
العدد العدد 13
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

االثنX االثنX 25  ربيع األوربيع األوّل عام ل عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 28  فبراير سنة  فبراير سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قوانيــنقوانيــن
قانون رقم 11 - 01 مؤرخ في 14 ربيع األوّل عام 1432 اJوافـق 17 فبراير سنة q2011 يتضمن تسوية اJيزانية لسنة 2008.

قـــانــــون رقم 11 - 02 مــــؤرخ في 14 ربـــيـع األوّل عـــام 1432 اJــــوافق 17 فــــبـــرايــــر ســـنـــة q2011 يــــتـــعــــلق بــــاجملـــاالت احملــــمــــيـــة في
إطـارالتنميـة اJستدامـة..............................................................................................................................

قانون رقم 11 - 03 مؤرّخ في 14 ربيع األوّل عام 1432 اJوافـق 17 فبراير سنة q2011 يتعلق بالسينما.............................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مرسـوم رئاسي رقم 11 - 97 مؤرخ في 25 ربيع األول عام 1432 اJوافق 28  فبـراير سنة q2011 يلغي اJـرسوم الرئاسي رقم
10- 315 اJـــؤرّخ  فـي 7 مـحــرّم عــام 1432 اJـوافـق 13 ديـسـمـبـر سـنـة 2010 الـذي يـعـدّل ويـتــمّم اJـرسـوم الـرئــاسي رقم

07- 304 اJــؤرّخ في 17 رمـضـان عـام 1428 اJـوافق 29 سـبــتـمــبـر سـنة 2007 الــذي يـحـدد الـشـبكـة االسـتـداللـيـة Jـرتـبات

اJوظفX ونظام دفع رواتبهم.........................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 11-91 مؤرخ في 21 ربـيع األوّل عام 1432 اJوافق 24 فـبـراير سـنة q2011 يعـدل توزيع نـفقـات ميـزانية
الدولة للتجهيز لسنة q2011 حسب كـل  قطاع..................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 11 - 92 مؤرّخ في 21 ربيع األوّل عام 1432 اJوافق 24 فبـراير سنة q2011 يحول مـدارس التكوين شبه
الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي......................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 - 93 مؤرّخ في 21 ربـيع األوّل عام 1432 اJوافـق  24 فـبـراير سـنة q2011 يـحـول اJعـهد الـتـكنـولوجي
للصحة العمومية باJرسى (اجلزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي................................................

مرسوم تنفيذي رقم 11 - 94 مؤرّخ في 21 ربيع األوّل عام 1432 اJوافـق 24 فبراير سنة q2011 يحول مدارس التكوين شبه
الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابالت...........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  صفـر عام 1432 اJوافق 2 فـبـراير سـنة q2011 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـكلّـفة بـالدّراسات والـبحث
باJعهد الوطني للدّراسات االستراتيجية الشاملة..........................................................................................

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 28  صفـر عام 1432 اJوافق 2 فـبـراير سـنة q2011 يتـضـمّـنان إنـهـاء مهـام رؤســاء دوائر في
الواليات...................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  صفر عام 1432 اJوافق 2 فبراير سنة q2011 يتضمّن إنهاء مهـام الكاتب العامّ لبلدية بوسعادة
والية اJسيلة.............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  صفـر عام 1432 اJوافق 2 فـبـراير سـنة q2011 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـدير اJـناجم والـصّنـاعة في
والية سطيف............................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28  صــفـــر عــام 1432 اJـــوافق 2 فـــبــرايـــر ســنــة q2011 يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهـــام مــكـــلّف بــالـــدّراســات
والتّلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 28  صــفــر عــام 1432 اJـوافق 2 فــبــرايــر ســنــة q2011 يــتــضــمّن إنـــهــاء مــهــام مــديــرين لــلــثــقــافــة في
الواليات...................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 28  صـفـر عـام 1432 اJـوافق 2 فــبـرايـر سـنـة q2011 يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـام مــديـر ديـوان حـمـايـة وادي
ميزاب وترقيته........................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 28  صـفــر عـام 1432 اJـوافق 2 فـبــرايـر ســنـة q2011 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام اJــديـر الــعـامّ لــلـصــنـدوق
الوطني للسّـكن.........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 28  صـفـر عـام 1432 اJـوافق 2 فــبـرايـر سـنـة q2011 يــتـضـمّن تـعــيـX مـديـرين لـلــطـاقـة واJـنـاجم في
....................................................................................................................................................Xواليت

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  صفـر عام 1432 اJوافق 2 فبـراير سنة q2011 يـتضـّمن تعيـX مديـر الثقـافة اإلسالمـية بوزارة
الشؤون الدينية واألوقــاف.........................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  صفر عام 1432 اJوافق 2 فبراير سنة q2011 يتضمّن تعيX مدير الثقافة في والية غرداية....

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  صفر عام 1432 اJوافق 2 فبراير سنة q2011 يتضمّن تعيX مديرة اJتحف الوطني لشرشال.

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 28  صفـر عام 1432 اJـوافق 2 فـبـراير سـنة q2011 يتـضـمّن تـعيـX مـكلّف بـالـدّراسـات والتّـلـخيص
بوزارة السّـكن والعمـران...........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 28  صفـر عام 1432 اJوافق 2 فـبـراير سـنة q2011 يـتضـمّن تـعيـX اJديـر العـامّ لـلصـندوق الـوطني
للسّـكن.....................................................................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

وزارة العمل والتشغـيل وزارة العمل والتشغـيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قرار مؤرّخ في 16  ذي القعدة عام 1431 اJوافق 24 أكتـوبر سنة q2010 يعدّل ويـتمّم القـرار اJؤرّخ في 15 جمادى األولى عام
1427 اJـوافق 11 يــونــيــو ســنــة 2006 الــذي يــحـــدّد شــروط إنــشــاء الــهــيــاكل والــصــيــدلــيــات اJــكــلّــفــة بــاألعــمــال الــصّــحــيــة

واالجتماعية لهيئات الضمان االجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها................................................................
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قوانيــنقوانيــن
قـــانـــون رقم قـــانـــون رقم 11 -  - 01 مــؤرخ في  مــؤرخ في 14 ربـــيع األو ربـــيع األوّل عـــام ل عـــام 1432
اJــوافـق اJــوافـق 17 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة q q2011 يـــتــضـــمن تــســـويــةيـــتــضـــمن تــســـويــة

اJيزانية لسنة اJيزانية لسنة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورq ال ســـيـــمـــا اJــواد  119 و120
qو126 و160 و162 منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 80-04 اJـــــؤرخ في14
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1400 اJـــوافق أول مـــارس ســـنـــة 1980
واJـــتـــعـــلـق �ـــمـــارســـة وظـــيـــفـــة اJـــراقـــبـــة من قـــبل اجملـــلس

qالشعبي الوطني

- و�قـتضى القانون رقم 84-17 اJؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـJـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واJعـام 1404 ا

qتممJعدل واJا qاليةJا

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 90-21 اJـــــؤرخ في24
واJــتــعــلق مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 

qتممJعدل واJا qباحملاسبة العمومية

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اJــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واJـتـعـلق �ـجـلس

qتممJعدل واJا qاحملاسبة

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم  05-07 اJــــؤرخ في19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اJــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

 qتممJعدل واJا qتعلق باحملروقاتJوا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-12 اJـؤرخ في 21 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1428 اJــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007

q2008 الية لسنةJتضمن قانون اJوا

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 08-02 اJــؤرخ في 21 رجب
عـام 1429 اJـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واJـتـضـمن قـانون

q2008 الية التكميلي لسنةJا

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اJــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اJـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واJـتـضـمن قـانون

q2009 الية التكميلي لسنةJا

  qوبعد رأي مجلس الدولة -

    qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : قــــــدر مـــــبــــــلـغ  اإليـــــرادات واحلــــــواصل
واJـداخــيل اJـطــبـقـة عــلى الـنــفـقـات الــنـهـائــيـة لــلـمـيــزانـيـة
الـعامـة لـلـدولـة اJسـجـلـة إلى غـاية 31 ديـسـمبـر سـنة 2008
بـــألــفـــX  وثــمــا�ـــائــة وخـــمــســة وتـــســعـــX  مــلــيـــارا ومــائــة
وســـبــــعـــة  وثــــمـــانــــX  مـــلــــيـــونــــا وأربـــعــــة وثالثـــX ألــــفـــــــا
وخـمـسمـائـة وعـشـرة دنانـيـر وأربـعـة وخـمـســX سنـتـيـمـا
(2.895.187.034.510,54 دج)  طــــــبــــــقــــــا لـــــــلــــــتــــــوزيـعq حــــــسب
طـــبـــيـــعـــتـــهـــاq الـــوارد في  اجلـــدول " أ" مـن قـــانـــون اJـــالـــيــة
الـــتــكــمــيـــلي لــســنــة 2008 ومـــنه مــبــلغ قـــدره أربــعــة عــشــر
مليونا وثالثمـائة وستة وثالثون ألفا وخمسمائة وأربعة
وخــــــمــــــســــــون ديــــــنــــــارا وثالثــــــة وتــــــســــــعــــــون ســــــنــــــتــــــيــــــمــــــا
(14.336.554,93 دج)  فـــــيـــــمـــــا يـــــخـص األمـــــوال اخملـــــصـــــصــــة

للمساهمات. 

اJاداJادّة ة 2 :  : حددت الـنتائج الـنهائـية لنـفقات اJـيزانية
الـعـامـة لـلـدولـة لـسـنة 2008 �بـلغ أربـعـة آالف وأربـعـمـائة
وخـــمــــســـة وثـالثـــX مـــلــــيـــارا وأربــــعـــة وأربـــعــــX مـــلــــيـــونـــا
Xألـفـا وثـما�ائـة وتسـعـة وثالث Xوست Xواثنـ Xومائتـ
دينارا وسـتة وثالثX سنـتيما (4.435.044.262.839,36 دج)

حيث يخصص منه:
- مبلـــغ ألـفX ومـائتـX وتسعـX ملـيارا وثالثـمائة
وتسـعــــة وستـX مليـونا ومائـة وستة آالف ومـائة وستة
وثــــــــمـــــــــانــــــــX ديـــــــــنــــــــارا وســـــــــتـــــــــة عــــــــشـــــــــر ســــــــنـــــــــتــــــــيـــــــــمــــــــا
(2.290.369.106.186,16 دج) لـــنــفـــقـــات الـــتـــســيـــيـــر مـــوزعــة
حــسب الــوزارات طـبــقــا لــلـجــدول "ب" من قــانـون اJــالــيـة

q2008 التكميلي لسنة
- مـبـلغ ألـفـX وأربـعـة وعـشـرين مـلـيـارا وتـسـعـمـائة
وتـسعـة وتسـعX مـلـيونـا وتسـعمـائـــــة  وتسـعة عـشر ألـفا
Xوأربــعــ Xديـنــارا واثــنــ Xوثــمـا�ــائــة وتـســعــــة وسـبــعــ
سـنـتـيـمـــــا (2.024.999.919.879,42 دج) لنـفـقـات التـجـهـيز
(مــســاهــمــات نــهــائــيـــة)  مــوزعــة حــسب الــقــطــاعــات طــبــقــا

q2008 الية التكميلي لسنةJللجدول "ج" من قانون ا
- مـبلغ مائة وتسـعة عشر مـليارا وستمـائة وخمسة
وسـبعX مـليـونا ومائـتX وسـتة وثالثـX ألفا وسـبعـمائة
وثالثـــة وســبــعــX ديــنـــارا وثــمــانــيـــة وســبــعــX ســـنــتــيــمـــا

(119.675.236.773,78دج) لنفقات غير متوقعة. 

اJــــاداJــــادّة ة 3 :  :  بــــلغ الــــعـــجــــز الـــنــــهـــائـي الـــصــــافي اخلـــاص
بعملـيات اJيزانية لسنة 2008 واخملصص Jتاح ومكشوف
اخلـــزيـــنــــة ألـــفـــا وخـــمــــســـمـــائـــة وتــــســـعـــة وثالثــــX مـــلـــيـــارا
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وثما�ـائـة وسبـعــــة وخمـسX ملـيونا ومـائتX وثـمانيـة
وعــشــريــــــن ألــفـا وثالثــمــائـة وثــمــانـيــة وعـشــرين ديــنـارا

واثنX وثمانــX سنتيما  (1.539.857.228.328,82 دج).
إنّ  هــــذا الـــــعـــــجــــز احملـــــصل عـــــلـــــيه يـــــخـــــصص Jـــــتــــاح

ومكشوف اخلزينة الدائم.

اJـــــاداJـــــادّة ة 4 :  :  تـــــخـــــصص فـــــوائـــــد احلـــــســـــابـــــات اخلـــــاصـــــة
لــلـــخـــزيـــنـــة اJـــصـــفـــاة أو اJـــقـــفـــلـــة اJـــســـجــلـــة إلـى غـــايــة 31
Xديــســمــبـــــر ســنـة 2008  الـتي تــقــدر �ـبــلغ ألف ومــائــتـ
وثالثة وعشرين ملـيارا وستمائة وستـــة عشــر مليـــونا
وخــمـــســمـــائــة ألـف وخــمــســـمــائــــــة وأربــعـــــــة وتــســـعــيـــن
ديـــــــــنـــــــــــــارا وثـــــــــمــــــــانـــــــــيــــــــــــة وأربـــــــــعـــــــــX ســـــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــمــــــــا
(1.223.616.500.594,48 دج)  حلـــــســـــاب مــــتـــــاح ومـــــكـــــشــــوف

اخلزينة.

اJـاداJـادّة ة 5 :  :  تــخــصص اخلـســائــر الــنـاجــمــة عن تـســيــيـر
عـمـليـات دين الـدولة اJـسـجلـة إلى غـاية 31 ديـسـمبـر سـنة
 2008 الـــتي تــــقـــدر �ــــبـــلغ مــــلـــيــــار وثالثـــمــــائـــة وخــــمـــســــة

وثمانX مليـونا وثالثة وعشرين ألـفا وثما�ائة وثمانية
وتــــــســـــــعــــــX ديـــــــنـــــــارا وثــــــمـــــــانـــــــيــــــة عـــــــشــــــر ســـــــنـــــــتــــــيـــــــمــــــا
(1.385.023.898,18 دج) حلساب متاح ومكشوف اخلزينة. 

6 :  : بلـغت الـتغـيـرات الصـافـية اخملـصـصة Jـتاح اJاداJادّة ة 
ومكشوف اخلزينة للسنة اJالية 2008 :

- ألفـا وثالثمائـة وواحد وعـشرين ملـيارا وثمـا�ائة
وستـــــــة وأربعX ملـيونا وسـتمائة وسـتة وخمـسX ألفا

وأربـعـمائـة وأحـد عـشـر دينـارا وسـبـعة وتـسـعـX سنـتـيـما
(1.321.846.656.411,97 دج) فـيما يـتعلق بـالتغـير الصافي

qاإليجابي ألرصدة احلسابات اخلاصة للخزينة
Xوست Xواثنـ Xأربعـمائة وثـالثة مالييـر ومائـت -
مــلــيــونــا وسـبــعــمــائــة وسـبــعــة وأربــعــX ألـفــا وأربــعــمــائـة
وســــــتــــــX ديـــــنــــــارا وخــــــمــــــســـــة وســــــبــــــعــــــX ســـــنــــــتــــــيــــــمــــــــا
(403.262.747.460,75 دج) فـيـمـا يـتـعلـق بالـتـغـيـر  الـصافي

qالسلبي  ألرصدة حسابات االقتراض
Xمــلـيـونـا وسـتـة وسـبـعـ Xوثالثـة وسـبـعـ Xمــائـتـ -
Xديـنـارا وواحـد وسـتـ Xألـفـا وسـبـعـمـائـة وسـبـعـة وسـبـعـ
ســنـــتــيـــمــا (273.076.777,61 دج) فــيـــمــا يـــتــعـــلق بــالـــتــغـــيــر

الصافي اإليجابي ألرصدة حسابات اJساهمة.

اJــاداJــادّة ة 7 :  : يـــحـــدد الـــفـــائض اإلجـــمـــالي حلـــســـاب مـــتــاح
ومــكـشــوف اخلــزيــنــة بــعــنــوان ســنـة 2008 �ــبــلغ ســتــمــائـة
Xملـيونـا ومائـت Xوواحـد وثالثـ Xوواحـد ملـيارا ومـائتـ
وأربــعـــة وثالثــX ألــفـــا وســتــــة وتـــســعــــX ديـــنــارا وواحــد

وثالثـX سنتيـما (601.231.234.096,31 دج).

اJاداJادّة ة 8 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 ربـيع األوّل عـام 1432 اJـوافق
17 فبراير سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

اإليرادات النهائية اJطبقة على ميزانية الدولة لسنة اإليرادات النهائية اJطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2008
اجلدول "أ"اجلدول "أ"

بالدينار (دج)بالدينار (دج)

تقديرات قانونتقديرات قانونإيرادات اJيزانيةإيرادات اJيزانية
اJالية التكميلياJالية التكميلي

اإلجنازاتاإلجنازاتاإلجنازاتاإلجنازات
بـ بـ %

الفارق بالقيمةالفارق بالقيمة

1. اJوارد العادية. اJوارد العادية
1.1 اإليرادات اجلبائية اإليرادات اجلبائية

001-201 حاصل الضرائب اJباشرة 

002-201 حاصل التسجيل و الطابع

003-201 حاصل الرسوم على األعمال

(مـنــهـا الــرسم عــلى الـقــيـمــة اJــضـافــة عـلى
اJنتوجات اJستوردة)

004-201 حاصل الضرائب غير اJباشرة

005-201 حاصل اجلمارك 

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1) ) 

296 200 000 000,00

29 500 000 000,00

380 200 000 000,00

188 800 000 000,00

1 000 000 000,00

141 700 000 000,00

848 600 000 000,00

331 967 456 800,50

33 623 372 027,61

426 839 352 764,03

1 405 776 905,24

164 436 987 192,33

958 272 945 689,71

%112,08

%113,98

%112,27

%140,58

%116,05

%112,92

35 767 456 800,50

4 123 372 027,61

46 639 352 764,03

-188 800 000 000,00

405 776 905,24

22 736 987 192,33

109 672 945 689,71
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اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

بالدينار (دج)بالدينار (دج)

تقديرات قانونتقديرات قانونإيرادات اJيزانيةإيرادات اJيزانية
اJالية التكميلياJالية التكميلي

اإلجنازاتاإلجنازاتاإلجنازاتاإلجنازات
بـ بـ %

الفارق بالقيمةالفارق بالقيمة

1 -  - 2 اإليرادات العادية  اإليرادات العادية 
006-201 حاصل دخل األمالك الوطنية

007-201 احلواصل اخملتلفة للميزانية

008-201 اإليرادات النظامية

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (2)
1 -  - 3 اإليرادات األخرى اإليرادات األخرى

012-201 إيرادات استثنائية

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (3)
مجموع اJوارد العادية مجموع اJوارد العادية 

2. اجلباية البترولية. اجلباية البترولية
011-201 اجلباية البترولية

اجملموع العام لإليرادات خارج األموالاجملموع العام لإليرادات خارج األموال
اخملصصة للمساهماتاخملصصة للمساهمات

األموال اخملصصة للمساهمات
اجملموع العام لإليراداتاجملموع العام لإليرادات

13 500 000 000,00

55 000 000 000,00

0,00

68 500 000 000,00

130 500 000 000,00

130 500 000 000,00

1 047 600 000 000,00

1 715 400 000 000,00

2 763 000 000 000,00

2 763 000 000 000,00

18 981 890 974,30

94 587 475 229,59

69 600 372,00

113 638 966 575,89

107 860 785 690,01

107 860 785 690,01

1 179 772 697 955,61

 

1 715 400 000 000,00

2 895 172 697 955,61

14 336 554,93

2 895 187 034 510,54

%140,61

%171,98

%165,90

%82,65

%82,65

%112,62

%100,00

%104,78

%104,78 

5 481 890 974,30

39 587 475 229,59

69 600 372,00

45 138 966 575,89

0,00

-22 639 214 309,99

-22 639 214 309,99

132 172 697 955,61

 

0,00

132 172 697 955,61

132 187 034 510,54

توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2008 حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية
اجلدول "ب"اجلدول "ب"

بالدينار (دج)بالدينار (دج)

تقديرات قانونتقديرات قانونالوزاراتالوزارات
اJالية اJالية 2008

االعتماداتاالعتمادات
اJراجعة اJراجعة 2008

االعتماداتاالعتمادات
اJستهلكة اJستهلكة 2008

الفوارقالفوارق

رئاسة اجلمهورية.......................

مصالح رئيس احلكومة................

الدفاع الوطني...........................

الداخلية واجلماعات احمللية...........
الشؤون اخلارجية.......................
العدل........................................
اJالية.......................................
الطاقة واJناجم..........................
اJوارد اJائية............................

الصناعة وترقية االستثمارات.....

5 366 128 000,00

1 375 138 000,00

334 044 545 000,00

332 685 725 000,00

27 576 146 000,00

31 893 479 000,00

38 518 737 000,00

6 182 274 000,00

11 205 385 000,00

1 135 312 000,00

6 252 224 000,00

2 518 075 000,00

356 257 678 000,00

352 529 610 000,00

27 639 220 000,00

36 611 807 000,00

41 597 784 000,00

6 372 562 000,00

11 566 472 000,00

1 204 052 000,00

4 601 222 071,03

2 257 060 399,59

354 908 505 305,11

323 792 150 600,84

27 214 050 944,25

33 492 348 327,34

36 777 488 680,36

4 699 376 505,87

11 323 077 965,29

1 024 749 177,93

1 651 001 928,97

261 014 600,41

1 349 172 694,89

28 737 459 399,16

425 169 055,75

3 119 458 672,66

4 820 295 319,64

1 673 185 494,13

243 394 034,71

179 302 822,07

بـ بـ %بالقيمةبالقيمة

73,59

89,63

99,62

91,85

98,46

91,48

88,41

73,74

97,90

85,11
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اجلدول "ب" (تابع)اجلدول "ب" (تابع)

بالدينار (دج)بالدينار (دج)

الوزاراتالوزارات

التجارة...................................

الشؤون الدينية واألوقاف..........

اجملاهدين.................................

الـــتــهـــيـــئـــة الــعـــمـــرانـــيــة والـــبـــيـــئــة

والسياحة................................

النقل......................................

التربية الوطنية......................

الفالحة والتنمية الريفية..........

األشغال العمومية.....................

الـــــــــصــــــــحـــــــــة والــــــــســــــــكـــــــــان وإصالح

اJستشفيات.............................

الثقافة....................................

االتصال...................................

اJـؤسـسـات الـصـغـيـرة واJـتـوسـطة

والصناعة التقليدية..................

التعليم العالي والبحث العلمي...

الـــبـــريـــد وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات اإلعالم

واالتصال.................................

العالقات مع البرJان.................

.........XهنيJالتكوين والتعليم ا

السكن والعمران.......................

العمل والضمان االجتماعي........

التشغيل والتضامن الوطني......

الصيد البحري واJوارد الصيدية

الشباب والرياضة.....................

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي.........................

التكاليف اJشتركةالتكاليف اJشتركة...................

اجملموع العاماجملموع العام............................

تقديرات قانونتقديرات قانون
اJالية اJالية 2008

االعتماداتاالعتمادات
اJراجعة اJراجعة 2008

االعتماداتاالعتمادات
اJستهلكة اJستهلكة 2008

الفوارقالفوارق

بـ بـ %بالقيمةبالقيمة

7 061 767 000,00

13 698 635 000,00

141 444 685 000,00

4 935 845 000,00

8 338 229 000,00

327 291 761 000,00

173 908 788 000,00

4 330 012 000,00

143 966 628 000,00

14 221 955 000,00

5 488 981 000,00

1 442 188 000,00

129 190 158 000,00

1 723 089 000,00

157 513 000,00

22 629 195 000,00

8 721 964 000,00

82 332 697 000,00

85 164 664 000,00

1 105 471 000,00

16 317 305 000,00

1 983 454 399 000,00

379 733 797 000,00

2 363 188 196 000,00

7 351 012 000,00

13 903 356 000,00

141 587 950 000,00

5 354 535 000,00

8 384 330 000,00

357 555 293 000,00

175 436 049 000,00

4 497 409 000,00

157 204 608 000,00

14 792 873 000,00

5 526 671 000,00

1 531 917 000,00

136 980 048 000,00

1 937 176 000,00

168 724 000,00

24 217 232 000,00

9 709 618 000,00

82 563 900 700,00

85 455 914 000,00

1 175 514 000,00

17 510 479 000,00

2 095 394 092 700,00

267 794 103 300,00

2 363 188 196 000,00

6 762 202 121,80

12 648 630 025,49

135 564 621 837,75

3 010 156 449,86

8 085 315 402,06

345 625 198 459,85

170 745 597 592,75

4 337 857 173,97

155 657 002 758,81

14 028 689 993,93

5 416 471 457,43

916 622 879,89

136 489 383 562,36

1 538 973 734,27

109 250 118,43

23 579 626 238,71

8 162 342 536,54

82 177 095 979,29

84 847 462 768,09

944 786 491,33

15 981 107 923,42

2 016 718 425 483,64

273 650 680 702,52

2 290 369 106 186,16

588 809 878,20

1 254 725 974,51

6 023 328 162,25

2 344 378 550,14

299 014 597,94

11 930 094 540,15

4 690 451 407,25

159 551 826,03

1 547 605 241,19

764 183 006,07

110 199 542,57

615 294 120,11

490 664 437,64

398 202 265,73

59 473 881,57

637 605 761,29

1 547 275 463,46

386 804 720,71

608 451 231,91

230 727 508,67

1 529 371 076,58

78 675 667 216,36

-5 856 577 402,52

72 819 089 813,84

91,99

90,98

95,75

56,22

96,43

96,66

97,33

96,45

99,02

94,83

98,01

59,84

99,64

79,44

64,75

97,37

84,06

99,53

99,29

80,37

91,27

96,25

102,19

96,92
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توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2008 حسب القطاعات حسب القطاعات
اجلدول "ج"اجلدول "ج"

بالدينار (دج)بالدينار (دج)

القطاعاتالقطاعات

القطاع القطاع 1 :  : الصناعة
القطاع القطاع 3 : : الفالحة والري

القطاع القطاع 4 : : دعم اخلدمات اJنتجة
الـــقـــطـــاع الـــقـــطـــاع 5 :  : اJـــنـــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة

االقتصادية واإلدارية
القطاع القطاع 6 :  : التربية والتكوين

الـــقـــطـــاع الـــقـــطـــاع 7 :  : اJـــنـــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة
االجتماعية والثقافية

الـــــقـــــطـــــاع الـــــقـــــطـــــاع 8 :  : دعـم احلـــــصــــــول عـــــلى
السكن

القطاع القطاع 9 : : مواضيع مختلفة
قـــــطـــــاع  : قـــــطـــــاع  : اخملـــــطـــــطـــــات الـــــبـــــلـــــديـــــة

للتنمية
اجملموع الفرعي لالستثماراجملموع الفرعي لالستثمار

أجـل استحقاقات تسديد اخلزينة 
ســــجـل االســـتــحـــقــاقـــات لـــتــســـديــد
ســـــــنــــدات اخلــــــزيــــــنــــــة : أمــالك

ص و ض إ
دعـم الـــــــــنــــــــــشــــــــــاط االقـــــــــتــــــــــصـــــــــادي
(تــــــــخـــــــصــــــــيـــــــصــــــــات حلـــــــســــــــابـــــــات
الـــــتـــــخـــــصـــــيص اخلـــــاصـــــة وخـــــفض

نسب الفوائد)
إجناز مساكن مؤقتة عقب زلزال

2003/05/21 
إعادة رسملة البنوك العمومية

الــــبــــرنــــامج الــــتــــكــــمــــيــــلي لــــفــــائـــدة
الواليات

احتياطي لنفقات غير متوقعة
أعباء مرتبطة بديون البلديات

اجملـــــمــــوع الــــفـــــرعـي لـــلــــعــــمــــلــــيـــاتاجملـــــمــــوع الــــفـــــرعـي لـــلــــعــــمــــلــــيـــات
برأس اJالبرأس اJال

نفـقـات التـجـهيـز اJنـجـزة من قبل
البنك اجلزائري للتنمية

تـغـطـيـة ديـون الـبـلـديـات (اJـادة 79
من قانون اJالية لسنة 2008 )
مجموع العمليات برأس اJالمجموع العمليات برأس اJال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

االعتمادات اJصادقاالعتمادات اJصادق
عليهاعليها

االعتماداتاالعتمادات
اJراجعةاJراجعة

االعتماداتاالعتمادات
اJعبأةاJعبأة

الفوارقالفوارق

بـ بـ %بالقيمةبالقيمة

667 000 000,00

336 480 020 000,00

32 575 000 000,00

655 927 000 000,00

164 988 000 000,00

113 257 000 000,00

314 589 000 000,00

210 512 000 000,00

80 430 600 000,00

1 909 425 620 000,00

383 396 500 000,00

40 000 000 000,00

115 140 000 000,00

39 040 380 000,00

577 576 880 000,00

32 000 000 000,00

609 576 880 000,00

2 519 002 500 000,00

667 000 000,00

401 705 295 000,00

34 950 000 000,00

705 547 000 000,00

169 798 000 000,00

120 999 000 000,00

327 459 000 000,00

206 112 000 000,00

73 355 325 000,00

2 040 592 620 000,00

390 596 500 000,00

40 000 000 000,00

5 000 000,00

15 808 380 000,00

446 409 880 000,00

32 000 000 000,00

478 409 880 000,00

2 519 002 500 000,00

481 600 000,00

122 545 963 100,00

30 230 542 051,00

519 530 286 967,53

158 716 178 718,00

130 359 963 523,00

330 423 611 419,89

206 112 000 000,00

70 736 600 000,00

1 569 136 745 779,42

383 863 174 100,00

40 000 000 000,00

0,00

0,00

423 863 174 100,00

32 000 000 000,00

455 863 174 100,00

2 024 999 919 879,42

185 400 000,00

279 159 331 900,00

4 719 457 949,00

186 016 713 032,47

11 081 821 282,00

-9 360 963 523,00

-2 964 611 419,89

0,00

2 618 725 000,00

471 455 874 220,58

6 733 325 900,00

0,00

5 000 000,00

15 808 380 000,00

22 546 705 900,00

0,00

22 546 705 900,00

494 002 580 120,58

27,80

69,49

13,50

26,36

6,53

-7,74

-0,91

0,00

3,57

23,10

1,72

0,00

100,00

100,00

5,05

0,00

4,71

19,61
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قـــانـــون رقم قـــانـــون رقم 11 -  - 02 مــؤرخ في  مــؤرخ في 14 ربـــيع األو ربـــيع األوّل عـــام ل عـــام 1432
17 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة q q2011 يـــتـــعـــلق بـــاجملـــاالتيـــتـــعـــلق بـــاجملـــاالت اJــوافق اJــوافق 

احملمية في إطـار التنميـة اJستدامـة.احملمية في إطـار التنميـة اJستدامـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيّـــمـــا اJـــواد 119 و120

qو122 و125 (الفقرة 2) و126 منه
- و�ــقــتـــضى االتــفــاقـــيــة اخلــاصــة بــحـــمــايــة الــتــراث
الـــعــاJـي الــثـــقــافي والـــطــبـــيــعـي اJــبـــرمــة بـــبــاريس في 23
نـوفــمــبـر ســنـة 1972 واJـصــادق عــلـيــهـا �ــوجب األمـر رقم
73-38 اJؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 اJوافق 25

q1973 يوليو سنة
- و�ــقـتــضى االتـفـاقــيـة اJــتـعـلــقـة بـاJــنـاطق الــرطـبـة
ذات األهـميـة الدولـية وخـاصة بـاعتبـارها مـالجئ للـطيور
البـرية اJوقعة في 2 فبـراير سنة 1971 بـرامزار (إيران)
واJـصادق عـليـهـا �وجب اJـرسوم رقم 82-439 اJـؤرخ في

q1982 وافق  11 ديسمبر سنةJ25 صفر عام 1403 ا

- و�قتضى البروتـوكول اJتعلق باJناطق اJتمتعة
بــحــمــايـة خــاصــة بــالــبــحـر األبــيض اJــتــوسط اJــوقع في 3
أبـــريل ســـنـــة 1982 بــــجـــنـــيف واJـــصـــادق عــــلـــيـــهـــا �ـــوجب
اJرسوم رقم 85-01 اJؤرخ في 14 ربيع الـثاني عام 1404

q1985 وافق 5  يناير سنةJا
- و�ـقتضى االتفاقـية اJتعلـقة بالتنـوع البيولوجي
اJــــوقــــعــــة بــــريــــو دي جــــانــــيــــرو في 5 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1992
واJصادق علـيها �وجب اJرسوم الرئـاسي رقم 95 - 163 
اJــؤرخ في 7 مـــحــــرم عـــام 1416 اJــوافـق 6 يـــونـــيـــو ســـنـــة

q1995

- و�ــقـــتــضى الـــقــوانــX األســـاســيــة لـالحتــاد الــدولي
لــلــحــفـاظ عــلى الــطــبــيـعــة وثــرواتــهـا وعــلى الــتــنــظـيم ذات
الــصـلــة واJـصــادق عــلـيــهـا �ــوجب اJــرسـوم الــرئـاسي رقم
06-121 اJــؤرخ في 12 صــفــر عـام 1427 اJــوافـق 12 مـارس

q2006 سنة
- و�قتضى البروتـوكول اJتعلق باJناطق اJتمتعة
qتوسطJبـحماية خاصـة والتنوع الـبيولوجي في الـبحر ا
اJــوقع بــبـــرشــلــونــة في 10 يـــونــيــو ســنــة 1995 واJــصــادق
عــلـيـه �ـوجب اJــرســوم الـرئــاسي رقم 06-405 اJـؤرخ في

q2006 وافق  14 نوفمبر سنةJ22 شوال عام 1427 ا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qالعقوبات

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اJـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا

- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اJـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اJــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واJــــتــــضــــمن

qتممJعدل واJا qالقانون البحري

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اJــــؤرخ في 26
شعبان عام 1399 اJوافق 21  يوليو سنة 1979 واJتضمن

qتممJعدل واJا qقانون اجلمارك

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اJــــؤرخ في 23
رمــــــضـــــــان عــــــام 1404 اJــــــوافق 23  يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 1984

qتممJعدل واJا qتضمن النظام العام للغاباتJوا

- و�ــــــقــــــتــــــضى الــــــقــــــانــــــون رقم 88-08 اJــــــؤرخ في7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اJــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واJــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

qاحليوانية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اJــــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990  واJــتـعـلق

qتممJا qبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اJــــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990  واJــتـعـلق

qتممJا qبالوالية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اJــــؤرخ في أول
جــمـادى األولى عـام 1411 اJـوافق  18 نــوفـمـبــر سـنـة 1990

qتممJعدل واJا qتضمن التوجيه العقاريJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق بالتهيئة والتعميرJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اJــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

qتممJعدل واJا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اJــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
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- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 99-09  اJــــؤرخ في 15
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1420 اJــوافق 28  يـــولـــيـــو ســـنـــة 1999

qتعلق بالتحكم في الطاقةJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-10 اJــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1422 اJــــوافق  3 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2001

qتممJعدل واJا qناجمJتضمن قانون اJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اJــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1422 اJــــوافق  3 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2001

qائياتJتعلق بالصيد البحري وتربية اJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اJــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اJـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةJتعلق بتهيئة  اإلقليم وتنميته اJوا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اJـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واJــتـعـلق

qبحماية الساحل وتثمينه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اJـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اJـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واJــتـعـلق

qواقع السياحيةJناطق التوسع وا�

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اJــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

 qستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-03 اJـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
واJـتــعــلق بــحــمــايـة اJــنــاطق اجلــبــلــيـة فـي إطـار الــتــنــمــيـة

qستدامةJا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-07 اJــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بالصيدJوا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اJـؤرخ في 13 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1425 اJـــــوافق 25  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2004
واJتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث

qستدامةJفي إطار التنمية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-12 اJــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

qتممJعدل واJا qياهJتعلق باJوا

- و�قـتـضى األمر رقم 06-05 اJؤرخ في 19 جـمادى
الـثـانـيـة عـام 1427 اJـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 واJـتـعلق
بــحـــمــايـــة بــعـض األنــواع احلـــيــوانـــيــة اJـــهــددة بـــاالنــقــراض

qواحملافظة عليها

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 07-06 اJــــؤرخ في 25
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1428 اJــــوافق 13 مــــايــــو  ســــنــــة 2007
واJــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اJـــســـاحـــات اخلــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

qوتنميتها

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اJــــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اJوافق  25 فبـراير سـنة 2008 واJـتضمن

qدنية واإلداريةJقانون اإلجراءات ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08-16 اJــــؤرخ في أول
شـعـبـان عـام 1429 اJـوافق 3 غـشت سـنة 2008  واJـتـضمن

qالتوجيه الفالحي

qوبعد رأي مجلس الدولة - 

qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

 اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : يـــهــدف هــذا الـــقــانـــون إلى تــصـــنــيف
اجملاالت احملمـية وحتديـد كيفـيات تسـييرهـا وحمايـتها في
إطـــار الــــتـــنــــمـــيــــة اJـــســـتــــدامـــة وفــــقـــا لــــلـــمــــبـــاد¦ واألسس

التشريعية اJعمول بها في مجال حماية البيئة.

البــاب األولالبــاب األول
أحكام عامةأحكام عامة

2 :  : تـــــدعـى �ــــوجـب هـــــذا الـــــقـــــانـــــون مـــــجــــاالت اJــــاداJــــادّة ة 
مـــحــمــيــةq إقـــلــيم كل أو جـــزء من بــلــديـــة أو بــلــديــات وكــذا
اJــنـاطق الــتـابـعــة لألمالك الـعــمـومــيـة الـبــحـريـة اخلــاضـعـة
ألنـــظـــمــة خـــاصــة يـــحــددهـــا هـــذا الــقـــانــون مـن أجل حــمـــايــة
احلـيوان والـنبـات واألنـظمـة البـيـئيـة البـريـة والبـحيـرية

والساحلية و/أو البحرية اJعنية.

اJاداJادّة ة 3 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي:

- اJوطن :- اJوطن : اJوطن هو اJـكان أو اJوقع الـذي يتواجد
به كــائـن أو مــجــمــوعــة حــيــوانــيــة أو نــبــاتــيــة في وضــعــهــا
الـطــبــيـعـيq ويـبــX اJــوطن كـذلـك كل شـروط احلــيــاة وكـذا
الـعوامل الـبـيئـيـة التي تـسـمح لهـذه اجملـموعـة بالـبـقاء في

هذا اJكان بالتحديد.

- اJـنـطـقـة الـرطـبة :- اJـنـطـقـة الـرطـبة : هي كل مـنـطـقـة تـتـمـيـز بـوجود
مـــاء عـــذب أو مـــالح أو شـــديــد اJـــلـــوحـــةq بــصـــفـــة دائـــمــة أو
مـــؤقـــتـــة عـــلى الـــســـطح أو فـي الـــعـــمق الـــقـــريبq راكـــدا أو
جــاريــاq طــبـيــعــيــا أو اصــطــنــاعـيــاq في مــوضع فــاصل و/أو
انـــتـــقـــالـيq بـــX األوســـاط الـــبـــريـــة واJـــائـــيـــةq وتـــأوي هــذه
اJــنـاطـق أنـواعـا نــبـاتــيـة و/أو حــيـوانــيـة بــصـفــة دائـمـة أو

مؤقتة.
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الفصل األولالفصل األول

أصناف اJناطق احملميةأصناف اJناطق احملمية

اJاداJادّة ة 4 :  : تصنف اجملاالت احملـمية على أساس واقعها
اإليــــكـــولـــوجي حـــسـب مـــا يـــنـــجم عـن دراســــة الـــتـــصـــنـــيف
اJــنـــصــوص عــلــيــهــــا فـي أحــكــام اJــادة 23 أدنــاهq واألهــداف
البيئية اJـوكلة لها واJعايـير والشروط احملددة في أحكام
اJــــواد من 5  إلى 13 أدنــــاهq ووفـق اJــــادة 2 أعالهq أســـــاســــا

إلى سبعة (7) أصناف :

qحظيرة وطنية -

qحظيرة طبيعية -

qمحمية طبيعية كاملة -

qمحمية طبيعية -

qواطن واألنواعJمحمية تسيير ا -

qموقع طبيعي -

- رواق بيولوجي.

اJـاداJـادّة ة 5 :  : احلـظــيـرة الـوطــنـيـة هـي مـجـال طــبـيـعي ذو
أهمية وطنية ينشأ بهدف احلماية التامة لنظام بيئي أو
عـدة أنظـمة بيـئيـةq وهو يـهدف أيـضا إلى ضـمان احملـافظة
qـنـاطق الــطـبـيـعــيـة الـفـريـدة مـن نـوعـهـا وحــمـايـتـهـاJعــلى ا
بحكم تـنوعهـا البيـولوجيq وذلك مع جـعلهـا مفتـوحة أمام

اجلمهور للتربية والترفيه.

اJـاداJـادّة ة 6 :  : احلـظـيـرة الـطـبـيـعـيـة هي مـجـال يـرمي إلى
احلــــمــــايــــة واحملــــافـــظــــة والــــتــــســـيــــيــــر اJــــســــتـــدام لـألوســـاط
الطبيعية واحلـيوان والنبات واألنظمة البيئية واJناظر

التي تمثل و/أو تمّيز اJنطقة.

اJاداJادّة ة 7 :  : احملمـية الطبـيعيـة الكامـلة هي مجـال ينشأ
لضمان احلـماية الـكليـة لألنظمة الـبيئـيةq أو عيـنات حية
نادرة للـحيوان أو الـنبـات التي تسـتحق احلـماية الـتامة.
و�ـــكن أن تــتـــواجـــد داخل اجملــاالت احملـــمـــيــة األخـــرى حــيث

تشكل منطقة مركزية حسب أحكام اJادة 15 أدناه.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : تـمـنع كـل األنـشـطـة في احملـمـيـة الـطـبـيـعـيـة
الكاملة وال سيما منها : 

qاإلقامة أو الدخول أو التنقل أو التخييم -

 qكل نوع من أنواع الصيد البري أو البحري  -

 qقتل أو ذبح أو قبض احليوان -

 qتخريب النبات أو جمعه -

 qكل استغالل غابي أو فالحي أو منجمي -

 qجميع أنواع الرعي -

- كـل أنـــواع احلـــفـــر أو الـــتـــنـــقــــيب أو االســـتـــطالع أو
 qتسطيح األرض أو البناء

- كل األشــــــغــــــال الـــــتـي تـــــغــــــيــــــر من شــــــكل األرض أو
 qالغطاء النباتي

qكل فـعـل من شـأنه اإلضـرار بــاحلـيـوان أو الــنـبـات -
وكل إدخال أو تهريب ألنواع حيوانية أو نباتية.

ال يــرخص حــسب الــشــروط والــكــيــفــيــات احملــددة عن
طـريق الـتـنـظيـمq إال بأخـذ عـيّـنـات نـباتـيـة أو حـيـوانـية أو
أنــشــطــة مـنــتــظــمــة من أجل الــبــحث الــعـلــمي أو ذي طــابع

استعجالي أو ذي أهمية وطنية.

تــنــشـأ احملــمــيــة الـطــبــيــعـيــة الــكــامـلــة �ــوجب قــانـون
يحدد أحكام احلماية اJتعلقة بها.

اJـــــاداJـــــادّة ة 9 :  :  �ـــــكـن إقـــــامـــــة اJـــــشـــــاريـع ذات اJـــــنـــــفـــــعـــــة
الـوطـنــيـة داخل احملـمـيــة الـطـبـيـعــيـة الـكـامـلــة بـعـد مـوافـقـة

مجلس الوزراء على ذلك.

ال يـــجــوز تــوســيـع أو تــغــيــيــر �ـط هــذه اJــشــاريع إال
بعد موافقة مجلس الوزراء. 

اJــاداJــادّة ة 10 :  : احملـــمـــيـــة الـــطـــبــيـــعـــيـــة هـي مـــجـــال يـــنـــشــأ
لـــغـــايــــات احلـــفـــاظ عـــلى األنــــواع احلـــيـــوانـــيـــة والــــنـــبـــاتـــيـــة

واألنظمة البيئية واJواطن وحمايتها و/أو جتديدها.

تـخــضع كل األنـشــطـة الـبــشـريـة داخـل إقـلـيم احملــمـيـة
الطبيعية للتنظيم.

اJــاداJــادّة ة 11 :  : مـــحــمـــيــة تـــســيـــيــر اJـــواطن واألنــواع هي
مـجــال يـهــدف لـضــمـان احملــافـظــة عـلى األنــواع  ومـواطــنـهـا
واإلبـقـاء علـى ظروف اJـوطن الـضـروريـة لـلمـحـافـظـة على

التنوع البيولوجي وحمايته.    

اJاداJادّة ة 12 :  :  يوصف باJوقع الـطبيعي في مفهوم هذا
الـقانـون كل مـجال يـضم عـنـصرا أو عـدة عـناصـر طـبيـعـية
ذات أهــــمـــيــــة بــــيـــئــــيـــةq وال ســــيــــمـــا مــــنـــهــــا شالالت اJــــيـــاه

والفوهات والكثبان الرملية.

اJـاداJـادّة ة 13 :  : يــوصف بــالـرواق الــبــيـولــوجي كل مــجـال
يـــضــمن الــربـط بــX األنــظــمـــة  الــبــيــئـــيــة أو بــX اJــواطن
اخملـــتـــلـــفـــة لـــنـــوع أو جملـــمـــوعـــة أنـــواع مـــتـــرابـــطـــة ويـــســـمح

بانتشارها وهجرتها.
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ويــكـــون هــذا اجملـــال ضــروريـــا لإلبـــقــاء عـــلى الــتـــنــوع
البيولوجي احليواني والنباتي وعلى حياة األنواع.

14 :  : تـــصــــنف اJـــنــــطـــقـــة الــــرطـــبـــة ضــــمن أحـــد اJــاداJــادّة ة 
األصناف اJذكورة في اJادة 4 أعاله. 

تــــقـــسـم اJـــنــــطـــقــــة الــــرطـــبــــة إلى ثالث (3) مـــنـــاطق :
مــســطح اJــيـــاهq والــســهــول اJــعــرضـــة لــلــفــيــضــان واحلــوض

اJائيq التي تطبق عليها أنظمة حماية مختلفة.
حتدد أنظمة احلماية عن طريق التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 15 :  : تــقــسـم اجملــاالت احملــمـــيــة اJــنـــشــأة �ــوجب
أحـــــــــــكــــــــــــام اJـــــــــــواد 5 و6 و10 و11 و12 أعـالهq إلـى ثالث (3)

مناطق:

- اJـــنـــطــقـــة اJــركـــزيــة :- اJـــنـــطــقـــة اJــركـــزيــة : وهـي مــنـــطــقـــة حتــتـــوي عــلى
مــصــادر فـــريــدة ال يــســـمح فــيــهـــا إال بــاألنــشـــطــة اJــتـــعــلــقــة

بالبحث العلمي.

- اJـنـطـقـة الـفـاصـلـة : - اJـنـطـقـة الـفـاصـلـة : وهي مــنـطـقـة حتـيط بـاJـنـطـقـة
اJـــــركــــزيــــــة أو جتــــاورهـــــــا وتــــســـــتــــعـــــمل مـن أجل أعـــــمــــال
إيكـولـوجـيـــة حـيةq �ـا فـيـهـا الـتربـيـة الـبـيـئيـة والـتـسـلـية
والسـياحة اإليـكولوجـية والبحـث التطبـيقــي واألساسي.
وهــي مـــــفـــــتــــوحـــــة أمـــــــام اجلـــــمــــــهـــــور فـي شــــكـل زيــــارات

اكتشاف للطبيعة برفقة دليل.

وال يسـمح بأي تـغـييـر أو بأي عـمل من شـأنه إحداث
إخالل بتوازن اJنطقة.

- مــنــطـقــة الــعــبـور:- مــنــطـقــة الــعــبـور: وهـي مـنــطــقــة حتـيـط بـاJــنــطــقـة
الفاصلة وحتمي اJـنطقتX األوليX وتستخدم مكانا لكل
أعمـال التنـمية الـبيئـية للـمنطـقة اJعـنية. ويـرخص فيها

بأنشطة الترفيه والراحة والتسلية والسياحة .

16 :  : تـستـثـنى من مجـال تـطبـيق هـذا القـانون اJاداJادّة ة 
احلظائر الثقافية.

الباب الثانيالباب الثاني
كيفيات التصنيفكيفيات التصنيف

الفصل األولالفصل األول
اللجنة الوطنية للمجاالت احملميةاللجنة الوطنية للمجاالت احملمية

17 :  : تــنــشــأ جلــنــة وطــنــيــة لــلــمــجــاالت احملــمــيــة اJـاداJـادّة ة 
تـــكــلـف بــإبــداء الـــرأي حــول اقـــتــراح وجـــدوى الــتــصـــنــيف
qـــوافــقـــة عــلـى دراســات الـــتــصـــنــيفJوا qكـــمــجـــال مــحـــمي

وتدعى في صلب النص ''اللجنة ''.

حتــدد تــشــكــيــلــة هـذه الــلــجــنــة وكــيــفـيــات تــنــظــيــمــهـا
وسيرها عن طريق التنظيم.

18 :  : مـع مــراعــاة أحــكــام اJــادة 28 أدنــاهq تــنــشــأ اJـاداJـادّة ة 
جلنة والئية تـضم القطاعات اJعـنيةq وتتولى إبداء الرأي
حول اقـتراح وجـدوى التصـنيفq واJـوافقـة على دراسات
الـتـصـنـيف لـلـمـجـال احملـمي الـذي يـنـشـأ �ـوجب قـرار من

الوالي أو من رئيس اجمللس الشعبي البلدي.

يـبــلّغ هــذا الــرأي إلى الــلـجــنــة الـوطــنــيــة لـلــمــجـاالت
احملمية.

حتــدد تــشــكــيــلــة هـذه الــلــجــنــة وكــيــفـيــات تــنــظــيــمــهـا
وسيرها عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تصنيف اجملاالت احملميةتصنيف اجملاالت احملمية

اJــاداJــادّة ة 19 :  : يــجب أن تـــبـــادر اإلدارات الــعـــمــومـــيــة أو
qاجلــمـاعــات اإلقـلــيـمــيـة بــتـصــنـيـف إقـلــيم كـمــجـال مــحـمي

وذلك بإرسال طلب التصنيف إلى اللجنة.

اJـاداJـادّة ة 20 :  : �ـكن الـشـخـص اJـعـنـوي اخلـاضع لـلـقـانـون
اخلــاص أن يــبــادر بـــتــصــنــيف اجملــال احملـــمي الــذي يــتــولى
تــــســـيـــيـــره وفــــقـــا لـــلــــمـــبـــاد¦ واإلجــــراءات احملـــددة في هـــذا

القانون.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اJادة عن طريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 21 :  : يـتضـمن طـلب التـصـنيف تـقـريرا مـفصال
يبـX عـلى اخلـصـوص أهـداف الـتـصـنـيف اJـقـرر والـفـوائد

اJرجوة منه وكذا مخطط وضعية اإلقليم.

حتدد كيفيـات تطبيق هذه اJـادةq عند االقتضاءq عن
طريق التنظيم.

22 :  : تتـداول اللـجـنة في مـدى جـدوى تصـنيف اJاداJادّة ة 
اجملال احملمي.

اJـاداJـادّة ة 23 :  :  تــتم اJــبـادرة بـدراســة الـتــصـنــيف طــبـقـا
لـإلجــــراءات والــــكــــيـــفــــيــــات احملــــددة فـي اJـــادة 28  مـن هـــذا
القانون بعد مـداولة اللجنة وفي حـالة اJوافقة على طلب

التصنيف. 

اJـاداJـادّة ة 24 :  : يـعـهــد  بـدراســة الـتـصـنـيف عــلـى أسـاس
اتـفـاقيــة أو عـقــودq إلـى مكـاتب دراســات أو إلـى مــراكـز
بـحـث تـنـشــط فـي مـيـدان الـبـيـئـة والـتـنـوع الـبـيولـوجـي
واإليكولوجي عـلى أساس الشروط اJرجعية التي بادرت

بها اللجنة والتي حتدد عن طريق التنظيم.
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اJـاداJـادّة ة 25 :  :  تـخضع دراسـة الـتـصـنيف الـنـهـائـية إلى
موافقة اللجنة.

اJـاداJـادّة ة 26 :  : تـوضح دراسـة الـتـصـنـيف عـلى اخلـصوص
ما يأتي:

- وصف وجــــرد الــــثــــروة الــــنــــبــــاتــــيــــة واحلــــيــــوانــــيــــة
qنظريةJوا

qوصف الظرف االجتماعي االقتصادي -

- حتـلـيـل الـتـفـاعالت اJـتــعـلـقـة بـاســتـعـمـال اجملـال من
qXطرف السكان احمللي

qتقييم الثروة وتوضيح الرهانات الرئيسية -

- حتـــديـــد الـــعــوامـل الــتـي تــشـــكل تـــهـــديـــدا لــلـــمـــجــال
qعنيJا

qاقتراح تقسيم اجملال إلى مناطق -

- إعداد مـشروع مـخطط عـمل يحـدد األهداف الـعامة
واJيدانية.

حتدد كيفيـات تطبيق هذه اJـادةq عند االقتضاءq عن
طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 27 :  : تـتخـذ تـدابـيـر احملافـظـة عـلى اجملـال احملمي
وحمايـته عن طريق الـتنـظيم �ـجرد اJـوافقـة على دراسة

التصنيف.

اJـاداJـادّة ة 28 :  : تـبــادر الـســلـطــة الــتي طـلــبت الــتـصــنـيف
بإعداد تصنـيف اجملال احملميq �جرد اJوافقة على دراسة

التصنيف من قبل اللجنةq �وجب : 

qقانون بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة -

qمرسوم بالنسبة للمجاالت احملمية األخرى -

- قــرار رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــبـلــدي بــالــنــســبـة
qعنيةJتواجدة داخل إقليم البلدية اJللمجاالت احملمية ا

- قــرار الــوالي بـالــنــســبـة لــلــمــجـاالت احملــمــيــة الـتي
qأو أكثر Xتمتد على بلديت

- قــرار مــشــتــرك بــX وزيــر الــداخــلــيــة واجلــمــاعـات
احملـلـيـة ووزيـر الـبـيئـة بـالـنـسـبـة لـلـمـجـاالت احملـمـية الـتي

تمتد على واليتX أو أكثر.  

اJاداJادّة ة 29 :  : حتدد وثيقة التصنيف ما يأتي:

qحدود ومساحة اجملال احملمي -

qصنف اجملال احملمي -

qتقسيم اجملال احملمي إلى مناطق -

- أحــــكــــام احملــــافــــظــــة عــــلى اجملــــال احملــــمي وحــــمــــايــــته
qتخذة تطبيقا لهذا القانونJوتنميته ا

- قائمة الثـروة النباتية واحليوانية اJوجودة داخل
اجملال احملمي اJراد تصنيفه. 

 الفصل الثالثالفصل الثالث
آثار تصنيف اجملاالت احملميةآثار تصنيف اجملاالت احملمية

اJــاداJــادّة ة 30 :  : يــجـب أن يـــحــدد اجملـــال احملـــمي مـــاديـــا عن
طريق نصب يشكل تمركزها ارتفاقا للمنفعة العامة.

اJـاداJـادّة ة 31 :  :  تـنـقـل حـدود اجملـال احملـمـــي فــي مـخـطــط
شــــغل األراضي وفــي اخملــطــطــات الــتــوجــيـهــيــة لــلــتــهــيــئـة

والتعمير وكذلك في اخلرائط البحرية اJعمول بها.

اJـاداJـادّة ة 32 :  :  يــخــضع اإلدخـال بــصــفـة إراديــة لــكل نـوع
حيـواني أو نبـاتي لـرخصـة من السـلـطة اJـسيـرة بعـد أخذ
رأي الـلـجـنـةq من أجل عـدم اJـسـاس بـاألوسـاط الـطـبـيـعـيـة

واحليوان والنبات للمجاالت احملمية.

اJــــــاداJــــــادّة ة 33 :  : ال �ـــــــكـن الـــــــتـــــــخـــــــلـص من احلـــــــيـــــــوانـــــــات
والـنباتات من أجل احلـفاظ على استـدامة النظـام البيئي
إال بــرخـصــة من الـســلـطــة اJــسـيــرة بـعــد أخـذ رأي الــلـجــنـة

ووفقا للكيفيات اJقررة عن طريق التنظيم.

الباب الثالثالباب الثالث
تسيير اجملاالت احملميةتسيير اجملاالت احملمية

34 :  :  يعـود تـسيـيـر اجملاالت احملـمـية لـلـمؤسـسة اJاداJادّة ة 
الــتي أنــشــئت �ــبــادرة من الــســلــطــة الــتي قــامت بــإجـراء
تــصــنــيـف اجملــال احملـمـي اJــعــني وفــقــا لــلــكــيــفــيــات احملـددة

�وجب التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 35 :  :  ينشأ لـكل مجال محمي مخطط توجيهي
يـحدد الـتوجيـهات واألهـداف اJنـتظـرة على اJـدى البـعيد.
وحتـدد كـيـفـيـات إعـداد اخملـطط الـتـوجـيـهي واJـوافـقـة عـلـيه

ومراجعته عن طريق التنظيم .

اJـاداJـادّة ة 36 :  : يـنــشــأ مـخــطط تـســيــيـر يــحـدد تــوجـيــهـات
حمـايـة اجملال احملـمي وتـثـميـنه  وتـنـميـته اJـسـتدامـةq كـما

يحدد الوسائل الالزمة لتنفيذه.

اJـاداJـادّة ة 37 :  : يـوضح مـخـطـط الـتـسـيـيــر عـلى اخلـصـوص
العناصر اآلتية :

qخصائص التراث وتقييمه -
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qاألهداف االستراتيجية والعملية -
qوسائل احلماية والتسيير الواجب  تنفيذها  -

qتوسطJدى القصير واJبرنامج التدخل على ا  -
qبرنامج البحث  -

- تدابير حماية اجملال احملمي.

حتـدد كــيـفـيــات إعـداد مــخـطـط تـسـيــيـر اجملــال احملـمي
واJصادقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم.

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اJاداJادّة ة 38 :  : يؤهـل للبـحـث ومعاينـة مـخالفات أحكـام
هـــــذا الــــقــــانــــون ضـــبــــاط وأعــــوان الــــشــــرطـــة الــــقــــضــــائــــيـــة
واJـوظفون اJؤهـلون قانـونا في إطار الصالحـيات اخملولة

لهم �وجب التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

39 :  : يــعــاقب بــاحلــبس من ســتـة (6) أشــهــر إلى اJـاداJـادّة ة 
ثالث (3) ســـــنـــــوات وبـــــغــــــرامـــــة من مـــــائـــــتـي ألف ديـــــنـــــار
(200.000 دج)  إلى مـلـيـوني ديـنـار (2.000.000 دج) كل من

يخالف أحكام اJادة 8 من هذا القانون.

اJــــاداJــــادّة ة 40 :  : يــــعــــاقـب بــــاحلــــبس مـن شــــهــــرين (2)  إلى
ثـمـانيـة عـشر (18) شهـرا وبـغـرامة من مـائـتي ألف ديـنار
(200.000 دج)  إلى مـــلــيـــون ديـــنــار (1.000.000 دج) كل من

يخالف أحكام اJادة 10 من هذا القانون.

اJاداJادّة ة 41 :  : يعـاقب باحلبس من شهرين (2)  إلى سنة
(1) وبـــــغــــرامـــــة من مـــــائــــة ألـف ديــــنـــــار (100.000 دج) إلى
خمسـمائة ألف دينار (500.000 دج) كل من يخالف أحكام

اJادة 15 من هذا القانون.

اJــــاداJــــادّة ة 42 :  : يــــعــــاقـب بــــاحلــــبس مـن شــــهــــرين (2)  إلى
ثـمـانيـة عـشر (18) شهـرا وبـغـرامة من مـائـتي ألف ديـنار
(200.000 دج)  إلى مـــلــيـــون ديـــنــار (1.000.000 دج) كل من

يخالف أحكام اJادة 32 من هذا القانون.

اJـاداJـادّة ة 43 :  :  يـعــاقب بـاحلــبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
سنتX (2 ) وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج)
إلى مـلـيــون ديـنـار (1.000.000 دج) كل من يـخــالف أحـكـام

اJادة 33 من هذا القانون.

اJــاداJــادّة ة 44 :  : يــعـــاقب بـــاحلـــبس من ســـنــة (1) إلى ثالث
(3) ســـــنــــــوات وبـــــغـــــرامــــة من خــــمـــــســــمــــائــــة ألف ديــــنــــار
(500.000 دج)  إلى ثـالثـــة مـاليــــX ديــــــنـــار (3.000.000 دج)
كـل شـــخــص يـــتــســـبب في تـــدهــور اجملـــــاالت احملــمـــيــة عن
طــريــق أي صب أو تـصــــريف أو رمي أو تــفـريغ أو وضع
لـكل اJـواد التي تـؤدي إلى تغـيـير خـصائـصهـا الـفيـزيائـية

والكيميائية والبيولوجية والبكتيرية.

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJاداJادّة ة 45 :  : تـتم مطـابـقة اجملـاالت احملـميـة اJـنشـأة قبل
صدور هذا القانون وفقا ألحكام هذا القانون.

حتــدد كــيـفــيــات تـأهــيل اجملــاالت احملـمــيــة اJـعــنــيـة عن
طريق التنظيم.

الباب السادسالباب السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJاداJادّة ة 46 :  :  تـلـغى كل األحـكـــام اخملالـفــة ألحــكام هــذا
الـقـانــونq ال سـيّــمـا مــنــهـا اJـواد 29 و30 و31 و32 و33 و34
مـن الـقانون رقم 03-10 اJؤرخ في 19 جـمادى األولى عام
1424 اJــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003 واJـــتــعـــلـق بــحـــمـــايــة

البيئة في إطار التنمية اJستدامة.
اJاداJادّة ة 47 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 ربـيع األوّل عـام 1432 اJـوافق
17 فبراير سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــانـــون رقم قـــانـــون رقم 11 -  - 03 مــؤر مــؤرّخ في خ في 14 ربـــيع األو ربـــيع األوّل عـــام ل عـــام 1432
اJوافـق اJوافـق 17 فبراير سنة  فبراير سنة q2011 يتعلق بالسينما.q يتعلق بالسينما.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيـــمـــا اJـــواد 119 و120
qو122 و126 منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qالعقوبات
- و�ــــــقـــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 67-52 اJــــــؤرخ في 6 ذي
احلـجـة عام 1386 اJـوافق 17 مـارس سـنة 1967 واJـتـضمن

qتممJعدل واJا qتنظيم فن السينما وصناعتها
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اJـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اJـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qتضمن القانون التجاريJوا
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- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 81-10 اJـــــؤرخ في 9
رمـضـان عام 1401 اJـوافق 11 يـولـيـو سـنة 1981 واJـتـعلق

qبشروط تشغيل العمال األجانب
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-07 اJـــــؤرخ في 8
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 3 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qعدلJا qباإلعالم
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-16 اJــؤرخ في 16 صــفــر
عـام 1416 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1996 واJـتـعــلق بـاإليـداع

qالقانوني
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اJــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-07 اJـؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اJــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واJـــتـــعــلق

qباجملاهد والشهيد
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اJــــــــؤرخ في أول
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1422 اJـوافـق  20 غــشت ســنـة 2001

qتممJعدل واJا qتعلق بتطوير االستثمارJوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اJـوافـق 19 يــولـيــو ســنـة 2003 واJــتـعـلق

qتمّمJعدّل واJا qنافسةJبا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-05 اJؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اJـوافــق 19 يـولـيــو سـنـة 2003 واJــتـعـلق

qؤلف واحلقوق اجملاورةJبحقوق ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اJــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qارسة األنشطة التجاريةª تعلق بشروطJوا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 08-09 اJـــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اJوافق 25  فبـراير سنة 2008 واJـتضمن

 qدنية واإلداريةJقانون اإلجراءات ا
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 09-09 اJــــؤرخ في 13
مـــــحـــــــرم عـــــام 1431 اJــــــوافق 30 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2009

 q 2010 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى حتـــــديــــد
القواعـد العامة اJـتعلقـة بالنشـاط السينـمائي واستغالله

وترقيته. 

يعتبر النشاط السينمائيq بغض النظر عن طابعه
الفني والثقافيq نشاطا صناعيا وجتاريا.

2 :  : يــقــصــد في مــفــهــوم هــذا الــقــانــون بــالــعــمل اJـاداJـادّة ة 
الـسـيـنـمـائيq كل فـيـلمq أيـا كـان نـوعهq عـلى اخـتالف مـدته
وعــــلى جـــمــــيع الـــدعــــائمq عـــلـى أن يـــكـــون عــــرضه األول في

قاعات العرض السينمائي بواسطة عرض سينمائي.

اJــاداJــادّة ة 3 :  : يـــهــدف الـــنـــشــاط الـــســيـــنـــمــائيq عـــلى وجه
اخلصوصq إلى ما يأتي:

- تـــــطـــــويــــر إنـــــتـــــاج األفالم الـــــفــــنـــــيـــــة والــــتـــــربـــــويــــة
qوالتجارية سواء كانت خيالية أم وثائقية

- تــــرقــــيــــة ثــــقــــافـــــة راســــخــــة في الــــقــــيم الــــوطــــنــــيــــة
qواإلسالمية والعربية واألمازيغية ومتفتحة على العالم
- ترقية روح التـضامن والعدالة والتسامح والسلم

qوالتحضر
- اJسـاهمـة في نـشر الـثقـافة اجلـزائـرية عـبر الـعالم

qوترقيتها
- اJـسـاهـمـة في التـنـمـيـة االقـتـصاديـة واالجـتـمـاعـية

qللبالد
- إبـراز وتـثمـX تـراثـنـا الـتاريـخي ومـآثـر اJـقـاومة

الوطنية عبر التاريخ.

4 :  :  يـــشـــمل الـــنــــشـــاط الـــســـيـــنـــمـــائي اإلنـــتـــاج اJــاداJــادّة ة 
والـــتــوزيع واالســـتــغـالل والــبث واالســـتــيــرادq وكـــذا حــفظ

األرشيف الفيلمي واحملافظة عليه.

يــــخـــــضع اإلنــــتـــــاج والــــتـــــوزيع واالســـــتــــغـالل والــــبث
والـتـصـويـر إلى رخـصـة مـسـبـقـة يـسـلّـمـهـا الـوزيـر اJـكـلف

بالثقافة.

اJـاداJـادّة ة 5 :  : يـحـظــر تـمـويل وإنـتـاج واسـتـغالل كل عـمل
ســــيـــــنــــمــــائي يـــــسيء إلــى األديـــــان أو ثــــــورة الــــتــــحــــريــــر
الـوطــني ورمـوزهــــا وتـاريـخــهـاq أو �ــجـد االسـتــعـمـارq أو
�س بالـنـظام الـعـام أو الوحـدة الـوطنـيـةq أو يحـرض على

الكراهية والعنف والعنصرية.

اJـاداJـادّة ة 6 :  : يــخـضع إنــتـاج األفالم الــتي تـتــعـلـق بـثـورة
التحرير الوطني ورموزها Jوافقة مسبقة من احلكومة.

اJــــاداJــــادّة ة 7 :  :  تــــخــــضع أنــــشــــطــــة إنــــتــــاج الــــتـــســــجــــيالت
qوجهـة لالستعمال اخلـاص للجمهورJالـسمعية البـصرية ا
وكذا نشـرها واستـنساخـها وتوزيـعها إلى رخـصة مسـبقة

يسلّمها الوزير اJكلف بالثقافة.

ويـــخــضـع بــيع الـــتــســجـــيالت الــســـمــعـــيــة الــبـــصــريــة
وتأجيرها وتوزيعها إلى تأشيرة مسبقة.
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اJـــــــــاداJـــــــــادّة ة 8 :  : ال تـــــــــخــــــــــضع األفـالم اخملــــــــــصـــــــــصـــــــــة فــــــــــقط
لالسـتــعـمـال اخلــاص وغـيــر اJـوجـهــة لـلـتــسـويقq وال ســيـمـا
مـنـهــا األفالم الـتي لـهـا صـلـة مـبـاشـرة بـأنـشـطـة األشـخـاص
اJـــعــــنـــويـــX وأفـالم الـــهـــواةq إلـى الـــرخص والــــتـــأشـــيـــرات

اJنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثانيالفصل الثاني
ªارسة النشاط السينمائيªارسة النشاط السينمائي

اJـاداJـادّة ة 9 :  : �ـارس األنــشـطـة الــسـيـنــمـائــيـة احملـددة في
هــذا الــقـــانــونq أشــخــاص مــعـــنــويــون خــاضــعـــون لــلــقــانــون

اجلزائري.

اJــــاداJــــادّة ة 10 :  : تــــتـــولـى الـــدولــــةq بــــواســــطـــة مــــؤســــســـات
عموميةq اJهام اآلتية: 

- تـطوير الـصناعـة السيـنمـائية وتـنظيـمها ودعـمها
qوترقيتها

- اإلنـتـاج والـتـوزيع واالسـتـغـالل الـسـيـنـمـائي وكـذا
تسيير حـقوق األفالم التي تنتج بـتمويل عمومي كلي أو

 qجزئي
- حفظ األرشيف الفيلمي وترميمه وتثمينه.

اJاداJادّة ة 11 :  : تخضع ªارسـة األنشطة السيـنمائية من
طرف األشخاص اJعـنويX اخلاضعـX للقانون اخلاص إلى

رخصة يسلّمها الوزير اJكلف بالثقافة.

اJــــــاداJــــــادّة ة 12 :  : يــــــحـق لـــــــكل شـــــــخـص �ــــــارس نـــــــشـــــــاطــــــا
سـينمـائيـا وتتـوفر فيـه الشروط اJـطلـوبةq احلـصول على

بطاقة مهنية.

تـمـنح هـذه الـبـطـاقـةq بعـد رأي جلـنـة مـشـتـركـة يـكون
نـصـف أعـضــائــهـا عــلى األقل من اJــهــنـيــX والـعــامــلـX في

مجال السينما.

تــضـــبط قـــائــمـــة بــاJـــهن والـــوظــائـف الــتـي تــقـــتــضي
حــيـازة الــبــطـاقــة اJـهــنــيـة اJــذكــورة أعاله  وكـذا مــقــايـيس

وشروط احلصول عليها.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

القسم األولالقسم األول
اإلنتاجاإلنتاج

اJــــــاداJــــــادّة ة 13 :  :  يـــــــشــــــمل اإلنـــــــتــــــاج جــــــمــــــيـع األنــــــشــــــطــــــة
واإلجــــراءات والـــوســــائل الـــتـي تـــســــاهم فـي تـــصــــور عـــمل
سيـنمائي وإبـداعه وصنـعه �ا في ذلك اإلنتـاج التنـفيذي

حلساب مؤسسات جزائرية أو أجنبية.

اJــاداJــادّة ة 14 :  : يــجب عــلى اJـــنــتج الــذي يـــضــمن اإلنــتــاج
الــتـنــفـيــذي لألفالم الــسـيــنـمــائـيــة األجـنــبـيــةq الـلــجـوء إلى
مــتـــعــاونــX جــزائــريـــX يــنــشــطـــون في مــجــال الـــســيــنــمــا

باجلزائر وفق شروط وصيغ ونسب محددة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 15 :  : يـخـضـع اإلنـتـاج اJـشــتـركq خـارج االتـفـاق
احلـكــوميq لــقـانــون الــبـلــد الـذي يــتــواجـد فــيه مــقـر شــركـة

اإلنتاج  التي يتمتع تمويلها باألغلبية.

وفي حــــالـــة الـــتــــمـــويل اJــــتـــســـاويq يــــخـــضع الــــفـــيـــلم
للقانون اجلزائري.

ال �ــكن لـفــيـلم ّ إنــتـاجه بــصـفــة مـشــتـركــة احلـصـول
على اجلـنـسـيـة اJـزدوجة إال في إطـار اتـفـاقـات سيـنـمـائـية

حكومية.

القسم الثانيالقسم الثاني
التوزيعالتوزيع

اJـاداJـادّة ة 16 :  : يـشـمل الـتـوزيع جـميع األنـشـطـة اJـتـعـلـقة
بـتـداول األفالم الوطـنـيـة واألجنـبـية في الـسـوق الوطـنـية
وتـرقيـتها جتـارياq وكـذا نشـاطات تـصديـر واستـيراد هذه

األفالم.

اJـــــاداJـــــادّة ة 17 :  : يـــــجـب عـــــلى مـــــوزعي األفـالم الـــــطـــــويـــــلــــة
والـقصيـرة مهـما كـانت الدعـائم اJستـغلـة باجلـزائرq إيداع
qـكـلـفـة بـحـفظ األفالمJـؤسـسـة اJنـسـخـة عن كل فـيـلم لــدى ا

عند انقضاء مدة حقوق االستغالل.

ال تـكـون نــسخ األفالم اJـودعـة لــدى اJـؤسـسـة اJــكـلـفـة
بحفظ األفالمq موضوع أي استغالل جتاري. 

غــيــر أنـه �ــكن عــرض هـــذه األفالم ألغــراض ثـــقــافــيــة
وبيداغوجيةq شريطة موافقة أصحاب احلقوق على ذلك.

القسم الثالث القسم الثالث 
االستغاللاالستغالل

اJاداJادّة ة 18 :  : يـشمل االستـغالل جميع األنشـطة اJتـعلقة
بـــعـــرض األعـــمـــال الـــســـيـــنـــمــائـــيـــة فـي قـــاعـــات وفـــضــاءات

العرض السينمائي وبثها.

اJاداJادّة ة 19 :  : تـنشـأ لدى الـوزير اJـكـلف  بالـثقـافة جلـنة
مشاهدة األفالم.

تـتشـكل هـذه الـلـجنـة من أعـضـاء يـعيـنـون بـقرار من
الـوزيـر اJــكـلف بــالـثـقــافـة لــفـتـرة ســنـتـX (2) غـيـر قــابـلـة

.XواليتJا Xللتجديد خالل السنت
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حتـدد تــشـكــيـلــة هـذه الــلـجــنـة ومــهـامــهـا وسـيــرهـا عن
طريق التنظيم.  

اJـــــاداJـــــادّة ة 20 :  : يـــــخــــــضع كـل اســـــتـــــغـالل جتـــــاري لـــــفــــــيـــــلم
سيـنـمائي عـلى الـتراب الـوطـني وكذا الـدعـائم اإلشهـارية
اJــتـصـلــة بهq لـتــأشـيـرة مــسـبــقـة يـســلـمـهــا الـوزيــر اJـكـلف
Xخالل الست qبالثقافة بـعد موافقة  جلنة مشاهدة األفالم
(60) يـــومـــا اJـــوالـــيــــة لـــتـــاريخ إيـــداع نـــســـخــــة عن الـــفـــيـــلم

موضوع طلب التأشيرة.
وفـي حـــالــة عـــدم الـــرد عـــنـــد انـــقـــضــاء األجـل اJـــذكــور

أعالهq يعتبر ذلك قرارا باJوافقة.

اJـاداJـادّة ة 21 :  : �ـكن اJــمـثـلـيـات الــدبـلـومـاسـيــة اJـعـتـمـدة
qنظمات الدوليةJراكز الثقافية األجنبية واJباجلزائر وا
عـــرض أفالم لـــلــجـــمــهـــور شــريـــطــة احلـــصـــول عــلى رخـــصــة
يــسـلّــمـهــا الـوزيــر اJـكــلف بــالـثــقـافــة ضـمن احــتـرام أحــكـام

االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اجلزائر.
اJــــــاداJــــــادّة ة 22 :  : يــــــخـــــــضع اســــــتـــــــغالل قـــــــاعــــــات الــــــعــــــرض
السينمائي لدفتر شروط يحدد �وجب قرار من الوزير

اJكلف بالثقافة.
اJـاداJـادّة ة 23 :  : تـتــولى وزارة الـثـقـافـة تـرمـيم واسـتـغالل

قاعات العرض السينمائي غير اJستغلة.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
القسم الرابع القسم الرابع 

اإليداع القانونياإليداع القانوني
اJــاداJــادّة ة 24 :  :  تــخـــضع الــنـــســخـــة اJــوجـــبــة ألي فـــيــلم 
إنتاجه باجلزائـر أو في إطار اإلنتاج اJشتـركq باستثناء
األفالم اإلشـهاريـةq إلى اإليداع الـقانـوني من طرف اJـنتج

لدى اJؤسسة اJكلفة بحفظ األفالم.
25 :  :  يـجب أن تودع نـسـخة مـوجـبة من األفالم اJاداJادّة ة 
الـتي سـبق إنتـاجـها أو إنـتاجـهـا اJشـترك بـاجلـزائر مـنذ 5
qوالــتي لم تــكن مـــحل إيــداع قــانــوني q1962 يـــولــيــو ســنــة
وكذا األفالم اJنـتجة أو اJـنتـجة بصـفة مـشتركـة قبل هذا

التاريخ واJتعلقة بحرب التحرير الوطني.

القسم اخلامسالقسم اخلامس
قطاع اJنشآت األساسية والصناعة التقنية قطاع اJنشآت األساسية والصناعة التقنية 

اJــــاداJــــادّة ة 26 :  : يـــــشـــــمل قـــــطــــاع اJـــــنـــــشــــآت األســـــاســـــيــــــة
والــصـنــاعــة الـتــقـنــيـــة جــمـيــع أنــشــطـــة صــنــع أو بـيع أو
تــأجــيـــر اJــعــدات الــتــقـــنــيــــة أو الــلــوازم اخلـــاصــة اJــوجــهــة
إلنـتاج األعـمـال الـسـيـنمـائـيـة وتـوزيـعهـا واسـتـغاللـهـا على
جــمــيع الــدعــائمq وكــذا تــركـيـب األسـتــوديــوهــات ومــخــابـر
حتـميـض األفالم السـينـمائـية أو اسـتـعمـال الكـينـيسـكوب

في األعمال اJصورة بالرقمنة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تمويل السينما وترقيتهاتمويل السينما وترقيتها

اJــــاداJــــادّة ة 27 :  : �ــــكـن الــــشــــركـــــات اخلــــاضــــعــــة لـــــلــــقــــانــــون
اجلــــزائـــري الـــتي تــــمـــارس نـــشــــاطـــهـــا في مــــجـــال اإلنـــتـــاج
الــسـيــنـمــائي وتــوزيـعه واســتـغـاللهq االسـتــفـادة من إعــانـة

الدولة في إطار إجناز أنشطتها.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

28 :  :  تــكــون اإلعــانــات اJــالــيــة اJــبــاشــرة الــتي اJـاداJـادّة ة 
تـمــنـحـهــا الـدولـة إلـى إنـتـاج األفالم الــسـيــنـمـائــيـة إمـا من
خالل حــــســـــاب الــــتــــخــــصــــيـص اخلــــاص رقم 014-302 الــــذي
عــنـوانـه "صــنـدوق تــنــمــيــة الــفن الــســيــنــمــائي وتــقــنـيــاته
وصـنـاعته"q و/أو من خالل إعـانـات الهـيـئات واJـؤسـسات

العمومية.

اJــــاداJــــادّة ة 29 :  : تــــخـــصـص ســـنــــويــــا نـــســــبــــة من عــــائـــدات
اإلشـهـار لفـائـدة حسـاب الـتخـصـيص اخلاص رقم 302-014
الـذي عنوانه "صندوق تـنمية الفـن السينمـائي وتقنياته

وصناعته".

30 :  : يــخــضع مــنـح اإلعــانــات اJــالــيــة اJــبــاشـرة اJـاداJـادّة ة 
الــتي تـقــدمــهـا الــدولـة إلى اإلنــتـاج الــسـيــنــمـائي من خالل
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 014-302 الــذي عــنــوانه
"صـنـدوق تنـمـيـة الـفن الـسـينـمـائي وتـقـنـيـاته وصـنـاعته"
اJـــذكــــور أعالهq إلـى مـــوافــــقــــة جلـــنــــة قــــراءة  تـــتــــشــــكل من

مهنيX وخبراء.

حتـــدد كــيــفــيــات إنــشـــاء جلــنــة الــقــراءة وتــشـــكــيــلــتــهــا
وتنظيمها وسيرها وجتديدها عن طريق التنظيم.

31 :  : يــخــضع مــنـح اإلعــانــات اJــالــيــة اJــبــاشـرة اJـاداJـادّة ة 
الـتي تـقدمـها الـهيـئـات واJؤسـسات الـعـمومـية إلى إنـتاج
األفـالم الــســيـــنــمــائـــيــة خـــارج إطــار حــســـاب الــتــخـــصــيص
اخلاص رقم q302-014 الذي عـنـوانه "صنـدوق تنـميـة الفن
الــســـيــنــمـــائي وتــقـــنــيـــاته وصــنـــاعــته" إلى مـــوافــقـــة جلــنــة

القراءة اJنصوص عليها في اJادة 30 من هذا القانون.

اJـــــاداJـــــادّة ة 32 :  : يــــــجب عــــــلى الــــــهـــــيــــــئـــــات واJــــــؤســـــســـــات
الـعمـومـية الـتي تـمنح دعـمـا وإعانـات مـاليـة سـواء بصـفة
مـبـاشــرة و/أو غـيــر مـبـاشــرة ألي إنـتـاج ســيـنــمـائيq فـور
تــقـد¯ هـذا الـدعمq إبالغ الــوزيـر اJـكـلف بـالــثـقـافـة �ـجـمل
الـبــيـانــات واJـعــلـومــات حــول اإلعـانــات اJـالــيـة اJــمـنــوحـة
والوسائل اJسخرة لهذا الغرض وكذا هوية اJستفيدين. 

اJــــاداJــــادّة ة 33 :  : تــــســـــهــــر الــــدولــــة عـــــلى تــــرقـــــيــــة اإلنــــتــــاج
الــسـيـنــمـائي الــوطـني والــتـعــريف به �ـخــتـلف الــوسـائل

وبثه في الوسائل السمعية البصرية.
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يـــجب عـــلى الـــقـــنـــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونــيـــة بـث اإلنـــتــاج
السينمائي الوطني.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
التكوين في مهن السينماالتكوين في مهن السينما

اJاداJادّة ة 34 :  :  تتولى الدولة عبر مؤسسات متخصصة
ووسائل أخرى التكوين في مجال السينما.

اJــــاداJــــادّة ة 35 :  : �ــــكن كـل شــــخص طــــبــــيـــــعي أو مــــعــــنــــوي
خــاضع لـــلــقــانــون اخلــاص إنــشــاء مــؤســســات في الــتــكــوين
السينمائيq طبـقا للتشريع والتنظيم اJعمول بهماq بعد

رأي الوزير اJكلف بالثقافة.

اJـاداJـادّة ة 36 :  : تـسـتـقبـل مـؤسـسـات اإلنـتاج الـسـيـنـمـائي
مـتــربـصـX من خــريـجي مـؤســسـات الـتــكـوينq وتـســتـفـيـد
بـهـذه الـصـفــةq من اJـزايـا اJـنــصـوص عـلـيـهــا في الـتـشـريع

والتنظيم اJعمول بهما.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اJاداJادّة ة 37 :  :  يعاقب بغـرامة من خمسمائة ألف دينار
(500.000 دج) إلى مـــلــــيـــون ديـــنـــار (1.000.000 دج) كل من

خالف أحكام اJواد 4 و6 و7 من هذا القانون. 

38 :  : يـــعـــاقب بــغـــرامـــة من ثالثـــX ألف ديـــنــار اJــاداJــادّة ة 
(30.000 دج) إلى مـائــتي ألف ديــنـار (200.000 دج) كل من

خالف أحكام اJادة  17 من هذا القانون.

اJــاداJــادّة ة 39 :  : يـــعــاقب بـــغــرامــة مـن مــائــتـي ألف ديــنــار
(200.000 دج) إلى أربـعـمـائـة ألف ديـنار (400.000 دج) كل
من اســـتــغل فــيـــلــمــا لم يـــحــصل عـــلى تــأشــيـــرة االســتــغالل

اJنصوص عليها في اJادة 20 من هذا القانون.

اJـاداJـادّة ة 40 :  : يـتـعرض لـلـعـقـوبـات اJنـصـوص عـلـيـها في
األمـر رقم 96-16 اJـؤرخ في 16 صــفـر عـام 1417 اJـوافق 2
يـــــــــولــــــــــيــــــــــو ســــــــــنـــــــــة 1996 واJــــــــــذكــــــــــور أعـالهq كـل مـن أخل
بــااللـــتــزامـــات اJـــنــصـــوص عــلـــيــهـــا  في اJــادة 24  من هــذا

القانون. 

اJـاداJـادّة ة 41 :  : مع مـراعـاة األحـكــام اJـنـصـوص عـلـيـهـا في
قـانون العقـوباتq يعاقب بـغرامة من خمـسX ألف دينار
(50.000 دج)  إلى خـمـسمـائـة ألف ديـنار (500.000 دج) كل
من يقـوم باستـغالل فيلم سـينمـائي وقعت علـيه تعديالت

بعد حصوله على تأشيرة االستغالل.

اJـاداJـادّة ة 42 :  : يـتـعرض لـلـعـقـوبـات اJنـصـوص عـلـيـها في
قانون العقوبات كل من :

- يـــــحــــــصـل أو يـــــحــــــاول احلــــــصـــــول عــــــلـى تـــــرخــــــيص
بــاJـمـارسـة أو عــلى بـطـاقــة مـهـنــيــة ســـواء بـالــلـجـــوء إلى
تـصـريحـات كـاذبة أو تـقـد¯ معـلـومات خـاطـئة أو شـهادات

 qمزورة
- �ــــنـح أو يــــســـــمح �ــــنـح الــــوثـــــائق اJـــــذكــــورة أعاله

qلشخص ال يستحقها
- يستعمل هذه الوثائق باسم آخر غير اسمه.

اJـاداJـادّة ة 43 :  :  يـعـد مـرتـكـبـا جلـنـحـة الـتـقـلـيـــد ويـتـعرض
إلحـــدى أو كلـتا العـقوبـتX اJـنصـوص علـيهـما فــي اJــادة
153 من األمـــــر رقم 03-05 اJـــــؤرخ في 19 جــــمـــــادى األولى

عام 1424 اJوافق 19 يولـيو سنة 2003 واJذكور أعالهq كل
من سـجل عـلى دعـائمq فيـلـما سـيـنمـائـياq أثـنـاء عرضه في

قاعة عرض  سينمائي.
qــادّة ة 44 :  : فــضال عـن ضــبـــاط الــشـــرطــة الـــقــضـــائــيــةJــاداJا
يــؤهل Jــعــايــنـة مــخــالــفــة أحــكــام هـذا الــقــانــونq اJــوظــفـون

اآلتي ذكرهم :
qمفتشو السينما -
- مراقبو السينما.

يؤدي اJوظفـون اJؤهلون اليمX اآلتية أمام رئيس
احملكمة اخملتصة :

" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال
وظـــــيـــــفــــتـي بـــــأمــــانـــــة وصــــدق وأن أراعـي في كـل األحــــوالوظـــــيـــــفــــتـي بـــــأمــــانـــــة وصــــدق وأن أراعـي في كـل األحــــوال

الواجبات التي تفرضها عليالواجبات التي تفرضها عليّ ". ".
الفصل السادسالفصل السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

45 :  :  حتـــدد شـــروط وكــــيـــفـــيـــات مــــنح وســـحب اJــاداJــادّة ة 
الــرخص والــتـأشــيــرات اJــنــصـوص عــلــيــهــا في اJـواد 4 و7

و11 و20 و21 من هذا القانون عن طريق التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 46 :  : يـــلــغـى األمــر رقم 67-52 اJــؤرخ في 6 ذي
احلـجـة عام 1386 اJـوافق 17 مـارس سـنة 1967 واJـتـضمن

تنظيم فن السينما وصناعتهاq اJعدل واJتمم.

غــيـر أن الـنـصـوص الـتـطــبـيـقـيـة اJـتـعــلـقـة بـكـيـفـيـات
ســــيـــر حــــســـاب الــــتـــخــــصـــيـص اخلـــاص رقم 014-302 الــذي
عــنـوانـه "صــنـدوق تــنــمــيــة الــفن الــســيــنــمــائي وتــقــنـيــاته
وصناعته" تبـقى سارية اJفعول إلى حX نشر النصوص

التطبيقية ذات الصلة.

اJاداJادّة ة 47 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 ربـيع األوّل عـام 1432 اJـوافق
17 فبراير سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اJــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اJــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واJــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اJـعـدّل

   qتممJوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2011
اعــتــمــاد دفع قــدره ثـــمــانــيــة وثالثــون مـــلــيــارا وثــمــا�ــائــة
واثـــــنــــان وســـــتـــــون مــــلـــــيـــــونــــا وأربـــــعــــمـــــائـــــة ألف ديـــــنــــار
(38.862.400.000 دج)  ورخـصـة بـرنامــج قــدرهـا ثالثمـائة
واثــنــان وثالثــون مــلــيــارا وتــســعــمــائــة وأربــعــة وأربــعـون
مـــلـــيـــونـــا وأربـــعـــمـــائـــة ألف ديـــنـــار (332.944.400.000 دج)
مـقيدان فــي النـفــقات ذات الـطابع النهــائي (اJنصــوص
عليـها فــي القانون رقــم 10-13 اJؤرخ فـي 23 محرم عام
1432 اJـوافـق 29 ديــسـمـبــر سـنـة 2010 واJـتـضــمن قـانـون

اJـــالــيـــة لـــســـنــة q(2011 طـــبـــقـــا لـــلـــجـــدول "أ" اJـــلــحـق بـــهــذا
اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يخـصـص Jـيزانية سنة 2011  اعتماد دفع
قـدره ثمانيـة وثالثون مليـارا وثما�ائـة واثنان وسـتـون
مــــلـــيــــونــــا وأربــــعـــمــــائــــة ألف ديــــنـــار (38.862.400.000 دج)
ورخـــصـــة بـــرنـــامــج قــــدرهـــا ثالثـــمـــائـــة واثـــنــان وثـالثــون
مـليـارا وتـسـعـمـائة وأربـعـة وأربـعـون مـليـونـا وأربـعـمـائة
ألف ديـنار (332.944.400.000 دج) يـقيـدان فــي الـنـفـــقات
ذات الـطــابع الــنـهـــائي (اJـنــصــــوص عـلــيـهــا فــي الـقــانـون
رقــم 10-13 اJــؤرخ فــي 23 مــحــرم عــام 1432 اJــوافـق 29
q(2011 الية لسنةJتضمن قانون اJديسمبر سنة 2010 وا

طبقا للجدول "ب" اJلحق بهذا اJرسوم.
اJـاداJـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األوّل عـام 1432 اJـوافق

24 فبراير سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحقاJلحق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

 م مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسي رقم اسي رقم 11 -  - 97 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 25 رب ربــــــــيع األويع األّول
يــــــلــــــغيغي  qي q2011 ــــــــوافـق  وافـق  28 ف فــــــــبــــــــرايرايــــــر سر ســــــــنــــــة ةJا Jعــــــــام ام 1432 ا
اJرساJرسـوم الرئاسي رقم وم الرئاسي رقم 10- - 315 اJـؤر اJـؤرّخ في خ في 7 محـر محـرّم
عـعـــــــــام ام 1432 اJ اJــــــــوافـق وافـق 13 دي ديــــــــســــــــمــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة 2010 ال الــــــــذيذي
يــــــــــعــــــــــدّل ويل ويــــــــــتـتـــــــــمّـم اJم اJــــــــرسرســــــــــوم الوم الــــــــــرئـرئـــــــــــاسي رقم اسي رقم 07 - -304
اJـاJـــــــــــــــــــــؤرؤرّخ فخ فـي ي 17 رم رمــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــان عان عــــــــــــــــــام ام 1428 اJ اJــــــــــــــــــــوافوافـق ق 29
ســــــــــبـبـــــــــــتــــــــمـمـــــــــــبــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة 2007 الـ الـــــــــــذي يذي يــــــــــحــــــــدد الدد الــــــــــشــــــــــبــــــــــكــــــــة
االستداللية Jرتبات اJوظفX ونظام دفع رواتبهم.االستداللية Jرتبات اJوظفX ونظام دفع رواتبهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بنـاء على الـدسـتورq ال سـيـما اJـادتان 77 -8 و125
q(الفقرة األولى ) منه

- وبعد االطـالع على اJرسوم الرئاسي رقم 10 -315
اJـؤرّخ في 7 مــحـرّم  عـام 1432 اJـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة
2010 الـذي يـعـدّل ويـتـمّم اJـرسـوم الرئــاسي رقم 07 -304

اJـــؤرّخ في 17 رمــضــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Jـــرتــبــات

qونظام دفع رواتبهم XوظفJا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJاداJادّة األولى :ة األولى : يلـغى اJرسـوم الرئاسي رقم 10 -315
اJـؤرّخ في 7 مــحـرّم  عـام 1432 اJـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة

2010 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 25 ربـيع األوّل عـام 1432 اJـوافق
28 فبراير سنة 2011. 

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 11-91 مؤرخ في  مؤرخ في 21 ربيع األو ربيع األوّل عامل عام
1432 اJــوافق  اJــوافق 24 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـة q2011 يــعــدل تـوزيعq يــعــدل تـوزيع
نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة q2011 حسبq حسب

كـل  قطاع.كـل  قطاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةJبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq الســيـــمــا اJـــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اJــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واJــتــعــلـق

 qتمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

q2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا

اJبالغ اJلغاةاJبالغ اJلغاةالقطاعاتالقطاعات

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

دعم احلصول على سكن
اجملموعاجملموع

38.862.400

38.862.400

332.944.400

332.944.400



25 ربيع األوربيع األوّل  عام  ل  عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2013
28 فبراير سنة  فبراير سنة  2011 م م

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــــقــــــتــــــضى اJــــــرســــــوم رقم 73-79 اJــــــؤرخ في 4
جـــمـــادى األولى عـــام 1393 اJــــوافق 5  يـــونـــيــــو ســـنـــة 1973
qتممJا qّتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبيJوا

- و�ــــقـــتــــضـى اJـــرســــوم رقم 83-363 اJــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اJــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واJــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

qالعالي

- و�ــــقـــتــــضـى اJـــرســــوم رقم 85-243 اJــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اJـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واJــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

 qالوطنية للتكوين العالي

- و�ـقتـضـى اJـرسوم الـرئاسي رقم 10-149 اJؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 90-170 اJؤرخ
في 9 ذي الــقـــعــدة عــام 1410 اJــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 1990
qـنح الـدراسـيـة ومـبـلـغـهـاJالـذي يـحـدد شـروط تـخـصـيص ا

  qتممJعدل واJا

 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــهـــــدف هـــــذا اJـــــرســـــوم إلى حتـــــويل
مــــدارس الــــتـــكــــويـن شــــبه الــــطــــبي إلى مــــعــــاهــــد وطــــنــــيـــة
لـلــتـكـوين الـعــالي شـبه الـطــبيq وتـخـضع ألحــكـام اJـرسـوم
رقم 85-243 اJــؤرخ في 16 مــحــرم عــام 1406 اJــوافق أول
أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1985 واJـــــتــــضـــــمن الـــــقـــــانــــون األســـــاسي
الـنـمــوذجي لـلـمـعـاهـد الـوطـنـيـة لــلـتـكـوين الـعـالي وألحـكـام

هذا اJرسومq وتدعى في صلب النص "اJعاهد".

اJـاداJـادّة ة 2 : : حتول إلـى معـاهـد وطنـيـة لـلتـكـوين الـعالي
شبه الطبيq مدارس التكوين شبه الطبي ألدرار وباتنة
وبــجــايـة وبــســكــرة وبــشــار والــبــلــيــدة والــبــويــرة وتــبــسـة
وتـيـارت واجلـزائر وجـيـجل وسـطيف وسـعـيـدة وسكـيـكدة
وسيدي بـلعباس وقـسنطيـنة واJدية ومـستغا° واJـسيلة
q(الدفلى Xع) ومعسكر وورقـلة ووهران وخميس مليانة
واحملدثـة �وجب اJـرسوم رقم 73-79 اJؤرخ في 4 جـمادى
األولى عــام 1393 اJــوافق 5  يـــونــيــو ســنــة 1973 واJــذكــور

أعاله.

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اJبالغ اخملصصةاJبالغ اخملصصةالقطاعاتالقطاعات

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

- البـرنامج الـتكـميـلي لـفائدة
الواليات

اجملموعاجملموع

38.862.400

38.862.400

332.944.400

332.944.400

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 11 - - 92 مــؤر مــؤرّخ في خ في 21 ربــيع األو ربــيع األوّل
1432 اJــــوافق  اJــــوافق 24 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــة q2011 يـــحـــولq يـــحـــول عــام عــام 
مـدارس الــتـكــوين شـبـه الـطـبـي إلى مـعــاهـد وطــنـيـةمـدارس الــتـكــوين شـبـه الـطـبـي إلى مـعــاهـد وطــنـيـة

للتكوين العالي شبه الطبي.للتكوين العالي شبه الطبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنـاء عــلى الـتــقـريــر اJـشــتـرك بــX وزيـر الــصـحـة
والـسـكـان وإصـالح اJـسـتـشــفـيـات ووزيــر الـتـعـلــيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و بــنـــاء عــلى الـــدســتـــور q ال ســيـــمــا اJـــادتــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اJــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممJعدل واJا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اJــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1408 اJــوافق  12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1988
واJــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

 qال سيما الباب الثالث منه qاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

qتممJعدل واJا qباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اJــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واJـتـعـلق �ـجـلس

qاحملاسبة
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اJـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي
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يـحـدد مـقـر اJـعـاهـد اJـذكـورة في الـفـقـرة أعاله طـبـقـا
للملحق اJرفق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 3 : : زيـادة عـلى األهــداف احملـددة في اJـادة 4 من
اJــــــرســـــوم رقم 85-243 اJـــــؤرخ في 16 مـــــحـــــرم عـــــام 1406
اJــوافق أول أكــتــوبــر ســنــة 1985 واJــذكــور أعالهq تــتــولى

اJعاهدq ال سيما اJهام اآلتية :

- ضـــمــان الــتــكــويـن الــعــالي واJــتـــخــصص في اجملــال
qشبه الطبي

- ضمان عمليات التكوين ذات العالقة مع مهامها.

qـرسومJـادّة ة 4 : :  تــلـغـى كـل األحـكام اخملـالـفـة لـهـذا اJـاداJا
ال سـيـمــا أحـكـام اJـرسـوم رقم 73-79 اJـؤرخ في 4 جـمـادى
األولى عــام 1393 اJــوافق 5 يــونـــيــو ســـنــة 1973 واJـــذكــور

أعاله. 

اJـاداJـادّة ة 5 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األوّل عـام 1432 اJـوافق
24 فبراير سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اJلحقاJلحق
مقر اJعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبيمقر اJعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي

اJقــــــــــراJقــــــــــر اJعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبياJعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي

- بلدية  أدرار
- بلدية باتنة

- بلدية أوقاس
- بلدية  بسكرة
- بلدية بشار

- بلدية البليدة
- بلدية  سور الغزالن

- بلدية تبسة
- بلدية تيارت

- بلدية  حسX داي
- بلدية جيجل

- بلدية سطيف
- بلدية  سعيدة
- بلدية سكيكدة

- بلدية سيدي بلعباس
- بلدية  قسنطينة

- بلدية اJدية
- بلدية مستغا°
- بلدية  اJسيلة
- بلدية معسكر
- بلدية ورقلة
- بلدية وهران

- بلدية خميس مليانة

- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي ألدرار
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لباتنة
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبجاية
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبسكرة
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبشار
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبليدة
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبويرة
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتبسة

- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتيارت
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للجزائر
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي جليجل

- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسطيف
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسعيدة
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسكيكدة

- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسيدي بلعباس 
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لقسنطينة

- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمدية
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي Jستغا°
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمسيلة
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي Jعسكر
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لورقلة
- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لوهران

- اJعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لعX الدفلى
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- و�ــــقـــتــــضـى اJـــرســــوم رقم 85-243 اJــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اJـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واJــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

 qالوطنية للتكوين العالي
- و�ـقتـضـى اJـرسوم الـرئاسي رقم 10-149 اJؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 90-170 اJؤرخ
في 9 ذي الــقـــعــدة عــام 1410 اJــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 1990
qـنح الـدراسـيـة ومـبـلـغـهـاJالـذي يـحـدد شـروط تـخـصـيص ا

  qتممJعدل واJا
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : يـحــول اJـعــهـد الـتــكـنـولــوجي لـلــصـحـة
الــعــمـومــيــة بـاJــرسى ( اجلــزائــر) احملـدث �ــوجب اJــرسـوم
رقم 70-147 اJــؤرخ في 14 شــعــبــان عــام 1390 اJــوافق 14
أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1970 واJـــذكـــور أعالهq إلـى مـــعـــهـــد وطـــني
لـلــتـكـوين الـعــالي شـبه الـطــبيq ويـخـضع ألحــكـام اJـرسـوم
رقم 85-243 اJــؤرخ في 16 مــحــرم عــام 1406 اJــوافق أول
أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1985 واJـــــتــــضـــــمن الـــــقـــــانــــون األســـــاسي
الـنـمــوذجي لـلـمـعـاهـد الـوطـنـيـة لــلـتـكـوين الـعـالي وألحـكـام

هذا اJرسومq ويدعى في صلب النص "اJعهد".

اJاداJادّة ة 2 : :  ينقل مقـر اJعهد اJنصوص عليه في اJادة
األولى أعاله إلى وهران.

اJـاداJـادّة ة 3 : : زيـادة عـلى األهــداف احملـددة في اJـادة 4 من
اJــــــرســـــوم رقم 85-243 اJـــــؤرخ في 16 مـــــحـــــرم عـــــام 1406
اJــوافق أول أكــتــوبــر ســنــة 1985 واJــذكــور أعالهq يــتــولى

اJعهدq ال سيما اJهام اآلتية :

- ضـــمــان الــتــكــويـن الــعــالي واJــتـــخــصص في اجملــال
qشبه الطبي

- ضمان عمليات التكوين ذات العالقة مع مهامه.

qـرسومJـادّة ة 4 : : تــلــغى كــل األحــكـام اخملـالـفـة لـهـذا اJـاداJا
ال ســـــيـــــمــــــا أحـــــكـــــام اJـــــرســـــوم رقم 70-147 اJـــــؤرخ في 14
شعـبان عام 1390 اJوافق 14  أكتـوبر سنة 1970 واJذكور

أعاله. 

اJـاداJـادّة ة 5 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األوّل عـام 1432 اJـوافق
24 فبراير سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــرســوم تــنــفــيــذي رقممــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 - - 93 مــؤر مــؤرّخ في خ في 21 ربــيع األو ربــيع األوّل
عــام عــام 1432 اJــوافـق اJــوافـق    24 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة q q2011 يـــحــوليـــحــول
اJـعــهـد الـتــكـنــولـوجي لــلـصــحـة الــعـمــومـيـة بــاJـرسىاJـعــهـد الـتــكـنــولـوجي لــلـصــحـة الــعـمــومـيـة بــاJـرسى
(اجلـزائــر) إلى مـعــهـد وطــني لــلـتــكـويـن الـعــالي شـبه(اجلـزائــر) إلى مـعــهـد وطــني لــلـتــكـويـن الـعــالي شـبه

الطبي.الطبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــنـاء عــلى الـتــقـريــر اJـشــتـرك بــX وزيـر الــصـحـة
والـسـكـان وإصـالح اJـسـتـشــفـيـات ووزيــر الـتـعـلــيم الـعـالي

qوالبحث العلمي

- و بـنــاء عــلى الــدســتــور q ال ســيــمــا اJــادتـان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اJــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممJعدل واJا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اJــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1408 اJــوافق  12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1988
واJــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

 qال سيما الباب الثالث منه qاإلقتصادية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

qتممJعدل واJا qباحملاسبة العمومية

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اJــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واJـتـعـلق �ـجـلس

qاحملاسبة

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اJـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضـى اJـــرســــوم رقم 70-147 اJــــؤرخ في 14
شــــــعـــــبــــــان عـــــام 1390 اJـــــوافق 14  أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــة 1970
واJــتـضـمن إنـشـاء مــعـهـد تـكـنــولـوجي لـلـصـحــة الـعـمـومـيـة

qدينة اجلزائرJ رسىJبا

- و�ــــقـــتــــضـى اJـــرســــوم رقم 83-363 اJــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اJــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واJــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

qالعالي
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- و�ـقتـضـى اJـرسوم الـرئاسي رقم 10-149 اJؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 90-170 اJؤرخ
في 9 ذي الــقـــعــدة عــام 1410 اJــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 1990
qـنح الـدراسـيـة ومـبـلـغـهـاJالـذي يـحـدد شـروط تـخـصـيص ا

  qتممJعدل واJا
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسميرسم  ما يأتي :  ما يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهــــــدف هــــــذا اJـــــرســــــوم إلى حتــــــويل
مــــدارس الــــتـــكــــويـن شــــبه الــــطــــبي إلى مــــعــــاهــــد وطــــنــــيـــة
لـلـتـكوين الـعـالي لـلقـابالتq وتـخضـع ألحكـام اJـرسوم رقم
85-243 اJــــــــؤرخ في 16 مــــــــحـــــــرم عـــــــام 1406 اJــــــــوافق أول

أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1985 واJـــــتــــضـــــمن الـــــقـــــانــــون األســـــاسي
الـنـمــوذجي لـلـمـعـاهـد الـوطـنـيـة لــلـتـكـوين الـعـالي وألحـكـام

هذا اJرسومq وتدعى في صلب النص "اJعاهد".

اJاداJادّة ة 2 : :  حتول إلى مـعاهـد وطنيـة للـتكـوين العالي
لــلـــقــابـالتq مـــدارس الـــتــكـــوين شــبه الــطـبي لــتــلـمــسـان
وتيـزي وزو وعـنابـة واحملدثـة �وجب اJـرسوم رقم 79-73
اJــؤرخ في 4 جــمــادى األولى عــام 1393 اJــوافق 5  يــونــيــو

سنة 1973 واJذكور أعاله.
يـحـدد مـقـر اJـعـاهـد اJـذكـورة في الـفـقـرة أعاله طـبـقـا

للملحق اJرفق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 3 : : زيـادة عـلى األهــداف احملـددة في اJـادة 4 من
اJــــــرســـــوم رقم 85-243 اJـــــؤرخ في 16 مـــــحـــــرم عـــــام 1406
اJــوافق أول أكــتــوبــر ســنــة 1985 واJــذكــور أعالهq تــتــولى

اJعاهدq ال سيما اJهام اآلتية :
qتخصص للقابالتJضمان التكوين العالي وا -

- ضمان عمليات التكوين ذات العالقة مع مهامها.

qـرسومJـادّة ة 4 : :  تــلـغــى كل األحـكام اخملـالـفـة لـهـذا اJـاداJا
ال سـيـمــا أحـكـام اJـرسـوم رقم 73-79 اJـؤرخ في 4 جـمـادى
األولى عــام 1393 اJــوافق 5 يــونـــيــو ســـنــة 1973 واJـــذكــور

أعاله. 

اJـاداJـادّة ة 5 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األوّل عـام 1432 اJـوافق
24 فبراير سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 11 - - 94 مــؤر مــؤرّخ في خ في 21 ربــيع األو ربــيع األوّل
يـــحــول  qيـــحــول q2011 ــوافـق  24 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــةJــوافـق اJ1432 ا عــام عــام 
مـدارس الــتـكــوين شـبـه الـطـبـي إلى مـعــاهـد وطــنـيـةمـدارس الــتـكــوين شـبـه الـطـبـي إلى مـعــاهـد وطــنـيـة

للتكوين العالي للقابالت.للتكوين العالي للقابالت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنـاء عــلى الـتــقـريــر اJـشــتـرك بــX وزيـر الــصـحـة
والـسـكـان وإصـالح اJـسـتـشــفـيـات ووزيــر الـتـعـلــيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و بــنـــاء عــلى الـــدســتـــور q ال ســيـــمــا اJـــادتــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اJــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممJعدل واJا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اJــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1408 اJــوافق  12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1988
واJــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

 qال سيما الباب الثالث منه qاإلقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

qتممJعدل واJا qباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اJــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واJـتـعـلق �ـجـلس

qاحملاسبة
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اJـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــــقــــــتــــــضى اJــــــرســــــوم رقم 73-79 اJــــــؤرخ في 4
جـــمـــادى األولى عـــام 1393 اJــــوافق 5  يـــونـــيــــو ســـنـــة 1973
qتممJا qتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبيJوا

- و�ــــقـــتــــضـى اJـــرســــوم رقم 83-363 اJــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اJــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واJــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

qالعالي
- و�ــــقـــتــــضـى اJـــرســــوم رقم 85-243 اJــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اJـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واJــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

 qالوطنية للتكوين العالي



25 ربيع األوربيع األوّل  عام  ل  عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2413
28 فبراير سنة  فبراير سنة  2011 م م

اJلحقاJلحق
مقر اJعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابالتمقر اJعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابالت

اJقــــــــــراJقــــــــــر اJعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابالتاJعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابالت

- بلدية تلمسان
- بلدية تيزي وزو

- بلدية عنابة

- اJعهد الوطني للتكوين العالي للقابالت لتلمسان
- اJعهد الوطني للتكوين العالي للقابالت لتيزي وزو

- اJعهد الوطني للتكوين العالي للقابالت لعنابة 

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة q2011 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام مــكـــلن إنـــهــاء مـــهــام مــكـــلّــفــةــفــة
بــالـدبــالـدّراســات والـبــحث بــاJـعــهـد الــوطــني لـلــدراســات والـبــحث بــاJـعــهـد الــوطــني لـلــدّراسـاتراسـات

االستراتيجية الشاملة.االستراتيجية الشاملة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJـوافق 2 فــبــرايــر ســنـة 2011 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـدة

خـــديــجــة شــايـب ذراعq زوجــة بــوزاهــرq بـــصــفــتــهـــا مــكــلّــفــة
بـــالــــدّراســــات والـــبــــحـث بـــاJــــعــــهـــد الــــوطــــني لــــلــــدّراســـات

االستراتيجية الشاملةq بناء على طلبها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 28  صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1432
اJوافق اJوافق 2 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة q2011 يـتضـمq يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام

رؤسـاء دوائر في الواليات.رؤسـاء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةq إلحالتهم على التّقـاعد :

- والية بجاية :- والية بجاية :
دائرة برباشة : صالح أمزيان.

- والية تيزي وزو :- والية تيزي وزو :
دائرة عX احلمام : حبيب حجاب.

- والية جيجـل :- والية جيجـل :
دائرة جيجل : عبد الفتاح مقدم.

- والية برج بوعريريج :- والية برج بوعريريج :
دائرة مجانة : عمار أوشعالل.

- والية الطارف :- والية الطارف :
دائرة البسباس : العمري بلبل.

- والية تيسمسيلت :- والية تيسمسيلت :
- دائرة عماري : عبد القادر بوستة.

- والية ميلة :- والية ميلة :
دائرة سيدي مروان : عمار بوحاي.

- والية عX الدفلى :- والية عX الدفلى :
دائرة عX األشياخ : محمد أمكوكان.

- والية عX تموشنت :- والية عX تموشنت :
دائرة اJالح : أحمد لزهاري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

بــشـــيـر صــــاوليq بــصـفــتــه رئــيــســـا لــدائــــرة عــX اإلبــل
في واليـة اجللفـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر عـام  صــفـر عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام الــكــاتبـن إنــهــاء مــهــام الــكــاتب

العامالعامّ لبلدية بوسعادة والية اJسيلة. لبلدية بوسعادة والية اJسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

نـــور الـدين جـعيـطq بصـفـته كـاتـبا عـامـا لـبـلديـة بـوسـعادة
والية اJسيلةq بناء على طلبه.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر عـام  صــفـر عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فـــبـــرايـــر ســـنـــة فـــبـــرايـــر ســـنـــة q2011 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر

اJناجم والصاJناجم والصّناعة في والية سطيف.ناعة في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

خـليـفــة بن جـعـفـــرq بصـفـتـه مـديـــرا لـلمـنـاجم والـصّـنـاعـة
في والية سطيفq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر عـام  صــفـر عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة q2011 يــتـــضـــمq يــتـــضـــمّن إنــهـــاء مـــهــام مـــكــلن إنــهـــاء مـــهــام مـــكــلّف
بـــــالــــدبـــــالــــدّراســـــات والـــــتراســـــات والـــــتّـــــلـــــخـــــيص بـــــوزارة الـــــتـــــشـــــغـــــيلـــــلـــــخـــــيص بـــــوزارة الـــــتـــــشـــــغـــــيل

والتضامن الوطني - سابقا.والتضامن الوطني - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

جـــمــــال الـــديـن طـــيـــايــــبـــةq بــــصـــفـــتـه مـــكـــلّــــفـــا بــــالـــدّراســـات
والــتّـــلــخــيـص بــوزارة الــتـــشــغــيل والـــتــضــامـن الــوطــني -

سابقاq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر عـام  صــفـر عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فــبـرايــر ســنـة فــبـرايــر ســنـة q2011 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرينن إنــهــاء مــهــام مــديـرين

للثقافة في الواليات.للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتـــيــــة أســـمــــاؤهـم بـــصـــفـــتــــهم مـــديـــــرين لـــلـــثـــقــــافــــة فـي
الـواليـات اآلتيــة :

qفي والية الشلف qمصطفى لوناس -
qفي والية باتنة qأحمد بن بوزيد -

qفي والية البليدة qمحمد العيد صمادي -
qفي والية البويرة qعومر رغال -

qفي والية تامنغست qفريد بقباقي -
qفي والية سكيكدة qمحمد جنيب بن حجر -

qةJفي والية قا qمحند آكلي إخربان -
qفي والية البيض qكمال شعنان -

qفي والية النعامة qعمر مانع -
qتموشنت Xفي والية ع qمحمد بوشحالطة -

- نور الدين أحمد بن عطيةq في والية غليزان.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر عـام  صــفـر عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فبـراير سنة فبـراير سنة q2011 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهام مدير ديوانن إنهاء مهام مدير ديوان

حماية وادي ميزاب وترقيته.حماية وادي ميزاب وترقيته.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

زهـيـر بـلـلـوq بـصـفـته مـديـرا لـديـوان حـمـايـة وادي مـيزاب
وترقيتهq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر عـام  صــفـر عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فبـراير سنة فبـراير سنة q2011 يـتضمq يـتضمّن إنـهاء مـهام اJديـر العامن إنـهاء مـهام اJديـر العامّ

للصندوق الوطني للسللصندوق الوطني للسّـكن.ـكن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

نــاصــر جــامــةq بــصــفــته مــديــرا عــامــا لــلــصــنــدوق الــوطــني
للسّـكنq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر عـام  صــفـر عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فبـراير سنة فبـراير سنة q2011 يـتضمq يـتضمّن تـعيX مـديرين للـطاقةن تـعيX مـديرين للـطاقة

.Xناجم في واليتJوا.Xناجم في واليتJوا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJوافق 2 فبـراير سـنة 2011 تـعيّن الـسّيـدة والسّـيد

Xــنـاجم في الـواليـتـJاآلتـي اسـمـاهـمـا مـديــرين لـلـطـاقـة وا
: Xاآلتيتـ

qفي والية تبسة qرقية بن تركي -
- خليفة بن جعفرq في والية سطيف.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر عـام  صــفـر عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة q2011 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيــX مـديـر الـثـقـافـةن تـعـيــX مـديـر الـثـقـافـة

اإلسالمية بوزارة الشؤون الدينية واألوقــاف.اإلسالمية بوزارة الشؤون الدينية واألوقــاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJـوافق 2 فـبـرايـر سـنة 2011 يـعيّـن الـسّـيد بـومـدين

بـــوزيـــدq مـــديــــرا لـــلـــثـــقـــافـــة اإلسـالمـــيـــة بـــوزارة الـــشـــؤون
الدينية واألوقـاف.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر عـام  صــفـر عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة q2011 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيــX مـديـر الـثـقـافـةن تـعـيــX مـديـر الـثـقـافـة

في والية غرداية.في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فــبــرايــر ســنـة 2011 يــعـيّـن الــسّــيــد زهــيـر

بللوq مديرا للثقافة في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر عـام  صــفـر عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة q2011 يتـضـمq يتـضـمّن تعـيـX مديـرة اJـتحفن تعـيـX مديـرة اJـتحف

الوطني لشرشال.الوطني لشرشال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJـوافق 2 فـبـرايـر سـنـة 2011 تـعـيّن الـسّـيـدة عـائـشـة

مرازقةq مديرة للمتحف الوطني لشرشال.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر عـام  صــفـر عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة q2011 يـــــتــــضـــــمq يـــــتــــضـــــمّن تــــعـــــيــــX مـــــكــــلن تــــعـــــيــــX مـــــكــــلّف
بالدبالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوزارة السلخيص بوزارة السّـكن والعمـران.ـكن والعمـران.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فــبــرايــر ســنـة 2011 يــعـيّـن الــسّــيــد نــاصـر

جــامــةq مــكـلّــفــا بــالــدّراسـات والــتّــلــخــيص بــوزارة الــسّــكن
والعمـران.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر عـام  صــفـر عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعــيــX اJــديــر الــعـامن تــعــيــX اJــديــر الــعـامّ

للصندوق الوطني للسللصندوق الوطني للسّـكن.ـكن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJـوافق 2 فــبـرايــر ســنـة 2011 يـعــيّن الــسّــيـد مــحــمـد

أوراكq مديرا عاما للصندوق الوطني للسّـكن.

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة العمل والتشغـيلوزارة العمل والتشغـيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 16  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1431 اJـــــوافق  اJـــــوافق 24
أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة q2010 يـعدq يـعدّل ويـتـمل ويـتـمّم القــرار اJؤرم القــرار اJؤرّخ فيخ في
15 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1427 اJـوافق  اJـوافق 11 يـونـيـو سـنـة يـونـيـو سـنـة

2006 الــــــــذي يــــــــحــــــــد الــــــــذي يــــــــحــــــــدّد شــــــــروط إنــــــــشــــــــاء الــــــــهــــــــيــــــــاكلد شــــــــروط إنــــــــشــــــــاء الــــــــهــــــــيــــــــاكل

والــــصـــــيـــــدلــــيـــــات اJــــكـــــلوالــــصـــــيـــــدلــــيـــــات اJــــكـــــلّـــــفــــة بـــــاألعــــمـــــال الـــــصـــــفــــة بـــــاألعــــمـــــال الـــــصّــــحـــــيــــةــــحـــــيــــة
واالجــــتــــمـــاعــــيــــة لــــهــــيــــئــــات الــــضــــمــــان االجــــتــــمــــاعيواالجــــتــــمـــاعــــيــــة لــــهــــيــــئــــات الــــضــــمــــان االجــــتــــمــــاعي

وتنظيمها وسيرها وتمويلها.وتنظيمها وسيرها وتمويلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 92-07 اJـؤرّخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اJــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واJــتـــضــمّن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واJــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
qاالجتماعي

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-69 اJـؤرّخ
في 27 ذي احلــجّــة عـام 1425 اJـوافق 6 فــبـرايــر ســنـة 2005
الذي يحدّد أشكال األعـمال الصّحية واالجتماعية لهيئات

qادّة 3 منـهJال سيّما ا qالضمان االجتماعي
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-124 اJؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اJوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدّد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

qاالجتماعي
- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اJــؤرّخ في 15 جـــمــادى األولى
عام 1427 اJوافق 11 يونـيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط
إنـشـاء الـهـيـاكل والـصـيدلـيـات اJـكـلّـفـة بـاألعـمـال الـصّـحـية
واالجــتـمـاعــيـة لــهـيـئــات الـضـمــان االجـتــمـاعي وتــنـظـيــمـهـا

qوسيـرهـا وتمويلها

يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اJاداJادّة األولى : ة األولى : يعدّل هـذا القرار ويتـمّم بعض أحكـام
الـقـرار اJؤرّخ في 15 جـمادى األولى عام 1427 اJوافق 11
يــــــونـــــيــــــو ســـــنــــــة 2006 الــــــذي يـــــحـــــدّد شــــــــروط إنـــــشـــــــاء
الـــهــيـــاكــل والـــصـــيــدلـــيـــات اJـــكــلّـــفـــة بــاألعـــمـــال الــصّـــحـــيــة
واالجــتـمـاعــيـة لــهـيـئــات الـضـمــان االجـتــمـاعي وتــنـظـيــمـهـا

وسيـرهـا وتمويلها.



اJــاداJــادّة ة 2 :  : تـــعــدّل وتـــتـــمّـم أحـــكـــام اJــادّة 8 من الـــقـــرار
اJـؤرّخ في 15 جـمـادى األولى عام 1427 اJـوافق 11 يـونـيو

سنة 2006 واJذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :
"اJادّة 8 : يـسيّر اJمـارسون الطـبيون اJتـخصصون
واJـــســــتــــخـــدمــــون شــــبه الــــطـــبــــيــــX الـــعــــامــــلـــX فـي إطـــار
النـشاطات الصّـحية اخلـاصّة �وجب عـقود العـمل الفردية
لــلــنـــجــاعــة الـــتي حتــدّد حــقـــوقــهم وواجــبـــاتــهم دون اإلخالل

باألحكام التشريعية والتنظيمية اJعمول بها".

اJــاداJــادّة ة 3 :  : تـــعــدّل أحــكــام اJــادّة 23 من الــقـــرار اJــؤرّخ
في 15 جــــمـــــادى األولى عــــــام 1427 اJــــوافــق 11 يـــــونــــيـــــو

سنـة 2006 واJذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :
"اJــــادّة 23 : يــــســـيّــــر الــــعـــيــــادة اJــــتـــخــــصّــــصـــة مــــديـــر

."Xويساعده أربعة (4) مديرين فرعي

اJــاداJــادّة ة 4 :  : تــعــدّل وتـــتــمّم أحـــكــام اJــادّة 25 مـن الــقـرار
اJـؤرّخ في 15 جـمـادى األولى عام 1427 اJـوافق 11 يـونـيو

سنة 2006 واJذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :
"اJـادّة 25 : يـتـضـمن الـتـنـظـيم اإلداري لـلـعـيـادة أربع

(4) مديريات فـرعية :

qديرية الفرعية للماليّةJا -
qديرية الفرعية إلدارة الوسائلJا -

qديرية الفرعية للمصالح الطبية واجلراحيةJا -
- اJديرية الفرعية للنشاط االجتماعي".

يـــديـــــر اJــــديـــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لـــلــــمــــصـــالـح الــــطـــبــــيـــة
واجلـراحيـة طبيب".

اJـاداJـادّة ة 5  :  : تــعـدّل أحــكــام اJـادّة 26 من الــقـــرار اJـؤرّخ
في 15 جــــمـــــادى األولى عــــــام 1427 اJــــوافــق 11 يـــــونــــيـــــو

سنـة 2006 واJذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :
"اJــادّة 26 : يـــعـــيّن اJـــديــرون الـــفــــرعــيـــون لـــلــعـــيـــادة
بــقــــرار من الـــوزيــــر اJــكــــلّـف بــالــضـــمـــــان االجــتــمــــاعي
بــنـــاء عـــلى اقـــتــراح من اJــديــــر الــعـــامّ لــهــيــئــة الــضــمـــان

االجتمـاعي اJعنيـة.
تنهى مهامهم حسب نفس األشكال".

اJــاداJــادّة ة 6 :  : تــعــدّل وتـــتــمّم أحـــكــام اJــادّة 30 مـن الــقـرار
اJـؤرّخ في 15 جـمـادى األولى عام 1427 اJـوافق 11 يـونـيو

سنة 2006 واJذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :
"اJـادّة 30 : يـكـلّف اJـديـر الفـرعي لـلـمـصـالح الـطـبـية

واجلراحية للعيـادة �ا يأتي :
qالسهر على إجناز برامج النشاط للعيادة -

qتواصل للنشاط الطبي اجلراحيJالتقييم ا -

- حتـضـيـر رزنـامــة الـعـطل الـعــلـمـيـة بـالــتـنـسـيق مع
qاألطباء الرؤساء للمصالح الطبية واجلراحية

- تــــــســــــيـــــيــــــر وإدارة اخملـــــزون الــــــوثــــــائـــــقـي الـــــطــــــبي
qوالعـلمي

qجمع اإلحصائيات الطبية واستغاللها -
- الــســهــر عــلى تــطــبــيـق قــواعــد األرشــيف في حــفظ

qلفـات الطبيـةJا
- السهر على صيـانة اJنشآت والتجـهيزات الطبية

qواحملافظة عليها واالستعمال األمثل لها
- تطبيق قواعد أدبيات الطب".

اJـاداJـادّة ة 7 :  : تـتـمّـم أحـكـام الــقـرار اJـؤرّخ في 15 جـمـادى
األولى عـام 1427 اJـوافق 11 يــونـيــو ســنـة 2006 واJــذكــور

أعاله باJادّة 30 مكرّر حترّر كما يأتي :

"اJـادّة 30 مـكرّر : تـتـضمّن الـعـيـادة مصـلـحــة واحـدة
أو أكثر من بX اJصالح اJتخصصة اآلتية :

qمصلحة النشاطات اجلراحية -
qمصلحة النشاطات الطبية -

qمصلحة اإلنعاش -
qمصلحة التحاليل البيولوجية -

qمصلحة التصوير الطبي -
- الصيدليـة.

يــديــر اJــصــالح اJــتــخــصــصــة اJــذكــورة أعالهq أطــبـاء
رؤساء متخصصون في ميدان نشاط اJصلحة.

يدير صيدلية العيـادة صيدلي.
يــعــيّن األطــبــاء رؤسـاء اJــصــلــحـة وصــيــدلي الــعــيـادة
بقـرار من الوزير اJـكلّف بالـضمان االجـتماعي بـناء على

اقتراح اJدير العامّ لهيئة الضمان االجتماعي اJعنية.
وتنهى مهامهم حسب نفس األشكال".

اJــاداJــادّة ة 8 :  : تــعــدّل وتـــتــمّم أحـــكــام اJــادّة 31 مـن الــقـرار
اJـؤرّخ في 15 جـمـادى األولى عام 1427 اJـوافق 11 يـونـيو

سنة 2006 واJذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :
"اJــادّة 31 : تــــزود الــــعـــيــــادة �ـــجـــلس طــــبي يـــضـــمن
رئـاســتـه بــالــتــــداول وJـــدة ســتـــة (6) أشـهــــر كل طــبـيب

رئـيس مصلحـة".
اJـاداJـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلـــــــزائــــــر في 16 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عـــــــام 1431

اJوافــق 24 أكتوبـر سنة 2010.
الطيب لوحالطيب لوح
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