
العدد العدد 51

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 5  ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق 31 غشت سنة  غشت سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt 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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 فهرس فهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسي رقم 14-224 مـــؤرّخ في 29 شـــوال عـــام 1435 اIـــوافـق 25 غـــشـت ســـنــة t2014 يـــتـــضـــمن حتـــويل اعــــتــمـــاد إلى
ميـزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللـية..........................................................................................

مــرســـوم رئـاسي رقم 14-225 مــؤرخ في 29 شـــوال عـام 1435 اIـوافق 25 غـشـت سـنـة t2014 يــتـضــمن تــحـــويـل اعــتـــمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة العدل........................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-226 مـؤرّخ في 29 شــوال عام 1435 اIـوافق 25 غـشـت سـنة t2014 يـتـضـمن تـخصـيص قـطـعـة أرضـية
موجهة إلقامة حظيرة للحيوانات والتسلية.....................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 14-227 مؤرّخ في 29 شـوال عام 1435 اIوافق 25 غشت سنة t2014 يحدد كيفـيات حتديد وحسم كميات
احملروقات التي تخضع لإلتاوة وطرق تسديدها................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-228 مؤرخ في 29 شــوال عام 1435 اIوافق 25 غشـت سنة t2014 يـحـدد التـعـريفـة ومـنهـجـية حـساب
تعريفة نقل احملروقات بواسطة األنابيب.........................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 14-229 مؤرّخ في 29 شــوال عام 1435 اIوافق 25 غشـت سنة t2014 يـحدد قـائمـة وطبـيعـة استـثمـارات
البـحث والتطوير الـواجب أخذها بعX االعتـــبار لتحديد احلـصص السنويـة القـابلة للحسم حلـساب قاعدة الرسم على
الــــــدخـل الــــــبـــــــتــــــرولـي (ر.د.ب) والـــــــعــــــنـــــــاصــــــر (ي ي) حلـــــــاجــــــات حـــــــســــــاب نـــــــســــــبـــــــة الــــــرسـم عــــــلـى الـــــــدخل الـــــــبــــــتـــــــرولي
(ر.د.ب)......................................................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-230 مـؤرخ في 29 شـــوال عــام 1435 اIـوافق 25 غــشـت ســنـة t2014 يــتــضــمـن إنــشــاء مــدرســة عــلــيـا
لألساتذة بوهران.........................................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-231 مـؤرخ في 29 شـــوال عــام 1435 اIـوافق 25 غــشـت ســنـة t2014 يــتــضــمـن إنــشــاء مــدرســة عــلــيـا
لألساتذة �ستغا�.......................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 14-232 مؤرخ في 29 شـوال عام 1435 اIوافق 25 غشت سنة t2014 يتضمن إنـشاء مدرسة عليا لإلعالم
اآللي بسيدي بلعباس...................................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 14-233 مؤرخ في 29 شــوال عام 1435 اIوافق 25 غشـت سنة t2014 يـتضـمن إنـشاء مـدرسة حتـضيـرية
في علوم الطبيعة واحلياة بوهران..................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 14-234 مؤرخ في 29 شــوال عام 1435 اIوافق 25 غشـت سنة t2014 يتـمم قـائمـة اIؤسـسـات العـمومـية
االسـتــشـفـائـيـة اIـلـحـقـة بــاIـرسـوم الـتـنــفـيـذي رقم 07-140 اIـؤرخ في 2 جـمـادى األولـى عام 1428 اIـوافق 19 مـايـو سـنـة
2007 واIـتـضمن إنـشــاء اIـؤسـسـات الـعـمومـيـة االسـتشـفـائـية واIـؤسـســات العـمـومــيـة لـلــصـحة اجلـواريــة وتـنظـيـمـهـا

وسيرها.....................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
........Xفي واليت Xيتضمّن إنهاء مهام مفتش t2014 وافق 16 يوليو سنةIمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 ا

Xيــتــضــمّــنــان إنــهــاء مــهــام مــكــلــفــ t2014 ـــوافق 16 يــولــيــو ســنــةIمـــرســومــان رئــاســيّــان مــؤرّخــان في 18 رمــضــان عــام 1435 ا
بالدّراسات والتلخيص بوزارة النّقـل...........................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 اIوافـق 16 يوليو سنة t2014 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقـل

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 18 رمضـان عام 1435 اIـوافـق 16 يـولـيو سـنة t2014 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر اIـدرسـة الوطـنـية
العليا البحرية..........................................................................................................................................
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فهرسفهرس (تابع) (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 18 رمـضــان عـام 1435 اIـوافـق 16 يــولــيــو ســنـة t2014 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام نــائب مــديــر بـوزارة
السكن والعمران - سابقا............................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضـان عام 1435 اIوافـق 16 يـولـيو سـنة t2014 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـديرة اIـدرسة الـوطنـية
العليا للفالحة............................................................................................................................................

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 18 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 16 يـولـيـو سـنة t2014 يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهـام عـمـداء كـلـيات
بجامعة بجاية...........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضــان عـام 1435 اIـوافـق 16 يــولـيـو سـنـة t2014 يـتـضــمّن إنـهـاء مــهـام عـمـيــد كـلـيـة الــهـنـدسـة
الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا............................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 اIوافـق 16 يوليو سنة t2014 يتضمّن إنهاء مهام بجامعة ورقلـة...............

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عـام 1435 الـــمـوافـق 16 يـــولــيــو ســنــة t2014 يــتــضــمـّن إنــهـاء مـــهــام مــديـر الـصـحـة
والسكان في والية برج بوعريريج................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضـان عام 1435 اIوافـق 16 يولـيو سنة t2014 يتضـمّن تعيـX الكاتب العـامّ لبلديـة بوسعادة
بوالية اIسيلة...........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 اIوافـق 16 يوليو سنة t2014 يتضمّن تعيX مدير النّقـل في والية قاIـة....

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 18 رمـضـان عـام 1435 اIـوافـق 16 يـولـيـو سـنة t2014 يـتـضمّـن تعـيـX نـائبي مـديـر بـوزارة اIوارد
اIائية......................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 اIوافـق 16 يوليو سنة t2014 يتضمّن التّعيX بجامعة اجلـزائـر 3 ............

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 اIوافـق 16 يوليو سنة t2014 يتضمّن التّعيX بجامعة اجللفـة...................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 اIوافـق 16 يوليو سنة t2014 يتضمّن التّعيX بجامعة ورقلـة...................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 اIوافـق 16 يوليو سنة t2014 يتضمّن التّعيX بجامعة وهـران..................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 اIوافـق 16 يوليو سنة t2014 يتضمّن التّعيX بجامعة خميس مليانـة.......

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 رمضان عام 1435 اIوافق 16 يوليو سنة t2014 تتضمّن تعيX عمداء كليات باجلامعات......

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الصناعة وا=ناجموزارة الصناعة وا=ناجم

قرار مؤرخ في11 ربيع األول عـام 1435 اIوافق 13 يناير سنة t2014 يـتضمن تعيX أعـضاء مجلس اإلدارة للوكـالة الوطنية
لتطوير االستثمار......................................................................................................................................

قــرار مــؤرّخ فـي 18 ربــيـع الــثــانـي عــام 1435 الـــمــوافـق 19 فــــبـــرايــر ســنــة t2014 يــعــدّل الــقــرار الــمــؤرّخ فـي 2 ربــيـع
األوّل عام 1434 اIوافق 14 ينـاير سنة 2013 واIـتضمّن تـعيX أعـضاء اللـجنة الــقـطـاعـية للـصفقـات لوزارة الصـناعة
واIؤسسات الصغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار......................................................................................

قـــرار مـــؤرخ في 30 ربــيـع الــثـــاني عــام 1435 اIـــوافق 2 مـــارس ســـنــة t2014 يــعـــدل الـــقــرار اIـــؤرخ في 20 مـــحــــرم عـــام 1423
الـموافـق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد نظام مسابقة منح اجلائزة اجلزائرية للجودة............................................

قــرار مـؤرخ في 7 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 9 مـارس ســنـة t2014 يــعـدل ويـتـمـم الـقـرار اIـؤرخ في 21 صـفــر عـام 1430
اIوافق 17 فبراير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات معاجلة ملفات تعديل مقررات منح اIزايا ومكوناتها....................
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 اIوافق 4 مايـو سنة t2014 يعـدل القـرار الوزاري اIـشتـرك اIؤرخ في 15
رجب عام 1430 اIوافق 8 يـولـيو سـنة 2009 الـذي يحـدّد تعـداد منـاصب الـشغل وتـصنـيفـهـا ومدة الـعقـد اخلاص بـاألعوان
العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اIصالح اIركزية في وزارة الفالحة والتنمية الريفية...

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 3 شـعـبـان عام 1434 اIـوافق 12 يـونـيـو سـنة t2013 يـتـعـلّق بـتـصنـيف بـعض الـطـرق الـبـلـدية
وطريق غير مصنف ضمن صنف الطرق الوالئية في والية معسكر....................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1434 اIوافق 12 يونـيو سنة t2013 يـتعلّق بتـصنيف بـعـض الطـــرق الـبـلـدية
وطـريـقـيـن غـيـر مصنفX ضمن صنف الطرق الوالئية في والية عX تموشنت..................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قرار مؤرخ في 13 ربيع األول عام 1435 اIوافق 15 ينـاير سنة t2014 يـحدد تشـكيلـة اجمللس الوطـني االستشـاري للتـعاضدية
االجتماعية.................................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 12  رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 10 يـولــيـو ســنـة t2014 يـعــدل الـقــرار اIـؤرخ في 28 صـفــر عـام 1429 اIـوافق 6
مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات اIرجعية اIعتمدة كأساس لتعويض األدوية و كيفيات تطبيقها.................

26

27

28

29

30

فهرسفهرس (تابع) (تابع)



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 51 5 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـ هـ
31 غشت  غشت سنة سنة 2014 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 14-224 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 29 شــــوال عــــام شــــوال عــــام
1435  اIـوافـق اIـوافـق 25 غـشت سـنة  غـشت سـنة t2014 يـتـضـمن حتـويلt يـتـضـمن حتـويل

اعــــتــمــاد إلـى مــيــــزانــيــة تـــســيـــيــر وزارة الــداخـــلــيــةاعــــتــمــاد إلـى مــيــــزانــيــة تـــســيـــيــر وزارة الــداخـــلــيــة
واجلماعات احمللـية.واجلماعات احمللـية.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية
tاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

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

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

t2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــقـتـضـى اIـرســوم الــرئـاسي اIـؤرخ فـي 6 ربـيع
الـثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبـراير سـنة 2014 واIـتضمن
توزيع االعـتمادات اخملصـصة Iيـزانية التـكاليف اIـشتركة
t2014 الية لسنةIمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-35 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014

tــتـضـمن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر الـدولـةIوا
وزيـر الداخلـية واجلـماعات احملـليـة من ميـزانية الـتسـيير

t2014 الية لسنةIوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعتـمـــاد قــدره ملـيار وستـمائة وخمـسون ملـيون  دينار
(1.650.000.000 دج) مـــقــــيّـــــــد في مــــيــــزانـــيــــة الــــتــــكـــالــــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

2 : :  يــــــــخـــــــصـص Iـــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــــة 2014 اIــــــادة اIــــــادة 
اعتـمـــاد قــدره ملـيار وستمائة وخمـسون مليون  دينار
(1.650.000.000 دج)  يـقــيّـــد فــي ميزانية تسيير وزارة
الــداخــلــيــة واجلــمــاعــات احملــلــيـة وفـي األبــواب اIــبـيــنــة في

اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

3 :  :  يكـلف وزيـر اIالـيـة ووزير الـدولـةt وزير اIـادة اIـادة 
الــداخـلـيـة واجلــمـاعـات احملـلــيـةt كل فـيـمــا يـخـصّهt بــتـنـفـيـذ
هــــــذا اIــــرســـــوم الــــذي يـــنـــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بـــاجلــزائــر في 29 شــوال عــام 1435 اIــوافـق 25
غشت سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

06 -  34

90 -  34

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع الثانيالفرع الثاني

اIديرية العامة لألمن الوطنياIديرية العامة لألمن الوطني
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح
األمن الوطني - التغذية.............................................................
األمن الوطني - حظيرة السيارات...............................................
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01 -  43

12 -  34

16 -  34

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

األمـن الــــوطـــني - تــــعــــويـــضــــات الــــتــــدريب - الـــــرواتـب اIـــســـبـــقــــة -
نفقـات التكـوين......................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطنياIصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - األدوات واألثاث...........
اIصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - التغذية......................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................
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اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

مـــــرســـــوم رئـــــاسـيمـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقـــم  رقـــم 14-225 مـــــؤرخ فـي  مـــــؤرخ فـي 29 شـــــوال شـــــوال
1435  اIــــوافق اIــــوافق 25 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة t2014 يــــتــــضـــمنt يــــتــــضـــمن عــام عــام 
تــــحــــويـل اعــــتــــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارةتــــحــــويـل اعــــتــــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة

العدل.العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية

tاليةIبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اIادتان 77-8 و125
t(الفقرة األولى) منه

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

tتمّمIعدّل واIا tاليةIا

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

t2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي اIــؤرّخ في 6 ربــيع
الـثـاني عام 1435 اIـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2014 واIـتـضمن
توزيع االعتمادات اخملصـصة  Iيزانية التكاليف اIشتركة
t2014 الية لسنةIمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-36 اIـؤرّخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
tـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات اخملــصـصــة لـوزيــر الـعـدلIوا
حـــافظ األخــتــامt من مــيــزانــيـــة الــتــســيــيــر �ــوجب قــانــون

t2014 الية لسنةIا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIادة األولى : اIادة األولى : يلـغى من مـيزانيـة سنة 2014 اعـتماد
قـــدره واحــد وثالثـــون مــلـــيـــونــا وثـــمــا�ـــائــة وســـتــون ألف
ديــنــار (31.860.000 دج) مــقـــيــد في مـــيــزانــيـــة الــتـــكــالــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اIاIـادة ادة 2 :  : يـخـــصــص لـــمـيــزانــيـة ســنة 2014 اعـتـماد
قـدره واحد وثالثون ملـيونا وثـما�ائة وسـتون ألف دينار
(31.860.000 دج)  مـقيـد في مـيزانـيـة تسـيـير وزارة الـعدل

وفي األبواب اIبينة في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIادة اIادة 3 : :  يكلـف وزير اIـالية ووزير العـدلt حـافظ
األخــتــامt كـل فـيمــا يـخـصـهt بـتنفيذ هذا اIرسوم الذي
يــنــشــر في اجلــريــدة الـــرّســمــيّــة لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّــة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-226 مــؤر مــؤرّخ خ فـي فـي 29 شـــوال عــام شـــوال عــام
1435  اIــــــــوافق اIــــــــوافق 25 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة  غـــــــشـت ســـــــنـــــــة t t2014 يـــــــتــــــــضـــــــمنيـــــــتــــــــضـــــــمن

تــخــصــيـص قــطــعــة أرضــيــة مــوجــهــة إلقــامــة حــظــيـرةتــخــصــيـص قــطــعــة أرضــيــة مــوجــهــة إلقــامــة حــظــيـرة
للحيوانات والتسلية.للحيوانات والتسلية.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tوزيــر الــدولـة Xـشــتــرك بـIبـنــاء عــلى الــتـقــريــر ا -
وزيـــر الــــداخـــلــــيـــة واجلـــمــــاعـــات احملــــلـــيــــة ووزيـــر الــــفالحـــة

tوالتنمية الريفية

- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اIــــؤرخ في 23
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1404 اIــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984
واIتضمن النظـام العام للغاباتt اIـعدل واIتممt ال سيما

 tادة 7 منهIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جــمـادى األولـى عـام 1411 الـموافـق أول ديـسـمبــر سـنـة
1990 واIـــــتـــــضـــــمن قـــــانــــون األمالك الـــــوطــــنــــيـــــةt اIــــعــــدل

tتممIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلق بالواليةIوا

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 83-462 اIــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1405 اIـوافق 23 يـولـيـو سـنـة 1983 واIـتـضمن

tإنشاء احلظيرة الوطنية في القالة

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
الـــــمــــــــؤرخ فــــي 28 جــــــــمــــــــادى الــــثــــــانــــــيـــــــة عـــــام 1435
Xـــتـــضــــمن تــــعـــيـــIالـــــمـــــوافـق 28 أبـــــريـل ســـــنــــة 2014 وا

tالوزير األول

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- وبــمـــقــتــضـى الـــمـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 427-12
الــمــؤرخ فـي 2 صـــفــر عــام 1434 الــمــوافـق 16 ديـســمـبـر
ســــنــــة 2012 الـــــذي يـــــحـــــدد شـــــروط وكــــيــــفــــيــــات إدارة
وتـــســـيـــيـــر األمــالك الـــعـــمـــومـــيـــة والــــخـــاصــة الــتــابــعــة

tللدولة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-374 اIؤرخ
في 5 مـحرم عام 1435 اIوافق 9 نوفـمبـر سنة 2013 الذي
يـحـدد الـقـانـون األسـاسـي الـنـمـوذجي لـلـحــظـائـر الـوطـنـيـة

tكلفة بالغاباتIالتابعة للوزارة ا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى :  يــهــدف هــذا اIــرســوم إلى تــخـصــيص
قـطـعـة أرضـيــة تـابـعـة لــلـحـظـيـرة الــوطـنـيـة لـلــقـالـة بـواليـة

الطارفt موجهة إلقامة حظيرة للحيوانات والتسلية.

اIـادة اIـادة 2 : : حتــدد الـقـطـعـة األرضـيـة الـبــالـغـة مـسـاحـتـهـا
مـائـة وتــسـعـة (109) هـكــتـاراتt الــواقـعــة بـاIــكـان اIــسـمى
"بـرابطـية "t بـلديـة القـالـةt وفق اخملطط اIـلحق بـأصل هذا

اIرسوم.

اIــادة اIــادة 3 : : تـــتــولى واليـــة الــطـــارف تــســيـــيــر حـــظــيــرة
احليوانات والتسلية اIذكورة في اIادة األولى أعاله.

اIـادة اIـادة 4 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-227 مــؤر مــؤرّخ خ فـي فـي 29 شـــوال عــام شـــوال عــام
1435  اIـوافق اIـوافق 25 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة t t2014 يــحــدد كــيــفــيـاتيــحــدد كــيــفــيـات

حتــــديـــد وحــــسم كــــمـــيــــات احملـــروقــــات الــــتي تــــخـــضعحتــــديـــد وحــــسم كــــمـــيــــات احملـــروقــــات الــــتي تــــخـــضع
لإلتاوة وطرق تسديدها.لإلتاوة وطرق تسديدها.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 90-18 اIؤرخ في9 مـحرم
عـام 1411 اIـوافق 31 يـولـيـو سـنة 1990 واIـتعـلق بـالـنـظام

tالوطني القانوني للقياسة

- و�قـتضى الـقانون رقم 05-07 اIؤرخ في 19 ربيع
األول عــــام 1426 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنــــة 2005 واIــــتــــعــــلق

tادة 26 منهIال سيما ا tتممIعدل واIا tباحملروقات
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

tالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اIؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اIـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واIتعـلق بتعـيX حدود األمالك اIـنجـمية وتـصنيـفها إلى
tمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

 tتممIعدل واIا

    - و�ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 266-07
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

 tناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

tو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -  

يرسميرسم ما يأتي  : ما يأتي  :

اIادةاIادة األولى  :  األولى  :  تطبـيقا ألحكام اIادة 26 من القانون
رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1426 اIــــوافق
tتممIعدل واIا tتعلق باحملروقاتI28 أبريل سنة 2005 وا

يــهــدف هــذا اIـرســوم إلـى حتــديــد كــيـفــيــات حتــديــد وحــسم
كميات احملروقات اخلاضعة لإلتاوة وطرق تسديدها. 

اIـادةاIـادة  2 :  : تعـد اإلتـاوة على أسـاس كـميـات احملـروقات
اIــنــتــجــة من مــســاحــة االســتـغـالل واحملـســومــة عــنــد نــقــطـة
القياس احملددة في اIادتX 5 و47 من القانون رقم 07-05
اIــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1426 اIــــوافق  28 أبــــريل
ســنــة 2005 واIــذكــور أعالهt بـــعــد عــمـــلــيــات اIــعـــاجلــة عــلى

مستوى احلقل.

اIـــــادةاIـــــادة  3 :  :  يـــــجب إجـــــراء عــــــمـــــلـــــيـــــة حـــــسـم كـــــمـــــيـــــات
احملــــروقـــــات الـــــتـي تــــخــــــضــع لإلتــــــاوة عـن طـــــريـق نـــــظــــام
لـلـقيـاس أو لـلـعـد يـقـوم اIتـعـاقـد بـوضـعهt عـلى كل مـسـاحة

استغالل.

tيــــجب أن يــــضــــمـن  نــــظــــام الــــقــــيــــاس أو الــــعــــد هــــذا
مستوى عاليا من الوثوقية والدقة واحلماية القياسية.

 في حــالــة مـا إذا كــانت مــعــاجلـة احملــروقــات اIـنــتــجـة
من مـســاحـة واحـدة أو عــدة مـسـاحــات اسـتــغالل في مـركـز
رئــيــسي لإلنــتــاج اIــوحــدt  فــإنه يــجب أن يــضـع اIــتــعــاقـد
نظامـا للـقيـاس من أجل عد  احملروقـات عنـد بدايـة قنوات

التفريغ باجتاه نظام النقل بواسطة  األنابيب.

ويجـب على اIـتـعـاقدt أن يـخـضع نـظام قـيـاس أو عد
احملــروقــات  هــذا إلى مــوافــقــة الــهــيــئــة الــوطــنــيــة اIــكــلــفــة

بالقياسة القانونية.

يـــخـــضـع كل تــــعـــديل كــــبـــيــــر  لـــنــــظـــام قــــيـــاس أو عـــد
احملــروقــات إلى اIــوافــقــة اIــســبــقـة مـن الـهــيــئــة الــوطــنــيـة

اIكلفة بالقياسة القانونية.

اIــــادة اIــــادة 4 :   :  يـــتــــعـــX عـــلى اIــــتـــعـــاقـــد أن يـــحــــصل عـــلى
رخــصــة مــســبــقــة مـن الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــX مــوارد
احملروقـات (ألنفـط) وسلطـة ضبـط احملروقات قـبل تشـغيل

نظام قياس أو عد احملروقات.

 حتـــدد كـــيـــفـــيـــات احلـــصـــول عـــلى هـــذه الـــرخـــصـــة عن
طــريق  إجــراء تـتــولى الـوكــالــة الـوطــنـيــة لـتــثـمــX مـوارد

احملروقات (ألنفط) تبليغه إلى  اIتعاقد.

و في حــالـــة مــا إذا £ إدخــال تـــعــديالت مــعـــتــبــرة في
نــظـــام قـــيــاس أو عـــد احملـــروقــات وإذا مـــا وافـــقت الـــهــيـــئــة
الــــوطـــنـــيــــة اIـــكــــلـــفـــة بــــالـــقــــيـــاســـة الــــقـــانــــونـــيـــة عــــلى هـــذه
التـعـديالتt فـإنه  �ـكن الـوكالـة الـوطـنـية لـتـثـمـX موارد
احملــــروقــــات (ألــــنــــفط) وســــلــــطــــة ضــــبـط احملــــروقــــات إلـــزام
اIـــتــعـــاقــد بـــاحلـــصــول عـــلى رخــصـــة جـــديــدة قـــبل أي إعــادة

تشغيل  لنظام قياس أو  عد احملروقات اIعدل.

اIـــــادة اIـــــادة 5 : : يـــــجـب أن يــــخـــــضـع نـــــظـــــام قـــــيـــــاس أو عــــد
احملروقـات إلى مـراقـبـة الـوكالـة الـوطـنـية لـتـثـمـX موارد
احملـروقـات (ألــنـفط) وسـلـطــة ضـبط احملـروقــات وكل هـيـئـة

مؤهلة.

اIادة اIادة 6 :  : يكون اIتعـاقد اIسؤول الوحيد في تسيير
نظام قياس كميات احملروقات وصيانته واحملافظة عليه.

يــــتــــعـــيـن عــــلــى الــــمـــــتـــعــــاقــدt أن يـــتــحـــقق من أن
وضـع نـــــــظــــــام الــــــقــــــيـــــاس اIــــــذكـــــور فـي اIـــــادة 3 من هـــــذا
اIــرســومt  £ تــنــفــيــذه وفــقــا ألحــكــام هــذا اIــرســوم ووفــقــا
لـلـمقـاييس احملـددة في اإلجـراءات والتـنـظيـمات  الـتـقنـية
الـتي تـعــدهـا وتـبــلـغـهــا الـوكـالــة الـوطـنــيـة لـتــثـمـX مـوارد
احملــروقــات (ألــنــفط) وكــذلك ســلــطــة ضــبط احملــروقــات في

هذا اجملال.

اIـــــادةاIـــــادة  7 : : يــــــحــــــرص اIـــــتــــــعــــــاقــــــد عــــــلى أن يــــــحــــــتـــــرم
اIـــتـــعـــاقـــدون من الـــبـــاطن وأي طـــرف يــــعـــمل حلـــســـابه في
مـــــــســـــــاحــــــــة االســــــتـــــــغــاللt أحـــــــكـــــــام هــــــــذا الـــــــمـــــــرســـــــوم
واإلجـراءات والــنـظـم الـتــقـنــيـة اIــذكــورة أعالهt وال سـيــمـا
تــــلك الـــتـي تـــتـــعـــلـق بـــاالســـتـــغـالل والـــصـــيـــانــــة واIـــعـــايـــرة

واIراقبة.
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اIادةIادة  8 : : تضـاف إلى الكـميـات احملسـومة عـند  نـقطة
الـــقــيـــاس واIـــذكــورة فـي اIــادة 2 أعالهt  الـــكــمـــيـــات الــتي
تـــقـــتــطـع قــبـل نــقـــطـــة الــقـــيـــاس الســـتــعـــمـــال مـــخــتـــلف عن

االستعماالت اIبينة أدناه : 

1 - ضياع و/أو احتـراق خالل العمليات التي جتري

في اآلبــار أو في مـنــشــآت اإلنـتــاج واجلـمـع والـتــخـزين أو
قــنـوات غــيــر تــلك اIــتـعــلــقــة بــقـنــوات الــتــفـريـغ في حـدود
العتبة اIسمـوح بها والتي توافق عليها الوكالة الوطنية

t(ألنفط) موارد احملروقات Xلتثم

2 - إعادة احلقن في اIـكمن الذي اسـتخرجت منه أو
tساحة التعاقديةIكامن الواقعة في نفس اIا

3 - االستعمال لـصنع السوائل اخملصـصة للحفر في
tمساحة االستغالل

t4 - االسـتــعـمـال في أشــغـال £ تـنـفــيـذهـا بــعـد احلـفـر
tعلى آبار مساحة االستغالل

5 - االســتـــهالك في احملــركــات أو الــتـــربــيــنــات الــتي
تمد الطاقة الالزمة :

أ - لتـحقـيق حقن احملـروقات اIـذكورة في الـنقـطة 2
Xأو ألي ســـائل آخــــر مـــخـــصـص  لـــتـــحـــســـ tـــادةIمن هــــذه ا

  tشروط اإلنتاج أو استرجاع االحتياطات
ب - لــــتــــشــــغــــيل وحــــدات الــــضخ الالزمــــة فـي اآلبـــار

tالتي £ حفرها في مساحة االستغالل
ج - لــنــقل احملــروقــات إلى غــايــة نـقــطــة دخــول نــظـام

tالنقل بواسطة األنابيب
د - لـتــشــغـيـل مـنــشــآت احلـفــر اIــوجـودة في مــســاحـة

tاالستغالل
هـ - لـــتــشـــغـــيل مــنـــشـــآت قــاعـــدة  احلـــيــاة اخملـــصـــصــة

Iساحة االستغالل.
إذا كـــــانت نـــــفس الـــــوحــــدة تـــــقــــدم الـــــطــــاقـــــة لـــــكل من
احملــركــات أو الـــتــربــيــنــاتt كـــمــا هــو مــنــصـــوص عــلــيه في
الــنـــقــطــة 5 من هـــذه اIــادة والســـتــعـــمــاالت أخـــرىt تــضــاف
الـــكـــمـــيـــات اخملـــصــــصـــة إلنـــتـــاج الـــطـــاقـــة اIــــتـــعـــلـــقـــة بـــهـــذه
االسـتـعـمـاالت األخـرى إلى الكـمـيـات الـتي تـخـضع لإلتاوة

ويتم حتديدها وفقا لنسبة استهالكها للطاقة. 

tـادة 9 :  :  يـتم تـسـديـد اإلتـاوة شـهـريـا عـيـنـا أو نـقداIـادة اIا
وفقا ألحكام العقد.

حتــدد الـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـثــمـX مــوارد احملـروقـات
(ألنفط) كميات احملروقات التي توافق اإلتاوة عيناt على

أساس اإلتاوة نقدا.

و حتدد اإلتاوة نقدا انـطالقا من قيمـة إنتاج مساحة
االســـتــغـاللt و حتــسب طـــبــقـــا ألحــكـــام اIــادتــX 90 و91 من
الــقــانـون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1426
اIـــــوافق 28 أبـــــريـل ســـــنــــة 2005 واIـــــذكـــــور أعالهt ونـــــسب

اإلتاوة اIنصوص عليها في العقد.

تـســلم كـمــيـات احملــروقـات  هــذه الـتي تــوافق اإلتـاوة
عـــيــــنـــا كــــمـــا هي مــــحـــددة أعـاله t لـــلـــمــــؤســـســــة الـــوطــــنـــيـــة
ســـونـــاطــراكt شـــركــة ذات أســـهمt الـــتي يـــجب عـــلــيـــهــا  أن
تــدفع مــبـلغ اإلتــاوة نــقـدا اIــوافـقــة لــلـكــمـيــات نــفـســهـا إلى

الوكالة الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).

Xالـوكــالـة الـوطــنـيـة لــتـثـمـ Xيـتم إبــرام اتـفـاقـيــة بـ
مـــــوارد احملـــــروقـــــات (ألــــــنـــــفط)  واIـــــؤســــــســـــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة
ســـونـــاطـــراكt شــــركـــة ذات أســـهمt لــــتـــحـــديـــد الــــكـــيـــفـــيـــات
الـــعــــمـــلــــيـــة الـــتـي تـــتــــعـــلق بــــتـــكـــفـل اIـــؤســــســـة الـــوطــــنـــيـــة
سـونـاطـراكt شـركـة ذات أسهـمt بكـمـيـات احملـروقـات التي

توافق اإلتاوة عينا.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-228 مــؤرخ  مــؤرخ فـي فـي 29 شـــوال عــام شـــوال عــام
1435  اIـوافق اIـوافق 25 غـشت سـنة  غـشت سـنة t t2014 يـحـدد الـتـعـريـفةيـحـدد الـتـعـريـفة

ومنـهـجـيـة حسـاب تـعـريـفـة نقل احملـروقـات بـواسـطةومنـهـجـيـة حسـاب تـعـريـفـة نقل احملـروقـات بـواسـطة
األنابيب.األنابيب.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول

tبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIتـعلق بـاحملروقاتt اIـعدل واIتـممt ال سيـما اIادة 4-75

tمنه

-  و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14-145 اIؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

tالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2014 

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اIؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اIـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

tناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-342 اIؤرخ
في 26 شوال عام 1428 اIوافق 7 نوفمبر سنة 2007 الذي
يــحــدد إجـــراءات مــنح امـــتــيــاز نـــقل احملــروقـــات بــواســطــة

tاألنابيب وسحبه
- و�ـــقـــتـــضـى اIـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقم 182-10
اIـــؤرخ في أول شـــعـــبـــــان عـــام 1431 اIــوافق 13 يـــولـــيـــــو
سـنة 2010   واIـتـضـمن تـعـريـفـة نـقل احملـروقـات بـواسـطة

tاألنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  تـــــطــــبـــــيــــقـــــا ألحــــكـــــام اIــــادة 75-4 من
الــقــانـون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1426
اIوافق 28 أبـريل سنة 2005 واIتعـلق باحملروقـاتt اIعدل
واIــــتـــمـمt يـــهــــدف هـــذا اIــــرســـوم إلـى حتـــديــــد الـــتــــعـــريــــفـــة
ومــنـــهـــجــيـــة حـــســاب تـــعـــريــفـــة نـــقل احملـــروقــات بـــواســـطــة

األنابيب.

اIادة اIادة 2 : : تشـمل احملروقـات اIعـنيـــة السـوائل اآلتية :
الــــبــــتـــــــرول اخلــــــام وســــوائــل الــــغــــاز الـــــطــــبــــيـــــعي و غــــاز

البترول اIميع والغاز الطبيعي.

اIادة اIادة 3 : : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي :
- " فـتــرة الـتـعــريـفـة " :- " فـتــرة الـتـعــريـفـة " : الـفــتـرة اIــتـعـددة الــسـنـوات

tغطاة بحساب و تطبيق تعريفة النقلIا
- " اقــتــراح الـتــعـريــفـة " : - " اقــتــراح الـتــعـريــفـة " : اIـلف الــذي يــحـتــوي عـلى
مـــجــمـــوع تــعـــريــفـــات أنــظـــمــة الـــنــقـل بــواســـطــة األنـــابــيب
اIـــغــطـــيــة لــفـــتــرة الـــتــعــريـــفــة الـــذي يــجب أن يـــخــضع إلى

tموافقة سلطة ضبط احملروقات
- " الــــدخـل احملــــقق " : - " الــــدخـل احملــــقق " : الــــدخـل الــــذي ســــجــــلـه صــــاحب
االمـتـيــاز في حـسـابـات الـنــتـائج لـكل نـظــام نـقل بـواسـطـة

tاألنابيب
- " الـــدخل اIـــطـــلــوب " : - " الـــدخل اIـــطـــلــوب " : الـــدخل الـــذي يـــحـــسب عـــلى
أســاس الـتــوقــعــات  ويــجب أن يـســمح لــصــاحب االمــتــيـاز
بــتــغـــطــيــة تـــكــالــيـــفه الــعـــمــلـــيــة وبــدفـع ضــرائــبـه وحــقــوقه
ورســـومه وبـــاهــــتالك اســـتـــثـــمـــاراتـه والـــنـــفـــقـــات اIـــالـــيـــة

tوباحلصول على نسبة مردودية معقولة

- " تـــعــريـــفــة الـــنــقل " :- " تـــعــريـــفــة الـــنــقل " : أجـــر خــدمـــة نــقل احملـــروقــات
tبواسطة األنابيب

- " اIــســتــعــمل " : - " اIــســتــعــمل " : الــطــرف الـــذي أبــرم عــقــد نــقل مع
صاحب االمتياز.

اIادة اIادة  4 :  : يعبر عن تعريفات النقل :
- بـــالــــديـــنـــار اجلـــزائـــري لــــكل طن مـــتـــري (دج/ط م)
بـالـنـسـبـة لـلـبـتـرول اخلـام وسـوائل الـغـاز الـطـبـيـعـي وغاز

tميعIالبترول ا
- بالــدينـار اجلزائـري لكل ألف مـتر مـكعب قـياسي
( دج / 310  م3 ق) بــالــنــســبـــة لــلــغــاز الــطــبــيــعي الــذي يــتم
قــيــاسه بــدرجــة حــرارة خــمس عــشــرة ( 15 درجــة مــائــويــة

وبضغط مطلق قدره 1,01325 بار).

اIادة اIادة 5 : : يـجب أن تراعي مـباد§ حتديـد تعريـفة نقل
احملـروقات بـواسطـة األنـابيب اIـعايـيـر اIذكـورة في اIادة
74 من الــــقـــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في  19 ربــــيع األول

عام 1426 اIوافق 28 أبريل سنة 2005 واIذكور أعاله.

6 : : يــجب أن تــســمح تــعــريــفــة الــنــقل لــصــاحب اIـادة اIـادة 
tلــكل نـظــام نـقـل بـواســطـة األنــابـيب tاالمـتــيـاز بــاحلــصـول
عـــلى دخل مـــطـــلــوب مـــوافق عــلـــيه من قـــبل ســـلــطـــة ضــبط

احملروقات.
يـــــجـب أن يـــــغـــــطـي هـــــذا الــــــدخل اIــــــطـــــلـــــوب جــــــمـــــيع
التكـاليف اIـوافق علـيها من قـبل سلـطة ضـبط احملروقات
وأن يــضـمـن لـصــاحب االمــتـيــاز أجــرا من رؤوس األمـوال

اIستثمرة.
يـــحـــدد الــدخل اIـــطـــلــوب لـــســنـــة اســتـــغالل مـــعــتـــبــرة

حسب الصيغة اآلتية :
د م = أ ا + م ت + ت ع + ن م + ض ر + أ أ م + ∆ د

حيث يكون :
tطلوبIد م: الدخل ا

أ ا (أعـــــبـــــاء االهـــــتالك) : أ ا (أعـــــبـــــاء االهـــــتالك) : اIـــــبـــــلـغ اIـــــتـــــوقع اخملـــــصص
tعتبرةIستثمر لسنة االستغالل اIالهتالك األصل ا

م ت (مــؤونـــة الـــتــخـــلي) : م ت (مــؤونـــة الـــتــخـــلي) : اIـــبــلـغ الــســـنـــوي اIـــتــوقع
Iؤونـة الـتـخـلي وإعـادة اIـواقع إلى حـالـتـهـا األصـلـيـة الذي

tعتبرةIيحسم من الناجت الضريبي لسنة االستغالل ا
ت ع (الـــتــــكـــالـــيف الــــعـــمـــلـــيـــة) : ت ع (الـــتــــكـــالـــيف الــــعـــمـــلـــيـــة) : األعـــبـــاء اIــــتـــوقـــعـــة
tاخملــصـــصــة لــنـــشــاط نـــقل احملــروقــات بـــواســطـــة األنــابــيب
اســـتــــنــــادا إلى تــــلك اIــــثــــبـــتــــة خالل ســــنــــوات االســـتــــغالل
الـــســـابـــقـــة و إلى فـــرضـــيـــات تـــطـــور هـــذه األعـــبـــاء لـــســـنـــة

tعتبرةIاالستغالل ا
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ن م (الـــنـــفــقـــات اIــالـــيــة) : ن م (الـــنـــفــقـــات اIــالـــيــة) : اIــبـــلغ اIـــتــوقـع اخملــصص
tعتبرةIلتكلفة الدين لسنة االستغالل ا

ض ر (الــــــضـــــرائـب و الــــــرســـــوم) :ض ر (الــــــضـــــرائـب و الــــــرســـــوم) : اIـــــبــــــلـغ اIـــــتــــــوقع
لــلـضـرائب و الـرسـوم لــسـنـة االسـتـغـالل اIـعـتـبـرةt احملـددة

tعمول بهIوفقا للتشريع اجلبائي ا
أ أ م (أجـــــر األصـل اIــــســـــتـــــثـــــمــــر) : أ أ م (أجـــــر األصـل اIــــســـــتـــــثـــــمــــر) : اIـــــبـــــلغ اIـــــتـــــوقع
tعتبرةIستثمر لسنة االستغالل اIاخملصص ألجر األصل ا
∆ د د  (فـارق الدخل) :   (فـارق الدخل) : اIبـلغ احملـدد �ـجـمـوع الـفوارق
احملــتــمـــلــة اIــســجــلـــة بــX الــدخل احملــقـق والــدخل اIــطــلــوب
اIـتعلقX بكل سـنة من فترة التـعريفة السابـقةt مقسوما

على عدد سنوات فترة التعريفة اIعتبرة.

اIادة اIادة 7 :  : يتم احلصـول على أجر األصل اIستثمر عن
طــريق تــطـبــيق نـســبـة األجــر في قــيـمــة األصل اIـســتـثــمـر
لسنة االستغالل اIعتبرةt ويحدد حسب الصيغة اآلتية :

أ أ م = ن أ x أ م
حيث يكون:

tستثمرIن أ :ن أ : نسبة األجر السنوية لألصل ا
أ م : أ م : األصل اIستثمر لسنة االستغالل اIعتبرة.

اIــادة اIــادة 8 : : يـــجب أن تـــســمـح نــســـبــة األجـــر الـــســنـــويــة
لألصل اIــســتـثــمــرt اIــوافق عـلــيــهــا من قـبـل سـلــطــة ضـبط
tاحملــــروقــــات بــــنــــاء عــــلى اقــــتــــراح مـن صــــاحب االمــــتــــيــــاز
بــــتـــــمــــويـل تــــكـــــالــــيـف دين هـــــذا األخــــيـــــر و أن تــــضـــــمن له
مـردوديــة لألمــوال الــشـخــصــيـة تــكــون »ــاثـلــة لــتـلـك الـتي
�كنه أن يتحصل عليها من استثمارات بأخطار »اثلة.

اIـادة اIـادة 9 : : يــحـدد األصل اIــســتـثــمـر لــســنـة االســتـغالل
اIــعــتــبـرة الــذي يــســاعــد في حتــديــد األجــرt حـسـب الـصــيغ

اآلتية :
 1) بــالـنـسـبـة ألنـظــمـة الـنـقل بــواسـطـة األنـابـيب في

طور االهتالك :
أ م = ق م ص + إ ج + إ ج م

حيث يكون:
ق م ص :ق م ص : الـقيمة احملـاسبية الـصافية في بـداية سنة

tعتبرةIاالستغالل ا
إ ج : إ ج : االســــــتـــــثـــــمــــــارات اجلـــــاريـــــة فـي بـــــدايــــــة ســـــنـــــة

tعتبرةIاالستغالل ا
إ ج م :إ ج م : االسـتــثـمـارات اجلــديـدة اIـتــوقـعــة خالل سـنـة

االستغالل اIعتبرة.
 2) بـــالــنـــســـبــة ألنـــظـــمــة الـــنـــقل بـــواســطـــة األنـــابــيب

اIهتلكة كليا :
أ م = 10%  ق أ م + إ ج + إ ج م

حيث يكون:
ق أ م :ق أ م : الـقـيمـة األصلـيـة لالستـثـمارt مـقومـة بـنسـبة
الــتــضـخم الــســنـويــة كــمـا هي مــنــشـورة من قــبل الــديـوان
الـوطــني لإلحـصـائــيـاتt مـنـذ تـاريـخ وضـعه في اخلـدمـة أو

احتماال منذ آخر إعادة تقييم قانونية منجزة.

10 : :  تــــعـــد تـــعـــريــــفـــة نـــظــــام الـــنـــقـل بـــواســـطـــة اIــادة اIــادة 
األنابـيب لـسـنة اسـتـغالل مـعـتبـرة نـسـبة الـدخل اIـطـلوب
عـلى الـكــمـيـة اIـتـوقــعـة لـلـسـائل الــواجب نـقـلهt وهي حتـدد

حسب الصيغة اآلتية :
ت = د م / ك
حيث يكون:

tعتبرةIت : ت : تعريفة النقل لسنة االستغالل ا
ك :ك : الكمية اIتـوقعة الواجب نقلـها لسنة االستغالل

اIعتبرة.

اIادة اIادة 11 :  : حتدد فترة التعريفة بخمس (5) سنوات.
في حــــالــــة حــــدوث تــــغــــيــــر مــــهم فـي اIــــعــــايــــيـــر و/أو
الــعــنــاصــر الــتـي اســتــخـدمـت كــأســاس حلــســاب تــعــريــفـات
الـنــقلt �ـكن ســلـطـة ضــبط احملـروقــات أن تـبـادر �ــراجـعـة

تعريفات النقل قبل انقضاء فترة التعريفة.
تـخـضع هـذه اIراجـعـة إلى نـفس اإلجـراء اIـذكور في

هذا اIرسوم.

اIــــادة اIــــادة 12 : : حتــــسـب تــــعــــريــــفـــــة الــــنــــقل لـــــنــــظــــام نــــقل
بـواسطـة األنابـيب لفـترة الـتعـريفـة اIعـتبـرة واIسـتعـملة
في احملاسبة التحـليلية لصاحب االمتيازt حسب الصيغة

اآلتية :
ت ف = ∑ [ت (س) x ك(س)] / ∑ ك(س)

حيث يكون :
tعتبرةIت ف :ت ف : تعريفة النقل لفترة التعريفة ا

t'ت (س) : ت (س) :  تعريفة النقل للسنة 'س
t"توقعة الواجب نقلها لسنة " سIك (س) :ك (س) : الكمية ا

(س) :(س) : سنة استغالل في فترة التعريفة.

اIادة اIادة 13 :  : يجب أن يخـضع صاحب االمـتيازt في كل
فترة تعريفـةt اقتراح التعريفة عـلى موافقة سلطة ضبط

احملروقاتt وفقا إلجراء حتدده سلطة ضبط احملروقات.
يجب أن يـتـضمن اقـتـراح التـعـريفـة هـذاt لكل نـظام
tنـقـل بـواسـطـة األنـابـيب و لـكل ســنـة من فـتـرة الـتـعـريـفـة

اIعلومات اآلتية معللة :
- اIــعـطــيـات األســاسـيــة الـتي اســتـخــدمت في إعـداد

tاقتراح التعريفة
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- الـــفـــوارق احملــتـــمـــلـــة اIـــســـجـــلــة بـــX الـــدخل احملـــقق
والـدخل اIـطلـوب اIتـعلـقـX بكل سـنة من فـتـرة التـعريـفة

tالسابقة
- قـائـمـة االسـتـثـمـارات اجلـديـدة اIـتـوقـعـة لـكل سـنة
من فترة الـتعريـفةt مع الـتميـيز بX اسـتثمـارات جتديد

tاألصول الثابتة  و استثمارات االمتداد و/أو االتساع
tستثمرIاقتراح نسبة األجر السنوية لألصل ا -

tمواصفات النقل -
- اIـعـايـيــر االقـتـصــاديـة الـكــلـيـة الـتـي من شـأنـهـا أن

tتؤثر في النتيجة
- حساب النتائج اIتوقعة.

اIــادة اIــادة 14 :  :  تـــبـــلّغ ســـلـــطـــة ضــبـط احملـــروقــات صـــاحب
االمتياز بالتحفـظات احملتملة اIتعلـقة باقتراح التعريفة
الـــتي يــجـب عــلـــيه رفــعـــهــا فـي اآلجــال احملـــددة في اإلجــراء

اIذكور في اIادة 13 أعاله.

tـادة 15 :  : عـنـدمـا يـكـون اقـتـراح الـتـعـريـفـة مـطـابـقاIـادة اIا
تبـلغ سـلـطـة ضـبط احملـروقـات صاحـب االمتـيـاز تـعـريـفات
الـنــقل اIــوافق عـلــيــهـا ألنــظـمــة الــنـقل بــواســطـة األنــابـيب

لفترة التعريفة اIعتبرةt �وجب مقرر.

اIـادة اIـادة 16 : : حتــدد ســلـطــة ضــبط احملـروقــات تــعـريــفـات
الـــنــقل اIـــعــادلــة حـــسب كل ســـائل انــطالقـــا من تــعـــريــفــات
الـنــقل اIــوافق عـلــيــهـا ألنــظـمــة الــنـقل بــواســطـة األنــابـيب

لفترة التعريفة اIعتبرة.

اIـادة اIـادة 17 :  : حتـسب تـعـريـفــة الـنـقل اIـعـادلـة حـسب كل
ســـائل لـــفــتـــرة الــتـــعــريـــفــة اIـــعــتـــبــرة و اIـــطــبـــقــة من أجل

الفوترة للمستعملtX حسب الصيغة اآلتية:
ت ف س = ∑ [ ت ف (ن) x ك ف (ن) ] / [∑ ك ف (ن) - ∑ ك م (ن)]

حيث يكون :

ت ف س :ت ف س : تـعريفة النـقل لفترة الـتعريفـة و اIطبقة
على الكـميات اIـنقولـة للسائـل اIعتـبر من نقـطة الدخول
إلـى نــقـــطــة شـــبــكـــة الــنـــقل حــيـث يــضع صـــاحب االمـــتــيــاز

tستعملIالسائل حتت تصرف ا

ت ف (ن) :ت ف (ن) : تـعـريـفــة الـنـقل لـفـتـرة الــتـعـريـفـة لـنـظـام
tعتبرIالنقل بواسطة األنابيب ' ن ' الناقل للسائل ا

ك ف (ن) : ك ف (ن) : الــكــمـيــات اإلجــمـالــيــة اIــتـوقــعــة الـواجب
نـــقـــلـــهـــا خالل فـــتـــرة الـــتـــعـــريـــفـــة عن طـــريق نـــظـــام الـــنـــقل

tعتبرIبواسطة األنابيب ' ن ' الناقل للسائل ا

ك م (ن) : ك م (ن) : الــكــمـيــات اIــتـوقــعــة الـواجـب نـقــلــهـا خالل
فترة الـتعـريفة عن طـريق نظـام النقل بـواسطـة األنابيب
' ن '  النـاقل للـسائـل اIعـتبـر التي يـجب أن تعـبر مـسبـقا

tعبر نظام آخر للنقل بواسطة األنابيب
ن :ن : نظام نقل بواسطة األنابيب ناقل للسائل اIعتبر.

اIـادة اIـادة 18 :  : حتـدد تـعـريـفــات الـنـقل اIـعـادلـة حـسب كل
سائل لفترة التعريـفة اIعتبــرة احملسوبـة وفقـا للصيغـة
اIـــذكــــورة في اIـــادة 17 أعالهt �ـــوجب قــــرار من الـــوزيـــر

اIكلف باحملروقات.

اIــادة اIــادة 19 : : تـــطــبـق مــنـــهــجـــيــة حـــســاب تـــعـــريــفـــة نــقل
احملـروقات بواسـطة األنابـيب احملددة �وجب هـذا اIرسوم

ابتداء من أول يناير سنة 2014.

اIــــادة اIــــادة 20 :  :  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهــــذا
اIرسـومt ال سـيـما أحـكـام اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 182-10
اIؤرخ في أول شـعبـــان عام 1431 اIوافق 13 يولـيو سـنة

2010 واIذكور أعاله.

اIـــــادة اIـــــادة 21 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-229 مــؤر مــؤرّخ خ فـي فـي 29 شـــوال عــام شـــوال عــام
1435  اIــــوافق اIــــوافق 25 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة t t2014 يـــحـــدد قــــائـــمـــةيـــحـــدد قــــائـــمـــة

وطــبـيـعـة اسـتــثـمــارات الـبـحث والــتـطـويـر الـواجبوطــبـيـعـة اسـتــثـمــارات الـبـحث والــتـطـويـر الـواجب
أخـذهـا أخـذهـا بـعـX االعـتـــبـار لـتـحـديـد احلـصص الـسـنـويـةبـعـX االعـتـــبـار لـتـحـديـد احلـصص الـسـنـويـة
الالــــقــــابابــــلــــة لة لــــلــــــحــــسم حلسم حلــــســــاب قاب قــــاعاعــــدة الدة الــــــرسم عرسم عــــلى اللى الــــدخلدخل
البالبـترولي (ر.د.ب) والترولي (ر.د.ب) والـعنعنـاصر (ي ي) حلاصر (ي ي) حلـاجات حاجات حـسابساب

نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب).نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب).
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tبناء على تقرير وزير الطاقة  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 3-85
tو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIتـعـلق باحملـروقـاتt اIعـدل واIـتممt السـيـما اIـادتان 86

tو87 منه
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

tالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم07-127 اIـؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اIـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واIتعـلق بتعـيX حدود األمالك اIـنجـمية وتـصنيـفها إلى
tمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

   t تممIعدل واIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-147 اIؤرخ
في 3 جـمادى األولى عام 1428 اIوافق 20 مايـو سنة 2007
الــذي يـحـدد طـبـيــعـة  اسـتـثـمـارات الــبـحث عن احملـروقـات
وتـطـويــرهـا الـقــابـلـة لــلـحـسـم من وعـاء الـرسـم عـلى الـدخل

tالبترولي
  - و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 266-07
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

 tناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

tو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسميرسم ما يأتي   : ما يأتي   :

اIـادة األولى : اIـادة األولى :  تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIــادتـX 86 و87 من
الــقــانـون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1426
اIوافق 28 أبـريل سنة 2005 واIتعـلق باحملروقـاتt اIعدل
واIـتممt يـحـدد هذا اIـرسـوم قـائمـة وطـبيـعـة استـثـمارات
البـحث والتطويـر الواجب أخذهـا بعX االعـتبار لـتحديد

ما يأتي :
- احلـصص الـسـنـويـة الـقـابـلـة لـلـحـسم حلـسـاب قـاعدة

 tالرسم على الدخل البترولي
- عـــنــــاصـــر (ي ي) من أجل حــــســـاب اIـــعـــامـــلـــX (ر1)

و(ر2) احملددين لنسبة الرسم على الدخل البترولي .

اIادة اIادة 2 : استثمـــارات البحث والتطويــر الواجــب
أخذهـــا بعX االعـتبــار لـتحـديــد وعاء الـرسم على الدخل
الــبـتــرولي (ر. د.ب) وحــســاب اIــعــامــلـX (ر1)  و(ر2) هي

كما يأتي :  
استثمارات البحث:استثمارات البحث:

- الـتي أجنزها اIتـعاقد على اIـساحة التـعاقدية ولم
تــــكن مــــوضــــوع حــــسم حلــــســــاب وعــــاء الــــرسم عــــلى الــــدخل
الــبـتـرولي  (ر. د.ب)  ولم تــؤخـذ بـعــX االعـتـبـار لــتـحـديـد
اIعـاملX (ر1) و(ر2) عـلى مسـاحة اسـتغالل أخـرى تخضع

إلى العقد نفسه.

- التي خـصصت Iـساحة اسـتغالل مـوضوع عقـد كما
هو منـصوص عليه في اIادة 102 والـفقرة 2 من اIادة 105
مـن الـــقــــانـــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام

1426 اIوافق 28 أبريل سنة 2005 و اIذكور أعاله.

استثمارات التطوير:استثمارات التطوير:
- الـــــتي £ إجنـــــازهـــــا فـي إطـــــار تـــــنـــــفـــــيـــــذ  مـــــخـــــطط
الـتـطـويـر اIـتـعـلق �ــسـاحـة االسـتـغالل �ـا في ذلك احلـصـة
احملـتــمـلـة من تـكـالـيـف االسـتـثـمـار اIـشـتــركـة اIـقـيـدة عـلى
مـسـاحـة االسـتـغالل هـذهt عـنـدمـا تـكـون مـعـاجلـة اإلنـتـاج أو
الــعــمــلـــيــات األخــرى اIــتــصـــلــة بــهــا قــد تـــمت في مــنــشــآت

t مشتركة واقعة في مساحة استغالل أخرى
- الـــــتي ســـــبق إجنـــــازهــــا وقـــــيــــدهـــــا  عــــلـى مــــســـــاحــــة
استغالل موضـوع العقود اIـبينة في اIادة 102 والـفقرة 2
من اIـادة 105 مــن الــقـانـون رقــم 05 -07 اIـــؤرخ فــي 19
ربـــــيـع األول عــــــام 1426 اIــــوافـق 28 أبــــريـل ســــنــــــة 2005
واIذكـــور أعالهt �ا في ذلك احلـصة احملـتـملـة من تكـاليف
tقـيدة على مسـاحة االستغالل هذهIشـتركة اIاالسـتثمار ا
عندما تكون مـعاجلة اإلنتاج أو العمـليات األخرى اIتصلة
بــهـــا قــدتــمت فـي مــنــشــآت مــشـــتــركــة واقــعـــة في مــســاحــة

استغالل أخرى. 
يــجب أن تــتــم اIــوافــقـــة قــانــونــا عــلى اســتــثــمــارات
الــــتـــطـــويـــــر من  الـــوكــــالـــــة الــــوطـــنـــيـــــة لـــتـــثــــمـــX مـــوارد

احملروقات ''ألنفط''.

اIــــادةاIــــادة  3 : : يـــــجب أن تــــكـــــون اســــتــــثــــمـــــارات الــــبــــحث
والتطوير :

- مـــــنــــصـــــوصــــا عـــــلــــيـــــهـــــا في الــــبـــــرنـــــامج الــــســـــنــــوي
لالستـثـمار واIـيـزانيـة اIـطابـقـة واIوافق عـلـيهـمـا قانـونا
t''موارد احملـروقـات ''ألنـفط Xمن الـوكـالة الـوطـنيـة لـتثـمـ

t حلاجات حتديد  وعاء الرسم على الدخل البترولي
- مسـتحـقة فـعال وموافـقا عـليـها قـانونـا من الوكـالة
الـــوطــنــيــة لـــتــثــمــX مـــوارد احملــروقــات ''ألــنـــفــط'' حلــاجــات

حتديد اIعاملX (ر1)  و(ر2).  

اIـادةاIـادة  4 :  : حتدد قـائـمـة وطبـيـعة اسـتـثمـارات الـبحث
والتطوير اIذكورة في اIادة 2 أعالهt كما يأتي :

1 - اقتـناء اIـعطـيات اجلـيولـوجيـة واجليـوفيـزيائـية
واجليـوكيـميائـية ومعـاجلتهـا وتفسـيرها وإعـادة تفسـيرها
حلـــاجــات تـــثــبـــيت وحتــديـــد وتــقـــديــر وتــطـــويــر تـــراكــمــات

tساحة التعاقديةIاحملروقات في ا
2 - احلـفـر وبـنـاء مـنـصـات الـنـفط عـلى سـطح األرض
وفـي عـــــرض الـــــبــــــحـــــر t وحتـــــالـــــيـل اخملـــــبــــــر والـــــتـــــعــــــمـــــيق
و"workover" وإعــادة تـهــيـئـة الــبـئـر لـإلنـتـاج t والــتـجـريب
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والـتقييم و تهـيئة البـئر لإلنتاج وحتويل بـئر أو جتهيزه
بــــهــــدف االســــتــــكــــشـــاف  t وحتــــديــــد تــــراكم احملــــروقــــات في
اIـسـاحة الـتـعاقـديـةt واسـتغالل مـسـاحة االسـتـغاللt وحقن
اIـــاء أو مـــراقــبـــة مــســـتــويـــات الـــســوائل وتـــغـــيــر الـــضــغط
tساحة التعاقديةIنجـزة في اIبـالعمـليـات ا  Xالـمــتعلق

t ا في ذلك اآلبار اجلافة لالستكشاف واالستغالل�
3 - األشــــغــــال اجلــــيـــــولــــوجــــيـــــة واجلــــيــــوفــــيـــــزيــــائــــيــــة
واجلـيوكـيـميـائيـة  ذات الصـلة بـالـتسـجيل أو أخـذ عيـنات
من الــتـــربــة أو اإلشـــراف عــلـى اخــتـــبــارات جتـــرى بــعــد أو
tـبــيــنــة في الــفــقـرة 2 أعالهIأثــنــاء عــمــلـيــات حــفــر اآلبــار ا
الــتي تـــشــمل أشـــغــال  االســـتــطالع وحتـــديــد مـــواقع اآلبــار

           tونشاطات مراقبة عمليات احلفر
4 - الـــــتــــــصـــــمـــــيم والـــــهـــــنـــــدســـــة واقـــــتـــــنـــــاء الـــــعـــــتـــــاد
والـتـجـهـيـزاتt والـبـنـاء والـتـركـيب  وعـمـلـيـات الـتـشـغـيل

tنشآتIوإيصال اآلبار با
5 -  الــــتـــــصـــــمـــــيم والـــــهـــــنــــدســـــة واقـــــتـــــنــــاء الـــــعـــــتــــاد
والتجـهيزات وبـناء وتركـيب منـشآت اIعـاجلة  وعمـليات
االنــــطالقt والــــتـــعــــداد والـــتــــخــــزينt وشــــبـــكــــة الـــتــــجــــمـــيع

tوالتوزيع وقنوات  التفريغ وكذا اقتناء قطع الغيار
6 -  عـتــاد الـنــقل وشـحـن الـتــجـهـيــزات أو عـتــاد نـقل
اIستخدمX حلاجات النشاطات في مساحة االستغالل أو

t لتوصيل  خدمات الدعم  إلى مساحة االستغالل هذه
7 - الــــتـــراخـــيـص و/أو الـــتـــكـــنــــولـــوجـــيــــا t ال ســـيـــمـــا
التجهـيزات اIعـلوماتـية والبرمـجيات اIـرتبطـة مباشرة

tساحة التعاقديةIبالنشاطات ذات الصلة با
8 -  الــتــصــمــيم والــهـنــدســة واالقــتــنــاء واالســتــبـدال
واجلمع والتشغيل وبناء منشآت استخراج غاز الكربون
tو فصله وإعادة حقنه لغايات التخزين أو حلبس الغاز

t كاتب وغيرها من منشآت الدعمI9 -  بناء ا

10 - بــــــنـــــاء طــــــرق  الـــــدخــــــول واخلـــــروج إلـى مـــــواقع

اآلبارt ومـدارج نزول الـطائـرات ومـراكز اجلـمع  وغيـرها
من اIــنــشــآت الــضــروريــة لــتـــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات اIــتــصــلــة

tساحة االستغالل�

11 - بــنـــاء قــواعــد اإلقــامـــة واIــعــســكـــرات والــقــواعــد

الــصــنــاعــيـــة اIــســتــعــمــلــة حلــاجـــات  الــنــشــاطــات اIــتــصــلــة
�ــــســــاحــــة االســــتــــغالل وكــــذا كل الــــعــــتــــاد واألثـــاث واآلالت

tالالزمة لها

12 - إصـالح اIــواقع الــتي £ الـــتــخــلي عـــنــهــا بــصــفــة

مـؤقتة أو نـهائـية عنـد نهـاية األشـغال الزلـزاليـة أوأشغال
tاحلفر

13 - الــتـــكــالــيف t غــيـــر الــتــكــالــيـف الــعــامــة لإلدارة

واIديريـة العامـة اIوافقة لـتكالـيف اIقرt اIـتعهـد بها من
الـشــركــــة األم لــلــمــتـعــامل مـن أجل مــقـتــضــيــات اIــشــروع
فــي اجلـــزائـــرt اIــســـتـــحـــقــــة من طـــــرف اIـــتـــعــامـــلt قـــبل
الــــشـــــروع فـــي اإلنـــتـــاجt مـن أجل تـــســــيـــيــــر مـــكـــاتــــبه في
اجلـــزائـــر t تـــتـــضـــمـن ال ســـيـــمـــا الـــرواتب واألجـــور وكـــراء

اIكاتب ووسائل  التموين.

اIادة اIادة 5 :   :  يأخذ في احلسـبان لتحـديد  عناصر (ي ي)
tـــرســـومIـــادة األولى من هـــذا اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي اIا 
الـرسم اIــسـاحي اIــنـصــوص عـلــيه في أحــكـام اIـادة 84 من
الـــقـــانــون رقم 05-07 اIــؤرخ في19 ربـــيع األول عــام 1426
اIــوافق 28 أبـــريل ســـنـــة 2005 واIـــذكـــور أعالهt  واIـــســـدد

قبل تاريخ الشروع في اإلنتاج.

اIـادة اIـادة 6 : :  تـعـتـبـــر مـصـاريف الـتـنـقـيب اIـنـصـــوص
عـــلــيـــهــــا فـــي أحـــــكـــام اIــادة 20  من الـــقـــانـــون رقـم 07-05
اIـــــؤرخ في19 ربــــــيع األول عـــــام 1426 اIـــــوافق 28 أبـــــريل
سـنـة 2005 واIـذكــور أعالهt واIــوافق عــلـيــهـا مـن الــوكــالـة
الوطنـية لتـثمـX موارد احملروقـات ألنـفطt كاستـثمارات

بحث.

وتــرتـبـط هـذه اIــصـاريف بــســنـة دخــول الـعــقـد حــيـز
التنفيذt باIبلغ التاريخي.

tـادة 7 : :  تـرتــبط اسـتـثــمـارات الـبـحث والــتـطـويـرIـادة اIا
tالـتي £ إجنـازهـا قـبل دخـول الـعـقد اجلـديـد حـيـز الـتـنـفـيذ
اIــــبــــرم طـــبــــقــــا ألحـــكــــام اIـــادة 5 مـن الـــقــــانـــون رقم 01-13
اIـؤرخ في 19 ربـيع الـثـانـي عام 1434 اIـوافق 20 فـبـراير
سنة t2013 اIعدل واIـتمم للـقانون رقم 05-07 اIؤرخ في
19 ربــــيـع األول عـــام 1426 اIــــوافق 28 أبــــريـل ســــنــــة 2005

t بـسنة دخـول العـقد اجلديـد حيـز التنـفيذ tذكور أعالهIوا
كما يأتي :

- يـــكـــون اIــبـــلغ اIـــتـــعـــلق بـــاالســتـــثـــمـــارات الــواجب
أخـذها بـعX االعـتـبار لـتـحديـد احلصـص السـنويـة الـقابـلة
tلــلـــحــسـم حلــســـاب قــاعـــدة الـــرسم عــلـى الــدخـل الــبـــتــرولي
مـسـاويـا جملـمـوع اسـتـثـمـارات الـبـحث والـتـطـويـر الـتي £
إجنازها منذ تاريخ دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ إلى
غـايـة السـنـة التي تـسـبق سنـة تـاريخ دخول الـعـقد اجلـديد

t حيز التنفيذ

- مـن أجل حــــســــاب اIــــعــــامــــلــــX (ر1) و(ر2) يــــأخـــــذ في
احلـسبـان t عنـد دخـول العـقد اجلـديـد حيـز التـنـفيـذ t مجـمـوع
االســتــثـــمــارات الـــمـــحـــيــنــة بــنــســبــة عــشــرة بــاIــائــة (10 %)
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حلــســاب (ر1) وبــنــســبـــة عــشــريـن بــاIــائــة (20 %) حلــســاب
(ر2)  والـتـي £ إجنـازهـا مـنــذ تـاريخ دخـول عـقــد الـشـراكـة
حيـز التـنـفيـذ إلى غايـة السـنـة التي تـسبق  تـاريخ دخول

العقد اجلديد حيز التنفيذ.    

الـــمـــادة الـــمـــادة 8 :   :  تـــلـغـى أحـكــام اIــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
07-147 اIـؤرخ في 3  جـمـادى األولى عام 1428 اIـوافق 20

مايو سنة 2007 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 9  :    :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-230 مــؤرخ  مــؤرخ فـي فـي 29 شـــوال عــام شـــوال عــام
1435  اIـوافق اIـوافق 25 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة t2014 يــt يــتـضــمن إنــشـاءتـضــمن إنــشـاء

مدرسة عليا لألساتذة بوهران.مدرسة عليا لألساتذة بوهران.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
tالعلمي

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
 t( الفقرة 2) منه

- وبـــمـــقــــتــضى الــقــانــون رقم 99-05 اIــؤرّخ في 18
ذي احلـــــــــجـــــــــة عــــــــام 1419 اIـــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1999
واIــتـضـمن الــقـانـون الــتـوجـيـهـي لـلـتـعــلـيم الـعــاليt اIـعـدّل

tتمّمIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

tالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

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

tادتان 3 و10 منهIال سيما ا tاخلاصة بتنظيمها وسيرها

tو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــــادةاIــــادة األولى : األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادة 3 من اIـــــرســــوم
التـنفيذي رقم 05-500 اIؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426
اIـوافق 29 ديــسـمــبــر سـنــة 2005 واIــذكـور أعـالهt تــنــشـأ
مدرسـة خـارج اجلـامـعـة تـسمـى "اIدرسـة الـعـلـيـا لألسـاتذة

بوهران"t وتدعى في صلب النص "اIدرسة".

اIادةاIادة 2 : :  يحدد مقر اIدرسة بوهران.
و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اIكـلّف بالـتعـليم

العالي.

اIــادةاIــادة  3 : :  زيـــادة عـــلى اIــــهــام الــعـــامــة اIـــحــددة فـي
اIـــــواد 5 و6 و7  مـن اIـــــرســـــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 500-05
اIـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اIـوافق 29 ديـســمــبـر
سـنـة 2005 واIـذكـور أعالهt تـتــولى اIـدرسـة مـهـمـة ضـمـان
تـكــوين اIــكـوّنــX لــفـائــدة قـطــاع الــتـربــيـة الــوطــنـيــة وكـذا

القطاعات األخرى حسب احلاجة.

4 : :  زيـــــادة عـــلـى األعـــضــــاء اIــــذكــــورين في الــــمــــادةالــــمــــادة  
اIـادة 10 مـن اIـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 05-500 اIـؤرخ في
27 ذي القـعدة عام 1426 اIـوافـق 29 ديـسـمـبـر سنـة 2005

والــــمــــذكــــور أعــالهt يـــتـــكـــون مـــجـــلـس اإلدارة بـــالـــنـــســـبـــة
للقطاعات الرئيسية اIستعملة من :

- »ثل الوزير اIكلّف بالصناعة واIناجم.

اIادةاIادة  5 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-231 مــؤرخ  مــؤرخ فـي فـي 29 شـــوال عــام شـــوال عــام
1435  اIـوافق اIـوافق 25 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة t t2014 يــتـضــمن إنــشـاءيــتـضــمن إنــشـاء

مدرسة عليا لألساتذة �ستغا�.مدرسة عليا لألساتذة �ستغا�.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

tالعلمي
- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

 t( الفقرة 2) منه
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- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اIـؤرّخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اIـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واIــتــضـمن

tتمّمIعدّل واIا tالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

tالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـــــقـــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 500-05
اIـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اIـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اIـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة
والقواعـد اخلاصة بـتنظـيمهـا وسيرهـاt ال سيمـا اIادتان 3

tو10 منه

tو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادة 3 من اIـــــرســــوم
التـنفيذي رقم 05-500 اIؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426
اIـوافق 29 ديــسـمــبــر سـنــة 2005 واIــذكـور أعـالهt تــنــشـأ
مدرسـة خـارج اجلـامـعـة تـسمـى "اIدرسـة الـعـلـيـا لألسـاتذة

�ستغا� "t وتدعى في صلب النص "اIدرسة".

اIادة اIادة 2 : : يحدد مقر اIدرسة �ستغا�.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اIكـلّف بالـتعـليم

العالي.

اIــادة اIــادة 3 : : زيـــادة عــــلى اIــــهــام الـــعــــامــة اIــــحــددة فـي
اIـــــواد 5 و6 و7  مـن اIـــــرســـــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 500-05
اIـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اIـوافق 29 ديـســمــبـر
سـنـة 2005 واIـذكـور أعالهt تـتــولى اIـدرسـة مـهـمـة ضـمـان
تـكــوين اIــكـوّنــX لــفـائــدة قـطــاع الــتـربــيـة الــوطــنـيــة وكـذا

القطاعات األخرى حسب احلاجة.

4 : :  زيـــــادة عـــلـى األعـــضــــاء اIــــذكــــورين في الــــمــــادة الــــمــــادة 
اIـادة 10 مـن اIـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 05-500 اIـؤرخ في
27 ذي القـعدة عام 1426 اIـوافـق 29 ديـسـمـبـر سنـة 2005

والــــمــــذكــــور أعــالهt يـــتـــكـــون مـــجـــلـس اإلدارة بـــالـــنـــســـبـــة
للقطاعات الرئيسية اIستعملة من :

- »ثل الوزير اIكلّف بالصناعة واIناجم.

اIادةاIادة  5 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-232 مــؤرخ  مــؤرخ فـي فـي 29 شـــوال عــام شـــوال عــام
1435  اIـوافق اIـوافق 25 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة t2014 يــt يــتـضــمن إنــشـاءتـضــمن إنــشـاء

مدرسة عليا لإلعالم اآللي بسيدي بلعباس.مدرسة عليا لإلعالم اآللي بسيدي بلعباس.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
tالعلمي

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
 t( الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اIـؤرّخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اIـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واIــتــضـمن

tتمّمIعدّل واIا tالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

tالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 500-05
اIـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اIـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اIـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة
والقواعـد اخلاصة بـتنظـيمهـا وسيرهـاt ال سيمـا اIادتان 3

tو10 منه

tو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادة 3 من اIـــــرســــوم
التـنفيذي رقم 05-500 اIؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426
اIــوافق 29 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2005 واIــذكـــور أعالهt تـــنــشــأ
مــدرســة خــارج اجلـامــعــة تــســمى "اIــدرســة الــعـلــيــا لإلعالم

اآللي"t وتدعى في صلب النص "اIدرسة".
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اIادة اIادة 2 : :  يحدد مقر اIدرسة بسيدي بلعباس.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اIكـلّف بالـتعـليم

العالي.

اIــادةاIــادة  3 : :  زيـــادة عـــلى اIــــهــام الــعـــامــة اIـــحــددة فـي
اIـــــواد 5 و6 و7  مـن اIـــــرســـــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 500-05
اIـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اIـوافق 29 ديـســمــبـر
سـنـة 2005 واIـذكـور أعالهt تـتــولى اIـدرسـة مـهـمـة ضـمـان
التكوين العالي والـبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
في مـــخــتــلف تــخـــصــصــات اإلعالم اآللي وتـــكــنــولــوجــيــات

اإلعالم واالتصال.

الــــمـــادةالــــمـــادة  4 : :  زيـــادة عــــلـى األعـــضــــاء اIــذكـــورين في
اIـادة 10 مـن اIـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 05-500 اIـؤرخ في
27 ذي القـعدة عام 1426 اIـوافـق 29 ديـسـمـبـر سنـة 2005

والــــمــــذكــــور أعــالهt يـــتـــكـــون مـــجـــلـس اإلدارة بـــالـــنـــســـبـــة
للقطاعات الرئيسية اIستعملة من :

tناجمIكلّف بالصناعة واIثل الوزير ا« -

tكلّف بالطاقةIثل الوزير ا« -

- »ـــثل الــوزيــر اIــكــلّف بـــالــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات
اإلعالم واالتصال.

اIادةاIادة  5 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-233 مــؤرخ  مــؤرخ فـي فـي 29 شـــوال عــام شـــوال عــام
1435  اIـوافق اIـوافق 25 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة t t2014 يــتـضــمن إنــشـاءيــتـضــمن إنــشـاء

مـــدرســة مـــدرســة حتـــضـــيــريـــة في عـــلـــوم الــطـــبـــيــعـــة واحلـــيــاةحتـــضـــيــريـــة في عـــلـــوم الــطـــبـــيــعـــة واحلـــيــاة
بوهران.بوهران.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
tالعلمي

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
 t( الفقرة 2) منه

- و�ـــقــــتــــضـى الـــقـــانــون رقم 99-05 اIــؤرّخ في 18
ذي احلـــــــــجـــــــــة عــــــــام 1419 اIـــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1999
tــتـضــمن الــقــانــون الــــتــوجـــيــهــي لــلـــتــعـــلــيم الــعـاليIوا

tادة 14 منهIال سيما ا tتمّمIعدّل واIا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

tالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـــــقـــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 500-05
اIـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اIـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اIـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة
والـقــواعـد اخلـاصـة بـتـنــظـيـمـهـا وسـيــرهـاt ال سـيـمـا اIـادة 3

tمنه

tو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى : تـــــطــــــبــــــيـــــــقــــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادة 14 من
الـــقـــانـــون رقم 99-05 اIــؤرّخ في 18 ذي احلـــجـــة عـــام 1419
اIــــــوافـق 4 أبــــــريــل ســـــــنــــــة t1999 الــــــمـــــــعـــــدّل واIــــــتــــــمّم
واIــــــــــذكــــــــور أعـــالهt وأحــــــــكــــــــام اIــــــــادة 3 مـــن اIــــــــرســـــــوم
التـنفيذي رقم 05-500 اIؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426
اIــوافق 29 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2005 واIــذكـــور أعالهt تـــنــشــأ
مـدرسـة حتـضـريـة في عـلــوم الـطـبـيـعـة واحلـيـاةt تـدعى في

صلب النص "اIدرسة".

تـخــضـع الــمــدرسة ألحـكـام اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم
05-500 اIــــؤرخ في 27 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1426 اIــــوافق 29

ديسمبر سنة 2005 واIذكور أعاله.  

اIادةاIادة 2 : :  يحدد مقر اIدرسة بوهران.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اIكـلّف بالـتعـليم

العالي.

الـــــــمـــــــادةالـــــــمـــــــادة  3 : : يــــــــســـــــمــح بــــــااللــــــتــــــحـــــــاق بــــــاIــــــدرســــــة
لـلمـترشـحـX احلائـزين شهـادة بكـالوريـا التـعلـيم الثـانوي
أو شــهـادة أجــنــبـيــة مــعـتــرفــا �ـعــادلــتــهـاt حــسب الــشـروط
والكيفيات التـي يحددها سنويا الوزيـر اIكلف بالتعليم

العالي.
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اIـادةاIـادة  4 : :  تـضـمن اIـدرســة مـهـام الـتــكـوين في عـلـوم
الـطـبـيــعـة واحلـيـاة لــتـحـضــيـر الـطـلــبـة لاللـتـحــاق بـالـطـور
الثاني الذي تـضمنه اIدارس خارج اجلامعةt ال سيما في

ميدان تخصصها.

5 : :  حتــدد الــبــرامج الــبــيــداغــوجــيــة لــلــمــدرسـة اIـادة اIـادة 
بقرار من الوزير اIكلف بالتعليم العالي.

اIـادة اIـادة 6 : :  يـعـاد تــوجـيه الـطــالب الـذي لم يــتـمـكن من
مـــتــابـــعـــة الــتـــكــويـن الــتـــحـــضــيـــري أو الــذي لـم يــنـــجح في
مـــســـابـــقـــات االلـــتـــحـــاق بـــالـــطـــور الـــثـــاني الـــذي تـــضـــمـــنه
اIـدارس خـارج اجلــامـعـةt نـحـو مــؤسـسـات أخـرى لــلـتـعـلـيم
العالي طـبقـا للتـنظـيم اIعمـول بهt وتعـد األرصدة احملصل

عليها قابلة لالكتساب والتحويل.

اIادة اIادة 7 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-234 مــؤرخ  مــؤرخ فـي فـي 29 شـــوال عــام شـــوال عــام
1435  اIــــوافق اIــــوافق 25 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة t t2014 يــــتـــمـم قـــائــــمـــةيــــتـــمـم قـــائــــمـــة

اIــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة االســـتـــشـــفـــائـــيـــة اIـــلـــحـــقــةاIــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة االســـتـــشـــفـــائـــيـــة اIـــلـــحـــقــة
بــــاIـــرســــوم الــــتــــنـــــفـــيــــذي رقم بــــاIـــرســــوم الــــتــــنـــــفـــيــــذي رقم 07-140 اIــــؤرخ في  اIــــؤرخ في 2
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1428 اIوافق  اIوافق 19 مايـو سـنة  مايـو سـنة 2007
واIـــــتـــــضــــــمن إنــــــشــــــاء اIـــــؤســـــــســـــات الـــــعــــــمـــــومـــــيـــــةواIـــــتـــــضــــــمن إنــــــشــــــاء اIـــــؤســـــــســـــات الـــــعــــــمـــــومـــــيـــــة
االســتــشــفــائـيــة واIــؤســســات الــعــمــومـــيــة لــلـــصــحـةاالســتــشــفــائـيــة واIــؤســســات الــعــمــومـــيــة لــلـــصــحـة

اجلواريـة وتنظيمهـا وسيرها.اجلواريـة وتنظيمهـا وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح
tستشفياتIا

- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- وبــمــقــتـضـى الـقــانـون رقـم 85-05 الــمـؤرخ في
26 جــــمــــادى األولى عـــام 1405 اIــــوافق 16 فـــبـــرايــــر ســـنـــة

1985 والـــمــتـــعــلق بــحـــمــايــة الـــصــحــة وتـــرقــيــتـــهــاt اIــعــدل

tتممIوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIـــــؤرخ فـي 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

tالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 140-07
اIــؤرخ في 2  جـمادى األولـى عـام 1428 اIوافـق 19 مايـو
سـنــة 2007 واIــتــضـمـن إنــشـــاء اIــؤســســـات الــعـمـــومــيــة
االســـتـــشـــفـــائـــيــــة واIـــؤســـســــات الـــعـــمـــومــــيــــة لـــلــــصــــحــــة

tتممIعدل واIا tاجلواريـة وتنظيمهـا وسيرهـا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الـــــــمــــــادة األولى : الـــــــمــــــادة األولى :  تـــــتــــــمـم قــــــائــــــمـــــــة اIــــــؤســــــســــــات
العموميـة االستـشفائيـة اIلحـقـــة باIرســوم  التنفيــذي
رقــم 07-140 اIـــــــؤرخ في 2  جـــــمــــــادى األولـى عــــــام 1428

اIوافـق 19 مايـو سنـة 2007 واIذكور أعالهt كما يأتي :

"اIلحق األول"اIلحق األول

قائمة اIؤسسات العمومية االستشفائيةقائمة اIؤسسات العمومية االستشفائية

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

3 / - والية األغواط / - والية األغواط
......................(  بدون تغيير)..........................

tقصر احليران -
......................(  بدون تغيير)..........................

28 / - والية اIسيلة / - والية اIسيلة

......................(  بدون تغيير)..........................
tمقرة -

tابن سرور -
....................( الباقي بدون تغيير).................".

اIـادة اIـادة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل



5 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2051
31 غشت  غشت سنة سنة 2014 م م

مراسيممراسيم فردي فرديّة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
Xن إنـهاء مهام مـفتشXيتضميتضمّن إنـهاء مهام مـفتش t t2014 16 يولـيو سنة  يولـيو سنة

.Xفي واليت.Xفي واليت
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يـولـيـو سـنـة 2014 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـدين

Xفـي الـــواليـــتــ Xاآلتي اســـمـــاهـــمـــا بـــصـــفـــتـــهـــمـــا مـــفـــتـــشـــ
اآلتيتtX إلحالتهما على التّقـاعد :

- مـحمـد سجراريt في واليـة تيـارتt ابتداء من 19
t2013 ديسمبر سنة

- مــراد شــريــقنt في واليــة الــطــارفt ابــتــداء من 22
أكتوبر سنـة 2013.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــومومــــان رئان رئــــاساســــيّــــان مان مـؤرؤرّخــــان في ان في 18 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1435
اIوافق اIوافق 16 يول يولـيو سنة يو سنة t2014 يتضt يتضـمّنان إننان إنـهاء مهامهاء مهام

مكلفX بالدمكلفX بالدّراسات والتلخيص بوزارة النراسات والتلخيص بوزارة النّقـل.قـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

فـرحـات قريـنيكt بـصفـته مـكلّـفا بـالـدّراسات والـتلـخيص
مـكــلّـــفـــا بــتــسـيــــيــر اIـكــتب الــــوزاري لألمــن الــــداخـــلي

فـي اIؤسسة بوزارة النّقـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهى مـــهــام اآلنــســة

صـــلــــيــــحــــة رمــــضـــــانt بــــصـــفــــتــــهـــا مــــكــــلّــــفـــة بــــالــــدّراســــات
والتلخيص بوزارة النّقـل.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافـق اIـوافـق
16 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة t t2014 يـتــضــميـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام نـائبن إنــهـاء مــهــام نـائب

مدير بوزارة النمدير بوزارة النّقـل.قـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

مـــــحـــــمـــــد الـــــعــــــايـش أقـــــــاسـمt بـــــصــــفـــــتــه نـــــــائب مـــــديـــــر
tلـــلـــمـــنـــشـــآت األســــاســــيـــة لـــلـــمـــطــــارات بــــوزارة الـــنّـــقــل

إلحالتـه على التّقـاعد.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافـق اIـوافـق
16 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة t t2014 يـتــضـميـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرن إنــهـاء مــهـام مــديـر

اIدرسة الوطنية العليا البحرية.اIدرسة الوطنية العليا البحرية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

مـحمــد حديـديt بصـفته مـديرا لـلمـدرسة الـوطنـية الـعلـيا
البحريةt بناء على طلبه.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافـق اIـوافـق
16 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة t t2014 يـتــضــميـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام نـائبن إنــهـاء مــهــام نـائب

مدير بوزارة السمدير بوزارة السّكن والعمران - سابقا.كن والعمران - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 18 رمـــضـــان عــام
1435 اIــــوافق 16 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014 تـــنـــهـى مـــهـــام الــــسّـــيـــد

Xبـصـفتـه نـــائب مـديــر لـلمـسـتخـدم tإسـمـاعــيل طــواهـري
بوزارة السّكن والعمران - سابقـاt إلحالتـه على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافـق اIـوافـق
16 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة t t2014 يـتـضـميـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرةن إنـهـاء مـهـام مـديـرة

اIدرسة الوطنية العليا للفالحة.اIدرسة الوطنية العليا للفالحة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يــولــيــو ســنـة 2014 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

روزة حــاج أعـرابt بـصـفــتـهـا مــديـرة لـلــمـدرسـة الــوطـنـيـة
العليا للفالحـة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة t2014 يــتـــضــمt يــتـــضــمّــنــان إنــهــاءــنــان إنــهــاء

مهام عمداء كليات بجامعة بجاية.مهام عمداء كليات بجامعة بجاية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يـولـيـو سـنـة 2014 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـدين

tبجـامعة بجاية Xاآلتي اسـماهما بصفـتهما عميـدي كليت
بناء على طلبيهما :

- عـــبـــد الـــكـــــر® بـــودريـــوةt عــــمـــيـــد كـــلـــــيـــة احلـــقــــوق
tوالعلـوم السياسية

- محند محرازيt عميد كلية اآلداب واللغات.



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 51 5 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـ هـ
31 غشت  غشت سنة سنة 2014 م م

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافـق 16 يـــولـيــو ســنــة 2014 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

عـــبــــد الــــوهـــــاب أودايt بـــصـــفـــتـه عـــمـــيــــدا لـــكـــلـــيـــة الـــطب
بجامعـة بجايـة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافـق اIـوافـق
16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة t t2014 يـتـضــميـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام عــمـيـدن إنـهــاء مـهـام عــمـيـد

كلـية الـهندسـة الكـهربـائيـة بجامـعة وهـران للـعلومكلـية الـهندسـة الكـهربـائيـة بجامـعة وهـران للـعلوم
والتكنولوجيا.والتكنولوجيا.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافـق 16 يـــولـيــو ســنــة 2014 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

عـــــز الـــدين حـــمـــيـــدt بــصـــفـــتـه عــمـــيـــدا لـــكـــلـــيـــة الـــهـــنـــدســة
الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافـق اIـوافـق
16 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة t t2014 يتـضميتـضمّن إنـهاء مـهام بـجامـعةن إنـهاء مـهام بـجامـعة

ورقلـة.ورقلـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يــولــيــو ســنـة 2014 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

والـسّــيـدين اآلتــيـة أسـمــاؤهم بـجــامـعــة ورقـلــةt لـتــكـلـيــفـهم
بوظائف أخـرى :

- فوضـيل دحوt بصـفته نائب مـدير مكـلّفا بـتنشيط
tوترقية البحث العلمي والعالقات اخلارجية والتعاون

- مـــراد قــريـــشيt بـــصـــفـــته عـــمــيـــدا لـــكـــلــيـــة الـــعـــلــوم
tادةIوالتكنولوجيا وعلوم ا

- ســامــيـة بــوعـافــيـةt بــصـفــتـهــا عـمــيـدة لــكـلــيـة عــلـوم
الطبيعة واحلياة وعلوم األرض والكون.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرســــــــوم رئـــــــاسـيمــــــــرســــــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 18 رمــــــــضـــــــان عـــــــام  رمــــــــضـــــــان عـــــــام 1435
16 يــــولــــيـــــو ســــنــــة  يــــولــــيـــــو ســــنــــة t t2014 يـــــتـــــضــــمـيـــــتـــــضــــمـّن الــــمـــوافـق الــــمـــوافـق 
إنـــهــاء مـــهـــام مـــديــر الـــصــحــة والــســكــان في واليــةإنـــهــاء مـــهـــام مـــديــر الـــصــحــة والــســكــان في واليــة

برج بوعريريج.برج بوعريريج.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

رمـضــان قــــاسيt بـصــفـتــه مــديـــرا لـلــصـحــــة والــسـكـــان
في والية برج بوعريريجt إلحالته على التّقـاعد.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافـق اIـوافـق
16 يولـيو سنة  يولـيو سنة t t2014 يتضـميتضـمّن تعيX الكاتب العامن تعيX الكاتب العامّ

لبلدية بوسعادة بوالية اIسيلة.لبلدية بوسعادة بوالية اIسيلة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 يــعــيّـن الــسّــيــد أحــمــد

أوذينةt كاتبا عاما لبلدية بوسعادة بوالية اIسيلة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافـق اIـوافـق
16 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة t t2014 يـتضـميـتضـمّن تعيـX مديـر النن تعيـX مديـر النّقـلقـل

في والية قاIـة.في والية قاIـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 يــعــيّـن الــسّــيــد عــمــار

لعورt مديرا للنّقـل في والية قاIـة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافـق اIـوافـق
16 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة t t2014 يـتضـميـتضـمّن تعيـX نائـبي مديرن تعيـX نائـبي مدير

بوزارة اIوارد اIائية.بوزارة اIوارد اIائية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIوافق 16 يولـيو سـنة 2014 تـعيّن الـسّيـدة والسّـيد

اآلتي اسماهما نائبي مدير بوزارة اIوارد اIائية :
- زوهـرة أوزانيt نـائـبـة مـديــر لـتـسـيـيـر اIـعـطـيـات

tوالتطوير
- الـسـعـيـد بـلـعـيـاضيt نـائب مـديـر لـلـوسـائل الـعـامة

واIمتلكات.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافـق اIـوافـق
16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة t t2014 يـتـضـميـتـضـمّن الــتن الــتّـعـيـX بــجـامـعـةـعـيـX بــجـامـعـة

اجلـزائـر اجلـزائـر 3.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يـولـيـو سـنـة 2014 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

اسماهما بجامعـة اجلـزائر 3 :
- بلـقاسم إيـراتنيt عـميـدا لكـليـة العـلوم الـسيـاسية

tوالعالقات الدولية
- كــــمــــال بـن عــــقـــيـــلــــــةt مـــديــــرا Iــــعـــهــــد الــــتــــربــــيـــة

البدنـية والرياضية.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافـق اIـوافـق
16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة t t2014 يـتـضـميـتـضـمّن الــتن الــتّـعـيـX بــجـامـعـةـعـيـX بــجـامـعـة

اجللفـة.اجللفـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم بجامعة اجللفة :
tأمينا عاما tمحمد تتة -

- نور الـدين حـماديt عـميـدا لـكلـية احلـقـوق والعـلوم
tالسياسية

- بــــوبــــكـــــر بن الـــــشــــيـخt عــــمــــيـــــدا لــــكـــــلــــيــــة الـــــعــــلــــوم
والتكنولوجيا.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافـق اIـوافـق
16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة t t2014 يـتـضـميـتـضـمّن الــتن الــتّـعـيـX بــجـامـعـةـعـيـX بــجـامـعـة

ورقلـة.ورقلـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIوافق 16 يولـيو سنة 2014 تعيّـن السّيـدة والسّادة

اآلتية أسماؤهم بجامعة ورقلة :
- عــــبـــد احلــــكـــيـم الـــســــنــــوسيt نــــائب مـــديــــر مــــكـــلّــــفـــا
بـالتـكـوين العـالي في الـطورين األول والـثـاني والتـكوين
tتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرجIا

- فـوضيل دحوt نائب مـدير مكلـفا بالتـكوين العالي
فـي الـطـور الـثـالـث والـتـأهـيل اجلــامـعي والـبــحث الـعـلـمي

tوكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج
- مـــراد قـــريـــشـيt نـــائب مـــديـــر مـــكـــلـــفـــا بـــالـــعالقـــات
اخلـارجـية والـتـعــاون والتـنـشيط واالتـصـال والتـظـاهرات

tالعلمـية
- ســـــامــــيــــة بــــوعــــافـــــيــــةt عـــمــــيــــدة لـــكــــلــــــيـــة عــــلـــــوم

الطبيعــة واحلـياة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18 رم رمـضان عام ضان عام 1435 اIوافـق  اIوافـق 16
يوليو سنة يوليو سنة t t2014 يتضميتضمّن التن التّعيX بجامعة وهـران.عيX بجامعة وهـران.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يـولـيـو سـنـة 2014 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

اسماهما بجامعـة وهـران :
- عــيـــسى دلـــنــدةt نـــائب مـــديـــر مــكـــلـــفــا بـــالـــتــنـــمـــيــة

tواالستشراف والتوجـيه
- أحـــمــــد بن ســـهــــلــــة ثــــالثt عـــمــــيـــدا لــــكــــلـــيــــة عـــلـــوم

الطبيعـة واحليـاة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافـق اIـوافـق
16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة t t2014 يـتـضـميـتـضـمّن الــتن الــتّـعـيـX بــجـامـعـةـعـيـX بــجـامـعـة

خميس مليانـة.خميس مليانـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم بجامعة خميس مليانـة :
tأمينا عاما tمحمد نصرون -

- احلاج عيالمt نـائب مديـرt مكـلفـا بالـتكـوين العالي
فـي الـطـور الـثـالـث والـتـأهـيل اجلــامـعي والـبــحث الـعـلـمي

tوكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج
tعميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا tأحمد كالسي -
- جـلول بن عنـايةt عـميـدا لكـلية الـعلـوم االقتـصادية

والتجارية وعلوم التسيير.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيــــة مــــؤرمــــراســــيـم رئــــاســــيــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 18 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1435
Xن تــعـــيــXتـــتــضـــمّن تــعـــيــ tتـــتــضـــم t2014 16 يـــولـــيـــو ســـنـــة  يـــولـــيـــو ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

عمداء كليات باجلامعات.عمداء كليات باجلامعات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافـق 16 يـــولـيـــو ســنــة 2014 يـعــيّن الــسّـيــد عــلي

بـن عــطــيــلــلــهt عــمـــيــدا لــكــلــــيــة الــعــلـــوم والــتـــكــنــولــوجــيــا
بجامعـة أدرار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيــد خلــضـر

زرارةt عـــمـــيــدا لـــكـــلــــيـــة احلــقــــوق والـــعـــلــــوم الــســـيـــاســـيــة
بجامعـة باتنـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يـولـيـو سـنـة 2014 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

اسماهما عميدي كليتX بجامعة بجاية :

tعميدا لكلية العلوم الدقيقة tيوسف خلفاوي -

- عبد القادر حتكورتt عميدا لكلية التكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يولـيو سـنة 2014 يـعيّن الـسّـيد عـبـد الله

فــرحيt عــمـيـدا لــكـلــيـة الــعـلــوم الـدقـيــقـة وعــلـوم الــطـبــيـعـة
واحلياة بجامعة بسكرة.
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�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يـولـيـو سـنـة 2014 يـعـيّن الـسّـيـدان اآلتي

اسماهما عميدي كليتX بجامعة تلمسان :
tعميدا لكلية اآلداب واللغات tبومدين كروم -

- عــــلي حــــمـــــزة شــــريفt عـــــمــــيــــدا لــــكــــلـــــيــــة الــــعــــلــــوم
اإلنسانية والعلوم االجتماعية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب مــــرســـــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 18 رمـــضــان
عـــام 1435 اIــوافق 16 يــولـــيـــو ســـنــة 2014 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
مــحـنــد حــمـيــزيt عـمــيـدا لــكــلـيــة هـنــدسـة الــبــنـاء بــجـامــعـة

تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعـيّن الــسّـيــد مـحــمـد

رياض رميتةt عميدا لكلية العلوم بجامعة عنابة.

�ــــــــوجــــب مـــــــرســـــــــوم رئـــــــاســــيّ مــــــــــؤرّخ فـــي 18
رمــضـــــان عــــام 1435 اIــوافـــق 16 يــولــيـــــو ســنــــة 2014
يـــعــيّـــن الـــسّــيــــــد مـــحـــمــــــد مـــجــــــاودt عــمـــيــــــدا لـــكـــلـــيـــــة
الــعــلــــــوم اإلنــســانـــيـــــة واالجــتـــمــاعـــيـــةt بــجــامـــعــة ســيــدي

بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIوافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّـن السّيد نورالدين

تـشـوارt عـمـيـدا لـكـلـيـة الـكـيـمـيـاء بـجـامـعـة وهـران لـلـعـلـوم
والتكنولوجيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــــوجــــب مـــــــــرســـــــــــوم رئـــــــــاســــيّ مــــــــــــؤرّخ في 18
رمــضــان عــام 1435 اIــوافق 16 يــولـــيــو ســـنــة 2014 يـــعــيّن
الــسّـيــد مــحـمــد عـلــيـواتt عــمــيـدا لــكـلــيـة الــعــلـوم بــجـامــعـة

بومرداس.

وزارة الصناعة وا=ناجموزارة الصناعة وا=ناجم
قــــــرار مـــــــؤرخ فيقــــــرار مـــــــؤرخ في11 ربــــــيـع األول عـــــــام ربــــــيـع األول عـــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 13
يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة t2014 يــتـضــمن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلسt يــتـضــمن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس

اإلدارة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.اإلدارة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرخ في 11 ربــــــيع األوّل عـــــام 1435
اIوافق 13 ينـاير سنة t2014 تعX الـسيدة و السادة اآلتية
أسـمـاؤهـمt تـطـبـيــقـا لـلـمـادة 7 من اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
06-356 اIؤرخ في 16 رمـضان عام 1427 اIوافق 9 أكـتوبر

سنة 2006  واIتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير
االســـتــثــمـــار و تــنــظــيـــمــهــا وســيـــرهــاt  أعــضـــاء في مــجــلس

اإلدارة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : 
- لـيـاس فــروخيt »ـثل وزيــر الـتــنـمـيــة الـصـنــاعـيـة

tرئيسا tوترقية االستثمار
- شـــــرفـــــة عــــــبـــــد اخلـــــالـقt »ـــــثـل وزيـــــر الـــــداخــــــلـــــيـــــة

tعضوا tواجلماعات احمللية
- غـــــــوتــي بـن مــــــــوســـــــاتt »ــــــــثـل وزيـــــــر الــــــــشـــــــؤون

tعضوا t اخلارجية
tعضوا tاليةIثل وزير ا« tمقران محمد -
tعضوا tاليةIثل وزير ا« tإسعاد محند -

tناجمIثل وزير الطاقة و ا« t®عويسي عبد الكر -
tعضوا

- عـــــبـــــد الـــــنـــــاصـــــر ورديt »ـــــثل وزيـــــر الـــــســـــيـــــاحــــة
tعضوا tوالصناعة التقليدية

- بـن قـــويــــدر خــــديــــجــــةt »ــــثــــلـــة وزيــــرة الــــتــــهــــيــــئـــة
tعضوا tالعمرانية و البيئة

tعضوا tثل وزير التجارة« tلوحيدية محمد -
tعضوا tثل محافظ بنك اجلزائر« tعلي مصطفى -
- سـطـاح بـوعالمt »ـثل الـغـرفـة اجلـزائـريـة لـلـتـجارة

tعضوا tوالصناعة
- زعيم بن ساسيt »ـثل اجمللس الوطـني االستشاري

tعضوا tتوسطةIؤسسات الصغيرة و اIلترقية ا
tؤسساتIـثل منتـدى رؤساء ا« tبن د�راد مهدي -

tعضوا
Xــثل كــونــفــدرالــيــة الــصــنــاعــيـ« tبــلــجــزار احـمــد -

tعضوا tXاجلزائري XنتجIوا
- زكــــيـــر فـــزازt »ـــثـل الـــكـــونــــفـــدرالـــيــــة اجلـــزائـــريـــة

tعضوا tألرباب العمل
- ســـحــتـــوري طــيـبt »ــثـل الــكـــونــفـــدرالــيـــة الــعـــامــة

للمؤسسات اجلزائريةt عضوا.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ فـي خ فـي 18 ربـيـع الــثـانـي عـام  ربـيـع الــثـانـي عـام 1435 الــمـوافـق الــمـوافـق
19 فــبــرايـر سـنـة  فــبــرايـر سـنـة t2014 يـعـدt يـعـدّل الـقـرار الـمـؤرل الـقـرار الـمـؤرّخ

يــــنــــايــــر فـي فـي 2 ربـــــيــع األو ربـــــيــع األوّل عـــام ل عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 14 يــــنــــايــــر 
ســـنـــة ســـنـــة 2013 واIـــتـــضـــم واIـــتـــضـــمّـن تـــعـــيـــX أعـــضـــاء الـــلـــجـــنــةـن تـــعـــيـــX أعـــضـــاء الـــلـــجـــنــة
الـــــقــــــطـــــاعــــيـــــة لــــلـــــصــــفـــــقــــات لـــــوزارة الــــصـــــنــــاعــــةالـــــقــــــطـــــاعــــيـــــة لــــلـــــصــــفـــــقــــات لـــــوزارة الــــصـــــنــــاعــــة
واIـــؤســــســـات الــــصـــغــــيـــرة واIــــتـــوســــطـــة وتــــرقـــيـــةواIـــؤســــســـات الــــصـــغــــيـــرة واIــــتـــوســــطـــة وتــــرقـــيـــة

االستثمار.االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــ

بــــمــــوجـب قــــرار مـــؤرّخ فـي 18 ربـــيع الـــثـــاني عــام
1435 الــــمـــوافق 19 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  t2014 يـــعـــدّل الـــقــرار

الـــــمــــــؤرّخ فـي 2 ربـــــيــع األوّل عـــــام 1434 الـــــمــــــوافـق 14
يــــنـــايـــر ســـنـــة 2013 والــــمـــتـــضــــمـّن تــــعـــيـــيــن أعـــضـــاء
الـــــلـــجــــنــــة الـــقــــطــــاعـــيــــة لــــلـــصــــفــــقـــات لــــوزارة الــــصـــنــــاعـــة
tـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارIـؤسـسـات الـصـغـيــرة واIوا

كما يأتي :

«تـــتـــشــــكــل الـــلـــجـــنــــة الـــقـــطـــاعـــيــــة لــلـــصــفـــقـــات
tلـــوزارة الـــتــنــــمـــيـــة الــصـــنـــاعــيـــة وتــرقـــيــة االســـتــثـــمـــار
تـطــبـيــقــا ألحــكـــام اIــادّتـX 152 مـكــرّر و153 مـن اIــرسـوم
الــــرّئـــــاسيّ رقم 10-236 اIــــؤرّخ في  28 شــــوّال عـــــام 1431
اIــــــوافـق 7 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2010 واIــــتـــــضــــمّـن تــــنـــــظـــــيم
الـصفـقات الـعمـوميـةt اIعدّل واIـتمّـمt من األعضـاء اآلتـية

أسماؤهم :

- بـوشجـيرة أحمـدt »ثل وزيـر التـنمـية الـصنـاعية
tرئيسا tوترقية االستثمار

- صابـة عـز الـدينt »ـثل وزيـر الـتـنمـيـة الـصـنـاعـية
tنائب رئيس tوترقية االستثمار

tبــن زديـــــرة عـــــبــــد الـــــوحـــــيـــــد ومـــــلـــــوي حـــــســــان -
مـــــمـــــثــال وزارة الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الـــــصــــــنـــــاعــــيــــة وتــــرقــــيــــة
االســتـــثــمــارt عــضــوا أســـاســيــا وعــضـــوا مــســتــخـــلــفــاt عــلى

tالتوالي

- مـفــتـاحي جــياللي وبــوقـرة سـلــيـمــانt »ـثال وزارة
الـتنـمـيـة الصـنـاعـية وتـرقـيـة االستـثـمـارt عضـوا أسـاسـيا

tوعضوا مستخلفا على التوالي

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

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

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

تـــتـــولى أمــــانـــة الــلـــجــنــــة الــقــطـــاعــــيـــة لــلــصـــفــقـــات
لـوزارة التنميـة الصناعية وترقية االستثمارt السّيدة :

حموتن باية».

قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 30 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 2
مـــــارس ســـــنــــة مـــــارس ســـــنــــة 2014  يــــعـــــدل الـــــقــــرار اIـــــؤرخ في يــــعـــــدل الـــــقــــرار اIـــــؤرخ في 20
مــــحــــرم عــــام مــــحــــرم عــــام 1423 الــــمـــوافـق  الــــمـــوافـق 3 أبــــريل ســــنـــة أبــــريل ســــنـــة 2002
الـذي يــحـدد نـظـام مــسـابـقــة مـنح اجلـائــزة اجلـزائـريـةالـذي يــحـدد نـظـام مــسـابـقــة مـنح اجلـائــزة اجلـزائـريـة

للجودة.للجودة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التنمية الصناعية وترقية االستثمار

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 90-18 اIـؤرخ في 9 مـحرم
عـام 1411 اIـوافق 31 يـولـيـو سـنة 1990 واIـتعـلق بـالـنـظام

tالوطني للقياسة القانونية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اIـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

tتعلق بالتقييسIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اIــــؤرخ في 29
صـفـر عام 1430 اIـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2009 واIـتـضمن

tستهلك وقمع الغشIحماية ا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-05 اIـؤرخ
في 22 شــــــوال عـــــام 1422 اIـــــوافق 6 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2002

tتضمن إنشاء اجلائزة اجلزائرية للجودةIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-392 اIؤرخ
في 21 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 25 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يـحدد صالحـيات وزيـر التـنـميـة الصـنـاعيـة وترقـية

tاالستثمار

- و�ـقـتـضى الـقـرار اIـؤرخ في 20 مـحـرم عام 1423
اIوافق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد نظام مسابقة منح

 tاجلائزة اجلزائرية للجودة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : تــعــدل اIـادة 3 من الــقــرار اIــؤرخ في
20 مـحـرم عام 1423 اIـوافق 3 أبـريل سـنة 2002 واIـذكور

أعالهt كما يأتي :

" اIادة 3 - يقيّم اIتـرشحون ... (بدون تغيير حتى)
موزعة كما يأتي : 

t(120 نقطة) ديريةIالتزام ا -
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 t(90 نقطة)  االستراتيجية واألهداف -
t(100 نقطة)  XوظفIإدارة شؤون ا -

t(80 نقطة)  واردIإدارة ا -
t(260 نقطة)  إدارة العمليات -
t(120 نقطة)  إرضاء الزبائن -
t(80 نقطة)  XوظفIإرضاء ا -

t(60 نقطة) االندماج في احلياة االجتماعية -
- النتائج العملية  (90 نقطة) ".

اIـادة اIـادة 2 :  يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 30 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 2 مارس سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــؤرخ في قــــــرار مـــــؤرخ في 7 جـــــمـــــادى األولـى عــــام  جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 9
مــارس سـنـة مــارس سـنـة t2014  يـعـدل ويــتـمم الــقـرار اIـؤرخ فييـعـدل ويــتـمم الــقـرار اIـؤرخ في
21 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1430 اIــوافق  اIــوافق 17 فــبـــرايـــر ســـنــة فــبـــرايـــر ســـنــة 2009

الـذي يحدد إجـراءات معاجلة مـلفات تـعديل مقرراتالـذي يحدد إجـراءات معاجلة مـلفات تـعديل مقررات
منح اIزايا ومكوناتها.منح اIزايا ومكوناتها.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التنمية الصناعية وترقية االستثمار

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-98 اIـؤرخ
في 16 ربـيع األول عام 1429 اIوافق 24 مـارس سنة 2008
واIتعلق بشـكل التصريح باالستثمار وطلب ومقرر منح

 tادة 31 منهIالسيما ا tزايا وكيفيات ذلكIا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام 1430
اIــــوافق 17 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2009 الــــذي يــــحــــدد إجــــراءات

tزايا ومكوناتهاIمعاجلة ملفات تعديل مقررات منح ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى : يعـدّل هـذا القـرار ويتـمّم بعض أحـكام
الــقـرار اIـؤرخ في 21 صــفـر عـام 1430 اIـوافق 17 فــبـرايـر

سنة 2009 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 2 :  تعدل وتتمم اIادة 3 من القرار اIؤرخ في
21 صفر عام 1430 اIوافق 17 فبـراير سنة 2009 واIذكور

أعاله وحترر كما يأتي :

" اIـادة 3 - يـــجـب  عـــلـى اIــســتــثــمــر الــذي انـقــضت
اIـــــدة احملـــــددة ... (بـــــدون تـــــغـــــيـــــيـــــر حـــــتى) إذا تـــــخـــــلـى عن

اIشروع.

يــــحـق لالســــتـــثــــمـــارت غــيـــر اIــنـــتــهــيـــة في اآلجــال
الــمـــحــددة االســتــفـادة من تــمـديــد أو عــدة تـمــديـدات ألجل
مــــــرحــــــلـــــة اإلجنــــــاز إال في حــــــال رفض مــــــبـــــرر مـن طـــــرف

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.

ال تــــطـــــبـق هــــذه األحــــكـــامt بـــالــــنـــســـبــــة لـــلـــمــــشـــاريع
اخلاضعـة للنـظام االستـثنـائي التفاقـية االستـثمارt إالّ في
.(2) Xحـــالـــة مـــا إذا كـــان تــــمـــديـــد األجل ال يــــتـــعـــدى ســـنـــتـــ
وعـــنــدمــا يـــتــضــمـن الــطــلـب تــمــديـــد أجل يــفـــوق هــذه اIــدة
تـــــشـــــتــــرط الـــــمــــوافــــقــــة اIــــســــبــــقــــة مـن اجملــــلس الــــوطــــني

لالستثمار ".

اIــادة اIــادة 3 :  تــتــمم اIــادة 16 من الــقــرار اIــؤرخ في 21
صــفــر عـام 1430 اIـوافق 17 فــبــرايــر ســنـة 2009 واIــذكــور

أعالهt كما يأتي :

" اIادة 16 - يجب  أن تقدم طـلبات تعديل اIقررات
تلقائيا ...... (بدون تغيير حتى) حسب احلالة.

يــمـــكـن أن يـــســـتـــثـــنـى تـــطـــبـــيـق شـــروط اآلجــال
الــــمــــحــــددة أعـالهt لـــتــــقــــد® طــــلـب تــــمــــديـــد أجــل إجنــاز
الـــمــــشـــروعt عـــنـــدمـــا تـــبـــرر ذلـك الـــظـــروفt بــنــاء عــلى
قـــرار مــديـــر الــشـــبـــاك الــوحـــيــد اخملـــتص إقـــلــيـــمـــيــا وبـــعــد
مــــوافــــقـــــة اIـــديـــرالــــعـــام لـــلــــوكـــالـــة الـــوطــــنـــيـــة لــــتـــطـــويـــر

االستثمار.

ويـطــبق هــذا االسـتــثـنــاء كـذلـك عـلى طــلـبــات تـمــديـد
أجل اإلجناز اIقدمة قبل نشر هذا القرار ".

اIــادة اIــادة 4 :  تـــلــغى أحــكــام اIــادة 11 من الــقــرار اIــؤرخ
في 21 صــــفــــر عـــام 1430 اIــــوافق 17 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009

واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 5 :  يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435
اIوافق 9 مارس سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس



5 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2651
31 غشت  غشت سنة سنة 2014 م م

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
اIوافق قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 4 رجب عام  رجب عام 1435 اIوافق 
4 م مـايايــــو سو سـنـة ة t2014 يt يـعـدل الدل الـقــــرار الرار الـوزاري اIوزاري اIـشـتـركرك
اIاIـؤرخ في ؤرخ في 15 رجب ع رجب عـام ام 1430 اI اIـوافق وافق 8 ي يـولولـيـو سو سـنـة
2009 ال الــــذي يذي يـحـدّد تد تـعـداد مداد مــــنـاصب الاصب الـشـغل وتغل وتــــصـنـيـفـهـا

ومومـدة الدة الـعـقـد اخلد اخلـاص باألعاص باألعـوان الوان الـعـامامـلـX فX فـي ني نـشـاطاتاطات
احلاحلــــــفظ أو الفظ أو الــــــصــــــيــــانانــــــة أو اخلة أو اخلــــــدمدمــــــات بات بــــعــــــنــــــوان اIوان اIــــصــــــالحالح

اIركزية في وزارة الفالحة والتنمية الريفية.اIركزية في وزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

tاليةIإن وزير ا
tووزير الفالحة والتنمية الريفية

والـوزيــر لـدى الـوزيـر األول اIـكـلف بـإصالح اخلـدمـة
tالعمومية

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

tادة 8 منهIال سيما ا tطبق عليهمIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اIـؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اIــوافق أول يـنـايــر سـنـة
tتمّمIعدّل واIا t1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

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

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

 tدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 382-13
اIـؤرخ في 15 مــحـرم عـام 1435 اIـوافق 19 نـوفـمـبـر سـنـة
2013 الــذي يــحــدد تــنـظــيم اإلدارة اIــركــزيــة لــلــوزارة لـدى

tكلفة بإصالح اخلدمة العموميةIالوزير األول ا
- و�ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري  اIـشـتـرك اIـؤرخ في
15 رجـب عـــام 1430 اIــــوافق 8 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2009  الــــذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلدمـات بعـنوان اIـصالـح اIركـزية في وزارة الـفالحة

tعدلIا tوالتنمية الريفية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تـعـدل أحــكـام اIــادة األولى من الـقـرار
الـوزاري اIـشـتـرك اIـؤرخ في 15 رجب عـام 1430 اIـوافق

8 يوليو سنة 2009 واIذكور أعالهt كما يأتي : 
" اIـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اIادة 8 من اIـرسوم
الــرئــاسيّ رقم 07-308  اIــؤرخ في 17 رمــضــان عـام 1428
اIوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واIذكور أعالهt يهدف هذا
القرار إلى حتديد تـعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة
الــعـقـد اخلـاص بــاألعـوان الـعــامـلـX في نــشـاطـات احلـفظ أو
الصيانة أو اخلدمات بعنوان اIصالح اIركزية في وزارة

الفالحة والتنمية الريفيةt حسب اجلدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل
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الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
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عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
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عامل مهني من اIستوى األول
عون خدمة من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى الثاني
سائق سيارة من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى الثاني
اجملموع العاماجملموع العام
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اIـادة اIـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 4 رجب عام 1435 اIوافق 4 مـايو
سنة 2014.

X1 - يـصـنـف ويـرقــم الـطـريــق الـبـلـــدي الـرابط بـ
الـــــــطـــــــريق الـــــــوالئـي رقـم 12 (ن.ك 55 + 100) والــــــطـــــــريق
tالـوطني رقم 7 (ن.ك 29+150)  والـبالغ طوله 18,500 كلم

كطريق والئي رقم 01.

تـقع نـقـطـة بـدايـته الـكـيـلـومـتـريـة (ن.ك 0+000) عـنـد
نقطـة تقاطعـه مع الطريق الوالئي رقم 12 ونقـطة نـهايته
الــكــيــلــومــيــتــريــة (ن.ك 18+500) عـــنــد نــقــطــة تـــقــاطــعه مع

الطريق الوالئي رقم 07.

2 - يـصــنف ويــرقم الــطـريق الــبــلـدي رقم 2 الـرابط
بـX الـطـريق الـوطـني رقم 14 (ن.ك  324+000) والـطـريق
الــوالئي رقم 12 (ن.ك 78+300) والـــبــالـغ طــوله 9,350 كــلم

كطريق والئي رقم 02.

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـنــد نـقـطـة تــقـاطـعه مع الـطــريق الـوطـني رقم 14 ونــقـطـة
نهايـته الكيلومترية (ن.ك 9+350)  عند نـقطة تقاطعه مع

الطريق الوالئي رقم 12.

3 - يـصــنف ويــرقم الــطـريق الــبــلـدي رقم 8 الـرابط
بــX الـطــريق الــوطـني رقم 14 (ن.ك 271+100) والــطــريق
tالوالئي رقم 58 (ن.ك 48+000) والـبالغ طوله 18,500 كلم

كطريق والئي رقم 04.

تـقع نـقـطـة بـدايـته الـكـيـلـومـتـريـة (ن.ك 0+000) عـند
نقطـة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 14 ونقـطة نهايته
الـــكـــيــلـــومـــتـــريــة (ن.ك 18+500) عـــنـــد نــقـــطـــة تـــقــاطـــعه مع

الطريق الوالئي رقم 58.

4 - يـــــصــــنـف ويـــــرقم الـــــطـــــريق االجـــــتـــــنــــابـي غــــرب
تــيــغــنـــيــف الـرابــط بـيــن الـطــريـق الــوطــنـي رقـم 91
(ن.ك 05+020) والـــطـــريق الـــوالئي رقم 12 (ن.ك 900+53)

والبالغ طوله 2,900 كلمt كطريق والئي رقم 12.

تـقع نـقـطـة البـدايـة الـكـيلـومـتـرية (ن.ك 0+000) عـند
نقطـة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 91 ونقـطة نهايته
الـــكـــيــلـــومـــتـــريــة (ن.ك 2+900) عـــنـــد نــقـــطـــة الـــتـــقـــاطع مع

الطريق الوالئي رقم 12.

  اIـادة اIـادة 3 :  : يـنشـر هـذا الـقـرار في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 شــعــبــان عــام 1434 اIــوافق 12
يونيو سنة 2013.

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الفالحة والتنمية الريفيةعن وزير الفالحة والتنمية الريفية
األمX العاماألمX العام

فضيل فروخيفضيل فروخي

عن الوزير لدى الوزير األول اIكلف بإصالح اخلدمةعن الوزير لدى الوزير األول اIكلف بإصالح اخلدمة
العموميةالعمومية

وبتفويض منهوبتفويض منه
اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ في 3 شــــعــــبــــان عـــام  شــــعــــبــــان عـــام 1434
اIــوافق اIــوافق 12 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة t2013 يــتــعـــلt يــتــعـــلّق بــتـــصــنــيفق بــتـــصــنــيف
بــعض الـطــرق الـبـلــديـة وطـريق غــيـر مــصـنف ضـمنبــعض الـطــرق الـبـلــديـة وطـريق غــيـر مــصـنف ضـمن

صنف الطرق الوالئية في والية معسكر.صنف الطرق الوالئية في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير الداخـلـية واجلماعات احمللية

tووزير األشغال العمومية

- �ــــــقــــــتــــــضى اIــــــرســــــوم رقم 80-99 اIــــــؤرخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اIـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

tتممIعدّل واIا tتعلّق بتصنيف الطرقIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عـــام 1433 اIــــوافق 4 ســــبــــتـــمــــبــــر عـــام 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

tعنيةIوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادة 4 من اIـرسـوم
رقــم 80-99  اIـــؤرخ فــي 20 جـمــــادى األولى سـنـــة 1400
اIــوافق 6 أبـــريل ســـنــة t1980 اIـــعــدّل واIـــتـــممt واIـــذكــور
أعـالهt تـــصـــنف بـــعض الـــطـــرق الـــبـــلـــديـــة والــطـــريـق غـــيــر
اIـصــنـف سـابـقا واIـشار إلـيهـا في اIادة t2 ضـمن صنف

" الطرق الوالئية " وتعX بالترقيم اجلديد اIبيّن أدناه.

اIــادة اIــادة 2 :  :  تـــصـــنف ضـــمن صـــنف الـــطـــرق الـــوالئـــيــة
الطرق البلدية والطريق غير اIصنف اآلتية :

 وزير الداخلية  وزير الداخلية 
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول
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قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ في 3 شــــعــــبــــان عـــام  شــــعــــبــــان عـــام 1434
اIــوافق اIــوافق 12 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة t2013 يــتــعـــلt يــتــعـــلّق بــتـــصــنــيفق بــتـــصــنــيف
بـــــعــض الــــطــــــرق الـــــبـــــلـــــديـــــة وطـــــريـــــقـــــيـن غـــــيـــــربـــــعــض الــــطــــــرق الـــــبـــــلـــــديـــــة وطـــــريـــــقـــــيـن غـــــيـــــر
مــصــنــفـX ضــمن صــنف الــطــرق الــوالئــيــة في واليـةمــصــنــفـX ضــمن صــنف الــطــرق الــوالئــيــة في واليـة

عX تموشنت.عX تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير الداخـلـية واجلماعات احمللية

tووزير األشغال العمومية

- بـــمـــقــــتـــضـى الـــمـــرســـوم رقـم 80-99 اIــؤرخ في
20 جـــمـــادى األولى عــام 1400 اIــوافق 6 أبـــريل ســـنــة 1980

tتممIعدّل واIا tتعلّق بتصنيف الطرقIوا

- وبـــــمـــــقـــــتـــــضى اIــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 326-12
اIـؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2012 وا

tعنيةIوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIـــــادة األولى : اIـــــادة األولى :  تــــــطــــــبــــــيـــــــقــــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادة 4 من
اIرسوم رقــم 80-99  اIــؤرخ فــي 20 جمــادى األولى عام
tــــــتــــــممIــــــعـــــدّل واIا  t1980 ـــــوافق 6 أبــــــريـل ســــــنـــــةI1400 ا

Xتصنف بـعض الطرق البلدية والطريق tذكور أعالهIوا
غــيـر اIــصـنــفـX ســابـقـا واIــشـار إلــيـهــا في اIـادة t2 ضـمن
صـــنـف " الــطـــرق الـــوالئـــيــة " وتـــعـــX  بــالـــتـــرقـــيم اجلـــديــد

اIبيّن أدناه.

الــــــمـــــادة الــــــمـــــادة 2 :  :  تــــــصــــــنـف ضــــــمـن صــــــنــف الــــــطـــــرق
XــصــنــفـIالــوالئــيــة الــطــرق الــبــلــديـة والــطــريــقــان غـــيــر ا

اآلتية :

1 - يــــــصــــــنـف ويــــــرقـم الـــــطـــــريق الـــــبـــــلـــــدي رقم 14
الــــرابط بــــX الـــطــــريق الــــوطــــني رقم 22 ( ن.ك 8 + 000 )
والــــــــــــــطـــــــــــــــريـق الـــــــــــــــوالئـي رقـم 01 (ن.ك 9+800) مـــــــــــــرورا
بــالــــزوانـــيـفt والـــبــالـغ طــوله 9,300 كـــلمt كــطـــريق والئي

رقم 02.

تـقع نـقـطـة بـدايـته الـكـيـلـومـتـريـة (ن.ك 0+000) عـند
نـــقــــطــــة تـــقــــاطــــعه مع الــــطــــريق رقم 22 ونــــقــــطـــة نــــهـــايــــته
الـــكـــيـــلــومـــيـــتـــريــة (ن.ك9+300) عـــنـــد نــقـــطـــة تـــقــاطـــعه مع

الطريق الوالئي رقم 01.

2 - يـــــصـــــنـف ويـــــرقــم الـــــطـــــريق الــــبــــلــــدي رقم 23
الــــــرابـط بــــــX الـــــــطــــــريـق الــــــوالئـي رقم 01 (ن.ك 700+13)
واحلــــدود الـــوالئــــيـــة مـع واليـــة تــــلـــمــــســـانt والــــبـــالـغ طـــوله

11,000كلمt كطريق والئي رقم 102.

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عـنــد نـقــطـة تــقـاطـعـه مع الـطــريق الـوالئي رقم 01 ونــقـطـة
نهـايـته الكـيلـومتـرية (ن.ك11+000)  باحلـدود الوالئـية مع

والية تلمسان.

3 - يــــــصــــــنـف ويــــــرقـم الـــــطـــــريق الـــــبـــــلـــــدي رقم 24
الـــــــرابط بـــــــX الــــــطـــــــريق الـــــــبــــــلـــــــدي رقم 23 (ن.ك 850+5)
واحلـدود الـوالئيـة مع واليـة تلـمـسانt والـبـالغ طوله 7,000

كلمt كطريق والئي رقم 03.

تـقــع نـقــطــة بــدايـتـه الــكــيــلومـتـرية (ن.ك 000+0)
عــــنــــد نـــقــــطــــة تـــقــــاطــــعـه مـع الـــطــــريق الـــبـــلــدي رقم 23
ونـــقـــطــة نـــهـــايـــته الـــكـــيـــلـــومـــتـــريــة (ن.ك 7+000) بـــاحلــدود

الوالئية مع والية تلمسان.

4 - يــــــصــــــنـف ويــــــرقـم الــــــطــــــريـق الــــبـــــلـــــدي رقم 5
الـــرابــط بـــيـن الـــطـــريـق الـــوالئـي رقـم 26 (ن.ك 700+9)
والــــطـــريـق الـــبــــلـــدي رقم 4 (ن.ك300+ 3)t والــــبـــالـغ طـــوله

3,800 كلمt كطريق والئي رقم 19.

- يــــــصـــــنـف ويــــــرقـم الـــــطــــــريـق الـــــبــــــلـــــدي رقـم 4
الــــرابـط بــــيـن الـــطــــريـق الــــبــــلـــدي رقـم 5 (ن.ك 800+3)
والــــــطــــــريـق الــــــوالئــي رقـم 18 (ن.ك 600+69)t والــــــبـــــالغ

طوله 3,300 كلمt كطريق والئي رقم 19.

تـقـع نــقـطــة الـبـدايـة الـكــيـلومــتـريـة (ن.ك 000+0)
Iــــجـــمـل الــطــريــقــX الـــبــلــديــX عــنــد نــقـــطــة الــتــقــاطع مع
الـطريق الـوالئي رقم 26 ونـقـطة نـهـايـتهـمـا الـكـيلـومـتـرية
(ن.ك 7+100) عـــنــد نــقــطــة الـــتــقــاطع مع الـــطــريق الــوالئي

رقم 18.

5 - يـصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلـدي رقم 01 الـرابط
بـــX الـــطـــريـق الـــوالئي رقم 18 (ن.ك 70+700) والــــطــــريق
tالـوطني رقم 96 أ (ن.ك 31+900) والـبالـغ طوله 9,800 كـلم

كطريق والئي رقم 21.

تـقــع نـقــطــة بــدايـتـه الــكـــيـلومـتـرية (ن.ك 000+0)
عــــنــــد نـــــقــــطــــة تـــــقــــاطــــعـه مـع الـــطـــريـق الـــوالئي رقم 18
ونــقــطـة نــهــايـتـه الـكــيــلـومــتــريـة (ن.ك 9+800) عــنـد نــقــطـة

تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 96 أ.
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6 - يـــصــنف ويــرقـم الــطــريـق الــرابط بـــX الــطــريق
الــوطــني رقم 96 أ (ن.ك 28+100) والــطــريق الــوالئي رقم
20 (ن.ك 300+75)t والـــــبـــــالـغ طـــــوله 4,150 كـــــلـمt كـــــطـــــريق

والئي رقم 22.

تـقع نـقـطـة بـدايـته الـكـيـلـومـتـريـة (ن.ك 0+000) عـند
نـقـطــة تـقـاطـعه مع الــطـريق الـوطـني 96 أ ونـقـطـة نـهـايـته
الـــكــــيـــلـــومـــتـــريـــة (ن.ك 4+150) عـــنـــد نــــقـــطـــة تـــقــــاطـــعه مع

الطريق الوالئي رقم 20.

X7 - يـــــــصــــــــنــف ويـــــــرقــم الـــــــطــــــــريــق الــــــرابـط بــــــ
الـطريق الـوالئي رقم 20 (ن.ك 73+100) واحلدود الـوالئـية
مع والية وهران والبالغ طوله 11,000 كلمt كطريق والئي

رقم 23.

تـقع نـقـطـة بـدايـته الـكـيـلـومـتـريـة (ن.ك 0+000) عـند
نقطـة تقاطعـه مع الطريق الوالئي رقم 20 ونقـطة نـهايته
الـكــيـلـومـتـريـة (ن.ك 11+000) بــاحلـدود الـوالئــيـة مع واليـة

وهران.

الــــمـــادة الــــمـــادة 3 :  : يـــنــــشــــر هـــذا الــــقـــرار فــي الـــجــــريـــدة
الـــرّســـمـــيـّــة لــلـــجــمـــهــوريـّــة الـــجـــزائــريّــة الــدّ�ــقــراطــيّـة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 شــعــبــان عــام 1434 اIــوافق 12
يونيو سنة 2013.

 وزير الداخلية  وزير الداخلية 
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

اIـؤرخ في 10 رجب عـام 1418 اIـوافق 11 نــوفــمــبــر ســنـة
1997 الــذي يــحــدد تـشــكــيــلــة اجملـلس الــوطــني االســتــشـاري

للتعاضدية االجتماعية وسيرهt كما يأتي :
- السيـد عاشق يوسف احمد شوقي فؤادt »ثال عن

tوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- الـسـيـد قـسـيـور مـحــمـدt »ـثال عن وزيـر الـداخـلـيـة

tواجلماعات احمللية
tاليةIثلة عن وزير ا« tالسيدة بورقعة عبلة -

- الـسـيـد بـوهـيـنـوني رابحt »ـثال عن وزيـر الـصـحة
tستشفياتIوالسكان وإصالح ا

- الـــســـيـــدة أبــــو ســـعـــد ســـلـــيـــمــــةt »ـــثـــلـــة عن وزيـــرة
tرأةIالتضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

- الـــســيــد فــويل مـــحــمــدt »ــثال عـن اجملــلس الــوطــني
tاالقتصادي واالجتماعي

- السيد بوقطـوف عليt بعنوان تعـاضدية مجموعة
tالسكك احلديدية

- السـيد بـكـوش احسنt بـعنـوان الـتعـاضديـة العـامة
tللسكن والتعمير

- الـــســيــد شـــيــريــكي مـــيــلــودt بـــعــنــوان الــتـــعــاضــديــة
tواد البناءI العامة

- السـيـد زواوي احـمـدt بـعـنـوان التـعـاضـديـة الـعـامة
tاليةIلعمال ا

- الـــســيــد ايت مـــالك كــر�ــوt بـــعــنــوان الــتـــعــاضــديــة
tالعامة لألمن الوطني

الــسـيــد بن عـيــدة عـبــد الـقــادرt بـعــنـوان الــتـعــاضـديـة
tالوطنية لعمال التربية والثقافة

- الـــســــيـــد مــــحـــامــــدي أرزقيt بـــعــــنـــوان تــــعـــاضــــديـــة
tXالبنائ

- الــــســــيــــد زغـــــنــــون عــــليt بــــعـــــنــــوان الــــتــــعــــاضــــديــــة
tعادنIاالجتماعية لعمال ا

- الـســيـد حـرمـات عـبـد الـقـادرt بـعـنـوان الـتـعـاضـديـة
tالعائلية اجلزائرية

- السيد تشوالق مـحمدt بعنوان التـعاضدية العامة
tواصالتIللبريد وا

- الـسـيــد لـصـلج لـعــيـدt بـعـنــوان الـتـعـاضــديـة الـعـامـة
tلعمال الصناعات الكهربائية والغازية

- الـــســيــد بـــروك عــبــد احلــكـــيمt بــعــنـــوان الــصــنــدوق
tالتعاوني اجلزائري

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 13 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 15
يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة t2014 يـحــدد تــشـكــيــلـة اجملــلس الــوطـنيt يـحــدد تــشـكــيــلـة اجملــلس الــوطـني

االستشاري للتعاضدية االجتماعية.االستشاري للتعاضدية االجتماعية.
ــــــــــــــــــــ

- �ــوجب قــرار مـؤرخ في 13 ربــيـع األول عـام 1435
اIــــوافق 15 يـــنـــايــــر ســـنـــة t2014 حتــــدد تـــشــــكــــيـــلــــة اجملـــلس
الـوطـني االسـتـشـاري لـلـتـعـاضـديـة االجـتـمـاعـيـةt لـعـضـويـة
مـدتـها أربع (4) سنـوات قـابـلـة للـتـجـديـدt تـطبـيـقـا ألحـكام
اIــــواد 2 و3 و13 مـن اIــــرســـــوم الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 427-97
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- الــســيــد مــصــاحلـي مــيــهــوبt بــعــنــوان الــتــعــاضــديـة
tالعامة لعمال احلديد والصلب

- الـســيـد لــوز مـحــمـدt بــعـنــوان الـتــعـاضــديـة الــعـامـة
tدنيةIألعوان احلماية ا

- الــســـيــد أمــغـــار كــمــالt بـــعــنــوان تـــعــاضــديـــة عــمــال
tالبناء

- الــســـيـــد حــديـــد الـــســعـــيــدt »ـــثال عـن االحتــاد الـــعــام
tXللعمال اجلزائري

tاآلنــســـة شــبــيـــرة أمــال والــســـيــدة بــوقـــادوم لــيــلى -
بـــــعــــــنـــــوان الـــــشـــــخـــــصـــــX اIـــــؤهـــــلـــــX في مـــــجـــــال نـــــشـــــاط

tالتعاضديات
- الـــســــيـــد شـــكــــري بـــوزيــــاني حـــافـظt اIـــديــــر الـــعـــام
لــلــصــنــدوق الـــوطــني لــلــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة لــلــعــمــال

tاألجراء
- السـيد Iاعي عـبد الوهـابt اIدير الـعام للـصندوق

الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء.
يعX »ـثلو الـتعـاضديات األخـرى غيـر التعـاضديات
Xــشــتــركــة بــIاالجـــتــمــاعــيــة الــوطــنــيــة أو الــقــطــاعــيــة أو ا
اIـــؤســــســـات وكــــذا االحتـــادات الــــوطـــنــــيـــة والــــفـــدرالــــيـــات
الـوطـنـيــة وكـنـفـدرالـيـات الــتـعـاضـديـات االجــتـمـاعـيـة فـور

تأسيس هذه التعاضديات.
تتم تشكيلـة اجمللس الوطني االستشاري للتعاضدية

االجتماعيةt عند االقتضاءt باألشكال نفسها.
تـلـغـى أحـكـام الــقـرار اIـؤرخ في 18 جــمـادى الـثــانـيـة
عام 1429 اIـوافق 22 يونـيو سـنة 2008 الـذي يـحدد قـائـمة
أعــــضـــــاء اجملــــلس الـــــوطــــنـي االســــتـــــشــــاري لــــلـــــتــــعـــــاضــــديــــة

االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

يـولـيو قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 12  رمـضـان عام   رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 10 يـولـيو 
ســنــة ســنــة t2014 يـــعــدل الــقــرار اIــؤرخ في t يـــعــدل الــقــرار اIــؤرخ في 28 صــفــر عــام صــفــر عــام
1429 اIــــــوافق  اIــــــوافق 6 مــــــارس ســــــنــــــة  مــــــارس ســــــنــــــة 2008 الــــــذي يــــــحــــــد الــــــذي يــــــحــــــدّد

الـتـسـعـيـرات اIـرجـعـيـة اIـعـتـمـدة كـأسـاس لـتـعـويضالـتـسـعـيـرات اIـرجـعـيـة اIـعـتـمـدة كـأسـاس لـتـعـويض
األدوية و كيفيات تطبيقها.األدوية و كيفيات تطبيقها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 83 - 11  اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واIــتـعـلق
بـــالــتــأمـــيــنـــات االجــتــمـــاعــيـــةt اIـــعــدل و اIـــتــممt ال ســـيــمــا

tادة 59 منهIا

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقـم 85 - 05  اIــؤرخ في 26
جـــمـــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
واIـــتـــعــــــلق بـــحــــــمـــايـــة الـــصــــحـــة وتــــرقـــيــــتـــهـــاt اIـــــعـــدل

tتـممIوا

- و�ـــــقــــــتــــــضى األمــــــر رقم  05 - 05  اIــــــؤرخ في 18
جـمــادى الـثـانـيـة عـام  1426 اIـوافق  25 يـولـيـو سـنـة 2005
واIتضمن قانـون اIاليـة التكميلي لسنـة t 2005 ال سيما

tواد  14 إلى 18 منهIا

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 84 - 27  اIــــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عــام  1404 اIــوافق 11 فــبــرايــر ســنـة 1984
الذي يحـدد كيفـيات تـطبيق الـعنـوان الثاني من الـقانون
رقم 83 - 11  اIــؤرخ في 21 رمــضــان عــام 1403 اIــوافق 2
tــتــعــلق بــالـتــأمــيــنــات االجـتــمــاعــيـةIيــولــيــو ســنـة 1983 وا

tتمّمIعدّل واIا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 14 - 154
اIــؤرخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اIؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اIوافق 15 أبـريل سنة 2008
الـذي يحــدد صالحيـات وزير العـمل والتشغـيل والضمان

tاالجتماعي
- و�قتـضى القرار الوزاري اIشترك اIؤرخ في15
رمضان عام 1416 اIوافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد
شــــروط وكــــيــــفـــيــــات تــــقــــد®  وإلــــصــــاق الــــقــــســـيــــمــــة عــــلى

tنتوجات الصيدالنيةIا
- و�ـــقــــتـــضى الــــقـــرار الـــوزاري اIــــشـــتــــرك اIـــؤرخ
في 17 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــام 1424 اIـــــوافق 16 غـــــشت
ســـنـــة 2003 واIــــتـــضــــمن إنــــشـــاء جلــــنـــة  تــــعــــويض األدويـــة
وحتـديـد مـهامـهـا و تـنـظيـمـهـا و سـيرهـاt ال سـيـمـا اIادة 15

tمنه
- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اIــوافق 6 مــارس ســنــة 2008 الــذي يـــحــدد قــائـــمــة األدويــة
الـقـابـلـة لــلـتـعـويض من قــبل الـضـمـان االجــتـمـاعيt اIـعـدّل

tتمّمIوا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اIــوافق 6 مـــارس ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الــتـــســـعـــيــرات
اIــــرجـــعــــيــــــة اIـــعــــتـــمــــــدة كـــأســــــاس لـــتــــعــــويــض األدويـــــة
وكـيــفــيــــات تــطـبــيــقـهــــــاt اIــعـــــدّل واIــتـمّـــمt ال سـيّــمــــــا

tـــــادة 2 منــهIا
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يقـــرر ما يأتي :يقـــرر ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى : يـعدّل هـذا القـرار قائـمة الـتـسعـيرات اIـرجعـية لـلتـعـويض اIطـبقـة على األدويـة الـقابـلة لـلتـعويض من
tذكور أعالهIوافق 6 مارس سنة 2008 واIؤرخ في 28 صفر عام 1429 اIلحقة بالقرار اIقبل هيئات الضـمان االجتماعي ا

كما يأتي :

... ( بدون تغيير)...

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اIشتركةاIشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اIشتركةاIشتركة

اIقاديراIقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اIرجعيةاIرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اIرجعيةالتسعيرة اIرجعية

علم القلب وعلم األوعيةعلم القلب وعلم األوعية06

... ( بدون تغيير)...

06 Eــــضــــادات الرتــــفــــاع ضــــغطIــــضــــادات الرتــــفــــاع ضــــغطاIا
الدمالدم

... ( بدون تغيير)...

06 E 219

06 E 220

إيـــــــــــــــــربــــــــــــــــــيـــــــــــــــــزارتـــــــــــــــــان /
هيدروكلوروتيازيد

إيـــــــــــــــــربــــــــــــــــــيـــــــــــــــــزارتـــــــــــــــــان /
هيدروكلوروتيازيد

... ( بدون تغيير)...

حبوب

حبوب

150 مغ/12.5 مغ

300 مغ/12.5 مغ

51.48

69.47

06 E 230

06 E 231

كوندسـارتون سيلـكستيل/
هيدروكلوروتيازيد 

كوندسـارتون سيلـكستيل/
هيدروكلوروتيازيد 

حبوب

حبوب

8 مغ/12.5 مغ

16 مغ/12.5 مغ

54.33

57.96

... ( بدون تغيير)...

06 E 256/إيــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــزارتــــــــــــــــــان
هيدروكلوروتيازيد

30069.47 مغ/25 مغحبوب مغلفة

... ( بدون تغيير)...

06 E 265/تـــــــــــــلــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــارتــــــــــــان
هيدروكلوروتيازيد

4051.48 مغ/12.5 مغحبوب

... ( بدون تغيير)...



رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اIشتركةاIشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اIشتركةاIشتركة

اIقاديراIقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اIرجعيةاIرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اIرجعيةالتسعيرة اIرجعية

06 M 232

06 M 233

Xأتورفاستات

Xأتورفاستات

- حبوب
- حبوب مغلقة

- حـبــوب مــغـلــفـة
قابلة للتجزئة

حبوب مغلفة

40 مغ

80 مغ

66.00

68.00

... ( بدون تغيير)...

علم األعصابعلم األعصاب15

... ( بدون تغيير)...

15 K

15 K 045

انتفاخات دماغيةانتفاخات دماغية

Xسيتيكول

ســـيــــتـــيـــكـــولـــtX عـــلى شـــكل
ملح مونوصوديك

... ( الباقي بدون تغيير)...

قطرات للشرب

محلول للشرب

 % 0.10

100 مغ/مل

16.30

16.30

اIـادة اIـادة 2 :  : يـسـري مـفـعـول األحـكــام اIـتـعـلـقـة بـالـتـسـعــيـرات اIـرجـعـيـة اIـنـصـوص عـلــيـهـا في هـذا الـقـرارt ابـتـداء من 15
سبتمبر سنة 2014.

اIادة اIادة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 12 رمضان عام 1435 اIوافق 10 يوليو سنة 2014.

محمد الغازيمحمد الغازي

ا=طبعة الرسميا=طبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات[8 بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات[8 بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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06 Mمقلصات الدهون في الدممقلصات الدهون في الدم

... ( بدون تغيير)...


