
العدد العدد 39
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 10  رجب عام  رجب عام 1431 هـهـ
اHوافق اHوافق 23  يونيو سنة   يونيو 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 تنظيميّـةـة
مــرســـوم رئــاسي رقم 10 - 155 مـــؤرخ في 7 رجـب عــام 1431 اHـــوافق 20 يـــونــيـــو ســنــة p2010 يـــتــضـــمن إنــشـــاء مــركـــز وطــني
للدراسات واإلعـالم والتوثيـق حـول األسـرة واHـرأة والطفولـة وتنظيمـه وسيـره................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 10 - 156 مـؤرخ في 7 رجب عـام 1431 اHـوافق 20 يــونـيـو سـنـة p2010 يـعــدل ويــتـمم اHــرســوم الـرئـاسي
رقـم 03 - 514 اHـؤرخ فـي 6 ذي القــعـدة عام 1424 اHوافـق 30 ديـسمـبـر  سـنـة 2003 واHتـعلق بـدعم إحـداث الـنشـاطات
من طرف البطالW ذوي اHشـاريـع البـالغـW مـا بW خـمس وثالثW (35) وخـمـسW (50) سنـة................................

مرسوم تـنفيذي رقم 10 - 153 مؤرخ  في 4 رجب عام 1431 اHوافـق 17  يونـيو سنة p2010 يــعـدل ويتـمم اHرسـوم التـنفيذي
رقم 92-291 اHــؤرخ فـي 6 مــحــرم عــام 1413 اHـوافق 7 يــولــيــو ســنـة 1992 واHــتــضــمن إنــشــاء األركــسـتــرا الــســنــفــونــيـة
الوطنية....................................................................................................................................................

مـرسـوم تــنــفــيـذي رقم 10 - 154 مـؤرخ  في 4 رجب عـام 1431 اHـوافـق 17 يـونـيو سـنة p2010 يـتـمم اHرسـوم الـتنـفـيذي رقـم
09 - 18 اHـؤرخ في 23 مـحــرم عــام 1430 اHـوافق 20 يــنـايــر سـنــة 2009 الــذي يـحـــدد الـتـنــظـيم اHــتـعــلق �ـمــارسـة مــهـنـة

الوكيل العقاري...........................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 10 - 157 مؤرخ  في 7 رجب عام 1431 اHوافـق 20  يونـيو سنة p2010 يـعـدل ويتـمم اHرسوم التــنفـيذي
رقــم 03 - 290 اHؤرخ فـي 9 رجـب عام 1424 اHوافق 6 سبتـمبر سنة 2003 الذي يـحدد شروط اإلعـانة اHقـدمة للـشباب
ذوي اHشـاريع  ومستواها.............................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 10 - 158 مؤرخ  في 7 رجب عام 1431 اHوافـق 20  يونـيو سنة p2010 يعـدل ويتـمم اHـرسوم التـنفـيذي
رقم 04 - 02 اHــــؤرخ في 10 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1424 اHــــوافـق 3 يـــنـــايـــر ســـنـــــة 2004 الـــذي يـــحـــــدد شـــــروط اإلعـــــــانــــات
اHمنوحة للبطالW ذوي اHشاريع  البالغW ما بW خمس وثالثW (35) وخمسW (50) سنة ومستوياتها....................

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء

وزارة العـدلوزارة العـدل

WـؤهــلـHأعـوان بــنك اجلـزائــر ا Wيــتـضــمّن تــعـيــ p2010 ـوافق 30 مـارس ســنـةHقــرار مـؤرّخ في 14 ربــيـع الــثـانـي عــــام 1431 ا
Hعاينة مخالفة التشريع والتنظيم اخلاصW بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى اخلارج..............................

وزارة ا@اليةوزارة ا@الية

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 28 ربـــيـع األول عــام 1431 اHـــوافق 14  مــارس ســـنــة p2010 يـــحـــدد تـــعـــداد مــنـــاصـب الــشـــغل
وتصـنيـفها ومـدة العقـد اخلاص بـاألعوان العـاملW في نـشاطـات احلفظ أو الصـيانة أو اخلـدمات بـعنوان اجملـلس الوطني
للمحاسبة..................................................................................................................................................

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 5 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 20 أبـريـل سـنة p2010 يحـدد عـدد اHـنـاصب الـعـليـا لـلـعـمال
اHهنيW وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اHصالح اخلارجية للمديرية العامة لألمالك الوطنية بوزارة اHالية.....

قـــرار مـــؤرّخ في 21 ربـــيـع األول عــام 1431  اHـــوافق 7  مــارس ســـنــة p2010 يــعـــدّل الـــقــرار اHـــؤرّخ في 21 ذي احلــجـــة عــام 1428
WنتمHفتشية العامة للمالية اHوظفي اH تـساوية األعضاءHتضمّن تشكيلة اللجان اHوافق 30 ديسمبر سنة 2007 واHا
إلى األسالك اHـشتركـة وإلى األسالك اخلاصة بـاإلدارة اHكلـفة باHـالية وإلى أسالك الـعمال اHـهنيـW وسائقي الـسيارات
واحلجاب....................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
قـــرار مـــؤرّخ في 28 ربـــيـع األول عــام 1431 اHـــوافق 14 مــارس ســـنــة p2010 يــعـــدّل الـــقــرار اHـــؤرّخ في 29 ذي احلــجـــة عــام 1429
اHوافق27 ديسمبر سنة 2008 واHتضمن تعيW أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات األشغال......................................

قـــرار مـــؤرّخ في 28 ربـــيـع األول عــام 1431 اHـــوافق 14 مــارس ســـنــة p2010 يــعـــدّل الـــقــرار اHـــؤرّخ في 29 ذي احلــجـــة عــام 1429
اHوافق27 ديسمبر سنة 2008 واHتضمن تعيW أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات واخلدمات.......

قـرار مؤرخ في 24  جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 9 مايـو سنة p2010 يحـدد �وذج شهـادة الوضـعيـة اجلبائـية وكـذا كيـفيات
تطبيقها.....................................................................................................................................................

وزارة النقلوزارة النقل

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 5 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 20 أبـريـل سـنة p2010 يحـدّد عـدد اHـنـاصب الـعـليـا لـلـعـمال
اHهنيW وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان معهد رصد مياه األمطار للتكوين واألبحاث.....................................
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مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم 10 -  - 155 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 7 رجب عـــــام رجب عـــــام
1431  اHـوافق اHـوافق 20 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة p2010 يـتـضـمن إنـشـاءp يـتـضـمن إنـشـاء

مـركــز وطـني لـلـدراسـات واإلعـالم والـتـوثـيـق حــولمـركــز وطـني لـلـدراسـات واإلعـالم والـتـوثـيـق حــول
األسـرة واHـرأة والطفولـة وتنظيمـه وسيـره.األسـرة واHـرأة والطفولـة وتنظيمـه وسيـره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس اجلمهورية

- بناء عـلى تقـرير الـوزير اHـكلف بـاألسرة وقـضايا
pرأةHا

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 77 - 8
pو125 (الفقرة األولى)  منه

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

pال سيّما الباب الثالث منه pاالقتصادية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

pتممHعدل واHا pباحملاسبة العمومية

- 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�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اHـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

pاحملاسبة

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يهـدف هـذا اHـرسوم إلى إنـشـاء مـركز
وطني للـدراسات واإلعالم والتوثـيق حول األسرة واHرأة
والــطـــفــولــة وتــنــظــيـــمه وســيــره ويــدعـى في صــلب الــنص

"اHركز".

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
اHادةاHادة  2 :  : اHركـز مـؤسسـة عـمومـيـة ذات طابع إداري

تتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.

اHـادة اHـادة 3 : : يـوضع اHـركـز حتت وصـايـة الـوزيـر اHـكلف
باألسرة وقضايا اHرأة.

اHادة اHادة 4 : : يحدد مقر اHركز �دينة اجلزائر.

اHــادة اHــادة  5 :   :  يــتــولى اHـــركــز إجنــاز أعــمــال الــدراســات
واإلعالم والتوثيق اHتعلقة باألسرة واHرأة والطفولة.

وبهذه الصفةp يكلّف ال سيّما �ا يأتي :
- الــقــيــام بـــالــدراســات والــتــحــقـــيــقــات في مــجــاالت

pرأة والطفولةHاألسرة وا
- مــســاعــدة الــســلــطــة الــعـمــومــيــة من خالل دراســاته
وأعــمـالـه في إعــداد الـســيــاسـات الــعــمــومـيــة الــرامــيـة إلى
تــرقــيــة األســرة واHــرأة والـطــفــولــةp اHــعــدة ضــمـن احــتـرام

pمباد� وقيم اجملتمع اجلزائري
- دعم الــدراســات اHــتــخــصــصــة اHــرتــبــطــة �ــجــاالت

pاختصاصه
- اســتــغالل الــدراســات والــتــحــقــيـقــات فـي مــجـاالت

pرأة والطفولةHاألسرة وا
- جــمع اHــعــطــيـات الــتي تــســمح بــاHــعــرفـة الــدقــيــقـة
لـلوضـعيـة احلقـيقـية لألسـرة واHرأة والـطفـولة وتـصنـيفـها

pومعاجلتها وحتيينها
pتأسيس بنك معطيات في مجاالت اختصاصه -

- الـقــيـام بــنـشــاطـات اإلعالم واالتــصـال فـي مـجـاالت
pرأة والطفولةHاألسرة وا

- تــكـوين رصــيــد وثـائــقي حــول الـدراســات اHـنــجـزة
pفي مجاالت اختصاصه

- تـنـظيم مـؤتـمرات ومـلـتقـيـات وتظـاهـرات وطنـية
ودولـــيــة وكــذا أنـــشــطــة مــتـــخــصــصــة فـي مــجــاالت األســرة

pرأة والطفولةHوا
- اقتراح خدمات ذات الصلة بالدراسات والتكوين

pعمول بهHفي مجاالت اختصاصه طبقا للتنظيم ا
- إقـــامــة وتــطـــويــر عالقـــات الــتـــبــادل والــتـــعــاون مع

pماثلةHنظمات الدولية اHؤسسات واHا

- القيام بنشر أعماله.
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يـجب عـلى اHـركـز أن يـتـوفـر عـلى مـصـلـحة لـإلصـغاء
جتـاه األسـر والـنسـاء واألطـفـال بـهدف إعالمـهم وتـوجـيـههم

ومرافقتهم ودعمهم.

اHــادةاHــادة 6 :  : يــتـــلــقـى اHــركـــز من اإلدارات واHــؤســـســات
الـعـمـومـيـة والـهيـئـات واجلـمـعـيـات اHـعـلـومـات والـتـقـارير
واHـعـطـيـات ذات الـصـلـة بـاخـتـصـاصـاته والـضـروريـة ألداء

مهامه.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHـادةاHـادة  7 : : يـسـيـر اHـركـز مـجـلس إدارة ويـديـره مـديـر
ويزود �جلس علمي.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHادة اHادة 8 : : يتشكل مجلس اإلدارة من :
pــرأةHـــكـــلّف بـــاألســـرة وقـــضـــايـــا اHـــثـل الــوزيـــر ا� -

pرئيسا
- �ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلّف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

pاحمللية
pكلّف بالعدلHثل الوزير ا� -
pاليةHكلّف باHثل الوزير ا� -

pكلّف بالشؤون الدينية واألوقافHثل الوزير ا� -
pكلّف بالتربية الوطنيةHثل الوزير ا� -

pكلّف بالفالحة والتنمية الريفيةHثل الوزير ا� -
- �ـثل الـوزيـر اHـكـلّف بــالـصـحـة والـسـكـان وإصالح

pستشفياتHا
pكلّف بالثقافةHثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلّـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات
pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا

- �ــثل الـوزيــر اHــكـلّف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
pالعلمي

- �ـــثل الــوزيــر اHــكــلّف بـــالــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات
pاإلعالم واالتصال

pWهنيHكلّف بالتكوين والتعليم اHثل الوزير ا� -
pكلّف بالسكن والعمرانHثل الوزير ا� -

- �ثل الوزير اHكـلّف بالعمل والتشغيل والضمان
pاالجتماعي

- �ـــــثل الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلّف بـــــالـــــتـــــضـــــامن الـــــوطـــــني
pواألسرة

pكلّف بالشباب والرياضةHثل الوزير ا� -
pكلّف باالتصالHثل الوزير ا� -

- �ــثل اجملــلس الــعــلــمي يــعــW من بــW مــســتـخــدمي
pالبحث

- �ثل مستخدمي اHركز.
�ـــكن مـــجـــلـس اإلدارة أن يـــســـتـــدعي كـل شـــخص من

شأنهp بحكم كفاءاتهp أن يساعده في أشغاله.
يــحـــضـــر مــديـــر اHـــركــز اجـــتـــمــاعـــات مـــجــلس اإلدارة

بصوت استشاري ويضمن أمانته.

اHــــادة اHــــادة 9 : : يـــعــــW أعـــضـــاء مـــجـــلس اإلدارة بـــقـــرار من
الوزير اHـكلف بـاألسرة وقـضايـا اHرأةp بـناء عـلى اقتراح
من السلطـات التي يتبعونها Hدة ثالث (3) سنوات قابلة

للتجديد.
وفـي حـــالــــة انـــقــــطـــاع عــــضـــويــــة أحــــد األعـــضــــاءp يـــتم
تــعــويــضه حــسب األشــكــال نــفــســهــا لــلــفــتــرة اHــتـبــقــيــة من

العهدة.
تــنــتـــهي عــهـــدة األعــضــاء اHـــعــيــنــW بـــحــكم وظـــائــفــهم

بانتهاء هذه األخيرة.

Wطــبـقــا لــلـقــوانـ pـادة 10 : : يــتــداول مـجــلس اإلدارةHـادة اHا
والتنظيمات اHعمول بهاp ال سيّما فيما يأتي :

- مـشـاريع مـخـطـطـات وبـرامج الـنـشـاطـات اHـتـعـلـقة
pبأعمال الدراسات واإلعالم والتوثيق

pمشروع التنظيم الداخلي للمركز -
pمشروع النظام الداخلي للمركز -

pركز وحساباتهHمشروع ميزانية ا -
pالصفقات والعقود واالتفاقيات واالتفاقات -

pقبول الهبات والوصايا -
- مـــشـــاريـع اقـــتـــنـــاء األمالك الـــعـــقـــاريـــة واHـــنـــقـــولــة

pوالتصرف فيها وعقود اإليجار
pركزHالتقرير السنوي لنشاطات ا -

- كل مسألة أخرى كـفيلة بتحسW سير عمل اHركز
وإجناز أهدافه.

يـــــعـــــد مـــــجــــلـس اإلدارة نـــــظــــامـه الـــــداخـــــلي خالل أول
اجتماع له ويصادق عليه.
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اHــاداHــادّة ة 11 :  :  يــجـتــمع مــجــلس اإلدارة في دورة عــاديـة
مرتW (2) في السنة باستدعاء من رئيسه.

و�ــكن أن يــجــتــمـع في دورة غــيــر عــاديــة بــنــاء عــلى
طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

12 :  :  يـــــــعــــــد رئــــــيـس مــــــجـــــــلس اإلدارة جــــــدول اHــــــاداHــــــادّة ة 
األعمال بناء على اقتراح من مدير اHركز.

تــــوجه االســـــتــــدعــــاءات إلى أعــــضــــاء مــــجــــلس اإلدارة
مرفقة بـجدول األعمالp خمسة عشر (15) يوما على األقل
قـبل الــتـاريخ اHـقـرر لالجـتـمــاع و�ـكن تـقـلـيص هـذا األجل
في حـالــة الـدورات غـيـر الـعـاديــة دون أن يـقل عن ثـمـانـيـة

(8) أيام.

اHـــاداHـــادّة ة 13 :  :  ال تـــصح اجـــتــمـــاعـــات مـــجــلس اإلدارة إال
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

وفي حــالـة عــدم اكــتـمــال الــنـصــابp يــجـتــمع مــجـلس
اإلدارة في غـــضــون الــثــمــانــيــة (8) أيــام اHــوالــيـــة لــتــاريخ
االجــتـمـاع األول وتـصـح حـيـنـئــذ مـداوالتهp مـهــمـا يـكن عـدد

األعضاء احلاضرين.
يـتـخـذ مـجـلس اإلدارة قـراراته بـاألغـلـبـيـة الـبـسـيـطة

pألصوات األعضاء احلاضرين
وفي حـــــالــــة تـــــســـــاوي عــــدد األصـــــوات يــــكـــــون صــــوت

الرئيس مرجحا.

14 :  :  تــــــــدون مــــــــداوالت مـــــــجــــــــلـس اإلدارة في اHـــــــاداHـــــــادّة ة 
مـحـاضـر وتــقـيّـد في ســجل خـاص مـرقم ومــؤشـر عـلـيه من

رئيس مجلس اإلدارة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 15 :  :  تــــعـــرض مــــداوالت مــــجـــلـس اإلدارة عـــلى
الـوزيـر اHـكـلف بـاألسـرة وقـضـايــا اHـرأة لـلـمـوافـقـة عـلـيـهـا

خالل العشرة (10) أيام اHوالية لتاريخ االجتماع.
تــكـــون اHــداوالت نـــافـــذة بــعـــد ثالثــW (30) يـــومــا من
تاريـخ إرسـالـهـا لـلـــوزيـر اHـكـلف بـاألسـرة وقـضـايـا اHرأة
مـا لم يــكن هــنــاك اعـتــراض صــريح يـبــلغ في غــضــون هـذا

األجل.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHديراHدير

اHـادة اHـادة 16 : : يـعـW مديـر اHـركـز �رسـوم رئـاسيp بـناء
pرأةHـكـلّف بـاألسـرة وقـضـايـا اHعـلى اقـتـراح من الـوزيـر ا

وتنهى مهامه بنفس األشكال.

اHــادة اHــادة 17 : : يــضـــمن اHـــديــر الـــســيـــر احلــسن لـــلــمـــركــز
ويكلّف بهذه الصفةp ال سيّما �ا يأتي :

pركزHإعداد مخططات وبرامج نشاطات ا -
pضمان تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة -

- تــمــثــيل اHــركــز أمــام الـــقــضــاء وفي جــمــيع أعــمــال
pدنيةHاحلياة ا

- حتـــضـــيـــر مـــشـــاريـع اHـــيـــزانـــيـــة وإعـــداد حـــســـابــات
اHــركــز وإرســالـهــا إلى الــوزيــر اHــكـلّـف بـاألســرة وقــضــايـا

pرأةHا
pإعداد مشروع التنظيم الداخلي للمركز -
pإعداد مشروع النظام الداخلي للمركز -

pحتضير اجتماعات مجلس اإلدارة -
- إبـرام الصفقـات والعقـود واالتفاقيـات واالتفاقات

pعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا
- تعيW اHسـتخدمW الذين لم تتقرر طريقة أخرى

pلتعيينهم
- �ــــارســـــة الــــســــلـــــطــــة الــــســـــلّــــمــــيـــــة عــــلى مـــــجــــمــــوع

pركزHمستخدمي ا
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات اHركز وإرساله

إلى الوزير اHكلف باألسرة وقضايا اHرأة.

يعد مدير اHركز اآلمر بصرف ميزانية اHركز.

اHادة اHادة 18 : : يساعد مدير اHركز رؤساء أقسام.

يـــعــW رؤســـاء األقـــســـام بــقـــرار من الـــوزيـــر اHــكـــلّف
باألسرة وقضايا اHرأة. وتنهى مهامهم بنفس األشكال.

القسم القسم الثالثالثالث
اجمللس العلمياجمللس العلمي

19 : : اجملـلـس الـعــلــمي جــهــاز اســتــشــاري يـكــلف اHـادة اHـادة 
بـــإبـــداء اآلراء وتـــقـــد¥ االقــــتـــراحـــات والـــتـــوصـــيـــات حـــول
اHــسـائل اHــتـعــلـقــة بــاألسـرة واHــرأة والـطــفـولــةp وال سـيّــمـا

منها :
pمشاريع برامج الدراسات -

- الــــتـــقــــيــــيـم الــــدوري لــــعــــمــــلـــيــــات تــــنــــفــــيــــذ بــــرامج
pالدراسات

- اخـــــتـــــيـــــار مـــــواضـــــيـع وأعـــــمـــــال الـــــدراســـــات وكــــذا
pركزHمنشورات ا

pعطياتHتطوير الرصيد الوثائقي وبنك ا -
- تـنظـيم اHلـتقـيات واأليـام الدراسـية والـتظـاهرات

ذات الصلة �هام اHركز.
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اHادة اHادة 20 : : يتشكل اجمللس العلمي من :

pرأةHكلّف باألسرة وقضايا اHثل الوزير ا� -

- �ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلّف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات
pاحمللية

pكلّف بالعدلHثل الوزير ا� -

pكلّف بالشؤون الدينية واألوقافHثل الوزير ا� -

- �ـثل الـوزيـر اHـكـلّف بــالـصـحـة والـسـكـان وإصالح
pستشفياتHا

- �ــثل الـوزيــر اHــكـلّف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
pالعلمي

pرأةHثل اجمللس الوطني لألسرة وا� -

pثل الديوان الوطني لإلحصائيات� -

- أربــــعــــة (4) بــــاحـــثـــW دائـــمــــW �ـــثـــلـــW لــــلـــمـــراكـــز
pركزHالوطنية للبحث العلمي ذات الصلة �هام ا

- سـتة (6) أساتـذة بـاحـثW جـامـعـيW مـخـتـصW في
مجاالت اختصاص اHركز.

pـــذكـــورون أعالهHـــثـــلــــو الـــوزراء ا� Wيـــجـب أن يـــعـــ
بحـكم كـفـاءاتهـم ومؤهالتـهم في اجملـاالت ذات الـصلـة �ـهام

اHركز.
�ــكـن اجملــلس الـــعــلـــمي أن يــســـتــدعي كـل شــخص من

شأنهp بحكم كفاءاتهp أن يساعده في أداء أشغاله.

21 : : يــعــW أعــضــاء اجملـلـس الــعـلــمـي بـقــرار من اHـادة اHـادة 
الوزير اHـكلّف بـاألسرة وقـضايـا اHرأةp بـناء عـلى اقتراح
من الــســـلــطــات الــتي يــتـــبــعــونــهــاH pــدة ثالث (3) ســنــوات

قابلة للتجديد.

وفـي حـــالــــة انــــقــــطــــاع عــــضــــويــــة أحـــد األعــــضــــاء يــــتم
تــعــويــضه حــسب األشــكــال نــفــســهــا لــلــفــتــرة اHــتـبــقــيــة من

العهدة.

اHــادة اHــادة 22 : : يـــرأس اجملــلـس الــعـــلــمـي عــضـــو يــنـــتـــخــبه
نظراؤه طبقا ألحكام النظام الداخلي للمركز.

23 : : يــجــتــمع اجملــلس الــعــلــمي فـي دورة عــاديـة اHـادة اHـادة 
مرتW (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

كـما �ـكن أن يـجتـمع في دورة غـير عـاديـة بنـاء على
طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

اHـادة اHـادة 24 : : تـدون أعـمـال اجملـلس الـعـلمـي في مـحـاضر
وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيسه.

يــعـد اجملــلس الــعــلــمي تـقــريــرا ســنـويــا عن نــشــاطـاته
يـعــرض عــلى مـجــلس اإلدارة ويــرسل إلى الــوزيـر اHــكـلف

باألسرة وقضايا اHرأة.

اHــاداHــادّة ة 25 :  :  يـحـدد الـتنـظـيم الـداخـلي لـلـمـركـز بـقرار
مـــشــتـــرك بـــW الــوزيـــر اHــكـــلف بـــاألســرة وقـــضــايـــا اHــرأة
والــوزيــر اHـكــلف بــاHــالـيــة والــســلـطــة اHــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

26 : : يـــعـــد مـــديـــر اHــــركـــز مـــشـــروع اHـــيـــزانـــيـــة اHــادة اHــادة 
ويـعـرضـه عـلى مـجــلس اإلدارة لـلـتــداول بـشـأنـه ثم يـرسـله
إلى الـــوزيـــر اHـــكــلّـف بــاألســـرة وقـــضـــايــا اHـــرأة والـــوزيــر

اHكلّف باHالية للموافقة عليه.

اHــــادة اHــــادة 27 : : تــــشــــتــــمل مــــيــــزانــــيــــة اHــــركــــز عــــلـى بـــاب
لإليرادات وباب للنفقات.

في باب اإليرادات : في باب اإليرادات : 
pإعانات الدولة -

pساهمات احملتملة للجماعات احملليةHا -
- مـــســاهـــمــات اHـــؤســســـات والــهـــيــئـــات الــعـــمــومـــيــة

pواخلاصة
pالهبات والوصايا -

- كل اإليرادات األخرى اHرتبطة بنشاط اHركز.

في باب النفقات : في باب النفقات : 
pنفقات التسيير -
pنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى الضرورية ألداء مهامه.

28 :  :  تــمــسك مــحــاســبــة اHــركــز حــسـب قــواعـد اHــاداHــادّة ة 
احملــاســبــة الــعـمــومــيــة ويـســنــد تــداول األمــــوال إلـى عــون

محاسـب يعيـنـه أو يعتمده الوزير اHكلّف باHالية.

اHــاداHــادّة ة 29 :  :  يـضـمن اHـراقـبـة اHـاليـة لـلـمـركـز مراقب
مالي يعينه الوزير اHكلّف باHالية.

اHــــــاداHــــــادّة ة 30 :  :  يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 20
يونيو سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم رقم 10 -  - 156 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 7 رجب عـــــام رجب عـــــام
1431  اHــوافق اHــوافق 20 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة p p2010 يــعـــدل ويــتــمميــعـــدل ويــتــمم

اHـرســوم الـرئاسي رقـم اHـرســوم الـرئاسي رقـم 03 -  - 514 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 6 ذي ذي
القــعــدة عام القــعــدة عام 1424 اHـوافـق  اHـوافـق 30 ديـسـمبــر  سـنـة  ديـسـمبــر  سـنـة 2003
واHـــــتــــعـــــلق بـــــدعم إحــــــداث الـــــنــــشـــــاطــــات مـن طــــرفواHـــــتــــعـــــلق بـــــدعم إحــــــداث الـــــنــــشـــــاطــــات مـن طــــرف
الـبـطـالـW ذوي اHـشــاريـع الـبــالـغــW مــا بW خــمسالـبـطـالـW ذوي اHـشــاريـع الـبــالـغــW مــا بW خــمس

وثالثW (وثالثW (35) وخـمـسW () وخـمـسW (50) سنـة.) سنـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
-  بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل

pوالضمان االجتماعي
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادتــان 77 - 8

 pو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتمّمHعدّل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــؤرخ في 26
شعبان عام  1399 اHوافق 21 يوليو سنة 1979 واHتضمن

 pتمّمHعدّل واHا pقانون اجلمارك
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

pتمّمHعدّل واHا pبعالقات العمل
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام  1411 اHوافق أوّل ديـسمبـر سنة 1990

pتمّمHعدّل واHا pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 36 اHــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيــة لـسـنـة p1991 ال سـيــمـا اHـواد 38

pو65 و142 منه
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 09
اHـؤرخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1414 اHـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 واHـــتـــضــمـن احلــفـــاظ عــلـى الــشـــغل وحـــمــايـــة األجــراء

pالذين قد يفقدون عملهم بصفة ال إرادية
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 11
اHـؤرخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1414 اHـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 الـذي يــحـدث  الــتـأمـW عن الــبـطــالـة لـفــائـدة األجـراء

الـــذين قـــد يـــفـــقـــدون عـــمـــلـــهم بـــصـــفـــة ال إراديـــة وألســـبــاب
p اقتصادية

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 07 اHــــــــؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اHـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واHــتـعـلق

pتمّمHعدّل واHا pبالتأمينات

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 96 - 01 اHــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1416 اHوافق 10 ينـاير سنة 1996 الـذي يحدّد

pالقواعد التي حتكم الصناعة التقليدية واحلرف

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 12 اHــؤرخ في 13
رمـــــضـــــان عـــــام 1419 اHـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1998
واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة p1999 ال سيّـما اHادتان 89

pو91 منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام  1424 اHــوافق 26 غــشت ســنـة 2003

pتمّمHعدّل واHا pتعلق بالنقد والقرضHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 514
اHــؤرخ في 6 ذي الــقــعــدة عــام 1424 اHــوافق  30 ديــســمــبــر
سـنـة 2003 واHـتــعــلق بـدعـم إحـداث الــنـشــاطــات من طـرف
Wخمـس وثالث Wمـا بـ Wـشـاريع الـبـالـغـHذوي ا Wالـبـطـال

p(50) سنة W(35) وخمس

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 188
اHــؤرخ في 26 مـــحـــرم عـــام 1415 اHــوافق 6 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 واHـتــضـمن الــقــانـون األســاسي لـلــصــنـدوق الــوطـني

pتممHعدل واHا pعن البطالة Wللتأم

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 06 - 77 اHؤرخ
في 19 مـــحـــرم عــام 1427 اHــوافق 18 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2006
الـذي يـحـدد مـهام الـوكـالـة الوطـنـيـة لـلتـشـغـيل وتـنظـيـمـها

pتممHعدل واHا  pوسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــهــــدف هــــــذا اHــــرســــوم إلـى تــــعــــديل
وتـــتــمـــيم بــعـض أحــكــام اHـــرســوم الـــرئــاسي رقم 03 - 514
اHــؤرخ في 6 ذي الــقــعــدة عــام 1424 اHــوافـق 30 ديــســمــبـــر
سـنة 2003 واHتـعـلـق بدعـم إحـداث الـنشـاطــات من طـرف
Wخـمس وثالثـ Wمـابـ Wــشـاريع الـبـالـغــHذوي ا Wالـبـطـالـ

(35) وخمسW (50) سنة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : : تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمّـم أحـــــكـــــام اHـــــادة األولـى من
اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 03 - 514 اHـؤرخ في 6 ذي الـقـعدة
عـام 1424 اHـوافق 30 ديــسـمـبــر سـنـة 2003 واHـذكـور أعاله

وحترر كما يأتي:

" اHــادة األولى : : يـــحـــدّد هـــذا اHـــرســـوم اإلطـــار الـــعــام
لـــتـــرتــــيب دعم إحــــداث وتـــوســـيـع الـــنـــشــــاطـــات من طـــرف
(30) Wثالثــ Wمـــا بــ Wــشـــاريع الــبـــالــغــHذوي ا Wالــبــطـــالــ
Wويتـولى الصنـدوق الوطني لـلتأم p(50) سـنة Wوخـمس

عن البطالة تنفيذ هذا الترتيب ".
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اHــاداHــادّة ة 3 : : تــعــدل وتـــتــمّم أحــكــام اHــادة 2 مـن اHــرسـوم
الــــرئــــاسي رقم 03  - 514  اHــــؤرخ في 6 ذي الــــقــــعــــدة عـــام
1424 اHــــوافق 30 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2003 واHــــذكــــور أعاله

وحترر كما يأتي :

" اHــادة 2 : يـــهـــدف الـــتـــرتــيـب اHـــنــصـــوص عـــلـــيه في
اHـادة األولـى أعاله  إلى تـشــجــيع إحـداث نــشــاطـات إنــتـاج
الــســلع واخلــدمــات وتــوســيــعــهـا مـن طــرف الــبــطــالـW ذوي

اHشاريع".

اHــاداHــادّة ة 4 : : تــعــدل وتـــتــمّم أحــكــام اHــادة 3 مـن اHــرسـوم
الرئاسي رقم 03 - 514  اHؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424
اHــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة 2003 واHـــذكــور أعاله وحتــرر

كما يأتي :

"اHـادة 3 :  : تــســتــفــيـد اســتــثــمــارات إحــداث وتـوســيع
الـنــشـاطــات الــتي يـنــجـزهــا الـبــطــالـون ذوو اHــشـاريع في
إطار هذا اHرسومp مـن األحكام اHنصوص عـليها في اHادة

7 أدناه ".

5 : : تعـدل أحكـام اHادة 5 من اHرسـوم الـرئاسي اHاداHادّة ة 
رقم 03  - 514  اHـؤرخ في 6 ذي الـقـعـدة عـام 1424 اHـوافق

30 ديسمبر سنة   2003 واHذكور أعالهp  كما يأتي : 

" اHـادة  5 : : ال �ـكن أن يـتـجـاوز مـبـلغ االسـتـثـمارات
Wـــرســوم عـــشــرة (10) ماليHــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في هــذا اHا

دينار ".

اHـاداHـادّة ة 6 : :  تــعـدل وتــتــمّم أحــكــام اHـادة 7 مـن اHــرسـوم
الرئاسي رقم 03 - 514  اHؤرخ في 6 ذي القـعدة عام 1424
اHــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة 2003 واHـــذكــور أعاله وحتــرر

كما يأتي :

 " اHـادة 7 : : يــســتــفــيــد الــبــطــالــون ذوو اHــشــاريع من
االمــتـيـازات اHــنـصـوص عــلـيــهـا في الـتــشـريع اHــعـمـول به

واHمنوحــة في إطار اإلجراءات اHعمول بها.

و�كنهم أيضا االستفادة من :
p........... (بدون تغيير) ....... قروض غير مكافأة -
p... (بدون تغيير) ... التخفيض في نسب الفائدة -
- التكفل باHـصاريف احملتملة اHـرتبطة بالدراسات
واخلــــبــــرات والــــتـــكــــويـن اHـــنــــجــــزة أو الــــتي يــــطــــالب بــــهـــا
الـــصــــنـــدوق الـــوطــــني لــــلـــتـــأمــــW عن الــــبـــطـــالــــة في إطـــار

مساعدة البطالW ذوي اHشاريع".

اHــاداHــادّة ة 7 : : تــعــدل وتـــتــمّم أحــكــام اHــادة 8 مـن اHــرسـوم
الـرئاسي رقم 03 - 514 اHـؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام 1424
اHــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة 2003 واHـــذكــور أعاله وحتــرر

كما يأتي :

"اHــادة 8 : يـــســتـــفـــيــد الـــبـــطــالـــون ذوو اHــشـــاريع من
الـتـكـوين واالسـتشـارة واHـسـاعدة مـن الصـنـدوق الـوطني
لــــلـــتــــأمـــW عـن الـــبــــطـــالــــة من أجل تــــأســــيس مـــشــــاريــــعـــهم

وإقامتها".

اHــاداHــادّة ة 8 : :  تــعـــوّض عــبـــارة "الــبــالـــغــW مــابـــW خــمس
وثالثW (35) وخــمــســW (50) ســــنــــة" في الــــنــــصـــوص ذات
W(30) وخــمـسـ Wثالثـ Wمـا بــ Wالـصــلـة بــعـبــارة "الـبــالـغــ

(50) سنة".

اHاداHادّة ة 9 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 20
يونيو سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــمـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم ذي رقم 10 -  - 153 مــؤرخ  في  مــؤرخ  في 4 رجب عــام رجب عــام
1431 اHـوافـق  اHـوافـق 17  يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة p2010 يــعــدل ويـتـممp يــعــدل ويـتـمم

اHــــرســـــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم اHــــرســـــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 92-291 اHـــــؤرخ فـي  اHـــــؤرخ فـي 6
مـــــحــــــرم عـــــام مـــــحــــــرم عـــــام 1413 اHـــــوافق  اHـــــوافق 7 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1992

واHتضمن إنشاء األركسترا السنفونية الوطنية.واHتضمن إنشاء األركسترا السنفونية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورp ال ســـيّـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 pو125 (الفقرة 2) منه

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

pعدلHا pاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 291
اHؤرخ في 6 مـحرم عام 1413 اHوافق 7 يولـيو سـنة 1992

pتضمن إنشاء األركسترا السنفونية الوطنيةHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 431
اHـؤرخ في 19 رجب عـام 1417 اHـوافق 30 نــوفــمــبــر ســنـة
1996 واHتـعـلق بـكـيفـيـات تـعـيـW محـافـظي احلـسـابات في

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

pستقلةHؤسسات العمومية غير اHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يـرسـم  مـا يـأتـي :يـرسـم  مـا يـأتـي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـدل هــذا اHــرســوم ويــتــمم اHــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 291 اHــؤرخ في 6 مــحــرم عــام 1413

اHوافق 7 يوليو سنة 1992 واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : تــــعـــدل وتــــتـــمـم اHـــادة األولى مـن اHـــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 291 اHــؤرخ في 6 مــحــرم عــام 1413

اHوافق 7 يوليو سنة 1992 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHـادّة األولى : : تـنــشـأ مــؤسـســة عـمــومـيــة ذات طـابع
صـناعي وجتاري تتمـتع بالشخـصية اHعـنوية واالستقالل
اHـالي وتــدعى في صــلب الـنـص "األركـســتـرا الــسـنــفـونــيـة

الوطنية".

تـخـضع األركــسـتـرا الـســنـفـونـيــة الـوطـنـيــة لـلـقـواعـد
اHــطـــبـــقــــة عـــلى اإلدارة في عـالقــاتـــهـــــا مع الـــدولــــة وتــــعــد

تاجـرة في عالقاتها مع الغير".

اHـاداHـادّة ة 3 :: تــعـدل اHـادة 4 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
92 - 291 اHـؤرخ في 6 مــحـرم عـام 1413 اHـوافق 7 يــولـيـو

سنة 1992 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHـادّة 4 : : تـتـولى األركـسـتـرا الــسـنـفـونـيـة الـوطـنـيـة
مهـمة تـنـفيـذ األعـمال اHـوسـيقـية الـسـنفـونـية من الـتراث
اجلــزائــري والــعــاHي وتــرقــيــتـه والــتــعــريف به واحملــافــظــة

عليه.

وبهذه الصفةp تكلّف على اخلصوصp �ا يأتي :
pتنظيم عروض موسيقية عبر التراب الوطني -

- تـــألــــيف أعـــمـــال مـــوســـيـــقــــيـــة ســـنـــفـــونـــيـــة جـــديـــدة
pوعرضها في السوق الوطنية والدولية

- اHـتـاجـرة بـاألعـمـال اHـوسـيـقـيـة اHـؤلـفـة أو اHـوزعـة
pعلى جميع الدعائم

- تــــنــــظــــيم حــــفالت مــــوســــيــــقـــيــــة خـالل اHـــلــــتــــقــــيـــات
والـــدورات واHــــؤتـــمــــرات لـــفـــائــــدة الـــهــــيـــئــــات اخلـــاصـــة أو

pالعمومية
WــوســيــقــيــHالــقــيــام بــدورات تــكــويــنــيــة لــفــائــدة ا -

pأو الهواة Wاحملترف
- تـنظيم تربـصات في مجال اHـوسيقى السـنفونية

pلفائدة الطلبة خريجي معاهد التكوين
- تـنــفــيــذ اHـوســيــقى اHــصـاحــبــة لألعــمـال الــدرامــيـة

pالراقية
- تأجير استـوديوهات التسجيل وقاعة التدريبات
واHــــعـــدات اHــــوســـيــــقــــيـــة لــــتـــنــــشـــيـط الـــعــــروض واحلـــفالت

الفنية".

اHـاداHـادّة ة 4 : :  تـعـدل اHادة 5 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
92 - 291 اHـؤرخ في 6 مــحـرم عـام 1413 اHـوافق 7 يــولـيـو

سنة 1992 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHـادّة 5 : : تـضـمن األركـسـتـرا الـسـنـفـونـيـة الـوطـنـيـة
مــهــمــة اخلـدمــة الــعــمــومــيــة طــبـقــا لــدفــتــر شــروط تــبــعـات
اخلـــدمــــة الـــعــــمـــومـــيــــة كـــمــــا هـــو مــــحـــدد في اHــــلـــحـق بـــهـــذا

اHرسوم".

اHـاداHـادّة ة 5 : :  تـعـدل اHادة 8 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
92 - 291 اHـؤرخ في 6 مــحـرم عـام 1413 اHـوافق 7 يــولـيـو

سنة 1992 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHادّة 8 : يعW اHديـر �رسوم بناء على اقتراح من
الـوزيـر اHــكـلف بـالـثـقــافـة. وتـنـهى مــهـامه حـسب األشـكـال

نفسها".

اHـاداHـادّة ة 6 : :  تـعـدل اHادة 9 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
92 - 291 اHـؤرخ في 6 مــحـرم عـام 1413 اHـوافق 7 يــولـيـو

سنة 1992 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHـادّة 9 : : يـضـمن اHـديــر الـسـيـر احلــسن لألركـسـتـرا
السنفونية الوطنية.

وبهذه الصفةp يكلف على اخلصوصp �ا يأتي :

- التـصـرف بـاسم األركـسـترا الـسـنـفـونيـة الـوطـنـية
pدنيةHو�ثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال احلياة ا

WستخدمHارسة السلطـة السلمية على جميع ا� -
والـــتــعــيــW فـي اHــنــاصب الــتـي لم تــتــقـــرر طــريــقــة أخــرى

pفيها Wللتعي

- إعـداد مـشــروع اHـيــزانـيـة الــتـقــديـريـة واحلــسـابـات
pاليةHا

- إعـــداد الــــبـــرامج والــــتـــقــــاريـــر اخلــــاصـــة بــــأنـــشــــطـــة
pاألركسترا السنفونية الوطنية

- حتـضـيــر اجـتـمـاعـات مـجــلس اإلدارة والـسـهـر عـلى
pتنفيذ مداوالته

Wإعــداد مــشــروعـي الــنــظــام والــتــنــظـــيم الــداخــلــيــ -
pلألركسترا السنفونية الوطنية

pااللتزام بالنفقات واألمر بصرفها -

- إبــرام جـــمــيع الـــصــفـــقــات والـــعــقـــود واالتــفـــاقــيــات
pعمول بهHواالتفاقات في إطار التنظيم ا

�ـكن اHـديـر أن يـفـوض إمـضـاءه Hـسـاعـديه فـي حدود
صالحياتهم وذلك حتت مسؤوليته".
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اHـاداHـادّة ة 7 : :  يـتـمم اHـرسـوم الـتـنـفـــيذي رقــم 92 - 291
اHــــؤرخ فــي 6 مــحــرم عـام 1413 اHــوافق 7 يــولــيــــو ســنـة

1992 واHذكور أعالهp �ادة 15 مكرر حترر كما يأتي :

"اHـادّة 15 مــكــرر : : يــعـW أعــضــاء مـجــلس اإلدارة Hـدة
ثالث (3) سـنـوات قــابـلـة لــلـتــجـديـد بــنـاء عـلـى اقـتـراح من
السلطات التي يـنتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية
أحــد األعــضــاءp يــســتــخــلف بــعــضــو جــديــد حــسب األشــكــال

نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.

حتدد القائـمة االسمية ألعضاء مجلس اإلدارة بقرار
من الوزير اHكلّف بالثقافة".

اHاداHادّة ة 8 : :  تـعدل اHادة 18 من اHرسـوم التنفيذي رقم
92 - 291 اHـؤرخ في 6 مــحـرم عـام 1413 اHـوافق 7 يــولـيـو

سنة 1992 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHـــــادّة 18 : : يــــــتــــــداول مـــــــجــــــلس إدارة األركــــــســــــتــــــرا
السنفونية الوطنيةp على اخلصوصp فيما يأتي :

Wمـــــشـــــروعي الـــــنـــــظـــــام والـــــتـــــنـــــظـــــيـم الـــــداخـــــلـــــيــــ -
pلألركسترا السنفونية الوطنية

- بــرامج األنــشــطــة الــســنــويــة واHــتــعــددة الــســنـوات
pنصرمةHوكذا حصائل نشاطات السنة ا

- الــقــواعــد الــعــامــة إلبــرام االتــفــاقــيــات واالتــفــاقـات
pوالعقود والصفقات

pقبول الهبات والوصايا -

pالكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات -

pاحلسابات السنوية -

pيزانيةHمشروع ا -

pبرامج جتهيزات األركسترا السنفونية الوطنية -

- إنشاء أركسترات جهوية".

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 : :  تــــــعــــــدل وتـــــتــــــمـم اHـــــادة 20 مـن اHــــــرســـــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92 - 291 اHــؤرخ في 6 مــحــرم عــام 1413

اHوافق 7 يوليو سنة 1992 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHادّة 20 : : تمـسك مـحاسـبـة األركسـتـرا السـنـفونـية
الـوطنـية في الـشـكل التـجـاري طبـقا لـلـتشـريع والـتنـظيم

اHعمول بهما.

تـــطــبق األركـــســتــرا الــســـنــفــونـــيــة الــوطــنـــيــة قــواعــد
احملـاسـبــة الـعـمــومـيـة في إطــار تـسـيــيـر اHـسـاهــمـات الـتي

تخصصها الدولة".

اHـاداHـادّة ة 10 : :  يـتـمم اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقــم 92 - 291
اHــؤرخ في 6 مــحــرم عـــام 1413 اHــوافــق 7 يــولــــيــو ســنـة

1992 واHذكور أعالهp �ادة 20 مكرر حترر كما يأتي :

"اHـادّة 20 مـكـرر : : يــتـولى مــحـافظ حــسـابــات يـعــيـنه
وزير اHـاليةp طبـقا للـتنظيم اHـعمول بهp فـحص حسابات
الــتـــســـيــيـــر اHــالـي واحملــاســـبي لألركـــســتـــرا الـــســنـــفــونـــيــة

الوطنية ومراقبتها".

اHاداHادّة ة 11 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 4 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 17
يونيو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلـحـقاHـلـحـق

دفتر شروط تبعات اخلدمة العموميةدفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
قائمة تبعات اخلـدمة العمومية التي تـضمنها األركسترا
السنفونية الوطنية باسم الدولة وحلسابها طبقا لألحكام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

اHـاداHـادّة ة 2 : : �ـكن األركـسـتـرا الـسـنـفـونـيـة الـوطـنـية أن
تــــنـــظـم حـــفالت وعــــروضــــا مـــوســــيــــقـــيــــة حـــول اHــــوســــيـــقى
اجلـزائـرية واHـوسـيـقى الـعـاHـيـة التـي تبـرمـجـهـا الـوصـاية

و/ أو اHشاركة فيها.

اHـاداHـادّة ة 3 :: تــكــلّف األركــسـتــرا الــسـنــفــونـيــة الــوطـنــيـة
بــــالــــتــــعــــريف بـــــاHــــوســــيــــقى اجلــــزائــــريـــــة بــــكل طــــبــــوعــــهــــا
واHوسيقى العاHية واكتشافها من خالل جوالت تقام عبر

كافة التراب الوطني.

اHـاداHـادّة ة 4 : : تـمــثـل األركـســتــرا الــســنــفـونــيــة الــوطــنــيـة
اجلـــزائـــر في مــــخـــتـــلف الـــتـــظـــاهـــرات الـــدولـــيـــة في إطـــار

الشراكة مع اHؤسسات اHوسيقية الدولية اHماثلة.

اHــاداHــادّة ة 5 : : �ــكن األركــســـتــرا الــســنــفــونـــيــة الــوطــنــيــة
اHــســـاهــمـــة في بــروز مـــواهب شـــابــة وذلك بـــإدمــاجـــهــا مع

.Wاحملترف WوسيقيHا

اHــــاداHــــادّة ة 6 : : يــــتـــعــــW عــــلى األركــــســـتــــرا الـــســــنــــفـــونــــيـــة
الــوطــنـيــة تــرقــيـة األعــمــال اHــوسـيــقــيـة الــتــابــعـة لــلــتـراث

الوطني واحملافظة عليها وطبعها على جميع الدعائم.
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pـادّة ة 7 : :  تـرسل األركـســتـرا الـسـنـفـونـيـة الـوطـنـيـةHـاداHا
قــبل تـاريخ ثالثـW (30) أبــريل من كل ســنــةp إلى الــوزيـر
اHـكـلف بـالـثـقـافـةp تـقـيـيـمــا عن اHـبـالغ الـتي تـخـصص لـهـا
لــتـغــطــيـة األعــبــاء احلـقــيــقـيــة الــنـاجتــة عن تــبــعـات اخلــدمـة

العمومية والتي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
يــــقـــرر كل من الــــوزيـــر اHـــكـــلّف بــــاHـــالـــيـــة والـــوزيـــر
اHــكـلـف بـالــثــقـافــةp تــخـصــيــصـات الــقــروض أثـنــاء عــمـلــيـة

إعداد ميزانية الدولة.
و�ـــكن أن تـــكـــون مـــوضــوع مـــراجـــعـــة أثــنـــاء الـــســـنــة
اHــــالــــيــــة فـي حــــالــــة تــــعــــديل الــــتـــــبــــعــــات اHــــفــــروضــــة عــــلى

األركسترا السنفونية الوطنية.

اHــاداHــادّة ة 8 : :  تــعـــدّ األركــســتــرا الــســـنــفــونــيـــة الــوطــنــيــة
حصيلة أنشطـة تتعلق بتبعات اخلدمـة العمومية اHنجزة

خالل السنة اHالية اHنصرمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم رقم 10 -  - 154 مــؤرخ  مــؤرخ   في في 4 رجب عــام رجب عــام
1431  اHـوافـق اHـوافـق 17 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة p p2010 يـتــمم اHـرسـوميـتــمم اHـرسـوم

الــتــنـفــيــذي رقـم الــتــنـفــيــذي رقـم 09 - - 18 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 23 مــحــرم عــام مــحــرم عــام
1430 اHــــوافق  اHــــوافق 20 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2009 الــــذي يــــحــــدد الــــذي يــــحــــدد

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

pإنّ الوزير األول
 pبناء على تقرير وزير السكن والعمران -

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

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 18 اHؤرخ
في 23 مـحرم عام 1430 اHوافق 20 ينـاير سـنة 2009 الذي
pتعلق �مارسة مهنة الوكيل العقاريHيحدد التنظيم ا

 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يــــهـــــدف هـــــذا اHــــرســـــوم إلى تـــــتــــمـــــيم
اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09 - 18 اHؤرخ في 23 مـحرم عام
1430 اHـوافق 20  يـنـايـر سـنـة 2009 الـذي يـحــدد الـتـنـظـيم

اHتعلق �مارسة مهنة الوكيل العقاري.

اHـادة اHـادة 2 :  :  تـدرج في أحـكــام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
09 - 18 اHؤرخ في 23 مـحرم عام 1430 اHوافق 20  يـناير

سنة 2009 واHذكور أعالهp مادة 5 مكرر حترر كما يأتي :

"اHـادة 5 مــكــرر : : تــخــصص مــهــنــة الــوكــيل الــعــقـاري
حــصــريــا لألشــخـاص الــطــبــيـعــيــW من جــنــسـيــة جــزائــريـة
اHــقــيــمــW بــاجلـــزائــر  ولألشــخــاص االعـــتــبــاريــة اخلــاضــعــة
لـلـقانـون اجلـزائري الـتي يـحـوز رأسمـالـها الـكـامل شخص
أو أشـخــاص طـبــيـعــيـون مـن جـنــسـيــة جـزائــريـة مــقـيــمـون

باجلزائر ".

اHــــــادة اHــــــادة 3 : : تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 10 من اHـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 09 - 18 اHــؤرخ في 23 مــحــرم عــام 1430

اHوافق 20  يناير سنة 2009 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHادة 10 : ......................................................

أ  -  بالنسبة للشخص الطبيعي :أ  -  بالنسبة للشخص الطبيعي :

................................................................... -

- شهادة جنسية الطالب وشهادة إقامته.

ب  -  بالنسبة للشخص اHعنوي :ب  -  بالنسبة للشخص اHعنوي :

.................................................................. -

- شـهادة جـنسـية حـائـز أو حائـزي الرأسـمال الـكامل
وشهادة إقامتهم".

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

اHادة اHادة 4 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 4 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 17
يونيو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 10 -  - 157 مــؤرخ  في  مــؤرخ  في 7 رجب عــام رجب عــام
1431 اHـوافـق  اHـوافـق 20  يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة p2010 يـعـــدل ويـتـممp يـعـــدل ويـتـمم

اHـــرســوم الـــتــــنــفــــيــذي رقــم اHـــرســوم الـــتــــنــفــــيــذي رقــم 03 -  - 290 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 9
رجـب عام رجـب عام 1424 اHوافق  اHوافق 6 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة 2003 الذي الذي
يـــــحـــــدد شـــــروط اإلعــــانـــــة اHـــــقـــــدمــــة لـــــلـــــشـــــبــــاب ذوييـــــحـــــدد شـــــروط اإلعــــانـــــة اHـــــقـــــدمــــة لـــــلـــــشـــــبــــاب ذوي

اHشـاريع  ومستواها.اHشـاريع  ومستواها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر  وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل
pوالضمان االجتماعي

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه
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- و�ــــــقـــــتـــــضـى األمـــــــر رقم 96 - 14 اHـــــــــؤرخ في 8
صـــــــــفـــــــر عــــــام 1417 اHــــــــوافق 24 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــــنــــــة 1996
واHتـضـمن قانـون اHالـيـة التـكمـيـلي لسـنة p1996 ال سـيما

pادة 16 منهHا

- و�قـتـضى األمر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب
عام 1430 اHوافق 22  يولـيو سـنة 2009 واHتـضمن قـانون

pادة 102 منهHال سيما ا p2009 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 96 - 234
اHــــؤرخ في 16 صــفــر عـام 1417 اHــــوافق 2 يــولــيــو ســــنـة

pتمّمHعدّل واHا pتعلق بدعم تشغيل الشبابH1996 وا

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

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 89 - 09 اHؤرخ
في أول رجـب عــــام 1409 اHــــوافق 7 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1989
واHـتـضمن كـيـفيـات حتـديد اHـناطـق الواجب تـرقـيتـها في
إطـــار اHـــادة 51 مـن الـــقــــانـــون رقم 87 - 03 اHــــؤرخ في 27

pعدّلHا pتعلق بالتهيئة العمرانيةHيناير سنة 1987 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 295
اHـؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام 1417 اHـوافق 8 سبـتمـبر
ســـــنــــة 1996 الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 087 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
"الـــصـــنــدوق الـــوطـــنـي لـــدعم تـــشـــغـــيل الـــشـــبـــاب"p اHـــعــدّل

pتمّمHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 296
اHـؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام 1417 اHـوافق 8 سبـتمـبر
ســنــة 1996 واHــتـضــمن إنــشــاء الــوكــــالـة الــوطــــنــيــة لـدعم
تــشــغـيل الــشــبــاب وحتـديــد قــانــونـهــــا األســــاسيp اHــعـــدّل

pتمّمHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 200
اHؤرخ في 14 صـفر عام 1419 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1998
واHــتـضــمن إحــداث صــنــدوق الــكـفــالــة اHــشــتـركــة لــضــمـان
أخــطـار الــقــروض اHـمــنـوح إيــاهـا الــشــبـاب ذوي اHــشـاريع

pتمّمHعدّل واHا pوحتديد قانونه األساسي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 290
اHــؤرخ في 9 رجب عــام 1424 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة
2003 الــذي يــحــدد شــروط اإلعــانــة اHــقــدمــة لــلــشــبـاب ذوي

pشاريع ومستواهاHا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
وتــتــمـيم بــعض أحــكــام اHـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 03 - 290
اHــؤرخ في 9 رجب عــام 1424 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة
2003 الــذي يــحــدد شــروط اإلعــانــة اHــقــدمــة لــلــشــبـاب ذوي

اHشاريع ومستواها.

اHــاداHــادّة ة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 3 مـن اHــرسـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 03 - 290 اHــــؤرخ في 9 رجـب عـــام 1424
اHــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنـة 2003 واHــــذكــور أعـاله وحتـرر

كما يأتي : 

" اHادة 3 : : يـتوقـف احلد األدنى لألمـوال اخلاصـة على
مبـلغ االسـتـثمـار اHـراد إحداثه أو تـوسـيعه ويـحـدد حسب

اHستويات اآلتية :
- اHــــــــســـــــتـــــــوى األول : - اHــــــــســـــــتـــــــوى األول : 5 % مـن اHــــــــبـــــــلـغ اإلجـــــــمــــــــالي
لالســتـثــمــار إذا كـان هــذا االســتـثــمــار يـقل عـن خـمــسـة (5)

pدينار أو يساويها Wمالي
- اHــــســــتــــوى الــــثــــاني : - اHــــســــتــــوى الــــثــــاني : 10 % مـن اHــــبــــلـغ اإلجــــمــــالي
لالســتـــثــمــار إذا كــان هـــذا االســتــثـــمــار يــفـــوق خــمــســة (5)
مـاليـــW  ديــــنـــار ويــــقل عن عــــشـــرة (10) ماليـــW ديـــنــار أو

يساويها".

اHـاداHـادّة ة 3 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 11 من اHـرسـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 03 - 290 اHــــؤرخ في 9 رجـب عـــام 1424
اHــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنـة 2003 واHــــذكــور أعـاله وحتـرر

كما يأتي : 

" اHــادة 11 : يـــتــراوح مــبــلـغ الــقــروض غــيـــر اHــكــافــأة
اHـنـصـوص عــلـيـهـا في اHـادة 7 من اHـرســوم الـرئـاسي رقم
96 - 234 اHـؤرخ في 16 صـفـر عام 1417 اHـوافق 2  يـولـيو

ســـنـــة 1996 واHــذكـــور أعالهp حـــسب كـــلـــفـــــة االســتـــثـــــمــار
لإلحداث أو للتوسيـــع وال �كن أن يتجاوز ما يأتي :

- 25 % من الـكلفة اإلجـمالية لالسـتثمار عـندما يقل
Wــبــلغ اإلجـمــالي لــهــذا االسـتــثــمـار عن خــمــسـة (5) ماليHا

pدينار أو يساويها

- 20 % من الــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة لالســتــثــمــار عــنــدمـا
Wبلغ اإلجـمالي لـهذا االستـثمار خـمسة (5)  ماليHيفـوق ا

دينار ويقل عن عشرة (10) ماليW دينار أو يساويها ".

اHـاداHـادّة ة 4 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 12 من اHـرسـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 03 - 290 اHــــؤرخ في 9 رجـب عـــام 1424
اHــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنـة 2003 واHـــذكــــور أعاله وحتـرر

كما يأتي : 
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"اHــادة 12 : يــــحـــدد تــــخـــفــــيض نــــسب فــــائـــدة قـــروض
االسـتثمارات اخلـاصة بإحـداث أو بتوسيع األنـشطة التي
تـــمـــنــحـــهـــا الـــبـــنـــوك واHـــؤســــســـات اHـــالـــيـــة لـــلـــشـــــاب أو
الـشـبــــاب ذوي اHـشــاريع اHـنــصـوص عـلـيـهـا فـــي اHـادة 7
من اHرســـوم الـرئاسي رقم 96 - 234 اHؤرخ في 16 صـفر
عام 1417 اHوافق 2 يولـيو سـنة 1996 واHـذكور أعاله على

النحو اآلتي :
- 80 % من اHـــعــدل اHــدين الــذي تــطـــبــقه مــؤســســات
القرض بـعنـوان االستـثمارات اHـنجـزة في قطـاع الفالحة

pوالري والصيد البحري
- 60 % من اHـــعــدل اHــدين الــذي تــطـــبــقه مــؤســســات
الـقـرض بـعـنـوان االسـتـثـمـارات اHـنـجـزة في كل قـطـاعـات

النشاط األخرى.

وعنـدما تـكون اسـتثـمارات الـشاب أو الـشباب ذوي
اHـشـاريـع في اHـنـاطق اخلـاصـةp تـرفـع مـعـدالت الـتـخـفـيض
اHـــبــيـــنـــة أعـاله تــبـــاعـــا إلى 95% و80% من اHـــعـــدل اHـــدين

الذي تطبقه مؤسسات القرض.

وال يــتـحــمل اHـســتـفــيـد أو اHــسـتـفــيـدون مـن الـقـرض
سوى فارق نسبة الفائدة غير اخلاضع للتخفيض ".

اHـاداHـادّة ة 5 : : تـتــمـم أحــكـام اHـــرسـوم الـتـنــفـيــذي رقــم
03 - 290 اHؤرخ في 9 رجب عام 1424 اHوافق 6 سبـتمبر

ســــــنــــة 2003 واHــــــذكــــور أعاله بــــاHــــواد 16 مــــكــــرر إلى 16
مكرر 6 وحترر كما يأتي :

"اHادة 16 مكرر : : حتدث على مـستوى الفروع احمللية
لــلــوكــالــة الــوطــنـيــة لــدعم تــشــغــيل الــشــبــاب جلــان انــتــقـاء
واعــتــمــاد وتــمــويل مــشــاريع االســتــثــمــار اHــبــادر بــهــا في

إطار هذا اHرسوم. 

تتكون هذه اللجان �ا يأتي :
pثل الوالي� -

pثل عن مديرية التشغيل للوالية� -
- �ـثل عن الـفرع الـوالئي للـمـركز الـوطـني للـسجل

pالتجاري
pثل عن مديرية الضرائب للوالية� -
pرئيس الوكالة الوالئية للتشغيل -

pعنيةHعن البنوك ا Wثل� -
pعنيةHهنية اHثل عن الغرفة ا� -

- اHـستـشار اHـرافق للـوكالـة الوطـنية لـدعم تشـغيل
الــــشــــبــــابp اHــــكـــلـف �ــــرافــــقـــة الــــشــــاب أو الــــشــــبـــاب ذوي

اHشاريع.

اHـادة 16 مـكـرر 1 : :  يــرأس جلـنـة االنـتــقـاء واالعـتـمـاد
والــتــمــويل مــديــر الــفــرع احملــلي لــلــوكــالــة الــوطــنـيــة لــدعم

تشغيل الشباب.

اHــادة 16 مــكــرر 2 :  :  جتــتـــمع جلــنــة انــتـــقــاء واعــتــمــاد
وتـمـويل مـشـاريع االسـتـثـمـار كل خـمـسـة عـشر (15) يـوما
في دورة عاديـة باسـتدعـاء من رئيـسهـا. و�كن أن جتـتمع

في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.

اHــادة 16 مـــكــرر 3 :  : تـــكـــلّف جلـــنـــة انـــتـــقـــاء واعـــتـــمــاد
وتمويل مشاريع االستثمار �ا يأتي :

- دراســــة اHـــــشــــاريـع اHــــقــــدمـــــة من قــــبـل الــــشــــاب أو
الـشـبــاب ذوي اHـشـاريعp مـرافــقـW بـاHـصـالح اHــتـخـصـصـة

pللوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
- إبـــــداء الـــــرأي فـي جـــــدوى اHـــــشـــــاريـع وجنـــــاعـــــتـــــهـــــا

pوتمويلها
- إعــداد نــظــامــهــا الــداخــلـي واHــصــادقــة عــلــيه والــذي
يـوافق عـلـيه اHديـر الـعـام لـلوكـالـة الـوطـنيـة لـدعم تـشـغيل

الشباب.

يـحـدد تـنـظـيم وسـيـر الـلـجـنـة وكـذا كـيـفـيـات مـعـاجلـة
ومضمون اHلفـات اHتعلقة باHـشاريع اHذكورة في الفقرة

أعاله بقرار من الوزير اHكلف بالعمل والتشغيل.

اHادة 16 مـكرر 4 :  : تكـون اHـلفـات اHـقبـولـة من طرف
جلنة انتقـاء واعتماد وتمويل اHـشاريع محل إعداد شهادة
قـابـليـة  وتـمويل تـسـلمـهـا الوكـالـة الـوطنـيـة لدعم تـشـغيل

الشباب.

اHادة 16 مـكرر 5 : : يـتوفر الـبنك أو اHـؤسسة اHـالية
Hـعاجلـة مـلف الـقـرض عـلى أجل أقـصـاه شـهران (2) ابـتداء

من تاريخ إيداعه لدى مصاحلهما.

اHادة 16 مـكرر 6 : : في حـالـة الرفض اHـسبب واHـبلغ
للشاب أو الشـباب ذوي اHشاريع وللوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الـشبــابp تقــوم هــذه األخـيـرة بـدراســة جــدوى
إعــادة تقــد¥ طــلب الـقـرض بعـد رفـع التـحـفظات التي
يــقــدمــهــا الــبــنك أو اHــؤســســة اHــالـيــة فـي أجل ال يــتــجـاوز
خمـسة عـشر (15) يومـا ابـتداء من تـاريخ استالم الـتبـليغ

بالرفض".

اHاداHادّة ة 6 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 20
يونيو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم رقم 10 -  - 158 مــؤرخ  في  مــؤرخ  في 7 رجب عــام رجب عــام
1431 اHـوافـق  اHـوافـق 20  يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة p p2010 يـعـــدل ويـتـمميـعـــدل ويـتـمم

اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 04 -  - 02 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 10 ذي ذي
القـعـدة عام القـعـدة عام 1424 اHـوافـق  اHـوافـق 3 ينـاير سـنــة  ينـاير سـنــة 2004 الذي الذي
يحــدد شــروط اإلعـــــانـات اHمنوحـة للبطالW ذوييحــدد شــروط اإلعـــــانـات اHمنوحـة للبطالW ذوي
(35) Wخــــمس وثالثـــ Wمـــا بـــ Wـــشــــاريع  الـــبـــالــــغـــHا) Wخــــمس وثالثـــ Wمـــا بـــ Wـــشــــاريع  الـــبـــالــــغـــHا

وخمسW (وخمسW (50) سنة ومستوياتها.) سنة ومستوياتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر  وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل

pوالضمان االجتماعي
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 11
اHـؤرخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1414 اHـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 الـذي يــحــدث الــتـأمــW عن الــبـطــالــة لـفــائــدة األجـراء

الـــذين قـــد يــــفـــقـــدون عـــمــــلـــهم بـــصــــفـــة الإراديـــة وألســـبـــاب
 pاقتصادية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 12 اHــؤرخ في 13
رمـــــضـــــان عـــــام 1419 اHـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1998
واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة p1999 ال سيّـما اHادتان 89

 pو91 منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

pتمّمHعدّل واHا pتعلق بالنقد والقرضHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 514
اHــؤرخ في 6 ذي الــقـــعــدة عــام 1424 اHــوافق 30 ديــســـمــبــر
سـنـة 2003 واHـتــعــلق بـدعـم إحـداث الــنـشــاطــات من طـرف
Wخمـس وثالث Wمـا بـ Wـشـاريع الـبـالـغـHذوي ا Wالـبـطـال

 p(50) سنة W(35) وخمس
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 89 - 09 اHؤرخ
في أول رجـب عــــام 1409 اHــــوافق 7 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1989
واHـتـضمن كـيـفيـات حتـديد اHـناطـق الواجب تـرقـيتـها في
إطـــار اHـــادة 51 مـن الـــقــــانـــون رقم 87 - 03 اHــــؤرخ في 27

pعدّلHا pتعلق بالتهيئة العمرانيةHيناير سنة 1987 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 188
اHــؤرخ في 26 مـــحـــرم عـــام 1415 اHــوافق 6 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 واHـتــضـمن الــقــانـون األســاسي لـلــصــنـدوق الــوطـني

pتمّمHعدّل واHا pعن البطالة Wللتأم

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 321
اHؤرخ في 12 جـمادى األولى عام 1415 اHوافق 17 أكـتوبر
سنة 1994 واHتضـمن تطبيق أحكام اHادة 24 من اHرسوم
الـتــشــريـعي رقم 93 - 12 اHـؤرخ في19 ربـيع الــثــاني عـام
1414 اHــوافق 5 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1993 واHـــتــعـــلـق بــتـــرقـــيــة

االستثمار واحملـدّد لشروط تعيـW اHناطق اخلاصة وضبط
pحدودها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 322
اHؤرخ في 12 جـمادى األولى عام 1415 اHوافق 17 أكـتوبر
ســـنـــة 1994 واHـــتـــعـــلـق �ـــنح امـــتـــيــــاز في أراضي األمالك
الــوطــنـــيــة الــواقــعــة فـي مــنــاطق خــاصـــة في إطــار تــرقــيــة

 pاالستثمار

- و�ـــقـــتـــــضى اHـــــرســـوم الـــتـــــنـــفــــيـــذي رقم 04 - 02
اHـؤرخ في 10 ذي الـقـعـدة عـام 1424 اHـوافق 3 يـنـايـر سـنة
Wــمــنـوحــة لــلـبــطــالـH2004 الــذي يــحـدّد شــروط اإلعــانـات ا

(35) Wخــــمس وثـالثـــ Wمــــا بــــ Wــــشــــاريع الــــبــــالــــغــــHذوي ا
p(50) سنة ومستوياتها Wوخمس

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 06 - 77 اHؤرخ
في 19 مـــحـــرم عــام 1427 اHــوافق 18 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2006
الـذي يـحـدد مـهام الـوكـالـة الوطـنـيـة لـلتـشـغـيل وتـنظـيـمـها

pتمّمHعدّل واHا pوسيرها

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
وتــتـــمــيم بــعض أحـــكــام اHــرســوم الــتـــنــفــيــذي رقم 04 - 02
اHـؤرخ في 10 ذي الـقـعـدة عـام 1424 اHـوافق 3 يـنـايـر سـنة
Wــمــنـوحــة لــلـبــطــالـH2004 الــذي يــحـدّد شــروط اإلعــانـات ا

(35) Wخــــمـس وثالثــــ Wمـــــابــــ Wــــشـــــاريع الــــبـــــالــــغــــHذوي ا
وخمسW (50) سنة ومستوياتها.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : : تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمّـم أحـــــكـــــام اHـــــادة األولـى من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 04 - 02 اHؤرخ في 10 ذي الـقعدة
pـــذكـــور أعالهHــــوافق 3 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2004 واHعــام 1424 ا

وحترر كما يأتي : 

"اHـــــادة األولى : : يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
شـروط تنفيـذ ترتيب دعم إحداث  الـنشاطات وتـوسيعها
Wمـــا بــ Wالـــبـــالـــغـــ pـــشـــاريعHذوي ا Wمن طـــرف الـــبـــطـــالــ
ثالثW (30) وخـمـسW (50) سـنــة  اHـذكــورين في اHـرسـوم
الـرئاسي رقم 03 - 514 اHؤرخ في 6 ذي القـعـدة عام 1424

اHوافق 30 ديسمبر سنة 2003 واHذكور أعاله".
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اHــاداHــادّة ة 3 : : تــعــدّل وتـــتــمّم أحــكــام اHــادة 2 مـن اHــرسـوم
التنفيذي رقم 04 - 02 اHؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424
اHــوافق 3 يــنــــايــر ســـــنــة 2004 واHـــــذكـــور أعالهp وحتــــرر

كما يأتي :

"اHــــادة 2 : : يــــســـتــــفـــيــــد من أحــــكـــام هــــذا اHــــرســـوم كل
شخص يستوفي الشروط اHبيّنة أدناه:

- أن يـبـلغ مــا بـW ثالثـW (30) وخــمـسـW (50) ســنــة
pمن العمر

pأن يكون من جنسية جزائرية -

- أن ال يــــكــــون شــــاغال مــــنــــصب عــــمـل مــــأجــــور عــــنـــد
pإيداعه طلب اإلعانة

- أن يـكــون مـسـجـال لـدى مـصــالح الـوكــالـة الـوطــنـيـة
لـلـتـشغـيــل مـنـذ شـهــر واحــد (1) عـلى األقل بـصـفــة طالب
شـــغل أو أن يـــكـــون مــــســـتـــفـــيـــدا من تــــعـــويض الـــصـــنـــدوق

 pعن البطالة Wالوطني للتأم

......(الباقي بدون تغيير).....".

اHــاداHــادّة ة 4 : : تــعــدّل وتـــتــمّم أحــكــام اHــادة 3 مـن اHــرسـوم
التنفيذي رقم 04 - 02 اHؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424
اHــوافق 3 يــنـــايــر ســـنــة 2004 واHـــذكــــــور أعــالهp وحتــــرر

كما يأتي :

"اHــــادة 3 : : يـــــقــــدّر اHــــبــــلـغ األقــــصى لـالســــتــــثــــمــــارات
Wــرســوم بــعــشـرة (10) ماليHــنـصــوص عــلــيــهـا فـي هـذا اHا

دينار".

اHــاداHــادّة ة 5 : : تــعــدّل وتـــتــمّم أحــكــام اHــادة 4 مـن اHــرسـوم
التنفيذي رقم 04 - 02 اHؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424
اHــوافق 3 يــنـــايــر ســـنــة 2004 واHـــــذكـــور أعـــالهp وحتــــرر

كما يأتي : 

"اHـادة 4 :  : يتـوقّـف احلدّ األدنـى لألمـوال اخلـاصة عـلى
مبـلغ االستـثمار اHـراد إحداثه أو توسـيعهp ويـحدّد حسب

: Wاآلتي WستويHا

- اHـــــــســـــــتــــــوى األول : - اHـــــــســـــــتــــــوى األول : 5 %  مـن اHـــــــبـــــــلغ اإلجـــــــمـــــــالي
لالســتـثــمــار عـنــدمــا يـقـلّ هـذا االســتــثـمــار عن خــمــسـة (5)

pدينار أو يساويها  Wمالي

- اHــــســــتــــوى الــــثــــاني : - اHــــســــتــــوى الــــثــــاني : 10 % مـن اHــــبــــلـغ اإلجــــمــــالي
لالســتـثـمــار عـنـدمـا يــزيـد هـذا االســتـثـمـار عـن خـمـسـة (5)
مـاليــــW ديــــنــــار ويــــقل عـن عــــشـــرة (10) ماليـــW ديـــنـــار أو

يساويها".

اHاداHادّة ة 6 : : تتـمّم أحكام اHادة 6 من اHرسـوم التنـفيذي
رقم 04 - 02 اHؤرخ في 10 ذي القـعدة عام 1424 اHوافق 3
يـــنــايــر ســـــنــة 2004 واHـــــذكــــور أعــالهp بـــفــقــــرة 2 حتــرر

كما يأتي :

"اHادة 6 : : تقدم األموال اخلاصة ...(بدون تغيير)...

تــخـــصم كل  اHــصــاريـف األولــيــة اHــتـــعــلــقــة بــإحــداث
النشاط من اHساهمة الشخصية".

اHــاداHــادّة ة 7 : : تــعــدّل وتـــتــمّم أحــكــام اHــادة 7 مـن اHــرسـوم
التنفيذي رقم 04 - 02 اHؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424
اHــوافــق 3 يــنـــايــر ســـنــة 2004 واHـــذكــــــور أعــالهp وحتــرر

كما يأتي : 

" اHــادة 7 :  : يـــتـــغـــيّـــر مـــبـــلـغ الـــقـــروض غـــيـــر اHـــكـــافــأة
اHـنـصـوص عــلـيـهـا في اHـادة 7 من اHـرســوم الـرئـاسي رقم
03 - 514 اHــــؤرخ في 6 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1424 اHــــوافق 30

ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2003 واHـــذكــــور أعـالهp بــحـــسب  كـــلـــفــــة
استثمار اإلحــداث أو التوسيع وال �كن أن يتجاوز :

- 25 %  مـن الـكــلــفـة اإلجــمـالــيــة لالســتـثــمــار عـنــدمـا
يـــقـلّ هـــذا االســـتــــثـــمـــار عـن خـــمـــســـة (5) ماليــW ديــنــار أو

pيساويها

- 20 % من الــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة لالســتــثــمــار عــنــدمـا
يـــزيــد هـــــذا االســتـــثــمـــــارعن خـــمــســة (5)  ماليــW ديــنـــار

ويقلّ عن عشرة (10) ماليW دينار أو يساويها."

اHـاداHـادّة ة 8 : : تـعـدّل وتــتـمّم أحــكـام اHـادة 17 من اHـرسـوم
التنفيذي رقم 04 - 02 اHؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424

اHوافق 3 يناير سنة 2004 واHذكور أعالهp كما يأتي :  

"اHــادة 17 : : يـــســـتـــفـــيـــد الـــبـــطـــال أو الـــبـــطـــالـــون ذوو
اHــشــاريع احلــاصــلـــون عــلى شــهــــادة الــقــابـــلــيــة والــتــمــويل
اHــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــــا فـي اHـــادة 23 أدنــــاهp من مــــخــــتــــلف

االمتيازات واإلعانات اHمنوحة بعنوان هذا اHرسوم.

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

اHـاداHـادّة ة 9 : : تـعـدّل وتــتـمّم أحــكـام اHـادة 19 من اHـرسـوم
التنفيذي رقم 04 - 02 اHؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424
اHــوافـــق 3 يــــنـــايــر ســـــنــة 2004 واHـــذكـــور أعالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHـادة 19 : تــنـشــأ عـلـى مـســتـوى الــوكــاالت الـوالئــيـة
لــلــصــنـدوق الــوطــني لــلــتــأمــW عن الــبـطــالــة جلــان انــتــقـاء
مشـاريع االستـثمـارات اHبـادر بها فـي إطار هـذا اHرسوم

واعتمادها وتمويلها.
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تتشكّل هذه اللّجان من : 
pثل الوالي� -

pثل عن مديرية التشغيل للوالية� -
- �ـثل عن الـفرع الـوالئي للـمـركز الـوطـني للـسجل

pالتجاري
pثل عن  مديرية الضرائب للوالية� -
pثل عن الوكالة الوالئية للتشغيل� - 

- مسـتـشار مـنشط لـلـصنـدوق الوطـني لـلتـأمW عن
الـــبـــطـــالــــة يـــكـــلّـف �ـــرافـــقـــة الــــبـــطـــال أو الــــبـــطـــالـــW ذوي

pشاريعHا
- �ــثل أو �ــثــلــW عن الــبـنــوك اHــعــنـيــة يــشــاركـون

pادة 23 أدناهHدون اإلخالل بأحكام ا
- �ثل اHصـالح اHالـية للـمديريـات اجلهـوية التـابعة

pعن البطالة Wللصندوق الوطني للتأم
- �ثل الغرفة اHهنية اHعنية". 

اHـاداHـادّة ة 10 : : تـعدّل وتـتـمّم أحـكـام اHادة 20 من اHـرسوم
التنفيذي رقم 04 - 02 اHؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424
اHــوافـــق 3 يــنـــايــر ســـنــة 2004 واHــــــذكـــور أعـالهp وحتــرر

كما يأتي :

" اHـــــادة 20 : يــــــرأس جلـــــنــــــة االنــــــتــــــقـــــاء واالعــــــتــــــمـــــاد
والــتــمـويـل مـديــر الــوكـالــة الــوالئـيــة لــلــصـنــدوق الــوطـني

للتأمW عن البطالة".

اHـاداHـادّة ة 11 : : تـعدل وتـتـمّم أحـكـام اHادة 21 من اHـرسوم
التنفيذي رقم 04 - 02 اHؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424
اHــوافق 3 يــنـــايــر ســــــنــة 2004 واHــــــذكـــور أعـالهp وحتــرر

كما يأتي :

 "اHـــــادة 21 : جتـــــتـــــمـع جلـــــنـــــة االنـــــتـــــقـــــاء واالعـــــتـــــمــــاد
والتمـويل كل خمسـة عشر(15) يومـا في دورة عادية بناء
عـلى اسـتـدعـاء من رئـيـسـهـا . و�ـكـنـهـا االجـتـمـاع في دورة

غير عادية بطلب من رئيسها."

اHاداHادّة ة 12 : :  تعدل وتـتمّم أحـكام اHادة 22 من اHـرسوم
التنفيذي رقم 04 - 02 اHؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424
اHــوافق 3 يـــــنـــايــر ســـنــة 2004 واHــــــذكـــور أعـالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHادة 22 : : تكلّف جلنـة االنتقاء واالعتـماد والتمويل
�ا يأتي: 

- دراســـــة اHـــــشـــــاريع الـــــتـي يـــــقـــــدمـــــهـــــا الـــــبـــــطــــال أو
الـبـطالـون ذوو اHـشاريعp مـرافـقW بـاHـصالح اHـتـخصـصة

pعن البطالة Wللصندوق الوطني للتأم

- إبـداء الــرأي في مــدى جــدوى اHـشــاريع وجنــاعـتــهـا
pوتمويلها

- إعــداد نـظــامــهــا الــداخـلـي واHـصــادقــة عــلــيه  والـذي
يوافق عـليـه اHديـر العـام للـصنـدوق الـوطني لـلتـأمW عن

البطالة.

يـحـدد تـنـظـيم وسـيـر الـلـجـنـة وكـذا كـيـفـيـات مـعـاجلـة
ومضمون اHلفـات اHتعلقة باHـشاريع اHذكورة في الفقرة

أعاله بقرار من الوزير اHكلّف بالعمل والتشغيل ".

اHاداHادّة ة 13 : :  تعدّل وتـتمّم أحـكام اHادة 23 من اHـرسوم
التنفيذي رقم 04 - 02 اHؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424
اHــوافـــق 3 يــنـــايــر ســـنــة 2004 واHــــــذكـــور أعـالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHـادة 23 : : يـســلّم الــصــنــدوق الــوطــني لــلــتـأمــW عن
الـــبـــطــالـــة شـــهـــادة الــقـــابـــلـــيــة والـــتـــمــويـل عن كل اHـــلـــفــات

اHقبولة من جلنة االنتقاء واالعتماد والتمويل."

اHـاداHـادّة ة 14 : : تـتـــمّم أحـــكــام اHـــرسـوم الـتـنـــفـيـذي رقم
04 - 02 اHـــــؤرخ في 10 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1424 اHـــــوافق 3

يـنـايــر سـنـة 2004 واHــــذكـور أعالهp �ـادة 23 مــكـرر حتـرر
كما يأتي :

"اHـادة 23 مـكـرر: يـتـوفـر الـبــنك أو اHـؤسـسـة اHـالـيـة
Hـعاجلـة مـلف الـقـرض عـلى أجل أقـصـاه شـهران (2) ابـتداء

من تاريخ إيداعه لدى مصاحلهما".

اHاداHادّة ة 15 : :  تعدل وتـتمّم أحـكام اHادة 24 من اHـرسوم
التنفيذي رقم 04 - 02 اHؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424
اHــوافـــق 3 يــنـــايــر ســــــنــة 2004 واHـــذكــــور أعالهp وحتــرر

كما يأتي:

"اHـادة 24 : : في حـالـة الرفـض اHبـرّر واHـبـلّغ لـلـبـطال
Wـشاريع ولـلـصنـدوق الوطـني لـلتـأمHذوي ا Wأو البـطـال
عن الـبـطـالـةp يـدرس هـذا األخيـر جـدوى إعـادة تـقـد¥ طلب
الـــقــرض بـــعــد رفـع الــتـــحــفـــظــات الـــتي أبـــداهــا الـــبــنـك أو
اHــؤســســـة اHـالــيـــة فـي أجـل ال يـتــعــدى خــمــســة عــشـر (15)

يوما ابتداء من تاريخ استالم التبليغ بالرفض".

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

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 20
يونيو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
وزارة العـدلوزارة العـدل

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 14 ربــيـع الــثــانـي عــــام  ربــيـع الــثــانـي عــــام 1431 اHـوافق  اHـوافق 30
مـــارس ســـنــة مـــارس ســـنــة p2010 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن تــعـــيــW أعـــوان بــنكـن تــعـــيــW أعـــوان بــنك
اجلـــزائـــر اHـــؤهـــلـــH Wـــعـــايـــنـــة مـــخـــالـــفـــة الـــتـــشـــريعاجلـــزائـــر اHـــؤهـــلـــH Wـــعـــايـــنـــة مـــخـــالـــفـــة الـــتـــشـــريع
والــــتـــنـــظـــيـم اخلـــاصـــW بـــالــــصـــرف وحـــركـــة رؤوسوالــــتـــنـــظـــيـم اخلـــاصـــW بـــالــــصـــرف وحـــركـــة رؤوس

األموال من وإلى اخلارج.األموال من وإلى اخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرّخ في 14 ربـيـع الــثـاني عـام 1431
اHــوافق 30 مــارس ســنــة 2010 يــؤهـل Hــعـــايــنـــة مـــخــالــفـــة
التشريـع والتنظــيم اخلاصW بالصــرف وحركــة رؤوس
األمــــوال مـن وإلى اخلــــارجp أعــــوان بــــنك اجلــــزائــــر اآلتــــيـــة

أسماؤهم :
pمفتش pأحداد محمد -

pمفتشة pأحمد واعمر حياة -
pمفتشة pإخلف سامية -
pمفتشة pأقلميم حياة -
pمفتش pأودني محمد -

pمفتش pأوعبد السالم مزيان -
pمفتشة pآيت موسى سهيلـة -

pمفتش pبدوح يوسف -
pمفتشة pبرناوي فريدة هند -
pمفتش pبشكيط عبد النور -

pمفتش pبن رمضان محمد سعيد -
pمفتش pبن شيخ علي عبد الصمد -

pمفتشة pبن عبة فاطمة نرجس -
pمفتشة pبوزيد سميرة -
pمفتش pسامر كمالHبو -
pمفتشة pبوعناني صارة -
pمفتش pبوراوية رفيق -
pمفتشة pبوربيع سناء -

pمفتشة pبوجديان شهرزاد -
pمفتشة pبن قديدح فيروز -

pمفتش pبومعراف فؤاد -
pمفتش pطالب كمال -

pمفتش pجعفري بومدين -
pمفتش p¥حمناش عبد الكر -

pمفتش pشباط ميلود -
pمفتش pمعلم ربيع -

pمفتشة pغرنوب منال -
pمفتش pية الطاهرHسوا -

pمفتش pسروتي عبد النور -
pمفتش pيوبي محمد -
pمفتش pتاجر بلقاسم -

pمفتش pموهوبي زهير -
pمفتشة pمقران فضيلة -

pمفتش pمقدود رشيد فزيل -
pمفتش pمسلكة خالد -

pمفتشة pقوادري يسمينة -
pمفتشة pقابلي فريدة -
pمفتشة pعتامنة سهام -
pمفتشة pعيادي أمال -

pمفتش pسالوتي مبروك -
pمفتش pزاوي نبيل -

pمفتشة pزوجة شرقي pروشاي مهدية -
pمفتشة pرعاش رزيقة -
pمفتش pدرياس كروان -

pمفتشة pدرموس حسيبة -
pمفتشة pدحماني فاطمة الزهراء -

pمفتش pخالد حكيم -
pمفتش pWحميدي محمد األم -
pمفتشة pحميدوشي سليمة -

pمفتشة pحمادو رشيدة -
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- �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
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن 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
اHـــــؤرخ في 26 صـــفـــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي اHـؤرّخ في  7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

pالعام 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 يحدد هذا
الــقـرار تــعــداد مـنــاصب الــشـغـل وتـصــنــيـفــهــا ومـدة الــعــقـد
اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـدمــات بـعـنــوان اجملـلس الــوطـني لـلــمـحــاسـبـةp طــبـقـا

للجدول اآلتي :

pمفتشة pجناس جنـاة -
pمفتشة pجرورو آسيا -
pمفتشة pجحا وهيبة -
pمفتش pجبوري علي -
pمفتشة pتسة فاطمة -

pمفتشة pبوكرزازة دالل -
pمفتشة pبوعاوق وردة -

pمفتش pبناتي عبد السالم -
pمفتشة pديب زينب -

pمفتشة pبوطاغو نعيمة -
pمفتشة pأدغار فتيحة -

pمفتشة pصوالح سليمة -
pمفتش pسيناطور فيصـل -
pمفتشة pفرجاني سهيلة -
pمفتشة pبوشارب �ينة -
- دحمان وهيبةp مفتشة.

وزارة ا@اليةوزارة ا@الية
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 28 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1431
اHـوافق اHـوافق 14  مـارس سـنة مـارس سـنة p2010 يـحـدد تـعـداد مـنـاصبp يـحـدد تـعـداد مـنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو

اخلدمات بعنوان اجمللس الوطني للمحاسبة.اخلدمات بعنوان اجمللس الوطني للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pالعام للحكومة Wإن األم
 pاليةHووزير ا

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
األدنىاألدنى

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

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)

-
-
1

1

1

1

-
2

سائق سيارة من اHستوى األول
حارس

عامل مهني من اHستوى األول
اجملموع العاماجملموع العام

-
-
-
-

-
-
-
-

1

1

1

3

2

1

1

219

200

200
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 28 ربيع األول عام 1431 اHوافق
14  مارس سنة 2010.

اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

العددالعدد

48

اHاداHادّة ة 2 :  : يحـدد عدد اHنـاصب العـليا لـرئيس حـظيرة
اHــــنـــصـــوص عـــلـــيه في اجلـــدول أعـاله �ـــنـــصب واحـــد عـــلى

مستوى كل والية.

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

حرّر باجلزائر في 5 جمادى األولى عام 1431 اHوافق
20 أبريل سنة 2010.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مرار مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 21 رب ربــــــــيـع األول عع األول عــــــــام ام 1431  اH  اHــــــــــوافق وافق 7 
مـارس سارس سـنة نة p2010 يp يـعـدّل الل الـقـرار اHرار اHـؤرؤرّخ في خ في 21 ذي ذي
احلاحلــــجــــة عة عــــام ام 1428 اH اHــــوافق وافق 30 دي ديــــســــمــــــبــــر سر ســــنــــة ة 2007
واHواHــــتـضــــمّن تن تــــشــــكــــيــــلـة الة الــــلــــجــــان اHان اHــــتـســــاوياويــــة األعة األعــــضـاءاء
Hـوظوظــــفي اHفي اHـفــــتـشـيــــة الة الـعــــامامـة لة لــــلـمــــالالـيــــة اHة اHـنـتــــمـW إلىW إلى
األسالك اHاألسالك اHــــشــــتـركركــــة وإلى األسالك اخلة وإلى األسالك اخلــــاصاصــــة بة بـاإلدارةاإلدارة
WــــــهــــنــــــيــــHال اHــــــالالــــــيــــة وإلة وإلـى أسالك الى أسالك الــــــعــــمــــــال اHاHــــــكــــلــــــفــــــة بة بــــاHاHا

وسائقي السيارات واحلجاب.وسائقي السيارات واحلجاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ  في 21  ربــيـع األول عـام 1431
اHـوافق 7  مــارس سـنـة p2010 يـعـدّل اجلــدول اHـذكـور في
الـــقـــرار اHـــؤرّخ في 21 ذي احلـــجـــة عــام 1428 اHــوافق 30 
ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2007 واHــــتــــضـــمّن تــــشـــكــــيـــلــــة الـــلــــجـــان
اHــتـســاويــة األعـضــاء Hـوظــفي اHـفــتـشــيـة الــعـامــة لـلــمـالــيـة
اHــنــتــمــW إلى األسالك اHــشــتــركــة وإلى األسالك اخلــاصــة
WـهــنــيـHــالـيــة وإلى أسالك الــعــمــال اHــكــلــفـة بــاHبـاإلدارة ا

وسائقي السيارات واحلجابp كما يأتي :

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــركرك م مــــــؤرخ في ؤرخ في 5 ج جــــــــمــــــــادى األولى عادى األولى عــــــامام
1431 اH اHــــــــــــوافق وافق 20 أب أبــــــــــــريريـل سل ســــــــــــنــــــــــــة ة p2010 يp يــــــــــــحــــــــــــدد عدد عــــــــــــدددد

اHاHـناصب العليناصب العليـا للعما للعمـال اHهنيW وسال اHهنيW وسـائقي السياراتائقي السيارات
واحلواحلــــجــــــاب باب بــــعــــــنــــوان اHوان اHــــــصــــالالـح اخلح اخلــــارجارجــــــيــــة لة لــــــلــــمــــــديديــــريريــــة

العامة لألمالك الوطنية بوزارة اHاليةالعامة لألمالك الوطنية بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا

- �ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـنة 2007
الــذي يـحــدد كـيــفـيــات مـنح الــزيــادة االسـتــداللـيــة لـشــاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 91 - 65  اHؤرخ
في 15 شــــعــــبــــان عــــام 1411 اHــــوافق 2 مــــارس ســــنــــة 1991
واHــــتـــضـــمن تــــنـــظـــيم اHــــصـــالح اخلـــارجــــيـــة ألمالك الـــدولـــة

pواحلفظ العقاري

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 95 - 54  اHؤرخ
في 15 رمــضــان عــام 1415 اHــوافق 15 فـــبــرايــر ســنــة 1995

pاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذيّ رقم 08 - 05 اHؤرّخ
في 11 مـــحـــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19  يـــنـــايــــر ســـنـــة 2008
WـهنـيHتـضـمن القـــانون األسـاسي اخلــــاص بالـعمـال اHوا

pادة  38 منهHال سيما ا pوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ـقـتـضى اHــرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002  واHـتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّران ما يأتي  :ران ما يأتي  :

اHادة اHادة األولى : األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHادة 38 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 05 اHــؤرّخ في 11 مــحــرّم عــام 1429
اHـوافق 19  يـنـايــر سـنـة 2008 واHـذكـور أعالهp يــحـدد عـدد
اHـنــاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع الــوظـيـفي بـعـنـوان اHـصـالح
اخلــارجــيــة لـلــمــديــريــة الــعــامــة لألمالك الــوطــنــيــة بـوزارة

اHاليةp طبقا للجدول اآلتي :
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األســــالك والرتباألســــالك والرتب
WوظفHــلو اWوظفHث�ثّــلو اإلدارةــلو اإلدارة�ث�ثّــلو ا�

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

أ) سـلك اHـتصـرّفـW اإلداريـpW سلك
اHــــــــســــــــاعــــــــديـن اإلداريــــــــpW ســــــــلك
مـفـتـشي ومــراقـبي الـفـروعp سـلك
Wســـلك الـــوثـــائـــقـــيـــ pWـــهـــنـــدســـHا
Wوسلك التقني pأمناء احملفوظات

السامW في اإلعالم اآللي.

pWاإلداريــــــ Wب) ســــــلك احملــــــاســــــبــــــ
WـــعـــاونــHســـلك ا pســـلك الـــكـــتـــاب
واألعــــــــــــــوان اإلداريـــــــــــــــpW ســــــــــــــلـك
اHعاونـW واألعوان التـقنيW في
اإلعالم اآللـيp سـلك أعـوان الـرقن

وأعوان اHكتب.

ج) ســلـك الــعـــمــال اHـــهـــنــيـــpW ســلك
ســـــائـــــقـي الـــــســـــيـــــارات مـن جـــــمـــــيع

األصناف  واحلجاب.

سفيان بن لعالم 
آمينة علون 

حفيظة شارف 

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

مولود عميشي
خيرة خلفي
ياسW سليم

وهيبة شعبان 
آمال عناني 

حميد توم 

جمال بوكريش
علي تراك

مسعودة ذياب

حسW حمودي
سيد أحمد سعيدي 
إبراهيم حرشاوي 

حكيمة بوضياف
نادية براهيتي
فتيحة أمداح

حسW حمودي
سيد أحمد سعيدي 
إبراهيم حرشاوي 

جمال بوكريش
علي تراك

مسعودة ذياب

حسW حمودي
سيد أحمد سعيدي 
إبراهيم حرشاوي 

جمال بوكريش
علي تراك

مسعودة ذياب

عبد القادر فشيت 
جياللي جعالب 

محمد خرفي 

نسيم كوطابلي
موسى خلدون
مدني هاشمي

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 28 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1431 اHــــــوافق  اHــــــوافق 14
مــارس مــارس ســنـة ســنـة p2010 يــعــدp يــعــدّل الـقــرار اHــؤرل الـقــرار اHــؤرّخ في خ في 29 ذي ذي
احلـــجـــة عـــام احلـــجـــة عـــام 1429 اHــــوافق اHــــوافق27 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2008
واHتضـمن تعيـW أعضاء اللـجنة الـوطنية لـصفقاتواHتضـمن تعيـW أعضاء اللـجنة الـوطنية لـصفقات

األشغال.األشغال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 28 ربــــيـع األول عـــام 1431
اHوافق 14 مارس سنة p2010 يعدّل القرار اHؤرّخ في 29
ذي احلـــجـــة عـــام 1429 اHــــوافق 27  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2008
واHــتــضـمن تــعــيـW أعــضـاء الــلــجـنــة الـوطــنــيـة لــصـفــقـات

األشغالp كما يأتي :

- الــســيـد األمــW فــرعـونp عــضــو مـســتــخـلـفp �ـثل
وزير الشؤون اخلارجيةp خلفا للسيد يوسف عبو.

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

pزوجـــــة زروقي pوالـــــســـــيـــــدة شـــــريــــفـــــة بـن زهــــرة - 
عــضـوة أسـاسـيـةp �ــثـلـة وزيـر الـصــحـة والـسـكـان وإصالح
اHستشفياتp خلفا للسيدة نادية بوصبحp زوجة حطالي.

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

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 28 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1431 اHــــــوافق  اHــــــوافق 14
مــارس ســنـة مــارس ســنـة p2010 يــعــدp يــعــدّل الـقــرار اHــؤرل الـقــرار اHــؤرّخ في خ في 29 ذي ذي
احلـــجـــة عــام احلـــجـــة عــام 1429 اHــوافق  اHــوافق 27 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2008
واHتضـمن تعيـW أعضاء اللـجنة الـوطنية لـصفقاتواHتضـمن تعيـW أعضاء اللـجنة الـوطنية لـصفقات

اللوازم والدراسات واخلدمات.اللوازم والدراسات واخلدمات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 28 ربــــيـع األول عـــام 1431
اHوافق 14 مارس سنة p2010 يعدّل القرار اHؤرّخ في 29
ذي احلـــجـــة عـــام 1429 اHــــوافق 27  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2008
واHــتــضـمن تــعــيـW أعــضـاء الــلــجـنــة الـوطــنــيـة لــصـفــقـات

اللوازم والدراسات واخلدماتp كما يأتي :

- السيد عـياش عماريp عـضو أساسيp �ثل وزير
الــشـؤون اخلــارجــيـةp خــلـفــا لـلــسـيــد مـصــطـفـى شـريف بن

عايد.

pعـضـو أسـاسي pالـســيـد مـحـمــد الـكـمـال بـن خالف -
�ثل وزير الصناعـة وترقية االستثماراتp خلفا للسيد

حسW بولودان.

........ ( الباقي بدون تغيير ) ...............
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أســـست هــذه الـــشــهــادة لـــتــحل مـــحل مــســـتــخــرج من
اجلـدول اHصـفى واHنـصـوص علـيه في اHادة 68 من قـانون
اHـالـية لـسـنة 1997 اHـعدلـة واHتـمـمة بـاHادة 66 من قـانون

اHالية لسنة 2003.
pـصـالح الــتـابـعـة لـإلدارة اجلـبـائـيـةHـادة 2  : : حتـرّر اHـادة اHا
طــبــقــا ألحــكــام اHـادة 39 من األمــر رقم 09 - 01 اHـؤرّخ في
29 رجب عام 1430 اHوافق 22 يوليو سنة 2009 و اHذكور

أعالهp شـهـادة الـوضـعـيـة اجلـبـائـيـة حـسب الـنـمـوذج اHلـحق
بهذا القرار.

يــــجب أن تــــوضح هــــذه الـــشــــهــــادة بـــدقــــة الــــوضـــعــــيـــة
اجلـــبـــائـــيــة الـــتي يـــتـــواجـــد فــيـــهـــا الـــشــخـص الــذي طـــلـــبـــهــا
بـــخــصـــوص الـــضـــرائب واحلـــقـــوق والـــرســوم الـــتـي تــبـــقى

مستحقة الدفع للخزينة العمومية.
اHادة اHادة 3 : : يجب إيداع طلب شهادة الوضعية اجلبائية
عـلـى مـســتـوى مــفــتـشــيـة الــضــرائب اخملـتــصــة إقـلــيـمــيـا أو
pؤسسات أو أية مصلحة أخرى للوعاءHمديرية كبريـات ا
حسب احلالةp مقابل احلصول على وصل باالستالم. و�كن
إرســال الـطــلب في ظــرف مــغـلـق مـوصى عــلــيه مع إشــعـار

باالستالم.
يــجب أن يــحــتــوي هـذا الــطــلب اHــمــضى قــانــونـا من
طــرف الــشــخص الــذي طــلــبـــهــا عــلى اHــعــلــومــات اHــتــعــلــقــة
بـــالـــنـــشـــاط اHـــمـــارس من طـــرفه وكـــذا تـــعـــريـــفه اجلـــبـــائي

واHتمثلة في :
pالتسمية االجتماعية -

pاالسم واللقب -
pعنوان النشاط -

- رقـم الـــتـــعـــريف اجلـــبـــائـي أو رقم اHـــادة اخلـــاضـــعـــة
للضريبة.

اHـادة اHـادة 4 : : يـتــعـW عــلى اHـصــالح اHـذكــورة في اHـادة 3
أعـالهp تـسـلـيم شـهـادة الــوضـعـيـة اجلـبـائــيـة في أجل ثـمـاني

وأربعW (  48 ) ساعة التي تلي تاريخ إيداع الطلب.
يـسري هـذا األجل ابتـداء من تـاريخ إيداع الـطلب أو

استالمه عن طريق البريد.
اHـادة اHـادة 5 :  : يـعــتـبـر تـاريخ وقف نـشـاط الـشـخص الـذي
طـلب شهـادة الوضـعيـة اجلبـائيـة هو ذلك اHـقيـد في شطب
الـــســـجـل الـــتــجـــاري مـن طـــرف اHــركـــز الـــوطـــني لـــلـــســـجل

التجاري.
اHــادة اHــادة  6 :  : يــكــلّف اHـــديــر الــعــام لــلــضــرائـب بــتــنــفــيــذ

أحكام هذا القرار.
اHـادة اHـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 24  جــــمـــــادى األولى عــــام 1431

اHوافق 9 مايو سنة 2010.
كر¥ جوديكر¥ جودي

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 24  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اHــــوافق  اHــــوافق 9
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة p2010 يـــحـــدد �ـــوذج شـــهــادة الـــوضـــعـــيــةp يـــحـــدد �ـــوذج شـــهــادة الـــوضـــعـــيــة

اجلبائية وكذا كيفيات تطبيقها.اجلبائية وكذا كيفيات تطبيقها.
ـــــــــــــــــــــــــــ

pاليةHإن وزير ا
- �ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84 - 17 اHـــــؤرّخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 - 21 اHــــؤرّخ في24
مــحــرّم عـام 1411 اHـــوافق 15 غــشت ســنـة 1990 واHــتــعـلّق

pباحملاسبة العمومية
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 96 - 31  اHــــــؤرّخ في 19
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1417 اHـــــوافق 30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1996
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة p1997 ال سـيــمـا اHـادة 68

pمنه
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 02 - 11  اHــؤرّخ في 20
شـــــــوّال عــــــام 1423 اHــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة p2003 ال سـيــمـا اHـادة 66

pمنه
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 09 - 01  اHــــــؤرّخ في 29
رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة 2009 واHــتـضـمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة p2009 ال سـيــمـا اHـادة 39

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

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

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 327
اHؤرّخ في 25 شعـبان عام 1427 اHوافق 18 سبـتمبر سنة
2006 الــــذي يــــحــــدد تــــنـــظــــيـم اHـــصــــالـح اخلـــارجــــيــــة لإلدارة

pاجلبائية وصالحياتها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 364
اHــؤرّخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اHــوافق 28 نــوفــمــبــر
سـنة 2007  واHـتضـمن تنـظيم اإلدارة اHـركزية في وزارة

pاليةHا

يقـريقـرّر ما يـأتي :ر ما يـأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادة 39 من األمــر
رقم 09 - 01  اHـــــؤرّخ في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22
يــولـيــو ســنـة 2009 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لــسـنـة p2009 يـهـدف هــذا الـقـرار إلى حتــديـد �ـوذج شـهـادة

الوضعية اجلبائية وكذا كيفيات تطبيقها.
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Série D n° 1 bis

اHديرية العامة للضرائباHديرية العامة للضرائب

مصلحة الوعاءمصلحة الوعاء
....................................................

يوم : ................رقم .................

االسم و اللقب (أو التسمية االجتماعية ) :

النشاط :
االعنوان :

إطار مخصص Hصلحة إطار مخصص Hصلحة  الوعاء : الوعاء :

تعيW اHكلف بالضريبة :تعيW اHكلف بالضريبة :

تاريخ بداية النشاط :
االنظام اجلبائي :

الوضعية اجلبائية للسنوات األربع (4) األخيرة :

رقم  اHادة :
سنة :.....................
سنة :.....................
سنة :.....................
سنة :.....................

مسؤول مصلحة الوعاء ( م.ك.م. - م.ض. - اHفتشية أو غيرها)

هـام جداهـام جدا : : إن هـذه الـشـهادة ال تـعـفي اHـعـني بـاألمـر من اHتـابـعـاتp عـنـدما يـكـون مـديـنا جتـاه اخلـزيـنـة ( اHادة 39 من قـانون
اHالية التكميلي لسنة 2009 ).

مديرية :مديرية :
....................................................

شهادة الوضعية اجلبائيةشهادة الوضعية اجلبائية
( اHادة 39 من قانون اHالية التكميلي لسنة 2009 )

ATTESTATION DE SITUATION FISCALE
(Article 39 de la loi de finances complémentaire pour 2009)

NIF :

DIRECTION GENERALE
DES IMPOTS

Service d�assiette :

DIRECTION

DE ....................................................

....................................................

Du ..................N° : ...............................

IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE

Activité : ..................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................

Nom et prénom (ou raison sociale) : ...................................................................

CADRE RESERVE AU SERVICE D�ASSIETTE :

Date de début d�activité : ........................................................................................................................

Situation fiscale des quatre (4) dernières années :

Article d�imposition :

Année ................ : .......................................................................................................

Année ................ : .......................................................................................................

Année ................ : .......................................................................................................

Année ................ : .......................................................................................................

Le responsable du service d�assiette (DGE, CDI, inspection ou autres)

Trés important : La présente attestation ne peut en aucun cas dispenser l�intéressé des poursuites, lorsqu�il est endetté
envers leTrésor (art. 39 de la loi de finances complémentaire pour l�année 2009).

......................................................................................................................................................................................................

اHلحقاHلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

......................................................................................................................................................................................................

Régime d�imposition  : ...................................................................................................................................



- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

pادة 38 منهHال سيما ا pوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون رون ما يأتي :ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 05 اHــؤرخ في 11 مــحــرّم عــام 1429
اHـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008  واHـذكـور أعالهp يــحـدد عـدد
اHــنــاصب الــعـلــيــا لـلــعــمـال اHــهــنـيــW وســائـقي الــســيـارات
واحلــجــاب بــعــنــوان مــعــهـد رصــد مــيــاه األمــطــار لــلــتـكــوين

واألبحاثp كما هو مبW في اجلدول اآلتي :

وزارة النقلوزارة النقل
قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في 5 جـــمـــادى األولى عـــام جـــمـــادى األولى عـــام
1431  اHــــــوافق اHــــــوافق 20 أبــــــريـل ســــــنـــــة  أبــــــريـل ســــــنـــــة p2010 يـــــحــــــدp يـــــحــــــدّد عـــــددد عـــــدد

اHناصب العليـا للعمال اHهنيW وسائقي السياراتاHناصب العليـا للعمال اHهنيW وسائقي السيارات
واحلــــجــــاب بــــعــــنــــوان مــــعــــهــــد رصــــد مــــيــــاه األمــــطـــارواحلــــجــــاب بــــعــــنــــوان مــــعــــهــــد رصــــد مــــيــــاه األمــــطـــار

للتكوين واألبحاث.للتكوين واألبحاث.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا

pووزير النقل

- �ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 70 - 52  اHــــــــؤرخ في 17
جـــمـــادى األولى عـــام 1390 اHــوافق 20 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1970
واHــتــضــمن إنــشــاء مــعــهــد رصــد مــيــاه األمــطــار لـلــتــكــوين

pعدّلHا pواألبحاث

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007  الذي يـحدد كـيفيـات منـح الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

pالعمومية

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

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 165
اHــــؤرخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1410 اHــــوافق 29 غـــشت ســـنـــة
pتمّمHعدّل واHا p1989 الذي يحدد صالحيات وزير النقل

- 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

اHناصب العليااHناصب العليا

- رئيس حظيرة
- رئيس ورشة
- رئيس مخزن
- رئيس مطعم

- مسؤول اHصلحة الداخلية

العددالعدد

1

1

1

1

1

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1431
اHوافق 20 أبريل سنة 2010.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر¥ جوديكر¥ جودي

وزير النقلوزير النقل
عمار توعمار تو

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

10 رجب عام  رجب عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2439
23 يونيو سنة  يونيو سنة 2010 م م

ا@طبعة الرسميا@طبعة الرسميّة4  ة4  حي البسات4O بئر مراد رايس4 ص.ب حي البسات4O بئر مراد رايس4 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


