
العدد العدد 15
السالسّنة الواحدة و اخلمسوننة الواحدة و اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 17 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 19 مارس  مارس سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr 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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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مــرســوم رئــاسي رقم 14 - 110  مـؤرخ في 11 جــمــادى األولـى عـام 1435 اIـوافق 13 مــارس ســنــة r2014 يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــام
الوزير األول...............................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم 14 - 111  مـؤرخ في 11 جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 13 مـارس سـنـة r2014 يــتـضـمن تــكـلـيف وزيـر
الطاقة واIناجم ~هام الوزير األول بالنيابة....................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-104 مـؤرخ في 10 جـمـادى األولـى عام 1435  اIـوافق 12 مـارس سـنـة r2014 يـتــضـمن تـنـظـيم اإلدارة
اIركـزية لـوزارة  الداخلية واجلماعات احمللية..................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-105 مـؤرخ في 10 جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافـق 12 مـارس سـنـة r2014  يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيــير
حـساب الـتخــصـيـص اخلـاص رقـم 141-302 الـذي عنـوانـه "الـصـنــدوق الوطـني لـتحـضيـر وتـنظـيم تـظاهـرة قسـنـطيـنة
عاصمة الثقافـة العربيـة 2015"......................................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 14-106 مـؤرّخ في 10 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 12 مـارس ســنـة r2014 يـتــضــمن وضع الــنــظـام
اIعلوماتي حملاسبة التسيير في اIؤسسات العمومية للصحة............................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-107 مؤرّخ في 10 جمـادى األولى عام 1435  اIوافق 12 مارس سـنة r2014 يـتـمم اIرسـوم الـتنـفـيذي
رقم 07-08 اIـؤرخ في 22 ذي احلــجــة عــام 1427 اIـوافق 11 يــنــايـــر ســنـة 2007 الــذي يـحـــدد قــائــمــة الـنــشــاطــات والــسـلع
واخلدمات اIسـتـثـناة من اIزايــا احملـددة في األمـر رقـم 01-03 اIـؤرخ فـي أول جمـــادى الثانيـة عـام 1422 اIوافـق 20
غـشـت سنة 2001 واIـتـعلق بتطوير االستثمار................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 14- 108 مؤرّخ في 10 جمـادى األولى عام 1435 اIوافـق 12 مارس سـنة r2014 يتـمم اIرسـوم التـنفـيـذي
رقم 13-180 اIـؤرخ في 24 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1434 اIـوافق 5 مـايـو سـنـة 2013 واIـتـضــمن إنـشـاء مـكـتــبـات رئـيـسـيـة
للمطالعة العمومية......................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مرسـوم رئاسي مؤرخ في 11 جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 13 مارس سـنة r2014 يتـضمن إنهـاء مهـام مدير ديـوان رئاسة
اجلمهورية..................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 11 جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 13 مارس سـنة r2014 يـتضمن تـعيX وزير دولـةr مدير ديوان
رئاسة اجلمهورية........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 11 جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 13 مـارس سـنـة r2014 يـتضـمن تـعـيـX وزيـر دولـةr مـسـتـشار
خاص لدى رئيس اجلمهورية..........................................................................................................................
مــراسـيم رئـاســيّـة مـؤرّخـة في 25  ربــيع الـثــاني عـام 1435 اIـوافق 25  فــبـرايـر سـنـة r2014 تـتـضــمّن إنـهـاء مــهـام رؤسـاء أمن
الواليات...................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25  ربــيع الــثـانـي عـام 1435 اIـوافق 25  فــبــرايــر ســنـة r2014 يــتـضــمّن إنــهــاء مـهــام رئــيس دائـرة
البويرة....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27   ربــيع الــثـانـي عـام 1435 اIـوافق 27  فــبــرايــر ســنـة r2014 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام األمـX الــعـامّ
لوزارة الشؤون اخلـارجـية..........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27   ربـيع الـثـاني عام 1435 اIوافق 27  فـبـراير سـنة r2014 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـديـرة بلـدان أوروبا
الوسطى والشرقية في اIديرية العامة ألوروبا بوزارة الشؤون اخلـارجـية............................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 25  فبـراير سنة r2014 يـتضمّن إنهـاء مهام عضو ~ـجلس خلية
معاجلة االستعالم اIالي...............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 25  فبـراير سنة r2014 يتـضمّن إنهـاء مهـام مكلّف بـالدّراسات
والتلخيص بوزارة اIوارد اIائـية................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25  ربــيع الـثــاني عـام 1435 اIـوافق 25  فــبـرايـر سـنـة r2014 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام نــوّاب مـديـرين
بوزارة اIوارد اIائـية................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 25  فبراير سنة r2014 يتضمّن إنهاء مـهام اIدير العامّ للوكالة
الوطنية للموارد اIائـية.............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25  ربــيع الــثـانـي عـام 1435 اIـوافق 25  فــبــرايــر ســنـة r2014 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام اIــديــر الــعـامّ
للمؤسسة اIسماة "اجلزائرية للمياه"............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 25  فــبـرايـر سـنـة r2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الــري في
والية مستغا�...........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 25  فــبـرايـر سـنـة r2014 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام مــديـر الــمـوارد
اIائية في والية بومرداس..........................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 25  فبراير سنة r2014 يتضمّن تعيX رؤساء أمن الواليات....
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27   ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 27  فــبـرايـر سـنـة r2014 يـتــضـمّن الـتّـعــيـX بـوزارة الـشـؤون
اخلارجية..................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27   ربـيع الـثـاني عام 1435 اIوافق 27  فـبـراير سـنة r2014 يتـضـمّن تعـيـX سفـيـرين فوق الـعادة
ومفوضX للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية....................................................................................
مــراسـيم رئـاســيّـة مـؤرّخـة في 25  ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 25  فــبـرايـر سـنـة r2014 تـتـضـمّن الـتـعـيـX بـوزارة اIـوارد
اIائـية.....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 25  فــبـرايـر سـنـة r2014 يـتـضـمّن تـعـيـX رئيـس سـلطـة ضـبط
اخلدمات العمومية للمياه...........................................................................................................................
مـرسـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ فـي 25  ربــيـع الــثـاني عـام 1435 اIــوافـق 25  فـــبــرايــر ســنـة r2014 يــتــضــمّن تــعــيــيـن الــمــديــر
الـعـامّ للوكالة الوطنية للتسيير اIدمج للموارد اIائية...................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 25  فبـراير سنة r2014 يـتضمّن تعيـX اIدير العامّ لـلجزائرية
للمياه......................................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسـيّ مـؤرّخ فـي 25  ربـيـع الــثاني عام 1435 اIـوافـق 25  فـبــرايـر سـنـة r2014 يــتـضـمـّن تـعيX مـدير اIوارد
اIائية في والية بسكرة...............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 25  فـبـرايـر سـنة r2014 يـتـضـمّن تـعـيـX نـائـبـة مـديـر بـوزارة
الصيد البحري واIوارد الصيدية.................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 28 رمضـان عام 1434 اIـوافق 6 غـشـت سـنة r2013 يحـدد كـيفـيـات تـنظـيم الـتـكوين اIـتـخصص
لاللتحاق ببعض الرتب اIنتمية لألسالك اخلاصة بإدارة اخلزينة واحملاسبة والتأمينات و محتوى برامجه..................
قـــرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 12  ذي الـقـعـدة عام 1434 اIـوافق 18  سـبتـمـبر سـنة r2013 يـحـدّد كيـفـيـات تـنظـيم الـتـكوين
الـتكـميـلي قبـل التـرقيـة إلى بـعض الرتب اIـنتـمـية لألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اIـكلّـفة بـأمالك الـدولة واحلـفظ العـقاري
ومسح األراضي ومدته ومحتوى برامجه.......................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 اIوافق 17 نوفمبر سنة r2013 يتضمن وضع بـعض األسالك اخلاصة بالسكن
........................(Xبني بالطIركز اجلزائري للتراث الثقافي اIا) والعمران في حالة القيام باخلدمة لدى وزارة الثقافة

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 15 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 17 مـارس ســنـة r2014 يـتـضــمن اIـصــادقـة عـلى الــنـظـام
التقني الذي  يحدد القواعد اIتعلقة باIواد الغذائية  "حالل"..............................................................................



17 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 415
19 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
جـــــمــــادى مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم 14 -  - 110  مـــــؤرخ في   مـــــؤرخ في 11 جـــــمــــادى 
r2014 ــــــوافق 13 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةIــــــوافق  اIاألولى عــــــام األولى عــــــام 1435 ا

يتضمن إنهاء مهام الوزير األول.يتضمن إنهاء مهام الوزير األول.
ـــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

rادة 77 (5 و8) منهIال سيما ا rبناء على الدستور -

- و~ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقـم 13 - 312
اIــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبــتــمــبــر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

rـالك ساللIـادة األولى : تـنــهى مـهـام الـسـيـد عـبـد اIـادة األولى : اIا
الوزير األول.

اIـادة اIـادة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 13 مارس سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

جـــــمــــادى مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم 14 -  - 111  مـــــؤرخ في   مـــــؤرخ في 11 جـــــمــــادى 
r2014 ــــــوافق 13 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةIــــــوافق  اIاألولى عــــــام األولى عــــــام 1435 ا
يـــتــضـــمن تـــكــلـــيف وزيـــر الــطـــاقــة  واIـــنــاجم  ~ـــهــاميـــتــضـــمن تـــكــلـــيف وزيـــر الــطـــاقــة  واIـــنــاجم  ~ـــهــام

الوزير األول بالنيابة.الوزير األول بالنيابة.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

- بـــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــادة 77 (5 و8)
rمنه

- و~ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقـم 13 - 312
اIــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبــتــمــبــر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و~ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقـم 14 - 110
اIـؤرّخ في 11 جـمـادى األولى عام 1435 اIـوافق 13 مـارس

rتضمن إنهاء مهام الوزير األولIسنة 2014 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـادة اIـادة األولى : األولى : يـكـلف الـسـيـد يـوسف يـوسـفيr وزير
الطاقة واIناجمr ~هام الوزير األول بالنيابة.

اIـادة اIـادة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 13 مارس سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 14-104 مؤرخ في  مؤرخ في 10 جمادى األولى جمادى األولى
عــام عــام 1435  اIــوافق   اIــوافق 12 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة r2014 يــتـــضــمنr يــتـــضــمن
تـــــنـــــظـــــيم اإلدارة اIـــــركــــــزيـــــة لــــــوزارة  الـــــداخـــــلـــــيـــــةتـــــنـــــظـــــيم اإلدارة اIـــــركــــــزيـــــة لــــــوزارة  الـــــداخـــــلـــــيـــــة

واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول
- بـنــاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـدولــةr وزيــر الـداخــلــيـة

rواجلماعات احمللية
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادتــان 85 -3

rو125 ( الفقرة 2)  منه
- و~قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و~قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 90 - 188 اIؤرخ
في أول ذي احلــجـة عـام 1410 اIـوافق 23 يـونـيــو سـنـة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اIــــركــــزيـــــة و أجــــهــــزتـــــهــــا في

rالوزارات
- و~قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 94 - 247 اIؤرّخ
في 2 ربـــيع األول عـــام 1415 اIــوافق 10 غـــشت ســـنـــة 1994

rالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 248
اIؤرّخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اIوافق 10 غـشت سنة
1994 واIتضمن تـنظيم اإلدارة اIركزيـة لوزارة الداخلية

واجلــمـــاعــات احملـــلـــيــة والـــبــيـــئــة واإلصالح اإلداريr اIـــعــدّل
rتمّمIوا

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

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى :  تــــشـــتــــمل اإلدارة اIــــركـــزيــــة لـــوزارة
الـداخــلــيـة واجلـمـاعـات احملـلـيـةr حتت سـلـطـة الـوزيـرr عـلى

ما يأتي:

1 - األمــــX الــــعـــامr - األمــــX الــــعـــامr يـــــســــــاعـــــده أربــــــعـــــة (4) مــــــديـــــري
دراسات وتلحق به :

rديرية الفرعية للبريدIا -
- اIـــــكــــــتـب اIـــــركــــــزي لــــــتــــــنـــــســــــيـق األمن الــــــداخــــــلي
لـــلـــمــؤســـســـة يـــنــســــقه مـــكـــلف بـــالـــدراســات والـــتـــلــخـــيص
Xيــســاعــده ثالثـــة (3) رؤســاء دراســات و ثالثـة (3) مـكــلـفـ

بالدراسات.

 2 - رئــيس الـديـوانr- رئــيس الـديـوانr يـسـاعــده عـشـرون (20) مـكــلـفـا
بالدراسات والتلخيص.

3 - اIـفـتـشــيـة الـعـامـة - اIـفـتـشــيـة الـعـامـة لـلـداخـلــيـة واجلـمـاعـات احملـلـيـة
الـتي حتـدد مـهـامـهـا وتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـا ~ـوجـب مـرسوم

تنفيذي.

4 - الهياكل اآلتية : - الهياكل اآلتية :
rديرية العامة لألمن الوطنيIا -

rدنيةIديرية العامة للحماية اIا -
- اIـديريـة العامـة للـمواصالت الـسلـكيـة والالسلـكية

rالوطنية
- اIـــديــريـــة الـــعـــامــة لـــلـــحــريـــات الـــعــامـــة والـــشــؤون

rالقانونية
rديرية العامة للجماعات احملليةIا -

rديرية العامة للعصرنة والوثائق واألرشيفIا -
- اIــديــريــة الــعــامـــة لــلــمــوارد الــبــشــريــة والــتــكــوين

rاألساسية Xوالقوان
rديرية العامة للمالية والوسائلIا -

rمديرية التعاون -
- مديرية تنسيق أمن اإلقليم.

rديـرية الـعـامة لـلحـرس البـلديIا rوبـصفـة انـتقـاليـة
وفقا ألحكام اIادة 12 أدناه.

اIــــاداIــــادّة ة 2 :  : تـــــخــــضع إلـى الــــنـــــصــــوص اخلــــاصـــــة  الــــتي
حتكمها :

rديرية العامة لألمن الوطنيIا  -
rدنيةIديرية العامة للحماية اIا  -

- اIـديريـة العامـة للـمواصالت الـسلـكيـة والالسلـكية
rالوطنية

- مديرية تنسيق أمن اإلقليم. 

اIاداIادّة ة 3 :  :  تـشتـمل اIديـرية الـعامـة للـحريـات العـامة
والشؤون القانونيةr على :

XــنــتــخــبــIأ - مــديــريــة الــعــمــلـــيــات االنــتــخــابــيــة واXــنــتــخــبــIأ - مــديــريــة الــعــمــلـــيــات االنــتــخــابــيــة وا
وتتكون من :

rديرية الفرعية للعمليات االنتخابيةI1 - ا
2 - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلــــمـــنـــتـــخـــبـــX ومـــراقـــبـــة

rالقرارات احمللية
3 - اIديـرية الفرعـية للـدراسات والتنـظيم اIتـعلقة

.XنتخبIباالنتخابات و ا

ب  - مـديــريــة حــالــة األشــخــاص  واألمالك وتــنــقـلــهمب  - مـديــريــة حــالــة األشــخــاص  واألمالك وتــنــقـلــهم
وتتكون من :

rدنيةIديرية الفرعية للهوية واحلالة اI1 - ا
rديرية الفرعية لتنقل األشخاصI2 - ا

rمتلكات وتنقلهاIديرية الفرعية حلالة اI3 - ا

4 - اIــــديــــريـــــة الــــفــــرعــــيـــــة لألجــــانـب واالتــــفــــاقــــيــــات

القنصلية.

ج -  مديرية احلياة اجلمعويةج -  مديرية احلياة اجلمعوية وتتكون من :
rديرية الفرعية للجمعياتI1 - ا

2 - اIـــديــريـــة الـــفـــرعـــيــة Iـــتـــابـــعـــة وتــرقـــيـــة احلـــركــة
rاجلمعوية

3 - اIديرية الفرعية لألحزاب السياسية.

د -  مديرية التنظيم والشؤون العامةد -  مديرية التنظيم والشؤون العامة وتتكون من : :
rديرية الفرعية للدراسات القانونيةI1 - ا

2 - اIـديـرية الـفـرعـية لألعـمـال اIـقـننـة واIـؤسـسات
rصنفةIا

3 - اIديـرية الفـرعية لألعـمال اخلاصـة والتجـهيزات

rاحلساسة
4 - اIديرية الفرعية للشؤون العامة.

هـ -  مديرية اIنازعاتهـ -  مديرية اIنازعات وتتكون من :
rركزيةIنازعات اإلدارة اI ديرية الفرعيةI1 - ا
rنازعات اجلماعات احملليةI ديرية الفرعيةI2 - ا

3 - اIديرية الفرعية للعرائض والعالقات العمومية.
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rديـرية العامـة للجمـاعات احملليةIادّة ة 4 :  : تـشتمل اIاداIا
على :

أ - مــديــريــة الــدراســات االسـتــشــرافــيــة والــتــحــلــيلأ - مــديــريــة الــدراســات االسـتــشــرافــيــة والــتــحــلــيل
واإلحصائيات والتقييمواإلحصائيات والتقييم وتتكون من :

1 - اIـديـريـة الفـرعـيـة للـدراسـات االستـشـرافـية من
rأجل التنمية احمللية

2 - اIـديريـة الفـرعـية لإلحـصائـيـات وأنظـمة اإلعالم
rاجلغرافي

3 - اIديرية الفرعية للتحليل  والدعم والتقييم.

ب - مـديـريــة الـعـمل  اإلقـلــيـمي واحلـضـريب - مـديـريــة الـعـمل  اإلقـلــيـمي واحلـضـري وتــتـكـون
من :

rديرية الفرعية لتنظيم وتطوير اإلقليمI1 - ا

2 - اIـديـريـة الـفـرعـية لـلـعـقـار والـتـعـمـيـر والـتـهـيـئة
rاحلضرية

3 - اIديرية الفرعية لنظافة احمليط.

ج - مــديــريــة الــتــنــمــيــة االجـتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديـةج - مــديــريــة الــتــنــمــيــة االجـتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديـة
احملليةاحمللية وتتكون من :

rديرية الفرعية للتنمية البشريةI1 - ا

2 - اIــــــديــــــريــــــة الــــــفــــــرعــــــيــــــة لــــــلــــــســــــكن والــــــهــــــيــــــاكل
rوالتجهيزات العمومية

3 - اIديـريـة الـفرعـيـة لتـسـيـير اخلـدمـات الـعمـومـية
rاحمللية

rديرية الفرعية لبرامج استثمارات الدولةI4 - ا

5 - اIـديريـة الفـرعيـة Iا بـX البـلديـات واالستـثمار
االقتصادي.

د - مديرية اIيزانيات احمللية د - مديرية اIيزانيات احمللية وتتكون من :

rيزانيات الوالياتI ديرية الفرعيةI1 - ا

rيزانيات البلدياتI ديرية الفرعيةI2 - ا

3 - اIديرية الفرعية للدعم والتحليل.

هـ - مـــــديـــــريــــة اIـــــوارد والـــــتـــــضــــامـن اIـــــالي احملـــــليهـ - مـــــديـــــريــــة اIـــــوارد والـــــتـــــضــــامـن اIـــــالي احملـــــلي
وتتكون من :

rديرية الفرعية للموارد اجلبائيةI1 - ا

rديرية الفرعية لألمالك احمللية وتثمينهاI2 - ا

3 - اIديرية الفرعية للتضامن اIالي احمللي.

و - مديرية احلكامة احملليةو - مديرية احلكامة احمللية وتتكون من :
1 - اIــديــريـــة الــفــرعـــيــة لــتــنـــظــيم وتـــســيــيــر اإلدارة

rالالمركزية
2 - اIـديريـة الفـرعيـة Iشـاركة اIـواطنـX والشـراكة

مع احلركة اجلمعوية ذات اIنفعة العمومية.

5 :   :  تـــشــــتـــمـل اIـــديـــريــــة الـــعـــامــــة لـــلـــعــــصـــرنـــة اIــادة اIــادة 
والوثائق واألرشيفr على :

أ - مديرية األنظمة اIعلوماتيةأ - مديرية األنظمة اIعلوماتية وتتكون من :
rعلوماتيةIديرية الفرعية للشبكات اI1 - ا

rديرية الفرعية للبرمجياتI2 - ا
3 - اIديرية الفرعية للتجهيزات والصيانة.

ب - مديرية بنك اIعطياتrب - مديرية بنك اIعطياتr وتتكون من :
rعطياتIديرية الفرعية لتسيير قاعدة اI1 - ا

2 - اIـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـسـيـيـر الـدخـول إلى قـاعـدة
اIعطيات.

rج - مـديـريـة االسـتـشـراف والـيـقـظـة الـتـكـنـولـوجـيةrج - مـديـريـة االسـتـشـراف والـيـقـظـة الـتـكـنـولـوجـية
وتتكون من :

rديرية الفرعية لالستشرافI1 - ا
2 - اIديرية الفرعية لليقظة التكنولوجية.

د - مديرية السندات والوثائق اIؤمنةr د - مديرية السندات والوثائق اIؤمنةr وتتكون من :
rديرية الفرعية إلدارة واستغالل األنظمةI1 - ا

2 - اIــــديــــريــــة الــــفــــرعـــيــــة لــــتــــشــــخــــيـص الــــســــنـــدات
rؤمنةIوالوثائق ا

rديرية الفرعية للدراسات والتطويرI3 - ا
4 - اIديـرية الفـرعيـة للتـصديق اإللـكتروني واألمن

اIعلوماتي.

هـ - مديرية الوثائق واألرشيفrهـ - مديرية الوثائق واألرشيفr وتتكون من :
rديرية الفرعية للوثائق والنشرI1 - ا 

rركزيةIديرية الفرعية ألرشيف اإلدارة اI2 - ا
3 - اIديرية الفرعية ألرشيف اجلماعات احمللية.

اIادة اIادة 6 :  : تشتـمل اIديـرية الـعامة لـلمـوارد البـشرية
والتكوين والقوانX األساسيةr على :

أ - مديرية تسيير اIوارد البشريةأ - مديرية تسيير اIوارد البشرية وتتكون من :
rديرية الفرعية لتسيير وتقييم اإلطاراتI1 - ا
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rركزيةIستخدمي اإلدارة اI ديرية الفرعيةI2 - ا

XـسـتخـدمIراقـبـة تسـيـير اI ـديريـة الـفرعـيـةI3 - ا
rوتثمينهم Xاحمللي

4 - اIديرية الفرعية للنشاط االجتماعي.

ب - مديرية التكوينrب - مديرية التكوينr وتتكون من :

rديرية الفرعية للدراسات والبرمجةI1 - ا

2 - اIـــــديــــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لــــــلـــــتـــــكـــــويـن اIـــــتـــــواصل
rXللمستخدم

XـــــنــــتـــــخــــبــــIــــديــــريـــــة الــــفـــــرعــــيـــــة لــــتــــكـــــوين اI3 - ا
rواإلطارات

4 - اIــديــريـــة الــفــرعـــيــة لــلــوصـــايــة عــلـى مــؤســســات
وشبكات التكوين.

ج - مديـرية الـقوانـX األساسـية Iـستـخدمي اإلدارةج - مديـرية الـقوانـX األساسـية Iـستـخدمي اإلدارة
احمللية والتقييساحمللية والتقييسr وتتكون من :

rاألساسية Xديرية الفرعية للقوانI1 - ا

2 - اIــــديـــــريــــة الـــــفـــــرعــــيـــــة لــــلـــــمــــهـن واIــــهـــــارات في
rاجلماعات احمللية

3 - اIديرية الفرعية للتقييس.

اIــــادة اIــــادة 7 :   :  تــــشــــتـــــمل اIــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلــــمــــالــــيــــة
والوسائلr على :

أ - مـديـريـة الـهيـاكل األسـاسـيـة والتـجـهـيزأ - مـديـريـة الـهيـاكل األسـاسـيـة والتـجـهـيز وتـتـكون
من :

rمركزةIديرية الفرعية لبرامج االستثمار اI1 - ا

2 - اIـــديـــريــة الـــفــرعـــيـــة لــبـــرامج االســـتــثـــمــار غـــيــر
rمركزةIا

3 - اIديرية الفرعية للتقييس ومراقبة اIطابقة.

ب - مديرية الوسائل العامةب - مديرية الوسائل العامة وتتكون من :

rديرية الفرعية للتموين والدعم اللوجيستيI1-  ا

rديرية الفرعية لألمالكI2 - ا

3 - اIديرية الفرعية للصيانة.

ج - مديرية اIالية واحملاسبةج - مديرية اIالية واحملاسبة وتتكون من :

rديرية الفرعية للميزانيةI1 - ا

rديرية الفرعية للمحاسبةI2 - ا

3 - اIديرية الفرعية للدراسات والتحليل اIالي.

rد - مديـرية الـصفـقـات والعـقود ومـراقبـة التـسيـيرrد - مديـرية الـصفـقـات والعـقود ومـراقبـة التـسيـير
وتتكون من :

rديرية الفرعية للعقود والصفقاتI1 - ا

2 - اIديريـة الفرعـية Iراقبـة التسـيير للـمؤسسات
حتت الوصاية.

اIادة اIادة 8 :  : مديرية التعاون وتتكون من :

rديرية الفرعية للتعاون والتبادل الثنائيI1 - ا

rتعدد األطرافIديرية الفرعية للتعاون اI2 - ا

3 - اIـديــريــة الــفـرعــيــة لـلــتــعـاون والــتــبـادل مع دول
rاجلوار

4 - اIديرية الفرعية للتعاون والتبادل الالمركزي.

اIــاداIــادّة ة 9 :   :  دون اإلخالل بـــأحـــكـــام اIـــادة 2 أعالهr حتــدد
مـهـام الـهـيـاكل اIـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا اIـرسوم ~ـوجب

قرار من وزير الداخلية واجلماعات احمللية.

اIاداIادّة ة 10 :   :  يحدد تـنظيم اإلدارة اIركزية في مكاتب
~ـوجـب قـرار مــشــتـرك بــX وزيــر الـداخــلــيـة واجلــمــاعـات
احملـــلــيـــة ووزيـــر اIـــالــيـــة والـــســـلـــطــة اIـــكـــلـــفـــة بــالـــوظـــيـــفــة
الـعـمــومـيـة فـي حـدود مـكــتـبـX (2) إلى أربـعـة (4) مـكـاتب

لكل مديرية فرعية.

اIــاداIــادّة ة 11 :   :  تـــمــارس هـــيــاكـل الــوزارة مـــهــامـــهـــا عــلى
هـيـئات الـقـطـاعr طبـقـا لـلـصالحيـات واIـهـام التي تـخـولـها

لها األحكام القانونية والتنظيمية السارية اIفعول.

اIاداIادّة ة 12 :  : يبـقـى التــرتيـب التـنـظـيمي الذي يحكم
اIـديريـة العـامـة للـحـرس البـلدي وفـروعـها سـاريـاr بصـفة
انــتـــقــالــيـــةr إلى غــايــة اســـتــكــمـــال عــمــلـــيــة إعــادة انـــتــشــار

مستخدميها طبقا للنصوص التنظيمية ذات الصلة. 

اIـاداIـادّة ة 13 :  : تـــلـغـى أحــكــام اIــرســوم الـتـــنـــفــيـذي رقـم
94 - 248 اIــــؤرّخ في 2 ربــــيـع األول عـــام 1415 اIــــوافق 10

غـــشت ســـنــة 1994 واIـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيم اإلدارة اIـــركـــزيــة
لـوزارة الـداخــلـيــة واجلـمـاعــات احملـلـيــة والـبــيـئـة واإلصالح

اإلداريr اIعدّل و اIتمّم.

14 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 12 مارس سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 14-105 مؤرخ في  مؤرخ في 10 جمادى األولى جمادى األولى
عــــام عــــام 1435  اIـــــوافـق اIـــــوافـق 12 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــة r2014  يـــــحــــددr  يـــــحــــدد
كـيـفـيات تـسـيـيـر حـسـاب التـخــصـيـص اخلـاص رقـمكـيـفـيات تـسـيـيـر حـسـاب التـخــصـيـص اخلـاص رقـم
141-302 الـــــذي عــــــنـــــوانــه "الــــــصــــــنـــــــدوق الـــــوطــــــني الـــــذي عــــــنـــــوانــه "الــــــصــــــنـــــــدوق الـــــوطــــــني

لــتــحـضــيــر وتــنــظــيم تــظــاهــرة قــسـنــطــيــنــة عــاصــمـةلــتــحـضــيــر وتــنــظــيم تــظــاهــرة قــسـنــطــيــنــة عــاصــمـة
الثقافـة العربيـة الثقافـة العربيـة 2015".".

ـــــــــــــــــــــــــ

    rإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اIــشــتــرك بــX وزيــر اIــالــيـة

rووزيرة الثقافة
- وبـنــاء عـلـى الــدّســتـورr ال ســيّــما اIــادّتان 3-85

rو 125 ( الفقرة 2) منه
- و~قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

rتممIعدل واIا rاليةIا
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rتممIعدل واIا rباحملاسبة العمومية
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واIــــتـــــضــــمن قـــــانــــون اIـــــالـــــيــــــة لـــــســـــنـــــة r2000 اIـــــعـــــدل

rادة 89 منهIال سيما ا rـتـمـمIوا
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

rادة 89 منهIال سيما ا r2014 الية لسنةIقانون ا
- و~ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اIادة 89 من الـقانون
رقم 13-08 اIــــــؤرخ في 27 صــــــفـــــــر عــــــام 1435 اIــــــوافق 30
ديسـمبر سنة 2013 واIذكور أعـالهr يهدف هـذا اIرسوم إلى
حتــديـد كــيــفــيــات تـســيــيــر حـســاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم
141-302 الـــذي عـــنـــوانـه "الـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـي لـــتـــحـــضـــيـــر

وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015".
اIـــاداIـــادّة ة 2 :  :  يـــفـــتح حـــســاب الـــتـــخـــصــيـص اخلــاص رقم
141-302 الــذي عـــنــوانه "الــصـــنــدوق الــوطــني لـــتــحــضــيــر

وتـنــظـيم تـظــاهـرة قـســنـطـيــنـة عـاصــمـة الـثــقـافـة الــعـربـيـة
r"2015 في كتابات األمX الرئيسي للخزينة.

الــــوزيـــر اIــــكــــلف بـــالــــثــــقـــافــــة هـــو اآلمــــر بـــالــــصـــرف
الرئيسي لهذا احلساب.

اIـاداIـادّة ة 3 :   :  يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
rمخصصات ميزانية الدولة -

rساهمات احملتملة من اجلماعات احملليةIا -
rنظمات الوطنيةIمساهمات ا -

rالهبات والوصايا -
- جــــمـــــيع اإليــــرادات األخــــرى اIــــتــــصـــــلــــة بــــتــــنــــظــــيم

rالتظاهرة وسيرها
rاسترداد التسبيقات -

- غيرها.

في باب النفقات :في باب النفقات :
الـــنــفـــقـــات اIــتــــصـــلـــة بـــتــحـــضـــيــر وتـــنــظـــيم وســـيــر
تــظــاهــرة "قــســنــطــيــنــة عــاصــمــة الــثــقــافــة الــعــربــيـة 2015"

اIتمثلة في :
rنفقات التسيير -

- مــخـصــصــات لـلــمـؤســسـات حتـت الـوصــايـةr ~ــقـرر
من الـوزيـر اIـكــلف بـالـثـقـافــة بـعـنـوان الـنـفــقـات اIـتـصـلـة
بـالـعـمـلــيـات اIـعـهـودة إلـيـهـا ونـفـقــات الـتـسـيـيـر اIـرتـبـطـة

rذكورة أعالهIبتنفيذ العمليات ا
- نـــفــــقـــات األشـــغــــال والـــتـــأهــــيل والـــتــــرمـــيم وإعـــادة
االعــتـــبــار وجتـــهــيـــز اIــســـاحــات اخملـــصــصـــة Iــهـــام الــلـــجــنــة

التنفيذية وسيرها.
حتــدد قـائــمــة الــنــفـقــات واإليــرادات اIــقــيــدة في هـذا
احلـــســاب بــقــرار مـــشــتــرك بــX الـــوزيــر اIــكــلـف بــاIــالــيــة

والوزير اIكلف بالثقافة.

اIـــاداIـــادّة ة 4 : : حتــدد كــيــفـــيــات مــتــابــعــة وتـــقــيــيم حــســاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 141-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الـــصــــنــــدوق الـــوطــــني لــــتــــحــــضـــيــــر وتــــنـــظــــيم تــــظــــاهـــرة
قسنطيـنة عاصمة الثـقافة العربية 2015" بقـرار مشترك

بX الوزير اIكلف باIالية والوزير اIكلف بالثقافة.

يعد اآلمر بـالصرف برنـامج عمل حتدد فيه األهداف
اIنشودة وكذا آجال اإلجناز.

اIـاداIـادّة ة 5 :  :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 12 مارس سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 14-106 مؤر مؤرّخ في خ في 10 جمادى األولى جمادى األولى
عــام عــام 1435 ا اIــوافق Iــوافق 12 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة r2014 يـــتـــضـــمنr يـــتـــضـــمن
وضع الــنــظـــام اIــعــلـــومــاتي حملــاســـبــة الــتــســـيــيــر فيوضع الــنــظـــام اIــعــلـــومــاتي حملــاســـبــة الــتــســـيــيــر في

اIؤسسات العمومية للصحة.اIؤسسات العمومية للصحة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنـاء عــلى الـتــقـريــر اIـشــتـرك بــX وزيـر الــصـحـة

rاليةIستشفيات ووزير اIوالسكان وإصالح ا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممIعدل واIا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اIــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1406 اIــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واIــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rال سيما الباب الثالث منه rاالقتصادية
- و~ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اIـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اIـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rعدلIا rاليIتضمن النظام احملاسبي اIوا
- و~ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اIـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و~ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و~قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 09-110 اIـؤرخ
في 11 ربيع الـثاني عام 1430 اIوافق 7 أبـريل سنة 2009
الــذي يــحـدد شــروط وكــيــفـيــات مــسك احملــاسـبــة بــواســطـة

rأنظمة اإلعالم اآللي
- و~ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11- 379
اIــؤرخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اIــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2011 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

rستشفياتIوإصالح ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIاداIادّة األولى : ة األولى :  يهدف هـذا اIرسوم إلى وضع النظام
اIـــعــلــومــاتي حملــاســبــة الــتــســيــيــر عــلى مــســتــوى مــســيــري

اIؤسسات العمومية للصحة.

rـــؤســســات الــعــمــومـــيــة لــلــصــحــةIــادّة ة 2 : : تــمــسك اIــاداIا
زيـادة عـلى األحـكــام اIـطـبـقـة عـلـيـهـاr مـحـاسـبـة عـامـة تـقـيـد
فـيهـا العمـليـات اIتـعلقـة بالـوضعـية اIالـية والـذمة اIـالية

واخلزينة.

اIاداIادّة ة 3 : : تمسك اIؤسسـات العمومية لـلصحة أيضا
مـــحـــاســـبــة مـــوازنـــة تــقـــيـــد فـــيــهـــا الـــعــمـــلـــيـــات اIــيـــزانـــيــة
ومــحــاسـبــة حتـلــيــلـيــة تـســمح بــحـســاب مـخــتـلـف تـكــالـيف

اخلدمات اIقدمة.

4 :  : يــــحـــتـــوي الـــنــــظـــام اIـــعــــلـــومـــاتـي حملـــاســـبـــة اIــاداIــادّة ة 
الــتــســيــيــر عــلى مــدوّنــة حــســابــات وقــواعــد ســيــرهــا وكـذا

كشوف مالية.

اIـاداIـادّة ة 5 :  : حتدد كـيـفـيات تـطـبـيق أحـكام هـذا اIـرسوم
وكذا قـائمة اIؤسسات الـعمومية للـصحة اIعنيـة بتنفيذ
الـــنــظـــام اIــعـــلــومـــاتي حملـــاســـبــة الـــتــســـيــيـــر ~ـــوجب قــرار
مـشـتـرك بــX الـوزيـر اIــكـلف بـالــصـحـة والــوزيـر اIـكـلف

باIالية.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 12 مارس سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 14-107 مؤر مؤرّخ في خ في 10 جمادى األولى جمادى األولى
عـــــام عـــــام 1435  ا  اIـــــوافق Iـــــوافق 12 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــة r2014 يــــــتـــــممr يــــــتـــــمم
اIــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم اIــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 07-08 اIـــؤرخ في  اIـــؤرخ في 22
ذي احلــجــة عــام ذي احلــجــة عــام 1427 اIــوافق  اIــوافق 11 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة 2007
الــذي يـحـــدد قــائـمــة الـنــشـاطــات والــسـلع واخلــدمـاتالــذي يـحـــدد قــائـمــة الـنــشـاطــات والــسـلع واخلــدمـات
اIاIـسـتسـتـثـنثـنـاة من اIزايــاة من اIزايـــا احملـددة في األمـر رقـم ا احملـددة في األمـر رقـم 03-01
اIـؤرخ فـي أول جمـــادى الثانيـة عـام اIـؤرخ فـي أول جمـــادى الثانيـة عـام 1422 اIوافـق اIوافـق
20 غـــــــشــت ســـــــنــــــة  غـــــــشــت ســـــــنــــــة 2001 واIــــــــتـــــــعـــــــلـق بــــــتـــــــطـــــــويــــــر واIــــــــتـــــــعـــــــلـق بــــــتـــــــطـــــــويــــــر

االستثمار.االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــنـــمــيـــة الـــصــنـــاعـــيــة
rوترقية االستثمار

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه
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- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اIــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتممIعدل واIا rتعلق بتطوير االستثمارIوا

- و~ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اIـــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اIوافق 26 غـشت سنة 2010 واIـتضمن

r2010 الية التكميلي لسنةIقانون ا

- و~ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و~قتـضى اIرسوم التنفيذي رقـــم 07-08 اIؤرخ
في 22 ذي احلــجــة عـام 1427 اIـوافق 11 يــنــايــر ســنـة 2007
الــــذي يــــحـــــدد قــــائــــمــــة الــــنــــشــــاطــــات والــــســــلع واخلــــدمــــات
اIـسـتـثـنـاة من اIـزايـا احملددة فـي األمر رقم 01-03 اIـؤرخ
في أول جـمـادى الـثـانـيـة عام 1422 اIـوافق 20 غـشت سـنة

rتعلق بتطوير االستثمارI2001 وا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : تــــتــــمم أحــــكــــام اIــــادة 6 مـن اIــــرســـوم
التـنفيذي رقـــم 07-08 اIؤرخ في 22 ذي احلـجة عام 1427

اIوافق 11 يناير سنة 2007 واIذكور أعالهr كما يأتي :

" اIـــادّة 6 : تـــســـتـــثـــنى مـن اIـــزايـــا ســلـع الـــتـــجـــهـــيــز
........(بـدون تغيير حـتى) اIستثـناة اIنصـوص عليها في

اIادة 5 أعاله :

أ - ..................... (بدون تغيير) .......................

ب - .................... (بدون تغيير) ......................

ج - وحدات اإلنتاج اجملددة.

rذكورة أعالهIبعنـوان احلالة (ج) ا rتطبق االستـفادة
مـن مـــــــزايـــــــا األمـــــــر رقم 01-03 اIــــــؤرخ فـي أول جـــــــمــــــادى
الـثـانــيـة عـام 1422 اIـوافق 20 غــشت سـنـة 2001 واIــتـعـلق
بــــتـــطــــويـــر االســــتــــثـــمــــارr اIــــعـــدل واIــــتــــممr إلى غــــايـــة 31

ديسمبر سنة 2015".

اIاداIادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 12 مارس سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 14- - 108 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 10 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2014 ــــــوافـق 12 مــــــارس ســــــنــــــة  مــــــارس ســــــنــــــةIــــــوافـق  اIاألولى عــــــام األولى عــــــام 1435 ا
يتمم اIـرسوم التنفيـذي رقم يتمم اIـرسوم التنفيـذي رقم 13-180 اIؤرخ في  اIؤرخ في 24
جـمـادى الثـانيـة عام جـمـادى الثـانيـة عام 1434 اIوافق  اIوافق 5 مايـو سـنة  مايـو سـنة 2013
واIــتــضــمـن إنــشــاء مــكــتــبــات رئــيـــســيــة لــلــمــطــالــعــةواIــتــضــمـن إنــشــاء مــكــتــبــات رئــيـــســيــة لــلــمــطــالــعــة

ـــــــــــــــــــــــــالعمومية.العمومية.

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

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

- و~ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اIـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و~ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-234 اIؤرخ
في 3 رجب عــام 1433 اIــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـحدد الـقانـون األساسي لـلمـكتـبـات الرئـيسـية لـلمـطالـعة

rادة 4 منهIال سيما ا rالعمومية
- و~ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 180-13
اIـؤرخ في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1434 اIـوافق 5 مـايـو
سـنة 2013 واIـتضمن إنـشاء مـكتـبات رئـيسيـة للـمطـالعة

rتممIا rالعمومية
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــــاداIــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــتـــــــمم اIـــــــادة األولى مـن اIــــــرســــــوم
التـنفيذي  رقم 13-180 اIؤرخ في 24 جمـادى الثانية عام
1434 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2013 واIــذكــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي :
" اIـادّة األولى : طــبــقــا ألحــكــام اIـادة 4 مـن  اIــرسـوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 12-234 اIـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1433
اIوافق 24 مايو سنة 2012 واIذكور أعالهr تنشأ مكتبات

رئيسية للمطالعة العمومية ~راكز الواليات اآلتية :
r.................................................................. -
r.................................................................. -

- جيجل والبويرة وسكيكدة".

اIاداIادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 12 مارس سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 11 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يــتـضــمن إنــهـاء مــهـامr يــتـضــمن إنــهـاء مــهـام

مدير ديوان رئاسة اجلمهورية.مدير ديوان رئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عـلـى الــدســتــورr ال ســـيـمــا اIــادتـان 8-77

rو 78- 2 منه
- و ~قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 99-240 اIؤرخ
في 17 رجـب عـام 1420 اIـوافـق 27 أكـتــوبـر ســنـة 1999
و اIـتــعـلق بـالـتــعـيـX في الـوظــائف اIـدنـيـة و الــعـسـكـريـة

rللدولة
- و بـــعــــد االطالع عـــلـى اIــرســــوم الــرئـــاسي اIــؤرخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 24 مايـو سنة 2006
و اIــتــضـمـن تـعــيــX الـســيــد مـوالي مــحــمــد قـنــديل مــديـرا

rلديوان رئاسة اجلمهورية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــادة األولى اIــادة األولى : تـــنـــهـى مــهـــام الـــســـيـــد مـــوالي مـــحـــمــد
rبـــصـــفـــته مـــديــــرا لـــديـــوان رئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريـــة rقـــنـــديـل

لتكليفه بوظيفة أخرى.

اIـادة اIـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 13 مارس سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 11 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1435
13 مـارس سنة  مـارس سنة r2014 يتضـمن تعـيX وزيرr يتضـمن تعـيX وزير اIوافق اIوافق 

دولةr مدير ديوان رئاسة اجلمهورية.دولةr مدير ديوان رئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عـلـى الــدســتــورr ال ســـيـمــا اIــادتـان 8-77

rو 78- 2 منه
- و ~قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 99-240 اIؤرخ
فـي 17 رجـب عـام 1420 اIـوافـق 27 أكـتــوبـر سـنـة 1999
و اIـتــعـلق بـالـتــعـيـX في الـوظــائف اIـدنـيـة و الــعـسـكـريـة

rللدولة

- و ~قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 01-197 اIؤرخ
في أول جــــمـــــادى األولى عــــام 1422 اIــــوافـق 22 يـــــولـــــيـــــو
ســــــنــــة 2001 الـــــذي يـــــحــــدد صـالحـــــيـــــات مــــصـــــالـح رئـــــاســــة

rاجلمهورية و تنظيمها

 يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـعـX الــسـيـد أحـمــد أويـحـيى r وزيـرا
للدولةr مديرا لديوان رئاسة اجلمهورية.

اIـادة اIـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 13 مارس سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 11 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1435
13 مـارس سنة  مـارس سنة r2014 يتضـمن تعـيX وزيرr يتضـمن تعـيX وزير اIوافق اIوافق 

دولةr مستشار خاص لدى رئيس اجلمهورية.دولةr مستشار خاص لدى رئيس اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عـلـى الــدســتــورr ال ســـيـمــا اIــادتـان 8-77

rو 78- 2 منه
- و ~قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 99-240 اIؤرخ
فـي 17 رجـب عـام 1420 اIـوافـق 27 أكـتــوبـر سـنـة 1999
و اIـتــعـلق بـالـتــعـيـX في الـوظــائف اIـدنـيـة و الــعـسـكـريـة

rللدولة
- و ~قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 01-197 اIؤرخ
في أول جــــمـــــادى األولى عــــام 1422 اIــــوافـق 22 يـــــولـــــيـــــو
ســـــــــــنــــــــــة 2001 الـــــــــــذي يــــــــــحـــــــــــدد صـالحــــــــــيـــــــــــات مــــــــــصــــــــــالـح

rرئاسةاجلمهورية و تنظيمها

 يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

rالــســيــد عــبــد الــعــزيــز بــلــخــادم Xــادة األولى : يــعــIــادة األولى :اIا
وزيرا للدولةr مستشارا خاصا لدى رئيس اجلمهورية.

اIـادة اIـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 13 مارس سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيممراسيم فردي فرديّة



17 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1215
19 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 25  ربـيع الـثـانـي عام   ربـيع الـثـانـي عام 1435
اIوافق اIوافق 25  فبراير سنة  فبراير سنة r2014 تتضمr تتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

رؤساء أمن الواليات.رؤساء أمن الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
الـسّـادة اآلتــيـة أسـمـاؤهمr بـصــفـتـهم رؤسـاء أمن الـواليـات

اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :
rفي والية تيزي وزو rموسى بلعباس -
rفي والية عنابة rنور الدين بوفالقة -
rفي والية مستغا� rصالح مخلوف -

rفي والية تندوف rعبد السالم بوصوف -
- رشيد دروازيr في والية سوق أهراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
الــــسّـــــادة اآلتــــــيــــة أســـــمــــــاؤهمr بـــــصـــــفــــتـــــهـم رؤســـــــاء أمـن

الـواليات اآلتـية :
rفي والية األغواط rإيدير حبوش -

rفي والية جيجـل rفريد زين الدين بن الشيخ -
rفي والية إيليزي rمحمد العرباوي -

- عبد الغاني براشدr في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
الــسّــيــد مــحــمـــد قــدور بن شــريفr بــصـــفــته رئــيــســا ألمن

والية باتنةr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 25  فبراير سنة  فبراير سنة r2014 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

رئيس دائرة البويرة.رئيس دائرة البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25  فــبـــرايـــر ســـنـــة 2014 تـــنـــهى مـــهـــام
rبـصـفـتـه رئـيـسـا لـدائـرة الـبـويرة rالـسّـيـد مـصـطـفى هـدام

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  فبراير سنة  فبراير سنة r2014 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

األمX العاماألمX العامّ لوزارة الشؤون اخلـارجـية. لوزارة الشؤون اخلـارجـية.
ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 27 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
الـــسّــيــد نـــور الــدين عـــوامr بــصـــفــته أمـــيــنــا عـــامــا لــوزارة

الشؤون اخلـارجـيةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 27   رب   ربــــــيع اليع الــــــثــــــانانـي عي عــــام ام 1435
اIاIـوافق وافق 27   ف فـبـرايرايـر سر سـنة نة r2014 يr يـتضتضـمّـن إنن إنـهـاء ماء مـهامهام
مــــــديديــــــــرة برة بــــــــلــــــــدان أوروبدان أوروبــــــا الا الــــــــوسوســــــــطى والطى والــــــــشــــــــرقرقــــــيــــــــة فية في
اIديرية العامة ألوروبا بوزارة الشؤون اخلـارجـية.اIديرية العامة ألوروبا بوزارة الشؤون اخلـارجـية.

ــــــــــــــــــــــــــ
~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27  ربـيع الـثاني
عــــام 1435 اIــــوافق 27 فــــبــــرايـــر ســــنــــة 2014 تــــنــــهى مــــهــــام
السّيدة طــاوس حـــــداديr بصفتهـا مـديـرة لبلدان أوروبـا
الــــوســــطى والـــشـــــرقــــيــــة في اIـــديــــريـــة الـــعــــامـــة ألوروبـــــا

بــوزارة الشؤون الـخـارجـيةr لتكليفها بـوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 25  فبراير سنة  فبراير سنة r2014 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

عضو ~جلس خلية معاجلة االستعالم اIالي.عضو ~جلس خلية معاجلة االستعالم اIالي.
ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25  فــبـــرايـــر ســـنـــة 2014 تـــنـــهى مـــهـــام
السّـيد محمـود رابحr بصفـته عضوا ~جـلس خليـة معاجلة

االستعالم اIاليr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 25   فبراير سنة  فبراير سنة r2014 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مــكـــلمــكـــلّف بــالـــدف بــالـــدّراســات والــتـــلــخـــيص بــوزارة اIــواردراســات والــتـــلــخـــيص بــوزارة اIــوارد

اIائـية.اIائـية.
ــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  ربــيع الـثـاني
عام 1435 اIوافق 25  فبراير سنـة 2014 تنهى مهـام السّيد
بــراهـيم نـصــالـةr بـصــفـته مـكــلّـفـا بــالـدّراسـات والـتــلـخـــيص

بــوزارة اIـوارد اIائــيةr لتكليفــه بـوظيفــة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 25   فبراير سنة  فبراير سنة r2014 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

نونوّاب مديرين بوزارة اIوارد اIائـية.اب مديرين بوزارة اIوارد اIائـية.
ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25  فــبـــرايـــر ســـنـــة 2014 تـــنـــهى مـــهـــام
السّـادة اآلتية أسـماؤهـمr بصفـتهـم نوّاب مديـرين بوزارة

اIوارد اIائـية :
rنائب مدير للـدّراسات االقتصادية rجعفر قلـيعي -

rلتكليفه بوظيفة أخـرى
- فـــاروق تــــاجــــرr نــــائب مــــديــــر لـــلــــوســــائل الــــعــــامـــة

rلتكليفه بوظيفة أخـرى rمتلكاتIوا
rـاءIنـائـب مـديــر القـتــصـاد ا rعـبــد الـقــادر حـمـيــزي -

إلحالته على التّقـاعد.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 25   فبراير سنة  فبراير سنة r2014 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

اIدير العاماIدير العامّ للوكالة الوطنية للموارد اIائـية. للوكالة الوطنية للموارد اIائـية.
ــــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــــوافق 25  فـــبـــرايــــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهـى مـــهــــام
السّـيد رشــيد طـيــبيr بصـفتـــه مديـــــرا عــامـا لـلـوكـالــة

الـوطنــية للمــوارد اIائــيةr لتكليفــه بـوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 25  فبراير سنة  فبراير سنة r2014 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
اIدير العاماIدير العامّ للمؤسسة اIسماة "اجلزائرية للمياه". للمؤسسة اIسماة "اجلزائرية للمياه".

ــــــــــــــــــــــــــ
~ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــــوافق 25  فـــبـــرايــــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهـى مـــهــــام
السّيـد عبد الكـــر§ مشيةr بـصفتـه مديــرا عاما للـمؤسسة

اIسماة "اجلـزائريـة للميـاه"r لتكليفــه بوظيفــة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 25  فبراير سنة  فبراير سنة r2014 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مدير الـري في والية مستغا�.مدير الـري في والية مستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25  فــبـــرايـــر ســـنـــة 2014 تـــنـــهى مـــهـــام
الـسّـيــد عـبـد الـنــور أيت مـنـصـورr بـصـفـته مـديــرا لـلـــري

في والية مستغا�r لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 25   فبراير سنة  فبراير سنة r2014 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مدير الـموارد اIائية في والية بومرداس.مدير الـموارد اIائية في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25  فــبـــرايـــر ســـنـــة 2014 تـــنـــهى مـــهـــام
الـسّــيـد مـحـمــد درامـشيr بـصـفــته مـديـرا لـلــمـوارد اIـائـيـة

في والية بومرداسr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ rيــتــضــم r2014 ــوافق 25  فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةIــوافق اIا

رؤساء أمن الواليات.رؤساء أمن الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عـام 1435 اIــوافق 25  فــبــرايــر ســنــة 2014 يــعــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهمr رؤساء أمن الواليات اآلتـية :
rفي والية األغواط rمحمد صالح زغادنية -

rفي والية باتنة rقدور ساسي -
rفي والية تيزي وزو rرشيد دروازي -

rفي والية اجلزائر rنور الدين بوفالقة -
rفي والية جيجـل rمحمد زوهري -

rفي والية سيدي بلعباس rجياللي طاهوري -
rفي والية عنابة rابراهيم عقون -

rفي والية مستغا� rعبد السالم بوصوف -
rفي والية إيلـيزي rتيجاني زروق -
rفي والية تندوف rصالح مخلوف -

rفي والية سوق أهراس rموسى بلعباس -
- ابراهيم بن بايزيدr في والية غليزان.

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27   ربــيع الـــثــاني عــام    ربــيع الـــثــاني عــام 1435
XـعـيXيـتضـمّـن الـتـن الـتّـعـي rيـتضـم r2014 ـوافق 27  فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـةIـوافق اIا

بوزارة الشؤون اخلارجية.بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 27 فـــبــرايــر ســنـــة 2014 يــعـــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بوزارة الشؤون اخلارجية :
- بـوعالم شـبـيـحيr مـكــلّـفـا بـالـدّراسـات والـتـلـخـيص
rـنـتـدب لــدى وزيـر الـشــؤون اخلـارجـيـةIبــديـوان الـوزيــر ا

rغاربية واإلفريقيةIكلّف بالشؤون اIا
- حلـسن بـســيـكـريr نـائـب مـديـر لـلــشـؤون الـثــقـافـيـة
والـعـلـمـيـة والـتـقـنـيـة الـدولـيـة بـاIـديـريـة الـعـامـة لـلـشؤون

rXالسياسية واألمن الدولي
- نــور الـــدين بــلـــبــركـــانيr نــائب مـــديــر لـالتــصــاالت

السلكية والالسلكية باIديرية العامة للموارد.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 27   ربــيع الـــثــاني عــام    ربــيع الـــثــاني عــام 1435
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ rيــتــضــم r2014 ــوافق 27  فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةIــوافق اIا
ســـفـــيــرين فـــوق الـــعــادة ومـــفــوضـــX لـــلــجـــمــهـــوريــةســـفـــيــرين فـــوق الـــعــادة ومـــفــوضـــX لـــلــجـــمــهـــوريــة

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  ربـيع الثاني
عـام 1435 اIـوافق 27 فــبــرايــر ســنــة 2014 تــعــيّن الــسّــيـدة
Xوالـسّـيد اآلتي اسـمـاهـما سـفـيرين فـوق الـعادة ومـفـوض

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية :
- نــــور الــــديـن عــــوامr بــــبــــرلـــX (جــــمــــهــــوريـــة أIــــانــــيـــا

r(الفدرالية
- طـاوس حـداديr ببوخارست (جمهورية رومانيا).
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مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 25  ربـيع الـثـانـي عام   ربـيع الـثـانـي عام 1435
Xـن الـتـعـيXتـتضـمّـن الـتـعـي rتـتضـم r2014 ـوافق 25   فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـةIـوافق اIا

بوزارة اIوارد اIائـية.بوزارة اIوارد اIائـية.
ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عـام 1435 اIـوافق 25 فـبـرايـر سـنــة 2014 تـعـيّن اآلنـسـتـان
والــــسّـــــــيــــدات والـــــسّـــــــادة اآلتــــــيـــــة أســــمـــــــاؤهم بــــــوزارة

اIـوارد اIائـية :
rفتشية العامةIمفتشا با rجعفر قليعي -

rمكلّفة بالدّراسات والتلخيص rنصيرة مدبب -
- خــــضــــرة بـــوعــــدلr نــــائـــبــــة مـــديــــــر حلـــشـــد اIـــوارد

rائـية اجلوفيةIا
rائية والتربةIنائبة مدير للموارد ا rجميلة أكرم -
- حــســيــنـة بــودجــةr نــائــبـة مــديــر لالمــتــيـاز وإصالح

rاخلدمة العمومية للتطهير
- مــــحــــمــــد مــــســـكــــــــريr نــــــائـب مــــديـــــر لــــلــــتــــكــــوين

rستوىIا Xوحتسـ
Xنـــــــــائب مــــديــــــــر لــــتــــثــــمـــــ rفــــــــاروق تــــاجــــــــر -

rـوارد البشريةIا
rنائبة مدير للدّراسات االقتصادية rدليلة حاجي -
- حــــــمـــــــيــــــدة بــن ســــــطــــــــاعــــــليr نــــــائــــــبـــــــــة مــــــديــــــــر

للصفقـــات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25 فـــبــرايــر ســنـــة 2014 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مصطفى هدامr مديرا للدّراسات بوزارة اIوارد اIائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25 فـــبــرايــر ســنـــة 2014 يــعـــيّن الـــسّــيــد
رشــيــد طــيـبـيr مـكــلّــفــا بــالــدّراســات والــتــلــخـيـص بـوزارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاIوارد اIائـية.
~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25 فـــبــرايـــر ســنـــة 2014 يـــعــيّن الــسّــيــد
عــبــــد الــكــــر§ مــشـــيــةr مـــكــلّـــفــا بــالـــدّراســات والـــتــلـــخــيص

بوزارة اIوارد اIائـية.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ rيــتــضــم r2014 ــوافق 25  فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةIــوافق اIا

رئيس سلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه.رئيس سلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه.
ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25 فـــبــرايــر ســنـــة 2014 يــعـــيّن الـــسّــيــد
بـــــراهــــيم نــــصــــالـــــةr رئـــيــــســــا لــــســــلــــطـــــة ضـــبـط اخلــــدمـــات

العمومـية للميـاه.

مــــرســــوم رئـــــاسـيمــــرســــوم رئـــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي خ فـي 25  ربــــيـع الـــــثـــاني عـــام  ربــــيـع الـــــثـــاني عـــام
r2014 ـــــــــــوافــق 25   فــــــــــــبــــــــــرايـــــــــــر ســــــــــنــــــــــة  فــــــــــــبــــــــــرايـــــــــــر ســــــــــنــــــــــةIـــــــــــوافــق  اI1435 ا

يــــتــــضــــميــــتــــضــــمّن تــــعــــيــــيـن الــــمــــديـــر الــــعــــامن تــــعــــيــــيـن الــــمــــديـــر الــــعــــامّ لـــلـــوكـــالــة لـــلـــوكـــالــة
الوطنية للتسيير اIدمج للموارد اIائية.الوطنية للتسيير اIدمج للموارد اIائية.

ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25 فـــبــرايــر ســنـــة 2014 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مـحمـد درامشيr مـديرا عـامـا للـوكالـة الوطـنـية لـلتـسيـير

اIدمج للموارد اIائـية.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ rيــتــضــم r2014 ــوافق 25   فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةIــوافق اIا

اIدير العاماIدير العامّ للجزائرية للمياه. للجزائرية للمياه.
ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25 فـــبــرايــر ســنـــة 2014 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عـــبــــد الــنـــور أيت مـــنـــصـــورr مـــديــــرا عــامـــا لـــلــجـــزائـــريــة

للمياه.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئـــــاسـيمــــرســــوم رئـــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي خ فـي 25  ربــــيـع الـــــثـــاني عـــام  ربــــيـع الـــــثـــاني عـــام
r2014 ـــــــــــوافــق 25  فـــــــــــبـــــــــــرايـــــــــــر ســـــــــــنـــــــــــة  فـــــــــــبـــــــــــرايـــــــــــر ســـــــــــنـــــــــــةIـــــــــــوافــق  اI1435 ا

يــتـــضــمـيــتـــضــمـّـن ـن تـعــيـX مـديــر اIـوارد اIــائـيــة في واليـةتـعــيـX مـديــر اIـوارد اIــائـيــة في واليـة
بسكرة.بسكرة.

ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عــام 1435 اIــوافق 25 فـــبــرايــر ســنـــة 2014 يــعـــيّن الـــسّــيــد
بــــلــــعــــيــــد مــــزركتr مـــديــــرا لـــلـــمـــوارد اIـــائــــيـــة في واليـــة

بسكرة.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ rيــتــضــم r2014 ــوافق 25  فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةIــوافق اIا
نـــائــبـــة مــديـــر بــوزارة الـــصـــيــد الـــبــحـــري واIــواردنـــائــبـــة مــديـــر بــوزارة الـــصـــيــد الـــبــحـــري واIــوارد

الصيدية.الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــ

~وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  ربـيع الثاني
عـام 1435 اIـوافق 25 فــبــرايــر ســنــة 2014 تــعــيّن الــسّــيـدة
فـضـيــلـة ســريـديr نـائــبـة مــديـرلـلــبـيــئـة والـوقــايـة بـوزارة

الصيد البحري واIوارد الصيدية.
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــشـتــــرك مرك مــــؤرخ في ؤرخ في 28 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1434
اIاIـوافق وافق 6 غ غـشت سشت سـنة نة r r2013 يـحـدد كـيـفـيـات تـنظـيميـحـدد كـيـفـيـات تـنظـيم
الـــتـــكـــوين اIـــتـــخـــصـص  لاللـــتـــحـــاق بـــبـــعض الـــرتبالـــتـــكـــوين اIـــتـــخـــصـص  لاللـــتـــحـــاق بـــبـــعض الـــرتب
اIنـتميـة لألسالك اخلاصـة بإدارة اخلـزينة واحملـاسبةاIنـتميـة لألسالك اخلاصـة بإدارة اخلـزينة واحملـاسبة

والتأمينات و محتوى برامجه.والتأمينات و محتوى برامجه.
ـــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rاليةIووزير ا

- ~ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 66 - 145  اIــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمIعدّل واIا rXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و~ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2013 وا

- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 339
اIؤرّخ في 20 جـمادى األولى عام 1415 اIوافق 25 أكـتوبر
ســـــنــــة 1994  واIــــتـــــضـــــمّن إنـــــشـــــاء اIـــــدرســــة الـــــوطـــــنـــــيــــة

rتممIعدّل و اIا rللضرائب

- و~قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 96 - 92 اIؤرّخ
في 14 شــــــوّال عـــــام 1416 اIــــــوافق 3 مـــــارس ســــــنـــــة 1996 
واIتـعـلّق بتـكوين اIـوظـفX و حتـسX مـسـتواهم و جتـديد

rتممIعدل و اIا rمعلوماتهم

- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 298
اIـؤرّخ في 23  ذي احلــجّــة عـام 1431 اIـوافق 29 نـوفـــمــبـر
ســــــنـــــة 2010  واIـــــتــــــضـــــمّـن الــــــقـــــانــــــون األســـــاسـي اخلـــــاص
باIوظـفـيـن اIــنـتــمX لألسـالك الــخاصـة بإدارة اخلـزينة

rو احملاسبة و التأمينات

- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 194
اIـؤرّخ فـي 3 جـمـادى الثـانيـة عام 1433 اIوافق 25 أبريل
ســـنـة 2012 الذي يــحــدد كــيــفــيــات تـنــظــيـم اIسـابـقات
و االمــتـحـانـات و الــفـحــوص اIـهـنــيـة فـي الـمـؤسسات

rو اإلدارات العمومية و إجرائها

- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 305
اIــــــؤرّخ فـي 19 رمــــــضــــــان عــــــام 1433 اIـــــوافق 7 غــــــشـت
سـنـة 2012  واIـتضمّن إنشـاء اIدرسة الوطـنية للـخزينة

rو تنظيمها و سيرها
- و~ـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي اIـؤرخ في 7  ربـيع
الثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سنة 2002  واIتضمّن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIــادتـX 27 و 38 من
اIرسوم الـتنفيذي رقم 10 - 298 اIؤرخ في23  ذي احلجة
rـذكـور أعالهIـوافق 29 نـوفـمـبـر سـنـة 2010 واIعـام 1431 ا
يـهـدف هـذا الـقــرار إلى حتـديـد كـيــفـيـات تـنـظــيم الـتـكـوين
اIــــتـــخـــــصـص لاللـــــتــــحـــــاق بــــبـــــعـض الــــرتب اIــــنـــتــــمـــيـــة
لألسالك اخلـاصة  بإدارة اخلـزينة و احملاسـبة و التـأمينات

و محتوى برامجهr حسب ما يأتي :

سلك مفتشي اخلزينة و احملاسبة و التأمينات :سلك مفتشي اخلزينة و احملاسبة و التأمينات :
- رتبة مفتش مركزي.

سلك مراقبي اخلزينة و احملاسبة و التأمينات :سلك مراقبي اخلزينة و احملاسبة و التأمينات :
- رتبة مراقب.

2 : : يـتـم االلـتــحــاق بــالــتــكـويـن اIـتــخــصص في اIـادة اIـادة 
الــرتـبــتــX اIـذكــورتـX فـي اIـادة األولى أعـالهr عن طـريق
اIــســـابــقـــة عــلى أســـاس الــشـــهــادات و االخـــتــبـــاراتr وفــقــا

للتنظيم اIعمول به.

اIــادة اIــادة 3 : : يـــتم فـــتح دورة الـــتــكـــوين اIـــتــخـــصص في
الـــرتـــبــــتـــX اIـــذكـــورتــــX في اIـــادة األولـى أعالهr ~ـــوجب
قـرار من السـلـطـة التي لـهـا صالحـية الـتـعـيX الـذي يـحدّد

فيهr ال سيما :
rXعنيتIا Xالرتبة أو الرتبت -

- عـــدد اIـــنـــاصب اIـــفـــتــوحـــة لـــلـــتـــكــويـن اIـــتــخـــصص
احملـددة في اخملطط القـطاعي السنـوي أو اIتعـدد السنوات
لـلـتـكـوين اIــصـادق عـلـيه بـعـنـوان الـســنـة اIـعـتـبـرةr طـبـقـا

rعمول بهاIلالجراءات ا
rتخصصIمدة التكوين ا -

rتخصصIتاريخ بداية التكوين ا -
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rعنيةIؤسسة العمومية للتكوين اIا -
- قائمة اIترشحX اIعنيX بالتكوين اIتخصص.

اIــادة اIــادة 4 : : يـــجب تــبــلـــيغ نــســخــة مـن الــقــرار اIــذكــور
أعـالهr إلى مــصــالح الــوظـيــفــة الــعــمــومــيـة فـي أجل عــشـرة

(10) أيامr ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اIـادة اIـادة 
إبـداء رأي باIـطـابقـة في أجل عـشرة (10) أيـامr ابتداء من

تاريخ استالم القرار.

اIـادة اIـادة 6 :  : يـلــزم اIـتــرشـحـون الــنـاجــحـون نــهـائــيـا في
اIـسـابقـة عـلى أسـاس الـشـهادات و االخـتـبـارات لاللـتـحاق
rــــادة األولى أعالهIفي ا XـــذكــــورتـــIا Xبـــإحـــدى الــــرتـــبــــتـــ

~تابعة دورة تكوين متخصص.
و يـــعــلــمـــون من طــرف مـــؤســســـة الــتــكـــوين اIــعـــنــيــة
بـتــاريخ بــدايـة الـتــكـويـنr ~ـوجب اســتـدعــاء فـردي أو بـأي

وسيلة أخرى مالئمةr عند االقتضاء.

7 : : تــضــمن الــتــكــوين اIــتــخــصـص اIــؤســسـات اIـادة اIـادة 
العمومية للتكوين اآلتية :

rدرسة الوطنية للضرائبIا -
- اIدرسة الوطنية للخزينة.

اIــــادة اIــــادة 8 :  : يــــنـــــظـم الــــتـــــكـــــوين اIـــــتـــــخــــــصـص بــــشـــــكل
مـتـواصل و يـشمل دروسـا نظـريـة و محـاضرات مـنـهجـية

و ملتقيات و أعماال موجهة و تربصات تطبيقية.

اIـــــادة اIـــــادة 9 : : حتـــــدّد مــــــدّة الـــــتــــــكـــــويـن اIـــــتــــــخـــــصـص في
الـــرتــــبـــتــــX اIـــذكـــورتــــX أعالهr طـــبــــقـــا ألحـــكــــام اIـــرســـوم
التـنفـيذي رقم 10-298 اIؤرخ في 23 ذي احلـجة عام 1431
اIــوافق 29 نــوفــمـــبــر ســنــة 2010 و اIــذكــور أعالهr حــسب

مايأتي :
rسنة (1) واحدة بالنسبة لرتبة مفتش مركزي -

- سنتان (2) بالنسبة لرتبة مراقب.
يـــخــضع اIـــتـــربــصـــون أثـــنــاء الـــتــكـــوين اIـــتـــخــصص

للنظام الداخلي Iؤسسة التكوين اIعنية. 

اIــــادة اIــــادة 10 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
اIتخصصr و يتم تـفصيل محتواها من طرف اIؤسسات

العمومية للتكوين اIذكورة في اIادة 7 أعاله.

اIادة اIادة 11 : : يـتولى تأطيـر و متابـعة اIتربـصX أثناء
الـــتـــكـــوين r ســــلـك الــــتــعــــلـــيم لـــلـــمــؤســـســـات الـــعــمـــومـــيــة
لـــلــتـــكــويـن الـــمـــذكــــورة أعــاله و/أو اإلطـــارات اIـــــؤهـــلـــة

لـلمـؤسـسـات و اإلدارات العمومية.

12 :  : يــتــابع اIــتــربــصــون خالل دورة الــتــكــوين اIـادة اIـادة 
تـربصـا تـطبـيـقيـا لـدى اIصـالح الـتابـعة لـلـمديـريـة العـامة

للمحاسبةr و حتدّد مدّته كما يأتي : 
- ثـــمـــانـــيــة (8) أســـابــيـع بـــالــنـــســـبـــة لـــرتـــبـــة مــفـــتش

rمركزي
- اثنا عشر (12) أسبوعا بالنسبة لرتبة مراقب.

و يعدون على إثره تقرير نهاية التربص.

اIـادة اIـادة 13 : : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبة
البيداغوجيـة اIستمرة و يشمل امتحانات دورية تتعلق

~حتوى برامج التكوين.

اIادة اIادة 14 : : يتم التقيـيم السنوي للتكوين اIتخصّص
على النحو اآلتي :

r8 : عاملIا rدرّسةIواد اIمعدل ا -
r2 : عاملIا rعالمة تقرير التربص التطبيقي -

- عالمة اIواضبةr اIعامل : 1.

اIــادة اIــادة 15 : : يــشـــتــرط لـالنــتـــقــال مـن ســنـــة إلى أخــرى
لـلـتـكـويـن في رتـبـة مـراقب حـصــول اIـتـربص عـلى مـعـدل
عــام ســـنــوي يــســـاوي أو يــفــوق r20/10 دون احلــصــول عــلى

عالمة إقصائية.

تعتبر عالمة إقصائيةr كل عالمة أقل من 20/6.

اIـادة اIـادة 16 : : تــنـظم اIـؤســسـة اIـعـنــيـة بـالـتــكـوينr قـبل
اإلعالن عـن الـــنـــتـــائج الـــنـــهـــائــــيـــة من طـــرف جلـــنـــة نـــهـــايـــة

التكوينr دورة استدراكية :
- لـلـمـتربـصـX الـذين حتـصـلـوا عـلى  مـعـدل عام أقل

من r20/10 و يفوق أو يساوي 20/7.
تـــخـص الـــدورة االســـتـــدراكـــيـــة كـل اIـــواد الـــتي تـــقل

عالمتها على 20/10.
rالذين حتـصلوا عـلى عالمة إقصـائية Xللـمتربـص -

و معدل عام يفوق أو يساوي 20/10.

اIـادة اIـادة 17 : : كل مـتــربص حتــصل عــلى مـعــدل عــام يـقل
عــــلى 20/10 أو احــــتـــفظ بـــعـالمـــة إقـــصـــائــــيـــةr بـــعـــد الـــدورة

االستدراكيةr يعتبر غير ناجح في التكوين.

اIاIــــــــادة ادة 18 : : يــــتـم اإلعالن عـن الــــنـــــجـــــاح الــــنـــــهـــــائي في
التكـوين اIتخـصّص للـمتربـصX احلـائزين على مـعدل عام
يـسـاوي أو يـفـوق 10 من 20 في الـتــقـيـيم اIـذكـور في اIـادة
14 أعالهr من طرف جلنة نهاية التكوين التي تتكون من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ªــثــلــهـا
rرئيسا rؤهل قانوناIا

rكلفة بالوظيفة العموميةIثل السلطة اª -
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rثلهª عنية أوIؤسسة العمومية للتكوين اIمدير ا -
- ªـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة

العمومية للتكوين اIعنية.

rــتــخــصصIــادة 19 : : عـــنــد نــهــايـــة دورة الــتــكــويـن اIــادة اIا
يـسلم مـدير اIـؤسسـة العـمومـية لـلتـكوين اIـعنـيةr شـهادة
لـلـمتـربـصـX النـاجـحX نـهـائـيا عـلى أسـاس مـحضـر جلـنة

نهاية التكوين.

اIــادة اIــادة 20 : : يـــعــX اIـــتـــربــصـــون الــذيـن تــابـــعــوا دورة
الـتكوين اIتـخصص بنجـاحr بصفة متـربصX في الرتب

اIقصودة.

اIـادة اIـادة 21 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرّر بــاجلــزائـر في 28 رمــضــان عـام 1434 اIـوافق 6
غشت سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
و بتفويض منهو بتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن  وزير اIاليةعن  وزير اIالية
األمX العاماألمX العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

اIلحق األولاIلحق األول
برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مفتش مركزي للخزينة و احملاسبة و التأميناتبرتبة مفتش مركزي للخزينة و احملاسبة و التأمينات

مدة التكوين :مدة التكوين : سنة واحدة (1)

1 - التكوين النظري :  - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر

الوحداتالوحداتالرقمالرقم
احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

اIعاملاIعامل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3 سا
3 سا

-
3 سا

-
3 سا

-

3 سا
3 سا
3 سا
3 سا

-
1 سا 30 د
1 سا 30 د
1 سا 30 د

-
28 سا  سا 30 د د

4

4

3

2

3

4

4

4

2

2

2

2

2

1

2

1

محاسبة الدولة
تنفيذ نفقات الدولة

احملاسبة العامة
التحليل و التسيير اIالي 

اIالية العمومية
حتصيل اإليرادات اخلارجة عن الضريبة و األمالك

التنظيم اIتعلق باحملاسبة العمومية
التسيير اIالي للجماعات احمللية :
ميزانية البلدية / ميزانية الوالية

التسيير اIالي للدولة
القانون اخلاص / القانون اإلداري

التدقيق اIالي و احملاسبي
الرياضيات اIالية

النقد و القرض
اجلباية

اإلعالم اآللي
اIناجمنت و تقنيات االتصال

السداسي الثانيالسداسي الثانيالسداسي األولالسداسي األول

3 سا
3 سا
3 سا

-
3 سا

-
3 سا

3 سا
-

3 سا
-

3 سا
-
-

1 سا 30 د
1 سا 30 د

27 سا سا مجموع احلجم الساعي األسبوعيمجموع احلجم الساعي األسبوعي
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2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

اIدة :اIدة : ثمانية (8) أسابيع

يــتـابع اIــتــربـصــونr خالل دورة الــتـكــوين اIـتــخــصصr تـربــصــا تـطــبـيــقــيـا لــدى الـصــالح الــتـابــعــة لـلــمـديــريــة الـعــامـة
للمحاسبة.

اIلحق اIلحق 2

برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاقبرنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق
برتبة مراقب اخلزينة و احملاسبة و التأميناتبرتبة مراقب اخلزينة و احملاسبة و التأمينات

مدة التكوين : مدة التكوين : سنتان (2)
السنة األولى :السنة األولى :

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري : أحد عشر (11) شهرا

الوحداتالوحداتالرقمالرقم
احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

اIعاملاIعامل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3 سا

3 سا

3 سا

-

3 سا

1 سا 30 د

3 سا

1 سا 30 د

1 سا 30 د

19 سا سا 30 د د

4

2

2

2

2

2

2

1

1

اخلزينة العمومية

اIالية العمومية

احملاسبة العامة

االقتصادالعام

القانون الدستوري / القانون اإلداري

مدخل لدراسة القانون / القانون اIدني

اإلعالم اآللي

الرياضيات العامة / الرياضيات اIالية

مصطلحات

السداسي الثانيالسداسي الثانيالسداسي األولالسداسي األول

3 سا

3 سا

3 سا

3 سا

3 سا

1 سا 30 د

3 سا

1 سا 30 د

-

21 سا سا مجموع احلجم الساعي األسبوعيمجموع احلجم الساعي األسبوعي

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

اIدة :اIدة : أربعة (4) أسابيع

يــتــابع اIـتــربـصــونr خالل دورة الــتـكــوين اIـتــخــصّصr تـربــصـا تــطــبـيــقـيــا لـدى اIــصــالح الـتــابـعــة لــلـمــديـريــة الـعــامـة
للمحاسبة.
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الوحداتالوحداتالرقمالرقم
احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

اIعاملاIعامل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3 سا
-

3 سا
3 سا
3 سا

-
3 سا

1 سا 30 د
3 سا
3 سا

1 سا 30 د
-

24 سا سا

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

تقنيات اخلزينة / تسيير اخلزينة
إعداد ميزانية الدولة

التسيير اIالي و احملاسبي للجماعات احمللية
حتصيل اإليرادات العمومية

النقد و القرض
تقنيات بنكية

احملاسبة العمومية
القانون اIدني / القانون التجاري 

اإلعالم اآللي
إجراءات

تقنيات االتصال / تشريع العمل
اللغة اإلجنليزية

السداسي الثانيالسداسي الثانيالسداسي األولالسداسي األول

3 سا
3 سا

-
3 سا
3 سا
3 سا

-
1 سا 30 د

3 سا
-

1 سا 30 د
1 سا 30 د
22 سا  سا 30 د د مجموع احلجم الساعي األسبوعيمجموع احلجم الساعي األسبوعي

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

اIدة :اIدة : ثمانية (8) أسابيع

rـتخصّصIخالل دورة الـتكوين ا rتـربصونIيـتابع ا
تـربصـا تـطبـيـقيـا لـدى اIصـالح الـتابـعة لـلـمديـريـة العـامة

للمحاسبة.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مشترك مؤرخ في قــرار وزاري مشترك مؤرخ في 12  ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1434
اIـوافق اIـوافق 18  ســبــتـمــبـر ســنـة   ســبــتـمــبـر ســنـة r2013 يـحــدr يـحــدّد كــيـفــيـاتد كــيـفــيـات
تنظيم التـكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعضتنظيم التـكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض
الـرتب اIـنـتـمـيـة لألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اIـكـلالـرتب اIـنـتـمـيـة لألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اIـكـلّـفـةـفـة
بــأمالك الــدولــة واحلــفظ الــعــقــاري ومــسح األراضيبــأمالك الــدولــة واحلــفظ الــعــقــاري ومــسح األراضي

ومدته ومحتوى برامجه.ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xاألم rإن الوزير
rاليّةIووزير ا

السنة الثانية :السنة الثانية :

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر

- ~ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بـــــــتــــــحـــــــريــــــر ونــــــشــــــر بــــــعـض الـــــقــــــرارات ذات الـــــطــــــابع
التنـظيـمي أو الفردي الـتي تهمّ وضـعية اIـوظفـrX اIعدّل

rتمّمIوا

- و ~ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 84-293 اIــؤرّخ في 11
مـحـرّم عام 1405 اIـوافق 6 أكـتـوبـر سـنة 1984 واIـتـضمّن
إنشاء اIعهد العـالي للتسيير والتخطيط وحتديد قانونه

rتمّمIعدّل واIا rاألساسي

- و~ــقـتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 02-48 اIـؤرّخ
في 2 ذي الــقــعــدة عــام 1422 اIــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 2002
واIــــتـــضـــمّـن إنـــشــــاء الــــوكـــالـــــة الـــفـــضــــائـــيـــة اجلـــــزائـــريــــة

rوتنظيمها وعملها

- و~قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
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- و~قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-313 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rالعام للحكومة Xاألم rالوزير Xتضمّن تعيIوا
- و~ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-236 اIؤرّخ
في 6 مـــحـــرّم عــــام 1411 اIــوافـق 28 يـــولـــيـــو ســـنـــــة 1990
واIتـضمّن حتويل مـؤسسات الـتكوين إلى مـعاهد وطـنية

rهنيIمتخصصة في التكوين ا
- و~ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-339 اIؤرّخ
في 20 جــــمـــــادى األولى عـــــام 1415 اIــــوافـق 25 أكــــتــــوبــــــر
ســـــنــــــة 1994 واIـــــتــــضـــــمّن إنـــــشـــــاء اIــــدرســـــة الـــــوطــــنـــــيــــة

rتمّمIعدّل واIا rللضرائب
- و~ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-300 اIؤرّخ
في 23 ذي احلـجّة عام 1431 اIوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
لألسالك اخلــاصـة بـاإلدارة اIــكـلّــفـة بــأمالك الـدولــة واحلـفظ

rالعقاري ومسح األراضي
- و~ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اIؤرّخ
في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عــــام 1433 اIــــوافـــق 25 أبــــريـــل
ســـنـــة 2012 الــــذي يـــحـــدّد كـــيــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اIـــســـابـــقــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اIــــهــــنــــيـــــة في اIــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها
- و~ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ  رقم 305-12
اIــؤرّخ في 19 رمـــضـــان عــام 1433 اIــوافق 7 غـــشت ســـنــة
2012 واIـــتـــضــمّـن إنــشـــاء اIـــدرســة الـــوطـــنــيـــة لـــلــخـــزيـــنــة

rوتنظيمها وسيرهـا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــاداIــادّة األولى  : ة األولى  : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اIــواد 28 و41  و58
و76 (احلـالـتX 2 و3) من اIـرســوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 300-10
اIــؤرّخ في 23 ذي احلـــجّـــة عــام 1431 اIــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
سـنـة 2010 واIـذكـور أعالهr يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد
كـيـفـيــات تـنـظـــيم الـتـكــويـن الـتـكـمــيـلي قـبــل الـتــرقـــية
إلى بـــعـض الـــرتب اIــــنـــتـــمــــيـــة لألسـالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة
اIـكـلّـفــة بـأمالك الـدولة واحلـفظ الـعـقـاري ومسح األراضي

ومدته ومحتــوى برامجــهr حسب مـا يأتي :
1 - شعبة أمالك الدولة واحلفظ العقاري : - شعبة أمالك الدولة واحلفظ العقاري :

: XفتشIسلك ا : XفتشIسلك ا *
rرتبة مفتش رئيسي -

: XراقبIسلك ا : XراقبIسلك ا *
- رتبة مراقب.

2 - شعبة مسح األراضي : - شعبة مسح األراضي :
* سلك مهندسي مسح األراضي : سلك مهندسي مسح األراضي :
rرتبة مهندس مسح األراضي -

* سلك مراقبي مسح األراضي : سلك مراقبي مسح األراضي :
- رتبة مراقب مسح األراضي.

اIاداIادّة ة 2 :  : يتم االلتحـاق بالتكـويـن الــتـكـمـيـلـي فـي
الرتب اIذكــورة في اIادّة األولى أعـالهr بـعـد النجاح في
االمتـحـان اIـهـني أو عن طـريق االخـتـيـار بـعـد الـتـسـجــيل

فـي قـائـمـة الـتـأهـيـلr وفقـا للتنظيم اIعمول به.

اIــاداIــادّة ة 3 :  : يــتـــم فــتـــح دورة الــتــكـــــويـن الــتــكــمــــيــلي
فـي الـرتب اIـذكورة في اIـادة األولى أعالهr ~ـوجب قرار
أو مـقـرر مـن الـسـلـطـة الـتـي لـهـا صالحـيــة الـتـعـيـX والـذي

يحدّد فيهr ال سيّما :
rعنيةIالرتبة أو الرتب ا -

- عدد اIنـاصب اIاليّـة اIفتـوحة لـلتكـوين التكـميلي
احملـددة في اخملطط القـطاعي السنـوي أو اIتعـدّد السنوات
لـلـتكـوينr اIـصـادق علـيهr بـعـنوان الـسـنة اIـعـتـبرةr طـبـقا

rعمول بهاIلإلجراءات ا
rمدة التكوين التكميلي -

rتاريخ بداية التكوين التكميلي -
- اIــــؤسّــــســـــة الـــعــــمــــومـــــيــــة لـــلــــتــــكــــــوين اIــــعــــنــــــيـــة

rبالتكـوين التكميلي
- قـائـمــة اIـوظـفـX اIـعـنـيـX بــالـتـكــوين الـتـكـمـيـلي

حسب ¬ط الترقـية.

اIــــاداIــــادّة ة 4 : : يـــــجـب تـــــبــــلـــــيـغ نـــــســـخــــة من الــــقـــرار أو
اIقرر اIـذكــور أعـاله إلـى مـصالح الوظيفـــة العـمومــية

خالل أجـل عشـرة (10) أيامr ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اIـاداIـادّة ة 
إبداء الـرأي بـاIـطابـقـة خالل أجل عـشرة (10) أيـامr ابـتداء

من تاريخ استالم القرار أو اIقرر.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يـلـــــزم اIـوظــفـــــون الـنــاجـحـــــون نــهــائـــيــا
في االمـتـحـان اIـهـني أو اIـقـبـولـون عـلى سـبـيـل االخـتـيار
لـلـتـرقـيـة إلى إحدى الـرتب اIـذكـورة أعالهr ~ـتـابـعة دورة

التكوين التكميلي.
rـستخدمة بتاريخ بداية التكوينIوتعلمهم اإلدارة ا
rــوجب اســتــدعـــاء فــردي وبـأي وســيــلــــة أخــــرى مالئــمــة~

عند االقتضاء.

اIــاداIــادّة ة 7 :  : تــضــمن الــتــكــويـن الــتــكــمــيــلي اIــؤسّــســات
العمومية للتّكوين اآلتـية :

- اIـدرسـة الـوطـنـيـة لـلـضـرائب واIـدرسـة الـوطـنـيـة
لـلخـزيـنة واIـعهـد الـعالي لـلـتسـييـر والـتخـطيط بـالـنسـبة
لـــشــعـــبــة أمـالك الــدولـــة واحلــفـظ الــعـــقــاريr رتـــبــة مـــفــتش

رئيسي ورتبة مراقب.
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- مركز الـتقنيـات الفضائـية بالنـسبة لشـعبة مسح
األراضيr رتــبــة مــهـــنــدس مــسح األراضـي ورتــبــة مــراقب

rمسح األراضي
- اIــعـهــد الــوطــني اIــتـخــصص في الــتــكــوين اIــهـني
بـالــقـبــة بــالـنــســبـة لــشـعــبــة مـسح األراضـيr رتـبــة مـراقب

مسح األراضي.

اIاداIادّة ة 8 :  : ينظم التـكــوين التكميـلي بشكــل تنـاوبي
ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات.

اIاداIادّة ة 9 :  : حتدّد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
- تـسـعة (9) أشـهـر بـالنـسـبـة لـرتـبـة مـفـتش رئـيسي
ألمالك الــدولــة واحلـــفظ الــعــقـــاري ورتــبــة مــهـــنــدس مــسـح

rاألراضي
- ســتــة (6) أشــهـــر بــالــنـــســبـــة لــرتـــبـــة مــراقب أمالك
الدولة واحلفظ العقـاري ورتـبـة مـراقـب مـسـح األراضي.

اIاIــــــــادادّة ة 10 :  : تــــلــــحـق بــــهـــــذا الــــقـــــرار بــــرامـج الــــتـــــكــــوين
التكميـليr ويتـم تـفـصـيل محتواها من طرف اIـؤسـسـات

الـعـمـومـيـة لـلـتـكـوين اIـذكـورة في اIادّة  7 أعاله.

اIـاداIـادّة ة 11 :  : يتـولّى تـأطـير ومـتـابعـــة اIـوظفـX أثـنـاء
الـــتـــكــويــن الــتـــكـــمـــيـــلـيr ســــلـك الـــتــــعــلـــيم لـــلـــمـــؤســـســات
الــعـمــومـيــة لـلــتـكــوين اIــذكـــورة فـي اIــادّة 7 أعـاله و/ أو

اإلطارات اIؤهلـة للمؤسّسات واإلدارات العمومية.

اIاIــــادادّة ة 12 :  : يــلــزم الـــمـــوظــفــون اIــعــنــيـــون بــالــتــكــوين
الــتـــكــمـــيــلـي قــبل الـــتــرقــــيـــة إلى رتــــبـــة مــفـــتش رئـــيــسي
ألمــالك الـدولـة واحلـفـظ الــعـقـاري ورتـبـة مهندس مسح
األراضيr بـإعـداد مـذكـرة نـهـايـة الـتـكويـن حـول موضـوع له

صلة بالوحدات اIدرسة واIقررة في البرنامج.

يــــتـم اخــــتـــــيــــار مـــــوضــــــوع اIـــــذكـــــــرة حتت إشــــــراف
مـؤطــرr من بــX سـلك الــتـعـلــــيم لـلــمـؤسّــسـات الــعـمــومـيـة
لـلتـكــوين اIـذكـــورة في اIادة أعالهr والـذي يـضـمن أيـضـا

متابعــة إعدادهـا.

الـمـادالـمـادّة ة 13 :  : يـلـزم اIـوظــفـون ااIعنـيـون بـالتكوين
التـكميـلي قبل الـترقيـة إلى رتـبـة مــراقب أمالك الدولـة
والــــحـــفــظ الــــعــــقــــاري ورتــــبــــة مــــراقــب مــــسـح األراضي
بــإعـــداد تــقـــريـــر نــهـــايــة الـــتـــكــوين حـــول مـــوضــوع له صـــلــة

بالوحدات اIدرسة واIقررة في البرنامج.

اIـاداIـادّة ة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبة
rــســتــمــرة وتــشــمـل امــتــحــانــات دوريـــةIالــبــيــداغــوجــيــة ا

تتعلق ~حتوى برامج التكوين.

اIـاداIـادّة ة 15 :  : تـتـم كـيـفـيـات تـقـيـيم الــتـكـوين الـتـكـمـيـلي
كـاآلتي :

r2 : عاملIا rدرسةIواد اIمعدل ا -
- عـالمـة مــذكــرة أو تــقــريــر نــهــايــة الـتــكــوين (حــسب

احلالة)r اIعامل : 1.

اIــاداIــادّة ة 16 :  : يــتــم اإلعالن عـــــن الــنــجـــــاح الـــنــهــــــائي
في التـكـوين التكـميليr لـلموظـفX احلائــزين على معـدل
عــــامّ يـســـاوي أو يــفــوق 10 من 20 فـي الـتــقــيــيم اIــذكـــور

في اIادّة 15 أعاله.

اIــاداIــادّة ة 17 :  : تـــنــظم اIـــؤســـســة الـــعـــمــومـــيـــة لــلـــتـــكــوين
اIــعــنـيــةr  قــبل إعـالن الـنــتــائج الــنــهــائــيــة من طــرف جلــنـة
نـــهــايـــة الــتـــكــوينr دورة اســـتــدراكـــيــة لـــلــمـــوظــفـــX الــذين
تــابـعــوا الـتــكـوين الــتـكــمـيــلي ولم يــتـحــصـلــوا عـلى اIــعـدّل

العامّ للنجاح اIذكور في اIادّة 16 أعاله.

اIاداIادّة ة 18 :  : تتكون جلنة نهاية التكوين من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ªــثــلــهـا

rرئيسا rؤهـل قانوناIا
- مـديـــر اIـؤسـســة الـعـمـومـــيـة للـتـكـــوين اIـعـنـــية

rثلـهª أو
- ªـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة

العمومية للتكوين اIعنية.

اIاداIادّة ة 19 :  : تـبلغ نـسـخة من مـحضـر الـنجـاح النـهائي
rإلى مصالح الوظيـفة العمومية في أجـل ثمانية (8) أيام

ابتداء من تاريخ توقيعه.

اIاداIادّة ة 20 : : يـسلّم مـدير اIـؤسسـة العـمومـية لـلتـكوين
اIــعــنــيــةr عــنــد نـهــايــة دورة الــتــكــوين الــتــكــمــيــليr شــهـادة
لـلــمـوظـفــX الـنـاجــحـX نـهــائـيـا عـلـى أسـاس مـحــضـر جلـنـة

نهاية التكوين.

اIاIــــــــادادّة ة 21 :  : يـــــرقى اIــــوظـــــفــــون اIــــعــــلن عـن جنـــــاحــــهم
نهائـيا في دورة التكوين التكميلي في الرتب اIقصودة.

اIـاداIـادّة ة 22 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــــر في 12 ذي الــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1434
اIوافـق 18 سبتمبر سنـة 2013.

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن  الوزيرr األمX العامعن  الوزيرr األمX العام
للحكومةللحكومة

وبتفويض منهوبتفويض منه
اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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اIلحق اIلحق 1

برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة
مفتش رئيسي ألمالك الدولة واحلفظ العقاريمفتش رئيسي ألمالك الدولة واحلفظ العقاري

مدة التكوين :مدة التكوين : تسـعة (9) أشهـر.

اIلحق اIلحق 2
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة

مراقب أمالك الدولة واحلفظ العقاريمراقب أمالك الدولة واحلفظ العقاري
مدة التكوين :مدة التكوين : ستة (6) أشهـر.

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

الوحداتالوحدات

قانون أمالك الدولة

تقنيات عمليات أمالك الدولة

تقييمات أمالك الدولة

القانون العقاري

منازعـات

محاسبة عمومية

إعالم آلي

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

احلجم الساعياحلجم الساعي

18 سا

36 سا

36 سا

36 سا

18 سا

18 سا

18 سا

180 سا سا

اIعاملاIعامل

4

4

3

4

2

2

1

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

الوحداتالوحدات

قانون أمالك الدولة

تقنيات عمليات أمالك الدولة

تقييمات أمالك الدولة

القانون العقاري

منازعـات

محاسبة عمومية

إعالم آلي

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

احلجم الساعياحلجم الساعي

27 سا

54 سا

54 سا

54 سا

27 سا

27 سا

27 سا

270 ساسا

اIعاملاIعامل

4

4

3

4

2

2

1
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الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

اIلحق اIلحق 3
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية  برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية  إلى رتبة مهندس مسح األراضيإلى رتبة مهندس مسح األراضي

مدة التكوين :مدة التكوين : تسعة (9) أشهـر.

الوحداتالوحدات
طبوغرافيا وتخطيط متري

اجليوديزيا
علم اخلرائط

احلساب الطبومتري
تثليت مسح األراضي

القانون اIدني
مسح األراضي العام

األنظمة اIعلوماتية اجلغرافية
التصوير القياسي

محافظة مسح األراضي
إعداد مجسامي

التحقيق والتحديد
اIسح الرقمي (قواعد اIعطيات واألنظمة اIعلوماتية اجلغرافية)

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

احلجم الساعياحلجم الساعي
10 سا

20 سا

20 سا

10 سا

10 سا

30 سا

20 سا

20 سا

20 سا

30 سا

20 سا

40 سا

20 سا

270 سا سا

اIعاملاIعامل
3

2

2

2

2

2

4

3

3

4

3

4

3

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

اIلحق اIلحق 4
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب مسح األراضيبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب مسح األراضي

مدة التكوين :مدة التكوين : ستة (6) أشهـر.

الوحداتالوحدات
طبوغرافيا وتخطيط متري

علم اخلرائط
تسيير اIعلومات اIسحية / اإلعالم اآللي

قياس على صورة جوية فتوغرمتري
مسح ذو سلم عال

تثليت مسح األراضي
القانون اIدني

إعداد مسح األراضي العام
محافظة مسح األراضي

إعداد مجسامي
التحقيق والتحديد

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

احلجم الساعياحلجم الساعي
20 سا

10 سا

20 سا

20 سا

10 سا

10 سا

20 سا

10 سا

20 سا

10 سا

30 سا

180 سا سا

اIعاملاIعامل
2

2

2

2

1

2

2

3

4

3

4
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 13 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1435
اIـــوافـق اIـــوافـق 17 نــــوفــمــــبـــر ســـنــة  نــــوفــمــــبـــر ســـنــة r2013 يـــتــضـــمن وضعr يـــتــضـــمن وضع
بـــعـض األسـالك الـــخــاصــة بــالــســـكـن والــعــمــران فيبـــعـض األسـالك الـــخــاصــة بــالــســـكـن والــعــمــران في
حــــالــــة الــــقـــــيـــام بــــالـــــخـــدمــــة لـــدى وزارة الـــثــــقــــافــــةحــــالــــة الــــقـــــيـــام بــــالـــــخـــدمــــة لـــدى وزارة الـــثــــقــــافــــة
(اIــــركـــز الــــجـــزائـــري لــلــــتـــراث الــــثـــقــــافي اIـــبــني(اIــــركـــز الــــجـــزائـــري لــلــــتـــراث الــــثـــقــــافي اIـــبــني

.(Xبالط.(Xبالط
ــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xاألم rإن الوزير

rووزيرة الثقافة

rدينةIووزير السكن والعمران وا

- ~ــقــتــضـى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIــؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سـبـتمـبر سـنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و~ـــــــقــــــتـــــــضى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 313-13
اIـؤرخ في 5 ذي الـقـــعـــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبــتــمــبـر
ســــنــــة 2013 واIــــتـــضــــمن تــــعــــيـــX الــــوزيــــرr األمـــX الــــعـــام

rللحكومة

- و~قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 09-241 اIؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اIـــــوافق 22 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 2009
XـنـتـمIا XـوظـفIـتـضمن الـقـانـون األساسـي اخلاص بـاIوا
لألسالك الــــتـــقــــنـــيــــة اخلـــاصـــة بــــاإلدارة اIـــكــــلـــفــــة بـــالــــســـكن

rوالعمران

- و~ـقـتــضى اIـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 12-79 اIـؤرخ
في 19 ربـــــــيــع األول عــــــــام 1433 اIـــــوافــق 12 فـــــبـــــرايـــــــر
سـنـــة 2012 واIـتــضــمن إنــشـاء اIــركــز اجلــزائـري لــلــتـراث

rوحتديد تنظيمه وسيره Xبني بالطIالثقافي ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيــقـا ألحــكـام اIـادة 2 من اIـرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 09-241 اIــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430
اIــوافق 22 يــولـــيــو ســـنــة r2009 اIـــذكــور أعالهr يـــوضع في
حــــالـــة الــــقــــيـــام بــــاخلــــدمـــة لــــدى وزارة الـــثـــــقـــــافـــة (اIــــركـــز
اجلــزائــري لــلـتــراث الــثــقـافـي اIـبــني بــالــطــX) وفي حـدود
الـــتـــعـــداد اIـــنــــصـــوص عـــلـــيـه في هـــذا الــــقـــرارr اIـــوظـــفـــون

اIنتمون ألحد األسالك اآلتية :

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

مهندسو السكن والعمران

تقنيو السكن والعمران

4

2

عن الوزيرr األمX العام للحكومةعن الوزيرr األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير السكن وزير السكن 
والعمران واIدينةوالعمران واIدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

اIـــــــادة اIـــــــادة 2 :  : تــــــضـــــــمــن تـــــــســـــيـــــيــــــر اIـــــســـــار اIــــــهـــــني
لـلــمــوظـفــX اIـــنــتـــمـــيـن لـألسـالك اIـــذكـــورة فـي اIـــادة
األولـى أعـالهr اIــــؤســـــســـــة أو اإلدارة الــــتـي يــــوضــــعــون
في حـــالـــة خـــدمـــة لـــديــــهــــاr طــــبــــقـــا لـألحـــكـــام الـــقـــانـــونـــيـــة
األسـاسـية اIـحـددة بـمـوجب اIرسـوم الــتـنـفـيـذي رقـم
09-241 اIـؤرخ فـي 29 رجـــب عــــام 1430 اIــوافـق 22

يـولـيـو سـنـة 2009 واIذكور أعاله.

3 : : يــســـتــفــيــد اIــوظـــفـــون اIـــوضـــوعـــون في اIـــادة اIـــادة 
حــــالــــة الـــخـــدمــــة من احلق في الـــتــرقــيـــةr طــبــقـــا ألحــكــام
اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقـم 09-241 الــــمــــؤرخ في 29
رجب عــام 1430 اIــوافق 22 يــولـــيــو ســـنــة 2009 واIــذكــور

أعاله.

اIــــادة اIــــادة 4 :  : تـــــكــــــون الــــرتـــــبـــــة اIــــشـــــغــــولـــــة من طــــرف
اIـوظف الذي استـفاد من ترقـية محل حتـويل إلى الرتبة

اجلديدة.

اIـادة اIـادة 5 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 13 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 17
نوفمبر سنة 2013.
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 15 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 17 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــة r2014 يــــــتـــــــضـــــــمنr يــــــتـــــــضـــــــمن

اIـصـادقة عـلى الـنـظام الـتـقـني الـذي  يحـدد الـقـواعداIـصـادقة عـلى الـنـظام الـتـقـني الـذي  يحـدد الـقـواعد
اIتعلقة باIواد الغذائية  "حالل".اIتعلقة باIواد الغذائية  "حالل".

ـــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة

rو وزير التنمية الصناعية و ترقية االستثمار

rو وزير الفالحة و التنمية الريفية

rو وزير الشؤون الدينية واألوقاف

 rستشفياتIو وزير الصحة و السكان وإصالح ا

- ~ــــقـــــتــــضى  الــــقــــانــــون رقم 09 - 03 اIــــؤرخ في29
صــفــر عـام 1430 اIـوافق 25 فــبــرايــر ســنـة 2009 واIــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشIبحماية ا

- و~ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5 ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق  11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و~قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 89 - 99 اIؤرخ
في 23 ذي القـعـدة عام  1409 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنة 1989

rالذي يحدد صالحيات وزير الشؤون الدينية

- و~ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم  الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 12
اIــــؤرخ في 4 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام  1410 اIــــوافق  أول
rيــنـايــر ســنـة 1990 الـذي يــحــدد صالحــيـات وزيــر الــفالحـة

rتممIعدل و اIا

- و~ـــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اIــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اIــــوافق  30 يــــنــــايـــر ســــنـــة
 1990 واIـتـعلق بـرقـابة الــجــودة و قـمـع الــغـش r اIــعـدل

rتممIو ا

- و~قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 91 - 04 اIؤرخ
في 3 رجب عــــــام  1411 اIــــــوافق 19 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1991
واIــــــــتـــــــــعــــــــلـق بــــــــاIــــــــواد اIـــــــــعــــــــدة لــــــــكـي تـالمـس األغــــــــذيــــــــة

rوادIو~ستحضرات تنظيف هذه ا

- و~قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 91 - 53 اIؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1411 اIــوافق 23 فــبـــرايـــر ســـنــة 1991
واIـتعـلق بالـشـروط الصـحيـة اIـطلـوبة عـنـد عمـليـة عرض

rاألغذية لالستهالك

- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 514
اIــــؤرخ في 15 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام  1412 اIــــوافق 22
ديــســمـــبــر ســنــة 1991 واIـــتــعــلـق بــاحلــيـــوانــات الـــتي �ــنع

rالقانون ذبحها
- و~قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 92 - 65 اIؤرخ
في 8 شــعــبــان عــام  1412 اIــوافق  12 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واIـــتــعـــلق ~ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اIـــواد اIــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

rتممIعدل واIا rستوردةIا
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 363
اIــــؤرخ في  18 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام  1416 اIــــوافق 11
نــوفــمــبــر  ســنــة 1995 الــذي يــحــدد  كــيــفـــيــات  الــتــفــتــيش
البيـطري  للـحيوانـات  احليـة  و اIنتـوجات احليـوانية أو
اIنـتوجـات اآلتية من أصل حـيواني اخملـصصـة لالستهالك

rتممIا rالبشري
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اIـؤرخ في 17 شـوال عام  1423 اIـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة

r2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة 

- و~قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 04 - 82 اIؤرخ
في  26 مــــحــــرم عـــام 1425 اIــــوفق  18 مــــارس ســــنـــة 2004
الـــذي يــحـــدد شــروط وكـــيـــفــيـــات مــنح االعـــتـــمــاد الـــصــحي
لـلمنشآت الـتي يرتبط نشاطـها باحليوانـات و اIنتوجات

rتممIا rصدر احليواني و كذا نقلهاIاحليوانية و ذات ا
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 319
اIـــــؤرخ في 22 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1425 اIـــــوافق 7 أكـــــتـــــوبـــــر
ســـنــة 2004 الـــذي يـــحـــدد مـــبـــاد® إعـــداد تـــدابـــيـــر الـــصـــحـــة

rوالصحة النباتية واعتمادها و تنفيذها
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 464
اIــــؤرخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1426 اIــــوافق 6 ديـــســـمـــبـــر
سـنة 2005 واIـتعـلق بتـنظـيم التـقيـيس و سيـرهr ال سيـما

rادة 28 منهIا
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 467
اIــؤرخ في 8 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اIــوافق 10 ديـــســـمـــبــر
سنة 2005 الـذي يحدد شروط مـراقبة مـطابقة اIـنتوجات

rستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكIا
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اIـؤرخ في 25 ذي احلــجــة عـام  1432 اIـوافق  21 نـوفــمــبـر
سنة  2011 الذي  يحدد صالحـيات وزير الصحة والسكان

rستشفياتIو إصالح ا
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 203
اIـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1433 اIـوافق  6 مـايـو
ســنــة 2012 واIــتــعــلق بــالــقــواعـــد اIــطــبــقــة في مــجــال أمن

rنتوجاتIا
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- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 214
اIـؤرخ في  23 جـمـادى الثـانـيـة عام 1433 اIـوافق 15 مـايو
ســـنـــة 2012 الـــذي يــــحـــدد شــــروط وكـــيـــفــــيـــات اســـتــــعـــمـــال
اIــــضـــــافــــات الــــغـــــذائــــيــــة فـي اIــــواد الــــغـــــذائــــيــــة اIـــــوجــــهــــة

rلالستهالك البشري
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 378
اIــؤرخ في 5 مـــحـــرم عــام 1435 اIــوافق 9 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2013 الــذي يـحــدد الــشـروط والــكــيـفــيـات اIــتــعـلــقــة بـإعالم

rستهلكIا
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 392
اIـؤرخ في 21 مـحـرم عام  1435 اIـوافق 25 نـوفـمـبـر سـنة
 2013 الـذي يــحـدد صالحــيـات وزيــر الـتــنـمــيـة الــصـنــاعـيـة

rوترقية االستثمار

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اIادة  28 من اIـرسوم
التنفيذي رقم 05 - 464 اIؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426
اIــوافق 6 ديــســمـــبــر ســنــة 2005 واIــذكـــور أعالهr يــصــادق
على الـنـظام الـتـقنـي الذي يـحـدد القـواعـد اIتـعـلقـة بـاIواد

الغذائية "حالل" اIلحق بهذا القرار.

2 :  : يــحــدد الــنــظــام الـــتــقــني اIــذكــور في اIــادة اIـادة اIـادة 
األولـى أعالهr اIـــتــطـــلـــبـــات الــتـــنـــظــيـــمـــيـــة الــتـي يــجب أن

تستجيب لها اIواد الغذائية "حالل".

اIادة اIادة 3 :  : تسري أحكام هذا القرار بعد سنة واحدة (1)
من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اIـادة اIـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 15 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 17 مارس سنة 2014.

اIلــحقاIلــحق

النظام التقني  الذي يحدد القواعد اIتعلقةالنظام التقني  الذي يحدد القواعد اIتعلقة

باIواد الغذائية  "حالل"باIواد الغذائية  "حالل"

القطاع الوزاري اIبادر: وزارة التجارةالقطاع الوزاري اIبادر: وزارة التجارة

األهداف اIشروعة اIنتظر حتقيقها : األهداف اIشروعة اIنتظر حتقيقها : 

rواد الغذائية "حالل" ودعمهاIالتحكم في رقابة ا -

- تـــلـــبـــيـــة الــرغـــبـــات اIـــشـــروعــة لـــلـــمــــســـتـــهـلك
اIــســـلم من حــيـث أصل اIــواد الـــغــذائـــيــة وكــذا مـــكــونـــاتــهــا

اIوضوعة لالستهالكr طبقا للدين اإلسالمي.

األخـطـار اIــتـرتـبـة  فـي حـالـة عـدم حتــقـيق الـهـدف أواألخـطـار اIــتـرتـبـة  فـي حـالـة عـدم حتــقـيق الـهـدف أو
األهداف اIشروعة :األهداف اIشروعة :

- وضـع هــذا الــتــنــظـيـم حــيــز الــتــنــفـيــذ يــســمـح بــسـد
الـــفـــراغ الـــقــانـــوني اIـــوجـــود حـــالــيـــا في هـــذا اجملـــال و كــذا
تـنـظـيم مـتـابــعـة صـارمـة لـكل عـمــلـيـة إنـتـاج وعـرض اIـواد

rالغذائية "حالل" لالستهالك

- عــــدم احــــتـــرام الــــقـــواعــــد احملـــددة في هــــذا الـــنــــظـــام
الـــتـــقـــني الـــذي يــجـب أن تــســـتـــجــيـب له اIـــواد الــغـــذائـــيــة
"حالل"r �ــكن أن يــنـجـم عـنه اIــســاس بـاIــصــالح اIــعـنــويـة

للمستهلك اIسلم.

1/ - موضوع ومجال التطبيق :/ - موضوع ومجال التطبيق :

يـــهــدف هـــذا الــنـــظـــام الــتـــقـــني إلى حتـــديـــد الــقـــواعــد
اIتعلقة باIواد الغذائية "حالل" .

2/ - مصادر التوثيق و التقييس :/ - مصادر التوثيق و التقييس :

يرتكز هذا النظام التقني على :

- التـوجـيهـات الـعامـة لـلـمدونـة الـغذائـيـة الستـعـمال
r( CAC/GL 24-1997 ) "مصطلح "حالل

- مـــبــــاد® تــــوجــــيـــهــــيــــة عــــامـــة بــــشــــأن األغـــذيــــة حالل
r(1:2011) منظمة  التعاون  اإلسالمي : سميك)

- اIـواصفة م ج : 15080  "دليل اIمـارسات الصـحية
 r"للحوم

- اIـواصـفة م ج : 15505  "دلـيل اIـمارسـات الـدولـية
اIوصى بها - اIباد® العامة لسالمة األغذية".

وزير وزير التنمية الصناعيةالتنمية الصناعية
وترقية االستثماروترقية االستثمار
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزير وزير التجارةالتجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزير وزير الشؤون الدينيةالشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بوعبد الله غالم اللهبوعبد الله غالم الله

وزير الفالحةوزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري

وزير الصحة و السكان وإصالح اIستشفياتوزير الصحة و السكان وإصالح اIستشفيات
عبد اIالك بوضيافعبد اIالك بوضياف
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3/ - اIتطلبات التي يجب استيفاؤها :/ - اIتطلبات التي يجب استيفاؤها :

1/3 اIتطلبات التقنية : اIتطلبات التقنية :

1/3 -  - 1. تعاريف : تعاريف :

يــقـصـد في مـفـهــوم أحــكــام هــذا الــنــظــام الـــتــقــني
~ا يأتي :

أ - غذاء "حالل" : أ - غذاء "حالل" : كل غذاء يباح استهالكه في الدين
اإلسالمي والذي يستجيب للشروط اآلتية :

- يـــجـب أن ال تـــدخل في تـــشـــكـــيـــلـه وال في تـــركـــيـــبه
r"منتوجات أو مواد " غير حالل

- يــجب أن ال تـســتـعــمل في حتـضــيـره أو حتــويـله أو
نـقـله أو تـخـزيـنه أدوات أو مـنـشـآت غـيـر مـطـابـقـة ألحـكـام

r هذا النظام التقني

- يـجب أن ال يـكـون قــد المس بـشـكل مــبـاشـر أغـذيـة
تـخالـف أحكـام اIطـتX (2) اIـذكورتـX أعالهr من الـنقـطة

أr أثناء حتضيره أو حتويله أو نقله أو تخزينه.

ب - الــتــذكــيــة : ب - الــتــذكــيــة : وهي ذبح أو نــحـــر احلــيــوان الــبــري
اIـبـاحr أو عقـره حـسب الـدين اإلسالمي و وفق الـكيـفـيات

و الشروط احملددة  في اIلحق بهذا النظام التقني.

1/3 -  - 2. عموميات :. عموميات :

1/3 -  - 2 -  - 1. األغــــــذيـــــــة  "غــــــيـــــــر حالل" :  األغــــــذيـــــــة  "غــــــيـــــــر حالل" : وهي اIــــــواد

الغذائية ذات األصـل احليواني و النباتي و كذا اIنتجات
اIشـتـقة مـنـهاr غـير اIـبـاحة في الـدين اإلسالمي اIـذكورة

أدناه : 

أ - اIواد الغذائية ذات األصل احليواني :أ - اIواد الغذائية ذات األصل احليواني :

rاخلنازير واخلنازير البرية -

rيتةIا -

rالدم -

rالبغال و احلمير األليفة -

rاحليوانات آكالت اللحوم ذات اخملالب أو األنياب -

rو القردة Xالكالب و الثعاب -

- احلـيــوانـات الــبــريـة الــضـارة كــاجلــرذان وكـثــيـرات
rاألرجل والعقارب

rائية السامة و اخلطيرةIاحليوانات ا -

- احلـــيــــوانـــات الــــتي نُــــهي فـي الـــدين  اإلسـالمي عن
rقتلها

- احلـــيــوانــات الــتـي تــتم تــغـــذيــتــهــا عـــمــدا وبــصــورة
r"متواصلة باألغذية "غير احلالل

- كل حـــيــــوان آخـــر مـــذبـــوح بـــطـــرق غـــيـــر مـــطـــابـــقـــة
ألحكام هذا النظام التقني (البند: r1 - 1/3 ب).

ب - اIواد الغذائية ذات األصل النباتي :ب - اIواد الغذائية ذات األصل النباتي :

 - الــنــبـاتــات الــســامـة والــضــارةr إال إذا أمــكن إزالـة
السم أو الضرر أثناء عملية التحويل.

ج - اIشروبات :ج - اIشروبات :

- اIشروبات اIسكرة و/أو الضارة.

د - اIكونات واIضافات الغذائية : د - اIكونات واIضافات الغذائية : 

- كل اIـكـونـات و اIضـافـات الـغذائـيـة احملصـل علـيـها
من اIـواد الـغـذائـيـة اIـذكـورة  في الـنـقاط  "أ" و"ب" و"ج"

أعاله (1/3 - 2 - 1).

1/3 -  - 3 .  .  حتويل اIواد الغذائية : حتويل اIواد الغذائية :

1/3 -  - 3 -  - 1 . . متطلبات حتويل األغذية "حالل" :  متطلبات حتويل األغذية "حالل" : 

يــعــتــبــر كـل غــذاء مــحــول "حالال" عــنــدمــا يــســتــجــيب
للمتطلبات اآلتية :

- اIـواد  و اIكـونـات الـتي تـشـكـله ال حتـتـوي على أي
r"مصدر "غير حالل

- يــــجب أن يــــحــــضّـــــر الــــغــــذاء أو يــــحــــوّل أو يــــصــــنع
بــاسـتـعـمــال جتـهـيــزات و مـنـشــآت خـالـيـة مـن تـلـوث ~ـواد

r"غير حالل"

- يفصل عـن كل غذاء آخر ال يـستـجيب لـلمـتطـلبات
احملــــددة في هـــذا الـــنـــظـــام الـــتـــقـــنـي أو عن كل مـــادة أخـــرى
تعتبر "غير حالل"r أثناء حتضيره أو حتويله أو توضيبه

أوتخزينه أو نقله.

1/3 -  - 3 -  - 2 . . التجهيزات و األدوات : التجهيزات و األدوات :

يـجب أن ال تصـنع أو حتتوي الـتجـهيزات و األدوات
و خـطــوط اإلنـتـاج اIــسـتــعـمـلــة في إنـتــاج اIـواد الـغــذائـيـة

"حالل" على مواد تعتبر "غير حالل".
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يجب أن ال تــحـتـوي الـزيوت اIـستعـملة في صـيانة
اآلالت و األجــــهـــــزة الــــتي تـالمس الــــغـــذاء عــــلى أي مــــكـــون

"غير حالل".

1/3 -  - 3 -  - 3 . . شروط حتويل األغذية "حالل" :شروط حتويل األغذية "حالل" :

�ـكن حتــضـيـر أو حتــويل أو تـخــزين األغـذيـة "حالل"
في دائــرة أو سـلــســلــة مــخـتــلــفــة  في نــفس مــحل حتــضــيـر
غـذاء "غـيـر حالل" شـرط اتخـاذ الـتـدابيـر الالزمـة لـتـجنب

أي تالمس بX اIواد الغذائية "حالل" و "غير حالل".

�كـن اسـتعـمـال الـتـجـهـيـزات و األجـهـزة  و اIـنـشآت
األخــرى الـتي اســتـخــدمت في حتـضــيـر أو حتــويل أو نــقل
أو تـخزين الـغذاء "غـير حالل" شـريطـة احتـرام التـقنـيات
اIالئمة لـلنظـافة لـتجنب كل مالمـسة بـX اIواد الغـذائية

"حالل" و "غير حالل".

2/3 - - اIتطلبات الصحية :اIتطلبات الصحية :

2/3 -  - 1 . . الصحة احليوانية و النباتية :الصحة احليوانية و النباتية :

يـــجب أن تــــكـــون اIــــواد الـــغــــذائـــيـــة "حـالل" نـــظــــيـــفـــة
وســــلــــيــــمــــة وال تــــشــــكـل خــــطــــرا عــــلى اIــــســــتــــهــــلكr طــــبــــقــــا
لــلـــمـــواصـــفـــات والـــتــنـــظـــيم الـــســـاري اIـــفـــعـــول في مـــجــال

الصحة احليوانية و النباتية.

2/3 -  - 2 . . النظافة :النظافة :

يـــجـب أن تـــكــون اIـــواد الـــغـــذائـــيـــة "حـالل" مـــطـــابـــقــة
rــتعـلـق بـالـجـودة والـسالمةIللمـواصفــات و التـنــظيـم  ا
ال سـيـمـا فــيـمـا يـخص الـنــظـافـة و سـلـسـلــة الـتـبـريـد و كـذا

شروط احلفظ والتغليف والنقل.

يــــــجب أن تــــــســــــتـــــجــــــيـب اIـــــواد الــــــغــــــذائـــــيــــــة "حالل"
لــلـــخــصـــائص اIـــيـــكــروبـــيـــولــوجـــيـــة احملــددة فـي الــتـــنـــظــيم

الساري اIفعول.

3/3 . اIتطلبات التجارية :. اIتطلبات التجارية :

3/3 -  - 1 . التغليف : . التغليف :

* مـواد الــتــغـلــيف اIــوجــهـة Iـالمـســة األغــذيـة "حالل"
يجب أن ال : 

r "تصنع من مواد "غير حالل -

- حتــضـر أو تـعـالـج أو تـصـنع بــاسـتـعـمــال جتـهـيـزات
ملوثة ~واد "غير حالل".

* يجب أن تـنـجز عـمـليـة الـتـغلـيف بـطريـقـة نظـيـفة
وفي شروط حسنة للنظافة.

يـــجـب أن تــكـــون مـــواد الـــتــغـــلـــيف مـــطـــابــقـــة ألحـــكــام
التنظيم الساري اIفعول.

3/3 -  - 2 . الوسم : . الوسم :

زيــــادة عـــلـى الــــتـــعـــلـــيــــمـــات اIـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا في
الــــتــــنــــظـــــيـم الــــســــــاري الــــمـــفــــعـــول و اIـــتــــعـــلـــقــــة بـــإعالم
اIـــســتـــهــلكr فـــإنه ال يــــرخـص بـــوضــع بـــيــــان "حالل" عــلى
وســم اIـــــواد الــــغـــــذائــــيـــــة إال بــــالـــــنــــســـــبــــة لـألغــــذيـــــة الــــتي
تــسـتــجــيـب لـلــمــتــطــلــبــات احملــددة في أحــكــام هــذا الــنــظـام

التقني.

يــجب أن ال يــســتــعـمـل بـيــان "حالل" بــطــريـقــة تــثــيـر
الـشـك حـول أمـن اسـتــعــمــال األغــذيــة "حالل" أو يــفـهـم مـنه
بأن لهـا قيمـة غذائية أعـلى أو لها أهـمية صحـية أكثر من

األغذية األخرى.

3/3 -  - 3 . التخزين و النقل : . التخزين و النقل :

يــجب فــصل اIــنـــتــوجــات  "حالل"  عــنــدمــا تــنــقل  أو
تـــخــزن أو تـــعــرض في كـل مــرحــلـــة عن اIــواد "غـــيــر حالل"

قصد جتنب االختالط أو التلوث.

يــجـب أن تــســتــوفي الـــوســائل اIــســتــعـــمــلــة في نــقل
اIـواد الغذائية قواعـد النظافة و الـنظافة الصـحيةr طبقا

للتنظيم الساري اIفعول.

4/ - شروط التذكية :/ - شروط التذكية :

يـجب  أن  تــطـابق  تـذكــيـة  كل  احلــيـوانـات  الــبـريـة
الــــتي يـــبــــيح الــــدين اإلسالمـي اســـتــــهالكــــهـــاr الــــكـــيــــفـــيـــات

والشروط احملددة في اIلحق بهذا النظام التقني. 

5/ - إجراءات تقييم اIطابقة :/ - إجراءات تقييم اIطابقة :

لـتقييم مـطابقة األغـذية "حالل" موضوع هـذا النظام
الــتـقــنيr يــتـعــX الــرجـوع إلى إجــراءات تــقـيــيم اIــطـابــقـة
اIــنــصــوص عــلــيــهــا فـي  اIــواصــفــات اجلــزائــريــة الــســاريـة

اIفعول اIذكورة فيما يأتي :  

م ج   15505 و م ج  15080.

وفي غـيــاب مـواصــفـات جــزائـريــةr يـتم الــرجـوع إلى
اIواصفات الدولية اIعتمدة عادة في هذا اجملال.   
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ملــحق النظام التقنيملــحق النظام التقني

كيفيات وشروط تذكية احليوانات البرية حسب الدينكيفيات وشروط تذكية احليوانات البرية حسب الدين
اإلسالمياإلسالمي

I - يــــجـب أن تــــكــــون كـــــيــــفــــيــــات وشـــــروط  تــــذكــــيــــة - يــــجـب أن تــــكــــون كـــــيــــفــــيــــات وشـــــروط  تــــذكــــيــــة
احلـــيــــوانــــات الـــبــــريــــة حـــسـب الــــدين اإلسالمـي مـــطــــابــــقـــةاحلـــيــــوانــــات الـــبــــريــــة حـــسـب الــــدين اإلسالمـي مـــطــــابــــقـــة

للقواعد اآلتية :للقواعد اآلتية :

I -  - 1 . يجب أن يكون احليوان اIوجه للتذكية : . يجب أن يكون احليوان اIوجه للتذكية : 

rمباحا في الدين اإلسالمي -

rسليما -

rحيا عند الذبح -

- مغذى عادة بأغذية "حالل".

I -  - 2 . الشخص اIكلف بالتذكية :  . الشخص اIكلف بالتذكية : 

يـجب أن يــكـون الـشـخص اIـكــلف بـالـتـذكــيـة مـسـلـمـا
وبـــالــغــا وعــاقال وعــارفــا بـــالــقــواعــد والــشــروط األســاســيــة

لتذكية احليوانات حسب الدين اإلسالمي.

I -  - 3 . أدوات و أجهزة التذكية : . أدوات و أجهزة التذكية :

* يـــجب أن يــذكـى احلــيـــوان بــأداة مـــنــظـــفــة مـــســبـــقــا
rومشحوذة جيدا

rيجب أن تقطع أدوات التذكية بأطرافها *

* يـجب أن تــكـون أجـهـزة الـتـذكــيـة وآالتـهـا وأدواتـهـا
نظيفة و مصنوعة من فوالذ غير قابل للصدأ.

I -  - 4 . أماكن التذكية :  . أماكن التذكية : 

يـــــجب أن يـــــراعـى في تـــــصـــــمـــــيم أمـــــاكـن و خـــــطــــوط
وعـمليـات التـذكيـة ما يسـتجـيب Iتـطلـبات "حالل" احملددة
في هــــذا الــــنــــظــــام الــــتـــقــــنـيr كــــمـــا يــــجـب أن يــــســـتــــجــــيب

Iتطلبات اIواصفات واألنظمة السارية اIفعول.

I -  - 5 . التدويــخ : . التدويــخ :

قصـد تسـهيل الـتذكـيـة حسب الـدين اإلسالميr �كن
اســــتـــــعـــــمــــال الـــــتـــــدويخ شـــــريـــــطـــــة أن ال يــــؤدي إلـى مــــوت

احليوان.

 II - يجب أن تسـتجـيب تذكـية احلـيوانـات للـقواعد

احملـددة في الـنـقـطـة "I" اIـذكــورة أعالهr وكـذا لـلـمـتـطـلـبـات
اIذكورة أدناه :

 II -  - 1 - اIـــراقـــــبـــة الــــصـــحــــيـــة لــــلـــحــــيـــوانــــات قـــبل - اIـــراقـــــبـــة الــــصـــحــــيـــة لــــلـــحــــيـــوانــــات قـــبل

التذكية :التذكية :

يـجب أن تـتـم مـراقـبـة احلـيـوانـات قـبل تـذكـيـتـهـا من
قـبل بـيطـري مؤهل وفـقـا للـطرق والـتعـلـيمـات اIنـصوص

عليها في اIواصفات واألنظمة السارية اIفعول.

 II -  - 2 - طريقة التذكية : - طريقة التذكية :

* يـجب أن يـذكى احلـيــوان بـعـد رفـعه  أو وضـعه من
rاألفضل على جنبه األيسر باجتاه القبلة

* يــــجب إيـالء أهــــمــــيـــــة خــــاصــــة لـــــلــــتــــقــــلـــــيل من آالم
rاحليوان عند تذكيته

* يــــجب عــــلى الــــشــــخـص اIــــكــــلف بــــالــــتــــذكــــيــــة ذكـــر
rالبسملة "بسم الله"  قبل تذكية كل حيوان

* يــجب تــنــفــيـذ الــتــذكــيـة بــحــركــة واحــدةr ويـرخص
إعـــادة جــرّ أداة الـــتــذكـــيــة دون رفـــعــهــا عـن احلــيـــوان أثــنــاء

rالتذكية

rمعا Xيجب قطع احللقوم و الودج *

* يـجب أن يـكـون الـنـزيف تـلـقـائـيـا و كـامالr ويـجب
إتــاحـة الــوقت الــكـــافـي لــضـــمـــان اســتــفــراغ احلــيـوان من

الدم.

 II -  - 3 - مراقبة الذبائح و أحشائها : - مراقبة الذبائح و أحشائها :

يـجب أن تـسـنـد عـمـلـية مـراقـبـة الـذبـائح و أحـشـائـها
إلى بـيطري مؤهلr طـبقا للمـواصفات واألنظـمة السارية

اIفعول.

III - يـجب أن تـســتـجـيب تــذكـيـة الـدواجن لــلـقـواعـد

احملـددة في الـنـقـطة "I" أعالهr و كذا لـلـمتـطـلبـات اIـذكورة
أدناه :

III -  - 1 - اIراقبة الصحية للدواجن قبل تذكيتها : - اIراقبة الصحية للدواجن قبل تذكيتها :

يــجب أن تـتـم اIـراقــبـة الــصـحــيــة لـلــدواجن اIـوجــهـة
لــلـــتــذكــيـــة من قــبـل بــيـــطــري مــؤهـلr وفــقــا لـــلــمـــواصــفــات

واألنظمة السارية اIفعول.

III -  - 2 -  طريقة التذكية : -  طريقة التذكية :

أ - التذكية باليد :أ - التذكية باليد :

يـجب عــلى اIـذكي عـنـد الــتـذكـيـة أن يـذكــر الـبـسـمـلـة
"بسم الله"  قبل تذكية كل واحدة من الدواجن.



يـــجب عـــلى الـــشــخص اIـــكـــلف بــالـــتـــذكــيـــة أن �ــسك
الـــرأس بــالــيــد بـــطــريــقــة مـالئــمــة و�ــده نـــحــو األســفلr ثم

يقطع احللقوم والودجX بسكX حاد.

ب - التذكية اآللية : ب - التذكية اآللية : 

�ـكن استـعمـال التـذكـية اآللـية مع احـترام الـشروط
اآلتية :

* يــجب أن يـكــون الـعـامل اIــسـتـعــمل لـلــسـكـX اآللي
rمسلما و بالغا

* يـجب عــلى الـعــامل أن يـذكــر الـبــسـمــلـة بــأن يـقـول
rاآللي Xبسم الله"  قبل تشغيل السك"

* إذا أراد العـامل مغـادرة مكـان الـتذكـية فـإنه يجب
علـيه أن يـوقف آلـة الـتذكـيـة. والسـتئـنـاف الـعمـلـيـةr فإنه

rذكورة أعالهIيجب أن يقوم بها بنفس الشروط ا

* يـجب أن يكون الـسكX اIـستعـمل ذا شفرة واحدة
rحادة

* يـجب أن تـؤدي عـمـليـة الـتـذكيـة إلى قـطع احلـلـقوم
rXوالودج

* يـجب عــلى الـشــخص اIـكــلف بـالـتــذكـيـة أن يــتـأكـد
بـأن كـل الـدواجن تـمـت تـذكـيـتــهـاr و أمـا الــدواجن الـتي لم

يتم إدراكـها بالسـكX اآلليr فيـجب تذكيـتها بـاليد حسب
نــــفــس الـــــشــــروط اIـــــذكــــورة أعـالهr بـــــعــــد الــــتـــــأكـــد من

rكونها ال تزال حية

* يــجب أن تــسـتــغـرق مــدة الــنـزيف الــوقت الــكـافي
لضمان النزيف الكلي للدم.

III -  - 3 - اIراقبة الصحية للذبائح : - اIراقبة الصحية للذبائح :

يـــجب أن يـــقـــوم بــعـــمـــلـــيــة مـــراقـــبـــة ذبــائـح الــدواجن
بــيـطــري مــؤهلr طـبــقــا لـلــمــواصـفــات واألنـظــمــة الـســاريـة

اIفعول.

 IV - تعتبر أغذية "حالل" بدون تذكية : - تعتبر أغذية "حالل" بدون تذكية :

rائيةIاألسماك واحليوانات ا *

* احلـيـوانـات "احلالل" الـتي ± اصـطـيـادهـا من طرف
مــــــســــــلم بــــــالـغ عــــــاقل عـن طــــــريـق الــــــصــــــيــــــدr أو بــــــإرســـــال
احلــيــوانــات اIـدربــة بــنــيــة االسـتــهالك مـع ذكـر الــتــســمــيـة

"بسم الله"  عند الرمي أو إرسال احليوانات اIدربة.

يجب تـذكيـة احليوانـات التي ± اصـطيادهـا حية عن
طريق احليوانات اIدربة حسب الدين اإلسالمي. 

احلــيـــوانــات الـــتي ± اصـــطــيـــادهــا مـــيــتـــة والــتي أكل
احليوان جزءا منها على األقلr تعتبر "غير حالل".
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