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ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مــــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 13 -  - 108 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 5 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2013 ــــــوافق 17 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يــــعـــديــــعـــدّل ويـــتـــمل ويـــتـــمّـم اGـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم ـم اGـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99 -  - 252
اGــؤراGــؤرّخ في خ في 28 رجب عــام  رجب عــام 1420 اGــوافق  اGــوافق 7 نـــوفـــمـــبـــر نـــوفـــمـــبـــر
سـنة سـنة 1999 الـذي يحـدد شروط �ـارسـة نشـاط إجناز الـذي يحـدد شروط �ـارسـة نشـاط إجناز
الـعـلم الـوطـني وصنـعه وكـذلك الـشـعار الـذي يـحـملهالـعـلم الـوطـني وصنـعه وكـذلك الـشـعار الـذي يـحـمله
والـــعــلم اGـــصــغــر وكـــيــفـــيــات �ــارســـة الــرقــابـــة عــلىوالـــعــلم اGـــصــغــر وكـــيــفـــيــات �ــارســـة الــرقــابـــة عــلى

منجزيه ومستعمليه.منجزيه ومستعمليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اGـشـتـرك بـX وزيـر الـداخـلـية
rواجلماعات احمللية ووزير التجارة

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 79- 07 اGــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اGوافق 21 يولـيو سـنة 1979 واGـتضمن

rتممGعدل واGا rقانون اجلمارك

- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 99- 07 اGـؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اGــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واGـــتـــعــلق

 rباجملاهد والشهيد

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 99-252 اGؤرخ
في 28 رجب عام 1420 اGوافق 7 نوفـمبر سنة 1999 الذي
يحدد شروط �ارسـة نشاط إجناز العـلم الوطني وصنعه
وكـذلك الــشــعـار الــذي يـحــمــله والـعــلم اGــصـغــر وكــيـفــيـات

rارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه�

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

اGــادة األولى :  اGــادة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اGـــرســـوم أحـــكــام
اGـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 99-252 اGـؤرخ في 28 رجب عـام

1420 اGوافق 7 نوفمبر سنة 1999 واGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 2 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اGـادّة 2 مـن اGــرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 99-252 اGــــؤرخ في 28 رجـب عـــام 1420
اGــوافق 7 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1999 واGـــذكــور أعـاله وحتــرر

كما يأتي :
"اGــــادة 2 : تــــخـــــضع �ـــــارســــة نــــشـــــاط إجنــــاز الـــــعــــلم
الـوطــني وصـنــعه لـلــحـصــول عـلى رخــصـة إداريــة مـســبـقـة
يـسـلـمــهـا الـوالي اخملـتص إقـلـيـمــيـا  بـعـد أخـذ رأي اGـصـالح

اGعنية وال سيما مصالح األمن.
�ــارس نــشــاط إجنــاز الــعــلم الــوطــني وصــنــعـه وكـذا
الشعـار الذي يحـمله والـعلم اGصـغر حـصريا عـلى التراب

الوطني.

ال �ـكن أن يـسـتـعـمل بـاجلـزائـر سـوى الـعـلم الـوطـني
والشـعـار الـذي يحـمـله والـعـلم اGصـغـر اGـصنـوع بـاجلـزائر

طبقا ألحكام هذا اGرسوم".

اGادة اGادة 3 :  :  تدرج ضمن أحكـام اGرسوم التنفيذي رقم
99-252 اGـؤرخ في 28 رجب عـام 1420 اGـوافق 7 نـوفـمـبـر

سنة 1999 واGذكور أعالهr مادة 2 مكرر حترر كما يأتي :

"اGـادة 2 مـكرر : حتــدد قـائــمـة الــمــنـتـــوجــات التي
ال �كن وضـع صورة الـعلم الـوطـني علـيـها بـقـرار مشـترك
بـــX الــوزراء اGـــكــلـــفـــX بــالـــتــجـــارة والــداخـــلــيـــة واGــالـــيــة

واجملاهدين".

اGادة اGادة 4 :  : تعـدل أحكام اGادّة 5 من اGرسـوم التنفيذي
رقـم 99-252 اGـــــــــؤرخ في 28 رجـب عــــــــام 1420 اGـــــــــوافق 7

نوفمبر سنة 1999 واGذكور أعاله كما يأتي : 

"اGـادة 5 : تـتــشـكل الـلـجـنـة الـوطـنــيـة لـلـعـلم الـوطـني
من :

rوزيــر الـــداخـــلــيـــة واجلـــمــاعـــات احملـــلــيـــة أو �ـــثــله  -
rرئيسا

rثل عن وزير الشؤون اخلارجية�  -
rثل عن وزير اجملاهدين�  -

rثل عن وزير التربية الوطنية�  -
rثل عن وزير التجارة�  -
rثل عن األمن الوطني�  -

-  �ثل عن الدرك الوطني". 

اGـــــــرســــــوم 5 :   :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادّة 9 مـن  اGــــــادة اGــــــادة 
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 99-252 اGــــؤرخ في 28 رجـب عـــام 1420

اGوافق 7 نوفمبر سنة 1999 واGذكور أعاله كما يأتي :

"اGـادة 9 : تـتـشــكل الـلــجـنـة الــوالئـيـة لــلـعـلـم الـوطـني
من :

rالوالي أو �ثله رئيسا -
rعضوا rمدير التنظيم والشؤون العامة  -

rعضوا rمدير اجملاهدين -
rعضوا rمدير التربية -
rعضوا rمديرالتجارة -

rعضوا rرئيس األمن الوالئي -
- قائد مجموعة الدرك الوطنيr عضوا".

اGادة اGادة 6 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 17 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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