
العدد العدد 34
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 17  رجب عام  رجب عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 19  يونيو سنة   يونيو سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اJؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اJــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحّدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-108 اJؤرخ
في أول ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اJــوافق 6 مـــارس ســـنــة
2011 الــذي يـــحــدد الــســعــر األقــصى عــنــد االســتــهالك وكــذا

هــوامش الـربح الـقــصـوى عـنــد اإلنـتـاج واالسـتــيـراد وعـنـد
الــتــــوزيـع بـــاجلـــمــلـــة والــتـــجـــزئــة Jـــادتي الـــزيت الـــغــذائي
اJـــكــــرر الــــعـــادي والـــســـكــــر األبــيضq ال ســـيــمــا اJــادة 18

qمنه

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولىاJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 18 من اJـرسوم
الـتـنـفـيـذي رقم 11-108 اJـؤرخ في أول ربـيع الـثـاني عـام
1432 اJـوافق 6 مـارس سـنة  2011 واJـذكـور أعالهq يـهـدف

هـذا الـقـرار إلى حتـديـد كــيـفـيـات تـنـظـيم  و سـيـر الـلـجـنـة
الــوزاريـــة اJــشــتــركــة اJـــكــلــفــة بـــدراســة وتــقــيـــيم طــلــبــات

التعويضq التي تدعى في صلب النصq "اللجنة". 

اJـــــادة اJـــــادة 2 : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اJـــــادة 18 مـن اJــــــرســـــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 11-108 اJـؤرخ في أول ربـيع الـثـاني عـام
1432 اJـوافق 6 مـارس سـنة 2011 واJـذكـور أعالهq تـتـكون

qثلهª كـلف بالتجارة أوJاللجنة التي يـترأسها الوزير ا
من ªثلي الوزارات اJكلفة :

- بـــالـــتـــجـــارة (اJـــديــريـــة الـــعـــامـــة لـــضــبـط وتـــنــظـــيم
األنــشــطــةq اJــديـريــة الــعــامـة لــلــرقــابـة االقــتــصــاديــة وقـمع
الــغشq اJــديــريــة الــعــامــة لــلــتــجــارة اخلــارجــيــة و مــديــريـة

q(الية والوسائل العامةJا

- بـاJــالــيــة ( اJـديــريــة الـعــامــة لــلـضــرائبq اJــديــريـة
q(ديرية العامة للجماركJالعامة للميزانية وا

- بالنقل ( مديرية البحرية التجارية واJوانئ ). 

3 : جتـتــمـع الـلــجــنــة في مــقــر وزارة الــتــجـارة اJـادة اJـادة 
بدعـوة من رئـيسـهاq مـرة في الـشهـر وكلّـمـا اقتـضى األمر

ذلكq لدراسة طلبات التعويض.

اJادة اJادة 4 : تكلف اللجنة �ا يأتي :

qدراسة طلبات التعويض -

- تقييم مبالغ التعويض.

عنـد زوال وجود الـشخص اJـعـنوي صـاحب االمتـياز
ألي ســــبب كــــانq تـــــؤول األمالك مــــوضــــوع االمـــــتــــيــــاز إلى
qــــذكــــورةJوفي حــــالـــــة الــــبـــــيع اإلبـــــادي لألمـالك ا qالــــدولـــــة
qارس الـديوان الـوطني لألراضي الـفالحيـة حق الشـفعة�

طبقا للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 8 : مدة االمتياز وسريان مفعوله وجتديده : : مدة االمتياز وسريان مفعوله وجتديده :

�نح االمتياز Jدة ............................................

يبـدأ سريان االمـتياز مـن تاريخ نشـر عقد االمـتياز
في احملافظـة العقاريـة.

اJاداJادّة ة 9 : الشروط اJالية لالمتياز : : الشروط اJالية لالمتياز :

�ــــنح االمــــتـــيــــاز مـــقـــــابـل دفع إتــــاوة ســـنــــويـــة حتـــدد
�وجب قـانون اJاليـة.

تـدفع اإلتاوة سـنويـا ومسـبقـا إلى صنـدوق مفـتشـية
أمالك الدولة اخملتصة إقليميا.

حرر بـ .......................... في ..........................

¥ االطالع واJوافقة عليه

اJدير الوالئي للديوان
الوطني لألراضي الفالحية

اJمثل الشرعي للهيئة
صاحبة االمتياز

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 12 جـمــادى الـثـانــيـة عـام جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 15
مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة q2011 يـــحــدد كــيــفـــيــات تــنــظـــيم  وســيــرq يـــحــدد كــيــفـــيــات تــنــظـــيم  وســيــر
اللـجنة الوزاريـة اJشتـركة اJكلـفة بدراسـة و تقييماللـجنة الوزاريـة اJشتـركة اJكلـفة بدراسـة و تقييم
طـــلـــبـــات تـــعـــويض أســـعـــار الـــزيت الـــغـــذائـي اJـــكــررطـــلـــبـــات تـــعـــويض أســـعـــار الـــزيت الـــغـــذائـي اJـــكــرر

العادي والسكر األبيض.العادي والسكر األبيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ 

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرئــاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 97-290 اJؤرخ
في 22 ربـيع األول عام 1418 اJوافق 27 يولـيو سـنة 1997
واJــتــضــمـن تــأسـيـس جلــان الــتــنــســيق و الــفــرق اخملــتــلــطـة
لـلـرقــابـة بــيـن مـصــالـح وزارة اJــالـيـة و وزارة الـتـجارة

qوتنظيمها
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qــادة 7 : فـي حــالــة عــدم مـــطــابــقــة طــلـب الــتــعــويضJــادة اJا
يبلغ قرار الرفض اJعلل من اللجنة إلى اJتعامل اJعني.

qـــعـــني طـــلـب إعــادة دراســـة طـــلـــبهJـــتـــعـــامل اJـــكن ا�
بشرط تقد£ عناصر تقييم جديدة. 

اJــادة اJــادة 8 : فـي حــالـــة قـــبـــول طـــلب الـــتـــعـــويضq تـــقــوم
الـلجـنـةq في أجل أقـصـاه ثالثون (30) يـومـاq بالـتـحقق من
أســـعـــار وكــــمـــيـــات اJـــواد األولـــيــــة اJـــعـــنـــيـــة بــــالـــتـــعـــويض
باJـقـارنة مع تـلك اJـتواجـدة في اخملـازن و اJصـادق عـليـها
من طرف فـرق الرقـابة اخملـتلطـة (الضـرائب - اجلمارك -
الـتـجـارة) اخملـتـصــة إقـلـيـمـيـا و هــذا بـغـرض حتـديـد الـفـرق
بـX األسـعـار اJــتـوسـطـة اJـرجــحـة لـلـمــواد األولـيـة اخملـزنـة
وسعر اJـواد األولية الـتي لم تتـجاوز اJنـتجـات النهـائية
اJـصــنــعــة مـنــهــاq الـســعــر اJــسـقف احملــدد �ــوجب اJــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 11-108 اJـؤرخ في أول ربـيع الـثـاني عـام

1432 اJوافق 6 مارس سنة 2011 واJذكور أعاله.

�ــكن تـــمــديــد األجل اJــذكــور أعالهq عـــنــدمــا تــتــطــلب
دراسة اJلف خبرة و/أو في حاالت أخرى مبررة قانونا.

9 : تــتم دراســة الــتــعــويـضــات شــهــريــا. يــحـدد  اJـادة اJـادة 
مـبـلغ الـتـعــويض الـذي سـيـمــنح لـكل مـتـعــامل تـتـوفـر فـيه
الـــشــروطq عـــلى أســاس اJـــنــتـــجــات الـــتي ¥ّ بـــيــعـــهــا خالل

الشهر أو األشهر السابقة.

عـــنــدمـــا يــحـــدد مــبـــلغ الـــتــعـــويضq يـــتم إعــداد مـــقــرر
التعويض و إبالغه للمتعامل اJعني.

اJـادة اJـادة 10 : يـتـم في نـهـايـة كـل اجـتـمـاع لــلـجـنـةq إعـداد
محـضر بـنـسخـتqX تـدون فيه نـتـائج أعمـالهـا و يوقع من

طرف أعضاء اللجنة. 

يــــرسل احملــــضـــر اJــــلــــحق إلــــيه اJــــقـــرر أو اJــــقـــررات
اJذكورة في الفـقرة أعالهq إلى مديرية اJـالية و الوسائل
العامـة لوزارة الـتجـارةq لاللتزام و األمـر بصـرف النـفقة

اJتعلقة بالتعويض.  

اJـادة اJـادة 11 : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432
اJوافق 15 مايو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

اJــادة اJــادة 5 : يـــحــرر طـــلب الــتـــعــويـض حــسب الـــنــمــوذج
اJـلـحـق بـهـذا الـقـرار والـذي يـرسـل إلى رئـيس الـلـجـنـة أو
يـودع مــقـابـل وصل اسـتالمq لــدى اJـديــريـة الــعـامـة لــضـبط

النشاطات و تنظيمها لوزارة التجارة. 

اJـــــادة اJـــــادة 6 : يـــــحــــــرّر طــــــلب الــــــتــــــعـــــويـض اJــــــســـــتــــــوفي
اJـعلومات كمـا ينبغي من طـرف اJتعاملـX و يؤشر عليه
من قـبل فـرقـة الـرقابـة اخملـتـلـطة (الـضـرائب - اجلـمارك -
الــتـجـارة) اخملـتـصــة إقـلـيـمـيـاq فـي أجل أقـصـاه عـشـرة (10)
أيام ابتداء من تـاريخ إيداع طلب التعويض على مستوى

اJديرية الوالئية للتجارة.    
يــرفق طــلـب الــتـعــويـضq طــبــقــا ألحــكــام اJـادة 16 من
اJـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 11-108 اJـــؤرخ في أول ربـــيع
الــثــاني عــام 1432 اJــوافق 6 مــارس ســنــة 2011 واJــذكــور

أعالهq بالوثائق الثبوتية اآلتية :
- فـــواتــيــر شــراء زيـت الــصــويــا اخلـــام و/أو الــســكــر

qباالرتفاع XعنيJاألحمر ا
- فـــواتــيــر شــراء زيـت الــصــويــا اخلـــام و/أو الــســكــر
األحــمـــر الــتي لـم تــتــجـــاوز أســعــار اJـــنــتــجـــات الــنــهـــائــيــة

qسقفةJصنّعة منهما األسعار اJا
- تــــركــــيــــبــــة األســــعــــارq الــــتي يــــتم إعــــدادهــــا طــــبــــقــــا
للـنموذج اJـلحـق باJـرسوم التـنفـيذي رقم 11-108 اJؤرخ
في أول ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اJــوافق 6 مـــارس ســـنــة
2011 واJــــذكـــــور أعالهq اســــتـــــنــــادا إلـى فــــواتــــيـــــر الــــشــــراء

qذكورة أعالهJا
qعنيةJا D 10 الوثائق اجلمركية -

qوافقةJتبليغات رسائل االعتماد ا -
- الــوضــعــيــة الــشــهــريــة خملــزون زيت الــصــويــا اخلــام
و/أو الـسـكـر األحـمـرq احملـددة بـتـاريخ دخـول اJـواد األولـية
اJـعـنـية بـالـتـعـويض إلى اخملـازن مـرفـقـة بـفـواتـيـر الـشراء

qاخلاصة بها
- فـواتـيـر بـيع اJنـتـجـات الـنـهـائيـة اJـسـتـخـرجة من
فــواتــيــر شــراء اJــواد األولــيــة اJــقــتــرحــة لــلــتــعــويض عــلى

أساس فواتير شرائها.

بـــإمــــكـــان الـــلــــجـــنــــة طـــلـب كل وثـــيــــقـــة أخــــرى تـــراهـــا
ضرورية.

يقـصـد بـعـبـارة "يـؤشر عـلـيه من قـبل فـرقـة الـرقـابة
اخملـتلطة (الـضرائب - اجلمـارك - التجـارة)"q التحقق من
صــحـــة اJــعــلــومــات اJـــدونــة عــلى طــلـب الــتــعــويض و وضع

تأشيرة األعضاء اJكونX لذات الفرقة اخملتلطة.  
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة التجارةوزارة التجارة

ملحق: ¡وذج طلب التعويضملحق: ¡وذج طلب التعويض
اJادة األولية اJادة األولية 

زيت الصويا اخلام (زيت الصويا اخلام (1)
السكر األحمر (السكر األحمر (2)

طـلب تـعـويض الـفـرق بـX الـسـعـر اJتـوسط اJـرجح عـنـد اسـتـيـراد اJـواد األوليـة اخملـزنـة و أسـعـار اJـواد األولـيـة التي
صنعت منها اJنتجات النهائيةq و التي لم تتجاوز األسعار اJسقفة.

(اJـادة 5 من اJــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 11-108 اJــؤرخ فـي أول ربــيع الــثــاني عــام 1432 اJــوافق 6 مــارس ســنـة 2011
الذي يحـدد السعـر اJسـقف عند االسـتهالك والهـوامش اJسـقفة عـند اإلنـتاجq االستـيراد وعنـد التوزيـع باجلمـلة والتـجزئة

للزيت الغذائي اJكرر العادي والسكر األبيض).

I - تعريف اJتعامل - تعريف اJتعامل

- العنوان التجاري : ...............................................................................................................................
- العنوان: ............................................................................................................................................ 
- رقم الهاتف : ................................................. رقم  الفاكس : ................................................................
- النشاط اJمارس : ...............................................................................................................................
- الرقم التحليلي  في السجل التجاري : ...................................................................................................
- تاريخ استخراج السجل التجاري : .........................................................................................................
........................................................................................................................  : (NIF) رقم التعريف اجلبائي -
- رقم احلساب اJصرفي : .........................................................................................................................

II - طلب التعويض  - طلب التعويض 

أنا اJمضي أسفله (االسم و اللقب و الصفة) : 
 ............................................................................................................................................................
- أطـلب تعـويض مبلغ : ............. (مـكتـوب باحلروف) ...................................................................................
اJـطــابق لـلـفـرق بـX الــسـعـر اJـتـوسـط اJـرجح عـنـد االســتـيـراد لـلـمــواد األولـيـة اخملـزنـة و اJــواد األولـيـة الـتي صــنـعت مـنـهـا
اJـنـتـجـات الـنـهـائـيـةq و الـتي لم تـتـجـاوز األسـعـار اJـسـقـفـة �ـوجب اJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 11-108 اJـؤرخ في أول ربـيع

  qذكور أعالهJوافق 6 مارس سنة 2011 واJالثاني عام 1432 ا
- أصرح أن اJـعلومـات اJقدمـة صحيـحة و أقـدم للتـعزيز نـسخا من الـوثائق الـثبوتـية اJسـتحقـة و أضع نفسي حتت

تصرف مصالح اإلدارات اJعنية إلعطاء كل اJعلومات اإلضافية و/أو الرقابة بعد االختبار.  

(1) و ( و (2) :) : أشطب اإلشارة غير اJفيدة. أشطب اإلشارة غير اJفيدة.
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إطار مخصص للفرقة اخملتلطة :إطار مخصص للفرقة اخملتلطة :
والية : ................................

-  تاريخ اإليداع على مستوى اJديرية الوالئية للتجارة :
.............................................................................

- تاريخ زيارة وحدات التكرير : 
.............................................................................

رأي الفرقة اخملتلطة :
.............................................................................
.............................................................................

إطار مخصص لإلدارة التابعة لوزارة التجارة : إطار مخصص لإلدارة التابعة لوزارة التجارة : 

- تاريخ استالم الطلب :

..........................................................................

-  تـــــاريـخ اإلرســـــال إلـى اJـــــديـــــريــــــة الـــــعـــــامـــــة لــــــضـــــبط
النشاطات و تنظيمها :

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

III - تقييم التعويض - تقييم التعويض

III-1. حتديد جتاوز األسعار اJسقفة عند االستهالك :. حتديد جتاوز األسعار اJسقفة عند االستهالك :

أ - حالة اJادة األولية :أ - حالة اJادة األولية :

تسمية اJادة
األولية اJستوردة

رقم فواتير الشراء
عند االستيراد

الكميات اJستوردةرقم احلصص
واJوضوعة في اخملزن

سعر اJادة األولية
عند االستيراد

ب - حالة فواتير بيع اJنتجات النهائية اJصنعة من اJادة األولية:ب - حالة فواتير بيع اJنتجات النهائية اJصنعة من اJادة األولية:

رقم فواتير
 بيع

اJنتجات
النهائية
اJصنعة
من اJواد
األولية

كميات
اJنتجات
النهائية

اJصنعة من
اJادة األولية 

و اJبيعة 
(أخذ التعبئة
بعX االعتبار
إذا اقتضى

األمر)

سعر البيع
عند اخلروج
من اJصنع
للمنتجات
النهائية

اJصنعة من
اJادة األولية 
(أخذ التعبئة
بعX االعتبار
إذا اقتضى

األمر)

سعر البيع
باجلملة

للمنتجات
النهائية

اJصنعة من
اJادة األولية
 (أخذ التعبئة
بعX االعتبار
إذا اقتضى

األمر)

السعر عند
االستهالك
للمنتجات
النهائية

اJصنعة من
اJادة األولية
(أخذ التعبئة
بعX االعتبار
إذا اقتضى

األمر)
(1)

السعر اJسقف
عند االستهالك
للمنتجات
النهائية

(أخذ التعبئة
بعX االعتبار
إذا اقتضى

األمر)
(2)

Xالفرق ب
األسعار عند
االستهالك
(1) - (2)
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III-2. .  حتديد تعويض أسعار اJادة األولية :حتديد تعويض أسعار اJادة األولية :

أ - احتساب السعر اJتوسط اJرجح عند استيراد اJواد األولية اخملزنة :أ - احتساب السعر اJتوسط اJرجح عند استيراد اJواد األولية اخملزنة :

تسمية
اJادة
األولية

اJستوردة 

رقم فواتير
الشراء عند
االستيراد

الكمياترقم احلصص 
اJستوردة

واJوضوعة في
اخملازن

األسعار عند
االستيراد

للمادة األولية 

مبالغ الفواتير
األسعار
اJتوسطة

اJرجحة عند
االستيراد

للمواد األولية
اخملزنة

ب - وضعية اJواد األولية اخلارجة من اخملازن :ب - وضعية اJواد األولية اخلارجة من اخملازن :

تسمية اJادة
األولية

اJستوردة 

رقم فواتير
الشراء عند
االستيراد

رقم احلصص
الكميات اJستوردة

واJوضوعة في
اخملازن

األسعار عند
االستيراد

للمادة األولية
اخملزّنة

كميات اJواد األولية
اخلارجة من اخملازن

ج - حالة كميات اJنتجات النهائية اJسوقة واJصنعة من اJادة األولية اخلارجة من اخملازن :ج - حالة كميات اJنتجات النهائية اJسوقة واJصنعة من اJادة األولية اخلارجة من اخملازن :

رقم
فواتير
البيع
لكميات
اJنتجات
النهائية
اJسوقة
واJصنعة
من اJادة
األولية
اخلارجة

من اخملازن

كميات
اJنتجات
النهائية
اJسوقة
واJصنعة
من اJادة
األولية
اخلارجة
من

اخملازن 

سعر البيع
عند اخلروج
من اJصنع
للمنتجات
النهائية
اJسوقة
واJصنعة
من اJادة
األولية

اخلارجة من
اخملازن 

األسعار
عند

االستهالك
للمنتجات
النهائية
اJسوقة
واJصنعة
من اJادة
األولية

اخلارجة من
اخملازن

(1)

األسعار
اJسقفة
عند

االستهالك
للمنتجات
النهائية

(2)

Xالفرق ب
األسعار عند
االستهالك
للمنتجات
النهائية

3 = (1) - (2)

األسعار
اJتوسطة

اJرجحة عند
االستيراد
للمواد
األولية
اخملزنة

(4)

أسعار اJواد
األولية ذات سعر

اJنتجات
النهائية اJصنعة
منهاq لم  تتجاوز
األسعار اJسقفة
احملسوبة مع أخذ
تركيبة األسعار

كمرجع
(5)
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د - حتديد مبلغ تعويض سعر اJادة األولية :د - حتديد مبلغ تعويض سعر اJادة األولية :

الفرق بX أسعار اJادة األولية
(6) = (5) - (4)

كميات اJواد األولية ذات  أسعار اJنتجات النهائية
اJصنعة منهاq التي تتجاوز األسعار اJسقفة 

(7)

مبلغ التعويض
(7) x (6)

للـتأكيد للـتأكيد : فإن األسعار عنـد االستهالك للـمنتجات الـنهائيـة اJسوقة و اJصـنعة من اJادة األولـية اخلارجة من اخملازن
( 1) هي تلك الواردة في تركيبة األسعار. 

حرر بـ ....................... في .............................

توقيع اJتعامل أو الشخص اJؤهل لاللتزام عوضا عنه
(اJمثل الشرعي أو الشخص اJفوض)

- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اJـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةJ1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 96 - 66 اJؤرخ
في 7 رمـــضـــان عـــام 1416 اJــوافق 27  يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

qالذي يحدد صالحيات وزير الصحة و السكان

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اJــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اJــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اJــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية

- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 8  من اJـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اJـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اJوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واJذكـور أعالهq يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اJـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أوالصيانة أو اخلدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد اخلاص
qـركــز الــوطــني لـعــلم الــســمـومJلــدى ا Xبـاألعــوان الــعــامـلــ

طبقا للجدول اآلتي :

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــشــــتــــرك مرك مــــؤرخ في ؤرخ في 26 رب ربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــامام
1432 اJ اJــــوافق وافق 31  م  مــــارس سارس ســــنــــة ة q2011 يــحـــدد تــعــدادq يــحـــدد تــعــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أو اخلدمات بعنوان اJركز الوطني لعلم السموم.أو اخلدمات بعنوان اJركز الوطني لعلم السموم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةJووزير ا

qستشفياتJووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �قتـضى اJرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اJــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اJــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اJــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهJال سيما ا qطبق عليهمJا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010  وا


