
العدد العدد 47

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

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

األحد األحد 7 شوال عام  شوال عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق 3 غشت سنة غشت سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 14-212 مـؤرّخ في 28 رمـضــان عـام 1435 اIـوافـق 26 يـولــيـو ســنـة s2014 يــتــضـمن حتــويل اعـــتــمــاد إلى
ميزانيـة تسيير وزارة الداخلـية واجلماعات احمللـية.........................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقـم 14-216 مـؤرخ في 3 شــوال عـام 1435 اIـوافق 30 يــولـيـو سـنـة s2014 يـعــدل ويــتـمـم اIـرسـوم الـرئــاسـي
رقم 01-95  اIـؤرخ في 21 مـحـرم عـام 1422 اIـوافق 15 أبـريـل سـنـة 2001 الـذي يـحــدد مـهـام اIـدرســة الـوطـنـيــة لـلـصـحـة
العسكرية وتنظيمها....................................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-213 مـؤرّخ في 3 شــوال عـام 1435 اIـوافـق 30 يــولـيـو سـنـة s2014 يـتـضـمـن إنـــشــاء مـراكـز نــفـسـيـة
بيداغوجية لألطفال اIعوقX ذهنيا................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شـوال عام 1435 اIوافـق 30 يـولـيو سـنة s2014  يضـبط الكـيفـيات اIـتعـلقـة بتخـصيص
.........XعوقIالي ومنح اإلعانات قصد تهيئة وجتهيز مناصب العمل لألشخاص اIمناصب العمل وحتديد االشتراك ا

مرسوم تـنفيذي رقم 14-215 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 اIوافق 30 يولـيو سنة s2014 يعـدل ويتـمم اIرسوم التنفيذي رقم
94-310 اIــــؤرخ في 3 جـــمـــادى األولـى عــام 1415 اIـــوافق 8  أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1994 واIـــتـــعـــلـق بـــكـــيـــفــــيـــات ســـيـــر حـــســـاب

التخصيص اخلاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق اخلاص للتضامن الوطني"..............................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوال عام 1435 اIوافق 31 يولـيو سنة s2014 يتضـمن إنهاء مـهام مستـشار لشـؤون الدفاع لدى
رئيس اجلمهورية........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوال عام 1435 اIوافق 31 يولـيو سنة s2014 يتضـمن إنهاء مـهام مسـتشار قـانوني لدى رئيس
اجلمهورية..................................................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوال عام 1435 اIوافق 31 يوليو سنة s2014 يتضمن إنهاء مهام مستشار  لدى رئيس اجلمهورية.....

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 شوّال عام 1435 اIوافق 31 يوليو سنة s2014 يتضمّن إنهاء مهام مكلّف �همة  برئاسة اجلمهورية.....

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 رمضـان عام 1435 اIوافق 24  يـولـيو سـنة s2014 يتـضـمّن إنهـاء مهـام مـديرة دراسـات برئـاسة
اجلمهوريّة (األمانة العامة للحكومة).............................................................................................................

مــرسـومـان رئـاسـيـّـان مـؤرّخان في 26 رمضـان عام 1435 اIوافق 24  يـولـيو سـنة s2014 يـتضـمّنـان إنهـاء مهـام نائـبي مدير
برئاسة اجلمهوريّة (األمانة العامة للحكومة)..................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 23  يـولـيـو سـنة s2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس ديـوان الــوزيـر
اIنتدب لـدى وزيـر الدفاع الـوطني - سابقا..................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضـان عام 1435 اIوافق 23  يولـيو سنة s2014 يتضـمّن إنهاء مـهام مكـلّف �همـة لدى الوزير
اIنتدب لدى وزيـر الدفاع الوطني - سابقا...................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 اIوافق 23  يوليو سنة s2014 يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان احلرس اجلمهوري.....

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 23  يـولـيـو سـنة s2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس أركـان الـنـاحـيـة
العسكرية األولى.......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 23  يـولـيـو سـنة s2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس أركـان الـنـاحـيـة
العسكرية اخلامسة.....................................................................................................................................
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مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 27  يــولـيـو سـنـة s2014 يــتـضـمّن إنــهـاء مـهــام الـرئـيس اIــديـر الـعـام
للشركة الوطنية للبحث عن احملروقات وإنتاجها ونقلها وحتويلها وتسويقها " سوناطراك "..................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25 رمــضــان عــام 1435 اIـــوافق 23 يــولــيــو ســنــة s2014 يــتــضــمّن تــعــيــX رئــيس أركــان الــنــاحــيــة
العسكرية األولى.......................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25 رمــضــان عــام 1435 اIـــوافق 23 يــولــيــو ســنــة s2014 يــتــضــمّن تــعــيــX رئــيس أركــان الــنــاحــيــة
العسكرية اخلامسة.....................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قــرار مـؤرّخ في 28 جـمــادى األولى عــام 1435 اIـوافق 30 مـارس ســنــة s2014 يـحــدّد الــقـائــمــة االسـمــيــة ألعـضــاء مــجـلس إدارة
صندوق ضمان السيارات............................................................................................................................

....Xيحدد القائمة االسمية ألعضاء اجمللس الوطني للتأم s2014 وافـق 30 مارس سنةIقرار مؤرخ في28 جمادى األولى عام 1435 ا

قــرار مـؤرخ في 28 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 30 مـارس ســنـة s2014 يــتـضــمن اعـتــمـاد "تــعـاضـديــة الـتــأمـX اجلــزائـريـة
لعمال التربية و الثقافة"..............................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 28 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 30 مـارس ســنـة s2014 يـتــضـمن اعـتــمـاد الـشــركـة ذات الـشـخـص الـوحـيـد
..................Xبصفتها شركة سمسرة للتأم "SAKHRI ASSURANCE" "سؤولية احملدودة "صخري للتأميناتIوذات ا

قــرار مـؤرخ في 28 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 30 مـارس ســنـة s2014 يـتــضـمن اعـتــمـاد الـشــركـة ذات الـشـخـص الـوحـيـد
...................................Xسؤولية احملدودة "رضا فجيغال كورتاج داسورنس" بصفتها شركة سمسرة للتأمIوذات ا

.........................Xيتضمن اعتماد سمسار للتأم s2014 وافق 30 مارس سنةIقرار مؤرخ في 28 جمادى األولى عام 1435 ا

ار مـؤرّخ في 14 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1435 اIـوافق 14 أبـريـل سـنة s2014 يــعـدّل الـقـرار اIـؤرّخ في 18 ربـيع الـثـاني عـام قــــر
1432 اIوافق 23 مارس سنة 2011  واIتضمّن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات واخلدمات............

وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قـرار مؤرخ في 4  ذي الـقـعـدة عـام 1434 اIـوافق 10 سـبتـمـبر سـنة s2013 يحـدد دوريـة تبـلـيغ اIـعلـومـات اIـتعـلـقـة بعـقـود بيع
الغاز ومالحقها واالتـفاقات احملتملة والتصـميم التابع لهاs الضرورية لـتحديد السعر القاعـدي للغاز اIستعمل حلساب
اإلتاوة والضريبة واحلقوق والرسوم..............................................................................................................

وزارة الصناعة وا;ناجموزارة الصناعة وا;ناجم

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 اIوافق 5 ديسمبر سنة s2012 يعدّل القرار الوزاري اIشترك اIؤرخ في 5
جمـادى األولى عام 1431 اIوافق 20 أبريـل سنة 2010 الذي يـحدد تـعداد مـناصب الـشـغل وتصـنيـفهـا ومدة الـعقـد اخلاص
باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدماتs بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية..............

.قـــرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 14  مـحــرّم عـام 1435 اIـوافق 17  نــوفـمــبـر ســنـة s2013 يــحــدّد كـيــفــيـات تــنــظـيم الــتــكـوين
التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصناعة وترقية االستثمارات ومدته ومحتوى برنامجه..............

قــرار مـؤرّخ في 6  مـحـرّم عـام 1434 اIـوافق 20  نـوفـمـبـر سـنـة s 2012 يـتــضـمّن إنـشـاء الـلـجــنـة الـقـطـاعـيــة لـلـصـفـقـات لـوزارة
الصناعة واIؤسسات الصغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار..........................................................................
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قـرار مؤرّخ في 2  ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 14 يـنـايـر سـنة s 2013 يـتـضمّـن تعـيـX أعـضـاء الـلجـنـة الـقـطـاعيـة لـلـصـفـقات
لوزارة الصناعة واIؤسسات الصغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار...............................................................

قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 10 فبراير سنة s2014 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجلس إدارة اIركز
التقني للصناعات الغذائية..........................................................................................................................

وزارة الرياضةوزارة الرياضة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 9  ذي الـقـعـدة عـام 1434 اIـوافق 15 سـبـتـمـبـر سـنة s2013 يـحـدد تـصـنـيف اIـدرسـة الـعـلـيا
لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها...............................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 31   يناير  سنة 2014.............................................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 28  فبراير  سنة 2014...........................................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 31  مارس  سنة 2014............................................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 30   أبريل  سنة 2014............................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 14-212 مــؤرمــؤرّخ في خ في 28 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1435  اIوافـق اIوافـق 26 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة s2014 يتـضـمن حتويلs يتـضـمن حتويل

اعـــتــمـــاد إلى مــيــزانــيـــة تــســيــيــر وزارة الــداخــلـــيــةاعـــتــمـــاد إلى مــيــزانــيـــة تــســيــيــر وزارة الــداخــلـــيــة
واجلماعات احمللـية.واجلماعات احمللـية.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

s تمّمIعدّل واIا sاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

s2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

s2014 لسنة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-35 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
sــتـضـمن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر الـدولـةIوا
وزيـر الداخلـية واجلـماعات احملـليـة من ميـزانية الـتسـيير

s2014 الية لسنةIوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعــــــتـــــمــــــــاد قــــــــدره ســـــبــــــعـــــة وأربـــــعــــــون مـــــلـــــيــــــار ديـــــنـــــار
(47.000.000.000 دج) مـــقـــيّــــــد في مـــيــــزانـــيـــة الـــتـــكـــالـــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اIـادة اIـادة 2 : :  يـخـصـص Iيزانيــة سـنــة 2014  اعتـمـــاد
قــــدره سـبعـة وأربعـون ملـيار ديـنار (47.000.000.000 دج)
يـــــقــــــيّـــــــد فــي مــــيــــزانــــيـــة تــــســــيــــيــــر وزارة الـــــداخـــــلـــــيــــة
والـــجـــمـــاعــات الـــمـــحــلــيــة وفي الــبــاب رقم 37-07 "إعــانــة

للصندوق اIشترك للجماعات احمللية".

3 :  :  يكـلف وزيـر اIالـيـة ووزير الـدولـةs وزير اIـادة اIـادة 
الــداخـلـيـة واجلــمـاعـات احملـلــيـةs كل فـيـمــا يـخـصّهs بــتـنـفـيـذ
هــــــذا اIــــرســـــوم الــــذي يـــنـــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلـزائر في 28 رمـضان عام 1435 اIـوافـق 26
يوليو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقـم مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقـم 14-216 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 3 شـــــوال عــــام شـــــوال عــــام
1435 اIــوافق  اIــوافق 30 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة s2014 يــعـــدل ويــتــمـمs يــعـــدل ويــتــمـم

اIـــــــرســـــــوم الـــــــرئــــــــاســي رقم اIـــــــرســـــــوم الـــــــرئــــــــاســي رقم 01-95  اIــــــــؤرخ في   اIــــــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام مــحـرم عـام 1422 اIـوافق  اIـوافق 15 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة 2001 الـذي الـذي
يــحـدد مـهــام اIـدرسـة الــوطـنـيــة لـلـصــحـة الـعــسـكـريـةيــحـدد مـهــام اIـدرسـة الــوطـنـيــة لـلـصــحـة الـعــسـكـريـة

وتنظيمها.وتنظيمها.
ـــــــــــــــــــــــــ

 s إنّ رئيس اجلمهـوريـة
sبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

-  وبـنـاء على الـدسـتـورs ال سيـمـا اIـادّتان 77 (1 و 2
sو 8) و125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 83-363 اIــؤرخ في  15
شـعــبــان عـام 1403 اIــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واIــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي
- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 84-357 اIـــــؤرخ في 5
ربـــيع األول عـــا م 1405 اIــــوافق 28 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1984

sتضمن إنشاء أركان اجليش الوطني الشعبيIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم رقم 88-85 اIــــؤرخ في  25
شعـبـان عام 1408 اIوافق 12 أبـريل سنة 1988 واIـتضمن
إنــشـاء اIــدرسـة الــوطــنـيــة لـلــصــحـة الــعـســكــريـة ومــهـامــهـا

sتممIعدل واIا sوتنظيمها
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 01-95 اIـؤرخ
في 21 مـحرم عام 1422 اIوافق 15 أبـريل سنة 2001 الذي
يـــحـــدد مـــهـــام اIـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــة الـــعـــســـكـــريـــة

sوتنظيمها
- وبــعـد االطالع عــلى مـجــمـوع األحــكـام الــتـنــظـيــمـيـة

sطبقة على اجليش الوطني الشعبيIا
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــادة األولى :  اIــــادة األولى :  يـــعـــدل ويــــتـــمم هـــذا اIــــرســـوم بـــعض
أحكـام اIرسوم الرئاسي رقم 01-95 اIؤرخ في 21 محرم
عـام 1422 اIـوافق 15 أبــريل سـنـة 2001  الـذي يـحـدد مـهـام

اIدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها.

 اIـادة اIـادة 2 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اIـواد 3  و6  و10 و11
و13 (اIـطـة 5)  من اIـرســوم الــرئـاسي رقم 01-95 اIـؤرخ
في 21 مــــحــــرم عــــام 1422 اIــــوافق 15 أبــــريل ســــنــــة 2001 

واIذكور أعالهs كما يأتي :

" اIـــــادة 3 : تــــــوضع اIـــــدرســـــة  حتـت وصـــــايـــــة وزيـــــر
الدفاع الوطني".

" اIـــــادة 6 : تــــــتـــــولى اIــــــدرســـــة في إطــــــار ســـــيـــــاســـــة
الـتـكـوين والـبـحث لــوزارة الـدفـاع الـوطـني مـهـمـة ضـمـان
تــعــلـيم جــامــعي في الــتـدرج ومــا بــعـد الــتـدرج فـي الـعــلـوم
الـطبـية والـبيـوطبـية والـبيـطرة وعـلوم الـطبـيعـة واحلياة
وكــذا الــتــعـــلــيم الــعــســكـــري والــطــبي الــعـــســكــري والــطــبي
اإلداري لــفـائـدة اIــسـتــخـدمـX الــعـسـكــريـX واIــدنـيـX في

وزارة الدفاع الوطني.

و تـــــكــــــلف اIـــــدرســــــةs زيـــــادة عـــــلـى ذلكs بـــــتــــــنـــــظـــــيم
مـــســـابـــقـــات االلـــتـــحـــاق بـــالـــتـــكـــوين في مـــا بـــعـــد الـــتـــدرج
والـــتــكـــوين الـــطــبي الـــعـــســكـــري غــيـــر اIـــتــوفـــر بــاجلـــزائــر

واIسدى في اخلارج.

�ـكـن أن يـسـتـفـيـد من الـتـكــوين بـاIـدرسـة الـوطـنـيـة
لــلـــصــحــة الــعــســـكــريــةs مــتـــرشــحــون يــنـــتــمــون إلى دوائــر

وزارية أخرىs بعد ترخيص من وزير الدفاع الوطني".

" اIادة 10 : يشمل  تنظيم اIدرسة :
sقيادة -

sمديرية عامة للتعليم -
sمديرية  لإلدارة واإلسناد -

- أجهزة استشارية.
يـــــحـــــدد الـــــتـــــنـــــظـــــيم الـــــداخـــــلي لـــــلـــــهـــــيـــــاكـل اإلداريــــة
sوالبيداغوجيـة والتقنية واإلسناد  وصالحياتها وسيرها

�وجب قرار من وزير الدفاع الوطني".

" اIادة 11 : تضم اIدرسة ما يأتي :
sمجلس علمي -

- مجلس بيداغوجي.
sمجلس توجيه -
- مجلس تأديبي.

يــحـــدد تــنــظــيم  مـــجــلس الــتــوجـــيه  وســيــره �ــوجب
قرار من وزير الدفاع الوطني".

" اIادة 13  (اIطة 5) :
- إعــداد مــشـــروع مــيــزانــيـــة اIــدرســة الـــذي يــعــرضه

على سلطة الوصاية لتوافق عليه".

اIادة اIادة 3 :  :  تلـغى أحكام اIادة 8 من اIرسـوم الرئاسي
رقم 01-95 اIـــــؤرخ في 21 مـــــحـــــرم عـــــام 1422 اIـــــوافق 15

أبريل سنة 2001 واIذكور أعاله.

4 :  :  يـــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 3 شـــوال عـــام 1435 اIــــوافق 30
يوليو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 14-213 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3 شـــوال عـــام شـــوال عـــام
1435 اIوافـق  اIوافـق 30 يوليو سنة  يوليو سنة s2014 يتضمـن إنـشـاءs يتضمـن إنـشـاء

مراكز نفسية بيداغوجية لألطفال اIعوقX ذهنيا.مراكز نفسية بيداغوجية لألطفال اIعوقX ذهنيا.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

sرأةIواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125

s(الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي  رقم 12-05 اIؤرخ
في 10 صـــــفـــــر عـــــام 1433 اIـــــوافق 4  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واIـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Iـــؤســـســـات
التربـية والتـعليم اIتـخصصة لألطـفال اIعوقـsX ال سيما

sادة 4 منهIا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 4 من اIـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي  رقم 12-05 اIــــؤرخ في 10 صــــفــــر عـــام 1433
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اIـوافق 4  يــنـايــر ســنـة 2012  واIــذكـور أعـالهs يـهــدف هـذا
اIـرسـوم إلـى إنـشـاء مـراكـز نـفـسـيـة بـيـداغـوجـيـة لألطـفـال
اIعوقX ذهنيا وتـتميم قائمة هذه اIراكـزs طبقا للملحق

4 اIرفق بهذا اIرسوم.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 3 شـــوال عـــام 1435 اIــــوافق 30
يوليو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق اIلحق 4
XعوقIراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اIقائمة اXعوقIراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اIقائمة ا

ذهنياذهنيا

تسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

..................... (بدون تغيير) ...................

اIــــــــــــــركــــــــــــــز الـــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــسـي
الـــبـــيــــداغـــوجي لـألطـــفـــال
اIـــــــــعـــــــــوقــــــــــX ذهـــــــــنـــــــــيـــــــــا

لتادمايت

اIــــــــــــــركــــــــــــــز الـــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــسـي
الـــبـــيــــداغـــوجي لـألطـــفـــال
اIعوقX ذهنيا للحجار

اIــــــــــــــركــــــــــــــز الـــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــسـي
الـــبـــيــــداغـــوجي لـألطـــفـــال
اIـــــــــعـــــــــوقــــــــــX ذهـــــــــنـــــــــيـــــــــا

لبوغزول

اIــــــــــــــركــــــــــــــز الـــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــسـي
الـــبـــيــــداغـــوجي لـألطـــفـــال
اIـــــــــعـــــــــوقــــــــــX ذهـــــــــنـــــــــيـــــــــا

للبيض - 2

اIــــــــــــــركــــــــــــــز الـــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــسـي
الـــبـــيــــداغـــوجي لـألطـــفـــال
اIعوقX ذهنيا للثنية

بـلـدية تـادمـايت - والية
تيزي وزو

بــلــديـــة احلــجــار - واليــة
عنابة

بـلـديـة بـوغـزول - والية
اIدية

بــلــديــة الــبــيض - واليــة
البيض

بــلــديــة الــثــنــيــة - واليـة
بومرداس

مقر اIؤسسةمقر اIؤسسة

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــمـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم ذي رقم 14-214 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 3 شـــوال عـــام شـــوال عـــام
يــــــضـــــــبط  sيــــــضـــــــبط s2014 ــــــوافق 30 يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة  يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــةIــــــوافق  اI1435 ا

الــكــيــفــيــات اIــتــعــلــقــة بــتـــخــصــيص مــنــاصب الــعــملالــكــيــفــيــات اIــتــعــلــقــة بــتـــخــصــيص مــنــاصب الــعــمل
وحتــــديـــد االشــــتـــراك اIــــالي ومــــنح اإلعــــانـــات قــــصـــدوحتــــديـــد االشــــتـــراك اIــــالي ومــــنح اإلعــــانـــات قــــصـــد
.XعوقIتهيئة وجتهيز مناصب العمل لألشخاص ا.XعوقIتهيئة وجتهيز مناصب العمل لألشخاص ا

ـــــــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األول
-  بــــنـــاء عـــلى تـــقــــريـــر وزيـــرة الـــتـــضــــامن الـــوطـــني

sرأةIواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

 s(الفقرة 2 ) منه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-07 اIـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اIــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

sتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العملIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-03 اIــــؤرخ في 10
رجب عــام 1410 اIــوافق 6 فــبـــرايــر ســـنــة 1990 واIــتــعــلق

sتممIعدل واIا sفتشية العمل�
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اIــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اIـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واIـتـعلق

sادة 16 منهIال سيما ا sتممIعدل واIا sبعالقات العمل
- و�قـتضى الـقانون رقم 91-25 اIؤرخ في 9 جـمادى
الـــــثــــانـــــيـــــة عــــام 1412 اIـــــوافق 18  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1991
sادة 35 منهIال سيما ا s1992 الية لسنةIتضمن قانون اIوا
- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 93-01 اIؤرخ
في 26 رجب عـــــام 1413 اIـــــوافق 19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1993
واIـتـضمن قـانـون اIـاليـة لـسـنة s1993 ال سـيـمـا اIـادتان 4

sو136 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95-27 اIـؤرخ في 8 شـعـبان
عــام 1416 اIــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1995 واIـــتـــضـــمن

sادة 163 منهIال سيما ا s1996 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اIــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اIــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واIــــتــــعــــلق
بـحـمايـة األشخـاص اIـعوقـX وتـرقيـتهمs ال سـيـما اIـادتان

s27 و 28 منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-19 اIـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اIوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واIـتعلق

sبتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

sادة 91 منهIال سيما ا s2014 الية لسنةIقانون ا
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- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94-310 اIؤرخ
في 3 جـــمـــادى األولى عـــام 1415 اIــوافق 8 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة
1994 واIتـعلق بكـيفيـات سير حـساب التخـصيص اخلاص

رقم 069-302 الـذي عـنـوانه "الـصـنـدوق اخلـاص لـلـتـضـامن
sتممIعدل واIا s"الوطني

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-333 اIؤرخ
في 12 شـــعـــبـــان عــام 1424 اIــوافق 8 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2003
واIــتـعـلق بـالـلــجـنـة الـوالئـيــة لـلـتـربـيـة اخلــاصـة والـتـوجـيه

sهنيIا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يـرسـم  ما يـأتي :   يـرسـم  ما يـأتي :  

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : يـــــــهــــــدف هـــــــذا اIــــــرســـــــوم إلى ضـــــــبط
الـكـيــفـيـات اIـتـعـلـقـة بـتـخـصــيص مـنـاصب الـعـمل وحتـديـد
االشـتــراك اIــالي ومــنح اإلعــانــات قــصــد تــهـيــئــة وجتــهــيـز
مـنـاصب الـعـمل لألشـخـاص اIـعـوقـX اIـعـتـرف لـهم بـصـفـة
الـعاملs تطـبيـقا ألحكـام اIادتX 27 و 28 من الـقانون رقم
02-09 اIـؤرخ في 25 صـفر عام 1423 اIـوافق 8 مايـو سـنة

2002 واIتعلق بحماية األشخاص اIعوقX وترقيتهم.

اIــــادة اIــــادة 2 : :  يــــجـب عـــلـى كل مــــســــتــــخـــدم أن يــــخــــصص
نـسبة 1 % عـلى األقل من منـاصب العـمل لديه لـألشخاص
اIعوقـX اIعـترف لهم بـصفـة عاملs طبـقا ألحـكام اIادة 27
مـن الـــقــــانـــون رقم 02-09 اIــــؤرخ في 25 صــــفــــر عـــام 1423

اIوافق 8 مايو سنة 2002 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 3 : :  يـحدد عدد مـناصب العـمل التي يخـصصها
كل مستخدم لـلعمال اIعوقX على أساس العدد اإلجمالي
لألشــخـاص اIــأجــورين احملـدد في 31 ديــسـمــبــر من الـســنـة
اIـنصـرمـة والـذي تـطبق عـلـيه نـسـبة 1 % وحتـسب حسب

الوحدة الدنيا.

اIــادة اIــادة 4 : :  يــتـــعــX عــلـى اIــســتـــخــدمs في حـــالــة مــا لم
يـخــصص مـنـاصب عــمل لـصـالح األشـخــاص اIـعـوقـsX دفع
اشتـراك مالي سـنوي تسـاوي قيـمته حـاصل عدد مـناصب
الــعــمل اخملــصــصــةs احملــدد طــبــقــا ألحــكــام اIـادة 3 أعالهs في

اIبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى اIضمون.

غــيــر أنـهs يــتــعــX عــلى اIــســتــخــدم الــذي يــفــوق عــدد
عماله اإلجمالي العشرين (20) ويقل عن اIائة s(100) دفع
اشتـراك مـالي سـنوي يـسـاوي ثـلثي (3/2) اIـبـلغ الـسـنوي

لألجر الوطني األدنى اIضمون.

اIــــــادة اIــــــادة 5 : :  يــــــجـب أن يــــــدفـع االشــــــتـــــــراك اIــــــالـي في
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 069-302 الــذي عــنــوانه
"الـصــنـدوق اخلـاص لــلـتـضــامن الـوطــني" طـبــقـا لـلــتـشـريع

والتنظيم اIعمول بهما.
اIــــادة اIــــادة 6 : :  يــــتـــعــــX عـــلـى اIـــســـتــــخـــدم أن يــــرسل إلى
اIــديـريـة اIـكـلـفـة بـالـتـشـغـيـل واIـديـريـة اIـكـلـفـة بـالـنـشـاط
sفي نهاية كل سـنة مالية sإقليمـيا Xاالجـتماعي اخملتصـت
قــائـــمـــة مـــفـــصـــلـــة لألشـــخـــاص اIــعـــوقـــX الـــعـــامـــلــX و/ أو
اإلشعـار بتـحويل االشـتراك اIـالي اIدفـوع في الصـندوق

اIذكور في اIادة 5 أعاله.

7 : :  �ــــكن اIـــســــتـــخـــدم الـــذي يــــقـــوم بـــتــــهـــيـــئـــة اIــادة اIــادة 
وجتـهـيـز مـنــاصب عـمل لـتـوظـيف األشـخـاص اIـعـوقـX أن
يــســتـفــيـدs زيــادة عــلى الـتــدابــيـر الــتـحــفــيـزيــة اIـنــصـوص
عــلـــيــهــا في الــتــشـــريع اIــعــمــول بـهs من إعــانــات في إطــار
االتـفـاقــيـات الـتي تـبــرمـهـا الـدولــة واجلـمـاعـات اإلقــلـيـمـيـة
وهيـئـات الـضـمـان االجـتـمـاعيs طـبـقـا ألحـكـام اIادة 28 من
الــــــقـــــــانــــــون رقم 02-09 اIــــــؤرخ في 25 صــــــفـــــــر عــــــام 1423

اIوافق 8 مايو سنة 2002 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 8 : :  تمنح اإلعانـات اIنصوص عليها في أحكام
هذا اIرسوم للمستخدم الذي يقوم �ا يأتي :

- تهيئة محـيط العمل لتسهـيل الوصول للعمل بكل
sأشكاله

sتكييف مناصب العمل -
sوضع جتهيزات جديدة خاصة -

- التكوين اخلاص.

اIـادة اIـادة 9 : :  يــجب أن تـكــون تــهـيــئـة وجتــهــيـز مــنـاصب
الـعـمـل اIـنـصـوص عـلــيـهـا في اIـادة 7 أعالهs مـتـنـاسـبـة مع

إعاقة العامل ومنجزة بالتنسيق مع طبيب العمل.

اIـادة اIـادة 10 : :  تخـضع االسـتـفادة من اإلعـانـات اIـذكورة
في أحـكـام هــذا اIـرسـومs إلى إيـداع مـلـف تـقـني مـالي من
طـرف اIـســتـخـدم لـدى مــديـريـة الـواليــة اIـكـلـفــة بـالـنـشـاط

االجتماعي اخملتصة إقليميا.
يـــحـــدد تـــشـــكـــيل اIـــلف الـــتـــقـــني اIـــالي اIـــذكـــور في
Xبـــقــرار مــشـــتــرك بــ sالــفـــقــرة أعاله وكـــيــفــيـــات دراســته
الوزيـر اIكلف بـالتـضامن الوطـني ووزير اIالـية ووزير

العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
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اIـادة اIـادة 11 : :  ال تـغـطي اإلعـانــات اIـنـصـوص عـلـيـهـا في
أحــكــام هــذا اIــرســوم اIـــصــاريف اIــتــعــلــقــة بــااللــتــزامــات
الـقـانـونـيـة لـلـمــسـتـخـدم في مـجـال حتـسـX شـروط الـعـمل

والوقاية من األخطار اIهنية.

اIــــادة اIــــادة 12 : :  يــــتـــعـــX عـــلـى اIـــســـتـــخـــدمــــX اتـــخـــاذ كل
الـتــدابــيـر الــضـروريــة لــضـمــان األمن والــصـحــة الــبـدنــيـة
والعـقلـية للـعمـال اIعـوقX بـهدف تـسهـيل إدماجهـم اIهني

واإلبقاء عليهم في مناصب عملهم.

اIـادة اIـادة 13 : :  يـتم الـتـكـفل بـاإلعانـات اIـنـصـوص عـلـيـها
في أحــكـــام هــذا اIــرســومs في إطــار حـــســاب الــتــخــصــيص
اخلــاص لـلــتــضـامن الــوطــنيs طــبـقــا لــلـتــشــريع والـتــنــظـيم

اIعمول بهما.

اIــادة اIــادة  14 : :  تـــمــارس مـــراقـــبـــة تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذا
اIــرســـوم من قــبل كـل أسالك الــتــفـــتــيش واIـــراقــبــة وكــذا
اإلدارات اIـعـنـيــةs وال سـيـمـا مـنهـا مـفـتـشـيـة الـعـمل طـبـقا
لــــصالحـــيــــات كل مــــنــــهـــا اخملــــولـــة لــــهـــا �ــــوجب الــــتــــشـــريع

والتنظيم اIعمول بهما.

15 : :  تـــوضـح كـــيـــفــــيـــات تـــطــــبـــيق أحــــكـــام هـــذا اIــادة اIــادة 
اIرسـومs عند احلـاجةs بقـرار مشتـرك بX الوزيـر اIكلف

.XعنيIبالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء ا

16 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 3 شـــوال عـــام 1435 اIــــوافق 30
يوليو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 14-215 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 3 شـــوال عـــام شـــوال عـــام
1435 اIــوافق  اIــوافق 30 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة s2014 يــعــــدل ويــتــمم يــعــــدل ويــتــمم

اIـــــرســــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم اIـــــرســــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 94-310 اIــــــؤرخ في  اIــــــؤرخ في 3
جـــمـــادى األولى عــام جـــمـــادى األولى عــام 1415 اIــوافق  اIــوافق 8  أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــة
1994 واIـتـعـلق بـكـيـفـيـات سـيـر حـسـاب الـتـخصـيص واIـتـعـلق بـكـيـفـيـات سـيـر حـسـاب الـتـخصـيص

اخلـــــاص رقم اخلـــــاص رقم 069-302 الــــــذي عـــــنـــــوانـه "الـــــصـــــنـــــدوق الــــــذي عـــــنـــــوانـه "الـــــصـــــنـــــدوق
اخلاص للتضامن الوطني".اخلاص للتضامن الوطني".

ـــــــــــــــــــــــــ

    sإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اIــشــتــرك بــX وزيــر اIــالــيـة

sرأةIووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدّستـورs ال سيّمـا اIادّتان 85-3 و125

s( الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

sتممIعدل واIا sاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اIــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اIــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واIــــتــــعــــلق
بـحـمايـة األشخـاص اIـعوقـX وتـرقيـتهمs ال سـيـما اIـادتان

s27 و 28 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-09 اIــــؤرخ في 13
مــــــحــــــرم عــــــام 1431 اIــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة s2010 ال سـيــمـا اIـادة 43

sمنه

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اIـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اIــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واIـــتـــضـــمن

sادة 87 منهIال سيما ا s2012 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

sادة 91 منهIال سيما ا s2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق 28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94-310 اIؤرخ
في 3 جـــمـــادى األولى عـــام 1415 اIــوافق 8 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة
1994 واIتـعلق بكـيفيـات سير حـساب التخـصيص اخلاص

رقم 069-302 الـذي عـنـوانه "الـصـنـدوق اخلـاص لـلـتـضـامن
sتممIعدل واIا s"الوطني

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اIادة 43 من الـقانون
رقم 09-09 اIـــــؤرخ في 13 مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اIـــــوافق 30
s2010 ـالية لـسنةIـتضمن قـانون اIديسـمبر سنة 2009 وا
واIـادة 87 من الـقـانون رقم 11-16 اIـؤرخ في 3 صـفـر عام
1433 اIـوافق 28 ديـســمــبـر ســنـة 2011 واIــتـضــمن قــانـون

اIـــالــيـــة لــســـنــة s2012 واIــادة 91 من الـــقـــانــون رقم 08-13
اIـؤرخ في 27 صــفـر عـام 1435 اIـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة
2013 واIــتـــضــمن قـــانــون اIـــالــيـــة لــســـنــــة 2014 اIـــذكــورة

أعــالهs يـــعــــدل ويـــتـــمم هـــــذا اIــرســـوم أحــكـــام اIــادة 3 من
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اIــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقـم 94-310 اIــــؤرخ في 3 جـــمـــادى
األولى عــام 1415 اIــوافق 8 أكــتـــوبــر ســـنــة 1994 واIـــتـــعــلق
بكــيفـيـــات سيـر حساب الـتخـصيص اخلاص رقم 302-069
s"الـــذي عـــنــوانه "الــصــنـدوق اخلــاص لــلـتــضــامن الــوطـني

كما يأتي :
" الــمــادة 3 : يـســجـل فـي  الـحــساب رقم 302-069

ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
s ( بدون تغيير حتى) منتوج اإليرادات ............ -
- 1 دج من نـــاجت الـــرسم اإلضـــافي عـــلى اIـــنـــتـــوجــات

s التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة
- االشتراكات اIالـية اIدفوعة من اIـستخدمX الذين
ال يـقـومــون بـتــخـصـيص 1 % عـلى األقل من مـنــاصب الـعـمل
لألشـخاص اIعـوقsX طـبقا ألحـكام اIادة 27 من الـقانون رقم
02-09 اIــؤرخ في 25 صــفــر عـام 1423 اIــوافق 8 مــايــو ســنــة

2002 واIتعلق بحماية األشخاص اIعوقX وترقيتهم.

في باب النفقات :في باب النفقات :

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

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

- نــقل اجلـثـامــX مع مـرافق واحــد من وإلى اIـنـاطق
sالنائية بداخل البالد

- إعــانــات اIــســتــخـــدمــX الــذين يــقـــومــون بــتــهــيــئــة
وتــــجـــهــــيـــز مـــنــــاصــب الــعـــمل لألشـــخــاص اIــعـــوقــX في
إطــــار االتـــــفــــاقـــــيــــات اIـــــبـــــرمــــة مـع الــــدولـــــة واجلــــمـــــاعــــات

اإلقليمية".

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 3 شـــوال عـــام 1435 اIــــوافق 30
يوليو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مراسيممراسيم فردي فرديّة
مـرســوم رئـاسي مـؤرمـرســوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 4 شـوال عـام  شـوال عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 31
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة s2014 يــتــضـمن إنــهــاء مـهــام مــسـتــشـارs يــتــضـمن إنــهــاء مـهــام مــسـتــشـار

لشؤون الدفاع لدى رئيس اجلمهورية.لشؤون الدفاع لدى رئيس اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهوريّة

- بـــنـــــاء عـــلى الـــدّســـتـــورs ال ســـيّـــمــــا اIـــادّتــــان 8-77
sو78-2 منـه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 99-240 اIـؤرّخ
في 17 رجب عـــام 1420 اIــوافـق 27 أكــتـــوبـــر ســـنـــة 1999
واIــتـعــلّق بــالـتــعــيـX فـي الـوظــائف اIــدنـيّــة والــعـســكــريّـة

sللدولة

- وبـعد االطالع عـلى اIـرسـوم الـرّئــاسـيّ اIؤرّخ في
2 جــمــادى األولى عـام 1422 اIــوافق 23 يــولــيــو ســنـة 2001
واIتضمن تعيـX اللّواء محمد تـواتيs مستشارا لشؤون

sالدفاع لدى رئيس اجلمهورية

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى : تـــنــــهى مـــهــــام الـــلـــواء مـــحــــمـــد تـــواتي
بصفته مستشارا لشؤون الدفاع لدى رئيس اجلمهوريّة.

اIادة اIادة 2 :  : ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمــيّة
للجمهـوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 4 شـــوال عـــام 1435 اIــــوافق 31
يوليو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسي مـؤرمـرســوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 4 شـوال عـام  شـوال عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 31
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة s2014 يــتــضـمن إنــهــاء مـهــام مــسـتــشـارs يــتــضـمن إنــهــاء مـهــام مــسـتــشـار

قانوني لدى رئيس اجلمهورية.قانوني لدى رئيس اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهوريّة

- بـــنـــــاء عـــلى الـــدّســـتـــورs ال ســـيّـــمــــا اIـــادّتــــان 8-77
sو78-2 منـه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 99-240 اIـؤرّخ
في 17 رجب عـــام 1420 اIــوافـق 27 أكــتـــوبـــر ســـنـــة 1999
واIــتـعــلّق بــالـتــعــيـX فـي الـوظــائف اIــدنـيّــة والــعـســكــريّـة

sللدولة
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- وبـعــد االطالع عــلى اIــرسـوم الــرئــاسي اIـؤرخ في
12 جمـادى الثانـية عام 1426 اIوافق 19 يولـيو سـنة 2005

واIـتــضـمن تـعـيــX الـسـيـد ســعـيـد بـوالــشـعـيـرs مــسـتـشـارا
sقانونيا لدى رئيس اجلمهورية

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

sادة األولى : تـنهى مـهام الـسّـيد سـعيـد بوالـشعـيرIادة األولى : اIا
بصفته مستشارا قانونيا لدى رئيس اجلمهوريّة.

اIادة اIادة 2 :  : ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمــيّة
للجمهـوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 4 شـــوال عـــام 1435 اIــــوافق 31
يوليو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسي مـؤرمـرســوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 4 شـوال عـام  شـوال عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 31
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة s2014 يــتــضـمن إنــهــاء مـهــام مــسـتــشـارs يــتــضـمن إنــهــاء مـهــام مــسـتــشـار

لدى رئيس اجلمهورية.لدى رئيس اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهوريّة
- بـــنـــــاء عـــلى الـــدّســـتـــورs ال ســـيّـــمــــا اIـــادّتــــان 8-77

sو78-2 منـه
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 99-240 اIـؤرّخ
في 17 رجب عـــام 1420 اIــوافـق 27 أكــتـــوبـــر ســـنـــة 1999
واIــتـعــلّق بــالـتــعــيـX فـي الـوظــائف اIــدنـيّــة والــعـســكــريّـة

sللدولة
- وبعد االطالع عـلى اIرسوم الـرئاسي اIؤرخ في 4
ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1429 اIــــوافق 2 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2008
واIـتـضـمن تــعـيـX الـسـيــد أحـمـد أمـX خــربيs مـسـتـشـارا

sلدى رئيس اجلمهورية

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

sخربي Xادة األولى : تـنهى مهـام السّـيد أحمـد أمIادة األولى : اIا
بصفته مستشارا لدى رئيس اجلمهوريّة.

اIادة اIادة 2 :  : ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمــيّة
للجمهـوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 4 شـــوال عـــام 1435 اIــــوافق 31
يوليو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 شـو شـوّال عـام ال عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 31
يــولـــيــو ســـنــة يــولـــيــو ســـنــة s s2014 يـــتــضــميـــتــضــمّـن إنــهـــاء مــهــام مـــكــلـن إنــهـــاء مــهــام مـــكــلّف

�همة  برئاسة اجلمهورية.�همة  برئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـمـــوجـب مـرسـوم رئـاسـيّ مـؤرّخ في 4 شوّال عـام
1435 الـــمـــوافق 31 يــولـيــو ســنـة 2014 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

علي دريسs بصفته مكلّفا �همة برئاسة اجلمهوريّة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوم رئوم رئـاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 26 رم رمــــضـان عان عـام ام 1435 اI اIـوافق وافق 24
يوليو سنة يوليو سنة s s2014 يتضميتضمّن إنهاء مهام مديرة دراساتن إنهاء مهام مديرة دراسات

برئاسة اجلمهوريبرئاسة اجلمهوريّة (األمانة العامة للحكومة).ة (األمانة العامة للحكومة).
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 رمـــضـــان عــام
1435 اIوافق 24 يولـيو سنة 2014 تـنهى مـهام السّـيدة �ـينة

رمــضـانيs بــصـفــتـهــا مــديـرة دراســات بـرئــاسـة اجلــمـهـــوريّــة
(األمانـة العـامـة للحكــومـة)s إلحـالتهــا عــلى التّقـاعـد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومــان رئــــاســــيـمـــرســــومــان رئــــاســــيـّــان مــــؤرــان مــــؤرّخــان في خــان في 26 رمـــضـــان عــام رمـــضـــان عــام
1435 اIــوافق  اIــوافق 24  يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة s s2014 يــتـــضــميــتـــضــمّـــنــانـــنــان

إنـــهـــاء مـــهـــام نـــائــبـي مـــديــر بـــرئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريإنـــهـــاء مـــهـــام نـــائــبـي مـــديــر بـــرئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريّــةــة
(األمانة العامة للحكومة).(األمانة العامة للحكومة).

ـــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب مـرســوم رئــاسـيّ مـؤرّخ فـي 26 رمـضان
عـام 1435 اIـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2014 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
الــطـيب درقـsX بــصـفــته نـائب مــديـر بـرئــاسـة اجلـمــهـوريّـة

(األمانة العامة للحكومة)s إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرْخ في 26 رمــضــان عـام
1435 اIوافق 24 يولـيو سنة 2014 تنهى مـهام السّيدة ليلى

طـالب حــسـsX بـصـفـتـهـا نـائـبــة مـديـر بـرئـاسـة اجلـمـهــوريّــة
(األمـانـة العـامـة للحكــومــة)s إلحـالتهــا عـلى التّقـاعـد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
23  يـولـيـو سـنة   يـولـيـو سـنة s s2014 يتـضـميتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئيسن إنـهـاء مـهـام رئيس

ديــــوان الــــــوزيـــــر اIـــــنــــتـــــدب لـــــدى وزيــــــر الــــدفــــاعديــــوان الــــــوزيـــــر اIـــــنــــتـــــدب لـــــدى وزيــــــر الــــدفــــاع
الـوطني - سابقا.الـوطني - سابقا.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25 رمــضـان عـام
1435 اIوافق 23 يوليو سنة 2014 تنهى مهام اللواء رشيد

زوينs بـصفـته رئيـسـا لديـوان الوزيـر اIنـتدب لـدى وزير
الدفاع الوطني - سابقاs ابتداء من 15 يوليو سنـة 2014.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
23  يـولـيـو سـنة   يـولـيـو سـنة s s2014 يـتـضـميـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـكلن إنـهـاء مـهـام مـكلّف

�ــهـــمــة لــدى الــوزيـــر اIــنــتــدب لـــدى وزيـــر الــدفــاع�ــهـــمــة لــدى الــوزيـــر اIــنــتــدب لـــدى وزيـــر الــدفــاع
الوطني - سابقا.الوطني - سابقا.

ـــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 25 رمـــضـــان عــام
1435 اIوافق 23 يولـيو سنة 2014 تنهـى مهام الـلواء يوسف

مذكورs بصفته مـكلّفا �همة لـدى الوزير اIنتدب لدى وزير
الدفاع الوطني - سابقاs ابتداء من 15 يوليو سنـة 2014.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
23  يـولـيـو سـنة   يـولـيـو سـنة s s2014 يتـضـميتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئيسن إنـهـاء مـهـام رئيس

أركان احلرس اجلمهوري.أركان احلرس اجلمهوري.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 23 يــولـيــو ســنـة 2014 تـنــهى مــهــام الـعــمـــيـد

عــــبـــد الــــقـــادر عــــواليs بــــصــــفـــتـه رئـــيــــســـا ألركــــان احلـــرس
اجلمهوريs ابتداء من 15 يوليو سنـة 2014.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
23  يـولـيـو سـنة   يـولـيـو سـنة s s2014 يتـضـميتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئيسن إنـهـاء مـهـام رئيس

أركان الناحية العسكرية األولى.أركان الناحية العسكرية األولى.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 23 يــولـيــو ســنـة 2014 تـنــهى مــهــام الـعــمـــيـد

عـبـد القـادر بن زخـروفةs بـصـفته رئـيـسا ألركـان الـناحـية
العسكرية األولىs ابتداء من 15 يوليو سنـة 2014.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
23  يـولـيـو سـنة   يـولـيـو سـنة s s2014 يتـضـميتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئيسن إنـهـاء مـهـام رئيس

أركان الناحية العسكرية اخلامسة.أركان الناحية العسكرية اخلامسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25 رمـضـان عام

1435 اIـوافق 23 يــولــيــو ســنـة 2014 تــنــهى مــهــام الــعــمــيـد

الـسعـيد زيـادs بـصفـته رئيـسا ألركـان النـاحيـة العـسكـرية
اخلامسةs ابتداء من 15 يوليو سنـة 2014.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 29 رم رمـضـان عام ان عام 1435 اI اIـوافق وافق 27
يوليو سنة يوليو سنة s2014 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام الرئيس اIدير الرئيس اIدير
الالــــــعــــــام لام لــــــلــــــشــــــركركــــة الة الــــــوطوطــــــنــــــيــــــة لة لــــــلــــبــــــحـث عن احملث عن احملــــــروقروقــــاتات
وإنتاجها ونقلها وحتويلها وتسويقها " سوناطراك ".وإنتاجها ونقلها وحتويلها وتسويقها " سوناطراك ".

ـــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29 رمـضـان عام
1435 الــمــوافق 27 يـولـيـو سـنـة 2014 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

عـبد احلـميـد زرقـsX بصـفـته رئيـسـا مديـرا عامـا لـلشـركة
الـــوطـــنــــيـــة لـــلـــبـــحـث عن احملـــروقـــات وإنـــتــــاجـــهـــا ونـــقـــلـــهـــا

وحتويلها وتسويقها " سوناطراك ".
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
23  يـــولـــيـــو ســـنـــة   يـــولـــيـــو ســـنـــة s2014 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّن ن تـــعـــيـــX رئــيستـــعـــيـــX رئــيس

أركان الناحية العسكرية األولى.أركان الناحية العسكرية األولى.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــــمــــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 رمـــضــان
عـام 1435 الــمـوافـق 23 يــولـيــو سـنة 2014 يـعـيّن الـعـمـيد
نــور الـــدين حــدادs رئــيـــســا ألركــان الـــنــاحــيـــة الــعــســـكــريــة

األولىs ابتداء من 16 يوليو سنة 2014.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
23  يـــولـــيـــو ســـنـــة   يـــولـــيـــو ســـنـــة s2014 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّن ن تـــعـــيـــX رئــيستـــعـــيـــX رئــيس

أركان الناحية العسكرية اخلامسة.أركان الناحية العسكرية اخلامسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 23 يـولـيـو سـنـة 2014 يـعــيّن الـعـمـيـد خـلـيـفـة

غـوارs رئيسا ألركان الـناحية الـعسكرية اخلـامسةs ابتداء
من 16 يوليو سنة 2014.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 28 جــمــادى األولى عـــام  جــمــادى األولى عـــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 30
مـارس سنـة مـارس سنـة s2014 يـحدs يـحدّد القـائمـة االسميـة ألعضاءد القـائمـة االسميـة ألعضاء

مجلس إدارة مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات.صندوق ضمان السيارات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 28 جـمـادى األولى عام 1435

الــــمــــوافـق 30 مــــارس ســــنــــة s2014 تــــحــــدّد الــــــقــــائــــمــــة
االســـمـــيـــة ألعـــضـــاء مــــجـــــلــس إدارة صـــنـــدوق ضـــمـــان
الـــســيـــاراتs طــبـــقــا ألحـــكــام الـــمــادّة 8 مـن الـــمـــرســوم
الـتـّــنـفــيـذيّ رقـم 04-103 الــمـؤرّخ فـي  15 صـــفــر عــام
1425 الـــمـــوافـق 5 أبـــريـل ســنــة 2004 واIـــتــضــمّن إنــشــاء

sصـــــنــدوق ضــمـان الــسـيــارات وحتـديــد قـانــونه األسـاسي
كما يأتي :
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سحنون سفيان
سعودي بوعالم
عراب مصطفى
فلوسي جمال

بغوس عبد القادر
حماني عبد الغاني

باال طاهر
دواخ مصطفى

رئيس اجمللس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

الوزير اIكلف باIالية
وزير الدفاع الوطني

الوزير اIكلف بالداخلية واجلماعات احمللية
الوزير اIكلف بالعدل
الوزير اIكلف باIالية
الوزير اIكلف بالنقل

Xوإعادة التأم Xجمعية شركات التأم
Xوإعادة التأم Xجمعية شركات التأم

السلطة اIمثلةالسلطة اIمثلةالصفـةالصفـةاللقب واالسم اللقب واالسم 

قرار مؤرخ فيقرار مؤرخ في28 جـمادى األولى عام  جـمادى األولى عام 1435 اIوافـق  اIوافـق 30 مـارس سنة  مـارس سنة s2014 يـحدد القائـمة s يـحدد القائـمة االسمـية االسمـية ألعضـاء اجمللس الوطنيألعضـاء اجمللس الوطني
.Xللتأم.Xللتأم

ـــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب قـرار مؤرخ في 28 جـمـادى األولى عام 1435 اIـوافـق 30 مـارس سـنة s2014 حتـدّد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضاء
اجملـلس الـوطـني لـلـتـأمsX طـبـقـا ألحـكـام اIادة 4 من اIــرســوم التّــنـفـيـذيّ رقم 95 - 339 اIـؤرّخ في 6 جـمـادى الثّـانـيـة عام
1416 اIـوافق 30 أكـتـوبـر سـنـة 1995 واIـتـضـمّن صـالحـيّـات اجملـلس الـوطـنيّ لــلـتّـأمـX وتـكـويـنه وتـنــظـيـمه وعـمـلهs اIـعـدّل

واIتمّمs كما يأتي :

األعضاء اIستخلفوناألعضاء اIستخلفون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

الصفةالصفةاالسم واللقباالسم واللقبالصفةالصفةاالسم واللقباالسم واللقب

رئيس جلنة اإلشراف على التأمينات

مدير التأمينات بوزارة اIالية

¡ثل بنك اجلزائر

¡ـثل اجملــلس الـوطـني االقــتـصـادي
واالجتماعي

Xثل شركات التأم¡

Xثل شركات التأم¡

Xثل شركات التأم¡

Xثل شركات التأم¡

¡ــثل اجلــمـعــيــة الــوطـنــيــة لــلـوكالء
العامX للتأمينات

Xثل جمعية سماسرة التأم¡

Xمقداحي حس

سحنون سفيان

لونيس أحسن

بن جالل مراد

سبع حاج محمد

بن عالق عبد احلق

بن حبيلس شريف

جعفري عبد الكر¢

شرايطية عمر

شعبان صادق

عضو جلنة اإلشراف على التأمينات

نائب مدير التنظيم بوزارة اIالية

¡ثل بنك اجلزائر

¡ــــــــــــــثــل اجملــــــــــــــلــس الــــــــــــــوطـــــــــــــــنـي
االقتصادي واالجتماعي

Xثل شركات التأم¡

Xثل شركات التأم¡

Xثل شركات التأم¡

Xثل شركات التأم¡

¡ثل اجلـمعـية الـوطنـية لـلوكالء
العامX للتأمينات

Xثل جمعية سماسرة التأم¡

تدنيت فيصل

مرامي كمال

ديب سعيد

بلقاسم ناصر عزالدين

لعتروس لعمارة

كسالي براهيم جمال

باال طاهر

أبرهوش ناصر

بلقاضي محمود

بودراع عبد العزيز
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األعضاء اIستخلفوناألعضاء اIستخلفون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

الصفةالصفةاالسم واللقباالسم واللقبالصفةالصفةاالسم واللقباالسم واللقب

خبير في التأمينات

خبير

(Xخبير في شؤون التأم) إكتواري

¡ثل اIؤمن لهم

¡ثل اIؤمن لهم

¡ثل إطارات قطاع التأمينات

¡ثل موظفي قطاع التأمينات

زروقي كمال

رمضاني رشيد

فكرون جنيبة

خبزي عبد اجمليد

دالل ابتسام

مرابط لطيفة

عليالت سيد علي رضوان

خبير في التأمينات

خبير

(Xخبير في شؤون التأم) إكتواري

¡ثل اIؤمن لهم

¡ثلة اIؤمن لهم

¡ثلة إطارات قطاع التأمينات

¡ثل موظفي قطاع التأمينات

بوغاشيش سبتي

رابح عثماني كر¢

بوختالة كمال

بلمدرك نوري سعيد

Xقويدري عادل أم

شعبان عز الدين

بودريش حميد

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 28 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 30
مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة s2014 يـــتـــضـــمن اعـــتـــمـــاد "تـــعـــاضـــديـــةs يـــتـــضـــمن اعـــتـــمـــاد "تـــعـــاضـــديـــة

التأمX اجلزائرية لعمال التربية و الثقافة".التأمX اجلزائرية لعمال التربية و الثقافة".
ــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 28 جـمـادى األولى عام 1435
Xتـعـتمـد "تـعـاضديـة الـتـأم s2014 ـوافق 30 مـارس سـنةIا
اجلــزائــريــة لــعـمــال الــتــربــيـة والــثــقــافـة I "(MAATEC)ـدة
سـنـة واحدة s(1) تطـبـيـقـا ألحـكـام األمر رقم 95-07 اIـؤرخ
في 23  شــعـــبــان عــام 1415 اIــوافق 25 يــنـــايــر ســـنــة 1995
واIـــتــــعـــلق بــــالـــتــــأمـــيــــنـــاتs اIــــعـــدل واIــــتـــمـمs و اIـــرســـوم
التـنفـيذي رقــــم 96-267 اIـــؤرخ في 18 ربـيـع األول عـــام
1417 اIوافق 3 غشت سنة s1996 الذي يحدد شروط وطرق

مـنح االعتماد لـشركات التـأمX و/أو إعادة التـأمsX اIعدل
واIتممI sمارسة عمليات التأمX اآلتية :

3 - أجسام العربات البرية (األخرى غير اIستعملة- أجسام العربات البرية (األخرى غير اIستعملة
عبر السكة احلديدية) عبر السكة احلديدية) 

1.3- عربات برية ذات محرك.

8-  احلريق واالنفجار و العناصر الطبيعية.-  احلريق واالنفجار و العناصر الطبيعية.

1.8- احلريق.

2.1.8- األخطار البسيطة.

9- أضرار الحقة باألمالك األخرى.أضرار الحقة باألمالك األخرى.

1.9- أضرار اIياه.

s2.9- انكسار الزجاج

3.9- السرقة.

10-  اIــســؤولــيــة اIـدنــيــة لــلــعــربـات الــبــريــة احملــركـةاIــســؤولــيــة اIـدنــيــة لــلــعــربـات الــبــريــة احملــركـة

ذاتيا.ذاتيا.

1.10- اIسؤولية اIدنية للعربة.

2.10-  اIسؤولية اIدنية للناقل.

وفــقـا لـلــشـروط احملـددة من قــبل جلـنــة اإلشـراف عـلى
الـتأمينـاتs يتولى اIـتصرف اإلداري اIؤقت الـذي تعينه
Xمــهـام إدارة و تــســيــيــر تــعـاضــديــة الــتــأمـ sهــذه األخــيــرة

اجلزائرية لعمال التربية والثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 28 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 30
مــارس ســنــة مــارس ســنــة s2014 يــتــضــمـن اعــتــمــاد الــشــركــة ذاتs يــتــضــمـن اعــتــمــاد الــشــركــة ذات
الـشخص الوحـيد وذات اIسـؤولية احملـدودة "صخريالـشخص الوحـيد وذات اIسـؤولية احملـدودة "صخري
لــلــتــأمــيــنــات" "لــلــتــأمــيــنــات" "SAKHRI ASSURANCE" بــصــفــتــهـا" بــصــفــتــهـا

.Xشركة سمسرة للتأم.Xشركة سمسرة للتأم
ــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 28 جـمـادى األولى عام 1435
اIــــوافق 30 مــــارس ســــنــــة s2014 تــــعـــــتــــمــــد الــــشــــركــــة ذات
الـــشـــخـص الـــوحـــيـــد وذات اIـــســـؤولـــيـــة احملـــدودة اIـــســـمـــاة
"صخري لـلتأمينات" "SAKHRI ASSURANCE" واIسيّرة
من طـرف الــسـيــد صـخــري نـظــيمs بـصــفـة شــركـة ســمـسـرة
لـلـتـأمـsX تـطـبـيـقـا ألحـكام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واIــتـعـلق
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بـالــتـأمـيــنـاتs اIــعـدل واIـتــمـــمs واIـرســـــوم الـتـنــفـيــــذي
رقـم 95-340 اIـــــؤرخ في 6 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1416
اIــوافق 30 أكـــتــوبــر ســنــة 1995 الـــذي يــحــدد شــروط مــنح
وسـطـاء التـأمX االعـتمـاد واألهـليـة اIهـنيـة وسـحبه مـنهم
ومــكـــافــأتـــهم ومــراقـــبــتـــهمI sـــمــارســـة ســمـــســرة عـــمــلـــيــات

التأمX اآلتية :
1 - حوادث.
2 - مرض.

3 - أجسام العربـات البرية (األخرى غير اIستعملة
عبر السكة احلديدية).

4 - أجسام عربات السكة احلديدية.
5 - أجسام العربات اجلوية.

6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية.
7 - البضائع اIنقولة.

8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية.
9 - أضرار الحقة باألمالك األخرى.

10 - اIسؤولية اIدنية للعربات البرية احملركة ذاتيا.

11 - اIسؤولية اIدنية للعربات اجلوية.

12 - اIـسـؤوليـــــة اIـدنـيـــــــة لـلعـربــــات الـبـحـريـــة

و البحيرية.
13 - اIسؤولية اIدنية العامة.

14 - قروض.

15 - الكفالة.

16 - اخلسائر اIالية اخملتلفة.

17 - احلماية القانونية.

XــــعــــرضـــIــــســــاعــــدة (مــــســــاعــــدة األشــــخــــاص اI18 - ا

للصعوباتs ال سيما خالل تنقالتهم).
20 - حياة - وفاة.

21 - زواج - والدة.

22 -  تأمينات متعلقة بأموال االستثمار.

24 - رسملة.

25 - تسيير األموال اجلماعية.

26 - االحتياط اجلماعي.

يـخضع كل تـعـديل ألحد الـعنـاصـر اIكـونة Iـلف طلب
االعتماد إلى اIوافقة اIسبقة إلدارة رقابة التأمينات.

زيـادة عــلى ذلكs يـجب تــبـلـيغ إدارة الــرقـابـة عن كل
عـنـصـر جـديـد �س بـالـسـيـر الـعـادي Iكـتـب الـسمـسـرة في

أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 28 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 30
مــارس ســنــة مــارس ســنــة s2014 يــتــضــمـن اعــتــمــاد الــشــركــة ذاتs يــتــضــمـن اعــتــمــاد الــشــركــة ذات
الــشــخص الـوحــيــد وذات اIــسـؤولــيــة احملــدودة "رضـاالــشــخص الـوحــيــد وذات اIــسـؤولــيــة احملــدودة "رضـا
فـــجـــيـــغــــال كـــورتـــاج داســـورنس" بــــصـــفـــتـــهـــا شـــركـــةفـــجـــيـــغــــال كـــورتـــاج داســـورنس" بــــصـــفـــتـــهـــا شـــركـــة

.Xسمسرة للتأم.Xسمسرة للتأم
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 28 جـمـادى األولى عام 1435
اIــــوافق 30 مــــارس ســــنــــة s2014 تــــعـــــتــــمــــد الــــشــــركــــة ذات
الـــشــــخص الـــوحـــيــد وذات اIـــســـؤولــيـــة احملـــدودة اIــســـمــاة

"رضا فجيغال كورتاج داسورنس" 

REDA FEDJIGHAL COURTAGE D�ASSURANCE"
واIسـيّـرة من طـرف  الـسـيد فـجـيـغـال رضاs بـصـفـة شـركة
سمسرة للـتأمsX تطبيقا ألحكام األمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995
واIـــتـــعــلق بـــالـــتــأمـــيــنـــاتs اIــعـــدل واIـــتــمـــمs واIـــرســـــوم
الــتــنـفــيـــــذي رقـم 95-340 اIـؤرخ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة
عــــام 1416 اIــــوافق 30 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1995 الــــذي يــــحــــدد
شـروط مـنح وسـطــاء الـتـأمـX االعــتـمـاد واألهـلـيــة اIـهـنـيـة
وسـحـبه مـنـهم ومـكافـأتـهم ومـراقـبـتهـمI sمـارسـة سـمـسرة

عمليات التأمX اآلتية :
1 - حوادث.
2 - مرض.

3 - أجسام العربـات البرية (األخرى غير اIستعملة
عبر السكة احلديدية).

4 - أجسام عربات السكة احلديدية.
5 - أجسام العربات اجلوية.

6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية.
7 - البضائع اIنقولة.

8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية.
9 - أضرار الحقة باألمالك األخرى.

10 - اIسؤولية اIدنية للعربات البرية احملركة ذاتيا.

11 - اIسؤولية اIدنية للعربات اجلوية.

12 - اIـسـؤوليـــــة اIـدنـيـــــــة لـلعـربــــات الـبـحـريـــة

و البحيرية.
13 - اIسؤولية اIدنية العامة.

14 - قروض.

15 - الكفالة.

16 - اخلسائر اIالية اخملتلفة.

17 - احلماية القانونية.

XــــعــــرضـــIــــســــاعــــدة (مــــســــاعــــدة األشــــخــــاص اI18 - ا

للصعوباتs ال سيما خالل تنقالتهم).
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20 - حياة - وفاة.

21 - زواج - والدة.

22 -  تأمينات متعلقة بأموال االستثمار.

24 - رسملة.

25 - تسيير األموال اجلماعية.

26 - االحتياط اجلماعي.

يـخضع كل تـعـديل ألحد الـعنـاصـر اIكـونة Iـلف طلب
االعتماد إلى اIوافقة اIسبقة إلدارة رقابة التأمينات.

زيـادة عــلى ذلكs يـجب تــبـلـيغ إدارة الــرقـابـة عن كل
عـنـصـر جـديـد �س بـالـسـيـر الـعـادي Iكـتـب الـسمـسـرة في

أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مرار مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 28 ج جــــــــمــــــــــادى األولى عادى األولى عــــــــام ام 1435 اI اIــــــــوافق وافق 30
.Xيتضمن اعتماد سمسار للتأم s.Xيتضمن اعتماد سمسار للتأم s2014 مارس سنة مارس سنة

ــــــــــــــــــــــ

بـمـوجب قرار مؤرخ في 28 جمادى األولى عام 1435
اIـوافق 30 مــارس ســنـة s2014 يـــعـــتـــمـــد الـســـيــد مــنــديـلي
sشــخص طـــبــيــعي sXعــبــد اجملـــيــد بــصــفـــة ســمــســـار لــلــتـــأمــ
تطبـيقا ألحكام األمر رقم 95-07 اIؤرخ في 23 شعـبان عام
sـتـعـلق بـالـتـأمـيـنـاتIـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 1995 واI1415 ا

اIعـدل واIتـمـمs واIرســوم التـنفـيـذي رقـم 95-340 اIؤرخ
فــي 6 جمـادى الثانـية عام 1416 اIوافق 30 أكتـوبــر سنــة
1995 الــذي يـحــدد شــروط مــنح وســطــاء الـتــأمــX االعــتــمـاد

sـهــنـيــة وسـحــبه مـنــهم ومـكــافـأتـهـم ومـراقـبــتـهمIواألهـلــيـة ا
Iمارسة سمسرة عمليات التأمX اآلتية :

1 - حوادث.
2 - مرض.

3 - أجسام العربـات البرية (األخرى غير اIستعملة
عبر السكة احلديدية).

4 - أجسام عربات السكة احلديدية.
5 - أجسام العربات اجلوية.

6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية.
7 - البضائع اIنقولة.

8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية.
9 - أضرار الحقة باألمالك األخرى.

10 - اIسؤولية اIدنية للعربات البرية احملركة ذاتيا.

11 - اIسؤولية اIدنية للعربات اجلوية.

12 - اIـسـؤوليـــــة اIـدنـيـــــــة لـلعـربــــات الـبـحـريـــة

و البحيرية.
13 - اIسؤولية اIدنية العامة.

14 - قروض.

15 - الكفالة.

16 - اخلسائر اIالية اخملتلفة.

17 - احلماية القانونية.

XــــعــــرضـــIــــســــاعــــدة (مــــســــاعــــدة األشــــخــــاص اI18 - ا

للصعوباتs ال سيما خالل تنقالتهم).
20 - حياة - وفاة.

21 - زواج - والدة.

22 -  تأمينات متعلقة بأموال االستثمار.

24 - رسملة.

25 - تسيير األموال اجلماعية.

26 - االحتياط اجلماعي.

يـخضع كل تعديل ألحد العناصر اIكونة Iلف طلب
االعتماد إلى اIوافقة اIسبقة إلدارة رقابة التأمينات.

زيـــادة عــلــى ذلـكs يــجــب تــبـــلـــيـغ إدارة الـــرقـــابــة
عــن كــل عــنـصـر جــديـد يـمـس بالـسـيـر العادي Iكـتـب

الـسـمـســرة فـي أجـل أقـصاه خـمسة عشر (15) يوما.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ار مؤرار مؤرّخ في خ في 14 جمـادى الثانية عام  جمـادى الثانية عام 1435 اIوافق  اIوافق 14 قــرقــر
أبــــريل ســــنـــة أبــــريل ســــنـــة s2014 يــــعــــدs يــــعــــدّل الـــقــــرار اIــــؤرل الـــقــــرار اIــــؤرّخ في خ في 18
ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اIــوافق  اIــوافق 23 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة
2011   واIـتـضـم واIـتـضـمّن تـعـيـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـيةن تـعـيـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـية

لصفقات الدراسات واخلدمات.لصفقات الدراسات واخلدمات.
ــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 14 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1435 اIـوافق 14 أبــريل ســنـة s2014 يــعـدّل الــقــرار اIـؤرّخ

في 18 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اIــوافق 23 مـــارس ســـنـــة
2011 واIتضـمّن تعيـX أعضاء اللـجنة الـوطنية لـصفقات

الدراسات واخلدماتs اIعدّلs كما يأتي :

" .....................(بدون تغيير حتى)

- الـسـيـدان مـحــمـد كـنـيـجـو وشـكـيب بـوراويs ¡ـثال
وزيـــر الـــنّـــقــلs عـــلى الـــتـــواليs عـــضـــوا أســـاســـيـــا وعـــضــوا
مــسـتــخـلــفــاs خـلــفــا لــآلنــســـة صــلـيــحــــة رمـضــــان والـســيـد

بـدوي زديغـه.

....................(الباقي بدون تغيير)..................".
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وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قــــرار مــــؤرخ فــي قــــرار مــــؤرخ فــي 4  ذي الـــقـــعـــدة عــــام   ذي الـــقـــعـــدة عــــام 1434 الـــمـــوافق الـــمـــوافق
10 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة s2013 يــحــدد دوريــة تــبـلــيـغs يــحــدد دوريــة تــبـلــيـغ

اIــعــلــومــات اIــتــعــلــقــة بــعــقــود بــيع الــغــاز ومـالحــقــهـااIــعــلــومــات اIــتــعــلــقــة بــعــقــود بــيع الــغــاز ومـالحــقــهـا
sواالتـــفــــاقــــات احملـــتــــمــــلـــة والــــتــــصـــمــــيم الــــتــــابع لــــهـــاsواالتـــفــــاقــــات احملـــتــــمــــلـــة والــــتــــصـــمــــيم الــــتــــابع لــــهـــا
الـــــضـــروريــــة لــــتـــحــــديــــد الـــســــعــــر الـــقــــاعــــدي لـــلــــغـــازالـــــضـــروريــــة لــــتـــحــــديــــد الـــســــعــــر الـــقــــاعــــدي لـــلــــغـــاز
اIـــســـتــعـــمـل حلـــســاب اإلتـــاوة والـــضـــريـــبـــة واحلـــقــوقاIـــســـتــعـــمـل حلـــســاب اإلتـــاوة والـــضـــريـــبـــة واحلـــقــوق

والرسوم.والرسوم.
ـــــــــــــــــــــــــ

sناجمIإن وزير الطاقة وا

- بـــمــــقـــــتــــضـى الـــقـــانـــون رقـم 05-07 اIــؤرخ في
19 ربــــيـع األول عـــام 1426 اIــــوافق 28 أبــــريـل ســــنــــة 2005

واIـتــعـلق بــاحملـروقـاتs اIــعـدل واIـتــممs ال سـيــمـا اIـادة 60
sمنه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسي رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الـتـنـفيذي رقم 266-07
الـــمـــؤرّخ في 27 شــعــبــان عــام 1428 اIــوافق 9 ســـبــتــمــبــر
ســــــنـــــة 2007 الــــــذي يـــــحــــــدد صالحـــــيـــــات وزيـــــر الـــــطـــــاقــــة

sناجمIوا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

الــمـادة األولـى :الــمـادة األولـى : تــطــبــيــقـا ألحــكــام الــمـادة 60 مـن
الــقــانــون رقـم 05-07 الـــمـــؤرخ فـي 19 ربـــيــع األول عــام
1426 الــــمــــوافـق 28 أبـــــريـل ســــــنــــة 2005 والــــمــــتـــــعــــلـق

بــــالــــمــــحــــروقـــاتs الــــمــــعــــدل والـــمــــتــــمـمs يــــهــــدف هـــذا
الــــقــرار إلى تــــحــــديـــد دوريــــة تــــبـــلــــيـغ الــــمــــعـــلــــومـــات
الــــــمــــــتـــــعــــــلــــــقــــــة بـــــعــــــقــــــود بــــــيـع الــــــغــــــاز ومـالحــــــقــــــهـــــا
واالتــفــاقـات احملـتمـلـة والـتـصـميـم التـابع لـهـاs الـضـرورية
لـتــحـديــد الـسـعــر الــقـــاعــدي لــلـــغــازs كـــمــا هـو مــنـصـوص
عـلــيه في أحــكـام اIــادتـX 90 و91 من الــقــانـون رقم 07-05
اIـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1426 اIـــــوافق 28 أبـــــريل
سـنـة 2005 والــمــذكـــور أعـالهs اIـسـتـعــمل حلـسـاب اإلتـاوة

والضريبة واحلقوق والرسوم.

اIــادة اIــادة 2 : : تــقــوم الـــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــX مــوارد
احملروقات " ألنفط " بإشعار اIتعاقد باإلجراء الذي يحدد

طــريــقــة إرســـال اIــعــلــومــات اIــتــعــلــقـــة بــعــقــود بــيع الــغــاز
ومالحقـها واالتفاقـات احملتملـة الضروريـة لتحديـد السعر
الــقــاعــدي لـــلــغــاز اIــســتـــعــمل حلــســـاب اإلتــاوة والــضــريــبــة

واحلقوق والرسوم.

الـــمـــادة الـــمـــادة 3 : : تـــحــــيـّن وتـــبـــلـّـغ اIــعــلــومــات اIـــتــعــلــقــة
بـــــــعــــــقـــــــود بـــــــيـع الـــــــغـــــــاز ومـالحـــــــقـــــــهــــــا واالتـــــــفـــــــاقــــــات
الــــمــــحــــتــــمـــلــــة لــــلــــوكــــالــــة الــــوطـــنــــيـــة لـــتـــثـــمـــX مـــوارد
احملــروقــات " ألـنــفط "s مـــبــاشـــرة بـــعــد الـــتـــوقــيــع عــلـى
عــقــد جـديــد ودخــوله حــيـز الــتــنـفــيــذ وعـلـى مـلــحق واتــفـاق
مـــحــــتـــمـلs مــن شـــأنــهـــمــا تــعـــديل أحــكــام ومـــحــتــوى ذات

العقد.

4 : : يـــــــقــــــــوم الــــــــمـــــــتــــــــعــــــــاقـــــــد بــــــــإرســـــــال الـــــــمـــــــادة الـــــــمـــــــادة 
الــــمــــعــلـــومـــات اIـــتـــعـــلـــقـــة بـــعـــقـــود بــيـع الـــغـــاز ومالحـــقـــهــا
واالتفاقـات احملتمـلة إلى الوكـالة الـوطنيـة لتثـمX موارد
احملروقات " ألنفط " وفـقا للتصـميم اIرفق باIلحق األول

بهذا القرار.

5 : : يـــرسـل كـــشـف شـــهـــري لـــلــمـــبـــيـــعــات الــمــادة الــمــادة 
يــحـتـويs خــصـوصـاs عــلى أسـعــار الـبـيـع اIـنـجــزة وأحـجـام
الـــحــــمـــوالت اIـــتـــبـــادلـــة وأشــكـــال الـــصـــفـــقـــات وتـــكــالـــيف
الـشـحـنs وفق اإلجـراء اIـبـلّغ من طـرف الــوكـالـة الـوطـنـيـة
لـتـثـمـX مـوارد احملروقـات " ألـنـفط "s إلى اIـتـعـاقدs وذلك
حلـــاجـــات الـــتـــحــديـــد الـــشـــهـــري لـــلـــســـعـــر الـــقـــاعـــدي لـــلـــغــاز
الـطبـيعي الـضـروري حلسـاب اإلتاوة والـضريـبة واحلـقوق

والرسوم.

الــــمــــادة الــــمــــادة 6 :  : يــــرســل الــــمــــتـــــعــــاقــــد إلــى الــــوكــــالــــة
الــوطــنــيــة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقــات " ألـنــفـط " كــشـوف
اIــبــيـــعـــات الــشــهــريــة لــلــمــحــروقــات لـلــشــهــر اIــوالي في
sالـيـوم اخلـامس عـشر (15) عـلى األكـثـر من الـشـهـر اجلاري
وفـقـا لــلــتـــصــمــيـم الــمـرفـق بـاIـلـحـقـX 2 و2 مـكــرر بـهـذا

القرار.

اIـادة اIـادة 7 :   :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 4  ذي الـقــعـدة عــام 1434 اIـوافق
10 سبتمبر سنة 2013.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
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وزارة الصناعة وا;ناجموزارة الصناعة وا;ناجم
قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محر محرّم عام م عام 1434 اIوافق اIوافق
5 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة s2012 يعدs يعدّل القرار الوزاري اIشتركل القرار الوزاري اIشترك
اIاIــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 5 ج جــــــــــــمــــــــــــــادى األولى عادى األولى عــــــــــــام ام 1431 اI اIــــــــــــوافق وافق 20
أبأبــــريل سريل ســــنـة ة 2010 ال الــــذي يذي يــــحـدد تدد تــــعــــداد مداد مـنــــاصب الاصب الــــشـغلغل
Xوتـصـنـيــفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلــاص بـاألعـوان الـعـامـلـXوتـصـنـيــفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلــاص بـاألعـوان الـعـامـلـ
sفـي نــــشــــاطــــات احلـــــفظ أو الــــصـــــيــــانــــة أو اخلــــدمــــاتsفـي نــــشــــاطــــات احلـــــفظ أو الــــصـــــيــــانــــة أو اخلــــدمــــات

بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية.بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sاليةIووزير ا

ووزير الصـناعـة واIؤسـسات الصـغيـرة واIتـوسطة
sوترقية االستثمار

- �ــــــقـــــتــــــضـى اIـــــرســــــوم رقم 86-250 اIــــــؤرّخ في 26
مـــــحــــــرّم عـــــام 1407 اIـــــوافق 30  ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 1986
sتـضـمّـن إنـشاء الديـوان الوطـني للقياسة القانونيةIوا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 07 -308 اIؤرّخ
في 17 رمـضان عام 1428 اIوافق  29 سـبـتمـبر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقــوقــهـم و واجــبــاتــهم و الـــعــنــاصــر اIــشــكـــلــة لــرواتــبــهم
والـقـواعــد اIـتــعـلـقــة بـتـســيـيــرهم و كـذا الـنــظـام الــتـأديـبي

sادة 8 منهIال سيما ا sطبق عليهمIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54  اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 03-190  اIؤرخ
في 26 صــفــر عـام 1424 اIــوافق 28 أبــريل ســنـة 2003 الـذي

sديـر العـام للوظيفة العموميةIيحـدد صـالحـيـات ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-16 اIـؤرخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اIـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واIـؤسـسـات الـصـغـيـرة

sتوسطة وترقية االستثمارIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي  اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 5
جــــمــــادى األولى عــــام 1431 اIــــوافق 20 أبــــريل ســــنــــة 2010
الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
sأو اخلدمات بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تـعدّل أحـكـام اIـادة األولى مـن الـقرار
الـوزاري اIـشــتـرك اIـؤرّخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1431

اIوافق 20 أبريل سنة 2010 واIذكور أعالهs كما يأتي :

" اIـادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اIـادة 8 من اIـرسـوم
الــرئــاسي رقم 07 - 308 اIـؤرّخ في 17 رمــضــان عـام 1428
اIـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـنة 2007 واIـذكـور أعالهs يـحـدّد هذا
القـرار تعداد مـناصب الشـغل اIطابـقة لنـشاطات احلفظ أو
الـصـيـانـة أو اخلـدمـات وتــصـنـيـفـهـا وكـذا مـدة الـعـقـد اخلـاص
بــاألعــوان الــعـامــلــX بــعــنــوان الــديـوان الــوطــني لــلــقــيــاسـة

القانونيةs طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

6

21

1

1

14

43

200

200

219

240

288

"

1

1

2

3

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

6

-
-
-
-

6

-
21

1

1

14

37

عامل مهني من اIستوى األول
حارس

سائق سيارة من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى الثاني

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموعاجملموع
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-308 اIؤرّخ
في 4 شـوّال عــام 1430 اIـوافـق 23 ســبــتـمــبـر ســنـــة 2009
XنتمIا XوظـفIتضمّن القـانوني األساسي اخلاص باIوا
لـألسالك اخلـــاصــة بـــاإلدارة اIــكـــلّــفـــة بـــالــصـــنــاعـــة وتــرقـــيــة

sاالستثمارات

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIادة األولى  : اIادة األولى  : تطبـيقا ألحكام  اIادّة 33 (الفقرتان 2
و3) مـن اIـــرســــوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 09-308 اIــــؤرّخ في 4
شـــــوّال عـــــام 1430 اIـــــوافـق 23 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــــة 2009
واIــذكــور أعالهs يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد كــيــفــيـات
تـنظيم الـتكـوين التكـميـلي قبل الـترقيـة إلى رتبـة تقني
سام في الصناعـة وترقية االستثمارات ومدته ومحتوى

برنامجـه.

اIادة اIادة 2 :  : يتــم االلتحـــاق بالتكـــوين التكميلي قبل
sــادّة األولى أعالهIــذكـــورة فـي اIالـــتــرقــــيــة في الـــرتــبــــة ا
sهني أو على سبيل االختيارIبعد النجـاح في االمتحان ا
عن طـريق الـتـسـجيـل في قائـمـة الـتـأهـيلs وفقـا لـلـتـنـظيم

اIعمـول بـه.

اIــادة اIــادة 3 :  : يــتــم فـــتح دورة الــتــكـــوين الــتــكـــمــيــلي في
الــرتـبـة اIــذكـورة في اIـادّة األولـى أعالهs �ـوجب قـرار أو
sالذي يحدّد sXمقرّر من السلطـة التي لها صالحية التعي

ال سيّما :

sعنيةIالرتبة ا -

- عـدد اIــنـاصب اIـالـــيـة اIـفـتــوحــة لـلــتـكـوين احملـدّدة
في اخملــــطط الـــقــــطـــاعي الــــســـنـــوي أو اIــــتـــعـــدّد الــــســـنـــوات
لـلـتـكـوين اIــصـادق عـلـيه بـعـنـوان الـســنـة اIـعـتـبـرةs طـبـقـا

sعمول بهاIلإلجراءات ا

sمدة التكوين التكميلي -

sتاريخ بداية التكوين التكميلي -

sعنــيIؤسّسـة العمومـية للتكــوين اIا -

sبــالـتـكــوين الـتـكـمـيـلي XـعـنـيـIا XـوظـفـIقـائـمـة ا -
حسب »ط الترقـية.

اIـادة اIـادة 4 : : يـجب تــبـلــيغ نـســخـة مـن الـقــرار أو اIـقـرّر
اIذكور في اIادّة 3 أعالهs إلى مصالح الـوظيفة العمومية

في أجل عشرة (10) أيـامs ابتداء من تاريخ توقيعه.

اIـادة اIـادة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 مـــحـــرّم عـــام 1434 اIــوافق 5
ديسمبر سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIالية وزير اIالية
كر¢ جوديكر¢ جودي

 وزير  وزير الصناعة واIؤسساتالصناعة واIؤسسات
الصغيرة واIتوسطة وترقيةالصغيرة واIتوسطة وترقية

االستثماراالستثمار
شريف رحمانيشريف رحماني

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 14  مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1435
اIــوافق اIــوافق 17  نــوفــمــبــر ســنـة   نــوفــمــبــر ســنـة s2013 يــحــدs يــحــدّد كــيــفــيـاتد كــيــفــيـات
تـنظيم التكـوين التكمـيلي قبل التـرقية إلى رتبةتـنظيم التكـوين التكمـيلي قبل التـرقية إلى رتبة
تــقــني ســام في الــصــنـاعــة وتــرقــيـة االســتــثــمـاراتتــقــني ســام في الــصــنـاعــة وتــرقــيـة االســتــثــمـارات

ومدته ومحتوى برنامجه.ومدته ومحتوى برنامجه.
ـــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xاألم sإن الوزير
sووزير التنمية الصناعية وترقية االستثمار

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بـــــتـــــحـــــــريــــــر ونـــــشــــــــر بـــــعـض الـــــقــــــرارات ذات الــــــطـــــابـع
sXـــوظــفــIالـــتــنــظـــيــمي أو الـــفــــردي الــتـي تــهمّ وضـــعـــيــة ا

sتمّـمIعـدّل واIا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القعدة عام 1434 اIوافق 11 سبتمبر سنـة 2013

sأعضـاء احلكـومـة Xتضمّن تعيIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-313 اIـؤرّخ
في 5 ذي القعدة عام 1434 اIوافق 11 سبتمبر سنـة 2013

sالعام للحكومة Xاألم sالوزير Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-163 اIؤرّخ
في 22 مـــــحـــــرّم عـــــام 1419 اIـــــوافق 19 مـــــايـــــو ســـــنــــة 1998
واIــتـــضــمّن حتــويـل اIــعــهــد الــوطـــني لإلنــتــاج والـــتــنــمــيــة
الــــصــــنـــــاعــــــيـــة إلـى مــــؤســــســــــة عـــمــــومــــــيــــة ذات طـــــابـــع

sصنــاعي وجتــاري
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5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اIـادة اIـادة 
إبــداء رأي اIـطــابــقـــة خالل أجـل عــشــرة (10) أيــامs ابــتـداء

من تاريخ استالم القرار أو اIقرّر.

6 :  : يــلــــزم اIــوظــفــون الــنـاجــحــون نــهــائــيـا في اIـادة اIـادة 
االمــتـــحــان اIـــهــني أو اIـــقــبـــولــون عـــلى ســبـــيل االخـــتــيــار

�تابعة دورة تكوين تكميلي.

ويــعـــلــمـــون من طـــرف اإلدارة اIــســـتــخـــدمــة بـــتــاريخ
بــدايــة الــتــكــوينs �ــوجب اســتــدعــاء فــردي وبــأيــة وســيــلـة

مالئمة أخرىs عند االقتضاء.

اIادة اIادة 7 :  : يضمن الـتكـوين التـكمـيلي اIـعهـد الوطني
لإلنتاجية والتنمية الصناعية.

اIـادة اIـادة 8 :  : يـنظـم الـتـكويـن الـتكـمـيـلي بـشـكـل تـنـاوبي
ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.

اIـادة اIـادة 9 :  : حتــدّد مــدة الـتــكــوين الــتـكــمــيـلي بــســتـة (6)
أشهــر.

اIــادة اIــادة 10 :  : يـــلـــحق بـــهـــذا الـــقـــرار بـــرنـــامج الـــتـــكـــوين
التكميلي ويتم تفصيل محتواه من طرف اIعهد الوطني

لإلنتاجية والتنمية الصناعية.

اIادة اIادة 11 :  : يتـولّى تأطـير ومتـابعـــة اIوظفـsX أثنـاء
الـتـكـوينs سـلك الـتـعـلـيـم لـلـمـؤسـسـة الـعـمـومـيـة لـلـتـكـوين
اIـــــذكــــــورة في اIـــــادّة  7 أعـاله و/ أو اإلطـــــارات اIــــــؤهـــــلـــــة

للمؤسّسات واإلدارات العمومية.

الــــمــــادة الــــمــــادة 12 :  : يـــــتــــابــع الــــمـــــوظـــفـــون فـي الـــتــــكـــوين
تـربصا تـطبـيقـياs قبـل نهايـة دورة التـكوينI sـدة شهرين
(2) عـلـى مـســتــوى اIـديــريــات الــوالئـيــة الــتــابـعــة لــلـوزارة

اIــكـــلّــفــة بـــالــصــنـــاعــةs ويــعـــدّون عــلى إثــره تـــقــريــر نـــهــايــة
التربص.

13 :  : يـتم تـقيـيم اIـعارفs حـسب مـبدأ اIـراقـبة اIادة اIادة 
البيداغوجيـة اIستمرةs ويشمل امتحانات دورية تتعلق

باجلانب النظري والتطبيقي.

14 :  : يــــلــــزم الــــمــــوظــــفــــون الــــمــــعــــنــــيــــون الــــمـــادة الــــمـــادة 
بـالتـكـوين الـتـكمـيـلي بـإعـداد تقـريـر نـهايـة الـتـكـوين حول
مـــــوضــــوع لـه صــــلـــــة بــــالـــــوحــــدات اIـــــدرّســــة واIـــــقــــررة في

البرنامج.

اIــــادة اIــــادة 15 :  : تــــتـم كــــيـــــفـــــيــــــات تـــــقـــــيـــــــيم الـــــتــــكـــــــويـن
التكمـيلي كـاآلتي :

- مــعـدّل اIــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اIـســتـمــرة جملـمـوع
s1 عاملIدرّسة : اIالوحدات ا

s1 عاملIعالمة التربص التطبيقي : ا -

- عالمة تقرير نهاية التكوين : اIعامل 2.

اIادة اIادة 16 :  : يتــــم إعالن النجاح النهائي في التكوين
للـمـوظـفـX احلـائـزين مـعـدال عـامـا يـسـاوي أو يـفوق 10 من
20 في التـقييم اIذكور في اIادّة 15 أعالهs من طرف جلنة

نهاية التكوين التي تتكون من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ¡ــثــلــهـا
sرئيسا sؤهل قانوناIا

- مـديـــر اIـؤسـسـة الـعـمــومـــيـة للـتـكـــوين اIـعـنـــية
sأو ¡ثلـه

- ¡ـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة
العمومية للتكوين اIعنية.

تــبــلـّـغ نــســخــة من مـحــضـر الـنـجـاح الــنـهـائي اIـعـدّ
مـن طــــــرف الــــــلــــــجــــــنـــــة اIــــــذكــــــورة أعــالهs إلى مـــــصـــــالح
الـوظـيــفـة الـعـمـومـيــة في أجل ثـمـانـيـة (8) أيـام من تـاريخ

توقيعه.

sــادة 17 :  : عــنــد نـــهــايــة دورة الـــتــكــويـن الــتــكـــمــيــليIــادة اIا
يـسلّم مـدير اIـؤسسـة العـمومـية لـلتـكوين اIـعنـيةs شـهادة
لـلـمـوظــفـX الـنـاجـحـX نــهـائـيـا عـلى أســاس مـحـضــر جلـنـة

نهايـة التكوين.

اIـادة اIـادة 18 : : يــرقّى اIـوظــفــون اIــعـلــن جنـاحـهـم نـهــائـيـا
فـي دورة الـتـكــــويـن الـتـكـمــــيـلي فـي رتـبــــة تـقـني ســـام

في الصناعة وترقية االستثمارات.

اIـادة اIـادة 19 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـــزائـر في 14 مــحـرّم عـام 1435 اIـوافـق 17
نوفمبر سنة 2013.

وزير التنميةوزير التنمية
الصناعيةالصناعية

وترقية االستثماروترقية االستثمار
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

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

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

اIلحقاIلحق

برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة
تقني سام في الصناعة وترقية االستثماراتتقني سام في الصناعة وترقية االستثمارات

1 - برنامج التكوين النظري : - برنامج التكوين النظري :
اIدة :اIدة : أربعة (4) أشهر

الوحداتالوحدات

مفاهيم في قانون العقوبات

الصيانة واألمن الصناعي

اإلحصائيات والرياضيات

مواضيع في التخصص :
الـضبط - اIـيكـانيك - اإللـكتـروميـكانـيك - اإللكـتروتـقني - اإللـكتـرونيك -

الكيمياء - التبريد - التكنولوجيا

االتصـال

التحرير اإلداري واIنهجية

اإلعالم اآللي

اللغة األجنبية (الفرنسية)

اجملموع العاماجملموع العام

احلجم الساعياحلجم الساعي
األسبوعياألسبوعي

2

4

6

10

3

3

1

1

30

اIعاملاIعامل

1

1

2

3

1

1

1

1

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
اIدة :اIدة : شهران (2)

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 6  مــحـر  مــحـرّم عـام م عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 20  نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســنــة ســنــة s 2012 يــتــضــم s يــتــضــمّـن إنــشــاء الــلــجــنــة الــقــطــاعــيــةـن إنــشــاء الــلــجــنــة الــقــطــاعــيــة
لـلصفقـات لوزارة الصنـاعة واIؤسسـات الصغيرةلـلصفقـات لوزارة الصنـاعة واIؤسسـات الصغيرة

واIتوسطة وترقية االستثمار.واIتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــر الـــــصـــــنــــــاعـــــة واIـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة
sتوسطة وترقية االستثمارIوا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اIـؤرّخ
في  28 شـــوّال عـــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010
sتمّمIعـدّل واIا sتضـمّن تنظــيم الصفـقـات الـعمومــيةIوا

sادّة 142 مكرّر منهIال سيّما ا

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى اIـــــــرســـــــوم الــــــرّئـــــــاسـيّ رقم 326-12
اIــــؤرّخ في 17 شـــوّال عـــــام 1433 اIــــوافـق 4 ســــبــــتـــمــــبـــــر

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنـة 2012 وا

- و�ـقــتـضـى الــمــرسـوم الــتـّــنـفــيـذيّ رقم 16-11
الــمـؤرّخ فـي 20 صــفـــر عــام 1432 الــمـوافــق 25 يــنايـر
ســــنــــة 2011 الــــــذي يــــحــــدد صـالحــــيــــات وزيــــر الـــــصــــنــــاعــــة
والـــــمـــــؤســـــســـــات الـــــصـــــغـــــيــــرة واIــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــة

sاالستثمار

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : تــطــبــيــقــــا ألحــكــــام اIــادّة 142 مــكـــرّر
مـن اIـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اIـؤرّخ في 28 شـوّال
عام 1431 اIوافق 7 أكتـوبر سـنة 2010 واIـتـضمّن تـنـظيم
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الــصــــفـــقـــات الـــعـــمـــومــــيـــةs اIــعـــدّل واIــتــمّمs يـــهــدف هــذا
الـقــرار إلى إنـشـاء الـلـجـنــة الـقـطـاعـيـة لــلـصـفـقـات لـوزارة
الــصــنـــاعــة واIــؤســـســات الــصـــغــيــرة واIـــتــوســطـــة تــرقــيــة

االستثمار.

اIـادة اIـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 6 مـــحـــرّم عـــام 1434 اIــوافق 20
نوفمبر سنة 2012.

شريف رحمانيشريف رحماني
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 2  ربيع األو  ربيع األوّل عام ل عام 1434 اIوافق  اIوافق 14 ينايريناير
s 2013 يـــتــــضـــم s يـــتــــضـــمّن تــــعـــيـــX أعــــضـــاء الـــلــــجـــنـــةن تــــعـــيـــX أعــــضـــاء الـــلــــجـــنـــة ســـنـــة ســـنـــة 
الـقطاعية لـلصفقـات لوزارة الصنـاعة واIؤسساتالـقطاعية لـلصفقـات لوزارة الصنـاعة واIؤسسات

الصغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار.الصغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 2 ربــــــيع األوّل عـــــام 1434
اIـوافق 14 يــنــايــر ســنـة s2013 تــعـيّـن الـسّــيــدات والــسّـادة
اآلتيـة أسمـاؤهمs تطـبيقـا ألحكـام اIادّتX 152 مـكرّر و153
من اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اIــؤرّخ في 28 شـوّال
عام 1431 اIوافق 7 أكتـوبر سـنة 2010 واIـتـضمّن تـنـظيم
الصـفـقات الـعـمـوميـةs اIـعـدّل واIتـمّمs أعـضـاء في اللـجـنة
الـــقــطـــاعــيــة لـــلــصـــفــقــات لـــوزارة الــصـــنــاعــة واIـــؤســســات

الصغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار :

- بن عـــبــــد الـــسالم تــــواتيs ¡ـــثـل وزيـــر الـــصــــنـــاعـــة
واIـــــؤســـــســــات الــــــصــــغـــــــيــــرة واIـــــتـــــوســــطـــــــة وتـــــرقـــــــيــــة

sرئيسـا sاالستثمـار

- عــــبــــد الـــــقــــادر قــــنــــاديــــزs ¡ــــثـل وزيــــر الــــصــــنــــاعــــة
sـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارIـؤسـسـات الـصـغـيــرة واIوا

sنائب رئيس

- لـــيــــاس مــــجــــاك وأســــمـــاء يــــحــــيــــاويs ¡ـــثـال وزيـــر
الــــصـــنــــاعــــــة واIـــؤســــســــــات الـــصــــغـــــيــــرة واIــــتـــوســــطــــــة
وتــــرقـــــيـــة االســـتـــثــمـــار عـــلى الـــتـــواليs عـــضـــوا أســـاســـيــا

sوعضـوا مستخلفا

- عـبـد الــلّه تاليـلــيـة وإبـراهــيم بـورايــوs ¡ـثال وزيـر
الــــصـــنـــــاعــــــة واIـــؤســــســــــات الـــصــــغـــــيــــرة واIــــتـــوســــطـــــة
وتــــرقـــــيــة االســـتــثـــمــارs عـــلى الـــتــوالـيs عــضـــوا أســاســـيــا

sوعضـوا مستخلفا

- مـــحــمــد طــاحلـي ورابح عــامــرs ¡ــثـال وزيــر اIــالــيــة
(اIـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلــمـــحــاســـبــة)s عـــلى الـــتــواليs عـــضــوا

sأساسيا وعضـوا مستخلفا

- مـــــحـــــمـــــد أرزقي ســـــعـــــيـــــدي ومــــصــــطــــفـى أحــــمـــد
شــــــاوشs مــــــمــــــثال وزيــــــر اIـــــالـــــيـــــة (اIـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــة
لــلـــمــيـــزانـــيــة)s عـــلى الـــتــواليs عـــضـــوا أســاســـيــا وعـــضـــوا

sمستخلفا

- إلـــيـــاس جنــاي وعـــبـــد الــكـــر¢ يـــشــيـــرs ¡ـــثال وزيــر
الــــتـــــجــــارةs عـــــلى الـــــتــــواليs عـــــضــــوا أســـــاســــيـــــا وعــــضـــــوا

مستخلفا.

يـــــــتــــــولــى أمـــــــــانـــــــة الــــــلـــــــجــــــنـــــــة الــــــقـــــــطــــــاعـــــــيــــــة
لـــلـــصــفـــقـــات لــوزارة الـصــنــاعـة واIــؤســســات الـصــغــيـرة
والـمـتـوسـطــة وتـرقـيـة االسـتـثـمـار الـسـّـيـد عز الدين

صــابـة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مرار مــــــــؤرخ في ؤرخ في 9 رب ربــــــــيع اليع الــــــــثــــــانانـي عي عــــــام ام 1435 اI اIــــــــوافق وافق 10
فبفبـراير سنة راير سنة s2014 يs يـحدد القحدد القـائمائمـة االسمية االسميـة ألعضاءة ألعضاء
مــــــــجـجـــــــــلـس إدارة الـلـس إدارة الـــــــــمــــــــركركــــــــز الز الــــــــتــــــــقــــــــني لني لــــــــلــــــــصــــــــنــــــــاعاعــــــــاتات

الغذائية.الغذائية.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 9 ربـيع الــثــاني عـــام 1435
اIـوافــق 10 فــبــرايــر ســنـة s2014 تــعــX الـســيـدة والــسـادة
اآلتــيــة أســـمــاؤهمs تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اIــادة 8 مـن اIــرسـوم
الــتـنــفــيــــذي رقــم 12-98 اIـؤرخ في 8 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اIـــوافق أول مـــارس ســـنــة 2012 واIــتـــضـــمن إنـــشــاء

اIـركـز الـتـقـني لـلـصـنـاعـات الـغـذائـيـةs أعـضـاء في مـجـلس
إدارة اIـركـز التـقـني لـلـصـناعـات الـغـذائـيـةI sدة ثالث (3)

سنوات :

- مـجـاك إلـيــاسs ¡ـثل وزيــر الـتـنـمــيـة  الـصــنـاعـيـة
sرئيسا sوترقية االستثمار

sعضوا sاليةIثل وزير ا¡ sبوعالم حمد يني -

- رشــيـد بــوزيــديs ¡ــثل وزيــر الــفالحــة والـتــنــمــيـة
sعضوا sالريفية

- نــــبـــيل نـــنـــصــــيبs ¡ـــثل وزيــــر الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي
sعضوا sوالبحث العلمي

- مـــــحـــــمــــد واعـــــلي أرزقـيs ¡ــــثـل وزيــــر الـــــتــــكـــــوين
sعضوا sXهنيIوالتعليم ا
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sعضوا sثل وزير التجارة¡ sنـور الـديـن حـريدي -

- فــــؤاد قـــنــــاطــــريs ¡ـــثـل وزيـــر الــــصــــيـــد الــــبــــحـــري
sعضوا sوارد الصيديةIوا

sعهد اجلـزائري للتقييسIثلة ا¡ sرتيبة شيبـاني -
sعضوة

s(جامعـة بومرداس) ثل اجلـامعـة¡ sبلـقاسم سـكور -
عضوا.

وزارة الرياضةوزارة الرياضة

قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 9  ذي الق  ذي القـعـدة عام دة عام 1434
15 س ســــبــــتـمــــبــــر سر ســــنـة ة s2013 يs يــــحــــدد تدد تـصــــنــــيفيف اIاIـوافق وافق 
اIاIـدرسدرســــة الة الـعـلــــيـا لا لـعــــلـوم الوم الـريريــــاضاضـة وتة وتـكــــنـولولـوجوجــــيـاتاتـهـا
لدالي ابراهيم وشلدالي ابراهيم وشـروط االلتحاق باIروط االلتحاق باIـناصب العلياناصب العليا

التابعة لها.التابعة لها.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Xاألم sإن الوزير

 sاليةIووزير ا

sووزير الشباب والرياضة

- �ـقـتــضى اIـرســوم  الـرئـاسي رقم 07-304 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Iرتبات اIـوظفX ونظام

sدفع رواتبهم

- و�قتضى اIرسوم  الرئاسي رقم 07-307 اIؤرخ
في 17 رمضان عام 1428 اIوافق 29 سبتمبر سنة 2007

الذي يحدد كيفيات منح الزيادة االستداللية لشاغلي
sؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5  ذي القعدة عام 1434 اIوافق 11 سبتمبر سنة 2013

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-313 اIـؤرّخ
في 5  ذي القعدة عام 1434 اIوافق 11 سبتمبر سنة 2013

sالعام للحكومة Xاألم sالوزير Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 190-03
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اIـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

sالعمومية

- و�ـــــقــــتـــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 410-05
الــــمــؤرّخ في 16 رمـــضـــان عــام 1426 اIــوافق 19 أكـــتـــوبــر
ســــــنـــــة 2005 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحــــــيـــــات وزيـــــر الــــــشـــــبـــــاب

sوالرياضة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اIؤرّخ
في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اIــوافق 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اIـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

sاخلاصة بتنظيمها وسيرها

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اIـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03-11
الــمــؤرخ فـي 30 مـــحــرم عــام 1432 الــمــوافـق 5 يـــنــايــر
ســنـة 2011 والــمــتــضــمـن تــحــويـل الــمــعــهــد الــوطـنـي
لـــلــتــكــوين الــعــالي في عــلــوم الــريــاضـة وتــكــنــولــوجــيــاتــهـا

sلدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج اجلامعة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
11 صـفر عام 1433 اIوافق 5 ينـاير سـنة 2012 الـذي يحدد

الـــتـــنـــظــيـم اإلداري لــلـــمـــدرســـة الـــعــلـــيـــا لـــعــلـــوم الـــريـــاضــة
وتـــكــنـــولــوجــيـــاتــهـــا لــدالـي ابــراهـــيم وطــبـــيــعـــة مــصـــاحلــهــا

sالتقنية وتنظيمها

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

الـالـــــــمــــــادة األولـى : ادة األولـى : تــــطــــبـــيـــــقـــا ألحــــكـــام اIـــادة 13 من
الــــــــــمـــــــــرســـــــــوم الــــــــــرئــــــــاسـي رقم 07-307 اIــــــــؤرخ في17
رمــــضــــان عـــام  1428 اIــــوافق 29 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2007
واIـذكـور أعالهs يـهـدف هـذا الـقــرار إلى حتـديـد تـصـنيف
اIـدرســة الــعــلـيــا لـــعـــلــوم الـــريـــاضـــة وتــكـــنـــولــوجـيــاتــهـا
لـدالي ابـراهـيم وكـذا شـروط االلـتـحاق بـاIـنـاصب العـلـيا

التابعة لها.

اIـادة اIـادة 2 : : تـصــنف اIـدرســة الـعــلـيــا لـعــلـوم الــريـاضـة
وتكنولوجياتها في الصنف " أ "s القسم " 2 ".

3 : : حتـــدد الــــزيـــادات االســـتــــداللـــيـــة لــــشـــاغـــلي اIاIــــادة ادة 
اIنـاصب العلـيا الـتابعـة للـمدرسة الـعلـيا لعـلوم الـرياضة
sـناصبIوتـكنـولـوجـياتـهـا  وكـذا شروط االلـتـحاق بـهـذه ا

طبقا للجدول اآلتي :
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

- أســـتــاذ الـــتــعـــلــيم الـــعــالي وفـي حــالــة
عدم وجوده أستاذ محاضر.

- أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة.

- أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة.

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــسـي أو مـــــقـــــتـــــصــــد
رئــيــسي أو مــقــتـصــد جــامــعي رئــيـسي
عـــــلى األقـلs له ثالث (3) ســــــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــتـــصــرف أو مـــقـــتــصـــد أو مـــقــتـــصــد
جــــامــــعيs له ثــــمــــاني (8) ســــنــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــــحــــافظ اIــــكــــتــــبــــات اجلــــامــــعــــيــــة أو
وثـائقي أمـX احملفـوظـات رئيـسي على
األقـلs مــــرسـمs له خـــــمس (5) ســــنــــوات

من األقدمية بصفة موظف.

- مــــلـــحق بـــاIــــكـــتـــبـــات اجلـــامــــعـــيـــة من
Xــــــــســـــــتـــــــوى 1 أو 2 أو وثـــــائـــــقـي أمــــIا
مـحـفـوظـاتs له خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــسـي أو مـــــقـــــتـــــصــــد
رئــيــسي أو مــقــتـصــد جــامــعي رئــيـسي
عــــــــــــلـى األقـلs مـــــــــــرســمs لـه خـــــــــــمـس (5)

سنوات من األقدمية بصفة موظف.

- مـــتـــصــرف أو مـــقـــتــصـــد أو مـــقــتـــصــد
جــــــامـــــعـيs له خــــــمس (5) ســــــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مهـندس رئيسي في اإلعالم اآللي أو
مهـندس رئـيـسي في اخملبـر والـصيـانة
s(تــــخـــصـص إلـــكــــتـــرونــــيك) عــــلى األقل
مــرسمs يــثــبت خــمس (5) ســنــوات من

األقدمية بصفة موظف.

-  مــــهـــنــــدس دولـــة فـي اإلعالم اآللي أو
مـــهــنـــدس دولــة فـي اخملــبـــر والــصـــيــانــة
(تــخـصـص إلـكــتـرونــيك) يــثــبت خـمس
(5) سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلـيـة بـهـذه

الصفة.
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

- مهندس رئـيسي في اخملبر والصيانة
أو مهـنـدس رئـيسي لـلـمخـابـر اجلامـعـية
عـــــلى األقـلs مــــرسـمs يــــثـــــبت خـــــمس (5)

سنوات من األقدمية بصفة موظف.
- مـهـنــدس دولـة في اخملــبـر والـصــيـانـة
sأو مـهـنــدس دولـة لـلـمــخـابـر اجلــامـعـيـة
عــلى األقلs يـــثــبت خــمس (5) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـتصـرف رئـيسي عـلى األقلs مرسم
حـائــز عـلـى لـيــسـانس في عــلـوم اإلعالم
واالتــصـــالs يــثــبت خــمس (5) ســنــوات

من األقدمية بصفة موظف.
- متصرف حـائز على ليسانس في علوم
اإلعـالم واالتــــــصــــــالs يـــــــثــــــبـت خــــــمس (5)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئـيسي في اخملبر والصيانة
أو مهـنـدس رئـيسي لـلـمخـابـر اجلامـعـية
عـــــــــــــلـى األقـلs مـــــــــــــرســمs لـه خـــــــــــــمـس (5)

سنوات من األقدمية بصفة موظف.
- مـهـنــدس دولـة في اخملــبـر والـصــيـانـة
أو مهندس دولة للمخابر اجلامعيةs له
خمس (5) سـنوات من اخلـدمة الـفـعلـية

بهذه الصفة.
- طـبـيب عـام عــلى األقلs له خـمس (5)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــهـــذه

الصفة.
- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــسـي أو مـــــقـــــتـــــصــــد
رئــيــسي أو مــقــتـصــد جــامــعي رئــيـسي
عــــــــــــــــــلــى األقــلs مــــــــــــــــــرســمs لــه ثـالث (3)

سنوات من األقدمية بصفة موظف.
- مـــتـــصــرف أو مـــقـــتــصـــد أو مـــقــتـــصــد
جــــــــامــــــــعـيs لـه أربع (4) ســــــــنــــــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئـيسي في اخملبر والصيانة
أو مهـنـدس رئـيسي لـلـمخـابـر اجلامـعـية
أو مستـشار رئيسي في الـرياضةs على
األقـلs مـــرسمs له ثالث (3) ســـنــوات من

األقدمية بصفة موظف.
- مهـنـدس دولة في اخملـبر والـصيـانة أو
مــهـــنــدس دولــة لــلـــمــخــابــر اجلـــامــعــيــة أو
مستـشار الرياضةs له أربع (4) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــسـي أو مـــــقـــــتـــــصــــد
sرئـيـسي أو مــقـتـصــد جـامــعي رئـيـسي
عــــــــــــــــــلــى األقــلs مــــــــــــــــــرســمs لــه ثـالث (3)

سنوات من األقدمية بصفة موظف.

- مـــتـــصــرف أو مـــقـــتــصـــد أو مـــقــتـــصــد
جــــــــامــــــــعـيs لـه أربع (4) ســــــــنــــــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مهندس رئـيسي في اخملبر والصيانة
sأو مهـندس رئـيسي للـمخـابر اجلامـعية
عـلى األقلs مرسمs له ثالث (3) سـنوات

من األقدمية بصفة موظف.

- مـهـنــدس دولـة في اخملــبـر والـصــيـانـة
أو مهندس دولة للمخابر اجلامعيةs له
أربع (4) ســنـوات من اخلـدمـة الــفـعـلـيـة

بهذه الصفة.

- مــــحــــافظ اIــــكــــتــــبــــات اجلــــامــــعــــيــــة أو
وثائقي أمـX احملفوظات رئيسيs على
األقلs مـرسمs له ثالث (3) سـنوات من

األقدمية بصفة موظف.

- مـــلـــحق بـــاIـــكـــتـــبـــات اجلـــامــعـــيـــةs من
Xــــــــســـــــتـــــــوى 1 أو 2 أو وثـــــائـــــقـي أمــــIا
مــحــفـــوظــاتs له أربع (4) ســنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـهندس رئـيسي في اخملـبر والصـيانة
أو مـهـنـدس رئـيـسي في اإلعالم اآللي أو
sمـهــنــدس رئــيـسي لــلــمـخــابــر اجلـامــعــيـة
عـلي األقلs مـرسمs له ثالث (3) سـنـوات

من األقدمية بصفة موظف.

- مـهـنــدس دولـة في اخملــبـر والـصــيـانـة
أو مـــهـــنـــدس دولــــة في اإلعالم اآللي أو
مـهـنــدس دولـة لـلـمــخـابـر اجلــامـعـيـةs له
أربع (4) ســنـوات من اخلـدمـة الــفـعـلـيـة

بهذه الصفة.

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــسـي أو مـــــقـــــتـــــصــــد
sرئـيـسي أو مــقـتـصــد جـامــعي رئـيـسي
عــــــــــــــــــلــى األقــلs مــــــــــــــــــرســمs لــه ثـالث (3)

سنوات من األقدمية بصفة موظف.

- مهندس رئـيسي في اخملبر والصيانة
sأو مهـندس رئـيسي للـمخـابر اجلامـعية
لـه ثالث (3) ســـــــنــــــوات مـن األقــــــدمـــــــيــــــة

بصفة موظف.

مقرر من
مدير

اIدرسة

مقرر من
مدير

اIدرسة

مقرر من
مدير

اIدرسة

مقرر من
مدير

اIدرسة

مقرر من
مدير

اIدرسة

218
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م-2
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م-2

2

2

2

2

2

أ

أ

أ

أ

أ

مسؤول
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الداخلي

رئيس
مخبر
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مصلحة
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فرع
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اخلدمات
اجلامعية
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XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب
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- مـــتـــصـــرف أو مـــقــــتـــصـــد أو مـــقـــتـــصـــد
جــــــــامـــــــــعـيs لـه أربع (4) ســـــــــنـــــــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـهـنــدس دولـة في اخملــبـر والـصــيـانـة
أو مهندس دولة للمخابر اجلامعيةs له
أربع (4) ســنـوات من اخلـدمـة الــفـعـلـيـة

بهذه الصفة.

- مــــتــــصــــرف رئــــيــــسـي أو مــــســــتــــشـــار
sعـــــلـى األقل sرئـــــيـــــسـي في الـــــريـــــاضـــــة
مــــــــــــرسـمs لـه ثـالث (3) ســـــــــــنـــــــــــوات مـن

األقدمية بصفة موظف.

- مـتــصـرف أو مـسـتـشـار الـريـاضـةs له
أربع (4) ســنـوات من اخلـدمـة الــفـعـلـيـة

بهذه الصفة.

مقرر من
مدير

اIدرسة

مقرر من
مدير

اIدرسة

218

218

م-2

م-2

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

2

2

أ

أ

رئيس
مصلحة
اخلدمات
اجلامعية
(تابع)

رئيس
مصلحة
بالقسم

اIـادة اIـادة 4 :  : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادة 10 من اIـرســوم الــرئـاسي رقم 07-307 اIـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428 اIـوافق 29
سـبـتمـبر سـنة 2007 واIـذكور أعالهs حتـدد الـزيادة االسـتـدالليـة لـلمـنصب الـعـالي " رئيس فـرع اخلـدمات اجلـامـعيـة "s وكذا

شروط االلتحاق بهذا اIنصبs طبقا للجدول اآلتي :

- مـــــلـــــحق رئـــــيـــــسي لـإلدارة أو رتـــــبــــة
مـعـادلـةs يـثـبت خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

sمـــــلــــحـق اإلدارة أو رتـــــبـــــة مـــــعـــــادلــــة -
يـثــبت ثـمـاني (8) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

مقرر من
مدير

اIدرسة

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIستوىاIستوىاIنصب العالياIنصب العالي
السلميالسلمي

شروط االلتحاقشروط االلتحاق
باIنصبباIنصب

رئيس فرع اخلدمات
اجلامعية

التصنيفالتصنيف
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية
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اIـادة اIـادة 5 :  : يـجب أن يــنـتـمـي اIـوظـفــون الـذين يــشـغــلـون مـنــاصب عـلــيـاs إلى رتب تــكـون مــهـامــهـا مـوافــقـة لــصالحـيـات
الهياكل اIعنية.

اIادة اIادة 6 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 9  ذي القعدة عام 1434 اIوافـق 15 سبتمبر سنة 2013.

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

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
محمد تهميمحمد تهمي
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إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31   يناير يناير  سنة  سنة 2014

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اIساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اIاليّة اIتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اIترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اIؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اIادّة 172 مــن قـــانـون اIـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اIـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اIؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اIعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اIتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واIؤسّسات اIاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اIبالغ ( دج )اIبالغ ( دج )
1.143.112.486,06

1.131.607.478.041,73

128.595.035.070,04

301.192.295,53

13.860.406.388.791,27

173.217.246.136,94

0,00

0,00

0,00

3.699.853.299,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.233.460.928,44

196.611.230.437,30

15.504.814.997.486,64

3.314.817.902.183,47

97.251.007.832,38

1.012.874.757,78

144.242.063.271,31

5.436.614.650.416,75

847.929.689.970,63

1.946.600.000.000,00

300.000.000.000,00

430.582.474.095.11

676.847.094.781,94

2.308.917.240.177,27

15.504.814.997.486,64

بنك اجلزائربنك اجلزائر
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الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 28  فبراير فبراير  سنة  سنة 2014

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اIساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اIاليّة اIتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اIترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اIؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اIادّة 172 مــن قـــانـون اIـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اIـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اIؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اIعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اIتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واIؤسّسات اIاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اIبالغ ( دج )اIبالغ ( دج )

1.143.112.486,06

1.107.974.441.431,34

129.093.591.608,98

299.773.351,92

13.927.289.510.440,21

173.217.246.136,94

0,00

0,00

0,00

3.283.478.701,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.236.963.680,13

149.136.864.849,92

15.500.674.982.686,53

3.351.293.191.475,13

96.689.600.274,13

1.048.998.869,08

144.242.063.271,31

5.291.916.411.954,56

913.780.652.443,77

1.965.770.000.000,00

300.000.000.000,00

430.582.474.095.11

676.847.094.781,94

2.328.504.495.521,50

15.500.674.982.686,53



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 47 7 شوال شوال عام عام 1435 هـ هـ
3 غشت سنة  غشت سنة 2014 م م

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31  مارس مارس  سنة  سنة 2014

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اIساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اIاليّة اIتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اIترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اIؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبــة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اIادّة 172 مــن قـــانـون اIـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اIـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اIؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اIعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اIتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واIؤسّسات اIاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اIبالغ ( دج )اIبالغ ( دج )

1.143.112.486,06

1.222.305.559.867,43

130.378.292.642,59

303.073.505,55

13.983.294.318.739,48

174.552.263.035,72

0,00

0,00

0,00

2.864.535.219,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.301.823.301,87

87.537.371.528,01

15.611.680.350.326,43

3.415.416.299.129,43

97.063.631.525,70

931.173.286,73

145.374.977.637,60

5.088.560.037.829,79

948.769.531.452,94

2.050.800.000.000,00

300.000.000.000,00

430.582.474.095.11

676.847.094.781,94

2.457.335.130.587,19

15.611.680.350.326,43



ا;طبعة الرسميا;طبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات5S بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات5S بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

7 شوال شوال عام عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3447
3 غشت سنة  غشت سنة 2014 م م

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30   أبريل  أبريل  سنة  سنة 2014

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اIساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اIاليّة اIتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اIترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اIؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبــة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اIادّة 172 مــن قـــانـون اIـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اIـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اIؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اIعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اIتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واIؤسّسات اIاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اIبالغ ( دج )اIبالغ ( دج )

1.143.112.486,06

1.179.014.997.653,10

130.890.289.563,79

303.463.064,49

14.069.999.148.187,46

174.552.263.035,72

0,00

0,00

0,00

3.190.110.791,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.391.415.303,40

71.957.605.690,51

15.640.442.405.776,38

3.457.937.687.584,09

96.168.474.634,35

839.440.960,13

145.374.977.637,60

5.143.580.551.948,27

842.005.947.285,27

2.012.900.000.000,00

300.000.000.000,00

430.582.474.095.11

676.847.094.781,94

2.534.205.756.849,62

15.640.442.405.776,38


