
العدد العدد 79
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 23  محر محرّم عام م عام 1432 هـهـ
اHوافق اHوافق 29  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قـوانـيـنقـوانـيـن
..........WسنHيتعلق بحماية األشخاص ا p2010 وافق 29  ديسمبر سنةHقانون رقم 10 - 12  مؤرخ في 23  محرم عام 1432 ا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مرسـوم رئاسي رقم 10 - 327  مؤرخ في 23  محـرم عام 1432 اHوافق 29  ديـسمـبر سـنة p2010  يتـضـمن حتويـل اعتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية........................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 10 - 328  مؤرخ في 23  محـرم عام 1432 اHوافق 29  ديـسمـبر سـنة p2010  يتـضـمن حتويـل اعتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة العدل........................................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 10 - 329  مـؤرخ في 23  مـحــرم عـام 1432 اHـوافق 29  ديـســمــبــر ســنـة p2010  يــتــضـمـن إلـغـــاء اHــرســوم
الـرئاسـي رقـم 06 - 346 اHـؤرخ فـي 9 رمـضــان عــام 1427 اHـوافــق 2  أكتــوبــر سنة 2006 واHـتضـمن إنشاء احملـافظة
العامة للتخطيط واالستشـراف ومهـامـهـا وتنظيمهـا........................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 10 - 326  مـؤرخ في 17  محـرم عام 1432 اHـوافق 23  ديـسمـبـر سـنة p2010  يـحـدد كيـفـيات تـطـبيق حق
االمتياز الستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة....................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 10 - 330  مـؤرخ في 23  مـحــرم عـام 1432 اHـوافق 29  ديـسـمــبـر سـنـة p2010  يــعــــدل تــوزيـــع نـفــقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة p2010 حسب كـل  قطـاع....................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 9 مــحــرّم عــام 1432 اHـــوافق 15 ديــســمــبــر ســنــة p2010 يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــام مـــكــلّف بــالــدّراســات
والتّلخيص بديوان وزير الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة - سابقا...............................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 9 مـحـرّم عـام 1432 اHـوافق 15 ديـسـمــبـر سـنـة p2010 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـسـتــشـار دولـة �ـجـلس
الدولـة.....................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 اHوافق 15 ديسمبر سنة p2010 يتضمّن إنهاء مهام قـاض..............................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 9 مــحــرّم عــام 1432 اHـوافق 15 ديـســمــبــر ســنـة p2010 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـام أمــنــاء عــامــW جملـالس
قضائية....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محـرّم عام 1432 اHوافق 15 ديسمـبر سنة p2010 يـتضمّن إنهـاء مهام مدير اHـصالح الفالحية في
والية اجللفة...............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محـرّم عام 1432 اHوافق 15 ديـسمـبر سـنة p2010 يـتضـمّن إنهـاء مهـام محـافظ الغـابات في والية
غرداية.....................................................................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 9 مـحـرّم عـام 1432 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنـة p2010 تـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرين لـلـتجـارة في
الواليات...................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 9 مـحــرّم عـام 1432 اHـوافق 15 ديــسـمــبـر ســنـة p2010 يـتــضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـديــر اHـعــهـد الــوطـني
للتكوين اHهني..........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 9 مـحــرّم عـام 1432 اHـوافق 15 ديــسـمــبـر ســنـة p2010 يـتــضــمّن إنـهــاء مــهـام اHــديــر الـعــامّ لــلـمــركـز
االستشفائي اجلامعي في مدينة عنـابــة........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 9 مـحــرّم عـام 1432 اHـوافق 15 ديـسـمــبـر سـنـة p2010 يــتـضـمّـن إنـهـاء مــهـام مـديــر الـصّـيــد الـبـحـري
واHوارد الصيدية في والية سيدي بلعباس....................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 9 مـحــرّم عـام 1432 اHـوافق 15 ديـسـمــبـر سـنـة p2010 يــتـضـمّن تــعـيــW مـفـتّش بــاHـفـتّــشـيـة الــعـامّــة
Hصالح السجون........................................................................................................................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 اHوافق 15 ديسمـبر سنة p2010 يـتضمّن تعيـW نائب مدير في اHديـرية العامّـة
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 اHوافق 15 ديسمبر سنة p2010 يتضمّن تعيW األمW العامّ جمللس قضاء قاHة...
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 9 مــحــرّم عــام 1432 اHـــوافق 15 ديــســمـــبــر ســنــة p2010 يــتــضــمّـن تــعــيــW مــفــتش بــوزارة الــفالحــة
والتنمية الريفية......................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محـرّم عام 1432 اHوافق 15 ديـسمـبر سـنة p2010 يـتضـمّن تعيـW مديـر اHعهـد الوطـني اجلزائري
لألبحاث الزراعية......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 9 مـحـرّم عـام 1432 اHـوافق 15 ديـسـمــبـر سـنـة p2010 يـتـضـمّن تـعــيـW احملـافظ لـتـنـمـيـة الـفالحـة في
اHناطق الصحراوية...................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 اHوافق 15 ديسمبر سنة p2010 يتضمّن تعيW اHدير اجلهوي للتجـارة بعنابـة.
مــراسـيـم رئــاســيّـة مــؤرّخــة في 9 مــحــرّم عــام 1432 اHـوافق 15 ديـســمــبــر ســنـة p2010 تــتـضــمّن تــعــيــW مـديــرين لــلــتــجـارة في
الواليات...................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 اHوافق 15 ديسمبر سنة p2010 يتضمّن تعيW رئيس مجلس الشراكة للتكوين

..........................................................................................................................WهنيHوالتعليم ا
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 9 مـحـرّم عـام 1432 اHـوافق 15 ديـسمـبـر سـنة p2010 يتـضـمّن تـعـيـW اHديـر الـعـامّ لـلمـعـهـد الـوطني
..........................................................................................................................WهنيHللتكوين والتعليم ا
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 اHوافق 15 ديسمـبر سنة p2010 يـتضمّن تعيـW مدير اHعهـد الوطني اHتخصص
في التكوين اHهني بوالية غليـزان................................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

وزارة العدلوزارة العدل

قــرار  مـؤرّخ في 13 شـعـبـان عـام  1431 اHـوافق 25 يــولـيـو سـنـة p2010 يـعـدّل ويـتــمّم الـقـرار اHـؤرّخ فـي أول شـعـبـان عـام 1405
اHوافق 21  أبريل سنة 1985 واHتضمن إنشاء اللّجان اHتساوية األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي إدارة السجون.......

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قــرار مـؤرّخ في 11 شــوّال عـام 1431 اHـوافق 20 ســبــتـمــبــر ســنـة p2010 يــتــضـمّن تــأســيس اHــهـرجــان الــثــقـافي الــوطــني لــلـزي
التقليدي اجلزائري.....................................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 29 ذي احلجّة عام 1431 اHوافق 5 ديسمبر سنة p2010 يتضمّن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية "القراءة في
احتفال"....................................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 29  ذي احلـجّــة عـام 1431 اHـوافق 5 ديـسـمــبـر سـنـة p2010 يــحـدّد الـقــائـمـة االســمـيــة ألعـضـاء الــلّـجــنـة الـوطــنـيـة
للممتلكات الثقافية...................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 29  ذي احلـجّـة عـام 1431 اHـوافق 5 ديـسـمــبـر سـنـة p2010 يــحـدّد الـقـائــمـة االسـمـيــة ألعـضـاء اجملـلس الــتـوجـيـهي
Hكتبة اHطالعة العمومية لواليـة الشلف........................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 29  ذي احلـجّـة عـام 1431 اHـوافق 5 ديـسـمــبـر سـنـة p2010 يــحـدّد الـقـائــمـة االسـمـيــة ألعـضـاء اجملـلس الــتـوجـيـهي
Hكتبة اHطالعة العمومية لواليـة األغواط.......................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 29  ذي احلـجّـة عـام 1431 اHـوافق 5 ديـسـمــبـر سـنـة p2010 يــحـدّد الـقـائــمـة االسـمـيــة ألعـضـاء اجملـلس الــتـوجـيـهي
Hكتبة اHطالعة العمومية لواليـة تيسمسيلت.................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 29  ذي احلـجّـة عـام 1431 اHـوافق 5 ديـسـمــبـر سـنـة p2010 يــحـدّد الـقـائــمـة االسـمـيــة ألعـضـاء اجملـلس الــتـوجـيـهي
Hكتبة اHطالعة العمومية لواليـة عW الدفلى..................................................................................................
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قــــــانــــــون قــــــانــــــون رقم رقم 10 -  - 12  مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 23  مــــــحــــــرم عــــــام  مــــــحــــــرم عــــــام 1432
اHــوافق اHــوافق 29  ديــســمــبــر ســنـة   ديــســمــبــر ســنـة p2010  يــتـعــلـق بــحــمــايـةيــتـعــلـق بــحــمــايـة

.WسنHاألشخاص ا.WسنHاألشخاص ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســتــورp ال ســيــمــا اHـواد 54 و59 و65

pو119 و120 و122 و125 (الفقرة 2) و126 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

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

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات االجتماعية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

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

pتممHعدل واHا pقانون األسرة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

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

pتممHا pبالبلدية
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون  رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اHـوافق  7 أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

pتممHا pبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 31 اHــؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اHــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

pتعلق باجلمعياتHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 33 اHــــؤرخ في 8
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اHـوافق 25 ديـسـمبـر سـنة 1990

 pتممHعدل واHا pتعلق بالتعاضديات االجتماعيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 10 اHــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق

pتممHعدل واHا pباألوقاف
- و�قـتـضى األمر رقم 94 - 03 اHـؤرخ في 27 رجب
عــام 1415 اHــوافـق 31 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1994 واHـــتـــضـــمن

pادة 142 منهHال سيما ا p1995 الية لسنةHقانون ا
-  و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 02 - 09 اHــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

 pوترقيتهم WعوقHبحماية األشخاص ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 04 اHــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2008  واHـتـضمن

 pالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 07 اHــؤرخ في 16
صـفـر عام 1429 اHـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

 pWهنيHالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

 pدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
pوبعد رأي مجلس الدولة -
pانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـــــاداHـــــادّة األولى : األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى حتـــــديــــد
الــقـــواعـــد واHــبـــاد� الـــرامــيـــة إلى دعم حـــمـــايــة األشـــخــاص
اHــســنــW وصــون كــرامــتــهم في إطــار الــتــضــامن الــوطــني

والعائلي والتضامن بW األجيال.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تطـبق أحـكام هـذا الـقانـون عـلى كل شخص
مسن يبلغ من العمر خمسا وستW (65) سنة فما فوق.

وتــهــدفp ال ســيــمــا إلى ضـــمــان الــتــكــفل بــاألشــخــاص
اHـســنـW احملـرومــW و/أو دون روابط أسـريــةp اHـوجـودين
في وضع صــعب أو هــشــاشـة اجــتــمــاعــيـة وتــوفــيــر ظـروف

معيشة تليق بحالتهم البدنية والنفسية.

قـوانـيـنقـوانـيـن
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اHــاداHــادّة ة 9 :  : تـــســهـــر الـــدولـــة عــلـى احلــفـــاظ عـــلى كـــرامــة
األشـــخـــاص اHــســـنـــpW وواجب احـــتــرامـــهم فـي كل احلــاالت
وفي كـل الـــظـــروفp ال ســـيــــمـــا واجب اإلعــــانـــة واHـــســـاعـــدة

وحماية حقوقهم.

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : تــــلـــــتــــزم الـــــدولـــــة �ــــســـــاعــــدة األشـــــخــــاص
اHـسـنـpW ال ســيـمـا مــحـاربـة كل أشــكـال الـتـخــلي والـعـنف
وســــوء اHـــعـــامـــلــــة واالعـــتـــداء والـــتــــهـــمـــيـش واإلقـــصـــاء من

الوسط األسري واالجتماعي.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : ضـمـانـا حلـمـايـة األشـخـاص اHـسـنـpW يـحق
لكل شـخص طبـيـعي أو معـنوي تـبلـيغ السـلطـات اخملتـصة
بكل حالة سوء معاملة أو إهمال في حق الشخص اHسن.

اHــاداHــادّة ة 12 :  :  يـــتـم الـــلــجـــوء إلـى الـــوســـاطـــة الـــعـــائـــلـــيــة
واالجــتــمــاعـيــة عن طــريق اHــصــالح االجــتــمــاعـيــة اخملــتــصـة

إلبقاء الشخص اHسن في وسطه العائلي.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم. 

13 :  : تـــرمي حـــمـــايـــة األشـــخـــاص اHــســـنـــW إلى اHــاداHــادّة ة 
تـعزيز اإلدمـاج األسري واالجتـماعيp وتهـدف ال سيما إلى

مايأتي :
- تـــصــور ووضع اســـتــراتــيــجـــيــة وســيــاســـة وطــنــيــة
حلـــمــايـــة األشـــخـــاص اHـــســنـــW وضـــمـــان تــنـــفـــيـــذ الــبـــرامج

pرتبطة بهاHوالنشاطات ا
- محـاربة كل أشـكال اقـتالع األشخـاص اHسـنW من
وســطـهم األسـري واالجــتـمــاعي اخملـالف لــقـيـمــنـا الـوطــنـيـة

pواالجتماعية واحلضارية
WسـنHضمـان ظـروف معـيـشيـة الئـقة لألشـخـاص ا -
ذوي قــصــور في قــدراتــهم الــذهــنــيــة والــبــدنـيــةp يــحــد من

pاستقالليتهم ويزيد في عزلتهم
- ضــــمــــان تـــــكــــفل طـــــبي واجــــتـــــمــــاعي ووضـع جــــهــــاز

  pنزلHللمساعدة مالئم با
- تـنـظيم الـتـكـفل باألشـخـاص اHسـنـW على مـسـتوى

 pعند االقتضاء pمؤسسات وهياكل استقبال مكيفة
- ضــــمـــان حــــد أدنى من اHــــوارد يـــســــمح لـألشـــخـــاص
اHـسنـW بـتـلـبيـة احـتـياجـاتـهم وتـذلـيل الـصعـوبـات اHـادية

 pالتي يواجهونها
- القـيـام بـنشـاطـات اإلعالم  واالتـصال والـتـحـسيس

pWسنHتعلقة بحماية األشخاص اHحول اجلوانب ا
- تــــشـــجــــيع الــــتـــكــــوين والــــدراســـات واألبــــحـــاث في

 pوالتكفل بهم WسنHمجاالت حماية األشخاص ا
- تشـجيع احلـركة اجلمـعوية ذات الـطابع االجـتماعي
واإلنـــســـانـي الـــنـــاشـــطـــة في مـــجـــاالت حـــمـــايـــة األشـــخـــاص

 .WسنHا

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـشــكل حـمــايـة األشــخـاص اHــسـنــW وصـون
كرامتهم التزاما وطنيا.

pتـضــطــلـع بـهــذا االلـتــزام بـالـدرجــة األولــى األسـرة
ال ســـيـــمـــا مـــنـــهـــا الـــفـــروعp والـــدولـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة
pواحلـركــة اجلـمــعـويــة ذات الــطـابع االجــتـمــاعي واإلنــسـاني
وكـــذا كــل شـــخص خـــاضـع لـــلــقـــانـــون الـــعـــام أو اخلـــاص من
WــســنــHــســـاهــمــة فـي مــجــال حــمـــايــة األشــخـــاص اHشــأنه ا

والتكفل بهم. 
الفصل الثانيالفصل الثاني

WسنHدور األسرة وواجباتها جتاه األشخاص اWسنHدور األسرة وواجباتها جتاه األشخاص ا

اHاداHادّة ة 4 :  : لـلشــخص اHسـن احلـق فــي العــيش بصــفة
طـــبــــيـــعـــيـــة مـــحــاطـــا بـــأفـــراد أســرتـه مــهـــمـــا كــانـت حــالـــته

البدنية أو النفسية أو االجتماعية.
ويجب على األسـرةp ال سيما الـفروع أن حتافظ على
التالحـم األسري وأن تـضـمن الـتـكـفل �ـسـنيـهـا وحـمـايـتهم

وتلبية حاجياتهم.

اHاداHادّة ة 5 :  : تـتلـقى األسر احملرومـة و/أو في حالـة هشة
إعــانــة مـن الــدولــة واجلــمــاعــات احملــلــيــةp وكــذا اHــؤســســات
والـــهــيــئــات اHــتــخــصـــصــة اHــعــنــيــة الــتـي تــتــخــذ في إطــار
pــســاعـدة هــذه األسـرH ــنـاســبـةHاخـتــصــاصـاتــهــا الـتــدابـيــر ا
لــلــقـيــام بــواجب الــتـكــفل بــأشــخـاصــهــا اHــسـنــW وتــشــجـيع
إدمــاجـهم في وسـطـهم األســري واالجـتـمـاعي وفـقــا لـقـيـمـنـا

الوطنية واإلسالمية واالجتماعية. 

اHاداHادّة ة 6 :  : يـجب على األشخـاص اHتكـفلW بـاألشخاص
اHـسـنـpW الـذين يـتـوفـرون عـلـى إمـكـانـيـات كـافـيـة لـلـقـيـام
بـــذلكp أن يـــضــــمـــنـــوا الـــتــــكــــفل بـــأصــــولـــهـم وحـــمـــايـــتــــهم
باحــتـرام وتـفـان وتـقــديرp ال سـيــمـا عـنــدمـا يـوجـدون في
حـــالـــة مــزريـــة بــســـبب ســنـــهم أو حـــالــتــهـم الــبـــدنــيــة و/أو

النفسية.

اHاداHادّة ة 7 :  : يـستفيـد الفروع الذين يـتكفلـون بأشخاص
مـسنW والذين ال يـتوفرون على إمـكانيات مـادية ومالية

كافية للتكفل بأصولهمp من إعانة الدولة.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم. 

الفصل الثالث الفصل الثالث 
WسنHحماية األشخاص اWسنHحماية األشخاص ا

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـهــدف حـمـايـة األشـخـاص اHـسـنـW إلى دعم
إبقاء الشـخص اHسن في وسطه العائـلي وتعزيز عالقاته

األسرية والسهر على راحته وصون كرامته.
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يـــــجب دعـم إنــــشـــــاء فــــضـــــاءات الــــتـــــبــــادل وتـــــطــــويــــر
الـــنــشــاطـــات اجلــمـــاعــيــةp ال ســـيــمـــا بــالــنـــســبــة لـألشــخــاص
اHــســنــW الـــذين يــعــيــشــون وحــدهـم و/أو اHــتــواجــدين في

مناطق معزولة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
إعانة لألشخاص اHسنW في وضعية تبعيةإعانة لألشخاص اHسنW في وضعية تبعية

20 :  : يـــقـــصــــد بـــالــــشـــخص اHــــسن في وضــــعـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
تـبــعــيـةp �ــفــهــوم هـذا الــقــانـونp كـل شـخص مــسن يــحــتـاج
pلـلقيـام بأعمـال احلياة الـيوميـة األساسية pساعدة الـغيرH

أو يحتاج إلى مراقبة منتظمة.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـسـتـفـيـد األشخـاص اHـسـنـون في وضـعـية
تــبــعــيـةp احملــرومــون من تــكــفل خــاصp ال سـيــمــا في مــجـال
الــعالج واقـــتــنــاء الــتـــجــهــيــزات اخلــاصـــة واألجــهــزةp وعــنــد

االقتضاءp من مرافقة مناسبة.
تعاين اHصالح اHـكلفة بالنشـاط االجتماعي اخملتصة

إقليميا وضعية تبعية الشخص اHسن. 
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

22 :  :  تــســـهــر الــدولــة عــلى تــوفــيــر اHــؤســســات اHـاداHـادّة ة 
وهياكل االسـتقـبالp واHـستخـدمW والـوسائل الـضرورية

للتكفل باألشخاص اHسنW في وضعية تبعية. 

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
WسنHاإلعانة االجتماعية لألشخاص اWسنHاإلعانة االجتماعية لألشخاص ا

اHــــاداHــــادّة ة 23 :   :  تــــعــــمـل الـــدولــــة عــــلـى إبــــقــــاء األشــــخـــاص
اHسنـW في وسطهم األسري و/أو في مـساكنهم من خالل
ترتـيبات وتدابـير تسـمح بتوفـير تكفـل شامل يجمع في
pـنزلHالـعالج والـتـجهـيـزات اخلـاصـة واإلعانـة بـا pآن واحـد
واHـــســـاعـــدة اHــنـــزلـــيــةp واخلـــدمـــات الـــضــروريـــة الـــتي من
شـأنــهـا تـلــبـيـة حــاجـيـاتــهمp ولـهم احلق فـي مـرافـقــة مالئـمـة

حلالتهم البدنية والنفسية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 24 :   :  يـحـق لـكـل شـخص مــسن في وضـع صـعب
و/أو بـــدون روابط أســـريـــة وذي مـــوارد غـــيـــر كـــافـــيــةp أن
يستفيد من إعانة اجتماعية و/أو منحة مالية ال تقل عن

ثلثـي (3/2) األجر الوطني األدنى اHضمون. 
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

14 :  :  لألشـخــاص اHــسـنــW احلق في االســتــفـادة اHـاداHـادّة ة 
من مجانية العالج في اHؤسسات الصحية العمومية .

تــضع الــدولـــة جــهــاز وقــايـــة من األمــراض واحلــوادث
التي £كن أن تصـيب األشخاص اHسنpW وتشجع إحداث
هـيــاكل الـصـحــة اخلـاصـة بــطب الـشـيــخـوخـة عــلى مـسـتـوى

الهياكل االستشفائية اHعنية.
وتضعp فـضال عن ذلكp جـهاز يـقظة مـن شأنه حـماية
األشــخـاص اHـسـنـpW ال ســيـمـا األشـخـاص الــذين يـعـيـشـون
وحـــدهـم من مــــخـــتــــلف اخملــــاطــــر اHــــتـــرتــــبــــة عن الــــظـــروف

اHناخية واألخطار الناجمة عن الوحدة والعزلة.

pـسـنـون احملـرومونHـادّة ة 15 :  : يـسـتـفـيـد األشـخـاص اHـاداHا
أو فـي وضع صــعب أو في وضـــعــيــة اجــتــمـــاعــيــة هــشــة من
مـــجــــانـــيـــة الــــنـــقل الــــبـــريp واجلـــويp والــــبـــحـــريp والــــنـــقل

بالسكك احلديديةp  أو من  تخفيض في تسعيراته.
كـمـا يـسـتـفـيـد من نـفس هـذه الـتـدابـيـر مـرافق واحـد

للشخص اHسن قصد العالج.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اHاداHادّة ة 16 :  :  يستفـيد األشخاص اHسنون من األولوية
في اHؤسسات واألماكن التي تضمن خدمة عمومية.

ويــــســـــتـــــفــــيـــــدون كـــــذلك مـن األولــــويـــــة في اHـــــقـــــاعــــد
اHـتـواجـدة في الـصـفـوف األولى بـاألمـاكن والـقـاعـات الـتي
جترى فيها النـشاطات والتظاهرات الثقافية والرياضية

والترفيهية.
ويـــــســـــتــــفـــــيــــدونp فـــــضال عـن ذلكp مـن األولــــويـــــة في

اHقاعد األولى للنقل العمومي.

اHـاداHـادّة ة 17 :  :  يـجب عـلى الـدولــة أن تـضـمن لألشـخـاص
اHــســنــW حق الــوصــول إلـى اHــعــلــومــات في اHــيــادين ذات
الـصلة بحقوقـهم واحتياجاتـهمp ال سيما التـدابير اHتخذة
pأو في وضع صعب pWاحملـروم WسـنHلـصالح األشـخاص ا
أو في وضـــعـــيـــة اجــتـــمـــاعـــيـــة هـــشــةp عـــبـــر وســـائط اإلعالم

واالتصال.

اHـــــاداHـــــادّة ة 18 :  :  تــــــشــــــجع الــــــدولــــــة تــــــطـــــويــــــر وتــــــرقــــــيـــــة
الــنــشــاطـات والــبــرامج الــرامــيــة إلى رفــاهــيــة األشــخـاص
pال ســـيــمــا الــنــشــاطــات الــثـــقــافــيــة والــريــاضــيــة pWــســنــHا

والتربوية والدينية ونشاطات االستجمام والترفيه.

اHــــاداHــــادّة ة 19 :  : يـــــجب تـــــشـــــجـــــيع مـــــشــــاركـــــة األشـــــخــــاص
اHـــســـنـــW ذوي اخلـــبـــرة والـــكــــفـــاءة في شـــتى الـــنـــشـــاطـــات
اHــفــيـــدة لــلـــمــجــتـــمعp ال ســيـــمــا الـــنــشــاطـــات االقــتـــصــاديــة

واالجتماعية والثقافية.
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اHـاداHـادّة ة 31 :  : £ـكن اجلــمـعـيـات ذات الـطــابع االجـتـمـاعي
واإلنــسـاني اHـســاهـمـة في حــمـايـة األشـخــاص اHـسـنـW من
خالل إعـداد بـرامج ونـشـاطات مالئـمـة وتـنـفيـذهـاp يـصادق

عليها مسبقا الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اHــاداHــادّة ة 32 :  : دون اإلخالل بــأحـــكــام اHــادة 12 أعالهp يــتم
الـــلــجـــوء إلى إجـــراء الــصـــلحp إلبـــقـــاء الــشـــخص اHـــسن في

وسطه العائليp طبقا للتشريع اHعمول به.
وفي حـالـة ما إذا  تـعـذر إجراء الـصـلحp تطـبق أحـكام

اHادة 34 من هذا القانون. 

33 :  : كل من تــــرك شـــخـــصــــا مـــســـنــــا أو عـــرضه اHــاداHــادّة ة 
لــــلــــخــــطـــرp يــــعــــاقب حــــسـب احلـــاالتp بــــنــــفس الــــعــــقــــوبـــات
اHـنـصـوص عـليـهـا في قـانـون الـعـقوبـاتp ال سـيـمـا اHـادتان

314 و316 منه.

34 :  : دون اإلخالل بــاألحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهـا اHـاداHـادّة ة 
في قانـون العـقوبـاتp يعـاقب باحلـبس من ستة (6) أشـهر
إلى ثــمــانـــيــة عــشــر (18) شـــهــرا وبــغــرامــة من 20.000 إلى
200.000 دج كـل شــــخـص يــــخـــــالف أحــــكـــــام اHــــادتــــW 6 و30

(الفقرة األولى) من هذا القانون.

اHـاداHـادّة ة 35 :  : دون اإلخالل بـاألحـكـام الـواردة في قـانـون
الــــعــــقـــــوبــــاتp يــــعـــــاقب بـــــاحلــــبس مـن ســــنـــــة إلى ثالث (3)
ســـــنــــــوات وبـــــغـــــرامــــــة من 50.000  إلى 500.000 دجp ودون

ترخيص مسبق  من السلطة اخملتصة كل من :
- أنـــشـــأ مـــؤســـســـة أو هـــيـــكـل اســـتـــقـــبـــال األشـــخــاص

pأو أجرى تعديالت عليها أو ألغاها WسنHا
- ســـيّـــر أو اســـتـــغـل مـــؤســـســـة أو هـــيـــكل اســـتـــقـــبـــال

pWسنHاألشخاص ا
- ويـعــاقب بــنــفس الــعــقـوبــة كل مـن ثـبـت اسـتــغالله
لــلـمـســنـW أو لـلــهـيـاكـل اخلـاصـة بــهمp ألغـراض تــتـنـافى مع

pالقيم احلضارية والوطنية
- ويـــعـــاقب بـــنــفـس الــعـــقـــوبــةp كـل من قـــام بــعـــرقـــلــة

 .WؤهلHمارسة من األعوان اHراقبة اHا

اHــاداHــادّة ة 36 :  :  يــعــاقب بــاحلــبـس من ســنــة إلى ثالث (3)
ســــــــنــــــــوات وبــــــــغــــــــرامـــــــــة من 50.000  إلـى 200.000 دجp كـل
شـخص سـاعـد أو سـهلp بـأيـة وسـيـلـة كـانتp احلـصول عـلى
األداءات أو اإلعـانــات االجــتــمـاعــيــة اHـنــصــوص عـلــيــهـا في

.Wستفيدين غير شرعيH هذا القانون

اHـاداHـادّة ة 25 :   :  £ـكـن وضع األشـخـاص اHــسـنـW في وضع
صعب و/أو بـدون روابط أسريـة لـدى عائـلة اسـتقـبالp أو

في مؤسسة متخصصةp أو هيكل استقبال بالنهار .

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 26 :   :  يــــــــخــــــــصـص الــــــــوضـع فـي مــــــــؤســــــــســـــــات
مـــتـــخــصـــصـــة أو هــيـــكل اســـتـــقــبـــالp ال ســـيــمـــا لألشـــخــاص

اHسنW احملرومW و/أو بدون روابط أسرية.
ال £ـــكن قــبــول األشـــخــاص اHــســنـــW في اHــؤســســات
اHـتخـصصـة أو هيـاكل االستـقبـالp أو إبقائـهم فيـها إال في

حالة الضرورة أو في غياب حل بديل. 
حتـدد شــروط وضع األشــخــاص اHـســنــpW وكـذا مــهـام
وتــــنــــظــــيـم وســــيــــر اHــــؤســــســــات اHــــتــــخـــــصــــصــــة وهــــيــــاكل

االستقبال عن طريق التنظيم. 

اHــــاداHــــادّة ة 27 :   :  £ــــكـن عــــائالت االســــتــــقــــبــــال وأشــــخــــاص
الــقــانــون اخلــاص االســتــفــادةp مــقــابل الــتــكــفل بــاألشــخـاص
اHـــســـنــW احملـــرومـــW و/أو بــدون روابـط أســريـــةp من دعم
الـــدولـــة فـي مـــجـــال اHـــتــــابـــعـــة الـــطـــبــــيـــة وشـــبـه الـــطـــبـــيـــة

النفسية واالجتماعية.
تـــكــون اخلـــدمــات ووضـع  األشــخـــاص اHــســـنـــW مــحل
اتفاقـيات تبـرم بW اHصـالح اHكلـفة بالـنشاط االجـتماعي

.WعنيHاخملتصة إقليميا ومقدمي اخلدمات ا
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
اHـاداHـادّة ة 28 :   :  تـضـمن اHـؤسـسـات اHـتـخـصـصـة وهـيـاكل
االســـتـــقــبـــال بـــالـــنــهـــار الـــتي تـــخـــضع لـــلــقـــانـــون الـــعــام أو
الــــقـــانــــون اخلــــاص اHـــذكــــورة في اHـــادة 25 أعـالهp الـــتــــكـــفل
بـــاألشــــخـــاص اHـــســــنـــW وفـق بـــرامج نــــشـــاطـــات يــــحـــددهـــا

الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.
اHــــاداHــــادّة ة 29 :   :  يـــــخــــضع إنـــــشــــاء اHــــؤســــســـــات وهــــيــــاكل
اســـتــقـــبــال األشــخـــاص اHــســـنــpW وتــوســـيــعـــهــا وحتــويـــلــهــا
وإلـغـائهـا من طـرف األشـخـاص اخلـاضـعW لـلـقـانـون اخلاص
إلـى تـــرخـــيص مـــســـبـق من الـــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــالـــتـــضـــامن

الوطني.
30 :  : يــلــزم األشــخــاص اHـتــكــفــلــون بــاألشــخـاص اHـاداHـادّة ة 
اHسنW ذوي دخل كاف باHساهمة في مصاريف اخلدمات
اHـقدمـة داخل اHـؤسـسـات والهـيـاكل اHـذكـورة في اHادة 25

أعاله.
pـــســــنــــون ذوي دخل كـــافHيــــلـــزم كــــذلك األشــــخــــاص ا
اHـسـتـفـيــدون من اخلـدمـات اHـقـدمــة لـهمp داخل اHـؤسـسـات
وهـياكل االستقـبالp باHساهـمة في مصاريف الـتكفل بهم
ضـــمن هـــذه اHـــؤســـســات والـــهـــيـــاكل حتت طـــائـــلــة تـــســـديــد

اHبالغ اHستحقة.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
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اHـاداHـادّة ة 40 :  : تـسـتـحدث لـدى وزارة الـتـضـامن الـوطني
بـطــاقـة تـســمى "بـطــاقـة مــسن" يـســتـفــيـد مــنـهــا األشـخـاص

اHسنون.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيـق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 41 :  : يــعـتــمــد يـوم 27 أبــريل من كل ســنـة يــومـا
وطنيا للشخص اHسن. 

اHاداHادّة ة 42 : :  ينشر هـذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرم عــام 1432 اHــوافق 29
ديسمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اHــاداHــادّة ة 37 :  :  يــعــاقب بــاحلــبـس من ســنــة إلى ثالث (3)
ســــنـــــوات وبـــــغــــرامـــــة من 50.000 إلى 200.000 دجp كـل من
تلـقى عن طريق االحـتيـالp اخلدمـات أو اإلعانـات اHذكورة
في هــذا الـقــانــونp مع اســتــرداد اHــبـالـغ اHـتــحــصل عــلــيــهـا

بصفة غير شرعية.

الفصل الفصل السابع السابع 
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــاداHــادّة ة 38 :  : يــرفع تــقـــريــر ســنــوي إلـى كل من رئــيس
WــســنـHعن وضــعـيــة األشــخــاص ا pــانHاجلـمــهــوريــة والــبــر

ومدى تنفيذ البرامج اخملصصة حلمايتهم.

اHاداHادّة ة 39 :  : يـسجل سنـويا بعـنوان "الصـندوق اخلاص
بـالتـضامن الـوطـني" تخـصيـصات مـاليـة إضافـية لـلتـكفل

.WسنHبحماية األشخاص ا
حتدد هذه التخصيصات �وجب قانون اHالية.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 10 - 40 اHؤرخ
في 9  صــــفـــــر عــــام 1431 اHـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2010
واHـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـشؤون
اخلـارجــيـة من مـيـزانــيـة الـتـســيـيـر �ـوجب قــانـون اHـالـيـة

p2010 لسنة
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــــة 2010
اعـــتـــــمــــــــاد قـــــــدره ثـــمــــا¥ــــائـــة وتــــســــعـــة عــــشــــر مـــلــــيــــونـــا
وخـــمـــســــمـــائـــة ألـف ديـــنـــار (819.500.000 دج) مـــقــــيّــــد في
مـيــزانـيـة الــتـكــالـيف اHــشـتــركـة وفي الــبـاب رقم 37 - 91

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : :  يـــــــخـــــــصــص Hــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنـــــــة 2010
اعتـمــاد قـــدره ثما¥ائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة
ألف ديـــــنــــار (819.500.000 دج)  يــــــقــــــيـّـــــد في مـــــيــــزانـــــيــــة
تـســـيــيــــر وزارة الـشـــؤون اخلــارجــيــة وفــي الـــبـاب رقم

42 - 03 "التعاون الدولي".

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـكــلّــف وزيــــر اHــالـيــــة ووزيــر الـشـــؤون
اخلـارجــيـــةp كلّ فــيـــمــا يـخــصّهp بـتــنـفــيــذ هـــذا اHـرســـــوم
الــــذي يــــنــــــشـــر في اجلـــريـــدة الـــرّســــمـــيّــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ£قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــرّر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرم عــام 1432 اHــوافق 29

ديسمبر سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــرسـوم رئـاسي رقم مــرسـوم رئـاسي رقم 10 -  - 327  مـؤرخ في  مـؤرخ في 23  مــحـرم عـام مــحـرم عـام
1432 اHــوافق  اHــوافق 29  ديـــســمـــبـــر ســـنــة   ديـــســمـــبـــر ســـنــة p  p2010  يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن

حتويل اعتمـاد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤونحتويل اعتمـاد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون
اخلارجية.اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8

pو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2009 

p2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 10 - 01 اHــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن

p2010 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قتـضى اHرسوم الـرئاسي اHؤرخ في 10 شوال
عــام 1431 اHــوافق 19 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2010 واHـــتـــضــمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

p2010 التكميلي لسنة
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- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 10 - 43
اHؤرخ في 9 صـفر عام 1431 اHوافق 25  ينـاير سـنة 2010
pـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات اخملــصـصــة لـوزيــر الـعـدلHوا
حـــافظ األخــتـــام من مــيـــزانــيــة الـــتــســيـــيــر �ـــوجب قــانــون

p2010 الية  لسنةHا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــــة 2010
اعـتـــمـــــاد قـــــدره أربـعــمـائــة وخــمـســة وسـبــعـون مــلـيــونـا
وســتـمــائــة وثـالثـون ألـف ديــنـار (475.630.000 دج) مــقــيـد
في مـيــزانــيـــة الـتــكـــالـيـف اHــشـــتــركـة وفي الـبـاب رقم

37 - 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2010  اعـتـمــاد
قـــــدره أربـعــمـائــة وخـمــســة وسـبــعـون مــلـيــونـا وســتـمــائـة
وثـالثـــــــون ألـف ديـــــــنــــــار (475.630.000 دج)  يــــــــقـــــــــيــــــــد في
ميـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة الـعـدل وفي األبـواب اHـبـينـة في

اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

pــالـــيــــة ووزيــــر الـــعــــدلHــادّة ة 3 : : يــكـــلـّـف وزيـــــر اHــاداHا
حـافــظ األختامp كلّ فيـما يخصّــهp بـتنفيــذ هـذا اHرســوم
الــــذي يــــنــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ£قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرم عــام 1432 اHــوافق 29
ديسمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــرسـوم رئـاسي رقم مــرسـوم رئـاسي رقم 10 -  - 328  مـؤرخ في  مـؤرخ في 23  مــحـرم عـام مــحـرم عـام
1432 اHــوافق  اHــوافق 29  ديـــســمـــبـــر ســـنــة   ديـــســمـــبـــر ســـنــة p  p2010  يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن

حتويل اعتمـاد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.حتويل اعتمـاد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

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

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2009 

p2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 10 - 01 اHــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن

p2010 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�قتـضى اHرسوم الـرئاسي اHؤرخ في 10 شوال
عــام 1431 اHــوافق 19 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2010  واHـــتـــضــمن
تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملـــصــصــــة Hـــيــزانـــيــــة الــتـــكـــالــيـف
اHـشـتـركــة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـة

p2010 التكميلي لسنة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

وزارة العدلوزارة العدل
الفرع األولالفرع األول

مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوانالعنوان الثالث الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
مجموع القسم األول

48.630.000

48.630.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)
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العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

04- 34

11- 34

11- 37

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح القضائيةاHصالح القضائية
العنوانالعنوان الثالث الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اHصالح القضائية - تسديد النفقات................................................

مجموع القسم الرابع
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اHصالح القضائية - نفقات القضاء اجلنائي......................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجمـوع االعتمادات اخملصصة..................................................مجمـوع االعتمادات اخملصصة..................................................

194.000.000

194.000.000

242.630.000

242.630.000

200.000.000

200.000.000

33.000.000

33.000.000

233.000.000

233.000.000

475.630.000

475.630.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 346
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عـام 1427 اHــوافق 2 أكــتــوبــر ســنـة
2006 واHـــتـــضـــمن إنـــشـــاء احملـــافـــظـــة الـــعـــامـــة لـــلــتـــخـــطـــيط

pتممHعدل واHا pواالستشراف ومهامها وتنظيمها
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــلــغى أحــكــام اHــرسـوم الــرئــاسي رقم
06 - 346 اHــــــــؤرخ في 9 رمــــــــضــــــــان عـــــــام 1427 اHــــــــوافق 2

أكتوبر سنة p2006 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

مــرسـوم رئـاسي رقم مــرسـوم رئـاسي رقم 10 -  - 329  مـؤرخ في  مـؤرخ في 23  مــحـرم عـام مــحـرم عـام
1432 اHــوافق  اHــوافق 29  ديـــســمـــبـــر ســـنــة   ديـــســمـــبـــر ســـنــة p  p2010  يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن

اHـــؤرخ إلـــغــــاء اHــــرســــوم الـــرئــــاسـي رقـم إلـــغــــاء اHــــرســــوم الـــرئــــاسـي رقـم 06 -  - 346 اHـــؤرخ 
فـي فـي 9 رمــــضــــان عـــــام  رمــــضــــان عـــــام 1427 اHـــــوافــق  اHـــــوافــق 2  أكـــتــــوبـــــر  أكـــتــــوبـــــر
2006 واHــــتـــضــــمن إنــــشــــاء احملـــافــــظــــة الـــعــــامـــة واHــــتـــضــــمن إنــــشــــاء احملـــافــــظــــة الـــعــــامـــة ســـنـــة ســـنـــة 

للتخطيط واالستشـراف ومهـامـهـا وتنظيمهـاللتخطيط واالستشـراف ومهـامـهـا وتنظيمهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية

- بــــــــنــــــــاء عـــــــــلـى تــــــــقــــــــريـــــــــر وزيــــــــر االســـــــــتــــــــشــــــــراف
pواإلحصائيات

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 77 - 8
pو125 (الفقرة األولى)  منه
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 96 - 87 اHؤرخ
في 6 شــــوال عــــام 1416 اHــــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1996
pــتـضــمن إنـشــاء الــديـوان الــوطـني لـألراضي الـفالحــيـةHوا

pتممHعدل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 490
اHؤرخ في 20 شعـبان عام 1418 اHوافق 20 ديسـمبـر سنة

p1997 الذي يحدد شروط جتزئة األراضي الفالحية

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما  يأتي :يرسم ما  يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
كـيفيات تـطبيق حق االمتـياز الستغالل األراضي الـتابعة
لألمالك اخلـاصـة للـدولة اHـنـصوص عـليـه في القـانون رقم
10 - 03 اHؤرخ في 5 رمضان عام 1431 اHوافق 15 غشت

سنة 2010  واHذكور أعاله.

الفصل األولالفصل األول
دراسة ملفات حتويل حق االنتفاعدراسة ملفات حتويل حق االنتفاع

 الدائم إلى حق امتياز الدائم إلى حق امتياز

اHـاداHـادّة ة 2 : :  تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 9 من الــقـانـون رقم
10 - 03 اHـؤرخ في 5 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 15 غـشت

ســـــــنــــــة 2010 واHـــــــذكـــــــور أعالهp يـــــــودع مـــــــلف حتـــــــويـل حق
االنـــتـــفـــاع الـــدائـم إلى حق امـــتـــيـــازp بـــصـــفـــة فـــرديـــةp لــدى
الـــديـــوان الــوطـــني لألراضـي الــفالحـــيـــة من كل عـــضــو في

مستثمرة فالحية جماعية أو فردية.

اHاداHادّة ة 3 : :  يجب أن يشتمل ملف التحويل على:
- اسـتــمـارة وفق الـنــمـوذج اHـرفـق في اHـلـحق األول

pرسوم تمأل بشكل وافHبهذا ا
- نـســخــة من بــطــاقــة الــتـعــريـف الـوطــنــيــة مــصـادق

pعليها
pدنيةHشهادة فردية للحالة ا -

- نـــســــخـــة من الــــعـــقــــد األصـــلي اHــــشـــهــــر بـــاحملــــافـــظـــة
pالعقارية أو قرار الوالي

- نــــســـــخــــة مـن مــــخـــــطط حتـــــديـــــد أو رسم احلــــدود أو
عـنـدمـا تـتوفـر الـبـلـديـة على اHـسح مـسـتـخـرج من مـخطط

pمسح األراضي

اHـادةاHـادة  2 :  : يـحــوّل اHـســتـخــدمـون والــوسـائـل الـتــابـعـة
لــلـمـحـافــظـة الـعــامـة لـلـتــخـطـيط واالســتـشـراف إلى وزارة

االستشراف واإلحصائيات.

اHـادة اHـادة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرم عــام 1432 اHــوافق 29
ديسمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 10 -  - 326  مـؤرخ في  مـؤرخ في 17  مـحـرم عام مـحـرم عام
1432 اHـــــوافق  اHـــــوافق 23  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة   ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة p  p2010  يـــــحــــدديـــــحــــدد

كــيـفــيـات تــطـبــيق حق االمـتــيـاز الســتـغالل األراضيكــيـفــيـات تــطـبــيق حق االمـتــيـاز الســتـغالل األراضي
الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولةالفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ  الوزير األول

- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة
pالريفية

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

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

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

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

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

pتممHعدل واHا pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

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

pالتوجيه الفالحي
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 10 - 03 اHــــؤرخ في 5
رمــــضــــان عــــام 1431 اHــــوافق 15 غــــشت ســــنــــة 2010 الــــذي
يـــحـــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــغالل األراضي الـــفـالحـــيــة

pادة 33 منهHال سيما ا pالتابعة لألمالك اخلاصة للدولة



23 محر محرّم عام م عام 1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1279
29 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2010 م م

اHـاداHـادّة ة 8 : : عـنـد نــهـايـة الـدراســة من الـلـجــنـة اHـذكـورة
في اHادة 6 أعاله :

- إذا ¦ قـبـول اHـلف اHـذكـورp يـرسـله الـوالي بـدوره
مــرفـقــا �ـحــضـر الــلــجـنــة إلى الـديــوان الـوطــني لألراضي
الفالحـية لـلقـيام بالـشكـليـات اHنـصوص عـليـها في اHادة 5

pأعاله
- وإذا لم يــقـبل اHــلف اHـذكــورp يـعــلم الـوالي اHــعـني
بـاHـلفp عن طـريق رسـالـة مـعـلـلـة مع إرسـال نـسـخـة مـنـها
إلى الـــديــوان الــوطـــني لألراضي الـــفالحــيــةp بـــرفض مــنح
االمـتـيـاز. في هــذه احلـالـةp £ـكن لـلـطـالب تـقـد§ طـعن لـدى

اجلهة القضائية اخملتصة.  

اHـاداHـادّة ة 9 : : يــسـقـط حـق اHـسـتـــثـمــرين الــفـالحـيــW أو
ورثــــتـــــهـم فـي حــــالــــة الــــوفـــــاة الــــذين لم يـــــودعــــوا مــــلــــفــــهم
بـــتــحـــويل حـــقـــوق االنــتـــفـــاع الــدائـم إلى حق امـــتـــيــازp في
اآلجـال رغـم اإلعـذارات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 30 من
الــــقــــانــــون رقم 10 - 03 اHــــؤرخ في 5 رمــــضــــان عــــام 1431
اHــوافق 15 غـــشت ســـنـــة 2010  واHـــذكـــور أعـالهp يـــؤكـــدهـــا

محضر قضائي. 
يـــصــــرّح بـــاإلســـقــــاط بـــقـــرار مـن الـــوالي يــــنـــشـــر في

احملافظة العقارية.

10 : : تــســتــرجع األراضي واألمالك الــســطــحــيــة اHـاداHـادّة ة 
غير اHمنوحة في احلاالت اHذكورة في اHادة 8 (الفقرة 2)
 وفي اHــادة 9 أعـالهp  بــســعي من إدارة أمالك الــدولــة بــكل

الطرق القانونية.

11 : : يؤجل الـعـمل بـإجراء حتـويل حق االنـتـفاع اHاداHادّة ة 
الــــدائم إلى حـق امـــتـــيـــاز فـي حـــالـــة الـــقــــضـــايـــا اHـــتــــعـــلـــقـــة
بـاHسـتثـمرة الـفالحيـة اHعـلقـة لدى اجلـهات الـقضـائيـة عند
تاريخ صدور هذا اHـرسومp إلى غاية بتّ اجلهـة القضائية

فيها نهائيا. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
إعداد عقد االمتيازإعداد عقد االمتياز

اHــاداHــادّة ة 12 : : يـــقـــدم مــلف حتـــويل حـق االنــتـــفـــاع الــدائم
إلى حق امــتــيـاز بــاسم كل مــسـتــثــمـر Hــسـتــثــمـرة فالحــيـة

فردية أو جماعية. يعد عقد االمتياز باسم كل مستثمر.

عـندما يتعـلق األمر �ستثـمرة فالحية جمـاعيةp يعد
عقـد االمـتـيـاز بـاسم كل مـسـتثـمـر في الـشـيـوع وبـحصص

متساوية.
وفـي حـالـة تــقـد§ اHــلف من ªــثل الـورثــةp يـعــد عـقـد

االمتياز في الشيوع وباسم كل الورثة.  

- تـــصــــريح شـــرفـي من اHـــســـتــــثـــمـــر مـــصــــادق عـــلـــيه
يــتــضـمن جــردا مــحــيـنــا ألمالك اHــسـتــثــمــرة وعـلى تــعــهـده
بـالـوفـاء بـالـتزامـاته �ـفـهـوم الـقـانون رقم 87 - 19 اHـؤرخ
في 8 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1987 واHـــتـــضــــمن ضــــبط كـــيــــفـــيـــة
اســتــغالل األراضـي الـفـالحـيــة الــتــابــعــة لألمالك الــوطــنــيـة
وحتــديــد حــقـوق اHــنــتــجــW وواجــبــاتــهمp الــذي يـتـم إعـداده

pرسومHلحق الثاني بهذا اHرفق في اHوفق النموذج ا
- توكيل يـتم إعداده أمام موثق في حـالة تركه ألحد
الـــورثــــة لــــتـــمــــثــــيـــلــــهم لــــدى الـــديــــوان الــــوطـــنـي لألراضي

الفالحية.

اHـاداHـادّة ة 4 : : في حـالـة مــا إذا كـانت اHـســتـثـمـرة اHــعـنـيـة
غـــيـــر مـــزودة �ـــخـــطط حتـــديـــد أو رسـم احلـــدود أو عـــنـــدمــا
يـكـون الـقـوام الـعــقـاري لـلـمـسـتـثـمـرة قـد تـعـرض لـلـتـعـديل
pWولم يكن مخطط الـتحديد أو رسم احلدود موضوع حتي
تـتـولى إدارة مـسح األراضيp بــطـلب من اHـعـنيp إعـداد أو

حتيW هذا اخملطط.  

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 : : يـــــــقــــــــوم الـــــــديــــــــوان الـــــــوطـــــــنـي لـألراضـي
الــفــالحــيـــة بــعـــد دراســة اHــلفp بــشـــكــلــيــات تـــوقــيع دفــتــر
الـشـروط اHـنـصـوص علـيـه في أحـكـام اHادة 4 من الـقـانون
رقم 10 - 03 اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1431 اHــوافق 15
غــــشت ســــنـــة 2010 واHـــذكــــور أعـالهp واHــــرفق في اHــــلــــحق
الــــثـــــالث بــــهـــــذا اHــــرســـــوم. ويــــرسـل هــــذا اHـــــلف إلى إدارة

األمالك قصد إعداد عقد االمتياز باسم كل مستثمر.

اHــــاداHــــادّة ة 6 : : في حــــالـــــة مــــا إذا تــــطــــلــــبت دراســــة اHــــلف
مــعــلــومــات تــكــمــيــلـيــة أو اســتــحق حتــقــقــا من الــوثــائق أو
الـوقــائع اHـصــرح بـهــاp يـرسل الــديـوان الــوطـني لألراضي
الــفالحــيــة هـذه اHــلـفــات إلى جلــنــة والئـيــة يـرأســهــا الـوالي

للدراسة.

اHـاداHـادّة ة 7 : : تـتـشـكل الـلـجـنـة اHذكـورة فـي اHادة 6 أعاله
من :

pمدير أمالك الدولة -
pمدير احملافظة العقارية -
pصالح الفالحيةHمدير ا -

pمدير مسح األراضي -
pمدير التعمير والبناء -

pمدير التنظيم والشؤون العامة -
- ªثل مجموعة الدرك الوطني اخملتصة إقليميا.

£ــكـن الــلــجـــنــة أن تـــســتـــعــW بـــكل شــخـص من شــأنه
مـسـاعدتـهـا في مـنـاقـشـاتـها لـدراسـة اHـلـفـات الـتي تـعرض

عليها.
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اHاداHادّة ة 18 : : عنـدما يـكون اHـتنـازل صاحب امـتياز في
الــشـــيــوعp يــخــطــر الـــديــوان الــوطــني لـألراضي الــفالحــيــة
pبــوصل استـالم pكـتـابيـا األعـضاء اآلخــرين لـلـمـسـتـثـمـرة
قصـد اHمـارسة احملـتـملـة حلـقهـم فــي الشفعــة اHنصوص
عـليـه فـي اHادة 15 من الـقـانون رقم 10 - 03 اHـؤرخ في 5
رمــضـان عـام 1431 اHـوافق 15 غــشت سـنـة 2010 واHـذكـور
أعالهp ويتعW عـليهم اإلفصاح عن ردهم لـلديوان الوطني

لألراضي الفالحية في أجل ثالثW (30) يوما.

19 : : عــنــدمــا يــبــدي بــاقي أعــضــاء اHــســتــثــمــرة اHـاداHـادّة ة 
الـــفالحـــيــة رغـــبــتـــهم في اقـــتــنـــاء حق االمــتـــيــاز اHـــعــروض
لــــلـــــبــــيـعp يــــعــــلـم الــــديــــوان الـــــوطــــني لـألراضي الــــفـالحــــيــــة
اHـستـثمـر صاحب االمـتيـاز اHتـنازل بـغرض اHبـاشرة في

الشكليات اإلجرائية للتنازل.

اHـاداHـادّة ة 20 : :  في حـالـة مـا إذا كــان الـرد سـلـبـيـا أو عـنـد
غـــيـــاب الــــرد في اآلجـــال احملــــددة في اHـــادة 18 أعـالهp £ـــكن
الـديـوان الــوطـني لألراضي الـفالحــيـة بـدوره ªـارسـة حق
الــشــفــعــة ويــعــلم به كــتــابــيـا اHــســتــثــمــر صــاحب االمــتــيـاز

اHتنازل.

اHـاداHـادّة ة 21 : : في حــالــة ªـارســة حق الــشـفــعــة من بـاقي
أعـــضـــاء اHـــســـتـــثــمـــرة أو من الـــديـــوان الـــوطـــني لألراضي
الـفـالحـيـةp تـتم شـكـلـيـات الـتـنـازل عن حق االمـتـيـاز طـبـقـا

للتشريع اHعمول به. 

اHاداHادّة ة 22 : : في حالة مـا إذا لم يختر الديوان الوطني
لألراضـي الــفالحــيـــة وال األعــضــاء اآلخــرون لــلـــمــســتــثــمــرة
ªـارسة حـق الشـفـعـةp يـرخص الـديـوان الوطـني لألراضي
الـــفالحــيــة لـــلــمــســتـــثــمــر صــاحـب االمــتــيــازp بـــعــد مــوافــقــة
الــواليp مـــواصــلــة الــتــنــازل عن حــقه في االمــتــيــاز طــبــقــا
لـإلجــراءات اHــنــصـــوص عــلــيــهــا فـي الــقــانــون رقم 10 - 03
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1431 اHــوافق 15 غـــشت ســـنــة

2010 واHذكور أعاله.

وفي هــــذه احلــــالــــةp ال يــــبـــــقى االمــــتــــيــــاز إال Hــــدة حق
االمتياز اHتبقية.

23 : : طـبـقا لـلـمادة 16 من الـقانون رقم 10 - 03 اHاداHادّة ة 
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1431 اHــوافق 15 غـــشت ســـنــة
2010 واHـذكـور أعالهp ال £ـكن أن يـفـضي اكـتـسـاب شـخص

لـعـدة حـقـوق امـتـيـاز  إالّ لــتـشـكـيل مـسـتـثـمـرة فالحـيـة من
قـــطــعـــة واحــدة ال تـــفــوق مـــســـاحــتـــهــا عـــشــرة (10) أضـــعــاف
اHــســتــثــمــرة الــفالحــيــة اHــرجــعــيــة كــمــا يــحــددهــا اHــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 490 اHـؤرخ في 20 شـعـبـان عـام 1418

اHوافق 20 ديسمبر سنة 1997 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 13 : : يبيـّن عقد االمتياز على اخلصوص :
- لــــقب واسم وتــــاريخ مــــيالد وعــــنـــوان اHــــســـتــــثـــمـــر

pصاحب االمتياز
- احلـــــصـص احملـــــصل عــــــلـــــيـــــهـــــا في الـــــشـــــيـــــوعp عـــــنـــــد

pاالقتضاء
pمدة االمتياز -

- مـوقع األرض وقـوام األراضي واألمالك السـطحـية
كــــمـــا هـي مـــبــــيـــنــــة في جـــرد األمـالك اHـــذكــــور في اHـــادة 3

أعاله.
اHـاداHـادّة  14 : : طــبـقـا لــلـمـادة 4 من الــقـانـون رقم 10 - 03
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1431 اHــوافق 15 غـــشت ســـنــة
2010 واHذكـور أعالهp £نح االمـتيـاز Hدة أقـصاهـا أربعون

(40) سنة قابلة للتجديد. 
يــجــدد االمــتـــيــاز بـطـــلب خـــطـي مـن اHــســتـــثــمـرين
أصحـاب االمتـيـاز ويودع لـدى الديـوان الـوطني لألراضي
الـــفالحـــيــة اثـــنــا عـــشــر (12) شــهـــرا عــلـى األقل قــبـل تــاريخ

انقضائه.

اHـاداHـادّة ة 15 : : تـرسل إدارة أمالك الـدولــة عـقـد االمـتـيـاز
�ــجــرد نــشــره إلى الــديــوان الــوطــني لألراضي الــفـالحــيـة
الــذي يـبــلـغه بــدوره إلى صـاحب االمــتـيــاز بـعــد اسـتــكـمـال

شكليات التسجيل.
يـتـحــمل صـاحب االمـتـيـاز مـصــاريف الـتـسـجـيل في

فهرس اHستثمرات الفالحية.
يــحـدد قــرار من الــوزيـر اHــكـلف بــالــفالحـة كــيـفــيـات

تأسيس الفهرس وقواعد سيره.

اHاداHادّة ة 16 : : دون اإلخالل بالـعقـوبات اHـنصـوص علـيها
في الـــتــشــريع اHــعــمــول بهp يـــؤدي كل تــصــريح كــاذب إلى

رفض ملف التحويل أو فسخ عقد االمتياز. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنازل عن حق االمتيازالتنازل عن حق االمتياز

اHــــاداHــــادّة ة 17 : : يــــجـب عـــــلـى كـل مــــســـــتـــــثـــــمـــــر صـــــاحب
امـــتـــيــاز يــرغـب فـي الــتــنــازل عن حــقـه في االمــتــيــاز في
إطــار أحــكــام الــقـانــون رقم 10 - 03 اHـؤرخ في 5 رمـضـان
pـــذكـــور أعالهHــــوافق 15 غـــشت ســـنـــة 2010 واHعــام 1431 ا
إعالم الـديـوان الوطـني لألراضي الـفالحيـة. ويـتعـW عـليه
تــوضــيح مــبــلغ الـتــنــازل وكــذا هـويــة اHــرشح القــتــنـاء حق

االمتياز.
£ـكن الـديــوان الـوطـني لـألراضي الـفالحــيـة ªـارسـة

حق الشفعة طبقا للتشريع اHعمول به.
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- تـــوزيـع اHــــهــــام واHــــســــؤولـــيــــات فـي ظل احـــتـــرام
اHـــــــــادة 22 مـن الـــــــــقـــــــــــانـــــــــــون رقـم 10 - 03 اHــــــــــؤرخ في 5
رمــضـان عام 1431 اHـوافق 15 غـشت سـنة 2010 واHـذكور

pأعاله

- كـيـفــيـات اHـشـاركــة في نـتـائج االســتـغالل وتـقـاسم
pاألرباح

- مــــدة الــــشــــراكــــة الــــتـي ال £ــــكن أن تــــتــــجــــاوز مــــدة
االمتياز اHتبقية.

يــــتــــعـــW عــــلـى اHــــوثق اHــــكــــلّف بــــشــــكــــلــــيــــات اتــــفـــاق
الـــشـــراكــــةp إعالم الـــديـــوان الـــوطــــني لألراضـي الـــفالحـــيـــة

�جرد إعداد العقد.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHاداHادّة ة 27 : : دون اإلخالل باHراقـبات األخرى اHـمارسة
في إطـــار الـــتــــشـــريع والـــتـــنــــظـــيم اHـــعـــمــــول بـــهـــمـــاp £ـــكن
الــديــوان الــوطـــني لألراضي الــفـالحــيــة ªــارســة اHــراقــبــة
عــلـى اHــســـتــثـــمــرة الـــفالحـــيــة فـي أي وقت لـــلــتـــأكــد من أن
الـنشـاطـات التي تـتم عـليـهـا مطـابـقة ألحـكام الـقـانون رقم
10 - 03 اHؤرخ في 5 رمضان عام 1431 اHوافق 15 غشت

سـنة 2010 واHـذكـور أعاله والـنـصـوص اHـتـخـذة لـتـطـبيـقه
ولبنود دفتر الشروط. 

اHــاداHــادّة ة 28 : : £ـــكـن اHــســـتـــثـــمـــرين أصـــحـــاب االمـــتـــيــاز
تــشــكــيـل تــعــاونــيــة فـالحــيــة طــبــقـــا لــلــتــشــريـع والــتــنــظــيم

اHعمول بهما. 

اHــــــاداHــــــادّة ة 29 : : يـــــــكـــــــلّف الـــــــديـــــــوان الـــــــوطــــــنـي لـألراضي
الفالحية بـاستغالل األراضي الفالحية اHذكورة في أحكام

اHادة 11 من هذا اHرسوم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 30 : :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 17 مــحــرم عــام 1432 اHــوافق 23
ديسمبر سنة 2010.

  أحمد أويحيى  أحمد أويحيى

اHــــاداHــــادّة ة 24 : : مـع مـــراعــــاة أحـــكــــام اHـــواد 5 و18 و19 من
الــــقــــانــــون رقم 10 - 03 اHــــؤرخ في 5 رمــــضــــان عــــام 1431
اHوافق 15 غـشت سنة 2010 واHـذكـور أعالهp تمـنح حـقوق
االمــــتــــيــــاز اHـــكــــتــــســــبــــة من الــــديــــوان الــــوطـــنـي لألراضي
الــفـالحــيـــة عن طـــريق الــشـــفـــعــةp عن طـــريق اHـــزايــدة بـــعــد
حتديد السعـر حسب طبيعـة األراضي واألمالك السطحية

اHقرر منحها. 

pغيـر أنه £ـكن الديـوان الـوطني لألراضي الـفالحـية
بـعـد تـرخــيص من الـوزيـر اHــكـلف بـالــفالحـةp أن يـخـصص
األمالك اHــــكـــتــــســــبـــة بــــحق الــــشــــفـــعــــة لــــســـيــــاســــة جتـــمــــيع
اHــســتــثـمــرات. وفي هــذه احلــالــة يـتـم الـتــنــازل عن حــقـوق

االمتياز بسعر االكتساب مع زيادة 20 %.  

الفصل الرابع الفصل الرابع 
امتياز األراضي اHتوفرةامتياز األراضي اHتوفرة

25 : : تــطـــبـــيـــقــا ألحــكــام اHــادة 16 من الــقــانــون اHـاداHـادّة ة 
رقم 10 - 03 اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1431 اHــوافق 15
غـــــشـت ســـــنــــة 2010 واHــــذكـــــور أعـالهp تـــــمـــــنح إدارة أمالك
الــــدولــــة األراضي الــــفـالحــــيــــة وكــــذا األمالك الــــســــطــــحــــيــــة
اHـــتـــوفـــرةp  بـــعـــد تــــرخـــيص من الـــوالـيp عن طـــريق إعالن
الــــتـــرشـح الـــذي يـــبــــاشـــر بـه الـــديــــوان الـــوطـــنـي لألراضي

الفالحية.

حتــدد كـــيــفــيـــات إعالن الـــتــرشح ومـــعــايـــيــر اخـــتــيــار
اHرشحW بقرار من الوزير اHكلف بالفالحة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
كيفيات الشراكة الستغالل األراضي اHمنوحةكيفيات الشراكة الستغالل األراضي اHمنوحة

اHاداHادّة ة 26 : : £كن اHستـثمر صاحب االمتياز إبرام كل
اتـفـاق لـلـشــراكــة طـبـقـا ألحـكـام اHـادة 21 من الـقـانون رقم
10 - 03 اHؤرخ في 5 رمضان عام 1431 اHوافق 15 غشت

سنة 2010 واHذكور أعاله.

£ـــكـن أن يــكـــون عـــقـــد الــشـــراكـــة ســـنــويـــا أو مـــتـــعــدد
: Wالسنوات. ويجب أن يب

- هــــــــــويـــــــــــة األطـــــــــــراف و/أو اسـم الـــــــــــشـــــــــــركــــــــــة وكـل
pWساهمHا

- مــــــســـــــاهـــــــمـــــــة كـــل مـن الــــــشــــــريـــــــكــــــW وبـــــــرنــــــامج
pاالستثمار
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اHلحق األولاHلحق األول

 اجلمهورية اجلزائرية الد£قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد£قراطية الشعبية

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
الديوان الوطني لألراضي الفالحيةالديوان الوطني لألراضي الفالحية

استمارة تتعلق بتحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتيازاستمارة تتعلق بتحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز

اHـرجع : اHـرجع : الـقانون رقم 10 - 03 اHـؤرّخ في 5 رمـضان عام 1431 اHـوافق 15 غـشت سنة 2010 الذي يـحـدد شروط
وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة.

اللقب :...........................................................................................................................................

االسم :............................................................................................................................................

عضو اHستثمرة الفالحية اجلماعية / اHستثمرة الفالحية الفردية رقم :...................................................

اHنبثقة عن اHزرعة الفالحية االشتراكية :...........................................................................................

البلدية :.........................................................................................................................................

الوالية :..........................................................................................................................................

اHستثمر صاحب االمتياز
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الحق الثاني
الحق الثاني

ستثمرة 
وذج بطاقة جرد أمالك ا

ستثمرة
وذج بطاقة جرد أمالك ا

الوالية :........................................................................
البلدية :........................................................................
القسم الفرعي الفالحي :...................................................

ستثمرة الفالحية الفردية :...........................................................................
ستثمرة الفالحية اجلماعية / ا

ا
صرح :......................................................................................................................

ستثمر ا
ب واسم ا

لق
سلمة بتاريخ :................ بـ:................... من  :.................

ف الوطنية رقم :................. ا
ب بطاقة التعري

صاح
ولود بتاريخ :............. بـ :........................ 

ا

مالحظة
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ف
من طر

ف
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ب

صفة
ب
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ف
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(...
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منجزة بأموال
صة
خا

صة
خا

منجزة
منجزة
بأموال دعم
بأموال دعم
الدولة
الدولة

مكتسبة في إطار
مكتسبة في إطار
زارع

إعادة هيكلة ا
زارع

إعادة هيكلة ا
الفالحية االشتراكية
الفالحية االشتراكية

حتديد الوحدة)
القدرة  (

حتديد الوحدة)
القدرة  (

شغولة
ساحة ا

ا
شغولة

ساحة ا
ا

حتديد الوحدة)
)

حتديد الوحدة)
)

 
التعي

 
التعي

س
ن12أغرا

ن12مباني االستغالل
ن12مباني التربية

ن12الزراعة البالستيكية
ت
ن12السكنا

ت الري
ن12جتهيزا

استعمال األمالك
استعمال األمالك

ض)
صل األمالك السطحية (األمالك عدا األر

أ
ض)
صل األمالك السطحية (األمالك عدا األر

أ
ف األمالك السطحية

ص
و

ف األمالك السطحية
ص
و

ستثمرة.
وجودة فوق ا
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ضمنة في بطاقة اجلرد هذه حول مجمل األمالك السطحية (األمالك عدا األر

ت
ت ا
علوما

صحة ا
صرح بشرفي ب

صفتي ...................... أ
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اHلحق الثالثاHلحق الثالث
دفتر شروط االمتياز على األراضي الفالحيةدفتر شروط االمتياز على األراضي الفالحية 

التابعة لألمالك اخلاصة للدولةالتابعة لألمالك اخلاصة للدولة

اHادة األولىاHادة األولى
الهدفالهدف

يـهــدف دفــتــر الـشــروط هــذا إلى حتــديـد أعــبــاء وشـروط االمــتــيـاز عــلى األراضـي الـفالحــيــة واألمالك الــسـطــحــيـة
التـابعة لألمالك اخلـاصة للـدولة اHنـصوص عليـه في أحكام اHادة 4 من الـقانون رقم 10 - 03 اHؤرخ في 5 رمـضان عام
1431 اHـوافق 15 غـشت سنة 2010 الـذي يحـدد شـروط وكيـفيـات اسـتغالل األراضـي الفالحـيـة التـابعـة لألمالك اخلـاصة

:Wب pللدولة
اHستثمر صاحب االمتيازاHستثمر صاحب االمتياز

لقب واسم  وتاريخ ميالد وانتساب وعنوان صاحب االمتياز وكذا صفته كممثل للورثةp عند االقتضاء
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

و
الديوان الوطني لألراضي الفالحية ªثال بـالديوان الوطني لألراضي الفالحية ªثال بـ

مدير الديوان الوطني لألراضي الفالحية لوالية : ..................................................................................
اHادة اHادة 2

حقوق اHستثمر صاحب االمتيازحقوق اHستثمر صاحب االمتياز
للمستثمر صاحب االمتياز احلق في : 

pوضوعة حتت تصرفه ألغراض فالحيةHاالستغالل احلر لألرض واألمالك السطحية ا -
- الـــقـــيـــام بـــكل تـــهـــيـــئــة و/أو بـــنـــاء ضـــروريـــW الســـتـــغالل أفـــضل لـألراضيp مع مـــراعـــاة  اســـتـــيـــفـــاء اإلجــراءات
الــتـشــريـعــيـة والــتــنـظــيـمــيـة اHــنــصـوص عــلـيــهـا فـي هـذا اجملــالp بـعــد تــرخـيص مــسـبـق من الـديــوان الـوطــني لألراضي

pالفالحية الذي يعلم إدارة أمالك الدولة بذلك
- رهن احلق الـعـقـاري الـذي £ـنـحه إيـاه االمـتـيـاز كـضـمـان لـلـقـروض الـتي £ـكـن أن يـتـحصـل عـلـيـهـا لـدى هـيـئات

pمكن تشييدهاHستثمرة الفالحية. ويشمل الرهن أيضا البنايات اHالقرض لتمويل نشاطاته في إطار ا
- الـتـنـازل عـن حـقه في االمـتـيــاز ضـمن األشـكـال والــشـروط احملـددة بـأحــكـام الـقـانـون رقم  10 - 03 اHـؤرخ في 5
رمــضـان عـام 1431 اHـوافق 15 غــشت سـنـة 2010 واHــذكـور أعالهp والــنـصــوص اHـتــخـذة لــتـطــبـيـقـهp بـعـد إعـالم الـديـوان

pالوطني لألراضي الفالحية
- جتديـد االمتيازp بطلب منهp عـند انتهاء مدته شريطـة تقد§ الطلب للديـوان الوطني لألراضي الفالحية سنة

pعمول بهماHقبل تاريخ انتهائه طبقا للتشريع والتنظيم ا
pسبق لالمتياز بواسطة إشعار بسنة واحدة على األقلHطلب الفسخ ا -

- اخلـروج من الـشـيـوع في حـالـة مـستـثـمـرة جـمـاعـيـة قصـد تـشـكـيل مـسـتـثمـرة فالحـيـة فـرديـة مع مـراعـاة أحـكام
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 97 - 490 اHؤرخ في 20  شعـبان عام 1418 اHوافق 20 ديسـمبـر سنة 1997 الذي يـحدد شروط

جتزئة األراضي الفالحية. 
اHادة اHادة 3

التزامات اHستثمر صاحب االمتيازالتزامات اHستثمر صاحب االمتياز
زيـادة عــلى االلـتـزامــات اHـلـقــاة عـلى عـاتق كل مــسـتـثــمـر فالحيp يـجـب عـلى صـاحب االمــتـيـاز االحــتـرام الـصـارم
ألحكـام القـانون رقم 10 - 03 اHؤرخ في 5 رمـضان عام 1431 اHوافق 15 غـشت سنة 2010 واHذكـور أعالهp والنـصوص

اHتخذة لتطبيقهp وال سيما لاللتزامات اآلتية :
- يـفتـرض في اHسـتـثمـر صاحب االمـتيـاز أن يكـون مـطلـعا اطالعـا كامال عـلى قـوام األمالك اHمـنوحـة له. ويجب

pمنوحة لهHأن يوفر الوسائل الكافية بهدف إعطاء مردودية لألراضي الفالحية واألمالك السطحية  ا
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- يتعهد اHستثمر صاحب االمتياز �ا يأتي :
pإدارة مباشرة وشخصية للمستثمرة *

pمنوحة والعمل على إثمارهاHاالعتناء باألراضي ا *
pاحملافظة على الوجهة الفالحية لألراضي *

pستثمرة إال من أجل أهداف ذات صلة بالنشاطات الفالحيةHأال يستعمل مباني ا *
pقامة فيها من الباطنHعدم تأجير األراضي واألمالك السطحية ا *

pعمول بهماHالتصريح بكل اتفاقات الشراكة التي يبرمها أو يلغيها طبقا للتشريع والتنظيم ا *
pستحقة لالمتياز عند حلول آجالهاHدفع مبالغ اإلتاوة السنوية ا *

pصاريف األخرى التي £كن أن تخضع لها األمالك طيلة مدة االمتيازHسداد الرسوم وا *
* إعالم الـــديــــوان الـــوطـــنـي لألراضي الــــفالحـــيـــة فـي كل وقت بــــكل حـــدث £ــــكن أن يـــؤثـــر عــــلى الـــســــيـــر الـــعـــادي

للمستثمرة.

اHادةاHادة 4
الرقابة من الديوان الوطني لألراضي الفالحيةالرقابة من الديوان الوطني لألراضي الفالحية

دون اإلخالل باHـراقـبـات األخرى اHـمـارسـة في إطـار التـشـريع والـتنـظـيم اHـعـمول بـهـمـاp £كن الـديـوان الـوطني
لألراضي الـفالحـيـة أن £ارس الـرقـابة عـلى اHـستـثـمـرة الفالحـيـة في كل وقت لـلتـأكـد من مـطابـقـة النـشـاطات اHـقـامة
عـلــيـهــا مع أحـكــام الـقــانـون رقم 10 - 03 اHـؤرخ في 5 رمــضـان عـام 1431 اHـوافق 15 غــشت سـنـة 2010 واHـذكـور أعاله

والنصوص اHتخذة لتطبيقه وكذا بنود دفتر الشروط هذا.
يـلـتـزم اHـسـتـثـمـر صـاحب االمـتـيـازp أثـنـاء عـملـيـات الـرقـابـةp أن يـقـدم مـسـاعـدته ألعـوان الـرقـابـة بـأن يسـهل لـهم

الدخول إلى اHستثمرة وأن يزودهم بكل اHعلومات و/أو الوثائق اHطلوبة.

اHادة اHادة 5 
مدة االمتياز وسريان مفعوله وجتديدهمدة االمتياز وسريان مفعوله وجتديده

حتـدد مـدة االمـتـيـاز الـذي £ـنح بـعـنـوان الـقـانـون رقم 10 - 03 اHـؤرخ في 5 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 15 غـشت
سنة 2010 واHذكور أعاله p بـ.......................................................................................................................

يسري مفعول االمتياز ابتداء من تاريخ نشر عقد االمتياز في احملافظة العقارية.
تعـاد جمـيع األمالك اHـمنـوحة الـتي يحـوزها اHـستـثمـر صاحـب االمتـيازp إذا لم جتـدد مدة االمـتيـاز بعـد انقـضاء
أجـلـهـا اHـقـررp إلى األمالك اخلـاصـة لـلـدولـة ضـمن الـشـروط احملـددة فـي اHادة 26 من الـقـانون رقم 10 - 03 اHـؤرخ في 5

رمضان عام 1431 اHوافق 15 غشت سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 6
قوام األمالك اHمنوحةقوام األمالك اHمنوحة

- مساحة الوعاء العقاري اHمنوح :...............................................................................................
    اHسقي منه :..........................................................................................................................

- قوام األمالك السطحية �ا فيها احملالت ذات االستعمال السكني :
..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
- اإلحـــــداثــــــيـــــات اجلـــــغـــــرافــــــيـــــة لـــــلــــــوعـــــاء الـــــعـــــقــــــاري مـــــطـــــابــــــقـــــة خملـــــطـط مـــــسح األراضـي اHـــــرفـق �ـــــلـــــحـق عـــــقـــــد
االمـتياز...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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اHادةاHادة 7
نهاية االمتيازنهاية االمتياز

£ـكن أن يتم إنهـاء االمتيـاز طبقـا للمادة 26 من الـقانون رقم 10 - 03 اHؤرخ في 5 رمـضان عام 1431 اHوافق 15
غشت سنة p2010 واHذكور أعاله:

pعند انقضاء مدة االمتياز القانونية في حالة عدم جتديدها -
pستثمر صاحب االمتياز قبل انقضاء مدة االمتيازHبطلب من ا -

- بعد إخالل صاحب االمتياز بالتزاماته. 

اHادةاHادة 8
فسخ االمتيازفسخ االمتياز

يأتي الـفسخ اإلداري �بـادرة من اإلدارة عندمـا ال يحترم اHـستثـمر صاحب االمـتياز التـزاماتهp ال سيـما بسبب
اإلخالالت اآلتية :

pمنوحة طيلة مدة سنة واحدةHعدم استغالل األراضي ا -
pمنوحةHتغيير الوجهة الفالحية لألراضي و/أو األمالك السطحية ا -

pالبناء في األراضي بدون رخصة من الديوان الوطني لألراضي الفالحية -
pالتأجير من الباطن لألراضي واألمالك السطحية -

pوبعد إعذارين (2) غير مثمرين W(2) متتالي Wعدم دفع اإلتاوة بعد أجل -
pالتصريح الكاذب وعدم التصريح باتفاقات الشراكة أو التنازل عن حق االمتياز -

- غياب اإلدارة اHباشرة والشخصية للمستثمرة.  
pويـعطي احلق pـستـعـملـة لـلـسكن إلى الـدولـةHيتـرتب عن فـسخ االمـتيـاز أيـلـولة جـمـيع األمالك �ـا فيـهـا احملالت ا
بـالنـسـبـة لألمالك الـسطـحـيـةp في تعـويض حتـدده إدارة أمالك الـدولـة مع طرح 10 % كـتـعويض عن األضـرار في حـالة

إخالل اHستثمر صاحب االمتياز بالتزاماته. يقبل مبلغ هذا التعويض الطعن أمام اجلهة القضائية اخملتصة.
حتسب االمتيازات والرهون احملتملة التي تثقل اHستثمرة في مبلغ التعويض.

اHادةاHادة 9
الشروط اHالية لالمتيازالشروط اHالية لالمتياز

£نح االمتياز مقابل دفع إتاوة سنوية حتدد طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
تـدفـع اإلتـاوة في أقـسـاط في آجــالـهـا إلى صـنـدوق مــفـتـشـيـة أمالك الــدولـة اخملـتـصـة إقــلـيـمـيـا. يـرسـل اHـسـتـثـمـر

صاحب االمتياز دوريا إلى الديوان الوطني لألراضي الفالحية التبريرات اHتعلقة بدفع اإلتاوات.
يؤدي عدم دفع اإلتاوة إلى الفسخ اإلداري لالمتياز. 

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

¦ االطالع واHصادقة عليه

توقيع اHستثمر صاحب االمتياز                        اHدير الوالئي للديوان الوطني لألراضي الفالحية
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اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يــخــصـص Hــيــزانـيـــة سـنــة 2010  اعــتـمـاد
دفع قــدره ســـبــعـــة ماليــيـــر وثالثــمـــائــة واثـــنــان وســـبــعــون
مــلـــيـــون ديـــنــار (7.372.000.000 دج)  ورخـــصــــــة بـــرنــامــج
قـدرهــا سبعة ماليـير وثالثمائة واثنـان وسبعون مليون
ديـــنــار (7.372.000.000 دج)  يــــقـــيــــدان في الـــنــفـــقــات ذات
الـطــابـع الــنــهــائـي (اHـــنــصــــوص عـلـــيــهـا فــي األمـر رقم
10 - 01 اHـــــــؤرخ في 16 رمــــــضـــــــان عــــــام 1431 اHــــــوافق 26

غــــــشــت ســــــنــــــة 2010 واHــــــتــــــضــــــمــن قـــــانــــــون اHــــــالــــــيــــــة
التـكـمـيـلي لـسـنة p(2010 طـبـقـا للـجـدول  "ب" اHـلـحق بـهذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ£قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرم عــام 1432 اHــوافق 29
ديسمبر سنة 2010.

  أحمد أويحيى أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــقاHلحـــق

اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 10 -  - 330  مـؤرخ في  مـؤرخ في 23  مـحـرم عام مـحـرم عام
1432 اHــــوافق  اHــــوافق 29  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة   ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة p  p2010  يــــعـــــــدليــــعـــــــدل

تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة
p2010 حسب كـل  قطـاعp حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 10 - 01 اHــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن

p2010 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 98 - 227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزp اHـعـدّل

   pتممHوا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2010
اعـــتـــمـــاد دفع قــــدره ســـبـــعـــة مـاليـــيـــر وثالثــــمـــائـــة واثـــنـــان
وســبــعــون مــلــيــون ديــنــار (7.372.000.000 دج)  ورخــصـــــة
بـــرنـــامــج قــــدرهــــــا ســـبـــعـــة مـاليـــيـــر وثالثــــمـــائـــة واثـــنـــان
وسبعون مليون دينار (7.372.000.000 دج) مـقـيـدان فــي
الـنـفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهــائي (اHـنـصـــوص عـلـيهـا فــي
األمــــــــر رقم 10 - 01 اHــــــــؤرخ في 16 رمــــــــضـــــــان عـــــــام 1431
اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2010 واHـــتــضــمن قـــانــون اHــالــيــة
الــتـكـمــيـلي لــسـنـة p(2010 طـبـقــا لـلـجــدول "أ" اHـلــحق بـهـذا

اHرسوم.

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة
رخصةرخصة

البرنامجالبرنامج
القــطاعــاتالقــطاعــات

- احتيـاطي لنفـقات غير
متوقعة

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

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

7.372.0007.372.000

7.372.0007.372.000

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

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة
رخصةرخصة

البرنامجالبرنامج
القــطاعــاتالقــطاعــات

- اHــــنـــــشــــآت الــــقـــــاعــــديــــة
االقتصادية واإلدارية

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

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

7.372.0007.372.000
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- الـــطــــيب حـــفـــيــــــان p بــأدرار إلعــــــــادة إدمــــاجــــــه
pفـي رتبتـه األصليـة

pبناء على طلبه pبتبسة pمولود بوكالب -
- ســعــيــد إيــكـــــانp بــتــامــنــغـسـت إلعـــــادة إدمــاجـــــه

pفـي رتبته األصليـة
- مــســعــــــود بــــورويسp بــقــســنــطــيــنــــــةp إلحــالــتـــه

عـلى التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2010 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرن إنــهــاء مــهــام مــديـر

اHصالح الفالحية في والية اجللفة.اHصالح الفالحية في والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنة p2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

أحـــمــــد ويـــزم اHــــدعـــو إيـــزمp بــــصـــفـــتـه مـــديــــرا لـــلـــمــــصـــالح
الفالحية في والية اجللفةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة p2010 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـحـافظن إنـهـاء مـهـام مـحـافظ

الغابات في والية غرداية.الغابات في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنة p2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

كـــمـــال قـــرمـــيطp بـــصـــفـــته مـــحـــافـــظـــا لـــلــغـــابـــات فـي واليــة
غردايةp إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 9 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1432 اHـوافق اHـوافق
15 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة p2010 تـــتـــضــــمp تـــتـــضــــمّن إنـــهــــاء مـــهـــامن إنـــهــــاء مـــهـــام

مديرين للتجارة في الواليات.مديرين للتجارة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنة p2010 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتـية أسـماؤهم بـصفـتهم مـديرين لـلتـجارة في الـواليات
اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

pفي والية أم البواقي pخلضر عايب -
pفي والية تيارت pبوعمامة سماحي -
pفي والية معسكر pموسى لونيس -

pفي والية الوادي pكر§ قش -
- فؤاد توتةp في والية غيليزان.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة p2010 يـتــضـمp يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــكـلن إنــهـاء مــهـام مــكـلّف
بـالــدبـالــدّراسـات والــتراسـات والــتّـلـخــيص بـديــوان وزيـر الـداخــلـيـةـلـخــيص بـديــوان وزيـر الـداخــلـيـة

واجلماعات احمللية والبيئة - سابقا.واجلماعات احمللية والبيئة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنة p2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

عــــبـــــد احلق بــــوعـــــتــــورةp بــــصـــــفــــته مـــــكــــلّــــفـــــا بــــالــــدّراســــات
والــتّـلـخـيـص بـديـوان وزيـر الــداخـلـيــة واجلـمـاعــات احملـلـيـة

والبيئة - سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة p2010 يـتضمp يـتضمّن إنـهاء مـهام مسـتشارن إنـهاء مـهام مسـتشار

دولة �جلس الدولـة.دولة �جلس الدولـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنة p2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

pبـصـفـته مـسـتـشـار دولـة �ـجـلس الـدولة pعـمـارة زيـتـوني
إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديسمبر سنة ديسمبر سنة p2010 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام قـاض.ن إنهاء مهام قـاض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنة p2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

عـبــد الـلـه هــبـولp بــصـفــتـه وكــيال لـلــجـمــهـوريّـــة مـســاعــدا
لـدى محكمة بوسعادةp بناء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة p2010 يــتــضـمp يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام أمــنـاءن إنــهــاء مـهــام أمــنـاء

عامW جملالس قضائية.عامW جملالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنة p2010 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتـــيـــة أســـمــــاؤهم بـــصـــفــــتـــهم أمـــنــــاء عـــامـــW لـــلــــمـــجـــالس
القضائية اآلتيـة :

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة p2010 يـــتـــضــمp يـــتـــضــمّـن تـــعـــيــW مـــفـــتـن تـــعـــيــW مـــفـــتّش

باHفتباHفتّشية العامشية العامّـة Hصالح السجون.ـة Hصالح السجون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHــوافق 15 ديـــســـمــــبــــر ســــنــة p2010 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

كـــمـــال ســــيـــريـنp مـــفـــتـــشــا بـــاHـــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامّـــة Hـــصـــالح
السجون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة p2010 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW نـائب مـديـرن تـعـيـW نـائب مـديـر
فـي اHــــديــــريـــــة الــــعــــامفـي اHــــديــــريـــــة الــــعــــامّـــــة إلدارة الـــــســــجــــون وإعــــادةـــــة إلدارة الـــــســــجــــون وإعــــادة

اإلدماج بوزارة العدل.اإلدماج بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHــوافق 15 ديـــســـمــــبــــر ســــنــة p2010 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

كـــمـــال مــزيـــانيp نـــائب مـــديــر لـــلـــمــنـــشـــآت الــقـــاعـــديــة في
اHـديـريـة الـعـامّــة إلدارة الـسـجـون وإعـادة اإلدمـاج بـوزارة

العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة p2010 يتـضـمp يتـضـمّن تـعيـW األمـW الـعامن تـعيـW األمـW الـعامّ

جمللس قضاء قاHة.جمللس قضاء قاHة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHــــوافق 15 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2010 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد

بوجمعة جندليp أمينا عاما جمللس قضاء قاHة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة p2010 يـــتـــضــمp يـــتـــضــمّـن تـــعـــيــW مـــفـــتشـن تـــعـــيــW مـــفـــتش

بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHـوافق 15 ديـسـمبـر سـنة p2010 يـعيّـن السّـيـد أحـمد

ويــــــــزم اHـــــدعـــــــو إيـــــــزمp مــــــفـــــتــــــشـــــــا بـــــــوزارة الـــــفـالحـــــــة
والتنميــة الـريفيـة.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنة p2010 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتـية أسـماؤهم بـصفـتهم مـديرين لـلتـجارة في الـواليات
اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

pديةHفي والية ا pزيدان بولعراق -
pفي والية تيسمسيلت pمحمود بن لعريبي -

- ابراهيم خيذريp في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنة p2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

مـــحـــمـــد مــــزغـــاشp بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا لـــلــــتـــجـــارة في واليـــة
اHسيلةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2010 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرن إنــهــاء مــهــام مــديـر

اHعهد الوطني للتكوين اHهني.اHعهد الوطني للتكوين اHهني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنة p2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

نـوار بـوروبـةp بـصـفـته مـديـرا لـلـمـعـهـد الـوطـني لـلـتكـوين
اHهنيp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة p2010 يــتــضـمp يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام اHــديـرن إنــهــاء مـهــام اHــديـر
الــعــامالــعــامّ لـلــمــركـز االســتــشـفــائي اجلــامـعي فـي مـديــنـة لـلــمــركـز االســتــشـفــائي اجلــامـعي فـي مـديــنـة

عنـابــة.عنـابــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنة p2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

عــبــد الــرحـــمــان ســايــديــةp بــصــفــتـه مــديــرا عــامــا لــلــمــركــز
االستشفائي اجلامعي في مدينة عنابة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2010 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرن إنــهــاء مــهــام مــديـر
الــــصالــــصّـــيـــد الـــبــــحـــري واHـــوارد الـــصــــيـــديـــة في واليـــةـــيـــد الـــبــــحـــري واHـــوارد الـــصــــيـــديـــة في واليـــة

سيدي بلعباس.سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHوافق 15 ديسـمبر سنة 2010 تنـهىp ابتداء من 17

pمـهــام الـسّــيـد عــبـد الــرحـمــان بـوراس p2010 يـولـيــو سـنـة
بـصـفـتــه مــديـــرا لـلـصّـــيـد الـبـحــــري واHــوارد الـصـيـديـــة

في والية سيدي بلعباسp بسبب الوفاة.



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 79 23 محر محرّم عام م عام 1432 هـ هـ
29 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2010 م م

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHــوافق 15 ديـــســمـــبــر ســـنــة p2010 يــعـــيّن الـــسّــيــدان

: Wاآلتيت Wاآلتي اسماهما مديرين للتجارة في الواليت
pفي والية قسنطينة pزيدان بولعراق -

- محمود بن لعريبيp في والية الطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة p2010 يعيّن الـسّيد مـحمد

مزغاشp مديرا للتجارة في والية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديسمبر سنة ديسمبر سنة p2010 يتضمp يتضمّن تعيW رئيس مجلسن تعيW رئيس مجلس

.WهنيHالشراكة للتكوين والتعليم ا.WهنيHالشراكة للتكوين والتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHــــوافق 15 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2010 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد

خلــــضــــــر رخــــروخp رئـــيــــســــا جملـــلس الــــشـــراكــــة لــــلـــتــــكـــوين
.WهنيHوالتعلــيم ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة p2010 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW اHـديـر الـعامن تـعـيـW اHـديـر الـعامّ

.WهنيHللمعهد الوطني للتكوين والتعليم ا.WهنيHللمعهد الوطني للتكوين والتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنة p2010 يـعـيّن الـسّـيـد نوار

بـــوروبــــةp مـــديــــرا عـــامـــا لـــلـــمـــعـــهــــد الــــوطـــني لـــلـــتـــكــــوين
.WهنيHوالتعلــيم ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة p2010 يـتـضمp يـتـضمّن تـعـيـW مـديـر اHـعـهدن تـعـيـW مـديـر اHـعـهد
الــوطــني اHــتــخـصـص في الــتــكــوين اHــهــني بــواليـةالــوطــني اHــتــخـصـص في الــتــكــوين اHــهــني بــواليـة

غيليـزان.غيليـزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHــوافق 15 ديــســمـــبــــر ســنــــة p2010 يـــعـــيّن الــسّـــيــد

عبـــد القـادر بومـدينp مـديرا لـلمـعهـد الوطـني اHتـخصص
في التكوين اHهني بوالية غيليزان.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة p2010 يـتـضمp يـتـضمّن تـعـيـW مـديـر اHـعـهدن تـعـيـW مـديـر اHـعـهد

الوطني اجلزائري لألبحاث الزراعية.الوطني اجلزائري لألبحاث الزراعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنـة p2010 يـعـيّن الـسّـيـد فـؤاد

شـــهـــاتp مـــديـــرا لـــلـــمــعـــهـــد الـــوطـــني اجلـــزائـــري لـألبـــحــاث
الـزراعيـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة p2010 يـــتــضـــمp يـــتــضـــمّـن تـــعــيـــW احملـــافظـن تـــعــيـــW احملـــافظ

لتنمية الفالحة في اHناطق الصحراوية.لتنمية الفالحة في اHناطق الصحراوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHــــوافق 15 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2010 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد

إســمــاعــيل زينp مــحـافــظــا لــتــنـمــيــة الــفالحــة في اHــنـاطق
الصحـراويـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15
ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة p2010 يتضـمp يتضـمّن تعيW اHـدير اجلهوين تعيW اHـدير اجلهوي

للتجـارة بعنابـة.للتجـارة بعنابـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHــــوافق 15 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2010 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد

ابراهيم خيذريp مديرا جهويا للتجارة بعنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 9 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1432 اHـوافق اHـوافق
15 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـة p2010 تـتـضـمp تـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرينن تــعـيـW مـديـرين

للتجارة في الواليات.للتجارة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 9 مـــحـــرّم عـــام
1432 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة p2010 يعـيّن السّـادة اآلتية

أسماؤهم مديرين للتجارة في الواليات اآلتية :

pفي والية أم البواقي pكر§ قش -

pفي والية تيارت pموسى لونيس -

pةHفي والية قا pخلضر عايب -

pفي والية إيليزي pفؤاد توتة -

- بوعمامة سماحيp في والية غليزان.
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 167
اHـؤرخ في 3 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1429 اHـوافق 7 يــونـيـو
WوظفHتضمّن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

pلألسالك اخلاصة بإدارة السجون WنتمHا

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

pتساوية األعضاءHاللجان ا

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرّخ في أول شـــعـــبـــان عــام
1405 اHــــوافق 21 أبــــريل ســــنـــة 1985 واHــــتــــضـــمـن إحـــداث

اللـجان اHتـساويـة األعضاء اخلـاصة بـأسالك موظفي إدارة
pالسجون

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـعــدّل وتـتــمّم اHــادتـان األولى و2 من
الـــــقــــرار اHـــــؤرّخ في أول شـــــعــــبـــــان عــــام 1405 اHـــــوافق 21

أبريل سنة 1985 واHذكور أعالهp كما يأتي :

" اHــادة األولى :  حتــدث لـــدى وزارة الــعــدل الـــلــجــان
اHتساوية األعضاء اخملتصة باألسالك اآلتية :

p1 - أسالك موظفي القيادة

p2 - أسالك موظفي التأطير

3 - أسالك موظفي إعادة التربية".

"اHـادة 2 :  يــحــدّد عــدد أعــضـاء الــلــجــان اHــذكـورة في
اHادة األولى أعالهp حسب اجلدول اآلتي :

وزارة العدلوزارة العدل
يـولـيو قـرار  مـؤرقـرار  مـؤرّخ في خ في 13 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام  1431 اHـوافق  اHـوافق 25 يـولـيو 
ســـنـــة ســـنـــة p p2010 يـــعـــديـــعـــدّل ويـــتــــمل ويـــتــــمّم الـــقـــرار اHـــؤرم الـــقـــرار اHـــؤرّخ في أولخ في أول
شــــعــــبــــان عــــام شــــعــــبــــان عــــام 1405 اHــــوافق  اHــــوافق 21  أبــــريل ســــنــــة   أبــــريل ســــنــــة 1985
واHـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء الـــلواHـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء الـــلّــــجـــان اHـــتـــســــاويـــة األعـــضـــاءــــجـــان اHـــتـــســــاويـــة األعـــضـــاء

اخملتصة بأسالك موظفي إدارة السجون.اخملتصة بأسالك موظفي إدارة السجون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإن وزير العدّل
- �قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اHؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

pالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 10 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدّد اخـتــصـاص الـلـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

pوتنظيمها وعملها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 11 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدّد كــيـفـيــات تـعـيــª WـثــلـW عن اHـوظــفـW في الــلـجـان

pتساوية األعضاءHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 332
اHـؤرخ في 10 رمـضـان عام 1425 اHـوافق 24 أكـتـوبـر سـنة
2004 الـــــذي يـــــحـــــــدّد صالحـــــــيـــــات وزيـــــر الــــــعـــــدلp حـــــافظ

pاألختام

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

األسالكاألسالك
WوظفHثلو اªWوظفHثلو اª

1 - موظفو القيادة - موظفو القيادة
- ضابط عميد أول إلعادة التربية

- ضابط عميد إلعادة التربية
- ضابط رئيسي إلعادة التربية

- ضابط إعادة التربية

ªثلو ªثلو اإلدارةاإلدارة

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

555 5
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األسالكاألسالك
WوظفHثلو اªWوظفHثلو اª

2 -  - موظفو موظفو التأطيرالتأطير
- مساعد أول إلعادة التربية

- مساعد إعادة التربية
- رقيب إعادة التربية

3 -  - موظفو موظفو إعادة التربيةإعادة التربية
- عون إعادة التربية

- عون حراسة

ªثلو ªثلو اإلدارةاإلدارة

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

5

5

5

5

5

5

"

5
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق 25
يوليو سنة 2010.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 11 شـو شـوّال عـام ال عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 20 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة p2010 يــتـضــم يــتـضــمّن تــأســيس اHــهـرجــان الــثــقـافين تــأســيس اHــهـرجــان الــثــقـافي

الوطني للزي التقليدي اجلزائري.الوطني للزي التقليدي اجلزائري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزيرة الثقافة
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 03 -297
اHـؤرّخ في 13 رجب عـام 1424 اHـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الـذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اHــهـرجــانــات الــثـقــافــيـة

pتمّمHعدّل واHا pوكيفياته
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05 - 79 اHؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

pالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 03 - 297 اHــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424

اHوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدّد شروط تنظيم
اHهـرجـانـات الثـقـافـية وكـيـفـياتـهp اHعـدّل واHـتـمّمp يؤسس

مهرجان ثقافي وطني سنوي للزي التقليدي اجلزائري.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 11 شـــوّال عــام 1431 اHــوافق 20
سبتمبر سنة 2010.

خليدة تـوميخليدة تـومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مــــــــؤرقــــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــــج ذي احلـــــــــجّــــــــة عــــــــام ــــــــة عــــــــام 1431 اHـــــــــوافق  اHـــــــــوافق 5
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة p2010 يتـضـم يتـضـمّن تـأسيس مـهـرجـاناتن تـأسيس مـهـرجـانات

ثقافية محلية "القراءة في احتفال".ثقافية محلية "القراءة في احتفال".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزيرة الثقافة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 297
اHـؤرّخ في 13 رجب عـام 1424 اHـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الـذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اHــهـرجــانــات الــثـقــافــيـة

pتمّمHعدّل واHا pوكيفياته
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 05 - 79 اHؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

pالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
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- شـامــيـة شـكـشــاك طـوالـبيª pــثـلـة الــوزيـر اHـكـلف
pبالتهيئة العمرانية والبيئة

- بــــــدر الـــــــديـن فــــــيـالليª pـــــــثـل الــــــوزيــــــــر اHــــــكـــــــلف
pبالشؤون الدينية واألوقاف

pكلف باجملاهدينHثلة الوزير اª pزهور جعفر -
- ســلـيـمـان حـاشيp مــديـر اHـركـز الـوطــني لـلـبـحـوث

pفي عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ
- دلـيـلـة أورفالـيp مديـرة اHـتـحف الـوطـني لـلـفـنون

pاجلميلة
- عـائـشة عـمـامرةp مـديـرة اHـتحف الـوطـني للـفـنون

والتقاليد الشعبية.
يــلـــغى الـــقـــرار اHــؤرّخ في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام
Wـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــHــــوافق 13 غــــشت ســــنــــة 2003 واH1424 ا

أعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29  ذي احلــــــــج  ذي احلــــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1431 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 5
ديـــســمـــبـــر ســـنــة ديـــســمـــبـــر ســـنــة p2010 يـــحـــد يـــحـــدّد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــةد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة
ألعـــضــــاء اجملـــلس الــــتـــوجــــيـــهـي Hـــكــــتـــبــــة اHـــطــــالـــعـــةألعـــضــــاء اجملـــلس الــــتـــوجــــيـــهـي Hـــكــــتـــبــــة اHـــطــــالـــعـــة

العمومية لواليـة الشلف.العمومية لواليـة الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 29 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1431
اHـوافق 5 ديــســمــبــر ســنـة p2010 حتــدّد الــقــائــمــة االســمــيـة
ألعــضـاء اجملــلس الــتــوجـيــهي Hــكـتــبــة اHـطــالــعـة الــعــمـومــيـة
لــواليــة الـــشــلفp تــطـــبــيــقـــا ألحــكــام اHــادّة 10 من اHـــرســوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 07 - 275 اHـؤرّخ في 6 رمــضـان عـام 1428
اHــوافق 18 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007 الـــذي يــحـــدّد الـــقـــانــون

األساسي Hكتبات اHطالعة العموميةp كما يأتي :
السّادة :

pمــديــــر الــثــقــافــــة بــالـــواليــة pلـــونـــاس مــصــطــفى -
pرئيسـا

pثل عن الواليª pمعمر عفاس -
pالية بالواليـةHمديــر ا pنور الدين بوهنــة -

- دحـــدوح يـــعـــقـــوبيp مـــديــــر الـــتــــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة
pبالواليـة

- زيــان بــوزيــان أحــمــدp مــديــر الــشــبــاب والــريــاضـة
pبالوالية

- حلــسن مــذهــوريp مــديــر الــبــريــد وتــكــنــولــوجــيـات
pاإلعالم واالتصال

pكاتب pمحمد بودية -
-  محمد ابن السـائحp أستـاذ وباحث جـامعي.

تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 03 - 297 اHــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اHوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدّد شروط تنظيم
اHهـرجـانـات الثـقـافـية وكـيـفـياتـهp اHعـدّل واHـتـمّمp تؤسس
مـهـرجانـات ثـقـافـية مـحـلـية سـنـويـة "القـراءة في احـتـفال"
في واليات أدرار والشلف واألغواط وأم البواقي وباتنة
وبـجـايـة وبـسـكـرة وبــشـار والـبـويـرة وتـامـنـغـست وتـبـسـة
وتــلـمـسـان وتـيـارت واجلـلـفـة وجــيـجـل وسـطـيف وسـعـيـدة
وسـكـيـكـدة وســيـدي بـلـعـبـاس وعـنـابـة وقـاHـة وقـسـنـطـيـنــة
ومـسـتغـا¯ واHـسيـلـة ومعـسـكر وورقـلة ووهـران والـبيض
وإيـــــلــــيـــــزي وبـــــرج بـــــوعـــــريـــــريـج والـــــطـــــارف وتـــــيـــــنــــدوف
وتـيـسـمـسـيـلت  والـوادي وخـنـشـلـة وسـوق أهـراس ومـيـلـة
وعـــW الـــدفـــلـى والـــنـــعـــامــــة وعـــW تـــيـــمـــوشــــنت وغـــردايـــة

وغليزان.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 29 ذي احلـجّـة عام 1431 اHـوافق 5

ديسمبر سنة 2010.
خليدة تـوميخليدة تـومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29  ذي احلــــــــج  ذي احلــــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1431 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 5
ديـــســمـــبـــر ســـنــة ديـــســمـــبـــر ســـنــة p2010 يـــحـــد يـــحـــدّد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــةد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة

ألعضاء اللألعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.جنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 29 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1431
اHـوافق 5 ديــســمــبــر ســنـة p2010 حتــدّد الــقــائــمــة االســمــيـة
لـلّـجـنـة الـوطـنـيـة لـلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـةp تـطـبـيـقـا ألحـكـام
اHـادّة 4 من اHـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 01 - 104 اHـؤرّخ في
29 مــــــــحــــــــرّم عـــــــام 1422 اHــــــــوافق 23 أبـــــــريـل ســــــــنـــــــة 2001

واHــتـضـمّن تـشـكــيل الـلّـجـنـة الــوطـنـيـة والـلّــجـنـة الـوالئـيـة
للممتلكات الثقافيةp اHعدّل واHتمّمp كما يأتي :

السيدات والسادة :
- مــــــراد بـــــوتــــفـــــلـــــيــــقـــــــةª pـــــثـل الـــــوزيـــــــر اHــــكــــــلف

pرئيسـا pبالثـقافـة
- إبــتـهــال بـوثــيـنــة مـخــلـوفª pــثـلـة الــوزيـر اHــكـلف

pاليةHبا
pكلف بالفالحةHثل الوزير اª pأحمد بلي -

- عــلي شـــريفª pــثـل الــوزيـــر اHــكــلـف بــاجلـــمــاعــات
pاحمللية

- مـــخــــلــــوف نـــايـت ســــعـــادةª pــــثل الــــوزيــــر اHـــكــــلف
pبالسكن والعمران



السادة :
pمــديــر الـــثــقــافــة بــالــواليــة pعــبــد احلــمــيــد مـــرســلي -

pرئيسا
pثل عن الواليª pأحمد وزان -

pالية بالواليةHمدير ا pمعاشي حاج بن عمران -
pمدير التربية الوطنية بالوالية pرزقي أحمد -

pمدير الشباب والرياضة بالوالية pعلي بودربالة -
- خلـضر وارثp مديـر البريـد وتكنـولوجيات اإلعالم

pواالتصال
pكاتب pمحمد بوديبة -

- قدور غالبp كاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مــــــــؤرقــــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29  ذي احلــــــــج  ذي احلــــــــجّــــــــة عـــــــام ــــــــة عـــــــام 1431 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 5
ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة p2010 يـــحـــدp يـــحـــدّد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيــةد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيــة
ألعــــضـــاء اجملــــلس الــــتـــوجــــيــــهي Hـــكــــتــــبـــة اHــــطـــالــــعـــةألعــــضـــاء اجملــــلس الــــتـــوجــــيــــهي Hـــكــــتــــبـــة اHــــطـــالــــعـــة

العمومية لواليـة عW الدفلى.العمومية لواليـة عW الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 29 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1431
اHــوافق 5 ديــســمــبــر ســنــة p2010 حتــدّد الــقــائــمــة االســمــيـة
ألعـضـاء اجملــلس الـتـوجـيـهي Hـكـتــبــة اHـطـالـعـــة الـعـمـومــيـة
لواليــة عW الـدفلىp تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 10 من اHـرسوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 07-275 اHــؤرّخ في 6 رمــضــان عــام 1428
اHــوافق 18 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007 الـــذي يــحـــدّد الـــقـــانــون

األساسي Hكتبات اHطالعة العموميةp كما يأتي :
السّيدة والسّادة :

pمــديـــر الــثـقــافــة بــالــواليـة pعــبــد احلــمــيـد بــومــدين -
pرئيسا

pثل عن الواليª pأحمد خروبي -
pالية بالواليةHمديرة ا pمهرية بوغرارة -

- عـــبـــد الــلـه مـــزيـــانp مــديـــــر الــتــــربـــيـــة الـــوطــنـــيـــة
pبالوالية

- عـــــلي بـــــوزيـــديp مــــديــــــر الـــشــــبــــــاب والـــريــــاضـــــة
pبالوالية

- ساعد زقاريp مـدير البريد وتكنولوجيات اإلعالم
pواالتصـال

pأديب pمصطفى بلمشري -
- سعيد كروانp شاعر.

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29  ذي احلــــــــج  ذي احلــــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1431 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 5
ديـــســمـــبـــر ســـنــة ديـــســمـــبـــر ســـنــة p2010 يـــحـــد يـــحـــدّد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــةد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة
ألعـــضــــاء اجملـــلس الــــتـــوجــــيـــهـي Hـــكــــتـــبــــة اHـــطــــالـــعـــةألعـــضــــاء اجملـــلس الــــتـــوجــــيـــهـي Hـــكــــتـــبــــة اHـــطــــالـــعـــة

العمومية لواليـة األغواط.العمومية لواليـة األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 29 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1431
اHـوافق 5 ديــســمــبــر ســنـة p2010 حتــدّد الــقــائــمــة االســمــيـة
ألعــضـاء اجملــلس الــتــوجـيــهي Hــكـتــبــة اHـطــالــعـة الــعــمـومــيـة
لـــواليــة األغــواطp تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــادّة 10 مـن اHــرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 07 - 275 اHـؤرّخ في 6 رمــضـان عـام 1428
اHــوافق 18 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007 الـــذي يــحـــدّد الـــقـــانــون

األساسي Hكتبات اHطالعة العموميةp كما يأتي :
السّيدة والسّادة :

pمـــديـــــر الـــثـــقــــافـــــة بـــالــــواليــــة p§إبـــراهـــــيم قــــــر -
pرئيسـا

pثل عن الواليª pمحمد تقاري -
pالية بالواليةHمدير ا pخالد بوصوف -

- عــبـــد الــقــادر الــزاربp مــديـــر الــتــربــيـــة الــوطــنــيــة
pبالوالية

- الـــعــالـــيـــة بـــشــيـــريp مـــديــرة الـــشـــبــاب والـــريـــاضــة
pبالوالية

- حـــــــمـــــــادي مــــــــحـــــــمـــــــد لــــــــزهـــــــر p مـــــــديــــــــر الـــــــبـــــــريـــــــد
pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

pأستاذ جامعي وكاتب pبولرباح عثماني -
- عـــــبــــد الــــقــــــادر بن الــــتــــــواتيp أســــتــــــاذ جـــــامــــعي

وكـاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29  ذي احلــــــــج  ذي احلــــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1431 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 5
ديـــســمـــبـــر ســـنــة ديـــســمـــبـــر ســـنــة p2010 يـــحـــدp يـــحـــدّد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــةد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة
ألعـــضــــاء اجملـــلس الــــتـــوجــــيـــهـي Hـــكــــتـــبــــة اHـــطــــالـــعـــةألعـــضــــاء اجملـــلس الــــتـــوجــــيـــهـي Hـــكــــتـــبــــة اHـــطــــالـــعـــة

العمومية لواليـة تيسمسيلت.العمومية لواليـة تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 29 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1431
اHـوافق 5 ديــســمــبــر ســنـة p2010 حتــدّد الــقــائــمــة االســمــيـة
ألعــضـاء اجملــلس الــتــوجـيــهي Hــكـتــبــة اHـطــالــعـة الــعــمـومــيـة
لـوالية تيسـمسيلتp تـطبيقـا ألحكام اHادّة 10 من اHرسوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 07 - 275 اHـؤرّخ في 6 رمــضـان عـام 1428
اHــوافق 18 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007 الـــذي يــحـــدّد الـــقـــانــون

األساسي Hكتبات اHطالعة العموميةp كما يأتي :

اVطبعة الرسمياVطبعة الرسميّة=  ة=  حي البساتQ= بئر مراد رايس= ص.ب حي البساتQ= بئر مراد رايس= ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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