
العدد العدد 59
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 25  شو شوّال عام ال عام 1430 هـهـ
اHوافق اHوافق 14  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قوان%قوان%
قــانـون رقم 09 - 05 مـؤرّخ في 22 شـوّال عام 1430 اHـوافق 11 أكــتـوبـر سـنـة p2009 يـتـضــمن اHـوافـقـة عـلى األمـر رقـم 09 - 01
اHــؤرخ فـي 29 رجــب عــام 1430 اHوافـق 22 يوليــو سنـة 2009 واHتضمـن قانون اHالية التكميلي لسنة 2009..........
قــانـون رقم 09 - 06 مـؤرّخ في 22 شـوّال عام 1430 اHـوافق 11 أكــتـوبـر سـنـة p2009 يـتـضــمن اHـوافـقـة عـلى األمـر رقـم 09 - 02
اHــؤرخ فـي 29 رجـب عـام 1430 اHوافـق 22 يولـيـو سنـة 2009 الــذي يـعــدل ويتمـم  الـقانون رقــم 05 - 12 اHؤرخ فـي
28 جـمـادى الـثانيـة عــام 1426 اHوافق 4 غشت سنة 2005 واHتعلق باHياه............................................................

قــانـون رقـم 09 - 07 مـؤرّخ في 22 شــوّال عـام1430 اHـوافق 11 أكــتـوبـر سـنـة p2009 يـتـضــمن اHـوافـقـة عـلى األمـر رقـم 09 - 03
اHــؤرخ فـي 29 رجب عـام 1430 اHوافـق 22 يـولـيـو سـنـة 2009 الـذي يــعــدل ويتـمــم  الــقـــانـون رقـــم 01 - 14 اHـؤرخ
فــي 29 جـــمــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــوافق 19 غــشـــت ســنــة 2001 واHــتـــعــلـق بــتـــنــظـــيـم حــركــــة اHـــرور عـــبـــر الـــطـــرق
وسالمتهـا وأمنهـا.......................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 09 - 320  مـــؤرّخ في 19 شــوّال عــام 1430  اHـــوافق 8  أكــتـــوبـــر ســـنــة p2009 يــــعـــدل ويـــتــمم اHـــرســـوم
الــتـنـفـيــذي رقم 95 - 332 اHـؤرخ في أول جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1416 اHـوافق 25 أكــتـوبـر سـنـة 1995 واHــتـضـمن إنـشــاء
مجلـس وطنـي للغابـات وحمايـة الطبيعـة......................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 09 - 321  مـؤرّخ في 19 شـوّال عام 1430  اHـوافق 8  أكـتـوبر سـنة p2009 يــعــدل اHـرســـوم الــتـنــفــيـذي
رقم 99-95 اHـؤرخ في 3 مـحـرم عـام 1420 اHـوافق 19 أبـريـل سـنة 1999  واHـتـعـلق بـالــوقـايـة من األخـطـار اHـتـصـلـة �ـادة
األميانت....................................................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 09 - 322  مؤرّخ في 19 شـوّال عام 1430  اHوافق 8  أكـتـوبر سـنة p2009 يـعـدل اHرسـوم الـتـنــفـيذي رقم
09 - 18  اHـؤرخ في 23 مـحــرم عـام 1430 اHـوافق 20 يـنــايـرســنـة 2009 الـذي يــحــدد  الــتـنــظــيم اHــتـعــلق �ــمــارسـة مــهــنـة

الوكيل العقاري..........................................................................................................................................
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 09 - 323  مـــؤرّخ في 22 شــوّال عــام 1430  اHـــوافق 11  أكــتــوبــر ســنــة p2009 يـــعـــدل ويــتــــمم اHــرســـوم
الـتــنـفـــيــذي رقـم 97 - 100 اHــؤرخ فـي 21 ذي الـــقـعــــدة عـــام 1417 اHــوافـق 29 مـــارس ســنـة 1997 الــذي يـحــدد تـنــظـيم
غرف الصناعة التقليدية واحلرف وعملها........................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 09 - 324  مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1430  اHوافق 11  أكـتـوبر سـنة p2009 يعـدل اHرسـوم التـنفـيذي رقم
08 - 213 اHــؤرخ فـي 11 رجب عـــام 1429 اHــوافــق 14 يــولـيـو سـنــة 2008 واHـتــضـمن حتـويل اHــدرسـة اHـتـعــددة الـعـلـوم

للهندسة اHعمارية والعمران إلى مدرسة  خـارج الـجامعــة...............................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 09 - 325  مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1430  اHوافق 11  أكـتـوبر سـنة p2009 يعـدل اHرسـوم التـنفـيذي رقم
08 - 215 اHـؤرخ فـي 11 رجب عــام 1429 اHـوافــق 14 يـولـيو سـنـة 2008 واHتـضـمن حتويل اHـدرسة الـوطـنيـة اHتـعددة

التقنيـات إلـى مدرسـة خـارج اجلامعـة...........................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 09 - 326  مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1430  اHوافق 11  أكـتـوبر سـنة p2009 يعـدل اHرسـوم التـنفـيذي رقم
08 - 216 اHـؤرخ فـي 11 رجب عــام 1429 اHـوافــق 14 يولـيو سنـة 2008 واHـتضـمن  حتويـل اHـدرسة العـليــا للـتجــارة

إلى مدرسـة خــارج الـجامـعــة.......................................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 09 - 327  مـؤرّخ في 22 شــوّال عــام 1430  اHـوافق 11  أكــتــوبــر ســنـة p2009 يــتــمـم الـــقــائــمـــة اHــلــحــقــة
باHـرسـوم رقـم 80 - 83 اHـؤرخ فـي 28 ربـيـع الـثــانـي عـام 1400 اHوافـق 15 مـارس سـنة 1980 واHـتـضـمن إحداث دور
األطفال اHسعفW وتنظيمهـا وسيـرهـا...........................................................................................................
مــــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقم 09 - 328  مـــؤرّخ في 22 شـــوّال عـــام 1430  اHـــوافق 11  أكــــتـــوبــــر ســـنـــة p2009 يــــتـــمم قــــوائم اHـــراكــــز
اHتخصصـة في تعليم األطفال اHعوقW بصريا واHراكز الطبية التربوية لألطفال اHعوقW ذهنيا واHعوقW حركيا...
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 09 - 329  مـؤرّخ في 22 شـوّال عام 1430  اHـوافق 11  أكـتـوبر سـنة p2009 يـتمم قـائـمـة اHراكــز اHـتـعددة
اخلدمات لـرعاية الشباب...............................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قرار رقم 17 / ق. م د/ 09 مؤرخ فـي 8 شوال عـام 1430 اHوافـق 27  سبتـمبر سنة p2009  يتعلق بحـساب احلملة االنتخابية
للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة اHنتخب رئيسا للجمهورية..............................................................................

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 10 رمــضــان عــام 1430 اHـــوافق 31 غــشـت ســنـة p2009 يــتــضــمن إنــهـــاء مــهــام نــائب لــرئــيس
مصلحة اHراقبة اHسبقة للنفقات اHلتزم بها لدى وزارة الدفاع الوطني..............................................................
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 10 رمـضــان عـام 1430 اHـوافق 31 غــشـت ســنـة p2009 يــتــضـمـن إنـهــاء مــهــام رئــيس ونــائـبي
رئيسW للمصالح اجلهوية للمراقبة اHسبقة للنفقات اHلتزم بها لدى النواحي العسكرية.......................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 10 رمـضـان عـام 1430 اHـوافق 31 غـشـت سـنة p2009 يـتـضـمن تـعـيـW نـائب لـرئـيس مـصـلـحة
اHراقبة اHسبقة للنفقات اHلتزم بها لدى وزارة الدفاع الوطني..........................................................................
Wرئـيس ونائـبي رئيـس Wيـتضـمن تعـي p2009 وافق 31 غشـت سنةHقـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 10 رمضـان عام 1430 ا
للمصالح اجلهوية للمراقبة اHسبقة للنفقات اHلتزم بها لدى النواحي العسكرية...................................................

وزارة الفالحــــــة وزارة الفالحــــــة والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
قرار وزاري  مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 اHوافق 27 غشت سنة p2009 يحدّد قائمة اHـعدات الفالحية اHنتجة في
اجلزائر واHقتناة في إطار القرض اإليجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة اHضـافـة........................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مؤرخ في 10 شـوال عام 1430 اHـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـنة p2009 يـتـضـمن تـأسـيس اHـهرجـان الـثـقـافي احملـلي لـلـمـوسـيقى
واألغنية " العروبي"....................................................................................................................................

وزارة السوزارة السّـكن والعمرانـكن والعمران
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19  رجب عـام 1430  اHوافق 12  يوليو سنة p 2009 يحدّد مبلغ وشكل الكفالة Hمارسة مهنة
الوكيل العقاري.........................................................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
قــرار مــؤرّخ في 24 جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1430 اHـــوافق 17 يــونــيــو ســنــة p2009  يــتــضــمّن اعــتــمـــاد أعــوان مــراقــبــة الــضــمــان
االجتماعي..................................................................................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 31  مارس سنة 2009.............................................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 30  أبريل سنة 2009..............................................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 31  مايو سنة 2009................................................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 30  يونيو سنة 2009..............................................................................................................
الوضعـيّة الشّهريّة في 31  يوليو سنة 2009..............................................................................................................
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قانون رقم قانون رقم 09 -  - 05 مؤرمؤرّخ في خ في 22 شو شوّال عام ال عام 1430  اHوافقاHوافق
11 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة p2009 يتـضـمن اHـوافـقـة عـلى األمرp يتـضـمن اHـوافـقـة عـلى األمر

رقــم رقــم 09 -  - 01 اHــــــــــــــؤرخ فــي  اHــــــــــــــؤرخ فــي 29 رجـــب عــــــــــــــام  رجـــب عــــــــــــــام 1430
22 يــولـيــــو ســنــة  يــولـيــــو ســنــة 2009 واHــتـضــمـن قــانـون واHــتـضــمـن قــانـون اHـوافـق اHـوافـق 

اHالية التكميلي لسنة اHالية التكميلي لسنة 2009.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنـــاء عـــلى الـــدّســـتــورp ال ســـيّـــمـــا  اHــواد 122 و124

pو126 منه
- وبــعــد االطـالع عــلى األمــر رقم 09 - 01 اHــؤرخ في
29 رجـب عـــــــام 1430 اHــــــــوافق 22 يــــــــولــــــــيــــــــو ســــــــنــــــــة 2009

p2009 الية التكميلي لسنةHتضمن قانون اHوا
pانHوبعد موافقة البر  -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى : ة األولى :  يــــــــوافـق  عــــــــلـى األمــــــــر رقم 09 - 01
اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة

2009 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة 2009.

اHاداHادّة ة 2  :   :  ينشر هذا القانون في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 22 شـــوّال عــام 1430 اHــوافق 11
أكتوبر سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــــــانانــــــــــــــــون رقم ون رقم 09 -  - 06 مــــــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 22 ش شــــــــــــــــوّال عال عــــــــــــــام ام 1430
11 أك أكــــتـوبوبــــر سر ســــنـة ة p2009 يp يــــتــــضــــمن اHمن اHــــوافوافــــقـة اHاHـوافق وافق 
عـلى األمر رقـم لى األمر رقـم 09 -  - 02 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 29 رجـب عـام رجـب عـام
1430 اH اHـوافـق وافـق 22 ي يــــولولـيـيـــــو سو ســــنـنــة ة 2009 الـ الـــــذي يـذي يـــــعـعــدلدل

ويويــــــــــتــــــــــمـمــم  الم  الــــــــــقــــــــــــانانــــــــــون رقــم ون رقــم 05 - - 12 اH اHــــــــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 28
جـجــمـمــادى الـادى الــثـانانـيـيــة عــام ة عــام 1426 اHاHـوافق وافق 4 غ غـشت سشت سـنةنة

2005 واHتعلق باHياه. واHتعلق باHياه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهورية

-  بــنـــاء عــلى الــدّســـتــورp ال ســيّـــمــا  اHــواد 122 و124
pو126 منه

-  وبـعــد االطالع عــلى األمـر رقم 09 - 02 اHـؤرخ في
29 رجب عــام 1430 اHــوافق 22 يــولـــيـــو ســـنــة 2009 الــذي 

قوان%قوان%
يـعدل ويـتـمـم القـانـون رقم 05 - 12 اHـؤرخ في 28 جـمادى
الــثــانــيــة عـام 1426 اHـوافق 4 غــشت ســنـة 2005 واHــتــعـلق

pياهHبا
pانHوبعد موافقة البر  -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى : ة األولى :  يــــــــوافـق  عــــــــلـى األمــــــــر رقم 09 - 02
اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
2009 الذي يـعـدل ويـتـمم الـقـانون رقم 05 - 12 اHـؤرخ في

28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1426 اHـوافق 4 غــشت سـنـة 2005

واHتعلق باHياه.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2  :   :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا الــــــقـــــانـــــون فـي اجلـــــريــــــدة
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــهــــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 22 شـــوّال عــام 1430 اHــوافق 11
أكتوبر سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــــــانانــــــــــــــــون ون رقـم رقـم 09 -  - 07 مــــــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 22 ش شــــــــــــــــوّال عال عــــــــــــــامام1430
11 أك أكــــتـوبوبــــر سر ســــنـة ة p2009 يp يــــتــــضــــمن اHمن اHــــوافوافــــقـة اHاHـوافق وافق 
عـلى األملى األمـر رقـم ر رقـم 09 -  - 03 اHــ اHـــؤرخ فـي ؤرخ فـي 29 رجب عـ رجب عــامام
1430 اH اHـوافـق وافـق 22 ي يــــولولـيـيـــــو سو ســــنـنــة ة 2009 الـ الـــــذي يـذي يـــــعـعــدلدل

ويويـتـمــم  الــمــم  الـــقــقـــانـانــون رقـــم ون رقـــم 01 -  - 14 اHـ اHــؤرخ فــي ؤرخ فــي 29
جـجــمـمــادى األولى عـــام ادى األولى عـــام 1422 اH اHـوافق وافق 19 غ غـشــت سشــت سـنةنة
2001 واH واHــــــــتــــــــعــــــــلق بلق بــــــــتــــــــنــــــــظــــــــيـم حيـم حــــــــركـركـــــــــة اHـة اHـــــــــرور عرور عــــــــبـبـــــــر

الطـرق وسالمتهـا وأمنهـا.الطـرق وسالمتهـا وأمنهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنـــاء عـــلى الـــدّســـتــورp ال ســـيّـــمـــا  اHــواد 122 و124

pو126 منه
- وبــعــد االطـالع عــلى األمــر رقم 09 - 03 اHــؤرخ في
29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2009 الــذي

يـعدل ويـتـمـم القـانـون رقم 01 - 14 اHـؤرخ في 29 جـمادى
األولى عــام 1422 اHــوافق 19 غـــشت ســـنــة 2001 واHـــتـــعــلق

pرور عبر الطرق وسالمتها وأمنهاHبتنظيم حركة ا
pانHوبعد موافقة البر  -



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 25 شو شوّال عام ال عام 1430 هـ هـ
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

اHـــــاداHـــــادّة ة 2  :  : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــقــــــانــــــون في اجلــــــريــــــدة
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلــــجـــمـــهــــوريّــــة اجلـــزائــــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 22 شـــوّال عــام 1430 اHــوافق 11
أكتوبر سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــــوافـق  عـــــــلـى  األمـــــــر رقم 09 - 03
اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
2009 الذي يـعـدل ويـتـمم الـقـانون رقم 01 - 14 اHـؤرخ في

29 جــمــادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19 غــشت ســنـة 2001

واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا
وأمنها.

مـرسـوم مـرسـوم تـنـفـيـذي تـنـفـيـذي رقم رقم 09 -  - 320  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 19 شـو شـوّال عـامال عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 8  أكــتـوبــر ســنـة   أكــتـوبــر ســنـة p p2009 يــعـــدل ويــتـمميــعـــدل ويــتـمم

اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 95 - - 332 اHـؤرخ في أول اHـؤرخ في أول
جـمــادى الـثـانــيـة عـام جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1416 اHـوافق  اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة أكـتـوبــر سـنـة
1995 واHــتــضــمن إنــشــاء مــجــلـس وطــنـي لــلــغــابــات واHــتــضــمن إنــشــاء مــجــلـس وطــنـي لــلــغــابــات

وحمايـة الطبيعـةوحمايـة الطبيعـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

pالريفية
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 12 اHــؤرخ في 23
رمــــــضـــــــان عــــــام 1404 اHــــــوافق 22 يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة  1984

pتممHعدل واHا pتضمن النظام العام للغاباتHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 07 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

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

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

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
pتممHعدل واHا p1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 95 - 332
اHــــؤرخ في أول جــــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 1416 اHــــوافق 25
أكـــتــوبــر ســنــة 1995 واHــتـــضــمن إنـــشــاء اجملــلـس الــوطــني

pللغابات وحماية الطبيعة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : يـــعـــدل هـــذا اHـــرســـوم ويـــتـــمم أحـــكـــام
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 95 - 332 اHـؤرخ في أول جـمادى
الثـانية عام 1416 اHوافق 25 أكتـوبر سنة 1995 واHذكور

أعاله.

2 :  : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم اHـادة اHـادة 
الـتـنـفـيـذي رقم 95 - 332 اHـؤرخ في أول جـمـادى الـثـانـية
عـام 1416 اHــوافق 25 أكــتــوبــر ســنـة 1995 واHــذكــور أعاله

وحترر كما يأتي :

"اHــادة 3 :  يـــتـــشـــكـل اجملـــلس الـــوطــــني من األعـــضـــاء
اآلتي ذكرهم :

pرئيسا pكلف بالغاباتHثل الوزير ا� -
- �ـــثـل الـــوزيـــر اHـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة

pوالبيئة والسياحة
pثل وزير الدفاع الوطني� -

pكلف باجلماعات احملليةHثل الوزير ا� -
pكلف بالتربية الوطنيةHثل الوزير ا� -

pكلف بالتعليم العاليHثل الوزير ا� -
pاليةHكلف باHثل الوزير ا� -

pائيةHوارد اHكلف باHثل الوزير ا� -
pكلف بالسكنHثل الوزير ا� -
pكلف بالعملHثل الوزير ا� -
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

pتممHعدل واHا pهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 07 اHــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

pتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العملHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 19 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

pتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

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

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

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 209
اHــؤرخ في 18 مـــحـــرم عــام 1417 اHــوافق 5 يـــونـــيـــو ســـنـــة
1996 الــــذي يــــحــــدد تـــشــــكــــيـل اجملـــلـس الــــوطــــني لــــلــــوقــــايـــة

pالصحية واألمن وطب العمل وتنظيمه وسيره
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 254
اHـؤرخ في 3 ربـيع األول عام 1418 اHـوافق 8 يـولـيـو سـنة
1997 واHـتعـلق بالـرخص اHـسبـقة إلنـتاج اHـواد السـامة أو

pالتي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 99 - 95 اHؤرخ
في 3 مـــــحــــــرم عـــــام 1420 اHـــــوافق 19 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1999

pتصلة �ادة األميانتHتعلق بالوقاية من األخطار اHوا
- و�ــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 2000 -253
اHـؤرخ في 23 جــمــادى األولى عـام 1421 اHـوافق 23 غـشت
سـنة 2000 واHـتـضـمن إنـشاء اHـعـهـد الـوطـني لـلـوقـاية من

pهنية وتنظيمه وعملهHاألخطار ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 467
اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 10 ديــســـمــبــر
سنة 2005 الذي يحدد شروط مـراقبة مطابـقة اHنتوجات

pستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكHا

pكلف باألشغال العموميةHثل الوزير ا� -
pكلف بالصناعةHثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اHـــكـــلف بـــاHــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
pتوسطةHوا

pكلف باالتصالHثل الوزير ا� -
pكلف بالشباب والرياضةHثل الوزير ا� -
pكلف بالتضامن الوطنيHثل الوزير ا� -

pكلف بالصيد البحريHثل الوزير ا� -
pدير العام للمعهد الوطني لألبحاث الغابيةHا -
pدير العام للوكالة الوطنية حلفظ الطبيعةHا -

- �ــــــــثل اHــــــــركـــــــز الــــــــوطـــــــنـي لـــــــتـــــــطــــــــويـــــــر اHـــــــوارد
pالبيولوجية

- �ــثل (1) عن مــســتــغــلي الــغــابــات تــعــيــنـه الــغــرفـة
pالوطنية للفالحة

pثل (1) عن مؤسسات األشغال الغابية� -
- �ـثل (1) عن اجلـمــعـيــات الـتي تــنـشط في مــجـالي

الغابات وحماية الطبيعة.
يـــعــW أعـــضـــاء اجملــلس الـــوطـــني بــقـــرار من الـــوزيــر
اHــكــلف بــالــغـابــات بــنــاء عــلى اقــتــراح من الــســلــطـة الــتي

ينتمون إليها Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.
....... ( الباقي بدون تغيير) .........".

اHادة اHادة 3 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 19 شـــوّال عـــام 1430  اHــــوافق 8
أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم مـرسـوم تـنـفـيـذي تـنـفـيـذي رقم رقم 09 -  - 321  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 19 شـو شـوّال عـامال عـام
1430 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 8  أكـــــــتـــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة   أكـــــــتـــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة p p2009 يــــــــعـــــــدليــــــــعـــــــدل

اHـــرســــوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم اHـــرســــوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99 - - 95 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 3
مــــــحــــــرم عــــــام مــــــحــــــرم عــــــام 1420 اHــــــوافق  اHــــــوافق 19 أبــــــريـل ســــــنـــــة  أبــــــريـل ســــــنـــــة 1999
واHـــتـــعـــلـق بـــالـــوقـــايـــة من األخـــطـــار اHـــتـــصـــلـــة �ـــادةواHـــتـــعـــلـق بـــالـــوقـــايـــة من األخـــطـــار اHـــتـــصـــلـــة �ـــادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألميانتاألميانت.
pإن الوزير األول

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

pالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورp ال ســـيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2) منه
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- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 18 اHؤرخ
في 23 مـــحــــرم عـــام 1430 اHــــوافـق 20 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2009
الــذي يــحــدد الــتــنــظــيم اHـــتــعــلق �ــمــارســة مــهــنــة الــوكــيل

pادة 20 منهHال سيما ا pالعقاري
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تــعـدل أحــكــام اHـادة 20  (اHـطـة 6) من
اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09 - 18 اHؤرخ في 23 مـحرم عام
pـــذكــــور أعـالهHـــــوافـق 20  يــــنـــــايـــر ســــنـــة 2009 واH1430 ا

كـمـا يأتي :

"اHادة 20 : ......................................................
pــهــنــة الــوكــيل الــعــقــاريH ــثل (1) عن كل نــشــاط� -

يختارهم الوزير اHكلف بالسكن لسمعتهم وكفاءتهم.
....... (الباقي بدون تغيير).......".

اHادة اHادة 2 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 19 شـــوّال عـــام 1430  اHــــوافق 8
أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 -  - 323  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـامال عـام
1430 اHوافق  اHوافق 11  أكتـوبر سـنة   أكتـوبر سـنة p2009 يـعــدل ويـتـممp يـعــدل ويـتـمم

اHـرســوم الــتـنــفــيــذي رقـم اHـرســوم الــتـنــفــيــذي رقـم 97 -  - 100 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 21
ذي الــــقـــعـــــدة عــــام ذي الــــقـــعـــــدة عــــام 1417 اHـــوافـق  اHـــوافـق 29 مـــــارس ســـنــة مـــــارس ســـنــة
1997 الذي يـحـدد تـنـظيـم غرف الـصـنـاعـة التـقـلـيـدية الذي يـحـدد تـنـظيـم غرف الـصـنـاعـة التـقـلـيـدية

واحلرف وعملها.واحلرف وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الــوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر اHــؤســـســات الـــصــغـــيــرة

pتوسطة والصناعة التقليديةHوا
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 96 - 01 اHــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1416 اHوافق 10 ينـاير سنة 1996 الـذي يحدد
الـقواعد التي حتكم الـصناعة الـتقليديـة واحلرفp ال سيما

pادة 44 منهHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27  أبــريل

pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 06 -198
اHــــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31 مـــايـــو
سـنة 2006 الذي يـضبط الـتنـظيم اHـطبق عـلى اHؤسـسات

pصنفة حلماية البيئةHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــعــدل هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99 - 95 اHــــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1420
اHــــوافق 19 أبــــريل ســــنـــة 1999 واHــــتـــعــــلق بــــالـــوقــــايـــة من

األخطار اHتصلة �ادة األميانت.

اHــــــادةاHــــــادة 2 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 3 مـن  اHـــــــرســـــــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99 - 95 اHــــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1420

اHوافق 19 أبريل سنة 1999 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHــادة 3 : �ـــنـع تـــصـــنـــيع واســـتــــيـــراد وتـــســـويق كل
أنواع ألياف األميانت واHواد التي حتتوي عليها".

اHـادةاHـادة 3 :  : تـلـغى أحـكـام اHـادتـW 10 و 11 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99 - 95 اHــــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1420

اHوافق 19 أبريل سنة 1999 واHذكور أعاله.

اHادةاHادة 4 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 19 شـــوّال عـــام 1430  اHــــوافق 8
أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 -  - 322  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 19 شـو شـوّال عـامال عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 8  أكـتـوبـر سـنـة   أكـتـوبـر سـنـة p2009 يـعـدل اHـرسـومp يـعـدل اHـرسـوم

الـــتــنــفــيــذي رقم الـــتــنــفــيــذي رقم 09 -  - 18  اHــؤرخ في   اHــؤرخ في 23 مــحــرم عــام مــحــرم عــام
1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 20 يـــــنـــــايـــــرســـــنـــــة  يـــــنـــــايـــــرســـــنـــــة 2009 الـــــذي يـــــحـــــدد الـــــذي يـــــحـــــدد

التنظيم اHتعلق �مارسة مهنة الوكيل العقاري.التنظيم اHتعلق �مارسة مهنة الوكيل العقاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pبناء على تقرير  وزير السكن والعمران  -

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

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

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

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا



25 شو شوّال عام ال عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 859
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

اHـادة اHـادة 4 :  :  تعدل وتـتمم أحكام اHادة 29 من اHرســوم
الـــتـــنـــفــــيـــذي رقــم 97 - 100 اHـــؤرخ في 21 ذي الــقـــعـــدة
pـــذكــور أعالهHــوافق 29 مـــارس ســـنــة 1997 واHعــام 1417 ا

كما يأتي :
"اHـــــادة 29  : ..........(بــــــدون تــــــغــــــيـــــــيــــــر حــــــتى) ......

واخملطط الوطني للمحاسبة.
يـتـولى مـراقـبـة حـسـابـات الـغـرفـة مـحـافظ حـسـابات

يعينه الوزير الوصي.
تـــخــضع الـــغــرفــة لــلـــمــراقــبــة اHـــنــصــوص عــلـــيــهــا في

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
يـعدّ مـحافظ احلـسابـات تقـريرا سـنويـا عن حسـابات
الغرفةp يرسـله إلى اجلمعية العامة وإلى الوزير الوصـي

وإلى الوزير اHكلف باHالية".
اHــــــادة اHــــــادة 5 :  : تــــــتــــــمم أحــــــكــــــام اHـــــادة 31 مـن اHــــــرســـــــوم
الــتــــنـــفــــــيـــذي رقــم 97 - 100 اHــؤرخ فـي 21 ذي الــقــعــدة
pـــذكــور أعالهHــوافق 29 مـــارس ســـنــة 1997 واHعــام 1417 ا

كما يأتي :
"اHادة 31  : .......... (بدون تغيير) ........ 

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- ............(بدون تغيير).............

- اخملـــــصـص اHــــــالي األصــــــلـي في إطــــــار الــــــتـــــنــــــظــــــيم
pعمول بهHا

- تــكــفل مــالي في إطــار تــبـعــات اخلــدمــة الـعــمــومــيـة
التي توكـلها الـدولـــة للـغرفـةp طبقـــا للبـنــود احملــددة في

دفتر الشروط.
في باب النفقات :في باب النفقات :

............(بدون تغيير).............".
اHادة اHادة  6 : : تعدل و تـتمم أحكام اHادة 35 من اHرســوم
الــتــــنـــفــــــيـــذي رقــم 97 - 100 اHـــؤرخ في 21 ذي الــقــعــدة
pـــذكــور أعالهHــوافق 29 مـــارس ســـنــة 1997 واHعــام 1417 ا

كما يأتي :
"اHادة 35  : تمنح غرف الـصناعة التقليدية واحلرف
في واليات أدرار والشلف واألغواط وأم البواقي وباتنة
وبـجاية وبـسكـرة وبشـار والبـليدة والـبويـرة وتامـنغست
وتبسـة وتلـمسـان وتيارت وتـيزي وزو واجلـزائر واجلـلفة
وجـيـجل وســطـيف وسـعـيـدة وسـكـيــكـدة وسـيـدي بـلـعـبـاس
وعـنـابـة وقـاHــة وقـسـنـطـيـنـة واHـديـة ومـسـتـغـا� واHـسـيـلـة
ومـــعـــســكـــر وورقـــلـــة ووهـــران والـــبـــيض وإيـــلـــيـــزي وبــرج
بــــــــوعــــــــريــــــــريج وبــــــــومــــــــرداس والــــــــطــــــــارف وتــــــــيــــــــنـــــــدوف
وتـيسـمسـيلت والـوادي وخنـشلـة وسوق أهـراس وتيـبازة
ومـيلـة وعW الـدفلى والـنعـامة وعـW تيـموشنـت وغرداية

وغيليزان تخصيصا ماليا أصليا".

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـؤرخ في 2  جــمـادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27  أبـريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 431
اHـؤرخ في 19 رجب عـام 1417 اHـوافق 30 نــوفــمــبــر ســنـة
1996 واHتـعـلق بـكـيفـيـات تـعـيـW محـافـظي احلـسـابات في

اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

pستقلةHؤسسات العمومية غير اHا
- و�ـقـتــضــى اHـرســــوم الـتـنــفــيــذي رقــم 97 - 100
اHــــؤرخ في 21 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1417 اHــــوافق 29  مــارس
سـنة 1997 الذي يـحـدد تـنـظيـم غرف الـصـنـاعـة التـقـلـيـدية

pتممHعدل واHا pواحلرف وعملها
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 03 - 81 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجـة عام 1423 اHـوافق 26 فـبـرايـر سـنة 2003
الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر اHــــؤســـســــات الــــصــــغــــيـــرة

pتوسطة والصناعة التقليديةHوا
pو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما  يأتـي :يرسم ما  يأتـي :

اHادة األولى  : اHادة األولى  :  يـعدل هـذا اHرسـوم ويتـمم اHرســوم
الـتـنــفــيــذي رقــم 97 - 100 اHـؤرخ في 21 ذي الـقــعـدة عـام
1417 اHــوافق 29 مـــارس ســـنــة 1997 الـــذي يــحـــدد تــنـــظــيم

غــرف الـــصـــنـــاعــة الـــتـــقــلـــيـــديـــة واحلــرف وعـــمـــلــهـــاp اHـــعــدل
واHتمم.

اHادة اHادة 2 : : يعدل ويتـمم اHلحق الذي يـحدد مقار غرف
الـصــنـاعـة الــتـقــلـيــديـة واحلــرف ودوائـرهــا اإلقـلــيـمـيــة لـكل
مــــنـــهــــا اHـــنــــصـــوص عــــلـــيـه في الــــفـــقـــرة 2  مـن اHـــادة 2 من
اHـــرســــوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقــم 97 - 100 اHــؤرخ في 21 ذي
الـقــعـدة عـام 1417 اHـوافق 29 مــارس سـنـة 1997 واHـذكـور

أعالهp وفقا للملحق األول اHرفق بهذا اHرسوم.

3 :  :  تـــــــتــــــمـم أحــــــكــــــام اHــــــادة 5 مـن اHــــــرســـــــوم اHــــــادة اHــــــادة 
الـتـنــفــيــذي رقــم 97 - 100 اHـؤرخ في 21 ذي الـقــعـدة عـام
1417 اHــــوافق 29 مـــارس ســـنـــة 1997 واHـــذكـــور أعالهp في

نهايتهاp كما يأتي :
"اHـادة 5 :  ......................................................
- جــمــيع اHــهــمـات اHــســنــدة إلـيــهــا من طــرف الــدولـة
بــعـــنــوان الــنــشــاط االقــتــصــادي واالجــتـــمــاعي لــلــصــنــاعــــة
الــتــقــلـيــديـــة في شــكل الــتــرقــيــة والـتــنــشــيط االقــتــصـادي
والــتـكــوين وحتـســW اHـســتـوى والــتـمـهــpW وذلك بــضـمـان

تسيير الفضاءات اHذكورة أدناه :
pدار الصناعة التقليدية -

pمركز الشراء -
- مركز الصناعة التقليدية".
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9 :   :  يــــــنـــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســـــــوم في اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلــــجـــمـــهـــــوريّـــة اجلـــزائــــريّـــة الـــدّ�ـــــقـــراطـــيّـــة

الشّـعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 22 شــوّال عــام 1430  اHــوافق 11
أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHــــادة اHــــادة 7 : :  تــــتـــمـم أحـــكــــام اHـــادة 2 مـن دفـــتــــر شـــروط
تــبــعـات اخلــدمــة الـعــمـومــيــة لـغــرف الــصـنــاعــة الـتــقــلـيــديـة
واحلـرف وفــقـا Hـا هــو مـنــصـوص عــلـيه في اHــلـحق الــثـاني

بهذا اHرسوم. 

اHـادة اHـادة 8 :  :  تـتـمم أحـكـام دفـتـر شـروط تـبـعـات اخلـدمـة
الــعـمــومـيــة لـغــرف الــصـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة واحلــرف �ـادة 2
مكرر وفقا Hا هو محدد في اHلحق الثاني لهذا اHرسوم.

اHلحق األولاHلحق األول
يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية واحلرفيحدد مقار غرف الصناعة التقليدية واحلرف

مقر غرفة الصناعة التقليديةمقر غرفة الصناعة التقليدية
واحلرفواحلرف

مقر غرفة الصناعة التقليديةمقر غرفة الصناعة التقليديةالدائرة اإلقليميةالدائرة اإلقليمية
واحلرفواحلرف

الدائرة اإلقليميةالدائرة اإلقليمية

أدرار
الشلف
األغواط

 أم البواقي
باتنة
بجاية
 بسكرة
بشار
البليدة
البويرة
تامنغست
تبسة
تلمسان
تيارت

تيزي وزو
اجلزائر
اجللفة
جيجل
سطيف
سعيدة
سكيكدة

سيدي بلعباس
عنابة
قاHة

أدرار
الشلف
األغواط

 أم البواقي
باتنة
بجاية
 بسكرة
بشار
البليدة
البويرة
تامنغست
تبسة
تلمسان
تيارت

تيزي وزو
اجلزائر
اجللفة
جيجل
سطيف
سعيدة
سكيكدة

سيدي بلعباس
عنابة
قاHة

قسنطينة
اHدية

مستغا�
اHسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
إيليزي

برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تيندوف

تيسمسيلت
الوادي
خنشلة

سوق أهراس
تيبازة
ميلة 

عW الدفلى
النعامة

عW تيموشنت
غرداية
غيليزان

قسنطينة
اHدية

مستغا�
اHسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
إيليزي

برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تيندوف

تيسمسيلت
الوادي
خنشلة

سوق أهراس
تيبازة
ميلة 

عW الدفلى
النعامة

عW تيموشنت
غرداية
غيليزان
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــــعـــــــدل هـــــــذا اHـــــــرســـــــوم اHـــــــرســــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 08 - 213 اHــؤرخ في 11 رجب عــام 1429

اHوافق 14 يوليو سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 2  :  : تستبدل تسـمية "اHدرسة الوطـنية العليا
للـهندسة اHـعماريـة" اHذكورة في اHـرسوم التـنفيذي رقم
08 - 213 اHؤرخ في 11 رجب عام 1429 اHوافق 14 يـوليو

ســنــة 2008 واHـذكــور أعالهp بــتــسـمــيــة "اHــدرسـة اHــتــعـددة
العلوم للهندسة اHعمارية والعمران".

اHاداHادّة ة 3 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 22 شــوّال عــام 1430  اHــوافق 11
أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 -  - 325  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـامال عـام
1430 اHوافق  اHوافق 11  أكتـوبر سـنة   أكتـوبر سـنة p2009 يعـدل اHرسومp يعـدل اHرسوم

الـتـنـفـيـذي رقم الـتـنـفـيـذي رقم 08 -  - 215 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 11 رجب عـــام رجب عـــام
واHـــتـــضـــمن 1429 اHـــــوافــق  اHـــــوافــق 14 يـــولـــيــــو ســـنــــة  يـــولـــيــــو ســـنــــة 2008 واHـــتـــضـــمن 

حتـويل اHـدرسـة الـوطـنـيــة اHـتـعـددة الـتـقـنـيــات إلـىحتـويل اHـدرسـة الـوطـنـيــة اHـتـعـددة الـتـقـنـيــات إلـى
مدرسـة خـارج اجلامعـة.مدرسـة خـارج اجلامعـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
pالعلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

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

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

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 215
اHــــؤرخ في 11 رجـب عـــام 1429 اHــــوافق 14 يـــولـــيــــو ســـنـــة
2008 واHــــتـــضـــمن حتــــويل اHـــدرســــة الـــوطـــنـــيــــة اHـــتـــعـــددة

pالتقنيات إلى مدرسة خارج اجلامعة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اHلحق الثانياHلحق الثاني
دفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية لغرف الصناعةدفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية لغرف الصناعة

التقليدية واحلرفالتقليدية واحلرف
اHادة اHادة 2  :   : 

-  جمـيع اHـهمـات التي تـسنـدهـا لهـا الدولـة بعـنوان
الــنـشــاط االقـتــصـادي واالجـتــمـاعي لــلـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديـة
اHـــطــــورة في شـــكـل الـــتـــرقــــيـــة والـــتــــنـــشـــيـط االقـــتـــصـــادي
والــتـكــوين وحتـســW اHـســتـوى والــتـمـهــpW وذلك بــضـمـان

تسيير الفضاءات اHذكورة أدناه :
pدار الصناعة التقليدية -

pمركز الشراء -
- مركز الصناعة التقليدية .

اHـادة اHـادة 2  مـكـرر :  مـكـرر :  تـتــلـقـى الـغــرفـة من الــدولـة عن كل
ســنـة مــالــيــةp تــكــفال مــالــيــا مــقــابل إجنــاز تــبــعــات اخلــدمـة

العمومية احملددة في دفتر الشروط هذا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم مـرسـوم تـنـفـيـذي تـنـفـيـذي رقم رقم 09 -  - 324  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـامال عـام
1430 اHوافق  اHوافق 11  أكتـوبر سـنة   أكتـوبر سـنة p p2009 يعـدل اHرسوميعـدل اHرسوم

الـتـنـفـيـذي رقم الـتـنـفـيـذي رقم 08 - - 213  اHــؤرخ فـي اHــؤرخ فـي 11 رجب عـــام رجب عـــام
واHـــتـــضـــمن 1429 اHـــــوافــق  اHـــــوافــق 14 يـــولـــيــــو ســـنــــة  يـــولـــيــــو ســـنــــة 2008 واHـــتـــضـــمن 

حتـويل اHدرسـة اHتعـددة العـلوم لـلهـندسـة اHعـماريةحتـويل اHدرسـة اHتعـددة العـلوم لـلهـندسـة اHعـمارية
والعمران إلى مدرسة  خـارج الـجامعــةوالعمران إلى مدرسة  خـارج الـجامعــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
pالعلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

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

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

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 213
اHــــؤرخ في 11 رجـب عـــام 1429 اHــــوافق 14 يـــولـــيــــو ســـنـــة
2008 واHتضمن حتويل اHـدرسة اHتعددة العـلوم للهندسة

pعمارية والعمران إلى مدرسة خارج اجلامعةHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 25 شو شوّال عام ال عام 1430 هـ هـ
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــــعـــــــدل هـــــــذا اHـــــــرســـــــوم اHـــــــرســــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 08 - 216 اHــؤرخ في 11 رجب عــام 1429

اHوافق 14 يوليو سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 2  :  : تستبدل تسـمية "اHدرسة الوطـنية العليا
في الـعـلـوم الــتـجـاريـة واHــالـيـــة" اHــذكــورة في اHـرســـوم
الــتــنـفـــيـــذي رقم 08 - 216 اHـؤرخ في 11 رجب عـام 1429
اHــوافق 14 يــولــيــو ســنـة 2008 واHــذكـور أعـالهp بــتــســمــيـة

"اHدرسة العليا للتجارة".

اHاداHادّة ة 3 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 22 شــوّال عــام 1430  اHــوافق 11
أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 -  - 327  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـامال عـام
1430 اHوافق  اHوافق 11  أكتـوبر سنة   أكتـوبر سنة p2009 يتـمم الـقائمـةp يتـمم الـقائمـة

اHــــلـــحــــقـــــة بـــاHــــرســــوم رقـم اHــــلـــحــــقـــــة بـــاHــــرســــوم رقـم 80 -  - 83 اHـــــؤرخ فـي  اHـــــؤرخ فـي 28
ربــيـع الــثـــانــي عــام ربــيـع الــثـــانــي عــام 1400 اHــوافـق  اHــوافـق 15 مـــارس ســنـة مـــارس ســنـة
WــــســـعـــفـــHـــتــــضـــمن إحــــداث دور األطـــفـــال اHوا WــــســـعـــفـــHـــتــــضـــمن إحــــداث دور األطـــفـــال اH1980 وا

وتنظيمهـا وسيـرهـا.وتنظيمهـا وسيـرهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني
pواألسرة واجلالية الوطنية باخلارج

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

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 80 - 83 اHــــؤرخ في 28
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1400 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة 1980
واHــتــضــمن إحـــداث دور األطــفــال اHــســعــفـــW وتــنــظــيــمــهــا

pادة 3 منهHالسيما ا pتممHعدل واHا pوسيرها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

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

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــــعـــــــدل هـــــــذا اHـــــــرســـــــوم اHـــــــرســــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 08 - 215 اHــؤرخ في 11 رجب عــام 1429

اHوافق 14 يوليو سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 2  :  : تستبدل تسـمية "اHدرسة الوطـنية العليا
اHـتعـددة التـقنـيات" اHـذكورة في اHـرسوم الـتنفـيذي رقم
08 - 215 اHؤرخ في 11 رجب عام 1429 اHوافق 14 يـوليو

سـنـة 2008 واHــذكـور أعالهp بــتـسـمــيـة "اHــدرسـة الـوطــنـيـة
اHتعددة التقنيات".

اHاداHادّة ة 3 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 22 شــوّال عــام 1430  اHــوافق 11
أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 -  - 326  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـامال عـام
1430 اHوافق  اHوافق 11  أكتـوبر سـنة   أكتـوبر سـنة p2009 يعـدل اHرسومp يعـدل اHرسوم

الـتـنـفـيـذي رقم الـتـنـفـيـذي رقم 08 -  - 216 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 11 رجب عـــام رجب عـــام
واHـــتـــضـــمن 1429 اHـــــوافــق  اHـــــوافــق 14 يـــولـــيــــو ســـنــــة  يـــولـــيــــو ســـنــــة 2008 واHـــتـــضـــمن 

حتــويــل اHــدرســـة الــعـــلـــيـــا لـــلـــتــجـــــارة إلى مـــدرســـةحتــويــل اHــدرســـة الــعـــلـــيـــا لـــلـــتــجـــــارة إلى مـــدرســـة
خــارج الـجامـعــة.خــارج الـجامـعــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
pالعلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

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

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

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 216
اHــــؤرخ في 11 رجـب عـــام 1429 اHــــوافق 14 يـــولـــيــــو ســـنـــة
2008 واHـــتــضــمن حتـــويل اHــدرســة الـــعــلــيــا لـــلــتــجــارة إلى

pمدرسة خارج اجلامعة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -



25 شو شوّال عام ال عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1259
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

واHـتــضــمن إحــداث اHـراكــز الــطــبـيــة الــتــربـويــة واHــراكـز
اHــتــخــصــصـــة في تــعــلــيـم األطــفــال اHــعــوقــW وتـــنــظــيــمــهــا

pادة 3 منهHال سيما ا pتممHعدل واHا pوسيرها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHـؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27 أبـريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27 أبـريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
رقـم 80 - 59 اHــــــــؤرخ في 21 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عـــــــام 1400
اHــوافق 8 مــارس ســنــة 1980 واHــذكـــور أعالهp يــتـــمّم هــذا
اHــرسـوم قــوائم اHــراكــز اHــتـخــصــصــة في تـعــلــيم األطــفـال
اHــعــوقــW بــصـريــا واHــراكــز الـطــبــيــة الـتــربــويــة لألطــفـال

اHعوقW ذهنيا واHعوقW حركيا.
اHادةاHادة 2 : : تتمم قـائمـة اHراكـز اHتـخصـصة في تـعليم
األطـفــال اHــعــوقـW بــصــريــا بـإحــداث مــدرسـة (1) لــصــغـار
اHـكـفـوفـpW يـحـدد مـكـان إنـشـائـهـا ومـقـرهـا طـبـقـا لـلـجدول

أدناه :

اHاداHادّة ة 2 : : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 22 شــوّال عــام 1430  اHــوافق 11
أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 -  - 328  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـامال عـام
1430 اHــوافق  اHــوافق 11  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــة p2009 يــتــمم قــوائمp يــتــمم قــوائم

WـعــوقـHـتــخــصـصـــة في تــعـلــيم األطــفــال اHــراكـــز اHاWـعــوقـHـتــخــصـصـــة في تــعـلــيم األطــفــال اHــراكـــز اHا
WعوقHراكز الـطبية التربوية لألطفال اHبصريا واWعوقHراكز الـطبية التربوية لألطفال اHبصريا وا

ذهنيا واHعوقW حركيا.ذهنيا واHعوقW حركيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني

pواألسرة واجلالية الوطنية باخلارج
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 80 - 59 اHــــؤرخ في 21
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1400 اHــــوافق 8 مــــارس ســــنــــة 1980 

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 3 مـن اHـرســوم رقم 80 - 83 اHـؤرخ في 28 ربــيع الــثــانـي عـام 1400 اHـوافق 15
مارس سنة 1980 واHذكور أعالهp تتمم قـائمة دور األطفال اHسعفW بإحداث أربعة (4) دورp يحدد مكـان إنشائها ومقرها

طبقا للجدول أدناه :

اسم اHؤسسةاسم اHؤسسة
مكان إنشائهامكان إنشائها

الواليةالواليةالبلديةالبلدية

دار األطفال اHسعفW بأم البواقي
دار األطفال اHسعفW باجللفة
دار األطفال اHسعفW بسعيدة

دار األطفال اHسعفW بشلغوم العيد

أم البواقي
اجللفة
سعيدة

شلغوم العيد

        04 -  أم البواقي

        17 - اجللفة

        20 - سعيدة

        43 - ميلة

اسم اHؤسسةاسم اHؤسسة
مكان إنشائهامكان إنشائها

الواليةالواليةالبلديةالبلدية

WكفوفH36 -  الطارفالطارفمدرسة صغار ا



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 25 شو شوّال عام ال عام 1430 هـ هـ
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHـؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27 أبـريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27 أبـريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHــادة األولى :اHــادة األولى : يـــهــــــدف هــــذا اHـــرســـوم إلـى تـــتـــمـــيم
قـــائــــمــة اHــراكــــز اHــتــعـــــددة اخلــدمــات لـــرعــايــة الـــشـــبــاب
اHــنــصــوص عـلـيــهـــا في اHـلـحق الـثــالث اHـرفق بـاHـرسـوم
رقـم 87 -261 اHــــــــؤرخ في 10 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عـــــــام 1408
اHـوافق أول ديـسمـبر سـنة 1987 واHذكـور أعالهp بـإحداث
مـركــز مــتـعــدد اخلـدمــات لــرعـايــة الــشـبــابp يـحــدد مــوقـعه

ومقره طبقا للجدول أدناه :

اHاداHادّة ة 5 : : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 22 شــوّال عــام 1430  اHــوافق 11
أكتوبر سنة 2009.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 -  - 329  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـامال عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 11  أكــتـوبــر ســنـة   أكــتـوبــر ســنـة p2009 يــتـمـم قـائــمـةp يــتـمـم قـائــمـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاHراكـز اHتعددة اخلدمات لرعاية الشباب.اHراكـز اHتعددة اخلدمات لرعاية الشباب.
pإن الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني
pواألسرة واجلالية الوطنية باخلارج

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

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 64 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHـتـضــمن إحـداث اHـؤسـسـات واHـصـالح اHـكـلـفـة بـحـمـايـة

pادة 3 منهHالسيما ا pراهقةHالطفولة وا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 87 - 261 اHــؤرخ في 10
ربـيع الــثـاني عـام 1408 اHـوافق أول ديــسـمـبــر سـنـة 1987
واHـتـضـمن إنــشـاء مـراكـز مـتــخـصـصـة في إعــادة الـتـربـيـة
وتـعــديل قـوائم اHــراكـز اHـتـخــصـصـة في حــمـايـة الــطـفـولـة

pعدلHا pراهقةHوا

اHـادةاHـادة 3 :  : تـتـمم قـائـمـة اHـراكــز الـطـبـيـة الـتـربـويـة لألطـفــال اHـعـوقـW ذهـنـيـا بـإحـداث خـمـسـة (5) مـراكـزp يـحـدد مـكـان
إنشائها ومقرهاp طبقا للجدول أدناه :

اسم اHؤسسةاسم اHؤسسة
مكان إنشائهامكان إنشائها

الواليةالواليةالبلديةالبلدية

اHركز الطبي التربوي لألطفال اHعوقW ذهنيا
اHركز الطبي التربوي لألطفال اHعوقW ذهنيا
اHركز الطبي التربوي لألطفال اHعوقW ذهنيا
اHركز الطبي التربوي لألطفال اHعوقW ذهنيا
اHركز الطبي التربوي لألطفال اHعوقW ذهنيا

 عW الكرشة
بشار

سيدي اجلياللي
جيجل

حمام السخنة

    04 -  أم البواقي
    08 -  بشار

    13 -  تلمسان

    18 - جيجل

    19 - سطيف

اHـادةاHـادة 4 :  : تـتـمم قـائـمـة اHـراكـز الـطـبـيـة الـتـربـويـة لألطـفـال اHـعـوقـW حـركـيـا بـإحـداث مـركـز p(1) يـحـدد مـكـان إنـشـائه
ومقرهp طبقا للجدول أدناه :

اسم اHؤسسةاسم اHؤسسة
مكان إنشائهامكان إنشائها

الواليةالواليةالبلديةالبلدية
17 -  اجللفةاجللفةاHركز الطبي التربوي لألطفال اHعوقW حركيا

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةالواليةالوالية
إيليزي 33 - إيليزي

اHاداHادّة ة 2 : : يـنشر  هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 22 شــوّال عــام 1430  اHــوافق 11
أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



25 شو شوّال عام ال عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1459
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
قـرار رقم قـرار رقم 17 / ق. م د/  / ق. م د/ 09 مـؤرخ فـي  مـؤرخ فـي 8 شـوال عــام  شـوال عــام 1430
اHـوافـق اHـوافـق 27  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة p2009  يـتـعـلق بـحـسـابp  يـتـعـلق بـحـسـاب
احلمـلة االنتـخابـية لـلمتـرشاحلمـلة االنتـخابـية لـلمتـرشّح عبـد العـزيز بوتـفلـيقةح عبـد العـزيز بوتـفلـيقة

اHنتخب رئيسا للجمهورية.اHنتخب رئيسا للجمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن اجمللـس الدسـتوري
- بــــنـــــــاء عـــــلـى الــــدّســــــتــــــورp ال ســــــيّــــمـــــا اHــــادّة 163

p(الفقرة 2) منه
- و�قـتضى األمر رقم 97 - 07 اHؤرّخ في 27 شوّال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمّن الـقانون
pـتمّمHعـدّل واHا pــتــعـلّـق بـنــظـام االنــتـخابـاتHالـعـضوي ا
ال سيّما اHوادّ 185 و186 و187 (الفقرة األولى) و188 و191

p(الفقرتان األولى و2) منه
- و�ـقـتــضى الـنـظـام اHـؤرّخ في 25 ربـيع األوّل عـام
1421 اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة 2000 اHُــحــدّد لـقــواعـد عـمـل

pادة 30 منهHال سيما ا pتمّمHعدّل واHا pاجمللس الدّستوري
- و�ـقــتــضى قـــــرار اجملـــــلس الــــدّســتــــــوري رقــم
14 / ق.م د/ 09 اHــــــــــــؤرّخ فـي 5 ربـــــــــــــيـع األول عـــــــــــــام 1430

WــتــرشّــحــHــوافق 2 مــارس ســنــة 2009 احملــدّد لــقــائـــمــة اHا
pالنتخاب رئيس اجلمهوريّة

- و�ـــقـــتــــضـى إعــالن اجملـــــلس الـــدّســتـــــوري رقــم
01 / إ.م د/ 09 اHــــــؤرّخ في 17 ربــــــيـع الــــــثـــــــاني عــــــام 1430

اHوافق 13 أبـريـل سنـة 2009 واHتضمّـن نتـائج انتخـاب
pرئيس اجلمهـوريّـة

- وبــعـــد االطالع عـــلى حـــســاب احلـــمـــلــة االنـــتـــخــابـــيــة
لـلمـترشّـح عبـد العـزيز بـوتفـليـقة اHـقدّم من طـرف اخلبـير
احملـــــاسـب احملـــــلّف الــــســـيــــد س. مــــعـــــــوشيp اHـــــودع لــــدى
كــتــابــة ضـبـط اجملـلـس الـدّســتــوري بــتـاريخ 2 يــونـيــو ســنـة
pفوض قانوناHالك سالل اHمن طرف السيد عبد ا p2009

pقرّرHوبعد االستماع إلى العضو ا

في الشفي الشّكل :كل :
- اعـتبارا أنّ السّيـد عبد العـزيز بوتفلـيقة اHترشّح
النتخاب رئـيس اجلمهوريّـة الّذي جرى يوم 9 أبـريل سنة
p2009 قـــــدّم حــــســــاب حـــــمــــلـــــته االنـــــتــــخــــابـــــيــــة إلـى اجملــــلس

الدّستوري في األجل احملدّد في أحكام اHادّة 30 من النّظام
pتمّمHعدّل واHا pاحملدّد لقواعد عمل اجمللس الدّستوري

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
- واعـــتــبــارا أنّ حـــســاب احلــمــلـــة االنــتــخـــابــيــة قــد §ّ
تــقــد�ه من طــرف خــبـيــر مــحــاسب  مــحـلّـف وفـقــا ألحــكـام
اHــــادّة 191 (الــــفـــــقــــرة 2) مـن األمــــر اHـــــتــــضـــــمّـن الــــقـــــانــــون

pذكور أعالهHا pتعلّق بنظام االنتخاباتHالعضوي ا
- واعتـبــارا أنّ حسـاب احلـملـة االنـتخـابيـة اHـعدّ من
قـبـل اHتـرشّح جاء مـتـضمّـنا جملـموع اإليـرادات اHتـحصّــل
عـــــلــــيـــــهـــــا والـــــنــــفـــــقــــــات الــــــتي تـــــمت حـــــسب مـــــصــــدرهـــــا
وطـبـيـعـتـهـــا طـبـقــا لـلـمـادّة 191 (الـفـقـرة األولى) مـن األمر
pـتـعـلّق بـنـظام االنـتـخـاباتHـتـضـمّن القـانـون الـعـضوي اHا

pذكور أعالهHا

وبالنوبالنّتيجـةتيجـة : :
فـــإنّ حـــســـاب احلــمــلـــة االنــتــخـــابــيـــــة لــلــمــتــــرشــح

عبــد العـزيـز بوتفليقةp جاء مطابقا للقانون.
في اHوضوع :في اHوضوع :

- اعـتـبـارا أنّه بعـد اHـراجـعةp يـضـبط حـساب احلـمـلة
االنـــتــخـــابـيـــة لـلـمـــتــرشـّح عـــبـــد الــعــزيـــز بـوتــفــلـــيــقـــة

كـمــا يـأتـي :

مجموع اإليرادات 

مجموع النّفقـــات

15.000.000,00 دج

14.997.132,59 دج

- واعتـبارا أنّ حسـاب احلملـة االنتخـابية للـمترشّح
عـبـد العـزيـز بـوتفـلـيـقـة لم يتـجـاوز سـقف النّـفـقـات احملدّد
لــلـدّور األوّل النـتــخـاب رئـيـس اجلـمـهــوريّـة كـمــا تـقــتـضـيه
اHـادّة 187 (الــفــقــرة األولى) من األمــر اHــتــضــمّن الــقــانـون

pذكور أعالهHا pتعلّق بنظام االنتخاباتHالعضوي ا
- واعــتــبــارا أنّ اHــتــرشّـح عــبــد الــعــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة
حتـــصّـل فـي الــدّور األوّل النـــتـــخـــاب رئـــيس اجلـــمـــهـــوريّـــة
عــلى نـسبــة تـفــوق 20% مـن األصـــوات اHعـبرّ عـنهــاp �ّا
يـخـوّلـه احلقّ في تـسـديـد جـزافي قـدره 30% من الـنّـفـقـات
احلـــقـــيـــقـــيـــة الـــبـــالـــغـــة 14.997.132,59 دجp وهـــو مـــا يـــعـــادل
4.499.139,77 دج وذلـك وفـــقــــا لـــلـــمــــادّة 188 (الـــفـــقــــرة 3)

من األمــر اHــتــضــمّـن الــقــانــون الــعــضــوي اHــتــعــلّق بــنــظــام
pذكور أعالهHا pاالنتخابات

pداولةHوبعد ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يُـــقـــبل حـــســاب احلـــمـــلـــة االنــتـــخـــابـــيــة
للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة.



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 25 شو شوّال عام ال عام 1430 هـ هـ
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 10 رمـــضـــان  رمـــضـــان عــام عــام 1430
31 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة p2009 يــتـضــمن إنــهــاء مــهـامp يــتـضــمن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 
رئــــيس ونـــــائــــبي رئــــيـــــســــW لــــلــــمــــصـــــالح اجلــــهــــويــــةرئــــيس ونـــــائــــبي رئــــيـــــســــW لــــلــــمــــصـــــالح اجلــــهــــويــــة
لـــلـــمــراقـــبـــة اHــســـبـــقـــة لــلـــنـــفــقـــات اHـــلـــتــزم بـــهـــا لــدىلـــلـــمــراقـــبـــة اHــســـبـــقـــة لــلـــنـــفــقـــات اHـــلـــتــزم بـــهـــا لــدى

النواحي العسكرية.النواحي العسكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان
عـــــام 1430 اHـــــوافق 31 غـــــشـت ســـــنـــــة 2009 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام
الـــضــبـــاط اآلتــيــة أســـمــاؤهـمp بــصـــفــتـــهم رئــيـــســا ونـــائــبي
رئيـسـpW لـلمـصـالح اجلهـويـة للـمـراقـبة اHـسـبقـة لـلنـفـقات
اHلتزم بهـا لدى النواحي العـسكريةp ابتداء من 31 يوليو

سنة 2009 :

رئيس مصلحة :رئيس مصلحة :
- الرائد ياسW غاشةp الناحية العسكرية اخلامسة.

: Wنائبي رئيسي مصلحت: Wنائبي رئيسي مصلحت
- اHالزم األول ســــــيـف الــــــديـن تــــــواتـيp الــــــنــــــاحــــــيــــــة

pالعسكرية الرابعة
- اHـالزم األول مـــــحــــــمـــــد بــــــوحـــــريــــــشـــــةp الــــــنـــــاحــــــيـــــة

العسكرية اخلامسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 10 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1430
اHـوافق اHـوافق 31 غـشت سـنة  غـشت سـنة p2009 يـتضـمـن تـعيـW نـائبp يـتضـمـن تـعيـW نـائب
لرئـيس مـصلـحـة اHراقـبـة اHسـبـقة لـلـنفـقـات اHلـتزملرئـيس مـصلـحـة اHراقـبـة اHسـبـقة لـلـنفـقـات اHلـتزم

بها لدى وزارة الدفاع الوطني.بها لدى وزارة الدفاع الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان
عـام 1430 اHــوافق 31 غــشت ســنـة 2009 يـعــpW ابـتـداء من
أول غــشت ســنــة p2009 الـــنــقــيب يـــزيــد بــوقــزولـــةp نــائــبــا
لـرئـيس مـصـلـحـة اHـراقـبـة اHـسـبـقـة لـلـنـفـقـات اHـلـتـزم بـهـا

لدى وزارة الدفاع الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 10 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1430
اHوافق اHوافق 31 غـشت سنة  غـشت سنة p2009 يتضـمن تعـيW رئيسp يتضـمن تعـيW رئيس
ونــائـــبي رئــيـــســW لـــلــمــصـــالح اجلــهـــويــة لـــلــمـــراقــبــةونــائـــبي رئــيـــســW لـــلــمــصـــالح اجلــهـــويــة لـــلــمـــراقــبــة
اHــــســـبـــقــــة لـــلـــنــــفـــقـــات اHــــلـــتـــزم بــــهـــا لـــدى الــــنـــواحياHــــســـبـــقــــة لـــلـــنــــفـــقـــات اHــــلـــتـــزم بــــهـــا لـــدى الــــنـــواحي

العسكرية.العسكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان
عــام 1430 اHــوافق 31 غــشت ســنــة p2009 يــعــW الــضــبـاط 

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : يُــــســــدّد لــــفــــائــــدة اHــــتــــرشّح عــــبــــد الــــعــــزيــــز
بــوتــفــلـيــقــة اHــنــتـخـب رئـيــســا لــلــجــمـهــوريّــة مــبــلغ أربــعـة
ماليــW وأربـعـمـائـة وتــسـعـة وتـســعـW ألـفـا ومــائـة وتـسـعـة
وثـالثـــــــيــن ديــــــنــــــارا وســــــبـــــعــــــة وســــــبـــــعــــــW ســــــنـــــتــــــيــــــمـــــا
(4.499.139,77 دج ) اHــــعــــادل لــــنــــســــبـــة 30% من مــــجــــمــــوع

النّفقات احلقيقية البالغة 14.997.132,59 دج.

pـنــتـخبHــتـرشـح اHـادّة ة 3 : : يُـبــلّغ هــذا الـقــرار إلى اHـاداHا
وإلى الوزير األول.

اHـاداHـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

بهـذا تـداول اجمللـس الدّسـتـوري في جلـسـته اHنـعـقدة
بــتــاريخ 8 شــوال عـــام 1430 اHــوافق 27 ســبــتــمــبــر ســـنـــة

.2009

رئيس اجمللس الدرئيس اجمللس الدّستوريستوري
بوعالم بسايحبوعالم بسايح

أعضاء اجمللس الدأعضاء اجمللس الدّستوري :ستوري :
pموسى لعرابة -
pمحمد حبشي -

pبدر الدين سالم -
pدين بن جبارة -

pمحمد عبو -
pالطيب فراحي -

pولودة بن زوةHا pفريدة لعروسي -
- الهاشمي عدالة.

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 10 رمـــضـــان  رمـــضـــان عــام عــام 1430
31 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة p2009 يــتـضــمن إنــهــاء مــهـامp يــتـضــمن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 
نـائب لــرئـيس مـصـلـحــة اHـراقـبـة اHـسـبــقـة لـلـنـفـقـاتنـائب لــرئـيس مـصـلـحــة اHـراقـبـة اHـسـبــقـة لـلـنـفـقـات

اHلتزم بها لدى وزارة الدفاع الوطني.اHلتزم بها لدى وزارة الدفاع الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان
عـام 1430 اHـوافق 31 غــشت سـنـة 2009 تـنــهىp ابـتـداء من
pمـــهــــام  الـــنـــقـــيب جــــمـــال هـــامـــلي p2009 31 يـــولـــيـــو ســـنـــة

بصـفته نائـبا لـرئيس مصـلحـة اHراقبـة اHسـبقة لـلنـفقات
اHلتزم بها لدى وزارة الدفاع الوطني.
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اHـاداHـادّة ة 2 : : طــبــقــــا لــلــمـادّة 31 اHـذكـــــورة أعالهp تــعـفى
من الــرسم عــلى الـقـيـمــة اHـضـافـةp اإليـجـــارات اHـدفـوعــة
في إطــار عــقــود الــقــرض اإليــجــاري واHــتــضــمّــنــة اHــعـدات
الفالحـية اHـنـتجـة في اجلـزائر وذلك ابـتداء من 27 يـوليو

سنة 2008 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2018.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 : : ال �ـــــكـن طـــــلب اإلعــــــفـــــاء مـن الـــــرسـم عـــــلى
الــقـــيــمـــة اHــضـــافــة اHـــذكــورة ســـابــقـــاp إالّ عــلـى اإليــجــارات
اHـــدفـــوعــة فـي إطـــار عــقـــود الـــقـــرض اإليـــجـــاري واHـــتــعـــلّق

باHعدات الفالحية اHنتجة في اجلزائر.
تـغـطي اإليـجارات تـسـديـد ثمن الـتـجـهيـز واخلـدمات

البنكية اHتعلّقة بها.

اHـاداHـادّة ة 4 : : اHـعــدات الــفالحــيـة اHــســتـفــيــدة من اإلعــفـاء
اHــــــذكـــــــور أعاله هـي تـــــلك اHــــــســـــتـــــعـــــمــــــلـــــة حــــــصـــــريـــــا في
الـنـشـاطـات الـفالحـيـة واHـذكـورة في الـقـائـمـة اHـرفقــة في

ملحق هذا القـرار.

اHــــاداHــــادّة ة 5 : : يــــشــــتــــرط لــــتــــنــــفــــيـــذ هــــذا اإلعــــفــــــاءp دفــع
لـلـمــؤجــر شـهـادة اإلعـفـاء من الـرسم عـلى الـقـيـمـة اHـضـافـة
صـاحلـــة طـيــلــــة مـــدة الـعـقـــد واHـسـلّـمــــة لـهــــذا الـغـــــرض

مـن اHصالح اجلبائية.

اHـاداHـادّة ة 6 : : يــتـوقف تـســلـيم وثــيـقـة اإلعــفـاء من الـرسم
عـــلى الـــقـــيـــمـــة اHـــضـــافـــة عـــلـى تـــقـــد© Hـــصـــالح مـــفـــتـــشـــيـــة
الــضــرائب اخملـــتــصــة إقــلــيـــمــيــاp نــســخـــة من عــقــد الــقــرض
اإليــجــاري ووثــيــقــة تـــبــيّن مــصــدر الــعــتــادp مــوضــوع عــقــد

القرض اإليجاريp التي يسلّمها اHؤجّـر.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1430 اHـوافق 27
غشت سنة 2009.

  وزير وزير اHالية                              اHالية                              وزير الفالحةوزير الفالحة
                                             والتنمية الريفية                                             والتنمية الريفية

  كر© جودي                              كر© جودي                            رشيد بن عيسى     رشيد بن عيسى     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
قائمة قائمة اHعدات الفالحية اHنتجة في اجلزائر التي تدخلاHعدات الفالحية اHنتجة في اجلزائر التي تدخل

في إطار عقود القرض اإليجاري واHعفى إيجارهافي إطار عقود القرض اإليجاري واHعفى إيجارها
من الرسم على القيمة اHضافة.من الرسم على القيمة اHضافة.

قائمة اHعدات الفالحيةقائمة اHعدات الفالحية
I - جرارات فالحية ذات عجالت : - جرارات فالحية ذات عجالت :

p(و4 عجالت قاطرة Wبعجلت) 1 - جرارات
p2 - جرارات صغيرة

3 - حراثات آلية صغيرة.

اآلتــيـــة أســمــاؤهم رئـــيــســا ونــائــبـي رئــيــســpW لـــلــمــصــالح
اجلــهـويــة لـلــمــراقـبــة اHــسـبــقــة لـلــنـفــقــات اHـلــتــزم بـهــا لـدى

النواحي العسكريةp ابتداء من أول غشت سنة 2009 :
رئيس مصلحة :رئيس مصلحة :

- الـــرائــــد رشـــيــــد بن جـــدوp الــــنـــاحـــيــــة الـــعـــســــكـــريـــة
اخلامسة.

: Wنائبي رئيسي مصلحت: Wنائبي رئيسي مصلحت
- اHالزم األول حــمـزة كــودريp الــنـاحــيـة الــعــسـكــريـة

pالرابعة
- الــنــقــيـب إبــراهـيـم شــطــبيp الــنــاحــيــة الــعــســكــريـة

اخلامسة.

وزارة الفالحــــــة وزارة الفالحــــــة والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 6 رمــــضــــان عـــام  رمــــضــــان عـــام 1430
اHـوافق اHـوافق 27 غـشت سنة  غـشت سنة p2009 يـحـدp يـحـدّد قائـمة اHـعداتد قائـمة اHـعدات
الـفالحـيـة اHـنـتـجة فـي اجلـزائـر واHـقتـنـاة فـي إطارالـفالحـيـة اHـنـتـجة فـي اجلـزائـر واHـقتـنـاة فـي إطار
القرض اإليجاري والتي يعفى إيجارها من الرسمالقرض اإليجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم

على القيمة اHضـافـة.على القيمة اHضـافـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pاليّةHإن وزير ا
pووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ــقــتــضى األمــر رقم 08 - 02 اHــؤرّخ في 21 رجب
عـام 1429 اHـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واHـتـضـمّن قـانون

pادّة 31 منهHال سيّما ا p2008 اليّة التكميلي لسنةHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 90 - 12 اHؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
1990 الـــــذي يــــحــــــدّد صـالحــــيـــــات وزيــــر الـــــفـالحــــةp اHـــــعــــدّل

pتمّمHوا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

pاليّـةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يهدف هذا الـقرار إلى حتديد كـيفيات
تــــطــــبــــيق اHــــادّة 31 مـن األمـــر رقم 08 - 02 اHــــؤرّخ في 21
رجب عـام 1429 اHـوافق 24 يـولـيــو سـنـة 2008 واHــتـضـمّن
قـانـون اHـالـيّـة الـتـكـمـيـلي لـسـنة 2008 واHـتـعـلّـقـة بـتـحـديد
قائـمـة اHعـدات الفالحـيـة اHنـتجـة في اجلـزائر الـتي تدخل
في إطـار عــقـود الـقـرض اإليـجـاري والــتي يـعـفى إيـجـارهـا

من الرسم على القيمة اHضافة.
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pآالت البذر وغيرها -
- قاطع الت».

V - عتـاد التوضيب : - عتـاد التوضيب :
 1 - ســــلـــســــلــــة تـــوضــــيب بــــذور احملــــاصـــيـل الـــكــــبـــرى - ســــلـــســــلــــة تـــوضــــيب بــــذور احملــــاصـــيـل الـــكــــبـــرى

واHتكوواHتكوّنـة من :نـة من :
pمنظف قبلي ومنظف -

pعاجلةHطاولة لقياس الكثافة وآالت ا -
pآلة وزن وخياطة --

pشفاطةأو ناقالت آلية للبذور -
2 - آلة قياس عيار البطاطا. - آلة قياس عيار البطاطا.

VI - عتاد النقـل ذو االستعمال الفالحي : - عتاد النقـل ذو االستعمال الفالحي :

p1 - صهاريج
p2 - قاطرات

3 - حامل اآلالت الفالحية.
VII - عتاد وجتهيزات اإلنتاج احليواني : - عتاد وجتهيزات اإلنتاج احليواني :

1 - عتاد تـربيـة احليوانات : - عتاد تـربيـة احليوانات :
pمحـاضن -

pمفرخ كامل مع محاضن -
pمـربـات -

pبطاريات للتبييض -
pمعدات الرضاعة -

pساحقة خالطة -
pواشيHميزان ا -

- سياج متنقل (سياج من القصب).
2 - عتـاد توزيع األغذية : - عتـاد توزيع األغذية :

pتنقلةHمسقاة �ا فيه اآللية وا -
pتحركةHمعالب �ا فيها ا -

- موزع األغذيـة.
3 عتـاد احللب : عتـاد احللب :

pآلة احللب -
- جتهيزات احللب.

4 - العتاد التقني احليواني : - العتاد التقني احليواني :
pعتاد مكافحة الطفيليات -

pمـولدات -
- آالت جز صوف احليوانات.

VIII - عتـاد السقي : - عتـاد السقي :

pضخات اآلليةH1 - محركات ا
pضخات الكهربائيةH2 - محركات ا

p3 - مضخة مغطوسة
p4 - أنابيب السقي

p5 - مجموعة للسقي عن طريق الـرش

II - حصادات دراسات بكل أنواعها : - حصادات دراسات بكل أنواعها :

p1 - حصادة دراسة ذات كيس
p2 - حصادة دراسة ذات وعاء

p3 - دراسة ثابتة
4 - حصادات دراسات أخـرى.

III - اHـعــدات اHـقـطـــورة أو احملـمـولــة أو اHــسـحـوبــة- اHـعــدات اHـقـطـــورة أو احملـمـولــة أو اHــسـحـوبــة
ذات االستعمال الفالحي :ذات االستعمال الفالحي :

1 - معدات مخصصة لتحضير التربة (احلراثة) : - معدات مخصصة لتحضير التربة (احلراثة) :
pمحراث ذو سكك بسيطة من كل األنواع -

pمحراث ذو سكك قابلة لإلنعكاس -
pمحراث ذو أسطوانات من كل األنواع -

pمحراث الشحب -
pمحراث ميزان -

pمسلفة مسننة pمشط التربة pمسلفة -
pمسلفة رجاجة -

pشيــزل -
p(كروسكيل) لفيفة ملساء وصلبة -

pآلة تنعيم األرض وكاربة ذات أسطوانات -
pروتافاتور -

pمحراث األعماق -
- معدات احلـرث األخـرى.

2 - عتـاد البذر بكـل أنواعـه : - عتـاد البذر بكـل أنواعـه :
pمبذر بكل أنواعه خطي أو مركب -

- مبذر مدقق (حمصp ذرةp عبـاد الشمس).
3 - عتـاد التخصيب : - عتـاد التخصيب :

pمــــفــــرشـــــــة األســـــمـــدة بــــكـــل أنــــواعـــهــــا (خـــطــــيـــــة -
p(سائلـة pمنبـذة

.(Lisier) مفرشة السمد الطبيعي أو ليزيي -
4 - عتـاد اHعـاجلـة : - عتـاد اHعـاجلـة :

pرشاش محمول أو مقطور بكـل أنواعه -
pرشاش محمول على الظهر -

pمرذاذ محمول أو مقطور بكـل أنواعه -
pمرذاذ محمول على الظهر -

pعفارة آلية محمولة أو مقطورة -
pمرزحاقن آلي أو يدوي -

- مزلة الرشp أنبوبp عصافة.

IV - عتـاد اجلني : - عتـاد اجلني :

p1 - محشــات
2 - مـــــمـــــشـــــاط مــــجـــــفـــف أو جـــــيـــــرو أنـــــديـــــنــــــور

p(Gyro-Andaineur)

pآلة جمع وكبس -
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وزارة السوزارة السّـكن والعمرانـكن والعمران
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 19  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1430
اHـوافق اHـوافق 12  يـولـيـو سـنة   يـولـيـو سـنة p 2009 يـحـد p يـحـدّد مـبـلغ وشكلد مـبـلغ وشكل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكفالة Hمارسة مهنة الوكيل العقاري.الكفالة Hمارسة مهنة الوكيل العقاري.
pاليّـةHإنّ ووزير ا

pووزير السّـكن والعمران
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 09 - 129 اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 09 - 18 اHؤرّخ
في 23 مـحرّم عام 1430 اHوافق 20 ينـاير سـنة 2009 الذي
pتعـلّق �مارسـة مهنـة الوكـيل الـعقـاريHيحدّد الـتنظـيم ا

pادّة 8 منـهHال سيّما ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 09 - 18 اHــؤرّخ في 23 مــحــرّم عــام 1430
الـلموافق 20 ينـاير سـنة 2009 واHذكـور أعالهp يهـدف هذا
الــقـرار إلى حتــديـد مــبـلـغ وشـكل الــكـفــالـة Hــمـارســة مـهــنـة

الوكيل العقـاري.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : حتــدّد الــكـلــفـــة اHـنــصــوص عــلـيــهــا في اHـادّة
األولى أعالهp كما يأتي :

- مـــــائـــــة وخــــــمـــــســـــون ألف ديـــــنـــــار (150.000,00 دج)
pللـوكالـة العقاريـة

- مـــــائـــــة وخــــــمـــــســـــون ألف ديـــــنـــــار (150.000,00 دج)
pللقـــائم بإدارة األمالك

- مــــائــــة ألف ديــــنــــار (100.000,00 دج) لــــلــــســــمــــســــار
العقـــــاري.

اHاداHادّة ة 3 :  : طبقا ألحكام اHادّة 8 من اHرسوم التّنفيذيّ
رقم 09 - 18 اHــؤرّخ في 23 مـــحـــرّم عــام  1430 اHــوافق 20
يـــنــايــــر ســنــــة 2009 واHــذكــــــور أعـالهp تــوجــه الـــكــفــالــــة
كـمــــا هـــو مــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادّة 2 من هــذا الـقـــرار
عـلى وجه اخلـصـوص لـضـمان الـتـزامـات الـوكـيل الـعـقـاري

جتــاه زبـائنـه.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـجب أن تــودع الــكـفــالـة اHــنــصـوص عــلـيــهـا
في اHــادّة 2 أعـاله لــدى بــنك أو مــؤســســة مــالــيــة مــعــتــمــدة

قـانـونــا.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : عـنـد قـبـول اHــلف من طـرف جلـنـة االعـتـمـاد
اHــنــصــوص عــلــيــهـا فـي اHـادّة 20 من اHــرســـوم الــتّــنــفــيـذيّ
رقـم 09 - 18 اHــؤرّخ في 23 مــحــرّم عــام 1430 اHــوافق 20 

p6 - مجموعة للسقي بالتقطير
p7 - لفافات السقي
8 - محـور السقي.

IX - عتـاد متخصص : - عتـاد متخصص :

p1 - آلة زرع البطاطا
p2 - قالعـة البطاطا
p3 - سلـة البطاطا

p4 - تشتيل الشتائل
p5 - معزقات آلية - مكمات

p6 - آلة تفرير قالبة
p7 - آلة خطاطة

p8 - آلة جني الذرة
p9 - مذرات هيدرولية �وزع

p10 - مثقب

11 - جهاز بسط فيلم البالستيك.

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 10 شـوال عـام  شـوال عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
p2009 يــتـــضــمن تـــأســيس اHـــهــرجــان الـــثــقــافيp يــتـــضــمن تـــأســيس اHـــهــرجــان الـــثــقــافي ســنــة ســنــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحمللي للموسيقى واألغنية " العروبي".احمللي للموسيقى واألغنية " العروبي".
 pإن وزيرة الثقافة

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

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

pتمّمHعدّل واHا pوكيفياته
- و�ـــقـتــضى اHـرســـوم الـتــــنـفـيـــذي رقـــم 05 - 79
اHـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

p2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03 - 297  اHــؤرخ في 13 رجب عــام 1424
اHوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدد شروط تنظيم
اHهـرجـانـات الثـقـافـية وكـيـفـياتـهp اHعـدّل واHـتـمّمp يؤسس
مــهـــرجــان ثــقـــافي مــحـــلي ســـنــوي لــلـــمــوســـيــقى واألغـــنــيــة

"العروبي".
اHاداHادّة ة 2 :  : ينـشر هـــذا القــرار في اجلـريدة الرسمية

للجمهــورية اجلــزائرية الد�قـراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 10 شـــوال عــام 1430 اHــوافق 29

سبتمبر سنة 2009.
خليدة توميخليدة تومي
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ســــنــــة 1992 واHــــتــــضــــمن الــــوضع الــــقــــانــــوني لــــصــــنــــاديق
الـضـمان االجـتـمـاعي والـتـنظـيم اإلداري واHـالي لـلـضـمان

pاالجتماعي
-  و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 93 - 119
اHـؤرخ في 23 ذي القـعـدة عام 1413 اHـوافق 15 مايـو سـنة
1993 الــــذي يــــحــــدد اخــــتــــصــــاصــــات الـــصــــنــــدوق الــــوطــــني

لـــلــضــمــان االجــتـــمــاعي اخلــاص بـــغــيــر األجــراء وتـــنــظــيــمه
pوسيره اإلداري

-  و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05 - 130
اHــــؤرخ في 15 ربــــيـع األول عـــام 1426 اHــــوافق 24  أبــــريل
ســنــة 2005 الــذي يــحــدّد شــروط �ــارســة أعــوان اHــراقــبـة
لــلـــضـــمــان االجـــتـــمــاعـي وكــيـــفـــيــات اعـــتـــمــادهمp ال ســـيـــمــا

pادتان 10 و12 منهHا
-  و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08 - 124
اHــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدّد صالحـيات وزيـر العـمل والتـشغيل

pوالضمان االجتماعي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى :  يــعـــتـــمــد أعـــوان اHــراقـــبــة لـــلــضـــمــان
االجتماعي اHذكورون في القائمة اHلحقة بهذا القرار.

2  : : ال �ــــكن أعــــوان اHـــراقــــبـــة اHـــذكــــورين في اHــادة اHــادة 
Wإال بعـد أداء الـيـم pمبـاشـرة مـهـامهـم pـادة األولى أعالهHا
اHــنـــصـوص عــلـيـهـا في  اHـادة 12 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي
رقـم 05 - 130 اHــــــــــــؤرخ فـي 15 ربـــــــــــــيـع األول عـــــــــــــام 1426

اHوافق 24  أبريل سنة 2005 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3  : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 24 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1430
اHوافق 17 يونيو سنة 2009.

الطيب الطيب لوحلوح

يـنـايــر سـنــة 2009 واHـذكــــور أعالهp يـجب عــلى اHـتـــرشح
أن يـسـتـكمـل مـلـفــه بـتـقــد© وثـيـقـــة يـعدهـــا قـانـونـا بنك
أو مـــؤســــســـة مــــعـــتــــمـــدة قـــانــــونـــا تــــثـــبت إيــــداع الـــكــــفـــالـــة

اHنصوص عليها في اHادّة 2 أعاله.

اHاداHادّة ة 6 :  : ال �كـن أن تتـغيـر الكـفالـة و/أو ترد إالّ في
إطار القوانW والتنظيمات السارية اHفعول.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : عـــنــد الــتــأكـــد من تــوقف الــنـــشــاط اHــعــاين
قانونـا وبعد مرور سنتW (2) على األقلp �ـكن استرجاع
الــكـفــالــة من طــرف الــوكــيل الـعــقــاري بــاســتـظــهــار شــهـادة

مسلمة من طرف مصالح الوزارة اHكلّفة بالسّكن.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 19 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 12
يوليو سنة 2009.

  وزير اHالية                     وزير اHالية                   وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
  كر© جودي                          كر© جودي                        نور الدين موسىنور الدين موسى

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـراقـرار مـؤرر مـؤرّخ في خ في 24 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 17
يـونـيـو سـنة يـونـيـو سـنة p2009  يـتـضـم  يـتـضـمّن اعـتمـاد أعـوان مـراقـبةن اعـتمـاد أعـوان مـراقـبة

الضمان االجتماعي.الضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
-  �قتـضى اHرسـوم الرّئاسيّ رقم 09 - 129 اHؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

-  و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 92 - 07
اHـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1412 اHـوافق 4 يـنـاير

اHلحقاHلحق

سقني يسري

سعدان رشيد
مالك وسيل

قوراري عبد الكر©
مختاري مليكة

شويخات مختار

الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

اجلزائر

اجلزائر
اجلزائر
سعيدة
سعيدة

سيدي بلعباس

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
لغير األجراء

"
"
"
"
"



25 شو شوّال عام ال عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2059
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31  مارس مارس سنة سنة 2009

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- األموال بالعملة الصّعبة.............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة (*) ................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( * ) يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.868.264,58

265.525.618.732,07

686.647.853,99

282.592.960,37

10.008.512.116.118,40

154.038.794.155,17

0,00

0,00

0,00

3.131.270.839,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326.967.345,90

9.957.329.115,97

110.630.331.180,18

10.554.231.536.566,40

1.621.282.999.134,52

161.503.739.549,71

738.077.850,04

14.067.921.015,64

4.545.905.550.186,08

411.858.209.019,73

2.311.187.000.000,00

40.000.000,00

169.367.481.153,26

149.599.144.425,07

1.168.681.414.232,35

10.554.231.536.566,40

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 25 شو شوّال عام ال عام 1430 هـ هـ
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30  أبريل أبريل سنة سنة 2009

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- األموال بالعملة الصّعبة.............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة (*) ................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( * ) يحتوي تسهيالت الودائع

1.139.868.264,58

284.259.137.921,34

682.493.395,84

280.812.392,79

10.024.883.250.881,40

154.040.601.536,72

0,00

0,00

0,00

2.904.966.003,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.164.770,54

10.120.583.212,46

84.360.642.488,17

10.562.694.520.867,20

1.635.542.014.379,16

161.300.969.877,70

953.097.438,98

14.067.921.015,64

4.528.779.782.499,51

348.721.232.214,35

2.359.130.000.000,00

40.000.000,00

169.367.481.153,26

149.599.144.425,07

1.195.192.877.863,49

10.562.694.520.867,20

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )



25 شو شوّال عام ال عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2259
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31  مايو مايو سنة سنة 2009

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- األموال بالعملة الصّعبة.............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة (*) ................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( * ) يحتوي تسهيالت الودائع

1.139.868.264,58

169.720.996.892,57

652.136.337,84

280.112.105,09

10.268.817.203.059,30

154.040.601.536,72

0,00

0,00

0,00

2.780.838.044,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.518.559,11

10.339.792.519,48

62.423.660.264,62

10.670.206.727.583,60

1.643.762.829.593,84

160.652.936.087,06

1.014.617.383,16

14.067.921.015,64

4.449.345.414.502,26

450.036.258.548,79

2.225.350.000.000,00

40.000.000,00

169.367.481.153,26

149.599.144.425,07

1.406.970.124.874,52

10.670.206.727.583,60

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 25 شو شوّال عام ال عام 1430 هـ هـ
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30  يونيو يونيو سنة سنة 2009

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- األموال بالعملة الصّعبة.............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة (*) ................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( * ) يحتوي تسهيالت الودائع

1.139.868.264,58

285.256.459.481,88

701.382.658,64

282.403.155,62

10.307.815.770.674,60

159.717.820.071,59

0,00

0,00

0,00

2.714.573.363,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.943.104,80

10.432.399.479,84

55.845.655.009,02

10.823.914.275.264,20

1.662.417.367.058,77

166.477.777.895,12

1.086.626.277,93

14.595.866.252,06

4.502.195.731.721,15

471.625.551.208,15

2.086.689.000.000,00

40.000.000,00

169.367.481.153,26

149.599.144.425,07

1.599.819.729.272,65

10.823.914.275.264,20

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )



الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31  يوليو يوليو سنة سنة 2009

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- األموال بالعملة الصّعبة.............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة (*) ................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( * ) يحتوي تسهيالت الودائع

1.139.868.264,58

289.533.259.365,27

701.365.027,96

282.198.044,02

10.310.918.535.906,80

159.717.820.071,59

0,00

0,00

0,00

2.510.935.724,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.165.820,75

10.483.924.976,93

31.166.278.293,29

10.806.458.351.495,50

1.713.832.215.477,25

162.077.887.163,15

1.073.248.266,21

14.595.866.252,06

4.541.636.986.104,66

403.596.442.719,01

2.030.420.000.000,00

40.000.000,00

169.367.481.153,26

149.599.144.425,07

1.620.219.079.934,80

10.806.458.351.495,50

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

اiطبعة الرسمياiطبعة الرسميّة;  ة;  حي البسات%; بئر مراد رايس; ص.ب حي البسات%; بئر مراد رايس; ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

25 شو شوّال عام ال عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2459
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م


