
العدد العدد 12
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحــد األحــد 26  صفر عام   صفر عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 22 فبراير سنة فبراير سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذيّ رقم 09 - 84  مـــؤرّخ في 21 صـــفـــر عـــام 1430 اHـــوافق 17 فــبـــرايـــر ســـنــة p2009 يــــعــــدل ويـــتـــمـم اHـــرســـــوم
الــتـنـفـيـذي رقم 05 - 414 اHـؤرخ في 22 رمضـان عام 1426 اHـوافق 25 أكـتـوبر سـنة 2005 الذي يـحـدّد كـيفـيـات تسـيـير
حـسـاب التخصيص الـخـاص رقـم 117 - 302 الذي عنوانه "الصندوق  الوطني لدعم القرض اHصغر".......................

مـرسوم تـنفـيذيّ رقم 09 - 85  مؤرّخ في 21 صفـر عام 1430 اHوافق 17  فبـراير سنة p2009 يحــدّد كيفــيـات تـسييــر حــسـاب
التخصيص الـخـاص رقـم 125 - 302 الذي عنوانه "الصندوق الـخاص لتطوير النقل العمومي"..............................

مـرسوم تـنفـيذيّ رقم 09 - 86  مؤرّخ في 21 صفـر عام 1430 اHوافق 17  فـبـراير سـنة p2009 يتـضمن إنـشاء مـديريـات الوالية
للصناعة وترقية االستثمارات وتنظيمها وسيرها..........................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذيّ رقم 09 - 87  مـؤرّخ في 21 صـفــر عـام 1430 اHـوافق 17  فـبــرايـر ســنـة p2009 يــتـعــلق بـالــرسم عـلـى األكـيـاس
البالستيكية اHستوردة و/أو اHصنوعة محليا.................................................................................................

مرسوم تـنفيذيّ رقم 09 - 88  مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 اHوافق 17  فبراير سنة p2009 يتعلق بـتصنيف اHناطـق اHـهـددة
لـلـسـاحـل...................................................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذيّ رقم 09 - 89  مؤرّخ في 21 صفـر عام 1430 اHوافق 17  فـبـراير سـنة p2009 يـعــدل اHرسـوم الـتنـــفـيـذي رقــم
98 - 254 اHؤرخ في 24 ربيع الـثاني عام 1419 اHوافق 17 غشت سنة 1998 واHـتعلق بالـتكوين في الدكـتوراه وما بعـد

التـدرج اHتخصـص والتأهـيـل اجلامعـي..........................................................................................................

مرسوم تـنفيذيّ رقم 09 - 90  مؤرّخ في 21 صفـر عام 1430 اHوافق 17  فبـراير سنة p2009 يـعـدل ويتـمـم اHرسـوم التـنفيـذي
رقـم 98 - 219 اHـؤرخ فـي 13 ربيـع األول عـام 1419 اHوافـق 7 يوليــو سنـة 1998 واHتضمن إنشـاء جامعـة بـسـكـرة...

مرسوم تـنفيذيّ رقم 09 - 91  مؤرّخ في 21 صفـر عام 1430 اHوافق 17  فبـراير سنة p2009 يـعـدل ويتـمـم اHرسـوم التـنفيـذي
رقـم 01 - 210  اHـؤرخ فـي 2 جمادى األولى عـام 1422 اHوافـق 23  يوليــو سنـة 2001 واHتضمن إنشـاء جامعـة ورقلة.

مرسوم تـنفيذيّ رقم 09 - 92  مؤرّخ في 21 صفـر عام 1430 اHوافق 17  فبـراير سنة p2009 يـعـدل ويتـمـم اHرسـوم التـنفيـذي
رقـم 03 - 258 اHــــؤرخ فـي 22 جــمـــادى األولى عـــام 1424 اHـــوافـق 22 يـــولــيـــــو ســنـــة 2003 واHـــتــضـــمن إنـــشـــاء جـــامــعـــة
جيجل........................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  صفر عام 1430 اHوافق أوّل فبرايـر سنة p2009 يتضمّن إنهاء مهـام مفتش في والية اHسيلة....

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5  صــفــر عــام 1430 اHــوافق أوّل فــبـــرايــر ســنــة p2009 يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام مــكــلّـف بــالــدّراســات
والتّلخيص بوزارة اHاليّـة............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5  صــفــر عــام 1430 اHـوافـق أوّل فـبــرايــر ســنـة p2009 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام األمــW الـعــامّ لــلـوكــالـة
الوطنية للممتلكات اHنجمية.......................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  صفر عام 1430 اHوافق أوّل فبـراير سنة p2009 يتضمّن إنهاء مهـام مديرين للمناجم والصّناعة
في الواليات...............................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  صفر عام 1430 اHوافق أوّل فبراير سنة p2009 يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّناعة - سابقا...

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  صفر عام 1430 اHوافق أوّل فبـراير سنة p2009 يـتضمّن إنهاء مـهام بوزارة اHساهـمات وترقية
االستثمارات - سابقا..................................................................................................................................

4

5

6

7

8

9

10

11

11

12

12

12

12

13

13



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 26 صفر عام  صفر عام 1430 هـ هـ
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2009 م م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  صـفـر عـام 1430 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنـة p2009 يــتـضـمّن إنـهـاء مـهـام اHــديـر اجلـهـوي لـلـتّـجــارة
ببشـار.......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  صـفـر عـام 1430 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنـة p2009 يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـام مــفـتش بـوزارة الـصّــحـة
والسّـكان - سابقا.......................................................................................................................................

 مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5  صـفــر عـام 1430 اHـوافـق أوّل فـبــرايــر ســنـة p2009 يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام عــمـيــد كــلــيـــة الــعــلـوم
االقتصادية وعلـوم التسيير بجامعــة األغــواط................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  صفـر عام 1430 اHـوافق أوّل فبـراير سـنة p2009 يـتضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر النـشـاط االجتـماعي
في والية قسنطينـة.....................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 5  صـفــر عـام 1430 اHــوافق أوّل فـبــرايـر ســنـة p2009 يـتــضـمّن تـعـيــW مـنـدوب احلــرس الـبـلـدي في
واليـة تبسـة................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  صفر عام 1430 اHوافق أوّل فبراير سنة p2009 يتضمّن تعيW مدير االتصال بـوزارة اHاليّـة...

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  صفر عام 1430 اHوافق أوّل فبـراير سنة p2009 يـتضمّن تعيـW مديرين للمـناجم والصّناعة في
الواليات....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  صفـر عام 1430 اHـوافق أوّل فبـراير سـنة p2009 يتـضمّن الـتّـعيـW في وزارة الصّـناعـة وترقـية
االستثمارات..............................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  صفر عام 1430 اHوافق أوّل فبراير سنة p2009 يتضمّن تعيW األمW العـامّ جلامعــة أدرار.......

قراراتقرارات8 مقر8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 8 صـفــر عـام 1430 اHـوافق 4  فـبــرايـر ســنـة p2009 يــتـضــمن جتــديـد انــتــداب رئـيـس احملـكــمـة
العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.............................................................................

قراران مؤرخان في 27 محرّم عام 1430 اHوافق 24 يناير سنة p2009 يتضمّنان تعيW قاضيW عسكرييّن.........................

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في11 صفر عام 1430 اHوافق 7  فبراير سنة p2009 يتضمّن إعالن مناطق منكوبة بوالية أدرار.

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في11 صـفـر عـام 1430 اHـوافق 7  فــبـرايـر سـنـة p2009 يــتـضـمّن إعالن حــالـة الـكـارثـة الــطـبـيـعـيـة
بوالية أدرار.............................................................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل
قـرار مؤرخ في 13 مـحـرّم عـام 1430 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة p2009 يـتـضـمن فـتح مـسـابـقـة وطـنـيـة لـتـوظـيف الـطـلـبـة الـقـضـاة
لسنة 2009.................................................................................................................................................

وزارة الطاقة واMناجموزارة الطاقة واMناجم
قـرار وزاري مشـترك مؤرخ في أول ذي احلـجة عام  1429 اHوافق 29 نوفمـبر سنة p 2008 يحـدد تصنـيف الفعـالية الـطاقوية
لألجهزة ذات االستعمال اHنزلي اخلاضعة للقواعد اخلاصة بالفعالية الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.............

قـرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في أوّل ذي احلــجّــة عـام 1429 اHـوافق 29 نـوفــمــبــر ســنـة p2008 يــحــدد األحـكــام الــعـامــة اHــتـعــلــقـة
بــكـيـفــيـات تـنــظـيم و�ــارسـة رقـابــة الـفـعــالـيـة الــطـاقـويــة لألجـهـزة ذات االســتـعـمــال اHـنـزلي اخلــاضـعـة لــلـقـواعــد اخلـاصـة
بالفعالية الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية............................................................................................
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مــــرسرســــوموم  تــــنــــفـيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 84  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ص صــــفــــر عر عـامام
1430 اHوافق  اHوافق 17 فبفبـراير سراير سـنة نة p p2009 يـعـيـعــدل ويدل ويـتمـمتمـم

اHاHـرســرســـوم الـوم الـــــتـنـنــفـيـيــذي رقم ذي رقم 05 - 414 اH اHـؤرخ في ؤرخ في 22
رمرمــــضــــان عان عــــام ام 1426 اH اHــــوافق وافق 25 أك أكــــــتــــوبوبــــر سر ســــنــــة ة 2005
الالـذي يذي يـحـدّد كد كـيـفـيـات تات تـسـيـيـر حـر حــسـاب السـاب الـتـخـصـيصيص
الـالــخـخــاص رقـم اص رقـم 117 -  - 302 ال الـذي عذي عـنـوانه "الوانه "الـصـنـدوقدوق

الوطني لدعم القرض اHصغر".الوطني لدعم القرض اHصغر".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األوّل
- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر  اHــشــتـرك بــW وزيــر اHـالــيـة
ووزيــر الــتــضـامـن الـوطــني واألســرة واجلــالــيـة الــوطــنــيـة

pباخلارج
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورp الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلّق

pتمّمHعدّل واHا pباحملاسبة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 11 اHــؤرّخ في 15
رمــــضـــــان عــــام 1420 اHـــــوافق 23  ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 1999
واHــتــضـمّن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة p2000 السـيّــمــا اHـادّة 89

pمنه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 05 - 05 اHــــــــؤرخ في 18
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1426 اHـوافق 25 يــولـيــو ســنـة 2005
واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة الـتـكـميـلي لـسـنة p2005 السـيـما

pادة 24 منهHا
- و�قـتـضى األمر رقم 08 - 02 اHـؤرخ في 21 رجب
عام 1429 اHوافق 24  يوليو سنة 2008  واHتضمن قانون

pادة 53 منهHالسيّما ا p2008 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 05 - 414
اHؤرخ في 22 رمـضان عام 1426 اHوافق 25 أكتـوبر سـنة
2005 الــذي يـحــدد كـيــفـيــات تـســيــيـر حــسـاب الــتـخــصـيص

اخلـاص رقم 117 - 302 الـذي عـنـوانه "الــصـنـدوق الـوطـني
p"صغرHلدعم القرض ا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادة 24 من األمــر
رقم 05 - 05 اHــــؤرخ في 18 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1426
pــــتــــمــــمــــةHــــعــــدلــــــة واHا p2005 ــــوافق 25 يــــولــــيــــو ســــنـــةHا
واHـتضمــن قانـون اHاليـــة الـتكميـلي لســنة p2005 يعدّل
ويــتـمم هــذا اHــرسـوم اHــرســـوم الــتــنـفــيـذي رقم 05 - 414
اHؤرخ في 22 رمـضان عام 1426 اHوافق 25 أكتـوبر سـنة
2005 الذي يـحــدّد كيـفيــات تـسييـر حسـاب التـخصيــص

الـــــــخـــــــاص رقم 117 - 302 الــــــذي عــــــنــــــوانـه "الــــــصــــــنـــــدوق
الوطني لدعم القرض اHصغر".

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـعـدل وتــتـمم أحـكـام اHـادة 2 من اHـرســـوم
التـنفـيذي رقم 05 - 414 اHؤرخ في 22 رمـضان عام 1426
اHوافق 25 أكتوبر سنة 2005 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHـــــادّة 2 :    يــــفــــتـح في كــــتــــابـــات اخلــــزيــــنــــة حــــســـاب
الــــــتـــــــخــــــصـــــــيص اخلـــــــاص رقم 117 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه

"الصندوق الوطني لدعم الـقـرض اHصغــر" .
اآلمــر الــرئــيــسي بــصـرف هــذا احلــســاب هــو الــوزيـر

اHكلف بالتضامن الوطني".
اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـعـدل وتــتـمم أحـكـام اHـادة 3 من اHـرســـوم
التـنفـيذي رقم 05 - 414 اHؤرخ في 22 رمـضان عام 1426
اHوافق 25 أكتوبر سنة 2005 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHـادّة 3 : يقيد في هذا احلساب :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- ......................... (بدون تغيير) ..................
في باب النفقات :في باب النفقات :

- مــنح الــقـــروض بــدون فــوائــد لـــصــالح ...... (بــدون
p...... (تغيير

- مـنح الــقـروض بـدون فـوائــد بـعـنـوان ....... (بـدون
p................... (تغيير

p...... (بدون تغيير) ........ تخفيض نسب فوائد -
- مصاريف التسيير ........ (بدون تغيير) ........
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــادة 51 من األمــر
رقم 08 - 02 اHــــــؤرخ في 21 رجب عــــــام 1429 اHــــــوافق 24
يـولـيــو سـنـة 2008  واHـتــضـمـن قـانــون اHـالـيــة الـتــكـمــيـلي
لـسـنة p2008 يـحـدد هذا اHـرسـوم كـيـفـيات تـسـيـيـر حـساب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 125 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه

"الصندوق اخلاص لتطوير النقل العمومي".

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :   :  يــــفـــــتح فـي كــــتــــابـــــات اخلــــزيــــنـــــة حــــســــاب
الــــتـــــخــــصـــــيص اخلــــــاص رقـم 125 - 302 الــــــذي عـــــنــــوانــه

"الصنــدوق اخلــاص لتطويــر الـنقـل العمومـي".
اآلمــــر بــــصـــرف هــــذا احلـــســــاب هـــو الــــوزيـــر اHــــكـــلف

بالنقل.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يقيد في هذا احلساب ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- حــــصــــة نــــاجت الــــرسم عــــلى مــــعــــامـالت الــــســــيـــارات

pاجلديدة
pمساهمة وكالء السيارات -

- الهبات والوصايا.

في باب النفي باب النّفقات :فقات :
- نفقات دعم تعريفات النقل العمومي.

حتـدد قــائـمــة إيـرادات ونــفـقــات هـذا احلــسـاب بــقـرار
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالنقل.

4 : : حتــدد كــيــفــيــات مـتــابــعــة وتــقــيــيـم حــسـاب اHـــاداHـــادّة ة 
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 125 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
"الــصــنـــدوق اخلــاص لــتــطــويـــر الــنــقل الــعـــمــومي"p بــقــرار
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالنقل.
يـــــعــــد اآلمـــــر بــــالـــــصــــرف  بــــرنـــــامج عـــــمل حتـــــدد فــــيه

األهداف اHراد حتقيقها وكذا آجال اإلجناز.
اHــاداHــادّة ة 5 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 17

فبراير سنة 2009.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

يـحـدد مسـتـوى مـصـاريف الـتسـيـيـر هـذه ابـتداء من
أول يـــنــايــر ســنــة 2008 مـن الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــســيــيــر

القروض اHصغرة".

حتـدد قــائـمــة إيـرادات ونــفـقــات هـذا احلــسـاب بــقـرار
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالتضامن الوطني.

اHــاداHــادّة ة 4 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 17
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوممـــرســوم  تـــنــفـــيــذيتـــنــفـــيــذيّ رقم  رقم 09 -  - 85  مــؤرمــؤرّخ في خ في 21 صــفــر عــام صــفــر عــام
1430 اHــــــوافق  اHــــــوافق 17  فـــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة فـــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة p p2009 يــــــحـــــــديــــــحـــــــدّد

كـيــفــيـــات تـســيـيـــر حـــســـاب الـتـخــصـيـص الــخــاصكـيــفــيـــات تـســيـيـــر حـــســـاب الـتـخــصـيـص الــخــاص
رقـم رقـم 125 -  - 302 الـــذي عــنــوانه "الـــصــنــدوق الـــخــاصالـــذي عــنــوانه "الـــصــنــدوق الـــخــاص

لتطوير النقل العموميلتطوير النقل العمومي".".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األوّل
- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر  اHــشــتـرك بــW وزيــر اHـالــيـة

pووزير النقل
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورp الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلّق

pتمّمHعدّل واHا pباحملاسبة العموميّة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 11 اHــؤرّخ في 15
رمــــضـــــان عــــام 1420 اHـــــوافق 23  ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 1999
واHــتــضـمّن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة p2000 السـيّــمــا اHـادّة 89

pمنه
- و�قـتـضى األمر رقم 08 - 02 اHـؤرخ في 21 رجب
عام 1429 اHوافق 24  يوليو سنة 2008  واHتضمن قانون

pادة 51 منهHالسيّما ا p2008 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
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2 : :  تــــنـــشـــأ مــــديـــريـــات لــــلـــصــــنـــاعـــة وتــــرقـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
االستثمارات للواليةp عند احلاجةp في كل والية.

اHــــاداHــــادّة ة 3 : :  تــــكــــلـف مــــديــــريـــــة الــــصـــــنــــاعــــة وتـــــرقــــيــــة
االستثمارات على اHستوى احمللي �ا يأتي :

- الـسهّـر على مـتابـعة الـتدابـير اHـتعـلقـة بالـتقـييس
pوالقياسة القانونية

- مـتابـعـة تنـفـيذ الـتـدابيـر القـانـونيـة والـتنـظـيمـية
pتعلقة باألمن الصناعيHا

- اقـتــراح كل عـمــلـيــة تـهــدف إلى احملـافــظـة وتــطـويـر
pالنسيج الصناعي وترقية االستثمارات

- مـســاعـدة مــؤسـســات الـقــطـاع الـصــنـاعـي لـتـحــقـيق
pعملياتها في ميدان التنافسية الصناعية

pمتابعة عمليات اخلوصصة -
- جــــــمع وحتــــــلــــــيـل وتـــــدعــــــيـم ونــــــشـــــر اHــــــعــــــلــــــومـــــات

واHعطيات اإلحصائية حول األنشطة الصناعية.

pادّة  4 : :  في ميدان التقـييس والقياسة القانونيةHاداHا
فإن مديرية الصناعة وترقية االستثمارات :

- تـسهـر على تـطـبيق الـسـياسـة الوطـنـية لـلـتقـييس
pوالقياسة القانونية

- تساهم مع الهيـئات العمومية اHـعنية في تطبيق
األحـكـام الـتـشـريــعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة في مـيـدان الـتـقـيـيس

pوالقياسة
- تــســهــر عـلـى تـطــبــيق ســيــاســات تــرقــيــة وتــطــويـر

pاجلودة
pطابقة للمواد الصناعيةHتسهر على مراقبة ا -

- تـضــمن الـتـدقــيق في اHـطــابـقـة لــلـتـنــظـيم اHــتـعـلق
باآلالت اجلديدة لضغط الغاز والبخار. 

اHـاداHـادّة ة 5 : :  في مــيـدان األمن الـصـنــاعيp فـإن مـديـريـة
الصناعة وترقية االستثمارات :

- تــــســـــهــــر عــــلى احـــــتــــرام قــــواعــــد األمـن الــــصــــنــــاعي
pرتبطة باألنشطة الصناعيةHا

- تــســهــر عـــلى مــطــابــقـــة اHــنــشــآت الــصـــنــاعــيــة قــبل
pتشغيلها

- تــسـاهم فـي كل عـمــلـيـة تــهـدف إلى الــتـخــفـيض من
أخطار التلوث الصناعي.  

اHاداHادّة ة 6 : :  في ميدان ترقـية االستثمارp فإن مديرية
الصناعة وترقية االستثمارات :

- تــسـاهم في تـرقـيـة وتـنـمــيـة اجلـاذبـيـة االقـتـصـاديـة
pللوالية

مــــرسرســــوموم  تــــنــــفـيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 86  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ص صــــفــــر عر عـامام
1430 اH اHــــــــوافق وافق 17  فــــــــبــــــــرايرايــــــــر سر ســــــــنــــــة ة p p2009 يــــــــتــــــــضــــــمنمن

إنإنــــــــشــــــاء ماء مــــــــديديــــــــريريــــــات الات الــــــــواليواليــــــــة ة لــــــلــــــــصــــــنــــــــاعاعــــــــة وتة وتــــــرقرقــــــــيــــــة
االستثمارات وتنظيمها وسيرها.االستثمارات وتنظيمها وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األوّل

- بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــصــــنــــاعــــة وتــــرقــــيـــة
pاالستثمارات

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتمّمHا pبالوالية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اHــــــؤرّخ في أوّل
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

pتمّمHعدّل واHا pتعلق بتطوير االستثمارHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 397
اHــــــــؤرّخ في 14 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1411 اHــــــــوافق أوّل
ديـســمــبـر ســنـة 1990 الـذي يــحــدّد قـواعــد تــنـظــيم مــصـالح

pناجم والصناعة في الوالية وعملهاHا
- و�ـــقــــتـــضى  اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08 - 100
اHــــؤرّخ في 17 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 25 مــــارس
سـنة 2008 الذي يـحدّد صالحـيات وزيـر الصـناعـة وترقـية

pاالستثمارات
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 101
اHــــؤرّخ في 17 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 25 مــــارس
سـنة 2008 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

pالصناعة وترقية االستثمارات

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة ة األولى :  األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى إنـــــشــــاء
مـديريات للصـناعة وترقيـة االستثمارات لـلوالية ويحدّد

مهامها وتنظيمها وسيرها.
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والــصــنــاعــة في مــجــال الــصــنــاعــة طــبــقــا ألحــكــام اHــرسـوم
التـنفيذي رقم 90 - 397 اHؤرّخ في 14 جـمادى األولى عام
pـــذكــور أعالهHـــوافق أوّل ديـــســـمــبـــر ســـنــة 1990 واH1411 ا

وكذا اHستخدمون العاملون بها في هذا اإلطار.

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  :  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهــــذا
اHرسوم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 13 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 17
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوموم  تــــنــــفـيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 87  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ص صــــفــــر عر عـامام
1430 اH اHــــــــــوافق وافق 17  فــــــــــبــــــــــرايرايــــــــــر سر ســــــــــنــــــــــة ة p p2009 يـــــتـــــعـــــلقيـــــتـــــعـــــلق

بالرسم على األكـياس البالستيـكية اHستوردة و/أوبالرسم على األكـياس البالستيـكية اHستوردة و/أو
اHصنوعة محليا.اHصنوعة محليا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األوّل

- بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر  وزيــر الـــتــهــيـــئــة الـــعــمـــرانــيــة
pوالبيئة والسياحة

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

pتممHعدل واHا pقانون اجلمارك

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

pتممHعدل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 36 اHــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة p1991 السـيــمــا اHـادة 65

pمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 19 اHــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

pتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاHوا
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 03 - 22 اHـؤرخ في 4 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 اHـــــوافق 28 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2003
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة p2004 السـيــمــا اHـادة 53

pمنه

- تـسـاهم في ضـبط الـعـقـار الـصـنـاعي عـلى مـسـتـوى
الــــــواليــــــة وتــــــقــــــيّم دوريــــــا تــــــطــــــبــــــيـق إجــــــراءات تــــــرقــــــيـــــة

pاالستثمارات
- تـســاهم في تـنـمــيـة الـفـضـاءات اجلــهـويـة لـلــتـنـمـيـة
الـــصــنـــاعـــيــة ومـــنـــاطق الــنـــشـــاط وإعــادة تـــأهـــيل اHـــنــاطق

الصناعية.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : فـي مــــيــــدان الــــتــــنــــافــــســـــيــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة
واالبتكارp فإن مديرية الصناعة وترقية االستثمارات :
- تــعــمم وتــســاعـد وتــتــابع تــطــبــيق بــرامج الــتـأهــيل

pوتقيّم إجنازها
- تـــســــاهم في تــــنـــفــــيـــذ الــــعـــمــــلـــيــــات والـــســــيـــاســـات

pرتبطة بترقية االختراعHا
pتساهم في تدعيم خدمات الدعم للصناعة -

-  تسـاهـم فـي تنـفيـذ الـعملـيـات الـتـي تهــدف إلـى
تـــطـــــويـــر قــــدرات الــــتـــكــــوينp ال ســــيـــمــــا تـــلـك اHـــرتــــبـــطـــة

باHؤهــالت في احلرف الصناعية.

اHــاداHــادّة ة 8 :  :  في مـــيــدان تـــســيـــيــر مـــســاهـــمــات الـــدولــة
واخلــــــوصــــــــصـــــةp فــــــإن مـــــديــــــريـــــة الــــــصــــــنـــــاعــــــة وتـــــرقــــــيـــــة

االستثمارات :
pتساهم في إحصاء األمالك الصناعية للوالية -

- تــســاهم فـي مـتــابــعــة تــعــهــدات اHــشــتـري فـي إطـار
اخلوصصة.

اHاداHادّة ة 9 :  :  في مـيدان اإلعالم الـصنـاعيp فإن مـديرية
الصناعة وترقية االستثمارات :

- تــــســـهـــر عـــلى وضع نـــظـــام لـإلعالم وتـــقـــوم بـــاجلـــمع
والـنشـر الـدوري بكل وسـيـلـة اتصـال أو مـعلـومـات تقـنـية

pأو إحصائية مناسبة
- تـسـاهم في وضع نـظام لـلـيـقظـة اإلعالمـيـة تدعـيـما

للهياكل اHركزية اHكلفة باليقظة التكنولوجية.

اHــاداHــادّة ة 10 :  :  تــتـــشــكل مــديـــريــات الــصـــنــاعــة وتـــرقــيــة
االســتــثـمــارات من مــصـلــحــتـW (2) إلى أربع (4) مــصــالح

حسب خصوصيات كل والية.

pحسـب أهميـة مهـامها pكن أن تتـشكل كل مـصلـحة�
من ثالثة (3) مكاتب على األكثر.

حتـدد كــيــفـيــات تـطــبـيـق هـذه اHــادة بـقـــرار مـشــتـرك
بــW الــوزيـر اHــكــلف بــالـصــنــاعــة وتـرقــيــة االسـتــثــمـارات
والــوزيــر اHـكــلف بــاHــالـيــة والــســلـطــة اHــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.

اHـاداHـادّة ة 11 :  :  حتــول إلى اHـديـريـة اHــنـشـأة �ـوجب هـذا
اHـــرســومp اHــهــام الــتي كــانت تـــمــارســهــا مــديــريــة اHــنــاجم
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- عـلى اإلنتـاج الوطني من طـرف مصـالح الضرائب
عـــنـــد خـــروج اHـــنــــتـــوج اجلـــاهـــز لالســـتـــعــــمـــال من اHـــصـــنع

pوجه إلى الدورة التجاريةHوا
- عـنــد االسـتـيـراد من طـرف مـصـالح إدارة اجلـمـارك
عـــنـــد دخـــول اHــنـــتـــوج اجلـــاهـــز لـالســتـــعـــمـــال إلـى الـــتــراب

الوطني.

اHادة اHادة 5  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 17
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوموم  تــــنــــفـيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 88  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ص صــــفــــر عر عـامام
1430 اH اHــــــــــوافق وافق 17  فــــــــــبــــــــــرايرايــــــــــر سر ســــــــــنــــــــــة ة p p2009 يـــــتـــــعـــــلقيـــــتـــــعـــــلق

بتصنيف اHناطـق اHـهـددة لـلـسـاحـل.بتصنيف اHناطـق اHـهـددة لـلـسـاحـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األوّل
- بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر  وزيــر الـــتــهــيـــئــة الـــعــمـــرانــيــة

pوالبيئة والسياحة
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 02 اHؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

pبحماية الساحل وتثمينه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطــبـيــقـا ألحــكـام اHــادتـW 29 و30 من
الــقـانـون رقم 02 - 02 اHـؤرخ في 22 ذي الـقــعـدة عـام 1422
اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHـذكـور أعالهp يــهـدف هـذا
اHــرســوم إلى حتــديـد كــيـفــيــات تـصــنــيف اHـنــاطق اHــهـددة

للساحل.
اHادة اHادة 2 :  : تصنّف اHـناطق اHهـددة على أساس دراسة
تــسـمى "دراسـة الــتـصــنـيف كـمــنـاطق مــهـددة"p يـبــادر بـهـا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 372
اHـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1423 اHـوافق 11 نـوفـمـبـر سـنة

pتعلق بنفايات التغليفH2002 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 199
اHــــؤرخ في أول جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1425 اHــــوافق 19
يــولــيــو ســنـة 2004 الـــذي يــحــدد كــيــفــيــات إنــشــاء الــنــظــام
الــعـمــومي Hـعــاجلـة نــفــايـات الــتـغــلـيف وتــنـظــيـمه وســيـره

pوتمويله
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 237
اHـؤرخ في 8 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اHـوافق 4 يــولـيـو
سـنـة 2006 الـذي يــعـدل ويـتـــمـم اHـرســـوم الـتــنـفـيـذي رقم
98 - 147 اHـؤرخ في 16 مـحـرم عام 1419 اHـوافق 13 مـايو

ســـــنــــة 1998 الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 065 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
"الــصـــنــدوق الــوطـــني لــلــبـــيــئــة وإزالـــة الــتــلـــوث"p اHــعــدل

pتممHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  يـحدد هـذا اHـرسـوم كـيفـيـات تـطـبيق
أحـكام اHادة 53 من الـقـانون رقم 03 - 22 اHـؤرخ في 4 ذي
القـعدة عام 1424 اHوافق 28 ديسـمبر سنة 2003 واHذكور

أعاله.
اHـادة اHـادة 2 :  : طــبـقـا لــلـمـادة 53 من الــقـانـون رقم 03 - 22
اHــؤرخ في 4 ذي الــقـــعــدة عــام 1424 اHــوافق 28 ديــســـمــبــر
ســنــة 2003 واHــذكــور أعـالهp حتــدد تــعـــريــفــة الــرسـم �ــبــلغ
10,5 دج لـلـكـيـلـوغـرام الواحـد عـلى األكـيـاس الـبالسـتـيـكـية

اHستوردة و/أو اHصنوعة محليا.

pـادة 2 أعالهHـادة 3 :  : تـخـضع لـهـذا الـرسم بـعـنـوان اHـادة اHا
األكيـاس البالسـتيـكيـة اHسـتوردة و/أو اHـصنـوعة مـحلـيا
اHعرّفة على أنهـا كل تغليف من مادة بالستيكية مصنوع
من متعدد اإليتـيالن اHنخفض أو اHرتفع الكثافة ومتعدد
الــــــبــــــروبـــــيـالن اخملــــــصص لــــــتــــــغـــــلــــــيـف وتـــــوضــــــيـب اHـــــواد

االستهالكية.

اHادة اHادة 4 : : يقتطع الرسم على األكياس البالستيكية :
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تتولـى مصالح الوزارة اHـكلفة بـالتهـيئة العـمرانية
أمانة اللجنة.

اHادة اHادة 6  :  :  تكلف اللجنة على اخلصوص �ا يأتي :
- تـقــوم بـفـحص دراســات تـصـنــيف اHـنــاطق اHـهـددة

pوتصادق عليها
pتقوم بفحص مشروع تدابير احلماية واحملافظة -

- تطلب كل فحص مكمّل.

اHـادة اHـادة 7  :  :  يــتم إعالم أعـضــاء الـلــجـنــة �ـكــان وتـاريخ
وجدول أعمال االجتماع خمسة عشر (15) يوما على األقل

قبل انعقاده.

اHـادة اHـادة 8  :  :  حتـدد الــقـائــمـة اإلســمـيــة ألعـضــاء الـلــجـنـة
بـقرار مـن الوزيـر اHكـلف بالـتهـيـئة الـعمـرانيـة بنـاء على

اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

اHـــــادة اHـــــادة 9 : : يــــــرسل الــــــوزيـــــر اHــــــكـــــلـف بـــــالــــــتـــــهــــــيـــــئـــــة
الــعـــمــرانــيـــةp لإلســتـــشــارةp مــشـــروع الــتـــصــنــيف مـــرفــقــا
باقتـراحات التـدابير الـرامية إلى حـماية اHـنطقـة اHهددة
إلى الوالة واجملالس الشعـبية الوالئية واجملـالس الشعبية
البـلدية اHـعنيـةp وكذا كل مؤسـسة أو هيئـة �كن أن يدعم

رأيها فعالية التدابير اHتوقع اتخاذها.

اHـادة اHـادة 10  :  : تـقـوم الـلـجـنة بـفـحص اآلراء واHـالحـظات
أو االقتراحات وتصادق على مشروع التصنيف.

اHادة اHادة 11  :  :  تصنف اHناطق اHهددة �رسوم تنفيذي
بــــنــــاء عـــــلى اقـــــتــــراح من الـــــوزيــــر اHــــكـــــلف بـــــالــــتــــهـــــيــــئــــة

العمرانية.

اHـــــادة اHـــــادة 12  :    :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 17
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوموم ت تــــنــــفـيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 89  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ص صــــفــــر عر عـامام
1430 اH اHــــــــــــوافق وافق 17  فــــــــــــبــــــــــــرايرايــــــــــــر سر ســــــــــــنــــــــــة ة p p2009 يــــــــــــعـعـــــــــــدلدل

اHاHــــرسرســــوم الوم الــــــتــــنــــــفــــيـيـــــذي رقم ذي رقم 98 -  - 254 اH اHــــؤرخ في ؤرخ في 24
ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1419 اHوافق  اHوافق 17 غشت سنة  غشت سنة 1998
واHواHــــــــتــــــعــــــــلق بلق بــــــــالالــــــتــــــــكــــــويويـن في الن في الــــــــدكدكــــــتــــــــوراه وموراه ومــــــا با بــــــــعـعـــــــد

التـدرج اHتخصـص والتأهـيـل اجلامعـي.التـدرج اHتخصـص والتأهـيـل اجلامعـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األوّل
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي

الــوزيـر اHــكــلف بــالـتــهــيـئــة الــعـمــرانــيـة وتــقــوم بـإعــدادهـا
مـكـاتب دراسـات وهـيـئـات مـخـتـصـة أو كل مـركـــز بـحــث
�ـتــلـك الــكــفــاءة واخلــبــــرة في مــجـال اجلــيــومــرفـولــوجــيـا

الساحلية أو البيئية.

اHـــــادة اHـــــادة 3 :  : يـــــجـب أن تـــــشــــــمل دراســـــة الــــــتـــــصــــــنـــــيف
اHـؤسـسـة بـأحـكـام اHادة 2 أعالهp عـلـى اخلـصـوص الـعـنـاصـر

اآلتية :
pعنيHحتديد الفضاء الساحلي ا -

- اخلــــــصــــــائـص الــــــبـــــيــــــئــــــيــــــة وخــــــصـــــائـص الــــــتــــــربـــــة
pعنيHواجليومرفولوجية للفضاء الساحلي ا

pهيمنةHدراسة التموجات ا -
- دراســــة قـــيـــاس قـــطـــر الــــرواسب اHـــشـــكــــلـــة لـــعـــمق

pالبحر حتى عمق اإلغالق
pحركية خط الشاطئ -

pضغوطات التدهور وأسبابه -
pتقييم الهشاشة -

- اقـتراحـات الـتـدابيـر الـرامـية إلى حـمـايـة اHنـطـقة
pهددةHا

- اقتراحات التصنيف كمنطقة مهددة.

اHـادة اHـادة 4 :  :  تـؤسس جلـنـة وزاريـة مـشـتـركـة لـدراسات
تـصنيف اHنـاطق اHهددة تـدعى في صلب النص "الـلجنة"

وتتكون من �ثلي الوزراء اآلتي ذكرهم :
pرئيسا pكلف بالتهيئة العمرانيةHالوزير ا -
pكلف بالداخلية واجلماعات احملليةHالوزير ا -

pاليةHكلف باHالوزير ا -
pكلف بالفالحةHالوزير ا -

pكلف باألشغال العموميةHالوزير ا -
pكلف بالصيد البحريHالوزير ا -

pكلف بالسياحةHالوزير ا -
pكلف بالبحث العلميHالوزير ا -

- الوزير اHنتدب اHكلف بالدفاع الوطني.
ومن �ثلي اHؤسسات والهيئات اآلتية :

pستدامةHرصد الوطني للبيئة والتنمية اHا -
pاحملافظة الوطنية للساحل -

pالوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية -
- اHـدرســة الـوطـنــيـة الـعــلـيـا لــعـلـوم الــبـحـر وتــهـيـئـة

الساحل.
اHــادة اHــادة 5  :  : �ــكن أن تـــســتـــعــW الـــلــجـــنــة بـــكل شــخص

�كن أن يساعدها في أشغالها. 
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مــــرسرســــوموم ت تــــنــــفـيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 90  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ص صــــفــــر عر عـامام
1430 اHوافق  اHوافق 17  فبفبـراير سراير سـنة نة p p2009 يعــدل ويـتمـميعــدل ويـتمـم

اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقـم اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقـم 98 -  - 219 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 13
ربيـع األول عـام ربيـع األول عـام 1419 اHوافـق  اHوافـق 7 يولـيــو سنـة  يولـيــو سنـة 1998

واHتضمن واHتضمن إنشـاء جامعـة بـسـكـرة.إنشـاء جامعـة بـسـكـرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األوّل
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

pالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 219
اHؤرخ في 13 ربيع األول عام 1419 اHوافق 7 يولـيو سنة
1998 واHـتــضـمن إنــشـاء جــامـعــة بـســكـرةp اHــعـدلp الســيـمـا

pادتان 2 و 4 منهHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اHــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلــاصــة بـتــنــظــيـمــهــا وسـيــرهــا p اHـعــدل واHــتـممp الســيــمـا

pادتان 3 و 25 منهHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــمّم اHـــادة 2 من اHـــرســـوم
الــتـــنــفـــيـــذي رقــم 98 - 219  اHــؤرخ فــي 13 ربــيــع األول
عــام 1419 اHوافــق 7  يولـيو سـنة p1998 اHعـدل واHـذكور

أعاله وحترر كما يأتي :
"اHادّة 2 :  ............. (بدون تغيير) ..................

يحدّد عدد الكلـيات التي تتكوّن منها جامعة بسكرة
 واختصاصها كما يأتي :

pكلية  العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة -
pكلية العلوم والتكنولوجيا -

pكلية احلقوق والعلوم السياسية -
pكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
pالتسيير

- كلية اآلداب واللغات".

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 94 - 260
اHـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اHـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

pوالبحث العلمي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اHــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واHـتــعـلـق بـالـتــكـويـن في الـدكــتـوراه ومــا بـعــد
الــــتـــــدرج اHــــتــــخــــصــص والـــــتــــأهـــــيـل اجلــــامــــعــيp اHــــعـــدل

pتممHوا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى : ة األولى :  تــــــــعـــــــدل اHـــــــادة 132 مـن  اHــــــــرســـــــوم
التـنفـيذي رقم 98 - 254  اHؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
1419 اHــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنـــــة p1998 اHـــــــعــــــدل واHــــــتــــــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 132 :    لـلــمـتــرشـحـW اHــسـجـلــW بـانــتـظـام في
التـكوين لنـيل شهادة دكـتوراه الدولـة عند تـاريخ سريان
هذا اHـرسومp أجل أقصاه 31 ديسـمبـر سنة H 2010نـاقشة

أطروحاتهم.

ويـــــتــــســـــلم اHـــــتـــــرشــــحـــــون اHــــذكـــــورون أعاله الـــــذين
يـناقـشون أطـروحـاتهم بـعد 31 ديسـمبـر سنة 2010 شـهادة

الدكتوراه طبقا ألحكام هذا اHرسوم".

2  :    :  يــــــنـــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 17
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 26 صفر عام  صفر عام 1430 هـ هـ
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2009 م م

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اHــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلــاصــة بـتــنــظــيـمــهــا وسـيــرهــا p اHـعــدل واHــتـممp الســيــمـا

pادة 3 منهHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــعـــدل وتـــتـــمم اHـــادة 2 من اHـــرســـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 01 - 210 اHـؤرخ في 2 جـمـادى األولى عام
1422 اHـوافق 23 يولـيو سـنة p2001 اHعـدل واHـذكور أعاله

وحترر كما يأتي :
"اHادّة 2 : :  ............. (بدون تغيير) ................

يحدّد عـدد الكلـيات التي تـتكـوّن منهـا جامعـة ورقلة
واختصاصها كما يأتي :

pادةHكلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم ا -
- كـــلـــيـــة عــــلـــوم الـــطــــبـــيـــعـــة واحلــــيـــاة وعـــلـــوم األرض

pوالكون
pكلية احلقوق والعلوم السياسية -

pكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -
- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم

pالتسيير
- كلية اآلداب واللغات".

اHاداHادّة ة 2  :   :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 17
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوموم  تــــنــــفـيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 92  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ص صــــفــــر عر عـامام
1430 اHوافق  اHوافق 17  فبفبـراير سراير سـنة نة p p2009 يعــدل ويـتمـميعــدل ويـتمـم

اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقـم اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقـم 03 -  - 258 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 22
جــمـادى األولى عــام جــمـادى األولى عــام 1424 اHـوافـق  اHـوافـق 22   يـولـيـــو سـنــة يـولـيـــو سـنــة

2003 واHتضمن  واHتضمن إنشـاء جامعـة جيجل.إنشـاء جامعـة جيجل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ الوزير األوّل

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
pالعلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

2  :    :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اHــــــادة 4 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــتــنــفــيــذي رقم 98 - 219 اHــؤرخ في 13 ربــيـع األول عـام
1419 اHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة p1998 اHـعــدل واHـذكـور أعاله

وحترر كما يأتي :
"اHادّة 4 :  ............ (بدون تغيير) ................

تـضـم مـديــريــة اجلـامــعــةp زيـادة عــلى األمــانـة الــعــامـة
واHـكتـبـة اHـركـزيةp أربع (4) نـيـابـات مـديـريـة تـكلـف على

التواليp باHيادين اآلتية :
- الـتكـوين الـعـالي في الـتدرج والـتـكـوين اHـتواصل

pوالشهادات
- الــتــكــويـن الــعــالـي فــيــمــا بـــعــد الــتــدرج والـــتــأهــيل

pاجلامعي والبحث العلمي
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اHاداHادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 17
فبراير سنة 2009.

أحمد أحمد أويحيىأويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوموم  تــــنــــفـيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 91  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ص صــــفــــر عر عـامام
1430 اHوافق  اHوافق 17  فبفبـراير سراير سـنة نة p p2009 يعــدل ويـتمـميعــدل ويـتمـم

اHــرســـوم الـــتــنــفــيـــذي رقـم اHــرســـوم الـــتــنــفــيـــذي رقـم 01 -  - 210  اHـــؤرخ فـي  اHـــؤرخ فـي 2
جــمـادى األولى عــام جــمـادى األولى عــام 1422 اHـوافـق  اHـوافـق 23  يـولـيـــو سـنــة  يـولـيـــو سـنــة

2001 واHتضمن  واHتضمن إنشـاء جامعـة ورقلة.إنشـاء جامعـة ورقلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ الوزير األوّل

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
pالعلمي

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 -3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 210
اHـؤرخ في 2 جــمــادى األولى عـام 1422 اHـوافق 23 يــولــيـو
pـــعـــدلHا pـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء جـــامـــعـــة ورقـــلـــةHســـنــة 2001 وا

pادة 2 منهHالسيما ا



26 صفر عام  صفر عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1212
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2009 م م

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــــعـــــــدّل وتـــــــتـــــــمّم اHـــــــادة األولـى من
اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 03 - 258 اHـؤرخ في 22 جـمـادى
األولى عــام 1424 اHــوافق 22  يــولـــيــو ســـنــة p2003 اHـــعــدل

واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :
"اHادّة األولى :  ............. (بدون تغيير) .............
يـحدّد عدد الكلـيات التي تتـكوّن منها جـامعة جيجل

 واختصاصها كما يأتي :
pكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة -

pكلية العلوم والتكنولوجيا -
pكلية احلقوق والعلوم السياسية -

- كــلـــيـــة الــعـــلــوم االقـــتـــصــاديـــة والــتـــجـــاريــة وعـــلــوم
pالتسيير

- كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية".

اHاداHادّة ة 2  :   :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 17
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــــــــــؤرخ في 17 ذي الــــــــــقـــــــعــــــــدة عـــــــــام 1429 اHــــــــــوافق 15
نــــوفـــــمــــــبـــــر ســــنــــة 2008 واHــــتـــــضــــمـن تـــعــــــيــــW أعــــضــــاء

 pاحلكومـة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 258
اHـؤرخ في 22 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 22 يـولـيو
pـــعــدلHا pـــتـــضـــمن إنـــشـــاء جـــامـــعـــة جـــيـــجـلHســـنــة 2003 وا

pادة األولى منهHالسيما ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اHــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلــاصــة بـتــنــظــيـمــهــا وسـيــرهــا p اHـعــدل واHــتـممp الســيــمـا

pادة 3 منهHا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
Wن إنــهــاء مــهــام األمـWيــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام األمـ pيــتــضــم p2009 فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة

العامالعامّ للوكالة الوطنية للممتلكات اHنجمية. للوكالة الوطنية للممتلكات اHنجمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430
اHوافق أوّل  فـبراير سنة 2009 تنهى مـهام السّيـد محمد
بـــوعـــمـــامـــةp بـــصـــفــــته أمـــيـــنـــا عـــامـــا لـــلـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة

للممتلكات اHنجمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم مرسـوم رئاسيرئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة p2009 يــتـضـمp يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـرينن إنـهــاء مـهـام مـديـرين

للمناجم والصللمناجم والصّناعة في الواليات.ناعة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430
اHوافق أوّل  فـبراير سنة 2009 تنهى مـهام السّادة اآلتية
أســمـــاؤهمp بـصــفـتــــهم مـديـــريـن لــلـمــنـــاجم والـصّــنـاعـــة

فـي الواليات اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :
pفي والية جيجـل pلزهر قميني -
pفي والية عنابة pعلي بن يخلف -

- علي بوحديشp في والية ميلة.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـبـرايـــر سـنـة فـبـرايـــر سـنـة p2009 يـتــضـمp يـتــضـمّن إنــهـاء مـهـــام مـفـتشن إنــهـاء مـهـــام مـفـتش

في والية اHسيلة.في والية اHسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صـفر عام 1430
اHـــوافـق أوّل  فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهــــام الـــسّـــيـــد
pـســيـلـةHبـصــفـته مــفـتــشـا في واليــة ا pنـصـــــر الـدين حلــول

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم مرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
فــبــرايــر ســنـة فــبــرايــر ســنـة p2009 يــتــضــمp يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــكــلن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف

بالدبالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوزارة اHاليلخيص بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صـفر عام 1430
اHوافق أوّل  فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد حميدو
بن عـــمـــاريp بــصـــفـــته مـــكـــلّــفـــا بـــالـــدّراســات والـــتّـــلــخـــيص

بوزارة اHاليّـةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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- إيـهـان بلعمــريp بصفتـها نائبــة مـديــر للعالقـات
pمـع القطاع البنكي

- فـاطـمـة الـزهـراء بن أزواوp زوجـة دهـانp بـصـفـتـهـا
pنائبة مدير لسياسات وتطوير االستثمار القطـاعي

- مــــحــــمــــد ســــتــــيـــــتيp بــــصــــفــــتـه مــــديــــرا لــــلــــعالقــــات
pاالقتصاديـة اخلارجيّـة

- حسان ملـويp بصفته رئـيس دراسات لدى رئيس
pؤسسات العمومية االقتصادية الكبـرىHقسم ا

- آسية بن يحيىp زوجـة عالمp بصفتها نائبة مدير
pلترقية التظاهرات االقتصادية

- ســــــعـــــيــــــد مــــــعـــــيــــــوفp بـــــصــــــفــــــتــه نــــــــائب مــــــديـــــــر
pللـترتيبات النوعيـة

- أرزقي تـــيــغـــيــلـتp بــصـــفــتـه رئــيس دراســـات لــدى
pؤسسات العمومية االقتصادية الكبـرىHرئيس قسم ا

- راضيـة بـراهيـميp بـصفـتـها رئـيـسة دراسـات لدى
رئيــس قــسم اHؤسسات العمومية االقتصادية الكبـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم مرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة p2009 يــتــضــمp يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام اHــديــرـن إنــهــاء مــهــام اHــديــر

اجلهوي للتاجلهوي للتّجـارة ببشـار.جـارة ببشـار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صـفر عام 1430
Wوافق أوّل  فـبراير سنة 2009 تنهى مـهام السّـيد حسHا

بلعيدp بصفته مديرا جهويا للتّجارة ببشـار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
فــبــرايــر ســنـة فــبــرايــر ســنـة p2009 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــفـتشن إنــهــاء مــهــام مــفـتش

بوزارة الصبوزارة الصّـحة والسـحة والسّـكان - سابقا.ـكان - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صـفر عام 1430
اHـــوافق أوّل  فــــبـــرايــــر ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام الــــسّـــيـــد
بــلـــعـــبـــاس بن ديـــدةp بـــصـــفـــته مـــفــتّـــشـــا بـــوزارة الـــصّــــحــة

والسّكان - سابقاp إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم مرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّن إنــهــاء مـــهــام عــمــيــدن إنــهــاء مـــهــام عــمــيــد
كـــلــيـــــة الـــعـــلـــوم االقـــتـــصـــاديــة وعـــلــــوم الـــتـــســـيـــيــركـــلــيـــــة الـــعـــلـــوم االقـــتـــصـــاديــة وعـــلــــوم الـــتـــســـيـــيــر

بجامعــة األغــواط.بجامعــة األغــواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صـفر عام 1430
اHـــوافـق أوّل  فـــبـــرايـــر ســـنــة 2009 تـــنـــهىp ابـــتـــداء من 29
pمـــهـــام الـــسّـــيـــد مـــقـــــدم عـــبـــيــرات p2007 ديـــســمـــبــــر ســـنــة
بـــصــفـــتــه عـــمـــيــدا لـــكـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقـــتـــصــاديـــة وعـــلـــوم

التسييـر بجامعـة األغـواط.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
فــبـرايــر ســنـة فــبـرايــر ســنـة p2009 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام بـوزارةن إنـهــاء مـهــام بـوزارة

الصالصّناعة - سابقا.ناعة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صـفر عام 1430
اHوافق أوّل  فـبراير سنة 2009 تنهى مـهام السّـادة اآلتية
أســـمــــاؤهم بــــوزارة الــــصّــــنــــاعـــــة - ســــابـــقــــاp لــــتـــكــــلــــيـــفــــهم

بوظــائف أخــرى :
- جمـال الـدين شـوتـريp بـصـفـته مـديـرا لـلـصـنـاعات
اHــــيــــكــــانــــيــــكـــــيــــــة والــــعــــدانــــــة فـي اHــــديــــــريــــــة الــــعــــامــــــة

pللنشـاطـات الصّـناعيـة
- مـــحــــمــــد قـــيـــــــراطp بـــصـــفــــتــه مـــديــــــرا خلـــدمـــــات
الــــــدعم لـــــلــــصّــــنــــاعــــة في اHــــديــــريــــة الــــعـــــامــــــة لــــتــــرقــــيـــــة

pالتنافسيـة الصّـناعيـة
- مــصــطـــفى حــمــوديp بـــصــفــته مـــديــرا لــلـــصّــنــاعــات

pالكهروبائية واإللكترونية واالتصـال
- يـــوسف رمـــضــانيp بـــصــفــتـه مــكــلّـــفــا بـــالــدّراســات

pوالتّـلخيص
- أحـــمـــد لــــعـــبـــيـــدي طـــراد خــــوجـــةp بـــصـــفـــتـه مـــكـــلّـــفـــا

pبالدّراسات والتّـلخيص
- رشــــيـــد جالليp بـــصــــفـــته نـــائب مــــديـــر لـــلـــمـــنـــاطق

pالصّـناعيـة
- زوهـيــر يــانسp بــصـفــته نــائب مــديـر لــلــصـنــاعـات

pالكهـربـائيـة
- مــــــــحــــــــمــــــــود مــــــــواكـيp بــــــــصــــــــفــــــــتـه نــــــــائـب مــــــــديـــــــر

pWللمستخـدم
- مـــحـــمـــد غــراسp بـــصـــفـــته نـــائب مـــديـــر لـــلـــتـــعــاون

pالثنـائي في مديرية التعاون
- عــــــبـــــد الــــــلــه فــــــلــــــــةp بــــــصــــــفــــــتــه نــــــــائـب مــــــديــــــــر
لـــلــــصّـــنــــاعــــات الــــصـــيـــدالنــــيـــة فـي مـــديـــريــــة الـــصّــــنـــاعـــات

الكيميائيـة والصيدالنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
فــبـرايــر ســنـة فــبـرايــر ســنـة p2009 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام بـوزارةن إنـهــاء مـهــام بـوزارة

اHساهمات وترقية االستثمارات - سابقا.اHساهمات وترقية االستثمارات - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صـفر عام 1430
اHــوافق أوّل  فــبــرايــر ســنــة 2009 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـدات
والــسّــادة اآلتــيــة أســمـاؤهـم بــوزارة اHــســاهــمــات وتــرقــيـة

االستثمارات - سابقاp لتكليفهم بوظائف أخـرى :
- خــــيــــــر الـــــديــن مـــــجــــــــوبيp بـــــصـــــفـــــتـــه مـــــديــــــــرا

pللشـؤون العقاريـة
- ســـامــيـــة لــقــــامp بـــصــفـــتــهــا رئـــيــســـة دراســات لــدى

pؤسسات العمومية االقتصادية الكبرىHرئيس قسم ا



26 صفر عام  صفر عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1412
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2009 م م

- مـــصـــطـــفى حـــمـــوديp مـــديـــر دراســات لـــدى رئـــيس
pقسم الترقية الصّناعية

- جـمـال الـدين شـوتريp مـديـر دراسـات لـدى رئيس
pقسم اجلودة واألمن الصّناعي

- أحـمــد لـعــبـيــدي طـراد خــوجـةp مــديـر دراســات لـدى
pرئيس قسم سياسات االبتكـار

- مــحـمـد قــيــراطp مـديــر دراسـات لـدى رئــيس قـسم
pالتنميـة الفضائيـة

- خـــــيـــــر الــــديـــن مــــجـــــــوبـيp مــــديــــر دراســــات لــــدى
pرئيس قسم التنمية الفضائية

- مـــحــمـــد ســـتــيـــتيp مـــديــــر دراســـــات لــــدى رئــيس
pقسـم التعــاون

- عـبـد الـلـه فـلـــةp رئيـس دراسات لـدى رئـيس قـسم
pالسياسات والتنمية الصّناعية

- زوهــيـر يـانسp رئــيس دراسـات لــدى رئـيس قـسم
pالتـرقيـة الصّـناعيـة

- مـحمـود مواكيp رئـيس دراسات لـدى رئيس قسم
pبـرامج التأهـيل

- فـاطــمــة الـزهــراء بن أزواوp زوجــة دهــانp رئـيــسـة
pدراسات لدى رئيس قسم ترقية االستثمارات

- سـعـيد مـعـيـوفp رئيس دراسـات لـدى رئـيس قسم
pشـاريع الكبـرىHا

- رشــيــد جاللـيp رئــيس دراســات لــدى رئــيس قــسم
pالتنميـة الفضائيـة

- حــســان مــلــويp رئــيس دراســات لــدى رئــيس قــسم
pالتنميـة الفضائيـة

- آســيــة بـن يــحــيىp زوجـــة عــالمp رئـــيــســة دراســات
pلدى رئيس قسم التعـاون

- إيهـان بلـعـربيp رئـيـسة دراسـات لدى رئـيس قسم
pالتعاون

- سـامـيـة لـقـــامp رئـيــسـة دراسـات لـدى رئـيس قـسم
pإعادة انتشار مؤسسات القطاع العمومي التجاري

- راضــيــة بـراهــيـمـيp رئـيــسـة دراســات لــدى رئـيس
pقسم إعادة انتشار مؤسسات القطاع العمومي التجاري
- أرزقـي تــــيـــغــــيــــلتp رئــــيـس دراســـات لــــدى رئــــيس
pقسـم إعادة انتشار مؤسسات القطاع العمومي التجاري

pمكلّفا بالدّراسات والتّلخيص pمحمد غراس -
- يوســف رمضانيp مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة p2009 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW األمـW الـعــامن تـعـيـW األمـW الـعــامّ

جلامعــة أدرار.جلامعــة أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صـفر عام 1430
اHـوافـق أوّل  فـبــرايـر ســنـة 2009 يـعــيّن الــسّــيـد عــبــد الـله

رزوقيp أمينا عاما جلامعـة أدرار.

مرسـوم مرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة p2009 يـــتــضـــمp يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

النشاط االجتماعي في والية قسنطينـة.النشاط االجتماعي في والية قسنطينـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صـفر عام 1430
اHــوافق أوّل  فــبـــرايــر ســنــة 2009 تــنــهـى مــهــــام الــسّـــــيــد
عـبــد اجمليـد بومـنقارp بـصفـته مديـرا للنـشاط االجـتماعي
في واليــة قسنطينةp إلعـادة إدماجه في رتبته األصلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم مرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
فبراير سنة فبراير سنة p2009 يتضمp يتضمّن تعيW مندوب احلرسن تعيW مندوب احلرس

البلدي في واليـة تبسـة.البلدي في واليـة تبسـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صـفر عام 1430
اHوافق أوّل  فـبرايـر سنة 2009 يعيّن الـسّيد نـصر الدين

حلولp مندوبا للحرس البلدي في واليـة تبسـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم مرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
فبـراير سـنة فبـراير سـنة p2009 يـتضـمp يـتضـمّن تعيـW مديـر االتصالن تعيـW مديـر االتصال

بـوزارة اHاليبـوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صـفر عام 1430
اHــوافق أوّل  فــبــرايــر ســنـة 2009 يـعــيّن الــسّــيـد حــمــيـــدو

بــن عماريp مديرا لالتصال بوزارة اHاليّـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم مرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـــبـــرايــــر ســـنـــة فـــبـــرايــــر ســـنـــة p2009 يـــتــــضـــمp يـــتــــضـــمّن تـــعـــيـــW مـــديـــرينن تـــعـــيـــW مـــديـــرين

للمناجم والصللمناجم والصّناعة في الواليات.ناعة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صـفر عام 1430
اHــــوافـق أوّل  فــــبــــــرايـــــر ســـــنــــــة 2009 يـــــعــــيّــن الــــســّــــــادة
اآلتــيــــــة أســمـاؤهــم مـديـــــرين لــلــمــنـــاجـم والــصّــــنــاعـــــة

فــي الـواليات اآلتيــة :
pفي والية جيجـل pعلي بن يخلف -
pفي والية عنابـة pعلي بوحديش -

- لزهر قمينيp في والية ميلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم مرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  صـفر عام   صـفر عام 1430 اHوافق أو اHوافق أوّل
فــبـرايــر ســنـة فــبـرايــر ســنـة p2009 يــتـضــمp يــتـضــمّن الــتن الــتّـعــيـW في وزارةـعــيـW في وزارة

الصالصّناعة وترقية االستثمارات.ناعة وترقية االستثمارات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صـفر عام 1430
اHـــــوافق أوّل  فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2009 تـــــعـــــيّـن الـــــسّــــــيــــدات
والـــــسّــــــادة اآلتـــــيـــــــة أســــمــــــاؤهم فـي وزارة الـــــصّـــــنـــــاعــــــة

وتـرقيــة االستثمـارات :
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وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر  صفر عام عام 1430 اHوافق اHوافق
4 فبراير سنة  فبراير سنة p2009 يتضمن جتديد انتداب رئيسp يتضمن جتديد انتداب رئيس
احملـكـمـة الـعـسـكـريـة الدائـمـة بـتـامـنـغـست / الـنـاحـيةاحملـكـمـة الـعـسـكـريـة الدائـمـة بـتـامـنـغـست / الـنـاحـية

العسكرية السادسة.العسكرية السادسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قـرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام
1430 اHـوافق 4 فـبـرايـر سـنة p2009 يـجـدد انتـداب الـسـيد

الــــطـــيـب وابلp لــــدى وزارة الـــدفــــاع الـــوطــــنيH pـــدة ســــنـــة
واحــدة ( 1 )  ابـــتــداء من 16 مـــارس ســـنــة p2009 بـــصـــفــته
رئــيــســا لــلــمــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــدائــمــة بــتــامــنــغــست /

الناحية العسكرية السادسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قراران مؤرخان في قراران مؤرخان في 27 محر محرّم م عام عام 1430 اHوافق  اHوافق 24 يناير يناير
سنة سنة p2009 يتضمp يتضمّنان تعيW قاضيW عسكريينان تعيW قاضيW عسكرييّن.ن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب قـرار مؤرّخ في 27 مـحرّم عام 1430 اHـوافق
24 يـنـايـر سـنـة 2009 يـعـيّن الـرائــد مـحـمـد روزالp قـاضي

حتـــقـــيـق عـــــســـكـــري لــــدى احملـــكـــمـــة الــــعـــســـكـــريّــــة الـــدائـــمـــة
بـالــبـلــيـدة/ الــنــاحــــيـة الـعــســـكــريــة األولى ابــــتـداء من 3

يناير سنة 2009.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 27 مــحــرّم عـام 1430 اHـوافق
24 يـــنــايــر ســنــة 2009 يــعــيّن الــرائــد نــاصــر بــوعالمp قــاضي

حتـقـيـق عـسـكـري لـدى احملـكـمـة الـعــسـكـريّـة الـدائـمـة بـبـشـار/
الناحية العسكرية الثالثة ابــتداء من 3 يـناير سنة 2009.

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــشــــــــــتــــــــرك مرك مــــــــــؤرؤرّخ فيخ في11 ص صــــــــفــــــــــر عر عــــــــام ام 1430
اHاHــــــــوافق وافق 7  ف  فــــــبــــــرايرايــــــــر سر ســــــنــــــة ة p2009 يp يــــــتــــــضــــــمّن إعالنن إعالن

مناطق مناطق منكوبة بوالية أدرار.منكوبة بوالية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــــر الـــــدولــــةp وزيــــر الــــداخــــلــــيــــة واجلــــمــــاعــــات
pاحمللية

pاليةHووزير ا

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
- �ـــــقــــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 366
اHـــــــــــؤرّخ فــي 17 ذي الــــــــقـــــــــعــــــــدة عـــــــام 1429 اHــــــــوافق 15
نـــــوفــــمــــبــــر ســــــنـــــة 2008  واHــــــتـــضــــمّن تــــعــــيـــW أعـــــضـــاء

pاحلكومة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتّـــنــــفــــيـــذي رقم 90 - 402
اHــــــــؤرّخ في 28 جــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــام 1411 اHــــــــوافق 15
ديسـمبـر سنة 1990 واHتـضـمّن تنـظيم صـندوق الـكوارث
pالــطــبــيــعـيــة واألخــطــار الــتـكــنــولــوجــيـة الــكــبــرى وســيـره

pتمّمHعدّل واHا

- و�ـقــتــضى الـــمـــرســوم الــتّــنــفـيــذي رقم 94 - 247
اHـــؤرّخ فـي 2 ربـــيــع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشـت
ســـنـــة 1994 الـــــذي يـــحــــدد صالحـــــيـــــات وزيــــر الـــداخــــلــــيـــة

pواجلماعات احمللية

- وبــمـقــتــضـى الــمــرسوم الـتّـنـفـيذي رقم 95 - 54
اHؤرّخ في 15 رمـضان عام 1415 اHوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

يقريقرّران ران ما يأتي :ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تــعلن مـناطق منكـوبة بوالية أدرار :
بلديات أقبليp أولفp تيتp دلدول ومطارفة.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : : يـــــــــنـــــــشــــــر هــــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلــــــــريــــــدة
الـــرّســــمــــيّـــة لـــلـــجـــــمـــهــــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلـــــزائــــر في11 صــــفــــر عــــام 1430 اHــــوافق 7
فبراير سنة 2009.

وزير اHاليةوزير اHالية

كر» جوديكر» جودي
وزير الدولةp وزير الداخليةوزير الدولةp وزير الداخلية

واجلماعات احمللية واجلماعات احمللية 

نور نور الدين  زرهونيالدين  زرهوني

اHدعو يزيداHدعو يزيد
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قــــــــرار رار وزاري موزاري مــــــــــشــــــــــتــــــــرك مرك مــــــــــؤرؤرّخ فيخ في11 ص صــــــــفــــــــــر عر عــــــــام ام 1430
اHاHــــــــوافق وافق 7  ف  فــــــبــــــرايرايــــــــر سر ســــــنــــــة ة p2009 يp يــــــتــــــضــــــمّن إعالنن إعالن

حالة الكارثة الطبيعية بوالية أدرار.حالة الكارثة الطبيعية بوالية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pوزير الداخلية واجلماعات احمللية pإنّ وزير الدولة
pاليةHووزير ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 366 اHـؤرّخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

pأعـضاء احلكومة Wــتضمّن تعيHوا 
- و�ــقــتــضى الـــمـــرســوم الــتّــنــفــيــذي رقم 94 - 247
اHــــؤرّخ فـي 2 ربـــيــع األوّل عـام 1415 اHـــوافق 10 غـــشـت
ســــنــــة 1994 الـــــذي يــــحــــدد صالحـــــيـــــات وزيــــر الــــداخــــلــــيـــة

pواجلماعات احمللية
- وبــمــقــتــضـى الــمــرسـوم الـتّـنـفيـذي رقم 95 - 54
اHـؤرّخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اHرسوم التّنفيذي رقم 04 - 268 اHؤرّخ
في 13 رجـب عـــام 1425 الـــــمـــــوافــق 29 غــــشت ســــنــــة 2004
واHتضـمّن تشخـيص احلوادث الطـبيعـية اHغـطاة بإلـزامية
الـتــأمـW عــلى آثـار الـكــوارث الـطــبـيـعــيـة ويــحـدد كـيــفـيـات

pادة 3 منهHال سيما ا pإعالن حالة الكارثة الطبيعية
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHاHــــادادّة األولى : ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 3 من اHــرســوم
الــتّـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 268 اHــؤرّخ فــي 13 رجب عــام 1425
الــمـوافــق 29 غـشت سنة 2004 واHذكـور أعالهp يهـدف هذا

القرار إلى إعالن حالة الكارثة الطبيعية بوالية أدرار.
اHاداHادّة ة 2 : : عقب حدوث فيضانات خالل الفترة من 19
إلى 20 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2009 بـــالـــواليـــة اHـــذكـــورة فـي اHــادة
األولـى أعالهp تــعــلن بــلــديـات تــيتp أولـفp دلــدولp أقـبــلي

واHطارفة في حالة كارثة طبيعية.
اHـاداHـادّة ة 3 : : تــمــنح حــالـة الــكــارثـة الــطــبــيـعــيــةp اHـعــلــنـة
�ـوجـب هـذا الــقـرارp احلقّ في الــتـعــويض لـلــمـؤمــنـW ضـد

آثار الكوارث الطبيعية.
اHاداHادّة ة 4 : : يـنــشر هــذا القـرار في اجلــريدة الرّسـمية

للجــمهـوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بــــاجلـــــزائــــر في11 صــــفـــــر عــــام 1430 اHـــــوافق 7

فبراير سنة 2009.

وزير اHاليةوزير اHالية

كر» جوديكر» جودي

وزير الدولةp وزير الداخليةوزير الدولةp وزير الداخلية
واجلماعات احمللية واجلماعات احمللية 
نور نور الدين  زرهونيالدين  زرهوني

اHدعو يزيداHدعو يزيد

وزارة العدلوزارة العدل

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 13 مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 10 يـــنـــايــر يـــنـــايــر
سـنة سـنة p2009 يـتضـمن فـتح مسـابقـة وطـنيـة لتـوظيفp يـتضـمن فـتح مسـابقـة وطـنيـة لتـوظيف

الطلبة القضاة لسنة الطلبة القضاة لسنة 2009.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإن وزير العدل

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 08 -  366 اHؤرّخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 332
اHـؤرخ في 10 رمـضـان عام 1425 اHـوافق 24 أكـتـوبـر سـنة
2004 الـــــذي يـــــحـــــــدّد صالحـــــــيـــــات وزيـــــر الــــــعـــــدلp حـــــافظ

pاألختام

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 303
اHـــــؤرخ في 15 رجب عـــــام 1426 اHـــــوافق 20 غـــــشـت ســـــنــــة
2005  واHـتـضمن تـنظـيم اHـدرسة الـعـليـا للـقـضاء وحتـديد

كـيـفـيـات سـيـرها وشـروط االلـتـحـاق بـهـا ونـظـام الـدراسة
فـيـها وحـقـوق الـطـلـبـة الـقضـاة وواجـبـاتـهمp ال سـيـمـا اHادة

p26 منه

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : تـطبـيقـا  ألحكـام اHادّة 26 من اHـرسوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 05 - 303 اHــؤرخ في 15 رجب عــام 1426
اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2005 واHــذكـــور أعالهp تــفــتح عــلى
مستوى اHدرسة العـليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف

ثالثمائة ( 300 ) طالبا قاضيا لسنة 2009.

اHادة اHادة 2 :  : حتـدد فترة الـتسـجيل في اHسـابقة من أول
فبراير إلى 4 مارس سنة 2009.

يــشـــــرع في اخـــــتــبـــارات الـــقــبــــــول يــوم 30 مــارس
سنة 2009.

اHــــــادة اHــــــادة 3 :  : يــــــنـــــــشــــــــر هــــــــذا الـــــــقــــــرار فـي اجلــــــــريــــــدة
الـــرســــمـــــيـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـــــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرّم عــام 1430 اHــوافق 10
يناير سنة 2009.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 07 - 266
اHــــؤرخ في 27 شـــعــــبـــان عـــام 1428 اHــــوافق 9 ســــبــــتـــمــــبـــر
pناجمHسنة 2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08 - 100
اHــــؤرخ في 17 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 25 مــــارس
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الصنـاعة وتـرقية

pاالستثمارات
- و�قتـضى القرار الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 5
ذي الـقــعـدة عـام 1429 اHـوافق 3 نـوفـمـبـر سـنـة 2008 الـذي
يـحدد األجـهـزة وأصنـاف األجهـزة ذات االستـعـمال اHـنزلي
اخلـاضعـة للـقواعـد اخلاصـة بالفـعالـية الـطاقـوية واHـشتـغلة

pبالطاقة الكهربائية
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـــــادة األولى: اHـــــادة األولى: تـــــطــــبـــــيـــــقــــا لـــــلـــــمــــادة 6 من اHـــــرســــوم
الـــــــتــــــنــــــفـــــــيــــــذي رقم 05 - 16 اHــــــؤرخ فـي أول ذي احلــــــجــــــة
pـــذكــور أعالهHــوافق 11 يــنـــايــر ســـنــة 2005 واHعــام 1425 ا
يهدف هذا القرار إلى حتديد تصنيف الفعالية الطاقوية
لألجـــهــزة ذات االســـتـــعـــمــال اHـــنـــزلي اخلـــاضـــعـــة لــلـــقـــواعــد
اخلـــاصـــة بـــالـــفـــعـــالـــيـــة الــطـــاقـــويـــة واHـــشـــتـــغـــلـــة بـــالـــطـــاقــة

الكهربائية.
اHــادة اHــادة 2 : : تـــصـــنف الـــثالجـــات واجملــمـــدات واألجـــهــزة
اHــشــتــركــة ذات االســتــعــمــال اHــنــزلي اخلــاضــعــة لــلــقــواعــد
اخلـــاصـــة بـــالـــفـــعـــالـــيـــة الــطـــاقـــويـــة واHـــشـــتـــغـــلـــة بـــالـــطـــاقــة
الكـهـربائـيـة حسـب فعـالـياتـهـا الطـاقـويةp طـبـقا لـلـبيـانات

الواردة في اHلحق األول.
اHـادة اHـادة 3 :  : تـصــنف مـكـيــفـات الــهـواء ذات االسـتــعـمـال
اHــنـزلي اخلـاضـعـة لــلـقـواعـد اخلـاصــة بـالـفـعـالــيـة الـطـاقـويـة
واHـــشـــتــغـــلــة بـــالــطـــاقـــة الــكـــهــربـــائـــيــة حـــسب فـــعــالـــيــاتـــهــا

الطاقويةp طبقا للبيانات الواردة في اHلحق الثاني.
4 :  : تــــصـــنف اHـــصــــابـــيح اHـــنــــزلـــيـــة اخلـــاضـــعـــة اHــادة اHــادة 
للـقواعـد اخلاصـة بالـفعـاليـة الطـاقويـة واHشـتغـلة بـالطـاقة
الكـهـربائـيـة حسـب فعـالـياتـهـا الطـاقـويةp طـبـقا لـلـبيـانات

الواردة في اHلحق الثالث.
اHـادة اHـادة 5 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلــزائـر في أول ذي احلـجـة عـام 1429 اHـوافق

29 نوفمبر سنة 2008. 

وزارة الطاقة واMناجموزارة الطاقة واMناجم
قرار وزاري مشـترك مؤرخ في أول ذي احلـجة عام قرار وزاري مشـترك مؤرخ في أول ذي احلـجة عام 1429 
اHــوافق اHــوافق 29 نــوفــمـــبــر ســنــة  نــوفــمـــبــر ســنــة p p 2008 يــحـــدد تــصـــنــيفيــحـــدد تــصـــنــيف
الفعاليـة الطاقوية لألجهـزة ذات االستعمال اHنزليالفعاليـة الطاقوية لألجهـزة ذات االستعمال اHنزلي
اخلــاضــعــة لـــلــقــواعــد اخلــاصــة بــالــفـــعــالــيــة الــطــاقــويــةاخلــاضــعــة لـــلــقــواعــد اخلــاصــة بــالــفـــعــالــيــة الــطــاقــويــة

واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pناجمHإن وزير الطاقة وا

pاليةHووزير ا

pووزير الصناعة وترقية االستثمارات

pووزير التجارة

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 08 - 366 اHـؤرخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اHؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق  30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990

pتممHعدل واHا pتعلق �راقبة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 366
اHـؤرخ في 22 ربيع الـثـاني عام 1411 اHـوافق 10 نوفـمـبر
ســنــة 1990 واHــتـــعــلق بـــوسم اHــنـــتــوجـــات اHــنـــزلــيـــة غــيــر

pالغذائية و عرضها

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

pاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اHـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

pسنة 2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 16 اHؤرخ
في أول ذي احلـجـة عام 1425 اHـوافق 11 يـنـايـر سـنـة 2005
الـذي يحـدد القـواعد اخلـاصـة بالـفعـاليـة الـطاقـوية اHـطبـقة
عـلى األجهـزة اHـشتـغـلة بـالـكهـربـاء والغـازات واHـنتـوجات

pادة 6 منهHالسيما ا pالبترولية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 464
اHــــؤرخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1426 اHــــوافق 6 ديـــســـمـــبـــر

pتعلق بتنظيم التقييس وسيرهHسنة 2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHــوافق 6 ديـــســـمـــبــر اHــؤرخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426  

pطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 وا

وزير الطاقة واHناجموزير الطاقة واHناجم
شكيب خليل شكيب خليل 

وزير الصناعة وترقيةوزير الصناعة وترقية
االستثماراتاالستثمارات
حميد الطمار حميد الطمار 

وزير اHاليةوزير اHالية
كر» جوديكر» جودي
وزير التجارةوزير التجارة

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
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اHلحق األولاHلحق األول
تصنيف الثالجات واجملمدات واألجهزة اHشتركة ذاتتصنيف الثالجات واجملمدات واألجهزة اHشتركة ذات
االستعمال اHنزلي اخلاضعة للقواعد اخلاصة بالفعاليةاالستعمال اHنزلي اخلاضعة للقواعد اخلاصة بالفعالية
الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعاليتهاالطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعاليتها

الطاقويةالطاقوية
تـــوضّح اجلـــداول أدنـــاه الـــتـــصــنـــيف الـــواجـب مــنـــحه

للجهاز حسب فعاليته الطاقوية :

القسم األولالقسم األول

++ Aو +  A Wتعريف الصنف

يـدخـل ضـمن الـصــنـفـA  W + وA ++ كل جـهـاز
(  Iα ) يـــكـــون مـــؤشـــر مـــردوديــــته الـــطـــاقـــويـــة ألـــفـــا

موجودا ضمن احلدود اHبينة في اجلدول األول.

اجلدول األولاجلدول األول

α (  ( Iα ) ردود الطاقويHمؤشر ا ) ردود الطاقويHردودية الطاقوية"مؤشر اHردودية الطاقوية""صنف اHصنف ا"

Iα < 30 ++ A

30 ≤  Iα <  42 + A

42 ≤   Iα( أنظر أدناه ) G - A - أ - ز

حتسب SCα  بواسطة التركيبة اآلتية :

Mα x ∑ (Vc x  ( 25 - Tc ) x FF x CC x BI ) + Nα + CH

           Compartiments 20  

حيث أن :
 Vc : هـو احلجم الـصـافي (بـاللـتـر) لـلقـسم (طـبـقا لألنـظـمة

التقنية اHعمول بها).
 Tc : هي احلرارة االسمية (بالدرجة اHئوية) للقسم.

FFقيم Wفي اجلـدول الـثـاني وتـبـ Nα و Mα  قـيـمـتا Wتـبـ
و CC و BI و CH في اجلدول الثالث.

في اجلدول األول :في اجلدول األول :

AC

100 x                    = Iα

SCα

حيث أن :حيث أن :
 AC : االســـتـــهالك الـــطـــاقـــوي الـــســـنـــوي لـــلـــجـــهـــاز (طـــبـــقـــا

لألنظمة التقنية اHعمول بها).
 SCα : االستهالك الطاقوي السنوي اHُقايس α للجهاز.

اجلدول الثانياجلدول الثاني

1 - ثالجـــة بـــدون أقــســـام بـــدرجــة
حرارة منخفضة

2  - ثالجة بقسم تبريد
3 - ثالجة بدون جنوم

4 - ثالجة *
5 -  ثالجة **
6 - ثالجة ***

7 - ثالجة مجمدة * (***)
8 - مبرد خزانة
9 - مبرد خزنة

10 - متعددة األبواب أو غيرها

0,233

0,233

0,233

0,643

0,450

0,777

0,777

0,539

0,472

(1)

245

245

245

191

245

303

303

315

286

(1)

Mα Nα درجة حرارة القسم األكثر برودةدرجة حرارة القسم األكثر برودةنوع اجلهازنوع اجلهاز

 (1) فـيــمـا يـخص هــذه األجـهـزةp حتـدد قــيـمـتـا  M وN بــدرجـة احلـرارة وعـدد جنــوم الـقـسم الــذي تـكـون درجــة حـرارته األكـثـر

انخفاضا. أما األجهزة التي لها أقسام - 18° *  (***)  فتعتبر ثالجات- مجمدات *(***).

°6 -<

°6 -<

°6 -<

*°6 ->

 **°12 ->

 (***)*/***°18 ->

 (***)*/***°18 ->

 (***)*°18 ->

 (***)*°18 ->
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55 >1

75>I>55

90>I>75

100>I>90

110>I>100

125>I>110

I>125

اجلدول الثالثاجلدول الثالث

FF ( بارد مهوّى)

CC  (نوع اHناخ)

BI (اHدمجة)

CH (قسم اHرطبات)

1,2

1

1,2

1,1

1

1,2

1

50
كيلوواط/سنة

0

أقسام البارد اHهوّى اخملصصة للمواد الغذائية اجملمدة

حاالت أخرى

بالنسبة لألجهزة "االستوائية"

بالنسبة لألجهزة "دون االستوائية"

حاالت أخرى

بالنسبة لألجهزة اHدمجة  ( 1 ) ألقل من  58 سم عرضا

حاالت أخرى

بـالـنـسـبـة لألجـهـزة الـتي تــتـوفـر عـلى قـسم اHـرطـبـات بـسـعـة  15 لـتـرا على
األقل

حاالت أخرى

الشرطالشرطالقيمةالقيمةعنصر التصحيحعنصر التصحيح

(1) تـخص عـبـارة "مدمـجـة" األجهـزة اHـصـممـة خـصيـصـا لـتركـيـبهـا في اHـكـان اخملصص ألثـاث اHـطبخ الـذي يـتـطلب عـنـاصر

األعمال النهائية و¯ اختبارها على هذا األساس.

إذا لم يدخل اجلهاز ضمن الصنف  A + أو p++ A يصنف طبقا للقسم 2.

القسم القسم 2

G "إلى "ز"  إلى "ز A  "تعريف األصناف من "أ" تعريف األصناف من "أ

اجلدول األولاجلدول األول

A   أ
B ب
C  ج
D   د
E  هـ
F   و
G   ز

I : رتبة الفعالية الطاقوية رتبة الفعالية الطاقوية مؤشر الفعالية الطاقوية : مؤشر الفعالية الطاقوية

p(ائويةHعبر عنه بالنسبة اHا) مؤشر الفعالية الطاقوية": استهالك اجلهاز للطاقة/استهالك اجلهاز التقليدي للطاقة"
p(عبر عنه بالكيلوواط ساعة/سنةHا) N+ضبوطHاحلجم ا xM :"استهالك اجلهاز التقليدي للطاقة"

p(عبر عنه باللترHا) واد الغذائية اجملمدةHحجم قسم ا x Ω + واد الغذائية الطازجةHضبوط": حجم قسم اHاحلجم ا"
تستنتج قيم  M وN و Ω من اجلدولW  2 و 3 أدناه.
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اجلدول الثانياجلدول الثاني

1 - ثالجة بدون أقسام بدرجة حرارة منخفضة
2  - ثالجة بقسم اHرطبات

3 - ثالجة بدون جنوم
4 - ثالجة *

5 -  ثالجة **
6 - ثالجة ***

7 - ثالجة / مبرد * (***)
8 - مبرد خزانة
9 - مبرد خزنة

10 - متعددة األبواب أو غيرها

---

(1) 0,75 

1,25

1,55

1,85

2,15

(3)

(2) 2,15 

(2) 2,15 

(3)

0,233

0,233

0,233

0,643

0,450

0,657

0,777

0,472

0,446

(4)

ΩMصنف اجلهازصنف اجلهاز

245

245

245

191

245

235

303

286

181

(4)

N

(25-Tc)
             VA =∑                    xVcxFc

       20

حــــيث أن جــــمـــيـع األقـــســـام "Tc " هي درجـــة احلـــرارة
االســـمــيــة لــكـل قــسم (بــالـــدرجــة اHــائــويــة)Vc " p "حــجــمــهــا
الـــكــامـل (بــالـــلـــتــر)p و" Fc " عـــامل يـــســاوي  1,2بــالـــنـــســـبــة
لألقــســام ذات "الـــبــرودة اHــهــواة" و 1 بــالــنـــســبـــة لألقــســام

األخرى.

(4) بالنسبة لهذه األجهزةp حتدد قيم  M و N بدرجة
احلــــرارة وعــــدد جنــــوم الــــقـــــسم ذي درجــــة احلــــرارة األكــــثــــر

انخفاضاp كما يأتي :

 (1)   فـيـمـا يـخص الـثالجـات بـقـسم اHـرطـبـاتp فـإن

احلـــــجم اHـــــضـــــبـــــوط = حــــجـم الـــــقــــسـم اخملـــــصص لـــــلـــــمــــواد
الـــــغـــــذائـــــيـــــة الـــــطـــــازجــــة + x Ω حـــــجـم الـــــقـــــسـم اخملـــــصص

للمرطبات (: 0  °مائوية) (معبر عنها باللتر).
p"ـــهــواةH(2) فـــيـــمـــا يـــخص األجـــهـــزة ذات "الـــبـــرودة ا
تـرفع هـذه الـقـيـمـة إلى 2,58 بـتـطــبـيق عـامل مـؤقت قـدره
1,2. (ويـسـمح ذلك �ـراعـاة عـدم اHالءمة احملـتـمـلـة لـطـريـقة

القـيـاس الـتي ال تـأخـذ بعـW االعـتـبـار انعـدام تـكـوّن الـثلج
في األجـهزة ذات "البـرودة اHهواة". وعنـد التطـبيقp يزيد

تكوّن الثلج في استهالك األجهزة "التقليدية").
(3) احلـجم الـكـامل اHـضـبوط ( VA ) يـحـتـسب حـسب

اHعادلة :

اجلدول الثالثاجلدول الثالث

أكثر من - °6

أقل من - 6° أو تساويها *
أقل من - 12° أو تساويها **

أقل من - 18° أو تساويها ***

أقل من -18° أو تساويها
*(***) مع إمكانية التجميد

3/2/1 ثـالجــة بــدون قــسـم ذي درجــة احلــرارة اHــنـــخــفــضــة/بــدون

جنوم/ ثالجة بقسم مخصص للمرطبات

4 ثالجات *

5 ثالجات **

6 ثالجات ***

7 ثالجات/ مجمدات *(***)

0,233

0,643

0,450

0,657

0,777

245

191

245

235

303

M N الصنف اHوافقالصنف اHوافقدرجة حرارة القسم األكثر برودةدرجة حرارة القسم األكثر برودة
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 (1) مــكــيــفــات الـهــواء بــكــتــلــة أحــاديــة ذات األنــبـوب

اHـزدوج (اHـعــروفـة في الــسـوق بـاسم "األنــبـوب اHـزدوج")
واHـعــرّفــة كـمــا يــأتي: "مـكــيف الــهــواء الـواقع فـي الـفــضـاء
اHـكـيف تـمامـا الـذي تكـون مـآخـذ تلـقي الـهـواء وطرحه من
اHكثف متصـلة باخلارج بأنبوبW" تصنف حسب اجلدول

2.1 و�نح لها عامل تصحيح قدره - 0,4.

اجلدول اجلدول 2.1

اHلحق الثانياHلحق الثاني
تصنيف مكيفات الهواء ذات االستعمال اHنزليتصنيف مكيفات الهواء ذات االستعمال اHنزلي

اخلاضعة للقواعد اخلاصة اخلاضعة للقواعد اخلاصة  بالفعالية الطاقوية واHشتغلة بالفعالية الطاقوية واHشتغلة
بالطاقة الكهربائية بالطاقة الكهربائية حسب فعاليتها الطاقويةحسب فعاليتها الطاقوية

1 - يـحدد صـنف الفعـاليـة الطـاقويـة طبـقا لـلجداول
(EER) ـردوديــة الـطــاقـويـةHأدنــاه عـنــدمـا يــكـون مــسـتــوى ا
مـحــددا طـبـقــا لإلجـراءات الـتــجـريـبــيـة لألنـظــمـة الـتــقـنـيـة

.( T1 ) عتدلةHعمول بها وفي الظروف اHا

اجلداول اجلداول 1
مكيفات الهواء اHبردة بالهواءمكيفات الهواء اHبردة بالهواء

اجلدول اجلدول 1.1
اجلداول اجلداول 2

مكيفات الهواء اHبردة باHاءمكيفات الهواء اHبردة باHاء
اجلدول اجلدول 1.2 صنف الفعاليةصنف الفعالية

الطاقويةالطاقوية

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

أجهزة نظام سبليت ومتعددأجهزة نظام سبليت ومتعدد
سبليتسبليت

3,20 < EER 

3,20 > EER > 3,00

3,00 > EER > 2,80

2,80 > EER > 2,60

2,60 > EER > 2,40

2,40 > EER > 2,20

2,20 > EER

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة الكتلةأجهزة الكتلة
األحاديةاألحادية ( ( 1 ) )

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

3,00 < EER 

3,00 > EER > 2,80 

2,80 > EER > 2,60

2,60 > EER > 2,40

2,40 > EER > 2,20

2,20 > EER > 2,00

2,00 > EER

اجلدول اجلدول 3.1

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة ذات األنبوبأجهزة ذات األنبوب
البسيطالبسيط

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

2,60 < EER 

2,60 > EER > 2,40

2,40 > EER > 2,20

2,20 > EER > 2,00

2,00 > EER > 1,80

1,80 > EER > 1,60

1,60 > EER

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة نظام سبليت ومتعددأجهزة نظام سبليت ومتعدد
سبليتسبليت

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

3,60 < EER 

3,60 > EER > 3,30

3,30 > EER > 3,10

3,10 > EER > 2,80

2,80 > EER > 2,50

2,50 > EER > 2,20

2,20 > EER

اجلدول اجلدول 2.2

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة الكتلةأجهزة الكتلة
األحاديةاألحادية

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

4,40 < EER 

4,40 > EER > 4,10

4,10 > EER > 3,80

3,80 > EER > 3,50

3,50 > EER > 3,20

3,20 > EER > 2,90

2,90 > EER

مـحـددا  ( COP ) 2 - عــنــدمـا يــكــون مـعــامل الــنـجــاعـة
طـبــقــا إلجـراءات جتــربـة لـألنـظــمـة الــتــقـنــيـة اHــعــمـول بــهـا
وشـروط pT1 + 7C فـإن صــنف الـفـعـالـيـة الــطـاقـويـة يـحـدد

طبقا للجداول اآلتية :
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3,60 < COP 

3,60 > COP > 3,40

3,40 > COP > 3,20

3,20 > COP > 2,80

2,80 > COP > 2,60

2,60 > COP > 2,40

2,40 > COP 

3,40 < COP 

3,40 > COP > 3,20

3,20 > COP > 3,00

3,00 > COP > 2,60

2,60 > COP > 2,40

2,40 > COP > 2,20

2,20 > COP 

اجلداول اجلداول 3
مكيفات الهواء اHبردة بالهواءp °ط التدفئةمكيفات الهواء اHبردة بالهواءp °ط التدفئة

اجلدول اجلدول 1.3

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة نظام سبليت ومتعددأجهزة نظام سبليت ومتعدد
سبليتسبليت

اجلدول جلدول 2.3

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة الكتلةأجهزة الكتلة
األحادية ( األحادية ( 1 ) )

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

 (1) مـــكـــيـــفـــات الـــهـــواء بـــالـــكـــتـــلـــة األحـــاديـــة ذات

األنــــــبـــــوب اHــــــزدوج (اHـــــعــــــروفــــــة في الــــــســـــوق بــــــاسم
"األنــبـــوب اHــزدوج") واHـــعــرّفـــة كــمـــا يــأتي: "اHـــكــيف
الـواقع في الـفـضـاء اHـكـيف تـمـامـا الـذي تـكـون مـآخذ
تــلــقي الــهــواء وطــرحه من اHــكــثف مــتــصــلــة بــاخلـارج
بـــأنـــبــوبـــW" تـــصـــنف حـــسـب اجلــدول 2.3 و�ـــنح لـــهـــا

عامل تصحيح قدره - 0,4.

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

اجلداول اجلداول 4
مكيفات الهواء اHبردة باHاءp °ط التدفئةمكيفات الهواء اHبردة باHاءp °ط التدفئة

اجلدول اجلدول 1.4

اجلدول اجلدول 3.3

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة ذات األنبوبأجهزة ذات األنبوب
البسيطالبسيط

3,00 < COP 

3,00 > COP > 2,80

2,80 > COP > 2,60

2,60 > COP > 2,40

2,40 > COP > 2,10

2,10 > COP > 1,80

1,80 > COP

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة نظام سبليت ومتعددأجهزة نظام سبليت ومتعدد
سبليتسبليت

4,00 < COP 

4,00 > COP > 3,70

3,70 > COP > 3,40

3,40 > COP > 3,10

3,10 > COP > 2,80

2,80 > COP > 2,50

2,50 > COP

اجلدول اجلدول 2.4

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة الكتلةأجهزة الكتلة
األحاديةاألحادية

4,70 < COP 

4,70 > COP > 4,40

4,40 > COP > 4,10

4,10 > COP > 3,80

3,80 > COP > 3,50

3,50 > COP > 3,20

3,20 > COP

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز
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يـــحــدد صــنف الـــفــعــالــيـــة الــطــاقـــويــة حــسـب اجلــدول
اآلتي :

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في أوؤرخ في أوّل ذي احلل ذي احلــــــــجّــــــــة عة عــــــامام
1429 اHوافق  اHوافق 29 نوف نوفـمبمبـر سنة ر سنة p2008 يحp يحـدد األحكامدد األحكام

العالعـامامـة اHتة اHتـعـلقلقـة بة بـكيكيـفـيـات تنات تنـظـيم و�ارسيم و�ارسـة رقة رقـابةابة
الالــــــفــــــعــــــالالــــــيــــــة الة الــــطــــــاقاقــــــويويــــــة لألجة لألجــــــهــــــزة ذات االسزة ذات االســــــتــــــعــــــمــــالال
اHاHــــنــــــزلي اخلزلي اخلــــــاضاضــــــعــــة لة لــــــلــــــقــــواعواعــــــد اخلد اخلــــــاصاصــــة بة بــــــالالــــــفــــعــــــالالــــــيــــة

الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pناجمHإن وزير الطاقة وا

pووزير الصناعة وترقية االستثمارات

pاليةHووزير ا

pووزير التجارة

- �قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 08 - 366 اHؤرخ
في17 ذي القـعدة عام 1429 اHوافق15 نوفـمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اHــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410 اHــــوافق 30 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1990 واHـــتــــعـــلق �ــــراقـــبـــة اجلــــودة وقـــمع الــــغشp اHـــعـــدل

pتممHوا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 90 - 366
اHــــــــؤرخ في 22 ربــــــــيـع الـــــــثــــــــانـي عـــــــام 1411 اHــــــــوافق 10
نوفـمبـر سنة 1990 واHتـعلق بـوسم اHـنتـوجات اHـنزلـية

pغير الغذائية وعرضها

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 95 - 54
اHؤرخ في 15 رمضان عام 1415 اHوافق 15 فبراير سنة

pاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

اHلحق الثالثاHلحق الثالث

تصنيف اHصابيح اHنزلية اخلاضعة للقواعد اخلاصةتصنيف اHصابيح اHنزلية اخلاضعة للقواعد اخلاصة
بالفعالية  الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائيةبالفعالية  الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية

حسب فعاليتها الطاقويةحسب فعاليتها الطاقوية

أ - تصنف في الصنف أ :

1 -  اHــصـابـيح الــفـسـفــوريـة بـدون صـابــورة مـدمـجـة
الـتي تقل قوة امتصـاصها اHعبـر عنها بالـواط عن القيمة
اآلتــيــة احملــتــســبــة بــحــسب الــتــدفق الــضــوئي اHــعــبــر عــنه

باللومنp أو تساويها : 

0,15  √Φ + 0,0097 Φ

2 - اHـــــــــصـــــــــابـــــــــيح األخـــــــــرى الـــــــــتـي تـــــــــقـل عـن قــــــــــوة
امـــتـــصــاصـــهــا اHـــعـــبــر عـــنـــهــا بـــالــواط عـن الــقـــيـــمــة اآلتـــيــة
pـعبـر عـنه بـالـلومنHاحملتـسـبـة بـحسب الـتـدفق الـضـوئي ا

أو تساويها : 

0,24 √Φ + 0,0103  Φ

pهــــو الـــــتــــدفق الـــــضـــــوئي لــــلـــــمــــصـــــبــــاح Φ حـــــيث أن
باللومن.

pـصـبــاح مـصــنـفـا ضــمن الـصـنف أHب - إذا لم يــكن ا
فـــيــجـب احــتـــســاب قـــوة مــرجـــعــيــة WR حــســب الــطـــريـــقــة

اآلتـية :

p34  لومن   <   Φ بالنسبة لـ WR = 0,88 √Φ  + 0,049 Φ

p34   لومن   ≥  Φ بالنسبة لـ WR =  0,2   Φ        

حيث أن Φ هو التدفق الضوئي للمصباح.

E1 ويـحــتـسب حــيـنــئــذ مـؤشــر الـفــعـالــيـة الــطـاقــويـة
حسب التركيبة اآلتية :

E1 = W / WR

حيث أن W هو قوة اHصباح اHمتصة بالواط.

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

مؤشر الفعاليةمؤشر الفعالية
E1 الطاقوية الطاقوية 

E1 < 60 %

 60 % ≤ E1 < 80 % 

80 % ≤ E1 < 95 %

95 % ≤ E1 < 110 %

110 % ≤ E1 < 130 %

E1 ≥ 130 %

B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز



أ) كـــانت مــزودة بــبـطــــاقـيــة تـبــــW اســـــتـهالكـــــهـا
من الــــطـــاقـــةp حــــسب الـــكـــيــــفـــيـــات احملــــددة �ـــوجب قـــرار

وزاري.
ب) كـانت مرفقة بـبطاقة تـوضح اHعلومـات اHبينة
في الـــبــطـــاقـــيــة الـــتي يـــحــــدد °ـــوذجـــهــا �ـــوجب الـــقــرار

نفسه.
عـــنــدمـــا تـــكــون هـــذه األجـــهــزة مـــعـــروضــة لـــلـــبــيع أو
لإليـجار أو للبـيع باإليجـار عن طريق اHراسلـة بواسطة
وثــيـــقــة مـــطــبـــوعــةp فـــإن الــقـــرار اHــنـــصــوص عـــلــيه أعاله
يــوضح اHـعــلـومــات الــتي يـجـب أن تـرد بــصـورة واضــحـة

وسهلة القراءة على هذه الوثيقة.

اHاHــــادة ادة 3 :  : يــضع الـــصــانع أو وكــيــلهp وإن تــعــذر ذلك
كـل شـخص يـعـرض عـلى اHــسـتـهـلك أحـد األجــهـزة اHـبـيـنـة
في اHـادة 2 من الــقــرار الـوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ في 3
نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2008  واHـــــذكــــور أعالهp حتـت تــــصــــرف

األعوان اHكلفW بالرقابةp ما يأتي :
pأ) وصف عام للمنتوج

ب) الـــوثـــائـق الـــتي يــــثـــبـت الـــصـــانـع بـــواســـطــــتـــهـــا
االسـتهالكات اHعلـنةp وال سيما مـنها حسابـات التصميم
وتـقــاريــر الــتـجــارب واHــنـاظــرات مع الــنــمــاذج اHـمــاثــلـة

pالتي قام بإنتاجها
ج) الشهادات أو عالمات اHطابقة.

WـكـلـفـHتـوضع هـذه الـوثـائق في مـتـنـاول األعـوان ا
بـالرقـابـة طوال مـدة خمس (5) سنـوات بعـد تاريخ صنع

آخر منتوج من نفس النموذج.

اHاHــــــــــــادة ادة 4 :  : يــــــنـــــــــشــــــر هــــــــذا الـــــــقــــــرار فـي اجلــــــريــــــدة
الـــرســـمــــيـــة لـــلـــجــــمـــهـــــوريـــة اجلــــزائـــريـــة الـــد�ــــقـــراطـــيـــة

الشعبية.
حرر باجلـزائر في أوّل ذي احلـجّة عام 1429 اHوافق

29 نوفمبر سنة 2008.

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 - 16
اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجّـــة عـــام 1425 اHــوافق 11 يـــنـــايــر
ســـنــة 2005 الـــذي يـــحــــدد الـــقـــواعـــد اخلـــاصـــة بـــالـــفـــعـــالـــيـــة
الـطــاقــويـة اHــطــبـقــة عــلى األجـهــزة اHــشـتــغــلـة بــالــكـهــربـاء
والـغــازات واHــنــتــوجــات الــبـتــرولــيــةp ال ســيــمــا اHـادة 11

pمنه
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05 - 464
اHــؤرخ في 4 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 6  ديــســـمــبــر

pتعلق بتنظيم التقييس وسيرهHسنة 2005 وا
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اHــوافق 6 ديـــســـمـــبــر

pطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 وا
 - و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 07 - 266
اHؤرخ في 27 شعـبان عام 1428 اHوافق 9 سبـتمبـر سنة

pناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08 - 100
اHــــؤرخ في 17 ربـــيع األول عـــام 1429 اHــــوافق 25 مــارس
سنة 2008 الذي يحدد صالحـيات وزير الصناعة وترقية

pاالستثمارات
- و�ـقـتـضى الـقـرار الـوزاري اHـشتـرك اHـؤرخ في
5  ذي الــقـــعــدة عــام 1429 اHــوافق 3 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2008
الــذي يـحــدد األجـهـزة وأصــنـاف األجــهـزة ذات االسـتــعـمـال
اHـنـزلي اخلـاضـعـة لـلـقواعـد اخلـاصـة بـالـفـعـالـيـة الـطـاقـوية

pشتغلة بالطاقة الكهربائيةHوا

يقررون يقررون ما يأتي :ما يأتي :

اHاHــــــــادة األولى :ادة األولى : تـــطــــبـــيـــقــــا لـــلـــمـــادة 11 من اHـــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 05 - 16 اHــؤرخ في أول ذي احلـــجّــة عــام
1425 اHوافق 11 ينـاير سـنة 2005 واHذكـور أعالهp يـهدف

هذا القـرار إلى حتديد األحـكام العـامة اHتـعلقـة بكيـفيات
تنـظيم و�ارسة رقـابة الفـعاليـة الطاقـوية لألجهزة ذات
االسـتعـمال اHـنـزلي اخلاضـعة لـلـقواعـد اخلاصـة بـالفـعالـية

الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.

اHاHــــــــادة ادة 2 :  : ال يــــــجـــوز عــــرض األجــــهـــزة اHــــبــــيـــنــــة في
اHــــادة 2 مـن الــــقـــــرار الــــوزاري اHـــــشـــــتــــرك اHـــــؤرخ في 3
نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2008 واHــــذكـــور أعـالهp أو إيـــجـــارهــا أو

بيعها باإليجارp إال إذا :

وزير اHاليةوزير اHالية
كر» جوديكر» جودي

وزير الطاقة واHناجموزير الطاقة واHناجم
شكيب خليلشكيب خليل

وزير التجارةوزير التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزير الصناعةوزير الصناعة
وترقية االستثماراتوترقية االستثمارات

حميد الطمارحميد الطمار
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