
العدد العدد 59

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

 األربعاء األربعاء 14 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق 8 أكتوبر  أكتوبر سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مرسوم رئاسي رقم 14-274 مؤرّخ في 6 ذي احلجة عام 1435 اIوافق 30 سبتـمبر سنة s2014 يتضمن الـتصديق على االتفاق
حول الـتعاون االقتصادي بX حكومة اجلمـهورية اجلزائرية الد�قراطية الشـعـبية وحكومة اجملـــرs اIوقع باجلزائر في
6 مارس سنة 2012......................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ رقم 14-275 مؤرّخ في 6 ذي احلجة عام 1435 اIوافق 30 سبتـمبر سنة s2014 يتضمّن الـتصديق على االتفاق
بـX حكـومة اجلـمهوريّـة اجلزائـريّة الدّ�ـقراطـيّة الشّـعبـيّة وحـكومة جـمهـورية إيطـاليـا من أجل تنـسيق عمـليـات البحث
واإلنقاذ البحريsX اIوقّع باجلزائر في 14 نوفمبر سنة 2012...............................................................................
مرسـوم رئاسيّ رقم 14-276 مؤرّخ في 6 ذي احلجـة عام 1435 اIوافق 30 سبتـمبر سنة s2014 يـتضمّن الـتصديق على االتـفاقية
إلقامة مركز لتـكاثر طيور احلبارى بواليـة البيض في اجلزائر بX حكومة اجلـمهوريّة اجلزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة
وحكومة دولـة قطرs اIوقعـة باجلـزائر في 24 صفر عام 1434 اIوافق 7  يناير سنة 2013..........................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذي رقــم 14-273 مؤرخ في 5 ذي احلجة عام 1435 اIوافـق 29 سبتـمبر سنة s2014 يعــدّل ويـتمّم اIرسـوم رقـــم
88-27  اIــؤرخ فــي 21  جـمــادى الـثـانـيــة عـام 1408 اIـوافـق 9 فـبــرايـر سـنة 1988 واIـتضـمن إنـشـاء الـديــوان الـوطني

ألعضاء اIعوقX االصطناعية ولواحقها...........................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIوافق 16 سـبتـمـبر سـنة s2014 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام نائب مـديـر بوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية..........................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتمبر سنة s2014 يتضمّن إنـهاء مهام وال منتدب لدى والي
والية اجلــزائر بسـيدي أمحمـد....................................................................................................................
مــرســـوم رئــاســيّ مــؤرّخ فـي 21 ذي الـقــعـدة عـام 1435 الــمـوافـق 16 ســبـتــمـبــر سـنـة s2014 يــتــضــــمــّن إنـــهـــاء مـهـام
رئـــيـس ديـوان الــوالي اIنـتـدب لدى والي والية اجلزائر بزرالدة...................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس ديوان والي
والية الطارف............................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الـــقــعــدة عــام 1435 اIـــوافق 16 ســبــتـــمــبــر ســنــة s2014 يـــتــضــمّن إنــهـــاء مــهــام رئــيس دائــرة
البسباس في والية الطارف........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـكـلّف بـالـدّراسات
والتلخيص بوزارة الشؤون اخلارجية...........................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتمبر سنة s2014 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة اIالية....
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنـة s2014 يـتــضـمّـنـان إنــهـاء مـهـام بـوزارة
األشغال العمومية......................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر الــصــحـة
والسكان في والية تيسمسيلت....................................................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتمبر سنة s2014 يتضمّنان إنهاء مهام قضاة �جلس
احملاسبة....................................................................................................................................................
Xمـكــلّــفـ Xيــتــضـمّــنــان تـعــيــ s2014 ـوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـةIمـــرســومــان رئــاســيّــان مــؤرّخــان في 21 ذي الــقــعــدة عـام 1435 ا
بالدّراسات والتلخيص بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية..............................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتمبر سنة s2014 يتضمّن تعيX الكـاتب العـامّ لواليـة اجلـزائر....
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتمبر سنة s2014 يتضمّن تعيX رئيس ديوان والي والية اجلزائر..
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مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتمبر سنة s2014 يتضمّن التّعيX في والية اجلزائر..........
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 16 سـبتـمبـر سنة s2014 يتـضمّن تـعيـX رئيس ديـوان والي والية
مستغا�...................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الــقـعــدة عـام 1435 اIـوافق 16 ســبـتـمــبـر سـنـة s2014 يـتــضـمّن تــعـيـX رئــيس ديـوان الـوالي
اIنتدب لدى والي  والية اجلزائر بالشراقة....................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنـة s2014 يـتـضـمّن تـعـيـX مـفـتـشـX بـاIـفـتـشـيات
العامة في الواليات....................................................................................................................................
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتـمبر سنة s2014 يتضمّنـان تعيX كتاب عامX لدى
رؤساء دوائر في الواليات...........................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتمبر سنة s2014 يتضمّن تعيX سفير فوق العادة ومفوض
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية..................................................................................................
Xمـكــلّــفـ Xيــتــضـمّــنــان تـعــيــ s2014 ـوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـةIمـــرســومــان رئــاســيّــان مــؤرّخــان في 21 ذي الــقــعــدة عـام 1435 ا
بالدّراسات والتلخيص بوزارة النّقـل...........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـر اIـوارد الـبـشـرية
والتكوين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 16 سـبتـمبـر سنة s2014 يتـضمّن تـعيـX اIديــرة العـامـة لـلـوكـالـة
الوطنـية لتهيئة وجاذبـية األقـالـيم..............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 ســبـتـمــبـر سـنـة s2014 يــتـضـمّن تـعــيـX اIـديـر الـعــامّ لـلـمـرصـد
الوطني للبيئة والتنمية اIستدامة..............................................................................................................
مــرســوم رئــاسـيّ مــؤرّخ فـي 21 ذي الــقــعــدة عــام 1435 الــمـوافـق 16 ســبــتــمــبــر ســنــة s2014 يــتــضـــمـّن تــعــيــيـن مــديــر
الـصـحـة والـسـكـان فـي واليـة غرداية...........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 16 سـبتـمـبر سـنة s2014 يـتضـمّن تـعيـX مديـر مركـز الـتطـبيـقات
الفضائية بالوكالة الفضائية اجلـزائريـة.......................................................................................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة ا<الـيـةوزارة ا<الـيـة

قــرارمـؤرخ في 12 رمـضـان عـام 1434 اIـوافق  21  يــولـيـو سـنـة s2013 يـحــدد إطـار تـنـظـيم اIـسـابـقــات و االمـتـحـانـات اIـهـنـيـة
لاللتحاق بالرتب التابعة لألسالك اخلاصة باIفتشية العامة للمالية....................................................................

وزارة ا<وارد ا<ائيةوزارة ا<وارد ا<ائية
قـرار مؤرخ في 11 شـعـبـان عام 1435 اIوافق 9 يـونـيو سـنة s2014 يـعـدّل القـرار اIؤرّخ في 17 ربـيع الـثـاني عام 1422 اIوافق 9
يوليو سنة 2001 واIتضمن إنشاء اللجان اIتساوية األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي وزارة اIوارد اIائية.................
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1435 اIوافق 9 يونيو سنة s2014  يتضمن جتديد تشكـيلة اللجان اIتساوية األعضاء اخملتصة
بأسالك موظفي وزارة اIوارد اIائية..............................................................................................................
قـرار مؤرخ في 10 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 8  يـولـيـو سـنة s2014 يـحـدد تـشـكـيـلـة جلـنـة الـطـعن اخملـتـصـة بـأسالك مـوظـفي
وزارة اIوارد اIائية....................................................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1434 اIوافق 29 مايو سنـة s2013  يتضمن تعيX أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل...
قـرار مـؤرخ في أوّل جمـادى األولى عام 1435 اIـوافق 3 مارس سـنة s2014 يـتـضمن تـعـيX أعـضـاء مـجلس الـتـوجـيه للـوكـالة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب......................................................................................................................
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 14-274 مـؤر مـؤرّخ في خ في 6 ذي احلــجــة عـامذي احلــجــة عـام
1435 ا اIــوافق Iــوافق 30 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة s2014 يـــتـــضـــمنs يـــتـــضـــمن

الــتــصـديق عــلى االتــفــاق حـول الــتــعـاون االقــتــصـاديالــتــصـديق عــلى االتــفــاق حـول الــتــعـاون االقــتــصـادي
بــX حــكــومــة اجلــمــهــوريــة اجلــزائــريــة الــد�ــقــراطــيــةبــX حــكــومــة اجلــمــهــوريــة اجلــزائــريــة الــد�ــقــراطــيــة
الــشــعـــبــيــة وحــكــومــة اجملـــــرs اIـوقـع بــاجلـزائــر في الــشــعـــبــيــة وحــكــومــة اجملـــــرs اIـوقـع بــاجلـزائــر في 6

مارس سنة مارس سنة 2012.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية
sبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -

sادّة 77-11  منهIال سيّما ا sوبناء على الدّستور  -
- وبـــــــعــــــد االطالع عـــــــلى االتــــــفـــــــاق حــــــول الــــــتــــــعــــــاون
االقـــــتـــــصــــــادي بـــــX حـــــكـــــومـــــة اجلـــــمــــــهـــــوريـــــة اجلـــــزائـــــريـــــة
الد�ـقـراطـية الـشـعــبيـة وحـكـومـة اجملـــرs اIـوقع بـاجلـزائر

s2012 في 6 مارس سنة

 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 

اIـادة األولى  :اIـادة األولى  :  يـصــدق عـلى االتــفـاق حــول الـتــعـاون
االقـــــتـــــصــــــادي بـــــX حـــــكـــــومـــــة اجلـــــمــــــهـــــوريـــــة اجلـــــزائـــــريـــــة
الـد�ـقـراطـيـة الـشـعــبـيـة وحـكـومـة اجملـــرs اIـوقع بـاجلـزائـر
في 6 مــارس سـنـة s2012 ويـنــشــر في اجلــريـدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

اIادة اIادة 2 : : يـنشر هـذا اIرسوم فـي اجلـريـدة الرّسـميّة
للجمهورية اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 6 ذي احلــجــة عـام 1435 اIـوافق
30 سبتمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ

اتفــاق حول التعاون االقتصادياتفــاق حول التعاون االقتصادي

بX حكومة اجلمهورية اجلزائريةبX حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

وحكومة اجملـروحكومة اجملـر

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الــشّــعـبــيّـــة وحـكـــومــــة اجملــرs اIـشــار إلــيـهــمــا في مــا يـأتي

s"تعاقدينIا Xبـ"الطرف

رغـــبــــة مـــنــــهــــمــــا في تــــرقــــيـــة أواصــــر الــــصــــداقـــــة - رغـــبــــة- 
sالبلدين Xوالتعــاون ب

- ورغـــبــة- ورغـــبــة مـــنـــهـــمـــا في تـــطـــويـــر وتــنـــويـع الــعـالقــات
االقـــــتـــــصـــــاديــــــة بــــــX الـــــبـــــلـــــدين عــــــلى أســــــاس اIـــــســــــاواة

sشتـركــةIصلحـة اIوا

- ورغــبــة- ورغــبــة مــنــهــمــا في تــعــزيـــز وتــوســــيع الــتــعــاون
فــيـــمــــا بــيـــنـــهــمـــا في اجملــــاالت االقـــتــصـــاديـــة والــتـــجـــاريــة
واIــالـــيــة والــزراعــيــة والــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة والــتــربــويــة

sوالثقافـية والرياضـية

قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

اIادة األولىاIادة األولى

يـــشـــجع الـــطـــرفـــان اIـــتـــعـــاقـــدان تـــطـــويـــر الـــتـــعــــاون
االقـــــتـــــصــــــادي والـــــتــــقـــــني بـــــX حــــكــــــومـــــة اجلـــــمــــهـــــوريـــــة
sاجلـــزائــريـــة الــد�ــقــراطـــيــة الـشــعــبـــيــة وحــكـــومــــة اجملـــر
وذلك طـبـقــا لـلـقـوانـX والـتـنـظـيـمـات الـسـاريـــة اIـفـعــول

.Xفي كلتا الدولت

اIادة اIادة 2

نــــظـــرا لـــلـــقـــدرات اIــــوجـــودة في الـــبــــلـــدين واآلفـــــاق
الـــواعــــدة الــــتي تــــقـــدمــــهــــا في مــــجـــــال تـــطــــويــــر وتـــنــــويـع
الـــــتــــعــــــاون االقــــتـــــصـــــادي والــــتـــــقــــنيs يـــــتــــفـق الــــطــــرفــــان
اIـتـعــاقـدان عــلى تـنـفـيــذ وتـشـجـيع كـل أشــكـال الـتـبـادالت

والتعاون والشراكـةs خاصة في اجملـاالت اآلتـية :
sالفالحة والتنمية الريفية -
sائياتIالصيد وتربية ا -

- الــــصـــــنــــاعـــــة (الـــــتــــعـــــاون الــــتـــــقــــنـي في مـــــجــــــاالت
الـتـطبــيع وعـلم التـقـييـس والقـيـاسة واIـلـكيـة الـصنـاعــية

s(ناطق الصناعـيةIوا
- الــــطـــــاقـــــة (احملــــروقـــــات والـــــكــــهـــــربـــــاء والــــطـــــاقــــات

s(تجــددةIا
sالبيئة وتهيئة اإلقلـيم -

sالبناء واألشغال العمومية -
sائيةIوارد اIا -

sالسياحـة -
sاالتصاالت وتقنيات اإلعالم واالتصال احلديثة -

sالنقل والبنى التحتية األساسية -
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sتوسطةIؤسسات الصغيرة واIا -
sالتربية والثقافة والرياضة -

- الصحة العمومية.

اIادة اIادة 3
قــصــد تــوســيع الــتــعــاون الــثــنـائـي وتــعـمــيــقهs اتــفـق
الـطـرفــان اIتـعــاقـدان عـلى تـكـثــيف جـهــودهـمـاs ال سـيـمـا

عـن طريق التدابير اآلتـية :
- تــشـجـيع الـعالقــات االقـتـصـاديـة وتــعـزيـز الـتـعـاون
بـــX مــخـــتـــلف مــؤســـســـاتــهـــمـــا االقــتـــصــاديـــة ووكـــاالتــهـــمــا
احلـكــومـيـة واجلـمـعـيــات اIـهـنـيـة وجـمــعـيـات أربـاب الـعـمل

sوغرف الفالحة والتجارة والصناعة لديهما
- تـعـزيـز الـتـعـاون في مـجـال االسـتـثـمـار عن طـريق
تــــبــــادل اخلــــبـــــرات في مــــجــــال اخلــــوصـــــصــــة والــــتــــســــيــــيــــر
والتـكـنولـوجـيا والـتـعاون بـX هـيئـات تـرقيـة االسـتثـمار

sفي كال البلدين وترقية مشاريع الشراكة
- تــشــجـيع تــبــادل اخلـبــرات واIــعـلــومــات في جــمـيع
اIـيــادين ذات اIــصــلـحــة اIــشـتــركــةs مـثل الــزيــارات الـتي
sيقوم بها �ثلوها والوفود االقتصادية والتقنية األخرى
- تــــبــــادل اIــــعــــلـــومــــات بــــX مــــخــــتــــلف الــــقــــطــــاعـــات
االقــــتــــصــــاديـــــة وكــــذا وضع وســــائـل تــــســــعى إلـى تــــســــهــــيل
مشـاركـة اIتـعـاملـX االقـتصـاديـX الـتابـعـX لكال الـبـلدين

sفي مشاريع البحث والتنمـية
- تـــشـــجــيـع اIــشـــاركـــة في الـــتـــظــاهـــرات واIـــعــارض

sوتنظيم لقاءات عمـل وملتقيات ومؤتمرات
- التشـجيع على مـشاركـة أكثر فـعاليـة للمـؤسسات
sتوسطة والصغيرة في العالقات االقتصادية الثنائيةIا
- تـــشـــجـــيع مـــؤســـســـاتـــهـــمـــا اIـــالـــيّــــة وقـــطـــاعـــيـــهـــمـــا
الـــبــــنـــكــــيــــX عــــلـى إقــــامــــــة عـالقــــــات وثــــيـــقــــــة بــــغــــــيـــة

sتعــزيــز تعاونهما
- تـــــشــــــجــــــــيع نــــــشــــــــاط االســـــتــــــثــــــمـــــــار وإنــــــشـــــــــاء

sمشــاريــع مشتـركــة
- تـــرقــــيــــة الـــتــــعــــاون اجلــــهـــوي والــــدولي فـي جـــمــــيع

اIيادين التي �كن أن تعود بالفائدة.

اIادة اIادة 4

Xاتــفق الــطــرفـان عــلى إنــشـاء جلــنــة مـشــتــركـة مــا بـ
sاحلـــكــومـــات لـــلـــتــعـــاون االقـــتـــصــادي والـــعـــلـــمي والـــتــقـــني

واIشار إليها أدناه باللجنة اIشتركة.

اIادة اIادة 5

في إطار اخـتصاصهـاs تعتبـر اللجـنة اIشتـركة آلية
لــلــتـنــســيق والــتـقــيــيم والــقـرار. كــمــا أنــهـا تــســخــرs بـغض

sـعدة أو الـتي سيـتم إعدادهاIالنـظر عن اآللـيات األخرى ا
وعن طــــريق االتــــفـــاقــــات بــــX الـــبــــلـــديـنs كـل إمــــكـــانــــيـــات

.Xالطرف Xوأشكال التعاون التي قد يتم تطويرها ب

اIادة اIادة 6

تتكفّل اللجنة اIشتركة �ا يأتي :
sحتـديد الـتوجيـهات الـضروريـة لتـجسـيد أهـدافها -
ال سيـما في اIـياديـن القـانونـية واالقـتصـادية والـتجـارية
واIــالــيّـة والــطــاقــويـة واIــنــجــمـيــة والــصــحـيــة والــفالحــيـة
والـصـنـاعـيـة والـعـلـمـيـة والـتـقـنـيـة والـتـربـويـة والـثـقـافـية

sوالرياضـية والفنـية
- دراســــة وعــــرض اآللـــيـــات الــــضـــروريـــة لـــتـــنـــمـــيـــة

sالتعـاون الثنـائي
- مــراقـبــة تـنــفـيــذ االتـفــاقـات احلــكـومــيـة اIــبـرمـة أو
التي سـيـتم إبرامـهـا بX الـبـلدين في اIـيـادين اIنـصوص

sعليها في هذه االتفاقـية
- مــــواصـــــلــــــة تــــطـــــويـــــــر اIــــبــــــادالت الـــــتــــجــــــاريــــــة

sوتسهــيل توسيعهـا
- كـل ميدان آخر للتعاون يتفق عليه البلدان.

اIادة اIادة 7

جتتمع اللـجنة اIشتركـة في دورة عادية مرة واحدة
كل سنتs(2) X بالتناوب باجلزائر وبودابست.

يــجــدد تــاريخ أعــمــال الــدورات وجـدولــهــا عن طــريق
الـقــنـاة الــدبـلــومـاســيـةs عــلى األقـل ثالثـX (30) يــومــا قـبل

انعقاد االجتماع.
�ـكــن ألحـــد الــطـرفـX طـلب عـقــد دورة اسـتـثـنـائـيـة

إذا ما ارتأى ضرورة ذلك.
�كن للـطرفsX بـاتفـاق مشتـركs تنـظيم اجتـماعات
لـلــخــبــراء وأفــواج الــعـمـل قـصــد دراســة مــســائل الــتــعـاون

اخلاصة اIتفق عليها سابقا.

اIادة اIادة 8

تـقيّد قرارات ونـتائج اللجـنة اIشتـركة في محاضر
sوحــسب احلـــالــــة sXمــوقّـعـــــة أصــــوال من قــبــل الــطــرفـــ
فـي اتـــفـــاقـــيــــات واتـــفـــاقـــات وبــــروتـــوكـــوالت أو مـــذكـــرات

.Xالطـرفـ Xتفـاهم تـبرم ب

اIادة اIادة 9

ال يـخــلّ هـذا االتــفــاق بـاحلــقــوق الـتي يــكــتـســبــهـا كـل
طــرفs طـــبــقــا لــتـــشــريــعـه الــداخــلـي واالتــفــاقـــات الــدولــيــة

.Xبرمـة من قبـل أحد الطرفIا

كـمـا ال يــخـلّ بـالــتــزامــــات اجملــــر بـصــفـتـهـــا عـضـــوا
في االحتـاد األوروبي.
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اIادة اIادة 10

يدخل هذا االتـفاق حـيّز التّـنفـيذ بتـاريخ آخر تـبليغ
يــعــلـم من خالله الــطــرفــان اIــتــعــاقــدان بــعــضــهـمــا الــبــعض

باستكمال اإلجراءات الداخلية اIطلوبة لهذا الغرض.

اIادة اIادة 11

يـبـقـى هـذا االتـفـاق سـاري اIـفــعـول لـفـتـرة خـمس (5)
ســنــواتs جتــدّد تــلــقـائــيــا لــفـتـــرات �ــاثـلــــةs مـــا لم يــبـلّــغ
أحـــد الــطـرفــX الـطـــرف اآلخــرs كــتـابــيـاs ســتـة (6) أشـهــر
قـبــل انــقـضـــاء فـتـــــرة الـصالحــــيــة الـســاريـــــةs بـنـيـتـــه
في إنــهـائــهــاs ويـســري اإلنـهـــاء ابـتــداء من تــاريخ انـقــضـاء

فترة الصالحـية اIذكـورة.

�ــكـن تــعــديل أحــكــام هــذا االتــفــاق بــاتــفــاق مــشــتــرك
وتــدخل الــتــعـــديالت حــيّــز الــتّــنــفـــيــذ حــسب نــفس اإلجــراء

الالزم لهذا االتفاق واIنصوص عليه في اIادّة 10 أعاله.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائــــــــر في 6 مــــــــارس ســـــــنـــــــة s2012 فـي
نـــســخـــتـــX أصــلـــيــتـــX بــالـــلّـــغــات الـــعــربـــيّـــة والــهـــنــغـــاريــة
والـفــرنـسـيـةs ولــكـل الـنـصـوص نــفس احلـجـيـة الــقـانـونـيـة.
وفي حـال اخـتالف في تـفـســيـر أحـكـام هـذا االتـفـاقs يـرجّح

النص الفرنسي.

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : يـــصــــدّق عـــلى  االتـــفــاق بـــX حـــكـــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ�ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
جــمــهـــوريــة إيــطــالــيــا من أجل تــنـــســيق عــمــلــيــات الــبــحث
واإلنــقــاذ الــبــحــريـsX اIــوقّــع بـاجلـــزائــر في 14 نــوفــمــبـــر
سـنـة s2012 وينـشــر في اجلــريـدة الـرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّة

اجلـزائريّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

حــرّر بــالــجــزائــر في 6 ذي احلــجــة عـام 1435 اIـوافق
30 سبتمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ

اتفــاقاتفــاق

بX حكومة  اجلمهورية اجلزائريةبX حكومة  اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

وحكومة جمهورية ايطالياوحكومة جمهورية ايطاليا
من أجـلمن أجـل

Xتنسيق عمليات البحث واإلنقاذ البحريXتنسيق عمليات البحث واإلنقاذ البحري
إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الــشّــعـــبــــيّــة وحـــكــومــــة جـــمــهــوريّــــــة ايــطــالـــيــــاs اIــشـــــار
إلــيــهــمـــا فــيــمــا يــأتي بـ"الــطــرفــX اIــتــعــاقــديـن" وبــاIــفـرد

"الطــرف اIتعـاقد".
- اعــتــرافــا - اعــتــرافــا بــأهــمـــيــة الــتــعــاون فـي مــجــال الــبــحــوث
واإلنـقـاذ الــبـحـريـX واجلــويـX وضـرورة ضـمـان الــفـعـالـيـة

واIوثوقية Iصالح البحث واإلنقاذ
- واعـتبارا- واعـتبارا لألحكــام اIتـعلـقة بـاIعـاييـر واإلجراءات
اIتضمـنــة في االتفـاقــيـة الدولية لعــام 1974 للـمحافظة
(SOLAS 74) 1974 عـلى احليـاة الـبشـريـة في البـحـر لسـنة
واIـادّة 98 من اتــفــاقــــيـة األ¤ اIــتــحــدة لـقـــانــون الــبـحـــر

s(UNCLOS 82) 1982 لسنـة
s2.1.4 s1.3.8 s1.3.5 s1.3.4 وتــــذكـــــيــــرا- وتــــذكـــــيــــرا بـــــالــــفـــــقــــرات -
s3.1.1 3.1.5 و3.1.8 من مــلـحق االتـفـاقــيـة الـدولـيــة لـلـبـحث

واإلنـقاذ البحـريX اIوقـعة بهامـبورغ بتاريخ 1979.04.27
sتتاليةIوتعديالتها ا s(SAR 74)

- وتــذكـــيـــرا أيـــضــا- وتــذكـــيـــرا أيـــضــا بـــالــتـــعـــلـــيــمـــة رقم 3/8 الـــصــادرة
بـــتــاريخ 17 يــونـــيـــو ســـنــة 2011 عن اIـــنـــظـــمــة الـــبـــحـــريــة
الدولـية والـتعـليـمات اIـتتـاليـة لنـفس السـلسـلةs اIـتعـلقة

s(اخملطط الشامل) بتوفر مصالح البحث واإلنقاذ

عن حكومة اجلمهورية اجلزائريةعن حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية

عن حكومة اجملرعن حكومة اجملر
سندور فازيكاسسندور فازيكاس

وزير التنمية الريفيةوزير التنمية الريفية

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ رقم  رقم 14-275 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 6 ذي احلذي احلــــــــجــــــــة عة عــــــامام
1435 ا اIــــــــوافق وافق 30 س ســــــــبــــــــــتــــــــمــــــــبــــــــــر سر ســــــــنــــــــة ة s2014 يs يــــــــتــــــــــضــــــــمّن

الالــــــتــــــــصــــــديق عديق عــــــــلى االتلى االتــــــــفــــــاق باق بــــــX حX حــــــــكــــــومومــــــــة اجلة اجلــــــمــــــــهــــــوريوريّــــــة
اجلاجلـزائريزائريّـة الة الـدّ�ـقـراطراطـيّة الة الـشّـعـبـيّـة وحكة وحكـومومـة جة جـمـهـوريةورية
إيإيــــطــــالالــــيــــا من أجل تا من أجل تــــنــــســــيق عيق عــــمــــلــــيــــات الات الــــبــــحث واإلنحث واإلنــــقـاذاذ
البحريsX اIوقالبحريsX اIوقّع باجلزائر في ع باجلزائر في 14 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2012.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة
sبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

sادّة 77-11 منهIال سيّما ا sوبناء على الدّستور  -
- وبعد االطّالع على  االتـفاق بX حكومة اجلمهوريّة
اجلــزائـريّــة الــدّ�ـقــراطــيّـة الــشّــعـبــيّــة وحـكــومــة جـمــهــوريـة
إيـــطــالـــيـــا مـن أجل تـــنـــســـيق عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـث واإلنـــقــاذ
s2012 وقّـع باجلـزائر في 14 نوفمبر سنةIا sXالبحري
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- وأخـذا- وأخـذا في االعـتـبار األحـكـام اIتـضـمنـة في اIـلحق
12 لالتـفـاقـيـة اIـتـعــلـقـة بـالـطـيـران اIـدني الـدولي اIـوقـعـة

sبشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديالتها
Xووعـــيـــا- ووعـــيـــا بـــاحلــــاجــــة لـــضـــمـــان تـــنـــســـيـق فـــعــــال بــ -
مـــصـــاحلــهـــمـــا اخلــاصـــة بـــالــبـــحث واإلنـــقـــاذ الــبـــحـــريــX في

sمناطق مسؤوليتهـا
- ورغـبة- ورغـبة في إعداد مـخطط عـملي لـتنسـيق عمـليات
الـبـحث واإلنــقـاذ الـبــحـريـsX اسـتــخـدام اIـوارد الــبـشـريـة
واIــــاديـــة اIــــتــــوفـــرةs اإلســــعــــاف اIـــتــــبــــادل في هــــذا اجملـــال
وحتـسـX مصـالـح الـبحـث واإلنـقـاذ البـحـريـX في مـنـاطق

مسؤوليتهما.

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اIادة األولىاIادة األولى
تعـاريفتعـاريف

في مفهوم هذا االتفاق يقصد بـ :
1 - عمـلـيـة الـبـحث واإلنـقاذ ب.ا.ب (SAR) : الـبحث
وإنـــقـــاذ الـــســفـن والــطـــائـــرات في حـــالـــة الــطـــوارىء وفـــقــا
لـــلــمــعـــايــيــر واIـــعــامالت الـــدولــيـــة اIــتــضـــمــنــة فـي مــلــحق
االتـفـاقـيــة الـدولـيـة لـلـمــحـافـظـة عـلى احلــيـاة الـبـشـريـة في
الـــبــحــر لــعــام s(SOLAS 74) 1974 في االتـــفــاقــيــة الــدولــيــة
لـــلـــبـــحث واإلنـــقـــاذ الـــبـــحـــريـــX لـــعـــام s(SAR 79) 1979 في
مـــلــــحـــقـــهـــا وتــــعـــديالتــــهـــاs في اIـــادة 98 من اتـــفــــاقـــيـــة األ¤
اIــتــحـدة لــقــانــون الـبــحــر لــعـام s(UNCLOS 82) 1982 وفي
اتــفـــاقــيـــة الــطـــيــران اIـــدني الــدولـي لــعــام s1944 اIــوجــهــة
الســــتـــــرجـــــاع األشـــــخــــاص فـي حـــــالــــة الـــــطـــــوارىء وتـــــقــــد§
اإلسـعــافــات األولــيـة لــهمs الــطـبــيــة أو الـضــروريــة األخـرى

ووضعهم في مكان آمن.
2 - اتفـاقـية ب.اب (SAR) : االتـفاقـيـة الدولـيـة حول
الـبحث واإلنـقاذ البـحريـX لعام s1979 اIوقـعة بهـامبورغ

بتاريخ s1979.4.27 ملحقاتها وتعديالتها.
3 - مـنطـقة الـبحث واإلنـقاذ (SRR) : مـنـطقـة األبـعاد
احملددةs اIـرتـبطـة �ـركـز تنـسـيق اإلنقـاذs في احلـدود التي
يـتم فـيهـا تقـد§ خـدمات الـبـحث واإلنقـاذ (كمـا هي مـبيـنة

في ملحق اتفاقية ب..ا.ب لعام 1979 وتعديالتها).
4 - مركـز الـتـنـسـيق واإلنـقاذ (RCC) : مـركـز مـكـلّف
بـالـتـنـظــيم الـفعـــال Iـصـــالح الـبـحث واإلنـقـــاذs وتـنـسيق
عــمـلــيــات الــبـحـث واإلنـقــاذ اIــنــفــــذة في مـنــطــقــة الــبـحث
واإلنـــقـــاذs (كـــمـــا هـــو مـــبـــيّن فـي مـــلــحـق اتـــفـــاقـــيــة ب.ا.ب.

(SAR) لعام 1979 وتعديالته).

5 - وحـدة الـبـحث واإلنـقـاذ : وحـدة مـكونـة مـن أفراد
مـدربـX ومــجـهـزين بــاIـعـدات اIالئــمـة لـلــتـنـفـيــذ الـسـريع
للبحث واإلنقـاذ (كما هو مبيّن في ملحق اتفاقية ب.ا.ب

(SAR) لعام 1979 وتعديالته).

6 - مـخــطط عـمــلي : الـتــدابـيــر اIـتــخـذة بــاالشـتـراك
مع مـراكز الـتنـسيـق واإلنقـاذ األخرى أو اIـراكز الـثانـوية
لـإلنــقــاذs عـــنــد االقــتـــضــاءs الــطـــرق الــتي تـــســمح بـــإخــطــار
الـسـفن في البـحـر والطـائرات اIـلـحقـةs اIهـام والـسلـطات

اخملولة لألفراد اIكلفX بعمليات البحث واإلنقاذ.

: (MRCC) 7 - مــركــز الـتــنـســيق لإلنــقــاذ في الـبــحـر
مـركــز مـكـلّف بـضــمـان الـتـنــظـيم الـفـعــال خلـدمـات الـبـحث
واإلنـقـاذ وتـنـســيق عـمـلـيــات الـبـحث واإلنـقــاذ في مـنـطـقـة
البحث واإلنقاذ (كـما هو مبيّن في مـلحق اتفاقية ب.ا.ب

لعام 1979 وتعديالتها).

بـالـنـسـبـة لـلــجـزائـر : وزارة الـدفـاع الـوطـنيs قـيـادة
sقيـادة القـوات البـحرية sأركان اجليش الـوطني الـشعـبي
اIـصـلـحــة الـوطـنــيـة حلـراســة الـشـواطىءs اIــركـز الـوطـني

لعمليات اIراقبة واإلنقاذ في البحر.

بـالنسبـة اليطاليـا : وزارة اIنشآت والنـقلs القيادة
الـعـامة جلـهـاز قـيادات اIـيـناء/ حـراس الـشواطىء كـمـركز

تنسيق لإلنقاذ في البحر. 

اIادة اIادة 2

السلطات اخملتصةالسلطات اخملتصة

وزارة الدفاع الوطـنيs جلنة إدارة وتنـسيق البحث
واإلنــقـــاذ الــبـــحــريـــX (جلــنــة SAR الـــبـــحـــريـــة) بــالـــنـــســـبــة
لـــلــجــزائــر ووزارة اIــنــشــآت والــنـــقــل والــقــيـــادة الــعــامـــة
sـوانىء حــراس الــشــواطىء بــالـنــســبــة إليـطــالــيـاIجلــهـــاز ا
sـتـعـاقدينIا Xأدنـاه الـسـلـطات اخملـتـصـة لـلـطـرفـ XـعـيـنـIا
فـي مـجـال الـبــحث واإلنـقــاذ الـبـحـريــX اIـكـلــفـX بـتــنـفـيـذ

وتفعـيل هذا االتفـاق.

اIادة اIادة 3

العالقات بX السلطات اخملتصةالعالقات بX السلطات اخملتصة

يتـفق الطـرفان اIـتعـاقدان عـلى السـماح لـسلـطتـهما
اخملــتــصـةs فـي حـالــة الــضـرورة بــالــتــشـاور اIــبــاشـر فــيــمـا
بـيـنـهمـا حـول عـمـلـيـات الـبـحث واإلنـقـاذ في الـبـحر. �ـكن
Iـمثلي الـسلـطات اخملتـصة لـلطرفـX اIتعـاقدين االجـتماع

كلما دعت الضرورة لذلك.

يــتــفق الــطــرفـان اIــتــعــاقــدان أيــضــا عــلى اســتــعــمـال
الـلغة اإلجنـليـزية كلـغة تـواصلs خالل العـمليـات اIشـتركة
لـــلـــبـــحـث واإلنـــقـــاذ فـي الـــبـــحـــر اIــــتـــصـــلـــة بــــالـــوضـــعـــيـــات
االســـتـــعـــجـــالـــيـــة والـــتـــمـــارين اIـــشـــتـــركـــة واالجـــتـــمـــاعـــات

الثنائيةs وكذا في احلاالت االستثنائية.
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اIادة اIادة 4
أهداف االتفاقأهداف االتفاق

X1 - تـــــلـــــتـــــــزم الـــــســـــلـــــطـــــات اخملـــــتـــــصـــــة لـــــلـــــطــــــرفــــ
اIتعـاقـدين بـما يأتي :

1 - تـنفيذ اخملطط الـعلمي لتـنسيق عمـليات البحث
واإلنــــقـــاذ فـي الـــبــــحـــرs فـي مـــنــــاطق مـــســــؤولــــيـــة الــــبـــحث
واإلنقاذ في الـبحر الـتابعـة لكل منـهما واIـنصوص عـليها

في اIادّة 7 أدناه.

2 - الــتـبـادل الـســريع وبـصـفــة مـنـتــظـمـة اIــعـلـومـات
sاخلــاصـة بـعـمـلــيـات الـبـحث واإلنـقــاذ أو في حـالــة اخلـطـــر
sمن أجــل احملــافـظـــة عـلى احلـيـــاة الــبـشــريـــة في الـبـحـــر
في مـنــاطـق الـبــحث واإلنـقـاذ الـتي هـي حتت مـسـؤولـــيـة

كــل طــرف.

3 - الــتــعــاون اIــشـتـــركs بــقــدر اإلمــكـــانs في قــيـادة
عـــمـــلــيـــات الـــبـــحث واإلنـــقــــاذ فـي مــنـــطـــقـــتــهـــمـــا اخلــــاصـــة

.(SRR) بـالبحث واإلنقـاذ

4 - اتــخــاذ الــتــدابــيــر اIالئــمــة الســتــخــدام الــوســائل
واIوارد في منـطقـتي البـحث واإلنقـاذ في البـحرs عـندما

تكون هناك عملية البحث واإلنقاذ

5 - تـــبـــــادل اIـــعــــلــــومــــات اIــــتـــوفـــــرة حــــول قـــدرات
البحث واإلنقـاذ.

6 - الـــقــيــام عـــلى األقـل مـــرة في الــشـــهــرs بــاخـــتــبــار
تــشـغــيل بـX مــركـز الــتـنــسـيق لإلنــقـاذ في الــبـحــر بـرومـا
واIـركـز الـوطـنـي لـعـمـلـيــات اIـراقـبـة واإلنــقـاذ في الـبـحـر
بـاجلــزائـر فـيـمـا يـتـعـلـق بـوسـائــل االتـصـــال اIـسـتـخـدمــة

في عمليات البحث واإلنقـاذ.

7 - الـقـيـام بتـمـارين الـبـحث واإلنـقـاذ بـصـفـة دورية
مـن أجل اخـــتــبـــار مـــدى اســتـــجـــابــة قـــدراتـــهــمـــا لـــوضــعـــيــة
الـبــحث واإلنــقــاذ من جــهــةs وجــهــة أخــرى لـلــحــد اIــشــتـرك

Iناطق البحث واإلنقاذ في البحر.

8 - تـبـادل وثائق SAR اIـفـيـدة واIتـعـلـقــة بـاجلوانب
الــعـــمــلــــيــة واإلجــــراءات الــتـــقــنـــيــة بــهـــدف تــرقــــيــة الـــفــهم
اIـــتــــبــــادل واإلجــــراءات اIــــشـــتـــركـــــة مع مـــراعـــــاة حـــقـــوق

اIلكـية الفكـريـة واالستنساخ.

9 - تـنـظـيم زيــارات وتـبـادل Iـسـتـخــدمي الـسـلـطـات
اخملتصة ومراكز التنسيق لإلنقاذ في البحر.

10 - التعاون في مجـال :

أ) بـرامج الــتـكـوين والــكـفــاءة في اجملـاالت اIـشــمـولـة
sبهذا االتفاق

sواخلبراء XدربIب) تبادل ا
ج) تـــبـــــادل اIـــعـــلــــومــــات واخلــــبــــرات ذات الـــصـــلــــة

sبهــذا االتفــاق
sد) دراسة احلاالت التطبيقية

هـ) الـــتـــكـــوين اIـــســـاهم في فـــهـم وتـــعــمـــيـق اIـــعــارف
الــــتــــقــــنـــيــــة مـن خالل تــــنــــظـــيـم االجــــتـــمــــاعــــات والــــنـــدوات
واIــلـــتــقـــيــات والـــورشــات وغـــيــرهـــا اIــنـــدرجــة فـي نــطــاق

sتطبيق هذا االتفـاق
و) اIــشـاركـة فـي تـمـارين الــبـحث واإلنــقـاذ اIـنــظـمـة

من قبل أحد الطرفX اIتعاقدين.

 اIادة اIادة 5
(SRR) مناطق البحث واإلنقاذ مناطق البحث واإلنقاذ

حتــدد احلـــدود اخلــارجـــيـــة لــلـــمــنـــاطق الـــتـــابــعـــة لــهـــمــا
sنـظمة الـبحريـة الدولــيةIللـبحث واإلنقاذ وفـقا ألدوات ا
ال ســيــمــا الـــتــعــلــيــمــة رقم CIR / 8.SAR.3 اIــؤرخـــة في17
يونـيو سـنة 2011 والـتعـليمـات اIتـتالـية لـنفس الـسلـسلة
اIـتعلقـة بتوفر مصـالح البحث واإلنقـاذ (اخملطط الشامل)
SAR عـــــبــــر اخلـــــطــــوط الـــــتي تـــــربط نـــــقـــــاط اإلحــــداثـــــيــــات

اجلغرافية اIعنية في خرائط البيانات البحرية اIعتمدة
.Xصالح الهيدروغرافية للطرفIمن طرف ا

s007° 44� E 00 °39 - خط طول� N 1 - دائرة عرض
s007° 44� E 32 °38   - خط طول� N 2 - دائرة طول
.008° 10� E 32 °38 - خط طول� N 3 - دائرة عرض

sـتــعــاقـدينIا Xالـطــرفــ Xـكـن إجــراء مـعــايـنـات بــ�
فـي حــالـــة الــضـــرورةs من أجل ضـــمــان فـــعــالـــيــة عـــمــلـــيــات
الــبـحث واإلنــقـاذ وكــذا في حــالـة عــدم وجـود تــطــابق كـامل

بX مناطق البحث واإلنقاذ البحرية واجلوية.
ال تــــمس أحــــكـــام هــــذا االتـــفــــاق بـــالــــتـــزامــــات كـل من
الـطرفـX اخلـاصـة بـاالتـفـاقـات اIـتـعـلـقـة بـتـطـبـيق اتـفـاقـية
األ¤ اIــتـــحــدة لـــقــانـــون الــبـــحــر لـــعــام 1982 وال بـــتـــطـــبــيق
احلـــقــوق اIــطــبــقــة من قــبل هـــذين الــطــرفــX في اIــنــطــقــة
الــوطــنــيــة الــتــابــعــة لــهـا قــضــائــيــا أو أعــالي الــبــحــار عــلى

أساس نفس االتفاقية.

اIادة اIادة 6
اإلجراءات اIتخذة للدخول إلى منطقة البحثاإلجراءات اIتخذة للدخول إلى منطقة البحث

واإلنقاذ واإلنقاذ (SRR) للطرف اIتعاقد اآلخر للطرف اIتعاقد اآلخر

في حـــــالــــة مـــــا إذا دعت الـــــظــــروفs خـالل عــــمـــــلــــيــــات
الـــبــحث واإلنـــقــاذs إلـى تــدخـل وحـــدات الـــبــحث واإلنـــقــــاذ
ألحــد الـطــرفــX اIـتــعـاقــدين في مــنـطــقـة الــبـحث واإلنــقـاذ



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 14 ذو احلجة عام ذو احلجة عام 1435 هـ هـ
8 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2014 م م

الــتـابــعـة لــلـطــــرف اIـتــعــاقـد اآلخــرs يـكــون هـذا بــعــد إعالم
مــركــز تــنــســيق عــمــلــيــات الــبــحث واإلنــقــاذ لــهــذا الــطـرف
اIــتــعــــاقـــدs الــســمــــاح لــهــــا الــقــيــــام بــهــاs وفــقــــا ألحــكــــام

اخملطط العـملي.

اIادة اIادة 7
اخملطط العملي لتنسيق عمليات البحث واإلنقاذاخملطط العملي لتنسيق عمليات البحث واإلنقاذ

SAR ناطق مسؤوليةI التابعة sناطق مسؤولية في البحرI التابعة sفي البحر

1 - يـكلّف الـطـرفان اIـتـعـاقدان سـلـطاتـهـما اخملـتـصة
بـــإعــــدادs في أحـــسن اآلجــــالs اخملـــطط الـــعــــمـــلي لـــتــــنـــســـيق
عملـيات الـبحث واإلنقـاذ في البـحرs في اIنـاطق التـابعة
Iـــســـؤولـــيـــة SAR لـــكـــلـــيـــهـــمـــا مـن أجـل تـــســـهــــيل مـــعـــرفــــة

تنظيماتهما واإلجراءات واIوارد اIتوفرة.
s2 - يوقع هـذا اخملطـط من طرف الـسلـطـات اخملتـصة
وفقـا للكـيفيـات واآلجال احملددة بـاالتفاق اIشـترك ويدخل
حـيّــز الـتّــنـفــيـذ بــعـد 30 يــومـا مـن تـلــقي آخــر ثـاني تــبــلـيغ
واIتبـادلX عبر الـقناة الدبلـوماسية مـتضمنـا اIعلومات
الـــتي �ــوجــبـــهــا أ الــطــرفـــان اإلجـــراء احملـــدد لـــلــتــصــديق

وفقـا للتشريع الـوطنى.
3 - يرخص الـطرفان اIتـعاقدان لـسلطـاتهمـا اخملتصة
بـإدخـال تـعـديالتs كـلـمـا دعت الـضـرورة لذلـكs علـى اخملطط
العـمـلي لـتنـسـيق عـملـيـات الـبـحث واإلنقـاذ في الـبـحر في
اIــــنـــــاطق الـــــتــــابــــعـــــة حتت مـــــســــؤولــــيـــــة كل طـــــرف. تــــكــــون
الـتــعـديالت الـواردة بـعـد دخـول هـذا االتـفـاق حـيّـز الـتّـنـفـيـذ
Xبـ sعــبـر الــقــنــاة الـدبــلــومـاســيــة sمــوضــوع تـبــادل رســائل
الـســلــطــات اخملــتــصـة لــلــطــرفــX اIــتـعــاقــدين لــهــذا االتــفـاق.
تـدخل هذه التـعديالت حيّز الـتّنفـيذ بعد 30 يومـا من تلقي
موافقة أحد الطـرفX اIتعاقدين عـلى التعديل اIقترح من

قبل الطرف اIتعـاقد اآلخـر.

اIادة اIادة 8
تنفيذ االتفاق - الدخول حيتنفيذ االتفاق - الدخول حيّز التز التّنفيذ - التعديالت -نفيذ - التعديالت -

حل النزاعات - األحكام النهائيةحل النزاعات - األحكام النهائية
1 - يــتــفق الــطــرفــان اIــتــعــاقــدان عـلـى صالحــيــة هـذا

االتفاق Iدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.
(30) X2 - يدخل هذا االتفـاق حيّز التّنفيذ بعد ثالث
يـومـا من تـلـقي آخـر ثـاني تـبـليـغs يعـلم مـن خالله الـطرف
اآلخـــر عــبـــر الـــقـــنـــاة الــدبـــلـــومـــاســـيــةs بـــإتـــمـــام اإلجــراءات

اIنصوص عليها في التشريع الوطني لكـل طرف.
3 - �ــكن تــعــديل هـــذا االتــفــاق بــنــاء عــلى طــلب أحــد
الــطـرفــX اIـتــعـاقــدين. تـدخـل الـتــعـديالت اIــقـتــرحـة حــيّـز
الـتّـنـفـيـذ تـبـعـا لإلجـراءات اIـنـصـوص عـلـيـهـا في الـفـقرة 2

من هذه اIادّة.

4 - يـتفق الطرفـان اIتعاقـدان على التسـوية الودية
لــكـل خـالف نــاجت عن تــفــســيــر أو تـــطــبــيق هــذا االتــفــاق أو
«اخملـطط الـعــمـلي لـتـنــسـيق عـمـلـيــات الـبـحث واإلنـقـاذ في
الـبــحـر» في اIــنـاطق الـتــابـعـة حتـت مـسـؤولــيـة كـل طـرف

.Xالطرف Xوذلك من خالل التشاور أو التفاوض ب
5 - �ـكن لـكـل طـرف مـتـعـاقـد وضع حـد لـهـذا االتـفاق
�ـــوجب تــبـــلــيغ كـــتــابي مـع إخــطــار مـــســبق Iـــدة ســتــة (6)
أشـــهـــر إلـى الـــطـــرف اIـــتـــعـــاقـــد اآلخـــر وذلك عـــبـــر الـــقـــنـــاة

الدبلوماسية.

6 - يــــبـــلـغ الـــطــــرفـــان اIــــتـــعــــاقـــدان عـن تـــوقــــيع هـــذا
االتــفــاق اIـنــظـمــة الــبـحــريـة الــدولــيـة واIــنـظــمــة الـدولــيـة

للطيران اIدني.

حرّر في اجلـزائر بتاريخ 14 نوفـمبـر سنة 2012 من
نـــســـخـــتـــX أصـــلـــيــتـــX بـــالـــلـــغـــات الـــعــربـــيـــة واإليـــطـــالـــيــة

والفرنسية وللنصوص الثالثة نفس احلجية القانونية.

إثبـاتا لـذلك وقّـع اIـمثالن أدنـاهs اIـفوّضـان من قبل
حكومتيهما هذا االتفاق.

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية
مراد مدلسيمراد مدلسي

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن حكومة جمهوريةعن حكومة جمهورية
ايطالياايطاليا

جوليو ترزي دي سانتجوليو ترزي دي سانت
أغاتاأغاتا

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسيمــرسـوم رئــاسيّ رقم  رقم 14-276 مـؤر مـؤرّخ في خ في 6 ذي احلــجــة عـام ذي احلــجــة عـام
يــتــضــمّن  sيــتــضــم s2014 ــوافق 30 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــةIــوافق  اI1435 ا

الــتــصــديـق عــلى االتــفــاقــيــة إلقــامــة مــركــز لــتــكــاثـرالــتــصــديـق عــلى االتــفــاقــيــة إلقــامــة مــركــز لــتــكــاثـر
Xطـــيــور احلــبــارى بـــواليــة الــبــيـض في اجلــزائــر بــXطـــيــور احلــبــارى بـــواليــة الــبــيـض في اجلــزائــر بــ
حـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريحـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــي�ــــقـــراطـــيّـــةـــة
الـشالـشّـعـبـيـعـبـيّـة وحـكومـة دولــة قـطـرs اIـوقـعــة بـاجلــزائرـة وحـكومـة دولــة قـطـرs اIـوقـعــة بـاجلــزائر
في في 24 صفر عام  صفر عام 1434 اIوافق  اIوافق 7  يناير سنة  يناير سنة 2013.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة
sبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

sادّة 77-11 منهIال سيّما ا sوبناء على الدّستور -

- وبعد االطّالع عـلى االتفـاقيـة إلقامـة مركــز لتـكاثر
طـيــور احلـبـارى بــواليـة الــبـيـض في اجلـزائــر بـX حــكـومـة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ�ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
دولــــة قـــطـــرs اIـــوقـــعـــة بـــاجلــــزائـــر في 24 صـــفـــر عــام 1434

s2013 وافق 7 يناير سنةIا
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يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : يـصـدق عـلى االتــفـاقـيـة إلقــامـة مـركــز
لـتــكــاثــر طــيــور احلــبــارى بـواليــــة الـبـيـض في اجلـــزائــر
بX حـكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّـة الدّ�ـقراطـيّة الـشّعـبيّة
وحـكومة دولــة قطـرs اIـوقعـة بـاجلــزائـر في 24 صـفر عام
1434 اIــوافق 7  يــنــايــر ســنـة s2013 وتــنــشـر فـي اجلــريـدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

حــرّر بــالــجــزائــر في 6 ذي احلــجــة عـام 1435 اIـوافق
30 سبتمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية إلقامة مركز لتكاثر طيور احلبارىاتفاقية إلقامة مركز لتكاثر طيور احلبارى
بوالية البيض في اجلزائربوالية البيض في اجلزائر

بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة دولة قطروحكومة دولة قطر

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
sثلة بوزارة الفالحة والتنمية الريفية� sالشّعبيّـة

وحـكومـة دولــة قطرs �ثـلة بوزارة الـدفاعs واIشار
s"Xإليهما أدناه بـ"الطرف

- تــــطـــبــــيــــقـــا ألهــــداف ومــــبـــادىء مــــعــــاهـــدة الــــتــــنـــوع
الـــبـــيــولـــوجي واالتـــفـــاقـــيـــة الـــدولــيـــة لـالجتــار فـي األنــواع
اIهـددة بـاالنقـراض من مجـمـوعات احلـيوانـات والـنبـاتات

s(CITES) البرية

- ونـــــظــــرا ألهــــمــــيــــة اIــــشـــــروع وأثــــاره اإليــــجــــابــــيــــة
اIـــنــتــظـــرة في تــنــمـــيــة احلــيــاة الـــفــطــريــة مـن احلــيــوانــات

sهددة باالنقراض وخاصة طائر احلبارىIوالطيور ا

اتفقتـا على مـا يأتي :اتفقتـا على مـا يأتي :

اIادة األولىاIادة األولى
موضوع االتفاقيةموضوع االتفاقية

تــهــدف هـــذه االتــفــاقـــيـــة إلى إقــامـــة مــركــــز لــتــكــاثــر
طــيـــور احلـــبــارى بـــواليـــة الــبـــيض وبـــالـــتــحـــديـــد �ــنـــطـــقــة
الـــغــــاســــول من أجـل احملــــافــــظـــــة عــــلـى احلـــيــــاة الــــفـــطــــريــــة

والتنـوع البيولوجي.

اIادة اIادة 2
أهداف اIركزأهداف اIركز

يهدف اIركز إلى :
sإعادة تأهيل النظم البيئية *

sستدامة للتنوع البيولوجيIالتنمية ا *
sيدان وتتبعــهIإكثار طائر احلبارى إطالقه في ا *

sنطقةIبا Xخلق فرص عمل للسكان القاطن *
* بــنـــاء الــقـــدرات الــوطــنـــيــة لــلـــطــرفـــX في مــجــــال

sنطقـةIاحليــاة با
* نــــشــــر وتـــوســــيـع وتـــوعــــيــــة اIـــواطـــنــــX �ـــفـــهــــوم
احلـفـــــاظ عــلى احلــيــاة الــفـطـــريــة وتـفــعـــيـل مـشـــاركــتـهـم

sفـي احملافظـة عليها
* تـكـوين اإلطـارات في مـجـال تـكـاثـر طـائـر احلـبارى
واحلـيـوانــات الـبـريـة األخـرى الـتي يـتـفق عـلـيـهـا الـطـرفـان

وعملية اجلرد العلمية عن طريق تقنيات حديثة.

اIادة اIادة 3
Xالتزامات الطرفXالتزامات الطرف
1 - التزامات الطرف القطري : - التزامات الطرف القطري :

يـــــلـــــتـــــــزم الـــــطـــــــرف الـــــقـــــطـــــــري بـــــإعـــــــداد وإجنــــــاز
بــــرنــــــامج اســـتــــثـــمـــاري يــــهـــدف إلى تــــطـــويــــر نــــشـــاطـــات
اIـــــركــــــــز احملــــــددة واIـــــذكــــــورة في اIـــــادّة األولـى من هـــــذه

االتفاقـيةs كما يأتي :
أ) إنــشــاء مـركــز °ــوذجي لــتـربــيــة وإكـثــار أكــثـر من
خـمسة آالف  5.000 طائـر احلبـارى سـنويـا عـلى أن تتـوفر
فـي هــذا اIــركــز اIـــواصــفــات اIــعـــمــول بــهــا دولـــيــا وطــبــقــا

sXللتشريع والتنظـيم الوطني
ب) يــــقـــــوم اIـــــركــــــــز بـــــإجنـــــــاز وتـــــكــــــاثـــــــر طـــــيـــــور
احلـــبـــــارى لــلــساللـــــة احملــلــــيــة واIـــســمــــاة بــالـالتــيــنــــيــة :

s(CHLAMYDOTIS UNDULATA ANDULATA)

ت) الـقيام بـتتبع دقـيق خملتلف عـمليات اإلطالق مع
sتقييم آثارها ونتاجها بصفة مستمرة

ث) تــوفــيـر الــشــروط اIالئــمـة لــنــمـو وتــكــاثـر طــائـر
sاحلبارى وذلك من غطاء نباتي وكأل ومشروب وحماية

ج) إعطـاء األولويـة في التـوطـX والتـشغــيل لأليدي
sالعاملـة احمللـية

Xح) إعــداد بـرنــامج تـنــمـوي لــفـائــدة الـســكـان احملــلـيـ
فـي اIـــنـــطـــقـــة وذلـك لـــلـــمـــســـاهـــمــــة في دعم اخلـــدمـــات ذات
الـصـيــغـة االجـتـمـاعــيـة لـفـائــدة الـسـكـان احملــلـيـX في حـدود

sXركز طبقا للتشريع والتنظيم الوطنيIا
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خ) السـمـاح �ـتابـعـة نـشاط اIـركـز من خالل مـصالح
اIـديــريـة الــعـامـة لــلـغــابـات وال سـيــمـا الـبــرنـامج الــسـنـوي

sعدات الالزمةIإلطالق طائر احلبارى وجتهيزها با
د) تكـوين اإلطارات في مـجـال تكـاثر طـائر احلـبارى

sوعملية اجلرد العلمية عن طريق تقنيات حديثة
ذ) االلتزام بالـتشريع اجلزائري واالتـفاقات الدولية
اخلاصة بحمـاية األنواع اIهددة باالنقراض من مجموعات

احليوانات والنباتات البرية السارية اIفعول.
2 - التزامات الطرف اجلزائري : - التزامات الطرف اجلزائري :

يـــلـــتــــزم الـــطـــــرف اجلـــــزائـــري بـــدعم مـــركـــز تـــكـــاثــر
طــيـور احلـبـــارى بــإصــدار الـتــنـظـــيم اIــتـعـلّق بــاحملـافـظـــة
Xوتـمـكـ sـواد هـذه االتــفـاقـيـةI عـلى احلـيـاة الـفـطــريـة وفـقـا
الــطـــرف الــقـــطــري مـن إنــشـــاء واســتـــغالل اIــركـــز في هــذا

اIوقـعs وال سيما :
أ) عـــــدم تــعـــديــل أو تـــغــيـــــيـــر مــوضـــــوع أو أهــــداف

sركــزIهـذا ا
ب) �ــــنـــح Iــــركـــــــز تـــــكـــــاثـــــــر طــــيـــــور احلــــبــــــارى
ســـتـــون بـــاIـــائـــة (60%) مـن اIـــنـــتـــوج اIـــنــــتـــظــــر لـــغـــــرض
إطالقـــه بـــــهـــــــــدف تــــــكـــــــاثــــــــــر طــــــيــــــــور احلـــــبــــــــارى حتت
إشــــــــراف اIـــــركـــــز وبـــــالــــتـــــنـــــســـــيق والـــــتـــــعـــــاون مع إدارة
الــغـــابــــات وتــدون عــمـــلــــيــة اإلطـالق في مــحـــضــر إثــبـــات

sXضي من �ثلي الطرف�
ت) �ـلك اIـركـز (اجلـانب الــقـطـري) حـريـة الـتـصـرف
في إنـتـاجه اخلـاص بـنـسـبـة أربـعـX بـاIـائة (40%) وتـلـتزم
اIـديــريــة الــعــامــة لـلــغــابــات بــتـقــد§ لــصــاحله الــتــســهـيالت
الالزمـةs حــسب الـتـشـريع اجلـزائــري واالتـفـاقـات الـدولـيـة
اIــصـادق عــلـيــهـا من الــطـرفــsX لـنــقل هـذه الــنـســبـة خـارج

sالتراب اجلزائري
ث) تــــقــــوم مــــصـــــالح اIــــديـــــريــــة الــــعــــامـــــة لــــلــــغــــابــــات
بـــالــتـــنــســـــيق الــعـــــلــمـي والــتـــقــــني الـالزمــــX واخلـــــاص
بـكـــل الـنـشـاطـات اIــقـامـة في اIـنـاطق اخملــصـصـة لـعـمـلـيـة
اإلطالق واIـتـابـعــة في إطـــار تـنـمـــيـة احليـــاة الـفـطـــريـة
مـن احلــيـــوانــات والــطـــيــور اIـــهــددة بـــاالنــقـــراض وخــاصــــة

sطـائـر احلبــارى
sـــفـــعــولIالـــســاريـــة ا Xطــبـــقـــا لـــلــقـــوانـــ sج) الـــتــكـــفـل
بتـزويد السـلطات اIـعنية بـالوثائق اإلداريـة التي توضح
نـشـاط اIـركـز وصـفـته الـعـلــمـيـة والـبـيـولـوجـيـة في مـجـال
تــربـــيــة الــطــيـــور وذلك لــتــســهـــيل دخــول اآلالت واIــعــدات
اخملــبــريــة والــسـيــارات اIــســتــخـدمــة في نــشــاطــات اIــركـز
وكذا احلصول على تأشيرة الدخول واإلقامة في األراضي

اجلزائرية Iدة طويلة اIدى.

اIادة اIادة 4
دراسة اجلدوىدراسة اجلدوى

يلـتـزم الـطرف الـقـطري بـإعـداد دراسة جـدوى إنـشاء
مــركــز لـتــربــيــة وإكـثــار طــائــر احلـبــارى تــبــيّن اإلجـراءات

التي ستتخذ وبرنامج النشاط لذلك.

تــخــضع الـدراســة واIــشــروع الـعــمــلي إلقـامــة اIــركـز
Iوافقـة الطـرف اجلـزائري.

اIادة اIادة 5
شروط تنظيم وتسيير اIركزشروط تنظيم وتسيير اIركز

يــلـتــزم الـطــرف الـقــطـري بــإجنـاز اIــركـز �ــواصـفـات
عــصـــريــة طـــبــقـــا لــلـــمــعــايـــيــر الـــدولــيـــة في أجل ال يـــتــعــدى
سـنـتX (2) بــعـد اتــفـاق الــطـرفــX ويـتـحــمّـل نــفـقــات بـنـاء
وجتــهــيــز وتـســيــيــر اIــركــزs ولــهــذا الــغــرض يــقـوم اجلــانب
الــقــطــري بــإنـــشــاء شــركــة ذات صــفــة غــيــر جتــاريــة بــهــدف
إجناز وتسـييـر اIركز عـلى أن تكـون هذه الشـركة �ـلوكة

للجانب القطري وتخضع للقانون اجلزائري.

اIادة اIادة 6
جلنـة اIتابعةجلنـة اIتابعة

يــشـكّـل الــطـرفــان جلـنـة تــضم �ــثـلـX عـن كل مـنــهـمـا
من أجـل مـتــابـعـة ســيـر الـعـمـل وكـيـفـيــة تـنـفــيـذ مـواد هـذه
االتــفــاقــيــةs عـــلى أن جتــتــمع هـــذه الــلــجــنــة مــرتــX (2) في
الـسنة بالتـناوب أو كلمـا اقتضت الضـرورة ذلكs لتقييم
اIـــنــجـــزات وأخــذ الـــتـــدابــيـــر الالزمـــة لــلـــتــقـــو§ وحـــلــحـــلــة
الــصــعـوبــات إن وجــدت وذلـك بــالـتــنــســيـق مع الــســلــطـات
احملـلــيــة اIـعــنـيــة. وتــكـلف هــذه الــلـجــنـة بــدراســة واعـتــمـاد

دراسة اجلدوى واIشروع العملي إلقامة اIركز.

اIادة اIادة 7
تسوية النزاعاتتسوية النزاعات

يتم تسوية أي نـزاع ينشأ بX الطرفX حول تنفيذ
أي مــادة من مــواد هــذه االتــفـــاقــيــة عن طــريق اIــفــاوضــات

عبر القنوات الدبلوماسية.

اIادة اIادة 8
تعديل االتفاقيةتعديل االتفاقية

Xيجوز تـعديل أحـكام هذه االتـفاقـية باتـفاق الـطرف
كــتــابــيـا عـن طـريـق الـقــنــوات الــدبــلـومــاســيــة وتــدخل هـذه
الـتـعــديالت حـيّــز الـتّـنــفـيـذ حــسب اإلجـراء اخلــاص بـدخـول

االتفاقية حيّز التّنفيذ.



14 ذو احلجة عام ذو احلجة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1259
8 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2014 م م

اIادة اIادة 9

نفـاذ االتفاقيةنفـاذ االتفاقية

تــدخل هــذه االتــفــاقـــيــة حــيّــز الــتّــنـــفــيــذ اعــتــبــارا من
تــاريخ اســتـالم آخـر إشــعــار يــخــطــر به كـل طــرف الــطـرف
اآلخــــر بــــاســــتـــيــــفــــاء اإلجــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة الــــداخــــلــــيـــة
الـضــروريـة لــذلكs وتــظل سـاريــة اIـفــعـول Iــدة عـشـر (10)
ســـنـــوات وجتــدّد تـــلـــقـــائـــيــا أو Iـــدد �ـــاثـــلـــةs بــعـــد مـــوافـــقــة
الـــطــرفــX عــلى ذلكs وبــنــاء عــلـى نــتــائج مــحــاضــر تــقــيــيم
إجنازات وسيـر اIركز والـتي تقـوم بها الـلجـنة اIشـتركة
للمتابعةs ما لم يعلم أحد الطرفX الطرف اآلخر بالرغبة
في إنهـائـهاs وذلك بـإشعـار الـطرف اآلخـر كتـابـيا سـتة (6)
أشهـر قـبل تـاريخ إنهـائـهـا أو انتـهـاء مدتـهـا عـبر الـقـنوات

الدبلوماسية.

عــنـــد إنـــهـــاء الـــعــمـل بــهـــذه االتـــفـــاقــيـــةs فـــإن الـــطــرف
اجلزائري سيتكفل بأمالك والتزامات اIركز.

وإشــــهـــــادا عـــــلى مـــــا تـــــقـــــدمs قـــــام اIـــــفـــــوضـــــان أدنـــــاه
واخملـــوالن من قـــبل حـــكـــومـــتـــيـــهـــمـــا بـــالـــتـــوقـــيع عـــلـى هــذه

االتفـاقـية.

حـرّرت هــذا االتـفـاقـيــة ووقــعت في مـديــنــة اجلـزائـر
بــتــاريخ 24 صــفــر عـــام 1434 اIـوافق 7 يــنــايــر ســنـة 2013
من نـسـخـتـX أصـلـيتـX بـالـلـغـــة الـعــربـيـةs ولـكــل مـنـهـما

نفس احلجـية القانونية.

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائرية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية

عن حكومة دولة قطرعن حكومة دولة قطر
يوسف حسX كماليوسف حسX كمال
وزير االقتصادوزير االقتصاد

واIاليةواIالية

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تنـفـيذي رقــم مـرسـوم تنـفـيذي رقــم 14-273 مؤرخ في  مؤرخ في 5 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
1435 اIوافـق  اIوافـق 29 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة s2014 يعs يعـــدـــدّل ويتمل ويتمّم

اIــــــرســـــــوم رقـــم اIــــــرســـــــوم رقـــم 88-27  اIــــــؤرخ فــي   اIــــــؤرخ فــي 21  جــــــمــــــادى  جــــــمــــــادى
الـــثــانــيـــة عـــام الـــثــانــيـــة عـــام 1408 اIــوافـق  اIــوافـق 9  فـــبـــرايــر ســنــة فـــبـــرايــر ســنــة 1988
XعوقIتضمن إنـشاء الديـوان الوطني ألعضاء اIواXعوقIتضمن إنـشاء الديـوان الوطني ألعضاء اIوا

االصطناعية ولواحقها.االصطناعية ولواحقها.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

-   بـــنــــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــعــــمل والــــتــــشـــغــــيل
sوالضمان االجتماعي

-   وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيّــمـــا اIــادّتــان  3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم  83-11 اIــــؤرخ  في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

sتمّمIعدّل واIا sبالتأمينات االجتماعية

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم  83-13 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

sتمّمIعدّل واIا sهنيةIبحوادث العمل واألمراض ا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم  85-05 اIــــؤرخ  في 26
جـــمـــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتمّمIعدّل واIا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا

- و�ـــقــتـــضـى الــقــانـــون رقـم 88-01 الـــمـــؤرخ  في
22 جـــمـــادى األولـى عــام 1408 الـــمـــوافـق 12 يــنـايــر ســنـة

1988 والـمــتــضــمن الـقـانــون الـتوجـيــهـي لـلــمــؤســسـات

sال سيما الباب الثالث منهs الـعـمـومـيـة االقتصادية

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم  90-33 اIـــــؤرخ في 8
جـــمــــادى الـــثـــانــيــة عــام 1411 اIــوافق 25 ديــســمـــبــر ســنــة
1990   واIـــتــعـــلـق بــالـــتـــعـــاضــديـــات االجـــتـــمــاعـــيـــةs اIـــعــدّل

sتمّمIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اIــــؤرخ في 25
صـــفـــر عـــام 1423 اIــوافق 8  مـــايـــو ســـنـــة  2002 واIـــتـــعـــلق

sوترقيتهم XعوقIبحماية  األشخاص ا

- وبـمــقتـضـى اIـرسوم رقم  88-27 اIؤرخ  في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1408 اIـوافق 9 فــبــرايــر ســنـة 1988
XعوقIتضـمــّن إنــشـاء الديـوان الـوطـنـي ألعـضـاء اIوا

sتمّمIعدّل واIا sاالصطناعية ولواحقها

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

sالوزير األوّل Xتضمن تعيI2014 وا

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

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اIؤرخ
 في 9 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اIــوافق  15 أبـــريل ســـنـــة
2008 الـــذي يـــحـــدد صالحـــيـــات وزيــــر الـــعـــمل والـــتـــشـــغـــيل

sوالضمان االجتماعي
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــعـــدّل ويــــتــــمم هــــذا اIــــرســـوم بــــعض
أحكام اIرسوم رقم  88-27 اIؤرخ  في 21 جمادى الثانية
عـام 1408 اIـوافق 9 فـبـرايـر سـنـة 1988 واIـتـضـمن إنـشـاء
الــــديــــوان الــــوطـــــني ألعــــضـــــاء اIــــعــــوقــــX االصـــــطــــنــــاعــــيــــة

ولواحقها.

الـــــــمــــــادة الـــــــمــــــادة 2 : : تــــــعــــــدّل وتــــــتـــــمّـم أحـــــكـــــام اIـــــادّة 3  من
اIـرسـوم رقم  88-27 اIـؤرخ  في 21 جـمــادى الـثـانــيـة عـام
sـــذكــور أعالهI1408 الــــمـــوافـق 9 فـــبــــرايــر ســـنــة 1988 وا

كما يأتي :

" اIــــادة 3 : يــــوضع الــــديــــوان حتت وصــــايــــة الــــوزيـــر
اIكلف بالعمل والضمان االجتماعي . 

يحدد مقر الديوان �دينة اجلزائر" .

3 : : تــــــعــــــدّل وتـــــــتــــــمّم أحـــــكـــــام اIـــــادّة 4 من الــــــمـــــادة الــــــمـــــادة 
اIــرســوم رقم 88-27 الـــمـــؤرخ  في 21 جـــمـــادى الـــثــانــيــة
sـــذكــور أعالهIــوافق 9 فــبـــرايــر ســـنــة 1988 واIعــام 1408 ا

كما يأتي :

" اIـــــادة 4 : يـــــكـــــلف الـــــديـــــوانs طـــــبـــــقـــــا لـــــلـــــتـــــشـــــريع
والــــتـــــنــــظــــيـم الــــمــــعــــمــــول بـــــهــــمــــاs بــــتــــرقــــيــــة صــــنـع
واســـتـــيـــراد وتـــوزيـع وضـــمـــان صـــيـــانـــة  تـــجـــهـــيـــزات
األعــضـاء االصـطـنــاعـيـة واIــسـاعـدات الـتــقـنـيــة عـلى اIـشي
واIــســاعـدات الــسـمــعــيـة واIــسـاعــدات الــتـقــنـيــة الــصـحــيـة
XـــعـــوقـــIـــنـــتـــوجـــات اخلـــاصـــة بـــاألشـــخـــاص اIوكـــذلك كـل ا

ولواحقها ".

اIـادة اIـادة 4 :  :  تــعـدّل وتــتــمم أحــكــام اIـادّة 5 مـن اIــرسـوم
رقم  88 - 27 اIــؤرخ  في 21 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1408

اIوافق 9 فبراير سنة 1988 واIذكور أعالهs كما يأتي :

" اIادة 5 : .................( بدون تغيير حتى) 

-  و)  يـــــــــتـــــــــولـى تــــــــوزيـع جتـــــــــهـــــــــيـــــــــزات األعـــــــــضــــــــاء
االصـــــطـــــنـــــاعــــيـــــة واIــــســــاعـــــدات الــــتـــــقــــنــــيـــــة عــــلـى اIــــشي
sـســاعـدات الـتــقـنــيـة الـصــحـيـةIـسـاعــدات الـســمـعـيــة واIوا
XـــعـــوقـــIـــنـــتـــوجـــات اخلـــاصّـــة بـــاألشـــخـــاص اIوكـــذلك كـل ا

ولواحقها.

- ز)  يـنـظم ويـضـمن صـيـانـة اIـنـتـوجـات اIـنـصوص
عليها في الفقرة - و)  أعاله.

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

5 : : تــتــمّم أحــكــام اIــرســوم رقم  88-27 اIـؤرخ اIـادةاIـادة  
في 21 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1408 اIـوافق 9 فـبـرايـر سـنـة

1988 واIذكور أعالهs �ادّة 5 مكرّرs  حترّر كما يأتي :

" اIــادة 5 مــكــرّر : يــضــمن الـــدّيــوان تــبــعــات اخلــدمــة
الـــعــمــومـــيــة جتـــاه األشــخــاص اIـــعــوقـــX وفق بــنـــود دفــتــر

األعباء اIلحق بهذا اIرسوم ".

اIادةاIادة 6 :  : تتممّ أحكام اIادة 6 من اIرسوم رقم 27-88
اIؤرخ  في 21 جمادى الثانية عام 1408 اIوافق 9 فبراير

سنة 1988 واIذكور أعالهs في نهايتها كما يأتي :

" اIادة 6  : �كن الـديوان  قـصد حتـقيق أهـدافه طـبقا
للتشريع والتنظيم اIعمول بهما أن يقوم �ا يأتي :

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

- إقـــامــة شــراكـــات اقــتــصــاديـــة مع هــيــئـــات وطــنــيــة
sوأجنبية ذات نفس الطابع

- إنــــشــــاء فــــروع لــــهــــا صــــلــــة بــــالــــهــــدف االجــــتــــمــــاعي
لــلـديـوانs بــغـرض تـرقــيـة كل الــنـشـاطــات الـتي لــهـا عالقـة
بــصــنع واســتــيـراد وتــوزيع وصــيــانــة جتـهــيــزات األعــضـاء
االصطناعية واIـساعدات التقنية على اIشي واIساعدات
الــســـمــعــيــة واIــســـاعــدات الــتــقـــنــيــة الــصــحـــيــة وكــذلك كل

اIنتوجات اخلاصة باألشخاص اIعوقX ولواحقها ".

اIــادةاIــادة  7 :  : تــعــدّل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 8 مـن اIــرسـوم
رقم  88 - 27 اIــؤرخ  في 21 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1408

اIوافق 9 فبراير سنة 1988 واIذكور أعالهs كما يأتي :

" اIــــادة 8 : يــــتــــشــــكـل مـــجــــلـس إدارة الــــديــــوان الـــذي
يـرأسه الـوزيـر اIــكـلف بـالـعـمل والــضـمـان االجـتـمـاعي أو

�ثلهs من :

sثل عن وزير الدفاع الوطني� -

sاليةIكلّف باIثل عن الوزير ا� -

sكلّف بالصحةIثل عن الوزير ا� -

sكلّف بالتجارةIثل عن الوزير ا� -

sكلّف باجملاهدينIثل عن الوزير ا� -

sكلّف بالصناعةIثل عن الوزير ا� -

sكلّف بالتضامن الوطنيIثل عن الوزير ا� -
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- �ــثل  عـن الــوزيــر اIــكـــلّف بــالــتـــكــوين والــتـــعــلــيم
sXهنيIا

- اIــــديــــر الـــــعــــام لــــلــــصــــنــــدوق الــــوطــــني لــــلــــضــــمــــان
sاالجتماعي للعمال األجراء

- اIــــديــــر الـــــعــــام لــــلــــصــــنــــدوق الــــوطــــني لــــلــــضــــمــــان
sاالجتماعي اخلاص بغير األجراء

- رئـيـس اجملـلس الــوطـني االســتـشــاري لـلــتـعــاضـديـة
sاالجتماعية

sثل عن الهالل األحمر اجلزائري�  -

- رئــــيس اجلـــــمــــعــــيـــــة األكــــثــــر تــــمـــــثــــيال لـألشــــخــــاص
s حركيا XعوقIا

- رئــــيس اجلـــــمــــعــــيـــــة األكــــثــــر تــــمـــــثــــيال لـألشــــخــــاص
sذهنيا XعوقIا

- رئــيـس اجلــمــعــيــة األكــثــر تــمــثــيال لألشــخــاص ذوي
sاإلعاقة احلركية والدماغية

- رئــــيس اجلـــــمــــعــــيـــــة األكــــثــــر تــــمـــــثــــيال لـألشــــخــــاص
sسمعيا XعوقIا

- رئــــيس اجلـــــمــــعــــيـــــة األكــــثــــر تــــمـــــثــــيال لـألشــــخــــاص
sبصريا XعوقIا

sXرئيس جمعية األشخاص األوستومي -

s(2)  عن مستخدمي الديوان Xثل� -

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

اIـادة اIـادة 8 :   :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اIـادة 9 مـن اIــرسـوم
رقم  88-27 اIــــؤرخ  في 21 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1408

اIوافق 9 فبراير سنة 1988 واIذكور أعالهs كما يأتي :

"  اIـادة 9 : : يـعــX أعــضـاء مــجــلس اإلدارة بــقـرار من
الــوزيـر اIـكـلـف بـالـعـمل والــضـمـان االجـتــمـاعي Iـدة ثالث
(3) ســـنـــوات قـــابــــلـــة لـــلـــتـــجــــديـــدs بـــنـــاء عـــلـى اقـــتـــراح من

السلطات واIنظمات التي ينتمون إليها ".  

اIـادة اIـادة 9 : :  تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اIادة 10 من اIـرسـوم
رقم  88-27 اIــــؤرخ  في 21 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1408

اIوافق 9 فبراير سنة 1988 واIذكور أعالهs كما يأتي :

" اIادة 10 :  .................... ( بدون تغيير حتى)
sمستواهم Xوحتس XستخدمIأعمال تكوين ا -

sمشروع االتفاقية اجلماعية واالتفاق اجلماعي -

sإنشاء الفروع وتنظيمها وحلها  -
sساهمات والتنازل عليهاIأخذ ا -
- إبرام اتفاقات شراكة وفسخها.

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

اIـــــادةاIـــــادة  10 :  : تـــــعـــــدّل وتــــــتـــــمـم أحـــــكـــــام اIـــــادة 15-1 من
الـــمـــرســـوم رقم  88-27 اIــؤرخ  في 21 جــمــادى الــثــانــيــة
sـــذكــور أعالهIــوافق 9 فــبـــرايــر ســـنــة 1988 واIعــام 1408 ا

كما يأتي :
" اIادة 15 : .....................................................

1) ............................ (بدون تغيير حتى)
sقبول الهبات والوصايا -

sتأتية من  نشاطات الفروعIاألرباح ا -
- مـــســــاهــــمــــات الـــدولــــة بــــعــــنــــوان تـــبــــعــــات اخلــــدمـــة

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

الــــــمـــــادةالــــــمـــــادة  11 :  : تـــــعــــدل وتـــــتـــــمـم أحـــــكـــــام اIــــادة 17 من
الـــمـــرســـوم رقم  88-27 اIــؤرخ  في 21 جــمــادى الــثــانــيــة
sـــذكــور أعالهIــوافق 9 فــبـــرايــر ســـنــة 1988 واIعــام 1408 ا

كما يأتي :
" اIادة 17 : تمـسك محـاسـبة الـديـوان حسب الـشكل
الــتـجـاري  طــبـقـا ألحــكـام الــقـانـون رقم 07-11  اIـؤرخ في
25 نـــوفـــمـــبـــر ســنــة 2007 واIــتــضــمن الــنــظــام احملــاســبي

اIالي" .

اIــادةاIــادة  12 :  : تــعـــدل أحـــكـــام اIــادة 19 من اIـــرســوم رقم
88-27 اIـؤرخ  في 21 جـمـادى الثـانيـة عام 1408 اIـوافق 9

فبراير سنة 1988 واIذكور أعالهs كما يأتي :
" اIــادة 19 :  يـــرسل الـــتــقـــريــر الــســـنــوي عـن نــشــاط
الـسنـة اIـنصـرمـة مصـحـوبا بـاحلـصيـلـة واحلسـابات وآراء
مـجـلس اإلدارة وتــوصـيـاتـه إلى الـوزيـر الــوصي والـوزيـر

اIكلف باIالية والسلطات اخملتصة ". 
اIادة اIادة 13 :  : تلغى األحكام اخملالفة ألحكام هذا اIرسوم .
14 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الـــرّســــمــــيـّـــة لــــلــــجـــمـــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّــة

الشـّعـبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 5 ذي احلـجة عام 1435 اIوافـق 29
سبتمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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اIــلحــقاIــلحــق

دفتر أعباء تبعات اخلدمة العمومية اIرتبطة باخلدماتدفتر أعباء تبعات اخلدمة العمومية اIرتبطة باخلدمات
XعوقIاجلوارية لألشخاص اXعوقIاجلوارية لألشخاص ا

اIـادةاIـادة  األولى :األولى : يــهـدف دفــتــر األعــبــاء هــذا إلى حتــديـد
تـبعات اخلدمـة العموميـة التي تقع علـى الديوان الوطني
ألعـضـاء اIـعـوقـX االصـطـنـاعـيـة ولـواحـقـهـاs وكـذا كـيـفـيـات

تنفيذها.

اIادة اIادة 2 : :  يـلتــزم الـديـوان بـضـمان تـبـــعات اخلـدمــة
الــعــمــومــــيــة اIــنــصـــوص عــلــيــهـــا فـي اIـــادة 5 مــكـــرّر من
اIرسـوم رقـــم  88-27 اIؤرخ  في 21 جمـادى الثانية عام
1408 اIــوافق  9 فــبـــرايـــر ســـنــة 1988 واIــتـــضـــمن إنـــشــاء

الــــديــــوان الــــوطـــــني ألعــــضـــــاء اIــــعــــوقــــX االصـــــطــــنــــاعــــيــــة
ولواحقها.

وفي هذا اإلطارs يتعX على الديوان :

- ضــــــــمــــــــان أخــــــــذ الــــــــقــــــــيـــــــاس وصــــــــنــع وتــــــــوزيـع
تـــجـــهــيـــزات األعـــضــاء االصـــطـــنــاعـــيـــة والــمـــســـاعــدات
الـــــتــــقــــنـــــيــــة عــــلــى الــــمــــشــي واIـــســـاعــــدات الـــســـمــــعـــيـــة
واIــســاعــدات الــتــقــنـيــة الــصــحــيــة وكــذلك كل اIــنــتــوجـات
الــــخـــاصــة ولـــواحــقـــهــا اIــوجـــهــة لألشـــخــاص اIــعـــوقــX في
اIــــراكـــز والــــفــــروع الـــــجــــواريـــة اIـــوجــــودة وفي الـــفـــروع

sنشأة حديثاIا

- ضـمان اIـهـام التـقـنـية والـطـبيـة لـفائـدة األشـخاص
ذوي احلــركــة احملــدودة في اIــنــاطـق الــنــائــيــة الــتي تــنــعــدم

sفيها هياكل للديوان

- ضـمان اIتـابعـة وخدمـة ما بـعد البـيع للـمنـتوجات
sوزعة من طرف الديوانIا

- ضـــــمــــــان تـــــكـــــيــــــيـف خـــــدمــــــاته حـــــســب تـــــطـــــور
sفي كل الـــتـــراب الـــوطــني XــعـــوقـــIحـــاجــات األشـــخـــاص ا
بــــاالحــــتــــفـــــاظ بــــاIـــراكـــز والــــفـــروع اجلـــواريـــة وفــــتـــحـــهـــا
لــتـقــريب هــيــاكــله من األشــخـاص اIــعــوقــsX قـصــد ضــمـان

تكفل أحسن.

3 : : يــلــتــزم الــديـوان فـي إطـار تــبــعــات اخلــدمـة اIـادةاIـادة  
العمومـية بضـمان تنفـيذ سيـاسة جوارية بـتغطـية دائمة
لــــلــــخــــدمــــات اIـــــرتــــبــــطــــة بــــتــــوزيـع جتــــهــــيــــزات األعــــضــــاء
االصطناعية واIـساعدات التقنية على اIشي واIساعدات
الــســـمــعــيــة واIــســـاعــدات الــتــقـــنــيــة الــصــحـــيــة وكــذلك كل
XـعـوقIـنتـوجـات اخلاصـة ولـواحـقهـا لـفائـدة األشـخاص اIا
في كـل الـتــراب الــوطــنيs ال ســيـمــا في مــنــاطق الــهــضـاب

العليا واجلنوب.

اIـــــادةاIـــــادة  4 : : يــــــلــــــتـــــزم الــــــديــــــوان بــــــتــــــكـــــويـن مــــــخـــــزون
اســتــراتــيــجـي من الــلــوازم واIــنــتــوجــات اخلــاصــة يــضــمن

تغطية Iدة ستة (6) أشهر.  

يــــــوجـه هـــــــذا اخملــــــزون لـــــــضــــــمـــــــان تـــــــوفــــــر الـــــــلــــــوازم
واIنتوجات اخلاصةs ال سيما في احلاالت اآلتية :

 sوردينIإخالل من ا   -

s نتوجاتIعدم مطابقة ا   -

sنتوجاتIؤقت أو النهائي لصنع اIالتوقف ا   -

-   عدم توفر اIنتوجات.

اIــادة اIــادة 5 : : يـــتـــلـــقى الـــديـــوان في كل ســـنـــة مـــســـاهـــمــة
مقابل تبعات مهـمة اخلدمة العموميـة التي يفرضها عليه

دفتر األعباء هذا.

اIادة اIادة 6 :  : يرسل الديـوان إلى الوزير اIكـلف بالعمل
والـضـمــان االجـتـمـاعي قـبل 30 أبـريل من كل سـنـة تـقـيـيم
اIـبـالغ الـواجب منـحـهـا له لـتـغطـيـة األعـباء اIـتـرتـبـة على
تـــبــعــات اخلـــدمــة الــعــمــومــيــة الــتي يـــفــرضــهــا عــلــيه دفــتــر

األعباء هذا.

حتــدد اخملــصــصـــات اIــالــيــة من قــبـل الــوزيــر اIــكــلف
بـاIــالـيـة والــوزيـر اIـكــلف بـالـعــمل والـضـمــان االجـتـمـاعي

طبقا للتنظيم اIعمول به.

اIادة اIادة 7 : : تدفع اIساهمـات اIستحقـة للديوان مقابل
الـــتـــكـــفـل بـــتـــبـــعـــات اخلــدمـــة الـــعـــمـــومـــيـــة طـــبـــقـــا لـألحـــكــام
واإلجــراءات اIـنــصــوص عــلـيــهــا في الــتــشـريع والــتــنــظـيم

اIعمول بهما.

اIــــادة اIــــادة 8 :  : يــــجـب  عــــلـى الــــديـــــوان إرســــال حــــصـــــيــــلــــة
اســتـعــمــال اIـســاهــمـة إلى الــوزيــر اIــكـلف بــاIــالـيــةs عــنـد

نهاية كل سنة مالية.

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

                                                                  
                قــــر± وصـودق عليه
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء
مــهــام نــائب مــديــر بـــوزارة الــداخــلــيــة واجلــمــاعــاتمــهــام نــائب مــديــر بـــوزارة الــداخــلــيــة واجلــمــاعــات

احمللية.احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــــــمـــــــوجـب مــــــرســـــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤرّخ فـي 21 ذي
الـقـــعـدة عـام 1435 الـمـوافـق 16 سـبـــتـمـبـر سـنـة 2014
تـــنـــهـى مـــهـــام الـــسـّـــيـــد مـــحـــمـــد بـدرانs بــصــفــته نــائب
مــــديـــر لــلـــوصـــايــة عـــلى اIـــؤســـســات وشـــبـــكــات الـــتـــكــوين
بـوزارة الـداخـلــيـة واجلـمـاعـات احملـلــيـةs لـتـكـلـيــفه بـوظـيـفـة

أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء
مـــــهـــــام وال مـــــنـــــتــــدب لـــــدى والـي واليـــــة اجلـــــــزائــــرمـــــهـــــام وال مـــــنـــــتــــدب لـــــدى والـي واليـــــة اجلـــــــزائــــر

بسـيدي أمحمـد.بسـيدي أمحمـد.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــــــمـــــــوجـب مــــــرســـــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤرّخ فـي 21 ذي
الـقــعــدة عـام 1435 الــمـوافـق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014
تــــنــــهـىs ابــــتــــداء مـن 24 أكـــتــــوبــــر ســــنـــة s2013 مــــهـــام
الــسّـيــد جـمــال الـدين بــر�يs بـصــفـته والــيـا مــنـتــدبـا لـدى
والي واليــة اجلـزائــر بـسـيــدي أمـحــمـدs لــتـكــلـيــفه بـوظــيـفـة

أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاســيمــــــرســــــوم رئــــــاســيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي خ فـي 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام
s2014 1435 الـــــمــــــوافـق  الـــــمــــــوافـق 16 ســــــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة  ســــــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة

يـــــتـــــــضـــــــمــيـــــتـــــــضـــــــمــّـن إنـــــــهــــــاء مــــــهـــــام رئــــــــيـس ديـــــوانـن إنـــــــهــــــاء مــــــهـــــام رئــــــــيـس ديـــــوان
الــــــــوالي اIــــــنـــــــتـــــــدب لــــــدى والـي واليــــــة اجلــــــزائـــــرالــــــــوالي اIــــــنـــــــتـــــــدب لــــــدى والـي واليــــــة اجلــــــزائـــــر

بزرالدة.بزرالدة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـــسّــــيــــد رابح فــــالقs بــــصـــفــــته رئــــيــــســـا لــــديـــوان الــــوالي
اIـــنــتــدب لــدى والـي واليـــة اجلــــزائــر بـــزرالـــدةs إلحــالــتــه

عـلى التّقـاعـد.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ  مـــــؤرمـــــؤرّخ خ في في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء

مهام رئيس ديوان والي والية الطارف.مهام رئيس ديوان والي والية الطارف.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الــسّــيــد نــــور الــدين تـــازيـــرs بــصــفــتـه رئــيــســـا لــديـــوان

والي والية الطارفs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء

مهام رئيس دائرة البسباس في والية الطارف.مهام رئيس دائرة البسباس في والية الطارف.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيـد رابح قــداشs بـصـفـتـه رئـيـسـا لـدائـــرة الـبـسـباس

في والية الطارف.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء
مـــهـــام مـــكـــلمـــهـــام مـــكـــلّـف بـــالـــدـف بـــالـــدّراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارةراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارة

الشؤون اخلارجية.الشؤون اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 سـبــتـمـبــر سـنـة 2014 تـنــهىs ابـتـداء
من 21 مايو سنة s2014 مهام السّـيد مقدم بفضلs بصفته
sمكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون اخلارجية

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء

مهام نائب مدير بوزارة اIالية.مهام نائب مدير بوزارة اIالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
السّـيد أحمـد كنوشs بـصفته نـائب مدير لإلعالم وتـوحيد
مناهج االتصال �ديرية االتصال بوزارة اIاليةs لتكليفه

بوظيفة أخـرى.
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مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان ـان مؤرمؤرّخان خان في في 21 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتـضـمs يـتـضـمّـنـان إنـهاءـنـان إنـهاء

مهام بوزارة األشغال العمومية.مهام بوزارة األشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الــــسّــــيــــدة والــــسّــــيــــد اآلتي اســــمــــاهــــمــــا بــــوزارة األشــــغــــال

العموميةs لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
- راضـــيــة زرابــيـبs بــصــفــتـــهــا رئــيــســـة لــلــدّراســات

sؤسسةIكتب الوزاري لألمن الداخلي في اIبا
- مـــــحــــمـــــد مــــيـــــرs بــــصـــــفــــتـه مــــكـــــلّــــفـــــا بــــالـــــدّراســــات

والتلخيص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الــــسّـــيـــدة آمــــال رمـــلــــةs بـــصـــفــــتـــهــــا مـــكـــلّــــفـــة بــــالـــدّراســـات
والــتـــلــخــيص بـــوزارة األشــغـــال الـــعــمــومـــيــةs لــتـــكــلــيـــفــهـــا

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء
مـــــــهــــــام مـــــــديــــــر الــــــصـــــــحــــــة والـــــــســــــكــــــان فـي واليــــــةمـــــــهــــــام مـــــــديــــــر الــــــصـــــــحــــــة والـــــــســــــكــــــان فـي واليــــــة

تيسمسيلت.تيسمسيلت.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيـد جـمـال بـلعـجـsX بـصـفـته مـديـرا لـلـصـحـة والـسـكان

في والية تيسمسيلتs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 21 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتـضـمs يـتـضـمّـنـان إنـهاءـنـان إنـهاء

مهام قضاة �جلس احملاسبة.مهام قضاة �جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الــسّــيــدين اآلتي اســمــاهـمــا بــصــفــتــهـمــا قــاضــيــX �ـجــلس

احملاسبةs إلحالتهما على التّقـاعد :
sرئيس غرفة sعبد الرحيم ميلي -

- أعمر موساويs رئيس فرع.

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيـدتـX اآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفـتـهـمـا قـاضـيـتـX �ـجـلس

احملاسبةs إلحالتهما على التّقـاعد :

sمحتسبة من الدرجة األولى sفتيحة عبد السالم -

- نورية بحريs محتسبة من الدرجة األولى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 21 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1435
Xنـان تعـيXيـتضـمّنـان تعـي sيـتضـم s2014 16 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة اIوافق اIوافق 
مكـلمكـلّـفX بـالدـفX بـالدّراسـات والـتلـخيص بـوزارة الـداخلـيةراسـات والـتلـخيص بـوزارة الـداخلـية

واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
أحــمــد كــنــوشs مــكــلّــفــا بــالــدّراســات والــتــلــخــيـص بـوزارة

الداخلية  واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
عبـد الـقـادر زرق الـرأسs مـكـلّفـا بـالـدّراسـات والـتـلـخيص

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا

الكـاتب العـامالكـاتب العـامّ لواليـة اجلـزائر. لواليـة اجلـزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد

جمال الدين بر�يs كاتبا عاما لوالية اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا

رئيس ديوان والي والية اجلزائر.رئيس ديوان والي والية اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــــمـــــــــوجــب مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤرّخ في 21 ذي
الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يـعـيّن
الـــسّـــيـــد مـــحــــمـــد عـــمـــرانيs رئـــيــــســـا لـــديـــوان والي واليـــة

اجلزائر.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
XعـيXيـتضـمّن الـتن الـتّعـي sيـتضـم s2014 ـوافق 16 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنةIـوافق اIا

في والية اجلزائر.في والية اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 تـعــيّن اآلنــسـة

والسّادة اآلتية أسماؤهم في والية اجلزائر :
sمكلّفة بالدّراسات والتلخيص sاونيسة أمغار -

- مـــحـــمـــد أمـــX بن شـــاولـــيـــةs مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســات
sوالتلخيص

sمكلّفا بالدّراسات والتلخيص sكمال كرميش -
sمكلّفا بالدّراسات والتلخيص sعمور كر�ات -

- عـبـد الـرحـمـان بـوسـوالـيمs مـديـر اإلدارة ومـراقـبة
التسيير واإلعالم اآللي.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا

رئيس ديوان والي والية مستغا�.رئيس ديوان والي والية مستغا�.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد

نور الدين تازيرs رئيسا لديوان والي والية مستغا�.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا
رئـــيس ديـــوان الـــوالي اIـــنـــتـــدب لــدى والـي  واليــةرئـــيس ديـــوان الـــوالي اIـــنـــتـــدب لــدى والـي  واليــة

اجلزائر بالشراقة.اجلزائر بالشراقة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
مــوسى لــورشــانs رئــيــســا لــديــوان الــوالي اIــنــتــدب لــدى

والي والية اجلزائر بالشراقة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا

مفتشX باIفتشيات العامة في الواليات.مفتشX باIفتشيات العامة في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عام 1435 اIوافق 16 سبـتمبر سنة 2014 تعـيّن السّيدتان
والــسّــادة اآلتـيــة أســمــاؤهم مـفــتــشــX بـاIــفــتــشـيــة الــعــامـة

للواليات اآلتية :
sفي والية البليدة sفوزية زهراوي -

sفي والية البليدة sمراد دحمان -
sفي والية مستغا� sعبد اللّه بن شريف -

sفي والية معسكر sحبيب سلطاني -
sفي والية تيسمسيلت sفتيحة عريب -

- حمزة باصالحs في والية إيليزي.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 21 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1435
Xنـان تعـيXيـتضـمّنـان تعـي sيـتضـم s2014 16 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة اIوافق اIوافق 

كتاب عامX لدى رؤساء دوائر في الواليات.كتاب عامX لدى رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يـعــيّن الــسّـادة
اآلتـــيــة أســمـــاؤهم كــتـــابــا عـــامـــX لــــدى رؤســـــاء دوائـــر

فـي الـواليـات اآلتـية :
sبدائرة بني ونيف في والية بشار sنذير حسني -
- عــبــد احلـــمــيــد مــوســـاويs بــدائــرة هـــنــX في واليــة

sتلمسان
- بـن يـــوسف صــــدوقيs بـــدائــــرة عـــX بـــوســــيف في

sديةIوالية ا
- جــــمـــال ربـــاحيs بــــدائـــرة الـــشـــهـــبــــونـــيـــة في واليـــة

sديةIا
sفي والية وهران sبدائرة أرزيو sمحمد حركاتي -
- مـحمـد األمX بن بـوضـيافs بـدائرة شـلغـوم العـيد

sفي والية ميلة
- عــــبــــد الــــرحــــمــــان جــــلــــيــــدs بــــدائــــرة يــــلل فـي واليـــة

غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عام 1435 اIوافق 16 سبـتمبـر سنة 2014 تعـيّن اآلنسـتان
والـسّادة اآلتـيـة أسمـاؤهم كتـابـا عامـX لدى رؤسـاء دوائر

في الواليات اآلتية :
- كـــر�ــــة بــــدريs بــــدائــــرة وادي الــــفـــضــــةs فـي واليـــة

sالشلف
sفي والية األغواط sبدائرة أفلو sيوسف زغابة -
sفي والية بشار sبدائرة تاغيت sأحمد مباركي -

- مـحمد إلـياس بن محـمدs بدائـرة صبرةs في والية
sتلمسان

- عـــــمــــر مـــــســـــعـــــوديs بـــــدائـــــرة نــــدرومـــــةs فـي واليــــة
sتلمسان

sفي والية اجللفة sوسارة Xبدائرة ع sعمر تلي -
- بن صـواق بـلـمـيـلــودs بـدائـرة عـX فـكـانs في واليـة

sمعسكر
sفي والية تيبازة sبدائرة الداموس sنورة بدري -
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- فـــــيــــصـل بــــلـــــمــــقـــــدمs بــــدائـــــرة مــــازونـــــةs في واليــــة
sغليزان

- الـــنــــاصـــر مـــجــــاديs بـــدائـــرة الــــســـانـــيــــةs في واليـــة
وهران.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ  مـــــؤرمـــــؤرّخ خ في في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا
سفـير فوق الـعادة ومفـوض للجـمهوريـة اجلزائريةسفـير فوق الـعادة ومفـوض للجـمهوريـة اجلزائرية

الد�قراطية الشعبية.الد�قراطية الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
مـقــدم بـفـضلs سـفـيـرا فــوق الـعـادة ومـفـوضـا لــلـجـمـهـوريـة
اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقــــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيــــة بـــأنـــتـــنـــانـــاريـــفـــو

(جمهورية مدغشقر)s ابتداء من 21 مايو سنة 2014.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان ـان مؤرمؤرّخان خان في في 21 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1435
Xنـان تعـيXيـتضـمّنـان تعـي sيـتضـم s2014 16 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة اIوافق اIوافق 

مكلمكلّفX بالدفX بالدّراسات والتلخيص بوزارة النراسات والتلخيص بوزارة النّقـل.قـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 سـبــتـمـبـر سـنـة 2014 تـعـيّن الـسّـيـدة
والـسّـيد اآلتي اسـماهـمـا مكـلّـفX بـالدّراسـات والـتلـخيص

بوزارة النّقـل:
sالسيدة راضية زرابيب -

- السيد محمد مير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 سـبــتـمـبـر سـنـة 2014 تـعـيّن الـسّـيـدة
أمـــــــال رمـــلـــــــةs مــــكـــلّــــفـــــة بــــالـــدّراســــــات والـــتــــلــــخــــــيص

بــوزارة النّقــل.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ  مـــــؤرمـــــؤرّخ خ في في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا
مدير اIـوارد البـشريـة والتكـوين بوزارة الـتهـيئةمدير اIـوارد البـشريـة والتكـوين بوزارة الـتهـيئة

العمرانية والبيئة.العمرانية والبيئة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
محمد بدرانs مديرا للموارد البشرية والتكوين بوزارة

التهيئة العمرانية والبيئة.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ  مـــــؤرمـــــؤرّخ خ في في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا
اIـــديــــرة الـــعــامــــة لـــلــــوكـــالـــة الـــوطـــنــــيـــة لــتـــهـــيـــئــةاIـــديــــرة الـــعــامــــة لـــلــــوكـــالـــة الـــوطـــنــــيـــة لــتـــهـــيـــئــة

وجاذبـية األقـالـيم.وجاذبـية األقـالـيم.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 سـبــتـمـبـر سـنـة 2014 تـعـيّن الـسّـيـدة
سـعـاد فـريـدة بـن رامـولs مـديـرة عــامـة لـلـوكـالــة الـوطـنـيـة

لتهيئة وجاذبية األقاليم.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ  مـــــؤرمـــــؤرّخ خ في في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا
اIـديـر الـعـاماIـديـر الـعـامّ لـلـمـرصـد الـوطـني لـلـبـيـئـة والـتـنـمـيـة لـلـمـرصـد الـوطـني لـلـبـيـئـة والـتـنـمـيـة

اIستدامة.اIستدامة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
مــحــمــد مــواليs مــديــرا عــامــا لـلــمــرصــد الــوطــني لــلــبــيــئـة

والتنمية اIستدامة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســـوم رئـــاسـيمــرســـوم رئـــاسـيّ  مــؤرمــؤرّخ خ فـي فـي 21 ذي الــقـــعـــدة عــام  ذي الــقـــعـــدة عــام 1435
16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يــتــضـمـs يــتــضـمـّن الــمـوافـق الــمـوافـق 
تـــعــيـــيـن تـــعــيـــيـن مـــديــر الـــصــحـــة والـــســكـــان فـي واليــةمـــديــر الـــصــحـــة والـــســكـــان فـي واليــة

غرداية.غرداية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـــام 1435 الــــمــــوافـق 16 ســــبـــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2014 يـــعـــيّن
السّـيد جـمال بـلعـجsX مـديرا لـلصـحة والـسكـان في والية

غرداية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ  مـــــؤرمـــــؤرّخ خ في في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا
مــديــر مــركـــز الــتــطــبــيــقــات الــفـــضــائــيــة بــالــوكــالــةمــديــر مــركـــز الــتــطــبــيــقــات الــفـــضــائــيــة بــالــوكــالــة

الفضائية اجلـزائريـة.الفضائية اجلـزائريـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
عـــلي حـــســـانيs مـــديـــرا Iـــركــز الـــتـــطـــبـــيـــقــات الـــفـــضـــائـــيــة

بالوكالة الفضائية اجلزائرية.
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قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة ا<الـيـةوزارة ا<الـيـة

يـولـيو قـرارمـؤرخ في قـرارمـؤرخ في 12 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1434 اIـوافق  اIـوافق  21  يـولـيو 
ســــــنـــــة ســــــنـــــة s2013 يـــــحـــــدد إطـــــار تــــــنـــــظـــــيـم اIـــــســـــابـــــقـــــاتs يـــــحـــــدد إطـــــار تــــــنـــــظـــــيـم اIـــــســـــابـــــقـــــات
واالمــتـحــانـات اIــهـنــيـة لاللــتــحـاق بــالـرتب الــتـابــعـةواالمــتـحــانـات اIــهـنــيـة لاللــتــحـاق بــالـرتب الــتـابــعـة

لألسالك اخلاصة باIفتشية العامة للمالية.لألسالك اخلاصة باIفتشية العامة للمالية.
ـــــــــــــــــــــــ

sاليةIإن وزير ا
- �ــــقـــــتــــضـى اIــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلق
بـتحـرير و نـشر بـعض القـرارات ذات الطـابع التـنظـيمي

sتممIعدل واIا sXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 12-326 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1433 اIــوافق 4  ســبـــتــمــبــر ســنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 10-28 اIؤرخ
في 27 مـــحـــرم عــام  1431 اIــوافق 13  يـــنـــايـــر ســـنـــة 2010
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

sفتشية العامة للماليةIلألسالك اخلاصة با
- و �ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 194-12
اIـؤرخ في 3 جـمـادى الثـانـيـة عام  1433 اIـوافق 25 أبـريل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدد كــــيـــفـــيـــات تـــنـــظــــيم اIـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانــــات و الـــفــــحــــوص اIــــهــــنــــيــــة في اIــــؤســــســـات

 sواإلدارات العمومية وإجرائها
- و بـــنـــاء عـــلـى الـــرأي اIـــطـــابـق لـــلـــســـلـــطــــة اIـــكـــلـــفـــة

sبالوظيفة العمومية
يـــقرر ما يأتي :يـــقرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادة 8 من اIـرسـوم
التـنفـيذي رقم 12 - 194 اIؤرخ في 3 جمـادى الثانـية عام
sــــــذكــــــور أعالهIــــــوافق 25 أبــــــريـل  ســــــنـــــة  2012 واI1433 ا

يـهـدف  هذا الـقـرار إلى  حتـديـد إطـار  تنـظـيم  اIـسـابـقات
و االمتحانات اIـهنية لاللتحاق بـالرتب التابعة لألسالك

اخلاصة باIفتشية العامة للمالية.

2 : : تتـضمن اIـسابـقـة على أسـاس االختـبارات اIادة اIادة 
و االمتحانات اIهنية االختبارات اآلتية:

- رتـــبـــة مــــفـــتش اIــــالـــيـــة :- رتـــبـــة مــــفـــتش اIــــالـــيـــة : (مـــســـابــــقـــة عــــلى أســـاس
االختبارات)

1) اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــةs اIـدة: 3 ســاعــات -
اIعامل: 2.

2) اختبار اختياري في  إحدى التخصصات اآلتية:

sالية العامةIا -

         sاليIاحملاسبة العامة و التحليل ا -

sالقانون اإلداري أو القانون التجاري -

اIدة: 3 ساعات - اIعامل: 3.

3) اخــــتــــبـــــار في الــــلــــغــــة األجــــنــــبــــيــــة (فــــرنــــســــيــــة أو
إجنليزية) اIدة : ساعتان � اIعامل: 1.

- رتبة مفتش اIالية :- رتبة مفتش اIالية : (امتحان مهني)

1) اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــةs اIـدة : 3 سـاعـات -
اIعامل: 2.

2) اختبار اختياري في  إحدى التخصصات اآلتية:

sالية العامةIا -

 sاليIاحملاسبة العامة والتحليل ا -

sالقانون اإلداري أو القانون التجاري -

اIدة : 3 ساعات - اIعامل: 3.

3) اخـــتـــبــار فـي حتــريـــر مـــذكـــرة  تــلـــخـــيص  وتـــقــد§
تقرير في إطار مهمة تفتيشية. 

اIدة: 4 ساعات - اIعامل: 4.

- رتبة مفتش اIالية رئيس- رتبة مفتش اIالية رئيس: (امتحان مهني)

1) اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــةs اIـدة: 3 ســاعــات -
اIعامل: 2.

2) اختبار اختياري في  إحدى التخصصات اآلتية:

sالية العامةIا -

sاليIاحملاسبة العامة و التحليل ا -

اIدة: 3 ساعات - اIعامل: 3.
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3) اخـــتــبــار فـي  حتــريــر مـــذكــرة  تـــلــخــيـص و تــقــد§
تقريرs في إطار مهمة  تفتيشية.

اIدة: 4 ساعات - اIعامل: 4.

- رتبة مفتش عام للمالية- رتبة مفتش عام للمالية: (امتحان مهني)

1) اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــةs اIـدة: 3 ســاعــات -
اIعامل:2.

2) اخـتـبـار في الـتـدقـيق و الـرقـابـةs اIدة: 3 سـاعات

- اIعامل: 3.

3) اخـــتـــبـــار في حتــــريـــر مـــذكـــرة تـــلـــخـــيص و تـــقـــد§
تقريرs في إطار مهمة تفتيشية.

اIدة: 4 ساعات - اIعامل: 4.

- رتــــبــــة مــــفــــتش عــــام لــــلــــمــــالــــيــــة خــــارج الــــصــــنف:- رتــــبــــة مــــفــــتش عــــام لــــلــــمــــالــــيــــة خــــارج الــــصــــنف:
(امتحان مهني)

1) اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــةs اIـدة: 3 ســاعــات -
اIعامل: 2.

2) اختـبـار في التـدقـيق و الرقـابـةs اIدة:  4 سـاعات

- اIعامل: 4.

3) اخـــتــبــار فـي  حتــريــر مـــذكــرة  تـــلــخــيـص و تــقــد§
تقرير في إطار مهمة  تفتيشية.

اIدة: 4 ساعات - اIعامل: 4.

3 :  : كـل عــالمــــــــــــــة تـــــــــــــــقـل عـن 20/5 فــي أحـــــــــــــد اIـــــــــــــادة اIـــــــــــــادة 
االختبارات الكتابية اIذكورة أعالهs تعد إقصائية.

اIـادة اIـادة 4 :  : تُــلــحق بــهــذا الـقــرار بــرامج اIــســابــقــة عـلى
أساس االختبارات واالمتحانات اIهنية لكل رتبة. 

اIــادة اIــادة 5 :  : تــشـــمل اIــســـابــقـــة عــلـى أســاس الـــشــهــادات
مـعايـير االنتـقاء و كـذا التـنقـيط اخملصص لـكل واحد مـنها

حسب األولوية اآلتية:

1- مالءمـة مـؤهالت تـكــوين اIـتـرشح مع مــتـطـلـبـات

رتبة مفتش اIالية (من 0 إلى 5 نقاط) : 

1.1- تـطـابق تـخـصص الـشـهـادة مع مـتـطـلـبـات رتـبة
: (Xمن 0 إلى نقطت) اليةIمفتش ا

sالتخصص (ات) 1: نقطتان -

sالتخصص (ات) 2: 1,5 نقطة -

sالتخصص (ات) 3: نقطة واحدة -

التخصص (ات) 4: 0,5 نقطة. -

2.1 - مـــــســــار الـــــدراســــة أو الـــــتــــكـــــوين (من 0 إلى 3
نقاط):

يــتم تــقـــيــيم اIــســار الــدراسي أو الـــتــكــويــني حــسب
التقدير كما يأتي:

sحسن جدا" أو"مشرف جدا": 3 نقاط" -
sحسن" أو "مشرف" : 2,5 نقطة" -
sقريب من احلسن" : نقطتان" -

- "مقبول" 1,5 نقطة.
ومـن جـــهـــة أخـــرىs واعــــتـــبـــارا الســـتـــحــــقـــاقـــهم و/ أو
تـــأهــيـــلــهـم اخلــاصs يـــســتـــفــيـــد خــريـــجــو اIـــدارس الــكـــبــرى
Xمن نـــقــــطـــتـــ (ـــدارس الــــوطـــنـــيــــة لـــلــــتـــكـــويـن الـــعـــالـيIا)
إضــافــيــتـX. ويــســتــفــيـد األوائـل في دفــعـاتــهم بــاجلــامــعـات

واIراكز اجلامعية من نقطة إضافية واحدة.
2 - تـــكــوين مـــســتـــوى أعــلى مـن اIــؤهل أو الـــشــهــادة

: (Xمن 0 إلى نقطت) سابقةIللمشاركة في ا XطلوبIا
يــتم تـــنــقــيط الـــتــكــوين اIـــكــمل األعــلـى من الــشــهــادة
اIـطــلـوبــة في تـخــصص له صــلـة بـاIــهـام اIــرتـبــطـة بــرتـبـة

مفتش اIالية كما يأتي:
sالتسجيل األول في الدكتوراه: نقطة واحدة -
sالتسجيل الثاني في الدكتوراه: 1,5 نقطة -
- التسجيل الثالث في الدكتوراه: نقطتان.

3 - األشـغـال أو الـدراسـات اIـنــجـزةs عـنـد االقـتـضـاء
: (Xمن  0 إلى نقطت)

يــتم تــنــقــيط الــبـحــوث أو الــدراســات اIــنــشـورة في
مــجــلـة مــخــتــصـة وطــنــيــة أو أجـنــبــيــةs عـلى أســاس نــقــطـة

.Xفي حدود نقطت sواحدة عن كل إصدار
4 - اخلـبـرة اIهـنـيـة اIـكـتسـبـة من طـرف الــــمـترشح
في الـــتــخـــصصs مـــهــمـــا كــان قـــطــاع الـــنــشـــاط أو طــبـــيــعــة

اIنصب اIشغول (من 0 إلى 6 نقاط):
يتم تنقيط اخلبرة اIهنية للمترشح كما يأتي:

- اخلبرة اIهنية اIكـتسبة باIفتشية العامة للمالية
في إطار العقود اخلـاصة �ا قبل التشغيلs بإدماج حاملي
الـــشـــهــاداتs بـــاإلدمـــاج اIـــهــنـيs بــاإلدمـــاج االجـــتــمـــاعيs أو
بصفة متـعاقد: نقطة واحـدة عن كل سنة خدمةs في حدود

sست (6) نقاط
- اخلــبــرة اIــهــنـيــة اIــكــتــســبــة في مــؤســسـة أو إدارة
عــمــومــيــة أخــرى :  نــقــطــة واحـدة عـن كل ســنــة خـدمــةs في

sحدود أربع (4) نقاط
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- اخلــبـرة اIــهـنـيــة اIـكــتـسـبــة خـارج قــطـاع الـوظــيـفـة
الـعـمـومـية: 0,5 نقـطـة عن كل سـنـة خـدمـةs في حدود ثالث

(3) نقاط.

ومن جــــهــــة أخــــرىs يــــتم تــــنــــقــــيط اخلــــبــــرة اIــــهــــنــــيـــة
sراد شغلهIنصب اIكتسبة في منصب شغل أدنى من اIا

.Xفي حدود نقطت sعدل 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة�

5 - تـــــــاريخ احلـــــــصــــــول عـــــــلى الـــــــشــــــهـــــــادة (من 0 إلى
: (Xنقطت

يتم حتـديد أقدمـية الشـهادة بـالنظـر إلى تاريخ فتح
اIـسـابـقـةs و يـتم تـنقـيـطـهـا عـلى أساس 0,25 نـقطـة عن كل

.(2) Xفي حدود نقطت sسنة
6 - نــتــائج اIــقــابـــلــة مع جلــنــة االنــتــقــاء (من 0 إلى 3

نقاط) :
sالقدرة على التحليل و التلخيص: نقطتان -

- القدرات و/ أو اIؤهالت اخلاصة: نقطة واحدة.

اIادة اIادة 6 :  : يـتم الفصل بـX اIتـرشحX اIـتساوين في
اIرتبـة بالنـسبة لـلمسابـقة علـى أساس االختـبارات وفقا

للمقاييس اآلتية :
sعالمة االختبار الذي له أكبر معامل -

- تقدير الشهادة أو اIؤهل.
XـــتـــرشـــحـــIا Xفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
اIــتـســاوينs رغم تـطــبـيق اIــقـايــيس اIـذكــورة أعالهs فـإنه
يــتم تــطــبــيق حـسـب األولـويــةs اIــقــايـيس الــثــانــويـة اآلتي

ذكرها :
sؤهلIأقدمية الشهادة أو ا -

- سن اIترشح (اIترشح األكبر سنا). 

اIادة اIادة 7 : : يـتم الفصل بـX اIتـرشحX اIـتساوين في
اIــرتـبـة بـالـنـسـبـة لالمـتـحـانــات اIـهـنـيـة وفـقـا لـلـمـقـايـيس

اآلتية :
sعالمة االختبار الذي له أكبر معامل -

- األقدمية في الرتبة.
XـــتـــرشـــحـــIا Xفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
اIــتـســاوينs رغم تـطــبـيق اIــقـايــيس اIـذكــورة أعالهs فـإنه
يــتم تــطــبــيق حـسـب األولـويــةs اIــقــايـيس الــثــانــويـة اآلتي

ذكرها :
sاألقدمية العامة -

- سن اIترشح (اIترشح األكبر سنا). 

اIادة اIادة 8 : : يـتم الفصل بـX اIتـرشحX اIـتساوين في
اIـرتـبـة بـالـنـسبـة لـلـمـسـابـقة عـلى أسـاس الـشـهـادات وفـقا

للمقاييس اآلتية :
s(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- األصـــنـــاف ذات االحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة (اIـــعـــاقـــون
الـذين لهم الـقدرة عـلى أداء اIهـام اIرتـبطـة برتـبة مـفتش

s(اليةIا

s(ترشح األكبر سناIا) ترشحIسن ا -

sالــوضـعــيـة الــعـائـلــيـة لــلـمــتـرشح (مــتـزوج له أوالد -
متزوج بدون أوالدs متكفل بعائلةs أعزب).

اIادة اIادة 9 : : يـجب أن حتتوي مـلفات الـترشح Iسـابقات
التوظيف على الوثائق اآلتية :

sطلب خطي للمشاركة -

sصورتان (2) شمسيتان -

- نـسـخة (1) طـبق األصل مـصـادق عـلـيـهـا من بـطـاقة
sفعولIالتعريف الوطنية أو رخصة السياقة سارية ا

نسخة (1) طبق األصل مصـادق عليها من اIؤهل -
sطلوبةIأو الشهادة ا

- نـسـخة (1) طـبق األصل مـصـادق عـلـيـهـا من شـهـادة
sترشح جتاه اخلدمة الوطنيةIإثبات وضعية ا

- مستخرج من صحـيفة السوابق العدلية (البطاقة
رقم 3) سارية اIفعول.

10 :  : زيـادة علـى الوثـائق اIذكـورة أعالهs يجب اIادة اIادة 
عـلى اIـترشـحـX للـمـسابـقـة على أسـاس الـشهـادات إرفاق

الوثائق اآلتية :

- شـهـادة عـمـل تـثـبت اخلــبـرة اIـهـنــيـة اIـكــتـسـبـة من
sعند االقتضاء sترشحIقبل ا

- كل وثيـقة تـثبت تـكويـنا مـكمال لـلشـهادة اIـطلـوبة
sعند االقتضاء sفي نفس التخصص

- كل وثــيـقــة تــثـبت األشــغــال و الـدراســات اIـنــجـزة
sعند االقتضاء sترشح في تخصصهIمن طرف ا

- كل وثـيــقـة تـثـبت تـفـوق اIـتــرشح في دفـعـتهs عـنـد
االقتضاء.

اIــــادة اIــــادة 11 :  : يــــجب عــــلى اIــــتـــرشــــحـــX بــــعـــد الــــقـــبـــول
النهائي في مسابـقات التوظيف إتمام ملفاتهم بالوثائق

اآلتية:

sشهادة اجلنسية اجلزائرية -
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 sعند االقتضاء sدنيةIشهادة عائلية للحالة ا -

- شـــــهـــــادتـــــان(2) طـــــبـــــيــــــتـــــان (الـــــطـب الـــــعـــــام و طب
األمراض الـصـدرية مـسـلـمتـان من طـرف طبـيب مـختص)

sطلوبIنصب اIترشح لشغل اIتثبتان أهلية ا

sأربع (4) صور شمسية -

12 :  : تــلــتــزم اإلدارة بــضــمــان اإلشــهــار الــواسع اIـادة اIـادة 
لالمــتـــحــان اIــهـــني في شـــكل إعالن عــلـى مــســتـــوى أمــاكن

العمل.

XـــســتـــوفــIا XــوظـــفــIيـــتم تـــكــوين مـــلــفـــات تـــرشح ا
الـشـروط الـقـانـونـيــة األسـاسـيـة لـلـمـشـاركـة في االمـتـحـان

sفتشية العامة للماليةIهني من طرف اIا

ويتكون ملف الترشح من الوثائق اآلتية :

sهنيIطلب خطي للمشاركة في االمتحان ا -

sأو الـتـثـبـيت Xنـسـخـة من قــرار أو مـقـرر الـتـعـيــ -
sحسب احلالة

- عــنـــد االقــتــضـــاءs نــســـخــة من شــهـــادة تــثـــبت صــفــة
العضوية في صـفوف جيش التحريـر الوطني أو اIنظمة
اIـدنـيـة جلـبـهـة الـتـحـريـر الـوطـني أو أرمـلـة أو ابن/ ابـنـة

شهيد.

اIادة اIادة 13 :  : تمـنح زيادات لـلمـترشـحX أعـضاء جيش
الــتـحـريـر الــوطـني  واIـنــظـمـة  اIـدنــيـة  جلـبـهــة الـتـحـريـر
الــــوطــــنـي  وأبــــنــــاء وأرامل الــــشــــهـــــداء وفــــقــــا لــــلــــتــــشــــريع

والتنظيم اIعمول بهما.

الـــــــمـــــــادة الـــــــمـــــــادة 14 :  : يـــــــجــب عـــــــلـى الـــــــمـــــــــتـــــــرشـــــــحـــــــيـن
لــلـــمـــشــاركـــة فـي الـــمـــســـابــقــات واالمــتـحــانــات اIــهــنــيـة
احملـــددة فـي هـــذا الـــقــــرار أن يـــســــتـــوفــــوا مـــســـبــــقـــا جــــمـــيع
الـــشــــروط الـــقـــانـــونــيــة األســاســيــة اIـــطــلــوبــة لاللــتــحــاق
�ــخــتــلـف األسالك والــرتب اخلـــاصــة بــاIـــفــتــشــيـــة الــعــامــة
للمالية كما حددتها أحكام اIرسوم  التنفيذي رقم 28-10
 اIــؤرخ في27 مــحــرم عــام 1431 اIــوافق  13يــنـــايــر ســـنــة

2010 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 12 رمـضـان عام 1434 اIـوافق 21
يوليو سنة 2013.

كر§ جوديكر§ جودي

اIلحق األولاIلحق األول

برامج االختبارات لاللتحاق برتبة مفتش اIاليةبرامج االختبارات لاللتحاق برتبة مفتش اIالية

(مسابقة على أساس االختبارات)(مسابقة على أساس االختبارات)

1 - اختبار في الثقافة العامة:- اختبار في الثقافة العامة:

مضمون االختبار و غايته:مضمون االختبار و غايته:

عـلى اIـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهـم اIـــشـــاكل الـــســــيـــاســـيـــة واالقـــتـــصــــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة

واالجتماعية للعالم اIعاصر.

هذا االختبار يسمح بتقييم :هذا االختبار يسمح بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
   sألهم مواضيع الساعة

sقدرته على وضع تفكير شامل -

- وجـاهة طـريـقـة التـفـكـير و األفـكـار اIـتنـاولـة وهذا
على ضوء إشكالية اIوضوع والرهانات اIتعلقة به.

يــتـــضــمن اخــتـــبــار الــثـــقــافــة الـــعــامــة أحـــد اIــواضــيع
اآلتية:

sXااللتزامات األخالقية للموظف -

sحتديث اإلدارة -

sالتحول الد�قراطي في العالم العربي -

sالصحة العمومية في اجلزائر -

sالصحافة و حرية التعبير -

sالتحديات الكبرى في األلفية الثالثة -

sالسياسات االجتماعية في اجلزائر -

sالنخبة في البلدان السائرة في طريق النمو -

sنزاع احلضارات -

sيةIالية العاIاألزمة ا -

- االستثمار األجنبي في اجلزائر.

2 - اختبار اختياري في أحد التخصصات اآلتية:- اختبار اختياري في أحد التخصصات اآلتية:

أ - اIالية العامة:أ - اIالية العامة:
مضمون االختبار و غايته:مضمون االختبار و غايته:

يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اIترشح في
اIــــيــــدان اIــــعـــنـي وكــــذا مــــدى حتـــكــــمـه في اIــــصــــطــــلــــحـــات

واIفاهيم اخلاصة باIادة.
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يتضمن اختبار اIالية العامة أحد اIواضيع اآلتية:
sاليةIا Xمختلف قوان -
sيزانيةIقانون ضبط ا -

sالية العامةIالرقابة على ا -
sالنظام اجلبائي اجلزائري -

sميزانية التسيير و ميزانية التجهيز -
sاليةIا Xالقانون العضوي لقوان -
sاإليرادات والنفقات العمومية -

- مــهــام و مــســؤولــيـــات احملــاسب الــعــمــومي و اآلمــر
sبالصرف

- قانون النقد والقرض.
ب - احملاسبة العامة و التحليل اIاليب - احملاسبة العامة و التحليل اIالي :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اIترشح في
اIــــيــــدان اIــــعـــنـي وكــــذا مــــدى حتـــكــــمـه في اIــــصــــطــــلــــحـــات

واIفاهيم اخلاصة باIادة.
يـتـضـمن اخـتـبـار احملـاسـبـة الـعـامة والـتـحـلـيل اIـالي

أحد اIواضيع اآلتية :
XــــــســـــتــــــخـــــدمـــــIــــــالي واIمـــــوضــــــوع الـــــتــــــحـــــلــــــيل ا -

sXالرئيسي
sاألرصدة الوسيطية للتسيير -

sمعاجلة عناصر جدول حسابات النتائج -
sالي للمؤسسةIحتليل التوازن ا -

sاليةIاحلصيلة ا -
- دراســـة الــقــيم الـــهــيــكــلـــيــة لــلــحـــصــيــلــة: رأس اIــال

sال العامل واخلزينةIاالحتياج إلى رأس ا sالعامل
sدراسة النسب -

sــــفـــاهــــيــــميIــــالي: اإلطــــار اIالــــنــــظــــام احملــــاســـبـي ا -
sمصطلحات و قواعد السير

- اإلجـــراءات احملــاســـبـــيـــة حــسـب الــنـــظـــام احملــاســـبي
sاليIوا

- الــعــمـــلــيــات عــلـى األصــول غــيـــر اجلــاريــة واألصــول
sاجلارية

sالعمليات على حسابات رؤوس األموال اخلاصة -
- الــعـمــلــيـات عــلى اخلـصــوم غــيـر اجلــاريـة واخلــصـوم

sاجلارية

 sالتكاليف و احلصائل -
sاليةIعمليات آخر السنة ا -

- البيانات اIالية.

ج - القانون اإلداري أو القانون التجاري:ج - القانون اإلداري أو القانون التجاري:

مضمون االختبار و غايته:مضمون االختبار و غايته:
يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اIترشح في
اIــــيــــدان اIــــعـــنـي وكــــذا مــــدى حتـــكــــمـه في اIــــصــــطــــلــــحـــات

واIفاهيم اخلاصة باIادة.
يــــتـــضــــمن اخــــتــــبـــار الــــقــــانـــون اإلداري أو الــــقــــانـــون

التجاري أحد اIواضيع اآلتية :
sXوظفIاإلدارة و ا Xالعالقات ب -

sمهام اإلدارة -
sالتنظيم اإلداري احمللي -

sالالمركزية وعدم التركيز -
sمصادر القانون اإلداري -

sرفق العامIا -
sالشركات التجارية -

sالقيد في السجل التجاري -
sاألعمال التجارية -

sاحملل التجاري -
sالتاجر -

- مسك الدفاتر التجارية.
3 - اخـــتــــبـــار في الــــلـــغـــة األجــــنـــبـــيـــة - اخـــتــــبـــار في الــــلـــغـــة األجــــنـــبـــيـــة: (فـــرنـــســـيـــة أو

إجنليزية)
يتمثل اختبار اللغة األجنبية في دراسة نص.

ـــــــــــــــــــــــــــ
 اIلحق الثاني اIلحق الثاني

 برامج االختبارات لاللتحاق برتبة مفتش اIالية برامج االختبارات لاللتحاق برتبة مفتش اIالية
(امتحان مهني)(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة:- اختبار في الثقافة العامة:

مضمون االختبار و غايته:مضمون االختبار و غايته:
عـلى اIـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بــــأهم اIــــشـــاكـل الـــســــيـــاســــيـــةs االقــــتــــصـــاديــــةs الـــثــــقـــافــــيـــة

واالجتماعية للعالم اIعاصر.
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هذا االختبار يسمح بتقييم :هذا االختبار يسمح بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
   sألهم مواضيع الساعة

sقدرته على وضع تفكير شامل -
- وجـاهـة طـريـقـة الـتـفـكـيـر واألفـكـار اIـتـنـاولـة وهذا

على ضوء إشكالية اIوضوع والرهانات اIتعلقة به.

يــتـــضــمن اخــتـــبــار الــثـــقــافــة الـــعــامــة أحـــد اIــواضــيع
اآلتية :

sXااللتزامات األخالقية للموظف -

sحتديث اإلدارة -

sالتحول الد�قراطي في العالم العربي -

sالصحة العمومية في اجلزائر -

sالصحافة وحرية التعبير -

sالتحديات الكبرى في األلفية الثالثة -

sالسياسات االجتماعية في اجلزائر -

sالنخبة في البلدان السائرة في طريق النمو -

sنزاع احلضارات -

sيةIالية العاIاألزمة ا -

- االستثمار األجنبي في اجلزائر.      

2 - اختبار اختياري في أحد التخصصات اآلتية - اختبار اختياري في أحد التخصصات اآلتية :

أ - اIالية العامة :أ - اIالية العامة :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :

يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اIترشح في
اIــــيــــدان اIــــعـــنـي وكــــذا مــــدى حتـــكــــمـه في اIــــصــــطــــلــــحـــات

واIفاهيم اخلاصة باIادة.

يتضمن اختبار اIالية العامة أحد اIواضيع اآلتية :

sاليةIا Xمختلف قوان -

sاليةIا Xالرقابة على تنفيذ قوان -

sيزانيةIقانون ضبط ا -

sالنظام اجلبائي اجلزائري -

sالرقابة على الصفقات العمومية -

sاليةIا Xالقانون العضوي لقوان -

sاإليرادات والنفقات العمومية -

- مــهـــام ومــســـؤولــيـــات احملــاسب الـــعــمـــومي و اآلمــر
sبالصرف

sميزانية الدولة -
sميزانية اجلماعات احمللية -

- قانون النقد و القرض.
ب - احملاسبة العامة و التحليل اIاليب - احملاسبة العامة و التحليل اIالي :

مضمون االختبار و غايته:مضمون االختبار و غايته:
يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اIترشح في
اIــــيــــدان اIــــعـــنـي وكــــذا مــــدى حتـــكــــمـه في اIــــصــــطــــلــــحـــات

واIفاهيم اخلاصة باIادة.
يـتـضـمن اخـتـبـار احملـاسـبـة الـعـامة والـتـحـلـيل اIـالي

أحد اIواضيع اآلتية :
XــــــســـــتــــــخـــــدمـــــIــــــالي واIمـــــوضــــــوع الـــــتــــــحـــــلــــــيل ا -

sXالرئيسي
sمعاجلة عناصر جدول حسابات النتائج -

sاألرصدة الوسيطية للتسيير -
sالي للمؤسسةIحتليل التوازن ا -

sاليةIاحلصيلة ا -
- دراســة الــقــيـم الــهــيــكــلــيــة لــلــحــصــيــلــة : رأس اIـال

sال العامل  واخلزينةIاالحتياج  إلى رأس ا sالعامل
sدراسة النسب -

sــــفـــاهــــيــــميIــــالي: اإلطــــار اIالــــنــــظــــام احملــــاســـبـي ا -
sمصطلحات وقواعد السير

sاليIاإلجراءات احملاسبية حسب النظام احملاسبي ا -
- الـــعــــمـــلـــيــــات عـــلى األصــــول غـــيـــر اجلــــاريـــة واألصـــول

sاجلارية
sالعمليات على حسابات رؤوس األموال اخلاصة -

- الــعـمــلــيـات عــلى اخلـصــوم غــيـر اجلــاريـة واخلــصـوم
sاجلارية

 sالتكاليف و احلصائل -
sاليةIعمليات آخر السنة ا -

- البيانات اIالية.

ج - القانون اإلداري أو القانون التجاريج - القانون اإلداري أو القانون التجاري :

مضمون االختبار و غايتهمضمون االختبار و غايته :
يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اIترشح في
اIــــيـــدان اIــــعـــنـي و كـــذا مــــدى حتـــكــــمه فـي اIـــصــــطـــلــــحـــات

واIفاهيم اخلاصة باIادة.
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يــــتـــضــــمن اخــــتــــبـــارالــــقــــا نـــون اإلداري أو الــــقــــانـــون
التجاري أحد اIواضيع اآلتية :

sXوظفIاإلدارة و ا Xالعالقات ب -
sمهام اإلدارة -

sالتنظيم اإلداري احمللي -
sالالمركزية وعدم التركيز -
sمصادر القانون اإلداري -

sرفق العامIا -
sالشركات التجارية -

sالقيد في السجل التجاري -
sاألعمال التجارية -

sاحملل التجاري -
sالتاجر -

- مسك الدفاتر التجارية.
3- اخـــتــبـــار فـي حتــريـــر مـــذكـــرة تـــلـــخـــيص و تـــقــد§- اخـــتــبـــار فـي حتــريـــر مـــذكـــرة تـــلـــخـــيص و تـــقــد§

تقرير في إطار مهمة تفتيشية.تقرير في إطار مهمة تفتيشية.
ــــــــــــــــــــ

اIلحق الثالثاIلحق الثالث
برامج االختبارات لاللتحاق برتبة مفتش اIالية رئيسبرامج االختبارات لاللتحاق برتبة مفتش اIالية رئيس

( امتحان مهني)( امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة:- اختبار في الثقافة العامة:

مضمون االختبار و غايته:مضمون االختبار و غايته:
عـلى اIـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بــــأهم اIــــشـــاكـل الـــســــيـــاســــيـــةs االقــــتــــصـــاديــــةs الـــثــــقـــافــــيـــة

واالجتماعية للعالم اIعاصر.
هذا االختبار يسمح بتقييم :هذا االختبار يسمح بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
   sألهم مواضيع الساعة

sقدرته على وضع تفكير شامل -
- وجـاهـة طـريـقـة الـتـفـكـيـر واألفـكـار اIـتـنـاولـة وهذا

على ضوء إشكالية اIوضوع والرهانات اIتعلقة به.
يــتـــضــمن اخــتـــبــار الــثـــقــافــة الـــعــامــة أحـــد اIــواضــيع

اآلتية:
- قــانـون األخالق اIـهـنـيـة Iـوظـفـي اIـفـتـشـيـة الـعـامـة

sللمالية

sدور النخبة في البلدان العربية -

sدولة القانون -

sالتطور االقتصادي و حماية البيئة -

sالد�قراطية -

sاآلفات االجتماعية -

- العصرنة وأثـرها على البلدان السائرة في طريق
sالنمو

sكتوبة في اجلزائرIالصحافة ا -

sتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

sياه في الوطن العربيIأزمة ا -

-  االستثمار األجنبي في اجلزائر.

 2 - اختبار اختياري في أحد التخصصات  - اختبار اختياري في أحد التخصصات اآلتية:اآلتية:

أ - اIالية العامة:أ - اIالية العامة:

مضمون االختبار و غايته:مضمون االختبار و غايته:

يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اIترشح في
اIــــيــــدان اIــــعـــنـي وكــــذا مــــدى حتـــكــــمـه في اIــــصــــطــــلــــحـــات

واIفاهيم اخلاصة باIادة.

يتضمن اختبار اIالية العامة أحد اIواضيع اآلتية:

sيزانياتIمباد± وقواعد ا -

sيزانيةIقانون ضبط ا -

sميزانية الدولة -

sميزانية اجلماعات احمللية -

sيزانيةIاألشكال اخملتلفة للرقابة على تنفيذ ا -

- الـعــمـلـيــات اIـالــيـة: عـمــلـيــات اإليـراداتs عـمــلـيـات
sالنفقات و عمليات اخلزينة

sالصفقات العمومية -

sيزانية اجلديدIأدوات قياس األداء في نظام ا -

 sتنظيم احملاسبة العمومية -

sالية العامةIالرقابة على ا -

- حتديث نظام اIيزانية. 
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ب - احملاسبة العامة و التحليل اIالي:ب - احملاسبة العامة و التحليل اIالي:
مضمون االختبار و غايته:مضمون االختبار و غايته:

يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اIترشح في
اIــــيــــدان اIــــعـــنـي وكــــذا مــــدى حتـــكــــمـه في اIــــصــــطــــلــــحـــات

واIفاهيم اخلاصة باIادة.
يـتضـمن اخـتـبار احملـاسـبـة العـامـة و التـحـلـيل اIالي

أحد اIواضيع اآلتية :
sXالرئيسي XستخدمIالي واIموضوع التحليل ا -

sمعاجلة عناصر جدول حسابات النتائج -
sاألرصدة الوسيطية للتسيير -

sاليةIاحلصيلة ا -
- دراسـة  الـقـيم الـهـيـكـلـيـة   لـلـحـصـيـلـة :  رأس اIال

sال العامل واخلزينةIاالحتياج  إلى  رأس ا sالعامل
sدراسة النسب -

sــــفـــاهــــيــــميIــــالي: اإلطــــار اIالــــنــــظــــام احملــــاســـبـي ا -
sمصطلحات و قواعد السير

sاليIاإلجراءات احملاسبية حسب النظام احملاسبي ا -
- الـــعـــمـــلـــيـــات عــــلى األصـــول غـــيـــر اجلـــاريـــة واألصـــول

sاجلارية
sالعمليات على حسابات رؤوس األموال اخلاصة -

- الــعـــمــلـــيــات عــلـى اخلــصــوم غـــيــر اجلــاريـــة واخلــصــوم
sاجلارية

 sالتكاليف واحلصائل -
sاليةIعمليات آخر السنة ا -

- البيانات اIالية.
3 - اخــتـــبــار فـي حتــريـــر مــذكـــرة تــلـــخــيص و تـــقــد§ - اخــتـــبــار فـي حتــريـــر مــذكـــرة تــلـــخــيص و تـــقــد§

تقرير في إطار مهمة تفتيشية.تقرير في إطار مهمة تفتيشية.
ــــــــــــــــــــــــــ

 اIلحق الرابع اIلحق الرابع
برامج االختبارات لاللتحاق برتبة مفتش عام للمالية برامج االختبارات لاللتحاق برتبة مفتش عام للمالية 

(امتحان مهني)(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة : - اختبار في الثقافة العامة :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
عـلى اIـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بــــأهم اIـــشـــاكـل الـــســـيـــاســــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة اولـــثـــقـــافـــيـــة

واالجتماعية للعالم اIعاصر.

هذا االختبار يسمح بتقييم :هذا االختبار يسمح بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
   sألهم مواضيع الساعة

sقدرته على وضع تفكير شامل -

- وجـاهة طـريـقـة التـفـكـير و األفـكـار اIـتنـاولـة وهذا
على ضوء إشكالية اIوضوع والرهانات اIتعلقة به.

يــتـــضــمن اخــتـــبــار الــثـــقــافــة الـــعــامــة أحـــد اIــواضــيع
اآلتية :

sXااللتزامات األخالقية للموظف -

sالتطور االقتصادي احمللي -

sتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

sأزمة البيئة -

sعرفةIتسيير ا -

- دور الـــنـــخـــبـــة في الـــبـــلــــدان الـــســـائـــرة في طـــريق
sالنمو

sاإلصالح اإلداري في اجلزائر -

sحرية التعبير و حدودها -

sالنقل العمومي في اجلزائر -

sالبحث العلمي في اجلزائر -

sنزاع احلضارات -

sالتجارة الدولية -

- األزمة اIالية العاIية.

2 - اختبارالتدقيق و الرقابة: - اختبارالتدقيق و الرقابة: 

مضمون االختبار و غايته:مضمون االختبار و غايته:

يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اIترشح في
اIــــيــــدان اIــــعـــنـي وكــــذا مــــدى حتـــكــــمـه في اIــــصــــطــــلــــحـــات

واIفاهيم اخلاصة باIادة.

كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يـــــــلــــــتـــــــزم اIـــــــتـــــــرشح بـــــــاإلجـــــــابـــــــة عــــــلـــــــيـــــــهـــــــا بــــــطـــــــريـــــــقــــــة

مختصرة ودقيقة.

يـتـضمـن اختـبـار الـتـدقيـق و الرقـابـة أحـد اIـواضيع
اآلتية:

sالرقابة الداخلية و التدقيق الداخلي -
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- الــرقــابـة احملــاســبــيـة واIــالــيـة الــداخــلــيـة لــشــركـات
sXالتأم

sأنظمة الرقابة الداخلية واخلارجية -

sهاراتIتقييم األداء و ا -

sالي واحملاسبيIاخلبرة القضائية والتقييم ا -

 sؤسسات االقتصاديةIرقابة تسيير ا -

sفتشية العامة للماليةIرقابة ا -

sمهام اخلبير احملاسبي و محافظ احلسابات -

- مجلس احملاسبة.

3 - اخــتـــبــار فـي حتــريـــر مــذكـــرة تــلـــخــيص و تـــقــد§- اخــتـــبــار فـي حتــريـــر مــذكـــرة تــلـــخــيص و تـــقــد§
تقرير في إطار مهمة تفتيشية.تقرير في إطار مهمة تفتيشية.

ــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق اخلامساIلحق اخلامس

برامج االختبارات لاللتحاق برتبة مفتش عام للماليةبرامج االختبارات لاللتحاق برتبة مفتش عام للمالية
خارج الصنفخارج الصنف

(امتحان مهني)(امتحان مهني)

1- اختبار في الثقافة العامة :- اختبار في الثقافة العامة :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

عـلى اIـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهـم اIـــشـــاكل الـــســــيـــاســـيـــة واالقـــتـــصــــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة

واالجتماعية للعالم اIعاصر.

هذا االختبار يسمح بتقييم :هذا االختبار يسمح بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
   sألهم مواضيع الساعة

sقدرته على وضع تفكير شامل -

- وجـاهة طـريـقـة التـفـكـير و األفـكـار اIـتنـاولـة وهذا
على ضوء إشكالية اIوضوع والرهانات اIتعلقة به.

يــتـــضــمن اخــتـــبــار الــثـــقــافــة الـــعــامــة أحـــد اIــواضــيع
اآلتية:

sXااللتزامات األخالقية للموظف -

sعقد الشراكة مع االحتاد األوربي -

sهني في اجلزائرIالتكوين األولي واإلدماج ا -

sتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

- دور الـــنـــخـــبـــة في الـــبـــلــــدان الـــســـائـــرة في طـــريق
sالنمو

sواطنIباد± األولية حلقوق اإلنسان واIا -

sالبطالة و سياسات التشغيل في اجلزائر -

sستدامةIالتقدم التقني والتنمية ا -

sحوار احلضارات -

sاجلهاز الوطني حملاربة الفساد -

sناخية في العالمIالتغيرات ا -

sالسياسة الثقافية في اجلزائر -

- األزمة اIالية العاIية.

2 - اختبار التدقيق و الرقابة : - اختبار التدقيق و الرقابة : 

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :

يهدف هذا االخـتبار إلى تقديـر معارف اIترشح في
اIــــيـــدان اIــــعـــنـي و كـــذا مــــدى حتـــكــــمه فـي اIـــصــــطـــلــــحـــات

واIفاهيم اخلاصة باIادة.

كــمــا �ــكن أن يــتـضــمن االخــتــبــار مــجـمــوعــة أســئــلـة
يـــلـــتــزم اIـــتــرشح بـــاإلجــابــة عـــلــيــهـــا بــطــريـــقــة مــخـــتــصــرة

ودقيقة.

 يـتضـمن اختـبار الـتـدقيق و الـرقابـة أحد اIـواضيع
اآلتية :

sالرقابة الداخلية و التدقيق الداخلي -

- الــرقــابـة احملــاســبــيـة واIــالــيـة الــداخــلــيـة لــشــركـات
sXالتأم

sالتدقيق والرقابة البنكية -

sأنظمة الرقابة الداخلية واخلارجية -

sهاراتIتقييم األداء و ا -

sالي واحملاسبيIاخلبرة القضائية والتقييم ا -

 sؤسسات االقتصاديةIرقابة تسيير ا -

sفتشية العامة للماليةIرقابة ا -

sمهام اخلبير احملاسبي ومحافظ احلسابات -

- مجلس احملاسبة.

3  - اخــتـــبــار فـي حتــريـــر مــذكـــرة تــلـــخــيص و تـــقــد§- اخــتـــبــار فـي حتــريـــر مــذكـــرة تــلـــخــيص و تـــقــد§
تقرير في إطار مهمة تفتيشية.تقرير في إطار مهمة تفتيشية.
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وزارة ا<وارد ا<ائيةوزارة ا<وارد ا<ائية
قــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 11 ش شـعــــبــــان عان عـام ام 1435 اI اIـوافق وافق 9 ي يــــونونــــيـو
ســــــــــنــــــــة ة s2014 يs يــــــــعــــــــــدّل الل الــــــــــقــــــــرار اIرار اIــــــــــؤرؤرّخ في خ في 17 رب ربــــــــــيعيع
الالــــــــثــــــــــاني عاني عــــــــام ام 1422 اI اIــــــــوافق وافق 9 ي يــــــــــولولــــــــيــــــــــو سو ســــــــنــــــــة ة 2001
واIواIــــــتــــــضــــــمن إنمن إنــــــشــــــاء الاء الــــــلــــــجــــــان اIان اIــــــتــــــســــــاوياويــــــة األعة األعــــــضــــاءاء

اخملتصة بأسالك موظفي وزارة اIوارد اIائيةاخملتصة بأسالك موظفي وزارة اIوارد اIائية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sائيةIوارد اIإن وزير ا
- �قـتضى اIـرسوم رقم 84-10 اIؤرخ في 11 ربيع
الـثاني عام 1404 اIوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الـذي يحدد
اخـــتـــصــــاص الـــلـــجـــان اIــــتـــســـاويـــة األعــــضـــاء وتـــشـــكــــيـــلـــهـــا

sوتنظيمها وعملها
- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 84-11 اIـــــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اIوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدد كــيـفـيــات تـعـيــX �ـثــلـX عن اIـوظــفـX في الــلـجـان

sتساوية األعضاءIا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اIـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واIـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اIركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اIـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
sؤسسات واإلدارات العموميةIشـتركة في اIلألسـالك ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-05 اIـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـIــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اIوا

sوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-286 اIؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1429 اIـوافق 17 سـبـتمـبـر سـنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

sكلفة بالفالحةIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-361 اIؤرّخ
في 10 ذي القـعـدة عام 1429 اIـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

sائيةIوارد اIكلفة باIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 324-2000
اIــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000  الـذي يحـدد صالحـيـات وزيـر اIوارد اIـائـيـةs اIـعدل

sتممIوا
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 325-2000
اIــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000  واIــــتــــضــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اIــــركــــزيــــة في وزارة

sتمّمIعدّل واIا sائيةIوارد اIا
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اIـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اIـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

sتساوية األعضاءIاللجان ا
- و�قـتضى الـقرار اIؤرّخ في 17 ربيع الـثاني عام
1422 اIــــوافق 9 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2001 واIــــتــــضـــمـن إنــــشـــاء

الــلــجـــان اIــتــســاويـــة األعــضــاء اخملـــتــصــة بــأسـالك مــوظــفي
sعدّلIا sائيةIوارد اIوزارة ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــعــــدّل الـــقــــرار اIــــؤرّخ في 17 ربــــيع
الـثـاني عام 1422 اIـوافق 9 يـونـيـو سـنـة 2001 واIـتـضمن
إنـــشـــاء الـــلـــجـــان اIـــتـــســـاويــة األعـــضـــاء اخملـــتـــصـــة بـــأسالك

موظفي وزارة اIوارد اIائيةs طبقا للجدول اآلتي :

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األســـالك والرتباألســـالك والرتب
�ث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة  XوظفIلو ا XوظفIث�ثّلو ا�

sمــــهــــنــــدس رئــــيــــسي sXــــهــــنـــــدســــIرئــــيس ا -
مهـندس دولـة ومهـندس تـطبـيق في اIوارد
اIـائـيـةs في الـزراعـةs في اإلعالم اآللي وفي

اإلحصائيات.
- مـــتـــصــرف مـــســـتـــشــارs مـــتـــصـــرف رئــيـــسي

ومتصرف.
- وثـائـقـي أمـX مـحـفـوظــات رئـيس ووثـائـقي
Xمــحــفــوظــات رئــيــسي ووثــائــقي أمــ Xأمــ
sمــحـفــوظــات ومــتـرجـم - تـرجــمــان رئــيـسي

ومترجم - ترجمان.

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

4 1

الرقمالرقم

444
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األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األســـالك والرتباألســـالك والرتب
�ث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة  XوظفIلو ا XوظفIث�ثّلو ا�

sملحق رئيسي لإلدارة وملحق اإلدارة -
- تـقـني سـام  وتـقـني في اIـوارد اIـائـية وفي

sاإلعالم اآللي
sمحاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري -

sعون إدارة رئيسي -
sائيةIوارد اIمعاون تقني في ا -

- كاتب مديرية رئيسي وكاتب مديرية.
sعون إدارة -

sمساعد محاسب إداري -
sكاتب -

sعون حفظ البيانات -
- عــامل مــهــنـي خــارج الــصــنفs عــامل مــهــني

من الصنف األول والصنف الثاني.
- سـائق ســيـارة من الـصـنف األول والـصـنف

sالثاني
- حاجب رئيسي وحاجب.

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

3

3

2

3

الرقمالرقم

3

3

3

3

3

3

اIادة اIادة 2 :  : ينشر هذا القــرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرّر باجلزائر في 11 شعبان عام 1435 اIوافق 9 يونيو سنة 2014.

عن وزير اIوارد اIائيةعن وزير اIوارد اIائية
األمX العاماألمX العام
زيدان مراحزيدان مراح

ـــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ
يـونـيو سـنـة سـنـة s2014  يـتـضـمن جتـديـد تـشـكـيــلـة الـلـجـان اIـتـسـاويـة األعـضـاءs  يـتـضـمن جتـديـد تـشـكـيــلـة الـلـجـان اIـتـسـاويـة األعـضـاء قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 11 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 9 يـونـيو 

اخملتصة بأسالك موظفي وزارة اخملتصة بأسالك موظفي وزارة اIوارد اIائية.اIوارد اIائية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 11 شـعــبـان عـام 1434 اIـوافق 9  يـونـيـو سـنـة s2014 جتــدد تـشـكـيـلــة الـلـجـان اIـتــسـاويـة األعـضـاء
اخملتصة بأسالك موظفي وزارة اIوارد اIائيةs ابتداء من أول يونيو سنة 2014 وIدة ثالث (3) سنواتs وفقا للجدول اآلتي :

األســـالك والرتباألســـالك والرتب
�ث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة XوظفIلو اXوظفIث�ثّلو ا�

sمهندس رئيسي sXهندسIرئيس ا -
مــهــنـــدس دولــة ومــهـــنــدس تــطـــبــيق في
اIـــــــوارد اIـــــــائـــــــيـــــــةs فـي الـــــــزراعـــــــةs في

اإلعالم اآللي وفي اإلحصائيات.
- مــــتـــــصــــرف مـــــســـــتــــشـــــارs مــــتـــــصــــرف

رئيسي ومتصرف.
sمـــحـــفــــوظـــات رئـــيس Xوثـــائـــقـي أمـــ -
ووثـــائـــقي أمـــX مـــحــفـــوظـــات رئـــيــسي
ووثــائـقي أمـX مـحــفـوظـات ومـتـرجم -

ترجمان رئيسي ومترجم - ترجمان.

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

زواوي عـبـد اIالك

مبرك شهرزاد

عيسيو شريف

قورصو محمد

1

الرقمالرقم

داود صالح

قاية عياشة

مــــــــخــــــــالــــــــفــــــــيـــــــة
رياض

بن حليمة ر�ة

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

نادري أحمد

حمداوي فضيلة

جالل زهية

عيشاوي طاهر

أفــــلـــــيــــحـــــاو عــــبــــد
الرحمان

لـــــعــــــرجـــــوم عــــــبـــــد
العزيز

تاجر فاروق

لهتيهت المية
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األســـالك والرتباألســـالك والرتب
�ث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة XوظفIلو اXوظفIث�ثّلو ا�

- ملحق رئيسي لإلدارة وملحق إدارة.
sائيةIوارد اIتقني سـام وتقني في ا -

sوفي اإلعالم اآللي
- مــحـــاسب إداري رئـــيـــسي ومـــحــاسب

sإداري
sعون إدارة رئيسي -

sائيةIوارد اIمعاون تقني في ا -
- كـــــاتـب مــــــديـــــريــــــة رئــــــيــــــسي وكــــــاتب

مديرية.

sعون إدارة -
sمساعد محاسب إداري -

sكاتب -
sعون حفظ البيانات -

- عــامـل مـــهــنـي خــارج الـــصـــنفs عـــامل
مــهــني من الـــصــنف األول والــصــنف

sالثاني
- ســــــائق ســــــيــــــارة من الــــــصــــــنف األول

والصنف الثاني.
- حاجب رئيسي وحاجب.

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

صديق بشير

مـــــوزاوي عـــــبـــــد
القادر

بـــــولــــقـــــريـــــنــــات
سميرة

بــوريـحــان عــبـد
احلميد

بن ســعــادة نــور
الدين

رحــــال عــــائــــشــــة

2

3

الرقمالرقم

طـــايــبي مــحــمــد
رضا

عاقب محمد

بونفة رشيدة

شعبان يوسف

عثماني سعيد

شيبان محمد

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

نادري أحمد

حمداوي فضيلة

جالل زهية

نادري أحمد

حمداوي فضيلة

جالل زهية

أفــــلـــــيــــحـــــاو عــــبــــد
الرحمان

لـــــعــــــرجـــــوم عــــــبـــــد
العزيز

تاجر فاروق

أفــــلـــــيــــحـــــاو عــــبــــد
الرحمان

لـــــعــــــرجـــــوم عــــــبـــــد
العزيز

تاجر فاروق

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 10 رم رمـضان عام ضان عام 1435 اIوافق  اIوافق 8  يول يولـيو سنة يو سنة s2014 يحs يحـدد تشكدد تشكـيلة جليلة جلـنة الطعنة الطعـن اخملتصة بن اخملتصة بـأسالك موظفيأسالك موظفي
وزارة اIوارد اIائيةوزارة اIوارد اIائية.

ـــــــــــــــــــــــ
�ــوجب قـرار مـؤرخ في 10 رمــضـان عـام 1435 اIـوافق 8  يـولـيــو سـنـة s2014 حتــدّد تـشــكـيـلــة جلـنـة الــطـعن اخملــتـصـة

بأسالك موظفي وزارة اIوارد اIائيةs ابتداء من أول يونيو سنة 2014 وIدة ثالث (3) سنواتs طبقا للجدول اآلتي :

XوظفIثلو ا�XوظفIثلو ا�

sمقيداش داليندة -

sمبرك شهرزاد -

sقورصو محمد -

sموزاوي عبد القادر -

sبن سعادة نور الدين -

sبلعيدي مولود -

- زIاط فضيلة زوجة نقاب.

�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

 sمراح زيدان -

 sنادري أحمد -

sحمداوي فضيلة -

sجالل زهية -

 sأفليحاو عبد الرحمان -

 sلعرجوم عبد العزيز -

- تاجر فاروق.



وزارة العمل والتشغيل والضمانوزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعياالجتماعي

قــــــــرار مرار مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 19 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1434 اI اIــــــــــوافق وافق 29 م مــــــــــايايــــــــو
s2013 يs يــــتـضــــمن تمن تـعــــيـX أعX أعــــضـاء ماء مــــجـلس إدارةلس إدارة سـنـنــة ة 

الوكالة الوطنية للتشغيل.الوكالة الوطنية للتشغيل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرخ في 19 رجب عــام 1434 اIــوافق
29 مــــايــــو ســــنــــة 2013 تــــعـــX الــــســــيــــدات والـــســــادة اآلتــــيـــة

أسـمـاؤهمs تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 8 من اIـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 06-77 اIــــــؤرخ في 19 مــــــحــــــرم عــــــام 1427 اIــــــوافق 18
فــبــرايــر ســنـة 2006  الــذي يــحــدد مــهـام الــوكــالــة الــوطــنــيـة
للتشـغـيل وتنـظيـمـهـا وسيرهاs في مجلس إدارة الوكالة

الوطنية للتشغيلI sدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد:
- ســمـــيـــر بـــوســتـــيـــةs �ـــثل الـــوزيــر اIـــكـــلف بـــالــعـــمل

sرئيسا sوالتشغيل
- رشــيـــد بــلــخــيـــرs �ــثل الـــوزيــر اIــكـــلف بــالـــداخــلــيــة

sواجلماعات احمللية
- كــــمـــال يـــوســـفيs �ــــثل الـــوزيـــر اIـــكــــلف بـــالـــشـــؤون

sاخلارجية
sاليةIكلف باIثل الوزير ا� sعبد الرزاق ساري -

sكلف بالعمل والتشغيلIثل الوزير ا� sغا� بلحوى -
- عـــقــيــلـــة شــرقــوs �ــثـــلــة الــوزيــر اIـــكــلف بــالـــتــكــوين

sهنيIا
- نــــســـــيــــمــــة بـن حــــبــــيـــــلسs �ــــثـــــلــــة الــــوزيــــر اIـــــكــــلف

sتوسطةIؤسسات والصناعات الصغيرة واIبا
- فــــطـــــيــــمـــــة دراجيs �ـــــثــــلـــــة كــــاتـب الــــدولـــــة اIـــــكــــلف

sباالستشراف واإلحصاء
- إلــيــاس قــراويs �ــثل الــســلــطــة اIــكــلــفــة بــالــوظــيــفـة

sالعمومية
- سـفـيان بـلـغـا�s �ثل اIـديـر الـعـام للـديـوان الـوطني

sلإلحصاء
- زاكـيـر فـزازs �ـثل الـكـنـفـدرالـيـة اجلـزائـريـة ألرباب

sالعمل
- مــــحـــــمـــــد خــــالـــــديs �ـــــثل الـــــكــــنـــــفــــدرالـــــيـــــة الــــعـــــامــــة

sللمؤسسات اجلزائرية
- عــبـــد الــعـــالي درارs �ـــثل الــكـــنــفـــدرالــيـــة الــوطـــنــيــة

sXألرباب العمل اجلزائري
- الطـيب لـواتي وسعـيد حـديـد وسلـيم البـاتشـاs �ثـلو

sXاالحتاد العام للعمال اجلزائري
- عـــــبــــــد الــــــقــــــادر بــــــحــــــمــــــوشيs �ــــــثـل مــــــنـــــتــــــخـب عن

مستخدمي الوكالة.

قـــرار مـــؤرخ في أوقـــرار مـــؤرخ في أوّل جـــمـــادى األولـى عــام ل جـــمـــادى األولـى عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 3
مــارس سـنـة مــارس سـنـة s s2014 يـتــــضـمن تمن تـعـيـX أعX أعـضـاء ماء مـجـلسلس

التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مـؤرخ في أول جـمـادى األولى عـام 1435
اIوافق 3 مارس سنة s2014 تعX الـسيدات والسادة اآلتية
أسمـاؤهمs تـطبـيـقا ألحـكـام اIادة 10 من اIـرسـوم التـنـفـيذي
رقم 96-296 اIـؤرّخ في 24 ربـيع الــثـاني عـام 1417 اIـوافق
8 سـبـتمـبـر سـنة 1996 واIـتضـمن إنـشـاء الـوكالـة الـوطـنـية
لــدعم تـشـغــيل الـشــبـاب وحتـديــد قـانــونـهـا األســاسيs اIـعـدل
واIتمّمs أعضاء في مجـلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشبابs لفترة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد :
sكلف بالتشغيلIثـلة الوزيـر ا� sبستاني صليحة -
- خـداش نــهــلــةs �ـثـــلــة الـوزيـــر اIــكــلف بــالـداخــلــيـة

sواجلماعات احمللية
sاليةIكلف باIثل الوزير ا� sعيساني كمال -

sاليةIكلف باIثـلة الوزير ا� sبن موسى صليحة -
- سـعـيـداني جـمـالs �ـثل الـوزيـر اIـكـلف بـالـشؤون

sاخلارجية
- مـكـرسي ســكـنـدرs �ـثـل الـوزيـر اIـكــلف بـالـفالحـة

sوالتنمية الريفية
- سبـتي عـبد الـكـر§s �ثل الـوزيـر اIكـلف بـالصـيد

sوارد الصيديةIالبحري وا
sكلف بالشبابIثل الوزير ا� sلعجالي محمد -

- عــريـف مــرادs �ـــثل الـــوزيــر اIـــكـــلف بــالـــتـــنــمـــيــة
sالصناعية وترقية االستثمار

- سـعــيــدي سـعــيــدs �ـثـل رئـيس الــغــرفـة اجلــزائــريـة
sللتجارة والصناعة

- داود عــبــد الــرحــمــانs �ـثـل اIــديــر الــعــام لــلــوكــالـة
sالوطنية لتطوير االستثمار

- حـــلـــيش جـــمـــيـــلـــةs �ــــثـــلـــة اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالـــة
sنتائج البحث والتنمية التكنولوجية Xالوطنية لتثم

- ســـوامـي دلـــيلs �ـــثـل رئـــيس الـــغــــرفـــة الـــوطـــنـــيـــة
sللصناعات التقليدية واحلرف

- بــــوعـــود مــــحـــمــــد شـــريـفs �ـــثـل رئـــيس صــــنـــدوق
الـكفالـة اIشـتركة لـضمـان أخطـار القروض اIـمنـوح إياها

sشاريعIالشباب ذوي ا
- دوبي بـونوة لعـجلs �ثل رئيس الـغرفة الـوطنية

sللفالحة
- ســـعـــودي صـــالـــةs �ـــثـل رئـــيس جـــمـــعـــيـــة الـــبـــنــوك

sاليةIؤسسات اIوا
- بـشـيـري بـراهـيمs �ـثل اجلـمعـيـة الـوطـنـيـة لـلـدفاع

sعن حق وترقية الشغل
- هاللـي صالح الــــدينs �ـــثـل اجلـــمــــعــــيـــة الــــوطـــنــــيـــة

Iؤسسات التكوين اIعتمدة.
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