العدد ٣٥

اﻷربعاء  2٨رمضان عام  143٩هـ

الّسنة اﳋامسة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٣يونيو سنة  20١٨م

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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 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

قوانﲔ
ق ـ ـان ـ ـون رقـ ـم  0٨-١٨مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عـ ـ ـ ـ ـ ـام ١٤٣٩

ﲢّدد كيفيات تسيير وسير البوابة اﻹلكترونية وكذا

اﳌواف ـ ـ ـق  ١0يوني ـ ـ ـو سن ـ ـ ـة  ،20١٨يع ـ ـ ـ ـّدل ويتﹽم ـ ـ ـم
الـ ـ ـق ـ ـانـ ـ ـون رقـ ـ ـم  0٨-0٤اﳌ ـ ـ ـؤرخ فـ ـي  27جم ـ ـ ـادى

كيفيات التسجيل والتحويل واستﻼم الوثائق اﻹلكترونية

الـ ـثـان ـيـة ع ـام  ١٤2٥الـمـ ـواف ـق  ١٤غشت سنـ ـ ـ ـة 200٤
واﳌتعلق بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ٤٣و 1٣٦و1٣8
و 1٤٠و) 1٤٣الفقرة  (2و 1٤٤منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  22-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  27محرم
عام  1٤11اﳌوافق  18غشت سنة  1٩٩٠واﳌتعلق بالسجل
التجاري ،اﳌعّدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى
الثانية عام  1٤25اﳌوافق  1٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-15اﳌؤرخ ﰲ  11ربيع
الثاني عام  1٤٣٦اﳌوافق أول فبراير سنة  2٠15الذي يحدد
القواعد العامة اﳌتعلقة باﻹمضاء والتصديق اﻹلكترونيﲔ،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-1٦اﳌؤرخ ﰲ  2٩شوال
عـ ـام  1٤٣7اﳌوافـ ـق  ٣غشت سنـ ـ ـ ـة  2٠1٦واﳌتـعـلـق بترقية
اﻻستثمار،
– وبعد رأي مجلس الدولة،

ومنح رقم التعريف اﳌشترك ،عن طريق التنظيم”.
“اﳌادة  5مكرر  : 2تتضمن البوابة اﻹلكترونية اﳌذكورة
أعﻼه ،استمارة موحدة.
يقوم اﳌركز الوطني للسجل التجاري باﳌصادقة عﲆ
اﻻست ـم ـارة اﳌوح ـدة اﳌم ـل ـوءة واﳌمضاة واﳌصادق ع ـل ـي ـه ـا
ب ـ ـالـ ـطـ ـريـ ـق اﻹلـ ـكـ ـتـ ـروني مـ ـن طـ ـرف مـ ـنشئ اﳌؤسسة بـ ـعـ ـد
تأك ـي ـده ـا وتسج ـي ـل ـه ـا م ـن ط ـرف اﻹدارات اﳌك ـل ـف ـة ب ـالسج ـل
التجاري والضرائب واﻹحصائيات والضمان اﻻجتماعي.
وبعد اﳌصادقة عﲆ اﻻستمارة اﳌوحدة ،يكون للمعني
حـ ـ ـق الـ ـ ـتسجـ ـ ـيـ ـ ـل لـ ـ ـدى اﻹدارات اﳌعـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـة اﳌذكـ ـ ـورة أع ـ ـﻼه،
واﳊصول عﲆ رقم تعريف مشترك”.
اﳌاّدة  : ٣تعّدل وتتمم أحكام اﳌادة  22من القانون
رقم  ٠8-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى الثانية عام  1٤25اﳌوافق
 1٤غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة  ،2٠٠٤اﳌعـ ـ ـدل واﳌت ـ ـم ـ ـم واﳌذك ـ ـور أع ـ ـﻼه،
وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 22دون اﻹخﻼل بأحكام اﳌادة  ٣8من القانون
رقم  11-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  21أبريل سنة  1٩٩٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا
ﲡاريـ ـا ﰲ اﻹنـ ـتـ ـاج أو الـ ـتـ ـوزيـ ـع أو اﳋدمـ ـات ،ال ـت ـوق ـف ع ـن
ﳑارسة ﲡارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو أثناء
العطل أو اﻷعياد الّرسمّي ـة.
ي ـ ـحـ ـ ـ ـّدد ال ـ ـواﱄ بـ ـق ـ ـ ـرار ،بـ ـع ـ ـ ـد استشـ ـ ـ ـارة اﳉمـ ـعـ ـيـ ـ ـ ـات،

– وبعد مصادقة البرﳌان،

وجمعيات حماية اﳌستهلكﲔ ،والتنظيمات اﳌهنية ،قائمة

يصدر القانون اﻵتي نصه :

ال ـ ـت ـ ـج ـ ـار اﳌل ـ ـزمﲔ بضم ـ ـان اﳌداوم ـ ـة أث ـ ـنـ ـاء فـ ـتـ ـرات وأيـ ـام

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ تعديل وتتميم
بـ ـعض أحـ ـكـ ـام الـ ـق ـان ـون رق ـم  ٠8-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى
الثانية عام  1٤25اﳌوافق  1٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعدل واﳌتمم.
اﳌاّدة  : 2تتمم أحكام القانون رقم  ٠8-٠٤اﳌؤرخ ﰲ27
ج ـم ـادى ال ـث ـانـيـة عـام  1٤25اﳌوافـ ـق  1٤غشت سنـ ـ ـ ـة ،2٠٠٤
اﳌـعـدل واﳌـتـمـم واﳌـذكـور أعـﻼه ،ﲟـادتـﲔ  5مـكـرر 1و 5مكرر،2
وﲢرران كما يأتي :
“اﳌادة  5مكرر : 1تـنشأ بـوابـة إلـكـتـرونـيـة لـتسهـيـل
إجراءات إنشاء اﳌؤسسات.
يكلف اﳌركز الوطني للسجل التجاري ﲟهمة تسيير
البوابة اﻹلكترونية اﳌخصصة ﻹنشاء اﳌؤسسات.

الـ ـتـ ـوقـ ـف عـ ـن ﳑارسة الـ ـتـ ـجـ ـارة بسبب الـ ـتـ ـوقـ ـف الـ ـتـ ـق ـني
ل ـلصي ـان ـة ،أو أث ـن ـاء ال ـع ـط ـل ،أو اﻷع ـي ـاد ال ـّرسم ـّيـ ـة ،م ـن أج ـل
ضمان التموين اﳌنتظم للسوق بالسلع واﳋدمات.

وي ـت ـع ـّيـ ـن عﲆ ال ـت ـاج ـر استئ ـن ـاف نشاط ـه ع ـن ـد ن ـه ـاي ـة

الـ ـعـ ـطـ ـل وبـ ـعـ ـد اﻷعـ ـيـ ـاد الـ ـّرسمـ ـّيـ ـ ـة ،ﲢت طـ ـائ ـل ـة ال ـع ـق ـوب ـات
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤1مكرر أدناه.

تـ ـوضح شروط وكـ ـيـ ـف ـي ـات سي ـر وتسي ـي ـر اﳌداوم ـات
والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط
بعد اﻷعياد الّرسمّي ـة ،بقرار من الوزير اﳌكلف بالتجارة “.
اﳌاّدة  : ٤تعّدل أحكام اﳌادة  25من القانون رقم ٠8-٠٤
اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى الثانية عام  1٤25اﳌوافق  1٤غشت
سن ـ ـ ـة  ،2٠٠٤اﳌع ـ ـ ـّدل واﳌتّم ـ ـم واﳌذكـ ـ ـور أعـ ـ ـﻼه ،وﲢـ ـ ـ ـرر
كما يأتي :

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م
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“اﳌـ ـادة  : 25ي ـت ـم التسج ـي ـل ﰲ الس ـجـ ـل الت ـج ـاري

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  5جمادى

ﳌمـ ـ ـارسة نشاط أو مـ ـ ـهـ ـ ـنـ ـ ـة مـ ـ ـق ـ ـن ـ ـن ـ ـة دون الشرط اﳌسب ـ ـق

اﻷوﱃ عام  1٤25اﳌوافق  2٣يونيو سنة  2٠٠٤الذي يحّدد

اﳌرت ـ ـ ـبـ ـ ـط بضرورة تـ ـ ـقـ ـ ـدﱘ رخصة أو اعـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـاد مـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـوب

القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

ﳌمارسة نشاط أو مهنة مقننة ،ما لم ينص التشريع عﲆ
خﻼف ذلك.

– وﲟقتضى القانـون رقم  ٠٤-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  5جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤25اﳌوافق  2٣يونيو سنة  2٠٠٤واﳌتعلق

غير أن الشروع الفعﲇ ﰲ ﳑارسة اﻷنشطة أو اﳌهن
اﳌقـ ـنـ ـنـ ـة اﳋاضعـ ـة ل ـل ـتسج ـي ـل ﰲ السج ـل ال ـت ـج ـاري ي ـب ـق ـى
مشروطـ ـ ـ ـا بـ ـ ـ ـحصول اﳌعـ ـ ـ ـني عﲆ الـ ـ ـ ـرخصة أو اﻻعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ـاد
اﳌطلوبﲔ اللذين تسلمهما اﻹدارات أو الهيئات اﳌؤهلة”.
اﳌاّدة  : ٥تعدل أحكام اﳌادة  ٤1مكرر من القانون رقم
 ٠٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى الثانية عام  1٤25اﳌوافق 1٤
غشت سنة  ،2٠٠٤اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر
كما يأتي :
“اﳌـ ـادة  ٤1مكـ ـرر  :يعـ ـاق ـب ع ـﲆ عـ ـدم اح ـت ـرام اﻻلـت ـزام
ب ـاﳌداومـة واﻷحـكـام اﳌتـعـلـقـة بـالـعـطـل والـتـوقـفـات الـتـقـنـيـة
للصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد اﻷعياد الّرسمّي ـة

بالتقييس ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى
الثانية عام  1٤25اﳌوافق  1٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر
عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠٩واﳌتعلق بحماية
اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى القانـون رقـم  ٠٩-17اﳌؤرخ ﰲ  28جمادى
الثانية عام  1٤٣8اﳌوافق  27مارس سنة  2٠17واﳌتعلق
بالنظام الوطني للقياسة،

اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  22أعﻼه ،بغرامة تتراوح من

– وبعد رأي مجلس الدولة،

ث ـ ـﻼثﲔ أل ـ ـف ديـ ـنـ ـار ) ٣٠.٠٠٠دج( إﱃ م ـ ـائ ـ ـتي أل ـ ـف دي ـ ـنـ ـار

– وبعد مصادقة البرﳌان،

) 2٠٠.٠٠٠دج(.
)...............الباقي بدون تغيير(.”.............
اﳌاّدة  : 6ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  25رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق 1٠
يونيو سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة
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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ 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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ق ـ ـان ـ ـون رقـ ـم  0٩-١٨مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عـ ـ ـ ـ ـ ـام ١٤٣٩
اﳌوافـ ـ ـ ـق  ١0يونيـ ـ ـ ـو سن ـ ـة  ،20١٨يعـ ـ ـ ـّدل ويتم ـ ـم
ﹽ
القانون رقـم  0٣-0٩اﳌـؤرخ ﰲ  2٩صـفر عام ١٤٣0
اﳌوافق  2٥فبراير سنة  200٩واﳌتعلق بحماية
اﳌستهلك وقمع الغش.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ٤٣و 1٣٦و1٣8
و 1٣٩و 1٤٠و) 1٤٣الفقرة  (2و 1٤٤منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٤-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  1٩جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـق  1٩ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠٣واﳌتعلق
ب ـال ـق ـواع ـد ال ـع ـامـة اﳌطـبـقـة عﲆ عـمـلـيـات استـيـراد الـبضائـع
وتصديرها ،اﳌعدل واﳌتّمم،

يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ تعديل وتتميم
بعض أحكام القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر عام 1٤٣٠
اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠٩واﳌتعلق بحماية اﳌستهلك
وقمع الغش ،اﳌعّدل.
اﳌاّدة  : 2تتمم أحكام اﳌواد  11و 1٦و 1٩و 5٣و  5٤من
القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق 25
فبراي ـ ـ ـر سن ـ ـة  ،2٠٠٩اﳌ ـ ـ ـعّدل واﳌذكـ ـ ـ ـور أعـ ـ ـ ـﻼه ،وﲢـ ـ ـ ـرر
كما يأتي :
“اﳌادة  : 11يجب أن يلبي كل منتوج )..........بدون تغيير
حتى ( اﻷخطار الناجمة عن استعماله.
كما يجب أن يحترم اﳌنتوج اﳌتطلبات اﳌتعلقة
ﲟصدره والنتائج اﳌرجوة منه واﳌميزات التنظيمية من
ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ اﻷقصى ﻻستهﻼكه
وكيفية استعماله وشروط حفظه واﻻحتياطات اﳌتعلقة
بذلك والرقابة التي أجريت عليه.
ﲢّدد اﳋصائص ال ـت ـق ـن ـي ـة ل ـل ـمـنـتـوجـات الـتي تـتـطـلب
تأطيرا خاصا ،عن طريق التنظيم”.
“اﳌادة ) .................... : 1٦بدون تغيير( ....................
ﲢدد شروط وكيفيات اﳋدمة ما بعد البيع ،عن طريق
التنظيم”.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ

6

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

“اﳌـادة  : 1٩يج ـب أن ﻻ ي ـمـ ـس اﳌ ـنـتـوج اﳌ ـق ـ ـدم

“اﳌادة  : ٦5يمكن أن تقوم مصالح حماية اﳌستهلك

لـ ـ ـلـ ـ ـمستـ ـ ـهـ ـ ـلك ﲟصلـ ـ ـحـ ـ ـتـ ـ ـه اﳌادي ـ ـة ،وأن ﻻ يسبب ل ـ ـه ضررا

وقمع الغش ،طبقا للتشريع اﳌعمول به ،بالتوقيف اﳌؤقت

معنويا.

لنشاط اﳌؤسسات أو الغلق اﻹداري للمحﻼت التجارية ﳌدة

الـ ـعـ ـدول هـ ـو حـ ـق اﳌستـ ـهـ ـلك ﰲ الـ ـتـ ـراجـ ـع عـ ـن اقـ ـت ـن ـاء
منتوج ما دون وجه سبب.
للمستهلك اﳊق ﰲ العدول عن اقتناء منتوج ما
ضمن احترام شروط التعاقد ،ودون دفعه مصاريف إضافية.
ﲢدد شروط وكيفيات ﳑارسة حق العدول وكذا آجال
وقائمة اﳌنتوجات اﳌعنية ،عن طريق التنظيم”.
“اﳌادة ) ..................... : 5٣بدون تغيير( .....................
وبـ ـ ـهـ ـ ـذه الصفـ ـ ـة ،يـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن اﻷعـ ـ ـوان السم ـ ـاح ب ـ ـال ـ ـدخ ـ ـول

أقصاها خمسة عشر) (15يوما قابلة للتجديد ،إذا ثبت عدم
مراعاتها للقواعد اﶈددة ﰲ هذا القانون ،إﱃ غاية إزالة كل
اﻷسب ـ ـاب ال ـ ـتي أدت إﱃ ات ـ ـخ ـ ـاذ هـ ـذا الـ ـتـ ـدبـ ـيـ ـر ،دون اﻹخـ ـﻼل
بالعقوبات اﳉزائية اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام هذا القانون.
ﲢدد ك ـي ـف ـي ـات ت ـط ـب ـي ـق ه ـذه اﳌادة ،ع ـن ـد اﳊاج ـة ،ع ـن
طريق التنظيم”.
اﳌاّدة  : ٥تعّدل أحكام اﳌادة  ٦٦من القانون رقم ٠٣-٠٩
اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة ،2٠٠٩
اﳌعّدل واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

اﳌشروط أو رفض الـ ـدخ ـول ل ـل ـم ـن ـت ـوج ـات اﳌست ـوردة ع ـن ـد

“اﳌادة  : ٦٦يتحمل اﳌتدخل اﳌصاريف الناﲡة عن

اﳊدود واﻹي ـ ـ ـ ـداع واﳊج ـ ـ ـ ـز والسحب اﳌؤقت أو ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـائي

تطبيق اﻷحكام اﳌتعلقة باﻹيداع والتحاليل أو اﻻختبارات

للمنتوجات أو إتﻼفها والتوقيف اﳌؤقت للنشاطات أو

أو الـ ـتـ ـجـ ـارب وإع ـادة اﳌط ـاب ـق ـة والسحب اﳌؤقت وت ـغ ـي ـي ـر

الغلق اﻹداري للمحﻼت التجارية ،طبقا لﻸحكام اﳌنصوص

اﻻﲡاه وإعادة التوجيه واﳊجز واﻹتﻼف اﳌنصوص عليها

عليها ﰲ هذا القانون”.

أعﻼه”.

“اﳌادة  : 5٤يصرح بالدخول اﳌشـروط ،فـي مفهـوم ه ـذا
القانون ،ﳌنت ـوج مست ـورد عن ـد اﳊ ـ ـدود
) ..........................بدون تغيير(....................................

اﳌاّدة  : 6تدرج ضمن أحكام القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ
ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة  ،2٠٠٩اﳌعدل
واﳌذكور أعﻼه ،مادة  7٣مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  7٣مكرر  :يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف

يرخص بالدخول اﳌشروط ﳌنتوج مستورد لغرض

دينار ) 5٠٠.٠٠٠دج( إﱃ مليون دينار ) 1.٠٠٠.٠٠٠دج( كل

ضبط مطابقته عﲆ مستوى اﳌناطق ﲢت اﳉمركة ،أو

من يخالف اﳋصائص التقنية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة

اﳌؤسسات اﳌتخصصة ،أو ﰲ محﻼت اﳌتدخل ،عﲆ أن

 11من هذا القانون”.

ﻻ يتعلق ضبط اﳌطابقة بسﻼمة وأمن اﳌنتوج.
يسمح الدخول اﳌشروط من أجل ضبط اﳌطابقة عﲆ
مستوى اﳌؤسسات اﳌتخصصة أو ﰲ محﻼت اﳌتدخل،
بجمركة اﳌنتوج موضوع ضبط اﳌطابقة.
ي ـم ـن ـع وضع اﳌن ـت ـوج ـات م ـوضوع ال ـدخ ـول اﳌشروط،
حيز اﻻستهﻼك إﱃ غاية ضبط مطابقتها.
يصرح برفض الدخول ).......الباقي بدون تغيير( .”......
اﳌاّدة  : ٣تدرج ضمن أحكام القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ
ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة  ،2٠٠٩اﳌعّدل،
واﳌذكور أعﻼه ،مادة  ٦1مكرر ﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  ٦1مكرر  :يمكن أن يجرى اﳊجز والسحب
اﳌؤقت عﲆ اﳌنتوجات اﳌشتبهة بالتقليد.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم”.
اﳌاّدة  : ٤تعّدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٦5من القانون رقم
 ٠٩-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة
 ،2٠٠٩اﳌعدل واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

اﳌاّدة  : 7تعدل أحكام اﳌادة  78من القانون رقم ٠٣-٠٩
اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة ،2٠٠٩
اﳌعدل واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : 78يعاق ـ ـ ـب بغرام ـ ـة م ـ ـن مائ ـ ـة أل ـ ـف دين ـ ـار
) 1٠٠.٠٠٠دج( إﱃ مـ ـلـ ـيـ ـون ديـ ـنـ ـار ) 1.٠٠٠.٠٠٠دج( ك ـ ـل مـ ـن
يـ ـخـ ـالـ ـف إلـ ـزامـ ـيـ ـة إعـ ـﻼم اﳌستـ ـهـ ـلك اﳌنصوص عـ ـلـ ـي ـه ـا ﰲ
اﳌادتﲔ  17و 18من هذا القانون”.
اﳌاّدة  : ٨تدرج ضمن أحكام القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ
ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة  ،2٠٠٩اﳌعدل
واﳌذكور أعﻼه ،مادة  78مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  78مكرر  :يعاقب بغرامة من خمسﲔ ألف
دينار ) 5٠.٠٠٠دج( إﱃ خمسمائة ألف دينار ) 5٠٠.٠٠٠دج(
كل من يخالف اﻷحكام اﳌتعّلقة بحق العدول اﳌنصوص
عليه ﰲ اﳌادة  1٩من هذا القانون”.
اﳌاّدة  : ٩تتمم أحكام اﳌادتﲔ  7٩و 85من القانون رقم
 ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة
 ،2٠٠٩اﳌعدل واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ

“اﳌادة  : 7٩دون اﻹخـ ـﻼل) .......بـ ـدون تـ ـغـ ـيـ ـي ـر( .........
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– وﲟقتضى القانون رقم  11- 8٣اﳌؤّرخ ﰲ  21رمضان

إجراء التوقيف اﳌؤقت للنشاط أو الغلق اﻹداري للمحﻼت

عام  1٤٠٣اﳌوافق  2يوليو سنة  1٩8٣واﳌتعلق بالتأمينات

التجارية”.

اﻻجتماعية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

“اﳌادة  : 85طبقا ﻷحكام )......بدون تغيير حتى( شطب

– وﲟقتضى القانون رقم  1٣-8٣اﳌؤّرخ ﰲ  21رمضان

عام  1٤٠٣اﳌوافق  2يوليو سنة  1٩8٣واﳌتعلق بحوادث

السجل التجاري للمخالف.
يعد حالة عود ،ﰲ مفهوم هذا القانون ،قيام اﳌتدخل
ﲟخالفة أخرى لها عﻼقة بنشاطه خﻼل السنوات اﳋمس )(5
التي تﲇ انقضاء العقوبة السابقة اﳌتعّلقة بنفس النشاط”.
اﳌاّدة  : ١0تل ـغ ـى أحـك ـام اﳌـادة  ٦٠م ـن الـق ـان ـون رق ـم
 ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير
سنة  ،2٠٠٩اﳌعدل واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ١١ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  25رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق 1٠
يونيو سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة
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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ 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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قـ ـ ـانـ ـ ـون رق ـم  ١0-١٨مؤرخ ﰲ  2٥رمضان ع ـ ـ ـ ـ ـام ١٤٣٩
اﳌوافق  ١0يونيو سنة  ،20١٨يحدد القواعد اﳌطبقة
ﰲ مجال التمهﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

العمل واﻷمراض اﳌهنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠5-85اﳌؤّرخ ﰲ  2٦جمادى

اﻷوﱃ عام  1٤٠5اﳌوافق  1٦فبراير سنة  1٩85واﳌتعلق
بحماية الصحة وترقيتها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠1-88اﳌؤّرخ ﰲ  22جمادى

اﻷوﱃ عام  1٤٠8اﳌوافق  12يناير سنة  1٩88واﳌتضمن
ال ـق ـان ـون ال ـت ـوج ـي ـهي ل ـل ـمؤسسات ال ـع ـم ـوم ـي ـة اﻻق ـتصادي ـة،
اﳌعّدل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-88اﳌؤّرخ ﰲ  7جمادى
الثانية عام  1٤٠8اﳌوافق  2٦يناير سنة  1٩88واﳌتعلق
بالوقاية الصحية واﻷمن وطب العمل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  1٠رجب
عام  1٤1٠اﳌوافق  ٦فبراير سنة  1٩٩٠واﳌتعلق ﲟفتشية
العمل ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  1٠رجب
عام  1٤1٠اﳌوافق  ٦فبراير سنة  1٩٩٠واﳌتعّلق بتسوية
النزاعات الفردية ﰲ العمل،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٦رمضان

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  1٩٩٠واﳌتعلق بعﻼقات

– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ٦٩و 1٣٦و1٣7

العمل ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

و 1٣8و 17-1٤٠و 1٤٣و 1٤٤منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  155-٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  18صفر عام

 1٣8٦اﳌواف ـ ـ ـق  8يـ ـونـ ـيـ ـو سنـ ـة  1٩٦٦واﳌتضم ـن ق ـان ـون
اﻹجراءات اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  15٦-٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  18صفر عام

 1٣8٦اﳌواف ـ ـ ـق  8يـ ـونـ ـيـ ـو سنـ ـة  1٩٦٦واﳌتضم ـن ق ـان ـون
العقوبات ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  58-75اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رمضان
عام  1٣٩5اﳌوافق  2٦سبتمبر سنة  1٩75واﳌتضمن القانون

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠1-٩٦اﳌؤّرخ ﰲ  1٩شعبان عام

 1٤1٦اﳌوافق  1٠يناير سنة  1٩٩٦الذي يحّدد القواعد التي
ﲢكم الصناعة التقليدية واﳊرف،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-٩7اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان
عام  1٤18اﳌوافق  ٣1ديسمبر سنة  1٩٩7واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،1٩٩8اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سيما اﳌادتان 55
و 5٦منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣-٩7اﳌؤرخ ﰲ  2رمضان عام
 1٤18اﳌوافق  11يناير سنة  1٩٩7الذي يحدد اﳌدة القانونية

اﳌدني ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

للعمل،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  5٩-75اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رمضان
عام  1٣٩5اﳌوافق  2٦سبتمبر سنة  1٩75واﳌتضمن القانون

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-٩8اﳌؤّرخ ﰲ  12ربيع
الثاني عام  1٤1٩اﳌوافق  5غشت سنة  1٩٩8واﳌتضمن

التجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة ،1٩٩8

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-81اﳌؤّرخ ﰲ  2٤شعبان

عام  1٤٠1اﳌوافق  27يونيو سنة  1٩81واﳌتعلق بالتمهﲔ،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-٠2اﳌؤّرخ ﰲ  25صفر
عـ ـام  1٤2٣اﳌوافـ ـق  8مـ ـاي ـو سن ـة  2٠٠2واﳌتـعـّلـق بحماية
اﻷشخاص اﳌعوقﲔ وترقيتهم،

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ
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– وﲟق ـتضى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠2-17اﳌؤرخ ﰲ  11ربيع

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠5-٠٣اﳌؤّرخ ﰲ  1٩جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـق  1٩ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠٣واﳌتعلق

الـ ـث ـاني ع ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـق  1٠ي ـن ـاي ـر سنـة  2٠17واﳌتضمن

بحقوق اﳌؤلف واﳊقوق اﳌجاورة،

القانـون التوجيهـي لتطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠7-٠٣اﳌؤّرخ ﰲ  1٩جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـق  1٩ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠٣واﳌتعلق
ببراءات اﻻختراع،
– وﲟقتضى القانون رقم  1٩-٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  1٣ذي القعدة

عام  1٤25اﳌوافق  25ديسمبر سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بتنصيب
العمال ومراقبة التشغيل،

– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ ﲢديد القواعد
اﳌطبقة ﰲ مجال التمهﲔ.

– وﲟقتضى القانون رقم  21-٠٦اﳌؤّرخ ﰲ  2٠ذي القعدة

الفصل اﻷول

عام  1٤27اﳌوافق  11ديسمبر سنة  2٠٠٦واﳌتعلق بالتدابير

مة
أحكام عا ّ

التشجيعية لدعم وترقية التشغيل،

القسم اﻷول

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  15محرم
عام  1٤2٩اﳌوافق  2٣يناير سنة  2٠٠8واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتربية الوطنية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  1٦صفر
عام  1٤2٩اﳌوافق  2٣فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  18صفر
عام  1٤2٩اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،
– وﲟقتضى القانون رقم  1٠-11اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رجب
عام  1٤٣2اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٦-12اﳌؤّرخ ﰲ  18صفر
عام  1٤٣٣اﳌوافق  12يناير سنة  2٠12واﳌتعلق باﳉمعيات،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-12اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع
اﻷّول عـ ـ ـ ـام  1٤٣٣اﳌوافـ ـق  21ف ـب ـراي ـر سنـة  2٠12واﳌتعلق
بالوﻻية،

– وﲟقتضى القانون رقم  12-12اﳌؤّرخ ﰲ  12صفر
عام  1٤٣٤اﳌوافق  2٦ديسمبر سنة  2٠12واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠1٣
– وﲟقتضى القانون رقم  12-15اﳌؤّرخ ﰲ  28رمضان

عام  1٤٣٦اﳌوافق  15يوليو سنة  2٠15واﳌتعلق بحماية

مبادئ عامة
اﳌ ـاّدة  : 2يش ـك ـل الت ـم ـه ـﲔ ع ـام ـﻼ أس ـاسيـ ـا ل ـتـك ـويـن
اﳌورد ال ـبشري وت ـط ـوي ـر اﻷهـ ـداف ال ـت ـربـويـة واﻻجـتـمـاعـيـة
واﻻقـ ـ ـتصاديـ ـ ـة لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ،ويساه ـ ـم ﰲ اﻹدم ـ ـاج اﳌه ـ ـني
للشباب.
اﳌاّدة  : ٣تعمل الدولة عﲆ ترقية التمهﲔ ،وتتخذ كل
التدابير التي تهدف عﲆ اﳋصوص ،إﱃ :
– رفـ ـع الـ ـقـ ـدرات الـ ـوط ـن ـي ـة ل ـل ـت ـك ـوي ـن اﳌه ـني لضم ـان
تكوين يد عاملة مؤهلة،
– ت ـك ـي ـي ـف ع ـروض ال ـت ـك ـوي ـن ع ـن ط ـري ـق الـتـمـهﲔ مـع
تطور التكنولوجيات واﻻحتياجات ﰲ التأهيﻼت اﳌعبر
عنها من طرف اﳌستخدمﲔ،
– تشجيع اﳌستخدمﲔ عﲆ خلق فرص التكوين عن
طريق التمهﲔ لتجديد مواردهم البشرية،
– تطوير التكوين عن طريق التمهﲔ ﰲ القطاعات
ذات اﻷولوية،
– إعادة اﻻعتبار للعمل اليدوي واﳊفاظ عﲆ اﳊرف
التقليدية التي ﲤثل تراثا ثقافيا معتبرا.
اﳌاّدة  : ٤تساهم الغرف الوطنية واﳉهوية والوﻻئية

الطفل،

للتجارة والصناعة والفﻼحة والصناعات التقليدية واﳊرف

– وﲟقتضى القانون رقم  18-15اﳌؤّرخ ﰲ  18ربيع
اﻷّول عام  1٤٣7اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠15واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠1٦ﻻ سيما اﳌادة  ٩٠منه،

والصيـ ـد واﳌرافـ ـق والـ ـهـ ـيئـ ـات الـ ـع ـم ـوم ـي ـة ل ـل ـتشغ ـي ـل ،وك ـذا

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-1٦اﳌؤرخ ﰲ  2٩شوال
عـ ـام  1٤٣7اﳌوافـ ـق  ٣غشت سنـ ـ ـ ـة  2٠1٦واﳌتـعـلـق بترقية
اﻻستثمار،

اﳌكلفة ﲟرافقة اﳌواطنﲔ ﻹحداث النشاطات ،واﳉماعات
اﶈل ـ ـي ـ ـة واﻻﲢادات اﳌه ـ ـنـ ـيـ ـة ومـ ـنـ ـظـ ـمـ ـات أربـ ـاب الـ ـعـ ـمـ ـل
واﳉمعيات اﳌعنية ،ﰲ إطار هيئات التشاور اﳌنصوص
عليها ﰲ التنظيم ﰲ مجاﻻت كفاءاتها ﰲ ترقية التمهﲔ،
ﻻ سيما باﳌشاركة ﰲ :
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ال ـتصري ـح ال ـع ـائﲇ ب ـال ـت ـمـهﲔ  :هـو وثـيـقـة تـعـاقـدية

– البحث عن مناصب جديدة ﰲ التمهﲔ،
– التصريح ﲟناصب التمهﲔ،

تأخذ شكل عقد التمهﲔ ،عندما تكون للمتمهن صلة قرابة

– إعداد وثائق إحصائية حول التمهﲔ،

باﳌستخدم الذي يلتزم ﲟتابعة التكوين عن طريق التمهﲔ

– تطوير عروض التمهﲔ،
– ﲢديد اﳌكتسبات اﻷولية ومدة التمهﲔ،
– ﲢديد التخصصات التي تكون موضوع التمهﲔ،
– إعداد البرامج البيداغوجية،
– متابعة وتقييم التكوين،
– تكوين معّلمي التمهﲔ،
– إجراء ﲢقيقات حول اﳌآل اﳌهني للشباب الذين ﰎ
تكوينهم عن طريق التمهﲔ،
– إعداد بطاقية اﳌستخدمﲔ واﳊرفيﲔ الذين هم ﰲ
نشاط ل ـ ـوضعـ ـهـ ـم ﲢت تصرف اﻹدارة اﳌكـ ـلـ ـفـ ـة بـ ـالـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن
اﳌهني،
– ضبط قوائم اﳌهن اﻷكثر طلبا ﰲ سوق الشغل وكذا
قائمة اﳌهن النادرة وإرسالها إﱃ هيئات التكوين.
اﳌاّدة  : ٥تساهم البلدية أيضا بشكل خاص ،بالتنسيق
م ـع اﳌؤسسات ال ـع ـم ـوم ـي ـة لـلـتـكـويـن اﳌهـني اﳌتـواجـدة ﰲ
إقليمها ،ﰲ ترقية التمهﲔ من خﻼل إعﻼم اﳉمهور الواسع،
ﻻسيما الشباب منهم ،بفرص التنصيب ﰲ مجال التمهﲔ
اﳌقدمة من قبل اﳌستخدمﲔ.
القسم الثاني
تعـاريف
اﳌاّدة  : 6يقصد ﰲ مفهوم هذا القانون ،بـما يأتي :
التمهﲔ  :هو نمط من التكوين اﳌهني ينظم ﰲ شكل
تناوبي بﲔ اﳌؤسسة العمومية للتكوين اﳌهني والوسط
اﳌهني ،يهدف إﱃ اكتساب تأهيل مهني أّوﱄ ﰲ منصب
التمهﲔ يسمح ﲟمارسة مهنة ﰲ مختلف قطاعات النشاط
اﳌرتبطة بإنتاج اﳌواد و/أو اﳋدمات.
التناوب ﰲ مجال التمهﲔ  :هو تنظيم بيداغوجي،
يتم بﲔ فترات التكوين التطبيقي اﳌضمونة ﰲ الوسط

لديه.
اﳌستخدم :
– ك ـ ـل شخص ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعي أو م ـ ـع ـ ـن ـ ـوي ي ـ ـمـ ـارس نشاطـ ـا
حرفيا،
– كل وحدة أو مؤسسة إنتاج أو تسويق أو تقدﱘ
خ ـدم ـات وط ـن ـي ـة أو أج ـن ـب ـي ـة م ـه ـم ـا ك ـان ح ـجـمـهـا وقـانـونـهـا
اﻷساسي طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
– الهيئات واﻹدارات العمومية .
اﳌتمهن  :هو كل مترشح مسجل ﰲ التكوين عن
طريق التمهﲔ ،ﰎ تنصيبه ﰲ منصب التمهﲔ اﳌخصص
من قبل اﳌستخدم.
منصب التمهﲔ  :هو كل منصب عمل مخصص من
ط ـرف اﳌست ـخ ـدم لضم ـان ت ـك ـوي ـن ت ـط ـب ـي ـقي ل ـل ـم ـت ـمـهـن ﰲ
اﳌهنة أو التخصص موضوع عقد التمهﲔ.
م ـعـّل ـ ـم الـتـمـهﲔ  :ه ـو م ـه ـني م ـك ـلـف بضمـان تـكـويـن
تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـقي وتـ ـدرجي ومـ ـنـ ـهـ ـجي وكـ ـامـ ـل لـ ـلـ ـمـ ـت ـم ـه ـن ،ن ـظ ـرا
ﳌؤهﻼته وكفاءاته وقدراته.
الفترة التجريبية  :هي اﳌدة التي تسمح :
– للمستخدم  :بتقي ـيم وتثـ ـم ـﲔ قـ ـدرات اﳌ ـتم ـه ـن
ﳌت ـابعة التـك ـوين ﰲ اﳌ ـه ـنة أو الت ـخـصـص م ـوض ـوع ع ـقـ ـد
التمهﲔ،
– للمتمهن  :بالتأكـ ـ ـد مـ ـن أن الت ـخ ـص ـص أو اﳌ ـه ـنـة،
موضوع عقد التمهﲔ يستجيب فعليا لرغباته وقدراته.
دفتر التمهﲔ  :هو أداة بيداغوجية ﳌتابعة وتقييم
التكوين اﳌهني للمتمهن ﰲ الوسط اﳌهني وﰲ اﳌؤسسة

اﳌه ـ ـني أو م ـ ـك ـ ـان ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ،وف ـ ـت ـ ـرات ال ـ ـت ـ ـك ـ ـوي ـ ـن ال ـ ـن ـ ـظـ ـري
وال ـت ـك ـن ـول ـوجي اﳌضم ـون م ـن ط ـرف اﳌؤسسة ال ـع ـم ـوم ـي ـة
للتكوين اﳌهني.

البطاقة اﳌتداولة  :هي وثيقة ربط بﲔ اﳌستخدم

وت ـ ـ ـخ ـ ـ ـت ـ ـ ـل ـ ـ ـف ف ـ ـ ـت ـ ـ ـرات ال ـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـاوب حسب اﳌهـ ـ ـن و/أو

واﳌؤسسة العمومية للتكوين اﳌهني ،ﲤﻸ من طرف معلم

التخصصات ومستويات التأهيل اﶈددة ﰲ التكوين.
عقد التمهﲔ  :هو عقد ﳌّدة محّددة يتعلق بتكوين
اﳌتمّهن ،يمضى من ثﻼثة ) (٣أطراف  :اﳌستخدم واﳌتمهن
واﳌؤسسة العمومية للتكوين اﳌهني التي ينتمي إليها
اﳌتمهن.
عقد التمهﲔ شبيه بعقد العمل وتترتب عليه نفس
اﻵثار القانونية.

العمومية للتكوين اﳌهني.

التمهﲔ ،بطلب من اﳌؤسسة العمومية للتكوين اﳌهني
وتدون فيها كل النشاطات اليومية أو اﻷسبوعية اﳌنجزة
من طرف اﳌتمهن.
الدفتر الطبي  :هو وثيقة للمتابعة الطبية للمتمهن
طـ ـوال تـ ـكـ ـويـ ـنـ ـه ،يـ ـحـ ـتـ ـوي عﲆ كـ ـل اﳌعـ ـلـ ـوم ـات اﳌرت ـب ـط ـة
بـ ـالـ ـفـ ـحـ ـوصات الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـة الـ ـدوريـ ـة لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـم ـه ـن ل ـدى ال ـه ـيئ ـة
اﳌستخدمة.
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الفصل الثـاني
مجال تطبيق التمهﲔ
القسم اﻷول
بيـداغوجية التنـاوب ﰲ التمهﲔ
الفرع اﻷول
اﻻلتحاق بالتمهﲔ والتوجيه وتنصيب اﳌتمهن

اﳌاّدة  : ١2ينشأ بنك معطيات عﲆ مستوى اﻹدارة
اﳌركزية للوزارة اﳌكلفة بالتكوين اﳌهني.
تـ ـعـ ـد اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات عﲆ مستـ ـوى كـ ـل بـ ـلـ ـدي ـة وك ـل وﻻي ـة
وتتضمن عﲆ اﳋصوص قائمة اﳌستخدمﲔ واﳊرفيﲔ
والقائمة اﻹسمية ﳌعّلمي التمهﲔ واﳊرفيﲔ ومؤهﻼتهم
اﳌهنية.
ﲢدد كـ ـي ـف ـي ـات ت ـن ـظ ـي ـم ب ـنك اﳌع ـط ـي ـات وسي ـره ع ـن
طريق التنظيم.

اﳌاّدة  : 7يلتحق بالتكوين عن طريق التمهﲔ كل
شاب يتراوح سّنه بﲔ خمس عشرة ) (15سنة عﲆ اﻷقل

الفرع الثاني

وخمس وثﻼثﲔ ) (٣5سنة عﲆ اﻷكثر عند تاريخ إمضاء عقد

التكوين النظري والتكنولوجي التكميﲇ والتكوين
التطبيقي ﰲ الوسط اﳌهني

التمهﲔ.
يـ ـعـ ـفـ ـى اﻷشخـ ـاص اﳌعـ ـّوق ـون جسدي ـا م ـن شرط السّن
اﻷقصى اﶈدد أعﻼه لﻼلتحاق بالتكوين عن طريق التمهﲔ.
اﳌاّدة  : ٨يتم توجيه اﳌترشحﲔ نحو مناصب التمهﲔ
حسب رغباتهم وقدراتهم ،وينظم التوجيه باﻹشتراك بﲔ
اﳌؤسسة ال ـع ـم ـوم ـي ـة ل ـل ـت ـك ـويـن اﳌهـني واﳌستـخـدم حسب
الكيفيات اﶈددة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٩يتم تنصيب اﳌتمهن لدى الهيئة اﳌستخدمة
عﲆ اﳋصوص ،حسب اﳌعايير اﻵتية :
– عـ ـدد م ـن ـاصب ال ـت ـم ـهﲔ اﳌت ـوف ـرة حسب اﻻخ ـتصاص
واﶈددة حسب اﳊصص اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٣7أدناه،
– توفر اﳌهنيﲔ اﳌؤهلﲔ قصد تأطير اﳌتمهن،
– ت ـ ـوف ـ ـر م ـ ـواد وﲡهـ ـيـ ـزات تسمـ ـح بضمـ ـان الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن
التطبيقي طبقا لبرنامج التكوين،
– ت ـوف ـر وسائ ـل م ـال ـي ـة ب ـف ـت ـح اﻻع ـت ـم ـادات الضروريـة
لتكفل اﳌستخدم بنشاطات التمهﲔ وﻻ سيما منها دفع
شبه الراتب للمتمهن،
– مكان العمل الذي يستجيب للمتطلبات ﰲ مجال
أمن ووقاية اﳌتمهن،
– خصوصية نشاط اﳌستخدم.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ١0يمكن تخصيص مؤسسات عمومية للتكوين
اﳌهني حصريا لنمط التكوين عن طريق التمهﲔ.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ١١يمكن اﳌؤسسات العمومية ذات الطابع
الصناعي والتجاري التابعة للجيش الوطني الشعبي أن
تنصب اﳌتمهن.
ﲢدد كيفيات التوجيه واﻻنتقاء والتنظيم عن طريق
التنظيم.

اﳌ ـاّدة  : ١٣يه ـدف التـكـوين النـظ ـري والتـكـنـول ـوجي
ال ـت ـك ـم ـيﲇ إﱃ ت ـق ـدﱘ م ـع ـارف ن ـظ ـري ـة ضروري ـة ل ـل ـم ـتـمـهـن
ﳌمارسة اﳌهنة أو التخصص موضوع التمهﲔ ،وتسهيل
اكتسابه التأهيل اﳌستهدف عن طريق التعليم العام.
اﳌ ـاّدة  : ١٤ي ـق ـّدم التكـ ـ ـويـ ـن الن ـظ ـري والتكـ ـنـولـ ـوج ـ ـي
الـ ـتـ ـكـ ـمـ ـيﲇ ﰲ اﳌؤسسات الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـتـ ـكـ ـوي ـن اﳌه ـني
وملحقاتها أو فروعها اﳌنتدبة.
كما يمكن أن يقدم لدى الهيئة اﳌستخدمة و/أو لدى
ه ـي ـاك ـل ال ـتـكـويـن الـتـابـعـة لـلـغـرف اﳌهـنـيـة بـالـنسبـة لـلـمـهـن
التابعة ﳌجاﻻت نشاطاتها.
وﰲ كـ ـ ـ ـل اﳊاﻻت ،ي ـ ـ ـك ـ ـ ـون حضور اﳌت ـ ـ ـم ـ ـ ـه ـ ـ ـن دروس
التكوين النظري والتكنولوجي التكميﲇ ،إجباريا حسب
اﳊجم الساعي اﳌقّرر ﰲ برنامج التكوين.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ١٥يتابع اﳌتمهن التمهﲔ ﰲ الوسط اﳌهني
الذي ﰎ تنصيبه فيه.
كما يمكنه متابعة تكوين تكميﲇ ﰲ الهياكل التابعة
ل ـل ـمؤسسات ال ـع ـم ـوم ـي ـة ل ـل ـت ـك ـوي ـن اﳌه ـني وم ـل ـح ـق ـاتـهـا أو
فروعها اﳌنتدبة.
يلتزم اﳌتمهن ﲟتابعة التمهﲔ حسب اﳊجم الساعي
اﳌقرر ﰲ برامج التكوين.
ﲢدد كيفيات تنظيم التكوين التطبيقي عن طريق
التنظيم.
اﳌاّدة  : ١6تتراوح مدة التكوين عن طريق التمهﲔ بﲔ
سنة ) (1عﲆ اﻷقل ،وثﻼث ) (٣سنوات ،عﲆ اﻷكثر.
ﲢدد قائمة التخصصات و/أو اﳌهن موضوع التمهﲔ،
وكذا مدة التكوين حسب مستوى التأهيل اﳌهني ،ﲟوجب
قرار من الوزير اﳌكلف بالتكوين اﳌهني ،بالتشاور مع
مختلف قطاعات النشاط واﳌهنيﲔ اﳌؤهلﲔ.
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اﳌاّدة  : ١7يمكن مفتش العمل التابع ﳌفتشية العمل
اﳌختصة إقليميا ،وبعد موافقة الوﱄ الشرعي ،الترخيص
صصات التي
للمتمهن القاصر ،بالتسجيل ﰲ اﳌهن أو التخ ّ
يكون العمل فيها ليﻼ.

ﲢدد قـ ـ ـائـ ـ ـمـ ـ ـة اﳌهـ ـ ـن و/أو الـ ـ ـتـ ـ ـخصصات اﳌفـ ـ ـت ـ ـوح ـ ـة
للمتمهن القاصر حيث يكون العمل فيها ليﻼ ،وكذا كيفيات
وشروط سير التكوين ،ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير
اﳌكّلف بالتكوين اﳌهني والوزير اﳌكّلف بالعمل.
الفرع الثالث
اﳌتابعة واﳌراقبة والتقييم ﰲ مجال التمهﲔ
اﳌاّدة  : ١٨تتوج دورات التكوين اﳌهني عن طريق
الـ ـت ـم ـهﲔ ،بشه ـادات تسّل ـم م ـن ال ـوزي ـر اﳌك ـّل ـف ب ـال ـت ـك ـوي ـن
اﳌهني طبقا للتنظيم اﳌعمول به.
ﲢّدد كـ ـيـ ـف ـي ـات ت ـن ـظ ـي ـم دورات ال ـت ـك ـوي ـن اﳌه ـني ع ـن
طريق التمهﲔ وتقييمها وتتويجها ،عن طريق التنظيم.
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ﲢدد النماذج اﳋاصة بعقد التمهﲔ واﳌلحق التابع له،
عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : 2٣يجب أن يحرر عقد التمهﲔ كتابيا ويمضى
من قبل اﳌستخدم واﳌتمهن أو الوﱄ الشرعي عندما يكون
اﳌتمهن قاصرا ،واﳌؤسسة العمومية للتكوين اﳌهني التي
ينتمي إليها اﳌتمّهن.
يصادق ويسجل عقد التمهﲔ ﰲ بلدية مكان تواجد
اﳌؤسسة ال ـع ـم ـوم ـي ـة ل ـل ـتـكـويـن اﳌهـني الـتي يـنـتـمي إلـيـهـا
اﳌتمهن ،وتسّلم نسخة لكل طرف من اﻷطراف اﳌتعاقدة.
اﳌاّدة  : 2٤يخضع اﳌتمهن إﱃ فترة ﲡريبية مدتها
شهر واحد ).(1
اﳌاّدة  : 2٥تبدأ فـترة ﲡـريب اﳌتمهن ﰲ اليوم اﻷول
ﻻ تتجاوز خمسة عشر )(15
من التكـوين التطبـيـقي ،عﲆ أ ّ
يوما ،ابتداء من تاريخ إمضاء عقد التمهﲔ من طرف جميع
اﻷطراف اﳌتعاقدة.

اﳌاّدة  : ١٩يكلف سلك اﳌفتشﲔ التابع لﻺدارة اﳌكّلفة

اﳌاّدة  : 26تـ ـنشأ مـ ـن ق ـب ـل اﳌدي ـر ال ـوﻻئي اﳌك ـل ـف
بـ ـالـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم اﳌهـ ـن ـيﲔ ﳉن ـة خ ـاصة ل ـل ـمصاﳊة

– ﰲ الوسط اﳌهني بالنسبة للتكوين التطبيقي،

اﳌسبقة لكل الطعون ﰲ جميع حاﻻت عدم احترام شروط

بالتكوين اﳌهني باﳌراقبة التقنية والبيداغوجية :

– ﰲ اﳌؤسسة العمومية للتكوين اﳌهني بالنسبة

تنفيذ عقد التمهﲔ.

للتكوين النظري والتكنولوجي التكميﲇ.

تكلف هذه اللجنة بتقدير عناصر النزاع وتسويته وديا.

ﲢّدد كيفيات تنفيذ اﳌراقبة التقنية والبيداغوجية
عن طريق التنظيم.

تتشكل هذه اللجنة من :

اﳌاّدة  : 20يقوم مفتشو العمل واﳌفتشون اﳌكلفون
بالتمهﲔ بعمليات مشتركة ﳌراقبة التمهﲔ والشروع ﰲ
ﲢديد اﳌناصب اﳉديدة للتمهﲔ لدى اﳌستخدمﲔ.

– ﳑثل اﳌؤسسة العمومية للتكوين اﳌهني،
– اﳌف ـ ـتش اﳌك ـ ـل ـ ـف ب ـ ـال ـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن اﳌهـ ـني عـ ـن طـ ـريـ ـق
التمهﲔ،

ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌاّدة عن طريق التنظيم.

– اﳌستخدم أو ﳑثله،

اﳌاّدة  : 2١يؤسس دفتر للتمهﲔ يسمح باﳌتابعة

– اﳌتمهن ،أو الوﱄ الشرعي إذا كان اﳌتمهن قاصرا.

والتقييم الّدوري للتكوين التطبيقي والنظري للمتمّهن.
يحدد النموذج اﳋاص بدفتر التمهﲔ وشروط مسكه،

ﲢدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : 27ﰲ حالة عدم التسوية الودية ،يمكن اﳌتمهن

عن طريق التنظيم.
القسم الثاني
عقد التمهﲔ والتصريح العائﲇ بالتمهﲔ

أو وليه الشرعي عندما يكون قاصرا ،الّلجوء إﱃ مفتشية
العمل اﳌختصة إقليميا قصد اﳌعاينة والتحقق من مدى
تنفيذ عقد التمهﲔ طبقا للتشريع اﳌعمول به .

الفرع اﻷول

اﳌاّدة  : 2٨ﰲ ح ـال ـة عـ ـدم تس ـوي ـة الن ـزاع م ـن ط ـرف

عقد التمهﲔ

مفتشية العمل اﳌختصة إقليميا ،يمكن اﳌتمهن أو وليه

اﳌاّدة  : 22يتضمن عقد التمهﲔ بنودا تتعلق ،ﻻسيما
بـ ـالـ ـتـ ـخصص ومـ ـدة الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن اﳌه ـني وح ـق ـوق وال ـت ـزام ـات
اﻷطراف اﳌتعاقدة ،وكذا الفترة التجريبية للمتمهن.

الشرعي عـ ـ ـنـ ـ ـدم ـ ـا ي ـ ـك ـ ـون ق ـ ـاصرا أو اﳌؤسسة ال ـ ـع ـ ـم ـ ـوم ـ ـي ـ ـة
للتكوين اﳌهني رفع النزاع أمام اﳉهة القضائية اﳌختصة،
طـ ـبـ ـقـ ـا لﻺجـ ـراءات واﻵجـ ـال اﳌنصوص عـ ـل ـي ـه ـا ﰲ ال ـتشري ـع
الساري اﳌفعول.

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : 2٩يجب عﲆ كل مستخدم أن يبلغ كتابيا
فسخ العقد إﱃ اﳌؤسسة العمومية للتكوين اﳌهني التي
يـ ـنـ ـتـ ـمي إلـ ـيـ ـهـ ـا اﳌتـ ـمـ ـهـ ـن ،وإﱃ اﳌتـ ـمـ ـهـ ـن والـ ـوﱄ الشرعي
للمتمهن القاصر ،وذلك ﰲ أجل ﻻ يتجاوز خمسة عشر )(15
يوما ،ابتداء من تاريخ قرار الفسخ.
اﳌاّدة  : ٣0يمكن فسخ عقد التمهﲔ من جانب واحد أو
بالتراضي أو بقرار قضائي.

– فسخ عقد التمهﲔ بقوة القانون ،ﰲ اﳊاﻻت  ٤و 5و٦
و 7اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٣1أعﻼه،
– الفسخ التعسفي لعقد التمهﲔ اﳌنصوص عليه ﰲ
اﳌادة  ٣2أعﻼه.
ﲢّدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق
التنظيم.
الفرع الثاني

ويمكن فسخ عقد التمهﲔ أثناء الفترة التجريبية ،من

التصريح العائﲇ بالتمهﲔ

طرف واحد أو جميع اﻷطراف بدون تعويض.
اﳌاّدة  : ٣١يفسخ عقد التمهﲔ بقوة القانون وبدون
إﳊاق أي ضرر ب ـ ـاﳊق ـ ـوق اﳌك ـ ـتسب ـ ـة ل ـ ـل ـ ـطـ ـرف اﻵخـ ـر ،عﲆ
اﳋصوص ،ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
– تخّل ـي اﳌتمهن عن التكوين،
– عدم انضباط اﳌتمّهن أو عدم احترامه للنظام الّداخﲇ
للمستخدم،
مدة التكوين مع
– إمضاء عّدة عقود ﲤهﲔ خﻼل نفس ّ
عّدة مستخدمﲔ أو مع أجهزة تكوين أخرى ﳑاثلة،
– وفاة اﳌتمّهن أو اﳌستخدم،
– إفﻼس اﳌستخدم،
– التوقف النهائي لنشاطات اﳌستخدم،

اﳌاّدة  : ٣٤ﰲ اﳊالـ ـة الـ ـتي يـ ـتـ ـم فـ ـيـ ـهـ ـا ال ـت ـم ـهﲔ ل ـدى
مستخدم أو حرﰲ له صفة الوﱄ أو اﳌمثل الشرعي للمتمّهن
أو من أصوله ،يأخذ عقد التمهﲔ اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ٦
أعﻼه ،شكل التصريح العائﲇ بالتمهﲔ ،الذي يصادق عليه
ويسجل ويفسخ بنفس الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ عقد
التمهﲔ.
وﰲ هـ ـ ـذه اﳊال ـ ـ ـة ،يتعه ـ ـ ـد اﳌستخـ ـ ـدم عﲆ اﳋصـ ـ ـوص،
ﲟا يأتي :
– ضمان التكوين التطبيقي للمتمّهن،
– السمـ ـاح لـ ـه ﲟتـ ـابـ ـعـ ـة تـ ـك ـوي ـن ن ـظ ـري وت ـك ـن ـول ـوجي
تكميﲇ،
– السماح له بالتقدم ﻹجراء اﻻمتحانات اﳌنظمة من

– عجز بدني دائم ﻷحد الطرفﲔ.

ط ـرف اﳌؤسسة ال ـع ـم ـوم ـيـة لـلـتـكـويـن اﳌهـني الـتي يـنـتـمي

اﳌاّدة  : ٣2عندما يفسخ عقد التمهﲔ بطريقة تعسفية

إليها اﳌتمهن.

من طرف اﳌستخدم ،تلزم اﳉهة القضائية اﳌختصة هذا
اﻷخير ،ﲟا يأتي :
– تعويض قيمة اﳌبالغ التي التزمت بها اﳌؤسسة
الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن اﳌهـ ـني واﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة بشبـ ـه الـ ـراتب
وال ـت ـغ ـط ـي ـ ـ ـ ـة اﻻج ـت ـم ـاع ـي ـ ـة ل ـلـمـتـمـهـ ـ ـ ـ ـن واستـرج ـ ـ ـ ـاع مـبـال ـ ـ ـغ
ضريبية التي استفاد منها اﳌستخدم ﰲ مجال
اﻹعفاءات ال ّ
التمهﲔ،
– تـ ـعـ ـويض كـ ـل مـ ـن اﳌتـ ـمـ ـّهـ ـن واﳌؤسسة الـ ـع ـم ـوم ـي ـة
للتكوين اﳌهني التي ينتمي إليها اﳌتمّهن عن اﻷضرار
الـ ـﻼحـ ـقـ ـة بـ ـهـ ـمـ ـا بـ ـن ـاء عﲆ ط ـل ـب ـه ـم ـا أو ط ـلب ال ـوﱄ الشرعي
للمتمّهن القاصر.
اﳌاّدة  : ٣٣يستفيد اﳌتمهن من التصديق عﲆ فترة
ال ـت ـك ـوي ـن اﳌت ـب ـع ب ـان ـت ـظ ـام ل ـدى ال ـهـيئـة اﳌستـخـدمـة اﻷوﱃ
لنفس التخصص و/أو لنفس اﳌهنة اﳌتبعة ،ﰲ إطار عقد
ﲤهﲔ جديد أبرم بتغيير اﳌستخدم ،ﰲ حاﻻت :

يحّدد النموذج اﳋاص بالتصريح العائﲇ بالتمهﲔ
عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣٥يسري مفعول عقد التمهﲔ والتصريح العائﲇ
بالتمهﲔ ابتداء من تاريخ إمضائه من قبل جميع اﻷطراف
اﳌتعاقدة.
القسم الثالث
اﻷطراف اﳌتعاقدة
الفرع اﻷول
اﳌستخدم
اﳌاّدة  : ٣6يجب عﲆ كل مستخدم استقبال اﳌتمهنﲔ
طبقا للحصص اﶈددة ﰲ اﳌادة  ٣7أدناه.
اﳌاّدة  : ٣7يح ـّدد عـ ـدد اﳌتم ـهنﲔ ال ـواج ـب استـقب ـال ـهم
وتنصيبهم لدى اﳊرفيﲔ واﳌستخدمﲔ ،كما يأتي :

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ

– يلزم اﳊرفيون الذين يعملون ﳊسابهم اﳋاص وكذا
اﳌستخدمون اﳌشغلون عادة من واحد ) (1إﱃ خمسة )(5
عّمال ،باستقبال متمهن واحد ) (1عﲆ اﻷقل،
– يلزم اﳌستخدمون اﳌشغلون بصفة اعتيادية من
ستة ) (٦إﱃ عشرة ) (1٠عمال ،باستقبال متمهنﲔ ) (2عﲆ
اﻷقل،
– يلزم اﳌستخدمون اﳌشغلون بصفة اعتيادية من
أحد عشر ) (11إﱃ عشرين ) (2٠عامﻼ ،باستقبال ثﻼثة )(٣
متمهنﲔ ،عﲆ اﻷقل،
– يلزم اﳌستخدمون اﳌشغلون بصفة اعتيادية من
واحد وعشرين ) (21إﱃ أربعﲔ ) (٤٠عامﻼ ،باستقبال أربعة
) (٤متمهنﲔ ،عﲆ اﻷقل،
– يلزم اﳌستخدمون اﳌشغلون ما فوق واحد وأربعﲔ
) (٤1عـ ـ ـام ـ ـﻼ إﱃ م ـ ـائ ـ ـة ) (1٠٠عـ ـامـ ـل ،بـ ـاست ـق ـب ـال خ ـمسة )(5
متمهنﲔ ،عﲆ اﻷقل،
– يلزم اﳌستخدمون اﳌشغلون ما فوق مائة )(1٠٠
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اﳌاّدة  : ٤0يلتزم اﳌستخدم بالنسبة للمتمّهن القاصر،
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إعﻼم الوﱄ الشرعي للمتمّهن واﳌؤسسة العمومية
للتكوين اﳌهني التي ينتمي إليها اﳌتمهن كتابيا وبكل
الوسائل ،ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
٭ الغيابات اﳌتكررة،
٭ عدم احترام اﳌتمّهن للنظام الداخﲇ للمستخدم،
٭ كل تصّرف صادر عن اﳌتمّهن قد يعرقل السير
اﳊسن للتكوين،
٭ وقوع حادث للمتمّهن ﰲ مكان العمل أو أثناء تنقله.
اﳌاّدة  : ٤١يعفى اﳌستخدم من اشتراكات الضمان
اﻻج ـت ـم ـاعي ال ـواجب دف ـعـهـا عـن اﳌتـمـهـنﲔ ،طـبـقـا لـلـتشريـع
والتنظيم اﳌعمول بهما.
أوﻻ  :معّلـم التمهﲔ

عامل إﱃ خمسمائة ) (5٠٠عامل ،باستقبال متمهن واحد )(1

اﳌاّدة  : ٤2يجب أن يوضع اﳌتمّهن خﻼل التكوين
التطبيقي ﲢت مسؤولية مهني يدعى “معّلم التمهﲔ”.

– يلزم اﳌستخدمون اﳌشغلون إذا ﲡاوز عدد عمالهم

اﳌاّدة  : ٤٣يمكن أن يكون معّلم التمهﲔ ،حسب اﳊالة :

عﲆ اﻷقل ،لكل شريحة عشرين ) (2٠عامﻼ،
خمسمائة ) (5٠٠عامل ،باستقبال اﳌتمهنﲔ بنسبة % 5
عﲆ اﻷقل من مجموع عدد العمال.
اﳌاّدة  : ٣٨يلزم اﳌستخدمون واﳊرفيون بالتصريح
باحتياجاتهم من اﳌتمهنﲔ قبل فترات التنصيب اﶈددة
ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكّلف بالتكوين اﳌهني.
اﳌاّدة  : ٣٩يلتزم اﳌستخدم ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– استقبال وتنصيب اﳌتمهنﲔ ﰲ مناصب التمهﲔ
اﳌطابقة للمهن أو التخصصات اﳌنصوص عليها ﰲ عقود
التمهﲔ ،مع احترام برنامج التكوين،
– ضم ـان ال ـوق ـاي ـة واﻷمـن لـلـمـتـمـهـنﲔ طـبـقـا لـلـتشريـع
والتنظيم اﳌعمول بهما،
– وضع وسائل اﳊماية ﰲ متناول اﳌتمهنﲔ وفقا
لطبيعة النشاط واﻷخطار اﳌتعلقة باﳌهنة أو التخصص،
– ت ـ ـخصيص مـ ـعـ ـّلـ ـ ـم الـ ـتـ ـمـ ـهﲔ قصد ضمـ ـان الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن
التطبيقي للمتمهن الذي يتمثل ﰲ ضمان تكوين مهني
منهجي وتدرجي وكامل ﰲ أماكن العمل التي وجه إليها،
– احترام محتوى برنامج التكوين من خﻼل إنجاز

– اﳌستـ ـخـ ـدم نـ ـفسه عـ ـنـ ـدمـ ـا يـ ـتـ ـع ـل ـق اﻷم ـر ب ـح ـرﰲ أو
شخص يعمل ﳊسابه اﳋاص،
– أجير لدى مستخدم.
يمكن اﳌعّل ـم اﳊرﰲ أن تكون له صفة معّلم التمهﲔ
عند تأطيره للمتمهنﲔ.
اﳌاّدة  : ٤٤من أجل ضمان السير اﳊسن للتكوين
التطبيقي ،يلزم معلم التمهﲔ ﲟتابعة تكوين بيداغوجي
تضمنه اﻹدارة اﳌكلفة بالتكوين اﳌهني.
اﳌاّدة  : ٤٥يلتزم معلم التمهﲔ بتكوين اﳌتمّهن طبقا
ﳌخ ـ ـط ـ ـط ال ـ ـت ـ ـك ـ ـويـ ـن اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـه ﰲ اﳌادة  ٤٦أدناه،
ويستفيد بصفته أجيرا لدى الهيئة اﳌستخدمة من منحة
التأطير البيداغوجي للمتمهنﲔ.
ﲢّدد شروط ت ـ ـع ـ ـيﲔ م ـ ـع ـ ـّل ـ ـم ال ـ ـت ـ ـم ـ ـهﲔ ومـ ـهـ ـامـ ـه وكـ ـذا
كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنﲔ ،عن
طريق التنظيم.
ثانيا  :مخـطـط التكـوين

اﳌتمهن ﻷعمال أو خدمات مرتبطة بالتأهيل موضوع عقد

اﳌاّدة  : ٤6من أجل ضمان متابعة منتظمة ﻹجراء
ال ـت ـك ـوي ـن ،ي ـع ـد اﳌست ـخ ـدم واﳌؤسسة الـعـمـومـيـة لـلـتـكـويـن

يكون اﳌستخدم مسؤوﻻ مدنيا عن اﳌتمهن ﰲ أماكن

اﳌهني اﳌعنية بصفة مشتركة مخطط التكوين ﰲ مجال

التمهﲔ.
العمل خﻼل مدة التكوين.

التمهﲔ وعند اﻻقتضاء ،مع الهيئات اﳌعنية بالتمهﲔ.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : ٤7يتضمن مخطط التكوين اﳌذكور ﰲ اﳌادة ٤٦
أعﻼه ،عﲆ اﳋصوص ،ما يأتي :
– عدد اﳌتمهنﲔ الذين سيتم التكفل بهم،
– ال ـت ـخّصصـ ـ ـ ـات اﳌف ـت ـوحـ ـ ـ ـ ـة ل ـلـتـمـه ـ ـ ـﲔ ومستـويـ ـ ـ ـات

التأهيل اﳌهنية اﳌتعلقة بها،

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

اﳌاّدة  : ٥0ﻻ يجوز استخدام اﳌتمّهن ﰲ أشغال خطيرة
أو مضرة بالصحة.
اﳌاّدة  : ٥١يستفيد اﳌتمّهن من اﻷحكام اﳌطبقة عﲆ
عّمال الهيئة اﳌستخدمة ﰲ مجال أوقات العمل والعطل.

– مناصب التمهﲔ اﶈددة مسبقا،

يحسب الوقت اﳌكّرس من قبل اﳌتمّهن ﰲ التعليم
والنشاطات البيداغوجية ﰲ وقت العمل.

– مّدة وبرنامج التكوين التطبيقي،

اﳌاّدة  : ٥2لكل متمهنة اﳊق ﰲ عطلة اﻷمومة طبقا

– جدول سير التكوين،
– كيفيات تقييم اﳌتمّهن.
الفرع الثاني
اﳌتمهن
اﳌاّدة  : ٤٨يلتزم اﳌتمّهن ﰲ مكان العمل أو ﰲ الوسط
اﳌهني ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :

للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
وﰲ ه ـ ـذه اﳊال ـ ـة ،ي ـ ـمـ ـّدد عـ ـقـ ـد الـ ـتـ ـمـ ـهﲔ اﻷّوﱄ لـ ـفـ ـتـ ـرة

تساوي مدة عطلة اﻷمومة قصد السماح للمعنية ﲟواصلة
التكوين.

اﳌاّدة  : ٥٣يـ ـخضع ك ـل م ـت ـم ـه ـن ق ـب ـل ت ـنصي ـب ـه ﰲ
مـ ـنصب الـ ـتـ ـمـ ـهﲔ اﳌقـ ـرر إﱃ فـ ـحص طـ ـبي يـ ـث ـبت أه ـل ـي ـت ـه
ﳌمارسة اﳌهنة أو التخصص موضوع عقد التمهﲔ.

– اﻻطﻼع عﲆ النظام الّداخﲇ للمستخدم أو اﳊرﰲ

اﳌاّدة  : ٥٤يؤسس دفتر طبي للمتمهن بالتنسيق
بﲔ الوزارات اﳌكلفة بالصحة والعمل والتكوين اﳌهني.

– مـتـابـعـة الـتـكـويـن الـنـظـري والـتـكـنـولـوجي الـتكميﲇ

يجب أن يخضع اﳌتمهن ﳌراقبة طبية طوال مدة

واحترامه،
اﳌضم ـون م ـن ق ـب ـل اﳌؤسسة ال ـع ـم ـومـيـة لـلـتـكـويـن اﳌهـني
التي ينتمي إليها اﳌتمهن،
– أداء اﳌهـ ـ ـام اﳌسنـ ـ ـدة إليـ ـ ـه ﰲ إطـ ـ ـار النشاطـ ـ ـات
اﳌرتبطة بالتمهﲔ ،موضوع عقد التمهﲔ،
– تعويض الوقت الذي لم يستغل بسبب مرض أو
غياب باستثناء أوقات الراحة القانونية للعمل وأيام العطل
مدفوعة اﻷجر،
– إعـ ـﻼم اﳌستـ ـخـ ـدم الـ ـتـ ـاب ـع ل ـه واﳌؤسسة ال ـع ـم ـوم ـي ـة
ل ـل ـت ـك ـوي ـن اﳌه ـني ال ـتي ي ـن ـت ـمي إل ـي ـه ـا ب ـك ـل وسائ ـل اﻹعـﻼم

تكوينه من قبل طبيب.
اﳌ ـاّدة  : ٥٥يس ـتف ـيد اﳌـتمـهـن ،ﰲ إط ـار ال ـت ـغ ـط ـية
اﻻجـ ـتـ ـمـ ـاعـ ـي ـة ،م ـن خ ـدم ـات الضم ـان اﻻج ـت ـم ـاعي وال ـع ـﻼوات
العائلية طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ٥6يستفيد اﳌتمهن الراسب من ﲤديد التكوين،
ﳌدة ﻻ تتجاوز ستة ) (٦أشهر.
ينجّر عن ﲤديد التكوين ﲤديد العقد بواسطة ملحق.
تـ ـكـ ـون شروط الـ ـتـ ـع ـويض ف ـي ـم ـا ي ـخص شب ـه ال ـراتب،

واﻻتصال عن غيابه ﰲ حالة مرضه أو حادث،

خﻼل الفترة اﳌمتدة هي نفسها اﳌطبقة ﰲ آخر سداسي

– التق ـ ـدم ﻻمتحان ـ ـات التقيي ـ ـم اﳌق ـ ـّررة ﰲ برنامـ ـ ـج
التكوين.

للتمهﲔ واﳌنصوص عليها ﰲ عقد التمهﲔ.

اﳌاّدة  : ٤٩يلزم اﳌستخدم بإعﻼم اﳌؤسسة العمومية

اﳌاّدة  : ٥7يتقاضى اﳌتمّهن شبه راتب ،حسب اﳊالة،
كما يأتي :

للتكوين اﳌهني اﳌعنية والوﱄ الشرعي للمتمّهن القاصر
مسبقا وكتابيا ،بكل تنقل للمتمّهن.

أ – ﰲ حالة تنصيب اﳌتمّهن لدى اﳌستخدمﲔ أو
اﳊرفيﲔ اﳌشغلﲔ عادة من عامل واحد ) (1إﱃ عشرين

ويلزم اﳌتمهن بالقيام بتنقﻼت مرتبطة بالنشاطات

) (2٠عامﻼ ،تدفع الدولة شبه الراتب خﻼل اﻷشهر الستة )(٦

اﳌقّررة ﰲ برنامج التكوين خارج الوسط اﳌهني وﰲ كل
أرجاء التراب الوطني.
يتكفل اﳌستخدم ﲟصاريف التنقل والتأمﲔ اﳌرتبطة
بالتنقﻼت.
ت ـك ـون ك ـي ـف ـي ـات ال ـت ـك ـف ـل ﲟصاري ـف الـتـنـقـل والـتأمﲔ
نفسها اﳌطبقة عﲆ عمال اﳌستخدم.

اﻷوﱃ من التكوين.
وما يفوق الفترة اﳌذكورة أعﻼه ،يدفع اﳌستخدم شبه
راتب تدريجي مرتبط باﻷجر الوطني اﻷدنى اﳌضمون.
ب – ﰲ حـ ـالـ ـة تـ ـنصيب اﳌتـ ـمـ ـهـ ـن لـ ـدى اﳌستـ ـخـ ـدمﲔ
اﳌشغلﲔ عادة أكثر من عشرين ) (2٠عامﻼ ،يدفع شبه راتب
تدريجي مرتبط باﻷجر الوطني اﻷدنى اﳌضمون ،من طرف

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌستخدم ،ابتداء من تاريخ إمضاء عقد التمهﲔ من طرف

– اﳌتمهنﲔ،

جميع اﻷطراف اﳌتعاقدة.

– معّلمي التمهﲔ واﳊرفيﲔ،

ﲢّدد كيفيات تطبيق هذه اﳌاّدة عن طريق التنظيم.

– اﳌستخدمﲔ،

اﳌاّدة  : ٥٨يمكن اﳌتمهن اﻻستفادة من اﻹيواء ،حسب

– اﳌؤسسات العمومية للتكوين اﳌهني.

اﳊالة ،سواء عﲆ مستوى هياكل اﻹيواء التابعة للمستخدم
أو عﲆ مست ـوى اﻹق ـام ـات ال ـت ـاب ـع ـة ل ـل ـمؤسسات ال ـعـمـومـيـة
لـ ـلـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن اﳌهـ ـني اﳌعـ ـنـ ـيـ ـة وذلك حسب ف ـت ـرات ت ـط ـب ـي ـق
برنامج التكوين.
ﲢّدد كيفيات تطبيق هذه اﳌاّدة عن طريق الّتنظيم.

ﲢّدد كيفيات ومعايير منح اﳉوائز التشجيعية
وكـ ـذا الـ ـتـ ـدابـ ـيـ ـر الـ ـتـ ـحـ ـفـ ـيـ ـزيـ ـة اﳌذكـ ـورة أعـ ـﻼه ،عـ ـن طـ ـريـ ـق
التنظيم.
اﳌاّدة  : 6٤يستفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اﳌستخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـون واﳌكونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون
اﳌكلفون بتمهﲔ اﳌعوقﲔ جسديا ،من تدابير ﲢفيزية.

اﳌاّدة  : ٥٩يستـفيد اﳌتـمهـن خـﻼل فترة عقد التمهـﲔ

ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.

من حقـوق اﳌؤلـف واﳊقوق اﳌجاورة وبراءات اﻻخـتراع عن
اﻷعـم ـال اﳌن ـجـزة ،ط ـب ـق ـا ل ـل ـك ـي ـف ـي ـات اﳌنصوص ع ـلـيـهـا ﰲ
التشريع اﳌعمول به.
اﳌاّدة  : 60يحق لﻸشخاص اﳌعوقﲔ جسديا التمهﲔ
طبقا ﻷحكام هذا القانون والتشريع اﳌعمول به.

اﳌاّدة  : 6٥يستفيـ ـ ـ ـد اﳌتمﹽهـ ـ ـ ـ ـن مـ ـ ـ ـ ـن التخفيضـ ـ ـ ـ ـات
واﻻمتيازات اﳌمنوحة بعنوان النظام اﳌدرسي.
اﳌاّدة  : 66يستفيد كل مستخدم وّفر للمتمّهن عند
نهاية التكوين ،منصب عمل دائم ،من امتيازات منصوص
عليها ﰲ التشريع والتنظيم.

ي ـ ـت ـ ـم است ـ ـق ـ ـب ـ ـال اﻷشخ ـ ـاص اﳌع ـ ـوقﲔ جسديـ ـا بصفـ ـة
مـ ـتـ ـمـ ـهـ ـنﲔ مـ ـن طـ ـرف اﳌستـ ـخـ ـدمﲔ الـ ـذي ـن ت ـت ـوف ـر ل ـدي ـه ـم
مناصب شغل مناسبة ﻹعاقتهم.

اﳌاّدة  : 67يمكن لكل مستخدم وكل حرﰲ توظيف
متمهنيهم مباشرة بعد نهاية التكوين ،دون اللجوء اﳌسبق
إﱃ أجهزة التشغيل أو التنصيب اﳌوضوعة من قبل الدولة.

الفرع الثالث

غير أّنه يلزم اﳌستخدم أو اﳊرﰲ ﲟا يأتي :

اﳌؤسسة العمومية للتكوين اﳌهني
اﳌاّدة  : 6١يجب عﲆ اﳌؤسسة العمومية للتكوين
اﳌهـ ـني ،ﰲ إطـ ـار أحـ ـكـ ـام هـ ـذا الـ ـقـ ـانـ ـون ،السهـ ـر عﲆ اح ـت ـرام

– إعـ ـﻼم جـ ـهـ ـاز الـ ـتشغـ ـيـ ـل اﳌع ـني أو ه ـيئ ـة ال ـت ـنصيب
اﳌع ـن ـي ـة ب ـال ـت ـوظ ـي ـف ال ـق ـائ ـم ك ـت ـاب ـي ـا وبـكـل وسائـل اﻹعـﻼم
واﻻتصال،

اﻻلتزامات موضوع عقد التمهﲔ واﳌﻼحق اﳌتعلقة به أو
التصريح العائﲇ بالتمهﲔ.
ويجـ ـ ـب عليهـ ـ ـا ك ـ ـذلك أن تضمـ ـ ـن التكوي ـ ـن النظـ ـ ـري
وال ـت ـك ـن ـول ـوجي ال ـت ـك ـم ـيﲇ وت ـن ـظ ـي ـم اﻻم ـت ـح ـانـات الـدوريـة
والـ ـنـ ـهـ ـائـ ـيـ ـة اﳌت ـوج ـة ﳌخ ـت ـل ـف دورات ال ـت ـك ـوي ـن وتسل ـي ـم
الشهادات.
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– إعداد ملفات التوظيف أو تنصيب متمهنيهم وفقا
لﻺجراءات اﻹدارية اﳌقررة ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول
بهما.
اﳌاّدة  : 6٨يستفيد اﳌتمهن الذي لم يتم توظيفه من
طـ ـرف اﳌستـ ـخـ ـدم عـ ـنـ ـد نـ ـه ـاي ـة ت ـك ـوي ـن ـه ،م ـن تسه ـي ـﻼت ﰲ
اﻹدماج اﳌهني طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،وكذا

اﳌاّدة  : 62تلت ـ ـ ـزم اﳌؤسسـ ـ ـة العموميـ ـ ـة للتكوي ـ ـ ـن
اﳌه ـ ـني اب ـ ـت ـ ـداء مـ ـن تـ ـاريـ ـخ إمضاء عـ ـقـ ـد الـ ـتـ ـمـ ـهﲔ ،بضمـ ـان

مـ ـن ت ـداب ـي ـر اﳌراف ـق ـة واﻹع ـﻼم ال ـدائ ـمﲔ م ـن ق ـب ـل اﳌؤسسة
العمومية للتكوين اﳌهني التابع لها.

انـ ـخـ ـراط اﳌتـ ـمـ ـّهـ ـن ﰲ نـ ـظـ ـام الضمـ ـان اﻻجـ ـتـ ـمـ ـاعي ،وت ـدف ـع

الفصل الرابع

اﻻشتراكات اﳋاصة به طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول

أحكام جزائية

بهما.
الفصـل الثالث
اﳌزايا والتدابير التحفيزية
اﳌاّدة  : 6٣ﲤنح جوائز تشجيعية لﻸطراف اﳌتميزة
ﰲ مجال التمهﲔ ،كما يأتي :

اﳌاّدة  : 6٩يعاقب كل مستخدم خالف اﻷحكام اﳌرتبطة
بعﻼقات العمل ،طبقا لتشريع العمل.
اﳌاّدة  : 70يعاقب كل مستخدم بغرامة من  1٠.٠٠٠دج
إﱃ  2٠.٠٠٠دج ﰲ حالة ارتكابه إحدى اﳌخالفات اﳌذكورة
أدناه :

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ
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– عدم استقبال اﳌتمهنﲔ حسب ما هو منصوص عليه
ﰲ اﳌادة  ٣٦أعﻼه،

 ٣7أعﻼه ،من نسبة تخفيض الضرائب بعنوان رقم أعمالهم
طبقا للتشريع اﳌعمول به.

– ع ـ ـدم احتـ ـرام اﳊ ـص ـة ﰲ تنصيب اﳌتمهنﲔ حسب
ما هو منصوص عليه ﰲ اﳌادة  ٣7أعﻼه،
– اﻹخﻼل بأحد اﻻلتزامات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة

اﳌاّدة  : 7٤يبـ ـقى جهـ ـاز ال ـرس ـم عﲆ التم ـه ـﲔ خ ـاض ـعا
للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
الفصل السادس

 ٣٩أعﻼه.

أحكام انتقالية ونهائية

اﳌاّدة  : 7١يعاقب كل مستخدم بغرامة من  2٠.٠٠٠دج
إﱃ  5٠.٠٠٠دج ﰲ حالة ارتكابه إحدى اﳌخالفات اﳌذكورة
أدناه :
– است ـ ـخ ـ ـدام اﳌت ـ ـم ـ ـّه ـ ـن ﰲ أشغـ ـال خـ ـطـ ـيـ ـرة أو مضرة

بالصحة حسب ما هو منصوص عليه ﰲ اﳌادة  5٠أعﻼه،

– عدم دفع شبه راتب للمتمهن حسب ما هو منصوص
عليه ﰲ اﳌادة  57أعﻼه.
اﳌاّدة  : 72يشطـ ـب اﳌس ـتخدم اﳌعـ ـني باﳌـ ـخالفـ ـات
اﳌذكورة ﰲ اﳌادتﲔ  7٠و 71أعﻼه من قائمة اﳌستخدمﲔ
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  12من هذا القانون ﳌدة ثﻼث )(٣
سنوات ،ابتداء من تاريخ اﳊكم النهائي ،وﻻ يستفيد من
اﻻمتيازات والتحفيزات اﳌمنوحة بعنوان التمهﲔ.
ويبقى اﳌستخدم اﳌعني ،خﻼل هذه الفترة ،ملزما بدفع
الرسم عﲆ التمهﲔ طبقا للمادة  7٤أدناه.
الفصل اﳋامس
أحكام مالية
اﳌاّدة  : 7٣يستفيد اﳌستخدمون الذين ﲡاوزوا عدد
اﳌتمهنﲔ الواجب استقبالهم واﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة

اﳌاّدة  : 7٥تبقى عقود التمهﲔ اﳌبرمة قبل تاريخ
نشـ ـ ـر هـ ـ ـذا القانـ ـ ـون ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسمّيـ ـ ـة ،سارية اﳌفعول
إﱃ غاية انقضاء مدة التكوين.
اﳌاّدة  : 76تلغى أحكام القانون رقم  ٠7-81اﳌؤرخ ﰲ
 2٤شعبان عام  1٤٠1اﳌوافق  27يونيو سنة  1٩81واﳌتعلق
بالتمهﲔ ،اﳌعّدل واﳌتمم.
غـ ـي ـر أّن ال ـنصوص ال ـت ـط ـب ـي ـق ـي ـة ل ـل ـق ـان ـون رق ـم ٠7-81
اﳌؤّرخ ﰲ  2٤شعبان عام  1٤٠1اﳌوافق  27يونيو سنة 1٩81
واﳌتعلق بالتمهﲔ ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،تبقى سارية اﳌفعول
إﱃ غاية صدور النصوص التطبيقية اﳉديدة لهذا القانون.
اﳌـ ـادة  : 77ينش ـر هـ ـذا الق ـان ـون ﰲ اﳉ ـريدة الّرس ـمـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  25رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق 1٠
يونيو سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيمّية
مرسوم رئاسي رقم  ١٥٥-١٨مؤّرخ ﰲ  26رمضان عام
 ١٤٣٩اﳌواف ـ ـ ـق  ١١ي ـ ـونـ ـيـ ـو سنـ ـة  ،20١٨ي ـ ـ ـتضمـن
ﲢـويـل اع ـ ـ ـتـ ـ ـم ـاد إلـى مـ ـ ـي ـزانـ ـ ـيـة تسيـيـ ـ ـر رئـ ـ ـاس ـة
اﳉمهوري ـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟقتضى القانون رقـم  11-17اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠17واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠18
– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤرخ فـي  ٤جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة  2٠18واﳌتضمن

ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠18

– وبنـ ـاء ع ـﲆ الدسـ ـتور ،ﻻ سّيما اﳌاّدتان  ٦ -٩1و1٤٣

) الفقرة اﻷوﱃ( منه،

– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي رقم  1٣-18اﳌؤرخ فـي
 ٤ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٣٩اﳌوافـ ـق  22ي ـن ـاي ـر سنـة 2٠18

– وﲟقتضى القانون رقم  17- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام

واﳌتضمـ ـ ـ ـن تـ ـ ـ ـوزيـ ـ ـ ـع اﻻعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـادات اﳌخصصة ل ـ ـ ـرئ ـ ـ ـاسة

 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  1٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

اﳉم ـه ـوري ـة م ـن م ـي ـزان ـي ـة ال ـتسيـيـر ﲟوجب قـانـون اﳌالـيـة

اﳌعّدل واﳌتّمم،

لسنة ،2٠18

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ

يرسم ما يأتي :

17

– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  1٦-18اﳌؤرخ فـي

اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يلـغ ـى مـن ميـزانيـة سـنـة  2٠18اعتـم ـاد
ق ـدره ثـ ـﻼثـ ـمـ ـائـ ـة وخـ ـمسة وثـ ـمـ ـانـ ـون مـ ـلـ ـي ـون ـا وخ ـمسم ـائ ـة
وخمسة آﻻف دين ـار )  ٣85.5٠5.٠٠٠دج( مقـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة
التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم “ ٩1-٣7نفقات محتملة -

 ٤ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٣٩اﳌوافـ ـق  22ي ـن ـاي ـر سنـة 2٠18
واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الداخلية
واﳉمـ ـاعـ ـات اﶈلـ ـيـ ـة وال ـت ـه ـيئ ـة ال ـع ـم ـران ـي ـة م ـن م ـي ـزان ـي ـة
التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠18
يرسم ما يأتي :

احتياطي مجمع”.
اﳌـاّدة  : 2يـخ ـصـص ﳌيزاني ـة سـنـة  2٠18اعتـم ـاد

اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يحدث فـي جـدول ميزانية تسيير وزارة

قـدره ثـ ـﻼثـ ـمـ ـائـ ـة وخـ ـمسة وثـ ـمـ ـانـ ـون مـ ـلـ ـيـ ـون ـا وخ ـمسم ـائ ـة

ال ـداخ ـل ـي ـة واﳉم ـاع ـات اﶈل ـي ـة وال ـت ـه ـيئـة الـعـمـرانـيـة لسنـة

وخمسـة آﻻف دين ـار )  ٣85.5٠5.٠٠٠دج( يـق ـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة

 ،2٠18ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـرع اﻷول ،ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـرع اﳉزئي ال ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـاني “اﳌصالـ ـ ـ ـح

تسيير رئاسة اﳉمهورية وﰲ البابﲔ اﳌبينﲔ فـي اﳉدول

الﻼمـ ـرك ـ ـزي ـ ـة ال ـتـ ـابـع ـ ـة لـ ـلـ ـ ـدول ـ ـة “ ،ب ـ ـاب رقـ ـمـ ـه  18-٣7وعن ـوان ـه
“تسوية ديون متعلقـة باستهـﻼك الطاقـة الكهربائية”.

اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم.
اﳌـاّدة  : ٣ينشر ه ـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّيـة

للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٦رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق 11
يونيو سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي رقم  ١٥6-١٨مؤّرخ ﰲ  26رمضان عام
 ١٤٣٩اﳌوافق  ١١يونيو سنة  ،20١٨يتضمـن إحداث
بـ ـاب وتـ ـحـ ـوي ـل اعتـ ـمـ ـاد إلـ ـى مي ـ ـ ـزاني ـ ـة تسـ ـيي ـر

اﳌـاّدة  : 2يـ ـ ـلـغ ـى مـن م ـ ـيـزان ـ ـيـة سـنـ ـة  2٠18اعتـم ـاد
ق ـدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وستمائة ألف دين ـ ـار
) 15٩.٦٠٠.٠٠٠دج( مقـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة التكاليف اﳌشتركة
وﰲ الباب رقـم “ ٩1-٣7نفقات محتملة  -احتياطي مجمع”.
اﳌـاّدة  : ٣يـخـصص ﳌيزانية سـنة  2٠18اعتـمـاد قـدره
مـ ـائـ ـة وتسعـ ـة وخـ ـمسون مـ ـلـ ـيـ ـونـ ـا وستـ ـمـ ـائـ ـة ألـ ـف ديـ ـن ـ ـار
) 15٩.٦٠٠.٠٠٠دج( يقـّيـ ـد ف ـي ميزانيـة تسيير وزارة الداخلية
واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية وفـي الباب رقم
 “ 18-٣7تسوية ديون متعلقة باستهﻼك الطاقة الكهربائية”.
اﳌـاّدة  : ٤يكـلف وزيـر اﳌاليـة ووزيـر الداخلية واﳉماعات

وزارة الـداخليـ ـة واﳉم ـاعات اﳌـحليـ ـة والتهيئـة

اﶈلية والتهيئة العمرانية ،كل فيمـا يخصه ،بتنفيذ ه ـذا

العمـرانيـة.

اﳌرسـوم الذي ينـشـر فـي اﳉريدة الّرسمّيـة للجمهورّيـة
اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌاّدتان  ٦ -٩1و1٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال
عام  1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  1٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ
اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقـم  11-17اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠17واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠18
– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤرخ فـي  ٤جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة  2٠18واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠18

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٦رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق 11
يونيو سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي رقم  ١٥7-١٨مؤّرخ ﰲ  26رمضان عام
 ١٤٣٩اﳌواف ـ ـ ـق  ١١ي ـ ـونـ ـيـ ـو سنـ ـة  ،20١٨ي ـ ـ ـتضمـن
ت ـحـويـل اعـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـاد إﱃ مـ ـ ـيـ ـ ـزانـ ـ ـيـ ـ ـة تسيـ ـ ـيـ ـ ـر وزارة
الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌاّدتان  ٦ -٩1و1٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
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– وﲟقتضى القانون رقم  17- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال
عام  1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  1٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ
اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبنـ ـاء عﲆ الدست ـور ،ﻻ س ـّيـ ـما اﳌـاّدتان  ٦ -٩1و1٤٣

) الفقرة اﻷوﱃ( منه،

– وﲟقتضى القانون رقـم  11-17اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠17واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠18
– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤرخ فـي  ٤جمادى

– وﲟقتضى القانون رقم  17- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  1٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﻷوﱃ عام  1٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة  2٠18واﳌتضمن

– وﲟقتضى القانون رقـم  11-17اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة

الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠17واﳌتضمن

من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠18

قانون اﳌالية لسنة ،2٠18

– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ٣٠-18اﳌؤرخ

– وﲟقت ـضى اﳌ ـرسـ ـوم الرئ ـاسي اﳌؤرخ فـي  ٤جمادى

فـي  ٤جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة 2٠18

اﻷوﱃ عام  1٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة  2٠18واﳌتضمن

واﳌتضم ـن ت ـوزي ـع اﻻع ـت ـم ـادات اﳌخصصة ل ـوزي ـر الـفـﻼحـة

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة

والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير

من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠18

ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠18
يرسم ما يأتي :

– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ٣7-18اﳌؤرخ فـي
 ٤ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٣٩اﳌوافـ ـق  22ي ـن ـاي ـر سنـة 2٠18

ا ﳌ ــ ا ّد ة ا ﻷ و ﱃ  :ي ل ـــ غ ــ ى م ـــ ن م ي ـــ ز ا ن ي ـ ة س ـــ ن ــ ة 2 ٠ 1 8
اعتـم ـاد ق ـدره أربعة مـﻼيي ـر وخمسمائة مليـون دين ـار
) ٤.5٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقـّي ـد ف ـي ميزانيـة التكاليف اﳌشتركة

واﳌتضمـ ـن ت ـوزي ـع اﻻع ـت ـم ـادات اﳌخصصة ل ـوزي ـر الصح ـة
والسك ـ ـان وإصﻼح اﳌستشف ـ ـيـ ـات مـ ـن مـ ـيـ ـزانـ ـيـ ـة الـ ـتسيـ ـيـ ـر
ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠18

وﰲ الباب رقـم “ ٩1-٣7نفقات محتملة  -احتياطي مجمع”.

يرسم ما يأتي :

اﳌـاّدة  : 2يخ ـصص ﳌيزانية سـنـة  2٠18اعتـمـاد
قـدره أرب ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـة مـﻼيـ ـ ـ ـيـر وخـ ـ ـ ـمسمـ ـ ـ ـائـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـون ديـ ـ ـ ـنـار

اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يلـغ ـى مـن ميـزانيـة سـنـة  2٠18اعتـم ـ ـاد
ق ـدره خمسمائة وخمسون مليون دين ـار )  55٠.٠٠٠.٠٠٠دج(

) ٤.5٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يـق ـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة تسيير وزارة
الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري وﰲ الباب رقم

مقـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم
“ ٩1-٣7نفقات محتملة  -احتياطي مجمع”.

اﳌـاّدة  : ٣يكـلف وزيـر اﳌاليـة ووزيـر الفﻼحة والتنمية

اﳌـاّدة  : 2يـخ ـصـص ﳌيـ ـزاني ـة سـ ـن ـة  2٠18اعتـ ـمـ ـاد
قـ ـدره خمسمائة وخمسون مليون دين ـار )  55٠.٠٠٠.٠٠٠دج(

“ ٣٤-٤٤مساهمة للديوان اﳉزائري اﳌهني للحبوب”.

ال ـري ـف ـي ـة والصي ـد ال ـب ـح ـري ،ك ـل ف ـي ـم ـا يـخصه ،بـتـنـفـيـذ هـذا

يـق ـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة تسيير وزارة الصحة والسـكان وإص ـﻼح

اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.

ن ـ ـف ـ ـق ـ ـات تسي ـ ـي ـ ـر اﳌؤسسات ال ـ ـع ـ ـم ـ ـوم ـ ـي ـ ـة اﻻستشف ـ ـائـ ـيـ ـة

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٦رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق 11
يونيو سنة .2٠18

واﳌؤسسات ال ـ ـع ـ ـم ـ ـوم ـ ـي ـ ـة لـ ـلصحـ ـة اﳉواريـ ـة واﳌؤسسات

اﳌرسوم الـ ـذي ي ـنـشـر ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـّيـ ـة ل ـل ـج ـم ـه ـورّيـ ـة

عبد العزيز بوتفليقة
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي رقم ١٥٨-١٨مؤّرخ ﰲ  26رمضان عام
 ١٤٣٩اﳌواف ـ ـ ـق  ١١ي ـ ـونـ ـيـ ـو سنـ ـة  ،20١٨يـ ـتضمـ ـن
ت ـحويل اعتماد إﱃ ميزانية تسيير وزارة الصحـة
والسك ـ ـان وإص ـ ـﻼح اﳌستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ

اﳌستشفيات وف ـي الباب رق ـم “ ٠1- ٤٦مساهمة الدولة ف ـي

اﻻستشف ـ ـ ـ ـائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة اﳌتـ ـ ـ ـخصصة واﳌراكـ ـ ـ ـز اﻻستشفـ ـ ـ ـائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة
اﳉامعية”.
اﳌـاّدة  : ٣يكـلف وزيـر اﳌاليـة ووزيـر الصحة والسكان
وإصﻼح اﳌستشف ـ ـي ـ ـات ،ك ـ ـل ف ـ ـي ـ ـم ـ ـا يـ ـخصه ،بـ ـتـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ ه ـذا
اﳌرسوم الـ ـذي ي ـنـشـر ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـّيـ ـة ل ـل ـج ـم ـه ـورّيـ ـة
اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٦رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق 11
يونيو سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م
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مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  20رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ٥ي ـون ـي ـو سن ـة  ،20١٨يـ ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام م ـدي ـر
الهياكل القاعدية والتجهيزات ﰲ اﳌديرية العامة

سنة  ،2٠1٦مهام السّيد كمال الدين بلطرش ،بصفته مديرا
ل ـل ـمشاري ـع ال ـك ـب ـرى ب ـوزارة ال ـنـقـل – سابـ ـق ـا ،بسبب إل ـغ ـاء
الهيكل.
––––––––––––––––––––––H

للجمارك بوزارة اﳌالية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 1٤٣٩
اﳌواف ـ ـق  5ي ـون ـي ـو سن ـة  ،2٠18تـ ـنـ ـهـ ـى م ـه ـام السّي ـد ف ـاروق

باحميد ،بصفته مديرا للهياكل القاعدية والتجهيزات ﰲ
اﳌديرية العامة للجمارك بوزارة اﳌالية ،لتكليفه بوظيفة

أخرى.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  20رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  22رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 7يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام باﳌديرية
العامة للجمارك.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  22رمضان عام 1٤٣٩
اﳌواف ـ ـق  7يـ ـون ـي ـو سن ـة  ،2٠18تـ ـنـ ـهـ ـى مـ ـه ـام السادة اﻵت ـي ـة
أسماؤهم باﳌديرية العامة للجمارك ،ﻹحالتهم عﲆ الـت ـقـاعـد :
– بن عمر راق ،بصفته مفتشا عاما للجمارك،

 ٥ي ـون ـي ـو سن ـة  ،20١٨يـ ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام م ـدي ـر

– مختار بورماد ،بصفته مديرا للمنازعات،

ضبط اﻹنتاج الفﻼحي وتنميته بوزارة الفﻼحة

– حسﲔ حوري ،بصفته مديرا لﻸنظمة اﳉمركية،

والتنمية الريفية والصيد البحري.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 1٤٣٩
اﳌوافـ ـق  5ي ـون ـي ـو سنـة  ،2٠18ت ـن ـه ـى م ـه ـام السّي ـد شري ـف

ع ـم ـاري ،بصف ـت ـه م ـدي ـرا لضب ـط اﻹن ـت ـاج ال ـف ـﻼحي وتـنـمـيـتـه
بوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري ،لتكليفه
بوظيفة أخرى.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  20رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ٥ي ـون ـي ـو سنـة  ،20١٨يـ ـتضمـ ـن إنـ ـه ـاء م ـه ـام اﻷمﲔ
العام لوزارة التجارة.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 1٤٣٩
اﳌواف ـ ـق  5يـ ـون ـي ـو سن ـة  ،2٠18تـ ـنـ ـه ـى م ـه ـام السّي ـد م ـح ـمـد
هﻼيﲇ ،بصفته أمينا عاما لوزارة التجارة.

––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  20رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ٥ي ـون ـي ـو سن ـة  ،20١٨يـ ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام م ـدي ـر
اﳌشاريع الكبرى بوزارة النقل – سابقا.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 1٤٣٩
اﳌوافق  5يونيو سنة  ،2٠18تنهى ،ابتداء من  11يونيو

– سل ـي ـم ـان زمـوري ،بصفـتـه مـديـرا لـلـدراسات مـكـّلـفـا
بالوقاية واﻷمن،
– مراد سعادة ،بصفته مديرا للوسائل اﳌالية،
– محمـد حاج أحمد ،بصفته مفتشا باﳌفتشية العامة
للجمارك.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  22رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 7ي ـون ـي ـو سن ـة  ،20١٨يـ ـتضمـ ـن إنـ ـه ـاء م ـه ـام ن ـائب
مدير باﳌركز الوطني لﻺشارة التابع للجمارك.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  22رمضان عام 1٤٣٩
اﳌوافـ ـق  7ي ـون ـيـو سنـة  ،2٠18ت ـن ـه ـى م ـهـام السّيـد إبـراهـيـم

فﻼح ،بصفته نائب مدير للشبكات واﻻستغﻼل باﳌركز
الوطني لﻺشارة التابع للجمارك ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  22رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 7يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام مديرين
جهويﲔ للجمارك.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  22رمضان عام 1٤٣٩
اﳌواف ـ ـق  7يـ ـون ـي ـو سن ـة  ،2٠18تـ ـنـ ـهـ ـى مـ ـه ـام السادة اﻵت ـي ـة
أسماؤهم بصفتهم مديرين جهويﲔ للجمارك :
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– جودي رشيد زيتوني ،باﳉزائر – اﳋارجية ،ﻹعادة
إدماجه ﰲ رتبته اﻷصلية،
– عبد الكرﱘ العايب ،بالبليدة ،ﻹحالته عﲆ التقاعد،
– هادي عباس ،بوهران ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
––––––––––––––––––––––H

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  20رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ٥يونيو سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ اﻷمﲔ العام
لوزارة التجارة.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 1٤٣٩
اﳌوافق  5يونيو سنة  ،2٠18يعيّن السيّد شريف عماري،
أمينا عاما لوزارة التجارة.

––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  20رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ٥يونيو سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ اﳌدير العام
للجمارك.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 1٤٣٩
اﳌوافق  5يونيو سنة  ،2٠18يعّين السّيد فاروق باحميد،
مديرا عاما للجمارك.

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  20رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ٥يونيو سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ اﻷمﲔ العام
لوزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 1٤٣٩
اﳌواف ـ ـق  5يـ ـون ـي ـو سن ـة  ،2٠18يـ ـعـ ـّيـ ـن السّي ـد ك ـم ـال ال ـدي ـن
بلطرش ،أمينا عاما لوزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة.

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
والصيد البحري
قـ ـرار مـؤرخ ﰲ  ٥شعبان عـ ـام  ١٤٣٩الـ ـمـ ـواف ـق  2١أبريل
سـنـة  ،20١٨ي ـحـدد غـابة اﻻسـتجمام موسى رداح،
جزء من غابة فم تفيست ،التابعة لﻸمﻼك الغابية
الوطنية ببلدية خنشلة ،وﻻية خنشلة.
–––––––––––––
ن وزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–17اﳌؤرخ ﰲ
 25ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  17غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠17
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤55–٩1اﳌؤرخ
ﰲ  1٦جمادى اﻷوﱃ عام  1٤12اﳌوافق  2٣نوفمبر سنة 1٩٩1
واﳌتعلق بجرد اﻷمﻼك الوطنية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣٣–٩5اﳌؤرخ
ﰲ أّول جمادى الثانية عام  1٤1٦اﳌوافق  25أكتوبر سنة

 1٩٩5واﳌتضمن إنشاء اﶈافظة الوﻻئية للغابات وﲢديد
تنظيمها وعملها ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦8–٠٦اﳌؤرخ
ﰲ  2٦رمضان عام  1٤27اﳌوافق  1٩أكتوبر سنة  2٠٠٦الذي

يحدد النظام القانوني لرخصة استغﻼل غابات اﻻستجمام
وكذا شروط وكيفيات منحها،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤27–12اﳌؤرخ
ﰲ  2صفر عام  1٤٣٤اﳌوافق  1٦ديسمبر سنة  2٠12الذي
ي ـح ـدد شروط وك ـي ـف ـي ـات إدارة وتسي ـي ـر اﻷم ـﻼك الـعـمـومـيـة
واﳋاصة التابعة للدولة،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ 2٤
شعبان عام  1٤٣٤اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠1٣الذي يحدد
تشكيلة اللجنة الوﻻئية اﳌكلفة بدراسة طلبات منح رخصة
استغﻼل غابات اﻻستجمام وعملها،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  15من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٣٦8–٠٦اﳌؤرخ ﰲ  2٦رمضان عام  1٤27اﳌوافق
 1٩أكتوبر سنة  2٠٠٦الذي يحدد النظام القانوني لـرخ ـصة
اسـتغـﻼل غابـات اﻻستجمام وك ـذا شـروط وكيفيات منحها،
يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد غابة اﻻستجمام موسى رداح،
جزء من غابة فم تفيست ،التابعة لﻸمﻼك الغابية الوطنية
ببلدية خنشلة ،وﻻية خنشلة.
اﳌادة  : 2تقع غابة اﻻستجمام موسى رداح ،التابعة
لﻸمﻼك الغابية الوطنية واﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه،
ﰲ إق ـ ـل ـ ـيـ ـم بـ ـلـ ـديـ ـة خـ ـنشلـ ـة ،وﻻيـ ـة خـ ـنشلـ ـة ،وهي ﲤتـ ـد عﲆ
مساحـ ـ ـ ـ ـة  8هكت ـ ـ ـ ـارات و 58آرا و ٤2سنتيـ ـ ـارا ،ومح ـ ـ ـ ـددة
باﻹحداثيات اﳌذكورة أدناه :

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ

21

قـ ـرار مـؤرخ ﰲ  ٥شعبان عـ ـام  ١٤٣٩الـ ـمـ ـواف ـق  2١أبريل

اﻹحداثيات

سـنـة  ،20١٨ي ـحـدد غـابة اﻻسـتجمام فم القيس ،جزء

النقاط

من غابة الرميلة ،التابعة لﻸمﻼك الغابية الوطنية

س

ع

B1

329501,49

3924507,93

B2

329443,92

3924592,40

ن وزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
إ ّ

B3

329458,12

3924611,48

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–17اﳌؤرخ ﰲ

B4

329390,16

3924684,11

 25ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  17غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠17

B5

329370,24

3924696,10

B6

329354,41

3924722,28

ﰲ  1٦جمادى اﻷوﱃ عام  1٤12اﳌوافق  2٣نوفمبر سنة 1٩٩1

B7

329310,08

3924746,07

واﳌتعلق بجرد اﻷمﻼك الوطنية،

B8

329328,33

3924788,44

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣٣–٩5اﳌؤرخ

B9

329318,57

3924811,16

ﰲ أّول جمادى الثانية عام  1٤1٦اﳌوافق  25أكتوبر سنة
 1٩٩5واﳌتضمن إنشاء اﶈافظة الوﻻئية للغابات وﲢديد

B10

329298,31

3924822,70

تنظيمها وعملها ،اﳌعدل واﳌتمم،

B11

329270,43

3924821,41

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦8–٠٦اﳌؤرخ

B12

329224,23

3924889,46

ﰲ  2٦رمضان عام  1٤27اﳌوافق  1٩أكتوبر سنة  2٠٠٦الذي

B13

329206,81

3924895,69

B14

329184,13

3924894,54

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤27–12اﳌؤرخ

B15

329139,04

3924869,85

ﰲ  2صفر عام  1٤٣٤اﳌوافق  1٦ديسمبر سنة  2٠12الذي

B16

329077,36

3924896,04

ي ـح ـدد شروط وك ـي ـف ـي ـات إدارة وتسي ـي ـر اﻷم ـﻼك الـعـمـومـيـة

B17

329074,71

3924914,05

B18

328828,79

3924966,07

شعبان عام  1٤٣٤اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠1٣الذي يحدد

B19

328777,47

3924964,68

تشكيلة اللجنة الوﻻئية اﳌكلفة بدراسة طلبات منح رخصة

B20

328689,45

3924973,06

B21

328672,96

3924948,15

B22

329341,22

3924642,49

الـتـنفـيـذي رقـم  ٣٦8–٠٦اﳌؤرخ ﰲ  2٦رمضان عام 1٤27

B23

329423,94

3924572,79

اﳌوافق  1٩أكـتـوبر سـنة  2٠٠٦الـذي يـح ـدد الـ ـنـظام ال ـقانوني

B24

329491,14

3924496,54

لـرخ ـصة اسـتـ ـ ـ ـ ـ ـغـﻼل غـ ـ ـ ـ ـ ـابـات اﻻستـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـام وك ـذا شـروط

ﲢدد غ ـاب ـة اﻻست ـج ـم ـام م ـوسى رداح ،ط ـبـقـا لـلـمـخـطـط
اﳌلحق بأصل هذا القرار.
اﳌادة  : ٣ين ـشر ه ـذا ال ـقـ ـرار ﰲ اﳉ ـري ـدة الـّرس ـمـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـ ـرر ب ـ ـاﳉزائـ ـر ﰲ  5شعـ ـب ـان ع ـام  1٤٣٩اﳌوافـ ـق 21
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ببلدية قايس ،وﻻية خنشلة.
–––––––––––––

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤55–٩1اﳌؤرخ

يحدد النظام القانوني لرخصة استغﻼل غابات اﻻستجمام
وكذا شروط وكيفيات منحها،

واﳋاصة التابعة للدولة،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ 2٤

استغﻼل غابات اﻻستجمام وعملها،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطبـيقا ﻷحـكـام اﳌـادة  15مـن اﳌـرسـوم

وك ـي ـ ـف ـي ـ ـات م ـن ـ ـح ـه ـ ـا ،ي ـ ـه ـ ـدف ه ـ ـذا ال ـ ـق ـ ـرار إﱃ ﲢدي ـ ـد غ ـ ـابـ ـة
اﻻستـ ـجـ ـمـ ـام فـ ـم ال ـق ـيس ،ج ـزء م ـن غ ـاب ـة ال ـرم ـي ـل ـة ،ال ـت ـاب ـع ـة
لﻸم ـﻼك ال ـغاب ـية الوط ـنية ب ـبلدية قايس ،وﻻية خنشلة.
اﳌادة  : 2تقع غابة اﻻستجمام فم القيس ،التابعة
لﻸمﻼك الغابية الوطنية واﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه،
ﰲ إقليم بلدية قايس ،وﻻية خنشلة ،وهي ﲤتد عﲆ مساحة
 5٣هك ـتارا و 81آرا و 82سنت ـيارا ،ومح ـددة باﻹح ـداث ـيات
اﳌذكورة أدناه :

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ
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اﻹحداثيات

اﻹحداثيات

النقاط

النقاط
س

ع

B1

313351,70

3926612,47

B2

313489,099

3926547,38

B3

313634,783

3926478,37

B28

B4

313811,50

3926301,13

B29

314351,86

B5

313838,534

3926289,10

B30

314287,34

3925510,65

B6

313850,94

3926296,28

B31

314302,77

3925491,13

B7

314022,13

3926202,39

B32

314178,283

3925464,78

B8

314127,27

3926087,17

B33

314045,33

3925550,51

B9

314101,39

3926070,19

B34

313991,355

3925549,31

B10

314153,74

3925948,38

B35

313871,53

3925638,47

B11

314097,23

3925900,78

B36

313674,81

3925776,07

B12

314083,78

3925846,53

B37

313596,62

3925919,36

B13

314140,96

3925816,52

B38

313428,04

3926136,62

B14

314212,15

3925783,70

B39

313395,03

3926169,76

B15

314230,36

3925772,87

B40

313417,04

3926255,80

B16

314507,71

3925765,31

B41

313467,15

3926293,03

B17

314579,75

3925729,98

B42

313533,37

3926288,33

B18

314526,43

3925686,83

B43

313725,465

3926290,74

B19

314453,02

3925654,09

B44

313430,20

3926381,95

B20

314495,05

B45
3925585,32

313350,39

B21

314580,80

3925616,76

B22

314770,60

3925621,58

B23

314778,50

3925552,96

B24

314754,93

3925528,19

B25

314657,99

39255511,63

س

ع

B26

314439,11

3925595,40

B27

314331,09

3925660,28

314352,81

3925599,39
3925547,42

3926536,64

ﲢدد غـ ـابـ ـة اﻻستـ ـج ـم ـام ف ـم ال ـق ـيس ،ط ـب ـق ـا ل ـل ـم ـخ ـط ـط
اﳌلحق بأصل هذا القرار.
اﳌادة  : ٣ين ـشر هذا الق ـرار ﰲ اﳉ ـري ـدة الّرسمـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـ ـرر ب ـ ـاﳉزائـ ـر ﰲ  5شعـ ـب ـان ع ـام  1٤٣٩اﳌوافـ ـق 21
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 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ

قـ ـرار مـؤرخ ﰲ  ٥شعبان عـ ـام  ١٤٣٩الـ ـمـ ـواف ـق  2١أبريل
سـنـة  ،20١٨ي ـحـدد غـابة اﻻسـتجمام خبوزة ،جزء
مـ ـن غـ ـاب ـة ف ـم ت ـف ـيست ،ال ـت ـاب ـع ـة لﻸم ـﻼك ال ـغ ـاب ـي ـة

23

اﻹحداثيات

النقاط

ع

س

الوطنية ببلدية خنشلة  ،وﻻية خنشلة.
–––––––––––––
ن وزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
إ ّ

B1

327784,85

3923738,25

B2

327728,19

3923893,32

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–17اﳌؤرخ ﰲ
 25ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  17غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠17

B3

328114,50

3924125,09

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
B4

328133,56

3924109,15

B5

328100,63

3924042,05

ﰲ أّول جمادى الثانية عام  1٤1٦اﳌوافق  25أكتوبر سنة
 1٩٩5واﳌتضمن إنشاء اﶈافظة الوﻻئية للغابات وﲢديد

B6

328272,02

3924002,95

B7

328371,68

3924194,93

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦8–٠٦اﳌؤرخ

B8

328436,40

3924086,44

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤55–٩1اﳌؤرخ
ﰲ  1٦جمادى اﻷوﱃ عام  1٤12اﳌوافق  2٣نوفمبر سنة 1٩٩1
واﳌتعلق بجرد اﻷمﻼك الوطنية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣٣–٩5اﳌؤرخ

تنظيمها وعملها ،اﳌعدل واﳌتمم،
ﰲ  2٦رمضان عام  1٤27اﳌوافق  1٩أكتوبر سنة  2٠٠٦الذي
يحدد النظام القانوني لرخصة استغﻼل غابات اﻻستجمام

B9

328398,32

3924060,51

وكذا شروط وكيفيات منحها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤27–12اﳌؤرخ

B10

328395,81

3924033,86

B11

328246,28

3923933,49

ﰲ  2صفر عام  1٤٣٤اﳌوافق  1٦ديسمبر سنة  2٠12الذي
ي ـح ـدد شروط وك ـي ـف ـي ـات إدارة وتسي ـي ـر اﻷم ـﻼك الـعـمـومـيـة
واﳋاصة التابعة للدولة،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ 2٤
شعبان عام  1٤٣٤اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠1٣الذي يحدد
تشكيلة اللجنة الوﻻئية اﳌكلفة بدراسة طلبات منح رخصة
استغﻼل غابات اﻻستجمام وعملها،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطبـيقا ﻷحـكـام اﳌـادة  15مـن اﳌـرسـوم
الـتـنفـيـذي رقـم  ٣٦8–٠٦اﳌؤرخ ﰲ  2٦رمضان عام 1٤27
اﳌوافق  1٩أكـتـوبر سـنة  2٠٠٦الـذي يـح ـدد الـ ـنـظام ال ـقانوني
لـرخ ـصة اسـتـ ـ ـ ـ ـ ـغـﻼل غـ ـ ـ ـ ـ ـابـات اﻻستـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـام وك ـذا شـروط

ﲢدد غابة اﻻستجمام خبوزة ،طبقا للمخطط اﳌلحق
بأصل هذا القرار.
اﳌادة  : ٣ينـش ـر ه ـذا الـق ـرار ﰲ اﳉـري ـدة ال ـّرسـم ـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـ ـرر ب ـ ـاﳉزائـ ـر ﰲ  5شعـ ـب ـان ع ـام  1٤٣٩اﳌوافـ ـق 21
أبريل سنة .2٠18
عبد القادر بوعزقي
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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ 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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وك ـي ـ ـف ـي ـ ـات م ـن ـ ـح ـه ـ ـا ،ي ـ ـه ـ ـدف ه ـ ـذا ال ـ ـق ـ ـرار إﱃ ﲢدي ـ ـد غ ـ ـابـ ـة
اﻻستـ ـجـ ـمـ ـام خـ ـب ـوزة ،ج ـزء م ـن غ ـاب ـة ف ـم ت ـف ـيست ،ال ـت ـاب ـع ـة
لﻸم ـﻼك ال ـغاب ـية الوط ـنية ب ـبلدية خنشلة ،وﻻية خنشلة.
اﳌادة  : 2تقع غابة اﻻستجمام خبوزة ،التابعة لﻸمﻼك
الغابية الوطنية واﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،ﰲ
إقليم بلدية خنشلة ،وﻻية خنشلة ،وهي ﲤتد عﲆ مساحة
 11هكتارا و 2٩آرا و ٩٤سنتيارا ،ومحددة باﻹحداثيات
اﳌذكورة أدناه :

قـ ـرار مـؤرخ ﰲ  ٥شعبان عـ ـام  ١٤٣٩الـ ـمـ ـواف ـق  2١أبريل
سـنـة  ،20١٨ي ـحـدد غـابة اﻻسـتجمام نسيم ،جزء من
غـ ـابـ ـة أوﻻد بـ ـودرهـ ـم ،الـ ـتـ ـابـ ـعـ ـة لﻸمـ ـﻼك الـ ـغـ ـابـ ـيـ ـة
الوطنية ببلدية خنشلة  ،وﻻية خنشلة.
–––––––––––––
ن وزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
إ ّ

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ

24

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–17اﳌؤرخ ﰲ
 25ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  17غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠17

النقاط

س

ع

B1

330708,25

3922738,42

B2

330694,65

3922667,35

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤55–٩1اﳌؤرخ
ﰲ  1٦جمادى اﻷوﱃ عام  1٤12اﳌوافق  2٣نوفمبر سنة 1٩٩1

اﻹحداثيات

واﳌتعلق بجرد اﻷمﻼك الوطنية،
B3

330749,98

3922629,86

ﰲ أّول جمادى الثانية عام  1٤1٦اﳌوافق  25أكتوبر سنة
 1٩٩5واﳌتضمن إنشاء اﶈافظة الوﻻئية للغابات وﲢديد

B4

330758,39

3922566,87

تنظيمها وعملها ،اﳌعدل واﳌتمم،

B5

330557,62

3922472,94

B6

330435,64

3922394,57

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣٣–٩5اﳌؤرخ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦8–٠٦اﳌؤرخ
ﰲ  2٦رمضان عام  1٤27اﳌوافق  1٩أكتوبر سنة  2٠٠٦الذي
يحدد النظام القانوني لرخصة استغﻼل غابات اﻻستجمام

B7

330349,92

3922367,63

وكذا شروط وكيفيات منحها،
B8

330145,36

3922536,02

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤27–12اﳌؤرخ
ﰲ  2صفر عام  1٤٣٤اﳌوافق  1٦ديسمبر سنة  2٠12الذي

B9

329922,96

3922498,60

ي ـح ـدد شروط وك ـي ـف ـي ـات إدارة وتسي ـي ـر اﻷم ـﻼك الـعـمـومـيـة
واﳋاصة التابعة للدولة،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ 2٤

B10

329852,52

3922545,77

B11

329925,13

3922683,77

شعبان عام  1٤٣٤اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠1٣الذي يحدد
تشكيلة اللجنة الوﻻئية اﳌكلفة بدراسة طلبات منح رخصة

B12

329912,60

3922774,98

B13

329982,88

3922751,58

B14

330138,01

3922721,92

B15

330446,00

3922707,15

B16

330530,73

3922723,31

استغﻼل غابات اﻻستجمام وعملها،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطبـيقا ﻷحـكـام اﳌـادة  15مـن اﳌـرسـوم
الـتـنفـيـذي رقـم  ٣٦8–٠٦اﳌؤرخ ﰲ  2٦رمضان عام 1٤27
اﳌوافق  1٩أكـتـوبر سـنة  2٠٠٦الـذي يـح ـدد الـ ـنـظام ال ـقانوني
لـرخ ـصة اسـتـ ـ ـ ـ ـ ـغـﻼل غـ ـ ـ ـ ـ ـابـات اﻻستـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـام وك ـذا شـروط
وك ـي ـ ـف ـي ـ ـات م ـن ـ ـح ـه ـ ـا ،ي ـ ـه ـ ـدف ه ـ ـذا ال ـ ـق ـ ـرار إﱃ ﲢدي ـ ـد غ ـ ـابـ ـة
اﻻستـ ـجـ ـمـ ـام نسي ـم ،ج ـزء م ـن غ ـاب ـة أوﻻد ب ـودره ـم ،ال ـت ـاب ـع ـة
لﻸم ـﻼك ال ـغاب ـية الوط ـنية ب ـبلدية خنشلة ،وﻻية خنشلة.
اﳌادة  : 2تقع غابة اﻻستجمام نسيم ،التابعة لﻸمﻼك
الغابية الوطنية واﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،ﰲ إقليم
بلدية خنشلة ،وﻻية خنشلة ،وهي ﲤتد عﲆ مساحة  21هكتارا
و ٣٦آرا و ٣7سنتيارا ،ومحددة باﻹحداثيات اﳌذكورة
أدناه :

ﲢدد غابة اﻻستجمام نسيم ،طبقا للمخطط اﳌلحق
بأصل هذا القرار.
اﳌادة  : ٣ين ـشر ه ـذا ال ـق ـرار ﰲ اﳉـري ـدة ال ـّرسـمـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـ ـرر ب ـ ـاﳉزائـ ـر ﰲ  5شعـ ـب ـان ع ـام  1٤٣٩اﳌوافـ ـق 21
أبريل سنة .2٠18
عبد القادر بوعزقي

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ
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قـ ـرار مـؤرخ ﰲ  ٥شعبان عـ ـام  ١٤٣٩الـ ـمـ ـواف ـق  2١أبريل

اﳌادة  : 2تقع غابة اﻻستجمام شابور ،التابعة لﻸمﻼك

سـنـة  ،20١٨ي ـحـدد غـابة اﻻسـتجمام شابور ،جزء

الغابية الوطنية واﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،ﰲ إقليم

من غابة خنشلة ،التابعة لﻸمﻼك الغابية الوطنية

بـ ـ ـلـ ـ ـديـ ـ ـة خـ ـ ـنشلـ ـ ـة ،وﻻيـ ـ ـة خ ـ ـنشل ـ ـة ،وهي ﲤت ـ ـد عﲆ مساح ـ ـة

ببلدية خنشلة  ،وﻻية خنشلة.

هكتارين ) (2و 21آرا و 2٠سنتيارا ،ومحددة باﻹحداثيات

–––––––––––––

اﳌذكورة أدناه :

ن وزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–17اﳌؤرخ ﰲ

اﻹحداثيات

النقاط

س

 25ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  17غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠17

ع

B1

331033,10

3922309,10

B2

331025,20

3922299,05

B3

330988,67

3922333,70

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣٣–٩5اﳌؤرخ

B4

330907,25

3922358,83

ﰲ أّول جمادى الثانية عام  1٤1٦اﳌوافق  25أكتوبر سنة
 1٩٩5واﳌتضمن إنشاء اﶈافظة الوﻻئية للغابات وﲢديد

B5

330849,52

B6

330807,94

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤55–٩1اﳌؤرخ
ﰲ  1٦جمادى اﻷوﱃ عام  1٤12اﳌوافق  2٣نوفمبر سنة 1٩٩1
واﳌتعلق بجرد اﻷمﻼك الوطنية،

3922335,67

تنظيمها وعملها ،اﳌعدل واﳌتمم،
3922392,08

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦8–٠٦اﳌؤرخ
ﰲ  2٦رمضان عام  1٤27اﳌوافق  1٩أكتوبر سنة  2٠٠٦الذي

B7

3922490,68

330940,49

يحدد النظام القانوني لرخصة استغﻼل غابات اﻻستجمام
وكذا شروط وكيفيات منحها،
– وﲟق ـ ـ ـتضـ ـ ـ ـى اﳌرسـ ـ ـوم الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـ ـذي رقـ ـ ـم ٤27–12

B8

331011,93

3922451,69

B9

331004,94

3922431,15

اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  2صفـ ـ ـر عـ ـام  1٤٣٤اﳌواف ـ ـ ـ ـ ـق  1٦ديسمب ـ ـ ـ ـ ـر سنـ ـ ـة
 2٠12الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذي يحـ ـ ـ ـ ـدد ش ـ ـ ـ ـروط وكيفي ـ ـ ـ ـات إدارة وتسييـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
اﻷمـ ـ ـ ـﻼك العم ـ ـ ـوميـ ـ ـ ـ ـة واﳋاص ـ ـ ـ ـ ـة التابعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للدولـ ـ ـ ـة،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ 2٤
شعبان عام  1٤٣٤اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠1٣الذي يحدد
تشكيلة اللجنة الوﻻئية اﳌكلفة بدراسة طلبات منح رخصة
استغﻼل غابات اﻻستجمام وعملها،
يقرر ما يأتي :

ﲢدد غابة اﻻستجمام شابور ،طبقا للمخطط اﳌلحق
بأصل هذا القرار.
اﳌادة  : ٣ينـ ـشر ه ـذا الـ ـقرار ﰲ اﳉ ـري ـدة ال ـّرسـمّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـ ـرر ب ـ ـاﳉزائـ ـر ﰲ  5شعـ ـب ـان ع ـام  1٤٣٩اﳌوافـ ـق 21
أبريل سنة .2٠18
عبد القادر بوعزقي
––––––––––––––––––––––H

اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطبـيقا ﻷحـكـام اﳌـادة  15مـن اﳌـرسـوم
الـتـنفـيـذي رقـم  ٣٦8–٠٦اﳌؤرخ ﰲ  2٦رمضان عام 1٤27

قـ ـرار مـؤرخ ﰲ  ٥شعبان عـ ـام  ١٤٣٩الـ ـمـ ـواف ـق  2١أبريل

اﳌوافق  1٩أكـتـوبر سـنة  2٠٠٦الـذي يـح ـدد الـ ـنـظام ال ـقانوني

سـنـة  ،20١٨ي ـحـدد غـابة اﻻسـتجمام تيزي لسواق،

لـرخ ـصة اسـتـ ـ ـ ـ ـ ـغـﻼل غـ ـ ـ ـ ـ ـابـات اﻻستـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـام وك ـذا شـروط
وك ـي ـ ـف ـي ـ ـات م ـن ـ ـح ـه ـ ـا ،ي ـ ـه ـ ـدف ه ـ ـذا ال ـ ـق ـ ـرار إﱃ ﲢدي ـ ـد غ ـ ـابـ ـة
اﻻستجمام شابور ،جزء من غابة خنشلة ،ال ـتابعة لﻸم ـﻼك
ال ـغاب ـية الوط ـنية ب ـبلدية خنشلة ،وﻻية خنشلة.

جزء من غابة بني أوجنة ،التابعة لﻸمﻼك الغابية
الوطنية ببلدية تاوزيانت ،وﻻية خنشلة.
–––––––––––––
ن وزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
إ ّ

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٥
اﳉريدة الرسم ّ
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– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–17اﳌؤرخ ﰲ
 25ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  17غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠17
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤55–٩1اﳌؤرخ

اﻹحداثيات
النقاط

B1

س

ع

302208,06

3926140,27

ﰲ  1٦جمادى اﻷوﱃ عام  1٤12اﳌوافق  2٣نوفمبر سنة 1٩٩1
واﳌتعلق بجرد اﻷمﻼك الوطنية،

B2

302355,48

3925533,18

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣٣–٩5اﳌؤرخ

B3

302650,59

3925562,39

ﰲ أّول جمادى الثانية عام  1٤1٦اﳌوافق  25أكتوبر سنة
 1٩٩5واﳌتضمن إنشاء اﶈافظة الوﻻئية للغابات وﲢديد

B4

302674,88

3925546,67

B5

302642,34

3925472,22

B6

302661,70

3925439,51

B7

302651,07

3925396,33

B8

302776,64

3925356,33

B9

302711,06

3925318,40

B10

302548,98

3925334,67

B11

302475,55

3925369,75

B12

302440,37

3925361,72

تنظيمها وعملها ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦8–٠٦اﳌؤرخ
ﰲ  2٦رمضان عام  1٤27اﳌوافق  1٩أكتوبر سنة  2٠٠٦الذي
يحدد النظام القانوني لرخصة استغﻼل غابات اﻻستجمام
وكذا شروط وكيفيات منحها،
– وﲟقـ ـ ـ ـتضى اﳌرسـ ـ ـوم الـ ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـ ـذي رقـ ـ ـم ٤27–12
اﳌؤرخ ﰲ  2صفر عام  1٤٣٤اﳌوافق  1٦ديسمب ـر سنة 2٠12
الـذي يـ ـ ـ ـحـدد شـروط وكـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـيـات إدارة وتسيـ ـ ـ ـي ـ ـ ـر اﻷم ـ ـ ـﻼك
العم ـ ـ ـومية واﳋاصـة التابع ـة للدولة،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ 2٤
شعبان عام  1٤٣٤اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠1٣الذي يحدد
تشكيلة اللجنة الوﻻئية اﳌكلفة بدراسة طلبات منح رخصة
استغﻼل غابات اﻻستجمام وعملها،
B13

302381,11

3925276,61

B14

302325,38

3925283,56

B15

302255,03

3925250,83

B16

302203,57

3925263,79

B17

302058,71

3925182,96

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطبـيقا ﻷحـكـام اﳌـادة  15مـن اﳌـرسـوم
الـتـنفـيـذي رقـم  ٣٦8–٠٦اﳌؤرخ ﰲ  2٦رمضان عام 1٤27
اﳌوافق  1٩أكـتـوبر سـنة  2٠٠٦الـذي يـح ـدد الـ ـنـظام ال ـقانوني
لـرخ ـصة اسـتـ ـ ـ ـ ـ ـغـﻼل غـ ـ ـ ـ ـ ـابـات اﻻستـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـام وك ـذا شـروط
وك ـي ـ ـف ـي ـ ـات م ـن ـ ـح ـه ـ ـا ،ي ـ ـه ـ ـدف ه ـ ـذا ال ـ ـق ـ ـرار إﱃ ﲢدي ـ ـد غ ـ ـابـ ـة
اﻻستجمام تيزي لسواق ،جزء من غابة بني أوجنة ،ال ـتابعة
لﻸم ـﻼك ال ـغاب ـية الوط ـنية ب ـبلدية تاوزيانت ،وﻻية خنشلة.

B18

302022,41

3925334,91

اﳌادة  : 2تقع غابة اﻻستجمام تيزي لسواق ،التابعة

B19

301994,79

3925331,42

B20

301870,03

3925192,84

B21

301803,69

3925371,27

لﻸمﻼك الغابية الوطنية واﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه،
ﰲ إقليم بـلـ ـدية تـ ـاوزي ـان ـت ،وﻻية خن ـش ـلة ،وه ـي ﲤت ـ ـد ع ـﲆ
مساحـ ـ ـ ـة  ٣7ه ـ ـكـ ـتـ ـارا و ٣8آرا و  8٦سنـ ـت ـي ـارا ،وم ـحـ ـددة
باﻹح ـداثي ـات اﳌذكورة أدناه :

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م
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اﳌؤرخ ﰲ  1٣ربيع اﻷول عام  1٤٣٠اﳌوافق  1٠مارس سنة

اﻹحداثيات

 2٠٠٩الذي يحدد تنظيم وكيفيات منح اﳉائزة الوطنية

النقاط
س

ع

B22

301817,87

3925428,95

B23

301962,23

3925571,93

B24

301969,00

3925626,54

B25

301946,25

39265661,68

B26

301899,78

3925690,15

B27

301894,70

3925722,74

B28

301983,35

3925842,52

B29

301996,14

3925837,59

B30

302090,12

3925986,81

B31

302155,95

3926007,56

B32

302123,17

3926039,12

ل ـل ـم ـدي ـن ـة اﳋضراء ،ﰲ ﳉن ـة ال ـت ـح ـك ـي ـم ل ـل ـجـائـزة الـوطـنـيـة
للمدينة اﳋضراء :
– السيدة نادية شنوف ،ﳑثلة الوزيراﳌكلف بالبيئة،
رئيسة،
–

السي ـدة سك ـي ـن ـة ب ـوق ـرم ـوح ،ﳑث ـل ـة ال ـوزيـر اﳌكـلـف

بالداخلية واﳉماعات اﶈلية،
– السيد نجيب جوامة ،ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳌالية،
– الس ـيـ ـ ـ ـد م ـ ـ ـح ـم ـ ـد خ ـ ـ ـيـ ـاط ـي ،ﳑـث ـل ال ـوزي ـ ـر اﳌ ـك ـل ـف
بالفﻼحة،
–

السي ـدة صب ـري ـن ـة راشدي ،ﳑث ـل ـة ال ـوزيـر اﳌكـلـف

بالغابات،
السيـ ـدة نـ ـبـ ـيـ ـلـ ـة بـ ـرايك ،ﳑثـ ـلـ ـة الـ ـوزيـ ـر اﳌك ـل ـف

–

باﻷشغال العمومية،
–

السيـ ـد ي ـونس ب ـاب ـا ن ـج ـار ،ﳑث ـل ال ـوزي ـر اﳌك ـل ـف

بالثقافة،
– السـ ـيدة ف ـريـ ـدة منصـ ـور ،ﳑ ـثـل ـة ال ـوزي ـر اﳌ ـكل ـف
باﻻتصال،
– السيد مـ ـ ـحم ـد سي يوسـ ـف ،ﳑث ـل ال ـوزير اﳌ ـكلف

ﲢدد غابة اﻻستجمام تيزي لسواق ،طبقا للمخطط
اﳌلحق بأصل هذا القرار.
اﳌادة  : ٣ينش ـر ه ـذا الق ـرار ﰲ اﳉ ـري ـدة الـّرسـمّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـ ـرر ب ـ ـاﳉزائـ ـر ﰲ  5شعـ ـب ـان ع ـام  1٤٣٩اﳌوافـ ـق 21
أبريل سنة .2٠18
عبد القادر بوعزقي

وزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة
قرار مؤرخ ﰲ  ٩شعبان عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2٥أبريل
سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ أعضاء ﳉنة التحكيم
للجائزة الوطنية للمدينة اﳋضراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  ٩شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق 25
أبريل سنة  ،2٠18يعﲔ اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادتﲔ  ٤و 5من اﳌرسوم التنفيذي رقم 1٠1-٠٩

بالبحث العلمي،
– السيد كمال زايدي ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالسكن
والعمران،
– السيدة نسيمة ميشيدو ،ﳑثلة اﳌرصد الوطني
للبيئة والتنمية اﳌستدامة،
– السيد جمال دنداني ،ﳑثل اﳌركز الوطني لتنمية
اﳌوارد البيولوجية،
– السيدة لطيفة فراحتة ،ﳑثلة اﳌدرسة الوطنية
العليا للهندسة اﳌعمارية،
– السيد محم ـد سرير ،ﳑثل اﳌدرسة الوطنية العليا
للهندسة اﳌعمارية،
–

السي ـد ف ـرح ـات ب ـوزن ـون ،ﳑث ـل اﳉم ـع ـي ـة ال ـوط ـن ـيـة

العلمية للشباب “اكتشاف الطبيعة” )اﳉزائر(،
– السيد سيد أحمد شلحة ،ﳑثل جمعية اليخضور
ﳊماية البيئة )البليدة(.
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 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

إعالنات وبالغات
بنك اﳉزائر
الوضعية الشهرّية ﰲ  ٣0أبريل سنة 20١٨
اﻷصول :
– الذهب .......................................................................................................................................
– أموال بالعملة الصعبة ..............................................................................................................
– حقوق السحب اﳋاصة .............................................................................................................
– اﻻتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................
– اﳌساهمات وتوظيفات اﻷموال ...............................................................................................
– اﻻكتتاب ﰲ الهيئات اﳌالية اﳌتعددة اﻷطراف واﳉهوية .......................................................
– الديون اﳌترتبة عﲆ الدولة )القانون رقم  15٦–٦2اﳌؤرخ ﰲ ............................. (1٩٦2/12/٣1
– الديون اﳌترتبة عﲆ اﳋزينة العمومية )اﳌادة  172من قانون اﳌالية لسنة  1٩٩٣واﳌادة ٤٦
من اﻷمر رقم  11–٠٣اﳌؤرخ ﰲ ..................................................................................... (2٠٠٣/8/2٦
– اﳊساب اﳉاري اﳌدين عﲆ اﳋزينة العمومية )اﳌادة  ٤٦من اﻷمر رقم  11–٠٣اﳌؤرخ ﰲ
....................................................................................................................................... (2٠٠٣/8/2٦
– السندات اﳌالية الصادرة أو اﳌضمونة من طرف الدولة ...................................................... :
* ﲟوجب اﳌادة  5٣من اﻷمر رقم  11–٠٣اﳌؤرخ ﰲ ............................................. 2٠٠٣/8/2٦
* ﲟوجب اﳌادة  ٤5مكرر من نفس اﻷمر ................................................................................
– حسابات الصكوك البريدية ......................................................................................................
– السندات اﳌعاد خصمها .......................................................................................................... :
* العمومّية ..............................................................................................................................
* اﳋاصة .................................................................................................................................
– اﻷمانات )**( ........................................................................................................................... :
* العمومّية ..............................................................................................................................
* اﳋاصة .................................................................................................................................
– تسبيقات واعتمادات ﰲ اﳊسابات اﳉارية ...........................................................................
– حسابات للتحصيل ..................................................................................................................
– أصول ثابتة صافية .................................................................................................................
– بنود أخرى لﻸصول .................................................................................................................
اﳌجموع
اﳋصوم :
– اﻷوراق والقطع النقدية اﳌتداولة .............................................................................................
– اﻻلتزامات اﳋارجية ................................................................................................................
– اﻻتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................
صة ..........................................................................
– مقابل التخصيصات ﳊقوق السحب اﳋا ّ
– اﳊساب اﳉاري الدائن للخزينة العموميّة ..............................................................................
– حسابات البنوك واﳌؤسسات اﳌالية .....................................................................................
– استعادة السيولة )*( .................................................................................................................
– الرأسمال ..................................................................................................................................
– اﻻحتياطات ..............................................................................................................................
– مؤونات ....................................................................................................................................
– بنود أخرى للخصوم ................................................................................................................
اﳌجموع
)*( يحتوي تسهيﻼت الودائع
)**( يحتوي عمليات السوق اﳌفتوحة

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