
العدد العدد 04
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد أواألحد أوّل  صفر عام ل  صفر عام 1431 هـ هـ
اHوافق اHوافق 17 يناير سنة  يناير سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 09 - 438 مـؤرّخ في 13 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق 30 ديـسمـبـر سـنة p2009 يـتضـمن إحـداث بـاب وحتويـل
اعتماد  إلى ميزانيـة تسيير وزارة اHوارد اHائيـة...........................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 09 - 439 مـؤرّخ في 13 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق 30 ديـسـمــبـر سـنـة p2009 يـتــضـمن حتـويـل اعـتـمـــاد إلى
ميزانيـة تسيير وزارة الثقـافـة....................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 09 - 440 مـؤرّخ في 13 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق 30 ديـسـمــبـر سـنـة p2009 يـتــضـمن حتـويـل اعـتـمـــاد إلى
ميزانيـة تسيير وزارة االتصال....................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 10 - 19 مـؤرّخ في 26 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق 12  يـنـايـر سـنة p2010 يـعـدل ويـتـمم اHرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 03-451 اHـؤرخ في 7 شـوال عام 1424 اHـوافـق أول ديـسـمـبــر ســنـة 2003 الــذي يــحــدد قواعـد األمــن التــي تطــبـق
عـلـى النـشاطـات اHتصلـة باHـواد واHنتـوجــات الكيميائية اخلطرة وأوعية الغاز اHضغوطة..................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 10 - 20 مـؤرّخ في 26 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنة p2010 يـتضـمن تـنـظـيم لــجـنـة اHـسـاعـدة
علـى حتديد اHوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها.........................................................

مرسوم تنفيذي رقم 10 - 21 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 اHوافق 12 يناير سنة p2010 يعدل ويتمم اHرسوم التنفيذي رقم
07 - 391 اHـــؤرخ فـي 3 ذي احلــجـــة عـــام 1428 اHــوافـق 12 ديــسـمـــبــر ســنــة 2007 الـــذي يــحـــدد كـيــفــيـــات وإجـــراءات

ضـبـط سـعـر بيــع الـغـازp دون رسومp  في السوق الوطنية..............................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 10 - 22 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 اHوافق 12 يناير سنة p2010 يتضمن إلـغاء تصنيف قطعة أرض
فالحية وتخصيصها إلجناز مصنع حتلية ماء البحر بوادي السبـتp بلدية قوراية في والية تيبازة.........................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 10 - 23 مـؤرّخ في 26 محـرّم عام 1431 اHـوافق 12 يـنـاير سـنة p2010 يـحـدد اخلـصائص الـتـقـنيـة ألنـظـمة
تصفية اHياه القذرة.....................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 10 - 24 مـؤرّخ في 26 محـرّم عام 1431 اHـوافق 12 يـنـاير سـنة p2010 يـتعـلق بـإطـار التـشـاور في مـجال
التسيير اHدمج للموارد اHـائـيـة....................................................................................................................

مرسوم تنفيذي  رقم 10 - 25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 اHوافق 12 يناير سنة p2010 يحدد كيفـيات منح االمتياز إلقامة
هياكل استخراج اHياه اجلوفية أو السطحية لضمـان التموين اHستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية...................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 10 - 26 مـؤرّخ في 26 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنة p2010 يـحـدد الـطرق واHـواد الـكـيمـيـائـية
اHـستـعـملة في معـاجلة اHـيـاه اHوجـهة لالستـهالك البشـري وكذا تصحيح مكوناتها..............................................

مرسوم تـنفيذي رقم 10 - 27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 اHوافق 12 ينـاير سنة p2010 يـتعلق بالـصندوق الوطـني لترقية
مبادرات الشباب واHمارسات الرياضية.........................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 17 محـرّم عام 1431 اHوافق 3 ينـاير سنة p2010 يـتضـمن إنهاء مـهام نـائب مدير بـوزارة الداخـلية
واجلماعات احمللية........................................................................................................................................

Wيــتــضــمن إنــهـــاء مــهــام رئــيس أمن واليــة عــ p2010 ـــوافق 3 يــنــايــر ســنــةHمــرســـوم رئــاسي مــؤرّخ في 17 مــحــرّم عــام 1431 ا
تيموشنت.................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 17 مـحــرّم عـام 1431 اHـوافق 3 يــنـايـر سـنـة p2010 يــتـضـمن إنــهـاء مـهــام الـكـاتب الــعـام لـدى رئـيس
دائرة العبادلة في والية بشار........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 17 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق 3 يــنـايـر سـنـة p2010 يـتـضـمن إنــهـاء مـهـام رئــيـسي دراسـات بـاإلدارة
اHركزية للوزير اHنتدب لدى رئيس احلكومةp اHكلّف بالتخطيط - سابقا............................................................
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اHندوب للتخطيط - سابقا...........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 17 محـرّم عام 1431 اHوافق 3 يـنـاير سـنة p2010 يتـضـمن إنهـاء مـهام أعـضاء �ـجـلس خلـيـة معـاجلة
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وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 5 مـحــرّم عـام 1431 اHـوافـق 22 ديـسـمــبـر سـنـة p2009 يـتــضـمّن تـعــيـW ذوي رتب في الـدرك
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وزارة اEاليةوزارة اEالية

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 6 ذي الــقـــعـــدة عــام 1430 اHـــوافق 25  أكـــتــوبـــر ســنــة p2009 يـــحــدد  تـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغل
وتصـنيفـها ومدة العـقد اخلاص بـاألعوان العامـلW في نشـاطات احلفظ أو الصـيانة أو اخلـدمات بعنـوان اإلدارة اHركزية
للمديرية العامة للضرائب............................................................................................................................

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 9 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اHـوافق 28  أكـتـوبـر سـنة p2009 يـحـدد  عـدد اHـنـاصب الـعـلـيـا لـلـعـمال
اHهنيW وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اإلدارة اHركزية للمديرية العامة لألمالك الوطنية بوزارة اHالية........
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقممــرســوم رئــاسي رقم 09 -  - 438 مــؤر مــؤرّخ في خ في 13 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1431  اHــــوافق اHــــوافق 30 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2009 يــــتــــضـــمنp يــــتــــضـــمن

إحداث بـاب وحتويـل اعـتماد  إلى مـيزانـيـة تسـييرإحداث بـاب وحتويـل اعـتماد  إلى مـيزانـيـة تسـيير
وزارة اHوارد اHائيـة.وزارة اHوارد اHائيـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

p2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

p2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في  9 
رمـــــــــضـــــــــان عـــــــــام 1430 اHـــــــــوافق 30 غـــــــــشـت ســـــــــنــــــــة 2009
واHـــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات اخملــصـــصــــة Hـــيـــزانـــيـــة
الــتـكــالــيـف اHــشــتــركـــة من مــيــزانــيــة الــتــســيــيـر �ــوجب

p2009 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 34 اHؤرخ
في  29 مــــحــــرم عـــام 1430 اHــــوافق 26 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2009
واHـتــضـمـن تـوزيع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــر اHـوارد
اHائية من ميزانـية التسيير �وجب قـانون اHالية لسنة

p2009

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث فـي جدول مـيـزانـيـة تـسـيـير
وزارة اHـــــوارد اHـــــائـــــيـــــةp بـــــاب رقـــــمه 44 - 10 وعــــــنـــــوانه

"اإلدارة اHركزية - مساهمة في سلطة ضبط اHياه".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يلغى مـن مـيزانيـة سـنــة 2009  اعـتـمــــاد
قـــدره مائـة وخـمسـون ملـيـون دينــار (150.000.000 دج)
مقـيّـد في مـيـزانيـة التـكالـيف اHـشتـركة وفي الـباب رقم

37 - 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHاداHادّة ة 3 : :  يخـصص Hـيزانيــة سـنـة 2009  اعــتـمـــاد
قـدره مـائـة وخـمســون ملــيـون ديـنــار (150.000.000 دج)
يـقــيّــد فــي ميـزانيـة تسيــير وزارة اHوارد اHائية وفي
الـــبـــاب رقم 44 - 10 " اإلدارة اHـــركــزيـــة - مـــســـاهـــمـــة في

سلطة ضبط اHياه".

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :  :  يــــكــــلـف وزيــــر اHــــالــــيــــــة ووزيــــر اHــــوارد
اHــائـيــةp كل فــيــمــا يــخـصهp بــتــنــفــيـذ هــــذا اHــرســوم الـذي
يــنـشـــر في اجلـريـدة الــرّسـمــيّــة لـلــجـمــهـوريّــة اجلــزائـريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 13 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 30
ديسمبر سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسي اسي رقمرقم 09 -  - 439 م مــــؤرؤرّخ في خ في 13 م مــــــحــــــرّم عم عــــامام
يــــــــتــــــــضــــــمنمن  pي p2009 ــــــــوافق وافق 30 دي ديــــــــســــــــمــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ةHاH1431  ا

حتــــــــويل اعويل اعــــــــتــــــــمــمــــــــــاد إلى ماد إلى مــــــــيــــــــزانزانــــــــيـيـــــــــة تة تــــــــســــــــيــــــــيــــــر وزارةر وزارة
الثقـافـة.الثقـافـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّــمــا اHــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

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

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ــــــقـــــتـــــضـى األمـــــر رقم 09 - 01  اHـــــؤرخ في 29 
رجب عام 1430 اHوافق  22  يولـيو سنة  2009 واHـتضمن

p2009 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم الـــــرئــــاسـي اHــــؤرخ في  9 
رمـــــــــضـــــــــان عــــــــام 1430 اHـــــــــوافق 30 غـــــــــشـت ســـــــــنــــــــة 2009
واHـــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــــة Hــيـــزانـــيـــة
الــتــكــالـيــف اHـشــتــركـــة من مــيــزانــيـة الــتــســيــيـر �ــوجب

p2009 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقـم 09 - 287
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1430 اHــوافق 30  غــشت ســنــة



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 04 أوأوّل  صفر  عام ل  صفر  عام 1431 هـ هـ
17 يناير  سنة   يناير  سنة  2010 م م

2009 واHــتـــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــرة

الــثــقـافــة من مــيــزانـيــة الــتـســيــيـر �ــوجب قــانـون اHــالــيـة
p2009 التكميلي لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2009 اعـتماد
قدره مـليار دينار (1.000.000.000 دج) مقيـد في ميزانية
الـــتــكـــالــيـف اHــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يـــخــصص Hــيـزانــيــة ســـنـة 2009  اعــتـمـاد
قــــــدره مـــــلــــــيـــــار ديــــــنـــــار (1.000.000.000 دج)  يـــــقــــــيــــــد في
مـيـزانـيـة تــسـيـيـر وزارة الـثـقـافـة وفي الـبـاب رقم 07-37
"اإلدارة اHـــركــزيـــة - مـــســـاهـــمـــة في الـــصـــنـــدوق الــوطـــني
لـتـحـضـير وتـنـظـيم تـظـاهـرة - تـلـمسـانp عـاصـمـة الـثـقـافة

اإلسالمية 2011".

pــالــيــة ووزيـــرة الــثـقــافـةHـادّة ة 3 : : يــكــلّــف وزيـــر اHـاداHا
كلّ فيـما يخـصّهp بتنـفيـذ هــذا اHرســوم الــذي ينـشر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 30
ديسمبر سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي مــرســوم رئــاسي رقمرقم 09 -  - 440 مــؤر مــؤرّخ في خ في 13 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1431  اHــــوافق اHــــوافق 30 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2009 يــــتــــضـــمنp يــــتــــضـــمن

حتـــويـل اعـــتــــمــــــاد إلى مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــيـــر وزارةحتـــويـل اعـــتــــمــــــاد إلى مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــيـــر وزارة
االتصال.االتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

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

pو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـــــقــــــتــــــضى األمــــــر رقم 09 - 01  اHـــــؤرخ في 29 
رجب عام 1430 اHوافق  22  يولـيو سنة  2009 واHـتضمن

p2009 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في  9 
رمـــــــــضـــــــــان عـــــــــام 1430 اHـــــــــوافق 30 غـــــــــشـت ســـــــــنــــــــة 2009
واHـــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات اخملــصـــصــــة Hـــيـــزانـــيـــة
الــتـكــالــيـف اHــشــتــركـــة من مــيــزانــيــة الــتــســيــيـر �ــوجب

p2009 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقـم 09 - 288
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1430 اHــوافق 30  غــشت ســنــة
2009 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

االتـصــال من مــيـزانــيــة الـتــسـيــيــر �ـوجب قــانــون اHـالــيـة
p2009 التكميلي لسنة
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2009  اعـتماد
قـــدره سبعمائة وثالثون مليون دينار (730.000.000 دج)
مـقيـد في مـيـزانيـة الـتـكالـيف اHـشتـركـة وفي الـباب رقم

37 - 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يــخـصص Hـيـزانيــة ســنة 2009  اعـتــمــاد
قدره سبعـمائة وثالثون مـليون دينــار (730.000.000 دج)
يـقــيــد في مـيــزانـيـة تـســيـيـر وزارة االتــصـال وفي الـبـاب
رقم 44 - 01 "اإلدارة اHـــركـــزيــة - مـــســـاهـــمـــة لــلـــمـــؤســـســة

الوطنية للتلفزة".

3 : : يــكــلّـف وزيــر اHــالــيــة وكــاتب الــدولــة لـدى اHــاداHــادّة ة 
pكـلّ فــــيـــمـــا يــــخـــصّــه pـــكـــلـف بـــاالتـــصــــالHالـــوزيــــر األول ا
بتنفيذ هـذا اHرسوم الـذي يـنــشـر في اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 30
ديسمبر سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي مــرســوم تــنــفــيــذي رقم رقم 10 -  - 19 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1431  اHــوافق اHــوافق 12  يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة p p2010 يــعـــدل ويــتــمميــعـــدل ويــتــمم

اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - - 451  اHــــؤرخ في   اHــــؤرخ في 7
شـوال عـام شـوال عـام 1424 اHـوافـق أول ديــسـمـبــر ســنــة  اHـوافـق أول ديــسـمـبــر ســنــة 2003
الـــــذي يـــــحـــــدد قــــواعــــد األمـن الــــتــي تــــطـــــبـق عـــــلـىالـــــذي يـــــحـــــدد قــــواعــــد األمـن الــــتــي تــــطـــــبـق عـــــلـى
الــــنـــــشــــاطـــــات اHــــتـــصــــلـــــة بــــاHـــــواد واHــــنــــتـــــوجـــــاتالــــنـــــشــــاطـــــات اHــــتـــصــــلـــــة بــــاHـــــواد واHــــنــــتـــــوجـــــات

الكيميائية اخلطرة وأوعية الغاز اHضغوطة.الكيميائية اخلطرة وأوعية الغاز اHضغوطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pوزيــر الـدولـة Wـشــتـرك بـHبـنــاء عـلى الــتـقـريــر ا  -
وزيـر الداخليـة واجلماعات احملـلية ووزير الـدفاع الوطني
ووزيــــر الـــطــــاقــــة واHـــنــــاجم ووزيــــر الـــصــــنـــاعــــة وتـــرقــــيـــة

pاالستثمارات
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- 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
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 451
اHـؤرخ في 7 شـوال عـام 1424 اHـوافق أول ديــسـمـبـر سـنـة
2003 الــــــذي يـــــــحـــــــدد قــــــواعـــــــد األمـن الــــــتـي تـــــــطــــــبـق عـــــــلى

الــنـشــاطــات اHــتــصـلــة بــاHــواد واHــنـتــوجــات الــكــيـمــيــائــيـة
pضغوطةHاخلطرة وأوعية الغاز ا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  يـعــدل هـذا اHــرسـوم ويــتـمم اHــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03 - 451 اHــؤرخ في 7 شـــوال عــام 1424

اHوافق أول ديسمبر سنة 2003 واHذكور أعاله.

2 :  : تـــــــعـــــــدل وتــــــــتـــــــمم اHـــــــادة 5 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــادة اHــــــادة 
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03 - 451 اHــؤرخ في 7 شـــوال عــام 1424
اHــوافق أول ديــسـمــبــر ســنـة 2003 واHــذكــور أعاله وحتـرر

كما يأتي :

"اHـادة 5 : يـســلم الــوزيــر اHـكــلف بــالــطـاقــة واHــنـاجم
اعــتــمـاد اHــتــعــامـلــW بــعـد رأي مــصــالح الــوزارات اHـكــلــفـة
بـــالــداخــلـــيــة والــدفــاع الـــوطــني والــصـــنــاعــة لــلـــتــحــقق من
احــتـرام اHـتــعـامل ألحــكـام اHـواد 4 ( الــفـقـرة 2) و 6 و 7 من

هذا اHرسوم.

pدة ثالث (3) سنوات قـابلة للتجديدH نح االعـتماد�
بنـاء عـلى إيداع طـلب مـوحد الـنـمط لدى مـصـالح اHديـرية

الوالئية اHكلفة بالطاقة واHناجم.

Wتدرس طـلـبـات االعتـمـاد في أجل ال يـتـجاوز تـسـع
( 90) يـومـا ابـتـداء مـن تـاريخ إيـداعـهــاp ويـعـلل رفض مـنح

االعتماد قانونا.

�ــكن كـل شـخـص رفض طــلــبه أن يــقــدم طــعــنــا وفــقـا
لإلجراءات اHعمول بها.

حتــدد شــروط وكــيــفــيــات تــطــبــيق هــذه اHــادة بــقـرار
مـــشـــتـــرك بـــW الـــوزراء اHـــكـــلـــفـــW بـــالـــداخـــلـــيـــة والـــدفـــاع

الوطني والصناعة والطاقة واHناجم".

3 :  : تـــــــعــــــدل الــــــفـــــــقــــــرة األولـى من اHــــــادة 7 من اHـــــادة اHـــــادة 
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 03 - 451 اHؤرخ في 7 شـوال عام
1424 اHـــوافـق أول ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2003 واHـــذكـــور أعاله

وحترر كما يأتي :
"اHـادة 7 : يــجب أن يــكــون اHــســتــخــدمــون اHــكــلــفـون
�ــهــام تــخـزيـن اHـواد واHــنــتــوجــات الــكــيـمــيــائــيــة اخلــطـرة

مؤهلW مسبقا".

اHـادة اHـادة 4 :  : تـعـدل الــفـقـرة 2  من اHـادة 11 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03 - 451 اHــؤرخ في 7 شـــوال عــام 1424
اHــوافق أول ديــسـمــبــر ســنـة 2003 واHــذكــور أعاله وحتـرر

كما يأتي :
"اHادة 11 : ......................................................
يــــخـــضـع اقـــتــــنـــاء األســــمــــدة ومـــنــــتـــوجــــات الـــصــــحـــة
الـنـبـاتـيـة ذات االسـتـعـمـال الـفالحي واHـواد شـبه الـطـبـيــة
واHـــواد الـــســامـــة أو الـــتي تــشـــكل خــطـــرا من نــــوع خــاص
وحتتـوي على مواد واردة فـي الـقائـمـة اHنـصـوص علـيهــا
في اHــادة 2 أعاله مـن الــســـوق اخلـــارجـــيـــةp ألحـــكـــام خـــاصــة
حتـدد بقـرارات مشتـركة بـW الوزراء اHـكلـفW بـالداخـلية

والدفاع الوطني والطاقة واHناجم والوزير اHعني".

اHادة اHادة 5  :  : تـعدل اHادة 12 من اHرسـوم التنفيذي رقم
03 - 451 اHـــــــــؤرخ في 7 شـــــــــوال عـــــــــام 1424 اHـــــــــوافق أول

ديسمبر سنة 2003 واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :
pـعــمـول بهHـادة 12 : بـغض الــنـظــر عن الـتــنـظــيم اHا"
يخـضع اقتناء اHـواد واHنتـوجات الكيـميائـية اخلطرة من
الــســـوق اخلــارجــيـــة لــتــأشـــيــرة مــســـبــقــة تـــضــعــهـــا مــصــالح
الــوزارة اHــكــلــفــة بـالــطــاقــة واHــنــاجـم بــعــد رأي الـوزارات
اHــكــلــفـة بــالــداخــلــيـة والــدفــاع الــوطـنـي والـصــنــاعــة حـسب
WــكـــلــفــHالـــوزراء ا Wكـــيــفـــيــات حتـــدد بــقـــرار مــشــتـــرك بــ
بـالداخلية والـدفاع الوطني والـصناعة والـطاقة  واHناجم

واHالية.
يــــخـــضـع اقـــتــــنـــاء األســــمــــدة ومـــنــــتـــوجــــات الـــصــــحـــة
الـنـبـاتـيـة ذات االسـتـعـمـال الـفالحي واHـواد شـبه الـطـبـيــة
واHـــواد الـــســامـــة أو الـــتي تــشـــكل خــطـــرا من نــــوع خــاص
وحتتـوي على مواد واردة فـي الـقائـمـة اHنـصـوص علـيهــا
في اHــادة 2 أعاله مـن الــســـوق اخلـــارجـــيـــةp ألحـــكـــام خـــاصــة
حتـدد بقـرارات مشتـركة بـW الوزراء اHـكلـفW بـالداخـلية
والـدفـاع الـوطـني والـطـاقـة واHـنـاجم والـصـنـاعـة والـوزيـر

اHعني".

اHــــادة اHــــادة 6  :  :  تــــعـــــدل الــــفــــقــــرة األولـى من اHــــادة 14 من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 03 - 451 اHؤرخ في 7 شـوال عام
1424 اHـــوافـق أول ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2003 واHـــذكـــور أعاله

وحترر كما يأتي :
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"اHـــــادة 14 : تــــــقــــــيــــــد حـــــركــــــة اHــــــواد واHـــــنــــــتــــــوجـــــات
الــكـيـمـيـائــيـة اخلـطـرة في سـجــلـW خـاصـW �ـســكـهـمـا لـهـذا
الغرض اHتعـامل في مكان العمل حسب الـكيفيات احملددة
أدناهp وتؤشـر هذين الـسجـلW وتراقـبهـما دوريـا اHصالح

اHؤهلة في اHديرية الوالئية اHكلفة بالطاقة واHناجم ".

اHـــــادة اHـــــادة 7  :  :  تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمم اHـــــادة 23 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03 - 451 اHــؤرخ في 7 شـــوال عــام 1424
اHــوافق أول ديــسـمــبــر ســنـة 2003 واHــذكــور أعاله وحتـرر

كما يأتي :

"اHـــــادة 23 : دون اإلخـالل بــــــاألحـــــكــــــام الــــــقــــــانــــــونــــــيـــــة
والتنظيمـية اHعمول بهاp يـترتب على عدم مراعاة أحكام
هـذا اHرسـوم اتخـاذ الـتدابـير  الـتي �ـكن أن تكـون حسب

احلالة :

- الــتـوقــيف اHـؤقـت لـلــنـشــاط من قــبل الـوالي بــعـد
pؤهلةHصالح اHإعذار غير مجد من ا

- سـحب االعـتـمـاد من قـبل الـوزيـر اHـكـلف بـالـطـاقة
واHناجم.

�ـكن أن تــرفق هـذه الــتـدابـيــر بـأحــكـام حتـفــظـيـة من
أجل احلفاظ على األمن العام".

اHــادة اHــادة 8  :  :  تــعــدل اHــادة 25 من اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي
رقم 03 - 451 اHــؤرخ في 7 شـــوال عــام 1424 اHــوافق أول

ديسمبر سنة 2003 واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :

pأن يـــتــقـــيــدوا WـــتــعـــامــلـــHعـــلى ا Wــادة 25 : يــتــعـHا"
انـتقـالياp بـأحكـام اHادتW 4  و 5 أعالهp اHـتعـلقـة باالعـتماد
في أجـل ســــنــــة واحــــدة ابــــتــــداء من تــــاريخ نــــشــــر الــــقــــرار
الــوزاري اHـشــتــرك اHـذكــور في اHـادة 5 من هــذا اHــرسـوم

في اجلريدة الرسمية".

اHادة اHادة 9 : : تسـتبدل تسـمية "اHـديرية الـوالئية اHـكلفة
بـاHــنــاجم والــصـنــاعـة " اHــذكــورة في اHـواد 7 و 8 و 21 من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 03 - 451 اHؤرخ في 7 شـوال عام
pـــذكــور أعالهHـــوافق أول ديـــســـمــبـــر ســـنــة 2003 واH1424 ا

بتسمية "اHديرية الوالئية اHكلفة بالطاقة واHناجم".

اHادة اHادة 10 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 12
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 10 -  - 20 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1431  اHـوافق اHـوافق 12 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة p p2010 يـتـضـمن تـنـظيميـتـضـمن تـنـظيم

لـــــجــــنــــة اHــــســـاعـــــدة عــــلــى حتــــديـــد اHــــوقـع وتــــرقــــيـــةلـــــجــــنــــة اHــــســـاعـــــدة عــــلــى حتــــديـــد اHــــوقـع وتــــرقــــيـــة
االستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها.االستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pوزيــر الـدولـة Wـشــتـرك بـHبـنــاء عـلى الــتـقـريــر ا  -

pاليةHوزير  الداخلية واجلماعات احمللية ووزير ا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

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

pتممHا pبالوالية
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اHــؤرخ في أول
جــمـادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18  نــوفـمـبــر سـنـة 1990

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

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

pتممHعدل واHا pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اHــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
pنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

pتممHا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

pتممHعدل واHا pتعلق بتطوير االستثمارHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 08 - 04 اHــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اHوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح االمــتـــيـــاز عـــلى األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واHوجـهة إلجنـاز مشاريع

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

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا



أوأوّل  صفر  عام ل  صفر  عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 804
17 يناير  سنة  يناير  سنة  2010 م م

- اقــــــتـــــــراح  كل طـــــــلب امــــــتـــــــيــــــاز مــــــحـــــــتــــــمـل �ــــــنح
بــالـتــراضي طــبــقــا لــلــمـادة 8  أدنــاهp عـلـى اجملـلـس الـوطــني
لالســـــتـــــثـــــمـــــار  عـن طـــــريق الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلـف بـــــتـــــرقـــــيــــة

pاالستثمارات
- مـــرافــقـــة جــمـــيع اHـــبــادرات اHـــتــعـــلــقـــة بــالـــتــرقـــيــة
الـــعــقـــاريــة الـــعــمـــومــيـــة أو اخلــاصـــة إلنــشـــاء أراض مــهـــيــأة

pومجهزة  تكون موجهة الستقبال االستثمارات
- مــسـاعـدة اHــسـتـثــمـرين في حتــديـد مـوقع األراضي

pشاريع االستثمارية عليهاHالتي سيتم إقامة ا
-  وضـع اHــعـــلـــومـــات اHـــتـــعـــلــقـــة بـــتـــوفـــر الـــعـــقــارات
اHـوجـهة لالسـتـثمـار حتت تـصرف اHـسـتثـمـرينp بواسـطة

pكل وسائل االتصال
pتقييم شروط سير السوق العقارية احمللية -

- اقــــتـــراح إنـــشـــاء مــــنـــاطق صــــنـــاعـــيـــة جــــديـــدة عـــلى
pعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا pاحلكومة

- اقــتــراح إنــشـــاء مــنــاطق نــشــاطــات جــديــدةp طــبــقــا
pعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا

pشاريع االستثمارية  وتقييمهاHمتابعة إقامة ا -
pشاريع االستثمارية اجلاريةHمتابعة إجناز ا -

- معـايـنـة بـدء نشـاط اHـشـاريع االسـتـثمـاريـة طـبــقا
ألحــكـــام اHـــادة 19 من اHـرســوم الـتـنــفـيــذي رقم 09 - 152
اHؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة

2009 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 3 :  : تضم اللجنة  :
pرئيسا pالوالي أو £ثله -

- رؤساء اجملالس الشعـبية البلديـة اHعنيW بجدول
pأعمال االجتماع

pمدير األمالك الوطنية -
pمدير التخطيط والتهيئة العمرانية -

pمدير التعمير والبناء -
pمدير النقل -

pناجمHكلف بالطاقة واHدير اHا -
pمدير البيئة -

pمدير اإلدارة احمللية -
pصالح الفالحيةHمدير ا -

pكلف بالصناعة وترقية االستثماراتHدير اHا -

- 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 07 - 120
اHــؤرخ في 5 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428 اHــوافق 23 أبــريل
سـنـة 2007 واHـتـضـمن تــنـظـيم جلـنـة اHـسـاعـدة عـلى حتـديـد
اHوقع وتـرقـيـة االستـثـمارات وضـبط الـعـقار وتـشـكـيلـتـها

pوسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 152
اHؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة
2009 الــذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيــات مــنح االمــتــيـاز عــلى

األراضي التـابعـة لألمالك اخلاصـة للدولـة واHوجـهة إلجناز
pمشاريع استثمارية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 153
اHؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة
2009 الــذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيــات مــنح االمــتــيـاز عــلى

األصول اHتـبقية التـابعة للـمؤسسات العـمومية اHـستقلة
وغـــيـــر اHــــســـتـــقـــلــــة احملـــلـــة واألصـــول الــــفـــائـــضـــة الــــتـــابـــعـــة

pللمؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 5 (الــفــقـرة 4)
من األمـر رقم 08 - 04 اHـؤرخ في أول رمــضــان عـام 1429
اHــوافق أول سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 واHـذكــور أعالهp يـهـدف
هذا اHرسوم إلى تنـظيم جلنة اHسـاعدة على حتديد اHوقع
وتـــرقـــيــة االســـتـــثـــمـــارات وضـــبط الـــعـــقـــار وتــشـــكـــيـــلـــتـــهــا

وسيرهاp وتدعى في صلب النص "اللجنة".

اHـادة اHـادة 2 :  : تكـلف الـلـجنـة عـلى أسـاس بنـك اHعـلـومات
الــذي تـــمــســـكه واHــتـــكــون مـن مــجـــمــوع اHــعـــلــومـــات الــتي
تقـدمها مصـالح أمالك الدولة والـصناعـة واألجهزة اHـكلفة

بالعقارp �ا يأتي :
- اقـــتــراح مــنح االمــتـــيــاز عن طــريق اHـــزاد الــعــلــني
اHـفتوح أو احملدود عـلى األراضي اHتوفـرة طبقـا للمادة 11
من اHرسـوم التنفيذي رقم 09 - 152 اHؤرخ في 7 جمادى
األولـى عـــام 1430 اHــــوافق 2 مــــايــــو ســــنـــة 2009 واHــــذكــــور

pأعاله
- حتــديــد اســتـراتــيــجــيــة االســتــثــمــار عــلى مــســتـوى

pالوالية
- اHساهمة في الـضبط واالستعمال الـرشيد للعقار
اHـوجّه لالستـثمـار في إطـار االستـراتيـجيـة التي حتـددها
الــواليــة مع أخـذ الــتـجــهـيــزات الــعـمــومـيــة عـلى اخلــصـوص

pاالعتبار Wبع
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pمدير التجارة -

pمدير الشؤون الدينية واألوقاف -

pمدير السياحة -

- اHديـر اHـكـلف بـاHـؤسـسـات الصـغـيـرة واHـتـوسـطة
pوالصناعة التقليدية

pمدير التشغيل -

pمدير الثقافة -

pائيةHوارد اHكلف باHدير اHا -

pنطقة الصناعيةHكلف بتسيير اHمدير اجلهاز ا -

- £ـثل عن الوكالة الـوطنية لـتطوير االسـتثمارات
pاخملتصة إقليميا

- £ـثـلـW عن اHــكـلـفـW بـتــرقـيـة مـنــاطق الـنـشـاطـات
pناطق الصناعيةHوا

- £ــثل عن الــوكــالــة الــوطــنـيــة لــلــوســاطــة والـضــبط
pالعقاري

pمدير الوكالة العقارية في الوالية -

- £ـثل عـن كل غـرفـة من غـرف الـتـجـارة والـصـنـاعة
pواحلرف والفالحة

- £ـثل عن جمـعـية مـحـليـة يـرتبط نـشـاطهـا بـترقـية
االستثمار.

�ــــكن الــــلــــجــــنــــة أن تــــســــتــــعــــW بــــأي شــــخص �ــــكــــنه
مساعدتها في أداء مهامها.

�ــكن إسـنـاد مـهـمــة مـتـابـعـة إقــامـة وإجنـاز اHـشـاريع
االسـتــثـمــاريـة وتــقـيـيــمـهــا إلى جلـنــة فـرعــيـة تــقـنــيـة حتـدد
تـشكـيلـتـها وسـيرهـا �وجـب النـظام الـداخلـي للـجنـة الذي
يحدد ¥وذجه بتعـليمة وزارية مشتـركة يتخذها الوزراء
اHكلـفون بالداخـلية واجلمـاعات احملليـة واHالية والـصناعة

وترقية االستثمارات.

تـرسـل الـلــجـنـة الــفـرعــيـة الــتـقــنـيـة إلـى الـلـجــنـةp كل
ســـتـــة (6) أشـــهــــرp تــــقـــريــــرا يــــتــــعـــلـق �ـــتــــابــــعــــة مـــشــــاريع

االستثمار.

pــادة 4 :  : جتــتـــمع الــلـــجــنـــة مــرة واحـــدة في الـــشــهــرHــادة اHا
وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

تفـصل اللـجنـة في الطـلبـات في أجل أقصـاه ثالثون
(30) يوما .

اHـادة اHـادة 5  :  : يـتـولى اHـديـر اHـكـلف بـالـصـنـاعـة وتـرقـية
االستثمارات تسيير أمانة اللجنة حتت سلطة الوالي.

اHادة اHادة 6  :  : تـدوّن اقتـراحات مـنح االمـتيـاز عن طريق
اHــــزاد الـــــعــــلــــني اHـــــفــــتــــوح أو احملــــدود أو بــــالــــتـــــراضي في

محاضر يوقعها األعضاء احلاضرون.

اHـادة اHـادة 7  :  : عـنـدمـا تـقــتـرح الـلـجـنــة مـنح االمـتـيـاز عن
طــريق اHــزاد الــعــلــنـي اHــفــتــوح أو احملــدودp يــتــخــذ الــوالي

قرارا يرخص منح االمتياز عن طريق اHزاد العلني.

اHادة اHادة 8  :  :  يرسـل اHتـرشح لالمتـياز بـالتـراضي على
قــطــعـــة أرضp طــلــبــا إلى الــلــجــنـــة يــرفق بــدراســة تــقــنــيــة

واقتصادية للمشروع.

عندمـا تعتـبر الـلجنـة أن الطلـب قابل Hنح االمـتياز
بـــالــــتـــراضـيp طـــبــــقــــا لـــلـــمـــــادة 7 مــن األمــــر رقم 08 - 04
اHــؤرخ في أول رمـضـان عام 1429 اHـوافق أول سـبتـمـبر
سـنـة 2008 واHـذكــور أعالهp يــرسل الــوالي الـتــوصــيـة إلى
الـوزير اHـكـلف بتـرقيـة االستـثـمارات لـتقـد�هـا للـدراسة

على مستوى اجمللس الوطني لالستثمار.

اHادة اHادة 9  :  :  ترسل الـلجنة كــل ستة (6) أشهـر تقريرا
عن نشاطها يبـW الــعرض العقـــاري اHـتـوفر وإمكانيات
الواليـةp إلى الوزير اHـكلف بالـداخليـة واجلماعـات احمللية
مـع نــســخــة إلـى الــوزيــرين اHــكـــلــفــW بــاألمـالك الــوطــنــيــة

وترقية االستثمارات.

اHــادة اHــادة 10  :  : يــؤهل مـــديــر األمـالك الــوطـــنــيـــة اخملــتص
إقـليـمـياp بـصفـة انتـقـاليـة وبعـد مـصادقـة اللـجـنةH pـتابـعة
مـــنح االمـــتــيـــاز بــالـــتــراضـي غــيـــر الــقـــابل لــلـــتــحـــويل إلى
تــنــازلp طــبــقــا ألحــكــام األمــر رقم 08 - 04 اHــؤرخ في أول
رمــــضــــان عـــام 1429 اHــــوافق أول ســــبـــتــــمــــبـــر ســــنـــة 2008
واHـذكـور أعالهp عـندمـا يـكـون مـنح االمـتيـاز هـذا مـرخـصا
به �ـوجب قـرار من الـوالي اخملـتص إقـلـيـميـاp مـتـخـذ قبل

تاريخ أول سبتمبر سنة 2008.  

اHـادة اHـادة 11  :  :  تـــلــغى أحــكـــام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
07 - 120 اHـؤرخ في 5 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 23

أبريل سنة 2007 واHذكور أعاله.

 اHـــــادة اHـــــادة 12 :   :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 12
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مــرســوم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم 10 -  - 21 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1431  اHــوافق اHــوافق 12 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة p p2010 يـــعـــدل ويـــتــمميـــعـــدل ويـــتــمم

اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 07 -  - 391 اHـــؤرخ فـي  اHـــؤرخ فـي 3 ذي ذي
احلــجـة عــام احلــجـة عــام 1428 اHـوافـق  اHـوافـق 12 ديسـمـبــر سنـة  ديسـمـبــر سنـة 2007
الـــذي يـــحـــدد كــيــفــــيـــات وإجــــراءات ضـــبـط ســـعـــرالـــذي يـــحـــدد كــيــفــــيـــات وإجــــراءات ضـــبـط ســـعـــر

بيــع الـغـازp دون رسومp  في السوق الوطنية.بيــع الـغـازp دون رسومp  في السوق الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول

p ناجمHبناء على  تقرير  وزير الطاقة وا  -

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

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اHــؤرخ في 19
ربــــــيـع األول عــــــام 1426 اHــــــوافق 28  أبــــــريـل ســــــنــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقـاتp اHــعـدل واHـتــممp ال سـيــمـا اHـادّة 10

pمنه

- 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�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 96 - 31
اHـؤرّخ في 24 شـعــبـان عـام 1416 اHـوافق 15  يــنـايــر ســنـة
1996 واHــتـــضــمن كـــيــفـــيــات حتــديـــد أســعـــار بــعض الـــســلع

pواخلدمات االستراتيجية

-  و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05 - 182
اHــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1426 اHــوافق 18  مـــايــو
سنة 2005  واHتعلق بضبط التعريفات ومكافأة نشاطات

pنقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اHـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

pناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 391
اHــؤرخ في 3 ذي احلـــجـــة عـــام 1428 اHــوافق 12 ديـــســـمـــبـــر
سنة 2007 الذي يحدد كـيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع

pفي السوق الوطنية pدون رسوم pالغاز

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يــعـدل هــذا اHــرســوم ويــتــمم اHــرسـوم
التـنفـيذي رقم 07 - 391 اHؤرخ في 3 ذي احلـجة عام 1428
اHــوافق 12 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2007 الـــذي يـــحــدد كـــيـــفـــيــات
وإجراءات ضبط سـعر بيع الغازp دون رسومp في السوق

الوطنية من قبل اHنتج.

اHــاداHــادّة 2 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 7 مـن اHــرسـوم
التـنفـيذي رقم 07 - 391 اHؤرخ في 3 ذي احلـجة عام 1428
اHــوافق 12 ديــســمــبــر ســنــة 2007 واHــذكــور أعالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHــادّة 7 : خالل فـــتــرة األربع (4) ســنـــوات اHـــوالـــيــة
لــســنــة حــســاب ســعــر الــبـيـع اHــنـصــوص عــلــيه فـي اHـادة 3
أعالهp يـعاد تـقـو¦ هـذا األخـير في أول يـنـايـر من كل سـنة

حسب الصيغة اآلتية :

إذا 
  د (أ)

 د (ن)
1 <

سعر البيع (ن) = سعر البيع (أ) ×
  د (أ)

 د (ن)
ن - أ× (1,05)

ن - أ× (1,05) 

إذن :

إذا 
  د (أ)

 د (ن)
1 >

سعر البيع (ن) = سعر البيع (أ)

حيث يكون :
ســـعـــر الــبـــيـع (ن) : ســعـــر الـــبـــيع اHـــقـــوم لـــســـنــة (ن)

p3بالدينار/ 1000 م
ســعــر الـبــيع (أ) : سـعــر الــبـيع فـي الـســنـة األولى (أ)

p3بالدينار/ 1000 م
د (ن)  : سـعـر بيع الـدوالر األمـريـكي مقـابل الـديـنار
اجلـزائـري حـسب حتـديـد الـسـعـر الـصادر عـن بـنك اجلـزائر

p(ن) في أول يوم عمل للسنة
د (أ) : سـعــر بـيع الــدوالر األمـريــكي مـقــابل الــديـنـار
اجلـزائـري حـسب حتـديـد الـسـعـر الـصادر عـن بـنك اجلـزائر

p(أ) في أول يوم عمل للسنة
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pن : السنة (ن) للتطبيق

أ : الـسنة األولى (أ) لتـطبيق هـذا اHرسوم بالـنسبة
pلـلــفــتــرة األولى عــلى مــدى خــمس (5) ســنــوات وبــعــد ذلك
الـسـنة األولـى إلعادة الـتـقو¦ تـطـبيـقـا للـمـادتW 4 و 8 من
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 07 - 391 اHـؤرخ في 3 ذي احلـجة
عام 1428 اHوافق 12 ديسمبر سنة 2007 واHذكور أعاله".

اHاداHادّة 3 :   :  تتمم أحكام اHادة 8 من اHرسوم التنفيذي
رقم 07-391 اHـؤرخ في 3 ذي احلــجـة عـام 1428 اHـوافق 12
ديــســـمـــبـــر ســـنـــة 2007 واHــــذكـــور أعـالهp بــفــقــرةp حتــرر

كما يأتي :

pـقــايـيسHـادّة 8 : في حــالـة تــغـيــر مـلـحــوظ لـهــذه اHا"
�ـكن سلطة ضـبط احملروقات حتـيW سعر بـيع الغازp قبل

نهاية أجل اخلمس (5) سنوات".

اHــاداHــادّة 4 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 9 مـن اHــرسـوم
التـنفـيذي رقم 07 - 391 اHؤرخ في 3 ذي احلـجة عام 1428
اHــوافق 12 ديــســمــبــر ســنــة 2007 واHــذكــور أعالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHادّة 9 : يـتضـمن سعـر بـيع الغـازp دون رسومp في
الــسـوق الــوطــنــيــةp سـعــر بــيع الــغــازp دون رســومp اHـوجه
pادة 2 أعالهHحلـاجات السـوق الوطنيـة كما هـو محدد في ا
والــذي يــضــاف إلــيه اHـــبــلغ اHــوافق لــتــعــريــفــة اســتــعــمــال
شـبكـة نقل الـغـاز للـمتـعامل الـوطني لـلشـبكـةp كمـا حددته
جلـنة ضبط الكـهرباء والـغازp طبقـا للمادة 23 من اHرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 05 - 182 اHـؤرّخ في 9 ربـيع الــثــاني عـام

1426 اHوافق 18  مايو سنة 2005 واHذكور أعاله.

في حـالــة تـعــديل خالل الــسـنـةp لــتـعــريـفــة اسـتــعـمـال
شـبكـة نـقل الغـاز للـمتـعامل الـوطـني للـشبـكة اHـذكور في
pإثـر نـشـره pتــقـوم سـلـطــة ضـبط احملـروقــات pالــفـقـرة أعاله
بـتبليغ اHـنتج بسعـر البيع اجلديـد للغازp دون رسومp في
الـســوق الـوطـنـيـةp ضـمن احـتـرام مـبـادª الـشـفـافـيـة وعـدم

التمييز".

اHـاداHـادّة 5 :  : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اHـادة 11 من اHـرسـوم
التـنفـيذي رقم 07 - 391 اHؤرخ في 3 ذي احلـجة عام 1428
اHــوافق 12 ديــســمــبــر ســنــة 2007 واHــذكــور أعالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHـادّة 11 : في بــدايــة كل ســنــةp تــبــلغ ســلــطــة ضــبط
احملـــروقــــات اHـــنـــتـج بـــســـعــــر بـــيع الــــغـــازp دون رســـومp في
الـســوق الـوطـنـيـةp ضـمن احـتـرام مـبـادª الـشـفـافـيـة وعـدم

التمييز".

اHـاداHـادّة ة 6 : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 12
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي مــرســوم تــنــفــيــذي رقم رقم 10 -  - 22 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1431  اHـوافق اHـوافق 12 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة p p2010 يــتــضـمـن إلــغـاءيــتــضـمـن إلــغـاء

تـصـنـيف قـطـعـة أرض فـالحـيـة وتـخـصـيـصـهـا إلجنـازتـصـنـيف قـطـعـة أرض فـالحـيـة وتـخـصـيـصـهـا إلجنـاز
مــصــنع حتــلــيــة مــاء الــبــحــر بــوادي الــســبـتp بــلــديــةمــصــنع حتــلــيــة مــاء الــبــحــر بــوادي الــســبـتp بــلــديــة

قوراية في والية تيبازة.قوراية في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pناجمHبناء على تقرير  وزير الطاقة وا  -

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

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اHــؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990
واHــتـضــمن الــتـوجــيه الـعــقــاريp اHـعــدل واHـتــممp ال سـيــمـا

pادة 36 منهHا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

pتممHعدل واHا pتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 08 - 16 اHــؤرخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

pادة 15 منهHال سيما ا pالتوجيه الفالحي
- 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 :

اHــــــادة األولى : اHــــــادة األولى : يــــــهــــــدف هـــــــذا اHــــــرســــــوم إلى إلــــــغــــــاء
تصنـيف قطـعة أرض فالحيـة وتخـصيصـها إلجنـاز مصنع
حتليـة ماء الـبحـر بوادي السـبتp بلـدية قـوراية في والية

تيبازة.
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2 :  : حتـــدد قــــطـــعـــة األرض الــــفالحـــيــــة اHـــذكـــورة اHــادة اHــادة 
أعالهp الـتي تـبـلغ مسـاحـتـهـا هـكتـارا وسـتـة عـشر (16) آرا
وأربعW (40) سنتياراp طـبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا

اHرسوم.

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 12
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي مــرســوم تــنــفــيــذي رقم رقم 10 -  - 23 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1431  اHوافق اHوافق 12 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة p p2010 يحـدد اخلـصائصيحـدد اخلـصائص

التقنية ألنظمة تصفية اHياه القذرة.التقنية ألنظمة تصفية اHياه القذرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن ّ الوزير األول
pائيةHوارد اHبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتمّمHعدّل واHا pتعلق بحماية الصّحة وترقيتهاHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرّخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

pتمّمHعدّل واHا pياهHتعلق باHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــؤرّخ 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 07 - 149
اHــــؤرّخ في 3 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 20 مـــايـــو
سـنـة 2007 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات مـنـح امـتــيـاز اســتـعــمـال
اHــــيــــاه الــــقــــذرة اHــــصــــفــــاة ألغــــراض الــــســــقي وكــــذا دفــــتــــر

pتعلق بهاHالشروط النموذجي ا
-  و�ــقــتــضى اHــرســوم الــتــنــفــيـــذي رقــم 09 - 209
اHــؤرّخ فــي 17 جـــمـــــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1430 اHــوافــق 11

يونيو سنة 2009 الــذي يحــدد كيفيات منــح الترخيــص
بــتـــفــريغ اHـــيــــاه الــقـــــذرة غــيــر اHـــنــزلـــيــة فــي الــشـــبــكــــة

pالعمومية للتطهيــر أو في محطة التصفية
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 52 من الـقـانون
رقم 05 - 12 اHــــؤرّخ في 28 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1426
اHــــوافق 4 غــــشت ســــنـــة p2005 اHـــعـــدّل واHــــتـــمّـم واHـــذكـــور
أعالهp يــحــدد هــذا اHــرســوم اخلــصــائص الــتــقــنــيــة ألنــظــمــة

تصفية اHياه القذرة. 

اHادة اHادة 2 :  :  يقصد في مفهوم هذا اHرسومp �ا يأتي :
- نـــظــام تـــصــفـــيــة اHـــيــاه الـــقــذرة :- نـــظــام تـــصــفـــيــة اHـــيــاه الـــقــذرة : مــجـــمــوع مــراحل
مـعاجلـة اإلفـرازات التي جتـمـعهـا شـبكـة الـتطـهيـر وتـسمح
بـالــقـضــاء الـكــلي أو اجلـزئـي حلـمــولـتــهـا اHــلـوثــة بـأســالـيب
فـيــزيـائــيـة وكــيــمـاويــة وبـيــولـوجــيـة مــنـفــذة داخل مـحــطـة

 pتصفية
- مـحـطة تـصفـية  : - مـحـطة تـصفـية  : مجـموع اHـنـشآت والـتـجهـيزات
الـتـي تـشـكل ســلـســلـة مـعــاجلـة اHـيــاه الـقــذرة وكـذا سـلــسـلـة

pعاجلة األوحال وبقايا التصفيةH خاصة
- حــمــولـــة مــلــوثــة : - حــمــولـــة مــلــوثــة : مـــؤشــر عـــلى مــســـتــوى الـــتــلــوث

اHوجود في اHياه القذرة.

pـرسومHادة 3 :  :  تسـتثـنى من مجـال تـطبـيق هذا اHادة اHا
اHــنـشــآت الــفـرديــة لــلـتــطــهـيــر ومــنـشــآت اHــعـاجلــة اخلــاصـة
بـاHـيـاه اHـتـرسـبة الـتي تـسـتـخـدمـهـا الـوحـدات الـصـنـاعـية
تـطـبـيـقا ألحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 09 - 209 اHـؤرّخ
في 17 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1430 اHـوافق 11 يـونـيـو سـنـة

2009 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 4 :  :  تـتـضـمن سـلسـلـة مـعاجلـة اHـيـاه الـقذرة في
مـــحــطـــة الـــتـــطــهـــيـــر كال أو جـــزءا من اHـــراحل واألســـالــيب

اآلتية :
- اHعاجلة اHسـبقة التي تسمح بـإزالة اHواد العائمة
أو اHــعــلــقــة عن طــريق أســالــيب فــيــزيــائـيــةp كــشــفــيــة اHـاء

pونزع الرمال وإزالة الدسم والزيوت
- اHـعـاجلـــة االبـتـدائـيـــة الـتـي تـسـمـح بـإزالـة اHــواد
اHــعــلــقـــــة أو اHــعــدنـــيــة أو الــعــضـــويــة عن طــريـق أســالــيب
فــيـــزيــائـــيــة أو فـــيـــزيــوكـــيــمـــاويــة كـــالــتـــرســيـب الــبـــســيط

pوالتجمد - التسبيخ
- اHـــعــــاجلـــة الـــثــــانـــويــــة الـــتي تــــســـمح بــــإزالـــة اHـــواد
الـعـضـويـة الـقـابـلـة لـلـتـلف عن طـريق أسـالـيب بـيـولـوجـية
كـــاألوحــال اHــنــشـــطــة وبــرك الــتـــصــفــيــة الـــعــاديــة واألســرّة

pالبكتيرية
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- اHــعــاجلـــة الــثالثـــيــة الــتــي تــســمــح بـتــقــلـيــص أو
pــلــوثـــة عـن طـــريـق أســالــيـب فــيـــزيــائــيــةHـــــواد اHإزالـــة ا
كيمــاويــة  أو بيولـوجية كـالترشيح والـتصفـية النـهائية

والتطهير. 

5 :  :  يـحدد اخـتـيار ¥ـوذج مـعاجلـة اHـياه الـقذرة اHادة اHادة 
حسب الوجهة النـهائية للميـاه القذرة اHصفاة التي �كن

أن تتضمن ما يأتي :
- الـتفـريغ في اHـلك الـعـمـومي مع احـتـرام الـشروط

pعمول بهHاحملددة في التنظيم ا
- استـعمـاالتها ألجـل الري وفقـا للـشروط احملددة في

pعمول بهHالتنظيم ا
- اسـتعـمـاالتـها في اجملـال الـصـناعي وفـقـا Hـتطـلـبات

pوضحةHطابقة لألساليب الصناعية اHياه اHنوعية ا
- إعادة التعبئة االصطناعية للطبقات اHائية.

اHــــادة اHــــادة 6 :  :  حتــــدد مـــراحـل وأســـالــــيب مــــعـــاجلــــة اHـــيـــاه
الـقـذرة عن طـريـق دراسـة اجلـدوىp ال سـيـمـا وفق احلـمـولـة
اHـلـوثـة لـلـمــيـاه الـقـذرة الـتي سـتـعـالج والـوجـهـة الـنـهـائـيـة

لها.
حتـــــدد شــــــروط وكـــــيـــــفـــــيــــــات إعـــــداد دراســـــة اجلـــــدوى
والــتــصـــديق عــلــيــهـــا بــقــرار من الــوزيـــر اHــكــلف بــاHــوارد

اHائية.

اHـادة اHـادة 7 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 12
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 10 -  - 24 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1431 اHــوافق  اHــوافق 12 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة p2010 يـــتــعــلق بــإطــارp يـــتــعــلق بــإطــار

الـــتـــشـــاور فـي مـــجـــال الـــتـــســـيـــيـــر اHـــدمج لـــلـــمـــواردالـــتـــشـــاور فـي مـــجـــال الـــتـــســـيـــيـــر اHـــدمج لـــلـــمـــوارد
اHـائـيـة.اHـائـيـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pائيةHوارد اHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتممHا pبالبلدية

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

pتممHا pبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

pتممHعدل واHا pياهHتعلق باHوا
- 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 - 284
اHــؤرخ في 11 ربــيع الـــثــاني عــام 1417 اHــوافق 26 غــشت
سـنة 1996 واHتـضمن إنـشاء جلـنة احلـوض الهـيدروغرافي

pنطقة اجلزائر - احلضنة - الصومامH
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 285
اHــؤرخ في 11 ربــيع الـــثــاني عــام 1417 اHــوافق 26 غــشت
سـنة 1996 واHتـضمن إنـشاء جلـنة احلـوض الهـيدروغرافي

pنطقة قسنطينة - سيبوس - مالّقH
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 286
اHــؤرخ في 11 ربــيع الـــثــاني عــام 1417 اHــوافق 26 غــشت
سـنة 1996 واHتـضمن إنـشاء جلـنة احلـوض الهـيدروغرافي

pنطقة وهران - الشط الشرقيH
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 287
اHــؤرخ في 11 ربــيع الـــثــاني عــام 1417 اHــوافق 26 غــشت
سـنة 1996 واHتـضمن إنـشاء جلـنة احلـوض الهـيدروغرافي

pنطقة الشلف - زهرزH
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 288
اHــؤرخ في 11 ربــيع الـــثــاني عــام 1417 اHــوافق 26 غــشت
سـنة 1996 واHتـضمن إنـشاء جلـنة احلـوض الهـيدروغرافي

pنطقة الصحراءH
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 309
اHــؤرخ في 30 رمـــضـــان عــام 1429 اHــوافق 30 ســبـــتـــمـــبــر
ســــــنـــــة 2008 واHـــــتــــــضــــــمن تــــــعـــــديـل الـــــقــــــانـــــون األســــــاسي

pالنموذجي لوكالة احلوض الهيدروغرافي
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 64 من الـقانون
رقم 05 - 12 اHــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1426
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اHــــوافق 4 غــــشت ســــنـــة p2005 اHـــعـــدل واHــــتـــمـم واHـــذكـــور
أعالهp يـهـدف هـذا اHــرسـوم إلى حتـديـد إطـار الـتـشـاور في
مــجـال الــتــســيــيــر اHــدمج لــلــمــوارد اHــائــيــة عــلى مــســتـوى

الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : يــــقــــصـــد بــــعـــبــــارة وحــــدة هـــيــــدروغـــرافــــيـــة
طـــبـــيـــعــيـــة في مـــفـــهـــوم هــذا اHـــرســــومp حــــوض أو جتـــمــع
أحـواض  هـيــدرولـوجــيـة و/ أو هـيــدروجـيـولــوجـيــة تـشـكل

فضاء متجانسا ومندمجا.

3 :  : �ـــارس الـــتـــشـــاور فـي مـــجـــال الـــتـــســـيـــيـــر اHــادة اHــادة 
اHــــدمج لــــلـــمــــوارد اHـــائــــيــــة عـــلـى مـــســــتــــوى جلـــنــــة احلـــوض
الـــــهــــــيـــــدروغـــــرافـي اHـــــنـــــشــــــأة عـــــلـى مـــــســـــتــــــوى كل وحـــــدة

هيدروغرافية طبيعية.

اHــــادة اHــــادة 4 :  : تــــنـــــشــــأ كـل جلــــنــــة حـــــوض هــــيـــــدروغــــرافي
بقرارمن الوزير اHكلف باHوارد اHائية.

الفصل األولالفصل األول
اHهاماHهام

اHادة اHادة 5  :  : تتـمثل مـهام جلـنـة احلوض الـهيـدروغرافي
في دراسة :

- مشروع اخملطط التـوجيهــي لتهيئة اHوارد اHائية
الــــذي تـــؤدي دراســته إلــى إعـــداد تــقـريـــر خـــاص يـوجه

pائيةHوارد اHكلف باHإلى الوزير ا
- مخطـطات تـسيـير اHوارد اHـائيـة التي ّ حـشدها
وخاصة تـلك التي تـعاني من نـقص اإلسهـامات الطـبيـعية
الـــتـي تـــتــــطــــلب حتــــكـــيــــمـــا لــــلــــتـــخــــصـــيـص بـــW مــــخــــتـــلف

pاالستعماالت
- بــرامج الـــنــشـــاطــات في مـــجــال احلـــمــايـــة الــكـــمــيــة

pائيةHوالنوعية للموارد ا
- الـبــرامج اHـبــادر بــهـا في مــجـال إعـالم مـســتـعــمـلي

pياه وتوعيتهمHا
- كل اHسائـل األخرى التي تـتصل بـتهـيئـة وتسـيير
Wــــعـــروضـــة مـن طـــرف الـــوالة اخملــــتـــصـــHــــائـــيـــة اHـــوارد اHا
إقــلــيــمــيـــا ومن طــرف رئــيس الــلـــجــنــة ومن طــرف اHــديــر

العام لوكالة احلوض الهيدروغرافي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التشكيلةالتشكيلة

اHـادة اHـادة 6  :  : تــتـكــون جلـنــة احلـوض الــهـيــدروغـرافي من
£ــثـلـي اإلدارة واجلـمــاعــات اإلقــلــيـمــيــة وهــيــئـات تــســيــيـر
مــــصــــالح اHــــيــــاه والـــتــــنــــظــــيــــمـــات اHــــهــــنــــيـــة وجــــمــــعــــيـــات

.WستعملHا

بعنوان اإلدارة :بعنوان اإلدارة :
pـــائـــيـــةHـــوارد اHـــكـــلـف بـــاHــــثل (1) عـن الـــوزيـــر ا£ -

pرئيسا
pكلف باجلماعات احملليةHثل (1) عن الوزير ا£ -

pاليةHثل (1) عن وزير ا£ -
pناجمHكلف بالطاقة واHثل (1)  عن الوزير ا£ -

pكلف بالبيئةHثل (1)  عن الوزير ا£ -
pكلف بالتهيئة العمرانيةHثل (1)  عن الوزير ا£ -

pكلف بالفالحةHثل (1)  عن الوزير ا£ -
pكلف بالصحةHثل (1)  عن الوزير ا£ -

pكلف بالتربية الوطنيةHثل (1)  عن الوزير ا£ -
pكلف بالصناعةHثل (1)  عن الوزير ا£ -

pكلف بالصيد البحريHثل (1)  عن الوزير ا£ -
- £ثل (1)  عن الوكالة الوطنية للموارد اHائية.

بعنوان اجلماعات اإلقليمية :بعنوان اجلماعات اإلقليمية :
- £ـــــــــثل (1) عن كـل واليـــــــــة مــــــــعــــــــنـــــــــيــــــــة بــــــــاحلــــــــوض

الهيدروغرافي يعيّنه الوالي اخملتص إقليميا.

بعنوان هيئات تسيير مصالح اHياه :بعنوان هيئات تسيير مصالح اHياه :
-  £ــــــثل (1) عـن الــــــوكـــــالــــــة الــــــوطـــــنــــــيــــــة لـــــلــــــســـــدود

pوالتحويالت
pثل (1) عن اجلزائرية للمياه£ -

pثل (1) عن الديوان الوطني للتطهير£ -
- £ــثل (1) عن الـــديـــوان الـــوطــني لـــلـــســـقي وصــرف

اHياه.

بعنوان التنظيمات اHهنية :بعنوان التنظيمات اHهنية :
pعنيةHثل (1) عن الغرف الفالحية ا£  -

-  £ــــثل (1) عـن الـــغـــرف الـــتــــجـــاريـــة والـــصــــنـــاعـــيـــة
pعنيةHا

-  £ــــثل (1) عن غــــرف الـــصـــيــــد الـــبـــحــــري وتـــربـــيـــة
اHائيات اHعنية.

: WستعملHبعنوان جمعيات ا: WستعملHبعنوان جمعيات ا
-  £ثل (1) عن اجلـمعـية اHـعنـيـة باHـسائل اHـرتبـطة

pياهHباستعماالت ا
-  £ثل (1) عن اجلـمعـية اHـعنـيـة باHـسائل اHـرتبـطة

بحماية اHياه.
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7  :  :  يـــحــــضـــر اHــــديـــر الـــعــــام لـــوكــــالـــة احلـــوض اHــادة اHــادة 
الهيدروغرافي جلسات جلنة احلوض الهيدروغرافي.

اHــادة اHــادة 8  :  :  حتـــدد الــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة ألعـــضـــاء جلـــنــة
احلوض الهيـدروغرافي بقرار من الوزير اHكلف باHوارد
اHــــائـــــيــــة بــــنــــاء عــــلى اقـــــتــــراحــــات الــــوزراء أو مــــســــؤولي

اHؤسسات أو الهيئات التابعW لها.

اHــادة اHــادة 9 : : حتـــدد مــدة عـــضــويـــة أعــضـــاء جلــنـــة احلــوض
الهيدروغرافي بخمس (5) سنوات.

تــنـــتـــهي مـــدة عـــضــويـــة األعـــضـــاء اHــعـــيـــنـــW بــســـبب
مهـامهم اإلداريـةp اHنـتـخبـة أو اجلمـعويـة التي �ـارسونـها

�جرد توقفهم عن £ارسة ذات اHهام.

في حـالـة انـقـطـاع عـضـويـة أحـد أعـضـاء جلـنـة احلوض
pيـتمّ اســتـخالفه حــسب األشـكــال نـفــسـهـا pالـهـيــدروغـرافـي

إلى غاية انتهاء هذه العضوية.

اHــادة اHــادة 10  :  :   �ـــكن جلــنــة احلــوض الـــهــيــدروغــرافي أن
تـستـعW بـأي هيـئـة أو مؤسـسة مـعنـية بـاHـسائل اHـسجـلة
فـي جـــدول أعــــمـــال اجلـــلــــســـاتp وكــــذا كل شـــخـص �ـــكن أن

يساهم في أعمالها بخبرته.

الفصل الثالثالفصل الثالث
السيرالسير

اHادة اHادة 11 :   :  تـعدّ جلنـة احلوض الهـيدروغرافي نـظامها
الداخلي وتصادق عليه.

اHـادة اHـادة 12 : : جتـتــمع جلـنـة احلــوض الـهــيـدروغـرافي في
دورة عادية مرتW (2) في السنةp باستدعاء من رئيسها.

و�ـكـن أن جتـتـمع في دورة اسـتــثـنـائـيــةp إمـا بـطـلب
مـن رئـيـســهـا وإمـا بــطـلب من نـصـف أعـضـائــهـا عـلى األقل
وإمـــــــا بــــــــطـــــــلـب مـن اHـــــــديــــــــر الــــــــعـــــــام لــــــــوكـــــــالــــــــة احلـــــــوض

الهيدروغرافي.

اHــــــــــــادة اHــــــــــــادة 13 : :   يـــــــــــــحــــــــــــدد رئــــــــــــيــس جلــــــــــــنــــــــــــة احلــــــــــــوض
الـــهــيـــدروغــرافي جـــدول األعـــمــال وتـــاريخ اجلــلـــســات بـــعــد
التشاور مع اHدير العام لوكالة احلوض الهيدروغرافي.

اHـــــــــــادة اHـــــــــــادة 14 : :   تـــــــــــتــــــــــولــى أمــــــــــانـــــــــــة جلـــــــــــنـــــــــــة احلــــــــــوض
الهيدروغرافي مصالح وكالة احلوض الهيدروغرافي.

اHــادة اHــادة 15 : :   �ــكن جلـــنـــة احلــوض الـــهــيـــدروغــرافي أن
تـنــشئ عــلى مــســتــواهــا جلــان تـقــنــيــة أو فــرق عـمـل. حتـدد
تــشــكـيــلــتـهــا بـاتــفــاق بـW رئــيــسـهــا واHــديـر الــعــام لـوكــالـة

احلوض الهيدروغرافي.

اHـادة اHـادة 16 : :   تـبـدي جلـنـة احلـوض الـهـيدروغـرافي آراء
وتوصيات تـدوّن في محاضر وتـرسل إلى الوزير اHكلف
بـاHــوارد اHــائــيـة وكــذا الــوالة اHـعــنــيــW إقـلــيــمـيــا في أجل

خمسة عشر (15) يوما.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـادة اHـادة 17 : : تـلــغى اHـراسـيم الـتـنـفـيـذيـة رقم 96 - 284
ورقـــــم 96 - 285  ورقــــم 96 - 286  ورقــــم 96 - 287  ورقــــم
96 - 288 اHـؤرخــة في 11 ربيع الـثـاني عام 1417 اHـوافق

26 غشت سنة 1996 واHذكورة أعاله.

اHادة اHادة 18 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 12
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي  مـرســوم تــنـفــيـذي  رقم رقم 10 -  - 25 مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1431  اHـوافق اHـوافق 12 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة p p2010 يـحــدد كــيـفــيـاتيـحــدد كــيـفــيـات

مـــنح االمــــتـــيــــاز إلقـــامــــة هـــيــــاكل اســــتـــخــــراج اHـــيـــاهمـــنح االمــــتـــيــــاز إلقـــامــــة هـــيــــاكل اســــتـــخــــراج اHـــيـــاه
اجلـوفـيـة أو الـســطـحـيـة لــضـمــان الـتـمــوين اHـسـتـقلاجلـوفـيـة أو الـســطـحـيـة لــضـمــان الـتـمــوين اHـسـتـقل

للمناطق أو الوحدات الصناعية.للمناطق أو الوحدات الصناعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pائيةHوارد اHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

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

pتممHا pبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

pتممHعدل واHا pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

pتممHعدل واHا pياهHتعلق باHوا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 55 اHــــؤرخ في 30
جــــمـــــادى األولى عــــام 1404 اHـــــوافق 3 مــــارس ســـــنــــة 1984

pناطق الصناعيةHتعلق بإدارة اHوا

- 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 02 - 187
اHؤرخ في 13 ربيع األول عام 1423 اHوافق 26 مايـو سنة
2002 الـذي يـحدد قـواعـد تـنـظـيم مـديريـات الـري الـوالئـية

pوعملها

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادتـW 76 و 78 من
الــقـانـون رقم 05 - 12 اHـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام
1426 اHوافق 4 غـشت سنة p2005 اHعـدل واHتمم واHذكور

أعالهp يـحدد هـذا اHرسـوم كيـفيـات منح امـتيـاز استـعمال
اHـوارد اHائـية بـإقامـة هيـاكل استـخراج اHـياه اجلـوفية أو
الـسطـحيـة �ـا في ذلك عن طريق الـربط بـأنظـمة تـوصيل
اHـيـاهp لــضـمـان الـتـمـوين اHـسـتـقل لـلـمـنـاطق أو الـوحـدات
الصناعية وكذا دفتر الشروط النموذجي اHتعلق بذلك.

اHادة اHادة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا اHرسوم �ا يأتي :

- هـــــيــــاكـل اســـــتـــــخـــــراج اHـــــيـــــاه اجلـــــوفـــــيـــــة أواHـــــيــــاه- هـــــيــــاكـل اســـــتـــــخـــــراج اHـــــيـــــاه اجلـــــوفـــــيـــــة أواHـــــيــــاه
الــســطــحــيـة :الــســطــحــيـة : كـل مــنـشــأة وجتــهــيــزاتــهــا اHــنــجــزة إمـا عــلى
مـــســـتــوى اآلبـــارp األنــقـــاب أو جـــلب مـــيــاه اHـــنــابـع أو عــلى
pائية السطحيةHمستوى منشآت التحويل أو احلواجز ا

- هــــيـــاكـل الـــربـط بـــنــــظـــام جــــر اHـــيـــاه :- هــــيـــاكـل الـــربـط بـــنــــظـــام جــــر اHـــيـــاه : كـل مـــنــــشـــأة
وجتهـيـزاتهـا اHـنـجزة عـلى مـسـتوى اHـنـشـآت اHائـيـة التي
تضـمن حشـد اHيـاه اجلوفـية أو الـسطـحيـة أو معـاجلتـها أو

نقلها أو تخزينها.

3 :  : يــعــد االمــتــيــاز اHـــنــصــوص عــلــيه في اHــادة اHـادة اHـادة 
األولى أعاله عـلى أساس دفـتر شروط يـكتـتبه كل صاحب

امتياز حسب النموذج اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 4 :  : �ــكن أن تـســتـفــيــد من االمـتــيــاز كل هـيــئـة
تسيـير Hنـطقة صـناعـية أو كل شخص طـبيعي أو مـعنوي

يستغل وحدة صناعية منشأة خارج منطقة صناعية.

اHـادة اHـادة 5  :  : يوجه طـلب االمـتـيـاز إلى اإلدارة الـوالئـية
اHكلـفة باHـوارد اHائـية ويجب أن يـحتـوي على اHعـلومات

اآلتية :

- ألـقاب وأسـمـاء وعنـوان األشخـاص الـطبـيعـيW أو
pWعنويHعنوان مقر الشركة بالنسبة لألشخاص ا

pوقع اجلغرافي للمنطقة أو الوحدة الصناعيةHا -

- احلجم اليومي من اHياه اHقرر استعمالها.

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق اآلتية :

- مخـطط الهيـاكل اHبرمـجة قصـد ضمان اسـتخراج
pياهHياه أو الربط بنظام جر اHا

- وصف جتـهــيـزات مـعــاجلـة اHـيـاه الســتـعـمــالـهـا عـلى
pنطقة أوالوحدة الصناعيةHمستوى ا

- مـــخـــطط وصف اخلـــاصـــيـــات الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــشـــبـــكـــة
pعند االقتضاء pياهHالداخلية لتوزيع ا

- مخطط إجناز وتـشغيل جتهيـزات استخراج اHياه
أو الربط.

اHـادة اHـادة 6  :  : يـخـضع طــلب االمـتـيــاز إلى حتـقــيق تـقـني
تقوم به اHصالح اإلدارية الوالئية اHكلفة باHوارد اHائية.

اHـادة اHـادة 7  :  :  �ـنح االمـتـيـاز بـقـرار من الـوالي اخملـتص
إقـليـمـيـا وفقـا لـنتـائج الـتـحـقيق الـتـقـني اHنـصـوص عـليه

في اHادة 6 أعاله.

اHادة اHادة 8  :  :  يجب أن يـشيـر القـرار اHتعـلق باالمـتياز
إلى احلـجم الـيومي لـلـميـاه اHـقرر اسـتـعمـالهـا. ويـبلّغ إلى

صاحب الطلب مع دفتر الشروط اHصادق عليه.

اHادة اHادة 9 : : االمتياز شـخصي وغير قابل للتنازل عنه
وال �كن تأجيره ألطراف أخرى.

10  :  :   �ــــــكن تـــــــعــــــديل أو تـــــــقــــــلــــــيـص أو فــــــسخ اHـــــادة اHـــــادة 
االمتـياز فـي احلاالت وحـسب الكـيفـيـات اHنـصوص عـليـها
فـي أحــــكـــــام اHــــادتــــW 86 و87 مـن الــــــقــــــانــــــون رقم 05 - 12
اHـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 4 غـشت

سنة p2005 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 11 :   :  �ـكن جتــديـد االمــتـيــاز بـطــلب يـقــدم قـبل
شهرين (2)  من انقضاء مدة الصالحية.
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اHادة اHادة 12 : : يتـكفل صـاحب االمتـياز �ـعاجلـة اHياه في
حـالـة امـتــيـاز إجنـاز هــيـاكل اسـتــخـراج اHـيــاه اجلـوفـيـة أو
الــسـطــحــيــةp قـصــد تــلـبــيــة مـتــطــلـبــات الــنـوعــيــة اHـبــتــغـاة
السـتـعـمـالـهـا على مـسـتـوى اHـنـطـقة الـصـنـاعـيـة أو الـوحدة

الصناعية اHمونة.

اHــادة اHــادة 13 : : يــتــرتب عــلـى امــتــيــاز اســتــعــمــال اHــوارد
اHـــائــــيـــة بـــإقـــامـــة هـــيـــاكـل اســـتـــخـــراج اHـــيـــاه اجلـــوفـــيـــة أو
السطـحية لـضمان تـموين مـنطقـة أو وحدة صنـاعيةp دفع
أتـاوى من طرف صاحب االمتـياز طبقـا لكيفـيات الفوترة
والتحصيل احملددة في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـادة اHـادة 14 : :   يـكون الـتـمـوين بـاHيـاه في إطـار امـتـياز
إقــامــة هــيـاكـل الـربـط بـنــظــام جــر اHــيــاه مـحـل فـوتــرة من
طــرف الـــهــيــئــة اHــســـتــغــلــة لـــنــظــام جــر اHـــيــاه عــلى أســاس
تـسـعـيــرات خـاصـة طـبقا للمــادة 144  من القانون رقــم
05 - 12 اHــؤرخ فــي 28 جمـادى الثانية عام 1426 اHوافق

4 غشت سنة p2005 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

15 : :   يـــجـب عـــلى هــــيـــئـــات تـــســـيــــيـــر اHـــنـــاطق اHــادة اHــادة 
الـصــنـاعـيـة واألشــخـاص الـطـبــيـعـيـW أو اHـعــنـويـW الـذين
يسـتغـلون وحـدات صناعـية واقـعة خـارج منـطقـة صنـاعية
تــتـمــتع بــاسـتــقاللـيــة في الــتـزود بــاHـيــاهp أن تـتــطـابق مع
أحـكــام هــذا اHـرســوم في أجـل أقـصــاه ســنـة واحــدة ابــتـداء

من نشره في اجلريدة الرسمية.

اHادة اHادة 16 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 12
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلـحـقاHـلـحـق
دفتر الشروط النموذجي Hنح امتيازدفتر الشروط النموذجي Hنح امتياز

استعمال اHوارد اHائية بإقامة هياكل استخراج  اHياهاستعمال اHوارد اHائية بإقامة هياكل استخراج  اHياه
اجلوفية أو السطحية �ا في ذلك عن طريق الربطاجلوفية أو السطحية �ا في ذلك عن طريق الربط
بأنظمة توصيل اHياه  لضمان التموين اHستقلبأنظمة توصيل اHياه  لضمان التموين اHستقل

للمناطق أو الوحدات الصناعيةللمناطق أو الوحدات الصناعية

pادة األولى :  يحدد دفـتر الشروط النموذجي هذاHادة األولى : اHا
الــكــيــفــيــات واألحــكــام اHــتــعــلــقــة �ــنح امــتــيــاز اســتــعــمــال
اHـوارد اHائـية بـإقامـة هيـاكل استـخراج اHـياه اجلـوفية أو
الـسطـحيـة �ـا في ذلك عن طريق الـربط بـأنظـمة تـوصيل
اHـيــاه لـضـمــان الـتـمــوين اHـسـتــقل لـلـمــنـاطق أو الـوحـدات

الصناعية.

الفصل األولالفصل األول
نطاق االمتيازنطاق االمتياز

2 :  :  يــتـــطــلب مــنح امــتــيــاز اســتــعــمــال اHــوارد اHـادة اHـادة 
اHـائـيـة لـضمـان الـتـمـوين اHـستـقل لـلـمـنـاطق أو الـوحدات

الصناعية إجناز الهياكل اآلتية :
- هـيـاكل اسـتخـراج اHـيـاه اجلوفـيـة أو الـسطـحـية أو

pياهHالربط بأنظمة توصيل ا
- قــــنـــاة جــــلب اHــــيـــاه مـن مـــنــــشـــآت االســــتـــخـــراج أو

pنطقة أو الوحدة الصناعيةHالربط لتموين ا
pعند االقتضاء pياهHجتهيزات معاجلة ا -

- جهاز قياس أو عد اHياه اHستعملة.

اHـــــادة اHـــــادة 3 :  :  يـــــخــــــول االمـــــتـــــيــــــاز لـــــصــــــاحـــــبه احلـق في
اســـتـــخـــراج اHـــيـــاه بـــحـــجم يـــقـــدر بـ ............... م3 / يــوم
لـضمـان الـتـمـوين بـاHـيـاه لـلـمـنـطـقـة (الـوحـدة) الـصـنـاعـية
..................... الــواقــعــة بـ ..............................p طــبــقـا

للمخطط اHلحق بدفتر الشروط اخلاص.

اHادة اHادة 4 :  :  حتدد مدة االمتياز بثالثW (30) سنة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام متعلقة بإجناز الهياكلأحكام متعلقة بإجناز الهياكل

اHـادة اHـادة 5 :  :  يـجـب عـلى صــاحب االمـتــيـاز الــشـروع في
إقــامــة الــهـيــاكـلp في أجل أقــصــاه ســنــة واحـدة ابــتــداء من
تـبــلـيـغ قـرار مــنح االمــتـيــازp وإال تــقـوم الــسـلــطــة اHـانــحـة

بإعذاره بالشروع حتت طائلة إلغاء االمتياز.

اHـادة اHـادة 6 :  :  يـلــزم صـاحب االمـتــيـاز بــاحـتـرام مــجـمـوع
اHعايير واألحكام اHطبقة في مجال إجناز هياكل الري.

اHــادة اHــادة 7 :  :  يــلــزم صـــاحب االمــتــيــاز بـــضــمــان صــيــانــة
مـنـتــظـمـة وجتـديـد مـنـاسب لـلـهــيـاكل قـصـد ضـمـان الـسـيـر

احلسن للهياكل.

اHــادة اHــادة 8 :  :  يـــخــضع صـــاحب االمــتـــيــاز قــبـل اســتــغالل
الـهــيـاكلH pـراقـبـة اHـطـابـقــة الـتي تـتـوالهـا مـصـالح اإلدارة

الوالئية اHكلفة باHوارد اHائية.
في حـالـة مالحـظـة عدم مـطـابـقـة الـهـيـاكلp يـتم إعذار
صاحب االمتياز من طـرف السلطة اHانحـةp بغرض جعلها

مطابقة قبل استغاللها حتت طائلة إلغاء االمتياز.

اHــادة اHــادة 9 :  :  يــلـــزم صــاحب االمـــتــيـــاز بــطـــلب اHـــوافــقــة
اHــســبــقــــة مـن الــســلـــطــــة اHــانـــحــــة لالمــتـــيــــازp عــلــى كل

تغييــر أو توسيــع في الهياكل.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
التعليمات اHتعلقة باستغالل الهياكلالتعليمات اHتعلقة باستغالل الهياكل

القسم األولالقسم األول
أحكام مشتركة خاصة باHناطق والوحدات الصناعيةأحكام مشتركة خاصة باHناطق والوحدات الصناعية

pفي أي وقت pـــانــــحــــةHــــادة 10 :  :  �ــــكن الــــســـلــــطــــة اHــــادة اHا
الــشـروع في مـراقــبـات مـيـدانــيـة لـلــتـأكـد من أن عــمـلـيـات
اسـتـغالل الـهـيـاكل اHـنـجـزة في إطـار هـذا االمـتـيـازp تـنـفـذ
من طــرف صـاحب االمــتـيـاز بــصـفـة مــطـابــقـة وأحـكــام عـقـد

االمتياز ودفتر الشروط هذا.

ويــــجب عـــلـى صـــاحـب االمـــتــــيــــاز تـــســــهــــيل أداء هـــذه
العمليات من طرف األعوان اHؤهلW قانونا.

اHـادة اHـادة 11 :  :  يـعــتـبـر صـاحب االمـتـيـاز مـسـؤوال عن أي
ضرر يـلـحق بـالغـيـر جراء االمـتـياز وله احلق في اكـتـتاب
أي وثيـقة تأمW مـنصوص عـليها في الـتشريع والـتنظيم

اHعمول بهما.

اHــادة اHــادة 12 :  :  حتـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيـــات الــتـــقــنـــيــة
واHالـيـة لـلـتزويـد بـاHـيـاه عن طريـق هيـاكل الـربط بـنـظام
جـر اHـيـاه بـعـقـد يـبـرم بـW صـاحب هـذا االمـتـيـاز والـهـيـئـة

اHستغلة لنظام جر اHياه.

القسم الثانيالقسم الثاني
أحكام خاصة باHناطق الصناعيةأحكام خاصة باHناطق الصناعية

اHــادة اHــادة 13 :  :  حتـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيـــات الــتـــقــنـــيــة
واHـــالــيـــة لــتـــزويــد الـــوحــدات الـــصــنـــاعــيـــة الــواقـــعــة داخل
اHــنـطـقــة الـصــنـاعـيــة بـاHـيــاه بـاتــفـاقـيــة تـبــرم بـW صـاحب

االمتياز وكل من هذه الوحدات.

اHــادة اHــادة 14 :  :  يــلـــزم صــاحب االمــتــيـــاز بــالــتــأكــد من أن
pنطقة الـصناعيةHوفرة للـوحدات الواقعـة داخل اHـياه اHا
تــســتـــجــيب Hــتــطـــلــبــات الــنــوعـــيــة اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في

اتفاقية التزويد باHياه اHذكورة في اHادة 13 أعاله.

pــيـاهH15 :  :  يــلــزم صــاحب االمــتــيــاز بــتــوفــيــر ا اHـادة اHـادة 
بـطريقة عادلـةp جملموع الوحـدات الصناعـية الواقعة داخل

اHنطقة الصناعية.

اHـادة اHـادة 16 :  :  يــلـزم صــاحب االمــتـيــاز بـضــمــان صـيــانـة
وجتديد شبكة توزيع اHياه داخل اHنطقة الصناعية.

حرر بـ ............. بتاريخ ................
صاحب االمتياز

قرىء وصودق عليه                            السلطة اHانحة

مــرســوم تــنــفــيــذي مــرســوم تــنــفــيــذي رقم رقم 10 -  - 26 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1431  اHــوافق اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة p p2010 يــحـــدد الــطــرقيــحـــدد الــطــرق

واHواد الـكـيمـيـائـية اHــسـتــعـمـلـة في مـعـاجلـة اHــيـاهواHواد الـكـيمـيـائـية اHــسـتــعـمـلـة في مـعـاجلـة اHــيـاه
اHــــوجـــــهــــة لالســــتـــــهالك الــــبــــشـــــري وكــــذا تـــصــــحــــيحاHــــوجـــــهــــة لالســــتـــــهالك الــــبــــشـــــري وكــــذا تـــصــــحــــيح

مكوناتها.مكوناتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن ّ الوزير األول

pائيةHوارد اHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتمّمHعدّل واHا pتعلق بحماية الصّحة وترقيتهاHوا

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

pستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرّخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

pتمّمHعدّل واHا pياهHتعلق باHوا

- 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 05 - 465
اHؤرّخ في 4 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 6 ديسـمبر سنة

pطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 116 من الـقانون
رقم 05 - 12 اHــــؤرّخ في 28 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1426
اHــــوافق 4 غــــشت ســــنـــة p2005 اHـــعـــدّل واHــــتـــمّـم واHـــذكـــور
أعالهp يـــهــــدف هـــذا اHــــرســـوم إلى حتــــديـــد الــــطـــرق واHـــواد
الـــكـــيــمـــيـــائـــيــة اHـــســـتـــعــمـــلـــة في مـــعـــاجلـــة اHــيـــاه اHـــوجـــهــة

لالستهالك البشري وكذا تصحيح مكوناتها.

اHادة اHادة 2 :  :  يقصد في مفهوم هذا اHرسوم �ا يأتي :
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- اHــــــيـــــاه فـي حـــــالــــــهـــــا اخلـــــام : - اHــــــيـــــاه فـي حـــــالــــــهـــــا اخلـــــام : اHـــــيــــــاه اجلـــــوفـــــيـــــة أو
السـطحيـة اHقـتطـعة في اHـلك العمـومي الطـبيـعي للـمياه
أو اHـلـك الـعــمــومي الــبــحــري بــواسـطــة هــيــاكل ومــنــشـآت

 pياهHإلنتاج ا

- طـرق معـاجلة اHـيـاه اHوجـهة لالسـتـهالك البـشري :- طـرق معـاجلة اHـيـاه اHوجـهة لالسـتـهالك البـشري :
مــجــمــوعــة طــرق فــيــزيـائــيــة وكــيــمــيــائــيــة أو بــيــولــوجــيـة

pياه في حالها اخلامHمعمول بها في فرع معاجلة ا

- طرق تصحي- طرق تصحيـح اHياه اHوجهة لح اHياه اHوجهة لـالستهالك البشري :الستهالك البشري :
مجـمـوعـة طرق مـعـمـول بهـا في فـرع مـعـاجلة اHـيـاه بـهدف
الــتــوازن فـي الــتــركــيــبــة الــكــيــمـــيــائــيــة لــلــمــاء بــزيــادة أو
نـــقــصـــان فـي مــحـــتـــوى بـــعض اHـــعـــايـــيــر الـــفـــيـــزيـــائـــيــة أو

pالكيمياوية أو بنزعها

- فرع اHعاجلة : - فرع اHعاجلة : تتابع مراحل عـمليات معاجلة اHياه
في حالهـا اخلام إلنـتاج اHـياه اHوجـهة لالسـتهالك الـبشري
والـــتي تــســتــجــيب إلـى مــعــايــيــر الــشــرب و/أو الــنــوعــيــة

احملددة في التنظيم اHعمول به.

اHــــادة اHــــادة 3 :  : عــــلى أســـــاس اخلــــصـــــائص الـــــفــــيـــــزيــــائـــــيــــة
pيـكروبـيولـوجيـة للـميـاه في حالـها اخلامHوالـكيـميـائيـة وا
تـــــتم مـــــعـــــاجلـــــة اHـــــيـــــاه اHــــوجـــــهـــــة لـالســـــتــــهـالك الـــــبـــــشــــري
وتصحيحـها بواسطة فرع اHعاجلة التي حتوي كل أو جزء

من اHراحل والطرق اآلتية :
- اHـعـاجلـة اHـسـبـقـة الـتي تـمـكن من نـزع اHـواد الـتي
تـــطـــفـــو وكـــذا بـــعض الـــعــــنـــاصـــر الـــعـــضـــويـــة أو اHـــعـــدنـــيـــة
pبـاستـخدام طـرق فيـزيائـية أو كيـميـائيـة منـها : الـتنـقية
pسبقةHاألكسدة ا pإزالة األوحال pإزالة الرمال pالغربلة

- الـتـصـفيـة الـتي تـقضي عـلى اHـواد الـعالـقـة واHواد
الـــغـــروانــيـــة بـــاســـتـــخــدام طـــرق فـــيـــزيـــائــيـــة أو فـــيـــزيــو -
pالــتــرســيب pكــيــمــاويــة من بــيــنــهــا : الــتــجــمــد - الــتــســبخ

pالترشيح
- التنعيــم (الـتكريــر) الــذي يسـمـح بالقضــاء على
البـكتـيريا اHـلوثــــة العـالقــة أو اHنحـلة بـاستـخدام طــرق

pفيزيو- كيماوية
- نـزع األمالح واHـعـادن أو حتـلـيـة مـيـاه الـبـحر الـتي
تـــمــــكن مـن الـــنــــزع الـــكــــلي أو اجلــــزئي لـألمالح اHــــعـــدنــــيـــة
اHـــنــحـــلــة واHـــتــواجـــدة في اHــيـــاه اHــاحلـــة أو مــيـــاه الــبـــحــر

pباستخدام طرق التفريق باألغشية أو التقطير
- الـتــطـهــيــر الـذي �ــكن من الــقـضــاء عـلى الــعـنــاصـر
العضـوية اجلرثـومية بـاستخـدام طرق كيـميائـية وأكسدة

ال سيما عن طريق الكلور ومشتقاته أو األوزون.

اHادة اHادة 4 :  :  يتم فرع اHـعاجلة الناجت عن دراسة اجلدوى
التي حتـدد كيـفـيات إعـدادها والـتصـديق عـليـها بـقرار من

الوزير اHكلّف باHوارد اHائية.

5 :  :  حتـدد قـائمـة اHواد الـكـيمـيـائيـة اHسـتـعمـلة اHادة اHادة 
فـي مـــــعــــــاجلـــــة اHـــــيــــــاه اHـــــوجـــــهــــــة لالســــــتـــــهالك الــــــبـــــشـــــري

وتصحيحها بقرار من الوزير اHكلّف باHوارد اHائية.

اHـادة اHـادة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 12
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 10 -  - 27 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
يــــــتـــــــعـــــــلق  pيــــــتـــــــعـــــــلق p2010 ــــــوافق 12 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة  يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــةHــــــوافق  اH1431 ا

بــالــصــنــدوق الــوطــني لــتــرقــيــة مــبــادرات الــشــبــاببــالــصــنــدوق الــوطــني لــتــرقــيــة مــبــادرات الــشــبــاب
واHمارسات الرياضية.واHمارسات الرياضية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
  pبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
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- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 314 اHــــــؤرخ في 28
جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1386 اHـوافق 14 أكـتـوبــر سـنـة 1966
واHــتـــضــمن إنــشـــاء الــرهــان الــريــاضـي اجلــزائــريp اHــعــدل

  pتممHوا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 75 - 59 اHـــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHـــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 1975

 pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اHــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

pال سيما الباب الثالث منه pاالقتصادية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

 pتممHعدل واHا  pبعالقات العمل
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 31 اHــؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اHــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

  pتعلق باجلمعياتHوا
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- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اHـؤرخ في 19 صـفر
عـام  1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنة 1995 واHـتـعـلق �ـجلس

  pاحملاسبة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 10 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHتـعلق بالتـربية الـبدنية والـرياضةp  ال سـيما اHواد 73

pو77  إلى 79 منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اHؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

  pاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHـؤرخ في 2  جــمـادى األولى عـام 1430  اHـوافق 27 أبـريل

 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 احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 236
اHــــــــؤرخ في  21 جـــــــــمــــــــادى األولى عــــــــام 1410 اHــــــــوافق 19
ديـسـمـبـر سـنـة 1989 الـذي يــحـدد اخـتـصـاصـات الـصـنـدوق
الـــوطـــني لــــتـــرقـــيــــة مـــبـــادرات الـــشــــبـــيـــبــــة واHـــمـــارســـات

 pتممHا pالرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره
- 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 اإلجتـماعي
والـدواوين العـمـوميـة ذات الطـابع الـتجـاري واHؤسـسات

  pستقلةHالعمومية غير ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 405
اHـؤرخ في 14 رمـضان عام 1426 اHـوافق 17 أكتـوبر سـنة
2005 الذي يـحدد  كيـفيات  تـنظيم  االحتـاديات الريـاضية

الـوطـنـيـة وسـيـرهــا وكـذا شـروط  االعـتـراف لـهـا بـاHـنـفـعـة
pالعمومية والصالح العام

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
الطبيـعة القـانونيـة للصـندوق الوطـني لترقـية مبادرات
الـشـبـاب واHـمـارسـات الـريـاضـيـة وطرق تـنـظـيـمه وعـمـله
وتسيـيره وكـذا نفقـاته ومواردهp تـطبيـقا ألحـكام اHادة 79
من الــقــانـون رقم 04 - 10 اHـؤرخ في 27 جـمــادى الــثـانــيـة
عام 1425 اHوافق 14 غـشت سنة 2004 واHـتعـلق بالـتربـية

البدنية والرياضة. 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامة أحكام عامة 

اHــاداHــادّة ة 2 : : الـــصـــنـــدوق الـــوطـــني لـــتـــرقـــيـــة مـــبـــادرات
الـشـبـاب واHــمـارسـات الـريـاضـيـة مــؤسـسـة عـمـومـيـة ذات
طـــابع صــنــاعـي وجتــاري تــتــمـــتع بــالــشـــخــصــيــة اHـــعــنــويــة
واالستقالل اHاليp ويدعى في صلب النص  "الصندوق ".

 يسـيرالصنـدوق طبقـا للقـواعد اHطـبقة على اإلدارة
فـي عالقـــــاته مـع الــــدولـــــةp ويــــعــــد تـــــاجــــرا فـي عالقـــــاته مع

الغير.     

3 : : يـــــوضع الـــــصـــــنـــــدوق حتت وصـــــايـــــة وزيــــر اHــــاداHــــادّة ة 
الشباب والرياضة .

اHاداHادّة ة 4 : : يحدد مقر الصندوق �دينة اجلزائر. 

Wـــــادّة ة 5 : : يـــــتــــولـى الــــصـــــنــــدوق طـــــبــــقـــــا لــــلـــــقــــوانــــHـــــاداHا
والــتـنــظـيــمــات اHـعــمـول بــهـا مــهــمـة تــكـمــلـة وتــدعــيم عـمل
الـدولــة في اHـيــادين االجــتـمــاعـيــة والـتــربـويــة والـتــسـلــيـة
ومـــبــادرات الــشــبـــاب وتــرقــيـــة تــطــويــر الـــريــاضــة في كل

فروعهاp  ال سيما التكوينp وحتفيز نتائجها .

ويكلف بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي :
- جــــمـع اHــــوارد اHـــالــــيــــة اHــــبــــيـــنــــة فـي اHـــادة 78 من
الــقـانـون رقم 04 - 10 اHـؤرخ في 27 جـمــادى الـثـانــيـة عـام
1425 اHــــوافق 14 غــــشت ســــنــــة 2004 واHــــذكــــورأعاله وفي

pوحتصيلها وتسييرها pادة 24 أدناهHا
- اقــتـراح كـل تـدبــيـر يــرمي إلى إزالــة كل الــفـوارق
Wفي مـجــال تــمـويل األنــشــطـة الــريــاضـيــة والـشــبــانـيــة بـ

 pشاركة في تنفيذهHالبلديات وا Wالواليات وب
- اHـبادرة بكل األعمـال االستثمـارية اHنتـجة للسلع

 pواخلدمات ذات العالقة �وضوعه وااللتزام بها 
- دراســـة كـــيـــفـــيـــات تـــوزيـع اHـــوارد اHـــتـــوفـــرة عـــلى
مـختـلف الهـياكل الـوطنـية لـلتـربيـة البـدنيـة والريـاضات
وهـيئات التنـشيط االجتمـاعي التربوي وتـرفيه الشباب

 pوإعدادها واقتراحها
- اHـــــشـــــاركــــة فـي تــــمـــــويـل تــــنـــــظــــيـم الـــــتــــظـــــاهــــرات
الريـاضية  الوطـنية  و الـدولية للـشباب والـرياضةp وكذا
أعـــمــال الـــتــكـــوين والــدراســـات والــبــحـث اHــبــادر بـــهــا في

pميدان الشباب والرياضة
- اHــســـاهــمـــة في الــتـــكــفـل اHــادي واHـــالي لــلـــمــواهب
الــريـاضــيـة ومــنـشــطي الــشـبــابp وكـذا تــزويـد اجلــمـعــيـات
الـــــريــــاضـــــيـــــة والــــشـــــبــــانـــــيــــة بـــــالـــــعــــتـــــاد والــــتـــــجــــهـــــيــــزات

 pالبيداغوجية
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- ضـــمـــان تــســـيـــيـــر وتـــســـويق احلـــقـــوق واHـــســـاحــات
اإلشــهــاريـة أو الــرواجــيــة اHـرتــبــطـة بــالــدعـائـم الـريــاضــيـة
بــــاالتــــفـــاق مـع هــــيــــاكل تــــنــــشــــيط وتــــنــــظــــيم اHــــمــــارســـات

 pالرياضية والهيئات الرياضية األخرى وحلسابها
- تــســيــيــر هــيــاكل اإليــواء واإلطــعــام وكــذا اHــنــشـآت
الـريــاضـيــة الــتي يــتـوفــر عـلــيــهـا  ووضــعـهــا حتت  تــصـرف

 pالهياكل  والهيئات الرياضية والشبانية
- مــســـاعــدة هــيـــاكل تـــنــشــيـط وتــنـــظــيم اHـــمــارســات
الـــبـــدنــيـــة والـــريــاضـــيـــة في تـــســيـــيـــر واســتـــغالل احلـــقــوق
اHتـعلـقةp  ال سـيمـا بنـقل العـروض الريـاضيـة واHنـافسات
الـريــاضــيـة الــتي جتــرى عــلى الـتــراب الــوطـنـي أو تـعــبـره
وكـذا اHـنافـسات الـدولـية الـتي يـشارك فـيهـا الـرياضـيون

pاجلزائريون
- مساعدة اHواهب الرياضية في مواصلة تمدرسها

pوتكوينها الرياضي

- تخصيص اجلوائز واHكافآت : 
* لـلــريـاضــيــW واHـدربــW الـذين حــقــقـوا نــتـائج ذات
مـــســـتـــوى دولي أو عـــاHي أثـــنـــاء اHـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيــة

 pؤطريهمH الوطنية والدولية وكذا
* لـــلـــمـــواهـب الـــشـــابـــة اHـــواظــــبـــة وHـــؤطـــري أقـــســـام

p'' رياضة - دراسة''
* ألحــسن اHـشــاركــW في الـتــظــاهـرات والــنـشــاطـات
الــثـقـافـيـة والـعـلـمــيـة لـلـشـبـاب ولـلـفــائـزين في اHـسـابـقـات
الـــتي تـــنـــظم في مـــجـــال أنـــشـــطـــة الـــشـــبـــاب ومــبـــادراتـــهم

pؤطريهمHو
*  لــــلــــشــــبـــــاب الــــذين تــــألــــقـــــوا بــــإبــــداعــــاتــــهـم في كل

pيادينHا

- الـــقــيـــام بــتـــقــو¦ مــنـــتــظـم الســتــعـــمــال اHـــســاعــدات
اHمنوحة.

اHاداHادّة ة 6 : : يـضمن الـصنـدوق مـهمـة اخلدمـة العـمومـية
طـــبـــقـــا لـــدفـــتـــر الـــشـــروط  الـــذي يـــحـــدد  تـــبـــعـــات اخلـــدمـــة

العمومية اHلحق بهذا اHرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHــاداHــادّة ة 7 : : يـــســيـــر الــصـــنــدوق مـــجــلـس إدارة ويــديــره
مدير عام.

اHـاداHـادّة ة 8 : : يـحـدد الـتنـظـيم الـداخـلي لـلصـنـدوق بـقرار
من وزير الشباب والرياضة. 

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

9 : : يـــضم مــــجـــلس اإلدارة الــــذي يـــرأسه وزيـــر اHــاداHــادّة ة 
الشباب والرياضة أو £ثله :

- £ــثل وزيــر الـدولــةp  وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات
  pاحمللية

pاليةHثل وزير ا£ -
- £ــــثل كــــاتب الــــدولـــة لــــدى الـــوزيــــر األول اHــــكـــلف

pباالتصال
- اHـــديــــر اHـــكـــلـف بـــالـــريــــاضـــة في وزارة الــــشـــبـــاب

  pوالرياضة
- اHــــديـــر اHــــكــــلف بـــالــــشــــبـــاب فـي وزارة الـــشــــبـــاب

  pوالرياضة
  pدير العام للرهان الرياضي اجلزائريHا -

- اHــــديــــر الــــعــــام لــــشــــركــــة ســــبــــاق اخلــــيل والــــرهــــان
  pشتركHا

  pرصد الوطني للرياضة أو £ثلهHرئيس ا -
  pبية أو £ثلهHرئيس اللجنة الوطنية األو -

- مــــــديــــــرين (2) تــــقـــــنــــيـــــW وطـــــنــــيـــــW لالحتـــــاديــــات
  pنفعة العموميةHعترف لها باHالرياضية الوطنية ا

 pمديرين (2) لدواوين مؤسسات الشباب -
- مــــديـــــرين (2) لـــــدواويـن اHـــــركــــبـــــات الـــــريـــــاضـــــيــــة

pللواليات
  pثل (1) منتخب عن عمال الصندوق£ -

يـــشـــارك اHـــديـــر الـــعـــام في أشـــغـــال اجملـــلـس بـــصــوت
استشاري ويتولى أمانته.

�ــكـن أن يــســـتــعـــW مــجـــلس اإلدارة بــأي شـــخص من
شأنه أن يساعده في أشغاله.

اHــاداHــادّة ة 10 : : يــعـــW أعــضـــاء مــجــلـس اإلدارة بــقــرار من
وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة Hــدة ثالث (3) ســنــوات قــابــلـة
لـلـتجـديد بـناء عـلى  اقـتراح من الـسلـطـات التي يـنتـمون

إليها. 

في حـالـة تـوقف عــهـدة أحـد األعـضــاء يـتم اسـتـخالفه
حـسب األشـكال نـفـسهـا ويـخلـفه الـعضـو اجلـديد اHـعW إلى

غاية انقضاء مدة العضوية.

تــنــتـــهي عــهـــدة األعــضــاء اHـــعــيــنــW بـــحــكم وظـــائــفــهم
بانتهاء هذه األخيرة.
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اHــاداHــادّة ة 11 : : يـــجــتـــمع مـــجــلس اإلدارة فـي دورة عــاديــة
عـلى األقل مرتW (2) في  الـسـنة  بـاسـتـدعاء من  رئـيسه
الذي  يـعـدّ  جدول  أعـمـال االجتـمـاعات  بـناء عـلى اقـتراح

من اHدير العام للصندوق.
و�ـــــكـــن مـــــجـــــلـس اإلدارة أن يـــــجـــــتـــــمــع  فــي  دورة
غـير عـادية  بـطـلب  مـن الـسلـطـة الـوصيـة أو اHديـر العام

للصندوق أو ثلثي (3/2) أعضائه .
تــــرسل االســــتـــدعــــاءات  مــــرفـــقــــة  بــــجـــدول األعــــمـــال
والوثائق  الضرورية  اHتعلقة  بالنقاط اHدرجة فيه إلى
األعضاء عـلى األقل قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ

االجتماع. 
�ـكن تـقـلــيص هـذا األجل في الـدورات غــيـر الـعـاديـة

دون أن يقل عن  ثمانية (8)  أيام.

Wــادّة ة 12 : : يـتــداول مــجــلس اإلدارة طــبــقــا لــلــقــوانـHــاداHا
والتنظيمات اHعمول بهاp  ال سيما فيما يأتي : 

- مـــشــاريع الـــتــنـــظــيم الـــداخــلي والـــنــظــام الـــداخــلي
  pللصندوق

  pميزانية الصندوق وحساباته -
- بـرامج الـعـمل الـسنـويـة واHـتـعددة الـسـنـوات وكذا

 pنصرمةHحصيلة نشاط السنة ا
- مشـاريع بـرامج االسـتـثـمار والـتـهـيـئة والـتـجـهـيز

  pوالتوسيع اخلاصة بالصندوق
  pداخيل واإلعاناتHتوزيع ا -

  pقبول الهبات والوصايا -
  pاليةHؤسسات اHإبرام عقود االقتراض لدى ا -

- مـكــافـأة أداءات  اخلـدمــة واHـنـتـوجــات اHـنـجـزة من
 pطرف الصندوق

 pمشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها -
  pالصفقات والعقود واالتفاقات واالتفاقيات -

- تكوين مستخدمي الصندوق . 

وكـل مـــســـألـــة أخـــرى مـن شـــأنـــهـــا أن حتـــسـن تـــنـــظـــيم
وتسيير الصندوق وتمكنه من إجناز أهدافه . 

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 13 : : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

وإذا لم يـكــتـمل الــنـصـابp يــعـقــد اجـتـمــاع جـديـد  في
أجل  ثــمــانــيــة (8) أيــام  تـــبــعــا لــتــاريـخ االجــتــمــاع  اHــؤجل
وتـــــصح حـــــيــــنـــــئـــــذ مــــداوالتـه مــــهـــــمـــــا يــــكـن عــــدد األعـــــضــــاء

احلاضرين.

اHـاداHـادّة ة 14 : : تـتـخذ مـداوالت مـجـلس اإلدارة بـاألغـلـبـية
البسيطة ألصوات األعضاء احلاضرين.

وفي حــــالــــة تـــســــاوي عــــدد األصـــواتp  يــــكــــون صـــوت
الرئيس مرجحا.

15 : : تـــــــــدوّن مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
محاضـر وتسجل في سجل خاص موقع ومؤشر  عليه من

طرف الرئيس.
تـــــعــــرض مــــداوالت مــــجــــلـس اإلدارة عــــلـى الــــســــلــــطــــة
الوصـية للـموافقـة عليـها خالل الثـمانية (8)  أيام اHـوالية
لتـاريخ االجتـماع وتـكون نـافذة بـعد ثالثW (30) يـوما من
تــاريخ إرســـالــهـــا مــا  لم يـــكن هــنـــاك اعــتـــراض صــريح من

السلطة الوصية مبلغ في هذا األجل.
ال تـكون اHداوالت اHـنصوص عـليهـا في اHطات 4 و5
و7 و9 من اHادة 12 أعاله نافذة إال بعـد اHوافقة الـصريحة

لوزير الشباب والرياضة.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHدير العاماHدير العام

اHاداHادّة ة 16 : : يعW اHديـر العام للصندوق �رسوم بناء
على اقتراح من وزير الشباب والرياضة.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHــــاداHــــادّة ة 17 : : يـــــضــــمن اHــــديـــــر الــــعــــام الــــســـــيــــر احلــــسن
للصندوق.

وبهذه الصفة :
- �ــثل الـصــنـدوق أمــام الـعــدالـة وفي جــمـيـع أعـمـال

  pدنيةHاحلياة ا
  pينفذ مداوالت مجلس اإلدارة -

- يــــحـــــضــــر مــــشــــروع مــــيــــزانــــيــــة اHــــؤســــســــة ويــــعــــد
  pحساباتها

  pؤسسةHيأمر بصرف نفقات ا -
- يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي

  pللمؤسسة
  pيحضر اجتماعات مجلس اإلدارة -

- يـــبـــرم كل الـــصـــفــقـــات واالتـــفـــاقــيـــات واالتـــفـــاقــات
 pعمول بهHوالعقود في إطار التنظيم ا

- يــــــســـــهــــــر عــــــلى حتــــــقــــــيق األهــــــداف اHــــــســـــنــــــدة إلى
الــــصـــنــــدوق في إطــــار الــــســـيــــاســـة الــــوطــــنـــيــــة لــــلـــشــــبـــاب

 pوالسياسة الوطنية للرياضة
- يـــــعــــW جـــــمـــــيع مـــــســـــتــــخـــــدمي اHـــــؤســـــســــة مـــــاعــــدا

pالذين تقرر ¥ط آخر لتعيينهم WستخدمHا
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- �ارس السلطة الـسلمية على مجموع مستخدمي
pالصندوق

- يـعـد تـقريـرا عن الـنـشاطـات ويـرسلـه إلى السـلـطة
الوصية بعد موافقة مجلس اإلدارة.

�ـــكن اHـــديـــر الـــعـــامp  حتت مـــســؤولـــيـــته وفـي حــدود
صـالحــــــــيـــــــاتـهp أن  يــــــــفـــــــوّض إمــــــــضــــــــاءه إلـى مـــــــســــــــاعــــــــديه

.Wالرئيسي

18 : : يـســاعــد اHــديــر الــعــام في £ــارســة مـهــامه اHـاداHـادّة ة 
مديرون .

يـعW اHـديـرون بقـرار من وزيـر الشـبـاب والريـاضة
بناء على إقتراح من اHدير العام للصندوق.

وتنهى مهامهم باألشكال نفسها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادّة ة 19 : : تـفـتـتح الـسـنـة اHـالـيـة لـلـصـنـدوق في أول
يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .

اHــــاداHــــادّة ة 20 : : تــــمـــسـك مـــحــــاســـبــــة  الـــصــــنــــدوق  حـــسب
الـشــكل  الـتــجـاري  طـبــقـا لــلـتـشــريع  والـتــنـظـيم اHــعـمـول

بهما.

21 : : تــشـــتــمل مــيــزانــيــة الــصــنــدوق عــلى بــاب اHـاداHـادّة ة 
لإليرادات وباب للنفقات : 

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- احلـــــصص واHـــــســــاهـــــمـــــات والــــنـــــتــــائـج واHــــداخـــــيل
اHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادة 78 من الــقــانـون رقم 04 - 10
اHؤرخ في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1425 اHوافق 14 غشت

سنة 2004 واHذكور أعاله :
* قـسط عن  حـاصل أنـشـطـة الـهـيـئـات أو اHـؤسـسـات
اHكـلـفة  بـتـنظـيم الـرهانـات الـرياضـيـة  واأللعـاب اHـماثـلة

pشتركHوالرهان ا
* قـــسط عن حـــاصل اإلشــهـــار في اHـالعب والــقـــاعــات

pالرياضية يحدد عن طريق التنظيم
pمساهمة الدولة وفق تبعات اخلدمة العمومية *

 pمساهمات اجلماعات احمللية *
* مـــســـاهــــمـــة اHـــؤســـســــات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة

  pواخلاصة
* احلـاصل احملقق �ناسـبة أنشطـة الترقيـة اHرتبطة

pوضوعه�
pالهبات والوصايا *

* اHــــداخـــيـل احملـــقــــقـــة من طــــرف الـــصــــنـــدوق مــــقـــابل
pخدماته أو كل عملية جتارية مرتبطة �وضوعه

* اHــداخــيـل احملــقــقـــة من طــرف الــصـــنــدوق في إطــار
pترقية األنشطة الرياضية واإلشهار

- كل اHوارد األخرى اHسـموح بها قانـونا واHرتبطة
pوضوعه�

- قـــسط عـن األربـــاح الـــنــــاجتـــة عن حــــقـــوق االلـــتـــزام
واHـــســـاهـــمـــة أو الـــتـــســـجـــيل في اHـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيــة
الـدوليـة التي تـعبـر الـتراب الـوطني أو الـتي تنـطلق في

 pاجلزائر أو تنتهي فيها
- قـــــسط مـن حــــقـــــوق الــــنـــــقل اHـــــتــــلـــــفــــز إلـى اخلــــارج
pللمنافسات الوطنية أوالدولية التي جتري في اجلزائر
- قـــسـط  عن  نــــاجت  بــــيع  اHــــنـــافــــســــات  الـــوطــــنــــيـــة
والــــدولـــيــــة الـــتـي جتـــري  في اجلــــزائـــر  إلـى  الـــهــــيـــاكل أو
اHؤسسات أو الهيئات اHكلفة باإلرسال أو إعادة اإلرسال

 pتلفزHا
- قـسط عن  نــاجت  كل عـمــلـيـات الــدعم الـقـائــمـة عـلى
دعـامــة إشـهـاريــة أو تـرقـويــة ذات طـابع ريــاضي أو نـاجتـة

 pعنه
- قـــــــسـط عـن نـــــــاجت كـل اتـــــــفــــــــاقـــــــيــــــــات دعم عـالمـــــــات

 pالتجهيزات الرياضية
- قـــسط عـن حـــاصل االســــتـــعـــمــــال اخلـــاص لـــلــــطـــوابع

واHيداليات اخمللدة لألحداث الرياضية .

حتـدد األقــســاط اHـنــصــوص عــلـيــهــا في اHــطـات من 3
Wإلى 7  أعاله والــعـــائــدة لــلـــصــنــدوق بـــقــرار مــشـــتــرك بــ
وزير الـشـبـاب والـريـاضـة ووزيـر اHالـيـة وعـنـد االقـتـضاء

. WعنيHالوزير أو الوزراء ا

حتــدد كـــيــفــيـــات تــوزيع نــاجت اHـــوارد بــW الــنـــفــقــات
ســنـويـا �ـقـرر من الـوزيـر اHـكــلف بـالـريـاضـة الـذي يـحـدد
عالوة عـن ذلكp  مــــبــــلـغ اإلعــــانــــات اHــــمــــنــــوحـــــة لــــلــــهــــيــــاكل

والهيئات اHعنية.

في باب النفقات : في باب النفقات : 
- الــنــفـــقــات اخملــصـــصــة لــدعم اHـــمــارســات الـــبــدنــيــة

pوالرياضية وترقيتها
- الــــنــــفــــقــــات اخملــــصـــصــــة لــــدعـم أنــــشــــطــــة الــــشــــبـــاب

pومبادراتهم وترقيتها
pنفقات تسيير الصندوق -

pنفقات االستثمار والتجهيز للصندوق -
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- كـل الـــنــفـــقـــات األخـــرى الالزمـــة لـــتـــحـــقــيـق أهــداف
الصندوق.

اHــاداHــادّة ة 22 : :  يــعـــرض مــشـــروع اHــيــزانـــيــة وحـــســابــات
االسـتـغالل لـلـصـنـدوق بـعـد اHـصـادقـة عـلـيـهـمـا من  مـجـلس
اإلدارةp عــلى الـسـلـطـات اHـعـنــيـة لـلـمـوافـقـة عــلـيـهـمـا طـبـقـا

للتنظيم اHعمول به.

23 ::  تــــرسل احلــــصـــائل وحــــســـابــــات الـــنــــتـــائج اHــاداHــادّة ة 
وقــرارات تـخـصـيـص نـتـائج نــهـايـة الـســنـة وكـذا الــتـقـريـر
الـســنـوي لــنـشـاطــات الـســنـة اHـنــصـرمــة مـصـحــوبـا  بـآراء
وتــوصـــيــات  مــجــلـس اإلدارة إلـى الــســلــطــــــات  اHــعــنــيــــة
وفـقـــا للـشــروط اHـنصـوص عـليـهــا في الـتـنظـيم اHعـمول

به.

اHاداHادّة ة 24 : : يضمن محافظ أو عدة محافظي حسابات
مــراقــبــة حــســابـــات اHــؤســســة والــتــصـــديق عــلــيــهــا  طــبــقــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما. 

اHــــاداHــــادّة ة 25 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHــــرســـومp ال ســـيـــمــــا اHـــرســـوم الـــتــــنـــفـــيـــذي رقم 89 - 236

اHؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 واHذكور أعاله .

اHاداHادّة ة 26 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 12
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHــلحــــقاHــلحــــق

دفتر الشروط اHتعلق بتبعات اخلدمة العمومية التيدفتر الشروط اHتعلق بتبعات اخلدمة العمومية التي
يضمنها الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبابيضمنها الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب

واHمارسات الرياضية واHمارسات الرياضية 

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
تبعـات اخلدمة الـعمـومية اHـوضوعـة على عاتق الـصندوق
الــــوطــــني لــــتــــرقــــيــــة مــــبــــادرات الــــشــــبــــاب واHــــمــــارســـات
p'' الــريـاضــيــة والــذي يـدعى فـي صـلب الــنص '' الــصــنـدوق
وكذا شـروط وكـيـفيـات تـنفـيـذهـاp تطـبـيـقا ألحـكـام اHادة 6
من اHرسـوم التنفيذي رقم 10 - 27 اHؤرخ في 26  محرّم
عـــــام 1431 اHــــــوافق 12 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 2010 واHــــــتـــــــعــــــلق
بــــالــــصــــنــــدوق الـــــوطــــني لــــتــــرقـــــيــــة مــــبــــادرات الــــشــــبــــاب

واHمارسات الرياضية. 

اHـاداHـادّة ة 2 : : تــتــمــثل  تــبـعــات اخلــدمــة الـعــمــومــيــة الـتي
تضعهــا الدولــة على عاتق  الصنــدوق فــي إطــار تدعيم
أعـــمــــال الـــدولـــة في اجملــاالت االجـــتـــمــاعـــيـــة - الــتــــربـــويــة
والــــريـــاضـــيـــة والـــتــســــلـــيـــة ومــــبـــادرات الـــشــــبــــاب ودعـم
الهـيـئات واHـؤسـسات الرياضية والشبانية فيما يأتي :

- الدعم اHالي واHادي لفائدة : 

* االحتــاديـــات الـوطــنــيــة واجلــمـعـيــات احملـلــيـة الـتي
تــتــوفـــر عــلى جــهـــاز فــعــال النـــتــقــاء الــشـــبــاب وتــوجـــيــهــهم

  pوتكوينهم في إطار برنامج التنمية

* االحتــــاديــــات الـــــريــــاضـــــيــــة الــــوطـــــنــــيـــــة والــــنــــوادي
الـــريــاضــيــة احملـــلــيــة الــتـي تــعــمل عـــلى  تــعــمـــيم اHــمــارســة
الــريـــاضـــيـــة وتــشـــارك في تـــنـــفــيـــذ الـــســيـــاســـة الــوطـــنـــيــة

  pللرياضة

* جـمـعيـات الـشبـاب الـتي تـشارك بـصـفة فـعـالة في
تنـفـيذ اHـشـاريع اHـبادر بـهـا في إطـار السـيـاسـة الوطـنـية

  pللشباب

* الـتـنـظـيم الـتـقـني واHـادي لـلـتـظـاهـرات الـريـاضـية
الــوطـنــيـة والــدولـيــة وكـذا مــهــرجـانــات وألـعــاب  الـشــبـاب

  pوالرياضة

* أعـــمـــال الــــتـــكــــوين وبـــرامـج الـــدراســـات والــــبـــحث
اHبادر بها في ميدان الشباب والرياضة . 

- تــنـــفـــيــذ كـل إجــراء يـــهـــدف إلى ضـــمـــان تــوازن في
مـــجـــال تــمـــويل األنـــشـــطـــة الــريـــاضـــيـــة والــشـــبـــانـــيــة عـــلى

pستوى احملليHا

- اHــــســــاهـــــمــــة في تـــــزويــــد اجلـــــمــــعــــيـــــات والــــنــــوادي
والــهــيــاكل اجلــمــعــويــة لــلـــتــكــوين بــالــعــتــاد والــتــجــهــيــزات

pالبيداغوجية الضرورية لسيرها

- منح اجلوائز واHكافآت لصالح :

* اHــــواهب الــــشـــابــــة من أقــــســـام "ريــــاضـــة ودراســـة"
pالذين حققوا نتائج رياضية متألقة

* أحــسن اHــشــاركــW في الــتــظـاهــرات والــنــشــاطـات
الــثـقـافـيـة والـعـلـمــيـة لـلـشـبـاب ولـلـفــائـزين في اHـسـابـقـات

pالتي تنظم في مجال أنشطة الشباب وتأطيرهم

* الـشـبـاب الذين تـألـقـوا من خالل إبـداعاتـهم في كل
pاجملاالت
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- وضـع مــنـــشــآت اإليـــواء واإلطــعـــام و كــذا اHـــنــشــآت
الــريـاضــيـة لــلـصــنـدوق حتت تــصـرف الــهـيــاكل والـهــيـئـات

الرياضية والشبانية.

اHــاداHــادّة ة 3 : : يــتـــلــقـى الــصـــنــدوق من الـــدولــة مـــســاهـــمــة
ماليـة عن كل سنة مـالية مقـابل تبعـات اخلدمة العـمومية

التي أوكلت له �وجب دفتر الشروط هذا.

اHـاداHـادّة ة 4 : : يــرسل الــصـنــدوق عن كل ســنـة مــالــيـة إلى
وزيـر الــشـبـاب والــريـاضــة تـقــيـيــمـا لــلـمــبـالغ الــضـروريـة
الـتي من شـأنهـا أن تـخصص له لـتـغطـيـة األعبـاء الـناجـمة
عن تبعات اخلدمة العمومية اHفروضة عليه �وجب دفتر

الشروط هذا. 

اHـاداHـادّة ة 5 : :  حتـدد الــتـخــصــيـصــات اHـالــيــة الـضــروريـة
لتنفيذ تبـعات اخلدمة العمومية كل سـنة بصفة مشتركة

بW وزير اHالية ووزير الشباب والرياضة.

اHـاداHـادّة ة 6 : : تــدفـع اHـــســـاهــمـــة اHــالـــيـــة اHــســـتــحـــقــة
مـن الـــدولـــة مـــقـــابـل تـــبـــعـــات الــــخــــدمــــة الــــعــمــومــيــة

الــــتي يــــضــــمــــنـــهــــا الــــصــــنــــدوق ســــنــــويــــا طــــبـــقــــا لـألحــــكـــام
واإلجــراءات اHـنــصــوص عــلـيــهــا في الــتــشـريع والــتــنــظـيم

اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يـجب أن تـكـون اHـسـاهـمـة اHـالـيـة اHـذكـورة
في اHادة 3 أعاله موضوع محاسبة منفصلة.

اHاداHادّة ة 8 : : يتـعW علـى الصنـدوقp عند نـهايـة كل سنة
مـالــيــةp أن يـرسـل إلى وزيــر الـشــبــاب والـريــاضــة ووزيـر

اHالية :

- تقـريرا عن حـالة تـنفـيذ تـبعـات اخلدمـة العـمومـية
 pنصرمةHللسنة ا

- نـسـخـة من الــتـقـريـر عن الـصــنـدوق يـعـده مـحـافظ
احلسابات.

اHاداHادّة ة 9 : : يلزم الصـندوق بإرسال  تـقرير سنوي عن
نشاطاته إلى وزير الشباب والرياضة.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 17 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة p2010 يـتــضـمن إنـهـاء مـهـام نـائب مـديـرp يـتــضـمن إنـهـاء مـهـام نـائب مـديـر

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 17 مـــحـــرّم عــام
1431 اHوافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد محمد

ســـلـــيـــمـــانـيp بـــصـــفـــتـه نـــائب مــــديـــر لـــلـــتـــقــــيـــيس بـــوزارة
الداخلية واجلماعات احملليةp إلحالته على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 17 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة p2010 يـتـضـمن إنــهـاء مـهـام رئـيس أمنp يـتـضـمن إنــهـاء مـهـام رئـيس أمن

والية عW تيموشنت.والية عW تيموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 17 مـــحـــرّم عــام
1431 اHــوافق 3 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2010 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيّــد

pتيـموشنت Wبـصفته رئـيس أمن والية عـ pمحـمود رابح
لتكليفه بوظيفة أخرى.

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 17 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
ينـاير سـنة ينـاير سـنة p2010 يـتضمن إنـهاء مـهام الكـاتب العامp يـتضمن إنـهاء مـهام الكـاتب العام

لدى رئيس دائرة العبادلة في والية بشار.لدى رئيس دائرة العبادلة في والية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 17 مـــحـــرّم عــام
1431 اHـــوافـق 3 يـــنـــايـــر ســنـة 2010 تــنـهـى مــهــام الــسّــيّـد

عــبــد الــقــادر جــرمــانـيp بــصــفــته كــاتــبــا عــامــا لــدى رئــيس
دائرة العبادلة في والية بشارp إلحالته على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 17 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة p2010 يــتـــضـــمن إنــهـــاء مـــهــام رئـــيــسيp يــتـــضـــمن إنــهـــاء مـــهــام رئـــيــسي
دراســات بــاإلدارة اHـــركــزيــة لــلــوزيـــر اHــنــتــدب لــدىدراســات بــاإلدارة اHـــركــزيــة لــلــوزيـــر اHــنــتــدب لــدى

رئيس احلكومةp اHكلرئيس احلكومةp اHكلّف بالتخطيط - سابقا.ف بالتخطيط - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 17 مـــحـــرّم عــام
1431 اHـوافق 3 يــنـايــر ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيّـدين

اآلتي اســمـــاهــمـــا بــصـــفــتـــهــمــا رئـــيــسـي دراســات بــاإلدارة
اHـركـزيـة لــلـوزيـر اHــنـتـدب لــدى رئـيس احلـكــومـةp اHـكـلّف

: Wأخري Wلتكليفهما بوظيفت pبالتخطيط - سابقا
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- مــــــحــــــنــــــد آيـت وازوp رئــــــيس دراســــــات مــــــكــــــلــــــفــــــا
pيزانية االجتماعيةHبا

- حمادي آيت أوبليp رئيس دراسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 17 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة p2010 يــتـــضـــمن إنــهـــاء مـــهــام رئـــيــسيp يــتـــضـــمن إنــهـــاء مـــهــام رئـــيــسي

دراسات �صالح اHندوب للتخطيط - سابقا.دراسات �صالح اHندوب للتخطيط - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 17 مـــحـــرّم عــام
1431 اHـوافق 3 يــنـايــر ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيّـدين

اآلتـي اســمــاهـــمــا بــصـــفــتــهـــمــا رئـــيــسي دراســـات �ــصــالح
Wلــتــكـلــيــفــهــمـا بــوظــيــفــتـ pــنـدوب لــلــتــخــطـيـط - سـابــقــاHا

: Wأخري
- مـحــمـد عـمـريp رئــيس دراسـات مـكــلـفـا بــالـتـجـارة

pاخلارجية
- عــيـــسى شــبــيـــرةp رئــيس دراســات مــكـــلــفــا بــســوق

العمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 17 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة p2010 يـــتـــضـــمن إنـــهـــاء مـــهـــام أعـــضـــاءp يـــتـــضـــمن إنـــهـــاء مـــهـــام أعـــضـــاء

�جلس خلية معاجلة االستعالم اHالي.�جلس خلية معاجلة االستعالم اHالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 17 مـــحـــرّم عــام
1431 اHوافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّادة اآلتية

أسماؤهم بصفتهم أعضاء خلية معاجلة االستعالم اHالي :
pرشيد زورقالي -
pعبد الكر¦ جادي -

pمحمد عبدو بن حالة -
- إسماعيل بيدوش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 17 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
ينـاير سـنة ينـاير سـنة p2010 يتـضمن إنـهاء مـهام مديـر البـيئةp يتـضمن إنـهاء مـهام مديـر البـيئة

في والية البليدة.في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 17 مـــحـــرّم عــام
1431 اHــوافق 3 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2010 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيّــد

pبـصفته مديرا للبيئة في والية البليدة pمصطفى بناوي
لتكليفه بوظيفة أخري.

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 17 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
يناير سنة يناير سنة p2010 يتضمن تعيW نواب مديرين في يتضمن تعيW نواب مديرين في

اHديرية العامة للمحاسبة بوزارة اHالية.اHديرية العامة للمحاسبة بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 17 مـــحـــرّم عــام
1431 اHوافق 3 ينـاير سـنة 2010 تعـW السيـدات والسادة

اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهـم نــواب مـــديـــريـن في اHـــديـــريـــة الـــعـــامــة
للمحاسبة بوزارة اHالية :

- سميـرة سواكp زوجـة زاهدp نـائبـة مديـر لتـوحيد
pمقاييس احملاسبة التجارية

- آمـــال رمــــاضــــنــــةp زوجــــة عــــويـــدادp نــــائــــبــــة مــــديـــر
pالي للدولةHللتوحيد احملاسبي وا

pنائبة مدير للتكوين pآمال حطاب -
- يـاســW ريـغيp نــائب مــديـر لـإلحـصــائـيــات اHـالــيـة

pالعمومية
- عـبـد القـادر عـبـاجةp نـائب مـدير ألنـظـمة وشـبـكات

pاإلعالم اآللي
- عــلـي تــافـــنيp نــائب مـــديــر لـــلــمـــنــشـــآت الــقـــاعــديــة

pالتكنولوجية
- بـــاديس فـــرادp نـــائـب مـــديــر لـــلـــتـــنـــظـــيم احملـــاســـبي
لـلـجـمـاعـات اإلداريـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع

اإلداري والهيئات اHماثلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 17 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
يناير سنة يناير سنة p2010 يتضمن تعيW نواب مديرين في يتضمن تعيW نواب مديرين في

اHديرية العامة للضرائب بوزارة اHالية.اHديرية العامة للضرائب بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 17 مـــحـــرّم عــام
1431 اHوافق 3 ينـاير سـنة 2010 تعـW السيـدات والسادة

اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهـم نــواب مـــديـــريـن في اHـــديـــريـــة الـــعـــامــة
للضرائب بوزارة اHالية :

- آمــال وســيــلــة مـــســعــوديp نــائــبــة مــديــر لــلــحــوافــز
pاجلبائية واألنظمة اجلبائية اخلاصة

pنائبة مدير للتقييمات اجلبائية pفتيحة بروة -
pنائبة مدير للتكوين pنسيمة بن سديرة -

pنائبة مدير للجان الطعن pآمال عبد اللطيف -
pنائبة مدير للمنشآت القاعدية pفتيحة دويب -

- آســيــا مـــنــاصــرp نـــائــبــة مـــديــر لــلـــمــنــشــورات ذات
pالطابع اجلبائي
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- محمد طارق مـاللp نائب مدير للعالقات اجلبائية
pالدولية

- عـــــمــــــار بــــــطـــــاشp نــــــائب مــــــديــــــر لإلحــــــصـــــائــــــيـــــات
pوالتلخيص

pنائب مدير للرقابة اجلبائية pمنير ديدون -
pنائب مدير للعرائض اجلبائية pحكيم عنقيق -

- أرزقـي خــلــوطp نــائب مــديــر لــلــضــمــان واألنــظــمــة
اجلبائية اخلاصة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 17 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
ينـاير سنة ينـاير سنة p2010 يـتضمن تـعيW مـكلف بالـتفتيشp يـتضمن تـعيW مـكلف بالـتفتيش

في مفتشية مصالح احملاسبة بوزارة اHالية.في مفتشية مصالح احملاسبة بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 17 مـــحـــرّم عــام
1431 اHــوافق 3 يـــنــايــر ســنــة 2010 يــعــW الــسّــيّــد مــحــمـود

غـاp² مــكـلــفـا بــالـتــفـتــيش في مــفـتــشـيــة مـصــالح احملـاســبـة
بوزارة اHالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 17 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة p2010 يــتـضــمن تـعــيـW أعــضـاء مــجـلسp يــتـضــمن تـعــيـW أعــضـاء مــجـلس

خلية معاجلة االستعالم اHالي.خلية معاجلة االستعالم اHالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 17 مـــحـــرّم عــام
1431 اHــوافق 3 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2010 يـــعــW الـــســادة اآلتـــيــة

pاليHأسمـاؤهم أعـضـاء �ـجـلس خـلـيـة مـعـاجلـة االسـتعـالم ا
Hدة أربع ( 4 ) سنوات :
pخلضر زقراوي -
pالهادي صالح -
pمحمود رابح -
pأحمد رميلي -

pمحمد تغرامت -
- جمال الدين مازوز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 17 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
يناير سنة يناير سنة p2010 يتضمن التعيW باحملافظة العامةp يتضمن التعيW باحملافظة العامة

للتخطيط واالستشراف.للتخطيط واالستشراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 17 مـــحـــرّم عــام
1431 اHــوافق 3 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2010 يـــعــW الـــســادة اآلتـــيــة

أسماؤهم باحملافظة العامة للتخطيط واالستشراف :
- مـــــحـــــمــــد عـــــمــــريp مـــــديــــرا مـــــكـــــلــــفـــــا بــــالـــــدراســــات
االسـتشـرافـية بـقـسم الدراسـات االسـتشـرافـية والـتـنمـية

pستدامةHا
- عــيـــسى شــبـــيــرةp مـــديــرا مــكـــلــفـــا بــتـــقــيــيـم جنــاعــة
الــــســـيـــاســـات االجـــتـــمـــاعـــيــــة بـــقـــسم تـــقـــيــــيم الـــســـيـــاســـات

pاالجتماعية
- مـحـنـد آيت وازوp مديـرا مـكـلفـا بـتحـالـيل الـظرف

pوالوضعية االقتصادية بقسم التحليل والظرف
- حــمــادي آيت أوبــليp رئــيس دراســات لــدى اHــديــر
اHكلف بالدراسات والـتحاليل اHتعلقة بتطور اHؤشرات
االجـــــتــــمــــاعــــيــــة الــــســــديــــدة بـــــقــــسم تــــقــــيـــــيم الــــســــيــــاســــات

االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 17 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة p2010 يـتــضــمن تــعـيــW مـديــر اHــصـالحp يـتــضــمن تــعـيــW مـديــر اHــصـالح

الفالحية في والية اHدية.الفالحية في والية اHدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 17 مـــحـــرّم عــام
1431 اHـوافق 3 يـنـايــر سـنـة 2010 يـعـW الـسّــيّـد مـصـطـفى

بناويp مديرا للمصالح الفالحية في والية اHدية.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 5 مــــحـــــر مــــحـــــرّم عــــام م عــــام 1431
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ pيــتــضــم p2009 ــوافـق 22 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــةHــوافـق اHا
ذوي رتب في الـدرك الوطـني ورجال الـدرك بصـفةذوي رتب في الـدرك الوطـني ورجال الـدرك بصـفة

ضباط للشرطة القضــائيـة.ضباط للشرطة القضــائيـة.
ــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير الدفاع الوطني
pحافظ األختام pووزير العدل

- �ـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اHـؤرّخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمّن قـانـون
اإلجــراءات اجلـــزائــيــةp اHــعــدّل واHــتــمّمp ال ســيّــمــا اHــادّة 15

p(الفقرة 5) منه
- وبـــمـــقـــتـــضــى اHــــرســــوم رقم 66 - 167 اHـــؤرّخ
فـــي 18 صــــــفــــــر عــــــام 1386 الــــــمــــوافــق 8 يـــــــونـــــــيـــــــو
ســنة 1966 الـذي يـحـدد �ـوجـبه تـألـيف وتـسـيـيـر الـلّـجـنـة
اHــكـــلّـــفـــة بــامـــتـــحــان اHـــتـــرشــحـــH Wـــهــام ضـــابط الـــشـــرطــة

pالقضائية
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـيّ رقم 05 - 162
اHـؤرّخ في 23 ربـيع األوّل عـام 1426 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة
2005 الّذي يـحدّد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدّفاع

pالوطني وصالحياته

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرّئــــاسيّ رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pسنة 2009 والـمتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومة

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرّئــــاسيّ رقم 09 - 143
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل
pسنة 2009 والـمتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 04 -332
اHؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHوافق 24 أكتـوبر سنـة
pحافظ األختام p2004 الّذي يحدّد صالحيات وزير العـدل

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

pعدّلHا pبامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية

- وبـعـد االطـالع عـلى احملـاضـر اHـؤرّخـة في 26 يــنـايـر
سـنـة 2006 و29 يــونـيــو ســنـة 2006 و25 يــنـايــر ســنـة 2007
و26 يونـيو سـنة 2007 و28 نـوفـمبـر سـنة 2007 و6 مارس
ســنــة 2008 و25 يـــونــيــو ســنــة 2008 و20 مــايــو ســنــة 2009
و26 غـشت سـنة 2009 لـلّـجان اHـكـلّـفـة بـامـتـحان ذوي رتب
في الــــدرك الـــوطـــنـي ورجـــال الـــدرك اHــــتـــرشـــحــــH Wـــهـــام

pضابط الشرطة القضائية

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
القـضائـيـة ذوو الرتب في الـدرك الـوطني ورجـال الدرك

وفق القوائم االسمية اHلحقة بأصل هذا القـرار.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 5 مـــحـــرّم عــام 1431 اHــوافـق 22
ديسمبر سنة 2009.

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك ڤنايزيةعبد اHالك ڤنايزية

pوزير العدلpوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزارة اEاليةوزارة اEالية
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 6 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1430
اHـــــوافق اHـــــوافق 25  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة   أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة p2009 يـــــحـــــدد  تـــــعــــدادp يـــــحـــــدد  تـــــعــــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــدمــات بـــعــنـــوان اإلدارة اHــركـــزيــة لـــلــمـــديــريــةأو اخلـــدمــات بـــعــنـــوان اإلدارة اHــركـــزيــة لـــلــمـــديــريــة

العامة للضرائب.العامة للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pاليةHووزير ا

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

pادة 8 منهHال سيما ا pطبق عليهمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 364
اHــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اHــوافق 28 نــوفــمــبــر
ســنــة 2007 واHــتـــضــمن تــنــظـــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة

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

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهp يحدّد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أوالـصيانة أواخلدمـات وتصنيـفها وكذا مـدة العقد اخلاص
بــاألعـوان الــعـامــلـW بــعـنــوان اإلدارة اHــركـزيــة لـلــمـديــريـة

العامة للضرائبp طبقا للجدول اآلتي :
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

األرقاماألرقام
االستدالليةاالستداللية

مناصب الشغلمناصب الشغل

49

00

59

5

1

6

1

121

200

219

240

288

348

-

1

2

3

5

7

-

األصنافاألصناف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

-

-

-

-

-

-

43

6

-

59

5

1

6

1

78

عامل مهني من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عون الوقاية من اHستوى األول

عون الوقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

اHاداHادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 6 ذي القعدة عام 1430 اHوافق 25 أكتوبر سنة 2009.

 عن وزير عن وزير اHاليةاHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي



رئيس حظيرة
رئيس مخزن

مسؤول اHصلحة الداخلية

العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

1

1

1

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 9 ذي الـقــعــدة عـام 1430 اHــوافق
28 أكتوبر سنة 2009.

 عن وزير عن وزير اHاليةاHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

اHطبعة الراHطبعة الرّسميةp  حي البساتpWسميةp  حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب  بئر مراد رايسp ص.ب 376   - اجلزائر- محطة  - اجلزائر- محطة

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 9 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1430
اHوافق اHوافق 28  أكتـوبر سـنة   أكتـوبر سـنة p2009 يحـدد  عدد اHـناصبp يحـدد  عدد اHـناصب
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــعـــمـــال  اHـــهـــنـــيـــW وســائـــقـي الـــســـيــاراتالـــعـــلـــيـــا لـــلـــعـــمـــال  اHـــهـــنـــيـــW وســائـــقـي الـــســـيــارات
واحلـجاب بعنـوان اإلدارة اHركزية لـلمديريـة العامةواحلـجاب بعنـوان اإلدارة اHركزية لـلمديريـة العامة

لألمالك الوطنية بوزارة اHالية.لألمالك الوطنية بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pاليةHووزير ا

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 05 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008 
WـهــنـيـHــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

pادة 38 منهHال سيما ا pوسائقي السيارات واحلجاب

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

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 08 - 05 اHــؤرّخ في 11 مــحــرّم عــام 1429
اHـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008  واHـذكـور أعالهp يــحـدد عـدد
اHناصب الـعليـا ذات الطـابع الوظيـفي للـمصالح اHـركزية
لـلـــمــديـــريــة الــعـــامـــة لألمـالك الـوطــنـيــة بـوزارة اHــالـيـة

كما يأتي :
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