.

عــنـــدمــا ال يـــكــون لـــلــحـــاجــز مـــوطن بـــاجلــزائـــرs يــلــزم
بــاخـــتــيـــار مــوطـن بــاجلــزائـــر لــدى وكـــيل ســـفــيـــنــة أو لــدى
مـحامs يتلقى فيه الـتبليغـاتs ويكون هذا التـبليغ �ثابة

التبليغ الشخصي.

�ــــكن الــــقـــاضـي أن يـــأمــــرs عـــنــــد احلـــاجــــةs بـــحــــضـــور
السلطة اإلدارية البحرية احمللية.

يــبــلغ أمــر احلــجــز الـى الــســلــطــة اHــيــنــائــيــة اHــعــنــيـة
والسلطة اإلدارية الـبحرية احمللية وربـان السفينةs وعند
االقــتـضــاءs إلى اHـمــثـلــيــة الـقــنـصــلـيــة لـلــدولـة الــتي تـرفع

السفينة علمها".

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : يـــــتـــــمـم األمـــــر رقم 76 - 80 اHـــــؤرخ في 29
شـوال عام 1396 اHـوافق 23  أكـتـوبـر سـنـة 1976 واHـذكور
أعالهs �ادتW 152 مكرر و152 مكرر1 حترران كما يأتي :

"اHــادة 152 مـــكـــرر : يـــجـب عـــلى اجلـــهــــة الـــقـــضـــائـــيـــة
اخملـتصـةs كشـرط حلجـز السـفينـةs أن تفـرض على الـطالب
الــذي يـســعى حلــجــز الــسـفــيــنــةs تـقــد  ضــمـان ال يــقـــل عن
عـــشـــرة في اHـــائـــة (10 %) من قـــيـــمــــة الـــدينs حتـــدد نـــوعه
ومـقداره وشروطهs إزاء أية خـسارة قد يـتحملـها احملجوز
عــلـيه نــتـيــجـة لــلـحــجـز إذا تــبـW أن الــطـالب هــو اHـسـؤول

عنها ".

"اHــادة 152 مـــكــرر1 : تــتـــخـــذ الــســـلــطـــات اHــيـــنــائـــيــة
والـســلـطـات اإلداريـة الـبـحـريـة جـمــيع الـتـدابـيـر الـتي من

شأنها منع السفينة احملجوزة من اإلبحار".

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تـــعــــدل وتـــتــــمـم اHـــادة 156 من األمــر رقم
76 - 80 اHؤرخ في 29 شوال عام 1396 اHوافق 23 أكتوبر

سنة 1976 واHذكور أعاله s وحترر كما يأتي:

"اHــادة 156 :  تـــأمـــر اجلــهـــة الــقـــضـــائــيـــة الـــتي أمــرت
بــاحلــجـزs بــنــاء عـلى طــلب يــقـدمه احملــجــوز عـلــيه أو �ــثـله

القانونيs برفع احلجز بكفالة أو بضمان كاف.

إذا لم تـتفق األطـراف عـلى طـبيـعـة ومـقدار الـضـمان
أو الـكــفـالـةs حتـدده اجلـهـة الــقـضـائـيـة �ـا ال يــتـجـاوز قـيـمـة

السفينة احملجوزة".

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  :  يــــتــــمـم األمــــر رقم 76 - 80 اHــــؤرخ في 29
شـوال عـام 1396 اHـوافق 23 أكـتـوبــر سـنـة 1976 واHـذكـور

أعالهs �ادة 156 مكرر حترر كما يأتي :

و) أي اتفاق يـتعـلق باستـخدام أو اسـتئجـار سفـينة
sسواء ورد في مشارطة إيجار أو غيرها

ز) أي اتفـاق يـتـعلق بـنـقل الـبضـائع أو الـركـاب على
مـــ© الـــســفـــيـــنـــةs ســواء ورد فـي مــشـــارطـــة إيــجـــار أو في

sغيرها
ح) الهالك أو التـلف الذي يصيب الـبضائع ( �ا في
ذلك األمتـعة) اHنـقولة عـلى م© السـفينـةs أو الذي يتصل

 sبهذه البضائع
sط) العوارية العامة

sي) القطر
sك) اإلرشاد

ل) الـــــبــــضـــــائـعs أو اHـــــوادs أو اHـــــؤنs أو الـــــوقــــودs أو
اHعدات ( �ا في ذلك احلـاويات) التي زودت بها السفينة
أو اخلـدمـات الــتي أديت لـلــسـفـيــنـة من أجل تــشـغـيــلـهـاs أو

sأو صيانتها sأو احملافظة عليها sإدارتها
sأو حتـويل sأو إصالح sأو إعــادة تـشــيـيــد sم) تــشـيــيـد

sأو جتهيز السفينة
ن) رســــوم وأعـــبــــاء اHــــوانئ والــــقــــنــــوات واألحـــواض

sائيةHرافئ  وغيرها من اجملاري اHوا
س) األجــور وغــيــرهــا من اHــبــالغ اHــســتــحــقــة لــربـان
الـســفـيـنــةs وضـبـاطــهـاs وسـائــر الـعـامــلـW عـلــيـهـا �ــنـاسـبـة
sا في ذلك نـفقات العودة إلى الوطن� sعملهم على مـتنها
sستحقة الدفع عنهمHواشتراكات الضمان االجتماعي ا

sؤداة نيابة عن السفينة أو مالكيهاHدفوعات اHع) ا
Wا في ذلك اشتراكات التأم� sWف) أقساط التـأم
الـتـعـاضـديs اخلـاصة بـالـسـفـيـنـةs الـواجـبة الـدفع مـن مالك

sالسفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنهما
sص) أي عـــمــــوالت أو مـــصـــاريف وســــاطـــة أو وكـــالـــة
واجــــبــــة الـــدفـع عن الــــســــفــــيــــنــــة من مــــالك الــــســــفــــيــــنـــة أو

مستأجرها عارية أو نيابة عنهما.
sق) أي نزاع حول ملكية السفينة أو حيازتها

ر) أي نزاع بW الـشركـاء في ملـكية الـسفـينـة بشأن
sاستخدام هذه السفينة أو بشأن عوائدها

ش) رهن أو رهن غــيــر حــيــازي أو عبء ذو طــبــيــعــة
sاثلة على السفينة�

ت) أي نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة".

" اHادة 152 : تأمر اجلـهة الـقضـائيـة اخملتـصة بـاحلجز
الـــتــحــفـــظي بـــنــاء عـــلى طــلب مـن الــشـــخص الــذي يـــطــالب

بدين بحري.
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يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتـــتــمـــيم بـــعض أحـــكـــام األمــر رقم 03 - 03 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واHتعلق باHنافسةs اHعدّل واHتمّم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 2 من األمـر رقم 03 - 03
اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHــــادة 2 : بــــغض الــــنـــظــــر عن  كل األحــــكـــام  األخـــرى
اخملالفةs تطبق أحكام هذا األمر  على ما يأتي :

- نــشـاطـات اإلنـتـاجs �ـا فـيـهــا الـنـشـاطـات الـفالحـيـة
وتـربــيـة اHـواشـيs ونـشـاطــات الـتـوزيع ومــنـهــا تـلك الـتي
يـــقــوم بــهــا مــســتــوردو الـــســلع إلعــادة  بــيــعـــهــا عــلى حــالــهــا
sـواشي وبـائعـو الـلحـوم بـاجلمـلةHوالوكالء ووسـطـاء بيع ا
ونــشـــاطــات اخلـــدمــات والـــصــنـــاعــة الـــتــقـــلــيـــديــة والـــصــيــد
البحـريs وتلك التي يـقوم بـها أشخـاص معنـوية عمـومية
وجمعيـات ومنظـمات مهـنية مـهما يـكن وضعهـا القانوني

sوشكلها وهدفها

- الــصـــفـــقــات الـــعـــمــومـــيــةs بـــدءا بـــنــشـــر اإلعالن عن
اHناقصة إلى غاية اHنح النهائي للصفقة.

sيــجب أن ال يـــعــيق تــطــبـــيق هــذه األحــكــام sغـــيــر أنه
أداء مــهـــام اHــرفق الــعـــام أو �ــارســة صالحــيـــات الــســلــطــة

العمومية".

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 4 من األمـر رقم 03 - 03
اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHادة 4 : حتدد أسـعار الـسـلع واخلدمـات بـصفـة حرة
وفقا لقواعد اHنافسة احلرة والنزيهة.

تــتم �ــارسـة حــريــة األسـعــار في ظل احــتـرام أحــكـام
التشريع والتنظيم اHعمول بهما وكذا على أساس قواعد

اإلنصاف والشفافيةs ال سيما تلك اHتعلقة �ا يأتي :

- تــركــيــبــة األســعـار لــنــشــاطــات اإلنــتــاج والــتــوزيع
sوتأدية اخلدمات واستيراد السلع لبيعها على حالها

- هــــــوامش الــــــربح فــــــيـــــمــــــا يـــــخـص إنـــــتــــــاج الـــــســــــلع
sوتوزيعها أو تأدية اخلدمات

- شفافية اHمارسات التجارية".

" اHـادة 156 مـكـرر : �ـكن أن يـقـدم طـلب رفع احلـجـز
من الـــســـلــطـــة اHــيـــنـــائــيـــة  اHـــعــنـــيــة أو الـــســـلــطـــة اإلداريــة
البـحرية احمللـية بنـاء على أسباب تـتعلق بـاألمن والنظام

العام".

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تــتـمم اHـادة 160 - 7 من األمـر رقم 76 - 80
اHــؤرخ في  29 شـــوال عــام 1396 اHــوافق23 أكــتـــوبــرســـنــة

1976 واHذكور أعالهs بفقرة ثانية  حترر كما يأتي:

" اHـادة 160 - 7  : يـلــتـزم مـجـهـز الـســفـيـنـة احملـجـوزة
بــاالحـتــفــاظ عـلى مــ© الـســفـيــنـة بــعــدد أدنى من الـبــحـارة

لضمان أمنها.

وفي حالة غـياب هـذا الطـاقمs تقوم اجلـهة الـقضـائية
Wبـتـعـيـ sـعـنـيـةHـيـنـائـيـة اHبـطـلب من الـسـلـطـة ا sاخملـتـصـة

حارس للسفينة احملجوزة على نفقة احملجوز عليه.

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

اHاداHادّة ة 7 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 15
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانــــــون قــــــانــــــون رقم رقم 10 -  - 05  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 5  رم  رمــــــــــضــــــــــــان عان عــــــــــام ام 1431
15 غ غــــــشت سشت ســــــنــــة ة s2010 يــعـــدل ويـــتــمـم األمــر يــعـــدل ويـــتــمـم األمــر اHاHــــوافـق وافـق 
رقم رقم 03-03 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 19 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1424

اHوافق اHوافق 19 يوليو سنة  يوليو سنة 2003  واHتعلق باHنافسة.  واHتعلق باHنافسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورs ال ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120

sو 122و125 و126 منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

sتممHعدل واHا sنافسةHتعلق باHوا
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 02 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

 sمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا
  - و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

 sتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةHوا
sوبعد رأي مجلس الدولة  -
sانHوبعد مصادقة البر  -
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"اHــــادة 73 مــــكــــرر: تــــوضح أحــــكــــام هــــذا األمــــرs عــــنـــد
االقتضاءs عن طريق التنظيم".

اHاداHادّة ة 7 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 15
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانــــــون قــــــانــــــون رقم رقم 10 -  - 06  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 5  رم  رمــــــــــضــــــــــــان عان عــــــــــام ام 1431
اHاHـوافـق وافـق 15 غ غـشت سشت سـنة نة s2010 يـعدل ويـتـمم الـقـانونs يـعدل ويـتـمم الـقـانون
04 -  - 02 اHـــــــؤرخ فـي   اHـــــــؤرخ فـي  5 جــــــمــــــــادى األولــى عــــــام جــــــمــــــــادى األولــى عــــــام رقم رقم 
1425 اHـــوافق  اHـــوافق 23 يـــونــيـــو  ســـنـة  يـــونــيـــو  ســـنـة 2004   الــذي يــحـدد الــذي يــحـدد

القواعد الـمطبقة  على الـممارسات التجارية.القواعد الـمطبقة  على الـممارسات التجارية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بناء عـلى الدستورs السـيما اHواد 119 و120 و122
s و 125 و126 منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

s الـمعدل والـمتمم sوالـمتعلق بالـمنافسة

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
sطبقة على الـممارسات التجاريةHالذي يحدد القواعد ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

 s تعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةHوا

s ـ وبعد رأي مجلس الدولة

s انHـ وبعد مصادقة البر

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتـتــمـيم بـعـض أحـكـام الــقـانـون رقم 04 - 02 اHـؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

الذي يحدد القواعد اHطبقة على اHمارسات التجارية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  تـعـدل أحـكـام اHادة 5 من األمـر رقم 03 -03
اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعالهs  وحترّر كما يأتي :

"اHــادة 5 : تـــطـــبـــيــقـــا ألحـــكـــام اHــادة 4 أعالهs �ــكن أن
حتـــدد هــــوامش وأســـعــــار الـــســـلع واخلــــدمـــات أو األصـــنـــاف
اHتجانسة من الـسلع واخلدمات أو تسقـيفها أو التصديق

عليها  عن طريق التنظيم.

تـتخـذ تدابـيـر حتديـد هوامش الـربح وأسـعار الـسلع
واخلــدمـات أو تـسـقــيـفـهــا أو الـتـصـديـق عـلـيـهــا عـلى أسـاس
اقتـراحـات الـقطـاعـات اHـعنـيـة وذلك لألسـبـاب الرئـيـسـية

اآلتية :

- تـــثــــبـــيت اســــتـــقـــرار مــــســـتـــويــــات أســـعـــار الــــســـلع
واخلـــدمـــات الــضـــروريـــةs أو ذات االســتـــهالك الـــواسعs في

sحالة اضطراب محسوس للسوق

- مـكافـحـة اHـضاربـة بـجـميع أشـكـالـها واحلـفـاظ على
القدرة الشرائية للمستهلك.

كــمـا �ــكن اتــخـاذ تــدابــيـر مــؤقــتـة لــتـحــديــد هـوامش
الــربح وأســـعــار الـــســلع واخلـــدمــات أو تـــســقـــيــفــهـــاs حــسب
sـبررHفـرط وغـير اHفي حـالة ارتـفـاعهـا ا sاألشـكـال نفـسهـا
ال ســيــمــا بــســبب اضــطــراب خــطــيــر لــلــســوق أو كــارثـة أو
صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معW أو
فـي مــنـــطــقــة جـــغــرافـــيــة مــعـــيــنـــة أو في حــاالت االحـــتــكــار

الطبيعية".

5 :  :  تــــــعــــــدل اHــــــادة 24 من األمــــــر رقم 03 - 03 اHـــــاداHـــــادّة ة 
اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـونـيو

سنة 2003 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

"اHادة 24 : يتكـون مجلس اHنافسة ......................
(بدون تغيير) .........................................................

1 - .................... (بدون تغيير) ...............

2 - .................... (بدون تغيير) ...............

3 - .................... (بدون تغيير) ...............

�ــكن أعــضــاء مـــجــلس اHــنــافــســـة �ــارســة وظــائــفــهم
بصفة دائمة".

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  :  يــــتــــمـم األمــــر رقم 03 - 03 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واHذكور أعالهs �ادة 73 مكرر حترّر كما يأتي :
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اHـاداHـادّة ة 5 :  : تــتـمـم أحـكــام الـقــانـون رقم 04 - 02 اHـؤرخ
في 5 جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23 يــونـــيـــو ســـنــة

2004 واHذكور أعالهs �ادة 22 مكرر حترّر كما يأتي:

"اHــادة 22 مـــكــرر : يــجـب أن تــودع تــركـــيــبـــة أســعــار
الـسـلع واخلـدمـاتs ال سيـمـا تـلك التـي كانت مـحل تـدابـير
حتـــديـــد أو تـــســـقـــيف هـــوامـش الــربـح أو األســـعـــارs طـــبـــقــا
للتـشريع والتنـظيم اHعمـول بهماs لـدى السلطـات اHعنية

قبل البيع أو تأدية اخلدمة.

يـطـبق أيضـا االلـتـزام بإيـداع تـركـيـبة أسـعـار الـسلع
واخلدمـات ضمن نـفس الشـروطs عنـدما تـكون هذه الـسلع
واخلدمات محل تدابير تصديق على الهوامش واألسعار.

حتـــدد شـــروط وكـــيــفـــيـــات إيـــداع تـــركــيـــبـــة األســـعــار
وفــئـات األعــوان االقــتــصــاديـW اHــعــنــيــW بهs وكــذا ¢ـوذج
بطاقة تركيـبة األسعار والسلـطات اHؤهلة التي يجب أن

تودع لديهاs عن طريق التنظيم".

اHـاداHـادّة ة 6 :  :  تـــعــدل أحـــكـــام اHـادة 23 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHــــادة 23 : تــــمــــنـع اHــــمـــارســــات واHــــنــــاورات الــــتي
ترميs ال سيما إلى :

- القـيام بـتصـريحات مـزيفـة بأسـعار الـتكـلفـة قصد
الــتـأثــيــر عــلى هــوامش الــربح وأسـعــار الــســلع واخلــدمـات

sسقفةHاحملددة أو ا

sإخفاء الزيادات غير الشرعية في األسعار -

- عــدم جتــســيــد أثـــر االنــخــفــاض اHــســجـل لــتــكــالــيف
اإلنتـاج واالستيـراد والتـوزيع على أسـعار البـيع واإلبقاء

sعنيةHعلى ارتفاع أسعار السلع واخلدمات ا

- عــــدم إيـــــداع تــــركــــيــــبــــة األســــعـــــار اHــــقــــررة طــــبــــقــــا
sعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا

sضاربة في السوقHتشجيع غموض األسعار وا -

- إجنـاز مـعـامالت جتـاريـة خــارج الـدوائـر الـشـرعـيـة
للتوزيع".

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـــعــدل أحـــكـــام اHــادة 36 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

2 :  : تـــعـــدل أحـــكـــام اHــادة 2 مـن الـــقــانـون رقم اHـاداHـادّة ة 
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي:

"اHــــادة 2 : بـــــغض الـــــنــــظـــــر عن كـل األحــــكـــــام األخــــرى
sيـطـبق هـذا الـقـانـون عـلى نـشـاطـات اإلنـتاج sالــمـخــالــفــة
�ــا فــيــهـا الــنــشــاطــات الـفـالحـيــة وتــربــيــة اHـواشـيs وعـلى
نشـاطـات الـتـوزيع ومنـهـا تـلك الـتي يـقوم بـهـا مـسـتوردو
الــسـلع إلعـادة بـيـعــهـا عـلى حـالـهــاs والـوكالءs ووسـطـاء بـيع
اHــواشيs وبــائـعــو الـلــحـوم بــاجلــمـلــةs وكـذا عــلى نـشــاطـات
اخلــدمـات والـصــنـاعـة الــتـقـلــيـديـة والـصــيـد الـبــحـري الـتي
�ــــارســـهــــا أي عـــون اقــــتــــصـــاديs مــــهـــمــــا كـــانـت طـــبــــيــــعـــته

القانونية".   

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  تـــعــدل أحـــكـــام اHـادة 10 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHــادة 10 : يـــجب أن يـــكــون كل بـــيع ســلـعs أو تــأديــة
خـدمات بـW األعوان االقـتصـاديW اHـمارسـW للـنشـاطات
اHـذكورة في اHادة 2 أعالهs مصـحوبـا بـفاتـورة أو بـوثيـقة

تقوم مقامها.

يـلــزم الـبـائع أو مــقـدم اخلـدمـة بــتـسـلــيم الـفـاتـورة أو
الـوثــيـقــة الـتي تــقــوم مـقــامـهــا ويـلــزم اHـشــتـري بــطـلب أي
منـهـماs حـسب احلـالـةs وتسـلـمـان عنـد الـبـيع أو عنـد تـأدية

اخلدمة.

يـــــجـب أن يـــــكــــــون بـــــيع الــــــســـــلـع أو تـــــأديــــــة اخلـــــدمـــــة
لـــلـــمـــســـتــــهـــلك مـــحـل وصل صـــنـــدوق أو ســــنـــد يـــبـــرر هـــذه
اHـعاملـة. غيـر أن الفاتـورة أو الوثـيقـة التي تقـوم مقـامها

يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون.

يــحــدد ¢ــوذج الــوثــيــقــة الــتي تــقــوم مــقــام الــفــاتــورة
sبالتـعامـل بها WـلزمـHا Wوكـذا فئـات األعوان االقـتصـادي

عن طريق التنظيم".

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـــعــدل أحـــكـــام اHــادة 22 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHادة 22 : يجب على كل عـون اقتصاديs في مفهوم
هـذا الـقانـونs تـطبـيق هـوامش الربح واألسـعـار احملددة أو
اHــسـقــفــة أو اHــصــدّق عـلــيــهــا طـبــقــا لــلـتــشــريع والــتــنــظـيم

اHعمول بهما".  



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 8 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
18 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

�ـوجب قـرارs إجـراءات غـلق إداريـة لــلـمـحالت الـتـجـاريـة
Hدة أقـصاهـا ستون (60) يومـاs في حالـة مخـالفـة القـواعد
اHــنــصــوص عــلــيــهــا في أحــكــام اHــواد  4 و5 و6 و 7 و 8  و9
و10 و11 و12 و13 و14 و20 و22 و22 مــــــكـــــرر و23 و24 و25

و26 و27 و28 و53 من هذا القانون.

يكون قرار الغلق قابال للطعن أمام القضاء.

وفـي حــــــالــــــة إلـــــــغــــــاء قــــــرار الـــــــغــــــلـقs �ــــــكـن الــــــعــــــون
االقتـصادي الــمتـضـرر الـمـطالـبة بـتعـويض الضـرر الذي

حلقه أمام اجلهة القضائية اخملتصة".

اHـاداHـادّة ة 11 :  :  تــعــدل أحــكــام اHادة 47 من الـقـانون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

sــــــادة 47 : تـــــــتـــــــخــــــــذ إجـــــــراءات الـــــــغـــــــلق اإلداريـــــــةHا"
اHنصـوص عليها في اHادة 46 أعالهs وفق الشـروط نفسها

في حالة العودs لكل مخالفة ألحكام هذا القانون.

يعـد حالة عـودs في مفهـوم هذا القـانونs قيـام العون
االقـــتـــصــادي �ـــخـــالـــفـــة أخـــرى لـــهـــا عالقـــة بـــنـــشـــاطه خالل
السـنتW (2) الـتي تلي إنقضـاء العقوبة الـسابقة اHـتعلقة

بنفس النشاط.

في حالة العـودs تضاعف العقوبة و�كن القاضي أن
�ـــنـع الــعـــون االقـــتـــصـــادي احملـــكـــوم عـــلـــيه مـن �ـــارســة أي
نـشـاط مـذكـور في اHادة 2 أعالهs بصـفـة مـؤقـتـة وهـذا Hدة

ال تزيد عن عشر (10) سنوات.  

وتــضـاف لــهــذه الــعــقـوبــاتs زيــادة عــلى ذلكs عــقــوبـة
احلبس من ثالثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات ".

اHـاداHـادّة ة 12 :  :  يـتـمم الـقـانـون رقم 04 - 02 اHـؤرخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2004  

واHذكور أعالهs �ادة 66 مكرر حترّر كما يأتي :

"اHـادة 66  مـكـرر: تـوضح أحــكـام هــذا الـقــانـونs عــنـد
االقتضاءs عن طريق التنظيم".

اHاداHادّة ة 13 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 15
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

sادة 36 : تعـتبــر �ارسـات أسـعـار غـيـر شـرعيـةHا"
كـل مـــخـــالـــفــــة ألحـــكــــام اHـــواد 22 و22 مـــكـــرر و23 مـن هـــذا
الـقانـونs ويـعـاقب عـليـهـا بـغرامـة من عـشـرين ألف ديـنار
( 20.000 دج) إلى عشرة ماليW دينار ( 10.000.000 دج) ".

8 :  :  تـــعـــدل أحـــكــام اHـادة 39 من الــقــانـون رقم اHـاداHـادّة ة 
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHادة 39 : �ـكن حجـز الـبضـائع عنـد مـخالـفة أحـكام
اHــواد  4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و 14و 20 و22
و22 مــــكــــرر و23 و24 و25 و 26 و 27 ( 2 و 7) و28 مـن هـــذا
الـقـانـونs أيـا كـان مـكان وجـودهـاs  كـمـا �ـكن حـجـز الـعـتاد
والـتــجـهـيـزات الـتي اسـتـعـمــلت في ارتـكـابـهـاs مع مـراعـاة

حقوق الغير ذوي حسن النية.

يجب أن تكون اHواد احملجوزة موضوع محضر جرد
وفق اإلجراءات التي حتدد عن طريق التنظيم".

9 :  :  تـــعـــدل أحـــكــام اHـادة 44 من الــقــانـون رقم اHـاداHـادّة ة 
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHـادة 44 : زيـادة عـلى الـعـقـوبـات اHـالـيـة اHـنـصـوص
علـيـها في هـذا الـقانـونs �ـكن القـاضي أن يـحكم �ـصادرة

السلع احملجوزة.

وإذا كــانت اHــصــادرة تــتــعــلـق بــســلع كــانت مــوضــوع
حـــجــز عـــيــنيs تـــســـلم هــذه اHـــواد إلى إدارة أمالك الـــدولــة
الـتي تــقـوم بـبــيـعــهـا وفق الـشــروط اHـنــصـوص عـلــيـهـا في

التشريع والتنظيم اHعمول  بهما.

وفي حـالــة احلـجـز االعــتـبــاريs تـكـون اHــصـادرة عـلى
قيمة اHواد الـمحجوزة بكاملها أو على جزء منها.

وعنـدما يحـكم القاضـي باHصـادرةs يصبح مـبلغ بيع
السلع احملجوزة مكتسبا للخزينة العمومية".

اHـاداHـادّة ة 10 :  :  تــعــدل أحــكــام اHـادة 46 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHــــؤرخ في 5 جــــمــــادى في 5 جــــمــــادى األولى عــــام

1425 اHوافق 23 يونـيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر

كما يأتي :

"اHـادة 46 : �ـكن الـوالي اخملتـص إقلـيـمـيـاs بـنـاء على
اقـــتـــراح اHـــديـــر الــــوالئي اHـــكـــلـف بـــالـــتـــجـــارةs أن يـــتـــخـــذ
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مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 20 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1431
اHــوافق أواHــوافق أوّل  غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة s2010 يـــتـــضــمs يـــتـــضــمّـــنــان إنـــهــاءـــنــان إنـــهــاء

مهام باHديرية العامة للغابات.مهام باHديرية العامة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

sــديـــريــة الــعــامــة لــلــغــابــاتHوالــسّـــادة اآلتــيــة أســمــاؤهم بــا
لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- مــحـــمــد الــصـــغــيــر نـــوالs بــصــفـــته مــديــرا حلـــمــايــة
sالنباتات واحليوانات

- عـــبــد الــقــادر خــلــيــفــةs بــصـــفــته مــديــرا الســتــصالح
sاألراضي ومكافحة التصحّـر

- الـزهــرة غـازيs بـصـفـتـهــا نـائـبـة مـديـر لــلـمـحـافـظـة
sعلى التربة واستصالح األراضي

- عــمــار بــومــزبــرs بــصـــفــته نــائب مــديــر لــلــحــظــائــر
sواجملموعات النباتية الطبيعية

- جـمـال عـبـد الـنـاصـر مـعـمـريs بـصـفتـه نـائب مـدير
حلماية الثروة الغابية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مـحــمـد عــبـاسs بــصـفـتـه نـائب مــديـر لـلــتـهــيـئــة بـاHــديـريـة
العامة للغاباتs لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأّول  غشت سنة  غشت سنة s2010 يتضمs يتضمّن إنهاء مهام محافظن إنهاء مهام محافظ

الغابات في والية النعامة.الغابات في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

sبصـفته مـحـافظـا لـلغـابات في واليـة الـنعـامة sعـمـر زاوي
إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأّول  غـشت سـنة  غـشت سـنة s2010 يـتـضـمs يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نـائبن إنـهـاء مـهـام نـائب

مدير بوزارة األشغال العمومية.مدير بوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
29 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة s2010 يتـضمs يتـضمّن إنـهاء مـهام مـستـشارن إنـهاء مـهام مـستـشار

لدى وزير الدلدى وزير الدّفاع الوطني.فاع الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 17 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق 29 يــولـــيـــو ســـنــة 2010 تـــنــهـى مــهـــام الـــلــواء

مــحــمـد زرهــونيs بــصـفــته مــســتـشــارا لــدى وزيـر الــدّفـاع
الوطنيs ابتداء من أوّل غشت سنة 2010.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 23 شعـبان عام  شعـبان عام 1431 اHوافق  اHوافق 4
 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة s2010 يــتــضــمs يــتــضــمّن تــعــيــW رئــيس ديــوانن تــعــيــW رئــيس ديــوان

الوزير اHنتدب لدى وزير الدالوزير اHنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني.فاع الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق 4 غــشت ســنــة 2010 يـــعــيّن الــعـــمــيــد رشــيــد

زوينs رئيـسا لـديوان الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدّفاع
الوطنيs ابتداء من 16 يوليو سنة 2010.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2010 يــتــضــمs يــتــضــمّن إنــهــاء مــهـام نــائبن إنــهــاء مــهـام نــائب

مدير بوزارة الفالحة - سابقا.مدير بوزارة الفالحة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

عـــبــــد الـــنــــاصــــر رابحs بـــصـــفــــته نـــائب مــــديـــــر لـــتـــنـــمـــيـــة
sالــــزراعـــــة الــــصــــحــــراويــــة بـــــوزارة الــــفالحــــــة - ســــابــــقـــــا

إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2010 يــتــضــمs يــتــضــمّن إنــهــاء مــهـام نــائبن إنــهــاء مــهـام نــائب

مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

بوعالم طرابـلسيs بصـفته نائـب مدير لـلتنـمية الـفالحية
sنـاطق السهبـية بوزارة الـفالحة والتنـمية الـريفيةHفي ا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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بـــــوعـالم أومـــــجــــبـــــرs بــــصــــفــــته نــــائب مـــديــــر لــــلـــتــــعـــاون
والـــبـــحـث بـــوزارة األشــــغـــال الــــعـــمــــومـــيـــةs إلحــــالـــتـه عـــلى

التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غـشت سـنة  غـشت سـنة s2010 يـتـضـمs يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرن إنـهـاء مـهـام مـديـر

األشغال العمومية في والية تيارت.األشغال العمومية في والية تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

بـوسـعــد لـيـمـــانيs بـصـفــتـه مـديــرا لألشــغـــال الـعــمـومـيــة
فـي والية تيارتs لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غـشت سـنة  غـشت سـنة s2010 يـتـضـمs يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرن إنـهـاء مـهـام مـديـر

حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة.حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مـــراد بــتــرونيs بـــصــفــته مــديـــرا حلــفظ الــتـــراث الــثــقــافي
وترميمه بوزارة الثقافةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غـشت سـنة  غـشت سـنة s2010 يـتـضـمs يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرن إنـهـاء مـهـام مـديـر

الثقافة في والية األغواط.الثقافة في والية األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مــوسـى بــابـــا عـــميs بـــصـــفــتـه مــديـــرا لـــلــثـــقـــافـــة في واليــة
األغــواط.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 20 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1431
WعيWيتضـمّنان الـتنان الـتّعي sيتضـم s2010 وافق أوّل  غـشت سنة  غـشت سنةHوافق أواHا

باHديرية العامة للغابات.باHديرية العامة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــــــوافق أوّل غـــــشـت ســـــنـــــة 2010 تـــــعــــــيّن الــــــسّـــــيـــــدة

والسّادة اآلتية أسماؤهم باHديرية العامة للغابات :

- الــــــزهـــــرة غـــــــازيs مـــــديـــــــرة الســـــتـــــصـالح األراضي
sومكافحـة التصحّـر

- عـــــمـــــار بــــومـــــزبــــرs مـــــديــــرا حلـــــمـــــايــــة الـــــنــــبـــــاتــــات
sواحليوانات

- جـــــمـــــال عــــبـــــد الـــــنــــاصـــــر مـــــعــــمـــــريs نـــــائب مـــــديــــر
sللمحافظة على التربة واستصالح األراضي

- بـــــــوعـالم طــــــرابــــلـــــسـيs نــــــائب مـــــديـــــــر لـــــلـــــجــــــرد
واHلكيـة الغـابيـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــــــوافق أوّل غـــــشـت ســـــنـــــة 2010 تـــــعــــــيّن الــــــسّـــــيـــــدة

والـــسّـــادة اآلتــيـــة أســـمـــاؤهم نـــواب مـــديـــرين  بـــاHـــديـــريـــة
العامـة للغابات :

sنائب مدير للتهيئة sعبد السالم بوفايضة -
- عــبـد اHــالك عــبـد الــفـتــاحs نـائـب مـديــر لـلــدراسـات

sوالتخطيط
- غـنـيـة بـسـاحs نـائــبـة مـديـر لـلـحـظـائـر واجملـمـوعـات

sالنباتية الطبيعية
- محمد عباسs نائب مدير حلماية الثروة الغابية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
WــــــعــــــيـــــWيــــــتـــــضــــــمّـن الـــــتـن الـــــتّــــــعــــــيـــــ sيــــــتـــــضــــــم s2010 أوأّول  غــــــشـت ســـــــنــــــة  غــــــشـت ســـــــنــــــة

باHفتشية العامة للغابات.باHفتشية العامة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غـشـت سـنة 2010 يـعـيّن الـسّـيدان اآلتي

اسماهما باHفتشية العامة للغابات :
sمفتشا عاما sمحمد الصغير نوال -

- عبد القادر خليفةs مفتشا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأّول  غــشت ســنــة  غــشت ســنــة s2010 يــتــضــمs يــتــضــمّن تــعــيــW مــحــافظن تــعــيــW مــحــافظ

الغابات في والية بشار.الغابات في والية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــــوافـق أوّل غــــشـت ســــنـــة 2010 يــــعـــــيـّن الـــسّـــيــد

عبد القادر دفوسs محافظا للغابات في والية بشار.



8 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1646
18 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غـشت سـنة  غـشت سـنة s2010 يتـضـمs يتـضـمّن تـعيـW نـائب مـديرن تـعيـW نـائب مـدير

بوزارة األشغال العمومية.بوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غـشـت سـنة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد بـوسـعـد

ليمانيs نائب مدير للتعاون بوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة s2010 يــتـــضــمs يــتـــضــمّن تـــعــيـــW مــديــرينن تـــعــيـــW مــديــرين

بوزارة الثقافة.بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غـشـت سـنة 2010 يـعـيّن الـسّـيدان اآلتي

اسماهما مديرين بوزارة الثقافة :
- مـراد بــوتــفــلــيــقـةs مــديــرا حلــفظ الــتــراث الــثـقــافي

sوترميمـه

- مـــراد بــــتـــرونيs مــــديـــرا لــــلـــحــــمـــايــــة الـــقــــانـــونــــيـــة
للممتلكات الثقافية وتثمW التراث الثقافي.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسيمــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1431
18 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2010 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 
رئــــــيـس قـــــــسم بـــــــاHــــــعــــــهـــــــد الــــــوطـــــــني لـــــــلــــــدراســــــاترئــــــيـس قـــــــسم بـــــــاHــــــعــــــهـــــــد الــــــوطـــــــني لـــــــلــــــدراســــــات

االستراتيجية الشاملة (استدراك).االستراتيجية الشاملة (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الـرّسمية - العدد 31 الصادر في 24 جمادى
األولى عام 1431 اHوافق 9 مايو سنة 2010.

الصفحة 22 - العمود األوّل - السطر 7 :
- بدال من- بدال من "مصطفى هذاب"

- يقـرأ - يقـرأ "مصطفى حداب".
... (الباقي بدون تغيير) ...

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
مـــبــــروك مـــقـــدمs لــــدى وزارة الـــدفـــاع الــــوطـــنيs بــــصـــفـــته
رئيسـا للمحكـمة العسكـرية الدائمة بـقسنطيـنة/الناحية
الـعـسـكـريـة اخلـامـسـةH sـدة سـنـة واحدة (1) ابـتداء من أول

يوليو سنة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

يــونــيــو مـــقـــرر مــؤرخ في مـــقـــرر مــؤرخ في 16 رجب عــام  رجب عــام 1431 اHــوافـق  اHــوافـق 28 يــونــيــو 
s2010 يـــــــتـــــــضـــــــمـن اHـــــــصـــــــادقــــــــة عـــــــلى بـــــــذلs يـــــــتـــــــضـــــــمـن اHـــــــصـــــــادقــــــــة عـــــــلى بـــــــذل ســـــــنـــــــة ســـــــنـــــــة 

اHستخدمW اHالحW للخطوط اجلوية اجلزائرية.اHستخدمW اHالحW للخطوط اجلوية اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رئـــيس الـــلــجـــنــة الـــوزاريـــة اHــشـــتــركـــة الــدائـــمــة
للـمصـادقة عـلى البذل وخـصائـصهـا بالـنسـبة لألفـراد غير
الـعسـكريW لـلجـيش الوطـني الشـعبي واHـلزمـW بارتداء

sالبذلة

- �قـتضى اHرسوم رقم 81 - 248 اHؤرّخ في 20 ذي
الـــــقــــعـــــدة عــــام 1401 اHـــــوافق 19 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 1981
واHــتــضــمن حــمـايــة الــبــذل الــعــسـكــريــة لــلــجـيـش الـوطــني

sميزةHالشعبي واحلفاظ على خصائصها ا

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 81 - 275 اHــؤرّخ في 19
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1401 اHـــــوافق 17 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 1981

وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني
قـــرار وزاري مـــشـــتـــركقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في  مـــؤرخ في 14 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1431
اHوافق اHوافق 26 يولـيو سنة  يولـيو سنة s2010 يتضـمs يتضـمّن إنهاء انتدابن إنهاء انتداب
رئـــــــــيـس احملـــــــــكـــــــــمـــــــــة الــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة الـــــــــدائـــــــــمــــــــةرئـــــــــيـس احملـــــــــكـــــــــمـــــــــة الــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة الـــــــــدائـــــــــمــــــــة

بقسنطينة/الناحية العسكرية اخلامسة.بقسنطينة/الناحية العسكرية اخلامسة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار وزاري مشـتـرك مؤرّخ في 14 شـعبان
عـام 1431 اHـوافق 26 يـولـيـو سـنة 2010 يـنـهىs ابـتـداء من
أول يـولـيـو سـنة s2010 انتـداب الـسـيد رابح قـنـطـارs لدى
وزارة الـــدفـــاع الـــوطــــنيs بـــصـــفــــته رئـــيــــســـا لـــلـــمــــحـــكـــمـــة
الـعــســكــريـة الــدائــمــة بـقــســنــطـيــنــة/الــنـاحــيــة الــعـســكــريـة

اخلامسة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار وزاري مـــشـــتـــركقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في  مـــؤرخ في 14 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1431
اHوافق اHوافق 26 يولـيو سنة  يولـيو سنة s2010 يتـضمs يتـضمّن انتداب قاضن انتداب قاض
لــدى وزارة الـدفــاع الـوطــني بــصـفــة رئــيس احملـكــمـةلــدى وزارة الـدفــاع الـوطــني بــصـفــة رئــيس احملـكــمـة
الـعسـكريـة الدائـمة بـقسنـطيـنة/الـناحـية الـعسـكريةالـعسـكريـة الدائـمة بـقسنـطيـنة/الـناحـية الـعسـكرية

اخلامسة.اخلامسة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار وزاري مشـتـرك مؤرّخ في 14 شـعبان
عــام 1431 اHــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة 2010 يــنــتــدب الــســيــد



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 8 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
18 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 04  - 332
اHؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHوافق 24 أكتـوبر سنـة
sحافظ األختام s2004 الّذي يحدّد صالحيات وزير العـدل

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
18 صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHــتـعـلّق

sعدّلHا sبامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية
- وبــعــد االطالع عــلى احملــضــر اHــؤرّخ في 29 يــونــيـو
سنة 2009 للجنة اHـكلّفة بامتحان مفتشي األمن الوطني

sهام ضابط الشرطة القضائيةH WرشحHا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
الـقضائيـة مفتـشــو األمـن الـوطـني الواردة أسماؤهم في

القائمة اHلحقة بأصل هذا القـرار.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 6 شـعــبــان عـام 1431 اHـوافـق 18
يوليو سنة 2010.

واHتـضمن إنشاء جلـنة وزارية مـشتركة دائـمة للـمصادقة
Wعلى البذل وخصائـصها بالنسبة لألفراد غير العسكري

sبارتداء البذلة WلزمHللجيش الوطني الشعبي وا
- و�قـتضى اHرسوم رقم 88 - 142 اHؤرّخ في 5 ذي
احلـجـة عام 1408 اHـوافق 19 يـولـيـو سـنـة 1988 واHـتـضمن
الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمــوذجـي لــلــمـالحــW في الـــطــيــران

sدنيHا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

WــــســـــتــــخــــدمــــHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــصــــادق عــــلـى بــــذل اHـــــاداHا
اHالحـW لـلخـطـوط اجلويـة اجلـزائريـة الـتي حتدد بـطـاقتـها

وأوصافها التقنية في اHلحق بأصل هذا اHقرّر.

اHاداHادّة ة 2 : : ينشر هــــذا اHقـرر في اجلريدة الرّسمـــيّة
للجمهــوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 16 رجب عــام 1431 اHــوافـق 28
يونيو سنـة 2010.

العميد  حاجي زرهونيالعميد  حاجي زرهوني

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة
قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 6 شــــعــــبــــان عـــام  شــــعــــبــــان عـــام 1431
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2010 ــــوافـق 18 يــــولــــيـــو ســــنـــة  يــــولــــيـــو ســــنـــةHــــوافـق اHا
مـــفــتــشــW لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــةمـــفــتــشــW لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــة

القضــائيـة.القضــائيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
sحافظ األختام sووزير العدل

- �ـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اHـؤرّخ في 18 صـفـر
عـــــــام 1386 اHــــوافـــق 8 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واHــــتــــضـــمّن
قانون اإلجراءات اجلـزائيةs اHعدّل واHتـمّمs ال سيّما اHادّة

s15 (الفقرة 6) منه

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 167 اHــؤرّخ في 18
صـفر عـــام 1386 اHوافـــق 8 يونـيو سنة 1966 الـذي يحدد
تأليف وتسيير الـلّجنة اHكلّفة بامتحان اHترشحH Wهام

sضباط الشرطة القضائية
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الّـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

sاحمللّية

وزير الداخلية واجلماعاتوزير الداخلية واجلماعات
احملليةاحمللية

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

sوزير العدلsوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 23 رجب عام  رجب عام 1431 اHوافق  اHوافق 6 يولـيو سـنة يولـيو سـنة
s2010 يتـضمs يتـضمّن تـفويض اإلمـضاء إلى اHـديرة الـعامةن تـفويض اإلمـضاء إلى اHـديرة الـعامة

للموارد البشرية والتكوين والقوانW األساسية.للموارد البشرية والتكوين والقوانW األساسية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149  اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 94 - 248
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

sالـداخـلـيــة واجلـمـاعـات احملـلّـيــة والـبـيـئـة واإلصالح اإلداري
sتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

sإمضائهم



8 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1846
18 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

sـادّة األولى ة األولى : يــفــوّض إلى الـســيــد خلــضـر لــهــبــيـريHـاداHا
اHــــديــــر الــــعــــام لـــلــــحــــمــــايـــة اHــــدنــــيــــةs اإلمــــضـــاء فـي حـــدود
صالحـياتهs بـاسم وزير الـداخـليـة واجلمـاعات احملـلّيـةs على
جــمــيع الــوثــائـق واHــقــرراتs �ــا في ذلك أوامــر الــدفع أو
الـتـحـويل وتـفـويض االعـتمـادات ورسـائل اإلشـعـار بـاألمر
بـالـصـرف ووثائـق اإلثبـات اخلـاصـة بـاHـصـاريف وبـيـانات

اإليراداتs باستثناء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 23 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 6
يوليو سنة 2010.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 23 رجب عام  رجب عام 1431 اHوافق  اHوافق 6 يولـيو سـنة يولـيو سـنة
s2010 يــتـضــمs يــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضـاء إلـى اHـديــر الــعـامن تــفــويض اإلمــضـاء إلـى اHـديــر الــعـام

للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149  اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 94 - 248
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

sالـداخـلـيــة واجلـمـاعـات احملـلّـيــة والـبـيـئـة واإلصالح اإلداري
sتمّمHعدّل واHا

- و�قتضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 95 - 95 اHؤرّخ
في 24 شــــــوّال عـــــام 1415 اHـــــوافق 25 مـــــارس ســـــنـــــة 1995
واHـتـضمّـن تنـظـيم اHـديريـة الـعـامة لـلـمـواصالت السـلـكـية

sتمّمHعدّل واHا sوالالسلكية الوطنية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

sإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلـى اHرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ اHـؤرخ في
أول ذي الـقــعــدة عـام 1419 اHـوافق 17 فــبــرايــر ســنـة 1999
واHــتــضــمن تــعـيــW الــســيــد بــوعالم فــرعــونs مــديــرا عــامـا

sللمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية

- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
20 ربيع الـثـاني عام 1423 اHوافق أوّل يـوليـو  سنة 2002

sزوجـة بن يلس sالسـيـدة كر�ـة مزيـان Wتـضـمن تعـيـHوا
Wمــديــرة عــامــة لــلــمــوارد الــبــشــريــة والــتــكــوين والــقــوانــ

sاألساسية بوزارة الداخلية واجلماعات احمللّية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

sــادّة األولى :ة األولى : يــفــوّض إلى الـــســيــدة كـــر�ــة مــزيــانHــاداHا
زوجـــة بـن يـــلـسs اHـــديــــرة الــــعــــامـــة لــــلــــمــــوارد الـــبــــشــــريـــة
والـــتــــكـــوين والــــقـــوانـــW األســــاســـيـــةs اإلمــــضـــاء في حـــدود
صالحـياتهاs بـاسم وزير الداخلـية واجلماعـات احمللّيةs على

جميع الوثائق واHقرراتs باستثناء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 23 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 6
يوليو سنة 2010.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 23 رجب عام  رجب عام 1431 اHوافق  اHوافق 6 يولـيو سـنة يولـيو سـنة
s2010 يــتـضــمs يــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضـاء إلـى اHـديــر الــعـامن تــفــويض اإلمــضـاء إلـى اHـديــر الــعـام

للحماية اHدنية.للحماية اHدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149  اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 91 - 503
اHـــــؤرّخ في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1412 اHـــــوافق 21
ديــسـمـبــر سـنـة 1991 واHـتــضـمّن تــنـظـيم اإلدارة اHــركـزيـة

sتمّمHعدّل واHا sدنيةHديرية العامة للحماية اHفي ا
- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 94 - 248
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

sالـداخـلـيــة واجلـمـاعـات احملـلّـيــة والـبـيـئـة واإلصالح اإلداري
sتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

sإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
16 شـــــــوال عــــــام 1421 اHــــــوافق 11 يـــــــنــــــايـــــــر  ســـــــنــــــة 2001

واHــتــضـمـن تـعــيــW الـســيــد خلـضــر لــهـبــيــريs مـديــرا عــامـا
sدنيةHللحماية ا



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 8 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
18 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

sــادّة األولى ة األولى : يـــفــوّض إلى الــســيـــد بــوعالم فــرعــونHــاداHا
sـديـر العـام لـلـمواصـالت السـلـكـية والالسـلـكـية الـوطـنـيةHا
اإلمـــضـــاء فـي حـــدود صالحــــيـــاتهs بــــاسم وزيـــر الــــداخـــلـــيـــة
واجلـمــاعـات احملـلّــيـةs عــلى جـمــيع الــوثـائق واHــقـرراتs �ـا
في ذلك أوامـر الــدفع أو الـتـحـويل وتــفـويض االعـتـمـادات
ورســــائل اإلشــــعـــار بــــاألمـــر بــــالــــصـــرف ووثــــائق اإلثــــبـــات
اخلـــاصـــة بـــاHـــصــاريـف وبـــيــانـــات اإليـــراداتs بـــاســـتـــثـــنــاء

القرارات.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 23 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 6
يوليو سنة 2010.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـراران مـؤرقـراران مـؤرّخان في خان في 23 رجب عـام  رجب عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 6 يـولـيو يـولـيو
سـنة سـنة s2010 يـتـضمs يـتـضمّـنـان تـفويض اإلمـضـاء إلى نـائبيـنـان تـفويض اإلمـضـاء إلى نـائبي

مدير.مدير.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149  اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 94 - 248
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

sالـداخـلـيــة واجلـمـاعـات احملـلّـيــة والـبـيـئـة واإلصالح اإلداري
sتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

sإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلـى اHرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ اHـؤرخ في
أول شــعــبــان عــام 1418 اHــوافق أوّل ديــســمــبــر ســنـة 1997
واHـتضمن تعـيW السيـد نور الدين بورحـالs نائب مدير
لــلــوســائل الــعــامــة بــوزارة الــداخــلـيــة واجلــمــاعــات احملــلّــيـة

sوالبيئة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى ة األولى : يــــــفـــــوّض إلـى الــــــســــــيـــــد نــــــور الــــــدين
بـورحالs نائب مـدير الوسـائل العامـةs اإلمضاء في حدود

صــالحــيــاتــهs بـــاسـم وزيــــر الـــداخــــلــيـــة والــجـــمــاعــات
احملـــلّـــيـــةs عــــلى جـــمـــيع الـــوثــــائق واHـــقـــرراتs بـــاســـتـــثـــنـــاء

القرارات.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 23 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 6
يوليو سنة 2010.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149  اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 94 - 248
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

sالـداخـلـيــة واجلـمـاعـات احملـلّـيــة والـبـيـئـة واإلصالح اإلداري
sتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

sإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسيّ اHـؤرخ في
13 ذي احلــــجـــــة عــــام 1427 اHـــــوافق 2  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2007

واHـتـضـمـن تـعـيـW الــسـيـد مــصـطـفى أعــرابs نـائب مـديـر
sللمحاسبة بوزارة الداخلية واجلماعات احمللّية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

sـادّة األولى ة األولى : يـفـوّض إلى الـسـيـد مـصـطـفى أعـرابHـاداHا
نائب مدير احملـاسبةs اإلمضـاء في حدود صالحياتهs باسم
وزيـر الـداخــلـيـة واجلـمـاعــات احملـلّـيـةs عـلى جــمـيع الـوثـائق
واHــــــقــــــرراتs �ــــــا فـي ذلـك أوامــــــر الــــــدفع أو الـــــــتــــــحــــــويل
وتـفـويض االعـتـمـادات ورسـائل اإلشعـار بـاألمـر بـالـصرف
ووثائق اإلثبات اخلاصة باHصاريف وبيانات اإليرادات.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 23 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 6
يوليو سنة 2010.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
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وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 4  مــــحــــر  مــــحــــرّم عـــــام م عـــــام 1431
اHـوافق اHـوافق 21  ديـسـمـبـر سـنـة   ديـسـمـبـر سـنـة s 2009 يـتـضــم s يـتـضــمّن إنـشـاءن إنـشـاء
مــــلــــحــــقــــة لــــلـــــمــــركــــز الــــوطــــنـي لــــتــــنــــمــــيــــة اHــــواردمــــلــــحــــقــــة لــــلـــــمــــركــــز الــــوطــــنـي لــــتــــنــــمــــيــــة اHــــوارد

البيولوجية �وجبارة (والية اجللفـة).البيولوجية �وجبارة (والية اجللفـة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعامّ للحكومة Wإنّ األم

sاليّـةHووزير ا
sووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم09  - 129 اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

sتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 02 - 371
اHـؤرّخ في 6 رمـضـان عام 1423 اHـوافق 11 نـوفـمـبـر سـنة
2002 واHـتضـمّن إنشاء مـركز تـنمـية اHـوارد البـيولـوجية

sتمّمHعدّل واHا sوتنظيمه وعمله

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

sالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 02 - 371 اHـؤرّخ في 6 رمــضـان عـام 1423
اHـــــوافـق 11 نـــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنــــــة s2002 اHـــــعـــــدّل واHـــــتـــــمّـم
واHــذكــــور أعالهs يــهــدف هــذا الــقــرار إلى إنــشــاء مــلــحــقــة
لـلمـركـز الـوطـني لتـنمـيـة اHوارد الـبيـولـوجيـة �وجـبارة

(واليـة اجللفـة).

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرّم عـــام 1431 اHــوافق 21
ديسمبر سنة 2009.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 30 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 13
يــونـــيـــو ســـنــة يــونـــيـــو ســـنــة s2010 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن نـــتــائـج انــتـــخـــابــاتن نـــتــائـج انــتـــخـــابــات

اجلمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.اجلمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التّجـارة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذي رقم 96 - 93 اHؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واHــتـــضـــمّن إنـــشـــاء غـــرف الــتـــجـــارة والـــصــنـــاعـــةs اHـــعــدّل

sتمّمHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

s2002 الذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضي القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 6
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1428 اHــــوافق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2007
واHـتـضـمّن تـسـمـيـة غـرف الــتّـجـارة والـصّـنـاعـة ومـقـراتـهـا

sالرئيسية وحتديد دوائرها اإلقليمية
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اHـؤرّخ في 18 ربـيع األوّل عـام
1431 اHــــوافق 4 مــــارس ســـــنــــة 2010 واHـــــتــــضــــمّـن تــــوزيع

sقاعد في اجلمعيات العامة لغرف التجارة والصّناعةHا

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 34 من اHـرسوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 96 - 93 اHــؤرّخ في 14 شـــوّال عــام 1416
اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة s1996 اHـــعـــدّل واHـــتـــمّـم واHـــذكــور
أعالهs يــثـبّت هــذا الـقــرار الــنـتــائج الـنــهـائــيـة النــتـخــابـات

أعضاء اجلمعيات العامة لغرف التجارة والصّناعة.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تــــدرج قــــوائم األعـــــضــــاء اHــــنــــتــــخــــبــــW في
اجلـمـعـيـات الـعـامـة لــغـرف الـتّـجـارة والـصّـنـاعـة في مـلـحق

أصل هذا القرار.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431
اHوافق 13 يونيو سنة 2010.

مصطفى بن بـادةمصطفى بن بـادة

وزير اHاليةوزير اHالية
كر  جوديكر  جودي

وزير التهيئة العمرانيةوزير التهيئة العمرانية
والبيئة والسياحةوالبيئة والسياحة
شريف رحمانيشريف رحماني

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي
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قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 22 رجب عـــام  رجب عـــام 1430 اHــوافـق  اHــوافـق 15 يـــولـــيــو يـــولـــيــو
ســـنــة ســـنــة s s2009  يــتـــضـــم يــتـــضـــمّن إنـــشــاء الـــلـــجــنـــة اHـــتــســـاويــةن إنـــشــاء الـــلـــجــنـــة اHـــتــســـاويــة
األعـضــاء خملـتـلف األسالك اHــشـتـركـة Hــوظـفي اHـركـزاألعـضــاء خملـتـلف األسالك اHــشـتـركـة Hــوظـفي اHـركـز

الوطني لتنمية اHوارد البيولوجية.الوطني لتنمية اHوارد البيولوجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

- �ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 84 - 10 اHـــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الّذي
يـحـدّد اخـتــصـاص الـلّـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

sوتنظيمها وعملها

- وبـــمــــقــــتــــضــى اHـــــرســوم رقـــم 84 - 11 اHــــؤرّخ
فـــي 11 ربـــــــــــيـــع الــــــــــثـــــــــــانــي عــــــــــام 1404 اHـــــــــــوافــق 14
يـــــنـــــايــــــر ســــــنــــــة 1984 الــّـــــذي يـــــــحــــــدّد كــــــيـــــــفــــــيــــــات
تــــعــــــيــيــن مـــمــــثــــلـــــيـن عــــن اHـــوظــــفــــW فـــي الــلّـــجــان

sتساوية األعضاءHا

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

sتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 02 - 371
اHـؤرّخ في 6 رمـضـان عام 1423 اHـوافق 11 نـوفـمـبـر سـنة
2002 واHتضمّــن إنشاء مـركز تنمية اHـوارد البيولوجية

sتمّمHعدّل واHا sوتنظيمه وعمله
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنــــة 2008
WـنتمHا WوظفHـتضمّــن القـانون األساسي اخلاص بـاHوا
sؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــنــشـأ لــدى اHــركـز الــوطــني لــتـنــمــيـة
اHــوارد الــبــيــولــوجــيــة جلــنــة مـتــســاويــة األعــضــاء لألسالك

والرتبs وفقا للجدول أدناه :

األسالك والرتباألسالك والرتب
�ثلو اHوظف�Wثلو اHوظف�Wثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

sمهندس رئيسي في اخملبر والصيانة -
sمهندس دولة في اخملبر والصيانة -

sمهندس دولة في  اإلعالم اآللي -
sمتصرف إداري -

sمحفوظات Wوثائقي أم -
sمترجم -

sمهندس تطبيقي في اخملبر والصيانة -
sتقني سام في اخملبر والصيانة -

sتقني سام في  اإلعالم اآللي -
sمساعد إداري رئيسي -

sمساعد إداري -
sمحاسب إداري رئيسي -

sكاتب مديرية -
sعون إداري -

sمساعد محاسب -
sكاتب راقن -
sعون مكتب -
- عون راقن.

3 3 3 3

اHاداHادّة ة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 22 رجب عام 1430 اHوافق 15 يوليو سنة 2009.

شريف رحمانيشريف رحماني
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قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 25 رجب عــام  رجب عــام 1430 اHـوافـق  اHـوافـق 18 يــولـيــو  يــولـيــو ســنـة ســنـة s s2009  يــتـضــم يــتـضــمّن تــعـيــW �ـثــلي اإلدارة واHــسـتــخـدمــW لـدىن تــعـيــW �ـثــلي اإلدارة واHــسـتــخـدمــW لـدى
اللجنة اHتساوية األعضاء خملتلف األسالك اHشتركة Hوظفي اHركز الوطني لتنمية اHوارد البيولوجية.اللجنة اHتساوية األعضاء خملتلف األسالك اHشتركة Hوظفي اHركز الوطني لتنمية اHوارد البيولوجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب قــرار مؤرّخ في 25 رجب عــام 1430 اHـوافـق 18 يـولـيـوسـنة s2009  يعـيّن �ثـلـW لإلدارة واHسـتـخدمـW لدى
الـلــجـنـة اHــتـسـاويــة األعـضـاء خملـتــلف األسالك اHـشــتـركـة Hــوظـفي اHـركــز الـوطـني لــتـنـمـيــة اHـوارد الـبــيـولـوجــيـةs األعـضـاء

الواردة أسماؤهم في اجلدول أدناه :

األسالك والرتباألسالك والرتب
�ثلو اHوظف�Wثلو اHوظف�Wثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

sمهندس رئيسي في اخملبر والصيانة -
sمهندس دولة في اخملبر والصيانة -

sمهندس دولة في  اإلعالم اآللي -
sمتصرف إداري -

sمحفوظات Wوثائقي أم -
sمترجم -

sمهندس تطبيقي في اخملبر والصيانة -
sتقني سام في اخملبر والصيانة -

sتقني سام في  اإلعالم اآللي -
sمساعد إداري رئيسي -

sمساعد إداري -
sمحاسب إداري رئيسي -

sكاتب مديرية -
sعون إداري -

sمساعد محاسب -
sكاتب راقن -
sعون مكتب -
- عون راقن.

- �ينة مزيان

- طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوس
مجاهد

- نوارة جمعي

- ليلى حناش

Wأحــــمــــد األمـــ -
حزرشي 

- كـــــــــــهــــــــــــيـــــــــــنـــــــــــة
قوراري 

- كر�ة فخور

- هدى دعاس

- جنود زHاط

- فــــــــــضــــــــــيــــــــــلـــــــــة
مزيان

- فتيحة سالم

- مــــــحـــــــــــمــــــــد
بن غشوة

وزارة الصناعة وزارة الصناعة واTؤسسات الصغيرةواTؤسسات الصغيرة
واTتوسطة وترقية االستثمارواTتوسطة وترقية االستثمار

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 12 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1431 اHــــــوافق  اHــــــوافق 26 مــــــايــــــو ســــــنـــــة  مــــــايــــــو ســــــنـــــة s2010 يــــــحــــــدs يــــــحــــــدّد عــــــددد عــــــدد

اHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــW اHـــنـــتـــمـــW لألسالكاHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــW اHـــنـــتـــمـــW لألسالك
sــكـــلـــفــة بـــالـــقـــيــاســـة الـــقــانـــونـــيــةHاخلــاصـــة بـــاإلدارة اsــكـــلـــفــة بـــالـــقـــيــاســـة الـــقــانـــونـــيــةHاخلــاصـــة بـــاإلدارة ا

بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية.بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Wإن األم
sاليةHووزير ا

sووزير الصناعة وترقية االستثمارات

- �ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 86 - 250 اHــــؤرّخ في 26
مـــــحـــــرّم عـــــام 1407 اHـــــوافق 30  ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1986
واHـــــتـــــضــــــمّـن إنــــــشــــاء الـــــديـــــوان الـــــوطـــــنـي لــــلـــــقــــيـــــاســــة

sالقانونية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

sالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــــــــؤرّخ في 2 جــــــــــمـــــــــادى األولى عــــــــام 1430 اHـــــــــوافـق 27
أبـــــريـل ســــنــــة 2009  واHــــتــــضــــمّـن جتــــديــــد مــــهــــام أعــــضـــاء

sاحلكومة



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

sاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الــذي يــحـــدد صــالحـــيـــات اHــديـــر الــعـــام لــلــوظــيــفــة

sالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 100
اHــــؤرخ في 17 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 25 مــــارس
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الصـناعـة وترقـية

sاالستثمارات
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 410
اHــؤرّخ في 26 ذي احلــجــة عـام 1429 اHــوافق 24  ديــســمــبــر
ســـنـــة 2008 واHــــتــــضـــــمّـن الــــقـــــانـــون األســــاسي اخلــــــاص
بــاHــوظـــفــW اHــنــتــمـــW لألسالك اخلــاصـــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة

sادة 45 منهHال سيما ا sبالقياسة القانونية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

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

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 45 من اHـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذيّ رقم 08 - 410 اHــؤرّخ في 26 ذي احلـــجـــة عـــام
sـــذكـــور أعالهHــوافق 24  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2008 واH1429 ا

يـحدّد عـدد اHنـاصب العـليـا ذات الطـابع الوظـيفي بـعنوان
الـديــوان الـوطــنـي لــلــقــياسـة الـقـانونـيـةs طـبقـا لـلـجدول

اآلتي :

اHنصب العالياHنصب العالي

خبير

العددالعدد

3

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431
اHوافق 26 مايو سنة 2010.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير الصناعة وزير الصناعة وترقيةوترقية
االستثماراتاالستثمارات
حميد الطمارحميد الطمار

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 11  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 25
فبـراير سنة فبـراير سنة s2010 يعـد يعـدّل القرار اHؤرل القرار اHؤرّخ في خ في 23 ذي ذي
الــقـــعــدة عــام الــقـــعــدة عــام 1428 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــة 2007
واHـتـضـمواHـتـضـمّن تــعـيـW أعـضـاء مـجــلس اإلدارة لـلـوكـالـةن تــعـيـW أعـضـاء مـجــلس اإلدارة لـلـوكـالـة

الوطنية للوساطة والضبط العقاري.الوطنية للوساطة والضبط العقاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 11 ربــــيـع األوّل عـــام 1431
اHــوافق 25 فــبـــرايــر ســـنــة 2010 تـــعــدّل تـــشــكــيـــلــة مـــجــلس
اإلدارة احملـــــدّدة في الــــقــــــرار اHــــؤرّخ في 23 ذي الــــقــــعـــــدة
عــــام 1428 اHــــوافق 3 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2007 واHــــتــــضـــمّن
تعـيW أعـضاء مـجلس اإلدارة لـلوكـالة الـوطنـية لـلوسـاطة

والضبط العقـاريs كما يأتي :
- عــــــبــــــد اخلــــــالـق شــــــرفــــــةs �ــــــثل الــــــوزيــــــر اHــــــكــــــلّف

باجلماعات احمللّية.
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