العدد 3١

اﻷحد  ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ

السنة السادسة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

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

سنة

سنة

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

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

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

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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مراسيم تنظيمّية
مرسوم تنفيذي رقم  ١٤٩-١٩مؤّرخ ﰲ  ٢3شعبان عام
 ١٤٤٠اﳌوافق  ٢٩أبريل سنة  ،٢٠١٩يتعلق ﲟعاينة

يرسم ما يأتي :
الفصل اﻷول

الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل لﻼستثمارات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– ب ـناء ع ـﲆ ال ـتـقريـ ـر اﳌـشـ ـت ـرك ب ـﲔ وزي ـر الصـنـ ـاعـ ـة
واﳌن ـاج ـم ووزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻسيما اﳌادتان  ٤–٩٩و١٤٣
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال
ع ـام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غ ـش ـت سن ـة  2٠١6واﳌـت ـع ـلق بـت ـرقيـة
اﻻستثمار ،ﻻسيما اﳌادة  ١٠منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٩7–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

 ٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٥6–٠6اﳌؤّرخ ﰲ

 ١6رمضان عام  ١٤27اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  2٠٠6واﳌتضمن

أحـكام عـامـة
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحـكـام اﳌـادة  ١٠م ـن ال ـق ـانـ ـون
رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت
سنة  2٠١6واﳌ ـذكـ ـور أع ـﻼه ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد
شروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
لﻼستثمار من أجل اﻻستفادة من اﳌزايا الناجمة عنه.
اﳌادة  : ٢معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل هو إجراء
ملزم للمستثمر يتجسد ﰲ شكل محضر يثبت أن اﳌستثمر
قد أوﰱ بالتزامه ﰲ مجال اقتناء السلع واﳋدمات ،عﲆ اﻷقل،
ﲟستوى يسمح ﲟمارسة النشاط موضوع اﻻستثمار اﳌسجل
ل ـدى ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـت ـط ـوي ـر اﻻست ـث ـم ـار ط ـب ـقـا لشهـادة
التسجيل ،وبأّن ـ ـه دخل ﰲ اﻻستغﻼل.
الفصل الثاني
شروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع
ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
اﳌادة ُ : 3تعﳳد معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل ﰲ
شكل محضر مطابق للنموذج اﳌـرفق باﳌلحق اﻷول بهذا
اﳌرسوم ،ب ـ ـع ـ ـد ال ـ ـزي ـ ـارة اﳌي ـ ـدان ـ ـي ـ ـة م ـ ـن ط ـ ـرف اﻷشخ ـ ـاص

صﻼح ـي ـات ال ـوك ـالـة الـوطـنـيـة لـتـطـويـر اﻻستـثـمـار وتـنـظـيـمـهـا

اﳌؤه ـلﲔ ال ـت ـاب ـعﲔ ﳌرك ـز تسي ـي ـر اﳌزاي ـا لـلشبـاك الـوحـيـد

وتسييرها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

الﻼمركزي التابع له اﻻستثمار.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠١–١7اﳌؤّرخ

ُيـ ـعـ ـﳳد مـ ـحضر مـ ـعـ ـاي ـن ـة الشروع ﰲ م ـرح ـل ـة اﻻست ـغ ـﻼل
ويسّلـم ﰲ أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،ابتداء من تاريخ

الذي يحدد القوائم السلبية واﳌبالغ الدنيا لﻼستفادة من

إيداع الطلب من طرف اﳌستثمر حسب النموذج اﳌرفق

اﳌزاي ـ ـا وك ـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق اﳌزايـ ـا عﲆ مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف أنـ ـواع

باﳌلحق الثاني بهذا اﳌرسوم.

ﰲ  6جمادى الثانية عام  ١٤٣8اﳌوافق  ٥مارس سنة 2٠١7

اﻻستثمارات،

يقدم طلب إعداد معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠2–١7اﳌؤّرخ
ﰲ  6جمادى الثانية عام  ١٤٣8اﳌوافق  ٥مارس سنة 2٠١7

من طرف اﳌستثمر لدى مركز تسيير اﳌزايا التابع له
اﳌقر اﻻجتماعي .ويبّلغ محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة

الـ ـذي يـ ـحـ ـدد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تسج ـي ـل اﻻست ـث ـم ـارات وك ـذا الشك ـل

اﻻستغﻼل إﱃ اﳌستثمر وإﱃ الشباك الوحيد الﻼمركزي

ونتائج الشهادة اﳌتعلقة به،

للوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار اﳌختص إقليميا.
اﳌادة  : ٤ﰲ حالة ما إذا كان مكان وجود النشاط تابعا

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠٤ –١7اﳌؤّرخ
ﰲ  6جمادى الثانية عام  ١٤٣8اﳌوافق  ٥مارس سنة 2٠١7

ﳌركز تسيير مزايا غير ذلك الواقع فيه اﳌقر اﻻجتماعي،

واﳌت ـع ـل ـق ﲟت ـاب ـع ـة اﻻست ـث ـم ـارات والـعـقـوبـات اﳌطـبـقـة ﰲ

يتم إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل من

حالة عدم احترام اﻻلتزامات والواجبات اﳌكتتبة،

طرف مركز تسيير اﳌزايا الذي يتبع له مكان وجود النشاط.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠٥–١7اﳌؤّرخ

ﰲ  6جمادى الثانية عام  ١٤٣8اﳌوافق  ٥مارس سنة 2٠١7

يـ ـ ـتـ ـ ـم إرسال مـ ـ ـحضر مـ ـ ـعـ ـ ـايـ ـ ـن ـ ـة الشروع ﰲ م ـ ـرح ـ ـل ـ ـة
اﻻستغﻼل ،ﰲ أجل ثمانية ) (8أيام ،إﱃ مركز تسيير اﳌزايا

ال ـذي ي ـح ـدد ك ـي ـف ـي ـات ت ـط ـبـيـق اﳌزايـا اﻹضافـيـة لـﻼستـغـﻼل

الواقع باﳌقر اﳉبائي.

اﳌم ـن ـوح ـة ل ـﻼست ـث ـم ـارات اﳌنشئ ـة ﻷك ـث ـر م ـن م ـائ ـة )(١٠٠

اﳌادة  : 5يرفق طلب إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ
مرحلة اﻻستغﻼل ،بالوثائق اﻵتية :

منصب شغل،
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اﳉريدة الرسم ّ

– كشف اقتناء السلع واﳋدمات يبّيـن تواريخ وأرقام
الفواتير وكذا التصاريح اﳉمركية ) (D١٠ﰲ حالة اﻻستيراد،
ومـ ـراجـ ـع شهـ ـادات اﻹعـ ـفـ ـاء مـ ـن الـ ـرسم عﲆ الـ ـقـ ـيـ ـمـ ـة اﳌضاف ـة،
بالنسبة لتلك اﳌقتناة محليا،
– ق ـائ ـم ـة اﻷج ـه ـزة واﳋدم ـات اﳌق ـت ـن ـاة يؤشر ع ـل ـيـهـا
اﳌستثمر ،وتفرق بوضوح بﲔ السلع واﳋدمات اﳌقتناة
باحتساب كل الرسوم الواردة ﰲ قائمة السلع واﳋدمات
اﳌستفيدة من اﳌزايا اﳉبائية ،وبﲔ تلك غير الواردة ﰲ
هذه القائمة ،عند اﻻقتضاء،
– موافقة اﳌصالح التقنية اﳌعنية عﲆ اﻻستثمارات
اﳌتعلقة باﻷنشطة اﳋاضعة للتنظيم.
اﳌادة  : 6يتطلب إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة
اﻻست ـغ ـﻼل ﲢق ـيـقـات وفـقـا لـﻼلـتـزامـات اﳌكـتـتـبـة لـلـمستـثـمـر.
وتتم هذه التحقيقات عﲆ أساس الوثائق والزيارة اﳌيدانية.
اﳌادة  : ٧يمكن اعتبار التزام اﳌستثمر ،مقابل اﳌزايا
اﳌـحصل عليها ،بإنجاز استثمار ﰲ نشاط غير مستثنى من
اﻻستفادة من اﳌزايا ،قد ﰎ احترامه ،طاﳌا يسمح مستوى
اﻻقتناءات اﳌنجزة بإنتاج سلع و/أو تقدﱘ خدمات ولو جزئيا.
ﻻ يسّلم محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
ﻻ بعد
لﻼستثمارات اﳌتعلقة باﻷنشطة اﳋاضعة للتنظيم إ ّ
موافقة اﳌصالح التقنية اﳌعنية.
الفصل الثالث
أثار معاينة الشروع
ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
اﳌادة  : ٨ﲤنح اﻻستفادة من مزايا اﻻستغﻼل ،حسب
اﳊاﻻت اﻵتية :
أ – بالنسبة ﻹنشاء نشاطات جديدة ،يستفيد اﳌستثمر
من كافة اﳌزايا،
ب – بالنسبة لتوسيع القدرة اﻹنتاجية )التوسع الكّمي
و/أو التوسع النوعي( ،يستفيد اﳌستثمر من مزايا اﻻستغﻼل
بتطبيق نسبة مائوية ﲢدد حسب نسبة اﻻستثمارات اﳉديدة
مقارنة ﲟجموع اﻻستثمارات اﻹجمالية،
ج– بالنسبة ﻹعادة التأهيل وكّلما استجابت ﻷهداف
الـ ـتـ ـرشيـ ـد أو ال ـت ـح ـديث أو ال ـرف ـع م ـن اﻹن ـت ـاج ـي ـة ،يست ـف ـي ـد
اﳌستثمر من مزايا اﻻستغﻼل بتطبيق نسبة مائوية ﲢدد
حسب نسبـ ـ ـة اﻻستـ ـ ـثـ ـ ـمـ ـ ـارات اﳉديـ ـ ـدة مـ ـ ـقـ ـ ـارن ـ ـة ﲟج ـ ـم ـ ـوع
اﻻستثمارات اﻹجمالية.
اﳌادة  : ٩عندما يشمل اﻻستثمار عدة وحدات أو مواقع
ن تلك اﳌوجودة ﰲ اﳌناطق اﳌذكورة
معنية باﻻستثمار ،فإ ّ
ﰲ اﳌادة  ١٣من القانون رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شّوال عام
 ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١6واﳌذكور أعﻼه ،تستفيد
من مزايا اﻻستغﻼل اﳌطبقة عﲆ هذه اﳌناطق.
تستمر الوحدات أو اﳌواقع اﳌعنية باﻻستثمار ،عند
انقضاء مدة اﻹعفاء ،ﰲ اﻻستفادة ﳌا تبقى من اﳌدة من اﳌزايا
اﳌمنوحة لها قانونا.

اﳌادة  : ١٠بغض النظر ع ـن أحـك ـام اﳌـادة  2أعـ ـﻼه ،فـ ـّإن
دخ ـ ـول است ـ ـث ـ ـم ـ ـار ﰲ م ـ ـرح ـ ـلـ ـة اﻻستـ ـغـ ـﻼل اﳉزئي ،ﻻ يـ ـلـ ـزم
اﳌستثمر ،بصفة فورية وقطعية ،بـض ـرورة إعـ ـداد محض ـر
معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل.
ي ـم ـك ـن ت ـن ـفـيـذ اﻹجـراء اﳌتـعـلـق بإعـداد مـحضر مـعـايـنـة
الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل ،سواء أثناء دخول اﳌشروع ﰲ
اﻻستغﻼل اﳉزئي أو أثناء اﻻنتهاء الكﲇ له أو عند استنفاذ،
عﲆ أقصى تقدير ،جميع إمكانيات ﲤديد آجال اﻹنجاز.
اﳌادة  : ١١يخضع اﳌستثمر الذي دخل مشروعه جزئيا
ﰲ اﻻستغﻼل ويطلب صراحة تأجيل اﻻستفادة من مزايا
اﻻستـ ـغ ـﻼل ،حسب ال ـن ـم ـوذج اﳌـرف ـق بـاﳌل ـحـق الـثـالث بـهـذا
اﳌرسوم ،للجباية وفق شروط القانون العام ،عﲆ نشاطه
اﳉزئي إﱃ غاية إعداد معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
الكﲇ لﻼستثمار.
يبدأ احتساب مدة مزايا اﻻستغﻼل من تاريخ إعداد
مـحضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل.
وﰲ حالة ما إذا اختار اﳌستثمر اﻻستفادة الفورية
من مزايا اﻻستغﻼل ،يتم تنفيذ هذه اﻷخيرة عﲆ أساس
محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل اﳉزئي ويبدأ
سريانها ابتداء من تاريخ إعداده.
اﳌادة  : ١٢يـعﳳد إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة
اﻻستغﻼل الكﲇ اعترافا بوفاء اﳌستثمر بالتزاماته اﳌكتتبة
مقابل اﻻستفادة من اﳌزايا اﳌمنوحة ،ويمنحه فرصة تسجيل
است ـث ـم ـار ج ـدي ـد ،ب ـع ـنـوان تـوسيـع الـقـدرات اﻹنـتـاجـيـة أو إعـادة
تأهيل اﻻستثمارات اﳌوجودة ،والذي كان قد استفاد هو نفسه
من اﳌزايا.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
اﳌادة  : ١3يجب ع ـﲆ م ـركـ ـز ت ـس ـيير اﳌ ـزاي ـا الـت ـاب ـع له
اﳌست ـث ـم ـر ،أث ـن ـاء إع ـداده مـحضر م ـع ـاي ـن ـة الشروع ﰲ م ـرح ـلـة
اﻻستغﻼل  ،أن يتأكد من امتثال اﳌستثمر لتعهداته اﳌكتتبة.
اﳌادة  : ١٤تعد مصالح الشباك الوحيد الﻼمركزي للوكالة
الوطنية لتطوير اﻻستثمار وترسل قائمة اﳌستثمرين،
الذين انقضت مدة إنجاز استثماراتهم اﳌسجلة ،ولم يطلبوا
إعـ ـداد مـ ـحضر مـ ـعـ ـايـ ـنـ ـة الشروع ﰲ م ـرح ـل ـة اﻻست ـغ ـﻼل ،إﱃ
مركز تسيير اﳌزايا التابع له اﻻستثمار ،الذي يشرع ﰲ
ت ـذك ـي ـر اﳌست ـث ـم ـري ـن اﳌخـّلـﲔ بـواجـبـاتـهـم حسب الـنـمـوذج
اﳌرفق باﳌلحق الرابع بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ١5ينشر هـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .

حـ ـّرر ب ـاﳉـ ـزائ ـر ف ـي  2٣ش ـع ـ ـبان عـ ـام  ١٤٤٠اﳌ ـواف ـ ـق
 2٩أبريل سنة .2٠١٩
نور الدين بدوي
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اﳉريدة الرسم ّ
اﳌـلحـق اﻷول
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة اﳌالية
اﳌديرية العامة للضرائب
مديرية الضرائب لوﻻية....................
مركز تسيير اﳌزايا........................

محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل )اﳉزئي /الكﲇ(

)(١

)اﳌادة  ١٠من القانون رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٩شّوال عام  ١٤3٧اﳌوافق  3غشت سنة  ٢٠١6واﳌتعلق بترقية
اﻻستثمار(

رقم...............اﳌؤّرخ ﰲ................................................................
عام ألفﲔ.......................................................................................
نحن اﳌمضﲔ أسفله.............................................رتبة..................................................................................
................................................................................رتبة ................................................................................
اﳌـحّلفﲔ قانونيا واﳌكلفﲔ ﲟهمة ،حضرنا ،بناء عﲆ طلبه بتاريخ ......................عند)............................(2
الكائن بـ ......................................................................................................................................................... :
اﳌمثل من طرف ).........................................................................................................................................(٣
رقم التعريف اﳉبائي .................................................................................................................................. :
رمز النشاط ................................................................................................................................................... :
رقم اﳌادة اﳉبائية ..................................................................................................................................... :
رقم وتاريخ السجل التجاري ....................................................................................................................... :
اﳌستفيد من شهادة التسجيل رقم.....................اﳌؤّرخة ﰲ..........................................................................
اﳌستفيد من قرار اﳌجلس الوطني لﻼستثمار رقم..............................اﳌؤّرخ ﰲ.......................................
يتضمن إنجاز استثمار ﰲ نشاط...................................................................

) (١اشطب العبارة غير اﳌناسبة.
) (2اﻻسم التجاري أو اسم الشركة متبوعا بالعنوان.
) (٣اﻻسم ولقب وصفة اﳌمثل.
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 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

الكائن بـ )........................................................................................................................................................(٤
مسجل كصاحب عمل بالصندوق الوطني للتأمينات اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء ،ابتداء من...........................
ﲢت رقم...........................................................................................................................................................
من أجل الشروع ﰲ اﳌعاينة اﳌذكورة أعﻼه.
لقد تبّي ـن لنا ما يأتي :
 .١فيما يخص مستوى إنجاز اﳌشروع  :اﳌبلغ اﻹجماﱄ لﻺنجازات .......................ك.دج.% ......................
* مبلغ السلع واﳋدمات اﳌستفيدة من اﳌزايا اﳉبائية اﳌعفاة من الضرائب.................................ك .دج،
* مبلغ السلع واﳋدمات الواردة ﰲ قائمة السلع واﳋدمات اﳌستفيدة من مزايا جبائية مكتسبة مع جميع الرسوم
اﳌـحتسبة واﳌؤشر عليها من طرف اﳌستثمر...................................................................ك دج .
 .2فيما يخص حالة السلع اﳌقتناة ).............................................................................................................(٥
 .٣فيما يخص قدرات إنتاج السلع أو تقدﱘ اﳋدمات اﳌرتقبة ).................................................................(6
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
 .٤فيما يخص نوع اﻻستثمار اﳌـحقق ومطابقته لنوع اﻻستثمار اﳌسجل)..............................................(7

) (٤ﰲ حالة تعدد الوحدات أو اﳌواقع اﳌعنية باﻻستثمار ،ﲢدد كل اﳌواقع مع التمييز بﲔ تلك الواقعة ﰲ اﳌناطق اﳌستفيدة من اﳌزايا اﳌشتركة
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ١2من القانون رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١6واﳌذكورأعﻼه ،وتلك التابعة للمناطق
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ١٣من نفس القانون.
) (٥جديدة أو مستعملة
) (6التقدير ﲟا ﰲ ذلك اﳌعاينة العينية ﳌراحل اﻹنتاج أو باللجوء إﱃ آراء اﳌصالح التقنية لﻺدارات اﳌختصة ﰲ ذلك.
) (7اﻹثبات أو عدم اﻹثبات اﳌعلل لنوع اﻻستثمار اﳌعاين باﳌقارنة مع اﻻستثمار اﳌسجل.

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3١
اﳉريدة الرسم ّ

9

 .٥فيما يخص عدد مناصب الشغل اﳌستحدثة )...........................................................................................(8
 .6فيما يخص نسبة اﻹعفاء اﳌطبقة). % ............. (٩
 .7اﳌﻼحظات اﳌـحتملة اﻷخرى.......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
 .8اﻻستنتاجات

)(١٠

رأي )إيجابي /غير إيجابي( ﳌنح مزايا اﻻستغﻼل اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام اﳌادة )اﳌواد(.................من القانون
رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١6واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار ،ﳌدة  .....باﻹضافة
إﱃ مزايا القانون العام ومزايا القطاع اﳌمنوحة لهذا النوع من النشاط.
عقب تدخلنا ،لقد أقفلنا هذا اﳌـحضر ،ﰲ اليوم والشهر اﳌذكورين أعﻼه ،وقمنا بقراءة مﻼحظاتنا أمام
السيد)ة(......................................................................................................................................................................
الذي طلبنا منه التوقيع معنا ،فصّرح ﲟا يأتي ............................................................................................ :
.........................................................................................................................................................................
وبطلب من اﳌعني سّلمنا له نسخة من هذا اﳌـحضر مقابل وصل تسليم

إمضاء اﻷشخاص اﳌؤهلﲔ

إمضاء اﳌستثمر

) (8طبقا لكشوف تغير عدد اﳌستخدمﲔ اﳌعد من طرف الصندوق الوطني للتأمينات اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء ،طبقا للمرسوم التنفيذي رقم ١٠٥–١7
اﳌؤّرخ ﰲ  ٥مارس سنة  2٠١7الذي يحدد كيفيات تطبيق اﳌزايا اﻹضافية لﻼستغﻼل اﳌمنوحة لﻼستثمارات اﳌنشئة ﻷكثر من مائة ) (١٠٠منصب شغل .
) (٩تستفيد اﻻستثمارات بخﻼف استثمارات اﻹنشاء ،من اﻹعفاء من الضريبة عﲆ أرباح الشركات والرسم عﲆ النشاط اﳌهني ﰲ حدود نسبة
اﻻستثمارات اﳉديدة مقارنة باﻻستثمارات اﻹجمالية اﳋامة.
فيما يتعلق باﻻستثمارات اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  ١٣من القانون رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١6واﳌذكورة
أعﻼه ،والتي تشمل وحدات متواجدة ﰲ اﳌواقع اﳌستفيدة من اﳌزايا اﳌشتركة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ١2من نفس القانون ،يطبق اﻹعفاء وفق نسبة
رقم اﻷعمال الذي حققته الوحدات اﳌتواجدة ﰲ اﳌناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة مقارنة مع رقم اﻷعمال اﻹجماﱄ.
تتجمع قواعد تطبيق اﳌزايا حسب النسبة ،بحيث أن نسبة اﻹعفاء اﳌطبقة عﲆ اﻻستثمارات غير استثمارات اﻹنشاء ،ﲢسب طبقا للنسبة الناﲡة
عن العﻼقة بﲔ رقم أعمال الوحدات الواقعة ﰲ اﳌناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة ورقم اﻷعمال اﻹجماﱄ للوحدات التي تدخل ﰲ
إطار اﻻستثمار.
) (١٠ملخص اﳌﻼحظات و اﻻقتراحات )ﲢفظ ،رفض ،وعبارات أخرى للتوضيح( ،واحتمال دعوة للقيام بإعداد محضر كﲇ للدخول ﰲ اﻻستغﻼل عند
انقضاء أجل اﻹنجاز.
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 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3١
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌلحق الثاني
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصناعة واﳌناجم
الوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار
الشباك الوحيد الﻼمركزي لـ.................
مركز تسيير اﳌزايا لـ........................
طلب إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل

)اﳌادة  ١٠من القانون رقم  ٠٩–١6اﳌؤرخ ﰲ  ٢٩شّوال عام  ١٤3٧اﳌوافق  3غشت سنة  ٢٠١6واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار(
أنا اﳌمضي أسفله.......................................................................................................................................
اﳌتصرف بصفة..............................................................................................................................................
لصالح اﳌؤسسة..............................................................................................................................................
اﳊامل للسجل التجاري رقم..................................اﳌؤّرخ ﰲ........................................................................
رقم التعريف اﳉبائي |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.....| :

||....|....|....|....|....

اﳌتعلق بإنجاز اﻻستثمار ﰲ نشاط .............................................................................................................
رمز النشاط |....|....|....|....|.....| :
رقم اﳌادة اﳉبائية |.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....| :
الواقع بـ............................................................................................................................................................
أصرح بأنني أنجزت ) : (١جزئيا

كليا

اﻻستثمار موضوع التسجيل رقم.........
اﳌؤّرخ ﰲ ..............بقيمة...............دج......أي ، %..................منها  .............دج اقتناءات اﳋاضعة ﰲ ظل النظام
اﳉبائي التفضيﲇ .
وعليه ،ألتمس إعداد محضرمعاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل طبقا ﻷحكام اﳌادة  ١٠من القانون رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ
ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١6واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار ،واﻻستفادة الفورية من مزايا اﻻستغﻼل ).(2

ؤدي ﲟوجبها إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل اﳉزئي
رح أنني اطلعت عﲆ اﻷحكام التي ي ّ
كما أص ّ
مع اﻻستفادة الفورية من مزايا اﻻستغﻼل ،إﱃ :
– البدء ﰲ حساب اﳌدة التي من أجلها ﰎ منح اﳌزايا،
– والتخﲇ عن أي ﲤديد لﻸجل بعد انقضاء أجل اﻹنجاز اﳌمنوح.
أتعهد ،عند انقضاء أجل اﻹنجاز اﳉاري ،بطلب إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل الكﲇ.

أتعهد بإيداع هذا الطلب لدى الشباك الوحيد الﻼمركزي للوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار.
إمضاء اﳌستثمر مصادق عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١وضع عﻼمة ﰲ اﳋانة اﳌوافقة.
) (2حالة محتملة ﳌشروع دخل ﰲ اﻻستغﻼل جزئيا والذي لم تبلغ مدة اﻹنجاز اﻵجال اﳌـحددة.

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م
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اﳌلحق الثالث
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصناعة واﳌناجم
الوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار
الشباك الوحيد الﻼمركزي لـ.................
مركز تسيير اﳌزايا لـ........................

طلب تأجيل اﻻستفادة من مزايا مرحلة اﻻستغﻼل اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم  ٠٩-١6اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٩شّوال
عام  ١٤3٧اﳌوافق  3غشت سنة  ٢٠١6واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار

أنا اﳌمضي أدناه ،السيد)ة( ،....................................................................................................................
اﳌتصرف )ة( بصفة........................................................................................................................................
ﳊساب الشركة................................................................................................................................................
التي مقرها اﳉبائي  ،........................................................................................اﳌقّيدة ﰲ السجل التجاري
ﲢت رقم .........................................بتاريخ.......................................................واﳊائزة عﲆ رقم التعريف
اﳉبائي |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.....| :

||....|....|....|....|....

أطلب تأجيل اﻻستفادة من مزايا مرحلة اﻻستغﻼل لﻼستثمار موضوع شهادة التسجيل رقم ....................
اﳌؤّرخة ﰲ...........................اﳌتعلقة بالنشاط...............................................................................................
الواقع بـ ...........................................................................................................................................................

وأوافق عﲆ اﳋضوع للضريبة ﲟوجب شروط القانون العام وفقا ﻷحكام اﳌادة  ١١من اﳌرسوم التنفيذي رقم
 ١٤٩-١٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٣شعبان عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٩أبريل سنة  2٠١٩واﳌتعلق ﲟعاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
لﻼستثمارات ،اﳌسجلة ﰲ إطار القانون رقم  ٠٩-١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١6واﳌتعلق
بترقية اﻻستثمار.

ب ـ ـ ..............................................................ﰲ...........................................................................................

اﻹمضاء مصادق من اﳌستثمر
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 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

اﳌـلحـق الرابع
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة اﳌالية
اﳌديرية العامة للضرائب
مديرية الضرائب لوﻻية.................
مركز تسيير اﳌزايا.....................

مراسلة تذكير لطلب إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
لﻼستفادة من مزايا اﻻستغﻼل

اﻻسم أو اسم الشركة........................................................................................................................................
رقم التعريف اﳉبائي |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.....| :

||....|....|....|....|....

رمز النشاط |....|....|....|....|.....| :
رقم اﳌادة اﳉبائية |.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....| :
شهادة التسجيل رقم......................................................اﳌؤّرخة ﰲ...............................................................
النشاط............................................................................................................................................................
العنوان............................................................................................................................................................

يشّرفني أن أذّكـركم ،بصفتكم حامﻼ ﳌشروع استثمار مسجل ،بأّنكم ملزمون ،وفقـا ﻷحك ـام اﳌادة  ١٤من
اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤٩-١٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٣شعبان عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٩أبريل سنة  2٠١٩واﳌتعلق ﲟعاينة الشروع
ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل لﻼستثمارات اﳌسجلة ﰲ إطار القانون رقم  ٠٩-١6اﳌؤرخ ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت
سنة  2٠١6واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار ،بطلب إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل ،وذلك ﰲ أجل
أقصاه انقضاء إمكانيات ﲤديد آجال إنجاز استثماركم.
ينجّر عن غياب طلب إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل من طرفكم ،فقدان مزايا اﻻستغﻼل
لﻼستثمار اﳌعني.
تقّبلوا ،سيدي)تي(...................... ،فائق عبارات التقدير.

ﰲ..................بتاريخ ............................

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3١
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي رقم  ١5٠-١٩مؤّرخ ﰲ  ٢3شعبان عام
 ١٤٤٠اﳌوافق  ٢٩أبريل سنة  ،٢٠١٩يعّدل ويتّمم
اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٩–٠٧اﳌؤّرخ ﰲ أول صفر

عام  ١٤٢٨اﳌوافق  ١٩فبراير سنة  ٢٠٠٧الذي يحدد

شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغﻼل
اﳌياه اﳊموية .
––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بـ ـنـ ـاء عﲆ الـ ـتـ ـقـ ـري ـر اﳌشت ـرك بﲔ وزي ـر السي ـاح ـة
والصناعة التقليدية ووزير اﳌوارد اﳌائية،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠٥–١6اﳌؤّرخ ﰲ

 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٣7اﳌوافق  ١٠يناير سنة  2٠١6الذي
يـ ـحـ ـّدد صﻼحـ ـيـ ـات وزيـ ـر السيـ ـاحـ ـة والصنـ ـاعـ ـة ال ـت ـق ـل ـي ـدي ـة،
اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  88–١6اﳌؤّرخ ﰲ

 2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣7اﳌوافق أول مارس سنة  2٠١6الذي
يحّدد صﻼحيات وزير اﳌوارد اﳌائية  ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يعدل هذا اﳌرسوم ويتّمم بعض أحكام

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻسيما اﳌادتان  ٤–٩٩و١٤٣

اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٩–٠7اﳌؤّرخ ﰲ أول صفر عام ١٤28

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٣يونيو سنة  2٠٠٤الذي يحدد

اﳌادة  : ٢تتّمم أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 6٩–٠7

)الفقرة  (2منه،

القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  27جمادى

الثانية عام  ١٤2٥اﳌوافق  ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بشروط
ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠–١١اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رجب
عام  ١٤٣2اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠١١واﳌتعلق بالبلدية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–١2اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول

عام  ١٤٣٣اﳌوافق  2١فبراير سنة  2٠١2واﳌتعلق بالوﻻية،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١١–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8شوال
عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠١8واﳌتعلق بالصحة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٩7–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

 ٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٩–٠7اﳌؤّرخ ﰲ

أول صفر عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩فبراير سنة  2٠٠7الذي يحدد

شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغﻼل اﳌياه
اﳊموية ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩٩–٠7اﳌؤّرخ

ﰲ  ١٤ذي اﳊجة عام  ١٤28اﳌوافق  2٣ديسمبر سنة 2٠٠7
واﳌتعلق بنطاق اﳊماية النوعية للموارد اﳌائية،
– وﲟقتضى اﳌـرسوم التـنـفـيذي رقم  ١٩–١٥اﳌؤّرخ

اﳌوافق  ١٩فبراير سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه.

اﳌؤّرخ ﰲ أول صفر عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩فبراير سنة 2٠٠7
واﳌذكور أعﻼه ،ﲟادة  2مكرر ﲢّرر كما يأتي :

“ اﳌادة  2مكّرر  :يسمى منبعا حمويا ،كل نبع طبيعي أو

مجموعة ينابيع تنبثق منها اﳌياه اﳊموية ،أو نقب محفور
يسمح بجذب هذه اﳌياه منه”.
اﳌادة  : 3تعّدل وتتّمم أحكام اﳌواد  ٥و 7و 8من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  6٩–٠7اﳌؤّرخ ﰲ أول صفر عام  ١٤28اﳌوافق ١٩
فبراير سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :

“ اﳌادة ُ : ٥تعد مؤسسة حموية ،كل مؤسسة ذات طابع
ﲡاري :
– تستعمل اﳌياه اﳊموية ومشتقاتها ﻷغراض عﻼجية
و /أو ﻻستعادة اللياقة البدنية ،تسّمى محطة حموية،
– تستعمل مياه البحر واﳌواد الطبيعية اﳌستخرجة
منه ،ﰲ إطار اﳌادة  ٣أعﻼه ،ﻷغراض عﻼجية و /أو ﻻستعادة
اللياقة البدنية ،تسّم ـى مركز اﳌعاﳉة ﲟياه البحر”.
“اﳌادة  : 7تكون اﳌياه اﳊموية موضوع ﲢديد وتخضع
حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتريولوجية “.
“اﳌادة  : 8يتمثل ﲢديد اﳌياه اﳊموية ﰲ تقييم أهمية
مـ ـوارده ـا وت ـش ـخـيص خص ـائصـها الفـيـزيوكيميائية وﲢديد
خاصياتها العﻼجية والعﻼجات اﻻستشفائية اﳌوافقة لها.
 )........................الباقي بدون تغيير(.”.........................
اﳌادة  : ٤تعّدل أحكام اﳌادة  ١6من اﳌرسوم التنفيذي

ﰲ  ٤ربـيع الـثـاني عام  ١٤٣6اﳌوافـق  2٥يـنـاير سـنة 2٠١٥

رقم  6٩–٠7اﳌؤرخ ﰲ أول صفر عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩فبراير

الذي يحـدد كـيـفيـات ﲢـضيـر عـقود التعمير وتسليمها،

سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :
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“اﳌادة  : ١6ينشأ نطاق صحي للحماية حول اﳌنابع
اﳊموية اﳌـحددة خﻼل ﲢيﲔ اﳊصيلة اﳊموية.
ي ـ ـنشأ ح ـ ـول اﳌن ـ ـاب ـ ـع اﳊم ـ ـوي ـ ـة اﳌصرح ﲟن ـ ـف ـ ـع ـ ـت ـ ـه ـ ـا
الوطنية ،طبقا للتنظيم اﳌعمول به ،نطاق للحماية اﳌقربة
ﲤنع أو تنظم بداخله كل النشاطات التي من شأنها أن تشكل
مصدر تلوث أو تلحق عدوى باﳌياه اﳊموية.
يحـدد تـنـفـ ـيذ ال ـف ـق ـرة  ،2ﲟ ـوج ـب قـ ـرار وزاري م ـشـترك
بﲔ الوزير اﳌكلف باﳌوارد اﳌائية والوزير اﳌكلف باﳌياه
اﳊموية”.
اﳌادة  : 5تعّدل أحكام اﳌادة  ١7من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  6٩–٠7اﳌؤّرخ ﰲ أول صفر عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩فبراير
سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ١7يمك ـن أن ي ـع ـّدل نـط ـاق اﳊم ـاي ـة اﳌق ـّربة إذا
استدعت ذلك ظروف جديدة “.
اﳌادة  : 6تعّدل وتتّمم أحكام اﳌواد  2١و 2٣و 28و ٣٠و٣١
و ٣6و ٣7و ٤6من اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٩–٠7اﳌؤّرخ ﰲ
أول صفر عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩فبراير سنة  2٠٠7واﳌذكور
أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي:
“اﳌادة  )......................... : 2١بدون تغيير حتى ( أو ﻷي
أغراض أخرى غير اﻷغراض العﻼجية أو ﻻستعادة اللياقة
البدنية“.
“اﳌادة  : 2٣يمنح اﻻمتياز عﲆ اﳌياه اﳊموية ﲟوجب
ق ـرار م ـن ال ـواﱄ اﳌخ ـتص إق ـل ـي ـم ـي ـا ب ـع ـد م ـوافـقـة مـن طـرف
ال ـل ـج ـن ـة ال ـت ـق ـنـيـة لـلـمـيـاه اﳊمـويـة ،لـكـل شخص طـبـيـعي أو
معنوي خاضع للقانون العام أو اﳋاص ،الذي تقدم بطلب ﰲ
هذا الشأن.
)..........................الباقي بدون تغيير( .”.......................
“اﳌادة  : 28يرسل ملف طلب اﻻمتياز ،ﰲ ثﻼث ) (٣نسخ
إﱃ الوزير اﳌكلف باﳌياه اﳊموية عن طريق الواﱄ اﳌختص
إقليميا.

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

• اسم اﳌن ـ ـب ـ ـع اﳊم ـ ـوي ال ـ ـذي طـ ـلب لـ ـﻼمـ ـتـ ـيـ ـاز أو
الشاطئ بالنسبة للمياه البحرية،
• اﻹح ـداثـيـات اﳉـغـرافـية للـمـنـبع اﳊمـوي الـذي طـلـب
لﻼمتياز،
• اﳌسافـ ـة بﲔ نـ ـقـ ـطـ ـة ج ـذب م ـي ـاه ال ـب ـح ـر وبداية
الشاط ـ ـئ ،ب ـ ـا ل ـ ـن س ب ـة ﳌ ؤ س س ا ت ا ﳌ ع ـا ﳉ ة ﲟ ي ـا ه ا ل ـب ـح ـر ،
و ا ﻹ ح د ا ث ي ا ت اﳉغرافية لنقطة جذب مياه البحر.
– نسخـ ـة مـ ـن سنـ ـد اﳌلـ ـكـ ـيـ ـة أو اﻹيـ ـجـ ـار أو اﻻمـ ـت ـي ـاز
لﻸرض التي يجب أن تشّي ـد عليها اﳌؤسسة اﳊموية،
– معلومات دقيقة عن اﳊجم اليومي اﳌطلوب للمياه،
– بيان وصفي ومخطط بسّلم مﻼئم لتهيئات جذب وجّر
اﳌياه اﳌرتقبة،
– بيان وصـفـي ومخـطط بسّلم مﻼئم لتهيئات اﳌؤسسة
اﳊموية ،يتضمن جميع التهيئات اﳌتوّقع إنجازها أو التي
ﰎ إنجازها،
– دراسة تقنية اقتصادية للمشروع اﳊموي،
– التحاليل الفيزيوكيميائية والبكتريولوجية واﳋصائص
العﻼجية للمياه اﳊموية إذا لم يتم جرد اﳌنبع ﰲ اﳊصيلة
اﳊموية،
– القانون اﻷساسي للشركة ،عند اﻻقتضاء،
– كل الوثائق أو اﳌعلومات اﻷخرى التي ُتعد ضرورية،
عند اﻻقتضاء“.
“اﳌادة  : ٣٠يجب عﲆ اللجنة التقنية للمياه اﳊموية
إبداء رأيها  )....................الباقي بدون تغيير(.”....................
“ اﳌادة  )................... : ٣١بدون تغيير(.......................
–  ).............................بدون تغيير (،............................
–  ).............................بدون تغيير (،............................
–  ).............................بدون تغيير (،............................

 )..................................بدون تغيير(.............................
يتضمن اﳌلف الوثائق اﻵتية :
– طلب يتضمن اﳌعلومات اﻵتية :
• اسم طالب اﻻمتياز ولقبه وموطنه ،وفيما يخص
الشخص اﳌعنوي ،اسم الشركة وكذا عنوان مقّرها،

وﰲ حالة موافقة اللجنة التقنية ،يجب عﲆ الواﱄ
اﳌختص إقليميا أن يفصل نهائيا ﰲ طلب اﻻمتياز ﰲ أجل
شهر ) (١ابتداء من تاريخ تلقي رأي اللجنة”.
“ اﳌادة  : ٣6يجب أن تباشر اﻷشغال اﳌتعلقة بإنجاز
اﳌؤسسة اﳊموية ﰲ أجل سنة ) (١واحدة ،ابتداء من تاريخ
تبليغ القرار اﳌتضمن رخصة البناء“.

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م
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“ اﳌادة ................................................................. : ٣7

ويرفق هذا الطلب بالوثائق اﻵتية :

يمكن أن يخص اﻻمتياز اﳌنسوب الكﲇ للمنبع أو

– است ـ ـ ـم ـ ـ ـارة طـ ـ ـلب رخصة اﻻستـ ـ ـغـ ـ ـﻼل تسحب لـ ـ ـدى
اﳌصالح اﳋارجية للوزارة اﳌكلفة باﳌياه اﳊموية،

جزءا منه “.
“ اﳌادة : ............................................................... : ٤6
– ،..................................................................................
– ،..................................................................................
– ،..................................................................................
– إبداء الرأي فيما يخص تصميم ووظيفية فضاءات
اﳌؤسسات اﳊموية ومراكز اﳌعاﳉة ﲟياه البحر اﳌرتقبة،
 )........................الباقي بدون تغيير(.”.........................
اﳌادة  : ٧تعّدل أحكام اﳌادة  ٤٩من اﳌرسوم التنفيذي
رق ـ ـم  6٩–٠7اﳌؤّرخ ﰲ أول صف ـ ـ ـ ـ ـر ع ـ ـ ـ ـ ـام  ١٤28اﳌواف ـ ـق ١٩
فبراير سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ٤٩ﲡتمع اللجنة كلما استدعت الضرورة لذلك،
بناء عﲆ طلب من رئيسها “.
اﳌادة  : ٨يدرج ضمن اﳌرسوم التنفيذي رقم 6٩–٠7
اﳌؤرخ ﰲ أول صفر عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩فبراير سنة 2٠٠7
واﳌذكور أعﻼه ،فصل ثالث مكّرر عنوانه “شروط وكيفيات
استغﻼل مؤسسة حموية“ ،ويتضمن اﳌواد من  ٥٥مكرر إﱃ
 ٥٥مكرر  ،١٣ﲢّرر كما يأتي :
الفصل الثالث مكّرر
شروط وكيفيات استغﻼل مؤسسة حموية
“ اﳌادة  ٥٥مكرر  :يخضع استغﻼل مؤسسة حموية إﱃ
رخصة يسّلـمها الواﱄ اﳌختص إقليميا ،بناء عﲆ اقتراح
من اﳌدير الوﻻئي اﳌكّلف بالسياحة “.
“ اﳌادة  ٥٥مكرر  : ١تخضع اﳌؤسسة اﳊموية قبل
وضع ـه ـا ح ـّي ـز اﻻست ـغ ـﻼل ،إﱃ م ـراقـبـة تتم ب ـاﻻشت ـراك بﲔ
اﳌصالح اﳌختصة للوزارة اﳌكلفة باﳌياه اﳊموية والوزارة
اﳌكلفة بالصحة.
ويترتب عﲆ هذه اﳌراقبة ﲢرير محضر يرسل إﱃ
الوزير اﳌكلف باﳌياه اﳊموية”.
“ اﳌادة  ٥٥مكرر  : 2يودع طلب رخصة استغﻼل مؤسسة
ح ـم ـويـة لـ ـدى اﳌصالـ ـ ـ ـ ـح اﳋارج ـيـة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـوزارة اﳌك ـلـ ـفـة بـاﳌي ـاه
اﳊموية .

– نسخ ـة م ـن شه ـادة اﳌط ـاب ـق ـة ل ـل ـب ـنـايـة وفـقـا ﻷحـكـام
رخ ﰲ  ٤ربـيع الـثـاني
اﳌـرسوم التـنـفـيذي رقم  ١٩–١٥اﳌؤ ّ
عام  ١٤٣6اﳌوافـق  2٥يـنـاير سـنة  2٠١٥واﳌذكور أعﻼه،
– نسخة من معاينة اﳌطابقة لقواعد اﻷمن ضد مخاطر
اﳊريق ،تسلّمها مصالح اﳊماية اﳌدنية اﳌختصة إقليميا،
– نـسخـة من اﳌـحضر اﳌـتـعـ ـلق بـاﳌـراقـبـة اﳌسبقة
للتج ـهـ ـيزات واﳌـعـ ـدات الت ـق ـنـية للـمؤسـس ـة ،ت ـع ـّده اﳌصـال ـح
اﳌختصة للوزارة اﳌكلفة باﳌياه اﳊموية باﻻشتراك مع
الوزارة اﳌكلفة بالصحة،
– وث ـائ ـق ت ـث ـبت ال ـك ـف ـاءة اﳌه ـن ـي ـة ل ـلشخص اﳌك ـل ـف
بتسيير الهياكل العﻼجية واستعادة اللياقة البدنية ،يثبتها،
عﲆ اﻷقل ،ما يأتي :
• إما شهادة ﰲ الطب،
• إما شهادة تقني سام ﰲ الصحة العمومية مع ثﻼث
) (٣سنوات من اﻷقدمية ﰲ ميدان اﳊمامات اﳌعدنية،
– نسخة من القانون اﻷساسي للشركة ،عند اﻻقتضاء”.
“ اﳌادة  ٥٥مكرر  : ٣رخصة اﻻستغﻼل شخصية غير
قابلة للتنازل أو لنقل ملكيتها.
غـ ـيـ ـر أّن ـ ـه ﰲ حـ ـالـ ـة وفـ ـاة اﳌالك ،يـ ـمـ ـك ـن ذوي اﳊق ـوق
اﻻستمرار ﰲ اﻻستغﻼل شريطة امتثالهم ﻷحكام اﳌادة ٤٠
اﳌذكورة أعﻼه “.
“اﳌادة  ٥٥مكرر  : ٤يتعّين عﲆ صاحب رخصة اﻻستغﻼل
الشروع ﰲ ﳑارسة نشاطه ﰲ أجل أقصاه ستة ) (6أشهر،
ابتداء من تاريخ تسليمها.
وﰲ حالة ما لم يشرع صاحب الرخصة ﰲ ﳑارسة
نشاطـ ـه ب ـع ـد ان ـت ـه ـاء ه ـذا اﻷج ـل ،ت ـق ـوم السل ـط ـة ال ـتي سّل ـمت
ال ـ ـرخصة بإع ـ ـذاره ب ـ ـال ـ ـب ـ ـدء ﰲ است ـ ـغ ـ ـﻼل اﳌؤسسة ﰲ أجـ ـل
أقصاه ثﻼثة ) (٣أشهر ،ابتداء من تاريخ تبليغه اﻹعذار.
وبانقضاء هذا اﻷجل ،يتعـﹽين عﲆ السلطة التي سّلمت
الرخصة سحبها بنفس اﻷشكال التي منحت بها”.
“اﳌادة  ٥٥مك ـرر  : ٥ي ـرفـ ـق ن ـم ـوذج رخ ـص ـة اس ـتـغـ ـﻼل
مؤسسة حموية باﳌلحق الثالث بهذا اﳌرسوم“ .
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“ اﳌادة  ٥٥مكرر  : 6يتعهد مستغل اﳌؤسسة اﳊموية

– إذا لـ ـم تـ ـعـ ـد اﳌيـ ـاه اﳌمـ ـنـ ـوح ـة ل ـﻼم ـت ـي ـاز تست ـع ـم ـل

بضمان تهيئات وﲡهيزات لفائدة اﻷشخاص ذوي اﻻحتياجات

كعنصر عﻼجي أو ﻻستعادة اللياقة البدنية وانحرفت عن

اﳋاصة لكل اﳋدمات اﳌمنوحة ،طبقا للتنظيم اﳌعمول به”.

طبيعتها،

“اﳌادة  ٥٥مك ـرر  : 7ي ـت ـعّين عﲆ مس ـتغﲇ اﳌؤسسات

– ،..................................................................................

اﳊموية احترام متطلبات وقواعد النظافة طبقا للتشريع

– عندما تكون صيانة اﻷشغال غير كافية ويمكن أن

والتنظيم اﳌعمول بهما”.
“اﳌادة  ٥٥مكرر  : 8يجب أن تكون اﳌنشآت اﳌخصصة
للممارسة اﳌشتركة للطب البدني أو التأهيل الوظيفي،
مطابقة للمقاييس والتنظيم اﳌعمول بهما”.
“ اﳌادة  ٥٥مكرر  : ٩يجب أن يكون كل تعديل ﰲ تهيئة
اﳌؤسسة اﳊموية موضوع طلب يرسل إﱃ الوزارة اﳌكلفة
باﳌياه اﳊموية ،ويرفق بكل الوثائق اﻹدارية اﳌتعلقة به”.
ي ـع ـرض ه ـذا ال ـط ـلب عﲆ رأي ال ـل ـجـنـة الـتـقـنـيـة لـلـمـيـاه
اﳊموية“.
“اﳌادة  ٥٥مكرر  : ١٠يجب إشعار اﻹدارة اﳌكلفة باﳌياه
اﳊموية بشغور منصب مسّير اﳌؤسسة اﳊموية ﰲ اﻷسبوع
اﳌواﱄ ﳌغادرة هذا اﻷخير مهامه.
يجب عﲆ مستغل اﳌؤسسة اﳊموية تعيﲔ مسّير
آخر ﰲ أجل أقصاه شهر ) (١واحد ،ابتداء من تاريخ مغادرته
ﳌهامه”.
“اﳌـادة  ٥٥م ـك ـرر  : ١١يـجـ ـب عـ ـﲆ م ـسـ ـت ـغ ـل اﳌـؤسـس ـة
اﳊموية تسهيل اﳌراقبة التي تقوم بها اﳌصالح اﳌؤهلة
ووضع ،إلزاما ،ﲢت تصرفهم كل الوثائق الضرورية ﻷداء
مهمتهم والسماح لهم بالولوج إﱃ مختلف اﳌصالح واﻷماكن”.
“اﳌادة  ٥٥مكرر  : ١2يجب عﲆ كل مؤسسة حموية أن
تضع ﲢت تصرف زبائنها سجﻼ للشكاوى ،يكون مرقما
ومؤشرا ع ـل ـيـه ،وت ـراق ـب ـه شه ـري ـا مصال ـح اﳌدي ـري ـة ال ـوﻻئ ـي ـة
اﳌكلفة باﳌياه اﳊموية”.
“اﳌادة  ٥٥مكرر : ١٣يجب إظهار أسعار كل اﳋدمات
اﳌقترحة ،طبقا للتنظيم اﳌعمول به والنظام الداخﲇ”.
اﳌادة  : ٩ت ـع ـّدل وت ـتـّمم أح ـك ـام اﳌ ـادة  ٥6مـن اﳌـرس ـوم
التنفيذي رقم  6٩–٠7اﳌؤّرخ ﰲ أول صفر عام  ١٤28اﳌوافق
 ١٩فبراير سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :

“ اﳌادة ................................................................. : ٥6
– ،..................................................................................
– ،..................................................................................

يكون لها أثر سلبي عﲆ الصحة وحماية اﳌوارد اﳌائية
اﳉوفية “.
اﳌ ـادة  : ١٠يـع ـ ـّدل وي ـتـ ـمم اﳌ ـلـح ـق اﻷول ب ـاﳌـ ـرس ـ ـوم
التنفيذي رقم  6٩–٠7اﳌؤرخ ﰲ أول صفر عام  ١٤28اﳌوافق
 ١٩فبراير سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه ،وفقا ﳌا هو محدد ﰲ
اﳌلحق اﻷول اﳌرفق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ١١تعّدل وتّتمم أحكام اﳌواد  ٩و ١7و 27و ٤٤و ٤ 7
و ٥٠و ٥٣من اﳌلحق الثاني باﳌرسوم التنفيذي رقم 6٩–٠7
اﳌؤّرخ ﰲ أول صفر عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩فبراير سنة 2٠٠7

واﳌذكور أعﻼه ،وفقا ﳌا هو محّدد ﰲ اﳌلحق الثاني اﳌرفق
بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ١٢يتّمم اﳌلحق الثاني باﳌرسوم التنفيذي
رقم  6٩–٠7اﳌؤّرخ ﰲ أول صفر عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩فبراير

سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه ،باﳌواد  ١١مكّرر و 2٣مكّرر و٤7
مكّرر و ٥٠مكّرر ،وفقا ﳌا هو محّدد ﰲ اﳌلحق الثاني اﳌرفق

بهذا اﳌرسوم.

اﳌادة  : ١3تواصل اﳌـحطات اﳊموية ومراكز اﳌعاﳉة
ﲟياه البحر ،قيد اﻻستغﻼل ،مزاولة نشاطاتها ،بشرط اﻻمتثال
ﻷحكام هذا اﳌرسوم ﰲ أجل ﻻ يتعدى ستة ) (6أشهر ،ابتداء
من تاريخ نشره ﰲ اﳉريدة الّرسمية.
اﳌادة  : ١٤تلغى أحكام اﳌادة  6والفقرة اﻷخيرة من
اﳌادة  26من اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٩–٠7اﳌؤّرخ ﰲ أول

صفر عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩فبراير سنة  2٠٠7الذي يحدد
شروط وكيفيات منح استعمال واستغﻼل اﳌياه اﳊموية.
اﳌادة  : ١5تلغى أحكام اﳌواد  ٤و ٥و 6و ٤٠من اﳌلحق
الثاني باﳌرسوم التنفيذي رقم  6٩–٠7اﳌؤّرخ ﰲ أول صفر
عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩فبراير سنة  2٠٠7الذي يحدد شروط

وكيفيات منح استعمال واستغﻼل اﳌياه اﳊموية.
اﳌادة  : ١6ينشر هـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية .

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٣شعبان عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٩أبريل

سنة .2٠١٩

نور الدين بدوي

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3١
اﳉريدة الرسم ّ

17

اﳌلحق اﻷول
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وﻻية :
قرار مؤّرخ ﰲ  .........................يتضمن منح امتياز استعمال واستغﻼل اﳌياه اﳊموية.

إن واﱄ وﻻية .......................
– ﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٩–٠7اﳌؤّرخ ﰲ أول صفر عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩فبراير سنة  2٠٠7الذي
يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغﻼل اﳌياه اﳊموية ،اﳌعّدل واﳌتمم،

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يمنح طبقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٩–٠7اﳌؤّرخ ﰲ أول صفر عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩فبراير
سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه ،لـ )......................اسم الشخص الطبيعي ،اسم الشركة ( امتياز استعمال واستغﻼل اﳌياه
اﳊموية لـ )اﳌنبع أو النقب أو من أصل بحري( ،بتدفق ...................لتر ﰲ الثانية ،الواقع بـ  ........مع اﻹحداثيات
اﳉغرافية ،خط الطول  ،............. :خط العرض  ،............ :بلدية  ،...........وﻻية ..........................
اﳌادة  : ٢يمنح اﻻمتياز ﳌدة عشرين ) (2٠سنة قابلة للتجديد.
اﳌادة  : 3يهدف اﻻمتياز ﻻستغﻼل واستعمال اﳌياه اﳊموية ﻷغراض عﻼجية أو استعادة اللياقة البدنية ﰲ إطار
مؤسسة تعمل وفقا للقواعد التقنية والعلمية اﳌطبقة ﰲ هذا اﳌجال.
اﳌادة  : ٤يجب أن تباشر أشغال إنجاز اﳌؤسسة اﳊموية من طرف صاحب اﻻمتياز ﰲ أجل سنة ) (١واحدة  ،ابتداء
من تاريخ تبليغ القرار اﳌتضمن رخصة البناء .
اﳌادة  : 5يمنح اﻻمتياز ،بصفة مؤقتة وقابلة لﻺبطال ،مقابل دفع إتاوة يحددها قانون اﳌالية.
تدفع اﻹتاوة إﱃ صندوق مفتشية اﻷمﻼك الوطنية اﳌختصة إقليميا.
اﳌادة  : 6يل ـ ـزم صـاح ـب اﻻمت ـيـاز بـاﻻحترام الصارم لﻸحك ـام الـت ـشريعية والتنظيمية اﳌعمول بـها وﳌواصفات دفتـر
الشروط.

حـ ـّرر بـ ............ﰲ ......................

الوال ـ ـي
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 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

اﳌلحق الثاني
دفتر الشروط النموذجي اﳌتعلق باﳊقوق والواجبات اﳌرتبطة بامتياز
استعمال واستغﻼل اﳌياه اﳊموية

“ اﳌادة  : ٩يتعّين عﲆ صاحب اﻻمتياز أن يشرع ﰲ اﻷشغال اﳌتعلقة بإنجاز اﳌؤسسة اﳊموية ﰲ أجل سنة ) (١واحدة،
ابتداء من تاريخ تبليغ القرار اﳌتضمن رخصة البناء.
 )...............................................................................الباقي بدون تغيير(. ”.......................................................................
“اﳌادة  ١١مكّرر  :يتعهد صاحب اﻻمتياز بضمان التكفل باﻷشخاص ذوي اﻻحتياجات اﳋاصة ،من خﻼل تهيئة الفضاءات
ووضع التجهيزات اﳌخصصة لهذه الفئة من الزبائن “.
“ اﳌادة  )................................................................................... : ١7بدون تغيير حتى( إﱃ اﳌسابح أو اﻷحواض اﳉماعية
)..................................................................................الباقي بدون تغيير( . ”..............................................................................
“ اﳌادة  2٣مكّرر  :يتعهد صاحب اﻻمتياز بعدم ﲡاوز تدفق اﳌياه اﳊموية التي منحت له واﳌـحدد ﰲ قرار اﻻمتياز.
يتعّين تثبيت عداد للمياه عﲆ حساب صاحب اﻻمتياز”.
“ اﳌادة  : 27يلزم صاحب اﻻمتياز باحترام اﳌقاييس التقنية اﳌـحددة والتنظيم اﳌعمول به ﰲ مجال معاﳉة وجذب
ونقل وتخزين وتوزيع اﳌاء“.
“ اﳌادة  ).................................. : ٤٤بدون تغيير (: ..............................................................
–  )..................................................................بدون تغيير(،.................................................
–  ).................................................................بدون تغيير(،.................................................
–  ).................................................................بدون تغيير(،.................................................
– تقدﱘ طلب للحصول عﲆ رخصة اﻻستغﻼل ،يسّلمها الواﱄ اﳌختص إقليميا”.
“ اﳌادة  : ٤7يلزم صاحب اﻻمتياز بأن يرسل كل شهر إﱃ السلطة اﳌانحة لﻼمتياز..........................................................
 ).....................................................................الباقي بدون تغيير(. “...................................................................................
“ اﳌادة  ٤7مكّرر  :كل تعديل أو إضافة إﱃ اﳌنشآت وإﱃ اﳌواد اﳌستعملة ﳉذب وتوزيع اﳌياه اﳊموية من شأنه أن

يؤثر ﰲ تركيبة اﳌاء أو تنوع النشاط ،يجب أن يكون موضوع طلب يودع لدى اﳌصالح اﳋارجية للوزارة اﳌكلفة باﳌياه
اﳊموية ،ويرفق هذا الطلب بكل الوثائق اﻹدارية اﳌتعلقة بهذا التعديل “.
“ اﳌادة  : ٥٠يدفع صاحب اﻻمتياز إتاوة يحدد مبلغها التشريع اﳌعمول به”.

“اﳌادة  ٥٠مكرر :يتعّين عﲆ مستغل مؤسسة حموية ضمان التكوينات لرفع مستوى مهارات اﳌستخدمﲔ العاملﲔ ﰲ
مؤسسته”.
“اﳌادة  ).............................. : ٥٣بدون تغيير (: ..............................................................
–  )......................................................بدون تغيير(،......................................................
–  )......................................................بدون تغيير(،......................................................
–  )......................................................بدون تغيير(،......................................................
–  )......................................................بدون تغيير(،......................................................
–  )..............................بدون تغيير حتى( عﲆ الصحة وعﲆ حماية طبقة اﳌياه اﳉوفية “.

 هـ١٤٤٠  رمضان عام٧
 م٢٠١٩  مايو سنة١٢

اﳌلحق الثالث
رخصة استغﻼل اﳌؤسسة اﳊموية
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
رخصة استغﻼل اﳌؤسسة اﳊموية
AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT THERMAL
........................................................ : وﻻية

Wilaya de : .....................................................

: رقم

3١  العدد/ ية للجمهورّية اﳉزائرّية
ّ اﳉريدة الرسم

N°

: طبقا ﻷحكام

Conformément aux dispositions de :

. La loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative
au développement durable du tourisme, notamment son article 16 ;

. Le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007,
modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession
d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales ;

2٠٠٣  فبراير سنة١7  اﳌوافق١٤2٣  ذي اﳊجة عام١6 رخ ﰲ
ّ  اﳌؤ٠١-٠٣  القانون رقم، منه١6  ﻻ سيما اﳌادة،واﳌتعلق بالتنمية اﳌستدامة للسياحة
 فبراير١٩  اﳌوافق١٤28  اﳌؤّرخ ﰲ أول صفر عام6٩-٠7  اﳌرسوم التنفيذي رقم الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغﻼل اﳌياه2٠٠7 سنة
، اﳌعّدل واﳌتّمم،اﳊموية
: (تسلّم إﱃ اﶈطة اﳊموية )أو مركز اﳌعاﳉة ﲟياه البحر

Est attribuée à la station thermale (ou centre de thalassothérapie) :

: – اسم اﳌؤسسة

— Nom de l’établissement :

: – العنوان

— Adresse :

: صاحب اﳌؤسسة

Propriétaire de l’établissement :
— Nom :

: – اللقب

— Prénom :

: – اﻻسم

Gérant de l’établissement :

: ي ـر اﳌؤسسة
ّ مس

— Nom :

: – اللقب

— Prénom :

: – اﻻسم
........................................  ﰲ،..................................... حّرر بـ

Fait à ................................., le ........................
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مرسوم تنفيذي رقم  ١5١-١٩مؤّرخ ﰲ  ٢3شعبان عام
 ١٤٤٠اﳌوافق  ٢٩أبريل سنة  ،٢٠١٩يتضمن تعريف
نشاط اﻹطعام السياحي وتنظيمه.
––––––

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟـقـتـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠7–٠٥اﳌؤّرخ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

ﰲ  26ربيع الثاني عام  ١٤26اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠٠٥الذي

– بناء عﲆ تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،

ي ـح ـدد شروط وكـيـفـيـات فتح واست ـغ ـﻼل مؤسسات ال ـتسلـيـة

– وب ـن ـاء عـﲆ ال ـدس ـت ـور ،ﻻس ـي ـم ـا اﳌ ـادتـ ـان  ٤–٩٩و١٤٣

والترفيه ،اﳌعّدل،

) الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣–٠٣اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  ١٤2٤اﳌوافـ ـق  ١٩ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠٣واﳌتعلق
باﳌنافسة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠–٠٣اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى

اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  ١٤2٤اﳌوافـ ـق  ١٩ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠٣واﳌتعلق
بحماية البيئة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة ،اﳌعّدل،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠٥–١6اﳌؤّرخ ﰲ

 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٣7اﳌوافق  ١٠يناير سنة  2٠١6الذي
يحّدد صﻼحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية ،اﳌعّدل،

– وﲟقتضى اﳌ ـرس ـوم الت ـن ـف ـي ـذي رقم  ١٤٠–١7اﳌ ـؤّرخ

ﰲ  ١٤رجب ع ـام  ١٤٣8اﳌوافق  ١١أب ـريل س ـنـة 2٠١7الذي

يـحـ ـدد شـ ـروط ال ـنـظ ـافـ ـة والـن ـظ ـافـة ال ـص ـحـي ـة أث ـن ـاء عـم ـل ـيـة
وضع اﳌواد الغذائية لﻼستهﻼك البشري،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٣يونيو سنة  2٠٠٤الذي يحدد

يرسم ما يأتي :

القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  2٤من القانون

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  27جمادى

رقم  ٠8–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  27جمادى الثانية عام  ١٤2٥اﳌوافق
 ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بشروط ﳑارسة اﻷنشطة

بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻسيما
اﳌادة  2٤منه،

التجارية ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ تعريف نشاط اﻹطعام

الثانية عام  ١٤2٥اﳌوافق  ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق

السياحي وتنظيمه ،باعتباره نشاطا ﲡاريا مقننا.

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣–٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٩صفر
عام  ١٤٣٠اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠٩واﳌتعلق بحماية
اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌادة  : ٢تعّد “مطاعم سياحية” ،اﳌطاعم التي تتوفر
عﲆ معدات وﲡهيزات تتوافق مع مستوى معيّن من الراحة
واﳋدمة واﳌخصصة لتقدﱘ وجبات عﲆ اختﻼف أنواعها

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠–١١اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رجب
عام  ١٤٣2اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠١١واﳌتعلق بالبلدية،

للزبائن ،مرفوقة بتنشيط أو بدونه.

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–١2اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول

عام  ١٤٣٣اﳌوافق  2١فبراير سنة  2٠١2واﳌتعلق بالوﻻية،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١١–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8شوال
عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠١8واﳌتعلق بالصحة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ٥٩–7٥اﳌؤّرخ ﰲ  ١7ربيع

الثاني عام  ١٣٩٥اﳌوافق  2٩أبريل سنة  ١٩7٥واﳌتعلق
بالتنظيم اﻹداري ﳌـحﻼت بيع اﳌشروبات،

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ٣6–76اﳌؤّرخ ﰲ  2٠صفر
عام  ١٣٩6اﳌوافق  2٠فبراير سنة  ١٩76واﳌتعلق باﳊماية
م ـ ـ ـ ـ ـن أخـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـار اﳊريـ ـ ـ ـ ـق والـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـزع ﰲ اﳌؤسسات اﳋاصة
باستقبال اﳉمهور،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ١2–8٥اﳌؤّرخ ﰲ  ٥جمادى

اﻷوﱃ عام  ١٤٠٥اﳌوافق  26يناير سنة  ١٩8٥الذي يحّدد

اﻷعمال الفندقية والسياحية وينظمها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٩7–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

 ٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳌادة  : 3يتعّين عﲆ اﳌ ـطاعـ ـم الـس ـيـاحي ـة اﻻم ـت ـث ـ ـال
للتشريع وللتنظيم اﳌعمول بهما ،ﻻسيما ﰲ ميادين التعمير
واﻷم ـن واﳊ ـم ـاية ض ـد مخ ـاط ـر اﳊريق والـنظاف ـة والـن ـق ـاوة
العمومية والتجارة والبيئة والتأمينات ،وكذا تراخيص بيع
اﳌشروبات والعروض الترفيهية.
اﳌادة  : ٤ترّتب اﳌطاعم السياحية ﰲ أربعة ) (٤أصناف
معّبر عنها بعدد من النجوم يتزايد مع مستوى رفاهية اﳌطعم،
وتتراوح من نجمة واحدة ) (١إﱃ أربع ) (٤نجوم ،طبقا ﳌعايير

التصنيف ،كما هي محّددة ﰲ اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : 5يودع طلب تصنيف مطعم لدى اﳌديرية
الـ ـوﻻئـ ـيـ ـة اﳌكـ ـّلـ ـفـ ـة بـ ـالسيـ ـاحـ ـة ،مـ ـقـ ـابـ ـل وصل إيـ ـداع يـ ـرفـ ـق
بالوثائق اﻵتية :
– نسخة من السجل التجاري،
– نسخة من إثبات اﳌعاينة لقواعد النظافة والنقاوة
العمومية ،تسّلمها مصالح الصحة اﳌختصة إقليميا،
– نسخة من إثبات اﳌعاينة لقواعد اﻷمن ضد مخاطر
اﳊريق ،تسّلمها مصالح اﳊماية اﳌدنية اﳌختصة إقليميا.

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م
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اﳌادة  : 6تنشأ ،لدى الواﱄ ،ﳉنة وﻻئية لتصنيف
اﳌطاعم ،تدعى ﰲ صلب النص “اللجنة” وتتشكل ﳑا يأتي:
– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالسياحة ،رئيسا،
– مدير التنظيم والشؤون العامة للوﻻية،
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اﳌادة  : ١٢ف ـي ح ـاﻻت الش ـط ـب اﳌ ـحـّددة أع ـﻼه ،يـف ـقـ ـد
اﳌستغل اﻻستفادة من كل اﻵثار اﳌترتبة عن التصنيف،
وبالتاﱄ يتعّين عليه سحب عبارة “مطعم سياحي” من كل

الﻼفتات التجارية أو الدعائم اﻹشهارية.

اﳌادة  : ١3تخضع اﳌطاعم اﳌعنية بالتصنيف إﱃ

– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالتجارة،

زيارة أعضاء اللجنة اﳌذكورة أعﻼه ،للتأكد من مطابقتها

– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالصحة،

للشروط اﳌطلوبة لتصنيفها.

– اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالبيئة،
– اﳌدير الوﻻئي للحماية اﳌدنية،

اﳌادة  : ١٤يجـ ـّسد التـصنيف اﳌ ـمـنوح ب ـوض ـع ش ـ ـارة

رسم ـ ـي ـ ـة ل ـ ـل ـ ـتصن ـ ـي ـ ـف ،عـ ـنـ ـد اﳌدخـ ـل الـ ـرئـ ـيسي لـ ـلـ ـمـ ـطـ ـعـ ـم
السياحي ،ﲢدد فيها رتبة تصنيفه.

– ﳑثل عن مهنيي نشاط اﻹطعام السياحي ﰲ الوﻻية.

تسلّم الشارة اﳌـحددة أعﻼه ،من طرف الوكالة الوطنية

يمكن أن تستعﲔ اللجنة بأي شخص من شأنه ،بحكم

لتـنـمـية الـس ـيـاحـة ،ب ـدفـع مـقـابـل م ـاﱄ بـنـاء عﲆ تـق ـدﱘ قـرار

كفاءته ،مساعدتها ﰲ أشغالها.
ت ـت ـوﱃ مصال ـح اﳌدي ـري ـة ال ـوﻻئـيـة اﳌكـّلـفـة بـالسيـاحـة
أمانة الّلجنة.
اﳌادة  : ٧تقـ ـوم أم ـان ـة الل ـج ـنة ﲟ ـس ـك مـ ـدون ـة اﳌ ـطاعم
اﳌصنفة ،وتضمن ﲢيينها.
اﳌادة  : ٨تصادق اللجنة عﲆ نظامها الداخﲇ وترسله
إﱃ الواﱄ للموافقة عليه.
اﳌادة  : ٩يصدر الواﱄ اﳌختص إقليميا ،بعد إبداء رأي
اللجنة ،ﲟوجب قرار تصنيف اﳌطاعم السياحية ﰲ الرتب
“ ١و 2و ٣و ٤نجوم”.
اﳌادة  : ١٠تـص ـدر الـل ـجـنـة اﳌـذكـ ـورة أعـ ـﻼه ،م ـراجـ ـ ـع ـة
التصنيف ﰲ أي وقت ،مع مراعاة اﻷحكام اﻵتية :
– يصدر التصنيف ﰲ رتبة أعﲆ ،عندما يتوفر اﳌطعم
السياحي اﳌصّنف عﲆ كل اﳋصائص اﳌشترطة لهذه الرتبة
اﳉديدة،
– يصدر إسقاط التصنيف ﰲ رتبة أدنى ،بعد اﻹعذار،
عـ ـنـ ـدمـ ـا ﻻ تـ ـتـ ـوافـ ـق خصائص اﳌطـ ـع ـم السي ـاحي م ـع شروط
رتبة تصنيفه السابق.

التصنيف.
اﳌادة  : ١5ﲢدد مواصفات شارة تصنيف اﳌطاعم
السياحية والبيانات اﳌسجلة عليها ،ﲟوجب قرار من الوزير
اﳌكّلف بالسياحة.
اﳌادة  : ١6يعّد إشهارا كاذبا ،كل وضع لشارة تصنيف
من طرف مستغل اﳌطعم :
– ﻻ تتطابق مع الشارة الّرسمّية اﳌذكورة أعﻼه،
– ﻻ تتوافق مع رتبة اﳌطعم،
– بالرغم من الشطب اﳌـحدّد أعﻼه،
– ﰲ غياب التصنيف.
اﳌادة  : ١٧يلزم مستغلو اﳌطاعم السياحية بوضع ﲢت
تصرف الزبائن سجﻼ للشكاوى مرقما وموّقعا من طرف
مصالح اﳌديرية الوﻻئية اﳌكلفة بالسياحة.
اﳌادة  : ١٨يلزم مستغلو اﳌطاعم السياحية باﻻمتثال
ل ـل ـت ـف ـت ـيش اﳌف ـاج ـئ ﻷع ـوان السي ـاح ـة اﳌك ـل ـفﲔ ب ـاﳌراق ـب ـة
وتقدﱘ كل مستند له عﻼقة ﲟوضوع النشاط.
اﳌادة  : ١٩يلزم مستغلو اﳌطاعم اﳌصنفة مسبقا ﰲ
صنف “مطاعم سياحية” باﻻمتثال ﻷحكام هذا اﳌرسوم ﰲ
أجل اثني عشر ) (١2شهرا ،ابتداء من تاريخ نشره ﰲ اﳉريدة
الرسمية.

اﳌادة  : ١١يصدر الشطب من مدّونة اﳌطاعم ﰲ صنف

اﳌادة  : ٢٠تل ـغـى أحـكـ ـام اﳌـرس ـوم رق ـم  ١2–8٥اﳌ ـؤّرخ

– عندما ﻻ تتوافق خصائص اﳌطعم مع متطلبات

الـذي يحـدد اﻷعـمـال الفـنـدقـيـة والـس ـيـاحيـة ويـن ـظـمها ،اﳌعـّدل

“مطعم سياحي” ،ﲟوجب قرار من الواﱄ ،ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
الرتبة اﻷدنى ،وذلك بعد اﻹعذار،

– إذا رفض اﳌستغل اﳋضوع للزيارات اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادتﲔ  ١٣و ١8أدناه ،وذلك بعد اﻹعذار،
– عندما يتوقف اﳌطعم عن اﻻستغﻼل،
– بناء عﲆ طلب صريح من اﳌستغل.

ﰲ  ٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٠٥اﳌوافق  26يناير سنة ١٩8٥
واﳌتّمم.
اﳌادة  : ٢١ينشر هـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٣شعبان عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٩أبريل

سنة .2٠١٩

نور الدين بدوي
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 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

اﳌلحق
معايير تصنيف “اﳌطاعم السياحية” :
الرتبة

نجمة واحدة

اﳌواضيع

نجمتان )(٢

ثﻼث ) (3نجوم

أربع ) (٤نجوم

أ .اﳌعايير اﳋاصة :
 – ١الشروط
العامة :

– مطعم متميز بنوعية – مطعم متميز بنوعية
جـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـدة مـ ـ ـ ـ ـن حـ ـ ـ ـ ـيث

جـ ـيـ ـدة جـ ـدا م ـن ح ـيث

– مطعم متمّيز بنوعية عالية
من حيث الرفاهية وكذا من

ﳑتازة من حيث الرفاهية

ال ـ ـرف ـ ـاهـ ـيـ ـة وكـ ـذا مـ ـن

ال ـ ـرفـ ـاهـ ـيـ ـة وكـ ـذا مـ ـن

خـ ـ ـﻼل وجـ ـ ـبـ ـ ـاتـ ـ ـه وخـ ـ ـدم ـ ـات ـ ـه

وك ـ ـ ـذا م ـ ـ ـن خ ـ ـ ـﻼل وج ـ ـ ـب ـ ـ ـات ـ ـ ـه

خ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼل وج ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـاتـ ـ ـ ـ ـ ـه

خـ ـ ـ ـ ـ ـﻼل وجـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـات ـ ـ ـ ـ ـه

وﲡهيزاته.

وخ ـ ـ ـ ـدم ـ ـ ـ ـات ـ ـ ـ ـه وﲡهـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـزاتـ ـ ـ ـه

وخدماته وﲡهيزاته.

وخدماته وﲡهيزاته.

 – ٢اﳌسالك :

–

–

 – 3صالون

–

–

اﻻستقبال :

– م ـ ـط ـ ـع ـ ـم م ـ ـت ـ ـم ـ ـّيـ ـز بـ ـنـ ـوعـ ـيـ ـة

وطعامه الراقي.

– مسلك الزبائن منفصل عن
مسلك اﳌصلحة.

– مسلك الزبائن منفصل عن
مسلك اﳌصلحة.

– موجود ،مع تأثيث ذو نوعية

– موجود ،مع تأثيث ذو نوعية

جـ ـيـ ـدة ج ـدا  +ج ـه ـاز ت ـل ـف ـاز +

ﳑتـ ـ ـازة  +جـ ـ ـهـ ـ ـاز تـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ـاز +

دع ـ ـائ ـ ـم سي ـ ـاح ـ ـي ـ ـة ﳌنـ ـطـ ـقـ ـة

دع ـ ـائ ـ ـم سي ـ ـاح ـ ـيـ ـة ﳌنـ ـطـ ـقـ ـة

وجود اﳌطعم.

وجود اﳌطعم.

 – ٤قاعة الطعام :

 .١– ٤اﳌساحة

–  ٠,8٠م 2لكل مقعد.

١ -م 2لكل مقعد.

–  ١,2٠م 2لكل مقعد.

– ذات نوعية مقبولة.

– ذات نوعية جيدة.

– ذات نوعية جيدة جدا.

الدنيا :

 .2– ٤التهيئة
والتزيﲔ :

–  ١,٣٠م 2لكل مقعد.

– ذات نوعية ﳑتازة.
– ن ـقـاط مض ـي ـئة ت ـت ـﻼءم م ـ ـع
ت ـه ـيـ ـئة ال ـق ـ ـاع ـ ـ ـة وتـ ـ ـراع ـ ـ ـ ـ ـي
خصوصية الزبائن.

 .٣ – ٤الطاوﻻت :

– ت ـت ـوف ـر عﲆ م ـفـارش – تتوفر عﲆ مفارش

– تتوفر عﲆ مفارش اﳌائدة

اﳌائ ـ ـ ـدة أو اﳌف ـ ـ ـارش

اﳌائدة أو اﳌفارش

 -تتوفر عﲆ مفارش اﳌائدة

و ا ﳌ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ر ش ا ل ص غ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر ة

و ا ﳌ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ر ش ا ل ص غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ة

الصغ ـيـرة واﳌنـاديـل،

الصغيرة واﳌناديل،

واﳌن ـ ـاديـ ـل ،مصنـ ـوعـ ـة مـ ـن

واﳌنـ ـاديـ ـل ،مصنـ ـوعـ ـة مـ ـن

مصنوعة من القماش.

مصنوعة من القماش.

القماش ذي اﳉودة اﳉيدة

القماش ذي نوعية ﳑتازة.

– ا ﻷ و ا ن ـــــ ي و ا ﻷ و ا ن ـــــ ي – ا ﻷ و ا ن ي و ا ﻷ و ا ن ي

جدا.

 -اﻷواني واﻷواني الزجاجية

ا ل ـ ـز ج ـ ـا ج ـ ـي ـة و أ د و ا ت

ال ـ ـزج ـ ـاج ـ ـيـ ـة وأدوات

– اﻷواني واﻷواني الزجاجية

و أ د و ا ت ا ﳌ ا ئ ـ ـ ـ ـ ـ د ة و ا ﻷ ث ـ ـ ـ ـ ـا ث

ا ﳌ ا ئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ة و ا ﻷ ث ـ ـ ـ ـ ـ ـا ث

اﳌائدة واﻷثاث ذات

و أ د و ا ت ا ﳌ ا ئ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ة و ا ﻷ ث ـ ـ ـ ـ ـا ث

ذات ن ـوعـ ـي ـة ﳑـتـ ـازة وف ـي

ذات نوعية مقبولة

نـ ـوعـ ـيـ ـة جـ ـي ـدة وﰲ

ذات نوعية جيدة جدا وﰲ

حالة ﳑتازة من الصيانة.

وﰲ حالة جيدة من

حـ ـ ـ ـالـ ـ ـ ـة جـ ـ ـ ـي ـ ـ ـدة م ـ ـ ـن

حـ ـ ـ ـ ـالـ ـ ـ ـ ـة جـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـدة ج ـ ـ ـ ـدا م ـ ـ ـ ـن

الصيانة.

الصيانة.

الصيانة.
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 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3١
اﳉريدة الرسم ّ

23

اﳌلحق )تـابـع(
الرتبة

ثﻼث ) (3نجوم

أربع ) (٤نجوم

 .٤-٤التكفل ﲟعاطف – ح ـ ـ ـامـ ـ ـﻼت اﳌعـ ـ ـاطـ ـ ـف – ح ـ ـام ـ ـﻼت اﳌع ـ ـاطـ ـف

– غرفة اﳌﻼبس تتناسب مع

– غـ ـرفـ ـة اﳌﻼبس تـ ـتـنـاسب مـع

ي ـت ـن ـاسب ع ـدده ـا م ـع

يتناسب عددها مع

قـ ـدرة اﻻستـ ـقـ ـبـ ـال ،ومـ ـهـ ـيأة ﰲ

قـ ـدرة اﻻستـ ـقـ ـبـ ـال ،ومـ ـهـ ـيأة ﰲ

قدرة اﻻستقبال.

قدرة اﻻستقبال.

م ـ ـك ـ ـان يسه ـ ـل عﲆ الـ ـزبـ ـائـ ـن

مكان يسهل عﲆ الزبائن الولوج

الولوج إليه.

إليه.

اﳌواضيع

الزبائن :

 .٥-٤خدمة
اﻹطعام :

نجمة واحدة

نجمتان )(٢

– اقتـ ـراح وجبة واحـ ـدة – اقتـ ـراح وجـ ـ ـب ـة بـ ـ ـ

– اقتراح وجبة بـ  ٤اختيارات

 +ﻻ ئ ح ـــ ة ا ل ط ع ــــ ا م

 ٣اختيارات  +ﻻئحة

– اقتراح وجبة بـ  ٤اختيارات

عﲆ اﻷق ـ ـل  +ﻻئـ ـحـ ـة الـ ـطـ ـعـ ـام

بـ  ٣اختيارات ،عﲆ اﻷقل.

الطعام بـ  ٣اختيارات،

عﲆ اﻷقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  +ﻻئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

بـاختيار متنوع.

مشروبـ ـات  +ﻻئـ ـحـ ـة ك ـب ـرى

عﲆ اﻷقل.

 .6-٤عمال قاعة
الطعام :

– رئيس نادل واحد أو – رئـ ـيس نـ ـادل واحـ ـد أو
مـ ـديـ ـر ق ـاع ـة ،م ـك ـّون
مدير قاعة ،مكّون ﰲ
ﰲ اﳌيدان ويمتلك
اﳌيدان ويمتلك سنة
سنتﲔ ) (2من اﳋبرة
) (١مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن اﳋبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
اﳌهنية ،عﲆ اﻷقل.

اﳌهنية ،عﲆ اﻷقل.

– رئيس مجموعة واحد – رئ ـيـ ـس م ـج ـمـ ـوع ـ ـة
واحد لكل  ١2٠زبون.
لكل  ١2٠زبون.

للطبخ مع أطباق تقليدية.

– رئيس نادل واحد أو مدير قاعة،

– رئيس نادل واحد أو مدير

مكّون ﰲ اﳌيدان ويمتلك ثﻼث

ق ـ ـ ـاع ـ ـ ـة ،م ـ ـ ـك ـ ـ ـّون ﰲ اﳌيـ ـ ـدان

) (٣سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات م ـ ـ ـن اﳋب ـ ـ ـرة

 .٥عمال
اﳌطبخ :

مـ ـ ـن اﳋب ـ ـرة اﳌه ـ ـن ـ ـي ـ ـة ،عﲆ

اﳌهنية ،عﲆ اﻷقل.

اﻷقل.

– رئ ـيس م ـج ـم ـوعـة واحـد لـكـل

– رئيس مجموعة واحد لكل 6٠

 ١٠٠زبون.

زبون.

– خادم واحد لكل  2٤زبون.

– خادم واحد لكل  2٠زبون.

– خ ـ ـ ـ ـ ـادم واح ـ ـ ـ ـ ـد ل ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـل – خ ـ ـادم واحـ ـد لـ ـكـ ـل 28
زبون .
 ٣2زبون .
– رئ ـيس م ـط ـبـخ واحـد – ،رئيس مطبخ واحد،
م ـكـ ـّون ف ـي اﳌ ـي ـدان
م ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـّون ﰲ اﳌي ـ ـ ـ ـدان
ويمتلك سنتﲔ )(2
ويمتلك سنة ) (١من
من اﳋبرة اﳌهنية
اﳋبرة اﳌهنية ،عﲆ

ويمتلك خمس ) (٥سنوات

– رئيس مطبخ واحد ،مكّون ﰲ

– رئيس مطبخ واحد ،مكّون ﰲ

اﳌيـ ـ ـ ـدان ويـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـلك ثـ ـ ـﻼث )(٣

اﳌيـ ـ ـ ـ ـدان وي ـم ـتـ ـ ـلـ ـك خ ـ ـ ـ ـم ـ ـس

سنوات من اﳋبرة اﳌهنية،

) (٥سن ـوات م ـن اﳋـب ـرة

عﲆ اﻷقل.

اﳌهنية ،عﲆ اﻷقل.

عﲆ اﻷقل.

اﻷقل.

 .6موقف السيارات :
––

––

– وج ـ ـ ـود أم ـ ـ ـاك ـ ـ ـن ل ـ ـوق ـ ـ ـوف
––

ب  .اﳌعايي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اﳌشتركة :
 .١اﳌساحات
اﳋارجية /
اﳌسالك:

– اﳋارج والواجهة مضاءتان.
– اﻷماكن اﳋارجية نظيفة )ﲟا ﰲ ذلك الشرفة ،إن وجدت(.
– إمكانية ولوج اﻷشخاص ذوي الكراسي اﳌتحركة إﱃ اﳌطعم بكل استقﻼلية.
– موقع واب محّين يعرض خدمات اﳌطعم .

 .٢اﻹعﻼم /
اﻻتصال :

– الرد الفعال عﲆ طلبات اﳊجز )الهاتف ،الرسائل اﻹلكترونية ،الفاكس ،البريد .(...
– لوحة خارجية مضيئة ظاهرة عﲆ واجهة اﳌطعم.
– شارة رسمية للتصنيف توضع عند مدخل اﳌطعم.
– صيانة وتنظيف جميع ﻻفتات اﻹشارة اﳋارجية.

سي ـارات ال ـزبـ ـائ ـ ـن.
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اﳌلحق )تـابـع(
الرتبة
اﳌواضيع

نجمة واحدة

نجمتان )(٢

ثﻼث ) (3نجوم

أربع ) (٤نجوم

 .3قاعة الطعام :
– قاعة ذات خط تزيﲔ ﳑّيز.
 .١-٣التهيئة
والتزيﲔ :

– التهيئة واستخدام ﲡهيزات ﳉعل قاعة الطعام تكتسي طابع الترحيب وتكون ودية ومريحة.
– التهوية واﻹضاءة اﳌﻼئمة.
– التأثيث والطاوﻻت والكراسي واﻷثاث اﳋاص يتوافق مع اﻹطار العام لقاعة الطعام.
– تزيﲔ متناسق )لوحات وصور وأزهار ومنتوجات الصناعة التقليدية(.
– طاوﻻت منفصلة عن بعضها البعض ﲟسافة متر واحد ) ،(١عﲆ اﻷقل.
– تغيير شراشف الطاولة عند قدوم كل زبون.

 .2-٣الطاوﻻت :

– كراسي عالية لﻸطفال.
– وضع طاوﻻت مرتبة بذوق ومع العناصر اﻵتية  :مفرش اﳌائدة ومفارش صغيرة ومناديل وأدوات اﻷكل منظمة
حسب قواعد اﳋدمة واﻷطباق و الزجاجيات.
– معدات اﳋدمة )اﻷطباق والصحون وأدوات اﻷكل والزجاجيات ومفارش اﳌائدة وأغطية الطاولة واﻷكواب(
نظيفة وﰲ حالة جيدة )غير مفرومة وبدون تآكل واضح(.
– طاوﻻت مزينة بالورود أو ﲟواد تزيينية نظيفة.
– عرض أنيق لﻸطباق )التزيﲔ واللون( ،بدون خدش عﲆ حواف اﻷطباق.
– عرض أنيق للصحون )التزيﲔ واللون( ،بدون خدش وآثار الصلصة عﲆ اﳊواف.

 .٣-٣استقبال
الزبائن :

– عند مدخل اﳌطعم.
– بابتسامة ولطف.
– اﳌرافقة حتى الطاولة ،مع توزيع ﻻئحة اﻷطعمة واﳌشروبات ﰲ غضون  ٣دقائق.
– التسيير الفعال للزبائن ،ﰲ حالة اﻹقبال الكبير.

– ضمان اﳋدمة بالصحون ﰲ أقصر وقت ﳑكن.
– توّفر مسخن الصحون.
 .٤-٣خدمة

– ﻻئحة اﻷطباق واﳌأكوﻻت واﳌشروبات مرتبة وجذابة وظاهرة ونظيفة ،مع وصف موجز لﻸطباق اﳌعروضة.

اﻹطعام :

– ﻻئحة اﻷطباق واﳌأكوﻻت متنوعة مع اﳌقبﻼت الباردة والساخنة واﻷطباق الرئيسية واﻷجبان اﳌتنوعة والفواكه اﳌوسمية
واﳊلويات.
– اقتراح الطبق الرئيسي اليومي.
– الوجبات اﳌقترحة تأخذ بعﲔ اﻻعتبار قواعد النظام الغذائي اﳌتوازن.
– رئيس اﳌطبخ يطلب بانتظام من الزبائن إن كانوا راضﲔ ويتكفل ﲟﻼحظاتهم.
– يقوم رئيس النوادل والنوادل ﲟراقبة الزبائن وﲢديد اﳌشاكل ومساءلتهم إذا كان كل شيء عﲆ ما يرام وﲤرير
اﳌعلومة إﱃ اﳌطبخ.
– اﳋدمة بصفة محترفة ،مع استباق طلبات الزبائن والفعالية )وضع ورفع اﻷطباق(.
– إمكانية استعمال اﻹنترنت ).(Wifi
– خلفية موسيقية متنوعة وذات جودة ومتجددة بانتظام.
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اﳌلحق )تـابـع(
الرتبة
اﳌواضيع

نجمة واحدة

نجمتان )(٢

ثﻼث ) (3نجوم

أربع ) (٤نجوم

– لباس موحد ونظيف.
 .٥-٣مستخدمو
القاعة :

– وضع شارة ﲢمل اﻻسم .
– احترام قواعد النظافة اﳉسدية واﳌظهر البدني واللباس )اﳊﻼقة والتجميل وتسريحة الشعر واﻷظافر واﻷحذية اﳌلمعة
وربطة العنق(.
– اﻷعوان اﳌكلفون بأخذ الطلبية بإمكانهم شرح تشكيلة اﻷطباق.
– يسهر النوادل عﲆ ضمان التزويد السريع للزبائن أثناء الوجبة فيما يخص اﳋبز اﳌوضوع ﰲ السلة وملء اﻷكواب
واﳌلح والفلفل.

 .6-٣تكييف الهواء :
 .7-٣اﻹضاءة :

– التكييف  /التهوية.
– القاعة مضاءة بشكل جيد.
– مرفقان صحيان منفصﻼن للرجال والنساء ،بسعة استقبال  ٥٠شخصا ،كحد أقصى ،لكل شريحة.

 .8-٣اﳌرافق
الصحية اﳌخصصة
للزبائن :

– كل مرفق صحي ﰲ حالة مثالية من النظافة والصيانة ،ويحتوي عﲆ :مغسل مع وجود ماء جار بارد وساخن،
ما بالورق أو بقماش ذي اﻻستخدام الواحد أو منفاخ
مرآة ،موزعات الصابون السائل ،ونظام ﲡفيف اليد )إ ّ

كهربائي(  +مرحاض.

– تهوية فعالة )ميكانيكية أو طبيعية( وإضاءة كافية.
– اﳌرافق الصحية متاحة لﻸشخاص ذوي الكراسي اﳌتحركة .
 .٤اﳌطبخ
– تنظيم يسمح بالتنظيف السهل.
 .١-٤محل

– أرضية مزودة ببﻼط مضاد لﻼنزﻻق.

اﳌطبخ :

– جدران مبلطة بارتفاع  2م ،وبلون فاﰌ.
– وجود نظام إخﻼء فعال ﳌياه الصرف ومياه الغسيل.
– التهوية وتوزيع الهواء فعال.
– وجود شفاط اﳌطبخ ،مع نظام التهوية منظف بانتظام.
– تزويد جميع النوافذ أو الفتحات بحاجز للبعوض.
– كتلة طهي مع  ٤مواقد ،عﲆ اﻷقل.
– طاولة تسخﲔ.

 .2-٤معدات
وﲡهيزات
اﳌطبخ :

– أواني وأدوات اﳌطبخ بكمية كافية.
– طاوﻻت العمل من الفوﻻذ اﳌقاوم للصدأ.
– حاجز للخدمة.
– أفران ومقاﱄ كهربائية.
– منطقة لتحضير اللحوم ،مع اﳌعدات الﻼزمة.
– منطقة لتحضير اﳋضروات ،مع اﳌعدات الﻼزمة.
– غرف التبريد والثﻼجات واﳌجمدات ،بكمية كافية ،مزودة بقياسات اﳊرارة ومؤشرات اﳊرارة .مع منع
استعمال رفوف وأقفاص خشبية.
– مغسل اﻷواني أو غسالة الصحون واﻷواني الزجاجية وأدوات اﻷكل.
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اﳌلحق )تـابـع(
الرتبة
اﳌواضيع

نجمة واحدة

نجمتان )(٢

 .2-٤معدات

– مغسل لطاقم أواني اﳌطبخ.

وﲡهيزات

– وعاء لغسل الفواكه واﳋضروات.

اﳌطبخ :
)تابع(

ثﻼث ) (3نجوم

أربع ) (٤نجوم

– أوعية قمامة ،مزودة بنظام ﲢكم بالقدم ،يمكن غسله بسهولة ومجهز بأكياس القمامة ذات اﻻستخدام الواحد.
– مغسل لﻸيدي بنظام ﲢكم غير يدوي ،مع توفير الصابون السائل وفرشاة اﻷظافر ومجفف اﻷيدي ومنشفة أيادي
ذات اﻻستخدام الواحد ،عند مدخل اﳌطبخ وﰲ اﻷماكن اﳊساسة.
– أماكن تخزين تتكون من غرفتﲔ منفصلتﲔ ،جيدة التهوية ومخصصة عﲆ التواﱄ للمواد الغذائية ومواد التنظيف.

 .٣-٤مستخدمو
اﳌطبخ :

ف )طهاة وطباخون وعمال اﳌطبخ وصانعو حلويات ومكلفون بغسل اﻷواني(.
– طاقم عمال اﳌطبخ بعدد كا 
– خزانات اﳌﻼبس واﳌرافق الصحية اﳋاصة باﳌستخدمﲔ منفصلة عن تلك اﳌخصصة للزبائن.
– اﻻلتزام بارتداء مﻼبس اﳌطبخ والقبعة والقفازات.
– التطبيق الصارم ﳌبدأ “السير إﱃ اﻷمام” للمواد الغذائية.
– فصل أماكن النفايات والبقايا عن اﻷماكن اﻷخرى.
– الفصل بﲔ اﻷطباق الساخنة والباردة خﻼل ﲢضيرها.
– اﻻحتفاظ بالطبق الشاهد.

 .5النظافة

– التهوية الطبيعية أو اﳌيكانيكية الكافية.

واﻷمن :

– اﻹضاءة الطبيعية أو اﻻصطناعية الكافية.
– الفصل بﲔ اﻷماكن اﳊساسة وتكييفها هوائيا ،ﲟا ﰲ ذلك مكان وضع القمامة تكون جدرانها مبلطة ويمكن
غسلها بسهولة.
– احترام اﳌمارسات الصحيحة للتموين والتخزين والتحضير وتوزيع اﳌواد الغذائية و“سلسلة التبريد”.
– احترام “التوصيل الساخن” لﻸطباق اﳌـحضرة ،باستخدام اﳌعدات التي تسمح باﳊفاظ عﲆ درجة حرارة إﱃ أكثر
من  6٣درجة مائوية.
– احترام “التوصيل البارد” بالشكل الذي يحفظ درجة اﳊرارة أقل من  ١٠درجات مائوية.
– وضع نظام اﳌراقبة الذاتية وضمان اﳉودة.
– القيام بالزيارات الطبية وﲢاليل البراز للمستخدمﲔ ،مع ﲡديدها دوريا.
– علبة صيدلة.
– خزان للمياه.
– نظام فعال للقضاء عﲆ البعوض والصراصير واﳊشرات.
– نظام فعال للقضاء عﲆ اﳉرذان.
– منع دخول اﳊيوانات وعﲆ اﳋصوص القطط.
– اﻹضاءة اﻷمنية ﰲ جميع اﳌـحﻼت.
– تعليمات السﻼمة من اﳊرائق ،واضحة وظاهرة.
ف.
– وسائل مكافحة اﳊرائق بعدد كا 
– مولد كهربائي للطوارئ.
– الفرز اﻻنتقائي للنفايات.
– التخلص من النفايات وفقًا للقواعد البيئية.

 .6البيئة :

– صيانة أوعية اﳌواد الدسمة.
– عزل اﳌواد اﳌلوثة ﰲ حاويات مﻼئمة.
– صيانة اﳌساحات اﳋضراء.
– تدابير ﻻقتصاد اﳌياه.
– تدابير ﻻقتصاد الطاقة واﻻستخدام الفعال للطاقة الشمسية خاصة ﰲ اﳌناطق الصحراوية.

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
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يرسم ما يأتي :
اﳌـادة اﻷولـى  :تطبـيـق ـا ﻷحـك ـام اﳌـادتـﲔ  88و ٩٠م ـن

الـرقـ ـابـ ـة اﳌمـارس ـة من ال ـوزي ـر اﳌك ـلـف بالضمان
اﻻجتماعي عﲆ التعاضديات اﻻجتماعية وكذا مهام

القانون رقم  ٠2–١٥اﳌؤّرخ ﰲ  ١٣ربيع اﻷول عام  ١٤٣6اﳌوافق

 ٤يناير سنة  2٠١٥واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ

اﳌتصرف اﻹداري اﳌؤقت للتعاضدية اﻻجتماعية.

ﲢديـ ـد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تـ ـطـ ـبـ ـي ـق ال ـرق ـاب ـة اﳌم ـارسة م ـن ال ـوزي ـر

––––––

اﳌكلف بالضمان اﻻجتماعي عﲆ التعاضديات اﻻجتماعية

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

وكذا مهام اﳌتصرف اﻹداري اﳌؤقت للتعاضدية اﻻجتماعية.
الفصل اﻷول

– بناء عﲆ تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان

أحكام عامة

اﻻجتماعي،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤ –٩٩و١٤٣
)الفقرة  (2منه،
رخ ﰲ  ١6رجب
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠١–١٠اﳌؤ ّ
عـ ـام  ١٤٣١اﳌوافـ ـق  2٩يـونـيـو سنة  2٠١٠واﳌتـعـلـق ﲟهن
اﳋبير اﳌـحاسب ومحافظ اﳊسابات واﳌـحاسب اﳌعتمد،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2–١٥اﳌؤّرخ ﰲ  ١٣ربيع اﻷول

عام  ١٤٣6اﳌوافق  ٤يناير سنة  2٠١٥واﳌتعلق بالتعاضديات
اﻻجتماعية  ،ﻻ سيما اﳌادتان  88و ٩٠منه،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٩7–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

 ٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳌادة  : ٢ﲤـ ـارس رق ـاب ـة ال ـوزيـ ـر اﳌكلـ ـف بـال ـض ـم ـان
اﻻج ـت ـم ـاعي عﲆ ال ـت ـع ـاضدي ـات اﻻج ـت ـمـاعـيـة لصالـح اﻷعضاء
اﳌنخرطﲔ وذوي حقوقهم طبقا للتشريع اﳌعمول به وﻷحكام
هذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : 3ﲤارس الرقابة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة 2
أعﻼه ،من خﻼل اﳌصالح اﳌختصة التابعة للوزير اﳌكلف
بالضمان اﻻجتماعي وﳉنة قطاعية للمراقبة اﳌـحاسبية
واﳌالية تتشّكل من خمسة ) (٥أعضاء معينﲔ لكفاءاتهم ﰲ
مجال اﳌـحاسبة واﳌالية ،اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ١٥
أدناه ،التي تدعى ﰲ صلب النص”اللجنة القطاعية”.
اﳌادة  : ٤تشمل ا ل ر ق ا ب ة م ط ا ب ق ة ت أ س ي س و ت ن ظ ي م
وسير التعاضديات اﻻجتماعية وقوانينها اﻷساسية .كما
تشمل اﳉانب اﳌاﱄ واﳌـحاسبي للتعاضديات اﻻجتماعية.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

الفصل الثاني

 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤28–٩7اﳌؤّرخ

ﰲ  ١٠رجب عام  ١٤١8اﳌوافق  ١١نوفمبر سنة  ١٩٩7الذي

رقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات
اﻻجتماعية وقوانينها اﻷساسية
اﳌادة  : 5ﲤارس رقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير

يحدد كيفيات رقابة الوزير اﳌكلف بالضمان اﻻجتماعي

ال ـتـعـاضديـات اﻻجـتـمـاعـيـة وقـوانـيـنـهـا اﻷساسيـة ،مـن طـرف

ﰲ مجال تطبيق التشريع اﳋاص بالتعاضديات اﻻجتماعية،

اﳌصالح اﳌختصة اﳌعنية.
القسم اﻷول

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١2٤–٠8اﳌؤّرخ ﰲ ٩

ربيع الثاني عام  ١٤2٩اﳌوافق  ١٥أبريل سنة  2٠٠8الذي يحدد

رقابة مطابقة تأسيس

صﻼحيات وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،

التعاضديات اﻻجتماعية

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  227–١8اﳌؤّرخ

ﰲ  ١٤محرم عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٤سبتمبر سنة  2٠١8الذي

اﳌادة  : 6ﲤارس رقابة مطابقة تأسيس التعاضدية
اﻻجـ ـتـ ـمـ ـاعـ ـيـ ـة اﳉديـ ـدة عﲆ أساس ال ـوث ـائ ـق اﳌك ـّون ـة ﳌل ـف

ي ـح ـدد تشك ـي ـل ـة اﳌج ـلس ال ـوط ـني ل ـل ـت ـعـاضديـة اﻻجـتـمـاعـيـة

التسجيل اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ٣٩من القانون رقم ٠2–١٥

وتنظيمه وسيره،

اﳌؤّرخ ﰲ  ١٣ربيع اﻷول عام  ١٤٣6اﳌوافق  ٤يناير سنة 2٠١٥

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٣٩–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

 2٣شعبان عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٩أبريل سنة  2٠١٩واﳌتعلق

واﳌذكور أعﻼه.

ويهدف هذا اﳌلف خصوصا ،إﱃ ما يأتي:

ب ـ ـ ـك ـ ـ ـي ـ ـ ـفـيـ ـ ـات ﲢ ـدي ـد نس ـب تـخـصيص مـوارد الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـاضديـ ـ ـة

– التحقق من العدد اﳌطلوب من اﻷعضاء اﳌؤسسﲔ

اﻻج ـت ـم ـاع ـي ـة ال ـن ـاج ـم ـة عـن اشتـراكـات الـنـظـام الـعـام بـعـنـوان

لتعاضدية اجتماعية جديدة واﳌعلومات اﳌتعلقة بهم وكذا

اﻷداءات وبرنامج اﻻستثمار وصندوق اﻻحتياط،

الشروط اﳌطلوبة لتأسيس التعاضدية اﻻجتماعية،
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– القيام بإجراءات اﻹشهار واﻹعﻼم عﲆ عاتق التعاضدية

– محضر اﳉمعية العامة اﳌتضمن كيفيات انتخاب

اﻻج ـ ـت ـ ـم ـ ـاع ـ ـي ـ ـة اﳌنشأة ح ـ ـدي ـ ـثـ ـا مـ ـن خـ ـﻼل الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـق مـ ـن نشر

م ـج ـلس اﻹدارة وﳉن ـة ال ـرق ـاب ـة ت ـل ـح ـق ب ـه ال ـقـائـمـة اﻻسمـيـة

مستخرجات الﻼفتات اﻹشهارية ﰲ يوميتﲔ إعﻼميتﲔ )،(2

لﻸعضاء اﳌنخرطﲔ اﳌندوبﲔ اﳊاضرين ﲢمل توقيعهم،

عﲆ اﻷقل ،ذواتي توزيع وطني وترسل نسخة منها إﱃ
اﳌصالح اﳌختصة اﳌعنية.
اﳌادة  : ٧يجب عﲆ التعاضدية اﻻجتماعية أن ترسل
إﱃ اﳌصالح اﳌختصة اﳌعنية كل الوثائق اﳌطلوبة لرقابة
اﳉمـ ـعـ ـيـ ـة الـ ـعـ ـامـ ـة اﻻنـ ـتـ ـخـ ـابـ ـيـ ـة الـ ـتي ي ـجب أن ت ـع ـق ـد خ ـﻼل
ال ـث ـم ـانـيـة عشر ) (١8شه ـ ـرا ال ـ ـتي تﲇ تأسيس الـ ـتـ ـعـ ـاضديـ ـة
اﻻجتماعية ،طبقا للتشريع اﳌعمول به.
القسم الثاني
رقابة مطابقة التنظيم والسير
اﳌادة  : ٨تشمل رقابة مطابقة التنظيم والسير وجود

– الوثائق التي تثبت اﳌؤهﻼت والكفاءات اﳌطلوبة
ﻷعضاء ﳉنة الرقابة اﳌنتخبﲔ،
– محضر انتخاب رئيس مجلس اﻹدارة،
– م ـحضر م ـع ـاي ـن ـة اج ـت ـمـاعـات اﳉمـعـيـة الـعـامـة يـعـّده
اﳌـحضر القضائي،
– جدول توزيع عدد اﻷعضاء اﳌنخرطﲔ اﳌندوبﲔ
حسب اﳌؤسسة واﻹدارة والهيئة طبقا للقانون اﻷساسي الذي
ت ـع ـدّه ال ـت ـع ـاضديـة اﻻجـتـمـاعـيـة ويـو ّقـعـه رئـيس مـجـلس إدارتـهـ ا
اﳌنتهية عهدته،

اﳊد اﻷدنى لﻸعضاء اﳌنخرطﲔ ﰲ التعاضدية اﻻجتماعية،

– محاضر انتخابات اﻷعضاء اﳌنخرطﲔ اﳌندوبﲔ

وع ـ ـن ـ ـد اﻻق ـ ـتضاء ،ال ـ ـع ـ ـدد اﻷدن ـ ـى ل ـ ـل ـ ـمشت ـ ـركﲔ ﰲ الـ ـتـ ـقـ ـاعـ ـد

ﰲ اﳉمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ـة ال ـ ـع ـ ـام ـ ـة م ـ ـو ّق ـ ـع ـ ـة م ـ ـن أعضاء م ـ ـج ـ ـلس اﻹدارة

التكميﲇ بالنسبة لعدد اﳌستفيدين من معاشات التقاعد

اﳌفوضﲔ من قبل هذا اﳌجلس ،تعد ﰲ نسختﲔ ) ،(2وتشمل :

التكميﲇ كما هو منصوص عليه ﰲ التشريع اﳌعمول به،
عﲆ أساس الوثائق اﳌتعلقة بهؤﻻء اﳌنخرطﲔ اﳌؤشر
عليها من قبل الهيئات اﳌستخدمة و/أو الهيئات اﳌدينة
للمعاشات أو ريوع الضمان اﻻجتماعي واﳌنظمات اﳌمثلة
لﻸعضاء اﳌنخرطﲔ.
ﰲ حـ ـالـ ـة عـ ـدم بـ ـلـ ـوغ عـ ـدد اﳌن ـخ ـرطﲔ ﰲ ال ـت ـع ـاضدي ـة
اﻻجتماعية اﳊد اﻷدنى القانوني أو انخفاض هذا العدد ﲢت
اﳊد اﻷدنى ،يمكن الوزير اﳌكلف بالضمان اﻻجتماعي أن
يمنح التعاضدية اﻻجتماعية اﳌعنية أجل سنة واحدة )(١
قابلة للتجديد مرة واحدة ،من أجل بلوغ أو تسوية مستوى
عدد اﳌنخرطﲔ اﳌطلوب.
وإذا تعذر ذلك ،وجب عﲆ التعاضدية اﻻجتماعية أن
ت ـق ـت ـرح مشروع إن ـدم ـاج م ـع ت ـع ـاضدي ـة اج ـتـمـاعـيـة أخـرى أو
برنامج تصفية يحافظ عﲆ التزاماتها اﲡاه الغير ،وﻻ سيما
أعضائها اﳌنخرطﲔ ،ﰲ إطار اﳊل اﻹرادي طبقا للتشريع
اﳌعمول به.
اﳌادة  : ٩يتعّين عﲆ رئيس مجلس إدارة التعاضدية

اﻻجتماعية أن يرسل إﱃ اﳌصالح اﳌختصة اﳌعنية ،قبل

انقضاء عهدة هيئات التعاضدية اﻻجتماعية ،برنامج ﲡديد
اﻷعضاء اﳌنخرطﲔ اﳌندوبﲔ ﰲ اﳉمعية العامة مع قائمة
أعضاء م ـ ـج ـ ـلس اﻹدارة اﳌف ـ ـوضﲔ ق ـ ـان ـ ـون ـ ـا ل ـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم هـ ـذه
اﻻنتخابات.
اﳌادة  : ١٠يتعّين عﲆ رئيس مجلس إدارة التعاضدية

اﻻج ـ ـت ـ ـم ـ ـاع ـ ـي ـ ـة أن ي ـ ـرسل إﱃ اﳌصالـ ـح اﳌخـ ـتصة اﳌعـ ـنـ ـيـ ـة

الوثائق اﳌتعلقة باﳉمعية العامة اﻻنتخابية  ،وﻻ سيما منها :

– ال ـق ـائ ـم ـة اﻻسم ـي ـة لﻸعضاء اﳌنـخـرطﲔ اﳊاضريـن
وتوقيعهم،
– ال ـق ـائ ـم ـة اﻻسم ـي ـة لﻸعضاء اﳌنـخـرطﲔ اﳌرشحﲔ
كمندوبﲔ ﰲ اﳉمعية العامة وتوقيعهم،
– عدد اﳌصوتﲔ،
– نـ ـتـ ـائج اﻻن ـت ـخ ـاب م ـع ع ـدد اﻷصوات ب ـال ـنسب ـة ل ـك ـل
مرشح،
– اﳌرشحﲔ الذين ﰎ انتخابهم كأعضاء منخرطﲔ
مندوبﲔ طبقا للقانون اﻷساسي للتعاضدية اﻻجتماعية.
يجب أن تؤشر كل صفحة من اﳌـحضر اﳌذكور أعﻼه،
من قبل عضو مجلس اﻹدارة اﳌفوض قانونا لهذا الغرض.
يجب أن تعّد محاضر انتخابات اﻷعضاء اﳌنخرطﲔ
اﳌندوبﲔ ﰲ نسختﲔ ) (2أصليتﲔ .نسخة منهما يجب أن
يرسلها رئيس التعاضدية اﻻجتماعية إﱃ اﳌصالح اﳌختصة
اﳌعنية قصد رقابة اﳌطابقة قبل انعقاد اﳉمعية العامة
اﻻنتخابية.
عندما يتبّيـن ،عﲆ أساس اﳌـحاضر اﳌرسلة إﱃ الوزير

اﳌكلف بالضمان اﻻجتماعي ،أن انتخابا أو عدة انتخابات
لﻸعضاء اﳌن ـ ـخ ـ ـرطﲔ اﳌن ـ ـدوبﲔ غ ـ ـيـ ـر مـ ـطـ ـابـ ـقـ ـة ،تـ ـخـ ـطـ ـر
اﳌصالح اﳌختصة اﳌعنية التعاضدية اﻻجتماعية اﳌعنية
لغرض القيام بتنظيم انتخابات جديدة قبل انعقاد اﳉمعية
العامة اﻻنتخابية.
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اﳌادة  : ١١يجـب أن ت ـع ـلـم الـت ـعـ ـاض ـدي ـات اﻻج ـت ـمـاع ـيـة

ﲢدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء اللجنة القطاعية ﲟوجب

اﳌصالح اﳌختصة اﳌعنية بكل التغييرات التي تطرأ عﲆ

قـ ـرار مشتـ ـرك بﲔ الـ ـوزيـ ـر اﳌكـ ـلـ ـف بـ ـالضم ـان اﻻج ـت ـم ـاعي

هيئاتها ،ﻷي سبب كان ،ﰲ أجل ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،ابتداء من

ووزير اﳌالية.

تاريخ انعقاد اﳉمعية العامة أو اجتماع مجلس اﻹدارة الذي
ﲤت خﻼله اﳌصادقة عﲆ التوصية اﳌتعلقة به ،وإرسال
الوثائق الضرورية لها لتقدير مطابقة هذه التغييرات مع
اﻷحكام التشريعية اﳌعمول بها.
اﳌادة  : ١٢زيادة عﲆ الوثائق اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌادة  8٩من القانون رقم  ٠2–١٥اﳌؤّرخ ﰲ  ١٣ربيع اﻷول
عام  ١٤٣6اﳌوافق  ٤يناير سنة  2٠١٥واﳌذكور أعﻼه ،يمكن
اﳌصالح اﳌختصة اﳌعنية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ٥

تـ ـزّود الـ ـلـ ـجـ ـنـ ـة الـ ـق ـط ـاع ـي ـة بأم ـان ـة ي ـك ـون م ـق ـره ـا عﲆ
مستوى اﻹدارة اﳌركزية للوزارة اﳌكلفة بالضمان اﻻجتماعي.
تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخﲇ وتصادق عليه.
اﳌادة  : ١6ﲤ ـارس الرق ـاب ـة اﳌـحـاسب ـية واﳌالي ـة عﲆ
أساس اﳌستندات والوثائق اﳌـحاسبية واﳌالية التي ترسلها
التعاضديات اﻻجتماعية.

أعﻼه ،أن تطلب من التعاضدية اﻻجتماعية كل وثيقة أخرى

وي ـ ـم ـ ـك ـ ـن أن ﲤارس ه ـ ـذه ال ـ ـرق ـ ـاب ـ ـة ،عـ ـنـ ـد الضرورة ،عﲆ

أو م ـع ـل ـوم ـة ت ـراه ـا ضروري ـة ﳌم ـارسة ال ـرق ـابـة اﳌنصوص

مستوى التعاضدية اﻻجتماعية من قبل عضوين ) (2عﲆ اﻷقل،

عليها ﰲ التشريع اﳌعمول به.

من اللجنة القطاعية.

القسم الثالث
رقابة مطابقة القانون اﻷساسي
اﳌادة  : ١3ﲤ ـ ـارس رق ـاب ـة م ـطـاب ـق ـة ال ـق ـانون اﻷساسي
لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـاضديـ ـة اﻻجـ ـتـ ـمـ ـاعـ ـيـ ـة عﲆ أحـ ـكـ ـامـ ـه ،ك ـم ـا ﲤارس عﲆ
التعديﻼت التي تطرأ عليه وكذا التغييرات التي ﲢدث ﰲ
هيئاتها وهيكل تسييرها.
وبهذه الصفة ،يتعّي ـن عﲆ التعاضدية اﻻجتماعية أن
ترسل إﱃ اﳌصالح اﳌختصة اﳌعنية كل مشاريع القانون
اﻷساسي اﳉديد أو تعديﻼت وتغييرات القانون اﻷساسي،
قـ ـبـ ـل اﳌصادقـ ـة عـ ـلـ ـيـ ـه مـ ـن قـ ـب ـل اﳉم ـع ـي ـة ال ـع ـام ـة ،ل ـدراسة
اﳌطابقة اﳌسبقة.
اﳌادة  : ١٤يتعّين عﲆ التعاضدية اﻻجتماعية أن ترسل

إﱃ اﳌصالح اﳌختصة اﳌعنية القانون اﻷساسي أو التعديﻼت

التي تطرأ عليه ،اﳌصادق عليها من قبل اﳉمعية العامة ﰲ
أجل ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما.

تكلف اللجنة القطاعية ،ﰲ إطار مهامها ،عﲆ اﳋصوص
ﲟا يأتي :
– م ـر ا ق ـب ـة ا ل س ي ـر و ا ل ـت س ي ـي ـر ا ﳌ ا ﱄ و ا ﳌ ـح ا س ب ي
ل ل ت ع ا ض د ي ة اﻻجتماعية،
– م ـراق ـب ـة ك ـل ع ـم ـل أو ع ـم ـل ـي ـات ت ـوج ـد ﰲ م ـح ـاسبـة
التعاضدية اﻻجتماعية،
– طلب كل سند أو معلومة أو وثيقة ثبوتية ضرورية
للتدقيق ،ﲟا فيها التقارير اﳌعّدة من قبل كل هيئة رقابة
وخبرة داخلية و/أو خارجية،
يتعّين عﲆ التعاضدية اﻻجتماعية إرسال كل وثيقة أو
معلومة تراها ضرورية للرقابة.
يمكن الوزير اﳌكلف بالضمان اﻻجتماعي أن يستعﲔ
بأي خبير.

ت الوزير اﳌكلف بالضمان اﻻجتماعي ﰲ مطابقة
يب ﳳ
القانون اﻷساسي للتعاضديات اﻻجتماعية أو تعديﻼته بعد
الدراسة من قبل اﳌصالح اﳌختصة اﳌعنية ﰲ أجل شهرين
) ،(2اب ـ ـت ـ ـداء مـ ـن تـ ـاريـ ـخ نشره ﰲ يـ ـومـ ـيـ ـتﲔ ) (2إعـﻼمـيـتﲔ
وطنيتﲔ ذواتي توزيع وطني ،من بينهما يومية باللغة
الوطنية ،عﲆ اﻷقل.

اﳌادة  : ١٧يمكن اللجنة القطاعية أن تقترح كذلك عﲆ
التعاضدية اﻻجتماعية ،ﰲ حالة وجودها ﰲ صعوبة مالية،
إعداد برنامج تعديل توازناتها اﳌالية وتنفيذه.
اﳌادة  : ١٨يجب أن تتوج مهمة الرقابة التي تتم ﰲ
عﲔ اﳌك ـ ـان عﲆ مستـ ـوى الـ ـتـ ـعـ ـاضديـ ـة ،اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا

الفصل الثالث

ﲟوجب أحكام اﳌادة  ١6أعﻼه ،ﲟحضر موّقع من قبل أعضاء

الرقابة اﳌـحاسبية واﳌالية

ال ـل ـج ـن ـة ال ـق ـط ـاع ـي ـة اﳌذكـورة ﰲ اﳌادة  ٣أع ـﻼه ،اﳌفـوضﲔ

للتعاضديات اﻻجتماعية
اﳌادة  : ١5تؤسس ﳉنة قطاعية تكلف برقابة مطابقة
الوضعية اﳌـحاسبية واﳌالية للتعاضديات اﻻجتماعية ،طبقا
للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

قانونا.
يمكن رئيس التعاضدية اﻻجتماعية محل الرقابة ،أو
ﳑثله اﳌفوض قانونا ،أن يبدي أية مﻼحظة أو أي ﲢفظ
يراه ضروريا ،ويوّقع عﲆ اﳌـحضر.
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تعرض اللجنة القطاعية اﳌـحضر اﳌذكور أعﻼه ،مرفقا

وزيادة عﲆ ذلك ،يتحمل اﳌتصرف اﻹداري اﳌؤقت،

بالتوصيات واﻹجراءات التصحيحية ،وعند اﻻقتضاء ،التدابير

خـ ـﻼل كـ ـل مـ ـدة عـ ـه ـدت ـه ،مسؤول ـي ـة تسي ـي ـر الشؤون اﳉاري ـة

التحفظية عﲆ الوزير اﳌكلف بالضمان اﻻجتماعي.

للتعاضدية اﻻجتماعية ،وكذا تنفيذ أي تدبير ﲢفظي مبرر

الفصل الرابع
أحكام مشتركة
اﳌ ـادة  : ١٩يتـعّين ع ـﲆ اﳌـصال ـح اﳌـخـت ـصـة اﳌـع ـن ـيـة

وال ـل ـج ـن ـة ال ـق ـط ـاع ـي ـة إع ـداد ت ـق ـري ـر سن ـوي مشت ـرك ي ـت ـعـلـق
بـ ـرقـ ـابـ ـة م ـط ـاب ـق ـة ال ـت ـع ـاضدي ـات اﻻج ـت ـم ـاع ـي ـة وع ـرضه عﲆ
الوزير اﳌكلف بالضمان اﻻجتماعي.
اﳌادة  : ٢٠تدرس اﳌصالح اﳌختصة اﳌعنية ،باﻻشتراك
م ـع الل ـجـنة الـق ـطاعيـة ،م ـطاب ـقـة كـ ـل ب ـرن ـامـج تصـف ـيـة تعرضه
التعاضدية اﻻجتماعية التي ترغب ﰲ اﳊل اﻹرادي.
عندما تقّدر اﳌصالح اﳌختصة اﳌعنية واللجنة القطاعية
أن برنامج التصفية اﳌقدم من طرف التعاضدية اﻻجتماعية
ﻻ يتوافق مع مصالح اﻷعضاء اﳌنخرطﲔ أو ﻻ يأخذ ﰲ
اﳊسبـ ـان الـ ـتـ ـزامـ ـاتـ ـه ـا ﲡاه ال ـغ ـي ـر ،فإّن ـه ـم ـا ي ـق ـت ـرح ـان عﲆ
الوزير اﳌكلف بالضمان اﻻجتماعي تقدﱘ برنامج جديد
للتصفية من قبل التعاضدية اﻻجتماعية اﳌعنية.
اﳌادة  : ٢١ﰲ حالة عدم وجود برنامج تصفية أو عندما
ﻻ ﲢترم التعاضدية اﻻجتماعية برنامج التصفية الذي وافق
ع ـل ـي ـه ال ـوزي ـر اﳌك ـل ـف بـالضمـان اﻻجـتـمـاعي ،تـقـتـرح اﳌصالـح
اﳌع ـن ـي ـة اﳌخ ـتصة وال ـل ـج ـن ـة ال ـق ـط ـاع ـي ـة عﲆ ال ـوزي ـر اﳌكـلـف
بالضمان اﻻجتماعي أي تدبير ﲢفظي تراه ضروريا.
الفصل اﳋامس
مهام اﳌتصرف اﻹداري اﳌؤقت
اﳌادة  : ٢٢ﰲ حالة معاينة خلل خطير أو عندما يكون
سير التعاضدية اﻻجتماعية معّرضا بشدة للخطر ،يمكن

الوزير اﳌكلف بالضمان اﻻجتماعي تعيﲔ متصرف إداري
مؤقت طبقا ﻷحكام اﳌادة  ٩٠من القانون رقم  ٠2–١٥اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٣ربيع اﻷول عام  ١٤٣6اﳌوافق  ٤يناير سنة 2٠١٥

واﳌذكور أعﻼه.
اﳌادة  : ٢3يتوّلى اﳌتصرف اﻹداري اﳌؤقت سلطات
مـج ـلـس إدارة الـت ـعـ ـاض ـديـة اﻻجـتـمـاعـيـة و/أو مـس ـؤول ه ـي ـكـل
التسيير.
اﳌادة  : ٢٤يكّلف اﳌتصرف اﻹداري اﳌؤقت ،ﰲ حدود
عهدته ومدتها ستة ) (6أشهر ،ابتداء من تاريخ تنصيبه ،قابلة
للتجديد ،عند اﻻقتضاء ،مرة ) (١واحدة ،بتنظيم جمعية عامة
غـيـر ع ـاديـة للتـعـاضـديـة اﻻجـتـمـاعية يـجـب أن تتوج بانـتـخاب
هيئات قانونية جديدة.

ق ـان ـون ـا وم ـواف ـق ع ـل ـي ـه م ـن ق ـب ـل ال ـوزي ـر اﳌكـلـف بـالضمـان
اﻻجتماعي.
اﳌادة  : ٢5يتعّين عﲆ التعاضدية اﻻجتماعية وضع ،ﲢت

تصرف اﳌتصرف اﻹداري اﳌؤقت ،كل الوسائل البشرية
واﳌادية الضرورية ﻷداء مهمته.
يمكن اﳌتصرف اﻹداري اﳌؤقت أن يستعﲔ ،خﻼل
عهدته ،بشخص أو عدة أشخاص يراهم مؤهلﲔ يتم تعيينهم
حسب الشروط ال ـ ـتي ي ـ ـح ـ ـددهـ ـا ال ـوزي ـر اﳌك ـل ـف بـالضمـان
اﻻجتماعي.
ي ـ ـم ـ ـارس الشخص أو اﻷشخـ ـاص الـ ـذيـ ـن يستـ ـعﲔ بـ ـهـ ـم
اﳌتصرف اﻹداري اﳌؤقت طبقا ﻷحكام الفقرة أعﻼه ،مهامهم
ﲢت مسؤوليته وعﲆ عاتقه.
اﳌادة  : ٢6يرسل اﳌتصرف اﻹداري اﳌؤقت إﱃ الوزير
اﳌكلف بالضمان اﻻجتماعي تقريرا شهريا حول وضعية
تنفيذ اﳌهمة اﳌسندة إليه.
وع ـنـد انـت ـهـاء مـه ـم ـته ،ي ـع ـّد اﳌتص ـرف اﻹداري اﳌؤقـ ـت
ت ـق ـري ـرا ن ـه ـائ ـي ـا ي ـب ـّي ـ ـن ف ـي ـه اﳌع ـاي ـن ـات وال ـت ـقـديـرات حـول

ال ـوضعـيـة الـعـامـة لـلـتـعـاضديـة اﻻجـتـمـاعـيـة ،وكـذا كـل عـنـاصر
اﳌعلومات اﳌتعلقة بانتخاب هيئاتها القانونية اﻷساسية،
ويرسله إﱃ الوزير اﳌكلف بالضمان اﻻجتماعي.
اﳌادة  : ٢٧تقع أجرة اﳌتصرف اﻹداري اﳌؤقت ،ﲟا فيها
اﳌصاريف اﳌـحتملة اﳌدفوعة ﰲ إطار مهمته ،عﲆ عاتق
التعاضدية اﻻجتماعية.
ﲢدد كيفيات ضبط أجرة اﳌتصرف اﻹداري اﳌؤقت
ﲟوجب ق ـ ـ ـرار مشت ـ ـ ـرك بﲔ ال ـ ـ ـوزي ـ ـ ـر اﳌك ـ ـ ـل ـ ـ ـف ب ـ ـ ـالضمـ ـ ـان
اﻻجتماعي ووزير اﳌالية.
اﳌادة  : ٢٨تـل ـغى كـ ـل أح ـك ـام اﳌ ـرس ـوم ال ـت ـنـفـيـذي رقـم
 ٤28–٩7اﳌؤ ّرخ ﰲ  ١٠رجب عام  ١٤١8اﳌوافق  ١١نوفمبر
سنـ ـ ـة  ١٩٩7الـ ـذي يـ ـحـ ـدد ك ـي ـف ـي ـات رق ـاب ـة ال ـوزي ـر اﳌك ـل ـف
ب ـالضم ـان اﻻج ـت ـم ـاعي ﰲ م ـج ـال ت ـط ـب ـي ـق الـتشريـع اﳋاص
بالتعاضديات اﻻجتماعية.
اﳌادة  : ٢٩ينشر هـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية .

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٣شعبان عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٩أبريل

سنة .2٠١٩

نور الدين بدوي

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3١
اﳉريدة الرسم ّ

31

مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23شعبان عام  1440اﳌوافق
 29أبريل سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام اﻷمﲔ العام
لرئاسة اﳉمهورّية.
––––––––––

ن رئيس الدولة،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  6–91و 2–92و102
)الفقرة  (6منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  240–99اﳌؤّرخ
ﰲ  17رجب عـ ـ ـ ـ ـام  1420اﳌواف ـ ـق  27أكـ ـت ـوب ـر سن ـة 1999
واﳌتعلق بالتعيﲔ ﰲ الوظائف اﳌدنية والعسكرية للدولة،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 23
صفر عام  1429اﳌوافق أّول مارس سنة  2008واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد العقبي حبة ،أمينا عاما لرئاسة اﳉمهورّية،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تنهى مهام السّيد العقبي حبة ،بصفته
أمينا عاما لرئاسة اﳉمهورّية.

يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يعّين السّيد نور الدين عيادي ،أمينا
عاما لرئاسة اﳉمهورّية.
اﳌادة  : 2ي ـنـ ـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ﰲ اﳉـريـدة الّرسـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  23شعبان عام  1440اﳌوافق  29أبريل

سنة .2019

عبد القادر بن صالح
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23شعبان عام  1440اﳌوافق

 29أبـري ـل سنة  ،2019يت ـض ـمـن إن ـه ـاء مـه ـام م ـك ـلف
ﲟهمة برئاسة اﳉمهورّية.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23شعبان عام 1440

ا ﳌ و ا ف ق  2 9أ ب ر ي ل س ن ة  ،2 0 1 9ت ن ه ى م ه ا م ا ل س ّي د م ح م ــ د
بن موسات ،بصفته مكلفا ﲟهمة برئاسة اﳉمهورّية.

اﳌادة  : 2ين ـش ـر ه ـذا اﳌـرس ـوم ﰲ اﳉريـدة الـرسـمـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

حّرر باﳉزائر ﰲ  23شعبان عام  1440اﳌوافق  29أبريل
سنة .2019

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23شعبان عام  1440اﳌوافق

عبد القادر بن صالح
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23شعبان عام  1440اﳌوافق
 29أب ـري ـل سنة  ،2019يـت ـض ـمن ت ـع ـيﲔ اﻷمـﲔ ال ـعـام
لرئاسة اﳉمهورّية.
––––––––––
ن رئيس الدولة،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  6–91و 2–92و102
)الفقرة  (6منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  240–99اﳌؤّرخ
ﰲ  17رجب عـ ـ ـ ـ ـام  1420اﳌواف ـ ـق  27أكـ ـت ـوب ـر سن ـة 1999
واﳌتعلق بالتعيﲔ ﰲ الوظائف اﳌدنية والعسكرية للدولة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  197–01اﳌؤّرخ
ﰲ أّول جمادى اﻷوﱃ عام  1422اﳌوافق  22يوليو سنة 2001

الذي يحدد صﻼحيات مصالح رئاسة اﳉمهورّية وتنظيمها،
اﳌعّدل،

 29أبـ ـري ـل سن ـة  ،2019ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام م ـديـر

دراسات برئاسة اﳉمهورّية.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23شعبان عام 1440

اﳌوافق  29أبريل سنة  ،2019تنهى مهام السّيد يوسف زريزر،

بصفته مديرا للدراسات برئاسة اﳉمهورّية.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ أّول رمضان ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام 1440

اﳌوافق  6مايو سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام مدير
اﳌنـ ـظـ ـومـ ـات والـ ـوسائـ ـل اﳌعـ ـلـ ـومـ ـات ـي ـة ب ـرئ ـاسة
اﳉمهورّية.
––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول رمضان عام
 1440اﳌوافق  6مايو سنة  ،2019تنهى مهام السّيد شوهاد

بوعبانه ،بصفته مديرا للمنظومات والوسائل اﳌعلوماتية
برئاسة اﳉمهورّية ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ أّول رمضان ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام 1440

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

رئ ـ ـيس ال ـ ـه ـ ـيئ ـ ـة ال ـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـوقـ ـايـ ـة مـ ـن الـ ـفساد

اسماهما ،بصفتهما كاتبﲔ عامﲔ لدى رئيسي دائرتﲔ ﰲ

ومكافحته.

الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ ،ﻹحالتهما عﲆ التقاعد :

اﳌوافق  6م ـاي ـو سنة  ،2019يـتضم ـن إنه ـاء مـه ـام

––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول رمضان عام
 1440اﳌوافق  6مايو سنة  ،2019تنهى مهام السّيد محم ـد
سبايبي ،بصفته رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيدين اﻵتي

– بخليفة حاج محمـ ـد ،بدائرة مرحوم ﰲ وﻻية سيدي
بلعباس،
– ال ـ ـط ـ ـاه ـ ـر ون ـ ـوﰲ ،ب ـ ـدائ ـ ـرة ب ـ ـرج م ـ ـن ـ ـايـ ـل ﰲ وﻻيـ ـة
بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

ومكافحته.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23شعبان عام  1440اﳌوافق

 29أبريل سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام سفير

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
مدير كبريات اﳌؤسسات.
––––––––––

فـ ـوق الـ ـعـ ـادة ومـ ـفـ ـوض لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـهـ ـورّيـ ـة اﳉزائـ ـرّيـ ـة
ي ـة ال ّشع ـب ـّيـة بـﻼهـاي )ﳑلـكـة اﻷراضي
ال ـّدي ـم ـق ـراط ـ ّ
اﳌنخفضة(.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23شعبان عام 1440

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد محم ـد

غنو ،بصفته مديرا لكبريات اﳌؤسسات ،لتكليفه بوظيفة
أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌوافق  29أبريل سنة  ،2019تنهى ،ابتداء من  13سبتمبر

سنة  ،2017مهام السّيد نور الدين عيادي ،بصفته سفيرا
ف ـوق ال ـعـادة ومـفـوضا لـلـجـمـهـورّيـة اﳉزائـرّيـة الـّديـمـقـراطـّيـة
الّشعبّية بﻼهاي )ﳑلكة اﻷراضي اﳌنخفضة( ،لتكليفه بوظيفة
أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌواف ـق  21ج ـانـفي سنة  ،2019يتض ـم ـنان

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
مـ ـ ـ ـ ـديـ ـ ـ ـ ـر الضرائب ﰲ وﻻيـ ـ ـ ـ ـة اﳉزائـ ـ ـ ـ ـر )اﳉزائ ـ ـ ـ ـر
الوسطى(.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد محم ـد

إنـ ـهـ ـاء مـ ـهـ ـام كـ ـّتـ ـاب عـ ـامﲔ لـ ـدى رؤساء دوائ ـر ﰲ

توفيق بن دريس ،بصفته مديرا للضرائب ﰲ وﻻية اﳉزائر

الوﻻيات.

)اﳉزائر الوسطى( ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام

أسم ـ ـاؤه ـ ـم ،بصف ـ ـتـ ـهـ ـم كـتـابـ ـا عـ ـامﲔ لـ ـدى رؤساء دوائـ ـر ﰲ

رئـ ـ ـ ـ ـ ـيس دراسات ب ـ ـ ـ ـ ـقسم ت ـ ـ ـ ـ ـرق ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـة اﳌؤسسات

الوﻻيات اﻵتية :

الصغيرة واﳌتوسطة بوزارة التنمية الصناعية

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السادة اﻵتية

– عزيز ميدون ،بدائرة اﳉزار ﰲ وﻻية باتنة ،ابتداء
من أّول مارس سنة  ،2018ﻹحالته عﲆ التقاعد،
– محم ـد زبار ،بدائرة قصر الشﻼلة ﰲ وﻻية تيارت،
ﻹحالته عﲆ التقاعد،

وترقية اﻻستثمار – سابقا.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جـ ـانـفـي سنة  ،2 019تـنـهى مـه ـام ال ـس ـّيد

صﻼح الدين مصباح ،بصفته رئيسا للدراسات بقسم ترقية

– محفوظ زيتوني ،بدائرة عوامري ﰲ وﻻية اﳌدية،

اﳌؤسسات الصغ ـ ـ ـيـ ـ ـرة واﳌتـ ـ ـوسطـ ـ ـة بـ ـ ـوزارة الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـة

– جمال دروني ،بدائرة الرقيبة ﰲ وﻻية الوادي ،ﻹحالته

الصن ـاعـيـة وتـرقـيـة اﻻستـثـمـار – سابـقـا ،لـتـكـلـيـفه بوظيفة

عﲆ التقاعد.

أخرى.

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3١
اﳉريدة الرسم ّ

مراسيم رئاسية مؤّرخة ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440

اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تتضمن إنهاء مهام
بوزارة الصناعة واﳌناجم.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيدات والسادة

اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة الصناعة واﳌناجم ،لتكليفهم بوظائف

أخرى :
– ن ـ ـاصر مـ ـحـ ـلـ ـبي ،بصفـ ـتـ ـه رئـ ـيسا لـ ـقسم اﳌشاريـ ـع
الكبرى واﻻستثمارات اﳌباشرة اﻷجنبية،
– جمال الدين شوتري ،بصفته رئيسا لقسم اﳉودة
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– جمال الدين ﲤنطيط ،ﰲ وﻻية تيارت،
– فيصل حبه ،ﰲ وﻻية سكيكدة،
– بلقاسم قسمية ،ﰲ وﻻية قاﳌة،
– عبد العزيز حروز ،ﰲ وﻻية ورقلة،
– محم ـد عدنان زحنيت ،ﰲ وﻻية الطارف،
– مفدي بقاص ،ﰲ وﻻية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
مفتشة بوزارة اﻷشغال العمومية – سابقا.

واﻷمن الصناعي،

––––––––––

– ن ـب ـي ـل ـة سحـنـون ،بصفـتـهـا مـديـرة لـلـدراسات بـقسم
الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

– سهيلة شاشوري ،بصفتها مديرة للدراسات بقسم

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السيدة عائشة

تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية واﻷقطاب

عايش ،بصفتها مفتشة بوزارة اﻷشغال العمومية – سابقا،

الصناعية،

لتكليفها بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

– ن ـع ـي ـم ـة م ـل ـوﱄ ،بصف ـت ـه ـا رئـيسة لـلـدراسات بـقسم
جاذبية اﻻستثمار،
– رضا ح ـ ـل ـ ـط ـ ـاﱄ ،بصفـ ـتـ ـه رئـ ـيسا لـ ـلـ ـدراسات بـ ـقسم
اﳌشاريع الكبرى واﻻستثمارات اﳌباشرة اﻷجنبية.
––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد فريد
برادعي ،بصفـ ـتـه رئ ـي ـسا لق ـسـ ـم صـناعـ ـات الصل ـب والتعـدين

واﳌيكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية
واﻹلكترونية بوزارة الصناعة واﳌناجم.
––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيدة حسناء

سليماني ،بصفتها رئيسة للدراسات بقسم تطوير البنى

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
مفتش باﳌفتشية العامة لوزارة النقل – سابقا.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌواف ـ ـق  21جـ ـانـ ـفي سن ـة  ،2019تـ ـن ـه ـى م ـه ـام السّي ـد
مصطفى العربي ،بصفته مفتشا باﳌفتشية العامة لوزارة

النقل – سابقا ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي م ـؤّرخ ﰲ  14جـم ـادى اﻷوﱃ عـ ـام 1440

اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
بوزارة العﻼقات مع البرﳌان.

ال ـت ـح ـت ـي ـة الصن ـاع ـي ـة وال ـل ـوج ـيست ـي ـة واﻷقـطـاب الصنـاعـيـة
بوزارة الصناعة واﳌناجم ،بناء عﲆ طلبها.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
مديرين للصناعة واﳌناجم ﰲ الوﻻيات.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السادة اﻵتية
أسماؤهم ،بصفتهم مديرين للصناعة واﳌناجم ﰲ الوﻻيات
اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :

––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السادة اﻵتية
أسماؤهم ،بوزارة العﻼقات مع البرﳌان :
– نور الدين تابليت ،بصفته مكلفا بالدراسات
و ا ل ت ل خ ي ص  ،ﻹحالته عﲆ التقاعد،
– ال ـب ـاهي ب ـن ع ـم ـي ـروش ،بصف ـت ـه رئ ـيسا ل ـلـدراسات
باﳌكتب الوزاري لﻸمن الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة ،ﻹحالته عﲆ
التقاعد،
– عبد السﻼم سوادة ،بصفته نائب مدير للموظفﲔ.

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3١
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
رئـ ـيسة دراسات ب ـاﻷم ـان ـة اﻹداري ـة وال ـت ـق ـن ـي ـة ﰲ

مرس ـوم رئ ـاسي م ـؤّرخ ف ـي  14جـم ـادى اﻷوﱃ ع ـام 1440

تاب
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ ك ّ
عامﲔ لدى رؤساء الدوائر ﰲ الوﻻيات.

اﳌجلس اﻷعﲆ للغة العربية.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيدة صليحة

دريدي ،بصفتها رئيسة للدراسات باﻷمانة اﻹدارية والتقنية
ﰲ اﳌجلس اﻷعﲆ للغة العربية ،ﻹحالتها عﲆ التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  ١٨شعبان عام  1440اﳌوافق

––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تعّين السّيدة والسادة
اﻵت ـ ـي ـ ـة أسـمـاؤه ـ ـم ،ك ـ ـّت ـ ـاب ـ ـا ع ـ ـامﲔ ل ـ ـدى رؤساء الـ ـدوائـ ـر ﰲ
الوﻻيات اﻵتية :
– عمار وشمة ،بدائرة زريبة الوادي ﰲ وﻻية بسكرة،
– أمال بن منصور ،بدائرة سيدي اﳉيﻼﱄ ﰲ وﻻية
تلمسان،

 ٢٤أبـ ـري ـل سن ـة  ،2019يـ ـتضمـ ـن ت ـع ـيﲔ ك ـاتب خ ـاص

– عبد العزيز زراري ،بدائرة برحال ﰲ وﻻية عنابة،

لرئيس الدولة.

– رشيد بن حراث ،بدائرة مستغاﱎ ﰲ وﻻية مستغاﱎ،

––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  ١8شعبان عام 1440

اﳌوافق  2٤أبريل سنة  ،2019يعّين السّيد حفناوي عمراني،
كاتبا خاصا لرئيس الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23شعبان عام  1440اﳌوافق
 29أبريل سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ مدير الصحافة

واﻻتصال برئاسة اﳉمهورّية.
––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23شعبان عام 1440

اﳌوافق  29أبريل سنة  ،2019يعّين السّيد عادل قنسوس،
مديرا للصحافة واﻻتصال برئاسة اﳉمهورّية.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ مدير
اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية الوطنية ﰲ وﻻية
تيسمسيلت.

– إسماعيل معوش ،بدائرة عﲔ النويصي ﰲ وﻻية
مستغاﱎ،
– زهـار ب ـن ج ـدو ،بـدائـرة بـرج زم ـورة فـي وﻻيـ ـة برج
بوعريريج،
– أمحم ـد مساد ،بدائرة لرجام ﰲ وﻻية تيسمسيلت،
– فروق ندير ،بدائرة اﳋميس ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ،
– محم ـد جمال الدين بن صاﰲ ،بدائرة والهاصة الغرابة
ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت،
– بـن عـبـد الـل ـه بـن عـريـبـة ،بـدائـرة الـمـالـح فـي وﻻيـة
عﲔ ﲤوشنت،
– ه ـواري ح ـمـ ـيدي ،بـ ـدائـ ـرة ح ـمـ ـام ب ـوح ـج ـر ف ـ ـي وﻻيـ ـ ـة
عﲔ ﲤوشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ نائب
مدير بوزارة العدل.
––––––––––

––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد مسعود زبير،

مديرا للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية الوطنية ﰲ وﻻية
تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ مفتش

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد حبيب شهرة،
نائب مدير للشرطة القضائية بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ نائب
مدير بالديوان اﳌركزي لقمع الفساد.
––––––––––

باﳌفتشية العامة ﰲ وﻻية اﳉلفة.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد رابح ميموني،
مفتشا باﳌفتشية العامة ﰲ وﻻية اﳉلفة.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد شوقي ناجي،

نـ ـائب مـ ـديـ ـر ل ـل ـم ـي ـزان ـي ـة واﶈاسب ـة وال ـوسائ ـل ب ـال ـدي ـوان
اﳌركزي لقمع الفساد.

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3١
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ مدير
كبريات اﳌؤسسات.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد محم ـد
توفيق بن دريس ،مديرا لكبريات اﳌؤسسات.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ مدير
اﻷبحاث والتدقيقات ﰲ اﳌديرية العامة للضرائب
بوزارة اﳌالية.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد محم ـد غنو،

م ـدي ـرا لﻸب ـح ـاث وال ـت ـدق ـي ـق ـات ﰲ اﳌدي ـري ـة ال ـع ـام ـة ل ـلضرائب
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– سهـ ـيـ ـلـ ـة شاشوري ،رئـ ـيسة لـ ـقسم تـ ـط ـوي ـر ال ـب ـن ـى
التحتية الصناعية واللوجيستية واﻷقطاب الصناعية،
– رضا ح ـ ـل ـ ـط ـ ـاﱄ ،رئ ـ ـيسا ل ـ ـقسم اﳌشاري ـ ـع الـ ـكـ ـبـ ـرى
واﻻستثمارات اﳌباشرة اﻷجنبية،
– نـ ـعـ ـيـ ـم ـة م ـل ـوﱄ ،م ـدي ـرة ل ـل ـدراسات ب ـقسم ج ـاذب ـي ـة
اﻻستثمار،
– صﻼح الدين مصباح ،رئيسا للدراسات بقسم ترقية
اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة.
––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تعّين السّيدتان والسّيد

اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة الصناعة واﳌناجم :

– وهيبة بن دايخة ،مديرة للدراسات بقسم التكنولوجيات
اﳉديدة،
– جميلة أيت أوفروخ ،مفتشة،
– مـ ـحـ ـم ـد ﳌﲔ بـ ـوكـ ـرزازة ،رئـ ـيسا لـ ـلـ ـدراسات ب ـقسم
ترقية الشراكة وإعادة اﻻنتشار.

بوزارة اﳌالية.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  ١٤جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌ ـواف ـق  ٢١ج ـانـفـي س ـن ـة  ،2019يـت ـض ـمـن تـع ـيﲔ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
ا ﳌوا ف ــ ق  2 1ج ــ ان فـ ي سـ ن ـة  ،2 01 9يت ض ــ م ــ ن ت عي ﲔ

اﳌديـ ـر الـ ـعـ ـام لـ ـتـ ـكـ ـنـ ـولـ ـوجـ ـي ـات اﻹع ـﻼم واﻻتصال

اﳌ ـديـر ال ـعـام لل ـوك ـالـة الـوطنية للوساطة والضبط

ب ـوزارة البريـد واﳌواصـﻼت الـس ـلك ـية والﻼسلكية

العقاري.
––––––––––

والتكنولوجيات والرقمنة.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  ١٤جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  2١جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد سيد أحمـد
مصباح ،مديرا عاما لتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال بوزارة

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافـ ـق  21جـ ـان ـفي سن ـة  ،2019ي ـع ـّي ـن السي ـد م ـلـيك

إخ ـل ـف ،م ـدي ـرا ع ـام ـا ل ـل ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـيـة لـلـوساطـة والضبـط
العقاري.

البريد واﳌواصﻼت السلـكـيـة والـﻼسلـكـيـة والـتـكـنولوجيات

ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

والرقمنة.

مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1 4 4 0ا ﳌ و ا ف ق  2 1ج ا ن ف ي س ن ة  ،2 0 1 9ي ت ض م ن ا ن
التعيﲔ بوزارة الصناعة واﳌناجم.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  ١٤جمادى اﻷوﱃ عام

 ١٤٤٠اﳌوافق  2١جانفي سنة  ،2٠١٩تعّين السّيدات والسادة

اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة الصناعة واﳌناجم :

– ناصر محلبي ،مديرا عاما لترقية اﻻستثمار،
– جمال الدين شوتري ،مديرا عاما لتسيير القطاع
العمومي التجاري،
– نبيلة سحنون ،رئيسة لقسم الصناعات التحويلية
والصناعات الغذائية،

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمنان تعيﲔ

مديرين للصناعة واﳌناجم ﰲ الوﻻيات.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يعيّن السادة اﻵتية
أسماؤهم ،مديرين للصناعة واﳌناجم ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– عبد العزيز حروز ،ﰲ وﻻية اﻷغواط،
– محم ـد عدنان زحنيت ،ﰲ وﻻية سكيكدة،
– فيصل حبه ،ﰲ وﻻية عنابة،
– مفدي بقاص ،ﰲ وﻻية قاﳌة،
– جمال الدين ﲤنطيط ،ﰲ وﻻية ورقلة،
– بلقاسم قسمية ،ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت.

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3١
اﳉريدة الرسم ّ
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ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تعّين السيدة والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،مديرين للصناعة واﳌناجم ﰲ الوﻻيات
اﻵتية :

– أمﲔ عماري،
– مصطفى مرزوق،
– عبد اﳊميد بورية،
– نور الدين رميدي.

– خيرة بلغماري ،ﰲ وﻻية معسكر،
– عبد اﳊق مزياني ،ﰲ وﻻية الطارف،
– عاطف بوكرش ،ﰲ وﻻية الوادي،
– جمال الدين بن سونة ،ﰲ وﻻية النعامة،

ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
ا ﳌ و ا ف ق  2 1ج ا ن ف ي س ن ة  ،2 0 1 9ي ت ض م ن ا ل ت ع ي ﲔ
باﳌجلس اﻹسﻼمي اﻷعﲆ.
––––––––––

– الياس خليفة ،ﰲ وﻻية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
ا ﳌ و ا ف ق  2 1ج ا ن ف ي س ن ة  ،2 0 1 9ي ت ض م ن ا ل ت ع ي ﲔ
بوزارة اﻷشغال العمومية والنقل.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تعّين السيدتان والسّيد

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1 4 4 0ا ﳌ و ا ف ق  2 1ج ا ن ف ي س ن ة  ،2 0 1 9ي ع ّي ـ ن ا ل س ا د ة ا ﻵ ت ي ة
أسماؤهم ،باﳌجلس اﻹسﻼمي اﻷعﲆ :
– أحمد سعيدي ،مكلفا بالدراسات والتلخيص،
– امحم ـد هني ،مديرا للموارد البشرية والوسائل،
– جمال راشدي ،مديرا للدراسات والتعاون،
– عبد الرزاق جلوﱄ ،نائب مدير لﻺعﻼم والنشر.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة اﻷشغال العمومية والنقل :
– مصطفى العربي ،مديرا للدراسات،
– عائشة عايش ،مفتشة،

– صبرينة مليكشي ،نائ ـبة مدير للتنظيم والشؤون

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ مدير
ال ـدراسات وال ـب ـحث ب ـاﻷم ـان ـة ال ـعـامـة ﰲ اﳌجـلس
الوطني ﳊقوق اﻹنسان.
––––––––––

القانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ رئيس
فرع ﲟجلس اﶈاسبة.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد صالح خضار،

رئيس فرع ﲟجلس اﶈاسبة.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد أحمد زروق،
مديرا للدراسات والبحث باﻷمانة العامة ﰲ اﳌجلس الوطني

ﳊقوق اﻹنسان.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  24رجب عام  1440اﳌوافق 31
مارس سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام اﻷمﲔ العام

لوزارة الشؤون اﳋارجية) .استدراك(
ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
ا ﳌ و ا ف ق  2 1ج ا ن ف ـ ي س ن ـ ة  ،2 0 1 9ي ــ ت ـ ض ـ م ن ت ع ــ ي ﲔ
محتسبﲔ من الدرجة الثانية ﲟجلس اﶈاسبة.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1 4 4 0ا ﳌ و ا ف ق  2 1ج ا ن ف ي س ن ة  ،2 0 1 9ي ع ّي ن ا ل س ا د ة ا ﻵ ت ي ة
أ س م ا ؤ ه م  ،محتسبﲔ من الدرجة الثانية ﲟجلس اﶈاسبة :

اﳉريدة الّرسمّية – العدد  20الصادر ﰲ  24رجب عام
 1440اﳌوافق  31مارس سنة .2019
الصفحة  ،13العمود اﻷّول ،السطر : 5
– بـ ـعـ ـد “ :تنهى”
– إضافة  ،“ :ابتداء من  13سبتمبر سنة .”،2017
).......................الباقي بدون تغيير( ............................

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3١
اﳉريدة الرسم ّ
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الطاقة
قرار مؤّرخ ﰲ  ١٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٢٧نوفمبر سنة  ،٢٠١٨يتضمن ﲡديد تشكيلة اللجان اﳌتساوية
اﻷعضاء اﳌختصة بأسﻼك موظفي وزارة الطاقة.
––––––––––
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  ١٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤٠اﳌوافق  27نوفمبر سنة  ،2٠١8ﲡّدد تشكيلة اللجان اﳌتساوية اﻷعضاء
اﳌختصة بأسﻼك ورتب موظفي وزارة الطاقة ،وفقا للجدول اﻵتي :
ﳑثلو اﳌستخدمﲔ
اللجان

اﻷسﻼك والرتب

اﻷعضاء
الدائمون

اﻷعضاء
اﻹضافيون

ﳑثلو اﻹدارة
اﻷعضاء
الدائمون

اﻷعضاء
اﻹضافيون

– رئيس اﳌهندسﲔ
– متصرف مستشار

– جميلة عبورة – رضا براهيمي – جمال بن حورية

– توفيق عﲇ
أوصالح

– مهندس رئيسي
– متصرف رئيسي
– ترجمان– مترجم رئيسي

– سارة بوقري

– منير لكحل

– محمـد شعﻼل

– الياس عربية

– وليد حجاج

– أسماء لطرش

– نصيرة غراير

– جمال دحموش

– ترجمان– مترجم
١

– مهندس دولة ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ

)زوجة كعكع(

– مهندس دولة ﰲ اﻹحصائيات
– مهندس دولة ﰲ الطاقة واﳌناجم
– متصرف محلل
– متصرف

– يونس

– ربيعة سريبة

– فوزي بن زايد

– إسماعيل
مصطفى

عتصامنية

– وثائقي أمﲔ محفوظات
– مساعد مهندس ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ
– مساعد متصرف
– تقني ساٍم ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ
– ملحق رئيسي لﻺدارة

– نعيم شكشاك

– محاسب إداري رئيسي
٢

– كاتب مديرية رئيسي
– ملحق إدارة
– تقني ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ
– محاسب إدارة
– كاتب مديرية

– عيسى

– معاون تقني ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ

بوهادف

بن حورية

– كمال فوضيل

– نجية لعلق

– فتيحة عﻼق

– نوال ﳌراني

)زوجة كحلوش(

بن مرقسي
– سميرة

– حنان عصماني

– سهام عﻼم

سي محمـد

– عون إدارة رئيسي
– عون إدارة

– سميرة

– جمال

– عمر إنقولن

– نجمة فرحي

– نورة ناظر

– نورة ماجور

– فريدة قراب
)زوجة حامل(

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م
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ﳑثلو اﳌستخدمﲔ
اللجان

ﳑثلو اﻹدارة

اﻷسﻼك والرتب

 -كاتب

اﻷعضاء
الدائمون

اﻷعضاء
اﻹضافيون

اﻷعضاء
الدائمون

اﻷعضاء
اﻹضافيون

 -عباس بولغاب

 -ليﲆ نفيل

 جمالبن حورية

 -رضا براهيمي

 -يحي فاسي

 -إبراهيم زموري

 عون تقني ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ عون حفظ البيانات3

 -عون مكتب

 عبد القادرجميل

 -سمية شريفي

 العمال اﳌهنيون -سائقو السيارات

 -وهيبة مواس

 -كرﱘ سايج

ج ـاب
 -اﳊ ّ

 -أحميدة زرفة

 -نسيم عقبة

يرأس اللجان اﳌتساوية اﻷعضاء السّيد بن حورية
جمال ،مدير اﳌوارد البشرية ،غير أّنه وﰲ حالة وقوع مانع
له ،ينوب عنه ﳑثل لﻺدارة اﻷكثر أقدمية ﰲ أعﲆ وظيفة
حسب الترتيب السّلمي.

وزارة التضامن الوطني واﻷسرة
وقضايا اﳌرأة
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3جمادى اﻷوﱃ عام ١٤٤٠
اﳌوافق  ٢٠جانفي سنة  ،٢٠١٩يتضمن إنشاء ملحقات
للمراكز النفسية البيداغوجية لﻸطفال اﳌعوقـﲔ
ذهنيا.
–––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
ووزيرة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2–١7اﳌؤّرخ ﰲ

 2٣ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٥غشت سنة  2٠١7واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–١7اﳌؤّرخ ﰲ

 2٥ذي ال ـ ـق ـ ـعـ ـدة عـ ـام  ١٤٣8اﳌواف ـ ـق  ١7غشت سنـ ـ ـ ـ ـة ،2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠٥–١2اﳌؤّرخ ﰲ

 -مولود خميس

 الياسبونعجات
 -خالد باسي

 -هدى يونس

يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٤من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٠٥–١2اﳌؤّرخ ﰲ  ١٠صفر عام  ١٤٣٣اﳌوافق ٤

يناير سنة  2٠١2واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ إنشاء
م ـل ـح ـق ـتﲔ ل ـل ـم ـرك ـزي ـن ال ـن ـفسيﲔ ال ـب ـي ـداغ ـوج ـيﲔ لﻸط ـف ـال
اﳌعوقﲔ ذهنيا ،طبقا للجدول اﻵتي :
تسمية اﳌلحقة

مقر اﳌلحقة

ملحقة اﳌركز النفسي
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـداغ ـ ـوجي لﻸط ـ ـف ـ ـال
اﳌعوقﲔ ذهنيا البويرة

– بـ ـل ـدي ـة اﻷخضري ـة ،وﻻي ـة
البويرة،

ملحقة اﳌركز النفسي
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـداغ ـ ـوجي لﻸط ـ ـف ـ ـال
اﳌعوقﲔ ذهنيا تلمسان

– بلدية أوﻻد ميمون ،وﻻية
تلمسان

اﳌادة  : ٢ين ـ ـش ـر هـ ـذا الـق ـرار ف ـي اﳉ ـري ـدة الـّرسـمـّية

للجمهورية اﳉزائرية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٣جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 2٠جانفي سنة .2٠١٩
وزيرة التضامن الوطني

وزير اﳌالية

واﻷسرة وقضايا اﳌرأة
غنية الدالية

عبد الرحمان راوية
عن الوزير اﻷول،

 ١٠صفر عام  ١٤٣٣اﳌوافق  ٤يناير سنة  2٠١2واﳌتضمن

وبتفويض منه

القانون اﻷساسي النموذجي ﳌؤسسات التربية والتعليم

اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري

اﳌتخصصة لﻸطفال اﳌعوقﲔ ،ﻻ سيما اﳌادة  ٤منه،

بلقاسم بوشمال

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3١
اﳉريدة الرسم ّ

وزارة اﻷشغال العمومية والنقل
قرار وزاري مشترك مـؤّرخ ﰲ  ٢٤جمادى اﻷوﱃ ع ـام
 ١٤٤٠اﳌواف ـ ـق  3١جـ ـانـ ـفي سن ـة  ،٢٠١٩يـ ـحـ ـدد ع ـدد
اﳌناصب العليا للعمال اﳌهنيﲔ وسائقي السيارات
واﳊجّ ـ ـاب ب ـ ـع ـ ـن ـ ـوان اﻹدارة اﳌرك ـ ـزي ـ ـة ﰲ وزارة
اﻷشغ ـ ـال العمومية والنقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
ووزير اﻷشغال العمومية والنقل،
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– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ ١8
رمضان عام  ١٤٣٠اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠٠٩الذي يحدد
ع ـدد اﳌناص ـب الـعـ ـلـيـا للع ـمـال اﳌه ـنيﲔ وس ـائـق ـي السـيارات
جاب بعنوان اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﻷشغال العمومية،
واﳊ ّ
يقﱢررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٣8من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٠٥-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١١محرم عام  ١٤2٩اﳌوافق
 ١٩يناير سنة  2٠٠8واﳌذكور أعﻼه ،يحدد عدد اﳌناصب
العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان اﻹدارة اﳌركزية لوزارة
اﻷشغال العمومية والنقل ،طبقا للجدول اﻵتي :
اﳌناصب العليا

العدد

رئيس حظيرة

١

العليا ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية،

رئيس مخزن

١

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١7اﳌؤّرخ ﰲ
 2٣ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٥غشت سنة  2٠١7واﳌتضمن

رئيس ورشة

١

تعيﲔ الوزير اﻷول،

رئيس مطعم

١

مسؤول اﳌصلحة الداخلية

١

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٠7-٠7اﳌؤّرخ ﰲ

 ١7رمضان عام  ١٤28اﳌوافق  2٩سبتمبر سنة  2٠٠7الذي
يحدد كيفيات منح الزيادة اﻻستدﻻلية لشاغﲇ اﳌناصب

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١7اﳌؤّرخ ﰲ 2٥

ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١7غشت سنة  2٠١7واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-٩٥اﳌؤّرخ ﰲ ١٥

رمضان عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٥فبراير سنة  ١٩٩٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠٥-٠8اﳌؤّرخ ﰲ

 ١١محّرم عام  ١٤2٩اﳌوافق  ١٩يناير سنة  2٠٠8واﳌتضّمن
ال ـ ـق ـ ـان ـ ـون اﻷساسي اﳋاص ب ـ ـال ـ ـع ـ ـم ـ ـال اﳌه ـ ـن ـ ـيﲔ وسائ ـ ـقي

جاب ،ﻻسيما اﳌادة  ٣8منه،
السيارات واﳊ ّ
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩٣-١٤اﳌؤّرخ ﰲ

 ٥رمضان عام  ١٤٣٥اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠١٤الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣١١-١6اﳌؤّرخ

ﰲ أول ربيع اﻷول عام  ١٤٣8اﳌوافق أول ديسمبر سنة
 2٠١6الذي يحدد صﻼحيات وزير اﻷشغال العمومية والنقل،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣١2-١6اﳌؤّرخ

ﰲ أول ربيع اﻷول عام  ١٤٣8اﳌوافق أول ديسمبر سنة

 2٠١6واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﻷشغال
العمومية والنقل،

اﳌادة  : ٢تلغى أحكام القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ

ﰲ  ١٠جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٠اﳌوافق  ٥مايو سنة 2٠٠٩

الذي يحّدد عدد اﳌناصب العليا للعمال اﳌهنيﲔ وسائقي
السيـ ـ ـارات واﳊّجـ ـ ـاب ب ـ ـع ـ ـن ـ ـوان اﻹدارة اﳌرك ـ ـزي ـ ـة ﰲ وزارة

النقل ،والقرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  ١8رمضان عام
 ١٤٣٠اﳌوافـ ـ ـق  8سبـ ـت ـم ـب ـر سن ـة  2٠٠٩الـ ـذي يـ ـحـ ـّدد ع ـدد

جـاب
اﳌناصب العليا للعمال اﳌهنيﲔ وسائقي السيارات واﳊ ّ
بعنوان اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة اﻷشغال العمومية.

اﳌادة  : 3ين ـ ـش ـر هـ ـذا الـق ـرار ف ـي اﳉ ـري ـدة الـّرسـمـّية

للجمهورية اﳉزائرية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 ٣١جانفي سنة .2٠١٩
وزير اﻷشغال العمومية
والنق ـل
عبد الغاني زعﻼن

وزير اﳌالية
عبد الرحمان راوية

– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ ١٠
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٠اﳌوافق  ٥مايو سنة  2٠٠٩الذي

عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية
واﻹصﻼح اﻹداري

جاب بعنوان اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة النقل،
السيارات واﳊ ّ

بلقاسم بوشمال

ي ـ ـح ـ ـدد ع ـ ـدد اﳌن ـ ـاصب ال ـ ـع ـ ـلـ ـيـ ـا لـ ـلـ ـعـ ـمـ ـال اﳌهـ ـنـ ـيﲔ وسائـ ـقي

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

