
العدد العدد 80
السالسّنة الثنة الثّالثة واألربعونالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

اIطلوب 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

االثنX االثنX 20  ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1427 هـهـ
اIوافق اIوافق 11  ديسمبر سنة   ديسمبر سنة 2006 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قوانــ%قوانــ%
قـانون رقم 06 - 20 مؤرّخ في 20  ذي الـقـعـدة عــام 1427 اIــوافــق 11 ديــسمــبـر سـنة r2006 يـتـضـمن اIوافـقـة عـلى األمر رقم
06 -09 اIـؤرخ فـي 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1427 الــمـوافـق 15 يـولـيـو ســنة 2006 الــذي يعـدّل ويـتـمّم األمر رقم 05 -06

اIؤرخ في 18 رجــب عـام 1426 الـموافـق 23 غشـت سنة 2005 واIتعلق �كافحة التهريب.......................................

قـانــون رقم 06 - 21 مـؤرّخ في 20  ذي الـقـعـدة عـام 1427 اIـوافق 11 ديـسـمـبـر سـنـة r2006 يـتـعـلـــق بـالـتـدابـيــر الـتـشـجـيـعـيــة
لدعــم وترقيــة التشغيـل..............................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم 06 - 445  مـؤرّخ في 20  ذي الــقــعــدة عـام 1427 اIـوافق 11  ديـســمــبــر ســنـة r 2006 يــتــضــمن مــنح وسـام
برتبة " أثير " من مصف االستحقاق الوطني.................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 06 - 446  مـؤرّخ في 20  ذي الـقـعـدة عام 1427 اIـوافق 11  ديـسمـبـر سـنة r 2006 يـتـضـمــن نـقل اعـتـمـاد
في ميزانيـة تسييــر مصالح رئيس احلكومة..................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 06 - 447  مـؤرّخ في 20  ذي الـقـعـدة عام 1427 اIـوافق 11  ديـسمـبـر سـنة r 2006 يـتـضـمــن نـقل اعـتـمـاد
فـي ميزانيـة تسييــر وزارة اجملاهدين...........................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 06 - 448 مـؤرّخ في 20 ذي الـقـعـدة عام 1427 اIـوافق 11 ديـسمـبـر سـنة r2006 يـتـضـمن نـقل اعـتـمـاد فـي
ميزانيـة تسييــر وزارة الــفالحـة والـتنميـة الـريفيـة......................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 06 - 449 مـؤرّخ في 20 ذي الـقـعـدة عام 1427 اIـوافق 11 ديـسمـبـر سـنة r2006يـتـضـمن نـقــل اعـتـمـاد في
ميزانية تسييـر وزارة اIؤسسات الصغيرة واIتوسطة والصناعة التقليدية.......................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 06 - 450 مؤرّخ في 20  ذي القـعدة عام 1427 اIوافق 11 ديـسمـبر سـنة r2006 يـتضـمـن نقـل اعـتمـاد في
...........................................................................................XهنيIميزانية تسييـر وزارة التكوين والتعليم ا

مرسوم تنفيذي رقرقم 06 - 451 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 اIوافق 11 ديسمبر سنة r2006 يتضمــن نقل اعتمـاد في
ميزانيـة تسييــر وزارة السكن والعمران.......................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 06 - 452 مـؤرّخ في 20 ذي الـقـعـدة عام 1427 اIـوافق 11 ديـسمـبـر سـنة r2006يـتـضـمــن نـقل اعـتـمـاد في
ميزانيـة تسييــر وزارة العمل والضمان االجتماعي........................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 06 - 453 مـؤرّخ في 20 ذي الـقـعـدة عـام 1427 اIـوافق 11 ديـسـمــبـر سـنـة r2006يـتـضـمن نـقل اعـتـمـاد في
ميزانية تسييـر وزارة الصيـد البحـري واIـوارد الصيديـة...............................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 06 - 454 مـؤرّخ في 20 ذي الـقـعـدة عام 1427 اIـوافق 11 ديـسمـبـر سـنة r 2006 يـتـعـلق بالـبـطـاقة اIـهـنـية
اIسلمة لألجانب الذين �ارسون نشاطا جتاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني.......................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 06 - 455 مـؤرّخ في 20 ذي الــقـعــدة عـام 1427 اIـوافق 11 ديـسـمــبـر سـنـة r2006 يـحــدد كـيــفـيـات تــسـهـيل
وصول األشخاص اIعوقX إلى احمليط اIادي واالجتماعي واالقتصادي والثقـــافــي.................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  ذي القعدة عام 1427 اIوافـق 26  نوفمـبر سنـة r2006 يتضمّن إنـهاء مهامّ مديـر إدارة الـوسائل
باجملمـع اجلـزائري للغـة العـربيـّة....................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  ذي القعدة عام 1427 اIوافـق 26  نوفمبر سنـة r2006 يتضمّن إنهاء مهامّ اIدير العامّ للمؤسسة
العمومية لإلذاعة اIسموعــة..........................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 5  ذي الــقـعــدة عـام 1427 اIـوافـق 26  نــوفـمــبـر ســنــة r2006 يـتـضــمّن تـعــيـX األمـX الــعـامّ لـوزارة
االتصال.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  ذي الـقـعـدة عام 1427 اIـوافـق 26  نـوفمـبـر سـنـة r2006 يـتـضـمّن تعـيـX اIـديـر الـعامّ لـلـمـؤسـسة
العمومية لإلذاعة اIسموعة...........................................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

وزارة العالقات مع البرAانوزارة العالقات مع البرAان

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عـام 1427 اIـوافق 26 نـوفــمــبــر ســنـة r2006  يــتـضــمّن إحــداث نــشـرة رســمــيـة
لوزارة العالقات مع البرIان.........................................................................................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قـرار مـؤرخ في أول ذي الــقـعـدة عـام 1427 اIـوافق 22  نـوفـمــبـر سـنـة r2006 يـتـضـمن إنـهـاء مــهـام األمـX الـعـام لـلـجـنـة تـنـظـيم
األلعاب اإلفريقية التاسعة باجلزائر...............................................................................................................

قـرار مؤرخ في أول ذي الـقعـدة عام 1427 اIوافق 22  نـوفمـبر سـنة r2006 يـتضمن تـعيX األمـX العام لـلجنـة تنظـيم األلعاب
اإلفريقية التاسعة باجلزائر...........................................................................................................................

وزارة الصيد البحري واAوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واAوارد الصيدية

قـرار مؤرخ في 11  رجب عـام 1427 اIـوافق 6 غـشـت سـنة r2006 يحـدد مـحتـوى مـلف طـلب االمتـيـاز من أجل إنـشاء مـؤسـسة
الستغالل اIوارد البيولوجية البحرية............................................................................................................
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- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-154 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيـو سـنة 1966  واIـتـضـمن قـانون

rتمّمIعدّل واIا rدنيةIاإلجراءات ا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيـو سـنة 1966  واIـتـضـمن قـانون

 rتمّمIعدّل واIا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

rتمّمIعدّل واIا rالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

rتمّمIعدّل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمIعدّل واIا rتضمن القانون التجاريIوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 81-10 اIـــــؤرخ في 9
رمـضـان عام 1401 اIـوافق 11 يـولـيـو سـنة 1981 واIـتـعلق

 rبشروط تشغيل العمال األجانب
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

rتمّمIعدّل واIا rبالتأمينات االجتماعية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

rتمّمIعدّل واIا rبالتقاعد
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-14 اIــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اIـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واIـتـعلق
rفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي XـــكــلــفـــIبـــالــتـــزامــات ا

rتمّمIعدّل واIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-15 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق
بـــاIـــنـــازعــات  فـي مـــجـــال الـــضـــمــان االجـــتـــمـــاعـيr اIـــعــدّل

rتمّمIوا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانIـوافق 7 يـولـيـو سـنـة 1984  واIعـام 1404 ا

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-03 اIــــؤرخ في 10
رجب عــام 1410 اIــوافق 6  فـــبــرايــر ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rفتشية العمل�

قــــــانانــــون رقم ون رقم 06 -  - 20   مــــؤرؤرّخ في خ في 20  ذي ال ذي الــــقــــــعــــدة عدة عــــام ام 1427
11 دي ديــــســــمــــبــــر سر ســــنـة ة r2006 يr يــــتــــضــــمن اIمن اIــــوافوافــــقـة اIاIـوافق وافق 
عــــــــــــــــــلى األملى األمــــــــــــــــــر رقم ر رقم 06 - -09 اI اIــــــــــــــــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 19 ج جــــــــــــــــمــــــــــــــــادىادى
15 ي يــــولولـيــــو سـو ســـــنـة ة 2006 الالــــثـانانــــيــــة عة عـام ام 1427 الـالــمـمــوافـق وافـق 
الـالــذي يذي يــــعـدّل ويل ويــــتـمّم األمم األمـر رقم ر رقم 05 - -06 اI اIـؤرخ في ؤرخ في 18
رجــرجـــب عـب عـــــــام ام 1426 الـ الـــــــــمــــــــوافـق وافـق 23 غ غــــــــشـت سشـت ســــــــنــــــــة ة 2005

واIتعلق �كافحة التهريب.واIتعلق �كافحة التهريب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورr ال ســـيـــمـــا اIــواد 122 و 124

rو126 منه
- وبعـد االطالع عـلى األمر رقم 06-09 اIؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اIـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
الـذي يــعـدّل ويــتـمّم األمـر رقم 05-06 اIـؤرخ في 18 رجب
عام 1426 اIوافق 23  غـشت سنة 2005 واIـتعـلق �ـكافـحة

rالتهريب
rانIو بعد موافقة البر  -

يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه : 

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  يــوافق عـلى األمـر رقم 06-09 اIـؤرخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427 اIـوافق 15 يـولـيـو سـنـة
2006 الــذي يــعــدّل ويــتـمّـم األمـر رقم 05-06 اIـؤرخ في 18

رجـب عـــام 1426 اIــــوافق 23 غـــشت ســـنـــة 2005 واIـــتـــعـــلق
�كافحة التهريب.

اIادة اIادة  2 :   :  يـنشر هـذا القانـون في اجلريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20  ذي الـقـعـدة عـام 1427 اIـوافق
11 ديسمبر سنة 2006.

عبدالعزيز بوتفليقةعبدالعزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــانــــون قــانــــون رقم رقم 06 -  - 21 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20   ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1427
اIوافق اIوافق 11 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r r2006 يـتعـلـــق بالـتدابـيـريـتعـلـــق بالـتدابـيـر

التشجيعيـة لدعــم وترقيــة التشغيـل.التشجيعيـة لدعــم وترقيــة التشغيـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بـــــنـــــاء عـــلى الــــدســـتـــورr الســــيّـــمـــا اIـــواد 55 و119

rو122 - 18  و126 منه

قوانـــ%قوانـــ%
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اIــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

rتمّمIا rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اIــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

rتمّمIا rبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اIــــؤرخ في 26
رمـضان عام 1410 اIـوافق 21  أبـريل سـنة 1990 واIـتـعلق

rتمّمIعدّل واIا rبعالقات العمل
- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 94-09 اIؤرخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اIــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1994
واIـتضـمن احلـفاظ عـلى الشـغل وحـمايـة األجراء الـذين قد

rيفقدون عملهم بصفة ال إرادية
- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 94-11 اIؤرخ
في 15 ذي احلــجــة عــام 1414  اIــوافق 26 مــايــو ســنــة 1994
الذي يحدث التأمX عن البطالة لفائدة األجراء الذين قد
يفقدون عملـهم بصفة ال إرادية ألسباب اقتصاديةr اIعدّل

rتمّمIوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 01-16 اIـــــؤرخ في 4
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1422 اIــــــوافق 21 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2001
واIـتضـمن اIوافـقة عـلى األمر رقم 01-03 اIؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتعلق بتطوير االستثمارIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اIــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اIــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واIــــتــــعــــلق

rوترقيتهم XعوقIبحماية األشخاص ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-19 اIـؤرخ في 13 ذي
القعدة عام 1425 اIوافق 25  ديسـمبر سنة 2004 واIتعلق

rبتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتمّمIعدّل واIا rتعلق باحملروقاتIوا
rانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
الهدف ومجال التطبيقالهدف ومجال التطبيق

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـهدف هـذا القـانـون إلى وضع تدابـير
تــشـجـيــعـيــة لـدعم وتـرقــيـة الـتــشـغــيل عن طـريق تــخـفـيف
األعـباء االجـتمـاعـية لـفائـدة اIـستـخدمـrX وحتـديد طـبيـعة

ومختلف أشكال اIساعدة.

اIــــــادة اIــــــادة 2 : : تـــــــطـــــــبـق أحـــــــكـــــــام هـــــــذا الـــــــقــــــــانـــــــون عـــــــلى
اIـسـتـخـدمـX في الـقـطـاع االقـتـصـادي. و�ـكن تـمـديـد هـذه
األحــــكــــام عن طــــريق الــــتــــنــــظـــيـمr إلى اIــــســــتــــخـــدمــــX في
قـطــاعــات أخــــرى بـاســتـثــنـــاء اIــسـتـخــدمـيـــن الـعـامــلـيــن
فــي نشاطــات التنقيـب واإلنتاج في ميدان احملروقات.

اIـادة اIـادة 3 : : ال تـطـبق االمتـيـازات اIنـصـوص علـيـها في
هـذا الــقـانـون في حــالـة تـشــغـيل أجـانب اليــقـيـمــون بـصـفـة
فــعــلـــيــة واعــتـــيــاديــة ودائــمـــة �ــفــهـــوم الــتــشـــريع الــســاري

اIفعول.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام عامةأحكام عامة

4 : : يــســتــفــيــد من تــخــفــيض في حــصــة صــاحب اIـادة اIـادة 
العـمل بعـنوان االشـتراك في الـضمـان االجتـماعي عن كل
طـالب عمل يتم تشـغيلهr كل مـستخدم �ـفهوم اIادة 2 من
هــــذا الـــــقــــانـــــونr مــــســـــتــــوف الشـــــتــــراكـــــاته فـي الــــضـــــمــــان
االجتماعيr يشغل Iدة تساوي اثني عشر (12) شهرا على

األقلr طالبي عمل.

يــســتـــفــيــد اIــســتـــخــدم من هــذا الــتـــخــفــيض مــادامت
عالقــة الـــعــمل قــائـــمــة وفي حــدود ثالث (3) ســنــوات كــحــد

أقصى.

اIــــادة اIــــادة 5 : : يـــــجب عــــلـى طــــالــــبي الــــعـــــمل أن يــــكــــونــــوا
مـسجلـX بانـتظام لـدى وكاالت الـتنـصيب وفقـا للـتشريع

الساري اIفعول.

اIادة اIادة 6 : : �نح تـخفـيض أهم للـمستـخدم الـذي يشغل
.Xطالبي عمل مبتدئ

اIادة اIادة 7 : : كل تشغيل يـعقب تقليصا غير قانوني في
عــــــدد الـــــعــــــمـــــال ال يـــــخــــــول احلق فـي أي من االمــــــتـــــيـــــازات

اIنصوص عليهــا في هذا القانون.

اIــادة اIــادة 8 :  : فـي حــالــة انـــتــهـــاء عالقــة الـــعــمل قـــبل اIــدة
الـدنـيـا احملـددة في اIادة 4 من هـذا الـقـانـونr يتـم اسـترداد
االمـتيـازات احملصّل عـليـهـا إال إذا كان انـتهـاء عالقة الـعمل

بسبب قوة قاهرة أو بسبب  يعود إلى العامل نفسه.

اIادة اIادة 9 : : في حـالة انتـهاء عالقة الـعمل بسـبب  يعود
إلى الـعـامل نـفـسهr ويـتم اسـتـخالفه بـعـامل آخـرr يـحـتـفظ
اIـسـتخـدم باالمـتـيازات اIـمـنوحـة إلى غايـة انـقضـاء اIدة

اIنصوص عليها في اIادة 4 من هذا القانون.

اIـادة اIـادة 10 : : كــل اســتـخــالف لــعـامــل يــتــم تـســريـحــه
تــعــســفـيــا حــســب الــتــشــريــع الــســــاري اIــفــعــــول أو بــعـد
rـنـصـوص علـيـهاIاســـتــنــفـــاذ احلـــق فـي الـتـخــفـيـضات ا
ال يــــخـــــول احلق فـي االســــتـــــفــــادة مـن أيّ من االمـــــتــــيــــازات

اIنصوص عليها في هذا القانون.
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اIادة اIادة 11 : : زيـادة على التخـفيضـات اIنصوص عـليها
في اIـادتX 4 و6 من هــذا الـقـانـونr �ـكن اIـسـتـخـدم الـذي
يـشــغل عــامال �ــوجب عــقـد غــيــر مــحـدد اIــدة أن يــسـتــفــيـد

خالل مدة ثالث (3) سنوات من إعانة شهرية للتشغيل.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

12 :  : يـــعـــفـى من دفع مــــســـتـــحــــقـــات االشـــتـــراك اIــادة اIــادة 
اإلجـمالي كل مسـتخـدم يبـادر بنشـاطات تـكوينـية لـفائدة

عماله أو حتسX مستواهم.

يـتــولى الـصــنـدوق الــوطـني لــلـتــأمـX عــلى الـبــطـالـة
دفع مــسـتــحـقــات االشـتــراك اإلجـمــالي عــوضـا عــنه لـفــتـرة

�كن أن تمتد إلى ثالثة (3) أشهر كحد أقصى.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام خاصةأحكام خاصة

اIــادة اIــادة 13 : : خالفــا  لــلـــمــدة الــدنــيــا احملــددة في اIــادة 4
من هــذا الــقــانــونr يـخــول احلق في الــتــخــفــيض في حــصـة
rصاحب العمل بعنوان االشتراك في الضمان االجتماعي
rXـبتدئIكل تشـغيل يتم  لـفائدة طالـبي العمل �ـا فيهم ا
اIـسجلX بانـتظام لدى وكاالت الـتنصيب وفقـا للتشريع
الـسـاري اIــفـعــولI rـدة تـســاوي سـتـة (6) أشــهـر عـلى األقل
في قــطـاعــات الـسـيــاحـة والـصــنـاعــة الـتـقــلـيــديـة والـثــقـافـة
والـفالحـة وفي ورشـات الـبـنـاء واألشـغـال الـعـمـوميـة وفي

شركات اخلدمات.

�ـكن تــمــديــد أحـكــام هــذه اIـادة إلـى قـطــاعــات أخـرى
عن طريق التنظيم.

14 : : �ــــــنـح احلـق في تــــــخـــــــفــــــيض أهـم حلــــــصــــــة اIـــــادة اIـــــادة 
اIستخدم بـعنوان االشتراك في الضّمان االجتماعيr في
حــدود ثالث (3) ســـنـــوات كـــحـــد أقـــصىr كل تـــشـــغـــيـل Iــدة
تـسـاوي 12 شـهــرا عـلى األقل في مـنــاطق الـهـضــاب الـعـلـيـا

ومناطق اجلنوب.

15 : : كــل مــســتــخــدم يــشــغّــل تــســعـة (9) عــمـــال اIـادة اIـادة 
فـأكــثـر ويـضـاعـف الــعــدد األصـلـي لــعـمـالـهr يـسـتـفـيــد من
تــخـفــيـض إضـافـي فـي اشـتــراك الـضـمــان االجـتــمـاعي في
حـصـة صــاحب الــعـمل بــعـنـوان عــمـاله األصــلـيــX الـذين لم
يـسـتفـد في حـقـهم من أي امـتـياز مـنـصـوص عـلـيه في هذا

القانون.

اIادة اIادة 16 : : �نح التخـفيض اIنصوص عليه في اIادة
15 أعاله Iـــــدة ســـــنـــــة واحـــــدة ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريخ تـــــأكـــــيـــــد

مـــــضــــاعــــفــــة عـــــدد الــــعــــمـــــال من قــــبـل صــــنـــــدوق الــــضــــمــــان
االجــتــمــاعي اIــكــلف بــتــحــصــيل االشــتــراكــات اIــســتــحــقــة

بعنوان العمال األجراء.
حتــدد كــيــفــيــات تــطــبـيـق اIــادتـX 15 و16 عن طــريق

التنظيم.
الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اIــــادة اIــــادة 17 : : يــــتـــعــــX عـــلـى كل مــــســـتــــخـــدم يــــرغب في
االســـتــفـــادة من االمـــتــيـــازات اIـــنــصـــوص عـــلــيـــهـــا في هــذا
الـــقـــانــون أن يـــقـــدم طـــلـــبـــا كـــتــابـــيـــا إلى هـــيـــئـــة الـــضـــمــان
االجتـمـاعي اIعـنيـةr عـند قـيامه بـإجـراءات االنتـساب إلى

.XشغلIالضمان االجتماعي للعمال ا

اIـادة اIـادة 18 : : يــجب عـلى الــهـيـئــة اIـنــصـوص عـلــيـهـا في
اIــــادة 17 أعالهr أن تـــــفــــصل في طــــلـب االمــــتــــيــــازات خالل

خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

اIادة اIادة 19 : : في حالة عـدم الرد على الـطلب في اآلجال
احملـددة أو االعتراض علـى قرار هيئـة الضمـان االجتماعي
اIـعـنـيةr �ـكن اIـسـتـخدم أن يـخـطـر جلـنة الـطـعن اخملـتـصة
إقـــلــيــمـــيــا خـالل أجل ثــمـــانــيــة (8) أيــام ابــتـــداء من تــاريخ

تبليغ القرار.

20 : : تـــنــــشـــأ جلـــنــــة تـــكـــلـف بـــدراســـة الــــطّـــعـــون اIــادة اIــادة 
اIنصوص عليها في اIادة 19 أعاله.

حتدد تـشـكيـلـة وكيـفـيات تـنـظـيم وسيـر هـذه اللـجـنة
عن طريق التنظيم.

اIادة اIادة 21 :  : يحدد مستـوى التخفيض اIـنصوص عليه
في اIــــــواد 4 و6 و13 و14 و15 وكـــــــذا مــــــســـــــتــــــوى اإلعـــــــانــــــة

اIنصوص عليها في اIادة 11 أعالهr عن طريق التنظيم.

اIـادة اIـادة 22 : : يـتحـمل الـصنـدوق الـوطني لـلـتأمـX على
الـبطالة الـفارق الناجم عن الـتخفيـضات في االشتراكات
وكـــذا أعـــبــاء اإلعـــانـــة لــلـــتـــشــغـــيل اIـــمـــنــوحـــة �ـــوجب هــذا

القانون.

اIـادة اIـادة 23 : : تـتـكـفل مـيـزانـيـة الـدولـة سـنـويـا بـتـغـطـية
األعــبـــاء اIــتـــرتــبـــة عــلى تـــطــبـــيق هــذا الـــقــانـــون إذا كــانت
اIوارد اIـاليـة السـنويـة للـصنـدوق الوطـني للـتأمـX على

البطالة غير كافية.

24 : : كل مــــســـتـــخـــدم قــــام بـــتـــقـــلــــيص في عـــــدد اIــادة اIــادة 
عـمـالــه خــالل الــســـتـة (6) أشـهــــر الـتــي تــسـبــق تـاريــخ
نشــر هـذا القـانون في اجلريـدة الرسـميةr ال يـستـفيد من
الـتخـفـيضـات وال من اإلعـانـة اIالـيـة اIنـصـوص علـيـها في

هذا القانون.
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اIـادة اIـادة 25 :  : يـجب عـلى اIـسـتخـدمـX إخـطـار مفـتـشـية
الـــعــمل اخملــتــصــة إقــلــيــمــيــا وهــيــئــة الــضــمــان االجــتــمــاعي
ووكالـة الـتنـصـيب اIعـنـيةr واIـديـرية الـوالئيـة لـلتـشـغيل
بكل حـالة إنهاء لـعالقة العـمل بسبب انـتهاء مـدة العقد أو
لسبب مبرر وفق األحكام القانونية السارية اIفعول في

مجال إنهاء عالقة العمل.

اIـادة اIـادة 26 : : ال �ـكن اجلـمع بـX االمـتـيـازات اIـمـنـوحة
�ـوجـب هــذا الـقــانــون واالمــتــيــازات األخــرى فــي مــجـــال
االشتـــراك في الـضمـان االجـتمـاعي اIـنصـوص عـليـها في

التشريع الساري اIفعول.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الرقابة والعقوباتالرقابة والعقوبات

اIادة اIادة 27 :  : تـتم معايـنة اخملالفـات ألحكام هـذا القانون
من قــبل مــفـتــشي الـعــمل ومــراقـبي الــضـمــان االجـتــمـاعي

وفقا للتشريع الساري اIفعول.

يبـلغ مـفـتـشو الـعـمل ومـراقـبـو الضـمـان االجـتـماعي
هيئات الضمان االجتماعي بذلك كتابيا.

اIــــادة  اIــــادة  28 :  : يــــعـــاقـب بـــاحلــــبس مـن شـــهــــرين (2)  إلى
r(2) وبــــغــــرامـــة من 100.000 دج  إلى 200.000 دج Xســنــتــ
عن كل تـصـريح كـاذب قصـد االسـتفـادة بـغـير وجه حق من

االمتيازات اIنصوص عليها في هذا القانون.

29 : : دون اإلخالل بـــــأحـــــكـــــام اIــــادة 28 من هـــــذا اIــــادة اIــــادة 
الــقــانـون يــلــزم كل مـســتــخـدم اســتـفــاد بــغـيــر وجه حق من
االمـتـيـازات اIــمـنـوحـة بـعــنـوان أحـكـام هــذا الـقـانـونr بـرد
كـــافــة اIــبـــالغ الـــتي حتــصـل عــلـــيــهــا  إلـى هــيـــئــة الـــضــمــان

االجتماعي اIعنية.

اIـادة اIـادة 30 :  :  يـتـم حتـصــيل الـغــرامـات اIــقـررة في حق
اIسـتخدمX اخملـالفX ألحـكام هذا القـانونr وفقـا لتشريع

الضمان االجتماعي الساري اIفعول.

اIادة اIادة 31 : : يـنشر هـذا القانـون في اجلريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20  ذي الـقـعـدة عـام 1427 اIـوافق
11 ديسمبر سنة 2006.

عبدالعزيز بوتفليقةعبدالعزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقم رسوم رئاسي رقم 06 -  - 445  م  مـؤرؤرّخ في خ في 20  ذي الق  ذي القـعـدة عام دة عام 1427 اI اIـوافق وافق 11  ديديـسـمبمبـر سر سـنة نة r 2006 يت r يتـضمن مضمن مـنح وسامنح وسام

برتبة " أثير " من مصف االستحقاق الوطني.برتبة " أثير " من مصف االستحقاق الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية

rادتان 77 (6 و 10) و125 ( الفقرة األولى ) منهIالسيما ا rبناء على الدستور -

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 84 - 02 اIؤرّخ في 28 ربـيع األول عام 1404 اIوافق 2 ينـاير سـنة 1984 واIتـضمن إنـشاء
rادتان 7 و8 (الفقرة 2) منهIالسيما ا rمصف االستحقاق الوطني

- و�ــقـتــضـى اIـرســوم رقم 84 - 87 اIـؤرّخ في 19 رجب عـام 1404 اIـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واIــتــضــمن تــنــظـيم
rتمّمIعدّل واIا rمجلس مصف االستحقاق الوطني وعمله

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : �نح وسام برتبة " أثير" من مصف االستحقاق الوطني للسيد زين الدين زيدان.

اIاداIادّة ة 2 :  : ينشر هذا اIرسوم في اجلريدة الرسميــة للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرّر باجلزائر في 20  ذي القعدة عام 1427 اIوافق 11 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــة 2006
اعـــــتـــــمــــاد قـــــــدره ســــبـــــعــــــة وثالثـــــــون مــــلــــيـــــــون ديــــنــــــار
(37.000.000 دج) مــقـــيّـــد في مــيـــزانـــيـــة تـــســـيــيـــر مـــصــالح
رئـــيـس احلـــكـــومـــة وفـي األبـــواب اIـــبـــيــــنـــة في اجلـــدول "أ"

اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 2 : :  يــخــصص Iـيـزانـيـــة ســنـة 2006 اعــتــمـاد
قـــدره سبعــة وثالثــون مليــون دينـــار (37.000.000 دج)
يقـيّــد فـي ميزانيـة تسيير مصالح رئيس احلكومة وفي

األبواب اIبينة في اجلدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIاداIادّة 3 : : ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطية الشّعبيّة. 

حـرّر بـاجلـزائـر في 20  ذي الـقـعـدة عـام 1427 اIـوافق
11 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مـرسرسـوم توم تـنـفيفيـذي ذي رقم رقم 06 -  - 446  م  مـؤرؤرّخ في خ في 20  ذي ال  ذي الـقـعدةعدة
عام عام 1427 اIوافق  اIوافق 11    ديسديسـمبر سنة مبر سنة r  r 2006 يـتضمــنتضمــن
نـقل اعقل اعــــتـمـاد في ماد في مــــيـزانزانـيـيــة تة تــــسـيـيــيـــر مر مــــصـالح رئالح رئـيسيس

احلكومة.احلكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة
r اليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 4-85
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا
- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقـم 06-308 اIؤرّخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
واIتضـمن توزيع االعـتمـادات اخملصـصة لـرئيس احلـكومة
من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اIـالـيـة الـتـكمـيـلي

r2006 لسنة

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتمادات اIلغـاة (دج)االعتمادات اIلغـاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

08-34

92-34

مصالح رئيس احلكومةمصالح رئيس احلكومة

الفرع األولالفرع األول
رئيس احلكومةرئيس احلكومة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

رئـيس احلكـومة - نـفقـات تسـييـر اIـصالح اIـشتـركة إلقـامة الـدولة بـنادي
الصنوبر ..................................................................................
رئيس احلكومة - اإليجار ...............................................................

مجموع القسم الرابع

4.500.000

5.000.000

9.500.000



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 80 20 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1427 هـ هـ
11 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2006 م م

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

االعتمادات اIلغـاة (دج)االعتمادات اIلغـاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02-37

06-37

11-37

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

رئيس احلكومة - تنظيم اIؤتمرات واIلتقيات ..................................
جلنة متابعة جلسات اجلالية اجلزائرية اIقيمة باخلارج .......................
رئيس احلكومة - النفقات اIتعلقة بتسيير جلنة احلكم الراشد .............
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اIلغــاةمجموع االعتمادات اIلغــاة

10.000.000

5.500.000

12.000.000

27.500.000

37.000.000

37.000.000

37.000.000

37.000.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

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

01-34

07-34

01-35

مصالح رئيس احلكومةمصالح رئيس احلكومة
الفرع األولالفرع األول

رئيس احلكومةرئيس احلكومة
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح
رئيس احلكومة - تسديد النفقات.....................................................
رئــيس احلـكـومـــة - نـفـقـات أشـغـــــال اخلـبــــراء الــوطـنـيـX و/ أو األجـانب
وإقامتهم ..................................................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

رئيس احلكومة - صيانة اIباني ......................................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة

31.000.000

5.000.000

36.000.000

1.000.000

1.000.000

37.000.000

37.000.000

37.000.000

37.000.000



20 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1427 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1080
11 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2006 م م

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــة 2006
اعـــتــــمـــاد قـــدره خـــمـــســة  مـاليـــX ومــائـــة وخـــمــســـون ألف
ديـنار (5.150.000 دج) مقـيّد في مـيزانـيـة تـسيـير  وزارة
اجملـــاهـــدين وفي الـــبـــاب رقم 37- 04 " اإلدارة اIـــركـــزيــة -

األيام التذكارية والتاريخية حلرب التحرير الوطني".

اIـاداIـادّة ة 2 :  :  يـــخــصص Iــيـزانــيـة ســـنـة 2006 اعـــتــمــاد
قــــدره خــــمــــســــة  ماليــــX ومــــائـــة وخــــمــــســــون ألف ديــــنـــار
(5.150.000 دج)  يـــقــــيّـــــد فـي مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر وزارة
اجملاهـدين وفي البـابX اIـبيـنX  في اجلـدول اIلحـق بهذا

اIرسوم.

اIـاداIـادّة 3 : : يـكــلّف وزيـر اIـالــيـة ووزيــر اجملـاهـدينr كلّ
فــيـــمــا يــخـــصّهr بــتـــنــفــيـــذ هــذا اIـــرســوم الــذي يـــنــشـــر في
اجلريـدة الـرّسمـيّــة للـجـمـهوريّــة اجلـزائريّــة الـدّ�قـراطـية

الشّعبيّة. 

حـرّر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق
11 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مـرسرسـوم توم تـنـفيفيـذي ذي رقم رقم 06 -  - 447  م  مـؤرؤرّخ في خ في 20  ذي ال  ذي الـقـعدةعدة
عام عام 1427 اIوافق  اIوافق 11    ديسديسـمبر سنة مبر سنة r  r 2006 يـتضمــنتضمــن
نــــــــــقـل اعل اعــــــــــتــــــــــمـمـــــــــــاد فـي ماد فـي مــــــــــيــــــــــزانزانــــــــــيـيـــــــــــة تة تــــــــــســــــــــيــــــــــيــيــــــــــــر وزارةر وزارة

اجملاهدين.اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اIـــادّتــان 85- 4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005

r2006 الية  لسنةIتضمن قانون اIوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقـم 06-34 اIـؤرّخ
في 25 ذي احلــجـة عـام 1426 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة 2006
واIتـضمن تـوزيع االعتمـادات اخملصـصة لوزيـر اجملاهدين
r2006 الية لسنةIمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

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

04-34

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة .................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

1.650.000

1.650.000

1.650.000

1.650.000
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11 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2006 م م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

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

14-34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وrسائل اIصالحوrسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اIلحقة........................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

5.150.000

5.150.000

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفـيــــذي ذي رقمرقم 06 -  - 448 م مـؤرؤرّخ في خ في 20 ذي ال ذي الــــقــــعـدةدة
عـام ام 1427  اIاIـوافق وافق 11 دي ديــــسـمـبــــر سر سـنـة ة r2006 يr يــــتـضـمنمن
نقل اعنقل اعـتمـتمــاد فـي مياد فـي ميـزانيـزانيــة تسة تسـييــر وزارة الــييــر وزارة الـــفالحـةفالحـة

والـتنميـة الـريفيـة.والـتنميـة الـريفيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اIـــادّتــان 85- 4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005

r2006 الية  لسنةIتضمن قانون اIوا
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقـم 06-38 اIـؤرّخ
في 25 ذي احلــجـة عـام 1426 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة 2006
واIـتـضـمن تــوزيع االعـتـمـادات اخملـصــصـة لـوزيـر الـفالحـة
والتـنمـية الـريفيـة من ميـزانيـة التـسيـير �ـوجب قانون

r2006 الية لسنةIا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــة 2006
اعتـماد قــدره ثالثـون مليونا ومائـتان وتسعة عشر ألف
دينار (30.219.000 دج) مـقيّد في مـيزانـيـة تسـيير وزارة
الــفالحــة والــتــنـــمــيــة الــريــفــيــة وفـي األبــواب اIــبــيــنــة في

اجلدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 2 : :  يــخــصص Iـيـزانـيـــة ســنـة 2006 اعــتــمـاد
قــــدره ثالثون مـليـونا ومـائتـان وتسـعة عـشر ألف ديـنار
(30.219.000 دج) يـــقـــيّـــــد فـي مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيــر وزارة
الــفالحــة والــتــنـــمــيــة الــريــفــيــة وفـي األبــواب اIــبــيــنــة في

اجلدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــاداIــــادّة 3 : : يـــــكـــــلّف وزيـــــر اIـــــالــــيـــــة ووزيـــــر الــــفـالحــــة
والتنمية الريـفيةr كلّ فيما يخصّهr بتنفيذ هذا اIرسوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلــــريـــدة الــــرّســـمــــيّـــــة لـــلــــجــــمـــهــــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطية الشّعبيّة. 

حـرّر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق
11 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
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01 - 31

03 - 31

01 - 33

03- 33

01 - 36

03 - 36

33 - 36

34 - 36

51 - 36

71 - 36

93 - 36

94 - 36

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اIركزية - األجور الرئيسية .................................................

اإلدارة اIركزية - اIوظفون اIناوبون واIياومون - األجور ولواحقها....

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - اIنح العائلية ......................................................

اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي ..............................................

مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Iراكز التكوين في الغابات .................................................

إعانات حملميات الصيد - مراكز طيور الصيد واحلظائر الوطنية ........
إعانات للمعاهد التكنولوجية اIتوسطة الفالحية ..............................
إعانات Iراكز التكوين واإلرشاد الفالحي .........................................
إعانات للمعاهد التقنية لإلنتاج النباتي ..........................................
إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب ........................................
إعانة للمعهد الوطني لألراضي والسقي وصرف اIياه ........................
إعانة حملافظة تنمية الفالحة في اIناطق الصحراوية .........................

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

2.000.000

1.500.000

3.500.000

900.000

1.500.000

2.400.000

305.000

805.000

1.407.000

1.001.000

3.000.000

5.000.000

2.969.000

3.732.000

18.219.000

24.119.000

24.119.000

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتمادات اIلغاة (دج)االعتمادات اIلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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11 - 33

03 - 37

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الثالثالقسم الثالث

اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - اIنح العائلية ............................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني

اIديرية العامة للغاباتاIديرية العامة للغابات

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم السابعالقسم السابع

اIوظفون - النفقات اخملتلفةاIوظفون - النفقات اخملتلفة

اIديرية العامة للغابات - مكافحة احلرائق - اIراقبة .........................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اIلغاةمجموع االعتمادات اIلغاة

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

29.619.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

30.219.000

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

االعتمادات اIلغاة (دج)االعتمادات اIلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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01 - 32

14 - 34

02 - 31

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الثانيالقسم الثاني

اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

اإلدارة اIركزية - ريوع حوادث العمل .............................................
مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اIلحقة .......................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اIديرية العامة للغاباتاIديرية العامة للغابات
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIديرية العامة للغابات - التعويضات واIنح اخملتلفة .........................
مجموع القسم األول

40.000

40.000

40.000

40.000

18.219.000

18.219.000

18.219.000

18.219.000

18.259.000

300.000

300.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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01 - 37

12 - 31

11 - 33

القسم السابعالقسم السابع
اIوظفون - النفقات اخملتلفةاIوظفون - النفقات اخملتلفة

اIديرية العامة للغابات - اIؤتمرات واIلتقيات................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIصالح الالمركزية للغابات - التعويضات واIنح اخملتلفة ..................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية للغابات - اIنح العائلية .....................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصةجموع االعتمادات اخملصصة

600.000

600.000

900.000

900.000

6.660.000

6.660.000

4.400.000

4.400.000

11.060.000

11.060.000

11.960.000

30.219.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

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

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفـيــــذي رقمذي رقم 06 -  - 449 م مـؤرؤرّخ في خ في 20 ذي ال ذي الــــقــــعـدةدة
1427  اIاIـوافق وافق 11 دي ديــــســــمــــبــــر سر ســــنـة ة r2006يrيــــتــــضـمنمن عـام ام 
نقــل اعتمـاد في ميزانية تسييـر وزارة اIؤسساتنقــل اعتمـاد في ميزانية تسييـر وزارة اIؤسسات

الصغيرة واIتوسطة والصناعة التقليدية.الصغيرة واIتوسطة والصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة

r اليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اIـــادّتــان 85- 4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا
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- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقـم 06-316 اIؤرّخ
في 17 شعـبـان عام 1427 اIـوافق 10  سـبـتمـبـر سـنة 2006
واIـــــتـــــضـــــمـن تـــــوزيع االعــــــتـــــمـــــادات اخملـــــصـــــصـــــة لـــــوزيـــــر
اIـؤسـسـات الـصـغـيـرة واIـتـوسـطـة والـصـنـاعـة الـتـقـلـيـدية
من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اIـالـيـة الـتـكمـيـلي

r2006 لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــة 2006
اعــتـــمــاد قــــدره مـلــيــونــا ديــنـار (2.000.000 دج) مــقــيّـد في
مـيزانيـة تسـيير وزارة اIؤسـسات الصغيـرة واIتوسطة
والــصـنــاعـة الــتــقـلــيـديــة وفي الــبـاب رقم 31-11 "اIـصـالح

اIركزية التابعة للدولة - األجور الرئيسية".

اIـاداIـادّة ة 2 : :  يــخــصص Iـيـزانـيـــة ســنـة 2006 اعــتــمـاد
قـــدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقـيّــد فـي ميزانيـة
تـــســــيـــيــــــر وزارة اIـــؤســــســـات الــــصـــغــــيـــرة واIــــتـــوســــطـــة
والـصــنـاعـة الــتـقـلــيـديـة وفــي الـبـاب رقم 31-13 "اIـصـالح
الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة - اIـــوظـــفـــون اIـــنـــاوبــون

واIياومون - األجور ولواحقها".

اIــاداIــادّة 3 : : يــكـــلّف وزيـــر اIـــالـــيــة ووزيـــر اIـــؤســـســات
الــصـغـيــرة واIـتــوسـطـة والــصـنـاعــة الـتــقـلـيــديـةr كلّ فــيـمـا
يــخـصّهr بــتــنـفــيــذ هـذا اIــرســوم الـذي يــنـشــر في اجلــريـدة
الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطية الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق
11 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقممـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 06 -  - 450 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عام عام 1427 اIوافق  اIوافق 11 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة r  2006 يـتضمـنr يـتضمـن
نـقـل اعـتـمـاد في مـيـزانـيـة تـسيـيــر وزارة الـتـكويننـقـل اعـتـمـاد في مـيـزانـيـة تـسيـيــر وزارة الـتـكوين

.XهنيIوالتعليم ا.XهنيIوالتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة

r اليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 4-85
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005

r2006 الية  لسنةIتضمن قانون اIوا

- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقـم 06-47 اIـؤرّخ
في 25 ذي احلــجـة عـام 1426 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة 2006
واIـتـضـمن توزيع االعـتـمـادات اخملصـصـة لـوزير الـتـكوين
والـتعـليم اIـهـنيـX من مـيزانـية الـتـسيـيـر �وجب قـانون

r2006 الية لسنةIا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــة 2006
اعـتــمـاد قـــدره واحـد وثالثـون مـلـيـونـا وثالثـمـائـة واثـنـان
وأربعـون ألف دينار (31.342.000 دج) مقيّـد في ميزانيـة
تـسيير وزارة الـتكوين والتـعليم اIهـنيrX الفرع األول -
فرع وحيــد - الفرع اجلـزئي األول وفي الباب رقم 02-36

"إعانات Iعاهد التكوين اIهني".

اIـاداIـادّة ة 2 : :  يــخــصص Iـيـزانـيـــة ســنـة 2006 اعــتــمـاد
قـــدره واحد وثالثون مـليونا وثالثمائة واثنان وأربعون
ألـف ديــــنــــــار (31.342.000 دج)  يــــقــــيّــــــد فــي مــــيــــزانــــيــــة
تــســـيـــيـــــر وزارة الــتـــكـــوين والـــتـــعــلـــيــم اIـــهـــنــيـــrX وفـي

األبــواب اIبينــة في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــاداIــــادّة 3 : : يــــكــــلّـف وزيـــر اIــــالــــيــــة ووزيــــر الـــتــــكــــوين
والـتعليم اIهـنيrX كلّ فيمـا يخصّهr بتنـفيذ هذا اIرسوم
الــــذي يــــنــــشـــر فـي اجلــــريـــدة الــــرّســــمــــيّـــــة لـــلــــجــــمــــهــــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطية الشّعبيّة. 

حـرّر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق
11 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
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03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

01 - 35

03 - 37

XهنيIوزارة التكوين والتعليم اXهنيIوزارة التكوين والتعليم ا
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح
اإلدارة اIركزية - اللوازم ..............................................................
اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة ................................................
اإلدارة اIركزية - األلبسة ..............................................................
اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات ................................................
مجموع القسم األول

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اIركزية - صيانة اIباني .....................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اIركزية - اIؤتمرات واIلتقيات ...........................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة

5.500.000

9.000.000

642.000

1.200.000

16.342.000

5.800.000

5.800.000

9.200.000

9.200.000

31.342.000

31.342.000

31.342.000

31.342.000

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

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

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اIـــادّتــان 85- 4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا

مـرسرسـوم توم تـنـفـيـذي  رذي  رقمقم 06 -  - 451   م مـؤرؤرّخ في خ في 20 ذي ال ذي الـقـعدةعدة
عام عام 1427  اIوافق اIوافق 11 دي ديـسـمبمبـر سر سـنة نة r  2006 يr يـتضمــنتضمــن
نــــقل اعقل اعـتــــمـمـــــاد في ماد في مـيــــزانزانـيـيـــــة تة تــــسـيــــيــيـــر وزارة الر وزارة الــــسـكنكن

والعمران.والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة

r اليةIبناء على تقرير  وزير ا  -
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- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقـم 06-317 اIؤرّخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
واIـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات اخملــصـصــة لـوزيـر الــسـكن
والـعـمـران من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجـب قـانـون اIـالـية

r2006 التكميلي لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــة 2006
اعــــتـــــمــــاد قـــــــدره ســــبــــعــــة مـاليــــX وخــــمـــــســــمــــائــــة وواحــــد
وخمـسون ألف ديـنار (7.551.000 دج) مـقيّـد في مـيزانـيـة
تسيير وزارة الـسكن والعمران وفي األبواب اIبينة في

اجلدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 2 : :  يــخــصص Iـيـزانـيـــة ســنـة 2006 اعــتــمـاد
قــــدره سـبـعة مـاليX وخـمـسـمـائـة وواحـد وخـمـسون ألف
دينار (7.551.000 دج) يقـيّــد فـي مـيزانيـة تسيير وزارة
الــسـكن والـعــمـران وفي األبــواب اIـبـيــنـة في اجلـدول "ب"

اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــاداIــــادّة 3 : : يــــكـــلّـــف وزيـــر اIــــالــــيـــة ووزيــــــر الــــســـكـن
والـعـمــرانr كــلّ فـيـمـــا يـخـصّــهr بـتـنـفـيـــذ هــذا اIـرســوم
الـــــذي يــــنـــشـــــر في اجلـــريـــدة الـــرّســــمـــيّــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطية الشّعبيّة. 

حـرّر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق
11 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتمادات اIلغاة (دج)االعتمادات اIلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

03-37

15-34

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم السابعالقسم السابع
نفقات مختلفةنفقات مختلفة

اإلدارة اIركزية - اIؤتمرات واIلتقيات............................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناءاIصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - األلبسة........................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

1.251.000

1.251.000

1.251.000

1.251.000
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العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - اإليجار ..............
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اIلغاةمجموع االعتمادات اIلغاة

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

7.551.000

7.551.000

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

االعتمادات اIلغاة (دج)االعتمادات اIلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

04-34

90-34

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة ................................................

اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات ................................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

3.000.000

300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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11-34

11-34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناءاIصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية التابعة للتعمير والبناء - تسديد النفقات ............
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اIصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العموميةاIصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية للسكن والتجهيزات العمومية - تسديد النفقات....
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة

1.251.000

1.251.000

1.251.000

1.251.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

7.551.000

7.551.000

اجلدول "ب" (تابع)اجلدول "ب" (تابع)

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

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفـيــــذي ذي رقمرقم 06 -  - 452 م مـؤرؤرّخ في خ في 20 ذي ال ذي الــــقــــعـدةدة
عـام ام 1427  اIاIـوافق وافق 11 دي ديـسـمـبـر سر سـنة نة r2006 يr يـتـضمــنضمــن
نــــقل اعقل اعــــتــــمـمـــــاد في ماد في مــــيــــزانزانـيـيـــــة تة تــــســــيــــيــيــــــر وزارة الر وزارة الـعــــململ

والضمان االجتماعي.والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة
r اليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اIـــادّتــان 85- 4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005

r2006 الية  لسنةIتضمن قانون اIوا

- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقـم 06-50 اIـؤرّخ
في 25 ذي احلــجـة عـام 1426 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة 2006
واIـتــضــمن تــوزيع االعـتــمــادات اخملـصــصــة لـوزيــر الــعـمل
والــضــمــان االجــتــمــاعـي من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر �ــوجب

r2006 الية لسنةIقانون ا
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يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــة 2006
اعـتــماد قــدره خـمـسـمـائـة ألف ديـنار (500.000 دج) مـقـيّد
في مـيزانيـة تـسيير  وزارة الـعمل والضمـان االجتماعي

وفي البابX اIبينX في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 2 :  :  يـــخــصص Iــيـزانــيـة ســـنـة 2006 اعـــتــمــاد
قــــدره خــمــســمـــائــة ألف ديــنــار (500.000 دج) يــقـــيّــــد فـي
ميزانيـة تسيير وزارة العمل والضمان االجتماعي وفي
الــــــــبــــــــاب رقم 34-90 " اإلدارة اIــــــــركــــــــزيــــــــة - حــــــــظــــــــيــــــــرة

السيارات".

اIـــــاداIـــــادّة 3 : : يــــــكـــــلّـف وزيـــــر اIــــــالـــــيــــــة ووزيـــــر الــــــعـــــمل
والــضــمـــان االجــتــمــاعيr كلّ فــيــمـــا يــخــصّهr بــتــنــفــيــذ هــذا
اIـرسوم الـذي ينشــر في اجلريـدة الرّسـميّــة للـجمـهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطية الشّعبيّة. 

حـرّر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق
11 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اجلدول  اIلحقاجلدول  اIلحق

االعتمادات اIلغاة (دج)االعتمادات اIلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

01 - 37

وزارة العمل والضمان االجتماعيوزارة العمل والضمان االجتماعي

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - تسديد النفقات ....................................................

مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة الالمركزية - اIؤتمرات واIلتقيات........................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اIلغـاةمجموع االعتمادات اIلغـاة

250.000

250.000

250.000

250.000

500.000

500.000

500.000

500.000



20 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1427 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2280
11 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2006 م م

واIـتـضــمن تـوزيع االعــتـمــادات اخملـصـصــة لـوزيـر الــصـيـد
البحري واIوارد الصـيدية من ميزانية التسيير �وجب

r2006 الية لسنةIقانون ا
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــة 2006
اعتــمـاد قــدره سـبـعة ماليـX ديـنار (7.000.000 دج) مـقـيّد
في مــيــزانـيـــة تــســيــيــر وزارة الـصــيــد الــبــحــري واIـوارد
الـصــيــديـة وفـي الـبــابــX اIـبــيــنـX في اجلــدول "أ" اIــلـحق

بهذا اIرسوم.
اIـاداIـادّة ة 2 : :  يــخــصص Iـيـزانـيـــة ســنـة 2006 اعــتــمـاد
قـــــدره سـبــعــة ماليــX ديــنـار (7.000.000 دج) يــقـــيّــــد فـي
مــــيـــزانـــيـــــة تـــســـيــــيـــر وزارة الـــصــــيـــد الـــبــــحـــري واIـــوارد
الـصـيـدية  وفـي البـابـX اIـبيـنـX في اجلـدول "ب" اIـلحق

بهذا اIرسوم.
اIاداIادّة 3 : : يكلّف وزير اIـالية ووزير الصـيد البحري
واIـوارد الصيديةr كلّ فـيما يخـصّهr بتنفـيذ هذا اIرسوم
الــــذي يــــنــــشـــر فـي اجلــــريـــدة الــــرّســــمــــيّـــــة لـــلــــجــــمــــهــــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطية الشّعبيّة. 
حـرّر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق

11 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفـيــــذي ذي رقمرقم 06 -  - 453 م مـؤرؤرّخ في خ في 20 ذي ال ذي الــــقــــعـدةدة
عـام ام 1427  اIاIـوافق وافق 11 دي ديــــسـمـبــــر سر سـنـة ة r2006 يr يــــتـضـمنمن
نـقـل اعل اعـتــــمــــاد في ماد في مــــيــــزانزانــــيــــة تة تــــسـيــــيـيـــــر وزارة الر وزارة الــــصــــيـيــد

البحـري واIـوارد الصيديـة.البحـري واIـوارد الصيديـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة
r اليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اIـــادّتــان 85- 4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005

r2006 الية  لسنةIتضمن قانون اIوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقـم 06-52 اIـؤرّخ
في 25 ذي احلــجـة عـام 1426 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة 2006

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتمادات اIلغاة (دج)االعتمادات اIلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

05-36

82-36

وزارة الصيد البحري واIوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واIوارد الصيدية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات Iدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية اIائيات .........
إعـانــة لـلمـركـــز الــوطـنـي لـلدراسـات والــوثـائق حـــول الصــيـد وتـربـيـة
اIائيـات ...................................................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اIلغـاةمجموع االعتمادات اIلغـاة
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وزارة الصيد البحري واIوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واIوارد الصيدية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة .................................................

اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات ................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة
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اجلدول "ب"اجلدول "ب"

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

مـرســوم تــنـفــيـذي مـرســوم تــنـفــيـذي رقمرقم 06 -  - 454 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1427  اIـوافق اIـوافق 11  ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة r r2006 يــتــعـلقيــتــعـلق
بالبـطاقـة اIهنـية اIـسلمـة لألجانب الـذين �ارسونبالبـطاقـة اIهنـية اIـسلمـة لألجانب الـذين �ارسون
نشاطـا جتاريـا وصناعـيا وحـرفيا أو مـهنـة حرة علىنشاطـا جتاريـا وصناعـيا وحـرفيا أو مـهنـة حرة على

التراب الوطني.التراب الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

rوزيــر الــدولـة Xـشــتــرك بـIبـنــاء عــلى الــتـقــريــر ا -
r وزير الداخلية واجلماعات احمللية ووزير التجارة

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اIادّتان 85-4 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 66 - 211 اIـؤرّخ في 2 ربـيع
الــثـاني عـام 1386 اIـوافق 21 يـولـيــو سـنـة 1966 واIــتـعـلق
بـوضــعـيـة األجــانب في اجلـزائــرr اIـعــدّل واIـتـمّمr ال ســيـمـا

rادتان 29 و32 منهIا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اIــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمIعدّل واIا rتضمن القانون التجاريIوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اIــؤرّخ في 12
رمــضــان عــام 1410 اIــوافق 7 أبــريل ســنــة 1990واIــتــعــلق

r تمّمIا rبالوالية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اIــؤرّخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق
rادة 31 منهIال سيما ا rتمّمIعدّل واIا rبالسجل التجاري

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 96 - 01 اIــــــــؤرّخ في 19
شعبان عام 1416 اIوافق 10 يناير  سنة 1996 الذي يحدد

rالقواعد التي حتكم الصناعة التقليدية واحلرف

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

rتعلق بشروط ¥ارسة األنشطة التجاريةIوا



20 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1427 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2480
11 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2006 م م

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 66 - 212 اIــــؤرّخ في 2
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1386 اIــــوافق 21 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1966
واIتضمن تطبيق األمر رقم 66 - 211 اIؤرّخ في 2 ربيع
الــثـاني عـام 1386 اIـوافق 21 يـولـيــو سـنـة 1966 واIــتـعـلق

rتمّمIعدّل واIا rبوضعية األجانب في اجلزائر

- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 75 - 111 اIــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واIـتـعـلق بـاIهـن التـجـاريـة والـصـناعـيـة واحلـرفـيـة واحلرة

rمارسة من طرف األجانب على التراب الوطنيIا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اIــؤرّخ في 26 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اIــوافق 24 مـــايــو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 و ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اIــؤرّخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايــو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 97 - 38
اIــؤرّخ في 9 رمــضــان عــام 1417 اIــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة
1997 واIـتضمن كيـفيات منح ¥ـثلي الشركـات التجارية

rاألجانب بطاقة التاجر

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 97 - 41 اIؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واIــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريr اIــعـدّل

rتمّمIوا

- و�ــقــتـــضى اIــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 318
اIــؤرّخ في 18 رجب عــام 1421 اIــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000  الذي يـحدد كـيـفيـات تبـليغ اIـركـز الوطـني للـسجل

الـــتــجــاري مـن اجلــهـــات الــقــضـــائــيـــة والــســلـــطــات اإلداريــة
اIــعــنـيــة بــجـمــيع الــقـرارات أو اIــعــلـومــات الــتي �ـكن أن
تــنـجــر عـنـهــا الـتـعــديالت أو يـتــرتب عـلـيــهـا مــنع من صـفـة

rالتاجر

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اIـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
شـروط وكيـفيات تـسلـيم البـطاقـة اIهـنية لـألجانب الذين
هم في وضعـيـة إقامـة قانـونـية و�ـارسون نـشـاطا جتـاريا
rأو صـناعيا أو حـرفيا أو مهـنة حرة على الـتراب الوطني
وكــــذا ألعــــضــــاء مــــجــــالس اإلدارة أو مــــراقــــبــــة الــــشــــركـــات
الــتــجـــاريــة وأجــهــزة الـــتــســيــيــر واإلدارة الـــذين يــقــومــون
بــإدارتــهـا وتــسـيــيـرهــا �ـوجـب الـقــوانـX األســاسـيــة الـتي

حتكمها.

اIــــــادة اIــــــادة 2 : : زيـــــــادة عــــــلـى األحــــــكـــــــام الــــــتـــــــشــــــريـــــــعــــــيــــــة
rوالــتــنــظـيــمــيــة  الــتي حتــكم  وضــعـيــة األجــانب بــاجلــزائـر
يـخـضع احلـائـزون عـلـى الـبـطـاقـة اIـهـنــيـةr وفـقـا لـكل حـالـة

إلى ما يأتي :

r 1 - الــقـواعــد الــتي تــحــكم الــمـيــدان االقـتـصـادي 
بـــالــنــســبـــة لألجــانب الـــذين �ــارســون نـــشــاطــا جتــاريــا أو

صناعيا أو حرفيا.

2 - القواعد احملـددة في النظام اجلزائري الذي ينظم
اIـهنـة اIـعـنـية لألشـخـاص األجـانب الـذين �ارسـون مـهـنة

حرة.

اIـادة اIـادة 3 : : يــحــدد ¦ــوذج ومــحـتــوى الــبــطــاقـة اIــهــنــيـة
وكــذا الـوثــائق الــتي يــتــكـون مــنــهـا مــلف الــطــلب اIــتـصل
بــذلـكr بــقــرار مــشــتــرك بــX الـوزيــر اIــكــلـف بــالــداخــلــيـة

واجلماعات احمللية والوزير اIكلف بالتجارة.

اIادة اIادة 4 :  : يحـرر طلب احلـصول عـلى البـطاقـة اIهـنية
أو جتديدهـا على استـمارة خاصة تـسلمهـا اIديرية اIـكلفة
بـالــتــنــظـيـم والـشــؤون الــعـامــة الــتــابـعــة لــلــواليـة اخملــتــصـة

إقليميا.

يـودع اIعـني الطلـب لدى اIديـرية اIـكلـفة بـالتـنظيم
والـــشــؤون الـــعـــامـــة لـــواليـــة إقـــامــتـه أو مـــكــان وجـــود احملل
التجـاري أو مقـر الشركـة فيـما يخص األعـضاء اIـسيرين

للشركات التجارية.

تـسـلم اIـديـريـة اIـكـلـفـة بـالـتـنـظـيم والـشـؤون الـعـامة
التابعة للوالية وصل إيداع للمعني.

يخـضع تسلـيم البـطاقة اIـهنيـة إلى دفع رسم محدد
في التشريع اIعمول به.

اIـادة اIـادة 5 : : يـسـلم الـبـطـاقـة اIـهـنـية والـي الـوالية الـتي
يــوجــد فـيــهـا اIــسـتــفـيــد أو مــكـان وجــود احملل الـتــجـاري أو
مـقــر الــشـركــة بـالــنــسـبــة  لألعــضـاء اIــسـيــرين لــلـشــركـات

التجارية.

يــجـب تــقــد§ هـــذه الــبــطـــاقــة  من صـــاحــبــهـــا عــنــد كل
عملية  مراقبة تقوم  بها السلطات اإلدارية اخملتصة.

اIــــادة اIــــادة 6 : : حتــــدد مـــدة صـالحـــيــــة الــــبـــطــــاقــــة اIـــهــــنــــيـــة
اIذكورة أعالهr بسنتX  (2) قابلة للتجديد.

Xيــجب أن يــدرج طـــلب جتــديـــد هــذه الــبــطـــاقــة ســتــ
(60) يوما على األكثر قبل تاريخ نهاية صالحيتها.
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اIــادة اIــادة 7 : : ال �ـــكن أن يـــحــصل األجـــنــبي الـــذي يــرغب
في ¥ــارســة نـشــاط جتــاري بـصــفــة شـخـص طـبــيــعيr عـلى
الــبــطــاقــة اIــهــنــيــة إال بــعــد إثــبـــات تــســجــيــله في الــســجل

التجاري.

اIــادة اIــادة 8 : : ال �ـــكن أن يـــحــصل األجـــنــبي الـــذي يــرغب
في ¥ـارسـة نـشـاط حـرفي عـلى الـبـطـاقـة اIـهـنـيـةr إال بـعـد

إثبات تسجيله في سجل الصناعة التقليدية واحلرف .

اIـادة اIـادة 9 : : ال �ـكن أن يـحـصل  األجـنبي عـلى الـبـطـاقة
اIـهــنـيـة Iـمـارسـة مـهــنـة حـرة إال بـعـد إثـبــات تـسـجـيـله في

سجل اIهنة أو الهيئة اIنظمة للمهنة.

اIــــادة اIــــادة 10 : : يـــتــــعـــX عـــلـى األجـــنـــبـي طـــلب الــــبـــطـــاقـــة
اIــــهـــــنـــــيــــة فـي أجل أقـــــصــــاه ســـــتــــون (60) يــــومـــــا من يــــوم
تــــســـجــــيـــلـه في الــــســـجـل الـــتــــجـــاري أو ســــجل الــــصـــنــــاعـــة

التقليدية واحلرف أو سجل الهيئة اIنظمة للمهنة.

اIـادة اIـادة 11 : : تــسـحب الـبــطـاقــة الــمــذكـورة أعـاله مـن
الـــمـســـتــفـــيــد دون اإلخالل بــإجــراء الــطـرد الــذي �ـكن أن

يتخذ ضده في احلاالت اآلتية :

rاإلدالء بتصريحات كاذبة -

rاإلفالس -

- احلـكـم عـلــيه بــجــر�ـة أو جــنــحـة تــتــعـلـق بـالــقــانـون
rالعام

rالوفاة -

- توقف الـشركـة عن ¥ارسـة األنشـطة الـتي سلمت
rهنيةIله من أجلها البطاقة ا

-  إنـــهـــاء مــهـــام اIـــتــصـــرفـــX اإلداريــX أو مـــســـيــري
rالشركات أو استقالتهم

rفقدان صفة التاجر -

rالشطب من السجل التجاري أو احلرفي -

- الشـطب من سجـل اIهـنة أو الـتـوقف النـهائي عن
اIهنة.

اIـادة اIـادة 12 : : يـتـعــX عـلى كل شـركـة مـعــنـيـة بـحـالـة من
احلاالت اIذكورة أعاله أو كـل أجنبي �ارس بـصفة خاصة
نــشـاطــا جتــاريـا أو صــنــاعـيــا أو حــرفـيــا أو مــهـنــة حـرةr أن
rـهنـيةIيطـلب من مصـالح الـوالية الـتي سلـمته الـبطـاقة ا
إلــغـــاءهــا خالل مـــدة ثالثــX (30) يـــومـــا ابـــتـــداء من تـــاريخ

وقوع احلادثة.

اIــادة اIــادة 13 : : يـــتـــعــX عـــلى حـــائــز الـــبـــطــاقـــة أن يـــطــلب
بـطـاقـة إقـامة األجـنـبي فـي أجل تـسـعX (90) يـومـا �ـجـرد

احلصول على البطاقة اIهنية.

ال يـــطـــبـق هـــذا احلـــكـم عـــلى أعـــضــــاء مـــجـــالس اإلدارة
واIــراقــبـة وأجــهـزة تــسـيــيــر وإدارة الـشــركـات الــتـجــاريـة

األجانب غير اIقيمX باجلزائر.

اIادة اIادة 14 :  : يـتعX على اIـستفيـد من البطاقـة اIهنية
إرجــاعــهـا إلـى الـســلــطـة اإلداريــة الــتي ســلـمــتــهـا إيّــاه عــنـد

مغادرته التراب الوطني بصفة نهائية.

اIــادة اIــادة 15 : :  يـــســـتــحـــدث في كل واليـــة ســـجل يـــرقــمه
ويـؤشر عـليه رئيـس احملكمـة اخملتـصة إقـليـميـاr تدوّن فيه
أسـمـاء األشـخـاص احلـاصـلــX عـلى الـبـطـاقـة اIـهـنـيـةr وفـقـا

للنظام التسلسلي والرقمي.

اIادة اIادة 16 :  : يحق للـسلـطات اIـعنيـة �راقـبة األنـشطة
الــتـــجـــاريـــة والــصـــنـــاعـــيــة واحلـــرفـــيـــة واIــهـن احلــرة الـــتي
�ـارسـهــا األجـانبr االطالع عــلى الـســجل اIـنـصــوص عـلـيه

في اIادة 15 أعاله.

اIادة اIادة 17 : : يتعX على األجانب الذين هم في وضعية
Xإقــــامــــة قــــانـــونــــيــــة عــــلى الــــتــــراب الــــوطــــني واخلــــاضــــعـــ
إلجــــراءات احلــــصــــول عـــلـى الــــبــــطـــاقــــة اIــــهــــنــــيــــة تــــســــويـــة
وضعيتهم طـبقا ألحكام هـذا اIرسومr في أجل سنة واحدة
مـن تــاريـخ نــشـــره في اجلــريـــدة الـــرســمـــيــة لـــلــجـــمــهـــوريــة

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

rـرسومIـادة 18 : : تــلـغـى كل األحـكام اخملـالـفـة لـهـذا اIـادة اIا
ال ســــيــــمـــــا أحــــكــــام اIــــرســــوم رقم 75 - 111 اIــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واIــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 97 - 38 اIـؤرّخ في 9 رمـضـان
عام 1417 اIوافق 18 ينـاير سـنة 1997 واIـطة  8 من اIادة
12 مـن اIـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 97 - 41 اIــــؤرّخ في  9

رمــضــان عـام 1417 اIــوافق 18 يــنــايــر ســنـة r1997 اIــعــدّل
واIتمّمr واIذكورة أعاله.

19 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق
11 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
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مــــرسرســــوم توم تــــنــــفـيــــذي ذي رقمرقم 06 -  - 455 م مـؤرؤرّخ في خ في 20 ذي ال ذي الــــقــــعـدةدة
1427  اIاIــــوافق وافق 11 دي ديــــــســــــمــــــــبــــــر سر ســــــنــــــة ة r r2006 يــــــحــــــدددد عــــام ام 
كــــيــــــفــــيــــات تات تــــســــــهــــيل وصيل وصــــول األشول األشــــخــــــاص اIاص اIــــعــــوقوقــــX إلىX إلى
احمليط اIادي واالجتماعي واالقتصادي والثقـــافــي.احمليط اIادي واالجتماعي واالقتصادي والثقـــافــي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس احلكومة

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيــر الـــتــشـــغــيـل والــتـــضــامن
r الوطني

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 85- 4
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 76 - 35 اIـؤرّخ في 16 ربـيع
الــثـاني عـام 1396 اIـوافق 16 أبــريل سـنـة 1976  واIــتـعـلق

rتمّمIعدّل واIا rبتنظيم التربية والتكوين
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 81 - 07 اIــؤرّخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واIـتـعلق

rتمّمIعدّل واIا r Xبالتمه
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 83 - 13 اIــــؤرّخ في21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

rتمّمIعدّل واIا rهنيةIبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اIــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمIعدّل واIا rتعلق بالتهيئة والتعميرIوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90  - 31 اIــؤرّخ في 17
جــمــادى األولى عـام 1411 اIـوافق 4  ديــســمــبــر ســنـة 1990

rتعلق  باجلمعياتIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 -13  اIــؤرّخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اIـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 09 اIــؤرّخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اIــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واIــــتــــعــــلق
بحمـاية األشـخاص اIعـوقX وتـرقيتـهمr ال سيـما اIادة 30

rمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 06 اIــؤرّخ في 21
محرّم عام 1427 اIوافق 20 فبراير  سنة 2006 واIتضمن

rالقانون التوجيهي للمدينة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اIــؤرّخ في 26 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اIــوافق 24 مـــايــو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اIــؤرّخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايــو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 175
اIؤرّخ في 14 ذي القـعـدة عام 1411 اIوافق 28  مايـو سـنة
1991 الــذي يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة لـلــتــهــيــئـة والــتــعــمــيـر

rوالبناء
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 144
اIــــؤرّخ في 27 ربــــيـع  األول عـــام 1427 اIــــوافق 26 أبــــريل
ســـنـــة 2006 الـــذي يـــحـــدّد كـــيــــفـــيـــات اســـتـــفـــادة األشـــخـــاص
rمن مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته XعوقIا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 145
اIـــــؤرّخ في 27 ربــــيـع األول عــــام 1427 اIـــــوافق 26 أبـــــريل
ســـــنــــة  2006 الــــذي يـــــحـــــدد تــــشـــــكـــــيـــــلــــة اجملـــــلـس الــــوطـــــني

لألشخاص اIعوقX وكيفيات سيره وصالحياته.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 30 من الـقانون
رقم 02 -09  اIؤرّخ في 25 صـفر عام 1423 اIوافق 8 مايو
سنة 2002 واIذكور أعالهr يـهدف هذا اIـرسوم إلى حتديد
كــيـفـيـات تــسـهـيل وصــول األشـخـاص اIـعــوقـX إلى احملـيط

اIادي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي.

الفصل األول الفصل األول 
تسهيل الوصول إلى احمليط اIبنيتسهيل الوصول إلى احمليط اIبني

والتجهيزات العموميةوالتجهيزات العمومية

اIـاداIـادّة ة 2 : :  يـجـب أن تـخــضع الـتــرتـيــبـات الــهـنــدسـيـة
وتــهــيــئـــة الــبــنــايــات واألمــاكـن الــعــمــومــيـــة إلى مــقــايــيس
تـــقــنـــيــة جتـــعــلـــهــا ســـهــلـــة الــوصـــول بــالـــنــســـبــة لـألشــخــاص

اIعوقX طبقا ألحكام اIادة 8 أدناه.

3 : :  يـــســـهـل لألشـــخــــاص ذوي الـــتـــنــــقل احملـــدود اIــاداIــادّة ة 
الوصـول إلى كل منـشأة تـتيح لـهؤالء األشـخاصr ال سـيما
أولــئك الــذين يــتــنــقـلــون عــلى كــرسي مــتــحـركr إمــكــانــيـة
الوصول  إليها واالستفادة من جميع اخلدمات اIتوفرة.

اIـاداIـادّة ة 4 : :  الــبـنــايـات واألمــاكن الــعـمــومــيـة اIــذكـورة
في اIادة 2 أعاله هيr ال سيما :

- اIباني الـتي تأوي اIؤسسات واإلدارات واIرافق
rالعمومية

rاحملالت ذات االستعمال السكني -

- اIـــؤســـســـات اIــدرســـيـــة واجلـــامـــعـــيـــة ومـــؤســـســات
rXهنيIالتكوين والتعليم ا

rباني اخملصصة للممارسات الدينيةIا -

rؤسسات االستشفائية وهياكل الصحةIا -
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- اIــــؤســــســــات واألمــــاكن اخملــــصــــصــــة لــــلــــنــــشــــاطــــات
rالثقافية والرياضية والترفيهية

- األمـــاكـن واIـــســـاحــــات الـــكــــبـــرى ذات االســـتــــعـــمـــال
rالتجاري

- اIـــؤســســات اخملــصـــصــة لألشــخـــاص اIــســنــX و/أو
rXعوقIا

.Xالية وشركات التأمIؤسسات اIالبنوك وا -

اIــاداIــادّة ة 5 : :  يـــجب أن تــكـــون الـــســكـــنــات الـــواقـــعــة في
اIستوى األول من البنايات اخملصصة أثناء منح قرارات
XـــعــوقــIبـــنــاء عـــلى طـــلب من األشـــخــاص ا rالـــتــخـــصــيص
والــعــائالت الــتـي تــكــفل شــخــصــا مـــعــوقــا أو أكــثــرr ســهــلــة

الوصول لهؤالء األشخاص .

اIـاداIـادّة ة 6 : :  يـجب أن يـتـضـمن دفتـر شـروط الـبـناءات
والـتـجـهـيـزات والـتـهـيـئـات الـعـمـومـيـة أحـكامـا  فـي مـجال
تسـهـيل الوصـول لألشخـاص اIـعوقـX تتم مـراقـبته أثـناء
دراســة طـلـبــات رخص الـبــنـاء. كـمــا يـنـبــغي مـراقــبـة مـدى

احترام هذه األحكام خالل مرحلة اإلجناز.  

Xمرات اخملصصـة للراجلIادّة ة 7 : :  يجب تكيـيف اIاداIا
.XعوقIلتنقل وحترك األشخاص ا

كـمـا يـجـب تـهـيـئــة األرصـفـة واIــسـالك بـصــفـة تـسـهل
تنقل األشخاص اIعوقX بأجهزتهم اخلاصة.

اIـاداIـادّة ة 8 : :  حتـدد اIـقـايـيس التـقـنـيـة اIـتـعلـقـة بـالـبـناء
وكــــذا تـــــلك اخلـــــاصــــة بـــــالــــتـــــحــــويـالت الــــضـــــروريــــةr عـــــنــــد
االقـتـضـاءr لـلبـنـاءات واIـنـشـآت والتـهـيـئـات الـرامـية إلى
جـعـلهـا سـهـلـة اIـنـال لألشـخاص اIـعـوقـrX بـقـرار مـشـترك
بـــX الـــوزيــر اIـــكـــلّف بـــالـــتــضـــامن الـــوطـــني والـــوزيــر أو

.XعنيIالوزراء ا

ال تـــــرخص اإلدارة اخملـــــتـــــصـــــة بــــالـــــتـــــحـــــويالت الـــــتي
أصـــبــــحت ضـــروريــــة إال بـــعــــد  خـــبـــرة تــــقـــنــــيـــة وأخـــذ رأي

اIصالح اIعنية.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
تسهيل الوصول إلى منشآت ووسائل النقلتسهيل الوصول إلى منشآت ووسائل النقل

9 : :  يــجب تــهــيــئــة مــنــشــآت ووســائل ومــرافق اIـاداIـادّة ة 
الــنـــقل لــلـــمــســافـــرين بــكـــيــفــيـــة يــســهل وصـــول األشــخــاص

اIعوقX اIستعملX إياها.

اIاداIادّة ة 10 : :  تعد اIصالح اخملـتصة اIكلفـة بالنقلr بعد
اسـتــشـارة اIــتـعــامــلـX اIــعـنــيـrX بــرامج تـهــيـئــة مـنــشـآت
ووسـائل ومــرافق الــنـقلr ال ســيـمــا الـنــقل اجلــمـاعي قــصـد

.XعوقIجعلها تستجيب حلاجيات األشخاص ا

11 : :  تـــهـــدف الـــبــــرامج اIـــذكـــورة في اIـــادة 10 اIــاداIــادّة ة 
أعاله إلى تنفيذ تدابيرr ال سيما في مجال :

rستقبلة للمركباتIنشآت اIتهيئة وجتهيز ا -

rركباتIتهيئة ا -

- إنشاء أو تطوير مصالح مكيفة خصيصا.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تسهيل الوصول إلى وسائل االتصال واإلعالمتسهيل الوصول إلى وسائل االتصال واإلعالم

اIـــــاداIـــــادّة ة 12 : :  في إطـــــار جتــــــســـــيـــــد احلق فـي تـــــســـــهـــــيل
الــــوصـــــول إلى االتــــصـــــال واإلعالم اIــــنـــــصــــوص عــــلـــــيه في
الــتــشـــريع اIــعـــمــول بهr يــجـب عــلى الــقـــطــاعــات اIــــعــنــيــة
اتـــخـاذ كـل الــتــرتـيــبـات ووضع كـل الـتــدابـيــر الـضــروريـة

لتحقيق هذا الهدف حيز التنفيذ.

اIــــاداIــــادّة ة 13 : :  قـــــصــــد تــــســـــهــــيـل الــــوصــــول إلـى وســــائل
االتـصال واإلعالم لـلشـخص اIكـفوفr يـلجـأ إلى التـقنـيات
rسـتعملـة في هذا اجملـال ال سيمـا منهاIوالتكـنولوجـيات ا

الصحافة اIكتوبة بالبراي وأداة اإلعالم اآللي اIكيفة.

اIـاداIـادّة ة 14 : :  لـتــسـهــيل الـوصــول إلى وسـائـل االتـصـال
واإلعـالم لــلــشــخص الـــصم أو ضــعــيف الــســـمع r يــلــجــأ إلى
الـتـقـنـيـات والـتـكـنـولـوجـيـات اIـكـيـفـة اIـسـتـعـمـلـة في هـذا
اجملـــالr ال ســــيـــمــــا مـــنــــهـــا لــــغـــة اإلشــــارة والـــتــــرجـــمــــة عـــلى

الشريط.

اIــاداIــادّة ة 15 : :  يـــجب عـــلى الـــقــطـــاعـــات اIــعـــنـــيــة اتـــخــاذ
الـــتـــدابــيـــر الــتي تـــســـمح لألشـــخــاص اIـــعــوقـــrX ال ســيـــمــا
التالمـيذ والـطلـبـةr بالـوصول إلى تـكنـولوجـيات االتـصال
واإلعالم بـتزويدهم بالعـتاد والتجهـيز واIساعدة الـتقنية

الضرورية لنشاطاتهم اIدرسية وغير اIدرسية.
يــــــحـــــدد الـــــوزيـــــر اIـــــكــــــلّف بـــــالــــــتـــــضـــــامـن الـــــوطـــــني
باالشـتراك مع الوزيـر أو الوزراء اIعـنيX قـائمة الـعتاد

والتجهيزات التعليمية اIذكورة في الفقرة أعاله.

اIــاداIــادّة ة 16 : :  تـــنــشــأ جلــنـــة تــســهــيـل وصــول األشــخــاص
اIــعــوقــX تـــكــلف �ــتـــابــعــة تـــنــفــيــذ وتـــقــيــيم حـــالــة  تــقــدم
الــبــرامج اIــذكــورة في أحــكــام هــذا اIــرســوم واقــتــراح كل
التـدابيـر الـتي من شأنـها حتـسX تـسـهيل مـشاركـة هؤالء

األشخاص في احلياة االجتماعية.
حتــدد تــشـكــيــلــة جلـنــة تــسـهــيل الــوصـول وتــنــظـيــمــهـا

وسيرها بقرار من الوزير اIكلف بالتضامن الوطني.

اIــاداIــادّة ة 17 : :  تـــعــد الـــلـــجــنـــة تـــقـــريــرا ســـنـــويــا يـــتـــعــلق
بتسـهيل وصـول األشخـاص اIعـوقX تـعرضه عـلى الوزير

اIكلف بالتضامن الوطني.
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تـــرسـل نـــســـخـــة من هـــذا الـــتـــقـــريــر إلـى الـــقـــطـــاعــات
اIعنية.

18 : :  تـــوضـح كـــيـــفــــيـــات تـــطــــبـــيق أحــــكـــام هـــذا اIــاداIــادّة ة 
اIرسـومr عند احلـاجةr بقـرار مشتـرك بX الوزيـر اIكلف

.XعنيIبالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء ا

19 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق
11 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  ذي الق ذي القـعدة عام عدة عام 1427  اIوافـقاIوافـق
26  نوف نوفـمبر سنـة مبر سنـة r2006 يتض يتضـمّن تعيX األمX العامن تعيX األمX العامّ

لوزارة االتصال.لوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة
عــام 1427 اIـوافق 26 نــوفــمــبــر ســنـة 2006 يــعــيّن الــسّــيـد

رابح لطرش بوثلجةr أمينا عاما لوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  ذي الق ذي القـعدة عام عدة عام 1427 اIوافـق اIوافـق
26  نوف نوفـمبر سنـة مبر سنـة r2006  يتضيتضـمّن تعيX اIن تعيX اIـدير العامدير العامّ

للمؤسسة العمومية لإلذاعة اIسموعة.للمؤسسة العمومية لإلذاعة اIسموعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة
عــام 1427 اIـوافق 26 نـوفــمــبـرســنــة 2006 يــعـيّــن الـسّــيـد
عــــز الـدين مـيــهـوبيr مــديـرا عـامـا لــلـمـؤســسـة الـعــمـومـيـة

لإلذاعــة اIسموعة.

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  ذي الق ذي القـعدة عام عدة عام 1427 اIوافـق اIوافـق
26  ن نـوفوفـمـبـر سر سـنـة نـة r r2006 يـتـضـمّن إنن إنـهـاء ماء مـهـامامّ م مـديـرديـر

إدارة الـوسائل باجملمـع اجلـزائري للغـة العـربيـإدارة الـوسائل باجملمـع اجلـزائري للغـة العـربيـّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة
عـــام 1427 اIــوافق 26 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2006 تـــنـــهى مـــهــامّ
الـــسّـــيـــد رابـح لـــطـــرش بـــوثـــلـــجـــةr بـــصـــفـــته مـــديـــرا إلدارة
الــوســـائل بــاجملـــمع اجلـــزائــري لـــلــغـــة الــعـــربــيّـــةr لــتـــكــلـــيــفه

بوظيفـة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  ذي الق ذي القـعدة عام عدة عام 1427  اIوافـقاIوافـق
26  ن نـوفوفـمـبـر سر سـنـة نـة r r2006 يـتـضـمّن إنن إنـهـاء اء مـهـامامّ اI اIـديردير

العامالعامّ للمؤسسة العمومية لإلذاعة اIسموعــة. للمؤسسة العمومية لإلذاعة اIسموعــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة
عـــام 1427 اIــوافق 26 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2006 تـــنـــهى مـــهــامّ
الـسّيـد زواوي بن حمـاديr بصـفته مـديرا عـاما لـلمـؤسسة

العمومية لإلذاعة اIسموعة.

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراءمراسيم فرديمراسيم فرديّة
وزارة العالقات مع البرAانوزارة العالقات مع البرAان

قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــشــــتــــرك مرك مــــؤرؤرّخ في خ في 5 ذي ال ذي الــــقــــعــــدة عدة عــــام ام 1427
اIاIــــوافق وافق 26 ن نــــــوفوفــــمــــــبــــر سر ســــــنــــة ة r2006  ي  يــــتــــــضــــمّن إحن إحــــداثداث

نشرة رسمية لوزارة العالقات مع البرIان.نشرة رسمية لوزارة العالقات مع البرIان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rاليةIووزير ا

rانIووزير العالقات مع البر

-  �ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم  05 - 91  اIــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اIــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واIـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةr اIــعــدّل

rتممIوا
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وزير اIاليةوزير اIالية

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزير العالقات مع البرIانوزير العالقات مع البرIان

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
 وبتفويض منه وبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 06 - 176
اIـــؤرّخ في 27 ربـيع الــثـاني عــام 1427 اIــوافق 25 مـايـو

rأعضاء احلكومة Xتــضمّن تعيـIسنة 2006 وا

-  و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيـــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضـان عام 1415 اIـوافق 15 فـبـرايـر سـنة

rاليةI1995 الّذي يحدّد صالحيات وزير ا

-  و�ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 95 - 132
اIـؤرخ في 13 ذي احلــجـة عـام 1415 اIـوافق 13 مـايــو سـنـة
1995 واIـــتــعــلق بــإحــداث نــشـــرات رســمــيــة لــلــمــؤســســات

rواإلدارات العمومية

-  و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيـــــذي رقم 98 - 04
اIـؤرخ في 19 رمــضـان عـام 1418 اIـوافق 17 يــنـايــر ســنـة
1998 الـذي يحدد صالحـيات الوزيـر اIكلّف بـالعالقات مع

rانIالبر

- و�قتـضى اIرسوم الـرّئاسيّ  اIــؤرّخ في 7 ربيع
الــــــثـــــــانـي عـــــــام 1423 اIـــــــوافق 18 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2002

rالعام احلكومة Xاألم Xتــضمّن تعيـIوا

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اIـادة األولى : اIـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادة 3 من اIـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 95 - 132 اIــؤرخ في 13 ذي احلـــجـــة عـــام
1415 اIـوافق 13 مـايــو ســنـة 1995 واIــذكــور أعالهr حتـدث

نشرة رسمية لوزارة العالقات مع البرIان.

اIادة اIادة 2 :  :  تـشتـرك في الـنشـرة الـرّسمـيـة اIنـصوص
عــــلـــــيــــهــــا فـي اIــــادة األولـى أعالهr مــــجـــــمل هـــــيــــاكل اإلدارة
اIـــركــزيــة وأجـــهــزتـــهــا واIــصـــالح اخلـــارجــيــة واIـــؤســســات
والـــهـــيـــئـــات الـــعـــمـــومـــيــة  ذات الـــطـــابـع اإلداري الـــتـــابـــعــة

لوزارة العالقات مع البرIان.

3  : : تـصــدر الــنــشــرة الــرّســمــيــة كل ســتّـة ( 6 ) اIـادة اIـادة 
أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.

اIادةاIادة 4  : : تكـون النـشرة الـرّسمـية لـوزارة العالقات
مع الـبـرIــان في شـكل مـصــنف يـحـدّد حـجــمه وخـصـائـصه

التقنية �قرّر وزاري.

اIادةاIادة 5  : : ترسل نسخة من النشرة الرّسمية وجوبا
إلى اIـــصـــالح اIــــركـــزيـــة لـــلـــســـلـــطـــة اIــــكـــلـــفّـــة بـــالـــوظـــيـــفـــة

العمومية.

اIـادةاIـادة 6  : : تــقــتــطع االعــتــمــادات الــضــروريــة إلصــدار
rادة األولى أعالهIنصوص عليها في اIالنشرة الرّسمية ا

من ميزانية تسيير وزارة العالقات مع البرIان .

اIـادةاIـادة 7  : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حرّر بـاجلزائر في 5 ذي القـعدة عام 1427 اIوافق 26
نوفمبرسنة 2006.

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قــــــــرار مرار مــــــــــؤرخ في أول ذي الؤرخ في أول ذي الــــــــــقــــــــعــــــــــدة عدة عــــــــام ام 1427 اI اIــــــــــوافق وافق 22 
Xيــــتــــضــــمن إنمن إنــــهــــاء ماء مــــهــــام األمام األمــــ rي r 2006 نــــوفوفــــمــــــبــــر سر ســــنــــة ة
الالــــعــــام لام لـلــــجــــنــــة تة تـنــــظــــيم األليم األلـعــــاب اإلفاب اإلفــــريريـقــــيــــة الة الـتــــاساســــعـة

باجلزائر.باجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرخ فـي أول ذي الــقـــعـــدة عــام 1427
اIـوافق 22 نـوفـمـبـر سـنـة r2006 تـنـهى مـهـام الـسـيـد سـيـد
أحـمـد سـاIيr بـصـفـته أمـيـنـا عامـا لـلـجـنـة تـنـظـيم األلـعاب

اإلفريقية التاسعة باجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مرار مــــــــــؤرخ في أول ذي الؤرخ في أول ذي الــــــــــقــــــــعــــــــــدة عدة عــــــــام ام 1427 اI اIــــــــــوافق وافق 22 
نــــوفوفــــمــــبــــر سر ســــنــــة ة r2006 يr يـتــــضـمن تمن تــــعـيــــX األمX األمـX الX الــــعـامام
للجنة تنظيم األلعاب اإلفريقية التاسعة باجلزائر.للجنة تنظيم األلعاب اإلفريقية التاسعة باجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرخ فـي أول ذي الــقـــعـــدة عــام 1427
اIــــوافق 22 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة r2006 يـــعـــX الــســـيـــد رشـــيــد
مـسـكـوريr أمـيـنـا عامـا لـلـجـنـة تـنظـيم األلـعـاب اإلفـريـقـية

التاسعة باجلزائر.
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1 - طـلب امـتــيـاز مـعـدّ عـلى مـطـبــوعـة قـانـونـيـة كـمـا
rلحق األول بهذا القرارIهو محدد في ا

2 - نسخة مصـادق على مطابقتها لألصل من بطاقة
rالتعريف الوطنية

3 - مسـتــخـرج من صـحيـفــة الـسوابق الــقـضـائـيـة
( الـبــطــاقـة رقم 3 ) يــعــود تــاريـخه إلـى أقـل مـن ثـالثـة

r( 3 ) أشهر

rدنيةI4 - شهادة احلالة ا

r5 - مستخرج من شهادة الضرائب مصفى

r6 - دفتر الشروط يوقعه قانونا صاحب االمتياز

: XعنويIبالنسبة لألشخاص ا -: XعنويIبالنسبة لألشخاص ا -

1 - طـلب امـتــيـاز مـعـدّ عـلى مـطـبــوعـة قـانـونـيـة كـمـا
rلحق األول بهذا القرارIهو محدد في ا

2 - نـــســـخــــة مـــصــــادق عـــلى مــــطـــابـــقــــتـــهـــا لـألصل من
rاألساسية Xالقوان

3 - نـــســـخــــة مـــصــــادق عـــلى مــــطـــابـــقــــتـــهـــا لـألصل من
rالسجل التجاري

r4 - مستخرج من شهادة الضرائب مصفى

5 - دفتر الشروط يوقعه قانونا مسير الشركة.

اIاداIادّة ة 4 : : يحتوي اIلف التقني على ما يأتي :

r1 - دراسة تقنية - اقتصادية

2 - نـتائج التحـاليل اIبيـنة في القائـمة اIرفقة في
اIلحق الثاني بهذا القرار.

اIـاداIـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 11 رجب عـــــام 1427 اIـــــوافق 6
غشت سنة 2006.

إسماعيل ميمونإسماعيل ميمون

وزارة الصيد البحريوزارة الصيد البحري
واAوارد الصيديةواAوارد الصيدية

قــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 11  رجب ع  رجب عــــام ام 1427 اI اIــــوافق وافق 6 غ غــــشت سشت ســــنــــة
r 2006 يr يــــــحــــدد مدد مــــــحــــتــــوى موى مــــــلف طلف طــــــلب االملب االمــــتــــــيــــاز من أجلاز من أجل

إنإنــــــشــــــــاء ماء مــــــــؤسؤســــــــســــــة السة الســــــــتــــــــغالل اIغالل اIــــــــوارد الوارد الــــــــبــــــيــــــــولولــــــــوجوجــــــــيــــــة
البحرية.البحرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوارد الصيديةIإنّ وزير الصيد البحري وا

- �ــقــتــضـى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 06 - 176 اIــؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1427 اIـوافق 25 مـايـو سـنـة 2006 

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 2000-123 اIؤرّخ
في 7 ربـيع األوّل عـام 1421 اIـوافـق 10 يــونـيــو ســنـــة 2000
الّـــذي يـــحـــدّد صـالحـــيـــات وزيـــر الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري واIــوارد

rالصيدية

- و�ـقـتــضى اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 05-184 اIـؤرّخ
في 9 ربـيع الــثـاني عـام 1426 اIـوافـق 18 مـايــو سـنـــة 2005
الــذي يـــحـــدد مــخـــتـــلف أنــواع مـــؤســـســات اســـتـــغالل اIــوارد
rالبيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغاللها

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى : ة األولى : تــطـــبــيـــقــا ألحـــكــام اIــادة 7 من اIـــرســوم
التـنفـيذي رقم 05-184 اIؤرّخ في 9 ربيع الـثاني عام 1426
اIــوافـق 18 مــايـــو ســنــــة 2005 واIــذكـــور أعالهr يـــهــدف هــذا
الــقــرار إلى حتــديــد مـحــتــوى مــلف طــلب االمــتــيــاز من أجل

إنشاء مؤسسة الستغالل اIوارد البيولوجية البحرية.

اIــاداIــادّة ة 2 : : يــجب أن يــحــتـــوي مــلف طــلب االمــتــيــاز من
أجل إنشاء مؤسسة السـتغالل اIوارد البيولـوجية البحرية

على ما يأتي :

rملف إداري -

- ملف تقني.

اIاداIادّة ة 3 : : يحتوي اIلف اإلداري على ما يأتي :

: Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي -: Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي -
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اIلحق األولاIلحق األول

طلب امتياز من أجل إنشاء مؤسسة الستغالل اIوارد البيولوجية البحريةطلب امتياز من أجل إنشاء مؤسسة الستغالل اIوارد البيولوجية البحرية

: Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي: Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي
اللقب : ..................................................................................................................................................
االسم : ...................................................................................................................................................
العنوان : ...............................................................................................................................................

:XعنويIبالنسبة لألشخاص ا:XعنويIبالنسبة لألشخاص ا
االسم التجاري : ......................................................................................................................................
اسم اIسير : ...........................................................................................................................................
عنوان الشركة : ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

موضوع اIشروع : ...................................................................................................................................

اIوقع اجلغرافي :اIوقع اجلغرافي :
- اIكان : ....................................................................................................................................
- البلدية : ..................................................................................................................................
- الدائرة : ..................................................................................................................................
- الوالية : ...................................................................................................................................
- خط العرض : ............................................................................................................................
- خط الطول : .............................................................................................................................
- اIساحة : .................................................................................................................................

نشاط االستغالل :نشاط االستغالل :
- نوع االستغالل : ........................................................................................................................
- األنواع اIستهدفة : ....................................................................................................................
- اإلنتاج اIرتقب: ........................................................................................................................
- مناصب العمل اIستحدثة : .........................................................................................................
- تكلفة اIشروع : ........................................................................................................................
- نوع اIؤسسة اIرتقب : ..............................................................................................................
- اآلالت وكيفية الصيد اIستعملة : ................................................................................................

صاحب االمتيازصاحب االمتياز



اIلحق الثانياIلحق الثاني

قائمة التحاليل الواجب القيام بها من أجل إنشاء مؤسسة الستغالل اIوارد البيولوجية البحريةقائمة التحاليل الواجب القيام بها من أجل إنشاء مؤسسة الستغالل اIوارد البيولوجية البحرية

التحاليل البكتيرية :التحاليل البكتيرية :

- كوليفورم.

- إشيريشياكولي.

 - مكورات عقدية غائطية ( ستربتوكوك فيكو ).

معايير التلوث :معايير التلوث :

- اIواد النفطية.

األمالح اIعدنية :األمالح اIعدنية :

- فسفور.

- نتريت.

- أمونياك غير مؤين.

- رواسب الكلور.

- نترات.

اIعادن الثقيلة :اIعادن الثقيلة :

." Cu " النحاس -

." Pb " الرصاص -

." Hg "الزئبق -
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