
العدد العدد 09
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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

األربعاء األربعاء 8 جمادى األولى جمادى األولى عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 17 فبراير سنة فبراير سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 209
17 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرسـوم رئـاسي رقم 16-59 مـؤرّخ في 29 ربـيع الـثـاني عـام 1437 اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة s2016 يـتـضـمن حتـويل اعـتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي...............................................................................

مرسـوم رئاسي رقم  16 -60 مؤرّخ في 29 ربيع الـثاني عام 1437 اHوافـــق 8 فبـراير سنة s2016 يتضـمن حتويل اعتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.........................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 16 - 61 مـؤرّخ في 2 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافـق 11 فـبــرايـر ســنـة s2016 يــعـدّل ويــتـمم اHــرسـوم
الــتـنـفـيـذي رقم 09 - 410 اHـؤرّخ في 23 ذي احلـجــة عـام 1430 اHـوافق 10 ديـسـمــبـر سـنـة 2009 الــذي يـحـدد  قـواعـد األمن
اHطبقة على النشاطات اHنصبّة على التجهيزات احلساسة................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم 16 - 62 مـؤرخ في 2 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافـق 11 فــبـرايـر سـنـة s2016 يـحـدد كـيـفــيـات تـنـظـيم
الوساطة العائلية واالجتماعية إلبقاء الشخص اHسن في وسطه العائلي..............................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16 - 63 مـؤرخ في 5 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافــق 14 فـبـرايـر سـنة s2016 يـعـــدل تـوزيـــع نـفـقــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة s2016 حسب كـل قطـاع.....................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم  16- 64 مـؤرخ في 5 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 14 فـبـرايـر سـنة s2016 يـتمـم اHرسـوم الـتـنـفـيذي
رقـم 08-290 اHـؤرخ في 20 رمـضـان عـام 1429 اHـوافق 20 سـبـتـمـبـر سـنة 2008 واHـتـعـلق بتـعـريـفــة اسـتعـمــال مـنـشـآت
التخزين وبكيفيـات سيـر صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل اHنتجات البترولية.........................................

مــرسـوم تــنـفــيــذي رقم 16- 65 مـؤرخ في 7 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافـق 16 فـبــرايـر ســنـة s2016 يــعـدل ويــتـمم اHــرسـوم
الـتـنـفيــذي رقــم 01-50  اHــؤرخ فـي 18 ذي الـقـعـــدة عـام 1421 اHـــوافـــق 12 فـبـرايـر سـنــة 2001  واHـتـضــمــن حتــديــد
أسعــــار احللـيب اHبســتـر واHوضب في األكياس عند اإلنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع...................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى األولى عام 1437 اHوافـق 14  فبـراير سنة s2016 يـتضمّن  إنهـاء مهام مكلّـفة بالدراسات
والتلخيص برئاسة اجلمهوريّـة....................................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافـق 14  فــبـرايـر سـنـة s2016 يـتـضـمّن  إنـهـاء مــهـام مـديـر بـرئـاسـة
اجلمهوريّـة................................................................................................................................................

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 جمادى األولى  عام 1437 اHوافـق 14  فبراير سنة s2016 يتضّمنان  إنهاء مهام قضـاة....

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 13 ربــيع الــثـانـي عـام 1437 اHـوافق 23 يـنــايـر ســنـة s2016 يــخــول صــفـة مــركــز اسـتــشــفـائي
جامعي للمستشفيY العسكريY اجلهويY لبشار/ الناحية العسكرية الثالثة ولورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 23 ربـيع الـثـاني عام 1437 اHـوافق 2 فـبـراير سـنة s2016 يـتـضمن جتـديـد انتـداب قـاض لدى
وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس احملكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة.................
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وزارة العدلوزارة العدل

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 19 صــفـــر عــام 1437 اHـــوافق أول ديـــســمــبـــر ســنــة s2015 يــتـــضــمن وضع بـــعض أسالك شــبه
الــطـبــيــY الــتــابــعــY لــوزارة الــصــحــة والــســكـان وإصـالح اHــسـتــشــفــيــات في حــالــة الــقــيــام بــاخلــدمــة لــدى وزارة الــعـدل
واHؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها......................................................................................

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 17 ربــيع األوّل عــام 1437 اHـــوافق 29 ديــســمــبــر ســنــة s2015 يـــحــدّد تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
وتصنيفها ومدة العقد اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اإلدارة اHركزية
لوزارة العدل واجلهات القضائية..................................................................................................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 17 ربــيع األوّل عـام 1437 اHـوافق 29 ديـسـمــبـر سـنـة s2015 يـعــدل الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك
اHؤرّخ في 18 ربيع األوّل عـام 1432 اHوافق 21 فبـراير سنة 2011 الذي يحـدّد تعداد مـناصب الشغل وتـصنيـفها ومدة
الـعقد اخلاص بـاألعوان العـاملY في نشـاطات احلفظ أو الـصيانة أو اخلـدمات بعـنوان اHديريـة العامّـة إلدارة السجون
وإعـادة اإلدماج..........................................................................................................................................

قــرار وزاري مــشـــتـرك مــؤرّخ فـي 17 ربــيـع األوّل عام 1437 الــمـوافق 29 ديــســمــبــر سـنـة s2015 يـعـدل الــقــرار الـوزاري
الــمــشــتـرك اHــؤرخ في 5 شـوال عام 1433 اHـوافق 23 غـشـت سـنة 2012 الـذي يـحـدد تعـداد مـنـاصب الـشـغل وتصـنـيـفـها
ومــــدة الــعـقــــد اخلــــاص بــاألعـــوان الــعــامــلــــY فــي نــشـاطــــات احلــفــظ أوالــصــيـانــــة أواخلــدمـــــات بـعــنـــــوان الــديــــوان
اHركزي لقمع الفساد....................................................................................................................................

وزارة الصناعة واFناجموزارة الصناعة واFناجم

قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1437 اHوافق 23 نوفمبر سنة s2015 يتضمن تعيY أعضاء اجمللس الوطني للقياسة................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 16-59 مــؤر مــؤرّخ في خ في 29 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عــام عــام 1437  اHــوافق اHــوافق 8 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة s2016 يـــتـــضــمنs يـــتـــضــمن
حتويل اعتمـاد إلى ميزانية تـسيير وزارة الشؤونحتويل اعتمـاد إلى ميزانية تـسيير وزارة الشؤون

اخلارجية والتعاون الدولي.اخلارجية والتعاون الدولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

s2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 14 ربيع
الثاني عام 1437 اHوافق 24  يناير  سنة 2016 واHتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

s2016 لسنة
- و�ـقـتــضى اHـرســـوم الـرئـاسي رقم 16-19 اHـؤرخ
في 14 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1437 اHــوافق 24 يـــنـــايــر ســـنــة

2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـدولــةs وزيـر الـشـؤون اخلــارجـيـة والـتــعـاون الـدولي  من
s2016 الية لسنةHميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2016
اعتـمـــاد قـــدره ثالثـة ماليير ومـائتان وسـبعة وخـمسون
مــلــيــون ديــنـار (3.257.000.000 دج) مــقـيّـــــد فـي مــيــزانــيـة
الـــتــكـــالــيف اHـــشــتـــركــة وفي الـــبـــاب رقم 37-91 "نــفــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : : يــــــخـــــــــصــص Hــــــيــــــزانـــــيــــــــة ســـــــنــــــة 2016
اعـتـمـــاد قــدره ثالثـة مالييـر ومائـتان وسـبعـة وخمـسون
ملـيون ديـنار (3.257.000.000 دج) يــقــيّـــد فــي مـيزانـيــة
تسيير  وزارة الشـؤون اخلارجية والتعاون الدولي وفي

البابY اHبينY فــي اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكلـف وزيـر اHـالـيـة ووزير الـدولـةs وزير
sكـل فـيـمــا يـخـصّه sالـشــؤون اخلـارجـيــة والـتــعـاون الـدولي
بـتنـفيذ هـذا اHرسـوم الذي يـنـشــر في اجلريـدة الرّسـميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 29 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437

اHوافق 8 فبراير سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

03 -  422.852.000.000

2.852.000.000

2.852.000.000

2.852.000.000

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدوليوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

التعاون الدولي..............................................................................
مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

13 -  31

405.000.000

405.000.000

405.000.000

405.000.000

3.257.000.000

3.257.000.000

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح اHوجودة في اخلارجاHصالح اHوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العمالاHوظفون - مرتبات العمال
اHصالح اHوجودة  في اخلـارج - اHستخدمون اHتعاقدون - الرواتبs منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.............................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة...........................................................

مــرسـوم رئـاسي رقممــرسـوم رئـاسي رقم  16 - -60 مـؤرمـؤرّخ في خ في 29 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عـام عـام 1437 اHـوافـــق  اHـوافـــق 8 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة s2016 يــتــضـمنs يــتــضـمن
حتويل اعـتماد إلى مـيزانيـة تسيـير وزارة التـربيةحتويل اعـتماد إلى مـيزانيـة تسيـير وزارة التـربية

الوطنية.الوطنية.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

s2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 14 ربيع
الــــــثـــــــانـي  عــــــام 1437 اHــــــوافق 24  يــــــنـــــــايــــــر  ســــــنــــــة 2016
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2016 الية لسنةHا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 16- 35
اHـؤرخ فـي 14 ربـيع الـثـانـي  عام 1437 اHـوافق 24  يـنـاير
ســـنـــة 2016 واHـــتـــضــــمن تــــوزيع االعـــتــــمـــادات اخملــــصـــصـــة
لـوزيرة التـربيـة الوطنـية من مـيزانـية التـسيـير �وجب

s2016 الية لسنةHقانون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2016
اعـتمــــاد قـــدره خـمسـة وثالثون مـليـارا ومائـتان وتـسعة
ماليــY ديـنـار (35.209.000.000 دج) مــقـيّـــــد في مــيــزانــيـة
الـــتــكـــالــيف اHـــشــتـــركــة وفي الـــبـــاب رقم 37-91 "نــفــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : : يــــــخـــــــــصــص Hــــــيــــــزانـــــيــــــــة ســـــــنــــــة 2016
اعـتــمــاد قـــدره خـمسـة وثالثـون ملـيـارا ومائـتـان وتسـعة
مـاليـــــــY ديـــــــنـــــــار (35.209.000.000 دج)  يــــــــــــقــــــــــــيّــــــــــــد فـــي
مـيـزانيــة تـسيـيـر وزارة التـربـية الـوطنـيـة وفي األبواب

اHبينة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـــاداHـــادّة ة 3 : : يـــكـــلـف وزيــر اHـــالـــيـــة ووزيـــرة الـــتـــربـــيــة
الــوطـنــيـةs كل فـيــمـا يــخـصّهs بـتــنـفــيـذ هـذا اHــرسـوم الـذي
يـنــشـــر في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـــة لـلـجــمـهـوريّـــة اجلـزائـريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 29 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437

اHوافق 8 فبراير سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

35 -  36

12 -  31

13 -  33

21 -  31

3.327.000

3.327.000

3.327.000

3.327.000

18.485.000

18.485.000

4.722.000

4.722.000

23.207.000

23.207.000

7.726.172.000

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية..........
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح العائلية..........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHـصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعـة لــلــدولـة - مــؤســســات الـتــعــلـيـم األسـاسي -
الراتب الرئـيسي للنشاط................................................................
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

22 -  31

31 -  31

32 -  31

23 -  33

33 -  33

15.697.000.000

1.661.250.000

3.061.756.000

28.146.178.000

5.855.713.000

1.180.575.000

7.036.288.000

35.182.466.000

35.182.466.000

35.209.000.000

35.209.000.000

اHـصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعـة لــلــدولـة - مــؤســســات الـتــعــلـيـم األسـاسي -
التعويضات واHنح اخملتلفة...............................................................
اHــصـــالح الالمــركـــزيــة الــتـــابــعــة لـــلــدولــة - مــؤســـســات الــتـــعــلــيـم الــثــانــوي
والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط.................................................
اHــصـــالح الالمــركـــزيــة الــتـــابــعــة لـــلــدولــة - مــؤســـســات الــتـــعــلــيـم الــثــانــوي
والتقني - التعويضات واHنح اخملتلفة...............................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHـصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعـة لــلــدولـة - مــؤســســات الـتــعــلـيـم األسـاسي -
الضمان االجتماعي.........................................................................
اHــصـــالح الالمــركـــزيــة الــتـــابــعــة لـــلــدولــة - مــؤســـســات الــتـــعــلــيـم الــثــانــوي
والتقني - الضمان االجتماعي.........................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة...........................................................مجموع االعتمادات اخملصصة...........................................................

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 16 -  - 61 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــعـــدّل  sيـــعـــد s2016 ــــوافـق 11 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةHــــوافـق  اHعــــام عــــام 1437 ا
ويـتمم اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم ويـتمم اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 09 -  - 410 اHؤر اHؤرّخ فيخ في
23 ذي احلــجــة عــام  ذي احلــجــة عــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 10 ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة

2009 الـــــذي يـــــحـــــدد  قـــــواعـــــد األمـن اHـــــطـــــبـــــقـــــة عـــــلى الـــــذي يـــــحـــــدد  قـــــواعـــــد األمـن اHـــــطـــــبـــــقـــــة عـــــلى

النشاطات اHنصبالنشاطات اHنصبّة على التجهيزات احلساسة.ة على التجهيزات احلساسة.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـY وزيـر الـداخـلـية
واجلـماعـات احملـليـة ونـائب وزير الـدفـاع الوطـني ووزيرة

sالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ووزير النقل

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اHؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اHـوافق 27  يـونـيـو سـنة 1998 الـذي يـحدد
sتممHعدل واHا sدنيHتعلقة بالطيران اHالقواعد العامة ا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1421 اHــوافـــق 5 غــشــت ســنــــة 2000
الــــذي يـــحــــدد الـــقــــواعــــد الــــعــــامــــة اHـــتــــعـــلــــقــــة بـــالـــبــــريـــد
sـتممHـعــدل واHا sــواصـالت الـسـلــكــية والـالســلــكـيـةHوبا
ال ســـــيــــمــــا اHـــــواد 4 (اHـــــطــــة اخلــــامــــســــة) و10 و13 (اHــــطــــة

 sالسادسة) و32 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

sتممHعدل واHا sوأمنها
- و�قـتـضى األمر رقم 03-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

sتممHعدل واHا sوتصديرها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةs اHــعـدل

sتممHوا
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يـــخــــضع اقـــتــــنـــاء واســــتـــعـــمــــال والـــتـــنــــازل عن هـــذه
الــتــجــهــيــزات من قــبل مــهــنــيي الــصــيــد الــبــحــري ألحــكــام
اHرسوم الـتنفيذي رقم 15 - 250 اHؤرّخ في 15 ذي احلجة
عــــام 1436 اHــــوافق 29  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2015 واHـــذكـــور

أعاله".

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  تــعـــدل وتـــتــمـم اHــواد 4 و5 و7 و9 و12 و14
و17 من اHرسوم التنفيذي رقم 09-410 اHؤرخ في 23 ذي
احلـجة  عام 1430 اHوافق 10 ديسـمبر سنة 2009 واHذكور

أعالهs وحترر كما يأتي :

"اHادة 4 : ............... (بدون تغيير)..................
وال يخضع لالعتماد :

- أصحاب رخص وتراخـيص إقامة واستغالل شبكة
عـمـومـيـة لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة فـيـمـا يـخص

sنشآت اخلاصة بالشبكاتHاقتناء جتهيزات ا

- اHــــــؤســـــــســــــات والـــــــشــــــركـــــــات ذات األســــــهـم فــــــروع
اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري

التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني".

"اHــــادة 5 : يـــخــــضع اعــــتـــمـــاد اHــــتـــعـــامــــلـــY لـــتــــقـــديـــر
السلطات اHعنيةs بناء على :

- نـتـائج التـحـقيـقـات األمنـيـة التي جتـريـها اHـصالح
sYتعاملHعنية على اHا

sYهنية للمتعاملHالقدرات ا -

- الـشـروط األمـنيـة لـلمـحالت الـتي سـتـمارس فـيـها
النشاطات موضوع طلب االعتماد.

حتــدد الــشــروط األمـنــيــة لــهــذه احملالت �ــوجب قـرار
مـــشـــتـــرك بــــY الـــوزيـــرين اHــــكـــلـــفـــY بـــالــــدفـــاع الـــوطـــني

والداخلية".

"اHادة 7 : تسلّم االعـتمادات من الـنوع األول والنوع
الـــــثـــــانـي اHــــذكـــــورة فـي اHــــادة 6 أعـالهs من قـــــبل مـــــصــــالح
الــوزارة اHــكــلــفـة بــالــداخــلـيــة بــعــد األخــذ بـرأي الــســلــطـات

اآلتية :

- الـوزارة اHـكـلـفة بـتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال
ووزارة الــــدفـــاع الــــوطـــنـيs فـــيــــمــــا يـــخـص الـــتــــجـــهــــيـــزات
احلــسـاســة اHـصـنــفـة في األقــسـام الـفــرعـيـة 1 و2 و3 و5 من

sرسومHلحق األول بهذا اHالقسم "أ" من ا

sـكـلـفـة بـالـنـقل ووزارة الـدفـاع الـوطـنيHالـوزارة ا -
فــيـمــا يـخص الـتــجـهــيـزات احلـســاسـة اHـصــنـفـة فـي الـقـسم

sرسومHلحق األول بهذا اHب" من ا"

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
-  و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 98-96 اHؤرخ
s1998 وافق 18 مـارس سنةHفي 19 ذي القـعـدة عام 1418 ا
اHــعـدّل واHـتـمّمs الـذي يــحـــدد كـيـفـيــات تـطـبـيق األمـر رقم
97 - 06 اHــــــورّخ في 12 رمـــــضــــــان عـــــام  1417 اHــــــوافق 21

يــنــايــر ســنـة 1997 واHــتــعــلق بــالــعــتــاد احلــربـي واألســلــحـة
sوالذخيرة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-381 اHؤرخ
في 15 شــوال عــام 1425 اHـوافق 28  نــوفــمــبــر ســنـة  2004
الـــذي يـــحـــدد قـــواعــد حـــركـــة اHـــرور عـــبــر الـــطـــرقs اHـــعــدّل

sتمّمHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-163 اHؤرخ
في 24 ربـيع األول  عـام 1426  اHـوافق 3 مـايــو سـنـة 2005

sتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانتهاHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-410 اHؤرخ
في 23 ذي احلـــجـــة  عــام 1430 اHــوافق 10 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة
2009 الــذي يـحــدد قـواعــد األمن اHــطـبــقـة عــلى الــنـشــاطـات

sنصبّة على التجهيزات احلساسةHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-234 اHؤرخ
في 14 ذي الـقـعـدة  عـام 1436 اHـوافق 29 غـشت سـنة 2015
الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات �ــارســة األنــشــطـة واHــهن

sنظمة اخلاضعة للتسجيل في السجل التجاريHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-250 اHؤرخ
في 15 ذي احلــجــة  عــام 1436 اHــوافق 29 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2015 الـذي يـحــدد شـروط وكـيـفــيـات اقـتــنـاء الـتــجـهـيـزات

اHــسـاعــدة عـلـى الـصــيـد الــبـحــري واسـتــعـمــالـهــا والـتــنـازل
sمن طرف مهنيي الصيد البحري sعنها
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :  ة األولى :  يـعـدّل هـذا اHـرسـوم  ويـتـمم اHـرسـوم
التنفيذي رقم 09-410 اHؤرخ في 23 ذي احلجة  عام 1430
اHـوافق 10 ديــسـمـبــر سـنـة 2009 الـذي يـحــدد قـواعـد األمن
اHـــطــبــقــة عـــلى الــنــشـــاطــات اHــنــصـــبّــة عــلى الـــتــجــهــيــزات

احلساسة.
اHــاداHــادّة ة 2 : :  يـــتـــمم اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 410-09
اHــؤرخ في 23 ذي احلــجــة  عـام 1430 اHــوافق 10 ديــســمــبــر
سنة 2009 واHذكور أعالهs �ادة 3 مكرر حترر كما يأتي:
"اHــــادة 3 مـــــكــــرر : يـــــصــــنـف اHــــســـــبـــــار والــــســـــونــــار
ومسـبار الـشبـاك واHتـفـحص البـحري ضـمن التـجهـيزات
احلـسـاسـة الـواردة في الـقــسم الـفـرعي اخلـامس من الـقـسم

"أ" من اHلحق األول بهذا اHرسوم.
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يودع الـطـلب اHعـد وفـقا لـلـنمـوذج اHبـيّن في اHـلحق
الــــســـابـع بـــهــــذا اHــــرســـومs فـي أجل ســــتـــة (6) أشــــهــــر قـــبل
انـــقــــضـــاء صالحــــيـــــة االعــــتـــمـــــاد الــــســـــاري. يــــرفــق هـــــذا
الطلب بـحصيلـــة رقمية تـتعلــق بالـتجهيـــزات اHقتنــاة
من الـسـوق الوطـنـية و/أو اخلـارجـيـة (التـعـيـY والكـمـية)
وتصـريح معـلل بعـدم اHمـارسة بـالنـسبـة للـطالبـY الذين

لم �ارسوا نشاطاتهم.
يـــتـم الـــتـــجــديـــد مـن قـــبل مـــصـــالح الـــوزارة اHـــكـــلـــفــة

بالداخليةs وفقا ألحكام اHادتY 7 و10 من هذا اHرسوم.
ويـــــــخــــــضـع كـل تــــــغـــــــيــــــيـــــــر فـي قــــــائـــــــمــــــة ...............

(الباقي بدون تغيير)".
"اHادة 14 : يـخضع اقتـناء التـجهيـزات احلساسة من
الــــســــوق اخلــــارجــــيـــة مـن قــــبل اHــــتــــعــــامــــلــــY واألشــــخـــاص
الطبـيعيـY واHعـنويY بـغرض احلـيازة واالستـعمالs إلى

رخصة مسبقة تسلّم حسب احلالة من قبل مصالح :
- الـوزارة اHـكـلـفة بـتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال
YـكـلــفـتـHا Yـصــالح الـوزارتــH ـســبقHبــعـد األخـذ بــالـرأي ا
بـالــدفـاع الــوطـني والــداخـلــيـةs فــيـمــا يـخص الــتـجــهـيـزات
احلـسـاسـة اHـصـنـفـة  في األقـسـام الـفـرعـيـة 1 و2 و3 و5 من
القسم "أ" من اHلحق األول وعـندما يتعلق الطلب باقتناء
هـــذه الـــتــجـــهــيـــزات بـــغــرض احلـــيــازة واالســـتــعـــمـــالs فــإنه
يـتــعـY إرفـاق الـطــلب بـنـســخـة من رخـصــة اسـتـغالل هـذه
sرسومHادة 20 من هذا اHتعد وفقا ألحكام ا sالتجهيزات

- الوزارة اHـكـلفـة بـالنـقل بـعد األخـذ بـالرأي اHـسبق
sبالدفـاع الوطني والـداخلية YكـلفتـHا Yصـالح الوزارتH
فــيـمــا يـخص الـتــجـهــيـزات احلـســاسـة اHـصــنـفـة فـي الـقـسم
"ب" مـن اHـــــلــــحـق األول. ويــــشـــــتـــــرط كــــذلـك رأي مــــصـــــالح
الـوزارة اHـكـلـفـة بـتكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـال عـنـدما
يـتعلق طلب الرخـصة بالتجـهيزات احلساسـة اHصنفة في
الــقــسـم الــفــرعي 1 (الـــنــقــطــتــان 6 و7) من الـــقــسم "ب" من

sلحق األولHا
- الــوزارة اHـــكــلـــفــة بـــالــداخـــلــيـــة بــعـــد األخــذ بـــالــرأي
اHــــســـبـق Hـــصــــالح وزارة الـــدفــــاع الـــوطــــني فــــيـــمــــا يـــخص
الـتجـهيـزات احلسـاسة اHـصنـفة في الـقسم "ج" من اHـلحق

األول.
وفي جــمــيـع احلــاالت اHــذكــورة أعالهs تــرسل نــســخــة
من رخـصــة االقـتــنـاء إلى مــصـالح وزارة الــدفـاع الــوطـني
وتـــــرسل  نـــــســــخــــــة كــــذلـك من الـــــرخــــصـــــــة إلــى مـــــصــــالح
الــــوزارة اHـــكــلــفــــة بـــالــداخــلــيــة عـــنــدمــا تــســـلّــم مــن قــبل

السلطتــY اHذكورتY فــــي اHطتY 1 و2 أعاله.
يـجب أن تـكون الـتـجـهـيـزات اHـركـبة............................

(الباقي بدون تغيير)......................"

- وزارة الـدفـاع الــوطـني فـيــمـا يـخص الـتــجـهـيـزات
احلـسـاســة اHـصـنـفــة في الـقـسم "ج" من اHــلـحق األول بـهـذا

اHرسوم".
"اHادة 9 : ................. (بدون تغيير)...................
يــرفـق الـطـــلب بــتــعـــهــد كـتـــابي مــطـــابق لــلــنـــمـوذج
اHـــبــيّـن فـي اHـــلــحـق الــثـــالـث بــهـــذا اHـــرســـوم وبـــمـــلـف

يحتوي على ما يأتي :
: Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي: Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي

- اســـتــمــارة مــعـــلــومــات خــاصـــة بــالــطــالـب مــطــابــقــة
sرسومHلحق السادس بهذا اHبيّن في اHللنموذج ا

- نـسخة من الـشهادات اجلامـعية أو الـشهادات التي
تــثـبـت الـقــدرات اHـهــنـيــةs تـتــطـابـق مع الـنــشـاط اHــنـصبّ

sعلى التجهيزات موضوع الطلب
- كــشف وصــفي لــلــوســائل الــبـشــريــة واHــاديــة الـتي

sقرر اعتمادهاHمارسة النشاطات اH تستعمل
- سـنــد شـغل احملل الـذي ســتـمـارس فـيـه الـنـشـاطـات

sقرر اعتمادهاHا
- سند اإلقامة بالنسبة لألجانب.

: YعنويHبالنسبة لألشخاص ا: YعنويHبالنسبة لألشخاص ا
sنسخة من القانون األساسي -

- اســـــتـــــمـــــارة مـــــعـــــلـــــومـــــات خـــــاصـــــة بـــــكل واحـــــد من
اHـسـيـرين اHـسـاهـمـY والـوكـالء مطـابـقـة لـلـنـمـوذج اHـبـيّن

sرسومHلحق السادس بهذا اHفي ا
- نـسخة من الـشهادات اجلامـعية أو الـشهادات التي
تــثـبت الــقـدرات اHــهـنــيــة لـلــمـســيـر تــتـطــابق مع الـنــشـاط

sنصبّ على التجهيزات موضوع الطلبHا
- كــشف وصــفي لــلــوســائل الــبـشــريــة واHــاديــة الـتي

sقرر اعتمادهاHمارسة النشاطات اH ستستعمل
- سـنــد شـغل احملل الـذي ســتـمـارس فـيـه الـنـشـاطـات

sقرر اعتمادهاHا
- سـنـد اإلقـامـة بالـنـسـبـة لـلمـسـيّـرين ذوي اجلـنـسـية

األجنبية.
عنـدمـا ال يـسـتـوفي الـطـالب شـرط الـقـدرات اHـهـنـية
اHـذكـور أعالهs فـإنه يـتـعـY عـلـيه إدمـاج شـريك واحـد على

األقل دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط".
"اHادة 12 : االعـتماد شـخصـي وال �كن الـتنـازل عنه

وهو صالح Hدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
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اHــاداHــادّة 4 : :  يـــتـــمم اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 410-09
اHــؤرخ في 23 ذي احلــجــة  عـام 1430 اHــوافق 10 ديــســمــبــر
سـنـة 2009 واHـذكــور أعالهs بـاHـواد 17 مـكـرر و17 مـكـرر 1

و17 مكرر2  وحترر كما يأتي :
"اHــادة 17 مـــكـــرر : تـــخـــضـع رخـــصــــة االقـــتـــنــــاء عـــلى
اHــســتــوى الـوطــني لــلــتــجـهــيــزات احلــســاسـة اHــصــنــفـة في
sلحق األولHاألقسـام الفـرعية 1 و2 و3 من القـسم "أ" من ا
إلى تـقـد¡ طـلب مـرفق بـنـسخـة من رخـصـة اسـتـغالل هذه

التجهيزات".
"اHــــــادة 17 مـــــــكــــــرر 1 : يــــــخـــــــضـع الــــــدخـــــــول اHـــــــؤقت
لـلـتجـهـيـزات احلـسـاسة إلى الـتـراب الـوطـنيs إلى رخـصة
مــسـبــقــة تـســلّمs حــسب احلــالـةs من قــبل الــســلـطــة اHــعـنــيـة

اHذكورة في اHادة 14 من هذا اHرسوم.
تـــخــضـع إعــادة تــصـــديــر الـــتــجـــهــيــزات اHـــذكــورة في
الـــفــقـــرة الـــســـابــقـــةs لـــلـــتــصـــريـح لــدى الـــســـلـــطــة اHـــســـلـــمــة

للرخصة.
حتـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــطـــبــــيق هـــذه اHـــادة �ـــوجب قـــرار
مـــشـــتـــرك بـــY الـــوزراء اHـــكـــلـــفـــY بـــالـــداخـــلـــيـــة والـــدفـــاع
الــــوطـــنـي وتـــكــــنـــولــــوجــــيـــات اإلعـالم واالتـــصــــال و الــــنـــقل

واHالية". 
"اHادة 17 مكرر 2  : يخضع الـتصدير اHؤقت وإعادة
اسـتـيـراد الـتـجـهيـزات احلـسـاسـة اHـرخص بـهـا قـانـونا إلى
رخص تـسـلّم من قـبل الـسـلطـة اHـعـنـيـة اHـذكـورة في اHادة

14 من هذا اHرسوم. 

حتــدد كـــيــفــيــات تـــطــبــيق هــذه اHـــادة �ــوجب الــقــرار
الـوزاري اHــشـتـرك اHـنـصـوص عـلـيه في اHـادة 17 مـكـرر 1

أعاله".
اHاداHادّة 5 : :  تـعدّل اHادة 20 من اHرسـوم التنـفيذي رقم
09-410 اHـــــؤرخ في 23 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1430 اHـــــوافق 10

ديسمبر سنة 2009 واHذكور أعالهs و حترر كما يأتي :
"اHـادة 20 : يـخـضع اسـتـغالل الـتـجـهـيـزات احلـسـاسـة
s"ــصـــنــفــة في األقـــســام الــفـــرعــيــة 1 و2 و3 من الـــقــسم "أHا
الـقــسم الـفـرعي 1 من الــقـســم "ب" والـقــسـم الـفـرعي1 من
القسم "ج" من اHلحق األولs إلى رخصة مسبقة تسلّم من

قبل اHصالح اآلتية :
- الـوزارة اHـكـلـفة بـتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال
s واصالت السلكية والالسلكيةHأو سلطة ضبط الـبريد وا
حـسب احلالـةs طـبقـــا لألحكـــام التـشريـعيـة والتـنظـيمـيــة
الـســاريـة اHـفـعــولs فـيـمـــا يــخــص الـتـجـهــيـزات احلـسـاسـة
اHـصنـفة فــي األقسـام الفـرعية 1 و2 و3 من الـقسم "أ" من
اHـــلـــحـق األولs بـــعــــد األخـــذ بـــرأي مــــصـــالـح وزارة الـــدفـــاع

"اHادة 17 : ................ (بدون تغيير)..................
بـغض الــنـظــر عن أحـكــام الـفــقـرة الــسـابــقـةs وعــنـدمـا

يصدر الطلب من قبل :

- هـــيـــئـــة أو إدارة عــمـــومـــيـــة ذات تـــســيـــيـــر مـــركــزي
Yويــتـــعــلق بــتـــجــهــيـــزات حــســاســـة مــصــنـــفــة في الـــقــســمــ
الـفــرعــيـY 2 و3 من الـــقــسم "ب" والـــقــسم "ج" مـن اHــلــحق
األولs تــمــنح رخــصــة االقــتــنــاء من قــبل مــصــالـح الـوزارة
sــكــلـفــة بــالـداخــلــيـةHــكــلـفــة بــالـنــقل أو مــصــالح الـوزارة اHا

sحسب احلالة

- اHـؤسسـة الـعمـوميـة التـابعـة لـقطـاع الطـاقة تـمنح
رخصة االقتناء حسب احلالة من قبل السلطات اآلتية :

* الـوزارة اHـكـلـفة بـتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال
YـكـلــفـتـHا Yـصــالح الـوزارتــH ـســبقHبــعـد األخـذ بــالـرأي ا
بـالــدفـاع الــوطـني والــداخـلــيـةs فــيـمــا يـخص الــتـجــهـيـزات
احلـــســـاســـة اHــصـــنـــفـــة في األقـــســام الـــفـــرعـــيــة 1 و2 و3 من

sلحق األولHالقسم "أ" من ا
* الوزارة اHـكـلفـة بـالنـقل بـعد األخـذ بـالرأي اHـسبق
sبالدفـاع الوطني والـداخلية YكـلفتـHا Yصـالح الوزارتH
فــيـمــا يـخص الـتــجـهــيـزات احلـســاسـة اHـصــنـفـة فـي الـقـسم

sلحق األولHب" من ا"
* الــوزارة اHـــكــلـــفــة بـــالــداخـــلــيـــة بــعـــد األخــذ بـــالــرأي
اHــــســـبـق Hـــصــــالح وزارة الـــدفــــاع الـــوطــــني فــــيـــمــــا يـــخص
الـتجـهيـزات احلسـاسة اHـصنـفة في الـقسم "ج" من اHـلحق

األول.

تـــــــســــــتـــــــثـــــــنـى مــــــصـــــــالـح وزارة الـــــــدفــــــاع الـــــــوطـــــــني
........................... (بدون تغيير)..............................

كـــمـــا تــســـتـــثــنـى من تـــطــبـــيق إجـــراءات الـــتـــرخــيص
موضوع هذه اHادة :

s.......................(بدون تغيير) ........................-

- مـصالح اجلـمارك فـيمـا يخص اقـتنـاء التـجهـيزات
احلـســاسـة اHــصـنــفـة في الــقـسم الــفـرعي 3 من الـقـسم "ب"
الــفـقــرة األولى من الــقـسم الــفـرعي s2 الـنــقــطـة األولى من
القـسم الفرعي 3 والفقـرة األولى من القسم الفرعي 4 من
الــــــــقــــــــسـم "ج" من اHــــــــلــــــــحـق األول. إال أن اقــــــــتــــــــنــــــــاء هـــــــذه
التجهيزات من قبل اHصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا
إلى تصريح لدى مـصالح الوزارات اخملتـصة اHذكورة في

الفقرة 2 من هذه  اHادة.

-...................................(الباقي بدون تغيير)". 
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"اHادة 45 مـكرر : تسـتـثنى من مـجال تـطبـيق اHواد
7 و14 و17 اHـذكورة أعالهs الـتـجـهـيزات احلـسـاسـة اخلـاصة
بالطـرق اHذكورة في الفقرتY 1 و2 من القـسم الفرعي 3
مـن الــقــسم "ب" من اHـــلــحق األول بــهـــذا اHــرســومs عــنــدمــا
تـــــركـب عــــــلـى اHـــــركــــــبــــــات ذات األولــــــويــــــة أو اHــــــركــــــبـــــات
اHستفيـدة من تسهيل اHرور اHنـصوص عليها في اHادة 2
من اHرسوم التنفيذي رقم 04 - 381 اHؤرّخ في 15 شوّال

عام 1425 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2004 واHذكور أعاله.
يـخـضع اقـتـنـاء الـتـجـهـيـزات احلـسـاسـة اHـذكـورة في
Yالـــفــقــرة الــســـابــقــة إلى تـــصــريح لــدى مـــصــالح الــوزارتــ
اHــكـلــفــتـY بــالـداخــلــيـة والــنـقلs ويــتــرتب عـلـى الـتــصـريح
الذي يـبيّن كـميـات التجـهيـزات ووجهـتهـا النـهائـية إعداد

وصل".
اHـاداHـادّة ة 7 : :  يـتــمم الــقــسم "أ" من قــائـمــة الــتـجــهــيـزات
احلـــســاســة اHـــلــحـــقــة بــاHـــرســوم الـــتــنــفـــيـــذي رقــم 410-09
اHـؤرخ فــي 23 ذي احلــجـة  عـام 1430 اHـوافق 10 ديـســمـبـر
ســـنــة 2009 واHــذكـــــور أعــالهs بـــقــســـم فــرعي s5 و يـــحــرر

كما يأتي :
"الـقــسم الـفـرعي 5 : الـتــجـهـيــزات اHـســاعـدة لـلــصـيـد

البحري :
sسبارHا -

sالصونار -
sالشباك -

- اHتفحص البحري". 
8 : :  تـــعـــــدّل وتـــتـــمّــم الـــنــــقـــطـــــة 4 من الـــقـــسـم اHــاداHــادّة ة 
الـــفـــرعـي 3  مـن الـــقـــســم "ج" مــن قـــائـــمـــة الـــتـــجــــهـــيـــزات
احلــــســـــاســــــة اHــــبــــيّــــنـــــة فــــي اHــــلــــحـق األول من اHــــرســــوم
التنفيذي رقم 09-410 اHؤرخ في 23 ذي احلجة  عام 1430
اHـوافق 10 ديـســمــبـر ســنـة 2009 واHــذكــور أعالهs و حتـرر

كما يأتي :
"4 - الــلــواحق الــتي يــحــتــمل اســتـعــمــالــهــا كــوســيــلـة

تسديدs السيما السياالت ومسددات الليزر".
اHـاداHـادّة ة 9 : :  تـلـغى اHادة 8 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
09-410 اHــــؤرخ في 23 ذي احلــــجـــــة  عــــام 1430 اHــــوافق 10

ديسمبر سنة 2009 واHذكور أعاله.
اHاداHادّة ة 10 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1437

اHوافق 11 فبراير سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

الــوطـني والـوزارة اHــكـلـفــة بـالـداخــلـيـة والــسـلـطــة اHـؤهـلـة
اHــكـلــفــة بــاHــصـادقــــة عــلــى جتــهــيــزات وبــرامج الــتــرمــيـز
فـيـمـا يـخـص الـتـجـهـيــزات اHـصـنـفـة في الــقـسم الـفـرعي 3

sلحق األولHمن القسم "أ" من ا
- الوزارة اHـكـلـفـة بالـنـقل فـيـمـا يخص الـتـجـهـيزات
احلـســاسـة اHــصـنــفـة في الــقـسم الــفـرعي 1 من الـقـسم "ب"
من اHــلـحق األول بــعــد األخـذ بــرأي مـصــالح وزارة الــدفـاع
الـوطني والـوزارة اHكـلفـة بالـداخلـية. يـشتـرط كذلك رأي
مـصالح الـوزارة اHكـلفـة بتـكنـولوجـيات اإلعالم واالتـصال
عندمـا يتعلـق الطلب بـالتجـهيزات احلـساسة اHصـنفة في
الــقــسـم الــفــرعي 1 (الــنــقــطــتـY 6 و7) من الـــقــسم "ب" من

sلحق األولHا
- الوالي اخملتص إقليميا................................... 
(الباقي بدون تغيير).............................................."

اHــاداHــادّة 6 : :  يـــتـــمم اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 410-09
اHــؤرخ في 23 ذي احلــجــة  عـام 1430 اHــوافق 10 ديــســمــبــر
سـنة 2009 واHـذكور أعالهs �واد 20 مـكرر و34 مـكرر و34

مكرر1 و34 مكرر2 و45 مكررs وحترر كما يأتي :
"اHــادة 20 مـــكــرر : �ــنـع ربط أنـــظـــمـــة اHــراقـــبـــة عن
طــريق الـفـيــديـو الــتـابـعــة لـلـهــيـاكل واإلدارات والــشـركـات

واHؤسسات العموميةs بشبكة اإلنترنت.
�ـــنـع ربط أنـــظــــمـــة اHـــراقـــبــــة عن طـــريق الــــفـــيـــديـــو
الـــتــابـــعـــة لـــلـــهـــيــاكـل اخلـــاصــة الـــتي يـــتـــعـــدى مـــجـــال رؤيــة
كــامـــيــراتــهـــا إلى الـــفــضــاء اHـــفــتـــوح لــلـــجــمــهـــورs بــشـــبــكــة

اإلنترنت.
عـلى مـسـتــغل نـظـام اHـراقـبـة عن طـريق الـفـيـديـو أن
يــتـعــهــد بـعــدم ربط هــذا الـنــظــام بــشـبــكــة اإلنـتــرنت ويــعـد
الــتــعــهـد وفــقــا لــلــنــمـوذج اHــبــY في اHــلــحق الــثــامن بــهـذا

اHرسوم".
"اHادة 34 مكرر : يخضع اHسيرون والشركاء الذين
ينـدمجـون في متـعامـل معـتمـد من قبلs إلى الـتحـقيـقات

األمنية وفقا ألحكام اHادة 5 من هذا اHرسوم".
"اHـادة 34 مـكـرر 1 : يـجب أن تــسـتــجـيب كـل تـهــيـئـة
حملل �ـارســة الــنــشـاطــات مــوضـوع هــذا اHــرسـوم مـن قـبل
اHــتــعـــامل احلـــاصل عــلى اعـــتــمـــاد من الــنـــوع األول أو فــتح
مــــحل جــــديـــدs لــــشـــروط تـــأمــــY احملل الــــواردة في اHـــادة 5

أعاله".
 "اHـــــادة 34 مــــــكـــــرر 2 : تــــــطــــــبق أحــــــكــــــــام اHـــــــواد 25
(الـفـقرة 1) و26 و30 و31 و32 و36 من هـذا اHـرسـوم كـذلك
عـــلى مـــقــتـــني الـــتــجـــهـــيــزات احلـــســاســـة ألغــراض احلـــيــازة

واالستعمال".
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اHلحـــق السادساHلحـــق السادس
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

استمارة معلومات Hمارسة النشاطاتاستمارة معلومات Hمارسة النشاطات

اHنصباHنصبّة على التجهيزات احلساسةة على التجهيزات احلساسة

أنا اHمضي أسفله : السيد (ة):..........................................................................................................................

ابن (ة ) :.......................................................................................................................................................

اHولود (ة) بـ :.................................................................................................................................................

الساكن (ة) بـ (العنوان الكامل) :.......................................................................................................................

عنوان مكان �ارسة النشاطات اHنصبة على التجهيزات احلساسة :......................................................................

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

بطاقة التعريف  الوطنية رقم : .....................الصادرة عن :.........................بتاريخ:...........................................

جواز السفر رقم :.......................الصادر عن :..................................................................................................

تاريخ اإلصدار :............................................تاريخ انتهاء مدة الصالحية :..........................................................

اجلنسية :......................................................................................................................................................

بصفتي مسيّرا للشركة :..................................................................................................................................

الكائنة بـ :.....................................................................................................................................................

الهاتف:...............................الفاكس:.....................................البريد اإللكتروني:...............................................

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

.....................................................................................................................................: YساهمHاسم ولقب ا

أطلب اعتماد �ارسة النشاطات اHنصبّة على التجهيزات احلساسة.

يتعهد اHمضي أسفله بشرفه أن اHعلومات اHذكورة في االستمارة صحيحة.

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

(اخلتم واإلمضاء )
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اHلحـــق السابع اHلحـــق السابع 
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

طلب جتديد اعتماد Hمارسة النشاطاتطلب جتديد اعتماد Hمارسة النشاطات
اHنصباHنصبّة على التجهيزات احلساسةة على التجهيزات احلساسة

الطبيعة القانونية للطالب (1) :.......................................................................................................................

اHمضي أسفله : هوية الطالب:.........................................................................................................................
اHولود (ة ) بـ :................................................................................................................................................
اجلنسية :......................................................................................................................................................
عنوان مقر الشركة ( أو الشخصي) (2) :............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
الهاتف/ الفاكس:............................................................................................................................................
عنوان مكان �ارسة النشاط(2) :......................................................................................................................
الهاتف/ الفاكس:............................................................................................................................................
عنوان البريد اإللكتروني:...............................................................................................................................
تاريخ إنشاء الشركة :......................................................................................................................................
مرجع االعتماد:...............................................................................................................................................
القيد في السجل التجاري:...............................................................................................................................
رقم التعريف اجلبائي:....................................................................................................................................
هوية الشريك أو الشركاء( أشخاص طبيعية أومعنوية) :.....................................................................................
.................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................
أسماء وألقاب وعنوان السكن باجلزائر و/أو باخلارج :.........................................................................................
اHؤهالت - القدرات والكفاءات اHهنية للمديرين و/أو اHسير :.............................................................................
....................................................................................................................................................................
اHستخدمون األجانب العاملون في الشركة أو اHؤسسة :......................................................................................
....................................................................................................................................................................
طبيعة النشاطات التي �ارسها اHستخدمون األجانب :........................................................................................
ألتمس جتديد االعتماد Hمارسة النشاطات اHهنية اHنصبّة على التجهيزات احلساسة :.............................................
....................................................................................................................................................................

أنا اHمضي أسفله أتعهد بشرفي أن اHعلومات اHذكورة في هذا الطلب صحيحة.

حرر بـ....................في..............................
(ختم وإمضاء الطالب)

1 - ذكر اسم ولقب الطالب أو عنوان الشركة.
2 - إرفاق نسخة من سند شغل احملل الذي ستمارس فيه النشاطات اHعتمدة.
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اHلحـــق الثامناHلحـــق الثامن
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

تعهـــد بعدم ربط نظام اHراقبــةتعهـــد بعدم ربط نظام اHراقبــة
 عن طريق الفيديو بشبكة اإلنترنت عن طريق الفيديو بشبكة اإلنترنت

أنا اHمضي أسفله السيد (ة)  (1) :.....................................................................................................................
عنوان مكان استغالل نظام كاميرات اHراقبة (2) :..............................................................................................

أتعهد بأنني لن أربط نظام كاميرات اHراقبة عن طريق الفيديو بشبكة اإلنترنت.

حرر بـ ............ في.......................
(إمضاء اHعني)

1 - ذكر االسم واللقب أو عنوان الشركة.
2 - تعيY عنوان مكان استغالل نظام كاميرات اHراقبة.
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اHـاداHـادّة ة 2  :   : الــوسـاطــة الــعـائــلــيـة واالجــتــمـاعــيــة إجـراء
Yلــتـسـويــة حـاالت الــنـزاع الـتي قــد تـنــشب في األسـرة بـ
األصـول والفروعs بـهدف إبـقاء الشـخص اHسن في وسطه

العائلي.
تــطـــبق أحــكــام هــذا اHــرســوم عــلى كل وضــعــيــة نــزاع
بY األصول والفروعs ال سـيما تلك التي ينجم عنها سوء
معـامـلـة األشـخـاص اHـسنـY أو تـهـمـيـشـهم أو إقـصاؤهم أو

التخلي عنهم. 
اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : يـــتـم الـــلّــــجــــوء إلى الــــوســــاطــــة الـــعــــائــــلــــيـــة

واالجتماعية :
- بــــــــنـــــــاء عـــــــلـى طــــــــلب مـن األصــــــــول أو الـــــــفـــــــروع أو

sالعائالت
- تـــبــــعـــا لـــتـــبـــلــــيغ من قــــبل أي شـــخص طــــبـــيـــعي أو

sاألصول والفروع Yمعنوي على علم بحالة النزاع ب
- بنـاء على اقـتراح من اHـصالح االجـتمـاعية أو دور

.YسنHاألشخاص ا
اHـــــاداHـــــادّة ة 4  :   : تـــــتم مـــــبـــــاشـــــرة الـــــوســـــاطـــــة الـــــعـــــائـــــلـــــيــــة
واالجــــتــــمــــاعـــيــــة بــــإيــــداع الـــطــــلـب أو تـــقــــد¡ الــــتــــبـــلــــيغ أو
االقـتـراحs عـلى الـتـواليs من طـرف األشـخـاص أو اHصـالح
أو اHـــؤســـســــات اHـــذكـــورة في اHـــادة 3 أعاله لـــدى مـــصـــالح
مــديـريــة الــنـشــاط االجـتــمـاعي والــتـضــامن لــلـواليــةs الـتي
تـتـولى تـسـجــيـلـهـا والـتـأكـد مـنـهـا ثم تـعـرضـهـا عـلى مـكـتب
الوساطة العائلية واالجتماعية اHذكور في اHادة 5 أدناه.
اHــــاداHــــادّة ة 5  :   : يــــتــــشــــكل مــــكــــتب الــــوســــاطــــة الـــعــــائــــلــــيـــة
واالجتماعية لـدى مديرية النشاط االجتماعي والتضامن
sخالل جـلـسـات الـوسـاطـة الـعـائـلـيـة واالجـتـمـاعـية sلـلـواليـة

من :
sوسيط اجتماعي -
sنفساني عيادي -

- مساعد (ة) اجتماعي (ة).
�ــكن اHـكــتب أن يـسـتــعـY بـكـل شـخص �ـكــنه نـظـرا

إلى كفاءته مساعدته في أشغاله.
اHـــــاداHـــــادّة ة 6  :   : يـــــقـــــوم مـــــكـــــتـب الـــــوســـــاطـــــة الـــــعـــــائـــــلـــــيـــــة
واالجـتـمـاعـيــة بـاإلجـراءات اHـرتــبـطـة بـالـوســاطـةs ويـكـلف

بهذه الصفةs على اخلصوص �ا يأتي :
- دراســــــة ومـــــعـــــاجلـــــة الـــــطـــــلـــــبـــــات والـــــتـــــبـــــلـــــيـــــغـــــات
واالقـتراحـات اHـتـعلـقـة بـالوسـاطـة الـعائـلـيـة واالجتـمـاعـية
والـقـيـام بـالـتـحـقـيـقـات االجـتـمـاعـيـة ذات الـصـلـة �ـوضـوع

sالوساطة

مرسـوم تنفيذي رقــم مرسـوم تنفيذي رقــم 16 -  - 62 مؤرخ في  مؤرخ في 2 جمادى األولى جمادى األولى
يـــحـــدد  sيـــحـــدد s2016 ــــوافـق 11 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةHــــوافـق  اHعــــام عــــام 1437 ا
كـيــفـيـات تــنـظـيم الــوسـاطـة الــعـائـلــيـة واالجـتــمـاعـيـةكـيــفـيـات تــنـظـيم الــوسـاطـة الــعـائـلــيـة واالجـتــمـاعـيـة

إلبقاء الشخص اHسن في وسطه العائلي.إلبقاء الشخص اHسن في وسطه العائلي.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

sرأةHواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125

s(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 11 اHــــؤرّخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

sتمّمHعدّل واHا sقانون األسرة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 12 اHــؤرّخ في 23
مـحرّم عام 1432 اHـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2010 واHـتعلق
بــحـمــايـة األشـخــاص اHـســنـsY ال سـيــمـا اHـواد 11 و12 و32

sمنه
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 307
اHــؤرّخ في 27 رمـــضـــان عــام 1429 اHــوافق 27 ســبـــتـــمـــبــر

sتعلق باخلاليا اجلوارية للتضامنHسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 353
اHــؤرّخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر
YوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2009 وا
اHــنــتــمــY لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بــالــتــضــامن

sالوطني
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 128
اHـؤرّخ في 13 جــمـادى األولى عـام 1431 اHـوافق 28 أبـريل
ســنــة 2010 واHــتــضــمن تــعـديـل تـنــظــيم مــديـريــة الــنــشـاط

sاالجتماعي للوالية
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 
اHــــاداHــــادّة األولى  : ة األولى  : يــــهـــــدف هــــــذا اHــــرســــوم إلى حتــــديــــد
كـيـفـيـات تـنـظـيم الـوسـاطـة الـعـائـلـيـة واالجـتـمـاعـيـة إلبـقـاء
الشخص اHـسن في وسطـه العائـليs تطـبيـقا ألحـكام اHادة
12 مـن الـــقــــانـــون رقم 10 - 12 اHــــؤرّخ في 23 مـــحـــرّم عـــام

1432 اHـوافق 29 ديــسـمـبــر سـنـة 2010 واHـتـعــلق  بـحــمـايـة

.YسنHاألشخاص ا
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اHـــــاداHـــــادّة ة 12  :  :  يــــــلـــــزم اHــــــســـــاعــــــدون احلـــــاضــــــرون خالل
جـلـسـات الوسـاطـة الـعـائـلـيـة واالجـتـمـاعـيـة اHذكـورون في
اHـادة 5 أعالهs بــالــســر اHــهـني ويــجب عــلــيــهم حــفظ ســريـة
الــلــقــاءات وكل الــوثــائق الــتي يــطــلــعــون عــلــيــهـا فـي إطـار

عملية الوساطة العائلية واالجتماعية.
اHـاداHـادّة ة 13  :  :  ال �ـكن الـلـجـوء إلى الــوسـاطـة الـعـائـلـيـة
واالجــــتــــمــــاعــــيـــة فـي الـــقــــضــــايــــا اHــــرفـــوعــــة أمــــام اجلــــهـــات

القضائية.
اHـــــاداHـــــادّة ة 14  :  :  يــــــعـــــد مـــــديــــــر الـــــنـــــشــــــاط االجـــــتــــــمـــــاعي
والـتـضــامن لـلـواليـة تـقـريـرا سـنـويـا عن نـشـاطـات اHـكـتب
يـقيّم فـيه حـالة الـوسـاطة الـعـائلـيـة واالجتـماعـيـة. ويرسل
هــذا الــتــقــريــر إلى الــوزيــر اHــكــلف بــالــتــضــامن الــوطــني

والوالي اخملتص إقليميا.
اHـــــاداHـــــادّة ة 15  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1437

اHوافق 11 فبراير سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 16 -  - 63 مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 جـمادى األولى جـمادى األولى
يــعـــــدل  sيــعـــــدل s2016 ــوافــق 14 فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةHــوافــق  اHعــام عــام 1437 ا
تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة

s2016 حسب كـل قطـاع.s حسب كـل قطـاع.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
sو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

s2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزs اHـعـدّل

sتممHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

- إعـالم األشـــخـــاص اHـــعـــنـــيـــY بـــعـــمـــلـــيـــة الـــوســـاطـــة
الـــعــائـــلــيـــة واالجــتـــمــاعـــيــة ونـــتــائـــجــهـــا وضــمـــان اHــرافـــقــة
االجـــتـــمـــاعــيـــة لألطـــراف في حـــالـــة الـــنــزاع قـــصـــد حتــقـــيق

sالوساطة
- مــتـــابـــعـــة وتــقـــيـــيم عـــمـــلـــيــة الـــوســـاطـــة الــعـــائـــلـــيــة

واالجتماعية.
يــعــد اHــكــتب نــظــامه الــداخــلي طــبــقــا لــنــظــام داخــلي

¦وذجي يحدده الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.
اHــــاداHــــادّة ة 7  :   : جتـــــرى جــــلــــســــات الــــوســــاطـــــة الــــعــــائــــلــــيــــة
واالجــــتـــمــــاعــــيـــة بــــرئـــاســــة مــــديـــر الــــنــــشـــاط االجــــتــــمـــاعي
والــتـضــامن لــلــواليــة أو �ـثــلهs ويــســاعـده أعــضــاء اHــكـتب
sادة 5 أعاله وبـحـضـور األصـول والـفروعHـذكوريـن في اHا

.YعنيHكل األشخاص ا sوعند االقتضاء
كـــمــا �ــكـن أن جتــري جـــلــســات الـــوســاطـــة الــعــائـــلــيــة

واالجتماعية في منزل أحد األطراف في حالة النزاع.
اHـــــاداHـــــادّة ة 8  :   : يـــــرسل مـــــكـــــتـب الـــــوســـــاطـــــة الـــــعـــــائـــــلـــــيــــة
واالجــتــمـــاعــيــة اســـتــدعــاء إلـى األطــراف في حـــالــة الــنــزاع
يحدد فـيه تاريخ وساعـة ومكـان جلسـة الوساطـة العائـلية
واالجتـمـاعـيـة الـتي يـجب أن تـعـقـد في الـثـمـانـية (8) أيـام
اHــوالــيـة لــتــاريـخ إيــداع الـطــلـب أو الــتــبـلــيـغ أو االقــتـراح
اHـــذكـــور في اHــادة 4 أعالهs قـــصـــد تـــســـجـــيل تـــصـــريـــحــات
ومــــواقف األشـــخـــاص اHــــعـــنـــيـــY وتــــلـــقي كـل اHـــعـــلـــومـــات

الضرورية للقيام �همته.
اHاداHادّة ة 9  :   : يكـلف وسيط اجـتمـاعي بالقـيام بـاHساعي
الــضــروريــة وإعــداد تـقــريــر يــتــضـمـن اقـتــراحــات تــســويـة
الـــــنـــــزاع يــــعـــــرضه عـــــلـى مــــكـــــتب الـــــوســـــاطــــة الـــــعـــــائــــلـــــيــــة

واالجتماعية.
اHــــاداHــــادّة ة 10  :   : يــــقـــــوم مـــــكــــتـب الــــوســـــاطــــة الـــــعـــــائــــلـــــيــــة
واالجـتــمـاعـيـة �ـحـاولـة تـسـويـة حـالـة الـنـزاع بـY األصـول

والفروع خالل جلساته.
sذكـورة في الفـقرة أعالهHوعقب مـحاولـة التـسويـة ا
يـعرض مكـتب الوسـاطة العـائلـية واالجـتماعـية في جـلسة
حـضوريةs اقتـراحات التـسوية عـلى األصول والفروع في

حالة النزاع.
يــــــجب أن تــــــتم اإلجــــــراءات اHـــــتــــــعـــــلــــــقـــــة بــــــاحملـــــاولـــــة
والــوســاطـة الــعــائـلــيــة واالجــتـمــاعــيــة في حــدود خـمس (5)

جلسات.
اHــاداHــادّة ة 11  :  :  تـــســجل حـــاالت تــســـويــة الـــنــزاع أو عــدم
اتـــــفـــــاق األطـــــراف في مـــــحـــــضـــــر الـــــوســــاطـــــة الـــــعـــــائـــــلـــــيــــة
واالجــــتــــمــــاعــــيـــــة يــــوقــــعـه رئــــيس اجلــــلـــــســــة واHــــســــاعــــدون

اHذكورون في اHادة 5 أعالهs وكذا األطراف اHعنية.
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مرسـوم تنفيذي رقم  مرسـوم تنفيذي رقم  16 - - 64 مؤرخ في  مؤرخ في 5 جمادى األولى جمادى األولى
عــــام عــــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 14 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  فــــبــــرايــــر ســــنــــة s2016 يــــتــــممs يــــتــــمم
اHــــرســــوم الـــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم اHــــرســــوم الـــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 08-290 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 20
رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1429 اHـوافق  اHـوافق 20 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـة 2008
واHــتـعــلق بـتـعــريـفـــة اسـتـعــمــال مـنــشــآت الــتـخـزينواHــتـعــلق بـتـعــريـفـــة اسـتـعــمــال مـنــشــآت الــتـخـزين
وبــــكـــيــــفــــيــــات ســــيــــر صــــنـــدوق مــــعـــادلــــة وتــــعـــويضوبــــكـــيــــفــــيــــات ســــيــــر صــــنـــدوق مــــعـــادلــــة وتــــعـــويض

تعريفات نقل اHنتجات البترولية.تعريفات نقل اHنتجات البترولية.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

sناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-290 اHؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 20 سـبـتمـبـر سـنة 2008
واHتعلق بتعريـفة استعمال منشـآت التخزين وبكيفيات
سـيـر صنـدوق معـادلـة وتعـويض تـعريـفات نـقل اHـنتـجات

sالبترولية
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يــــهـــــدف هـــــذا اHــــرســـــوم إلى تـــــتــــمـــــيم
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 08-290 اHـؤرخ في 20 رمــضــان
عــــام 1429 اHــــوافق 20 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 2008 واHــــتــــعـــلق
بـتـعـريـفـة اسـتـعـمـال مــنـشـآت الـتـخـزين وبـكـيـفـيـات سـيـر
صـــنـــدوق مــعـــادلـــة وتــعـــويض تـــعـــريــفـــات نـــقل اHـــنــتـــجــات

البترولية.
اHادةاHادة 2 : :  تدرج ضمن أحكـام اHرسوم التنفيذي رقم
08-290 اHــــــؤرخ في 20 رمـــــــضـــــــان عــــــام 1429 اHــــــوافق 20

سبـتمبر سنة 2008 واHـذكور أعالهs مادة 22 مـكررs حترر
كما يأتي :

"اHـادة 22 مـكـرر : يــخـول مــوزع الـوقــود الـذي يــقـوم
بتسليم بضـاعته Hركز تخزين الوقود اHتواجد في بلدية
يــقع مــقـرهــــا عـلـــى بـعــــد أكـثـــر من أربــعـمــائــة كـيــلـومــتـر
(400 كــلم) من اHـــصــفــاةs احلق في تـــعــويض تــكــلـــفــة الــنــقل
البري لـلمسافـة اHقطوعـة التي تفوق أربـعمائة كـيلومتر

(400 كلم)".
اHادة اHادة 3 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1437

اHوافق 14 فبراير سنة 2016. 
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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القطاعالقطاع

- احــتــيـــاطي لــنـــفــقــات
غير متوقعة
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60.000

60.000

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

القطاعالقطاع

- دعــم اخلـــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــات
اHنتجة

 الــــــمــــــجـــــــمـــــــــوع : ... الــــــمــــــجـــــــمـــــــــوع : ...

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

60.000

60.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

60.000

60.000

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـى مـن مـــيـــزانــيـــة ســـنـــــة 2016
اعـتمــاد دفــع قـدره ستـون مليـون دينار (60.000.000 دج)
 ورخــــصـــــــة بــــرنـــــامج قــــــدرهـــــا ســـــتـــــون مــــلـــــيــــون ديـــــنــــار
(60.000.000 دج)  مـقــيّـــدان فــي الــنـفـــقــــات ذات الـطـابـع
الــنــهــائي ( اHــنــصـــوص عــلــيـهـــا فــي الــقــانـون رقم 18-15
اHـؤرخ في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق 30 ديـســمـبـر
سـنـة 2015  واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيــة لـسـنـة 2016) طــبـقـا

للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يـخـصـــص Hـيـزانـيـة سـنــة 2016  اعـتماد
دفـع قـــــــدره ســـــــتـــــــون مــــــــلـــــــيـــــــون ديـــــــنـــــــار (60.000.000 دج)
ورخـــــصـــــــة بـــــرنـــــامج قــــــدرهــــــا ســـــتـــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(60.000.000 دج)  يــقــيّـــدان فــي الــنــفـــقــــات ذات الــطـابـع
الــنــهــائي ( اHــنــصـــوص عــلــيـهـــا فــي الــقــانـون رقم 18-15
اHـؤرخ في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق 30 ديـســمـبـر
سـنـة 2015  واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيــة لـسـنـة 2016) طــبـقـا

للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1437

اHوافق 14 فبراير سنة 2016. 
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1809
17 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م

ســـــــعــــــر الــــــبــــــيع فـي رصــــــيف
اHصنع

هامش ربح التوزيع باجلملة

ســـعـــر بــــيع اHـــنـــتــــوج اHـــســـلم
للبائع بالتجزئة

هــــــــــــــامــش ربـح الـــــــــــــــتــــــــــــــوزيـع
بالتجزئة

Yالسعر للمستهلك

مـرسـوم تـنـفيــذي رقم مـرسـوم تـنـفيــذي رقم 16- - 65 مـؤرخ في  مـؤرخ في 7 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــعـــدل  sيـــعـــدل s2016 ــــوافـق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةHــــوافـق  اHعــــام عــــام 1437 ا
ويتمم اHـرسوم التنفيـذي رقــم ويتمم اHـرسوم التنفيـذي رقــم 01-50  اHـؤرخ فـي  اHـؤرخ فـي
18 ذي الــــقــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــقــــعــــــدة عـــــام 1421 اHــــــوافـــق  اHــــــوافـــق 12 فــــبــــرايــــر فــــبــــرايــــر

سـنــة سـنــة 2001  واHـتـضــمــن حتــديـــد أسـعـــــار احلـلـيب  واHـتـضــمــن حتــديـــد أسـعـــــار احلـلـيب
اHـبـســـتــر واHـوضب في األكـيـاس عـنـد اإلنـتـاج وفياHـبـســـتــر واHـوضب في األكـيـاس عـنـد اإلنـتـاج وفي

مختلف مراحل التوزيع.مختلف مراحل التوزيع.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزيـر األول
sبناء على تقريـر  وزيـر التجارة  -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

sتممHعدل واHا sنافسةHبا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
sـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

sتممHعدل واHا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

 - و�ـــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقــم 50-01
اHـــــــؤرخ فــي 18 ذي الـــــــقــــــعــــــــدة عــــــــام 1421 اHــــــــوافــق 12
فـبـرايـر سـنــة 2001  واHتـضــمن حتــديد أسـعــــار احلـلـيب
اHــــبــــســــتــــــر واHــــوضب فـي األكــــيــــاس عــــنــــد اإلنــــتــــاج وفي

sمختلف مراحل التوزيع
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
sوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -

يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :
اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  تـــعـــدل أحــــكـــام اHـــواد األولى و 2 و 3
من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقــم 01-50  اHــؤرخ فــي 18 ذي
الـــقــــعـــــدة عـــــام 1421 اHــــــوافــق 12 فــــبــــرايـــر ســــنـــــة 2001
واHـتـضــمن حتــديد أسـعــــار احلـلـــيب اHـبـسـتـــر واHوضب
فــــي األكـــيــــاس عـــنــــد اإلنـــتـــــاج وفـــي مــخـــتــلـف مــراحل

التوزيعs وحترر كما يأتي :
"اHــادة األولى :  حتـدد أســعــار بـيـع احلـلــيب  مــنـزوع
sــوضب فـي أكــيـاسHــدعم واHــبـســتــر واHالــدسم جــزئــيــا وا
عــنــد اإلنــتــاج وفي جــمــيع مــراحل الــتــوزيعs وفـق اجلـدول

اHرفق بهذا اHرسوم ".

األســعــار احملــددة لـلــحــلــيب اHــبــسـتــر واHــوضب عــنــد اإلنــتـاج وفياألســعــار احملــددة لـلــحــلــيب اHــبــسـتــر واHــوضب عــنــد اإلنــتـاج وفي
مختلف مراحل التوزيع.مختلف مراحل التوزيع.

الوحدة د ج/لترالوحدة د ج/لتر

العناوينالعناوين

23.20

0.90

24.10

0.90

25.00

اHلحقاHلحق

حـــلـــيـب مـــنـــزوع الـــدسمحـــلـــيـب مـــنـــزوع الـــدسم
جزئيـا ومبسـتر ومدعمجزئيـا ومبسـتر ومدعم

وموضب في أكياسوموضب في أكياس

"اHــادة 2  :  تـشــمل األسـعــار احملـددة في اHـادة األولى
أعاله كل الــرســوم وتـطــبق ابــتــداء من أول فــبــرايــر ســنـة

."2016 

"اHــادة 3  :  يقـصـد بـاحللـيب اHـبـستـر مـنـزوع الدسم
جـزئيا واHدعم في مـفهوم هـذا اHرسومs احللـيب اHتحصل
عــلــيه بــطــريــقــة إعــادة الــتــكــوين أو إعــادة اHــزج Hــســحــوق
احلــــلـــــيـب اHــــدعـم واHـــــوزع حــــصـــــريـــــا من طـــــرف الـــــديــــوان
الـوطـني اHـهــني لـلـحـلـيب ومـشـتــقـاتهs الـذي يـحـتـوي عـلى
مـواد دســمــة بـــY  1,5 % و 2 % أي مــايــعـــادل من 15 إلى

20 غــراما من اHواد الدسمـة في اللتر الواحد".

2 : :   تــتــمم أحــكــام اHــرســــوم الــتــنــفــيــذي رقــم اHــادة اHــادة 
01-50  اHـــؤرخ فــي 18 ذي الــقــعــــدة عــــام 1421 اHــــوافــق

sــادة 3 مـــكــرر� sـــذكـــور أعالهH12 فــبـــرايـــر ســـنــــة 2001 وا

حترر كما يأتي :
sـعـمـول بهHــادة 3 مـكـرر :  �ـنع وفــقـا لـلـتـشــريع اHا"
إعـــادة تــوجـــيه و/أو اســتـــعــمـــال مــســحـــوق احلــلـــيب اHــدعم
واHـــوزع من طـــرف الـــديـــوان الـــوطـــني اHـــهـــنـي لــلـــحـــلـــيب
ومشتقاتهs إلنـتاج احلليب اHبستر كامل الدسم أو غيرها

من منتجات األلبان ومشتقاتها".
اHـادة اHـادة 3 : :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1437

اHوافق 16 فبراير سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09 8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1437 هـ هـ
17 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م

مـــرســــوم رئـــاسيمـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ خ في في 5 جـــمـــادى األولى  عــام  جـــمـــادى األولى  عــام 1437
اHــوافـق اHــوافـق 14  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــة s s2016 يـــتــضــميـــتــضــمّن  ن  إنــهــاءإنــهــاء
مــهـــام مــكــلمــهـــام مــكــلّـــفــة بــالـــدراســات والــتـــلــخــيص بـــرئــاســةـــفــة بــالـــدراســات والــتـــلــخــيص بـــرئــاســة

اجلمهورياجلمهوريّـةـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى األولى
عـــام 1437 اHــوافق 14 فــبـــرايـــر ســـنـــة s2016 تـــنـــهى مـــهــام
اآلنـــســــة أمـــال صــــاحليs بـــصــــفـــتــــهـــا مــــكـــلّــــفـــة بــــالـــدراســـات

والتلخيص برئاسة اجلمهوريّةs إلحالتها على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــوم رئـــاسيمـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ خ في في 5 جـــمـــادى األولى  عــام  جـــمـــادى األولى  عــام 1437
اHــوافـق اHــوافـق 14  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــة s2016 يـــتــضــمs يـــتــضــمّن  إنــهــاءن  إنــهــاء

مهام مدير برئاسة اجلمهوريمهام مدير برئاسة اجلمهوريّـة.ـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى األولى
عــام 1437 اHـوافق 14 فــبــرايــر ســنــة 2016 تـنــهىs ابــتـداء
من 2 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة s2015 مـــهـــام الـــسّـــيـــد عـــبـــد اجلـــلـــيل
sبـــصــــفـــتــه مــــديـــــرا بــــرئـــاســـــــة اجلـــمـــهـــــوريّـــــة sقـاليـــجي

بسـبب الـوفـاة.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان خـان في في 5 جــمـادى األولى  عـام جــمـادى األولى  عـام
1437 اHـوافـق  اHـوافـق 14  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة s s2016 يــتـضــميــتـضــمّــنـانــنـان

إنهاء مهام قضـاة.إنهاء مهام قضـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى األولى
عـــام 1437 اHــوافق 14 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2016 تـــنـــهى مـــهـــام
الــسّـــادة اآلتــــيـة أسـمــــاؤهم بــصـفـتــهـم قــضـــاةs إلحــالــتـهم

عـلى التّقـاعـد :
sحكمة بشار� sفتحي بلميمون -

sحكمة معسكر� sعبد اجلليل برماقي -
- عبـد السالم ذيبs وكـيل دولة مـساعد لـدى محـكمة

sقسنطينـة
sوكـيـل لـلــجـمــهـوريــة مـســاعـد sكــمـال أحــمـد حــيـمــر -

sحكمة سيدي بلعباس�
- عبد الرحمن زواويs �حكمة عY الكبيرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى األولى
عـــام 1437 اHــوافق 14 فــبـــرايـــر ســـنـــة s2016 تـــنـــهى مـــهــام
الـسّـيدين اآلتي اسـمـاهـما بـصـفـتهـمـا قاضـيـsY إلحـالتـهـما

عـلى التّقـاعـد :
sفي محكمة بريكة sعبد احلفيظ بن زواي -

- عبد الستار قطيشs في محكمة اHنصورة.

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 13 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1437  اHــوافق اHــوافق 23 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة s2016 يــخـــول صــفــةs يــخـــول صــفــة

Yمــــركــــز اســــتــــشــــفــــائـي جــــامـــعـي لــــلــــمــــســــتــــشــــفــــيـــYمــــركــــز اســــتــــشــــفــــائـي جــــامـــعـي لــــلــــمــــســــتــــشــــفــــيـــ
الـعسكـريY اجلـهويY لـبشـار/ النـاحية الـعسـكريةالـعسكـريY اجلـهويY لـبشـار/ النـاحية الـعسـكرية

الثالثة ولورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.الثالثة ولورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الدفاع الوطني
sووزير التعليم العالي والبحث العلمي

sستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
- �ـــقــتـــضى اHـــرســـوم الــرئـــاسيّ رقم 92-82 اHــؤرّخ
في 18 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 22 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واHــتــضـمّـن الــقـانــون األســاسي الــنــمــوذجي لــلــمــســتـشــفى

sادّتان 3 و4 منـهHال سيما ا sالعسكري

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 13-317 اHـؤرّخ
في 10 ذي الـــقـــعــــــدة عـــــام 1434 اHــوافــق 16 ســـبـــتـــمـــبـــــر
سـنـة 2013 الـذي يحـدّد مـهـام نـائب وزيـر الـدفـاع الـوطني

sوصالحياته

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا



8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2009
17 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

وزارة العدلوزارة العدل
قــرار وزاري مـشتـــرك مــؤرخ فــي قــرار وزاري مـشتـــرك مــؤرخ فــي 19 صـفــر عــام  صـفــر عــام 1437
يـــتـــضــمـــن  sيـــتـــضــمـــن s2015 ـــوافــق أول ديـــســـمـــبــــــر ســـنـــــةHـــوافــق أول ديـــســـمـــبــــــر ســـنـــــة اHا
Yالـتــابـعــــ Yوضـــع بـعــض أســـالك شــبـــه الـطـبــيـYالـتــابـعــــ Yوضـــع بـعــض أســـالك شــبـــه الـطـبــيـ
لـــــــــــوزارة الـــــــــــصــــــــــــحــــــــــــــة والـــــــــــســـــــــــكــــــــــــــان وإصــــالحلـــــــــــوزارة الـــــــــــصــــــــــــحــــــــــــــة والـــــــــــســـــــــــكــــــــــــــان وإصــــالح
اHــسـتـشـفـيـــــات فــي حـالـــة الـقــيـــام بـاخلـدمـــة لـــدىاHــسـتـشـفـيـــــات فــي حـالـــة الـقــيـــام بـاخلـدمـــة لـــدى
وزارة الـعــدل واHــؤســسـات الــعــمـومــيــة ذات الــطـابعوزارة الـعــدل واHــؤســسـات الــعــمـومــيــة ذات الــطـابع

اإلداري التابعة لها.اإلداري التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول

sحافظ األختام sووزير العدل

sستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـــــقــــتـــــضـــى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــاســي رقم 125-15
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-121 اHؤرخ
في 15 ربــــــيــع الــــــثــــــانـي عـــــام 1432 اHــــوافق 20 مــــارس
ســــــــنـــــة 2011 واHـــــتــــــضـــــمـن الـــــقــــــانـــــون األســــــاسي اخلـــــاص
بـــاHــوظـــفــY اHـــنــتـــمـــY ألسالك شـــبه الــطـــبـــيــY لـــلــصـــحــة

sالعموميــة

- و�ـــــقـــــتـــــضـــى الـــــقــــــــرار الـــــــوزاري اHـــــشـــــتـــــــرك
اHــــــــــــؤرخ فـــي 2 ذي احلـــــــــجّـــــــــة عـــــــــــام 1429 اHـــــــــوافـــق 30
نـوفـمـــبـر سـنــــة 2008 واHـتـضـمـــن وضــع بـعض األسالك
من اHستـخدمY شـبه الطـبيY الـتابـعY لوزارة الـصحة
والــســكــان وإصـالح اHــســتــشــفــيــات فـي حــالــة اخلــدمــة لــدى

sوزارة العدل

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 11-121 اHـؤرخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام
1432 اHوافق 20 مـارس سنة 2011 واHـذكور أعالهs يوضع

في حـالـة الـقــيـام بـاخلـدمـة لــدى وزارة الـعـدل واHـؤسـسـات
الــعــمــومـيــة ذات الــطــابـع اإلداري الــتـابــعــة لــهــاs فـي حـدود
الـــتـــعـــداد اHـــنــــصـــوص عـــلـــيه في هـــذا الـــقـــرارs اHـــوظـــفـــون
اHـنـتمـون ألحـد أسالك شـبه الـطـبـيـY لـلصـحـة الـعـمـومـية

اآلتية :

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-467 اHؤرّخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اHــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الذي يـحـدّد قـواعد إنـشـاء اHراكـز االسـتـشفـائـيـة اجلامـعـية

sتمّمHا sوتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

sستشفياتHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــذي يــحـــدّد صـالحــيـــات وزيـــر الـــتـــعــلـم الـــعــالـي والــبـــحث

sالعلمي
يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تخول صفـة مركز استـشفائي جامعي
لــلـمـسـتــشـفـيـY الــعـسـكــريـY اجلـهـويــY لـبـشـار/ الــنـاحـيـة
العسكرية الثالثة ولورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 13 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437

اHوافق 23 يناير سنة 2016.

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيرئيس أركان اجليش الوطني الشعبي
الفريق أحمد ڤايد صالحالفريق أحمد ڤايد صالح

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
طاهر حجارطاهر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 23 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1437  اHـوافق اHـوافق 2 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة s2016 يـتـضـمن جتـديـدs يـتـضـمن جتـديـد

انــتــداب قـاض لــدى وزارة الـدفــاع الــوطـني بــصــفـتهانــتــداب قـاض لــدى وزارة الـدفــاع الــوطـني بــصــفـته
رئـــــــــيـس احملـــــــــكـــــــــمـــــــــة الــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة الـــــــــدائـــــــــمــــــــةرئـــــــــيـس احملـــــــــكـــــــــمـــــــــة الــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة الـــــــــدائـــــــــمــــــــة

بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة.بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار وزاري مـــشــتــرك مــؤرّخ في 23 ربــيع
الـــثـــاني عــام 1437 اHــوافق 2 فــبـــرايـــر ســـنــة 2016! يـــجــدد
انــتـــداب الــســيــد الــصــادق فــضل الــلّهs لــدى وزارة الــدفــاع
الــوطـنيs بـصـفـته رئـيــسـا لـلـمـحـكـمـة الــعـسـكـريـة الـدائـمـة
بــتــامــنـغــست/الــنــاحــيــة الـعــســكــريــة الـســادســةH sــدة ســنـة

واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة 2016.



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09 8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1437 هـ هـ
17 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م

1 - بعنوان اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج : - بعنوان اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج :

التعدادالتعدادالسلكالسلكالشعبةالشعبة

العالج

إعادة التأهيل وإعادة التكييف

الطبية التقنية

الطبية االجتماعية

مساعدو التمريض للصحة العمومية

مساعدو جراحي أسنان للصحة العمومية

�رضو الصحة العمومية

مر�و األسنان للصحة العمومية

مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية

اخملبريون للصحة العمومية

احملضرون في الصيدلة للصحة العمومية

اHساعدون االجتماعيون للصحة العمومية

اHساعدون الطبيون للصحة العمومية

373

278

339

40

170

165

121

299

131

�رضو الصحة العمومية

2 - بعنوان اHؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل : - بعنوان اHؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل :

التعدادالتعدادالسلكالسلكالهيئةالهيئة

اHدرسة العليا للقضاء

اHدرسة الوطنية Hستخدمي أمانات الضبط

اHدرسة الوطنية Hوظفي إدارة السجون

إقامة القضاة

1

3

10

1



8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2209
17 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م

sوزير العدلsوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب لوحالطيب لوح

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHــــــــادة اHــــــــادة 2 :  : تــــــــضـــــــــمـــن مـــــــــصــــــــالــــح وزارة الــــــــعــــــــــدل
واHؤسســـات الـعموميـــة ذات الطابـــع اإلداري التابعـــة
YـنـتـمـــHا Yهـنـــي لـلـمـوظفــــHـســــار اHتـسيـيــــر ا sلـهــــا
sــــــــــــــادة األولــــى أعــــالهHــــــــــــذكــــــــــــــورة فـــــي اHلـألســـــالك ا
طـــبـــقــــــا لـألحـــكـــــــام الـــقـــانــــونـــيـــــــة األســـاســـيــــــة احملــــــددة
بـاHـرســـــوم الـتـنـفـيـــــذي رقــــم 11-121 اHــــؤرخ فـــي 15
ربيـــع الثانــــي عــــام 1432 اHوافــــق 20 مــــارس سنـــة

2011 واHذكــــور أعـــاله.

3 :  : يــســتــفــيـــــــد اHــوظـــــفـــــون اHــوضــوعـــــــون اHـادة اHـادة 
فـــي حــــالــــــــة الــــقــــيـــــــام بــــاخلــــدمـــــــــة مــــن احلـــــق فــــــي
الــتــرقــيـــــــة طـــبــقــــــــا ألحــكـــــام اHــرســـــــوم الــتــنــفــيــــــذي
رقـــــم 11-121 اHــــــــــــؤرخ فـــــي 15 ربـــــــيــــــع الـــــــثـــــــانـــي
عــــــــــــــــام 1432 اHـــــــــــوافـــــــق 20 مــــــــــــــارس ســــــــــــنــــــــــــــة 2011

واHذكـــــور أعــــــاله.

اHـــــادة اHـــــادة 4    تـــــكــــــــــون الـــــرتــــــب اHـــــشـــــغـــــولــــــــــة مـــــن
sالـذيــــن اسـتفـــــادوا مــــن تـرقـيـــة YـوظفــــــHطــــــرف ا

محــــل حتويـــل الرتبــــة اجلديـــدة.

اHــــادة اHــــادة 5 :  : تــــلــــغــــــى أحــــكــــــــام الــــقــــــــرار الــــــــوزاري
اHـشـتـــــرك اHــــــــؤرخ فــــــــي 2 ذي احلـجّـــــة عـــــام 1429
اHــــوافــــــق 30 نــــوفــــمــــبـــــــــر ســــنـــــــــة 2008 واHــــذكــــــــــور

أعـــــاله.

اHــادة اHــادة 6 :  : يـــنـــشـــــر هـــــــذا الـــقــــــرار فــــي اجلـــريـــــدة
الــرســمــيــــــة لـلــجــمــهـوريــــــة اجلــزائــريـــــة الـد�ــقــراطــيـــة

الشعبيـــــة.

حــرر بـــاجلــزائــر في 19 صــفــر عــام 1437 اHــوافق أول
ديسمبر سنة 2015.

قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 17 ربـيع األو ربـيع األوّل عام ل عام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 29 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة s2015 يــــحــــدs يــــحــــدّد تــــعـــدادد تــــعـــداد
مــنــاصب الـشــغل وتــصــنــيـفــهــا ومــدة الـعــقــد اخلـاصمــنــاصب الـشــغل وتــصــنــيـفــهــا ومــدة الـعــقــد اخلـاص
باألعوان العامـلY في نشاطات احلـفظ أو الصيانةباألعوان العامـلY في نشاطات احلـفظ أو الصيانة
أو اخلــــدمــــات بــــعــــنــــوان اإلدارة اHــــركــــزيــــة لــــوزارةأو اخلــــدمــــات بــــعــــنــــوان اإلدارة اHــــركــــزيــــة لــــوزارة

العدل واجلهات القضائية.العدل واجلهات القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sحافظ األختام sووزير العدل

sاليّةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 07-308 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدّد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكّـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلّــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

sادّة 8 منهHال سيّما ا sطبّق عليهمHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضـاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

sحافظ األختام sالّذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الــرّئـــاسيّ رقم 07-308 اHــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهs يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان الـعاملY باإلدراة اHركزية لوزارة العدل

واجلهات القضائيةs وفقا للجدول اآلتي :



مناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل
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- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sعدّلHا sأعضـاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 04-332 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHــوافق 24 أكــتــوبــر ســنـة 2004

sحافظ األختام sالّذي يحدّد صالحيات وزير العدل
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضـان عام 1435 اHـوافق 3 يـولـيـو سـنة 2014 الـذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديــــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري
- و�ـقــتــضى الــقـرار الــوزاري اHـشــتــرك اHـؤرخ في
18 ربــيـع األوّل عــام 1432 اHــوافق 21 فـــبــرايــر ســنــة 2011

الـذي يحدّد تـعداد مـناصب الـشغل وتـصنيـفهـا ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العـاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلــدمـــات بــعـــنــوان اHــديـــريــة الـــعــامّــة إلدارة الـــســجــون

sوإعـادة اإلدماج
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــعـدل أحــكــام اHـادة األولى من الــقـرار
الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في 18 ربـــيع األول عــام 1432
اHوافق 21 فبراير سنة 2011 واHذكور أعالهs كما يأتي :

" اHـادّة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادّة 8 من اHـرسوم
الــرّئـــاسيّ رقم 07 -308 اHــؤرّخ في 17 رمــضــان عــام 1428
اHـوافــق 29 سـبـتمـبـــر سـنـة 2007 واHذكـــور أعالهs يـحدد
هـذا الـقـرار تــعـداد مـنـاصب الـشـغل وتــصـنـيـفـهـا وكـذا مـدة
الـعـقـد اخلاص بـاألعـــوان الـعـامـلـY في نـشـاطـات احلـفظ أو
الــصــيـــانــة أو اخلــدمـــات بــعــنـــوان اHــديــريـــة الــعــامــة إلدارة

السجون وإعادة اإلدماجs طبقـا للجدول اآلتي :

اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 17 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
29 ديسمبر سنة 2015.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 17 ربـيع األو ربـيع األوّل عام ل عام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 29 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة s2015 يـــعـــدل  يـــعـــدل الـــقـــرارالـــقـــرار
الـوزاري اHـشــتـرك اHـؤرالـوزاري اHـشــتـرك اHـؤرّخ في خ في 18 ربـيع األو ربـيع األوّل عــامل عــام
1432  اHــوافق اHــوافق 21 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة 2011 الـــذي يـــ الـــذي يـــحــدحــدّد

تــعــداد مــنــاصـب الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــدتــعــداد مــنــاصـب الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلـاص بـاألعـوان الــعـامـلـY في نــشـاطـات احلـفظ أواخلـاص بـاألعـوان الــعـامـلـY في نــشـاطـات احلـفظ أو
الـــصــيــانــة أو اخلــدمــات بــعـــنــوان اHــديــريــة الــعــامالـــصــيــانــة أو اخلــدمــات بــعـــنــوان اHــديــريــة الــعــامّــةــة

إلدارة السجون وإعـادة اإلدماج.إلدارة السجون وإعـادة اإلدماج.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول
sحافظ األختام sووزير العدل

sاليّةHووزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 07-308 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الّــــذي يــــحــــدّد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكّـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلّــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

sادّة 8 منهHال سيّما ا sطبّق عليهمHا

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول
الـمـجـمـوع الـعـامالـمـجـمـوع الـعـام

وزير العدلs حافظ األختاموزير العدلs حافظ األختام
الطيب لوحالطيب لوح

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
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ســنـة 2011 الــذي يـحــدد تــشـكــيــلـة الــديــوان الـمــركـزي
sلـــقـــمـع الـــفـــســـاد وتـــنـــظـــيــمــه وكــيـــفـــيـــات تـــســـيـــيــره

sعدلHا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sعدّلHا sأعضـاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- وبــمــقـتــضـى الــمـرســوم الـتـّنـفـيذيّ رقم 332-04
الـــــــمـــــــؤرّخ فـي 10 رمـــــــضـــــــان عـــــــام 1425 الـــــــمـــــــوافـق 24
sأكــتــوبــر ســنـة 2004 الّــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيــر الــعـدل

sحافظ األختام

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضـان عام 1435 اHـوافق 3 يـولـيـو سـنة 2014 الـذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديــــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري

- وبــمــقــتـــضـى الــقــرار الـوزاري اHــشـتـرك اHـؤرخ
فـي 5 شــوال عــام 1433 الــمـوافـق 23 غـــشـت ســـنــة 2012
الـــذي يـــحـــدد تــعــداد مـــنــاصب الــشــغل وتـــصــنــيــفــهــا ومــدة
الـــعــقـــد اخلــاص بـــاألعـــوان الــعـــامــلـــY في نـــشــاطـــات احلــفظ
أوالــصــيـانــة أواخلــدمـات بــعــنـوان الــديــوان اHـركــزي لــقـمع

sعدلHا sالفساد

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

الــمــادالــمــادّة األولى :ة األولى : تــعـــدل أحــكـــام الــمــادة األولـى مـن
الـقـرار الــوزاري الـمـشـتـرك الـمؤرخ فـي 5 شـوال عـام
s1433 الـمـوافـق 23 غــشـت سـنـة 2012 والــمـذكـور أعـاله

كـمـا يـأتـي :

" الـــــمــــــادّة األولى : تـــــطــــبـــــيــــقـــــا ألحــــكـــــام اHــــادّة 8 من
الـــــمــــرســـــوم  الــــرّئـــــاسـيّ رقـم 07-308 الــــمــــؤرّخ فـي 17
رمــضـان عـام 1428 الــمـوافـق 29 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007
والــمـذكــور أعـالهs يــحــدد هــذا الـقــرار تــعــداد مــنـاصـب
الـشــغـل الـمـطــابـقـة لـنـشـاطــات الـحـفـظ أو الـصـيـانـة
أو الــخــدمـات وتــصـنــيــفــهــا وكــذا مــدة الــعــقــد الــخــاص
sـركـزي لــقـمع الــفـسـادHلـدى الـديــوان ا Yبــاألعـوان الـعــامـلــ

طبقا للجدول اآلتي :

الـــــمـــــادة الـــــمـــــادة 2 : : يـــــنـــــشـــــر هــــــذا الـــــقـــــرار فـي اجلــــريــــدة
الــرســمــيــة لـلــجـمـهــوريـة الــجــزائــريــة الــديــمــقــراطـيـة

الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 17 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
29 ديسمبر سنة 2015.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مــشــــتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشــــتــرك مــؤرّخ فـي خ فـي 17 ربــيـع األو ربــيـع األوّل عـامل عـام
1437  الــــمـــوافق الــــمـــوافق 29 ديــــســـمــــبــــر ســـنــة  ديــــســـمــــبــــر ســـنــة s2015 يـــعــدلs يـــعــدل

الــالــقــرار الــوزاري الــمــشــتــرك اHــؤرخ في قــرار الــوزاري الــمــشــتــرك اHــؤرخ في 5 شـوال شـوال
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 23 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة 2012 الــذي يــحــدد الــذي يــحــدد
تـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغـل وتــصـــنــيـــفــهـــا ومــدة الـــعــقــدتـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغـل وتــصـــنــيـــفــهـــا ومــدة الـــعــقــد
اخلــــاص بـــاألعــــوان الـــعــــامـــلــــY في نــــشـــاطــــات احلـــفظاخلــــاص بـــاألعــــوان الـــعــــامـــلــــY في نــــشـــاطــــات احلـــفظ
أوالــصـيــانــة أواخلــدمــات بــعـنــوان الــديــوان اHــركـزيأوالــصـيــانــة أواخلــدمــات بــعـنــوان الــديــوان اHــركـزي

لقمع الفساد.لقمع الفساد.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول

sحافظ األختام sووزير العدل

sاليّةHووزير ا

- بـــمـــقـــتـــضــى الـــمـــرســـوم الـــرّئــاسيّ رقم 308-07
الـــــــمــــــــؤرّخ فـي 17 رمـــــضـــــــان عــــــام 1428 الـــــــمـــــــوافـق 29
سـبـتـمـبـر سـنـة 2007 الّـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـوظـيـف
األعـــــوان الـــــمـــــتـــــعــــاقـــــديــن وحــــقـــــوقـــــهــم وواجــــبـــــاتـــــهـم
والـعـناصـر الـمـشـكـّـلـة لـرواتـبـهـم والـقـواعـد الـمتعلّقة
بتسييرهم وكـذا النظام التأديبي اHـطبّق عليهمs ال سيّما

sادّة 8 منهHا

- وبــمـقــتـضـى الــمــرسـوم الــرئـاسـي رقم 426-11
الــمـؤرخ فـي 13 مـحـرم عـام 1433 الـمـوافـق 8 ديـسمبر

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير العدلs حافظ األختاموزير العدلs حافظ األختام

الطيب لوحالطيب لوح

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
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عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني
عون خدمة من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثالث
عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

الـــــــمــــــادة الـــــــمــــــادة 2 : : يـــــــنــــــشـــــر هــــــذا الــــــقـــــرار فـي اجلـــــريـــــدة
الرسمية للجمهورية اجلزائرية الـد�ـقراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 17 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق

29 ديسمبر سنة 2015.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير العدلs حافظ األختاموزير العدلs حافظ األختام
الطيب لوحالطيب لوح

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

- الـــســيـــد مــســـعــود نـــاصــر عــبـــد اجملــيـــدs �ــثل وزارة
sعضوا sالدفاع الوطني

- الـــســيـــدة ســـهــام مـــزيــانs �ـــثـــلــة وزارة الـــداخــلـــيــة
sعضوا sواجلماعات احمللية

sـــثــلـــة وزارة الـــتـــجــارة� sالـــســـيـــدة دلــيـــلـــة تـــواتي -
sعضوا

sـــالـــيـــةHـــثل وزارة ا� sالـــســـيـــد بـــوعالم حـــمـــديــــني -
sعضوا

sـــثل وزارة الــطــاقــة� sالــســـيــد لــيــاس بـــونــعــجــات -
sعضوا

sعضوا sثلة وزارة العدل� sالسيدة عقيلة مقداد -
- اآلنـــســـة أمـــيـــنـــة أمــــال بن شـــهـــيـــدةs �ـــثـــلـــة وزارة

sعضوا sالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
- السيد مـحمد احلاجs �ثل وزارة الصحة والسكان

sعضوا sستشفياتHوإصالح ا
sـــثـــلـــة وزارة الـــنـــقل� sاآلنـــســـة أم اخلـــيـــر ســـاحـــلي -

sعضوا
- الــسـيــدة نــصــيــرة قـاســيــميs �ــثــلــة وزارة اHـوارد

sعضوا sائية والبيئةHا
- الــســـيــد بــودة عــلي بــاديــديs �ــثل وزارة الــتــعــلــيم

sعضوا sالعالي والبحث العلمي
- الـســيـدة راضـيـة بــلـبـركــانيs �ـثـلــة وزارة الـبـريـد

sعضوا sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- الـــــســــيـــــد بالل بـــــرزاقs �ــــثـل اHــــديـــــريـــــة الــــعـــــامــــة

للجمارك اجلزائريةs عضوا.

وزارة الصناعة واFناجموزارة الصناعة واFناجم
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 11 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1437 اHــوافق  اHــوافق 23 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
s2015 يـتضـمن تـعـيـY أعـضـاء اجملـلس الـوطنيs يـتضـمن تـعـيـY أعـضـاء اجملـلس الـوطني سـنة سـنة 

للقياسة.للقياسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 11 صــفـر عـام 1437 اHـوافق
23 نــوفـمـبــر سـنـة s2015 حتــدّد الـقــائـمــة االسـمــيـة ألعــضـاء

اجملــلس الــوطــنـي لــلــقــيــاســةs تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادة 3 من
اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 02-220 اHــــؤرح في 9 ربــــيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 20 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

إنشاء اجمللس الوطني للقياسةs كما يأتي :
- الـــســـيــد ســـمـــيــر دريـــسيs �ـــثل وزارة الـــصــنـــاعــة

sرئيسا sناجمHوا

8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2609
17 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م

اFطبعة الرسمياFطبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات5T بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات5T بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


