العدد ٠٥

الثﻼثاء  ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  143٩هـ

السنة اﳋامسة واﳋمسون

اﳌوافق  ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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اتفاقيات واتفاقات دولّية
مرسوم رئاسي رقم  ٤٥-١٨مؤرخ ﰲ  ٦جمادى اﻷوﱃ
عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٢٤يناير سنة  ،٢٠١٨يتضمن
ال ـ ـتصدي ـ ـق عﲆ م ـ ـذك ـ ـرة ال ـ ـتـ ـفـ ـاهـ ـم لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـاون بﲔ
حـ ـكـ ـومـ ـة اﳉمـ ـهـ ـوريـ ـة اﳉزائ ـري ـة ال ـّدي ـم ـق ـراط ـي ـة
ية ﰲ
الشعبية وحكومة جمهورية الصﲔ الّشعب ّ
مـ ـ ـجـ ـ ـاﱄ الـ ـ ـفـ ـ ـﻼحـ ـ ـة والصيـ ـ ـد ال ـ ـب ـ ـح ـ ـري ،اﳌو ّق ـ ـع ـ ـة
باﳉزائر بتاريخ  ٢٣أبريل سنة .٢٠١7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– اعتبارا ﻻهتمامهما اﳌشترك ﻹقامة وتعزيز تعاون
ث ـن ـائي ﰲ م ـج ـاﻻت الـفـﻼحـة والصنـاعـة الـغـذائـيـة والـتـنـمـيـة
الريفية والصيد البحري مع مراعاة اﻹمكانات اﳌوجودة ﰲ
كﻼ البلدين،
– وإذ ﲢذوهما الرغبة ﰲ توفير الظروف اﳌﻼئمة
لـ ـتـ ـرقـ ـيـ ـة ال ـت ـع ـاون اﻻق ـتصادي وال ـع ـل ـمي وال ـت ـق ـني ﰲ ه ـذه
اﳌجاﻻت واقتناعا بأنها ستحسن اﳌبادﻻت التجارية،
اتفقتا عﲆ ما يأتي :

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

اﳌادة اﻷوﱃ
الهدف

– بناء عﲆ تقرير وزير الشؤون اﳋارجية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادة  9-9١منه،
– وبـ ـعـ ـد اﻻطـ ـﻼع عﲆ مـ ـذك ـرة ال ـت ـف ـاه ـم ل ـل ـت ـع ـاون بﲔ
حـ ـكـ ـومـ ـة اﳉمـ ـهـ ـورّيـ ـة اﳉزائـ ـرّي ـة ال ـّدي ـم ـق ـراط ـّي ـة ال ّشع ـب ـّي ـة
وحـ ـك ـوم ـة ج ـم ـه ـوري ـة الصﲔ ال ّشـع ـب ـّي ـة ﰲ م ـج ـاﱄ ال ـف ـﻼح ـة
والصيد البحري ،اﳌوّقعة باﳉزائر بتاريخ  23أبريل سنة

ُيطور الطرفان ،ﲟوجب مذكرة التفاهم للتعاون هذه،
تعاونهما الثنائي ﰲ مجاﻻت الفﻼحة ،والصناعة الغذائية
والتنمية الريفية والصيد البحري عﲆ أساس اﳌساواة
واﳌنفعة اﳌتبادلة ،وذلك ﰲ إطار تشريعاتهما.

،2٠١7

اﳌادة ٢
السلطات اﳌختصة

يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يصّدق عﲆ مذكرة التفاهم للتعاون
بﲔ حـكـومـة اﳉمـهـورّيـة اﳉزائـرّيـة الـّديـمـقـراطـّيـة ال ّشعـبـّيـة
وحـ ـك ـوم ـة ج ـم ـه ـوري ـة الصﲔ ال ّشـع ـب ـّي ـة ﰲ م ـج ـاﱄ ال ـف ـﻼح ـة
والصيد البحري ،اﳌوّقعة باﳉزائر بتاريخ  23أبريل سنة
 ،2٠١7وتنشر ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية

ت ـت ـم ـث ـل السل ـط ـات اﳌخ ـتصة اﳌسؤول ـة ع ـن ت ـطـبـيـق
مذكرة التفاهم للتعاون هذه ﰲ وزارة الفﻼحة والتنمية
الريفية والصيد البحري بالنسبة للجمهورّية اﳉزائرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية ،ووزارة الفﻼحة بالنسبة ﳉمهورية
الصﲔ الّشعبّية.

الّديمقراطيّة الّشـعبّية.

اﳌادة ٣
مجاﻻت التعاون

اﳌادة  : ٢ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزئر ﰲ  ٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤39اﳌوافق 2٤

اع ـ ـت ـ ـب ـ ـارا ﻷول ـ ـويـ ـات كـ ـﻼ الـ ـبـ ـلـ ـديـ ـن واﳋبـ ـرة اﳌكـ ـتسبـ ـة،
سيشمل التعاون اﳌجاﻻت اﻵتية :
– تطوير الشعب الفﻼحية،

يناير سنة .2٠١8
عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذكرة تفاهم للتعاون بﲔ حكومة اﳉمهورية
ية وحكومة جمهورية
ية الّشعب ّ
اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
الصﲔ الشعبية ﰲ مجاﱄ الفﻼحة والصيد البحري.

ن ح ـ ـكـ ـومـ ـة اﳉمـ ـهـ ـورّيـ ـة اﳉزائـ ـرّيـ ـة الـ ـّديـ ـمـ ـقـ ـراطـ ـّيـ ـة
إ ّ

– إنتاج البذور والشتائل،
– اﳊماية الصحية البيطرية والنباتية،
– البستنة،
– حماية اﳌوارد الطبيعية واﳊفاظ عليها،
– تقنيات الري،
– البيوتكنولوجيا والتحسﲔ الوراثي،

الّشعـ ـبـ ـّيـ ـة ،وحـ ـكـ ـوم ـة ج ـم ـه ـوري ـة الصﲔ ال ّشـع ـب ـّي ـة ،اﳌشار

– ﲢسﲔ اﻷراضي الفﻼحية اﳌاﳊة،

إليهما فيما يأتي بـ ” الطرفﲔ ” :

– الصيد البحري وتربية اﳌائيات،

– ﰲ إطار العﻼقات الثنائية اﳌمتازة بﲔ البلدين،

– التنمية الريفية،
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– التقنيات الفﻼحية،
– اﻻستـ ـ ـث ـ ـم ـ ـار والشراك ـ ـة ﰲ م ـ ـج ـ ـال اﻹن ـ ـت ـ ـاج وت ـ ـث ـ ـمﲔ
اﳌنتجات الفﻼحية.
كل مجال آخر للتعاون له صلة بالهدف من مذكرة
التفاهم للتعاون هذه ،يتم ﲢديده من قبل الطرفﲔ ،باتفاق
مشترك.
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يمكن ﻷحد الطرفﲔ إخطار الطرف اﻵخر ،عبر القناة
الدبلوماسية بنيته ﰲ إنهاء العمل ﲟذكرة التفاهم للتعاون
هذه ،وذلك عن طريق إشعار كتابي مسبق ،عﲆ اﻷقل ،ستة
) (٦أشهر قبل انقضاء مدة سريانها.

اللجنة اﳌختلطة

ﻻ يؤثـ ـر إنـ ـهـ ـاء مـ ـذكـ ـرة الـ ـتـ ـفـ ـاهـ ـم ل ـل ـت ـع ـاون ه ـذه ،عﲆ
استـ ـكـ ـمـ ـال جـ ـمـ ـيـ ـع اﻷنشطـ ـة ﰲ ط ـور اﻹن ـج ـاز م ـا ل ـم ي ـق ـرر
الطرفان خﻼف ذلك.

يتم إنشاء ﳉنة قطاعية مختلطة جزائرية  -صينية
تتكون من ﳑثلﲔ يتم تعيينهم من قبل الطرفﲔ ،لتنفيذ
مذكرة التفاهم للتعاون هذه.

حرر باﳉزائر ﰲ  23أبريل سنة  ،2٠١7ﰲ نسختﲔ
أصلـ ـيـ ـتﲔ بـ ـالـ ـلـ ـغـ ـات الـ ـعـ ـربـ ـيـ ـة والصي ـن ـي ـة واﻹن ـج ـل ـي ـزي ـة،

اﳌادة ٤

تقوم اللجنة اﳌختلطة باعتماد اﳌشاريع اﳌقترحة
من قبل الطرفﲔ ومتابعة تنفيذها.
ﲡتمع اللجنة اﳌختلطة بالتناوب ﰲ كﻼ البلدين
كلما اقتضى اﻷمر ذلك ،ﰲ التاريخ واﳌكان اللذين يتم
ﲢديدهما ﰲ الوقت اﳌناسب.

وللنصوص الثﻼثة نفس اﳊجية القانونية.
ﰲ حالة اﻻختﻼف ﰲ تفسير أو تأويل أحكام مذكرة
التفاهم للتعاون هذه ،يرجح النص اﻹنجليزي.
عن حكومة
اﳉمهورية اﳉزائرية

عن حكومة جمهورية
الصﲔ الشعبية

الديمقراطية الشعبية

وزير الفﻼحة

اﳌادة ٥
التمويل

وزير الفﻼحة والتنمية
الريفية والصيد البحري

تستند كافة النفقات الناﲡة ﰲ إطار مذكرة التفاهم
لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـاون هـ ـذه ،عﲆ اﳌيـ ـزانـ ـيـ ـة اﳌتـ ـاحـ ـة ،وفـ ـقـ ـا ل ـل ـق ـوانﲔ
واﻷنظمة السارية ﰲ كﻼ البلدين.

عبد السﻼم شلغوم

اﳌادة ٦
تسوية اﳋﻼفات
يتم تسوية كل خﻼف ناﰋ عن تفسير أو تطبيق أو
تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ مـ ـذكـ ـرة الـ ـتـ ـفـ ـاه ـم ل ـل ـت ـع ـاون ه ـذه ودي ـا ،ع ـن ط ـري ـق
اﳌفاوضات عبر القناة الدبلوماسية.
اﳌادة 7
يز التنفيذ
الدخول ح ّ
تدخل مذكرة التفاهم للتعاون هذه حّيز التنفيذ ابتداء
من تلقي اﻹشعار اﻷخير الذي يبلغ ﲟوجبه أحد الطرفﲔ
الطرف اﻵخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية ،باستكمال
اﻹجراءات الدستورية الداخلية الﻼزمة لهذا الغرض ،وتظل
سارية اﳌفعول ﳌدة خمس ) (٥سنوات ،اعتبارا من تاريخ
دخولها حيز التنفيذ ،وﲡدد تلقائيا لفترات ﳑاثلة.
اﳌادة ٨
التعديﻼت
يـ ـتـ ـم ت ـع ـدي ـل م ـذك ـرة ال ـت ـف ـاه ـم ل ـل ـت ـع ـاون ه ـذه ب ـات ـف ـاق
مشترك لكﻼ الطرفﲔ ،عبر القناة الدبلوماسية.
تدخل هذه التعديﻼت حيز التنفيذ وفقا لﻺجراءات
اﳌقررة لدخول مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيز التنفيذ.

هان شانغفو

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم رئاسي رقم  ٤٦-١٨مؤرخ ﰲ  ٦جمادى اﻷوﱃ
عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٢٤يناير سنة  ،٢٠١٨يتضمن
الـ ـ ـتصديـ ـ ـق عﲆ مـ ـ ـذكـ ـ ـرة ال ـ ـت ـ ـف ـ ـاه ـ ـم بﲔ ح ـ ـك ـ ـوم ـ ـة
اﳉم ـه ـوري ـة اﳉزائ ـري ـة ال ـّدي ـم ـق ـراط ـي ـة ال ﹽشعـبـﹽيـة
وحكومة اﳉمهورية التونسية ﰲ ميداني حماية
اﳌستـ ـهـ ـلك ومـ ـراقـ ـبـ ـة نـ ـوع ـي ـة السل ـع واﳋدم ـات،
اﳌوّقعة بتونس بتاريخ  ٩مارس سنة .٢٠١7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الشؤون اﳋارجية،
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادة  9-9١منه،
– وبـ ـعـ ـد اﻻطـ ـﻼع عﲆ مـ ـذكـ ـرة الـ ـتـ ـفـ ـاهـ ـم بﲔ حـ ـكـ ـوم ـة
اﳉم ـه ـورّي ـة اﳉزائ ـرﹽي ـة ال ـّدي ـم ـق ـراط ـﹽي ـة الـ ّشـع ـب ـّي ـة وحـكـومـة
اﳉم ـ ـه ـ ـوري ـ ـة ال ـ ـت ـ ـونسﹽي ـ ـة ﰲ م ـ ـي ـ ـداني حـ ـمـ ـايـ ـة اﳌستـ ـهـ ـلك
ومراقبة نوعية السلع واﳋدمات ،اﳌوّقعة بتونس بتاريخ
 9مارس سنة ،2٠١7
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يصّدق عﲆ مذكرة التفاهم بﲔ حكومة
ال ـج ـم ـه ـورّي ـة اﳉزائـرّي ـة الـّديـمـقـراطـﹽيـة ال ّشعـبـ ّية وح ـك ـومـة
اﳉمهورية التونسﹽيـة ﰲ ميداني حماية اﳌستهلك ومراقبة
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 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

نوعية السلع واﳋدمات ،اﳌوّقعة بتونس بتاريخ  9مارس

– اﻻنسجام ﰲ تقنيات الرقابة وﰲ اقتطاع العينات
وطرق التحاليل اﳋاصة باﳌواد الغذائية واﳌواد الصناعية،

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– ت ـب ـادل اﳌع ـل ـوم ـات اﳌت ـع ـلـقـة بـالـوقـايـة مـن اﳋطـر
الغذائي وأسباب تقييد التجارة البينية،

سن ـ ـة  ،2٠١7وتـ ـنشر ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـﹽي ـة ل ـل ـج ـم ـه ـورّي ـة
اﳌادة  : ٢ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزئر ﰲ  ٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤39اﳌوافق 2٤
يناير سنة .2٠١8
عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذكرة تفاهم بﲔ حكومة اﳉمهورية
ية وحكومة
ية الّشعب ّ
اﳉزائرّية الّديمقراط ّ

اﳉمهورية التونسية ﰲ ميداني حماية اﳌستهلك
ومراقبة نوعية السلع واﳋدمات.
ن ح ـ ـكـ ـومـ ـة اﳉمـ ـهـ ـورّيـ ـة اﳉزائـ ـرﹽيـ ـة الـ ـّديـ ـمـ ـقـ ـراطـ ـﹽيـ ـة
إ ّ
الّشع ـبـﹽيـة ،وحـكـومـة اﳉمـهـوريـة الـتـونسﹽيـة ،اﳌشار إلـيـهـمـا
أدناه بـ ”الطرفﲔ” :
– إدراكا منهما بأهمية تطوير اﳌبادﻻت التجارية
التي تعزز التعاون بﲔ الدول العربية،
– ورغ ـب ـة م ـن ك ـل م ـن ـه ـم ـا ﰲ ت ـع ـزي ـز ع ـﻼقـات اﻷخـوة
ل ـت ـوط ـي ـد ال ـث ـق ـة اﳌت ـب ـادل ـة ع ـب ـر ت ـط ـوي ـر الـبـرامج اﳌوجـهـة
ﳋبراء البلدين،
اتفقتا عﲆ ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ
اﳌوضوع
ت ـ ـتضم ـ ـن م ـ ـذك ـ ـرة ال ـ ـت ـ ـف ـ ـاهـ ـم هـ ـذه شروط وضع إطـ ـار
للتعاون اﳌتبادل والدائم بﲔ الطرفﲔ ﰲ مجال حماية
اﳌستهلك ومراقبة نوعية السلع واﳋدمات ووضع اﻵليات
قصد حماية صحة وأمن اﳌستهلك وكذا مصاﳊه اﻻقتصادية
وترقية التجارة بﲔ البلدين.
اﳌادة ٢
ميادين التعاون
يقوم الطرفان بتعزيز التعاون اﳌشترك ﰲ اﳌجاﻻت
اﳌختلفة ،ومنها :
– ت ـرق ـي ـة ال ـفـهـم اﳌتـبـادل لـلـمـنـظـومـتﲔ الـتشريـعـيـة
وال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ـة اﳌت ـع ـل ـق ـتﲔ بـحـمـايـة اﳌستـهـلـكﲔ مـن أجـل
تفادي عوائق محتملة للتجارة،
– حماية اﳌستهلكﲔ من اﳌمارسات التجارية غير
النزيهة ومن السلع واﳋدمات التي تشكل خطرا،
– تبادل اﳋبرات والتجارب ﰲ ميدان مراقبة اﳌواد
الغذائية واﳌواد الصناعية واﳋدمات،

– تنظيم دورات تكوينية ﰲ اﳌجاﻻت ذات الصلة،
– اﳌشارك ـ ـ ـة ﰲ اﳌؤﲤرات واﳌل ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ـات واﻷيـ ـ ـام
الـ ـدراسيـ ـة سواء اﳌنـ ـظـ ـمـ ـة مـ ـن أح ـد ال ـط ـرفﲔ أو اﳌن ـظ ـم ـة
بصفة مشتركة بينهما،
– تدعيم التشاور واﻻتصال قصد اﳊد من العوائق ﰲ
م ـ ـي ـ ـدان م ـ ـراق ـ ـب ـ ـة اﳉودة وسﻼم ـ ـة اﳌن ـ ـت ـ ـوج ـ ـات الـ ـغـ ـذائـ ـيـ ـة
ومحاربة اﳌنتوجات اﳌقلدة أو ذات النوعية الرديئة،
– ت ـ ـب ـ ـادل اﳌع ـ ـلـ ـومـ ـات ﰲ مـ ـجـ ـال تـ ـقـ ـديـ ـر اﳌخـ ـاطـ ـر
واختبارات السلع اﻻستهﻼكية،
– ت ـب ـادل اﻹخ ـط ـارات ح ـول أي ـة شح ـن ـات م ـت ـجـهـة إﱃ
إحدى أسواق الدولتﲔ بشأن سلع استهﻼكية ذات مخاطر
عﲆ الصحة وسﻼمة اﳌستهلك،
– القيام باﳌراقبة قبل توريد اﳌنتوجات موضوع
الـ ـتـ ـبـ ـادل ،واﻻتـ ـفـ ـاق عﲆ اﻻعـ ـتـراف اﳌتـبـادل بشهـادات اﳌطابقة
والشهادات الصحية اﳌسّلمة من قبل السلطات اﳌختصة،
ﰲ ضوء القوانﲔ واللوائح اﳌعمول بها لدى الطرفﲔ،
– الـ ـتشاور حـ ـول اﳌسائـ ـل ذات اﳌصل ـح ـة اﳌشت ـرك ـة
ا ﳋ ا ض ع ـ ـة ل ـ ـل ـ ـد ر ا س ة ﰲ إ ط ـ ـا ر أ ش غ ـ ـا ل ا ﳌ د ّو ن ـة ا ل ـغ ـذ ا ئ ـي ـة
) (codex alimantariusأو أي هيئة أخرى متعلقة بالتقييس،
– تبادل اﳌعلومات من الوثائق والدراسات والبحوث
واﳋبرات وأسعار اﳌواد اﻻستهﻼكية والسلع اﳌسحوبة
من اﻷسواق العاﳌية ،باعتماد التقنيات اﳊديثة،
– الـ ـت ـع ـاون ﰲ إن ـج ـاز دراسات م ـت ـخصصة وب ـح ـوث
ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية اﳌستهلك ومراقبة
السلع واﳋدمات.
اﳌادة ٣
التنفيذ
يشكـ ـل الـ ـطـ ـرفـ ـان ﳉن ـة ف ـن ـي ـة مشت ـرك ـة ﲡت ـم ـع م ـرة
واحدة ﰲ السنة أو أكثر ،إذا دعت الضرورة ،وذلك لوضع
اﳋط ـط اﻻست ـرات ـي ـج ـي ـة والـبـرامج الـتـنـفـيـذيـة لـتـفـعـيـل هـذه
اﳌذكرة ،ومتابعة وتذليل أية صعوبات من شأنها إعاقة
تنفيذها.
اﳌادة ٤
سّرية اﳌعلومات
ﰲ إطار تطبيق مذكرة التفاهم هذه ،يلتزم كل طرف
باحترام إجبارية السّرية بتجنب اﻹفشاء للغير كل معلومة،
مهما كانت طبيعتها ،ﻻ سيما ما يتعلق بشروط التأطير
والتنظيم اﳌرتبطة ﲟيادين التعاون اﳌذكورة ﰲ اﳌادة 2
أعﻼه.

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م
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اﳌادة ٥
تسوية اﳋﻼفات
تتم تسوية أي خﻼف بﲔ الطرفﲔ حول تفسير أو
ت ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـق ه ـ ـ ـذه اﳌذك ـ ـ ـرة ،ودي ـ ـ ـا ع ـ ـ ـن طـ ـ ـريـ ـ ـق اﳌشاورات
واﳌناقشات اﳌشتركة عبر القناة الدبلوماسية.
اﳌادة ٦
الدخول حيز التنفيذ ومدة الصﻼحية
ت ـدخ ـل م ـذك ـرة ال ـت ـف ـاه ـم ه ـذه ح ـيـز الـتـنـفـيـذ ابـتـداء مـن
تاريخ تلقي اﻹشعار اﻷخير الذي يبلغ ﲟوجبه أحد الطرفﲔ
الطرف اﻵخر ،كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية ،باستكماله
لﻺج ـراءات ال ـداخ ـل ـي ـة ال ـﻼزم ـة ،وت ـظ ـل ساريـة اﳌفـعـول ﳌدة
ثﻼث ) (3سنوات ،ﲡدد تلقائيا.
اﳌادة 7
التعديﻼت
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مرسوم رئاسي رقم  ٤7-١٨مؤرخ ﰲ  ٦جمادى اﻷوﱃ
عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٢٤يناير سنة  ،٢٠١٨يتضمن
الـ ـ ـتصديـ ـ ـق عﲆ مـ ـ ـذكـ ـ ـرة ال ـ ـت ـ ـف ـ ـاه ـ ـم بﲔ ح ـ ـك ـ ـوم ـ ـة
اﳉم ـه ـوري ـة اﳉزائ ـري ـة ال ـّدي ـم ـق ـراط ـي ـة ال ﹽشعـبـﹽيـة
وح ـك ـوم ـة ج ـم ـه ـوري ـة ال ـن ـي ـج ـر ح ـول ال ـت ـع ـاون ﰲ
م ـج ـال ال ـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات اﻹعـﻼم واﻻتصال،
اﳌوّقعة بنيامي بتاريخ  ١٦مارس سنة .٢٠١7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ رئيس اﳉمهورية،
– بناء عﲆ تقرير وزير الشؤون اﳋارجية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادة  9-9١منه،
– وبـ ـعـ ـد اﻻطـ ـﻼع عﲆ مـ ـذكـ ـرة الـ ـتـ ـف ـاه ـم بﲔ ح ـك ـوم ـة
اﳉم ـه ـوري ـة اﳉزائ ـري ـة ال ـّدي ـم ـق ـراط ـي ـة ال ﹽشعـبـﹽيـة وحـكـومـة
ج ـ ـم ـ ـه ـ ـوري ـ ـة ال ـ ـن ـ ـيـ ـجـ ـر حـ ـول الـ ـتـ ـعـ ـاون ﰲ مـ ـجـ ـال الـ ـبـ ـريـ ـد
وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ،اﳌوّقعة بنيامي بتاريخ ١٦
مارس سنة ،2٠١7
يرسم ما يأتي :

ي ـج ـوز ت ـع ـدي ـل أح ـك ـام م ـذك ـرة الـتـفـاهـم هـذه ،بـنـاء عﲆ
ات ـف ـاق مشت ـرك بﲔ ال ـط ـرفﲔ ،وت ـب ـّل ـغ ك ـت ـاب ـي ـا ع ـب ـر ال ـقـنـاة
ال ـدب ـل ـومـاسيـة ،وتـدخـل هـذه الـتـعـديـﻼت حـيـز الـتـنـفـيـذ وفـقـا
لنفس اﻹجراءات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٦أعﻼه.
اﳌادة ٨
اﻹنهاء
يمكن لكل طرف أن يخطر الطرف اﻵخر كتابيا ،عبر
القناة الدبلوماسية ،بنيته ﰲ إنهاء العمل ﲟذكرة التفاهم
هذه ،بإشعار مسبق ،عﲆ اﻷقل ،ستة ) (٦أشهر قبل انقضاء
مدة صﻼحيتها.

اﳌادة اﻷوﱃ  :يصدق عﲆ مذكرة التفاهم بﲔ حكومة
اﳉم ـه ـوري ـة اﳉزائ ـري ـة ال ـّدي ـم ـق ـراط ـي ـة ال ﹽشع ـب ـﹽي ـة وح ـك ـومـة
ج ـ ـم ـ ـه ـ ـوري ـ ـة ال ـ ـن ـ ـي ـ ـج ـ ـر ح ـ ـول ال ـ ـت ـ ـعـ ـاون ﰲ مـ ـجـ ـال الـ ـبـ ـريـ ـد
وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال اﳌوقعة بنيامي بتاريخ
رسمﹽية
 ١٦م ـ ـ ـارس سن ـ ـ ـة  ،2٠١7وتـ ـ ـ ـ ـنشر ﰲ اﳉري ـ ـ ـ ـدة ال ـ ـ ـ ـ ّ
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
اﳌادة  : ٢ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزئر ﰲ  ٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤39اﳌوافق 2٤
يناير سنة .2٠١8
عبد العزيز بوتفليقة

وﻻ يجب أن يؤثر إنهاء العمل ﲟذكرة التفاهم هذه
عﲆ اﳌشاريع والبرامج اﳉارية ،إﻻ إذا اتفق الطرفان عﲆ
غير ذلك.
حرر بتونس يوم  ١٠جمادى الثانية عام  ١٤38اﳌوافق
 9مارس سنة  ،2٠١7ﰲ نسختﲔ أصليتﲔ باللغة العربية
ولكليهما نفس اﳊجية القانونية.
عن حكومة
اﳉمهورية اﳉزائرية
الديمقراطية الشعبية
عبد اﳌجيد تبون

عن حكومة
اﳉمهورية التونسية
زياد العذاري

وزير السكن
والعمران واﳌدينة
ووزير التجارة بالنيابة

وزير الصناعة والتجارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذكرة تفاهم بﲔ حكومة اﳉمهورية اﳉزائرية
الّديمقراطية الﹽشعبيﹽة وحكومة
جمهورية النيجر حول التعاون ﰲ مجال
البريد وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال
ن حـ ـكـ ـومـ ـة اﳉمـ ـهـ ـورﹽيـ ـة اﳉزائـ ـرﹽيـ ـة الـ ـدـيـ ـمـ ـقـ ـراطـ ـﹽي ـة
إ ّ
الﹽشعـ ـبـ ـﹽيـ ـة ﳑثـ ـلـ ـة بـ ـوزارة الـ ـب ـري ـد وت ـك ـن ـول ـوج ـي ـات اﻹع ـﻼم
واﻻتصال ،وحكومة جمهورية النيجر ،ﳑثلة بوزارة البريد
واﻻتصاﻻت واﻻقتصاد الرقمي ،اﳌشار إليهما فيما أدناه
ﰲ الفرد بـ ” الطرف” وﰲ اﳉمع ،بـ “ الطرفﲔ”،
– اع ـت ـب ـارا م ـن ـه ـم ـا ل ـل ـع ـﻼق ـات ال ـتـاريـخـيـة والصداقـة
وحسن اﳉوار بﲔ البلدين ،واﳌدرجة ﰲ إطار توجيهات
حكومتي البلدين،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ
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– ورغبة منهما ﰲ تعزيز العﻼقات الوثيقة القائمة
بﲔ ب ـ ـ ـل ـ ـ ـدي ـ ـ ـه ـ ـ ـم ـ ـ ـا ،ووعـ ـ ـيـ ـ ـا مـ ـ ـنـ ـ ـهـ ـ ـمـ ـ ـا بـ ـ ـالـ ـ ـتـ ـ ـوسع السريـ ـ ـع
لتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ومساهمتها اﻹيجابية ﰲ
الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـيـ ـة اﻻجـ ـتـ ـم ـاع ـي ـة واﻻق ـتصادي ـة وال ـت ـع ـاون ال ـث ـن ـائي
والدوﱄ،
– واعترافا منهما بالدور الهام لتكنولوجيات اﻹعﻼم
واﻻتصال ﰲ ﲢسﲔ الـ ـ ـقـ ـ ـدرة الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـافسيـ ـ ـة ل ـ ـلشرك ـ ـات ﰲ
اﻻبتكار وﰲ حماية البيئة،
– وحرصا منهما عﲆ ضمان حماية حقوق اﳌلكية
الفكرية بطريقة ﲢافظ عﲆ قيمة اﻻبتكارات الناﲡة عن
التعاون اﳌتبادل،
– واعترافا منهما كذلك بإمكانية توسيع اﳌبادﻻت
ال ـت ـج ـاري ـة بﲔ ال ـب ـل ـدي ـن ﰲ م ـج ـال صن ـاع ـة ت ـك ـن ـولـوجـيـات
اﻹع ـ ـﻼم واﻻتصال واﳊاج ـ ـة ﻻست ـ ـغـ ـﻼل الـ ـطـ ـاقـ ـات والـ ـفـ ـرص
اﳌتاحة ﰲ هذا القطاع،

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

ب .مؤﲤرات ومـ ـلـ ـتـ ـقـ ـيـ ـات مـ ـوجـ ـهـ ـة لـ ـتـ ـحـ ـديـ ـد بـ ـرامج
التعاون اﳌشتركة،
ج  .تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة للتعاون،
د .تـ ـبـ ـادل اﳌعـ ـل ـوم ـات بشأن ال ـنشاط ـات والسي ـاسات
واﳌم ـارسات وال ـق ـوانﲔ وال ـت ـن ـظـيـمـات اﳌتـعـلـقـة بـقـطـاعي
البريد وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال،
هـ  .اتفاقات شراكة خاصة.
اﳌادة  : ٣يشج ـع ال ـط ـرف ـان ال ـت ـع ـاون بﲔ الـهـيئـات
واﳌؤسسات واﳌت ـ ـ ـع ـ ـ ـام ـ ـ ـلﲔ ل ـ ـ ـتسه ـ ـ ـي ـ ـ ـل اح ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـال إب ـ ـ ـرام
بروتوكوﻻت أو عقود خاصة ،وفقا للقوانﲔ والتنظيمات
السارية ﰲ كل من البلدين.
اﳌادة  : ٤يتمحور التعاون بﲔ الطرفﲔ عﲆ وجه
اﳋصوص ،حول اﳌجاﻻت اﻵتية :
أ .اﻻتصاﻻت :
يلتزم الطرفان ﲟا يأتي :

– ورغبة منهما ﰲ دفع نمو اﻻستثمارات وتشجيع
إحداث شراكات ) (JOINT- VENTUREوﲢفيز اﳌبادرات
اﳌشت ـرك ـة ورف ـع ت ـط ـوي ـر ال ـت ـك ـن ـول ـوجـيـات والصفـقـات ﰲ
قطاع تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال،
– ورغـ ـبـ ـة مـ ـنـ ـه ـم ـا ك ـذلك ﰲ ت ـن ـف ـي ـذ ب ـرن ـامج ت ـع ـاون
مؤسساتي وتـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـولـ ـ ـوجي وصنـ ـ ـاعي ﰲ قـ ـ ـطـ ـ ـاع ال ـ ـب ـ ـري ـ ـد
وتـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـول ـ ـوج ـ ـي ـ ـات اﻹع ـ ـﻼم واﻻتصال ي ـ ـه ـ ـدف إﱃ تشج ـ ـي ـ ـع
شراكات اﻷعمال بﲔ البلدين،
– وإشادة منهما بنوعية اﳊوار الذي شرع فيه من
أجل تطوير التعاون الثنائي ﰲ مجال البريد وتكنولوجيات
اﻹعﻼم واﻻتصال،
اتفقتا عﲆ اﻷحكام اﻵتية :
اﻹطار العام
اﳌادة اﻷوﱃ  :ﲢدد م ـذك ـرة ال ـت ـف ـاه ـم ه ـذه اﳌبـادئ
وشروط الـ ـتـ ـعـ ـاون اﻻقـ ـتصادي والـ ـتـ ـقـ ـني بﲔ الـ ـط ـرفﲔ ﰲ
اﳌج ـ ـاﻻت اﳌت ـ ـع ـ ـل ـ ـق ـ ـة ب ـ ـال ـ ـبـ ـريـ ـد وتـ ـكـ ـنـ ـولـ ـوجـ ـيـ ـات اﻹعـ ـﻼم
واﻻتصال ،ذات اﻻهتمام اﳌشترك.
ي ـت ـف ـق ال ـط ـرف ـان عﲆ ﲢدي ـد ،ﲟوجب ات ـف ـاق م ـت ـبـادل،
اﳌيادين اﳌختلفة اﳌرغوب إقامة هذا التعاون فيها أخذا
بـ ـعﲔ اﻻعـ ـت ـب ـار اﻷول ـوي ـات ال ـوط ـن ـي ـة اﶈددة م ـن ق ـب ـل ك ـل
طرف ﰲ ميادين تطوير قطاعي البريد وتكنولوجيات
اﻹعﻼم واﻻتصال.

– دعم إجراءاتهما لدى اﳌؤسسات اﳉهوية والدولية
ب ـغ ـرض ت ـن ـف ـي ـذ مشاريـع الـتـعـاون ﰲ مـجـال تـكـنـولـوجـيـات
اﻹعﻼم واﻻتصال،
– انـ ـتـ ـهـ ـاج إجـ ـراء مشتـ ـرك عـ ـبـ ـر اﳌشاريـ ـع الـ ـكـ ـب ـرى
ال ـه ـي ـك ـل ـي ـة م ـن أج ـل السم ـاح ل ـل ـب ـل ـدي ـن ب ـال ـدخـول ﰲ مصف
مجتمع اﳌعلومات،
– تثمﲔ استغﻼل تقنيات اﻻتصاﻻت الفضائية،
– ت ـ ـرق ـ ـي ـ ـة اﻻستـ ـثـ ـمـ ـار ﰲ مـ ـجـ ـال اﻻتصاﻻت ﰲ كـ ـﻼ
البلدين،
– ترقية صناعة التجهيزات اﳌطرفية والتطبيقات
اﳌتعلقة بها ﰲ البلدين،
– تطوير ثقافة رقمية وتقليص العجز ﰲ النفاذ إﱃ
تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ،ﻻ سيما عبر :
• تشجيع وتسهيل اﻻستفادة من الصفقات ،ﰲ كﻼ
البلدين للمتعاملﲔ اﳌتخصصﲔ ﰲ اﻻتصاﻻت اﳌوجهة
لـ ـلـ ـخـ ـواص واﳌؤسسات ،طـ ـبـ ـقـ ـا لـ ـلـ ـقـ ـوانﲔ والـ ـت ـن ـظ ـي ـم ـات
اﳌعمول بها ﰲ كل من البلدين،
• اﳊث عﲆ دمقرطة النفاذ إﱃ خدمات الهاتف
واﻹنترنت ذات التدفق العاﱄ وجد العاﱄ عن طريق ترقية
اﻻستثمارات ﰲ هذا اﳉانب،
• الشروع ﰲ شراكـ ـ ـة تـ ـ ـنسيـ ـ ـق اﻹطـ ـ ـار ال ـ ـق ـ ـان ـ ـوني
واﳌؤسساتي بﲔ الهيئات اﳌكلفة بضبط القطاع،
• تشجيع إقامة شراكة بﲔ اﳌتعاملﲔ،

اﳌادة  : ٢تبرمج أنشطة التعاون اﳌضطلع بها طبقا

• الشروع ﰲ إقامة شراكة بﲔ معاهد التكوين
اﳌتخصصة.

أ .زيارات وتبادل اﳋبرات حول اﳌسائل العامة أو

– احترام حسن اﳉوار واﻻلتزامات الدولية واﻹقليمية
من أجل تفادي التداخل ﰲ الترددات ،والتنسيق من أجل
ترشيد استعمال طيف الذبذبات.

ﳌذكرة التفاهم هذه ،وفقا ﳌا يأتي :

اﳋاصة،

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ

ب .النشاط البريدي :
يشرع ال ـ ـط ـ ـرف ـ ـان ﰲ ت ـ ـوسي ـ ـع ت ـ ـعـ ـاونـ ـهـ ـمـ ـا لـ ـتـ ـنـ ـويـ ـع
وعصرنة البريد واﳋدمات اﳌالية البريدية ،ﻻ سيما عبر :
– تطوير وعصرنة البريد واﳋدمات اﳌالية البريدية،
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هـ  .اقتراح كل التدابير اﳌلموسة اﳌوجهة لضمان
تطوير التعاون الثنائي ﰲ مجاﱄ البريد وتكنولوجيات
اﻹعﻼم واﻻتصال ،عﲆ الطرفﲔ ،إذا اقتضى اﻷمر.
اﳌادة  : 7يتم ضمان اتصال دائم بﲔ الطرفﲔ ،ما بﲔ

– الدعم اﳌتبادل لدى الهيئات اﳉهوية والدولية،

دورات ﳉنة العمل اﳌشتركة ،عبر القناة الدبلوماسية ،من

– وضع اﻹطار التنظيمي لوسائل الدفع اﻹلكتروني،

أجل تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.

– البحث عن فرص وإمكانيات تبادل اﳊلول التقنية

اﳌادة  : ٨يحتفظ كل من الطرفﲔ ،ﰲ إطار مذكرة

بﲔ مـ ـتـ ـعـ ـامﲇ الـ ـبـ ـلـ ـديـ ـن والـ ـتي مـ ـن شأن ـه ـا أن تشج ـع عﲆ

ال ـت ـف ـاه ـم ه ـذه ،ب ـج ـم ـي ـع حـقـوق اﳌلـكـيـة الـفـكـريـة اﳌكـتسبـة

تسريع عملية عصرنة وسائل الدفع.

سابقا أو الناﲡة عن البحوث اﳌستقلة.

ج  .التكوين والبحث :
ي ـ ـت ـ ـرج ـ ـم ال ـ ـط ـ ـرف ـ ـان ج ـ ـه ـ ـوده ـ ـم ـ ـا ﰲ مـ ـجـ ـاﱄ الـ ـبـ ـريـ ـد
وتـ ـك ـن ـول ـوج ـي ـات اﻹع ـﻼم واﻻتصال ،وﻻ سي ـم ـا م ـن ـه ـا ف ـي ـم ـا
يتعلق ﲟا يأتي :

يلتزم الطرفان باحترام قواعد السرية وإعﻼم بعضهما
البعض ،ﰲ أقرب اﻵجال ،بجميع النتائج اﳌتحصل عليها
ﰲ إطار مشاريع البحث اﳌشتركة.
يحّدد كل مشروع ينّفذ ﰲ إطار تطبيق هذه اﳌذكرة،

– التكوين وتطوير اﳌوارد البشرية،

طبقا للتشريعات الوطنية السارية اﳌفعول ﰲ كل دولة

– البحث والتطوير واﻻبتكار ﰲ مجال تكنولوجيات

وال ـت ـزام ـات ـه ـا ال ـدولـيـة ،كـيـفـيـات تـوزيـع مـلـكـيـة أيـة نـتـيـجـة

اﻹعﻼم واﻻتصال،

متحصل عليها ﰲ إطار مشاريع البحث اﳌشتركة.

– تشجيع تبادل اﳋبراء والباحثﲔ واﳌكونﲔ ﰲ

أحكام مالية

مجال تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال،
– التنظيم اﳌشترك ﳌلتقيات ومؤﲤرات إقليمية
ودولـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة حـ ـ ـ ـول اﳌسائـ ـ ـ ـل اﳌتـ ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـق ـ ـ ـة ﲟج ـ ـ ـاﱄ ال ـ ـ ـب ـ ـ ـري ـ ـ ـد

اﳌادة  : ٩يتكفل الطرفان بتمويل التعاون أخذا بعﲔ
اﻻعتبار اﻹمكانيات اﳌالية اﳌتاحة لكل بلد.

وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال.
التطبيق
اﳌادة  : ٥تنّفذ أحكام مذكرة التفاهم هذه عبر برامج
للتعاون.
تـ ـوضع ب ـرامج ال ـت ـع ـاون ه ـذه دوري ـا ب ـات ـف ـاق مشت ـرك.
وﲢدد هذه البرامج مجاﻻت التعاون واﻷهداف واﳌشاريع
وت ـ ـعﲔ ال ـ ـه ـ ـيئ ـ ـات اﳌن ـ ـ ّف ـ ـذة وتضب ـ ـط ك ـ ـي ـ ـفـ ـيـ ـات اﻻخـ ـتـ ـيـ ـار
والتمويل.
اﳌادة  : ٦يتم إنشاء ﳉنة مشتركة للتعاون القطاعي
تتكون من ﳑثلﲔ عن الطرفﲔ.

يـ ـمـ ـكـ ـن كـ ـﻼ الـ ـطـ ـرفﲔ الـ ـلـ ـجـ ـوء إﱃ مـ ـنـ ـظ ـم ـات ﲤوي ـل
للتغطية اﳉزئية أو الكلية للمشاريع اﳌشتركة الكبرى،
والسعي ،قدر اﻹمكان ،إﱃ إدراجها ضمن البرامج الدولية
التي يمكنها اﻻستفادة من التمويﻼت اﳌخصصة لبرامج
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـاون م ـ ـث ـ ـل ب ـ ـرامج اﻻﲢاد ال ـ ـدوﱄ ل ـ ـﻼتصاﻻت واﻻﲢاد
الـ ـبـ ـريـ ـدي ال ـع ـاﳌي واﻻﲢاد اﻷوروبي وال ـي ـونسك ـو وال ـب ـنك
العاﳌي والبنك اﻹفريقي للتنمية ،وغيرها من اﳌؤسسات
الوطنية أو الدولية.
يتم تسوية اﳌسائل اﳌالية ذات الصلة ﲟوجب اتفاق
مشترك عبر القناة الدبلوماسية.
تسوية اﳋﻼفات

ﲡتمع هذه اللجنة مرة واحدة ﰲ السنة ،عﲆ اﻷقل
بـ ـال ـت ـن ـاوب بﲔ اﳉزائ ـر وال ـن ـي ـج ـر .وﲢدد صﻼح ـي ـات ه ـذه
اللجنة كما يأتي :

اﳌادة  : ١٠تتم تسوية أي خﻼف يتعلق بتفسير أو
تطبيق مذكرة التفاهم هذه وديا عبر القناة الدبلوماسية.

أ .دراسة برامج التعاون ووضعها واﳌصادقة عليها،
ب .متابعة تنفيذ هذه البرامج،

الدخول حيز التنفيذ وإنهاء العمل والتعديل

ج  .استعراض نتائج أنشطة التعاون التي شرعت

اﳌادة  : ١١تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ

فيها هيئات ومؤسسات الطرفﲔ،

ابتداء من تاريخ استﻼم آخر إشعار ،يخطر من خﻼله أحد

د .ضمان اﻻتصال مع الهيئات  /الهياكل اﳌعنية لكل

الطرفﲔ الطرف اﻵخر ،كتابيا عبر القناة الدبلوماسية،

بـ ـلـ ـد ،قصد تسهـ ـيـ ـل تـ ـنـ ـفـ ـي ـذ اﳌشاري ـع ال ـتي أنشئت ط ـب ـق ـا

ب ـاست ـك ـم ـال اﻹج ـراءات ال ـق ـان ـون ـي ـة الـداخـلـيـة اﳌطـلـوبـة لـهـذا

ﳌذكرة التفاهم للتعاون الثنائي هذه،

الغرض.
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وتبرم لفترة خمس ) (٥سنوات ،وﲡدد ضمنيا لنفس
ال ـ ـف ـ ـت ـ ـرة م ـ ـا ل ـ ـم ي ـ ـبـ ـد أحـ ـد الـ ـطـ ـرفﲔ كـ ـتـ ـابـ ـيـ ـا عـ ـبـ ـر الـ ـقـ ـنـ ـاة
الدبلوماسية ،بإشعار مسبق مدته ستة ) (٦أشهر نيته ﰲ
إنهاء العمل بها.
ﻻ يؤثر إنهاء العمل ﲟذكرة التفاهم هذه “بفعل
يجب أ ّ
ﰎ
ي
ت
ل
ا
و
٤
ة
د
ا
ﳌ
ا
ﰲ
ة
د
د
ﶈ
ا
ن
و
ا
ع
ت
ل
ا
ت
ا
ط
ا
ش
الواقع” عﲆ ن
ّ
الشروع ﰲ تنفيذها ،وذلك إﱃ غاية التنفيذ النهائي لبرامج
النشاطات أو اﳌشاريع اﳉارية.
اﳌادة  : ١٢يمكن ،بطلب من طرف أو آخر ،تعديل أو
إﲤام أحكام مذكرة التفاهم هذه باتفاق مشترك عبر القناة
الدبلوماسية.
يكون سريان هذا التعديل وفقا لﻺجراءات اﳌنصوص
عليها ﰲ الفقرة  ١من اﳌادة  ١١أعﻼه.

وإث ـ ـبـ ـاتـ ـا لـ ـذلك ،قـ ـام اﳌو ّقـ ـعـ ـان أدنـ ـاه اﳌرخص لـ ـهـ ـمـ ـا
قانونا من طرف حكومتيهما ،عﲆ التواﱄ ،بالتوقيع عﲆ
مذكرة التفاهم هذه.
حـ ـرر ﰲ نـ ـي ـامي ب ـت ـاري ـخ  ١٦م ـ ـارس سنـ ـة  ،2٠١7ﰲ
نسخ ـتﲔ أصل ـي ـتﲔ ب ـال ـل ـغ ـتﲔ ال ـعـربـيـة والـفـرنسيـة ،ولـكـﻼ
النصﲔ نفس اﳊجية القانونية.
عن حكومة
اﳉمهورية اﳉزائرية
الديمقراطية الشعبية

عن حكومة
جمهورية النيجر
ساني مايغوشي

هدى إيمان فرعون
وزيرة البريد
وتكنولوجيات اﻹعﻼم
واﻻتصال

وزير البريد واﻻتصاﻻت
واﻻقتصاد الرقمي

قوانﲔ
قانون رقم  ٠١-١٨مؤرخ ﰲ  ١٢جمادى اﻷوﱃ عام ١٤٣٩
اﳌوافق  ٣٠يـناير سنة  ،٢٠١٨يـتـمم القانون رقم
 ٠٤-٠٥اﳌؤرخ ﰲ  ٢7ذي اﳊ ـج ـ ـة ع ـ ـ ـام  ١٤٢٥اﳌوافق
 ٦فـبـرايـر سنـة  ٢٠٠٥واﳌتضـمـن قـانـون تـنـظيـم
السجـون وإعـادة اﻹدمـاج اﻻجـتمـاعي للمحبوسﲔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– ب ـ ـن ـ ـ ـاء عﲆ ال ـ ـ ـدست ـ ـ ـور ،ﻻ سي ـ ـ ـم ـ ـ ـا اﳌواد  ١3٦و١37
)الفقرة  (2و ١38و 7-١٤٠و) ١٤3الفقرة  (2و ١٤٤منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٥-٦٦اﳌؤرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١38٦اﳌوافـ ـ ـق  8يـ ـونـ ـيـ ـو سن ـة  ١9٦٦واﳌتضم ـن ق ـانـون
اﻹجراءات اﳉزائية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٦-٦٦اﳌؤرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١38٦اﳌوافـ ـ ـق  8يـ ـونـ ـيـ ـو سن ـة  ١9٦٦واﳌتضم ـن ق ـانـون
العقوبات ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟ ـ ـق ـ ـتـ ـضى القانـ ـ ـون رق ـ ـ ـم  ٠٤-٠٥اﳌ ـ ـ ـؤرخ ﰲ 27
ذي اﳊجـ ـ ـ ـ ـ ـة ع ـ ـ ـ ـ ـام  ١٤2٥اﳌوافـ ـ ـ ـق  ٦ف ـ ـب ـ ـرايـ ـر سنـ ـة 2٠٠٥
واﳌتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اﻹدماج اﻻجتماعي
للمحبوسﲔ،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠3-١٥اﳌؤرخ ﰲ  ١١ربيع
الثاني عام  ١٤3٦اﳌوافق أول فبراير سنة  2٠١٥واﳌتعلق
بعصرنة العدالة،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،

يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهـ ـ ـدف ه ـ ـ ـذا القان ـ ـ ـون إﱃ تتمي ـ ـ ـم
أحكـ ـ ـام القانـ ـ ـ ـون رق ـ ـ ـ ـم  ٠٤-٠٥اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  27ذي اﳊج ـ ـ ـة
عـ ـ ـام  ١٤2٥اﳌواف ـ ـ ـق  ٦فبرايـ ـ ـر سن ـ ـ ـة  2٠٠٥واﳌتضمـ ـ ـن
قـ ـ ـان ـ ـون تـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ـم السجـ ـ ـون وإعـ ـ ـادة اﻹدمـ ـ ـاج اﻻجـ ـ ـت ـ ـم ـ ـاعي
للمحبوسﲔ.
اﳌاّدة  : ٢يتمم الباب السادس من القانون رقم ٠٤-٠٥
اﳌؤرخ ﰲ  27ذي اﳊجة عام  ١٤2٥اﳌوافق  ٦فبراير سنة
 2٠٠٥واﳌذكور أعﻼه ،بفصل رابع عنوانه “الوضع ﲢت
اﳌراقبة اﻹلكترونية” يتضمن اﳌواد من  ١٥٠مكرر إﱃ ١٥٠
مكرر  ١٦وﲢرر كما يأتي :
الباب السادس
تكييف العقوبة
الفصل الرابع
الوضع تـحت اﳌراقبة اﻹلكترونية
“اﳌادة  ١٥٠مكرر :الوضع ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية
إجراء يسمح بقضاء اﶈكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها
خارج اﳌؤسسة العقابية.
يتمثل الوضع ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية ﰲ حمل
الشخص اﶈكوم عليه ،طيلة اﳌدة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة ١٥٠
مكرر ،١لسوار إلكتروني يسمح ﲟعرفة تواجده ﰲ مكان
ﲢديد اﻹقامة اﳌبﹽين ﰲ مقرر الوضع الصادر عن قاضي
تطبيق العقوبات”.
“اﳌادة  ١٥٠مكرر  : ١يمكن قاضي تطبيق العقوبات،
تلقائيا أو بناء عﲆ طلب اﶈكوم عليه شخصيا أو عن
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ط ـ ـري ـ ـق م ـ ـحـام ـ ـيـه ،أن ي ـ ـقـرر تـن ـ ـفـي ـ ـذ ال ـ ـع ـ ـقـوبـة ﲢـت ن ـ ـظـام

“اﳌادة  ١٥٠مكرر : ٦يجوز لقاضي تطبيق العقوبات
إخضاع الشخص اﳌوضوع ﲢت اﳌراقـ ـ ـبـ ـ ـة اﻹلـ ـ ـك ـ ـت ـ ـرون ـ ـي ـ ـة
لتدبير أو أكثر من التدابير اﻵتية :

كانت العقوبة اﳌتبقية ﻻ تتجاوز هذه اﳌدة.

– ﳑارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين
مهني،

اﳌراقـ ـب ـة اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرون ـيـ ـة ،ﰲ حـ ـالـ ـة اﻹدان ـة ب ـع ـق ـوب ـة سال ـب ـة
للحرية ﻻ تتجاوز مدتها ثﻼث ) (3سنوات أو ﰲ حالة ما إذا

يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع ﲢت
اﳌراقبة اﻹلكترونية ،بعد أخذ رأي النيابة العامة.

– عدم ارتياد بعض اﻷماكن،

كـ ـمـ ـا يأخـ ـذ رأي ﳉنـ ـة تـ ـطـ ـب ـي ـق ال ـع ـق ـوب ـات ب ـال ـنسب ـة

– عدم اﻻجتماع ببعض اﶈكوم عليهم ،ﲟا ﰲ ذلك
الفاعلﲔ اﻷصليﲔ أو الشركاء ﰲ اﳉريمة،

“اﳌادة  ١٥٠مكرر : 2ﻻ يمكن اتخاذ مقرر الوضع ﲢت

– عدم اﻻجتماع ببعض اﻷشخاص ،ﻻ سيما الضحايا
والقصر،

للمحبوسﲔ”.

ﻻ ﲟوافقة اﶈكوم عليه أو ﳑثله
اﳌراقبة اﻹلكترونية إ ّ

– اﻻلتزام بشروط التكفل الصحي أو اﻻجتماعي أو
التربوي أو النفسي التي تهدف اﱃ إعادة إدماجه اجتماعيا.

يجب احترام كرامة الشخص اﳌعني وسﻼمته وحياته

ويتضمن الوضع ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية أيضا إلزام
اﶈكوم عليه باﻻستجابة إﱃ استدعاءات قاضي تطبيق
العقوبات أو السلطة العمومية التي يعﹽينها هذا اﻷخير”.

القانوني إذا كان قاصرا.

اﳋاصة عند تنفيذ الوضع ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية”.
“اﳌادة  ١٥٠مكرر  : 3يشترط لﻼستفادة من نظام
الوضع ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية :
– أن يكون اﳊكم نهائيا،
– أن يثبت اﳌعني مقر سكن أو إقامة ثابتا،
ﻻ يضر حمل السوار اﻹلكتروني بصحة اﳌعني،
–أ ّ
– أن يسدد اﳌعني مبالغ الغرامات اﶈكوم بها عليه.
تؤخ ـ ـذ ب ـ ـعﲔ اﻻع ـ ـت ـ ـب ـ ـار ،ع ـ ـن ـ ـد الـ ـوضع ﲢت اﳌراقـ ـبـ ـة
اﻹلكترونية ،الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعﻼج
طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكويني أو إذا أظهر
ضمانات جدية لﻼستقامة”.
“اﳌادة  ١٥٠مكرر  : ٤يقدم طلب اﻻستفادة من نظام
اﳌراقبة اﻹلكترونية إﱃ قاضي تطبيق العقوبات ﳌكان
إقامة اﶈكوم عليه أو اﳌكان الذي يوجد به مقر اﳌؤسسة
العقابية اﶈبوس بها اﳌعني.
يتم إرجاء تنفيذ العقوبة إﱃ حﲔ الفصل النهائي ﰲ
طلب اﳌعني إذا كان غير محبوس.
يفصل قاضي تطبيق العقوبات ﰲ الطلب ﰲ أجل
عشرة ) (١٠أيام من إخطاره ،ﲟقرر غير قابل ﻷي طعن.
يمكن اﶈكوم عليه الذي رفض طلبه أن يقدم طلبا
جديدا بعد مضي ستة ) (٦أشهر من تاريخ رفض طلبه”.
“اﳌادة  ١٥٠مـ ـك ـرر  : ٥يـ ـ ـتـ ـ ـرتب عﲆ الـ ـ ـوضع ﲢت
اﳌراقبة اﻹلكترونية عدم مغادرة اﳌعني ﳌنزله أو للمكان
الـ ـذي يـ ـعـ ـﹽيـ ـن ـه ق ـاضي ت ـط ـب ـي ـق ال ـع ـق ـوب ـات ،خ ـارج ال ـف ـت ـرات
اﶈددة ﰲ مقرر الوضع.
ﲢدد اﻷوقات واﻷماكن مع مراعاة ﳑارسة اﶈكوم

“اﳌادة  ١٥٠م ـك ـرر  : 7يـ ـجب عﲆ قـ ـاضي ت ـط ـب ـي ـق
الـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـوبـ ـ ـات ،قـ ـ ـب ـ ـل وضع اﶈك ـ ـوم ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ﲢت اﳌراق ـ ـب ـ ـة
اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة ،أو ﰲ أي وقت أثـ ـنـ ـاء تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ هـ ـذا اﻹج ـراء،
التحقق تلقائيا أو بناء عﲆ طلب اﳌعني ،من أن السوار
اﻹلكتروني ﻻ يمس بصحة اﳌعني.
يتم وضع السوار اﻹلكتروني باﳌؤسسة العقابية.
ويتم وضع اﳌنظومة اﻹلكترونية الﻼزمة لتنفيذه
من قبل اﳌوظفﲔ اﳌؤهلﲔ التابعﲔ لوزارة العدل”.
“اﳌادة  ١٥٠مك ـ ـرر  : 8تتم متابعة ومراقبة تنف ـيذ
الـ ـوضـع ﲢـت اﳌراقـ ـبـ ـة اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة ،ﲢت إشراف ق ـاضي
تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق الـ ـعـ ـقـ ـوبـ ـات ،مـ ـن قـ ـب ـل اﳌصال ـح اﳋارج ـي ـة ﻹدارة
السجون اﳌكلفة بإعادة اﻹدماج اﻻجتماعي للمحبوسﲔ،
عن بعد وعن طريق الزيارات اﳌيدانية واﳌراقبة عن طريق
الهاتف.
ت ـ ـب ـ ـل ـ ـغ اﳌصال ـ ـح اﳋارجـ ـيـ ـة ﻹدارة السجـ ـون اﳌكـ ـلـ ـفـ ـة
بإعـ ـادة اﻹدم ـاج اﻻج ـت ـم ـاعي ل ـل ـم ـح ـب ـوسﲔ ق ـاضي ت ـط ـب ـي ـق
العقوبات فورا ،بكل خرق ﳌواقيت الوضع ﲢت اﳌراقبة
اﻹلكترونية ،وترسل إليه تقارير دورية عن تنفيذ الوضع
ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية”.
“اﳌادة  ١٥٠مكرر : 9يجوز لقاضي تطبيق العقوبات،
تلقائيا أو بناء عﲆ طلب الشخص اﳌوضوع ﲢت اﳌراقبة
اﻹلكترونية ،تغيير أو تعديل اﻻلتزامات اﶈددة ﰲ مقرر
الوضع ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية”.
“اﳌادة  ١٥٠مكرر : ١٠يمكن قاضي تطبيق العقوبات،
بعد سماع اﳌعني ،إلغاء الوضع ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية،
ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
– عدم احترامه ﻻلتزاماته دون مبررات مشروعة،

عليه لنشاط مهني ومتابعته لدراسة أو تكوين أو تربص

– اﻹدانة اﳉديدة،

أو شغله وظيفة أو متابعته لعﻼج”.

– طلب اﳌعني”.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ
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 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

“اﳌادة  ١٥٠مكرر  : ١١يمكن الشخص اﳌعني التظلم
ضد إلغاء مقرر الوضع ﲢت نظام اﳌراقبة اﻹلكترونية،
أمام ﳉنة تكييف العقوبة ،التي يجب عليها الفصل فيه ﰲ
أجل خمسة عشر ) (١٥يوما من تاريخ إخطارها”.

“اﳌادة  ١٥٠مكرر  : ١٤يتعرض الشخص الذي يتملص
من اﳌراقبة اﻹلكترونية ،ﻻ سيما عن طريق نزع أو تعطيل
اﻵلية اﻹلكترونية للمراقبة ،إﱃ العقوبات اﳌقررة ﳉريمة
الهروب اﳌنصوص عليها ﰲ قانون العقوبات”.

“اﳌادة  ١٥٠مكرر : ١2يمكن النائب العام ،إذا رأى أن
الوضع ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية يمس باﻷمن والنظام
العام ،أن يطلب من ﳉنة تكييف العقوبات إلغاءه.

“اﳌادة  ١٥٠مـ ـك ـرر  : ١٥ي ـت ـم ت ـط ـب ـيـق نـظـام اﳌراقـبـة
اﻹلكترونية تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك”.

ويجب عﲆ ﳉنة تكييف العقوبات الفصل ﰲ الطلب
ﲟقرر غير قابل ﻷي طعن ،ﰲ أجل أقصاه عشرة ) (١٠أيام
من تاريخ إخطارها “.
“اﳌادة  ١٥٠مكرر  : ١3ﰲ حالة إلغاء مقرر الوضع
ﲢت اﳌراق ـب ـة اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة ،ي ـن ـف ـذ اﳌع ـني بـقـيـة الـعـقـوبـة
اﶈكوم بها عليه داخل اﳌؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة
الوضع ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية”.

“اﳌادة  ١٥٠مكرر  : ١٦ﲢدد شروط وكيفيات تطبيق
هذا الفصل ،عند اﻻقتضاء ،عن طريق التنظيم”.
اﳌاّدة  : ٣ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١2جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤39اﳌوافق
 3٠يناير سنة .2٠١8
عبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيمّية
مرسوم رئاسي رقم  ٣٨7-١7مؤّرخ ﰲ  ٨ربيع الثاني
عام  ١٤٣٩اﳌواف ـق  ٢7ديسمبر سنة  ،٢٠١7يتضمن
ﲢـويـل اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـاد إﱃ مـ ـ ـيـ ـ ـزانـ ـ ـيـ ـ ـة تسيـ ـ ـيـ ـ ـر وزارة

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الشؤون
ال ـدي ـن ـي ـة واﻷوق ـاف م ـن م ـي ـزان ـي ـة ال ـتسي ـيـر ﲟوجب قـانـون
اﳌالية لسنة ،2٠١7

الشؤون الدينية واﻷوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

يرسم ما يأتي :
اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يلـغـى مـن مي ـزانيـ ـة سـنـ ـة  2٠١7اعتمـ ـاد
ق ـ ـدره س ـ ـ ـ ـب ـع ـة عـ ـ ـ ـ ـش ـر مـ ـ ـ ـل ـيـون ـا وخـمسمـائ ـة أل ـف ديـن ـ ـار
) ١7.٥٠٠.٠٠٠دج( مـقـّي ـ ـد فـ ـي مـيـزانيـة التكاليف اﳌشتركة

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌاّدتان  ٦ -9١و١٤3

وﰲ الباب رقـم  ” 9١-37نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.

– وﲟقتضى القانون رقم  ١7- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال

اﳌـاّدة  : ٢يـخـصـص ﳌي ـزانيـ ـة سـنـ ـة  2٠١7اعتـمـ ـاد

)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

عام  ١٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  ١98٤واﳌتعلق بقوانﲔ
اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٤-١٦اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع

ق ـ ـدره سب ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـة عش ـ ـر مـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـي ـون ـا وخـمـسمـائ ـة أل ـف ديـن ـ ـار
) ١7.٥٠٠.٠٠٠دج( يـقـّيـ ـ ـ ـ ـ ـد فـ ـي مـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـزان ـ ـ ـيـة تسي ـ ـ ـيـر وزارة
الشؤون الدينية واﻷوقاف وف ـي البـاب رق ـم ” ١٤-3٤اﳌصالح
الﻼمركزية التابعة للدولة -التكاليف اﳌلحقة ”.

اﻷول عام  ١٤38اﳌوافق  28ديسمبر سنة  2٠١٦واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١7
– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤرخ فـي  2٠ربيع
الثاني عام  ١٤38اﳌوافق  ١9يناير سنة  2٠١7واﳌتضمن
ت ـ ـوزي ـ ـع اﻻع ـ ـت ـ ـم ـ ـادات اﳌخصصة ﳌي ـ ـزان ـ ـي ـ ـة ال ـ ـت ـ ـك ـ ـال ـ ـي ـ ـف
اﳌشت ـرك ـة م ـن م ـي ـزان ـي ـة ال ـتسي ـي ـر ﲟوجب ق ـانـون اﳌالـيـة
لسنة ،2٠١7

اﳌـاّدة  : ٣ي ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـف وزي ـر اﳌالـ ـ ـي ـة ووزي ـر الشؤون
الدينية واﻷوقاف ،كل فيما يخصـه ،بتنفيذ هـذا اﳌرسوم
الذي ينـشـر ﰲ اﳉريدة الّرسمّيـة للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة
الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.
حّرر باﳉزائر ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤39اﳌوافق 27
ديسمبر سنة .2٠١7

– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  3٥-١7اﳌؤرخ
فـي  2٠ربيع الثاني عام  ١٤38اﳌوافق  ١9يناير سنة 2٠١7

عبد العزيز بوتفليقـة

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
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مرسوم رئاسي رقم  ٣٨٨-١7مؤّرخ ﰲ  ٨ربيع الثاني
عام  ١٤٣٩اﳌواف ـق  ٢7ديسمبر سنة  ،٢٠١7يتضمن
ﲢويـ ـ ـل اعـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـاد إلـى مـ ـ ـيـ ـ ـزانـ ـ ـيـة تسي ـ ـيـر وزارة
التعليم العاﱄ والبحث العلمي.

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير التعليم
العاﱄ والبحث العلمي من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون
اﳌالية لسنة ،2٠١7
يرسم ما يأتي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌاّدتان  ٦ -9١و١٤3
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١7- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال
عام  ١٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  ١98٤واﳌتعلق بقوانﲔ
اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقـم  ١٤-١٦اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع
اﻷول عام  ١٤38اﳌوافق  28ديسمبر سنة  2٠١٦واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١7
– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤرخ فـي  2٠ربيع
الثاني عام  ١٤38اﳌوافق  ١9يناير سنة  2٠١7واﳌتضمن
ت ـ ـوزي ـ ـع اﻻع ـ ـت ـ ـم ـ ـادات اﳌخصصة ﳌي ـ ـزان ـ ـي ـ ـة ال ـ ـت ـ ـك ـ ـال ـ ـي ـ ـف
اﳌشت ـرك ـة م ـن م ـي ـزان ـي ـة ال ـتسي ـي ـر ﲟوجب ق ـانـون اﳌالـيـة
لسنة ،2٠١7
– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ٤3-١7اﳌؤرخ
فـي  2٠ربيع الثاني عام  ١٤38اﳌوافق  ١9يناير سنة 2٠١7
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اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يلـغـى مـن ميـزاني ـة سـنـ ـة  2٠١7اعتمـ ـاد
ق ـدره سبـعـمـائـة وستـون مليون ديـنـار )  7٦٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
مـ ـقـّي ـ ـد ف ـ ـ ـي مـ ـ ـيـزانـيـة الـتـكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم
” 9١-37نفقات محتملة  -احتياطي مجمع”.
اﳌـاّدة  : ٢يـخ ـصص ﳌيزاني ـة سـن ـة  2٠١7اعتـم ـاد
قـ ـدره سبعمائة وستون مليون ديـنـار )  7٦٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
يقّي ـ ـد فـ ـ ـي ميزانية تسيير وزارة التعليم العاﱄ والبحث
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمي وفـي اﻷب ـ ـواب اﳌبـ ـﹽيـ ـنـ ـة ﰲ اﳉدول اﳌلـ ـحـ ـق بـ ـهـ ـذا
اﳌرسوم.
اﳌـاّدة  : ٣يكـل ـف وزيـر اﳌاليـة ووزيـر التعليم العاﱄ
والبحث العلمي ،كل فيمـا يخصه ،بتنفي ـذ ه ـذا اﳌرسـوم
الذي ينـشـر فـي اﳉريدة الّرسمّيـة للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة
الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.
حّرر باﳉزائر ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤39اﳌوافق 27
ديسمبر سنة .2٠١7
عبد العزيز بوتفليقة

اﳉدول اﳌلحق
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوين
وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
الفرع اﻷول
اﻹدارة اﳌركزية
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

01-34
04-34
90-34

اﻹدارة اﳌركزية – تسديد النفقات...........................................................
اﻹدارة اﳌركزية – التكاليف اﳌلحقة.......................................................
اﻹدارة اﳌركزية – حظيرة السيارات.......................................................

3.500.000
1.600.000
300.000

مجموع القسم الرابع

5.400.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية – صيانة اﳌباني...........................................................

1.500.000

مجموع القسم اﳋامس

1.500.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ

14

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوين
القسم السادس
إعانات التسيير

01-36
05-36
06-36
07-36

إعانة ﳉامعة التكوين اﳌتواصل.............................................................
إعانات للجامعات....................................................................................
إعانات للمراكز اﳉامعية........................................................................
إعانات للمدارس العليا............................................................................

4.200.000
625.200.000
64.200.000
49.700.000

مجموع القسم السادس

743.300.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية – اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات...............................................

9.800.000

مجموع القسم السابع

9.800.000

مجموع العنوان الثالث

760.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

760.000.000

مجموع الفرع اﻷول

760.000.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة...........................................................

760.000.000

مرسوم تنفيذي رقـم  ٣٨٦-١7مؤرخ ﰲ  ٨ربيع الثاني
عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٢7ديسمبر سنة  ،٢٠١7يعّدل
ت ـوزي ـع ن ـف ـق ـات م ـي ـزان ـيـة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لسنـة
 ٢٠١7حسب كل قطاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤-99و١٤3
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١7 - 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال
عام  ١٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  ١98٤واﳌتعلق بقوانﲔ
اﳌالية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٤-١٦اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع
اﻷول عام  ١٤38اﳌوافق  28ديسمبر سنة  2٠١٦واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١7

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  227- 98اﳌؤرخ
ﰲ  ١9ربيع اﻷول عام  ١٤١9اﳌوافق  ١3يوليو سنة ١998
واﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعدل واﳌتمم،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يلغـى من ميزانية سنـة  2٠١7اعتماد
دفـع قـدره مليـار وسبعمائة مليون دينـار ) ١.7٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
مقيد ﰲ النفقات ذات الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ
القانون رقم  ١٤-١٦اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول عام ١٤38
اﳌوافق  28ديسمبر سنة  2٠١٦واﳌتضمن قانون اﳌالية
لسنة  (2٠١7طبقا للجدول ”أ” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يخ ـصص لـمـيزانـيـة سـن ـة  2٠١7اعـتـمـاد
دفـع قدره مليـار وسبعمائة مليون دينـار ) ١.7٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
يقيد ﰲ النفقات ذات الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ
القانون رقم  ١٤-١٦اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول عام ١٤38
اﳌوافق  28ديسمبر سنة  2٠١٦واﳌتضمن قانون اﳌالية
لسنة  (2٠١7طبقا للجدول ”ب” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١7اﳌؤرخ
ﰲ  23ذي القعدة عام  ١٤38اﳌوافق  ١٥غشت سنة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳌادة  : ٣ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبّية.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-١7اﳌؤرخ
ﰲ  2٥ذي القعدة عام  ١٤38اﳌوافق  ١7غشت سنة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

حرر باﳉزائر ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤39اﳌوافق 27
ديسمبر سنة .2٠١7
أحمد أويحيى

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م
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اﳌلحق

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3 -١7اﳌؤرخ

اﳉدول ”أ” مساهمات نهائية

ﰲ  2٥ذي القعدة عام  ١٤38اﳌوافق  ١7غشت سنة 2٠١7
)بآﻻف الدينار(

القطاع
– احتياطي لنفقات غير متوقعة
اﳌجموع

15

اعتماد الدفع
اﳌلغى
1.700.000
1.700.000

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤١٤-92اﳌؤرخ
ﰲ  ١9جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤١3اﳌوافق  ١٤نوفمبر سنة
 ١992واﳌتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  227- 98اﳌؤرخ
ﰲ  ١9ربيع اﻷول عام  ١٤١9اﳌوافق  ١3يوليو سنة ١998
واﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳉدول ”ب” مساهمات نهائية
)بآﻻف الدينار(

يـرسم ما يأتـي :
اﳌـادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد شروط

القطاع

اعتماد الدفع
اﳌخصص

– دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنشاط اﻻق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتصادي
)تـ ـخصيصات ﳊسابـ ـات الـ ـتـ ـخصيص
اﳋاص وخفض نسب الفوائد(

1.700.000

اﳌجموع

1.700.000

تسوية استعمال الرصيد اﻹيجابي ﳊسابات التخصيص
اﳋاص اﳌتبقي عند تاريخ  3١ديسمبر من السنة ،ﰲ حالة
تدهور توازنات اﳋزينة.
اﳌـادة  : ٢ت ـ ـخضع ﻷح ـ ـكـ ـام هـ ـذا اﳌرسوم حسابـ ـات
التخصيص اﳋاص ﲟا فيها اﳊسابات اﳌخصصة لتنفيذ
برامج التجهيز العمومي ولنفقات رأس اﳌال.
اﳌـادة  : ٣ﻻ يجب اﻻلتزام ودفع نفقات حسابات

مرسوم تنفيـذي رقـم  ٤٢-١٨مؤرخ ﰲ  ٥جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـام  ١٤٣٩اﳌواف ـ ـق  ٢٣ي ـن ـاي ـر سن ـة  ،٢٠١٨ي ـ ـح ـدد
شـروط تسويـ ـ ـة استـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـال الـ ـ ـرصيـ ـ ـد اﻹي ـ ـج ـ ـابي
ﳊساب ـ ـ ـات الـ ـ ـتـ ـ ـخصيص اﳋاص اﳌتـ ـ ـبـ ـ ـقي عـ ـ ـنـ ـ ـد
تاريخ  ٣١ديسمبر من السنة.

مسبـ ـق مـ ـن الـ ـوزيـ ـر اﻷول ،يـ ـتـ ـخـ ـذه بـ ـنـ ـاء عﲆ رأي الـ ـوزي ـر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌكلف باﳌالية .ويجسد هذا الترخيص ﲟوجب مقرر من

ن الوزيـر اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤-99و١٤3
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١7-8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال
عام  ١٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  ١98٤واﳌتعلق بقوانﲔ
اﳌالية ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌواد  22و ٥١و  ٥٦منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١-9٠اﳌؤرخ ﰲ  2٤محرم
عام  ١٤١١اﳌوافق  ١٥غشت سنة  ١99٠واﳌتعلق باﶈاسبة
العمومية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٤-١٦اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع
اﻷول عام  ١٤38اﳌوافق  28ديسمبر سنة  2٠١٦واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١7ﻻ سيما اﳌادة  ١2٠منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١7اﳌؤرخ
ﰲ  23ذي القعدة عام  ١٤38اﳌوافق  ١٥غشت سنة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

الت ـخ ـص ـي ـص اﳋ ـاص إﻻ ﰲ حدود إيرادات السنة .غير أنه،
ﻻ يمكن استعمال هذا الرصيد اﻹيجابي اﳌتبقي ﰲ نهاية
السنة )ن (١-واﳌنقول إﱃ السنة التالية ،إﻻ بعد ترخيص

الوزير اﳌكلف باﳌالية.
اﳌـادة  : ٤تتـم دراسـ ـة طـلب الترخيـص ﻻستعمـال
الـ ـرصيـد اﻹيـ ـجـ ـابـي اﳌت ـب ـق ـي ،مصحـوب ـا ب ـب ـرن ـامج أع ـمـال،
علـى ض ـوء ما يأتي ،خصوصا :
 قدرات ﲤويل اﳋزينة العمومية، اﻷولويات اﶈددة من اﳊكومة.اﳌـادة  : ٥ﲢدد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هذا
اﳌرسوم ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف باﳌالية.
اﳌادة  : ٦ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤39اﳌوافق
 23يناير سنة .2٠١8
أحمد أويحيى
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مرسوم تنفيذي رقـم  ٤٣-١٨مؤرخ ﰲ  ٥جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـام  ١٤٣٩اﳌواف ـ ـق  ٢٣يـ ـن ـاي ـر سن ـة  ،٢٠١٨ي ـع ـدل
ويتمم اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١7٣-١٦اﳌـؤّرخ
ﰲ  ٩رمضان عام  ١٤٣7اﳌوافق  ١٤يونيو سنة
 ٢٠١٦واﳌتضم ـن ال ـتصريـح بـاﳌنـفـعـة الـعـمـومـيـة
لـ ـلـ ـعـ ـمـلـ ـيـ ـة اﳌتـ ـعـ ـلـقـ ـة بـتـدعـ ـيـ ـم ال ـت ـزوي ـد ب ـاﳌي ـاه
الصاﳊة للشرب بلديات وﻻية سطيف ووﻻيـة
ب ـ ـرج بـ ـوعـ ـريـ ـريج انـ ـطـ ـﻼقـ ـا مـ ـن سد تـ ـيشي حـ ـاف
)وﻻية بجاية(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌوارد اﳌائية،

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

– وﻻيـة ب ـ ـرج ب ـ ـوع ـ ـري ـ ـريـج  :أربـ ـعـة وثـ ـم ـانـون )(8٤
هكتـارا وستـون ) (٦٠آرا وستـة عشـر ) (١٦سنـتـيارا ،مـوزعة
كما يأتي :
– ) ........................بدون تغيير(...............................
– ) ........................بدون تغيير(...............................
– ) ........................بدون تغيير(...............................
– ) ........................بدون تغيير(...............................
– ) ........................بدون تغيير(...............................
– بلدية أوﻻد دحمان  :هكتاران ) (2وستة وخمسون
) (٥٦آرا،
– بلدية تسمرت  :واحد وعشرون ) (2١هكتارا،

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤ -99و١٤3
)الفقرة  (2منه،

– بلدية برج زمورة  :واحد وعشرون ) (2١هكتارا
وستة ) (٦آرات.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١7اﳌؤرخ
ﰲ  23ذي القعدة عام  ١٤38اﳌوافق  ١٥غشت سنة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

– وﻻية بجاية ) ................. :بدون تغيير( .................
وﲢدد طبقا للمخطط اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم”.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-١7اﳌؤرخ
ﰲ  2٥ذي القعدة عام  ١٤38اﳌوافق  ١7غشت سنة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١73-١٦اﳌؤّرخ
ﰲ  9رمضان ع ـ ـ ـ ـام  ١٤37اﳌواف ـ ـق  ١٤ي ـون ـي ـو سن ـة 2٠١٦
واﳌتضمن التصريح باﳌنـفعة العمـومـية للعمـلية اﳌتعلـقة
بـتـدعيم التزويد باﳌياه الصاﳊة للشرب بلديات وﻻية
سط ـي ـف ووﻻي ـة ب ـرج ب ـوع ـري ـريج ان ـط ـﻼق ـا م ـن سد ت ـيشي
حاف )وﻻية بجاية(،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يعّدل هذا اﳌرسوم ويتّمم بعـض أحكام
اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١73-١٦اﳌؤّرخ ﰲ  9رمضان عام
 ١٤37اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١٦واﳌتضمن التصريح
ب ـاﳌنـف ـع ـة ال ـع ـمـومـي ـة ل ـل ـعـمـلـيـة اﳌتـعـلـقـة بـتـدعـيـم الـتـزويـد
بـ ـاﳌيـ ـاه الصاﳊة لـ ـلشرب ب ـل ـدي ـات وﻻي ـة سط ـي ـف ووﻻي ـة
برج بوعريريج انطﻼقا من سد تيشي حاف )وﻻية بجاية(.
اﳌادة  : ٢تعّدل وتتمم أحكام اﳌادة  2من اﳌرسوم
ال ـت ـنـفـيـذي رقـم  ١73-١٦اﳌؤّرخ ﰲ  9رمضان ع ـ ـ ـ ـام ١٤37
اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  ١٤ي ـ ـونـ ـيو سنة  2٠١٦واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر
كما يأتي :
”اﳌادة  : 2تقدر اﳌساحة اﻹجمالية لﻸمﻼك العقارية
و/أو اﳊقوق العينية العقارية اﳌستعملة ﻹنجاز العملية
اﳌذك ـ ـ ـ ـورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعـ ـ ـ ـﻼه ،ﲟائـ ـ ـ ـتﲔ وتسعـ ـ ـ ـة )(2٠9
هـ ـك ـت ـارات وواح ـد وسب ـعﲔ ) (7١آرا وستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وتسعﲔ )(9٦
سنتيارا ،موزعة كما يأتي :
– وﻻية سطيف ) ................ :بدون تغيير( ...............

اﳌادة  : ٣ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقرا ّ
طية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  ٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤39اﳌوافق
 23يناير سنة .2٠١8
أحمد أويحيى
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم تنفيذي رقـم  ٤٤-١٨مؤرخ ﰲ  ٥جمادى اﻷوﱃ
عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٢٣يناير سنة  ،٢٠١٨يتضمن
إنشاء الـ ـلـ ـجـ ـنـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة اﳌتـعـ ـددة الـ ـقـ ـطـ ـاعـ ـات
لترقية الصحة العقلية ،وتحديد مهامها وتنظيمها
وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الصحة والسكان وإصﻼح
اﳌستشفيات،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤-99و١٤3
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-8٥اﳌؤرخ ﰲ  2٦جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٠٥اﳌوافق  ١٦فبراير سنة  ١98٥واﳌتعلق
بحماية الصحة وترقيتها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١7اﳌؤرخ
ﰲ  23ذي القعدة عام  ١٤38اﳌوافق  ١٥غشت سنة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-١7اﳌؤرخ
ﰲ  2٥ذي القعدة عام  ١٤38اﳌوافق  ١7غشت سنة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  379 - ١١اﳌـؤّرخ
ﰲ  2٥ذي اﳊجة عـام  ١٤32اﳌوافق  2١نوفمبر سنة 2٠١١
الـ ـ ـذي يـ ـ ـحـ ـ ـدد صﻼح ـ ـي ـ ـات وزي ـ ـر الصح ـ ـة والسك ـ ـان وإصﻼح
اﳌستشفيات،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ إنشاء اللجنة
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اﳌاّدة  : ٥تتشكل اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات
التي يرأسها الوزير اﳌكلف بالصحة أو ﳑثله ،من :
 - ١بعنوان الوزارات :
* ﳑثل واحد عن الوزراء اﳌكلفﲔ بالقطاعات
اﻵتية :
– الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

الوطنية اﳌتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية وﲢديد

– الدفاع الوطني،

مـ ـهـ ـامـ ـهـ ـا وتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـهـ ـا وسيـ ـره ـا ،وت ـدع ـى ﰲ صلب ال ـنص

– الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،

”اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات”.
اﳌاّدة  : ٢توضع اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات

– العدل،
– اﳌالية،

لدى الوزير اﳌكلف بالصحة.

– الشؤون الدينية،

اﳌاّدة  : ٣اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات جهاز
دائم لﻼستشارة والتشاور والتنسيق واﳌتابعة والتقييم

– التربية الوطنية،
– التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

لنشاطات اﳌخطط الوطني لترقية الصحة العقلية.

– الشباب والرياضة،

وتكلف بهذه الصفة ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :

– التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة،

– اﳌصادقـ ـة عﲆ اﳌخ ـط ـط ال ـوط ـني ل ـت ـرق ـي ـة الصح ـة

– الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

العقلية وﲢديد آليات تنفيذه،
– ضمان تنسيق نشاطات مجموع القطاعات اﳌعنية
بتنفيذ اﳌخطط الوطني لترقية الصحة العقلية،
– ضمان متابعة وتقييم اﻷنشطة الواردة ﰲ إطار
اﳌخطط الوطني لترقية الصحة العقلية ،طبقا لرزنامة
تنفيذ مختلف محاور اﳌخطط،
– ج ـم ـع ودراسة وت ـق ـي ـي ـم ت ـق ـاري ـر نشاطـات مـخـتـلـف
القطاعات اﳌعنية ذات الصلة،
– ﲢديد العراقيل والصعوبات اﶈتملة التي تواجه
تنفيذ اﳌخطط الوطني لترقية الصحة العقلية واقتراح
اﳊلول التي من شأنها تسهيل تطبيقه،
– اقتراح كل تدبير ﲤويل نشاطات تنفيذ اﳌخطط
الوطني لترقية الصحة العقلية،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تدعيم اﳌخطط الوطني
لترقية الصحة العقلية،
– تـ ـقـ ـدﱘ كـ ـل اﻻقـ ـت ـراح ـات ال ـرام ـي ـة إﱃ ت ـدع ـي ـم اﻹط ـار
التشريعي والتنظيمي لتحسﲔ الوقاية وترقية الصحة
العقلية،
– اقـ ـتـ ـراح نشاط ـات ال ـت ـك ـوي ـن واﻹع ـﻼم وال ـت ـحسيس
واﻻتصال اﳌتعلقة بترقية الصحة العقلية،
– إنشاء ب ـ ـنك م ـ ـع ـ ـطـ ـيـ ـات مـ ـحـ ـﹽيـ ـنـ ـة خـ ـاصة بـ ـالصحـ ـة
العقلية،
– اقتراح كل نشاط بحث له عﻼقة ﲟهامها.
اﳌاّدة  : ٤تشكل اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات
نقطة اﻻتصال الوطنية فيما يخص ترقية الصحة العقلية.

– اﻻتصال،
– العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
– البيئة والطاقات اﳌتجددة.
 - ٢بعنوان اﳌؤسسات العمومية :
– ﳑثل واحد عن اﳌعهد الوطني للصحة العمومية،
– ﳑثل واحد عن الديوان الوطني ﳌكافحة اﳌخدرات
وإدمانها،
– ﳑث ـ ـل واح ـ ـد ع ـ ـن الصن ـ ـدوق ال ـ ـوط ـ ـني لـ ـلـ ـتأمـ ـيـ ـنـ ـات
اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء.
 - ٣بعنوان اﳌنظمات واﳉمعيات :
– ﳑث ـل واح ـد ع ـن م ـخ ـت ـل ـف اﳉم ـع ـي ـات ال ـن ـاشطـة ﰲ
مجال مساعدة اﳌرضى عقليا،
– ﳑثـ ـل واحـ ـد عـ ـن مـ ـخ ـت ـل ـف اﳉم ـع ـي ـات ذات ال ـط ـاب ـع
العلمي الناشطة ﰲ مجال الصحة العقلية.
 - ٤بعنوان الشخصيات :
– خ ـ ـ ـ ـمس ) (٥شخصي ـات م ـع ـت ـرف ل ـه ـا ب ـك ـف ـاءت ـهـا ﰲ
م ـج ـال ت ـرق ـي ـة الصح ـة ال ـع ـق ـل ـي ـة ي ـع ـي ـن ـه ـم ال ـوزي ـر اﳌك ـل ـف
بالصحة.
 - ٥بعنوان مهنيي الصحة :
– خمسة ) (٥مهنيﲔ للصحة ﰲ مجال الصحة العقلية
يعينهم الوزير اﳌكلف بالصحة.
يمكن اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات أن تستعﲔ
بكل شخص كفء من شأنه مساعدتها ﰲ أشغالها.
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌاّدة  : ٦ي ـعﲔ أعضاء ال ـلـجـنـة الـوطـنـيـة اﳌتـعـددة
القطاعات لعهدة مدتها خمس ) (٥سنوات قابلة للتجديد مرة
واحـدة ﲟوجب قـرار مـن الـوزيـر اﳌكـلف بالصحة بناء عﲆ
اقتراح السلطات واﳌنظمات التي يتبعونها.
يعﲔ أعضاء اللجنة ،بعنوان الوزارات ،من بﲔ شاغﲇ
الوظائف العليا ﰲ الدولة برتبة مدير ،عﲆ اﻷقل.
وﰲ حـ ـالـ ـة انـ ـقـ ـطـ ـاع عـ ـهـ ـدة أحـ ـد أعضاء ال ـل ـج ـن ـة ،ي ـت ـم
استخﻼفه حسب اﻷشكال نفسها لباقي العهدة.
اﳌاّدة  : 7ﲡتمع اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات
ﰲ دورة عـاديـة كـل ستـة )  (٦أشهـر ،بـنـاء عﲆ استـدعاء من
رئيسها.
وي ـم ـك ـن ـه ـا أن ﲡت ـم ـع ﰲ دورة غ ـي ـر عـاديـة بـنـاء عﲆ
استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ) (3/2أعضائها.

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

ت ـدّون اﳌداوﻻت ﰲ م ـح ـاضر وﲢرر ﰲ سج ـل خـاص
مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
اﳌاّدة  : ١١يمكن اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات
أن تنشئ مجموعات تقنية للعمل ﲢدد مهامها وتنظيمها
وسيرها ﰲ النظام الداخﲇ.
اﳌاّدة  : ١٢ﲡتمع اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات
عﲆ مستوى مقر الوزارة اﳌكلفة بالصحة.
اﳌاّدة  : ١٣تزود اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات
بأمانة تتوﻻها اﳌصالح اﳌختصة للوزارة اﳌكلفة بالصحة.
اﳌاّدة  : ١٤تـعـد الـلـجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات
نظامها الداخﲇ وتصادق عليه.

اﳌاّدة  : ٨ي ـع ـد الـرئـيس جـدول أعـمـال اﻻجـتـمـاعـات
ويرسله إﱃ أعضاء اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات ﰲ

اﳌاّدة  : ١٥تـعـد الـلجنة الوطنية اﳌتعـددة القطاعات
تـقـريـرا سنـويـا يـتضمـن حصيـلة عن نشاطاتها ﰲ الصحة

أجل خمسة عشر ) (١٥يوما ،عﲆ اﻷقل ،قبل تاريخ اﻻجتماع.
ويـمـكـن تـقـلـيص هـذا اﻷجل ﰲ الدورات غير العادية دون أن
يقل عن ثمانية ) (8أيام.

العقلية .ويرسل هـذا التقرير إﱃ الوزير اﳌكلف بالصحة.

اﳌاّدة  : ٩ﻻ تصح مداوﻻت اللجنة الوطنية اﳌتعددة
ﻻ بحضور نصف أعضائها .وﰲ حالة عدم اكتمال
القطاعات إ ّ
النصاب ،يبرمج اجتماع جديد ﰲ غضون الثمانية ) (8أيام
الـتي تﲇ تـاريـخ اﻻجـتـمـاع اﳌؤجل ،وتتداول اللجنة حينئذ،
مهما يكن عدد اﻷعضاء اﳊاضرين.
اﳌاّدة  : ١٠تـتـخـذ مداوﻻت اللجنة الوطنية اﳌتعددة
الـقـطـاعـات بأغـلـبـية أصوات اﻷعضاء اﳊاضرين ،وﰲ حالة
تساوي عدد اﻷصوات ،يكون صوت الرئيس مرجحا.

اﳌاّدة  : ١٦تسجل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية
اﳌت ـع ـددة ال ـقـطـاعـات ﰲ مـيـزانـيـة تسيـيـر الـوزارة اﳌكـلـفـة
بالصحة.
اﳌاّدة  : ١7ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤39اﳌوافق 23
يناير سنة .2٠١8
أحمد أويحيى

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية
ق ـرار مؤّر خ ﰲ  ٢٣رب ـي ـع اﻷول ع ـام  ١٤٣٩اﳌواف ـق ١٢
ديسمـبـر سنة  ،٢٠١7يـتـمـم الـقرار اﳌؤر خ ﰲ ٢7
رمضان ع ـ ـام  ١٤٣٦اﳌواف ـق  ١٤يـولـيـو سنـة ٢٠١٥
الـذي يـحـّدد كـيفيات تنظيم التكوين التحضيري
لشغـ ـل بـ ـعض الـ ـرتب اﳌن ـت ـم ـي ـة لﻸسﻼك اﳋاصة
بإدارة اﳉم ـاع ـات اﻹق ـل ـي ـم ـي ـة ،ومـدتـه ومـحـتـوى
برامجه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزيـ ـر الـ ـداخـ ـل ـي ـة واﳉم ـاع ـات اﶈل ـي ـة وال ـت ـه ـيئ ـة
إ ّ
العمرانية،

– ﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ١٤٥-٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١2صفر
عـام  ١38٦اﳌوافـق  2يـونـيو سنة  ١9٦٦واﳌتـعّلق بتحرير
ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي
تهم وضعية اﳌوظفﲔ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-١7اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي الـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  ١٤38اﳌواف ـ ـق  ١7غشت سن ـ ـ ـ ـة 2٠١7
واﳌتضّمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقـتضى اﳌرسوم الـّتـنـفيذّي رقم  2٤7-9٤اﳌؤّرخ
ﰲ  2ربيع اﻷّول عـام  ١٤١٥اﳌوافـق  ١٠غشت سنـة  ١99٤الذي
يحّدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  8٠-١2اﳌؤرخ ﰲ
 ١9ربـ ـيـ ـع اﻷول ع ـام  ١٤33اﳌواف ـق  ١2ف ـبـرايـر سنـة 2٠١2

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ

واﳌتضمن تعديل القانون اﻷساسي للمعهد الوطني لتطوير
الـتـكـويـن اﳌتـواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان
الوطني لتطوير التكوين اﳌتواصل وترقيته،
– وﲟق ـتضى الـقـرار اﳌؤرخ ﰲ  27رمضان عـان ١٤3٦
اﳌوافـق  ١٤يـولـيـو سنة  2٠١٥الـذي يـحـدد كـيفيات تنظيم
التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب اﳌنتمية لﻸسﻼك
اﳋاصة بإدارة اﳉم ـ ـاع ـ ـات اﻹق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـي ـ ـة وم ـ ـدتـ ـه ومحتوى
برامجه،
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 - ١اﳌديـر الـعـام ﻹدارة السجـون وإعـادة اﻹدمـاج ،ﳑثﻼ
لوزير العدل ،حافظ اﻷختام،
 - 2بن ديب سفيان ،ﳑثﻼ لوزير الدفاع الوطني،
 - 3يـونس بـوزيـد ،ﳑثـﻼ لـوزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية،
 - ٤ناصر خوجة رفيق ،ﳑثﻼ لوزير اﳌالية،
 - ٥يـ ـونسي خـ ـالـ ـد ،ﳑثـ ـﻼ لـ ـوزيـ ـر الشؤون الـ ـديـ ـن ـي ـة

يقـّرر مـا يأتي :

واﻷوقاف،

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ي ـتـّمـم هـذا الـقـرار اﳌادة  ٦مـن القرار
اﳌؤّرخ ﰲ  27رمضان عام  ١٤3٦اﳌوافق  ١٤يوليو سنة 2٠١٥
الذي يحّدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض
الرتب اﳌنتمية لﻸسﻼك اﳋاصة بإدارة اﳉماعات اﻹقليمية

 - ٦عـ ـبـ ـد ال ـرح ـم ـان م ـق ـران ،ﳑث ـﻼ ل ـوزي ـرة ال ـت ـرب ـي ـة
الوطنية،
 - 7عمراني توفيق جسيم مروان ،ﳑثﻼ لوزير الصحة
والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

ومدته ومحتوى برامجه.
اﳌاّدة  : ٢ت ـتـمـم اﳌادة  ٦مـ ـن الـ ـقـ ـرار اﳌؤّرخ ﰲ 27
رمضان ع ـام  ١٤3٦اﳌوافـق  ١٤يـولـيو سنة  2٠١٥واﳌذكور
أعﻼه ،ﰲ نهايتها ،بفقرة ﲢرر كما يأتي :
“ اﳌادة ............................... : ٦
ويضمن الديوان الوطني لتطوير التكوين اﳌتواصل
وترقيته أيضا ،التكوين التحضيري بالنسبة ﳉميع الرتب
اﳌنصوص عليها أعﻼه”.

 - 8إيراين نوال ،ﳑثلة لوزير التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،
 - 9شن ـاق ن ـج ـي ـة ،ﳑث ـلـة لـوزيـر الـتـكـويـن والـتـعـلـيـم
اﳌهنيﲔ،
 - ١٠مكاشر ليندة ،ﳑثلة لوزير الشباب والرياضة،
 - ١١بن حديد فوزية ،ﳑثلة للسلطة اﳌكلفة بالوظيفة
العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،

اﳌاّدة  : ٣ينش ـ ـر ه ـ ـذا الق ـ ـرار ف ـ ـي اﳉري ـ ـدة الّرسمي ـ ـة
للجمهورّي ـ ـة اﳉزائرّي ـ ـة الّديمقراطّي ـ ـة الّشعبّي ـ ـة.
حّرر باﳉزائر ﰲ  23ربيع اﻷول عام  ١٤39اﳌوافق ١2
ديسمبر سنة .2٠١7
نور الدين بدوي

وزارة العدل
قـرار مؤر خ ﰲ  ١٦رجب عـ ـام  ١٤٣٨اﳌوافـق  ١٣أبريل
سن ـة  ،٢٠١7ي ـتضم ـن ت ـع ـيﲔ أعضاء م ـجـلس إدارة
اﳌدرسة الوطنية ﳌوظفي إدارة السجون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  ١٦رجب عام  ١٤38اﳌوافق ١3
أبريل سنة  ،2٠١7تعّين السيدات والسادة اﻵتية أسماؤهم،
تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  7من اﳌرسوم التنفيذي رقم 3١2-١٠
اﳌؤرخ ﰲ  7محرم عام  ١٤32اﳌوافق  ١3ديسمبر سنة 2٠١٠
واﳌتضمن إنشاء اﳌدرسة الوطنية ﳌوظفي إدارة السجون

 - ١2بوخرصة فتيحة ،رئيسة مجلس قضاء تيبازة،
 - ١3عبة محمود ،قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس
قضاء تيبازة،
 - ١٤شاوشي أح ـم ـد ،م ـدي ـر مؤسسة إع ـادة ال ـت ـرب ـي ـة
والتأهيل بالقليعة،
 - ١٥مكاحﲇ بن يونس ،مدير مؤسسة إعادة التربية
والتأهيل باﳊراش،
 - ١٦سكسيك أح ـم ـد ،م ـدي ـر مؤسسة إع ـادة ال ـت ـرب ـيـة
والتأهيل بالبليدة،
 - ١7إسعـ ـون عـ ـبـ ـد الـ ـك ـرﱘ ،م ـك ـّون ﲟل ـح ـق ـة اﳌدرسة
الوطنية ﳌوظفي إدارة السجون باﳌسيلة،
 - ١8ب ـزوح ع ـم ـار ،م ـكـّون ﲟلـحـقـة اﳌدرسة الـوطـنـيـة
ﳌوظفي إدارة السجون باﳌسيلة،
 - ١9طـرشي نـبـيـل ،رئـيس اﳌصلحة اﳋارجية ﻹدارة

وتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ـه ـا وسي ـره ـا ،أعضاء ﰲ م ـج ـلس إدارة اﳌدرسة

السجـون ،اﳌكـلـف بإعـادة اﻹدمـاج اﻻجـتـمـاعي للمحبوسﲔ

الوطنية ﳌوظفي إدارة السجون ،ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات :

بالبليدة.

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
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وزارة السكن والعمران واﳌدينة

– وﲟقـتضى اﳌرسوم الـتـنفيذي رقم  ١9٥-١٠اﳌؤرخ
ﰲ  9رمضان ع ـ ـ ـ ـام  ١٤3١اﳌواف ـ ـق  ١9غشت سن ـ ـ ـ ـة 2٠١٠

قرار مؤرخ ﰲ  ٣صفر عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٢٤أكتوبر سنة
 ،٢٠١7يـتضمـن اﳌصادقـة عﲆ اﻷرقـام اﻻستدﻻلية

واﳌتضمـ ـن إنشاء اﳌركـ ـز الـ ـوطـ ـني لـ ـلـ ـدراسات وت ـنشي ـط
مؤسسة البناء واﻷشغال العمومية والري،

لﻸج ـ ـور واﳌواد ل ـ ـل ـ ـفصل ال ـ ـث ـ ـاني مـ ـن سنـ ـة ٢٠١7

يقرر ما يأتي :

اﳌستـ ـعـ ـمـ ـلـ ـة ﰲ صيـ ـغ تـحـ ـيﲔ وم ـراج ـع ـة أسع ـار
صفقات اﻷشغال لقطاع البناء واﻷشغال العمومية
والري.

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  ١٠2و  ١٠3من
جة عام
اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤7-١٥اﳌؤرخ ﰲ  2ذي اﳊ ّ
 ١٤3٦اﳌوافـ ـق  ١٦سب ـت ـمـبـر سنـة  2٠١٥واﳌذك ـور أعـﻼه،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

يصادق عﲆ اﻷرقـ ـام اﻻستـ ـدﻻلـ ـيـ ـة لﻸجـ ـور واﳌواد لـ ـلـ ـفصل
الثاني من سنة  ،2٠١7اﳌستعملة ﰲ صيغ ﲢيﲔ ومراجعة

ن وزير السكن والعمران واﳌدينة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤7-١٥اﳌؤرخ ﰲ
ج ـ ـة ع ـ ـام  ١٤3٦اﳌواف ـق  ١٦سبـتـمـبـر سنـة 2٠١٥
 2ذي اﳊ ّ

أسعـار صفـقـات اﻷشغـال لـقـطـاع البناء واﻷشغال العمومية
والري واﳌـحددة ﰲ اﳉداول اﳌرفقة باﳌلحق بهذا القرار.
اﳌادة  : ٢ي ـنشر ه ذا ال ـق ـرار ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـّيـة

واﳌتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات اﳌرفق
العام ،ﻻ سيما اﳌادتان  ١٠2و ١٠3منه،

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-١7اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي الـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  ١٤38اﳌواف ـ ـق  ١7غشت سن ـ ـ ـ ـة 2٠١7

حرر باﳉزائر ﰲ  3صفر عام  ١٤39اﳌوافق  2٤أكتوبر
سنة .2٠١7

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

عبد الوحيد طمار
اﳌلحق

جداول اﻷرقام اﻻستدﻻلية لﻸجور واﳌواد اﳌستعملة ﰲ صيغ تـحيﲔ ومراجعة أسعار
صفقات اﻷشغال لقطاع البناء واﻷشغال العمومية والري للفصل الثاني من سنة ٢٠١7
 / Iاﻷرقام اﻻستدﻻلية لﻸجور :
أ  -اﻷرقام اﻻستدﻻلية لﻸجور اﳌستعملة عﲆ أساس  ١٠٠٠ﰲ يناير سنة .٢٠١١

التجهيزات
اﻷشهر

اﻷشغال الكبرى

أبريل 2٠١7

1420

1305

مايو 2٠١7

1420

1305

1268

يونيو 2٠١7

1420

1305

1268

التدفئة والترصيص

النجارة

الكهرباء

الدهن والزجاج

1268

1446

1390

1446

1390

1446

1390

ب  -معامل اﻻرتباط الذي يسمح بحساب اﻷرقام اﻻستدﻻلية عﲆ أساس  ١٠٠٠ﰲ يناير سنة  ،٢٠١١انطﻼقا من
اﻷرقام اﻻستدﻻلية عﲆ أساس  ١٠٠٠ﰲ يناير سنة .٢٠١٠

التجهيزات

اﻷشغال الكبرى

التدفئة والترصيص

النجارة

الكهرباء

الدهن والزجاج

معامل اﻻرتباط

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
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 / IIمعامل “  “ Kالتكاليف اﻻجتماعية :
قيمة اﳌعامل “  “ Kللتكاليف اﻻجتماعية اﳌطبق ﰲ صيغ تغيير اﻷسعار للصفقات اﳌبرمة بعد  3٠سبتمبر سنة
 ،١999هي :
K = 0,5148
 / IIIاﻷرقام اﻻستدﻻلية للمواد للفصل الثاني من سنة : ٢٠١7
 - ١الفوﻻذ

مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

1

Adp

فوﻻذ صلب لتسليح اﳋرسانة مسبقة
الضغط

1,381

1180

1180

1180

2

Acl

دعامة الزاوية متساوية اﳉناحﲔ

1,040

1109

1109

1109

3

Ad

قضيب من الفوﻻذ اﳌستدير اﻷملس
للخرسانة اﳌسلحة

1,000

1000

1000

1000

4

Apf

مجنبات حديدية مدرفلة عﲆ الساخن
)(IPN, HPN, IPE, HE A, HEB

1,000

1002

1002

1002

5

At

قضيب مـ ـن ال ـف ـوﻻذ ذي إل ـت ـح ـام ك ـب ـي ـر
للخرسانة اﳌسلحة

1,315

1059

1059

1059

6

Bc

لولب وعقاف

1,000

957

957

957

7

Chac

مرجل من فوﻻذ

1,000

1000

1000

1000

8

Fiat

خيط الربط

1,000

1069

1069

1069

9

Fp

لوح مسطح من الفوﻻذ

1,065

1232

1232

1232

10

Ft

مجنب ذو الشكل T

1,000

1000

1000

1000

11

Poi

مسمار

1,000

914

914

914

12

Rac

مدفأة من الفوﻻذ

1,000

1000

1000

1000

13

Trs

مشبك ملحم

1,046

1171

1171

1201

 - ٢الصفائح
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

1

Tn

لوح من صفائح مضلعة

1,116

1137

1137

1137

2

Ta

صفيحة فوﻻذية مغلفنة

1,137

955

955

955

3

Tal

صفيحة فوﻻذية للمجنبات اﳌدرفلة
عﲆ البارد

1,000

1198

1198

1198

4

Tea

قرميد من الفوﻻذ

1,000

1051

1051

1051

5

Tge

صفيحة ﳑوجة مغلفنة

1,000

1000

1000

1000

الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ
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 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

 - ٣اﳊصى
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

حصى مكسر

1,146

970

939

917

1,086

1127

1096

1058

1000

1000

1000

996

996
1000

1

Gr

2

Cail

حجارة من النوع اﳋاص برص السكك

3

Grr

حصى مستدير

1,000

4

Moe

حجارة

1,048

996

5

Pme

غبار الرخام

1,000

1000

1000

6

Sa

رمال الوديان أو المحاجر

1,300

1176

1122

1069

7

Tou

خليط أتربة من كل نوع

1,000

1306

1306

1306

8

Tuf

فليس )تافسة(

1,000

1000

1000

1000

 - ٤اﻹسمنت
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

1

BPE

خرسانة عادية جاهزة لﻼستعمال

1,000

1095

1095

1095

2

Chc

اﳉير اﳌائي

1,000

1123

1123

1123

3

Cimc

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM II

1,762

1275

1273

1271

4

Cimo

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM I

1,000

1000

1000

1000

5

Hts

إسـ ـمـ ـنـ ـت اﻷف ـران الـ ـ ـعـ ـ ـالـ ـ ـيـ ـ ـة مـ ـ ـن ن ـ ـوع
CEM III

1,000

1000

1000

1000

6

Pl

جبس

1,000

1202

1202

1202

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

 - ٥اﳌضافات الكيميائية
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

1

Adja

مسرع ﲡميد اﳋرسانة

1,000

958

958

958

2

Adjh

ﳑسك اﳌاء

1,000

1005

1005

1005

3

Adjr

مبطئ ﲡميد اﳋرسانة

1,000

899

899

899

4

Apl

ملدن اﳋرسانة

1,000

983

983

983

الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ
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 - ٦البناء
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

1

Brc

آجر مجوف

1,000

785

778

807

2

Brp

آجر مﻶن

1,000

1286

1286

1286

3

Bts

طوب التربة اﳌثبتة )(BTS

1,000

1000

1000

1000

4

Cℓ

كلوسترا

1,000

1000

1000

1000

5

Crp

مربع جبس

1,000

994

994

994

6

Hou

الهوردي )جسم مجوف لقلوبة البﻼط(

1,000

1712

1712

1740

7

Pba

رافدة من اﳋرسانة اﳌسلحة )مسبقة
الصنع(

1,000

1000

1000

1000

8

Pg

لبنات مجوفة من اﳋرسانة

1,000

1224

1224

1224

 - 7التغطية
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

1

Caf

مربع من اﳋزف

1,000

1166

1160

1101

2

Cg

مربع من الغرانيت

1,000

1000

1000

1000

3

MF

رخام للتغطية

1,000

1400

1400

1400

4

Plt

وزرة من اﳋزف

1,000

1059

1053

1046

5

Te

قرميد

1,000

830

830

830

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

 - ٨الدهان
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

1

Pev

دهان فينيﲇ

1,000

1195

1196

1196

2

Ey

دهان إيبوكسي

1,102

1912

1912

1912

3

Gly

دهان غليسيروفتاليك

1,125

1525

1525

1525

4

Par

دهان أريس

1,000

1210

1210

1210

5

Pea

دهان مضاد للصدأ

1,154

1067

1067

1067

6

Peh

دهان زيتي

1,000

1493

1493

1493

7

Psy

دهان ستيرالﲔ

1,146

1754

1754

1754

8

Psyn

دهان ﻹشارات الطرق

1,000

1156

1156

1156

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ
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 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

 - ٩النجارة
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

1

Bcj

خشب اﳉوز )أكاجو(

1,000

1000

1000

1000

2

Bms

لوح سميك من اﳋشب اﻷبيض

0,956

1468

1468

1468

3

Bo

لوح من أوراق خشبية ملصقة

1,298

1154

1154

1154

4

Brn

خشب أحمر

1,025

1091

1091

1091

5

Falu

نافذة من اﻷﳌنيوم مع إطارها

1,000

1000

1000

1000

6

Fb

نافذة من اﳋشب مع إطارها

1,000

1000

1000

1000

7

Fpvc

نافذة من البﻼستيك ) (PVCمع إطارها

1,000

1000

1000

1000

8

Pab

لوحات من اﳋشب اﳌضغوط

1,000

1112

1112

1112

9

Palu

باب من اﻷﳌنيوم مع إطاره

1,000

1000

1000

1000

10

Pb

بارسيان من اﳋشب مع إطاره

1,000

1115

1115

1115

11

PFalu

باب نافذة من اﻷﳌنيوم مع إطاره

1,000

1000

1000

1000

12

PFb

باب نافذة من اﳋشب مع إطاره

1,000

935

935

935

13

 PFpvcباب نافذة من البﻼستيك ) (PVCمع
إطاره

1,000

1000

1000

1000

14

Piso

باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة
مع إطاره

1,000

1000

1000

1000

15

Ppb

باب مليئ من اﳋشب مع إطاره

1,000

1046

1046

1046

16

Ppvc

باب من البﻼستيك ) (PVCمع إطاره

1,000

1000

1000

1000

17

Sac

لوح من اﳋشب اﻷبيض للقولبة

0,939

1157

1157

1157

 - ١٠اﻷدوات اﳌعدنية
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

1

Cr

رتاج

1,000

1103

1103

1103

2

Pa

مفاصل مدرفلة

1,000

1000

1000

1000

3

Pe

لسان قفل ثابت

1,000

1050

1050

1050

4

Tsc

أنبوب إقفال مربع

1,000

1259

1259

1259

5

Tsr

أنبوب إقفال دائري

1,000

1353

1353

1353

6

Znl

زنك مدرفل

1,000

1146

1146

1146

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ
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 - ١١الزجاج
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

زجاج من النوع العادي

1,035

1062

1062

1062

1,000

1027

1027

1027

1101

1101

1101

1000

1000
1000

1

Vv

2

Brnv

لبنة من الزجاج )نيفادا(

3

Mas

عجﲔ تثبيت ألواح الزجاج

1,000

4

Va

زجاج مقوى

1,000

1000

5

Vd

زجاج سميك مزدوج

1,000

1000

1000

6

Vgl

زجاج اﳌرايا

1,000

1035

1035

1035

7

Vm

زجاج مطرق

1,000

1033

1033

1033

 - ١٢الكهرباء
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

خزانة عامة

1,000

1000

1000

1000

1,000

1000

1000

1000

1170

1170

1170

1000

1000
1157

1

Armg

2

Bau

جهاز مستقل

3

Bod

علبة اﻻشتقاق

1,000

4

Ca

ﳑر الكابل من بﻼط مثقوب

1,000

1000

5

Cf

سلك من نحاس

1,000

1157

1157

6

Coe

صندوق الطابق )شباك اﻻشتقاق(

1,000

1000

1000

1000

7

Cop

صندوق أسفل العمود الصاعد

1,000

1000

1000

1000

8

Cor

صندوق التوزيع

1,000

1000

1000

1000

9

Cpfg

كاب ـ ـل صلب من سلسلة حامل التيار
)(cond ٤

1,027

1179

1179

1179

10

Cth

كاب ـ ـل صلب من سلسلة حامل التيار
)(cond ١

1,305

1195

1195

1195

11

Cts

كاب ـ ـل متوسط التوتر

1,000

1194

1194

1194

12

Cuf

كاب ـ ـل صلب من سلسلة حامل التيار
)(cond 3

1,383

1144

1144

1144

13

Disb

فاصل تبايني ذو قطبﲔ

1,000

1069

1069

1069

14

Disc

فاصل تبايني ثﻼثي اﻷقطاب

1,000

1210

1210

1210

15

Dist

فاصل تبايني رباعي اﻷقطاب

1,000

1283

1283

1283

16

Ga

غمد برتقاﱄ )(ICD

1,000

980

980

980

17

He

كوة عازلة

1,000

1000

1000

1000

18

Itd

قاطع مزدوج لتيار اﻹنارة للترصيع

1,000

1000

1000

1000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ

26

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

 - ١٢الكهرباء )تابع(
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

قاطع بسيط لتيار اﻹنارة للترصيع

1,000

1000

1000

1000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000
1000

19

Its

20

Lum

مصباح بالزئبق

21

Lus

مصباح بالصوديوم

1,000

22

Pla

مصباح سقفي ذو حوض

1,000

1000

23

Pqt

وتد أرضي

1,000

1000

1000

24

Pr

منشب للتيار الكهربائي للترصيع

1,000

1142

1142

1142

25

Rf

عاكس

1,000

1000

1000

1000

26

Rg

مسطرة صغيرة مونوكليب

1,000

1000

1000

1000

27

Ste

قاطع للتيار الكهربائي

1,000

1000

1000

1000

28

Tp

أنبوب صلب من البﻼستيك

1,000

1000

1000

1000

29

Tra

جهاز ﲢويل الكهرباء )(MT/BT

1,000

1000

1000

1000

 - ١٣اﳊديد )(Fonte
أبريل ٢٠١7

مايو ٢٠١7

مارس ٢٠١7

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط

1

Chaf

مرجل من حديد

1,000

1000

1000

1000

2

Grc

مشبك ﳌجرى اﳌاء

1,000

1252

1252

1252

3

Raf

مدفأة من حديد

1,000

1000

1000

1000

4

Tamf

غطاء اﳌصب من حديد

1,000

1099

1099

1099

5

Vef

قاطع اﳌاء من حديد

1,000

1000

1000

1000

 - ١٤الترصيص
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

1

Ado

ملطف نصف آﱄ

1,000

902

902

902

2

Aer

مسخن بالهواء

1,000

1000

1000

1000

3

Atb

أنبوب من الفوﻻذ اﳌغلف

1,000

1000

1000

1000

4

Atn

أنبوب من الفوﻻذ اﻷسود

1,000

1014

1014

1014

5

Bai

حوض حمام من السيراميك

1,000

1029

1029

1029

6

Baie

حوض حمام من صفيحة الفوﻻذ

1,000

1060

1060

1060

7

Bru

مشعل الغاز

1,000

1000

1000

1000

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ
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 - ١٤الترصيص )تابع(
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

8

Che

مسخن اﳌاء

1,000

1042

1042

1042

9

Cla

سدادة منع الرجوع

1,000

1338

1338

1338

10

Cli

مبرد

1,000

1024

1024

1024

11

Com

عداد اﳌاء

1,000

1048

1048

1048

12

Cs

مدور

1,000

1000

1000

1000

13

Cta

جهاز مركزي ﳌعاﳉة الهواء

1,000

1000

1000

1000

14

Cut

أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

1,000

1000

1000

1000

15

Cuv

حوض مرحاض إنجليزي

1,000

1118

1118

1118

16

EVc

مغسل اﳌطبخ من السيراميك

1,000

1248

1248

1248

17

EVx

مغسل اﳌطبخ من صفيحة مقاومة
لﻸكسدة

1,000

1333

1333

1333

18

Grf

مجمع تبريد

1,000

1000

1000

1000

19

Iso

قشرة من صوف الصخر

1,000

1000

1000

1000

20

Le

مغسل حمام من السيراميك

1,000

1100

1100

1100

21

Prac

قطع التوصيل )كوع ،كم(... ،T ،

1,000

1377

1377

1377

22

Reg

منظم

1,000

1000

1000

1000

23

Res

خزان ﻹنتاج اﳌاء الساخن

1,000

1000

1000

1000

24

Rin

حنفية قاطعة ذات قفص مكور

1,000

1050

1050

1050

25

Rol

حنفية قطع من النحاس اﳌصقول

1,000

1189

1189

1189

26

Rsa

حنفية صحية

1,000

1000

1000

1000

27

Sup

رافع متناوب للضغط اﳌائي

1,000

1000

1000

1000

28

Tag

أنبوب من الفوﻻذ اﳌغلفن

1,000

1056

1056

1056

29

Tcp

أنبوب من حمض البوليفينيل

1,000

1075

1075

1075

30

Van

قاطع اﳌاء

1,000

1000

1000

1000

31

Vc

مروحة ذات الطرد اﳌركزي

1,000

1000

1000

1000

32

Vco

مروحة ناقلة للحرارة

1,000

1143

1143

1143

33

Ve

وعاء التوسع

1,000

1000

1000

1000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ
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 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

 - ١٥اﳌساكة والعزل اﳊراري
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

1

Bio

الزفت اﳌؤكسد

0,979

871

871

871

2

Chb

غطاء مرن مزفت

1,075

923

923

923

3

Chs

غ ـ ـط ـ ـاء سط ـ ـح ـ ـه م ـ ـن اﻷل ـ ـوم ـ ـيـ ـنـ ـيـ ـوم
)(PAXALUMIN

1,019

1194

1194

1194

4

Etl

مساكة مائهة )(résine

1,000

1005

1005

1005

5

Etm

مساكة من غشاء

1,000

1000

1000

1000

6

Fei

لباد مشرب

1,043

1025

1025

1025

7

Fli

دهان الفلينتكوت

1,000

968

968

968

8

Gc

مرزاب وشبكة

1,000

1000

1000

1000

9

Pan

لوح من حبيبات الفلﲔ

1,000

1050

1050

1050

10

Pk

ورق كرافت

1,000

1000

1000

1000

11

Pol

بوليستيرين

1,175

907

907

907

 - ١٦النقل
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

1

Tpa

نقل جوي

1,000

1000

1000

1000

2

Tpf

نقل بالسكة اﳊديدية

1,000

1000

1000

1000

3

Tpm

نقل بحري

1,000

1000

1000

1000

4

Tpr

نقل بري

1,000

883

883

883

 - ١7الطاقة
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

1

Aty

أسيتيﻼن

1,000

1105

1105

1105

2

Ea

بنزين السيارات

1,000

1536

1536

1536

3

Ec

إلكترود وقضيب التلحيم

1,000

1000

1000

1000

4

Eel

استهﻼك الكهرباء

1,000

991

991

991

5

Ex

متفجرات

1,000

1000

1000

1000

6

Got

مازوت مباع ﰲ البر

1,000

1368

1368

1368

7

Oxy

أوكسيجﲔ

1,000

1107

1107

1107

 ١٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ٣٠يناير سنة  ٢٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
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 - ١٨قنوات الشبكات
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

قناة ) (buseمن اﻹسمنت اﳌضغوط

1,000

1000

1000

1000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000
1000
1000

1

Act

2

Bpvc

قناة ) (buseمن البﻼستيك )(PVC

3

Bus

قناة ) (buseمن الفوﻻذ

1,000

4

Pehd

قناة ) (buseمن مادة PEHD

1,000

1000

5

Trf

أنبوب ووصل من حديد

1,000

1000

1000

6

Tua

قناة ) (buseمن اﳋرسانة اﳌسلحة

1,000

1000

1000

 - ١٩التهيئة اﳋارجية
اﳌادة  /اﳌنتوج

مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

1

Bor

حافة الرصيف

1,000

1049

1053

1044

2

Bou

فوهة ماء ﻹطفاء اﳊريق

1,000

1452

1452

1452

3

Can

مشكاة

1,000

1050

1050

1050

4

Cc

مربع من اﻹسمنت

1,000

1000

1000

1000

5

Gri

سياج مغلفن

1,028

1051

1051

1051

6

Gril

سياج منبه

1,000

848

848

848

7

Gzl

عشب

1,000

1000

1000

1000

8

Pav

حجر تبليط الرصيف

1,000

1549

1549

1549

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

 - ٢٠أشغال الطرق
الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

زفت للتغطية

0,957

953

953

926

0,967

934

934

915

992

992

973

1046

1046
1000
1234

1

Bil

2

Cutb

كيوت  -باك

3

Em

مستحلب

0,969

4

Gls

جهاز أمان للطرق من الفوﻻذ

1,000

1046

5

Glsb

جهاز أمان للطرق من اﳋرسانة

1,000

1000

1000

6

Pas

ألواح ﻹشارات اﳌرور

1,000

1234

1234

 - ٢١مواد ومنتجات مختلفة
مايو ٢٠١7

يونيو ٢٠١7

الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أبريل ٢٠١7

1

Cchl

مطاط بالكلور

1,000

1860

1860

1860

2

Ceph

خلية فوتوفولتييك

1,000

1000

1000

1000

3

Mv

لوح من صوف الزجاج

1,000

1338

1338

1338

4

Pai

لوح ثابت اﳊرارة

1,000

1198

1198

1198

5

Ply

بوليوريثان

1,000

1096

1096

1096

6

Pn

إطار مطاطي للعجلة

1,000

1000

1000

1000

7

Pvc

لوح من مادة البﻼستيك )(PVC

1,000

1011

1011

1011

ية للجمهورّية اﳉزائرّية العدد ٠٥ /
اﳉريدة الرسم ّ
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وزارة اﳌوارد اﳌائية
قـ ـرار مؤرخ ﰲ  ١٤رب ـ ـيـ ـع اﻷول عـ ـام  ١٤٣٩اﳌوافـ ـق ٣
ديسمبر سنة  ،٢٠١7يحدد تشكيلة وكذا كيفيات
سير اللجنة التقنية القطاعية اﳌتعلقة بامتياز
است ـ ـعـ ـمـ ـال اﳌوارد اﳌائـ ـيـ ـة ﻹقـ ـامـ ـة هـ ـيـ ـاكـ ـل عﲆ
مستوى اﳊواجز اﳌائية السطحية والبحيرات
لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه اﳌﻼحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌوارد اﳌائية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-١7اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي ال ـ ـق ـ ـعـ ـدة عـ ـام  ١٤38اﳌواف ـ ـق  ١7غشت سنـ ـ ـ ـ ـة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٤٠ -١١اﳌؤرخ
ﰲ  28شوال عام  ١٤32اﳌوافق  2٦سبتمبر سنة  2٠١١الذي
يحدد كيفيات منح امتياز استعمال اﳌوارد اﳌائية ﻹقامة
هياكل عﲆ مستوى اﳊواجز اﳌائية السطحية والبحيرات
لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه اﳌﻼحي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  88-١٦اﳌؤرخ ﰲ
 2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤37اﳌوافق أّول مارس سنة 2٠١٦
الـ ـ ـذي يـ ـ ـحـ ـ ـدد صﻼحـ ـ ـيـ ـ ـات وزيـ ـ ـر اﳌوارد اﳌائـ ـ ـيـ ـ ـة ،اﳌعـ ـ ـّدل
واﳌتمم،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطـبيقا ﻷحكام اﳌادة  8من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  3٤٠-١١اﳌؤرخ ﰲ  28شوال عام  ١٤32اﳌوافق
 2٦سبتمبر سنة  2٠١١واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢدي ـد تشك ـي ـل ـة الـلـجـنـة الـتـقـنـيـة الـقـطـاعـيـة وكـذا كـيـفـيـات
سيرها ،التي تدعى ﰲ صلب النص ” اللجنة التقنية ”.

ﱃامعا٩م٤٣١٩٤٣هـ ١هـ
ﱃو ع
وﻷ
ىا
ىداﻷ
جدما
٢ ١٢ج١ما
سن٨ة٠١٢7٠١م ٢م
رنة
٠ ٣٠ي٣نايينرايس

– السيد ملوك نبيل ،ﳑثل الوزير اﳌكلّف بالسياحة،
– السيد غيبوب عبد اﳊميد ،ﳑثل الدرك الوطني،
– السي ـ ـد م ـ ـخ ـ ـت ـ ـاري ﷴ ،ﳑثـ ـل اﳌديـ ـريـ ـة الـ ـعـ ـامـ ـة
للحماية اﳌدنية،
– السيد رجم خوجة عبد الرحمان ،ﳑثل اﳌدير العام
للغابات،
– السيد براكي أرزقي ،اﳌدير العام ،ﳑثل الوكالة
الوطنية للسدود والتحويﻼت.
اﳌادة  : ٣ﲡتمع اللجنة التقنية كلما اقتضت اﳊاجة
ذلك ،بناء عﲆ استدعاء من رئيسها.
ُت ـ ـرسل اﻻست ـ ـدع ـ ـاءات م ـ ـرف ـ ـق ـ ـة ب ـ ـج ـ ـدول اﻷع ـ ـمـ ـال إﱃ
اﻷعضاء قبل خمسة عشر ) (١٥يوما ،عﲆ اﻷقل ،من انعقاد
اﻻجتماع.
اﳌادة  : ٤ﻻ ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـح م ـ ـ ـ ـ ـداوﻻت ال ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـجـ ـنـة الـتـقـنـيـة،
ﻻ بحضور أغلبية أعضائها .وﰲ حالة عدم اكتمال النصاب،
إ ّ
ﲡتـمـع الـلـجـنـة الـتـقـنية خﻼل ثمانية )  (8أيـام الـتي تـلـيـ ها،
وتصح اﳌداوﻻت حينئذ ،مهما يكن عدد اﻷعضاء اﳊاضرين.
اﳌادة ُ : ٥يصادق عﲆ اﳌداوﻻت باﻷغلبية البسيطة
ﻷصوات اﻷعضاء اﳊاضري ـ ـ ـ ـ ـ ـن .وﰲ حـ ـ ـ ـ ـ ـالـ ـ ـ ـ ـ ـة تساوي عـ ـ ـ ـ ـ ـدد
اﻷصوات ،يكون صوت الرئيس مرجحا.
اﳌادة ُ : ٦تحرر مداوﻻت اللجنة التقنية ﰲ محاضر،
شر عليه.
وتدّون ﰲ سجلّ مرّقم ومؤ ّ
اﳌادة ُ : 7ترسل محاضر اجتماعات اللجنة التقنية
إﱃ وزير اﳌوارد اﳌائية ،ﰲ أجل ثمانية ) (8أيام.
اﳌادة  : ٨ي ـم ـك ـن ال ـّلـجـنـة الـتـقـنـيـة اﻻستـعـانـة بـكـل
شخص مؤهل يمكن أن يساعدها ﰲ هذا اﳌجال.

اﳌادة  : ٢تتكون اللجنة التقنية القطاعية اﳌشتركة
التي يرأسها السّيد بلكاتب اﳊاج ،اﻷمﲔ العام ،من اﻷعضاء
اﻵتية أسماؤهم :

اﳌادة  : ٩ت ـ ـتـ ـوّلـ ـى مصالـ ـح مـ ـديـ ـريـ ـة حشد اﳌوارد
اﳌائية أمانة اللجنة.

– السيد حاج عيسى رؤوف ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف
بالبيئة،

اﳌادة  : ١٠ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– السي ـ ـد ساﳌي مصط ـ ـف ـ ـى ،ﳑثـ ـل الـ ـوزيـ ـر اﳌكـ ـّلـ ـف
بالرياضة،

حرر باﳉزئر ﰲ  ١٤ربيع اﻷول عام  ١٤39اﳌوافق 3
ديسمبر سنة .2٠١7

– السيـ ـدة سريـ ـدي فضيـ ـلـ ـة ،ﳑث ـل ـة ال ـوزي ـر اﳌك ـّل ـف
بالصيد البحري،

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

حسﲔ نسيب

