
العدد العدد 67
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 26  صفر عام  صفر عام 1435 هـهـ
اGوافق اGوافق 29 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 13 -  - 438 مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2013 ــــوافـق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــةGــــوافـق  اG1435 ا

حتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.حتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 77 - 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا
- و�ـــقــتـــضـى اGـــرســــوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقــم 13 - 51
اGـؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنــايـر
ســـنــــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيــر الــعــدلq حــافـظ األخــتــامq من مــيــزانـــيــة الــتــســيــيــر

q2013 الية  لسنةGوجب قانون ا�
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : يلغى من مـيزانية سنـة 2013 اعتماد
قـــدره ثالثــمـــائـــة وســتــة مـاليــX ديــنــار (306.000.000 دج)
مقيّـــد في ميـزانية الـتكـاليف اGشـتركـة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اGـاداGـادّة ة 2 : : يـخـصـــص Gـيزانيـة ســنـة 2013  اعتـمـاد
قـــدره ثالثـمـائــة وسـتــة ماليـX ديــنـار (306.000.000 دج)
يــقـــيّــــد فـي مـيـزانـيــة تـسـيـيـر وزارة الـعـدل وفي الـبـاب

رقم 34-14 "اGصالح القضائية - التكاليف اGلحقة".
3 : :  يـــــــنــــــشـــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGــــــاداGــــــادّة ة 
الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــرّر بـالـــجــزائـر في 26 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 29

ديسمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 13 -  - 439 مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2013 ــــوافـق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــةGــــوافـق  اG1435 ا

حتويل اعتمـاد إلى ميزانية تـسيير وزارة الشؤونحتويل اعتمـاد إلى ميزانية تـسيير وزارة الشؤون
الدينية واألوقاف.الدينية واألوقاف.

ـــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 77 - 8

qو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا
- و�ـــقــتـــضـى اGـــرســــوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقــم 13 - 55
اGـؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنــايـر
ســـنــــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير الشؤون الديـنية واألوقافq من ميزانية التسيير

q2013 الية  لسنةGوجب قانون ا�
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : يلغى من مـيزانية سنـة 2013 اعتماد
قــــــدره مــــائـــــة وأربــــعـــــة مـاليــــX ديـــــنــــار (104.000.000 دج)
مقيّـــد في ميـزانية الـتكـاليف اGشـتركـة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اGـاداGـادّة ة 2 : : يـخـصـــص Gـيزانيـة ســنـة 2013  اعتـمـاد
قــدره مائـة وأربعة ماليـX دينار (104.000.000 دج) يـقيّد
فـي مـيـزانيـة تـسـيـيـر وزارة الـشـؤون الـديـنـيـة واألوقاف
وفي الـباب رقم 42-02 "اإلدارة اGـركزيـة - نفـقات تـأطير

النشاط الديني والثقافي لفائدة اGهاجرين".
اGـــــاداGـــــادّة ة 3 : :  يــــكـــلـف وزيـــر اGــــالـــيــــة ووزيـــر الــــشـــؤون
الـدينية واألوقافq كل فـيما يخـصهq بتنفـيذ هذا اGرسوم
الذي ينشر في اجلريـدة الرّسميّـة للجـمهوريّـة اجلزائريّـة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــرّر بـالـــجــزائـر في 26 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 29

ديسمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 67 26 صفر عام  صفر عام 1435 هـ هـ
29 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2013 م م

مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 13 -  - 440 مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2013 ــــوافـق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــةGــــوافـق  اG1435 ا

حتـــــويل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيـــــزانــــيـــــة تــــســـــيــــيــــر وزارةحتـــــويل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيـــــزانــــيـــــة تــــســـــيــــيــــر وزارة
االتصال.االتصال.

ـــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 77 - 8

qو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا
- و�ـــقــتـــضـى اGـــرســــوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقــم 13 - 76
اGـؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنــايـر

ســـنــــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيـر االتـصــالq من مـيــزانـيـة الــتـسـيــيـر �ــوجب قـانـون

q2013 الية  لسنةGا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعــتـمـاد قــدره أربـعــة عـشـر مـلـيــونـا وتـسـعـمــائـة وثـمـانـيـة
آالف ديــــــنــــــار (14.908.000 دج) مــــــقـــــيّــــــــد فـي مــــــيــــــزانــــــيـــــة
الـــتــكـــالــيـف اGــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".
اGـاداGـادّة ة 2 : : يـخـصـــص Gـيزانيـة ســنـة 2013  اعتـمـاد
قــــدره أربــعـة عــشــر مــلــيــونــا وتــســعــمــائــة وثــمــانــيـة آالف
ديـنار (14.908.000 دج) يقـيّد فـي مـيزانـية تـسيـير وزارة
االتــصــال وفي األبــواب اGــبــيــنـة فـي اجلــدول اGــلـحـق بــهـذا

اGرسوم.
اGــاداGــادّة ة 3 : :  يــكـلف وزيـر اGـالــيـة ووزيـر االتـصـالq كل
فـــيــمـــا يــخـــصهq بـــتــنـــفــيـــذ هــذا اGـــرســوم الـــذي يــنـــشــر في
اجلـريدة الـرّسـمـيّــة لـلجـمـهـوريّــة اجلـزائريّــة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّـة.
حــرّر بـالـــجــزائـر في 26 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 29

ديسمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

04 - 34

90 - 34

وزارة االتصـالوزارة االتصـال

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة ........................................
اإلدارة اGركزية - حظيرة السارات .........................................

مجموع القسم الرابع

2.962.000

4.500.000

7.462.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب



26 صفر عام  صفر عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 667
29 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2013 م م

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 433 مــؤر مــؤرّخ في خ في 20 صــفــر عـام صــفــر عـام
1435 اGـوافـق  اGـوافـق 23 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة q2013 يـعـدq يـعـدّل توزيعل توزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة q2013 حسبq حسب
كل قطاع.كل قطاع.

ـــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اGــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اGــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلـق

 qتمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واGــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اGـعـدّل

   qتممGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2013
اعـــتــمـــاد دفع قــدره أربـــعــة وســـتــون مـــلــيــارا وســـبــعـــمــائــة

وثالثــــة وعـــــشــــرون مــــلـــــيــــون ديــــنــــار (64.723.000.000 دج)
ورخـــــصــــة بـــرنـــامـــج قــــدرهـــا مـــائـــة وخـــمـــســـة وعـــشـــرون
مـــــلــــيــــارا وســــبــــعـــــمــــائــــة وأربــــعــــة عــــشـــــر مــــلــــيــــون ديــــنــــار
(125.714.000.000 دج)  مــــقــــيّـــــدان فـــي الــــنـــــفــــــقــــات ذات
الــطـابع الــنـهـــائـي (اGـنــصـــوص عــلـيـهــا فــي الـقــانـون رقم
12-12 اGـؤرخ في 12 صـفـر عام 1434 اGـوافق 26 ديـسـمـبـر

سـنـة 2012 واGـتـضـمن قــانـون اGـالـيــة لـسـنـة q(2013 طــبـقـا
للجدول "أ" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 2 :   :  يـخـصــص Gـيـزانـيـة سـنــة 2013  اعـتمـاد
دفــع قــــــدره أربــــعــــة وســــتــــون مـــلــــيــــارا وســــبــــعــــمـــائــة
وثالثــــة وعـــــشــــرون مــــلـــــيــــون ديــــنــــار (64.723.000.000 دج)
ورخــــصــــة بــــرنـــامـــج قــــدرهـــا مـــائـــة وخـــمـــســـة وعـــشـــرون
مـــــلــــيــــارا وســــبــــعـــــمــــائــــة وأربــــعــــة عــــشـــــر مــــلــــيــــون ديــــنــــار
(125.714.000.000 دج)   يـــــقـــــيّــــــدان فــي الـــــنــــفـــــــقــــات ذات
الـطــابـع الـنـهــائــي (اGـنـصـــوص عــلـيـهـا فـــي الـقـانـون رقم
12-12 اGـؤرخ في 12 صـفـر عام 1434 اGـوافق 26 ديـسـمـبـر

سـنـة 2012 واGـتـضـمن قــانـون اGـالـيــة لـسـنـة q(2013 طــبـقـا
للجدول "ب" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بـالـــجــزائـر في 20 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 23
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 37

04 - 37

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اGركزية - اGؤتمرات واGلتقيات ..................................
اإلدارة اGركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية ...........

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال ...........................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير االتصال ...........................

4.993.000

2.453.000

7.446.000

14.908.000

14.908.000

14.908.000

14.908.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- اGـــنــــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة
االقـــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاديــــــــــــــة

واإلدارية
- التربية والتكوين

- اGـــنــــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة
االجــــــــــــتـــــــــــمــــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــة

والثقافية
الـمـجــمـــــوع :الـمـجــمـــــوع :

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

125 714 000

-
-

125 714 000

اGلحقاGلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

24 723 000

30 000 000

10 000 000

64 723 000

اGبالغ اGلغاةاGبالغ اGلغاة

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

القطاعاتالقطاعات

- الصناعة
- الفالحة والري

- دعم اخلدمات اGنتجة
- اGـــنــــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة
االقـــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاديــــــــــــــة

واإلدارية
- التربية والتكوين

- اGـــنــــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة
االجــــــــــــتـــــــــــمــــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــة

والثقافية
- دعـم احلـــــــصـــــــول عــــــــلى

سكن
- اخملـــطـــطـــات الـــبـــلـــديــة

للتنمية
- دعــم الــــــــــــــــنـــــــــــــــــشــــــــــــــــاط
االقــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــادي
(تخـصيصـات حلساب
الــتـــخـــصــيـص اخلــاص
وخــــــــــــــــــــفـــض نــــــــــــــــــــســب

الفوائد)

الـمـجــمـــــوع :الـمـجــمـــــوع :

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

3 173 000

30 140 000

954 000

15 018 000

10 141 000

21 070 000

35 978 000

9 240 000

-

125 714 000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

-
7 000 000

-

-
-

-

-

9 240 000

48 483 000

64 723 000

اGبالغ اخملصصةاGبالغ اخملصصة

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13- - 434  مــؤرخ في   مــؤرخ في 20 صــفــر عـام صــفــر عـام
1435 اGــــوافق  اGــــوافق 23 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة q q2013  يـــتـــضـــمن يـــتـــضـــمن

إحــداث بـــاب ونــقل اعـــتــمـــاد في مــيـــزانــيـــة تــســـيــيــرإحــداث بـــاب ونــقل اعـــتــمـــاد في مــيـــزانــيـــة تــســـيــيــر
وزارة الصحة والسكان وإصالح اGستشفيات.وزارة الصحة والسكان وإصالح اGستشفيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-70 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGـتـضـمن تـوزيع االعــتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر الـصـحـة
والـســكـان وإصالح اGـسـتــشـفـيـات من مــيـزانـيـة الــتـسـيـيـر

q2013 الية لسنةGوجب قانون ا�
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الصحة والسـكان وإصالح اGستشـفيات باب رقمه
44-02 وعــنـوانـه "اإلدارة اGـركـزيــة - اGـســاهـمــة في مــعـهـد

باستور اجلزائري".

اGـــاداGـــادّة ة 2 : :  يـــلــــغــــى مــن مـــيـــزانــيــــــة ســــنـــــــة 2013
اعتـمـاد قــــدره أربعـة ماليير وتسعمائـة مليــون دينــار
(4.900.000.000 دج) مـقــــيّـــد فـي مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة
الـصـحـة والسـكـان وإصالح اGـسـتشـفـيـات وفي الـباب رقم
46-01 "مــسـاهـمــة الـدولــة في نـفـقــات تـســيـيـر اGــؤسـسـات

الـعـمومـيـة االستـشـفائـيـة واGؤسـسـات العـمـوميـة لـلصـحة
اجلوارية واGـؤسسات االسـتشـفائيـة اGتـخصصـة واGراكز

االستشفائية اجلامعية".

اGـاداGـادّة ة 3 : :  يـخــصـص Gيزانيـــة سـنة 2013  اعتـمـاد
قـــــــدره أربــــعــــة ماليــــيــــر وتـــســــعــــمـــائــــة مــــلـــيــــــون ديــــنــــار
(4.900.000.000 دج) يـــــقـــــــيّـــــــد في مــــيـــزانـــيــــة تــــســـيـــيــــر
وزارة الـــصـــحـــة والـــســـكـــان وإصالح اGـــســـتـــشـــفـــيـــات وفي
الـباب رقم 44-02 "اإلدارة اGـركزيـة - اGساهـمة في مـعهد

باستور اجلزائري".
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اGـاداGـادّة ة 4 : :  يـكـلــــف وزيــــر اGـالــيـــة ووزيـــر الــصـحـة
qكلّ فـــيــــمـــا يـــخـــصّـه qــــســـتـــشـــفــــيـــاتGوالـــســـكـــان وإصالح ا
بــــتــــنــــفــــيـــــذ هـــــذا اGــــرســـــوم الــــذي يــــنــــــشــــر فـي اجلــــريـــدة

الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بـالـــجــزائـر في 20 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 23
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13- - 435  مــؤرخ في   مــؤرخ في 20 صــفــر عـام صــفــر عـام
1435 اGـــــوافق  اGـــــوافق 23 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة  ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة q q2013  يــــــحـــــدد يــــــحـــــدد

كـــيـــفـــيـــات إرســـال الــكـــشـف الـــســـنـــوي الحـــتـــيـــاطــاتكـــيـــفـــيـــات إرســـال الــكـــشـف الـــســـنـــوي الحـــتـــيـــاطــات
احملـروقات من طـرف اGـتعـاقد إلى الـوكـالة الـوطنـيةاحملـروقات من طـرف اGـتعـاقد إلى الـوكـالة الـوطنـية

لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qناجمGبناء على تقرير  وزير الطاقة وا -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اGــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واGـتــعـلق بــاحملـروقـاتq اGــعـدل واGـتــممq ال سـيــمـا اGـادة 49

qمنه

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اGؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اGـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واGتعـلق بتعـيX حدود األمالك اGـنجـمية وتـصنيـفها إلى
qمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

qتممGعدل واGا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-184 اGؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اGــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عــــــــقـــــــود الـــــــبــــــــحث

واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى
qمناقصة للمنافسة

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-185 اGؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اGــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يـــحــدد شـــروط تــســـلــيـم الــســـنــدات اGـــنــجـــمــيــة

qلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اGؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اGـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

qناجمGالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-294 اGؤرخ
في 14 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 26 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يـحـدد إجـراءات وشـروط مـنح رخـصـة الـتـنـقـيب عن

qاحملروقات

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 49 من الـقـانون
رقم 05-07 اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1426 اGــــوافق
qتممGعدل واGا qتعلق باحملروقاتG28 أبريل سنة 2005 وا

يـهـدف هـذا اGـرســوم إلى حتـديـد كـيـفــيـات إرسـال الـكـشف
الـســنـوي الحـتــيـاطــات احملـروقـات من طــرف اGـتــعـاقـد إلى

الوكالة الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).

2 : : يـــجـب أن يـــرسل إلى الــــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة اGــاداGــادّة ة 
لـــتـــثـــمـــX مــوارد احملـــروقـــات (ألـــنــفـط) جــرد الحـــتـــيـــاطــات
احملــروقـــات لـــلــســـنــة اجلـــاريـــة ¢ قــفـــله في أول يـــنـــايــر من
الــســـنــة اGـــوالــيــةq فـي أجل أقــصــاه 31 يـــنــايـــر من الــســـنــة
اGــوالــيـــةq وفــقــا لــلـــمــعــايـــيــر والــطـــرق والــتــصــامـــيم الــتي
حتـــددهــا الـــوكــالـــة الــوطـــنــيـــة لــتـــثــمـــX مــوارد احملـــروقــات

(ألنفط).

يــجب عــلى اGــتــعـاقــد أن يــرسل أي تــعـديـل في اجلـرد
لــلــســنــة اجلــاريــة إلى الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــX مــوارد
احملـروقـات (ألـنـفط) في أجل أقـصـاه 31 مـارس من الـسـنـة

اGوالية.

اGـاداGـادّة ة 3 : :  يـتم إعــداد تــقــيـيم وتــصــنــيف احـتــيــاطـات
احملـــروقـــات وفــقـــا لـــلــمـــدونـــة اGــوضـــحـــة في اGــواد 4 إلى 8

أدناه.

اGاداGادّة ة 4 : : االحتياطات اGتواجدة :االحتياطات اGتواجدة :

األحـــــجـــــام الـــــتـي ¢ تـــــقـــــديـــــرهــــــا في تـــــاريـخ مـــــاq من
البترول اخلام واGكثفات والغاز الطبيعي وغاز البترول
اGـميع q(GPL) ومن احملـتمل أن تـكون مـحـتواة في مـكامن

احملروقات.

يـــجب أن يـــعــبــر عـن هــذه األحـــجــام حــسـب الــشــروط
اGـــوحـــدة االعـــتـــيـــاديـــة بـــخــمـس عـــشــرة (15) درجـــة حــرارة

مائوية وضغط واحد (1) بار وبالوحدات اآلتية :

qتريةGاألطنان ا Xالبترول اخلام �الي -
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qتريةGاألطنان ا Xكثفات �اليGا -

qكعبةGالغاز الطبيعي �اليير األمتار ا -

- غــــاز الـــــبــــتـــــرول اGــــمـــــيع (GPL) �اليـــX األطـــنـــان
اGترية.

اGــــــاداGــــــادّة ة 5 : : تـــــــصـــــــنـف االحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــات اGـــــــتـــــــواجـــــــدة
كـاحتـيـاطات مـثـبتـة ومـحتـملـة و¥ـكنـة تـبعـا Gـستـوى دقة

حتديدها.

اGاداGادّة ة 6 : : االحتياطات اGتواجدة اGثبتة :االحتياطات اGتواجدة اGثبتة :

االحـتـياطـات اGـبـيـنة بـيـقـX مقـبـولq بـوسيـلـة احلـفر
اGنتج وبواسطة معطيات جيولوجية ودراسات اخملزن.

وتشمل هذه االحتياطات :
qتلك احملتواة في مساحة اآلبار احملفورة -

qـناطق التي لم يتم حـفرها بعدGتلك احملتواة في ا -
واGــــتـــــواجــــدة مــــا بــــX اآلبـــــار احملــــفــــورة وحـــــدود مالمــــســــة
الـســوائل والــتي تـعــتــبـر مــتـواجــدة بــصـفــة مــقـبــولـة. ومع
Xيــؤخــذ بــعـ qــعــطــيــات حــول مالمــســة الــســوائلGانــعــدام ا

االعتبار احلد األخير اGعروف للسوائل.
وتـقـسم االحتـياطـات اGـثبـتـة نفـسهـا إلى احـتيـاطات
مسترجـعة واحتـياطات غـير مستـرجعةq طـبقا لـلتعاريف

اآلتية :

أ) االحتياطات اGثبتة اGسترجعة :أ) االحتياطات اGثبتة اGسترجعة :

االحتيـاطات اGـثبتـة التي �ـكن استخـراجهـا جتاريا
من مخازن احملروقاتq ابتداء من تاريخ ماq في الظروف
االقتـصادية اGوجـودةq باستـعمال وسـائل استغالل مـثبتة

ووفقا للتشريع اGعمول به.

و�ـــكن الــتــمــيــيــز في صـــنف االحــتــيــاطــات اGــثــبــتــة
اGسترجعةq بX االحتياطات اGطورة وغير اGطورة.

- االحــتـيـاطــات اGـطـورة :- االحــتـيـاطــات اGـطـورة : االحــتـيـاطـات اGــسـتـرجـعـة
qـوجــودة أو في طـور اإلجنـازGـنـشــآت اGبـوســيـلـة اآلبــار وا
وكـذا بالوسائل والـطرق اGستـعملة في مـجال االسترجاع

اGدعم.

- االحـــــتـــــيـــــاطـــــات غـــــيـــــر اGـــــطــــورة :- االحـــــتـــــيـــــاطـــــات غـــــيـــــر اGـــــطــــورة : االحـــــتـــــيـــــاطــــات
اGــسـتـرجــعـة بـوســيـلـة احلـفــر الـتـكــمـيـلـي لـلـتــحـديـد وإعـادة
مبـاشـرة أشغـال إصالح اآلبار اGـوجودة في أفق جـديدة أو

في منشآت مستقبلية لالسترجاع احملسن.

ب) االحتياطات اGثبتة غير اGسترجعة :ب) االحتياطات اGثبتة غير اGسترجعة :

االحـتـيـاطـات الـتي يـعتـبـر اسـتـغاللـهـا غـيـر مـجد في
الظروف االقتصادية اGوجودة.

اGاداGادّة ة 7 : : االحتياطات اGتواجدة احملتملة :االحتياطات اGتواجدة احملتملة :

االحــــــتــــــيــــــاطـــــــات اGــــــعــــــروفــــــة بـــــــيــــــقــــــX أضــــــعـف من
االحـــتـــيـــاطـــات اGـــثـــبـــتـــة. و�ــكـن اكـــتـــشـــافــهـــا عـــلـى أســاس
مــعـطـيـات جـيــولـوجـيـة وتـقــنـيـة مـنـاســبـة. غـيـر أن انـعـدام
الــتـجــارب اGــبـاشــرة ال يــسـمـح بـتــصــنـيــفــهـا كــاحــتـيــاطـات

مثبتة.

اGاداGادّة ة 8 : : االحتياطات اGتواجدة اGمكنة :االحتياطات اGتواجدة اGمكنة :
االحـــتـــيــــاطـــات الـــتـي ¢ تـــقـــديــــرهـــا من خـالل نـــتـــائج
qالئـمـة لـوجـود احملـروقاتGـنـاطق اGأشـغـال الـتنـقـيب في ا
أو من خالل اسـتــكـمـال االحـتـيـاطـات احملـتـمـلـة عـلى أسـاس

معطيات بنيوية أو جيوفيزيائية.

اGـاداGـادّة ة 9 : : يـتم إرسـال الـكــشف الـسـنــوي الحـتـيـاطـات
احملــــروقــــات إلـى الــــوكــــالــــة الـــــوطــــنــــيــــة لـــــتــــثــــمــــX مــــوارد
احملــروقـات (ألــنـفط) من طــرف  اGـتــعـاقــد مـرفــقـا �ــجـمـوع

اGعلومات اGبررةq طبقا ألحكام اGادة 2 أعاله.

ويــفــصـل هـذا الــكـشفq لـكل مـخـزنq وفـقـا لـلـمـدونـة
ما يأتي:

qحتديد العقد أو رخصة التنقيب -

qساحةGحتديد ا -

qتواجدة في األصلGاالحتياطات ا -

qسترجعة في األصلGاالحتياطات ا -

qتراكم في تاريخ التقديرGاإلنتاج ا -

- االحــتــيــاطـات اGــتــبــقـيــة الــتي تــسـتــرجع فـي نـفس
qالتاريخ

- الـــظــــروف االقــــتــــصــــاديـــة اGــــأخــــوذة في احلــــســــبـــان
qوافقةGوبرامج التطوير ا

qستعملة حلساب االحتياطاتGالطرق ا -

- كميات الغاز احملقونة و/أو اGعاد حقنها.

اGـــــاداGـــــادّة ة 10 : :    يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـالـــجــزائـر في 20 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 23
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13- - 436  مــؤرخ في   مــؤرخ في 20 صــفــر عـام صــفــر عـام
1435 اGـوافق  اGـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة q2013  يـعـديـعـدّل ويـتـمل ويـتـمّم

اGـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقـم اGـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقـم 07 -  - 127 اGـــؤر اGـــؤرّخ في خ في 17
ربيع الـثـاني عـام ربيع الـثـاني عـام 1428 اGـوافق  اGـوافق 5 مايــو سنـة  مايــو سنـة 2007
 واGـــتــــعــلــق بـــتــعــــيــــX حـــــدود األمـالك اGـــنـــجـــمـــيـــة واGـــتــــعــلــق بـــتــعــــيــــX حـــــدود األمـالك اGـــنـــجـــمـــيـــة
وتصنيفــها  إلى مناطق وحتديد مـساحات التنقيبوتصنيفــها  إلى مناطق وحتديد مـساحات التنقيب

والبحث واالستغالل.والبحث واالستغالل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qناجمGبناء على تقرير  وزير الطاقة وا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اGـــادتــان 85 -3
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اGــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واGـتــعـلق بــاحملـروقـاتq اGــعـدل واGـتــممq ال سـيــمـا اGـادة 19

qمنه
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقـم 07 - 127
اGـــؤرّخ في 17 ربــيع الـــثـــاني عـــام 1428 اGـــوافق 5 مــايــو
سـنــة 2007 واGـتـــعـلـق بـتــعــيــX حــدود األمـالك اGـنــجـمــيـة
وتــصـــنــيــفـــهــا إلى مـــنــاطق وحتـــديــد مــســـاحــات الــتـــنــقــيب

qتمّمGعدّل واGا qوالبحث واالستغالل
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اGـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدّل ويــــتــــمم هــــذا اGــــرســـوم بــــعض
أحــكــام اGـرســوم الــتـنــفــيـذي رقـم 07 - 127 اGــؤرّخ في 17
ربــــيع الــــثــــانـي عــــام 1428 اGـــــوافق 5 مــــايــــو  ســــنــــة 2007
واGـتــعــلق بـتـعــيــX حــدود األمالك اGـنـجــمـيـة وتـصــنـيـفـهـا
إلى  مــــنـــاطـق وحتـــديــــد مــــســـاحــــات الــــتـــنــــقـــيـب والـــبــــحث

واالستغاللq اGعدّل واGتمّم.

اGــــاداGــــادّة ة 2 : : تــــعـــدّل وتــــتـــمـم اGـــادة األولى مـن اGـــرســـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقـم 07 - 127 اGـــؤرّخ في 17 ربـــيع الـــثـــاني
عـــام 1428 اGـــوافق 5 مــايـــو  ســنـــة q2007 اGــعـــدّل واGــتــمّم

واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اGادة األولى : ............(بدون تغيير حتى)
* تـقـسـيم األمالك اGـنـجـمـيـة الـوطـنـيـة إلى أربع (4)

مناطق :
qنطقة أGا -

qنطقة بGا -
qنطقة جGا -
- اGنطقة د.

qالتقسيم الفرعي اجلغرافي واجليولوجي *
qناطقGشروط ومنهجية تغيير حدود ا *
* األحجام القصوى Gساحات كل منطقة.

يـــتم تـــعــيـــX حــدود هـــذه اGــنـــاطق عـــلى الــتـــوالي في
اGالحق 1 و2 و3 و4 و5 بهذا اGرسوم.

ال �ـكن أن يـكـون لـكل تـغـيـيـر في حتـديـد اGـنـاطق أو
قائمة اGساحات لكل من هذه اGناطقq أثر رجعي".

اGــــــاداGــــــادّة ة 3 :  :  تـــــــعــــــدّل وتـــــــتــــــمّـم اGــــــادة 2 من اGـــــــرســــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقـم 07 - 127 اGـــؤرّخ في 17 ربـــيع الـــثـــاني
عـــام 1428 اGـــوافق 5 مــايـــو  ســنـــة q2007 اGــعـــدّل واGــتــمّم

واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
"اGــادة 2 : يــتم حتــديــد اGـــنــاطق واGــســاحــات �ــوجب
إحـداثيـاتهـا اجلـغرافـيـةq و¥يـزاتهـا اجلـيولـوجـية وكـذا عدد

القطع التي تتكون منها وهندستها".

اGـاداGـادّة ة 4 : : تـتـمم اGادة 3 من اGـرســوم الـتـنـفـيـذي رقـم
07 - 127 اGــؤرّخ في 17 ربـيع الـثــانـي عـام 1428 اGــوافق

5 مــايــو  ســنـــة q2007 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور أعالهq في
نهايتها بفقرة حترر كما يأتي :

" اGــادة 3 : تــــصـــنـف في اGــــنـــطــــقـــة اجلــــبـــائــــيـــة أ  كل
مــــســـــاحـــــات الــــتـــــنـــــقــــيـب والـــــبــــحـث عن احملـــــروقــــات و/أو
اســتـغـاللـهــا الــواقــعــة بـداخـل اGـنــطــقــتـX أ7 وأ8 واGــبــيــنــة
إحداثياتها اجلغرافية في اGلحق اخلامس بهذا اGرسوم".

اGــــــاداGــــــادّة ة 5 :  :  تـــــــعــــــدّل وتـــــــتــــــمّـم اGــــــادة 7 من اGـــــــرســــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقـم 07 - 127 اGـــؤرّخ في 17 ربـــيع الـــثـــاني
عـــام 1428 اGـــوافق 5 مــايـــو  ســنـــة q2007 اGــعـــدّل واGــتــمّم

واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

" اGادة 7 : ........... (بدون تغيير حتى)
وفــيــمــا يــخص مــســاحـــات الــتــنــقــيب والــبــحث و/أو
استـغالل احملروقـات الواقعـة في عرض الـبحـرq فإنه �كن
أن يــبــلغ عــدد الــقـطـع الـتـي تـتــكــون مــنــهـا هــذه اGــســاحـات

مائة وخمسX (150) قطعة.
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تـقـوم الــوكـالـة الـوطــنـيـة لــتـثـمــX مـوارد احملـروقـات
(ألـنـفـط)q تـمـاشـيـا مع تـطـور اGـيـدان اGـنـجـمي وبـانـتـظـام
�ــطـــابــقـــة الـــعــدد األقـــصى لــلـــقـــطع اGــكـــونـــة Gــســـاحــات كل
مـنـطــقـةq بـعـد مـوافــقـة الـوزيـر اGـكــلف بـاحملـروقـاتq وذلك
بــدون أن يـتــرتب عــلى هــذه اGــطــابـقــة لــلــعـدد األقــصى من

القطع تغير في اGنطقة اجلبائية".

6 : : تـــــــعـــــــدّل وتــــــــتـــــــمّم اGـــــــادة 8 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
الــتـــنـــفــيـــذي رقـم 07 - 127 اGـــؤرّخ في 17 ربـــيع الـــثـــاني
عـــام 1428 اGـــوافق 5 مــايـــو  ســنـــة q2007 اGــعـــدّل واGــتــمّم

واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اGــــادة 8 : يـــجـب أن تــــطـــابـق هـــنــــدســــة كل مــــســــاحـــة
لــــلــــتــــنــــقــــيب والــــبــــحث و/أو االســــتــــغـالل ربــــاعي األضالع

مستطيال أو مربعا بكل مضلع.

ويـأخذ الـتقـسيم الـفرعي اجلـيولـوجي بعـX االعتـبار
اGـمـيـزات اجلـوهـريـة لألهــداف الـنـفـطـيـة الـتي ¢ إبـرازهـا
qمن خـالل أشـــغـــال الـــتـــنــــقـــيب أو الـــبـــحـث عن احملـــروقـــات

والتي تتضمن على اخلصوص ما يأتي :

qميزات البيترو- فيزيائية للصخرة اخملزنGا -

- طـبــيـعـة احملــروقـات احملـتــواة بـداخل ذات الــصـخـرة
qاخملزن

qضغط ودرجة حرارة اخملزن -

- حالة اGعلومات اجليولوجية.

وتصنف اGستويات اجليولوجية كما يأتي :

qاخملازن التقليدية -

- مخـــازن أو تكويـنات جـيولوجـية تولـد احملروقات
غـيـر الـتـقـلـيـديـة كـما هــي مـحددة فـي اGادة 5 من الـقـانون
رقـم 05-07 اGــؤرخ في 19 ربـــيع األول عــام 1426 اGــوافق

qذكور أعالهGتمّم واGعدّل واGا q2005 28 أبريل سنة

- تكوينات ذات جيولوجيا معقدة".

اGاداGادّة ة 7 : : تدرج ضمن أحكـام اGرسوم التـنفيذي رقـم
07 - 127 اGــؤرّخ في 17 ربـيع الـثــانـي عـام 1428 اGــوافق

qــــذكــــور أعالهGــــتــــمّم واGــــعـــــدّل واGا q2007 5 مــــايــــو  ســــنـــــة
اGادتان 8 مكرر و8 مكرر q1 وحترران كما يأتي :

"اGادة 8 مكرر : �كن إجراء تـغيير حدود وتصنيف
اGناطق إذا توفر أحد أو كل الشروط اآلتية :

1 - وجــود و/أو قــرب الــبــنى األســاســيــة واGــنــشــآت
qالسطحية

qعلومات اجليولوجيةG2 - حالة ا

q3 - وجود مكامن أو اكتشافات غير مطورة

4 -  وجــــود أ©ــــاط جــــديــــدة تــــتــــعـــــلق بــــاGــــوارد غــــيــــر
qالتقليدية

5 - أهداف أو اعتبارات استراتيجية".

"اGـادة 8 مـكرر 1 : �ـكن الـقـيـام �ـبـادرة من الـوكـالة
الوطنية لـتثمX موارد احملروقات (ألنفط)q وعلى أساس
تـــقــريـــر مــفـــصل ومــبـــرر وبــعـــد مــوافـــقــة الـــوزيــر اGـــكــلف
باحملـروقـات بتـغـيـير حـدود اGـنـاطق وتصـنـيـفهـاq في حـالة
مــــا إذا كــــان أحــــد أو كـل الــــشــــروط  اGــــذكــــورة في اGــــادة 8

مكرر أعالهq مستوفاة.

ويكون هذا التـحديد والتصـنيف اجلديدان موضوع
قـــرار مـــشـــتـــرك بـــX الــوزيـــريـن  اGـــكـــلـــفـــX بـــاحملـــروقــات

واGالية.

تـقـوم الــوكـالـة الـوطــنـيـة لــتـثـمــX مـوارد احملـروقـات
(ألــنــفط) بــتــحــيــX خــارطــة األمالك اGــنــجــمــيــة الــوطــنــيـة
اGــــتـــــعــــلـــــقـــــة بــــاحملـــــروقــــات مـن خالل إدمـــــاج اإلحــــداثـــــيــــات

اجلغرافية اGوافقة للتحديداجلديد".

اGــــــاداGــــــادّة ة 8 : : تـــــــعــــــدّل وتــــــتـــــــمّم اGــــــادة 10 من اGـــــــرســــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقـم 07 - 127 اGـــؤرّخ في 17 ربـــيع الـــثـــاني
عـــام 1428 اGـــوافق 5 مــايـــو  ســنـــة q2007 اGــعـــدّل واGــتــمّم

واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اGـادة 10 : يـحـــدد بــرنـامــج أدنــى لألشــــغـال الـتــي
يـتــعـهـــد اGـتـعــاقـد بـإجنــازهـا  فـيــمـا يــخص كل مـنــطـقـة من
qــنــاطق أ و ب و ج  و د  لــكل مــرحــلــة من فــتــرة الـبــحثGا
في عـقــد الــبــحث واالسـتــغاللq طــبــقـا ألحــكــام اGـادة 43 من
الـقانون رقم 05 - 07 اGؤرّخ في 19 ربـيع األول عام 1426
اGــوافق 28 أبـــريل ســـنــة q2005 اGـــعــدّل واGـــتــمّم واGـــذكــور

أعاله".

اGــــــاداGــــــادّة ة 9 : : تــــــلـــــــغـى أحـــــــكـــــــام اGــــــادة 11 من اGـــــــرســــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقـم 07 - 127 اGـــؤرّخ في 17 ربـــيع الـــثـــاني
عـــام 1428 اGـــوافق 5 مــايـــو  ســنـــة q2007 اGــعـــدّل واGــتــمّم

واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 10 :  : ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـالـــجــزائـر في 20 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 23
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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الـمـلـحـق اخلامسالـمـلـحـق اخلامس
اGنطقة أ

اGنطقة أ 7 

دائرة العرضدائرة العرضخط الطولخط الطول
القممالقمم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

الدرجةالدرجة
5
6
6
9
9

احلدود الليبية
احلدود الليبية

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5

الدقيقةالدقيقة
00
30
30
43
43

احلدود الليبية
احلدود الليبية

25
25
15
15
10
10
05
05
00
00
40
40
30
30
20
20
10
10
10
10
00
00
50
50
40
40
30
30
25
25
20
20
10
10
00
00
25
25
00

الدرجةالدرجة
27
27
27
27
26
26
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26

الدقيقةالدقيقة
40
40
00
00
45
45
40
40
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
00
00
05
05
20
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
00
50
55
55
05
05
15
15
20
20
50
50

الثانيةالثانية
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
02
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

الثانيةالثانية
00
00
00
00
00

احلدود الليبية
احلدود الليبية

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
03
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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الـمـلـحـق اخلامس (تابع)الـمـلـحـق اخلامس (تابع)
اGنطقة أ 8

دائرة العرضدائرة العرضخط الطولخط الطول

القممالقمم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

الدرجةالدرجة
4

3

3

2

2

1

1

0

0

5

5

4

الدقيقةالدقيقة
20

15

15

00

00

15

15

00

00

40

40

20

الدقيقةالدقيقة
00

00

15

15

00

00

00

00

احلدود اGالية
احلدود اGوريطانية

45

45

الثانيةالثانية
00

00

00

00

00

00

00

00

احلدود اGالية
احلدود اGوريطانية

00

00

الثانيةالثانية
00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

الدرجةالدرجة
26

26

25

25

25

25

24

24

احلدود اGالية
احلدود اGوريطانية

25

25

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اGؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اGـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

qناجمGالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا اGــــرســـوم بــــعض
أحـــكـــام اGـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 07-183 اGــؤرخ في 23
جـمادى األولى عام 1428 اGوافق 9 يونـيو سنة 2007 الذي
يـحدد إجـراءات االنـتقـاء وحتديـد اGسـاحـات موضـوع طلب
فـــتــــرة االســـتــــبـــقـــاء ومــــســـاحـــات االســــتـــغالل واGــــســـاحـــات

اGردودة من مساحة البحث.

اGــاداGــادّة ة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اGــادة 2 مـن اGــرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07-183 اGـؤرخ في 23 جــمـادى األولى عـام
1428 اGوافق 9 يونـيو سـنة 2007  واGـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGادّة 2 : .......... (بدون تغيير حتى)
- تـدل "الــقـطـعـة الـفـرعـيـة" عـلـى الـتـقـسـيم اجلـغـرافي
لــقــطــعــة إلى أربع وســتــX (64) قـــطــعــة فــرعـــيــة من صــفــر
فـاصل ستـمـائة وخـمس وعـشرين (0,625) دقـيـقة سـتونـية

جانبا سبع وثالثX فاصل خمسة (37,5) ثانية.

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

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 437 مــؤر مــؤرّخ في خ في 20 صــفــر عـام صــفــر عـام
1435 اGوافـق  اGوافـق 23 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة q2013 يعــدل ويتمـمq يعــدل ويتمـم

اGـــرســــوم الــــتـــنـــفــــيـــــذي رقم اGـــرســــوم الــــتـــنـــفــــيـــــذي رقم 07-183 اGــــؤرخ في  اGــــؤرخ في 23
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1428 اGوافق  اGوافق 9 يونـيو سنة  يونـيو سنة 2007
الــذي يــحـــدد إجــراءات االنــتــقــاء وحتـــديــد اGــســاحــاتالــذي يــحـــدد إجــراءات االنــتــقــاء وحتـــديــد اGــســاحــات
مــــوضــــــوع طــــلـب فــــتـــــرة االســـــتــــبــــقـــــاء ومــــســــاحــــاتمــــوضــــــوع طــــلـب فــــتـــــرة االســـــتــــبــــقـــــاء ومــــســــاحــــات
االستغالل واGساحات اGردودة من مساحة البحث.االستغالل واGساحات اGردودة من مساحة البحث.

ـــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qناجمGبناء على تقرير  وزير الطاقة وا -
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقــم 05-07 اGــــؤرخ في 19
ربــــــيـع األول عـــــام 1426 اGــــــوافق 28 أبــــــريـل ســــــنــــــــة 2005
واGـتــعـلق بــاحملـروقـاتq اGــعـدل واGـتــممq ال سـيــمـا اGـادة 41

qمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-183 اGؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اGــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يــحـــدد إجــراءات االنــتــقــاء وحتـــديــد اGــســاحــات

مـــوضــوع طــلب فـــتــرة االســتــبـــقــاء ومــســـاحــات االســتــغالل
qردودة من مساحة البحثGساحات اGوا
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اGاداGادّة ة 3 : : تتـمم أحكام اGادة 5 من اGرسـوم التنـفيذي
رقـم 07-183 اGـــــــــؤرخ في 23 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1428
اGـوافق 9 يــونـيــو ســنـة 2007  واGـذكــور أعالهq في آخــرهـا

بفقرة حترر كما يأتي :
qـادّة 5 : �ـكن أن تـغـطي مـسـاحـة فـتـرة االسـتـبـقاءGا"
في حالـة احملـروقات غـير الـتـقلـيديـةq اخملـزن الذي يـتصف
بــــإحــــدى اGــــواصــــفــــات والــــشــــروط احملــــددة فـي اGـــادة 5 من
الـقـانون رقــم 05-07 اGـؤرخ في 19 ربـيع األول عام 1426
اGــوافق 28 أبــريل ســنـــة q2005 اGــعــدل واGــتــمم واGــذكــور
أعاله والـــذي يــريــد اGــتـــعــاقــد اســتــبـــقــاءهq وهــذا في حــدود

اGساحة التعاقدية".

اGــاداGــادّة ة 4 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اGــادة 6 مـن اGــرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07-183 اGـؤرخ في 23 جــمـادى األولى عـام
1428 اGوافق 9 يونـيو سـنة 2007  واGـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :
qـذكورة أدناهGادة 14 اGادّة 6 : مع مراعـاة أحكـام اGا"
يـجب أن يشمل التحـديد السطـحي للمساحـةq أثناء فترة
االستبقاءq كل النطاق اجلغرافي Gكمن احملروقات اGعني.
وتــمــدد حــدود تــراكم احملــروقــات نــحــو الــشــمــال واجلــنــوب

والشرق والغرب بحدود تطابق شبكة القطع الفرعية.
ويـجب أن يـشـمل التـحـديـد الـسـطحي مـسـاحـة فـترة
االســتـــبــقـــاءq في حـــالــة احملـــروقـــات غــيـــر الــتـــقـــلــيـــديــةq كل
الـنـطـاق اجلغـرافـي لـلـمـخزن أو اخملـازن. ويـشـكـل هـذا احلد
اGمتـد على الـسطح حد مـساحـة فترة االسـتبـقاء. وال �كن
بـأي حـال من األحوال أن يـتـجاوز هـذا احلـد حدود اGـسـاحة
الـتـعـاقديـة. ومع ذلك يـجب أن تـكون لـلـنـقاط احملـددة لـهذه

اGساحة خطوة منتظمة بكيلومتر واحد (1)".

اGاداGادّة 5 : : تتـمم أحكام اGادة 8 من اGرسـوم التنـفيذي
رقـم 07-183 اGـــــــــؤرخ في 23 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1428
اGـوافق 9 يــونـيــو ســنـة 2007  واGـذكــور أعالهq في آخــرهـا

بفقرة حترر كما يأتي :
"اGـــــادّة 8 : حتـــــدد مــــــســـــاحــــــة االســـــتــــــغاللq فـي حـــــالـــــة
احملروقات غـير الـتقـليـديةq جـزءا من اخملزن الـذي يتصف
بــــإحــــدى اGــــواصــــفــــات والــــشــــروط احملــــددة فـي اGـــادة 5 من
الـقـانون رقــم 05-07 اGـؤرخ في 19 ربـيع األول عام 1426
اGــوافق 28 أبــريل ســنـــة q2005 اGــعــدل واGــتــمم واGــذكــور
أعـاله والــذي يــريــد اGــتــعــاقــد اســتــغالله في إطــار مــخــطط
تـطـوير يـخـضع Gـوافـقة الـوكـالـة الوطـنـيـة لتـثـمـX موارد

احملروقات (ألنفط ) ".

اGــاداGــادّة 6 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اGــادة 9 مـن اGــرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07-183 اGـؤرخ في 23 جــمـادى األولى عـام
1428 اGوافق 9 يونـيو سـنة 2007  واGـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

qـذكورة أدناهGادة 14 اGادّة 9 : مع مراعـاة أحكـام اGا"
يـجب أن يشمل التـحديد الـسطحي Gسـاحة االستغالل كل

النطاق اجلغرافي Gكمن احملروقات اGعني.
وتـــــمــــدد حـــــدود تــــراكـم احملــــروقـــــات نــــحـــــو الــــشـــــمــــال
واجلنـوب والـشـرق والـغـرب بـحـدود تـطـابق شـبـكـة القـطع

الفرعية.
ويـــجب أن يــــشـــمـل الـــتـــحــــديـــد الــــســـطــــحي Gــــســـاحـــة
االســـتـــغاللq في حـــالـــة احملـــروقـــات غــيـــر الـــتـــقـــلـــيــديـــةq كل
النطاق اجلغرافي للمخزن أو اخملازن اGعنية باالستغالل.
ويــــشــــكـل هــــذا احلــــد اGــــمــــتــــد عــــلـى الــــســــطح حــــد مــــســــاحــــة
االستغالل. وال �ـكن بأي حال من األحوال أن يتجاوز هذا
احلـد حــدود اGـســاحـة الــتـعــاقـديــة. مع ذلكq يـجـب أن تـكـون
لــلــنـقــاط احملــددة لـهــذه اGــسـاحــة خــطــوة مـــنـــتــظـــمــة

بـ 0,625 دقيقة ستونية".

اGـاداGـادّة 7 : : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اGـادة 10 من اGـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07-183 اGـؤرخ في 23 جــمـادى األولى عـام
1428 اGوافق 9 يونـيو سـنة 2007  واGـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGـــــادّة 10 : في حـــــالــــــة مـــــا إذا لم يـــــحـــــصـل مـــــخـــــطط
الـتطـويـر على اGـوافـقة عـنـد انتـهاء فـتـرة البـحث احملـتمل
تــمـديـدهـا وفــقـا ألحـكـام اGـادة 37 من الــقـانـون رقــم 07-05
اGـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1426 اGـــــوافق 28 أبـــــريل
ســنــــة q2005 اGــعــدل واGــتــمم واGــذكـور أعـالهq فـإن الــرسم
اGــــســـاحـي اGـــنــــصـــوص عــــلـــيه فـي هـــذا الــــقـــانــــون الـــواجب
تــطــبـيــقه ابــتـداء مـن الـيــوم اGـوالـي لـلــتـاريـخ الـذي تــكـون
فـيه مـرحلـة الـبحـث قد انـتـهتq يشـمل مـساحـة االسـتغالل

اGطلوبة".

اGساحات اGردودة من مساحة البحثاGساحات اGردودة من مساحة البحث
و/ أو مساحة االستغاللو/ أو مساحة االستغالل

اGـاداGـادّة 8 : : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اGـادة 11 من اGـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07-183 اGـؤرخ في 23 جــمـادى األولى عـام
1428 اGوافق 9 يونيو سنة 2007  واGذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGـادّة 11 : تـــطـــبـــيـــقــا لــلــمـادة 38 من الــقــانـون رقم
05-07 اGـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1426 اGـــــوافق 28

أبـريل سـنــة q2005 اGـعدل واGـتـمم واGذكـور أعالهq تـقلص
اGـســاحــة الــتــعــاقـديــة لــعــقــد بـحـث واسـتــغاللq بــاســتــثــنـاء
مــســاحــات االســتـغـالل أو اGــسـاحــات الــتـي كـانـت مــوضـوع
اسـتبـقاء طبـقا لـلمادة 42 من الـقانون رقــم 05-07 اGؤرخ
في 19 ربــــيـع األول عــــام 1426 اGـــــوافق 28 أبـــــريـل ســـــنــــــة
q2005 اGــــعـــدل واGــــتـــمـم واGـــذكــــور أعالهq عــــنـــد نــــهــــايـــة كل

مـرحـلـة من فـــتـرة الــبـحث وفـقـا لـلـنـسـبـة اGـائـويـة احملـددة
في العقد.
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وإذا تــرتب عـلى نـتـيــجـة هـذه الـنـســبـة اGـائـويـة جـزء
من القطعـة يحول هذا اجلزء إلى الـعدد األقرب من القطع

الفرعية. ويجب أن يكون عدد القطع الفرعية كامال.
وحتـــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اGـــســـاحـــات اGـــردودة من
مـساحات البـحث و/ أو االستغاللq بالـنسبة لـلمحروقات
غــيـــر الــتـــقــلــيـــديــة في الـــعــقــدq طـــبــقــا ألحـــكــام اGــادة 38 من
الــقـانـون رقــم 05-07 اGـؤرخ في 19 ربـيع األول عـام 1426
اGــوافق 28 أبــريل ســنــــة q2005 اGــعــدل واGــتــمم واGــذكــور

أعاله".

اGـاداGـادّة 9 : : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اGـادة 13 من اGـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07-183 اGـؤرخ في 23 جــمـادى األولى عـام
1428 اGوافق 9 يونـيو سـنة 2007  واGـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGادّة 13 : ...............(بدون تغيير حتى)
أ) يـــجب الـــتــعــبـــيــر عـن اGــســاحـــات اGــردودة بـــالــعــدد
الــــكـــــامـل من الـــــقـــــطــع اGـــــتـــــجـــــــاورةq إال إذا تـــــرتــب عـــــلى
الـنـتـيـجـــة احملـددة في الـعــقـد تـطـبـيــقـا ألحـكـام اGـادة 38 من
الــقـانـون رقــم 05-07 اGـؤرخ في 19 ربـيع األول عـام 1426
اGــوافق 28 أبــريل ســنــــة q2005 اGــعــدل واGــتــمم واGــذكــور
أعالهq جـزء من الـقـطــعـةq وفي هـذه احلـالـةq يـجب أن يـكـون
اجلـزء من هذه الـقطـعة مـتكـونا من قـطع فرعـية مـتجاورة

qومشمولة ضمن نفس القطعة
.................( بدون تغيير حتى)

هـ)  يـــجـب أالّ تـــكـــون اGـــنـــطـــقـــة اGـــقـــتـــرحـــة بـــعـــنـــوان
اGردودات محيطة بـشكل كامل باGنطقة التي يحتفظ بها

qتعاقدGا

و) فـي احلــالـــة الــتـي ال يــســـمح فـــيــهـــا شــكـل اGــســـاحــة
الـــتــعــاقــديــة األصــلــيـــة أو الــنــتــيــجــة الــتـي آل إلــيــهــا شــكل
مساحات االستـغالل أو االستبقاء باالمتثال حلكم أو أكثر
من األحــكـام اGـذكــورة أعالهq فـإنه يـجـب عـلى اGـتــعـاقـد في
هـــذه احلــالــة اخلــاصـــةq تــطــبــيـق األحــكــام األخــرى اGـــتــبــقــيــة

واGنصوص عليها ".

اGـاداGـادّة 10 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 17 من اGـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07-183 اGـؤرخ في 23 جــمـادى األولى عـام
1428 اGوافق 9 يونـيو سـنة 2007  واGـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGــــــادّة 17 : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اGــــــادتـــــX 38 و 39 من
الـقـانون رقــم 05-07 اGـؤرخ في 19 ربـيع األول عام 1426
اGــوافق 28 أبــريل ســنـــة q2005 اGــعــدل واGــتــمم واGــذكــور
أعالهq يــجب عـلى اGــتـعـاقــدq عـنـد انــقـضــاء مـرحـلــة الـبـحث
احملتـمل تمـديـدها وفـقـا ألحكـام اGادة 37 من الـقانون رقــم
05-07 اGـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1426 اGـــــوافق 28

أبـريل سنــة q2005 اGعدل واGـتمم واGـذكور أعالهq أن يرد
إلى الـوكـالة الـوطـنـية لـتـثمـX مـوارد احملروقـات (ألـنفط)

كل اGساحة التعاقديةq باستثناء :

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

11 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـالـــجــزائـر في 20 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 23
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســوم رئـــاسي مـــؤرمــرســوم رئـــاسي مـــؤرّخ في خ في 27 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1435 اGــوافق اGــوافق

أوأوّل ديسمبر سنة ل ديسمبر سنة q2013 يتضمن تغيير ألقاب.q يتضمن تغيير ألقاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الــدسـتـورq ال سـيـمـا اGـادتـان 77-8 و125
q(الفقرة األولى)  منه

- و�ـــــقــــتـــــضى األمـــــر رقم 70- 20 اGـــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اGـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واGــتـعـلق

qادتان 55 و56 منهGال سيما ا qدنيةGباحلالة ا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 71-157 اGــــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اGــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واGـتـعــلـق بـتــغـيــيـر الـلـقــبq الــمتــمـمq ال سـيــما اGـواد

q3 و4 و5  منه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـــــاداGـــــادّة األولى : األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبq وفـــــقــــا
لـلــمــرسـوم  رقم 71-157 اGـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام
qـذكـور أعالهGـتـمّم واGا q1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةG1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
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- بــوداب  مـحـمــدq اGـولـود في 8 فـبـرايــر سـنـة 1933
بـأوالد حنيش ( واليـة برج بـوعريريج ) شـهادة اGيالد رقم
00082 وعقد الزواج رقم 351 احملرر بتاريخ 31 مايو سنة

1980 بـبـرج بوعـريـريج ( واليـة برج بـوعـريـريج )  ويدعى

من اآلن فصاعدا : بن عبد الله  محمد.
-  بــعــرة زكــريــاء q اGـولــود في 26 غــشت ســنـة 1979
بــــأوالد جـالل ( واليــــة بـــســــكــــرة ) شــــهــــادة اGــــيالد رقم 0776
وعقد الزواج رقم 0221 احملرر بتاريخ 10 مايو سنة 2006

بأوالد جالل ( والية بسكرة )    وأوالده القصر : 
* يــوسف q اGـولـود في 21 يـولـيــو سـنـة 2007 بـأوالد

q1731 يالد رقمGجالل ( والية بسكرة ) شهادة ا
* صهـيبq اGولود في 23 سبـتمبـر سنة 2010 بأوالد

q2522 يالد رقمGجالل ( والية بسكرة ) شهادة ا
* ســـفــيــان q اGــولــود في 31 مــايـــو ســنــة 2012 بــأوالد

q1642 يالد رقمGجالل ( والية بسكرة ) شهادة ا
ويـدعـون من اآلن فصـاعـدا : فـايزي زكـريـاء q فـايزي

يوسف q فايزي صهيب q فايزي سفيان.
-  بــــعــــرة جـــمــــال q اGـــولــــود في 5 غــــشت ســــنـــة 1981
بــــأوالد جـالل ( واليــــة بـــســــكــــرة ) شــــهــــادة اGــــيالد رقم 0885
وعـــقـــد الـــزواج رقم 114 احملـــرر بـــتـــاريخ 10 مـــارس ســـنـــة

2009 بأوالد جالل (والية بسكرة) وولده القاصر : 

* مـحـمـد مـداني q اGـولود في 25 فـبـرايـر سـنة 2011
q636 يالد رقمGبأوالد جالل ( والية بسكرة ) شهادة ا

ويـدعـيـان من اآلن فـصـاعــدا : فـايـزي جـمـال q فـايـزي
محمد مداني.

-  بـعرة عـبد الـوهاب q اGـولود في 20 نوفـمبـر سنة
1982 بأوالد جالل ( والية بسكرة ) شهادة اGيالد رقم 1545

ويدعى من اآلن فصاعدا : فايزي عبد الوهاب.  
-  بعـرة  عـبـد الرحـمـان q اGـولود في 22 يـنـايـر سـنة
1985 بأوالد جالل ( والية بسكرة ) شهادة اGيالد رقم 0142

وعـقد الـزواج رقم 550  احملــرر بتـاريـخ 11 نوفـمبـر سنة
2012  بـــــــأوالد جـالل ( واليـــــــة بـــــــســــــكـــــــرة) ويـــــــدعـى من اآلن

فصاعدا : فايزي عبد الرحمان.
-  بـعرة عـائـشـة q اGـولـودة في 13 يـولـيـو سـنـة 1987
بــــأوالد جـالل ( واليــــة بـــســــكــــرة ) شــــهــــادة اGــــيالد رقم 0988
وعــقــد الــزواج رقم 086 احملــرر بــتــاريخ 28 فـــبــرايــر ســنــة
2010  بـــــــأوالد جالل ( واليــــــة بـــــــســــــكــــــرة ) وتــــــدعـى من اآلن

فصاعدا : فايزي عائشة.
-  بــعـرة  اGــدانـي q اGـولــود في 19 غــشت ســنـة 1989
بــــأوالد جـالل ( واليــــة بـــســــكــــرة ) شــــهــــادة اGــــيالد رقم 1257

ويدعى من اآلن فصاعدا : فايزي اGداني.  
-  بــعــرة الــزهــرة q اGــولــودة في 14 ســبــتــمــبــر ســنـة
1992 بأوالد جالل ( والية بسكرة ) شهادة اGيالد رقم 1708

وعــقــد الـزواج رقم 623 احملــرر بــتـاريخ 15 ديـســمــبـر ســنـة
2011 بـــــأوالد جـالل ( واليـــــة بــــــســـــكــــــرة )   وتـــــدعـى من اآلن

فصاعدا : فايزي الزهرة.
-  هـايشـة شـهـرة q اGـولودة في 16 يـنـايـر سـنة 1964
بتلمـسان ( والية تلمسان ) شهادة اGيالد رقم 306 وتدعى

من اآلن فصاعدا : حجاج أول شهرة.
-  لــعـــوج أحــمــد q اGــولــود فـي 3 يــونــيــو ســنـة 1970
بـــاجلــلـــفـــة ( واليـــة اجلــلـــفـــة ) شــهـــادة اGـــيالد رقم 733 وعـــقــد
الــزواج رقم 683 احملــرر بــتــاريخ 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1995

باجللفة (والية اجللفة) وأوالده القصر : 
* خـالــدq اGــولـود في 23 يــونــيــو ســنـة 1997 بـاجلــلــفـة

q1997/00/02823  يالد رقمG(والية اجللفة) شهادة ا
* حـســان q اGـولـود في 9 مــارس سـنـة 2002 بـاجلــلـفـة

q2002/00/01292 يالد رقمG(والية اجللفة) شهادة ا
* إ�ان q اGولودة في 24 فبراير سنة 2009  باجللفة

q2009/00/01450 يالد  رقمG(والية اجللفة) شهادة ا
q ويـــدعـــون مـن اآلن فـــصــاعـــدا : عــبــد الــغــني أحــمــد

عبد الغني خالدq عبد الغني حسان q عبد الغني إ�ان. 
-   بـوخنـونـة نور الـدين q اGـولود في 27 مايـو سـنة
1971  بـوادي األبـطال ( واليـة مـعـسكـر ) شـهـادة اGيالد رقم

281 وعقد الزواج رقم 630 احملرر بتاريخ 2 سبتمبر سنة

2004 ببئر اجلير ( والية وهران ) وأوالده القصر : 

* محـمد q اGـولود في 29 يولـيو سـنة 2005 بـوهران
q9440 يالد رقمG( والية وهران ) شهادة ا

* كوثـر q اGولودة في 14 يونـيو سـنة 2007 بـوهران
qيالد رقم  8390 مكررG( والية وهران ) شهادة ا

q ويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا : مــحـــسـن نــور الـــدين
محسن محمدq محسن كوثر.

-  جربوعـة عبد السالمq اGولود في 15 فبـراير سنة
1972 بـسـيــدي عـيـسى ( واليـة اGـســيـلـة) شـهـادة اGـيالد رقم

202 وعــقــد الـزواج رقم 74 احملــرر بــتـاريخ 22 أبــريل ســنـة

1997 ببوطي السايح ( والية اGسيلة ) وأوالده القصر : 

* كـمــالq اGــولـود في 30 يــونـيــو ســنـة 1997 بــبــوطي
  q46 يالد رقمGشهادة ا ( سيلةGوالية ا ) السايح

* عـبـد الــرحـمـان q اGـولـود في 10 يـولـيــو سـنـة 1999
 q23 يالد رقمGشهادة ا ( سيلةGوالية ا ) ببوطي السايح

*  لـيــلى q اGـولـودة في 11 مـايــو سـنـة 2003 بـبـوطي
q13 يالد رقمGشهادة ا ( سيلةGوالية ا ) السايح

* عــلـيq  اGــولــود خـالل ســنــة 2004 بـــبـــوطى الـــســايح
q05 يالد رقمGشهادة ا (سيلةGوالية ا)

q ويــدعـون مـن اآلن فـصــاعــدا : جــلـفــاوي عــبــد الـسالم
q جـلـفـاوي لـيـلى q جـلــفـاوي عـبـد الـرحـمـان q جـلـفـاوي كـمـال

جلفاوي علي.
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- جــربــوعــة زولــيــخــة q اGــولــودة في 6 يـــولــيــو ســنــة
1994 بـسـيــدي عـيـسى ( واليـة اGـســيـلـة) شـهـادة اGـيالد رقم

1476 وتدعى من اآلن فصاعدا : جلفاوي زوليخة.

- جــربوعــة عـبد الـعـزيـزq اGـولـود فـي 26 ديسـمـبر
سنة 1953  بسيـدي عــيـسى (والية اGسيـلة) شهادة اGيالد
رقم 1876 وعــــــقـــــــد الـــــــزواج رقم 236 احملــــــرر بـــــــتـــــــاريخ 29
ديسـمبر سنة 1976 بسيدي عـيسى (والية اGسيلة) وولده

القاصر : 
* مــحــمـد q اGــولــود في 9 غــشت ســنـة 1998 بــســيـدي

q1377 يالد رقمGشهادة ا (سيلةGوالية ا) عيسى
q ويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا : جـلـفـاوي عـبـد الـعـزيز

جلفاوي  محمد. 
- جــربـــوعــة مـــســعــودq اGـــولــود في  20 يــونـــيــو ســـنــة
1976 بـســيـدي عــيـسى (واليــة اGـســيـلــة) شـهــادة اGـيالد رقم

739 وعــقـد الـزواج رقم 0488 احملــرر بـتـاريخ 14 سـبـتــمـبـر

سنة 2009  بسيدي عيسى (والية اGسيلة) وولده القاصر : 
* عــــبـــد الــــغــــني q اGــــولـــود في 20 غــــشت ســــنـــة 2010

q3427 يالد رقمGبالبويرة ( والية البويرة ) شهادة ا
qويــــدعـــيــــان من اآلن فــــصــــاعـــدا : جــــلـــفــــاوي مـــســــعـــود

جلفاوي عبد الغني.
- جربوعـة اسماعـيل q اGولود في 6 مايـو سنة 1981
بــســيــدي عــيــسى (واليــة اGــســيــلــة) شــهــادة اGــيالد رقم 788
وعــقـد الـزواج رقم 409 احملــرر بـتـاريخ 27 سـبــتـمـبــر سـنـة

2006  بسيدي عيسى (والية اGسيلة)   وولده القاصر : 

* يــاســر ســيـف الـله q اGـــولـود بـــتـاريـخ 28 أفــريـل
سـنـة 2008 بـسـيـدي عـيـسى (واليـة اGسـيـلـة) شـهـادة اGيالد

q1076 رقم
q ويــدعــيـــان من اآلن فــصــاعــدا : جــلـــفــاوي اســمــاعــيل

جلفاوي ياسر سيف الله.
- جـربوعـة هـجيـرة q اGـولودة في 25 سـبـتمـبـر سـنة
1983 بـســيـدي عــيـسى (واليــة اGـســيـلــة) شـهــادة اGـيالد رقم

1642 وعقد الزواج رقم 151 احملرر بتاريخ 24 أبريل سنة

2007  بــســيــدي عــيــسى ( واليــة اGــســيــلــة) وتــدعى من اآلن

فصاعدا : جلفاوي  هجيرة .
- جــربـوعــة  مـســعـودةq اGــولـودة في 21 يــولـيـو 1987
بـسـيــدي عـيـسى ( واليـة اGـســيـلـة) شـهـادة اGـيالد رقم 1387
وعــقــد الــزواج رقم 0376 احملــرر بــتــاريخ 21 يـــولــيــو ســنــة
2009 بــســـيــدي عــيـــسى ( واليــة اGـــســيــلـــة) وتــدعى من اآلن

فصاعدا : جلفاوي  مسعودة.
- جــربــوعــة فـــتــيــحـــة q اGــولــودة في 21  غــشت 1989
بـسـيــدي عـيـسى ( واليـة اGـســيـلـة) شـهـادة اGـيالد رقم 1682

وتدعى من اآلن فصاعدا :  جلفاوي  فتيحة.
- جــربـوعـة فــاطـمــةq اGـولـودة في 9 مـايــو سـنـة 1994
بــســيـدي عــيــسى ( واليـة اGــســيـلــة) شــهـادة اGــيالد رقم 995

وتدعى من اآلن فصاعدا : جلفاوي  فاطمة.

- جلـــرب مـــعــمـــر q اGـــولـــود  خالل ســـنــة 1947  بــأوالد
زيـان q األغـواط  ( واليـة األغـواط ) حـكم صـادر بـتـاريخ 14
مـــايــو 1976 شـــهــادة اGـــيالد رقم 25  وعـــقـــد الــزواج رقم 31
احملــرر بــتــاريخ 23 فـــبــرايــر ســنــة 1978 بــاألغــواط ( واليــة
األغواط )  ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي معمر. 

- جلـرب خـضـرة q اGـولـودة في 13 يـونـيـو سـنـة 1979
بــــــاألغــــــواط ( واليـــــــة األغــــــواط ) شــــــهـــــــادة اGــــــيـالد رقم 380

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي خضرة.
- جلـــرب عـــبـــاسq اGـــولـــود في 19 أبـــريل ســـنـــة 1981
باألغواط ( واليـة األغواط ) شهادة اGيالد رقم 277 ويدعى

من اآلن فصاعدا : عبد الباقي عباس.
- جلــرب عــطــاء الــلهq اGــولـود في 22 ســبــتـمــبـر ســنـة
1983 بـاألغواط ( واليـة األغـواط ) شـهـادة اGـيالد رقم 1965

ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي  عطاء الله.
- جلـرب كـر�ـة q اGـولـودة في 12 فـبـرايـر سـنـة 1987
بــــــاألغــــــواط ( واليـــــــة األغــــــواط ) شــــــهـــــــادة اGــــــيـالد رقم 434

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي كر�ة.
- جلــرب عـبــد الــقــادرq اGــولــود في 14 أكــتــوبــر ســنـة
1988 بـاألغواط ( واليـة األغـواط ) شـهـادة اGـيالد رقم 2646

ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي عبد القادر.
- جلـــرب نـــورة q اGـــولــودة في 30 مـــارس ســـنــة 1993
بــــــاألغــــــواط ( واليـــــــة األغــــــواط ) شــــــهـــــــادة اGــــــيـالد رقم 866

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي نورة.
- جلـرب مـرســلي q اGـولـود في 7 أكـتـوبــر سـنـة 1943
باألغواط  ( واليـة  األغواط ) شـهادة اGيالد رقم 616 وعـقد
الـــــزواج رقم 88 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 15 مـــــارس ســــــنـــــة 1975
باألغواط  ( واليـة األغواط ) وعـقد الزواج رقم 283 احملرر
بـتـاريخ 24 يــولـيــو ســنـة 1978 بـاألغــواط (واليــة األغـواط)

وابنتاه القاصرتان : 
* فاطـنة اGولودة في 11 غـشت سنة 1997 بـاألغواط

q2241 يالد رقمG( والية  األغواط ) شهادة ا
* خيـرةq اGولودة في 13 غـشت سنة 1998 بـاألغواط

q2162 يالد رقمG( والية األغواط ) شهادة ا
qويـدعــون من اآلن فــصــاعــدا : عــبــد الــبـاقـي مـرســلي

عبد الباقي فاطنة q عبد الباقي خيرة. 
- جلــرب أحــمـد q اGــولــود في 27 أكــتــوبــر ســنـة 1969
بـاألغـواط ( واليــة األغـواط ) شــهـادة اGـيالد رقم 466 وعـقـد
الـزواج رقم 1192 احملــرر بـتـاريخ 25 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007

باألغواط (والية األغواط) وابنتاه القاصرتان  : 
* ريـــــــهــــــــام q اGـــــــولــــــــودة في 12 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2009

 q1473 يالد رقمGباألغواط ( والية األغواط ) شهادة ا
* فـــاطـــمــــة الـــزهـــراءq اGـــولـــودة في 13 مـــارس ســـنـــة
q1193 يالد رقمG2013 باألغواط ( والية األغواط ) شهادة ا
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qويـــدعــــون من اآلن فــصـــاعــدا : عــبـــد الــبـــاقي أحـــمــد
عبد الباقي ريهامq  عبد الباقي فاطمة الزهراء.

- جلــــرب عـالل q اGــــولــود فـي 4 أبــــريل ســــنـــة 1971
بــاألغــواط (واليــة األغـواط ) شـهـادة اGـيالد رقم 225 وعـقـد
الـــــزواج رقم 205 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 25 أبـــــريـل ســـــنــــة 2001

باألغواط (والية األغواط) وأوالده القصر: 
* محـمد األمـqX اGولود في 19 سـبـتمـبر سـنة 2002

q2624 يالد رقمGباألغواط ( والية األغواط ) شهادة ا
* كوثـر q اGولودة في 7 يولـيو سنة 2006  باألغواط

q2209 يالد رقمG( والية األغواط ) شهادة ا
* فاطمـة الزهرةq اGولودة في أول غشت سنة 2011

q3173 يالد رقمGباألغواط ( والية األغواط ) شهادة ا 
qويــدعـــون مـن اآلن فــــصـــاعـــدا : عـــبــــد الــبـــاقي عالل
qعـــبـــد الــبــاقي  كــوثـر qعــبـــد الـــبــاقـــي مــحـــمـــد األمــيـن

عبد الباقي فاطمة الزهرة. 
- جلـرب زهــرة q اGـولـودة في 9 ديـسـمـبـر سـنـة 1979
بــــــاألغـــــواط ( واليــــــة األغـــــواط ) شــــــهـــــادة اGـــــيـالد رقم 2137

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي زهرة .
- جلـرب  البـشـيـرq اGـولـود في 31 مـارس سـنة 1981
باألغواط ( واليـة األغواط ) شهادة اGيالد رقم 689 ويدعى

من اآلن فصاعدا : عبد الباقي  البشير.
- جلـرب جمـيـلة q اGـولودة في 23 أكتـوبر سـنة 1982
باألغواط ( واليـة األغواط ) شهادة اGيالد رقم 2242  وعقد
الـــــزواج  رقم 730 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 26 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر 2005
بــــاألغــــواط (واليــــة األغـــواط) وتـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعـــدا :

عبد الباقي جميلة.
- جلـرب فتـيـحـة q اGـولودة في 27 يـونـيـو سـنة 1986
بــــــاألغـــــواط ( واليــــــة األغـــــواط ) شــــــهـــــادة اGـــــيـالد رقم 1435

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي  فتيحة.
- جلـرب  مـحــمـد األمـq X اGـولـود في 8 يـولـيــو سـنـة
1988  باألغواط ( واليـة األغواط ) شـهادة اGيالد رقم 1769

.Xويدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي محمد األم
- جلــرب الــطــاهــر q اGــولــود في 31 مــايــو ســنــة 1991
بــــــاألغـــــواط ( واليــــــة األغـــــواط ) شــــــهـــــادة اGـــــيـالد رقم 1347

ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي  الطاهر.
- جلرب سـميـة q اGولودة في 23 نوفـمبـر سنة 1992
بــــــاألغـــــواط ( واليــــــة األغـــــواط ) شــــــهـــــادة اGـــــيـالد رقم 3266

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الباقي  سمية .
- بـولفـعة امـحـمد q اGـولود في 8 أكتـوبر سـنة 1967
بــالـغــاسـول ( واليــة الـبــيض ) شـهــادة اGـيالد رقم 39 وعـقـد
الـــــزواج رقم 219 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 18 غـــــشـت ســـــنــــة 2004

بقديل (والية وهران) وابنته القاصرة :
* مــــاريــــةq اGــــولــــودة في 18 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2006

q16135 يالد رقمGبوهران (والية وهران) شهادة ا

qويــدعـيـان من اآلن فــصـاعـدا : عــبـد الـرشـيــد امـحـمـد
عبد الرشيد مارية. 

- بولـفـعة  عـبد الـقادر q اGـولود في 14 فبـراير سـنة
1968 بــالـــغـــاســول (واليـــة الـــبـــيض) شـــهــادة اGـــيالد رقم 15

وعـــقـــد الــزواج رقم 148 احملـــرر بـــتــاريخ 14 يــونـــيـــو ســـنــة
1998 بالبيض (والية البيض) وأوالده القصر :

* عـــبـــد الــــكـــر» q اGــــولـــود في 20 أبـــريل ســـنـــة 1999
q729 يالد رقمGبالبيض ( والية البيض) شهادة ا

* عــــبـــــد الــــهــــادي q اGـــــولــــود في 4 مــــايــــو ســــنــــة 2000
q838 يالد رقمGبالبيض ( والية البيض ) شهادة ا

* مــحـــمــد إسالمq اGـــولــود في 2 أكــتـــوبــر ســـنــة 2004
q2177 يالد رقمGبالبيض (والية البيض) شهادة ا

* عـــبـــد احلــــمـــيـــدq اGـــولـــود في 29 أبـــريل ســـنـــة 2009
q1112 يالد رقمGبالبيض ( والية البيض ) شهادة ا

ويــــــدعـــون مـــن اآلن فـــصــــاعـــدا : عــــبـــد الــــرشـــيــــد
عــبـــد الــقـــادرq عـبـــد الـرشــيـد عـبــد الـكــر» q عـبـد الــرشـيـد
عـــبـد الــهـاديq عــبـد الــرشـيــد مـحــمـد إسالم q عــبـد الــرشـيـد

عبد احلميد. 
- بـــولــفـــعـــة عـــلي q اGـــولــود في 23 غـــشت ســـنــة 1972
بالغاسول ( والية  البيض ) شهادة اGيالد رقم 1052 وعقد
الـزواج رقم 078 احملــرر بــتـاريخ 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2001

بتنيرة ( والية سيدي بلعباس )  وأوالده القصر :
* إنـــتــصـــار نـــرمـــq X اGــولـــودة في 24 مـــارس ســـنـــة

q557 يالد رقمG2003 بالبيض (والية البيض) شهادة ا

*  إلـيــاس عـبـد الــعـلــيم q اGـولـود في 19 يـنـايــر سـنـة
q143 يالد رقمG2005 بالبيض ( والية البيض) شهادة ا

* هــاجـر سـلــسـبــيل q اGـولـودة في 24 ديـســمـبـر 2008
q3514 يالد رقمGبالبيض ( والية البيض ) شهادة ا

* مــــحــــمـــدq اGــــولــــود في 20 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 2010
q3138 يالد رقمGبالبيض (والية البيض) شهادة ا

qويـــــدعـــون من اآلن فــصـــاعــدا : عـــبــد الـــرشــيــد عــلي
عـبــــد الــرشــيــد إنــتــصـار نـرمــqX عـبــد الـرشـيــد إلـــيــاس
عـبـد العـلـيمq عـبد الـرشـيد هـاجـر سـلسـبـيل q عـبد الـرشـيد

محمد. 
- بولفـعة سماعq X اGولود في 16 أبريل سنة 1974
بـالــغــاسـول (واليــة الــبـيض) شــهــادة اGـيالد رقم 576 وعـقـد
الــــزواج رقم 300  احملــــرر بــــتــــاريخ 9 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2005

بالبيض (والية البيض) وأوالده القصر :
* عـامـر عـبـد الـظـاهـر q اGـولـود في 25 فـبـرايـر سـنـة

q464 يالد رقمG2006 بالبيض ( والية البيض ) شهادة ا

* طه يــــاســــq X اGــــولــــود في 21 مـــــارس ســـــنـــــة 2007
q779 يالد رقمGبالبيض ( والية البيض ) شهادة ا

qXويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : عـبـد الـرشـيـد سـمـاعـ
 .Xعبد الرشيد طه ياس qعبد الرشيد عامر عبد الظاهر
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- بولفـعة زهرة q اGولودة في 11 فبـراير سنة 1976
 بـالغـاسول (والية الـبيض) شـهادة اGيالد رقم 254 وتدعى

من اآلن فصاعدا : عبد الرشيد زهرة. 
- بــولـفـعـة  خـديــجـة q اGـولـودة  في 27 أكـتـوبــر سـنـة
1977 بـالـغــاسـول (واليـة الــبـيض) شــهـادة اGـيالد رقم 1538

وعـقـد الزواج رقم 60 احملـرر بـتاريخ 24 أبـريل سـنة 1999
بـــالـــبــــيـض (واليــــة الــبــيض) وتـــدعى من اآلن فــصــاعــدا :

عبد الرشيد  خديجة. 
- بــولــفــعــة ابــراهــيم q اGــولــود في 14 فــبــرايــر ســنـة
1979  بـالــغــاسـول (واليــة الــبـيض) شــهــادة اGـيالد رقم 241

وعــقــد الــزواج رقم 100 احملــرر بــتــاريخ 14 فـــبــرايــر ســنــة
2007 بتلمسان (والية تلمسان) وابنته القاصرة :

* رجـــاء أنـــفــــالq اGـــولـــودة في 23 غـــشت ســـنـــة 2008
q7025 يالد رقمGبتلمسان (والية تلمسان) شهادة ا

qويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا : عبـد الـرشـيـد ابـراهيم
عبد الرشيد رجاء أنفال. 

- بولفـعة  محمـد األمq X اGولود في 28 ينـاير سنة
1981 بـــالـــبــــيض (واليـــة الـــبــــيض) شـــهــــادة اGـــيالد رقم 164

 .Xويدعى من اآلن فصاعدا : عبد الرشيد محمد األم
- غزالوي سيـدي محمد q اGولود بتاريخ 3 سبتمبر
سـنـة 1942 بـتـلــمـسـان (واليـة تـلـمــسـان) شـهـادة اGـيالد رقم
1670 وعـــقـــد الـــزواج رقم 177 احملـــرر بـــتـــاريخ 13 يـــونـــيـــو

سـنـة 1969 بـتــلـمــسـان  (واليــة  تـلــمـســان) ويـدعى من اآلن
فصاعدا : بندي  جلول سيدي محمد.  

- غـزالوي ســيدي مــحـمـد بــهـاء الـدين q اGـولود في
28 مــايــو ســنــة 1970 بــتــلــمــســان (واليــة تــلــمــســان) شــهـادة

اGـيالد رقم 2215 وعــقــد الـزواج رقم 982 احملــرر بــتـاريخ 7
يــولـيــو ســنـة 2008  بـتــلــمــسـان (واليــة  تــلـمــســان) وابــنـته

القاصرة : 
* ابـتــسـام لـطــيـفــة q اGـولـودة في 28 سـبــتـمـبــر سـنـة
q8076 يالد رقمG2009 بتلمسان ( والية تلمسان ) شهادة ا

ويـــدعــيــان مـن اآلن فــصـــاعــدا : بــنـــدي جــلـــول ســيــدي
محمد بهاء الدين q بندي جلول ابتسام لطيفة. 

- غزالوي أمان الـله زهر الـدين q اGولود في 7 مايو
سـنة 1972 بـتـلـمـسـان ( والية تـلـمـسـان) شـهادة اGـيالد رقم
1865 ويــدعى من اآلن فــصــاعــدا : بــنـدي  جــلــول أمــان الـله

زهر الدين.  
- غزالوي فـايزة q اGـولودة في 26 يونـيو سـنة 1973
بـتلـمـسان ( واليـة تـلمـسان) شـهـادة اGيالد رقم 2835 وعـقد
الــــزواج رقم 448 احملــــرر بــــتـــاريخ 11 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2002
بـتــلــمـســان ( واليــة تـلــمــسـان ) وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا :

بندي جلول  فايزة.
- غـزالوي هـنــاء q اGـولـودة في 25 يـولـيـو سـنـة 1976
بـتـلـمـسـان (والية تـلـمـسـان) شـهادة اGـيالد رقم 3481 وعـقد

الـزواج رقم 1965 احملــرر بـتـاريخ 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2008
بــتــلــمـســان (واليــة  تــلــمــســان) وتــدعى مـن اآلن فــصــاعـدا :

بندي جلول هناء.
- غــزالوي مـــنــصـف شـــرف الــدينq اGـــولــود فـي 12
أبـــريل ســنــة 1983 بــتـــلــمــسـان ( واليـــة تــلــمــســان) شــهـادة
اGـيالد رقم 1808 ويـدعى مـن اآلن فـصــاعــدا : بـنــدي جــلـول

منصف شرف الدين.
2 :  : عــــمـال بــــأحـــكـــام اGـــادة 5 من اGـــرســـوم رقم اGــاداGــادّة ة 
71-157 اGـؤرخ في 10  ربـيع الــثــاني عـام 1391 اGـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة q1971 اGـــتــمّـم واGــذكـــور أعالهq يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اGـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اGــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اGــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.
اGـاداGـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالـجزائر في 27 محرّم عام 1435 اGوافـق أوّل

ديسمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 14  صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اGـوافق  اGـوافق 17
ديــســمــبــر ســنــة ديــســمــبــر ســنــة q2013 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام اGــديــرـن إنــهــاء مــهــام اGــديــر

العامالعامّ للديوان الوطني Gكافحة اخملدرات وإدمانها. للديوان الوطني Gكافحة اخملدرات وإدمانها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 14 صـــفـــر عـــام
1435 اGـوافق 17 ديــسـمـبــر سـنـة 2013 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مــحــمــد زوقــارq بــصـــفــته مــديــرا عــامـــا لــلــديــوان الــوطــني
Gكافحة اخملدرات وإدمانهاq لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 14  صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اGـوافق  اGـوافق 17
ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة q2013 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّـن تـــعـــيـــX رؤســاءـن تـــعـــيـــX رؤســاء

ونواب عامX باجملالس القضائية.ونواب عامX باجملالس القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 14 صـــفـــر عـــام
1435 اGــــوافق 17 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2013 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة

والسّادةq اآلتيـة أسماؤهمq رؤساء ونوّابـا عامX باجملالس
القضائية اآلتية :

qرئيسة جمللس قضاء تيبازة qفتيحة بوخرصة -
- مـــحــــمـــــد زوقـــــــارq نــــائـــبـــا عـــــامــــا لــــــدى مــــجـــلس

qقضــاء تيبـازة
qالدفلى Xرئيسا جمللس قضاء ع qأحمد ابن دالع -

- نـــور الــديـن مــحــبـــوبيq نــائـــبــا عـــامــا لــدى مـــجــلس
qالدفلى Xقضاء ع

- عــبــد الـوهــاب عــشـعــــاشيq رئــيـــسـا جملــلس قــضـــاء
qتموشنت Xع

- خلـــضـــــر عـــــواديq نــائـــبـــا لـــــدى مــجــــلس قــضـــــاء
عX تموشنت.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 13 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1435 اGـوافق  اGـوافق 17 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســنــــة ســنــــة q2013 يـتــضــمq يـتــضــمّن تــعـيــX أعـضــاء مــجـلس إدارةن تــعـيــX أعـضــاء مــجـلس إدارة
الديوان الوطني اGهني اGشترك للخضر واللحوم.الديوان الوطني اGهني اGشترك للخضر واللحوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــرار مــــــــؤرّخ في 13 مــــــــحـــــــرّم عــــــــام 1435
اGــوافـق 17 نــوفــمــبــر ســنــة q2013 يــعــيّن األعـــضــاء اآلتــيــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اGادّة 11 من اGرسـوم التّنفيذيّ
رقم 09-309 اGــــــؤرّخ في 4 شــــــوّال عــــــام 1430 اGــــــوافق 23
سـبـتـمـبـر سـنة 2009 واGـتـضـمّن إنـشـاء الـديـوان الـوطـني
اGــهـــني اGــشـــتــرك لـــلــخــضـــر والــلـــحــومq في مـــجــلس إدارة
الديـوان الوطـني اGـهني اGـشتـرك لـلخـضر والـلحـومG qدة

ثالث (3) سنوات :

- طه حــــمــــوشq ¥ــــثـل وزيــــر الــــفالحــــة والــــتــــنــــمــــيــــة
qرئيسا qالريفية

- عمـرأيت وعرابq ¥ـثل الوزيـر اGكـلّف بالـداخلـية
qواجلماعات احمللية

- حــــاج بوسـلـجـــــةq مــمـثـــل نــائب وزيـــر الـدفــاع
qالـوطني

qاليةGكلّف باGثل الوزير ا¥ qمراد علوان -

qـــالـــيــةGــكـــلّف بـــاGـــثــلـــة الـــوزيـــر ا¥ qمـــالــيـــة بـــلـــوز -
qديرية العامة للخزينةGا

- عـلي ســـاسـيq ¥ثـــل الــوزيــر اGـكـلّف بالـتـنمــية
qالصناعية

- حـــراز مهـــاجيq ¥ـثــل الوزيـر اGكلّف بـالتنمية
qالصناعية

qكلّف بالتجارةGثل الوزير ا¥ qعيسى بكاي -

- كـــر» لـعـلـــقq ¥ثــل الـــوزيــــر  اGكــلّف بـاGـوارد
qائيةGا

- مـحـمـــــد بــوحـجـــــارq رئـيس الـغــــرفـــة الــوطـنـيـة
qللفالحـة

- رئيس اللجنة اGهنية اGشتركة.

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 25 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1433
اGـوافق اGـوافق 13 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة q2012 يــحـدد تـعــداد مـنـاصبq يــحـدد تـعــداد مـنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو
اخلــدمــات بــعــنـوان اإلدارة اGــركــزيــة واGــصــالح غــيـراخلــدمــات بــعــنـوان اإلدارة اGــركــزيــة واGــصــالح غــيـر

اGمركزة للمفتشية العامة للعمل.اGمركزة للمفتشية العامة للعمل.

ـــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةGو وزير ا

qو وزير العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اGـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدّد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اGــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اGــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اGــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهGال سيما ا qطبق عليهمGا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اGـؤرخ
في 14 جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اGــــوافق 28 مـــايــــو ســـنـــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2010 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اGؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اGـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

qدير العام للوظيفة العموميةGيحدّد صالحيات ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اGؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اGوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدّد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

qاالجتماعي

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
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يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :
اGـادة األولى : اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 8 من اGـرسـوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اGــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اGوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واGذكور أعالهq يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعــــداد مـــنــــاصب الــــشـــغل اGــــطـــابــــقـــة
لــنـشــاطــات احلــفظ أو الــصــيـانــة أو اخلــدمــات وتــصـنــيــفــهـا
وكـذا مـدة الـعـقـد اخلـاص بـاألعـوان الـعـامـلـX عـلى مـسـتـوى
اإلدارة اGـــركــزيــة واGـــصــالح غــيـــر اGــمــركـــزة لــلــمــفـــتــشــيــة
العامة للعمل طبقا للجدولX 1 و2 اGرفقX بهذا القرار.
اGــــادة اGــــادة 2 : يــــتـم تــــوزيـع اGــــنــــاصـب اGــــالــــيـــــة اخلــــاصــــة
باGـفتشـيات اجلـهوية لـلعـمل حسب اجلدول 3  اGلـحق بهذا

القرار.

اGـادة اGـادة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرّر بـاجلـزائـر في 25 رمـضـان عام 1433 اGـوافق 13
غشت سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير العمل والتشغيلعن وزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

األمX العام األمX العام 
محمد خياطمحمد خياط

اجلدول اجلدول 1 : األعوان اGتعاقدون العاملون في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات على مستوى اإلدارة اGركزية : األعوان اGتعاقدون العاملون في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات على مستوى اإلدارة اGركزية
للمفتشية العامة للعمل :للمفتشية العامة للعمل :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

2

3

5

200

200

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-

-
-
-

-
3

3

2

-
2

حارس
عون خدمة من اGستوى األول

اجملموع اجملموع 

اجلدول اجلدول 2 : األعوان اGتعاقدون العاملون في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات على مستوى اGصالح غير اGمركزة : األعوان اGتعاقدون العاملون في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات على مستوى اGصالح غير اGمركزة
(اGفتشيات اجلهوية للعمل) :(اGفتشيات اجلهوية للعمل) :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

200

74

1

141

3

4

66

489

288

219

240

200

240

200

200

5

2

3

1

3

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
15

-
-
-
15

-
-
-
9

3

-
-
12

-
-
-

117

-
-
-

117

200

74

1

-
-
4

66

345

عون وقاية من اGستوى األول
سائق سيارة من اGستوى األول

سائق سيارة من اGستوى الثاني
عامل مهني من اGستوى األول

عامل مهني من اGستوى الثاني
عون خدمة من اGستوى األول

حارس
اجملموع اجملموع 
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اجلدول اجلدول 3 : توزيع اGناصب اGالية لألعوان اGتعاقدين على اGفتشيات اجلهوية للعمل: توزيع اGناصب اGالية لألعوان اGتعاقدين على اGفتشيات اجلهوية للعمل

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

36

10

39

1

24

110

22

10

23

6

1

62

16

4

8

10

38

18

12

1

14

9

54

26

9

10

5

50

30

8

15

5

58

288

219

200

240

200

288

219

200

200

200

288

219

200

200

288

219

240

200

200

288

219

200

200

288

219

200

200

5

2

1

3

1

5

2

1

1

1

5

2

1

1

5

2

3

1

1

5

2

1

1

5

2

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

36

10

-
-
24

70

22

10

-
6

1

39

16

4

-
10

30

18

12

1

-
9

40

26

9

-
5

40

30

8

-
5

43

-
-
34

-
-
34

-
-
21

-
-
21

-
-
-
-
-
-
-
-
12

-
12

-
-
10

-
10

-
-
14

-
14

-
-
-
-
-
-
-
-
2

-
-
2

-
-
8

-
8

-
-
-
2

-
2

-
-
-
-
-
-
-
1

-
1

اGفتشياتاGفتشيات
اجلهويةاجلهوية
للعملللعمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

اجلزائر

وهران

بشار

ورقلة

عنابة

تيارت

-
-
5

1

-
6

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

عون وقاية من اGستوى األول
سائق سيارة من اGستوى األول
عامل مهني من اGستوى األول

عامل مهني من اGستوى الثاني
حارس

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اGستوى األول

سائق سيارة من اGستوى األول
عامل مهني من اGستوى األول

حارس
عون خدمة من اGستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اGستوى األول

سائق سيارة من اGستوى األول
عامل مهني من اGستوى األول

حارس
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اGستوى األول
سائق سيارة من اGستوى األول

سائق سيارة من اGستوى الثاني
عامل مهني من اGستوى األول

حارس
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اGستوى األول
سائق سيارة من اGستوى األول
عامل مهني من اGستوى األول

حارس
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اGستوى األول
سائق سيارة من اGستوى األول
عامل مهني من اGستوى األول

حارس
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
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وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اOستشفياتوإصالح اOستشفيات

قـرار مـؤرخ  في قـرار مـؤرخ  في 20 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 29 يــونـيـو يــونـيـو
سـنـة سـنـة q2013 يـحـدد كـيـفـيـات وصف الـوصـفـة الـطـبـيـةq يـحـدد كـيـفـيـات وصف الـوصـفـة الـطـبـيـة
لـألدويــة احملـــتـــويـــة عــلـى مــواد مـــصـــنـــفــة كـــمـــخــدراتلـألدويــة احملـــتـــويـــة عــلـى مــواد مـــصـــنـــفــة كـــمـــخــدرات

وتقد�ها.وتقد�ها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qستشفياتGإن وزير الصحة و السكان و إصالح ا

- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 85  - 05 اGــــؤرخ في 26
جـــمـــادى األولى عــام 1405 اGــوافق 16 فــبـــرايـــرســـنــة 1985

qتممGعدل واGا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاGوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 18 اGــؤرخ في 13
ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1425 اGــــوافق 25 ديــــســــمــــبــــرســــنـــة 2004
واGتـعلق بالـوقاية من اخملـدرات واGؤثرات الـعقلـية وقمع

qبها XشروعGاالستعمال واالجتار غير ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 276
اGـؤرخ في 5 مـحرم عام 1413 اGـوافق 6 يولـيو سـنة 1992

qتضمن مدونة أخالقيات الطبGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اGؤرخ في 25 ذي احلجة عام 1432 اGوافق 21 نوفمبرسنة
 2011 الــــذي يـــحـــدد صالحــــيـــات وزيـــرالـــصــــحـــة والـــســـكـــان

qستشفياتGوإصالح ا

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

 24

9

17

2

5

2

59

28

12

15

2

1

58

288

219

200

240

200

200

288

219

200

200

200

 5

2

1

3

1

1

5

2

1

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

24

9

-

-

5

2

40

28

12

-

2

1

43 

 -

-

16

-

-

-

16

-

-

10

-

-

10

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

اGفتشياتاGفتشيات
اجلهويةاجلهوية
للعملللعمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

قسنطينة

باتنة

-

-

-

2

-

-

2

-

-

4

-

-

4

عون وقاية من اGستوى األول

سائق سيارة من اGستوى األول

عامل مهني من اGستوى األول

عامل مهني من اGستوى الثاني

حارس

عون خدمة من اGستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اGستوى األول

سائق سيارة من اGستوى األول

عامل مهني من اGستوى األول

حارس

عون خدمة من اGستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

اجلدول اجلدول 3 (تابع)(تابع)
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يقريقرّرما يأتي :رما يأتي :

اGــــــادة األولى : اGــــــادة األولى :  يــــــهـــــدف هــــــذا الــــــقــــــرار إلـى حتــــــديـــــد
كــيـفــيــات وصف الـوصــفــة الـطــبـيــة لألدويــة احملـتــويــة عـلى

مواد مصنفة كمخدرات و تقد�ها.

الفصل األولالفصل األول
 كيفيات الوصف كيفيات الوصف

اGادة اGادة 2 :  : يحرّر كل وصف ألدويـة محتوية على مواد
مصنفة كمـخدرات أو خاضعة للتـشريع والتنظيم اخلاص
بـــاخملــــدرات في وصـــفــــة طـــبـــيــــة  مـــقـــتــــطـــعـــة مـن دفـــتـــر ذي

أرومات.

يعدّ الدفـتر ذي األرومات وفقا للنموذج اGذكور في
اGلحق األول بهذا القرار.

اGــادة اGــادة 3 :  : ال �ــكن أن تـــوصف األدويــة احملــتـــويــة عــلى
مـواد مـصـنـفـة كـمــخـدرات إال من طـرف األطـبـاء في حـدود
مـجـال نشـاطـاتـهـمq الذيـن يـسـتـوفون الـشـروط احملـددة في
اGـادة 197 من الـقـانون رقم 85 - 05 اGـؤرخ في 26 جـمادى
األولى عــام 1405 اGــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة q1985 اGـــعــدّل

واGتمّم واGذكور أعاله. 

اGــادة اGــادة 4 :  : يـــجب عـــلى الـــطـــبـــيب الـــواصف لـــلـــوصـــفــة
الـطبية لألدويـة احملتوية عـلى مواد مصنـفة كمخدرات أن

يذكر و باحلروف الكاملة ما يأتي :

- حتـــديــد مــؤســســة الــصــحـــة الــعــمــومــيــة أو اخلــاصّــة
 qالتي ينتمي إليها الطبيب الواصف

qحتـديــد الـواصـف مع ذكـر تــسـمــيـة وظـيــفـتـه بـدقـة -
qورقم تسجيله في قائمة الفرع النظامي  لألطباء

- حتـــــديـــــد هـــــويــــــة اGـــــريض بـــــدقـــــة : الـــــلـــــقـب واالسم
qواجلنس والسن وعند االقتضاء القامة والوزن

qحتديد الدواء أو األدوية -

- الـــصــيــغـــة اGــفـــصــلـــة وعــدد الــوحـــدات أو احلــجم إذا
qتعلق األمر �ستحضر صيدالني

- الـــشــكل الـــصــيــدالنـي واGــقـــدار وتــقــديـــر اجلــرعــات
qومدة العالج وطريقة االستعمال

qعدد الوحدات العالجية للجرعة الواحدة -

qعدد اجلرعات -

- اGـــقــدار واجلـــرعــات أو تـــركــيـــزات اGــواد إذا تـــعــلق
األمر باختصاصات صيدالنية.

�ـنع وصف اGـواد اGـصنـفـة كـمـخـدرات أو تسـلـيـمـها
عـنـدمــا ال يـتـضـمـنــهـا اخـتـصــاص صـيـدالني أو مــسـتـحـضـر

صيدالني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
كيفيات التقد» كيفيات التقد» 

اGــــادة اGــــادة 5 :  : ال �ـــكـن تــــقـــد» الــــوصــــفـــة الــــطــــبــــيـــة الــــتي
تـــتــــضـــمن وصـــفـــا ألدويـــة مـــحـــتــــويـــة عـــلى مـــواد مـــصـــنـــفـــة
كــــمـــخـــدرات أو خــــاضـــعـــة لـــلــــتـــشـــريـع والـــتـــنــــظـــيم اخلـــاص
باخملـدرات بـكـاملـهـا أو بـالنـسـبـة لقـسط الـعالج بـأكـملهq إال
(48) Xإذا ¢ تــقـــد�ــهــا لــلــصـــيــدلي خالل الــثـــمــاني وأربــعــ
ســاعــة الــتي تــلي تــاريـخ إعــدادهــا أو تــلي انــتــهــاء الــقــسط

السابق.

و إذا ¢ تـــــقـــــد�ـــــهــــــا بـــــعـــــد هـــــذا األجلq فـــــإنّـه ال �ـــــكن
تــنـفـيـذهـا إال بــالـنـسـبـة Gـدة الــوصف اGـذكـورة في اGـادة 6

أدناهq أو بالنسبة لقسط العالج الباقي تغطيته.

ال �ــــكن إعـــداد أو تـــقــــد» وصـــفـــة طـــبـــيــــة جـــديـــدة من
طـرف نـفس اGـمارسـX خالل اGـدة الـتي تـغـطيـهـا  بـوصـفة
طـبـيـة سـابـقـة تـصف ذات األدويـة إال في حـالـة مـا إذا قـرر
الـواصف خالف ذلك بـعبـارة صريـحـة تكـتب عـلى الوصـفة

الطبية.

اGـــــادة اGـــــادة 6 : : حتــــــدّد اGـــــدّة الــــــقــــــصــــــوى لـــــوصـف األدويـــــة
بـثـمــانـيــة وعـشـرين (28) يــومـا. و�ـكـن تـقـســيط هـذه اGـدة
بــالـنــســبــة لـبــــعض اGـــواد كــمـــا هـو مـــبـــX في اGــلــحـق 2

بهذا القرار.

اGــادة اGــادة 7 : : يــتـــعــX عــلـى الــصــيـــدلي طــبـــقــا لــلـــتــشــريع
والــتــنــظــيم اGــعــمــول بــهــمــا أن يــحــتــفظ  بــنــســخــة من كل
وصـفة طـبيـة تتـضمن وصـفا لـدواء أو عدة أدويـة محـتوية
عــلـى مــواد مـــصـــنـــفـــة كـــمـــخــدرات أو خـــاضـــعـــة لـــلـــتــشـــريع
والـــتـــنـــظـــيم اخلـــاص بـــاخملـــدراتq مـــشـــفـــوعـــة بـــالـــبـــيـــانـــات
اGنصوص عليها في اGادة 4 أعاله. وتقدمّ هذه النسخ عند

كل طلب من سلطات اGراقبة. 
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qــريضGوإذا لم يــكـن حــامل الـــوصــفـــة الــطــبـــيــة هـــو ا

يسجل الصـيدلي اسمه وعنوانه ويـطلب منهq زيادة على

ذلـكq وثـيــقــة الــهــويــة ويــقـوم بــتــســجــيل اGــعــلــومـات الــتي

حتملها فـي السجل اخملصص لهـذا الغرضq اGرقم واGؤشر

من مدير الصحة والسكان للوالية.

يــجب أن يــتــضــمن الــســجّلq زيــادة عــلى اGــعــلــومـات

اGذكورة في الفقرة أعالهq ما يأتي :

qختم الصيدلية -

- خـــــتم الـــــصــــيـــــدلي الـــــذي يــــجـب أن يــــتـــــضـــــمن رقم

qالتسجيل في قائمة الفرع النظامي للصيادلة

- رقم الـتـسـجــيل الـذي حتـمـله الـوصــفـة الـطـبـيـة في

qدفتر األرومات

- تاريخ التقد».

اGـادة اGـادة 8 : : يــجب عـلى الــصــيـدلي بــعــد تـقــد» الـوصــفـة

الطبية أن يضع عليها البيانات اآلتية :

qختم الصيدلية -

- رقم أو أرقام تسجـيل الوصفة الطبية اGدونة في

qالسجل

qسلّمةGتاريخ التقد» و الكميات ا -

- وعــنــداالقــتــضــاءq الــتــســمــيــة اGــشــتــركــة  الــدولــيــة

واGقـاديـر وشـكل الدواء واالخـتـصـاص الصـيـدلي في حـالة

استبداله من طرف الصيدلي.

اGـادة اGـادة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرّر بــاجلـزائـر في 20 شـعــبـان عـام 1434 اGـوافق 29

يونيو سنة 2013.

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

اGلحق األولاGلحق األول

©وذج دفتر ذي أرومات©وذج دفتر ذي أرومات

(اGستعمل من طرف الواصفX لألدوية احملتوية(اGستعمل من طرف الواصفX لألدوية احملتوية

على مواد مصنفة كمخدرات)على مواد مصنفة كمخدرات)

الطبيب ........................  دفتر رقم ........................

العنوان ................................................................

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

رقم الهاتف ...............       الوصفة رقم

و اGسجل في قائمة الفرع النظامي لألطباء

حتت رقم .................

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

الطبيب .......................... دفتر رقم ........................

العنوان ....................................  الوصفة رقم ..........

......................................... وصفت للسيد (ة) ..........

رقم الهاتف .................... العنوا ن ..........................

و اGسجل  في قائمة الفرع النظامي لألطباء

حتت رقم..............................      

حرر في ..........................

اإلمضاء :
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مجلس احملاسبةمجلس احملاسبة
مــــقــــرمــــقــــرّر مــــؤرر مــــؤرّخ فـي خ فـي 22 ذي الـــقـــعـــدة عـــام  ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1433  اGــوافق   اGــوافق 8 
أكتوبر سنة أكتوبر سنة q2012 يعدq يعدّل اGقرر اGؤرخ في ل اGقرر اGؤرخ في 10 ربيع ربيع
الــــــثـــــــاني عــــــام الــــــثـــــــاني عــــــام 1427 اGــــــوافق  اGــــــوافق 9 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2006
واGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء الـــلــــجـــان اGـــتـــســــاويـــة األعـــضـــاءواGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء الـــلــــجـــان اGـــتـــســــاويـــة األعـــضـــاء

اخملتصة بأسالك موظفي مجلس احملاسبة.اخملتصة بأسالك موظفي مجلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس مجلس احملاسبة
- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اGـؤرخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم رقم 84 - 10 اGــــؤرّخ في 11
ربــيـع األوّل عـام 1404 اGـوافق 14 يــنـايــر ســنـة 1984 الّـذي
يـحـدّد اخـتــصـاص الـلّـجـان اGـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

qوتنظيمها وعملها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم رقم 84 - 11 اGــــؤرّخ في 11
ربــيـع األوّل عـام 1404 اGـوافق 14 يــنـايــر ســنـة 1984 الّـذي
يــحـدّد كــيـفـيّــات تـعـيــX ¥ـثّــلـX عن اGـوظّــفـX في الــلّـجـان

qتساوية األعضاءGا

اGلحق الثانياGلحق الثاني
اGدة القصوى لوصف األدوية احملتوية على مواد مصنفة كمخدراتاGدة القصوى لوصف األدوية احملتوية على مواد مصنفة كمخدرات

الشكلالشكل طريقة االستعمالطريقة االستعمالالتسمية اGشتركة الدوليةالتسمية اGشتركة الدولية مدة الوصفمدة الوصف

- قرص  حترير مطول
- حبة حترير مطول

- مستحضر حترير مطول فمي

- محلول للشرب
- حبة

- قرص

أداة للحقن عبر اجللد

محلول حقنة

محلول حقنة

محلول حقنة

محلول حقنة

محلول حقنة

مورفX على شكل مستحضر
حترير مطول

مورفX على شكل مستحضرات
فمية غير أشكال التحرير اGطول

األخرى

فانتانيل

الفانتانيل على شكل
مستحضر حقنة

فانتانيل على شكل
مستحضر حقنة

مورفX  على شكل مستحضرات
للحقنة غير تلك التي تستعمل
عن طريق أنظمة فعالة للحقن 

بيثيدين

سيفنتنيل

عن طريق الفم

عن طريق الفم

عبر اجللد

حقنة

حقنة

حقنة

حقنة

حقنة

28 يوما

28 يوما على 14
يوما

28 يوما على 14
يوما

7 أيام

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 377
اGـــــؤرّخ في 27 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1416 اGـــــوافق 20
نـوفــمــبـر ســنـة 1995 الّــذي يــحـدّد الــنــظـام الــداخــلي جملـلس

qتممGا qاحملاسبة
- و�قتـضى اGرسوم الـرئاسي اGؤرّخ في 19 شوال
Xـتـضمّن تـعـيGـوافق 20 مـارس سـنة 1995 واGعـام 1415 ا

qرئيس مجلس احملاسبة
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 04 اGؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
qؤسسات واإلدارات العموميةGشتركة في اGلألسالك ا

- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 05 اGؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـGــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اGوا
وسـائـقي الـسـيـارات و احلـجـاب في اGـؤسـسات واإلدارات

qالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 11 - 286
اGـــؤرّخ في 15 رمــضـان عـام 1432 اGـوافق 15 غــشت سـنـة
XــوظـــفــGــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسيّ اخلــاصّ بـــاG2011 وا

qلألسالك اخلاصة بإدارة مجلس احملاسبة XنتمGا
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- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اGـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اGـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدّد عــدد األعـضـاء في

qتساوية األعضاءGاللجان ا

- و�ـقـتـضى اGـقرر اGـؤرّخ في في 10 ربـيع الـثاني
عــام 1427 اGــوافق 9 مــايـــو ســنــة 2006 واGــتـــضــمّـن إنــشــاء
الــلــجـــان اGــتــســاويـــة األعــضــاء اخملـــتــصــة بــأسـالك مــوظــفي

qعدّلGا qمجلس احملاسبة

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :
اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يـهــدف هـذا اGــقـرر إلى تــعـديل اGــقـرر
اGؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 اGوافق 9 مايو سنة
2006 واGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء الـــلــــجـــان اGـــتـــســــاويـــة األعـــضـــاء

اخملتصة بأسالك موظفي مجلس احملاسبةq اGعدّل.
اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـعـدّل اجلـدول اGـذكـور في اGـادة األولى من
اGـــقـــرر اGــؤرخ في 10 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اGــوافق 9

مايو سنة q2006 اGعدّل واGذكور أعالهq كما يأتي :

األســــالكاألســــالك
XوظفGــلو اXوظفGث¥ثّــلو اإلدارةــلو اإلدارة¥ث¥ثّــلو ا¥

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

qتصرّفونGا -
- اGترجمون / التّراجمة

- اGدققون اGاليون
- كتاب الضبط

- اGهندسون في اإلعالم اآللي
- الوثائقيّون أمناء احملفوظات

- ملحقو اإلدارة
- التقنيون في اإلعالم اآللي

- أمناء كتاب الضبط
احملاسبون اإلداريون

- الكتاب

qأعوان اإلدارة -

qهنيّونGالعمّال ا -
qسائقو السّيّارات -

احلجّاب.

3 3 3 3

اللجاناللجان

1

3 3 3 3

3 3 3 3

2 2 2 2

3 3 3 3

2

3

4

5

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

اGاداGادّة ة 3 : ينـشـر هـذا اGـقـرّر في الـجريدة الـرسـمـية للـجـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 22 ذي القعدة عام 1433  اGوافق 8  أكتوبر سنة 2012 .
عبد القادر بن معروفعبد القادر بن معروف



مـقـرر مؤرخ في مـقـرر مؤرخ في 18 مـحـرم عام  مـحـرم عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 2 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة q2012 يـتـضـمن جتـديد تـشـكـيـلـة الـلـجـان اإلداريـة اGـتـسـاويةq يـتـضـمن جتـديد تـشـكـيـلـة الـلـجـان اإلداريـة اGـتـسـاوية
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي مجلس احملاسبة.األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي مجلس احملاسبة.

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـقرر مؤرخ في 18 مـحرم عام 1434 اGوافق 2 ديسـمبـر سنة q2012 جتدد تـشكـيلة الـلجـان اإلدارية اGتـساوية
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي مجلس احملاسبة وفق اجلدول اآلتي :

األســــالكاألســــالك
XوظفGــلو اXوظفGث¥ثّــلو اإلدارةــلو اإلدارة¥ث¥ثّــلو ا¥

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

- اGتصرّفون
- اGترجمون ـ التراجمة

- اGدققون اGاليون

- كتاب الضبط
- اGهندسون في اإلعالم اآللي
- الوثائقيّون أمناء احملفوظات

- ملحقو اإلدارة
- التقنيون في اإلعالم اآللي

- أمناء كتاب الضبط

- احملاسبون اإلداريّون
- الكتّاب

- أعوان اإلدارة

- العمّال اGهنيّون
- سائقو السّيارات

- احلجّاب

ـ حيفظ حالح
ـ حسX بن الصم
ـ بكاكشي جنود
(زوجة) بن حالة

ـ حيفظ حالح
ـ حسX بن الصم
ـ بكاكشي جنود
(زوجة) بن حالة

ـ حيفظ حالح
ـ حسX بن الصم
ـ بكاكشي جنود
(زوجة) بن حالة

ـ حيفظ حالح
ـ حسX بن الصم
ـ بكاكشي جنود
(زوجة) بن حالة

ـ حيفظ حالح
ـ حسX بن الصم
ـ بكاكشي جنود
(زوجة) بن حالة

ـ عبد اللطيف شاوش
ـ بشير خبيزي
ـ حسX عميرة

ـ عبد اللطيف شاوش
ـ بشير خبيزي
ـ حسX عميرة

ـ عبد اللطيف شاوش
ـ بشير خبيزي
ـ حسX عميرة

ـ عبد اللطيف شاوش
ـ بشير خبيزي
ـ حسX عميرة

ـ عبد اللطيف شاوش
ـ بشير خبيزي
ـ حسX عميرة

ـ رضوان مسيخ
ـ نور الدين بوسليماني
ـ فتيحة أوالد بن

سعيد

ـ أحمد حداق
Xـ سمير حواس

ـ عزوز أوشن

ـ كر�ة حدادي
ـ حفيظة شكيراد
(زوجة) نورين

ـ سليمة نشاشبي
(زوجة) جميل
ـ بشير حامدي

ـ مولود بن قاسي

ـ طاهر شباطة
ـ مراد بوزيد
ـ طاهر نايلي

ـ عز الدين حمادي
ـ فاحت حميان

ـ فضيلة عيداوي
(زوجة) زايدي

ـ يوسف بنور
ـ كر�ة سعيدي

ـ مسعودة سايب
(زوجة) عوايجية

 ـ نادية بوسيدة
(زوجة) بن عواج

ـ مالية مومن
ـ مر» عطية

(زوجة) برباج
 ـ عالوة العايب
ـ مليكة راحم

 

ـ نور الدين بوحمشوش
ـ نصر الدين أكشول

ـ كمال غوغة

اللجاناللجان

1

2

3

4

5

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون
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