
العدد العدد 60
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 18 ذو احلج ذو احلجّة ة عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 12 أكتوبر سنة  أكتوبر 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



18 ذو احلج ذو احلّجة  عام عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 260
12 أكتوبر  أكتوبر  سنة سنة 2014 م
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فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مــرســوم رئــاسيّ رقم 14-277 مـؤرّخ في 6 ذي احلــجــة عــام 1435  اIـوافق 30 ســبــتــمــبــر ســنـة s2014 يـتــضــمّن الــتــصــديق عــلى
االتـفـاق في شكـل تـبـادل رسائلs اIـتـعلق بـإلـغاء الـتـأشيـرات حلـاملي جـوازات الـسفـر الـدبلـومـاسيـة الـرسمـيـة وIهـمة
بـX حـكـومــة اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّــة الـشّـعـبـيّـة وحـكـومـة جـمـهـوريّــة كـولـومـبـيـاs اIـوقّع بـاجلـــزائـر في 28
أكتـوبـر سنـة 2013....................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ رقم 14-278 مؤرّخ في 6 ذي احلجـة عام 1435 اIوافق 30 سبتـمبر سنة s2014 يـتضمّن الـتصديق عـلى مذكرة
sحكومة اجلمـهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطـيّة الشّعبيّة وحكومـة جمهوريّة كولومبيا Xالتفاهم حول التـعاون التقني ب
اIوقّعــة باجلــزائر في 28 أكتـوبـر سنـة 2013 ................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم  14-279  مـؤرّخ في 13 ذي احلجـة عام 1435 اIـوافـــق 7 أكـتـوبر سـنة s2014 يتـضـمن حتويـل اعـتـماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشباب.....................................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 14-280  مـؤرخ في  14 ذي احلـجــة عـام 1435 اIـوافــق 8 أكـتــوبـر ســنـة s2014 يـعـــــدل تــوزيـــع نــفــقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة s2014 حسب كـل  قطـاع....................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 14- 281 مـؤرخ في  14 ذي احلـجــة عـام 1435 اIـوافــق 8 أكـتــوبـر ســنـة s2014 يـعـــــدل تــوزيـــع نــفــقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة s2014 حسب كـل  قطـاع....................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتـمبر سنة s2014 يتضـمّن إنهاء مـهام نائبـة مدير بـاIديرية
العامة للجمارك........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 16 سـبتـمـبر سـنة s2014 يـتضـمّن إنهـاء مهـام محـافظ الغـابات في
والية معسكر.............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIوافق 16 سـبتـمـبر سـنة s2014 يتـضـمّن إنهـاء مهـام نـائبـة مديـر بوزارة
اIوارد اIائية..............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIوافق 16 سـبتـمـبر سـنة s2014 يـتضـمّن إنـهـاء مهـام رئـيس ديـوان وزير
السكن والعمران - سـابقــا...........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـكـلّف بـالـدّراسات
والتلخيص بوزارة السكن والعمران - سابقا..................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنـة s2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرين لـلـتـعـمـيـر
......................................................................................................................................Xوالبناء في واليت
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنـة s2014 يـتـضـمّـنـان إنـهاء مـهـام مـديـرين
.......................................................................................................................................Xللسكن في واليت
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 ســبـتـمــبـر سـنـة s2014 يـتــضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديـريـن لـلـسـكــن
..............................................................................................................Xوالتجهـيزات العمومـية في واليتـ
Xيـتــضـمّن  إنــهـاء مـهــام مـديــرين عـامـ s2014 ـوافق 16 سـبــتـمــبـر ســنـةIمــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الــقـعــدة عـام 1435 ا
.............................................................................................Xلديواني الترقية والتسيير العقاري في واليت
Xيـتــضـمّن  إنـهــاء مـهـام عــمـيـدي كــلـيـتـ s2014 ـوافق 16 ســبـتـمــبـر سـنـةIمــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الــقـعــدة عـام 1435 ا
بجامعة باتنة..............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافق 16 سـبتـمـبر سـنة s2014 يتـضـمّن  إنـهـاء مهـام مـكـلّفـة بـالـدّراسات
والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصالح اIستشفيات.................................................................................



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 18 ذو احلج ذو احلّجة  عام عام 1435 هـ هـ
12 أكتوبر  أكتوبر  سنة سنة 2014 م
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 فهرس (تابع) فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنـة s2014 يـتـضـمّن  إنـهـاء مـهـام مـديـرين  لـلـصـحـة
....................................................................................................................................Xوالسكان في واليت
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبــر ســنـة s2014 يــتــضــمّن  إنــهــاء مـهــام اIــفــتش الــعــامّ
لنـشـاطــات البــريد واIـواصالت السلـكيـة والالسلـكيـة وتكنـولوجـيات اإلعالم واالتـصال بـوزارة البريـد وتكـنولـوجيات
اإلعالم واالتصـال.........................................................................................................................................
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنـة s2014 يـتـضـمّـنـان إنـهاء مـهـام مـديـرين
..........................................................................................Xللبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في واليت
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 16 سـبتـمبـر سنة s2014 يتـضمّن تـعيـX مفتش بـاIفـتشـية الـعامة
لوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية................................................................................................................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنـة s2014 يـتـضـمّـنـان تـعـيـX نـائـبي مـديـر
بوزارة السكن والعمران واIدينة..................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الــقـعــدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبــتـمــبـر ســنـة s2014 يــتـضــمّن تــعـيــX مـديــرين لـلــسـكن في
الواليات.....................................................................................................................................................
مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 21 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافق 16 سـبتـمـبر سـنة s2014 تـتـضمّن تـعـيX مـديـرين للـتـجهـيزات
العمومية في الواليات.................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنـة s2014 يـتـضـمّن تـعـيـX اIـديـرة الـعـامـة لـديوان
الترقية والتسيير العقاري في والية برج بوعريريج........................................................................................
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتمبر سنة s2014 يتضمّنـان التّعيX بوزارة الصحة
والسكان وإصالح اIستشفيات.......................................................................................................................
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 21 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 16 سبتـمبر سنة s2014 يتـضمّنـان تعيX مـديرين لـلصحة
والسكان في الواليات.................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 25 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 27 مـارس ســنـة s2014 يـتــضـمن الــتـعـيــX بـوزارة الــتـضـامن
الوطني واألسرة وقضايا اIرأة (استدراك).....................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 24 ربـيع الـثـاني عـام 1434 اIـوافق 6  مـارس سـنـة s2013 يـحـدد كـيـفـيـات تـنـظـيم الـتـكـوين
اIتخصص لاللتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه..........................
قــرار مـؤرّخ في 28 رمـضــان عــام 1434 اIـوافق 6 غـشـت سـنـة s2013 يــعــدّل ويـتــمّم الـقــرار اIـؤرّخ في أوّل  شــعـبــان عـام 1405
اIوافق 21 أبريل سنة 1985 واIتضمّن إحداث اللجان اIتساوية األعضاء Iوظفي وزارة العدل..............................
قــرار مـؤرّخ في 28 رمـضــان عــام 1434 اIـوافق 6 غـشـت سـنـة s2013 يــعــدّل ويـتــمّم الـقــرار اIـؤرّخ في أوّل  شــعـبــان عـام 1405
اIوافق 21 أبريل سنة 1985 واIتضمّن إحداث اللجان اIتساوية األعضاء اخلاصة بأسالك موظفي الضبط...............

وزارة الفالحةوزارة الفالحة والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

قـرار مؤرخ في 21  شـوّال عام 1435 اIوافق 17  غشـت سنة s2014 يـعدل ويـتمم الـقرار اIؤرخ في 7 محـرّم عام 1417 اIوافق
25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفالحsX ومسك السجالت اIتعلقة بهمs و�وذج بطاقة الفالح اIهنية.

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر
الوضعيّة الشّهريّة في 31  مايو  سنة 2014 ..............................................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 30  يونيو  سنة 2014 ............................................................................................................



18 ذو احلج ذو احلّجة  عام عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 460
12 أكتوبر  أكتوبر  سنة سنة 2014 م

مــرسـوم رئــاسيمــرسـوم رئــاسيّ رقم  رقم 14-277 مـؤر مـؤرّخ في خ في 6 ذي احلــجــة عـام ذي احلــجــة عـام
1435  اIــوافق   اIــوافق 30 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة s2014 يـــتـــضــمs يـــتـــضــمّن

sالــتـــصـــديق عـــلى االتــفـــاق في شـــكـل تـــبـــادل رســائلsالــتـــصـــديق عـــلى االتــفـــاق في شـــكـل تـــبـــادل رســائل
اIـتـعلق بـإلـغـاء التـأشـيرات حلـامـلي جوازات الـسـفراIـتـعلق بـإلـغـاء التـأشـيرات حلـامـلي جوازات الـسـفر
الـــدبـــلــــومـــاســـيـــة الــــرســـمـــيــــة وIـــهـــمـــة بــــX حـــكـــومـــةالـــدبـــلــــومـــاســـيـــة الــــرســـمـــيــــة وIـــهـــمـــة بــــX حـــكـــومـــة
اجلـــمـــهــورياجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدـــة الــدّ�ـــقـــراطـــي�ـــقـــراطـــيّـــة الــشـــة الــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّــةــة
وحكـومة جمـهوريوحكـومة جمـهوريّة كـولومبـياs اIوقة كـولومبـياs اIوقّع بـاجلــزائر فيع بـاجلــزائر في

28 أكتـوبـر سنـة  أكتـوبـر سنـة 2013.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة

sبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

sادّة 77-11 منهIال سيّما ا sوبناء على الدّستور -

- وبـــــعــــــد االطّالع عـــــلـى االتـــــفــــــاق في شـــــكــل تـــــبـــــادل
رســائلs اIـــتــعـــلق بــإلـــغــاء الـــتــأشـــيــرات حلــامـــلي جــوازات
الــســـفــر الـــدبــلــومـــاســيــة الـــرســمـــيــة وIــهـــمــة بــX حـــكــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ�ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
جــمـهــوريّـة كـولــومـبـيــاs اIـوقّـع بــاجلــزائــر في 28 أكــتـوبـر

s2013 سنـة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولـى :ة األولـى : يصـدّق عـلى االتفاق في شكـل تبادل
رســائلs اIـــتــعـــلق بــإلـــغــاء الـــتــأشـــيــرات حلــامـــلي جــوازات
الــســـفــر الـــدبــلــومـــاســيــة الـــرســمـــيــة وIــهـــمــة بــX حـــكــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ�ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
جـمــهـوريّــة كــولـومــبـيــاs اIـوقّـع بـاجلـــزائـر في 28 أكــتـوبــر
سـنــة s2013 ويـنـشـر في اجلــريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

حرّر بـاجلـزائر في 6 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 30
سبتمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
تبادل الرسائلتبادل الرسائل اIتعلقاIتعلق بإلغاء التأشيرات حلامليبإلغاء التأشيرات حلاملي
XبXهمة بIهمةالدبلوماسية الرسمية وIجوازات السفرجوازات السفر الدبلوماسية الرسمية و

حكومة اجلمهوريحكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة جمهورية كولومبياوحكومة جمهورية كولومبيا

sخ sش sرقم : 250 / و

إلى معـالي السيدة ماريا آجنـيال هولـغوين كويالر
وزيرة العالقات اخلارجية جلمهورية كولومبيا

سيادة الوزيرة :

اسـتـنـادا إلى أواصــر الـصـداقـة الـتـقــلـيـديـة وعالقـات
الــتـــفـــاهم اIـــتـــبــادل الـــتي تـــربط اجلـــمـــهـــوريــة اجلـــزائـــريــة
الـد�ـقـراطـية الـشـعـبـيـة وجمـهـوريـة كـولـومبـيـاs يـشـرفني
أن أقترح االتفـاق اآلتي بX البلدينs والذي سوف يطبق

وفق األحكـام اآلتـية :

Xوالــــكـــولــــومـــبــــيـــ X1 - �ـــكن الــــرعـــايــــا اجلـــزائــــريـــ
sـهــمـةI جلـوازات ســفـر دبــلــومـاســيــة رسـمــيــة أو Xاحلـامــلــ
ســـاريـــة الــصالحـــيـــةs الـــدخــول إلـى إقــلــــيم دولــــة الـــطـــرف
اآلخـــــر واإلقــــامــــة فــــيهs أو الــــعــــبــــور أو اخلـــروج مــــنـه Iـــدة
تــســعـX (90) يـــومــاs ابـــتــداء مـن تــاريخ الـــدخـــولs دون أن

يضطروا إلى احلصول مسبقا على تأشيرة.

2 - يـــــتم عــــــبـــــور احلـــــدود عـــــبــــــر اIـــــراكـــــز احلـــــدوديـــــة
اخملصصة للتنقـل الدولي.

3 - إذا رغب حــــامــــلـــــو جــــوازات الــــســــفــــر الــــســــاريــــة
الـصالحيةs اIـشار إليهم في اIـادة األولىs تمديـد إقامتهم
(90) Xــدة تـــتــجــاوز الـــتــســعــI Xعــلى إقــلـــيم أحــد الـــطــرفــ
يـوماs عـلـيـهم الـقـيـام باإلجـراءات الـتـنـظـيمـيـة الـضـرورية

إلصدار تأشيرة إقامـة.

s4 - يـنبغي أن تكـون جلوازات السـفر الدبلـوماسية
sصالحــيـة ال تــقل عن ســتـة (6) أشـهـر sــهــمـةI الــرسـمــيـة أو

.Xعند الدخول إلى إقليم أحد الطرف

5 - �ـكن حــامــلي جـــوازات الـســفـــر الـدبـلــومـاســيـة
أو الـرسـمـيـة أو Iـهـمـةs اIـزاولـX لـوظائـفـهـم في الـبـعـثات
الــدبـــلــومــاســيــة والــقـــنــصــلــيــة أو اIــعــيـــنــX في الــهــيــئــات
الدولية للـطرفsX وكذا أفراد عـائالتهم احلاملX جلوازات
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سـفــر دبـلــومـاســيـة أو رســمـيــة أو Iـهــمـةs الــذين يـعــيـشـون
مــــــعـــــهـم حتت ســــــقف واحــــــدs الـــــدخـــــول أو اإلقــــــامـــــة بـــــدون

تأشيرةs في إقليم الطرفX خالل فترة مهمتهم.
X6 - إن إلــغـاء إجــراءات الـتـأشــيـرة لــرعـايـا الــطـرفـ
sهـمةI جلـوازات سـفر دبـلـوماسـيـة أو رسمـيـة أو Xاحلـامـل
ال يعفيهم من احـترام القوانX الوطنـية اخلاصة بالدخول

إلى إقليم الطرف اآلخر واخلروج منه أو اإلقامة فيه.
X7 - إن هـذا االتفـاق ال يستـثني حق أي من الـطرف
في رفض الـــدخـــول أو إنـــهــــاء الـــتـــرخـــيص بـــاإلقـــامـــة عـــلى
إقــلـيــمه ألي رعـيــة من رعـايــا الـطــرف اآلخـر الــذي يـعــتـبـر

تواجده غير مرغوب فيه.
sعــبـر الــقــنـاة الــدبـلــومـاســيـة s8 - يــتـبــادل الـطــرفـان
�اذج عــن جــوازات السـفـــر الـدبـلـومـاسـيـة أو الــرسـمــية
s(30) يـــومــا Xــتـــداولـــة في أجل يـــقـــدر بـــثالثــIــهـــمــــة اI أو
ابــتــداء من تـــاريخ دخـــول هــذا االتــفــــاق حــيّــز الــتّــنــفـــيـذ.
وفـي حـــــــالــــــــة إجـــــــراء تـــــــعــــــــديل عــــــــلى جــــــــوازات الـــــــســـــــفـــــــر
sتـداولـــة حـالـياIا sـهـمـــةI الـدبـلـوماسـيـة أو الــرسـمـيـة أو
sيــتـــبـــادل الــطـــرفـــان sأو إصــدار جــوازات ســـفـــر جـــديـــدة
عبـر القـناة الـدبـلومـاسيـة �ـاذجهـما اIـعدلـة أو اIـستـعمـلة
حديثا وذلك ثالثX (30) يوماs كأقصى حدs قبل تداولها.
9 - يـدخـــل هـــذا االتــفـــاق حــيّـز الــتّــنـفــــيـذs ابــتـــداء
sوعـبـر الـقــنـاة الـدبـلـومـاسـيـة sكـتـابـيـا sمـن تـاريخ اسـتـالم
آخــر إشــعــار يــخــطــر من خـالله كل من الــطــرفــX الــطــرف
اآلخــــر بـــاســـتـــكـــمـــال اإلجـــراءات الـــقـــانـــونــــيـــة الـــداخـــلــــيـــة

اIطلوبـة لهذا الغرض.
10 -   تـوقــيع هـذا االتــفـاق Iــدة غـيــر مـحــددة. �ـكن

لــكل طـــرف مـــتــعـــاقـــد أن يـــطــلبs كـــتـــابــيـــاs وعـــبــر الـــقـــنــاة
الـدبلوماسيـةs تعديل هذا االتـفاقs كليـا أو جزئياs ويدخل
كل تعديل متفق عـليه من قبل كال الطرفX حـيّز التّنفيذ

طبقا لإلجراءات القانونية الداخلية اخلاصة بكل بلد.
11 - �كن كــل طرف مـتعاقـد إبطـال هذا االتـفاق عن

طـريق اإلخـطـار. وفي هـذه احلالـةs يـنـتـهي سريـان مـفـعول
هذا االتفاق تسعX (90) يوما بعد تاريخ هذا اإلخطار.

ســأكـون ¢ـتـنــا Iـعـالـيــكم لـو تـفـضــلـتم بـالـتــأكـيـد عـلى
موافقة حكومتكم على األحكام السابقة.

كـــمــا أنـــتـــهــز هـــذه الـــفــرصـــة ألجـــدد Iــعـــالـــيــكـم أســمى
عبارات التقدير واالحترام.

اجلزائر في 28 أكتوبر سنة 2013.
رمطان رمطان لعمامرةلعمامرة

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
للجمهورية اجلزائريةللجمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية
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اجلزائر في 28 أكتوبر سنة 2013

إلى معالي السيد رمطان لعمامرة

وزيــر الـشـؤون اخلــارجـيـة لـلــجـمــهـوريـة اجلــزائـريـة
الد�قراطية الشعبية

sالسيد الوزير

يــشــــرفــنـي أن أخــــاطــبـــكم بـــاإلشــــارة لــــرســـالــتـــكم
رقــم s250/MAE اIــــــؤرخــــــة في 28 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2013

والتي نصها كـاآلتي :

"سيادة الوزيرة :

اسـتـنـادا إلى أواصــر الـصـداقـة الـتـقــلـيـديـة وعالقـات
الــتـــفـــاهم اIـــتـــبــادل الـــتي تـــربط اجلـــمـــهـــوريــة اجلـــزائـــريــة
الـد�ـقـراطـية الـشـعـبـيـة وجمـهـوريـة كـولـومبـيـاs يـشـرفني
أن أقترح االتفاق الـتالي بX البلدينs الذي سوف يطبق

وفق األحكام اآلتية :

Xوالــــكـــولــــومـــبــــيـــ X1 - �ـــكن الــــرعـــايــــا اجلـــزائــــريـــ
sهـمةI جلـوازات سـفر دبـلـوماسـيـة أو رسمـيـة أو Xاحلـامـل
ساريـة الصالحـيةs الـدخول إلى إقـليم دولـة الطـرف اآلخر
(90) Xدة تـسعI أو الـعبـور أو اخلروج مـنه sواإلقامـة فيه
يـومــاs ابــتـداء من تــاريخ الــدخـولs دون أن يــضــطـروا إلى

احلصول مسبقا على تأشيرة.

2 - يـــــتم عــــــبـــــور احلـــــدود عـــــبــــــر اIـــــراكـــــز احلـــــدوديـــــة
اخملصصة للتنقـل الدولي.

3 - إذا رغب حــــامــــلـــــو جــــوازات الــــســــفــــر الــــســــاريــــة
الـصالحيةs اIـشار إليهم في اIـادة األولىs تمديـد إقامتهم
(90) Xــدة تـــتــجــاوز الـــتــســعــI Xعــلى إقــلـــيم أحــد الـــطــرفــ
يـوماs عـلـيـهم الـقـيـام باإلجـراءات الـتـنـظـيمـيـة الـضـرورية

إلصدار تأشيرة إقامة.

4 - يـنبـغي أن تكـون جلـوازات السـفر الـدبلـوماسـية
sصالحـية ال تـقل عن ستة (6) أشـهر sهـمةI أو الرسـميـة أو

.Xعند الدخول إلى إقليم أحد الطرف

5 - �ـكن حــامــلي جـــوازات الـســفـــر الـدبـلــومـاســيـة
أو الـرسـمـيـة أو Iـهـمـةs اIـزاولـX لـوظائـفـهـم في الـبـعـثات
الــدبـــلــومــاســيــة والــقـــنــصــلــيــة أو اIــعــيـــنــX في الــهــيــئــات
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الدولية للـطرفsX وكذا أفراد عـائالتهم احلاملX جلوازات
سـفــر دبـلــومـاســيـة أو رســمـيــة أو Iـهــمـةs الــذين يـعــيـشـون
مــــعـــــهـم حتت ســـــقـف واحـــــدs الـــــدخـــــول أو اإلقـــــامـــــةs بــــدون

تأشيرةs في إقليم الطرفX خالل فترة مهمتهم.

X6 - إن إلــغـاء إجــراءات الـتـأشــيـرة لــرعـايـا الــطـرفـ
sهـمةI جلـوازات سـفر دبـلـوماسـيـة أو رسمـيـة أو Xاحلـامـل
ال يعفيهم من احـترام القوانX الوطنـية اخلاصة بالدخول

إلى إقليم الطرف اآلخر واخلروج منه أو اإلقامة فيه.

X7 - إن هـذا االتفـاق ال يستـثني حق أي من الـطرف
في رفض الـــدخـــول أو إنـــهــــاء الـــتـــرخـــيص بـــاإلقـــامـــة عـــلى
إقــلـيــمه ألي رعـيــة من رعـايــا الـطــرف اآلخـر الــذي يـعــتـبـر

تواجده غير مرغوب فيه.

sعــبـر الــقــنـاة الــدبـلــومـاســيـة s8 - يــتـبــادل الـطــرفـان
�اذج عــن جــوازات السـفـــر الـدبـلـومـاسـيـة أو الــرسـمــية
s(30) يـــومــا Xــتـــداولـــة في أجل يـــقـــدر بـــثالثــIــهـــمــــة اI أو
ابــتــداء من تـــاريخ دخـــول هــذا االتــفــــاق حــيّــز الــتّــنــفـــيـذ.
وفـي حـــــــالــــــــة إجـــــــراء تـــــــعــــــــديل عــــــــلى جــــــــوازات الـــــــســـــــفـــــــر
sتـداولـــة حـالـياIا sـهـمـــةI الـدبـلـوماسـيـة أو الــرسـمـيـة أو
sيــتـــبـــادل الــطـــرفـــان sأو إصــدار جــوازات ســـفـــر جـــديـــدة
عبـر القـناة الـدبـلومـاسيـة �ـاذجهـما اIـعدلـة أو اIـستـعمـلة
حديثا وذلك ثالثX (30) يوماs كأقصى حدs قبل تداولها.

9 - يــدخــــل هــذا االتــفــــاق حــيّــز الــتّــنــفــــيــذ ابــتـــداء
sوعـبـر الـقــنـاة الـدبـلـومـاسـيـة sكـتـابـيـا sمـن تـاريخ اسـتـالم
آخــر إشــعــار يــخــطــر من خـالله كل من الــطــرفــX الــطــرف
اآلخــــر بـــاســـتـــكـــمـــال اإلجـــراءات الـــقـــانـــونــــيـــة الـــداخـــلــــيـــة

اIطلوبـة لهذا الغـرض.

10 -   تـوقــيع هـذا االتــفـاق Iــدة غـيــر مـحــددة. �ـكن

لــكل طـــرف مـــتــعـــاقـــد أن يـــطــلبs كـــتـــابــيـــاs وعـــبــر الـــقـــنــاة
الـدبلوماسيـةs تعديل هذا االتـفاقs كليـا أو جزئياs ويدخل
كل تعديل متفق عـليه من قبل كال الطرفX حـيّز التّنفيذ

طبقا لإلجراءات القانونية الداخلية اخلاصة بكل بلد.

11 - �كن كــل طرف مـتعاقـد إبطـال هذا االتـفاق عن

طـريق اإلخـطـار. وفي هـذه احلالـةs يـنـتـهي سريـان مـفـعول
هذا االتفاق تسعX (90) يوما بعد تاريخ هذا اإلخطار.

ســأكـون ¢ـتـنــا Iـعـالـيــكم لـو تـفـضــلـتم بـالـتــأكـيـد عـلى
موافقة حكومتكم على األحكام السابقة.

كـــمــا أنـــتـــهــز هـــذه الـــفــرصـــة ألجـــدد Iــعـــالـــيــكـم أســمى
عبارات التقدير واالحترام".

بـهذا اخلصوصs يـشرفني أن أعـلم معاليـكمs £وافقة
الـطـرف الــكـولـومـبي عـلـى األحـكـام اIـقـتــرحـة في الـرسـالـة

سالفة الذكر.
بــنــاء عــلى مــا ســبقs فــإن رســالــتــكم وهــذه الــرســالـة
الـتـي حتـمل مـوافـقـة الـطـرف الـكــولـومـبي يـشـكالن اتـفـاقـا

.Xالدولت Xب
كـــمــا أنـــتـــهــز هـــذه الـــفــرصـــة ألجـــدد Iــعـــالـــيــكـم أســمى

عبارات التقدير واالحترام.
ماريا آجنيال هولغوين كويالرماريا آجنيال هولغوين كويالر
وزيرة العالقات اخلارجيةوزيرة العالقات اخلارجية

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـوم رئــاسيمــرسـوم رئــاسيّ رقم  رقم 14-278 مـؤر مـؤرّخ في خ في 6 ذي احلــجــة عـام ذي احلــجــة عـام
1435 اIــوافق  اIــوافق 30 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة s2014 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن

الـــتــــصـــديق عــــلى مـــذكــــرة الـــتـــفــــاهم حـــول الــــتـــعـــاونالـــتــــصـــديق عــــلى مـــذكــــرة الـــتـــفــــاهم حـــول الــــتـــعـــاون
الـــــتــــقــــنـي بــــX حــــكـــــومــــة اجلــــمـــــهــــوريالـــــتــــقــــنـي بــــX حــــكـــــومــــة اجلــــمـــــهــــوريّــــة اجلـــــزائــــريــــة اجلـــــزائــــريّــــةــــة
الــــدالــــدّ�ـــقــــراطــــي�ـــقــــراطــــيّـــة الــــشـــة الــــشّـــعــــبــــيـــعــــبــــيّـــة وحــــكـــومــــة جــــمـــهــــوريـــة وحــــكـــومــــة جــــمـــهــــوريّـــةـــة
كولومبـياs اIوقكولومبـياs اIوقّعــة باجلــزائر في عــة باجلــزائر في 28 أكتــوبـر سنـة أكتــوبـر سنـة

.2013

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ رئيس اجلمهوريّة

sبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -
sادّة 77-11 منهIال سيّما ا sوبناء على الدّستور -

- وبـعـد االطّالع عـلى مـذكـرة الــتـفـاهم حـول الـتـعـاون
الـتـقـني بـX حـكـومـة اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة
الــشّـــعــبـــيّـــة وحــكـــومـــة جــمـــهـــوريّــة كـــولـــومــبـــيـــاs اIــوقـّـــعـــة

s2013 باجلـزائـر في 28 أكتوبر سنـة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــاداIـــادّة األولـى :ة األولـى : يــصـــدّق عــلى مــذكــرة الــتــفــاهـم حـول
الــتـــعــاون الــتـــقــنـي بــX حـــكــومــة اجلـــمــهـــوريّــة اجلـــزائــريّــة
sالـدّ�ـقـراطـيّـة الـشّـعـبــيّـة وحـكــومــة جـمـهـوريـة كـولـومـبـيـا
اIــوقّـعـــة بــاجلــزائـر في 28 أكـتـوبـــر سـنــة s2013 وتــنـشــر
فـي اجلـــــريـــــدة الـــــرّســـــمـــــيّــــة لـــــلـــــجـــــمـــــهــــوريّـــــة اجلـــــزائـــــريّــــة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 6 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 30

سبتمبر سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اIاداIادّة ة 4

sفعولIطبـقا لتـشريعهـما السـاري ا s Xكن الـطرف�
تـقــد¤ الـدعـم الـلــوجـســتي لــلـمــوظــفـX اIــبــعـوثــX من أحـد
الــبــلــدين إلى الــبــلــد اآلخــر وتــمــكـيــنــهم مـن احلــصـول عــلى
sطـلوبـة قصد أداء مـهامـهم ووظائفـهم اخلاصةIعلـومات اIا
.Xتفق عليها من قبل الطرفIوكذا التسهيالت األخرى ا

اIاداIادّة ة 5

يـــــتــــعـــــX عــــلـى مــــوظـــــفي كـل من الـــــطــــرفـــــsX الــــذين
يــســـافــرون إلى بـــلــد الــطـــرف اآلخــر خالل تـــنــفــيـــذ مــذكــرة
الــتـــفــاهم هــذه االحـــتــرام واالمــتــثــال لـــشــروط كل مــبــادرة
تــعــاون والـــقــوانــX الـــوطــنــيـــة والــقــواعـــد والــتــنـــظــيــمــات

اخلاصة بالبلد اIضيف.

اIاداIادّة ة 6

تــتم تـســويــة أي خالف يـنــجم عن تــفـســيـر أو تــنـفــيـذ
مـــــذكـــــرة الـــــتــــــفـــــاهم هـــــذهs وديـــــا مـن خالل اIـــــشـــــاورات أو

.Xالطرف Xفاوضات بIا

اIاداIادّة ة 7

�ــكـن الــطــرفــsX بـــاتــفــاق مــتـــبــادلs إدخــال إضــافــات
وتـــــعـــــديالت عـــــلى مـــــذكـــــرة الـــــتــــفـــــاهـم هــــذه. وتـــــدخـل هــــذه
اإلضـافـات والــتـعـديـالت حـيّـز الــتّـنـفــيـذ بــنـفس اإلجـراءات

اخلاصة بدخول مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ.

اIاداIادّة ة 8

1 - تـــدخل مــــذكـــرة الـــتـــفـــاهم هــــذهs حـــيّـــز الـــتّـــنـــفـــيـــذ
اعــتـبــارا من تـلــقي اإلشـعــار األخـيــر الـذي يــقـوم من خالله
أحـــد الــطـــرفـــX بـــإشـــعــار الـــطـــرف اآلخـــرs كـــتــابـــيـــا وعـــبــر
الـقـنـوات الـدبــلـومـاسـيــة عن إتـمـام اإلجـراءات الــقـانـونـيـة

الداخلية اIطلوبة لهذا الغرض.

 2 - يدخل التعلـيق أو اإلنهاء حيّز التّـنفيذ ستة (6)

أشـهـر بــعـد تـلــقي الـطــرف اآلخـر إخـطــارا بـهــمـا وال يـخالن
باIبادرات خالل التّنفيذs طبقا Iذكرة التفاهم هذه.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 أكـتـوبـر سـنـة s2013 في ثالث
sبالـلغـات الـعربـيّـة واإلسبـانيـة واإلجنـليـزية sنـسخ أصلـيـة
ولـلـنــصـوص الـثالثـة نـفس احلـجـيـة الـقـانـونـيـة. وفي حـالـة

االختالف في التفسيرs يرجح النص باللغة اإلجنليزية.

مذكرة تفـاهم حول التعاون التقنيمذكرة تفـاهم حول التعاون التقني
بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة جمهورية كولومبياوحكومة جمهورية كولومبيا

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الـشّـعـبـيّـة وحـكـومـة جـمـهـوريّـة كـولـومـبـيـاs اIـشـار إلـيـهـما

s"Xفـيمـا يأتي بـ "الطــرف
- اعـــتـــرافـــا مـــنـــهــمـــا بـــالـــرغـــبـــة في تـــوطـــيـــد أواصــر

sXالطرف Xالصداقة القائمة ب
Xـتــبـادل فـي حتـسـIواعــتـبــارا مـنــهـمـا لـالهـتــمـام ا -

sوتشجيع التنمية االجتماعية و االقتصادية لبلديهما
 - واقتنـاعا منـهما بـضرورة التـأكيد عـلى التنـمـية

sستدامــةIا
- واعــتـــرافــا مـــنــهـــمــا بـــاIـــزايــا اIـــتــبـــادلــة لـــلــتـــعــاون

sشتركIالتقني في اجملاالت ذات االهتمام ا
- ورغـبــة مـنــهـمــا في تـطــويـر الــتـعــاون الـذي يــحـفـز

sالتقدم التقني
اتفقتا على ما يلي :اتفقتا على ما يلي :

اIاداIادّة األولىة األولى
يــــعـــمـــل الـــطــــرفـــان عــــلى تــــشـــجــــيع إعـــداد وتــــنـــفــــيـــذ
الـبـرامج واIـشــاريع وأي شـكـل آخـر من أشــكـال الـتـعــاون
الــــتــــقــــني فـي اجملـــاالت ذات االهــــتــــمــــام اIــــشـــتــــرك طــــبــــقـــا

لتشريعهما الـوطني.
اIاداIادّة ة 2

1 - �ـــكن الــــطـــرفــــsX في إطـــار تــــطـــويــــر مـــبـــادرات
الــــتـــعــــاون الـــتــــقــــنيs الــــنـــظــــر في مــــشـــاركــــة اIـــؤســــســـات
الــعــمــومــيــة واخلــاصــةs واIـــنــظــمــات غــيــر احلــكــومــيــة لــكال
الــبـــلــدينs فـي إقــلــيم أحـــد الــطــرفـــX أو بــلــد آخـــرs كــمــا  
االتفاق عليه بX الطرفX في مبادرة التعاون اIناسبة.
2 - يــعـــمل الـــطــرفـــانs مــعـــا أو مــنـــفــردينs ومـــراعــاة
لـتـوفــر األمــوال ولـتـشـريـعـهـمـاs عـلى اIـسـاهـمــة والـبـحث
عن الـدعم الـضـروري من اIـنـظـمـات الـدولـيـة والـصنـاديق
اIــالـيّـةs والـبـرامج اجلــهــويــة والـدولــيــة ومـانـحـX آخـرين

من أجـل تنفيذ اIبادرات £وجب مذكرة التفـاهم هذه.
اIاداIادّة ة 3

�ــكن عــقــد اجــتــمــاعــات بــX ¢ــثــلي الــطــرفــX قــصـد
مـنـاقشـة اIـسـائل اIتـعـلقـة £ـذكـرة التـفـاهم هـذهs مثـلـما  

االتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.

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

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن حكومةعن حكومة
جمهورية كولومبياجمهورية كولومبيا

ماريا آجنيالماريا آجنيال
هولغوين كويالرهولغوين كويالر

وزيرة العالقات اخلارجيةوزيرة العالقات اخلارجية
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و£ـــقــتـــضـى اIـــرســــوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقــم 14 - 58
اIـؤرخ في 6 ربـيـع الــثــاني عــام 1435 اIـوافـق 6 فــبــرايـر
ســـنــة 2014  واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير £وجــب

s2014 الية لسنةIقانون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــــــاداIــــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــــغـى من مـــــيــــزانـــــيــــة ســـــنــــة 2014
اعـــــتــــــمـــــاد قــــــدره مـــــائــــــتـــــان وعــــــشـــــرون مــــــلـــــيــــــون ديـــــنـــــار
(220.000.000 دج) مقيّـد في ميـزانية التكاليف اIشتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".
اIــاداIــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانـيــة ســنـة 2014  اعــتــمــاد
قـــدره مائتــان وعشــرون مليـون دينار (220.000.000 دج)
 يـــقـــيــد فــي مــيـزانــيـة تــسـيــــيــر  وزارة الـشــبـــاب وفــي

األبواب اIبينة في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.
اIـاداIـادّة ة 3 : : يـكلف وزيــر اIاليـــة ووزيـر الـشبابs كل
فــيــمــا يــخــصّـهs بــتـنــفـــيــذ هــذا اIــرســوم الـذي يــنـــشـر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .
حرّر بـاجلـزائر في 13 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 7

أكتوبر سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

05 -  37
21 -  37
22 -  37

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اIركزية - االتصال واإلنتاج التعليمي في قطاع الشبيبة...
اإلدارة اIركزية - اIقابالت الوطنية للشبيبة والرياضة...............
اإلدارة اIركزية - اIقابالت الدولية للشبيبة والرياضة................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة............................................مجموع االعتمادات اخملصصة............................................

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم  14-279  مــــؤر  مــــؤرّخ في خ في 13 ذي احلـــجـــة ذي احلـــجـــة
عـام عـام 1435 اIـوافـــق  اIـوافـــق 7 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة s2014 يــتــضـمنs يــتــضـمن
حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة

الشباب. الشباب. 
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و£ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

s تمّمIعدّل واIا sاليةIا Xبقوان
- و£ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

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

s2014 لسنة



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 18 ذو احلج ذو احلّجة  عام عام 1435 هـ هـ
12 أكتوبر  أكتوبر  سنة سنة 2014 م

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-280  مــؤرخ في  مــؤرخ في  14 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
يـــعـــــدل  sيـــعـــــدل s2014 ــوافــق 8 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة  أكـــتـــوبـــر ســـنـــةIــوافــق  اI1435 ا عــام عــام 
توزيـــع نـفـقـــات  ميـزانـيـة الـدولـة لـلتـجـهـيز لـسـنةتوزيـــع نـفـقـــات  ميـزانـيـة الـدولـة لـلتـجـهـيز لـسـنة

s2014 حسب كـل  قطـاع.s حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

sاليةIبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 3-85

sو125 (الفقرة 2) منه
-  و£ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اIــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلـق

 sتمّمIعدّل واIا sاليةIا Xبقوان
- و£ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

s2014 الية لسنةIقانون ا
- و£ــــــقـــــتــــــضى اIـــــرســـــــوم الـــــرئــــــاسـي رقم 14 -145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

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

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و£ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزs اIـعـدّل

   sتممIوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى :  يلـــغـــى مـــن مـيـزانـيـــة ســنــة 2014
اعــتـــمـــــاد دفـــــع قــــــــدره أربــعـــمــائـــة وخــمـــســون مـــلــيــون
ديـنـار (450.000.000 دج) ورخـصـة بــرنـامـج قــــدرهـا ثالثـة
ماليــــــيــــــر وتــــــســــــعـــــمــــــائــــــة وخــــــمــــــســـــون مــــــلــــــيــــــون ديــــــنـــــار
(3.950.000.000 دج)  مــقــيّــدان في الــنـفــقـات ذات الــطـابـع
الـــنـــهــائـي  (اIـــنــصــــوص عــلـــيـــهــا في الـــقـــانــون رقم 08-13
اIـؤرخ في 27 صــفـر عـام 1435 اIـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة
2013 واIتضمن قانون اIالية لسنة s(2014 طبقا للجدول

"أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يخـصص Iيزانية سنـة 2014 اعتمــاد دفع
قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار (450.000.000 دج)
ورخـــــصـــة بـــرنــامــج قـــــدرهــا ثـالثــة مـاليـــيــر وتـــســـعـــمـــائــة
وخـمــســون مــلـيــون ديــنـار (3.950.000.000 دج)  يــقـــــيّــدان
في الـنـفــقــات ذات الـطـابـع الـنـهـائـي ( اIـنـصـــوص عــلـيـهــا

فــي الـــقـــانــون رقم 13-08 اIــؤرخ في 27 صـــفـــر عــام 1435
اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2013 واIتـضـمن قـانـون اIـالـية

لسنة s(2014 طبقا للجدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.
اIـاداIـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حرّر بـاجلـزائر في 14 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 8

أكتوبر سنة 2014. 
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

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

القطاعاتالقطاعات

 - احــتــيـــاطي لــنـــفــقــات
غير متوقعة

 الـمــجـــمـــــوع : ........ الـمــجـــمـــــوع : ........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

3 950 000

3 950 000

اIلحقاIلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

450 000 

450 000

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

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

القطاعاتالقطاعات

 - اIـــنـــشــآت الـــقــاعـــديــة
االقتصادية واإلدارية
 - التربية والتكوين

الــمـــجــــمــــــوع : ........الــمـــجــــمــــــوع : ........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

450 000

3 500 000

3 950 000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

450 000

-

450 000

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14- - 281 مــؤرخ في مــؤرخ في  14 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
يـــعـــــدل  sيـــعـــــدل s2014 ــوافــق 8 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة  أكـــتـــوبـــر ســـنـــةIــوافــق  اI1435 ا عــام عــام 
تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة

s2014 حسب كـل  قطـاع.s حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

sاليةIبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيـــمــا اIــادتــان 85 - 3

sو125 (الفقرة 2) منه
-  و£ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اIــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلـق

 sتمّمIعدّل واIا sاليةIا Xبقوان



18 ذو احلج ذو احلّجة  عام عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1060
12 أكتوبر  أكتوبر  سنة سنة 2014 م

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

القطاعاتالقطاعات

 - اIـــنـــشــآت الـــقــاعـــديــة
االقتصادية واإلدارية

 الـمــجـــمـــــوع : ........ الـمــجـــمـــــوع : ........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

32 000 000

32 000 000

اIلحقاIلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

 8 000 000 

8 000 000 

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

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

القطاعاتالقطاعات

 - اIـــنـــشــآت الـــقــاعـــديــة
االجتماعية والثقافية

الــمـــجــــمــــــوع : ........الــمـــجــــمــــــوع : ........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

32 000 000

32 000 000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

 8 000 000 

 
8 000 000 

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

الطـابــع الـنهــائـي ( اIـنصـــوص عـليـهـا فـــي القـانون رقم
13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر

سـنـة 2013 واIـتـضـمن قــانـون اIـالـيــة لـسـنـة s(2014 طــبـقـا
للجدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 14 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 8
أكتوبر سنة 2014. 

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

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

s2014 الية لسنةIقانون ا

- و£ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و£ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و£ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزs اIـعـدّل

   sتممIوا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :

اIاداIادّة األولى : ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2014  اعـتماد
دفــع قـــــدره ثــمـــانــيـــة ماليـــيــر ديـــنــار (8.000.000.000 دج)
ورخــــصـة بـرنـامــج قـــدرهـا اثـنــان وثالثـون مـلــيـار ديـنـار
(32.000.000.000 دج) مــــــقــــيّــــــــدان فــي الــــنـــــفـــــــقـــــــات ذات
الـطـابـع الـنـهـائـي  (اIـنـصــــوص علـيـهـا فــي الـقـانون رقم
13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر

سـنـة 2013 واIـتـضـمن قــانـون اIـالـيــة لـسـنـة s(2014 طــبـقـا
للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــاداIــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Iـيــزانيــة سـنـة 2014  اعـتـمــاد
دفــع قـــــدره ثــمـــانــيــة ماليـــيــر ديــنــار (8.000.000.000 دج)
ورخـــصــة بــرنـامــج قـدرهــا اثــنـان وثالثــون مــلـيــار ديــنـار
(32.000.000.000 دج)   يـــــــقـــــــيّــــــــدان فـي الــــــنـــــــفــــــــقــــــات ذات

مراسيم فرديمراسيم 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

مهام نائبة مدير باIديرية العامة للجمارك.مهام نائبة مدير باIديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيـدة فـضـيـلـة غـضـبـانs بـصـفـتـهـا نـائـبـة مـديـر Iـكـافـحة

التقليد باIديرية العامة للجماركs بناء على طلبها.

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 محافظ الغابات في والية معسكر.مهام محافظ الغابات في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيـد عـبـد احلـمـــيـد رحـــاليs بـصـفـته مـحـافـظـا لـلـغـابات

في والية معسكرs إلحالته على التّقاعد.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIوافق اIوافق 16 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة s2014 يتضـمs يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

نائبة مدير بوزارة اIوارد اIائية.نائبة مدير بوزارة اIوارد اIائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيـدة زيــنه أوصـديقs بـصــفـتـهـا نــائـبـة مـديـر لــلـتـمـويل

بوزارة اIوارد اIائيةs بناء على طلبها.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIوافق اIوافق 16 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة s2014 يتضـمs يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

رئيس ديوان وزير السكن والعمران - سـابقــا.رئيس ديوان وزير السكن والعمران - سـابقــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـــسّــيــد مــحــمــد بـــلــهــاديs بــصــفــتـه رئــيــســا لــديــوان وزيــر

السكن والعمران - سابقاs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIوافق اIوافق 16 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة s2014 يتضـمs يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مـــكـــلمـــكـــلّف بــالـــدف بــالـــدّراســـات والـــتــلـــخـــيص بـــوزارة الـــســكنراســـات والـــتــلـــخـــيص بـــوزارة الـــســكن

والعمران - سابقا.والعمران - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الــــسّــــيــــد نــــاصــــر جــــامــــةs بــــصــــفــــتـه مــــكــــلّــــفــــا بــــالــــدّراســـات

والتلخيص بوزارة السكن والعمران - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIوافق اIوافق 16 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة s2014 يتضـمs يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

.Xمديرين للتعمير والبناء في واليت.Xمديرين للتعمير والبناء في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّــيـدين اآلتي اسـمـاهــمـا بـصـفــتـهـمـا مــديـرين لـلــتـعـمـيـر

: Xاآلتيت Xوالبناء في الواليت
sفي والية اجللفة sصديق بكات -

- عــلي عــكــيفs في واليــة بــرج بـوعــريــريجs إلحــالـته
على التّقـاعد.

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 21 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّــنـان إنــهـاءــنـان إنــهـاء

.Xمهام مديرين للسكن في واليت.Xمهام مديرين للسكن في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيد بـلـقـاسم شـرقيs بـصـفته مـديــرا للـسـكن في واليـة

أم البواقيs بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّيـد مـحمـد هـشمـاويs بـصفـته مـديـرا للـسـكن في والية

برج بوعريريجs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIوافق اIوافق 16 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة s2014 يتضـمs يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مــديــرين لـــلــســكـــن والــتــجــهــــيــزات الــعــمـــومـــيــة فيمــديــرين لـــلــســكـــن والــتــجــهــــيــزات الــعــمـــومـــيــة في

.Xواليتـ.Xواليتـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الــسّــيــدين اآلتـي اســمــاهـمــا بــصــفــتــهــمــا مــديــرين لــلــســكن
والتـجهـيزات الـعمـوميـة في الواليـتX اآلتـيتـX لتكـليف

كـل منهما بوظيفة أخـرى:
sفي والية البويرة sبلحاج دحماني موسى -

- بورنان يوسف منايفيs في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــة s2014 يـــتــضــمs يـــتــضــمّن  إنــهــاءن  إنــهــاء
مهـام مـديـرين عـامـX لديـواني الـتـرقـية والـتـسـيـيرمهـام مـديـرين عـامـX لديـواني الـتـرقـية والـتـسـيـير

.Xالعقاري في واليت.Xالعقاري في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
Xالـــسّــيــدين اآلتـي اســمــاهــمـــا بــصــفــتـــهــمــا مـــديــرين عــامــ
Xلــديــواني الــتــرقــيــة والــتــســيــيــر الــعــقــاري في الــواليــتــ

اآلتيتX لتكليف كـل منهما بوظيفة أخـرى:
sفي والية األغواط sمحمد مرجاني -

- نبيل يحياويs في والية قاIة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــة s2014 يـــتــضــمs يـــتــضــمّن  إنــهــاءن  إنــهــاء

مهام عميدي كليتX بجامعة باتنة.مهام عميدي كليتX بجامعة باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 سـبــتـمـبــر سـنـة 2014 تـنــهىs ابـتـداء
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من 11 أبـريل سـنة s2010 مـهـام الـسّـيـدين اآلتي اسـمـاهـما
بــصـفــتــهـمـــا عــمـــيـدي كــلــيـتــX بــجـامــعــــة بــاتـنــــةs بــسـبب

إلغــاء الهيكـل :
sعميد كلية الهندسة sنور الدين بوقشال -

- عــــبـــــد اجملـــــــيــــد عــــمــــــرانيs عـــــمــــيــــد كـــــلـــــيــــة اآلداب
والعلــوم اإلنسـانـية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــة s2014 يـــتــضــمs يـــتــضــمّن  إنــهــاءن  إنــهــاء
مهام مكلمهام مكلّـفة بالدـفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصحةراسات والتلخيص بوزارة الصحة

والسكان وإصالح اIستشفيات.والسكان وإصالح اIستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـــسّـــيــدة نـــصـــيــرة كـــدادs بــصـــفـــتــهـــا مـــكــلّـــفـــة بــالـــدّراســات
والــــــتــــــلـــــــخــــــيص بــــــوزارة الــــــصـــــــحــــــة والــــــســــــكــــــان وإصالح

اIستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــة s2014 يـــتــضــمs يـــتــضــمّن  إنــهــاءن  إنــهــاء

.Xمهام مديرين  للصحة والسكان في واليت.Xمهام مديرين  للصحة والسكان في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الــسّــيـديـن اآلتي اسـمــاهــمـا بــصــفـتــهــمـا مــديــرين لــلـصــحـة

: Xاآلتيت Xوالسكان في الواليت
sفي والية أدرار sعبد احلليم لعالمة -

- جنيب عرابs في والية جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــة s2014 يـــتــضــمs يـــتــضــمّن  إنــهــاءن  إنــهــاء
مهـام اIفتـش العــاممهـام اIفتـش العــامّ لنـشـاطـات الـبـريـد واIواصالت لنـشـاطـات الـبـريـد واIواصالت
الـــســــلـــكــــيـــة والالســــلـــكـــيــــة وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالمالـــســــلـــكــــيـــة والالســــلـــكـــيــــة وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالم
واالتــصــال بــوزارة الــبـريــد وتــكــنــولــوجـيــات اإلعالمواالتــصــال بــوزارة الــبـريــد وتــكــنــولــوجـيــات اإلعالم

واالتصـال.واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـــسّــــيـــد عــــبـــد الـــنــــاصــــر الفـيs بـــصـــفــــتـه مـــفــــتـــشـــــا عـــامـــا
لــنــشــاطـــات الــبــريــد واIــواصـالت الــســلــكــيـــة والالســلــكــيــة
وتـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــات اإلعـالم واالتــــصـــــال بــــوزارة الـــــبــــريــــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 21 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـة s2014 يــتــضـمs يــتــضـمّــنـان إنــهـاءــنـان إنــهـاء
مـــهــــام مـــديـــريـن لـــلـــبــــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالممـــهــــام مـــديـــريـن لـــلـــبــــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالم

.Xواالتصال في واليت.Xواالتصال في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الــــسّــــيــــد بــــوعالم بـــــوهــــيــــنيs بــــصــــفــــته مــــديــــرا لــــلــــبــــريــــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في والية األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الــسّـــيـــد إســـمـــاعـــيل شـــكـــيـــربs بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــبـــريــد
sوتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالم واالتــــصـــال في واليــــة جـــيـــجــل

إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2014 ــوافق 16 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــةIــوافق اIا
مــــفـــتـش بـــاIــــفــــتـــشــــيـــة الــــعــــامـــة لــــوزارة الــــداخـــلــــيـــةمــــفـــتـش بـــاIــــفــــتـــشــــيـــة الــــعــــامـــة لــــوزارة الــــداخـــلــــيـــة

واجلماعات احمللـية.واجلماعات احمللـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
مــســعــود بـــشــيــريs مـــفــتــشـــا بــاIــفــتـــشــيــة الـــعــامــة لــوزارة

الداخلية واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 21 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1435
Xـنـان تـعـيXيتـضـمّـنـان تـعـي sيتـضـم s2014 ـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنةIـوافق اIا

نائبي مدير بوزارة السكن والعمران واIدينة.نائبي مدير بوزارة السكن والعمران واIدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
Xنـــائب مـــديـــر لـــلـــمـــســـتـــخـــدمــ sعـــبـــد الــرزاق عـالوشـــيش

بوزارة السكن والعمران واIدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
تــــركي نــــور الـــدين رحــــمــــانـيs نـــــائـب مـــديــــــر Iـــتــــابـــعـــــة
وتـــقــيــيم عــمل حتــســX وضـــعــيــة اIــديــنــة بــوزارة الــســكـن

والعمران واIدينـة.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2014 ــوافق 16 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــةIــوافق اIا

مديرين للسكن في الواليات.مديرين للسكن في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يـعــيّن الــسّـادة

اآلتية أسماؤهم مديرين للسكن في الواليات اآلتية :
sفي والية الشلف sبورنان يوسف منايفي -

sفي والية البويرة sنبيل يحياوي -
sفي والية وهران sمحمد مرجاني -

- بلحاج دحماني موسىs في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــة في خــة في 21 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1435
Xن تــعــيـXتــتــضــمّن تــعــيـ sتــتــضــم s2014 ــوافق 16 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــةIــوافق اIا

مديرين للتجهيزات العمومية في الواليات.مديرين للتجهيزات العمومية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
مـحـمـــــد بـلـهــــاديs مــديــــرا لـلـتــجـهــــيـزات الــعـمـــومـــــيـة

فـي واليـة البـويـرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
عـــلي مـــوهـــــوبيs مـــديـــــرا لــلـتــجـهـــــيـزات الــعـمـــومـــيـة

فـي واليـة عنابـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
مـحـمـــد هـشـمــــاويs مـديــــرا لــلـتـجـهـــيـزات  الـعـمـومــــيـة

فـي واليـــة بــرج بـوعـريـريج.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2014 ــوافق 16 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــةIــوافق اIا
اIديرة الـعامة لـديوان التـرقيـة والتسـيير الـعقارياIديرة الـعامة لـديوان التـرقيـة والتسـيير الـعقاري

في والية برج بوعريريج.في والية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 سـبــتـمـبـر سـنـة 2014 تـعـيّن الـسّـيـدة
نـاجيـة نـسـيبs مـديـرة عـامة لـديـوان الـتـرقـية والـتـسـيـير

العقاري في والية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 21 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1435
XعيXيتضـمّنان الـتنان الـتّعي sيتضـم s2014 وافق 16 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنةIوافق اIا

بوزارة الصحة والسكان وإصالح اIستشفيات.بوزارة الصحة والسكان وإصالح اIستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عام 1435 اIوافق 16 سبـتمبر سنة 2014 تعـيّن السّيدتان

والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهم بـــوزارة الـــصـــحـــة والـــســـكـــان
وإصالح اIستشفيات :

sمفتشة sغنية بودة -
sمفتشا sعبد القادر سحنون -

sمفتشا sرابح مواطاس -
- عــــبــــد احلــــمــــيــــد مــــغــــنــــوسs مــــكــــلّــــفــــا بــــالــــدّراســـات
والــــــتـــــلـــــخـــــيـصs مـــــســــــؤوال عن اIـــــكــــــتب الـــــــوزاري لـألمن

sؤسسـةIالداخـلي في ا
sمكلّفة بالدّراسات والتلخيص sمنى بورزق -

- احلاج بن شريكs مديرا للموارد البشـريـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
عبد القادر فـيالةs نائب مدير لـلتكوين اIتواصل بوزارة

الصحة والسكان وإصالح اIستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 

مديرين للصحة والسكان في الواليات.مديرين للصحة والسكان في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يـعــيّن الــسّـادة
اآلتية أسـماؤهم مـديرين للصحـة والسـكان في الـواليات

اآلتـية :
sفي والية تيزي وزو sمصطفى ڤاصب -

sفي والية معسكر s¤محمد احلبيب عبد الكر -
- محمد حمديs في والية خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــــــــوجــب مـــــــــرســــــــوم رئـــــــــاسـيّ مــــــــــؤرّخ فـــي 21 ذي
الـقـعــــدة عــــام 1435 اIـوافــق 16 سـبـتـمـبــــر سـنــــة 2014
يــــعـــــــــيّن الــــسّـــــيـــــد الــــطـــــيب مــــكـيs مــــديــــــرا لـــــلــــصــــحــــــــة

والســكــــان فـي والية عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 25 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1435
Xيـــتــضـــمن الـــتــعـــيــ sXيـــتــضـــمن الـــتــعـــيــ s2014 27 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة اIــوافق اIــوافق 
بـوزارة الـتـضـامـن الـوطـني واألسـرة وقـضـايـا اIـرأةبـوزارة الـتـضـامـن الـوطـني واألسـرة وقـضـايـا اIـرأة

(استدراك).(استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـريــدة الــرســمـيــة - الــعـدد 26 الــصــادر في 7 رجب
عام 1435 اIوافق 7 مايو سنة 2014.

الصفحة s19 العمود األول :
1) السطر 21 :

- بدال من بدال من : "نادية زايت"
- يقرأ يقرأ : "نادية زعيط"

2) السطر 29 :
- بدال من بدال من : "سليمة أبوسعد"

- يقرأ يقرأ : "سليمة أوبوسعد"
...................(الباقي بدون تغيير).....................
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قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــشــــتــــرك مرك مــــؤرؤرّخ في خ في 24 رب ربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــامام
1434 اI اIـوافق وافق 6 م مــــارس سارس ســــنـة ة s s2013 يــحــدد كــيــفــيـاتيــحــدد كــيــفــيـات

تنـظـيم التـكـوين اIـتخـصص لاللـتحـاق بـبعض رتبتنـظـيم التـكـوين اIـتخـصص لاللـتحـاق بـبعض رتب
مــســتــخــدمي أمــانــات الــضــبط لــلـجــهــات الــقــضــائــيـةمــســتــخــدمي أمــانــات الــضــبط لــلـجــهــات الــقــضــائــيـة

ومحتوى برامجه.ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم

sحافظ األختام sووزير العدل

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

sتمّمIعدّل واIا sXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اIــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2012 وا

- و£قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 96 - 92 اIؤرّخ
في  14 شــــــوّال عـــــام 1416 اIــــــوافق 3 مـــــارس ســــــنـــــة 1996
واIـتــعـلق بـتـكـوين اIـوظـفــX وحتـسـX مـسـتـواهم وجتـديـد

sتمّمIعدّل واIا sمعلوماتهم

- و£ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 409
اIــؤرخ في26 ذي احلـــجـــة عــام 1429 اIــوافق 24 ديـــســـمـــبــر
ســــــنــــــة 2008 واIــــــتـــــــضــــــمن الــــــقـــــــانــــــون األســــــاسي اخلــــــاص

sستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية£

- و£ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 240
اIــؤرخ في8 شـــعـــبـــان عــام 1432 اIــوافق 10 يــولـــيــو ســـنــة
2011 واIـتـضــمن إعـادة تـنـظـيم اIـدرسـة الـوطـنـيـة لـكـتـابـة

sالضبط وتسييرها

- و£ــقـتـضـي اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و£ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
s2003 ـوافق 27 يـولـيـو سـنةI27 جـمـادى األولى عام 1424 ا

الـذي يــحـدد إطـار تـنـظـيم الـتـكــوين اIـتـخـصص لاللـتـحـاق
بـــاألسـالك اخلـــاصـــة Iـــوظـــفي كـــتـــابـــات الـــضـــبط لـــلـــجـــهـــات

sالقضائية

- و£ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
27 جــمـادى األولى عـام 1424 اIـوافق 27 يـولـيـو سـنـة 2003

الـذي يحدد برامـج التكوين اIـتخصص لاللـتحاق بأسالك
sموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIــرسـوم الــتـنــفـيـذي
رقم 96 - 92 اIـــــؤرّخ في  14 شــــــوّال عـــــام 1416 اIـــــوافق 3
مـــارس ســـنـــة 1996 واIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08 - 409
اIــؤرخ في26 ذي احلـــجـــة عــام 1429 اIــوافق 24 ديـــســـمـــبــر
ســـنـــة 2008 واIـــذكــــوريـن أعالهs يــــهــــدف هـــذا الــــقــــرار إلى
حتـديــد كـيــفـيــات تـنــظـيم الــتــكـوين اIــتـخــصص ومـحــتـوى
بــرامـجـه لاللــتــحــاق بــرتب مــســتــخـدمـي أمــانـات الــضــبط

للجهات القضائية اآلتية :

* سلك أمناء أقسام الضبط : سلك أمناء أقسام الضبط :
- رتبة أمX قسم الضبط.

* سلك أمناء الضبط : سلك أمناء الضبط :
sالضبط Xرتبة معاون أم -

- رتبة أمX الضبط.

اIــــادة اIــــادة 2 : : يـــتـم االلـــتــــحــــاق بــــالـــتــــكــــوين اIــــتـــخــــصص
اIذكور في اIادة األولى أعالهs وفـقا للشروط والـكيفيات
احملددة في اIرسـوم التنفيذي رقم 08 - 409 اIؤرخ في26
ذي احلــــجــــة عــــام 1429 اIــــوافق 24 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2008

واIذكور أعاله.

اIـــــادة اIـــــادة 3 : : يـــــتـم فـــــتـح دورة الـــــتـــــكـــــويـن اIـــــتـــــخـــــصص
sـــــادة األولـى أعالهIـــــذكـــــورة في اIلـاللـــــتـــــحـــــاق بـــــالـــــرتـب ا
£ــوجب قـــرار أو مــقــرر من الـــســلــطـــة الــتي لــهـــا صالحــيــة

التعيX يحدد على اخلصوص :

sعنيةIالرتبة أو الرتب  ا -
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- عدد اIـناصب اIـفتوحـة للـتكـوين احملدد في اخملطط
الــســـنــوي لـــتـــســيـــيــر اIـــوارد الـــبــشـــريــة و فـي الـــمـــخــطط
الـــقـــطــــاعي الـــســـنـــوي أو اIـــتـــعـــدد الـــســـنــــوات لـــلــــتـــكـــوين
اIـــصـــادق عـــلـــيـــهــــمـــا بـــعـــنـــوان الـــســـنــــة اIـــعـــتـــبـــرةs طـــبـــقـــا

لإلجراءات اIعمول بها.

sمدة  دورة التكوين -

sتاريخ بداية التكوين -

sمؤسسة التكوين -

- قائمة اIترشحX اIعنيX بالتكوين.

اIـادة اIـادة 4 :  : يـجب تــبـلــيغ نـســخـة مـن الـقــرار أو اIـقـرر
اIــــذكــــوريـن في اIــــادة  3 أعالهs إلـى مــــصــــالـح الــــوظـــــيــــفــــة
الــعـمــومــيـــة في أجــل عــشـرة (10) أيـام ابــتــداء من تـاريخ

التوقيع عليه.

5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اIـادة اIـادة 
إبـداء رأي اIطـابـقـة خالل أجل عـشرة (10) أيـام ابـتداء من

تاريخ استالم القرار أو اIقرر.

اIـــــادة اIـــــادة 6 :  : تــــــقـــــوم اإلدارة اIـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة بــــــتـــــبـــــلـــــيغ
اIــتــرشــحــX اIــعــنـــيــX بــتــاريخ بــدايـــة الــتــكــوين £ــوجب
اســــتـــــدعـــــاء فــــردي أو أي وســـــيــــلـــــة أخـــــرى مالئـــــمــــةs عـــــنــــد

الضرورة.

اIــادة اIــادة 7 :  : تـــضـــمن اIـــدرســة الـــوطـــنـــيــة Iـــســـتــخـــدمي
أمانات الضبط التكوين اIتخصص.

اIادة اIادة 8 :  : يـنظم التـكوين اIتـخصص بشـكل متواصل
و يشمل محاضرات وأعماال موجهة وتربصات تطبيقية.

و�ـــكن أيـــضــا أن يـــنــظم بـــشــكـل تــنـــاوبي بــالـــنــســـبــة
لـلـمـوظفـX الـذين حتـصـلوا بـعـد تـوظـيفـهم عـلى الـشـهادات
اIـــــنــــصــــوص عـــــلــــيـــــهــــا فـي اIــــادتــــX 42 و54 من اIـــــرســــوم
التنفيذي رقم 08 - 409 اIؤرخ في26 ذي احلجة عام 1429

اIوافق 24 ديسمبر سنة 2008 واIذكور أعاله.

اIــادة اIــادة 9 :  : حتـــدد مـــدة الـــتـــكـــوين  اIـــتـــخـــصص بـــســـنــة
واحـدة (1) بــالــنـســبــة لـرتــبــتي أمـX قــسم ضــبط ومــعـاون
أمــX ضـبط وبـســنـتـX (2) بــالــنــســبــة لــرتــبـة أمــX ضــبط
طــبـــقــا ألحــكــام اIــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 08 - 409 اIـؤرخ
في26 ذي احلـجة عام 1429 اIوافق 24 ديـسـمبـر سـنة 2008

واIذكور أعاله.

اIــــادة اIــــادة 10 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
اIـتـخـصص لاللــتـحـاق بـالــرتب اIـذكـورة في اIـادة األولى

أعاله.

�ـكن أن تـكون هـذه الـبـرامج مـحل تـكـييف مـن قبل
اجملـــلس الــــبـــيـــداغـــوجي والــــعـــلـــمي لـــلــــمـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة
XـعنيIا Xستخـدمي أمانات الـضبط بالـنسبـة للمـوظفI

بالتكوين.

XـــتـــربـــصــI11 :  : يـــتـــولـى تـــأطـــيـــر ومـــتـــابـــعـــة ا اIــادة اIــادة 
واIــوظــفــX اIــعــنــيـــX بــالــتــكــوين ســلك أســاتــذة اIــدرســة
الــوطــنـــيــة Iــســـتــخــدمـي أمــانــات الـــضــبط و/أو اإلطــارات

اIؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اIـادة اIـادة 12 :  : يـتــابع اIـتـربـصـون واIـوظــفـون اIـعـنـيـون
بالتكويـن في رتبة أمX قسم ضبط وكذا اIتربصون في
رتـبـة معـاون أمـX ضبط عـلى مـستـوى اجلـهات الـقـضائـية
تربـصـا تـطبـيـقـيا مـدته خـمـسة (5) أشـهـر ويعـدون تـقـرير

نهاية التربص.

يـتـابع اIـتـربـصـون واIـوظفـون اIـعـنـيـون بـالـتـكوين
فـي رتـبــة أمـX ضــبطs خالل الــسـنــة األولى والــثـانــيـة من
الــتـكـوينs تـربـصـا تـطـبــيـقـيـا مـدته خـمـسـة (5) أشـهـر على
مـــســـتـــوى اجلـــهـــات الـــقـــضـــائـــيـــة ويـــعـــدون تـــقـــريـــر نـــهـــايـــة

التربص.

13 :  : عــنــد نــهــايـة الــتــكــوين اIــتــخــصصs يــجب اIـادة اIـادة 
على اIتربصـX في رتبة معاون أمX ضبط إعداد تقرير

نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.

XعنيIا XوظفIوا XتربصIادة 14 :  : يجب على اIادة اIا
بالتكـوين في رتبتي أمX ضـبط وأمX قسم ضبط إعداد
ومـنـاقـشـة مــذكـرة نـهـايــة الـتـكـوين حــول مـوضـوع له صـلـة

ببرنامج التكوين.

ويـتم اخـتـيــار مـوضـوع اIـذكـرة حتت إشـراف مِـؤطـر
مـن بـX أســاتــذة اIـدرســة الـوطــنــيـة Iــســتـخــدمي أمــانـات

الضبط الذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.

اIـادة اIـادة 15 :  : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبة
الــبـيــداغــوجـيــة اIــسـتــمــرة ويـتــضــمن امــتـحــانــات  دوريـة

تتعلق باجلانب النظري والتطبيقي.
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اIـادة اIـادة 16 :  : يـســتـوجـب االنـتــقـال إلى الــسـنــة الـثــانـيـة
للتـكوين بالـنسبـة لرتـبة أمX ضـبط احلصول عـلى معدل

سنوي يساوي أو يفوق 10 على 20.

17 :  : يــنــظم عــنــد نــهــايــة الــتــكــوين اIــتــخــصص اIـادة اIـادة 
بـالـنـسبـة لـكل الـرتب امـتـحـان نـهـائي يـتـضـمن سـبـعة (7)
اخــتـبــارات كــتـابــيـة لــهــا عالقـة بــبــرامج الـتــكــوين (اIـدة 3

ساعات لكل اختبارs اIعامل 2).

اIادة اIادة 18 :  : يتم التقيـيم النهائي للـتكوين اIتخصص
كما يأتي :

بـــالـــنـــســـبـــة لـاللـــتـــحـــاق بـــرتـــبـــتي أمـــX قـــسم ضـــبطبـــالـــنـــســـبـــة لـاللـــتـــحـــاق بـــرتـــبـــتي أمـــX قـــسم ضـــبط
ومعاون أمX ضبط :ومعاون أمX ضبط :

- مــعـدل اIــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اIـســتـمــرة جملـمـوع
s2 عاملIدرسة : اIالوحدات ا

s1 عاملIنقطة التربص التطبيقي : ا -

s1 عاملIنقطة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين : ا -

- نقطة االمتحان النهائي : اIعامل 2.

بالنسبة لاللتحاق برتبة أمX ضبط :بالنسبة لاللتحاق برتبة أمX ضبط :

* السنة األولى : السنة األولى :

- مــعـدل اIــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اIـســتـمــرة جملـمـوع
s2 عاملIدرسة : اIالوحدات ا

s1 عاملIنقطة التربص التطبيقي : ا -

- نقطة االمتحان النهائي : اIعامل 2.

* السنة الثانية : السنة الثانية :

- مــعـدل اIــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اIـســتـمــرة جملـمـوع
s2 عاملIدرسة : اIالوحدات ا

s1 عاملIنقطة التربص التطبيقي : ا -

s1 عاملIنقطة مذكرة نهاية التكوين : ا -

- نقطة االمتحان النهائي : اIعامل 2.

اIادة اIادة 19 :  : عند نهايـة التكوين اIتخـصص وبالنسبة
لــكـافــة الــرتب اIــعــنــيــةs يــتــوج الــتــقــيــيم الــنــهـائـي لـدورة
الــتـكــوين عــلى أسـاس مــعـدل عــام لــلـنــجـاح الــنـهــائي الـذي

يجب أن يساوي أو يفوق 10 على 20.

XـــتــربـــصــIوا XــوظـــفــIــادة 20 :  : تــضـــبط قـــائــمـــة اIــادة اIا
الـذين تابعـوا بنجاح دورة الـتكوين اIـتخصص من طرف

جلنة نهاية التكوين التي تتكون من :

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

sكلفة بالوظيفة العموميةIثل السلطة ا¢ -

- مـــديـــر اIـــدرســـة الــوطـــنـــيـــة Iـــســـتـــخــدمـي أمـــانــات
sالضبط أو ¢ثله

- ¢ــثـلـX (2) عن ســلك أســـاتــذة اIــدرســة الـــوطــنــيــة
Iستخدمي أمانات الضبط.

اIــادة اIــادة 21 :  : عــنـــد نــهـــايــة دورة الـــتــكـــوين اIــتـــخــصص
يسلم مدير اIدرسـة الوطنية Iسـتخدمي أمانات الضبط
شــهـادة  لــلـمــتـربــصـX واIــوظـفــX الـنـاجــحـX عــلى أسـاس

محضر جلنة نهاية التكوين.

اIـادة اIـادة 22 :  : يــعـX اIــتـربـصــون الـذين تــابـعـوا بــنـجـاح
دورة الــتـكـوين اIــتـخـصص بـصــفـة مـتـربــصـX في الـرتب

اIعنية.

ويــــعــــX اIــــوظــــفــــون الــــذين تــــابــــعــــوا بــــنــــجــــاح دورة
التكوين اIتخصص في الرتب اIعنية.

X23 :  : تــــــلـــــغى أحــــــكـــــام الـــــقـــــراريـن الـــــوزاريـــــ اIـــــادة اIـــــادة 
اIـــشـــتـــركـــX اIـــؤرخـــX في 27 جــــمـــــادى األولى عــــام 1424

اIوافق 27 يوليو سنة 2003 واIذكورين أعاله.

اIـادة اIـادة 24 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 24 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اIوافق 6 مارس سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفةاIدير العام للوظيفة
العموميةالعمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

sوزير العدلsوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
محمد شرفيمحمد شرفي
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اIلحق األولاIلحق األول
برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاقبرنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق

برتبة أمX قسم الضبطبرتبة أمX قسم الضبط
1 - تربص تطبيقي: مدته خمسة ( - تربص تطبيقي: مدته خمسة (5) أشهر.) أشهر.

2 - برنامج التكوين النظري :  - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (مدته سبعة (7) أشهر.) أشهر.

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

50 سا

50 سا

30 سا

24 سا

40 سا

40 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

15 سا

15 سا

30 سا

24 سا

24 سا

24 سا

30 سا

30 سا

576 سا سا

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

أمانة الضبط اجلزائية

أمانة الضبط اIدنية واإلدارية

أمانة ضبط التحقيق

محكمة األحداث

اإلجراءات اIدنية واإلدارية

اإلجراءات اجلزائية

اIناجمنت العمومي

اIالية العامة

التحرير اإلداري والقضائي

اإلعالم اآللي

تنظيم السجون

التنظيم القضائي

تنظيم اإلدارة اIركزية لوزارة العدل واIؤسسات العمومية التابعة لها

أخالقيات اIهنة

اإلحصائيات القضائية

احلالة اIدنية واجلنسية

تسيير األرشيف القضائي واIكتبات

اإلعالم والتوجيه

اللغة الفرنسية

اجملموعاجملموع
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sعوارض اخلصومة -

sاألحكام والقرارات -

sاالستعجال -

sطرق الطعن العادية وغير العادية -

sآجال وعقود التبليغ الرسمي -

sصاريف القضائيةIا -

- اإلجــــراءات اIــــتــــبــــعــــة أمـــام اجلــــهــــات الــــقــــضــــائــــيـــة
sاإلدارية

sتنفيذ األحكام القضائية -

- الــــطـــرق الــــبــــديـــلــــة حلل الــــنـــزاعــــات أمـــام اجلــــهـــات
القضائية العادية واإلدارية.

الوحدة السادسة : اإلجراءات اجلزائية :الوحدة السادسة : اإلجراءات اجلزائية :

sالتحقيق االبتدائي -

sمباشرة الدعوى العمومية -

sالتحقيق القضائي -

sاحملاكمة اجلزائية -

sدنية التبعيةIالدعوى ا -

sمحكمة اجلنايات -

sطرق الطعن -

- اإلجــــراءات اخلــــاصــــة بــــاجلــــهــــات الــــقــــضــــائــــيــــة ذات
االختصاص اIوسع.

الوحدة السابعة : اIناجمنت العمومي :الوحدة السابعة : اIناجمنت العمومي :

sاالتصال والعالقات العامة -

sالتسيير التوقعي للموارد البشرية -

sناصب واستغالل الكفاءاتIتسيير ا -

sوارد البشريةIتنمية ا -

- أنظمة الرقابة وتقييم األداء.

الوحدة الثامنة : اIالية العامة :الوحدة الثامنة : اIالية العامة :

sيزانيةIمبادىء وقواعد ا -

sيزانيةIحتضير وإجراءات تنفيذ ا -

- رقابة تنفيذ اIيزانية.

الوحدة األولى : أمانة الضبط اجلزائية :الوحدة األولى : أمانة الضبط اجلزائية :
s تنظيم أمانة الضبط اجلزائية -

- دور أمـX الـضبـط في اIـصـالح الـتـابـعـة لـلـنـيـابة :
sأدلـة اإلقـناع sـسـاعـدة القـضـائـيـةIا sرد االعـتـبـار sاجلدولـة

s... وتنفيذ العقوبات
- دور أمـX الضـبط عـلى مـسـتـوى األقـسـام والـغرف

اجلزائية وغرفة االتهام ومحكمة اجلنايات.

الوحدة الثانية : أمانة الضبط اIدنية واإلدارية :الوحدة الثانية : أمانة الضبط اIدنية واإلدارية :
- تـــنـــظـــيم أمــــانـــة الـــضـــبـط عـــلى مـــســــتـــوى احملـــكـــمـــة

sواجمللس واحملكمة العليا
- تـــنـــظـــيم أمــــانـــة الـــضـــبـط عـــلى مـــســــتـــوى احملـــكـــمـــة

sاإلدارية ومجلس الدولة
- تـــنـــظـــيم أمـــانـــة الـــضــبـط عــلـى مـــســتـــوى مـــحـــكـــمــة

sالتنازع
- دور أمـــــــX الــــــضـــــــبـط فـي اخلــــــصـــــــومـــــــة اIـــــــدنـــــــيــــــة

واخلصومة اإلدارية.

الوحدة الثالثة : أمانة ضبط التحقيق :الوحدة الثالثة : أمانة ضبط التحقيق :
sالتنظيم -

- مــهــام أمــX ضـبـط الـتــحــقــيق ذات الــطـابع اإلداري
s(... لفاتIتلقي وتشكيل ا sمسك السجالت)

- مـــهــام أمـــX ضـــبط الـــتــحـــقـــيق اIـــرتــبـــطـــة بــاIـــهــام
الـقـضـائـيـة لـقــاضي الـتـحـقـيق (حتــريـر احملـاضـر واالنـتـقـال

واIعاينة والتفتيش ...).

الوحدة الرابعة : محكمة األحداث :الوحدة الرابعة : محكمة األحداث :

sاخلصوصيات -

sإجراءات التحقيق -

- محاكمة األحداث.

الوحدة اخلامسة : اإلجراءات اIدنية واإلدارية :الوحدة اخلامسة : اإلجراءات اIدنية واإلدارية :

- اIـــبـــادىء األســـاســيـــة لـــلـــدعـــوى اIــدنـــيـــة والـــدعــوى
sاإلدارية

sاالختصاص النوعي واإلقليمي -

sوضوعية والدفوع الشكليةIالدفوع ا -

sإجراءات التحقيق -

sالتدخل واإلدخال في اخلصومة -
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الوحدة التاسعة : التحرير اإلداري والقضائي :الوحدة التاسعة : التحرير اإلداري والقضائي :

1 - التحرير اإلداري : - التحرير اإلداري :

sمبادىء وقواعد التحرير اإلداري -

sراسالت والوثائق اإلداريةIحترير ا -

sحتضير ملف إداري -

sأساليب التلخيص -

sأساليب معاجلة النصوص -

- كيفيات صياغة اإلشكاليات.

2 - التحرير القضائي : - التحرير القضائي :

sأنواع األحكام والقرارات -

sعناصر احلكم القضائي -

- تقنيات حترير األوامر واألحكام والقرارات.

الوحدة العاشرة : اإلعالم اآللي :الوحدة العاشرة : اإلعالم اآللي :

sبادىء األولية الستعمال اإلعالم اآلليIا -
sXP نظام تشغيل ويندوز -

sWord استخدام برنامج معاجلة النصوص -
sExcel استخدام برنامج معاجلة اجلداول -

sPower Point استخدام برنامج -
sعلوماتيةIاألمن والصيانة ا -

sالدخول واإلبحار عبر األنترنت -
- الــتـطــبــيـقــات الــقـضــائـيــة : نــظـام الــتـســيــيـر اآللي
لــلــمـلف الــقــضــائيs نــظـام صــحــيـفــة الــســوابق الــقـضــائــيـة
واجلـنــسـيــة ونـظــام األوامـر بــالـقـبـض واجلـدول الــتـحـلــيـلي

لإلحصائيات.

الوحدة احلادية عشرة : تنظيم السجون :الوحدة احلادية عشرة : تنظيم السجون :

sؤسسات العقابيةIتصنيف وتنظيم ا -

sؤسسة العقابيةIكتابة ضبط ا -

sأنظمة االحتباس -

.Xحقوق وواجبات احملبوس -

الوحدة الثانية عشرة : التنظيم القضائي :الوحدة الثانية عشرة : التنظيم القضائي :

sمبادىء التنظيم القضائي -
sتنظيم اجلهات القضائية العادية واإلدارية -

- تشكيلة اجلهات القضائية.

الـوحــدة الــثــالـثــة الـوحــدة الــثــالـثــة عــشـرة  عــشـرة  : تــنــظـيم اإلدارة اIــركــزيـة: تــنــظـيم اإلدارة اIــركــزيـة
لوزارة العدل واIؤسسات العمومية التابعة لها :لوزارة العدل واIؤسسات العمومية التابعة لها :

sركزيةIتنظيم اإلدارة ا -
- تــنــظــيم اIــؤســسـات الــعــمــومــيــة الــتــابــعــة لـوزارة

العدل.

الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة عشرة عشرة : أخالقيات اIهنة :: أخالقيات اIهنة :

sهنةIبادىء العامة ألخالقيات اIا -

sحقوق وواجبات مستخدمي أمانات الضبط -

- مسؤولية مستخدمي أمانات الضبط.

الوحدة اخلامسة الوحدة اخلامسة عشرة عشرة : اإلحصائيات القضائية :: اإلحصائيات القضائية :

sعطيات اإلحصائيةIجمع وحتليل ا -

- برنامج استغالل ومعاجلة اIعطيات اإلحصائية.

الوحدة السادسة الوحدة السادسة عشرة عشرة : احلالة اIدنية واجلنسية :: احلالة اIدنية واجلنسية :

1 - احلالة اIدنية : - احلالة اIدنية :

sدنيةIنظمة للحالة اIالقواعد ا -

sدنية وكيفيات حتريرها وتعديلهاIعقود احلالة ا -

- تـــســيــيـــر مــصــلــحـــة احلــالــة اIـــدنــيــة عــلـى مــســتــوى
اجلهات القضائية.

2 - اجلنسية : - اجلنسية :

sالقواعد التي تنظم اجلنسية اجلزائرية -

- إثبات اجلنسية.

الــــوحــــدة الـــــســــابــــعــــة الــــوحــــدة الـــــســــابــــعــــة عــــشــــرة عــــشــــرة : تــــســـــيــــيــــر األرشــــيف: تــــســـــيــــيــــر األرشــــيف
القضائي واIكتبات :القضائي واIكتبات :

- تـــــــســــــيـــــــيـــــــر ومــــــعـــــــاجلــــــة وحـــــــفـظ وأمن األرشـــــــيف
sالقضائي

- تسيير الرصيد الوثائقي واIكتبات.

الوحدة الثامنة الوحدة الثامنة عشرة عشرة : اإلعالم والتوجيه :: اإلعالم والتوجيه :

sطرق وتقنيات اإلعالم -

sكيفيات استقبال اجلمهور -

- شروط وكيفيات التوجيه.

الوحدة التاسعة الوحدة التاسعة عشرة عشرة : اللغة الفرنسية :: اللغة الفرنسية :

- قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص.
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اIلحق الثانياIلحق الثاني
برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاقبرنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق

برتبة أمX ضبطبرتبة أمX ضبط
السنة األولى :السنة األولى :

1 - تربص تطبيقي مدته : خمسة ( - تربص تطبيقي مدته : خمسة (5) أشهر.) أشهر.
2 - برنامج التكوين النظري :  - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (مدته سبعة (7) أشهر.) أشهر.

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70 سا

70 سا

70 سا

70 سا

30 سا

30 سا

30 سا

40 سا

30 سا

76 سا

20 سا

40 سا

576 سا سا

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

اإلجراءات اIدنية واإلدارية

اإلجراءات اجلزائية

أمانة الضبط اIدنية واإلدارية

أمانة الضبط اجلزائية

قانون العقوبات العام

اIدخل للعلوم القانونية

التنظيم القضائي

أخالقيات اIهنة

تسيير األرشيف القضائي واIكتبات

اإلعالم اآللي

تنظيم اإلدارة اIركزية لوزارة العدل واIؤسسات العمومية التابعة لها

اللغة العربية

اجملموعاجملموع

الوحدة األولى : الوحدة األولى : اإلجراءات اIدنية واإلدارية اإلجراءات اIدنية واإلدارية :

sدنيةIشروط الدعوى ا -
sشروط الدعوى اإلدارية -

sاالختصاص النوعي واإلقليمي -
sإجراءات التحقيق -
sاألحكام والقرارات -

sاالستعجال -
sطرق الطعن العادية وغير العادية -

sآجال وعقود التبليغ الرسمي -
sصاريف القضائيةIا -

- اإلجــــراءات اIــــتــــبــــعــــة أمـــام اجلــــهــــات الــــقــــضــــائــــيـــة
sاإلدارية

sتنفيذ األحكام القضائية -
- الطرق البديلة حلل النزاعات.
الوحدة الثانية : اإلجراءات اجلزائية :الوحدة الثانية : اإلجراءات اجلزائية :

sالتحقيق االبتدائي -
sمباشرة الدعوى العمومية -

sالتحقيق القضائي -
sاحملاكمة اجلزائية -

sدنية التبعيةIالدعوى ا -
sمحكمة األحداث -
sمحكمة اجلنايات -

sطرق الطعن -
- اإلجــــراءات اخلــــاصــــة بــــاجلــــهــــات الــــقــــضــــائــــيــــة ذات

االختصاص اIوسع.
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الوحدة الثالثة : أمانة الضبط اIدنية واإلدارية :الوحدة الثالثة : أمانة الضبط اIدنية واإلدارية :

- تـــنـــظـــيم أمــــانـــة الـــضـــبـط عـــلى مـــســــتـــوى احملـــكـــمـــة
sواجمللس واحملكمة العليا

- تـــنـــظـــيم أمــــانـــة الـــضـــبـط عـــلى مـــســــتـــوى احملـــكـــمـــة
sاإلدارية ومجلس الدولة

- تـــنـــظـــيم أمـــانـــة الـــضــبـط عــلـى مـــســتـــوى مـــحـــكـــمــة
sالتنازع

- دور أمـــــــX الــــــضـــــــبـط فـي اخلــــــصـــــــومـــــــة اIـــــــدنـــــــيــــــة
واخلصومة اإلدارية.

الوحدة الرابعة : أمانة الضبط اجلزائية :الوحدة الرابعة : أمانة الضبط اجلزائية :

sتنظيم أمانة الضبط اجلزائية -

sصالح التابعة للنيابةIالضبط في ا Xدور أم -

sالضبط في اخلصومة اجلزائية Xدور أم -

sالضبط على مستوى غرفة االتهام Xدور أم -

- دور أمX الضبط على مستوى محكمة اجلنايات.

الوحدة اخلامسة : قانون العقوبات العام :الوحدة اخلامسة : قانون العقوبات العام :

sاجلر�ة وأركانها -

- العقوبة.

الوحدة السادسة : اIدخل للعلوم القانونية :الوحدة السادسة : اIدخل للعلوم القانونية :

sمفهوم القانون -

sمصادر القاعدة القانونية -

sتقسيم القاعدة القانونية -

sكانIتطبيق القانون من حيث الزمان وا -

- نظرية احلق.

الوحدة السابعة : التنظيم القضائي :الوحدة السابعة : التنظيم القضائي :

sمبادىء التنظيم القضائي -

sتنظيم اجلهات القضائية العادية -

sتنظيم اجلهات القضائية اإلدارية -

sتخصصةIتنظيم اجلهات القضائية ا -

- تشكيلة اجلهات القضائية.

الوحدة الثامنة : أخالقيات اIهنة :الوحدة الثامنة : أخالقيات اIهنة :

sهنةIمبادىء أخالقيات ا -

sحقوق وواجبات مستخدمي أمانات الضبط -

- مسؤولية مستخدمي أمانات الضبط.

الــوحــدة الــتــاســـعــة : تـــســـيــيــر األرشــيف الــقــضــائيالــوحــدة الــتــاســـعــة : تـــســـيــيــر األرشــيف الــقــضــائي
واIكتبات :واIكتبات :

- مـــــــعــــــاجلـــــــة وتـــــــســــــيـــــــيــــــر وحـــــــفـظ وأمن األرشـــــــيف
sالقضائي

- تسيير الرصيد الوثائقي واIكتبات.

الوحدة العاشرة : اإلعالم اآللي :الوحدة العاشرة : اإلعالم اآللي :

sبادىء األوليةIا -

sXP نظام تشغيل ويندوز -

sWord استخدام برنامج معاجلة النصوص -

sExcel استخدام برنامج معاجلة اجلداول -

sPower Point استخدام برنامج -

sالدخول واإلبحار عبر األنترنت -

الــتــطــبــيـــقــات الــقــضــائــيــة :  نــظــام الـــتــســيــيــر اآللي
لــلــمـلف الــقــضــائيs نــظـام صــحــيـفــة الــســوابق الــقـضــائــيـة
واجلــنـســيــةs نـظــام األوامـر بــالــقـبـض واجلـدول الــتـحــلــيـلي

لإلحصائيات.

الـــوحــدة احلــاديـــة عــشـــرة : تــنـــظــيم اإلدارة اIـــركــزيــةالـــوحــدة احلــاديـــة عــشـــرة : تــنـــظــيم اإلدارة اIـــركــزيــة
لوزارة العدل واIؤسسات العمومية التابعة لها :لوزارة العدل واIؤسسات العمومية التابعة لها :

sركزيةIتنظيم اإلدارة ا -

- تـــنــــظــــيــم اIـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة حتت وصـــايـــة
وزارة العدل.

الوحدة الثانية عشرة : اللغة العربية :الوحدة الثانية عشرة : اللغة العربية :

- قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص.
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السنة الثانية :السنة الثانية :
1 - تربص تطبيقي : مدته خمسة ( - تربص تطبيقي : مدته خمسة (5) أشهر.) أشهر.

2 - برنامج التكوين النظري :  - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (مدته سبعة (7) أشهر.) أشهر.

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

30 سا

30 سا

40 سا

70 سا

50 سا

40 سا

45 سا

40 سا

55 سا

56 سا

30 سا

60 سا

546 سا سا

2

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

رئاسة أمانة الضبط

احلالة اIدنية واجلنسية

اإلحصائيات القضائية

التطبيقات القضائية

قانون العقوبات اخلاص

محكمة األحداث

التحرير اإلداري والقضائي

تنفيذ العقوبات وصحيفة السوابق القضائية

تنظيم وتسيير األمانة

أمانة ضبط التحقيق وغرفة االتهام

اإلعالم والتوجيه

اللغة الفرنسية

اجملموعاجملموع

الوحدة األولى : الوحدة األولى : رئاسة أمانة الضبط رئاسة أمانة الضبط :

sــصــالح اآلتــيـة : الــصــنـدوقIالـضــبط بــا Xدور أمــ -
أدلـــة اإلقــــنـــاعs تــــســـجــــيل األحـــكــــام والـــقــــرارات والـــعــــقـــود
اخملـــتـــلـــفـــةs اإلحـــصـــائـــيـــاتs األرشـــيفs ومـــصـــلـــحـــة اإلعالم

s.... والتوجيه

- دور أمX الضبط على مستوى الشباك اIوحد.

الوحدة الثانية : احلالة اIدنية واجلنسية :الوحدة الثانية : احلالة اIدنية واجلنسية :

1 - احلالة اIدنية : - احلالة اIدنية :
sدنيةIنظمة للحالة اIالقواعد ا -

- تـــســيــيـــر مــصــلــحـــة احلــالــة اIـــدنــيــة عــلـى مــســتــوى
اجلهات القضائية.

2 - اجلنسية : - اجلنسية :
sاألحكام التي تنظم اجلنسية اجلزائرية -

- إثبات اجلنسية.
الوحدة الثالثة : اإلحصائيات القضائية :الوحدة الثالثة : اإلحصائيات القضائية :

sعطيات اإلحصائيةIجمع وحتليل ا -
- استغالل ومعاجلة اIعطيات اإلحصائية.
الوحدة الرابعة : التطبيقات القضائية :الوحدة الرابعة : التطبيقات القضائية :
sنظام التسيير اآللي للملف القضائي -

- نـــظـــام صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيـــة وشـــهـــادة
sاجلنسية

sنظام تسيير األوامر بالقبض -
- اجلدول التحليلي لإلحصائيات.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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الوحدة اخلامسة : قانون العقوبات اخلاص :الوحدة اخلامسة : قانون العقوبات اخلاص :

sXوظفIجر�ة تواطؤ ا -

sجرائم الفساد -

- جـــر�ـــة إتالف وتـــشـــويه أو تـــبـــديـــد أو نـــزع عـــمـــدا

sأوراق أو سجالت أو عقود أو سندات محفوظة

- جــــر�ــــة الــــتــــزويــــر في احملــــررات الــــعــــمــــومــــيــــة أو

sالرسمية

sجرائم خيانة األمانة وانتحال وظيفة -

- اجلرائم اIاسة بأنظمة اIعاجلة اآللية للمعطيات.

الوحدة السادسة : محكمة األحداث :الوحدة السادسة : محكمة األحداث :

sخصوصيتها -

sإجراءات التحقيق -

- محاكمة األحداث.

الوحدة السابعة : التحرير اإلداري والقضائي :الوحدة السابعة : التحرير اإلداري والقضائي :

1 - التحرير اإلداري : - التحرير اإلداري :

sمبادىء وقواعد التحرير اإلداري -

sراسالت والوثائق اإلداريةIحترير ا -

sحتضير ملف إداري -

sأساليب التلخيص ومعاجلة النصوص -

- كيفيات صياغة اإلشكاليات.

2 - التحرير القضائي : - التحرير القضائي :

sأنواع األحكام والقرارات -

sعناصر احلكم -

- تقنيات التحرير.

الــوحـــدة الــثـــامــنـــة : تــنـــفــيـــذ الــعـــقــوبـــات وصــحـــيــفــةالــوحـــدة الــثـــامــنـــة : تــنـــفــيـــذ الــعـــقــوبـــات وصــحـــيــفــة
السوابق القضائية :السوابق القضائية :

sتبليغ األحكام والقرارات اجلزائية -

sتنفيذ األحكام والقرارات اجلزائية -

sقسائم صحيفة السوابق القضائية -

- رد االعتبار القانوني والقضائي.

الوحدة التاسعة : تنظيم وتسيير األمانة :الوحدة التاسعة : تنظيم وتسيير األمانة :

sتنظيم األمانة -

sتسيير البريد -

sتقنيات ومناهج العمل -

sمبادىء االستقبال -

sفكرةIمسك ا -

sتقنيات االتصال -

- صيغ اIراسالت.

الــوحــدة الــعـاشــرة : أمــانــة ضــبط الــتــحــقــيق وغــرفـةالــوحــدة الــعـاشــرة : أمــانــة ضــبط الــتــحــقــيق وغــرفـة
االتهام :االتهام :

sالتنظيم -

- مــهــام أمــX ضـبـط الـتــحــقــيق ذات الــطـابع اإلداري
s(... لفاتIتلقي وتشكيل ا sمسك السجالت)

- مـهام أمـX ضبط الـتحـقـيق اIرتـبطـة £هـام قاضي
الـــتــــحــــقــــيق (حتـــريــــر الــــمـــحـــاضــــرs االنـــتـــقـــالs اIــــعـــايـــنـــة

والتفتيش ...).

الوحدة احلادية عشرة : اإلعالم والتوجيه :الوحدة احلادية عشرة : اإلعالم والتوجيه :

sطرق وتقنيات اإلعالم -

sكيفيات استقبال اجلمهور -

- شروط وكيفيات التوجيه.

الوحدة الثانية عشرة : اللغة الفرنسية :الوحدة الثانية عشرة : اللغة الفرنسية :

- قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص.
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اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

50 سا

50 سا

30 سا

30 سا

40 سا

40 سا

30 سا

50 سا

24 سا

70 سا

12 سا

12 سا

24 سا

24 سا

30 سا

30 سا

30 سا

576 سا سا

2

2

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

اجملموعاجملموع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

اIلحق الثالثاIلحق الثالث
برنامج التكوين اIتخصصبرنامج التكوين اIتخصص

لاللتحاق برتبة معاون أمX ضبطلاللتحاق برتبة معاون أمX ضبط
1 - تربص تطبيقي : مدته خمسة ( - تربص تطبيقي : مدته خمسة (5) أشهر.) أشهر.

2 - برنامج التكوين النظري :  - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (مدته سبعة (7) أشهر.) أشهر.

أمانة الضبط اجلزائية

أمانة الضبط اIدنية واإلدارية

أمانة ضبط التحقيق

محكمة األحداث

اإلجراءات اIدنية واإلدارية

اإلجراءات اجلزائية

قانون العقوبات العام واخلاص

تنظيم وتسيير األمانة

التحرير اإلداري والقضائي

اإلعالم اآللي

التنظيم القضائي

تنظيم اإلدارة اIركزية لوزارة العدل واIؤسسات العمومية التابعة لها

أخالقيات اIهنة

مدخل للعلوم القانونية

اإلعالم والتوجيه

اللغة العربية

اللغة الفرنسية
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الوحدة السادسة : اإلجراءات اجلزائية :الوحدة السادسة : اإلجراءات اجلزائية :

sالتحقيق االبتدائي -

sمباشرة الدعوى العمومية -

sالتحقيق القضائي -

sاحملاكمة اجلزائية -

sمحكمة اجلنايات -

- طرق الطعن.

الوحدة السابعة : قانون العقوبات العام واخلاص :الوحدة السابعة : قانون العقوبات العام واخلاص :

1 - قانون العقوبات العام : - قانون العقوبات العام :

sاجلر�ة -

- العقوبة.

2 - قانون العقوبات اخلاص : - قانون العقوبات اخلاص :

sXوظفIجر�ة تواطؤ ا -

sجرائم خيانة األمانة وانتحال وظيفة -

sXالــعـــمــومـــيــ XـــوظــفـــIجـــرائم الــفـــســـاد : رشــوة ا -
اخـــــتالس اIـــــمــــتــــلـــــكــــات من قـــــبل اIـــــوظف الــــعـــــمــــومي أو
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا عـــلى نـــحـــو غـــيـــر شـــرعيs إســـاءة اســـتـــغالل

sتلقي الهدايا والغدر sصالحIتعارض ا sالوظيفة

- جــــــر�ـــــة الــــــتـــــزويــــــر في احملــــــررات الـــــعــــــمـــــومــــــيـــــة
أوالرسمية.

الوحدة الثامنة : تنظيم وتسيير األمانة :الوحدة الثامنة : تنظيم وتسيير األمانة :

sتنظيم األمانة -

sتسيير البريد -

sمبادىء االستقبال -

sفكرةIمسك ا -

sتقنيات االتصال -

- صيغ اIراسالت.

الوحدة التاسعة : التحرير اإلداري والقضائي :الوحدة التاسعة : التحرير اإلداري والقضائي :

1 - التحرير اإلداري : - التحرير اإلداري :

sمبادىء وقواعد التحرير اإلداري -

sراسالت والوثائق اإلداريةIحترير ا -

- حتضير ملف إداري.

الوحدة األولى : الوحدة األولى : أمانة الضبط اجلزائية أمانة الضبط اجلزائية :

sتنظيم أمانة الضبط اجلزائية -

sصالح التابعة للنيابةIالضبط في ا Xدور أم -

sالضبط في اخلصومة اجلزائية Xدور أم -

sالضبط على مستوى غرفة االتهام Xدور أم -

- دور أمX الضبط على مستوى محكمة اجلنايات.

الوحدة الثانية : أمانة الضبط اIدنية واإلدارية :الوحدة الثانية : أمانة الضبط اIدنية واإلدارية :

- تـــنـــظـــيم أمــــانـــة الـــضـــبـط عـــلى مـــســــتـــوى احملـــكـــمـــة
sواجمللس واحملكمة العليا

- تـــنـــظـــيم أمــــانـــة الـــضـــبـط عـــلى مـــســــتـــوى احملـــكـــمـــة
sاإلدارية ومجلس الدولة

- تـــنـــظـــيم أمـــانـــة الـــضــبـط عــلـى مـــســتـــوى مـــحـــكـــمــة
sالتنازع

- دور أمـــــــX الــــــضـــــــبـط فـي اخلــــــصـــــــومـــــــة اIـــــــدنـــــــيــــــة
واخلصومة اإلدارية.

الوحدة الثالثة : أمانة ضبط التحقيق :الوحدة الثالثة : أمانة ضبط التحقيق :
sالتنظيم -

- مــهــام أمــX ضـبـط الـتــحــقــيق ذات الــطـابع اإلداري
s(... لفاتIتلقي وتشكيل ا sمسك السجالت)

- مـهام أمـX ضبط الـتحـقـيق اIرتـبطـة £هـام قاضي
الـــتــــحــــقــــيق (حتـــريــــر الــــمـــحـــاضــــرs االنـــتـــقـــالs اIــــعـــايـــنـــة

والتفتيش ...).

الوحدة الرابعة : محكمة األحداث :الوحدة الرابعة : محكمة األحداث :

sتنظيم اخلصوصيات -

sإجراءات التحقيق -

- محاكمة األحداث.

الوحدة اخلامسة : الوحدة اخلامسة : اإلجراءات اIدنية واإلدارية اإلجراءات اIدنية واإلدارية :

sدنية والدعوى اإلداريةIشروط الدعوى ا -
sاالختصاص النوعي واإلقليمي -

sإجراءات التحقيق -
sاألحكام والقرارات -

sاالستعجال -
sطرق الطعن العادية وغير العادية -

sصاريف القضائيةIا -
sتنفيذ األحكام القضائية -
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2 - التحرير القضائي : - التحرير القضائي :
sأنواع األحكام والقرارات -
sعناصر احلكم القضائي -

- تقنيات حترير األوامر واألحكام والقرارات.
الوحدة العاشرة : اإلعالم اآللي :الوحدة العاشرة : اإلعالم اآللي :

sبادىء األوليةIا -
sXP نظام تشغيل ويندوز -

sWord استخدام برنامج معاجلة النصوص -
sExcel استخدام برنامج معاجلة اجلداول -

- نـظــام الـتــســيـيــر اآللي لـلــمـلـف الـقــضـائيs ونــظـام
صـحــيـفـة الـســوابق الـقـضـائــيـة واجلـنـســيـة ونـظـام األوامـر

بالقبض واجلدول التحليلي لإلحصائيات.
الوحدة احلادية عشرة : التنظيم القضائي :الوحدة احلادية عشرة : التنظيم القضائي :

sمبادىء التنظيم القضائي -
sتنظيم اجلهات القضائية العادية واإلدارية -

- تشكيلة اجلهات القضائية.
الــوحــدة الــثــانـيــة عــشــرة : تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيـةالــوحــدة الــثــانـيــة عــشــرة : تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيـة

لوزارة العدل واIؤسسات العمومية التابعة لها :لوزارة العدل واIؤسسات العمومية التابعة لها :
sركزيةIتنظيم اإلدارة ا -

- تــنــظــيــم اIـؤسـســات الـعـمــومـيــة الـتـابــعـة لـوزارة
العدل.

الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة عشرة عشرة : أخالقيات اIهنة :: أخالقيات اIهنة :
sهنةIقواعد أخالقيات ا -

sحقوق وواجبات مستخدمي أمانات الضبط -
- مسؤولية مستخدمي أمانات الضبط.

الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة عشرة عشرة : مدخل للعلوم القانونية :: مدخل للعلوم القانونية :
sمفهوم القانون -

- تقسيم القاعدة القانونية.
الوحدة اخلامسة الوحدة اخلامسة عشرة عشرة : اإلعالم والتوجيه :: اإلعالم والتوجيه :

sطرق وتقنيات اإلعالم -
sكيفيات استقبال اجلمهور -
- شروط وكيفيات التوجيه.

الوحدة السادسة الوحدة السادسة عشرة عشرة : اللغة العربية :: اللغة العربية :
- قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص.

الوحدة السابعة الوحدة السابعة عشرة عشرة : اللغة الفرنسية :: اللغة الفرنسية :
- قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص.

غــشت قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 28 رمـــضـــان عـــام  رمـــضـــان عـــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 6 غــشت 
ســنــة ســنــة s2013 يــعــدs يــعــدّل ويـــتــمل ويـــتــمّم الـــقــرار اIــؤرم الـــقــرار اIــؤرّخ في أوخ في أوّل
شـــعــــبـــان عـــام شـــعــــبـــان عـــام 1405 اIــــوافق  اIــــوافق 21 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة 1985
واIـــتــضـــمواIـــتــضـــمّن إحـــداث الــلـــجــان اIـــتــســـاويــة األعـــضــاءن إحـــداث الــلـــجــان اIـــتــســـاويــة األعـــضــاء

Iوظفي وزارة العدل.Iوظفي وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sحافظ األختام sإن وزير العدل
- £ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اIـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمّن

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و£ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 84-10 اIـــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اIوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدّد اخـتــصـاص الـلـجـان اIـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

sوتنظيمها وعملها
- و£ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 84-11 اIـــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اIوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الّذي
يــحـدّد كــيـفـيــات تـعـيــX ¢ـثــلـX عن اIـوظــفـX في الــلـجـان

sتساوية األعضـاءIا
- و£قتـضى اIرسـوم الرّئاسيّ رقم 12 -326 اIؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضـاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و£ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اIؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اIـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

sحافظ األختام sالّذي يحدّد صالحيات وزير العدل
- 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 العموميةIشتركة في اIلألسالك 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 09-241 اIؤرّخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اIـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
لـألسالك الـــتــــقـــنـــيـــة اخلــــاصـــة بـــاإلدارة اIــــكـــلّـــفـــة بــــالـــســـكن

sوالعمران
- و£ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اIـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اIــوافق 9 أبـــريـل ســنــة 1984 الــذي يــحــدّد عـــدد األعــضـــاء

sتساوية األعضـاءIفي اللجان ا
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- و£ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 84-11 اIـــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اIوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الّذي
يــحـدّد كــيـفـيــات تـعـيــX ¢ـثــلـX عن اIـوظــفـX في الــلـجـان

sتساوية األعضـاءIا

- و£قتـضى اIرسـوم الرّئاسيّ رقم 12 -326 اIؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضـاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و£ـقــتـضـــى اIـرســــوم الـتّـنـفـيــــذيّ رقـــم 332-04
اIـــــــؤرّخ في 10 رمـــضـــان عـــام 1425 اIــــوافق 24 أكـــتـــوبـــر
ســـنــة 2004 الّـــذي يـــحـــدّد صالحـــيـــات وزيـــر الــعـــدلs حـــافظ

sاألختام

- و£ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-409 اIؤرّخ
في 26 ذي احلجّة عام 1429 اIوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
واIـتضـمّن الـقانـون األساسي اخلـاص £ـستـخدمي أمـانات

sالضبط للجهات القضائية

- و£ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اIـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اIــوافق 9 أبـــريـل ســنــة 1984 الــذي يــحــدّد عـــدد األعــضـــاء

sتساوية األعضـاءIفي اللجان ا

sشتركةI1 - األسالك ا

2 - أسالك الــعــمـــال اIــهــنـــيــX وســائــقـي الــســيــارات
sواحلجاب

3 - األسالك الــــتــــقـــنــــيــــة اخلــــاصــــة بـــاإلدارة اIــــكــــلّــــفـــة
بالسكن والعمران."

" اIــــــادّة 2 : يــــــحــــــــــدّد عـــــــــدد أعـــــــضــــــــــاء الــــــلـــــــجـــــــــان
اIـــــنــــصــــــوص عــــلــــيــــهـــــــا فـــي اIــــادّة األولـى أعــالهs حــــسب

اجلدول اآلتي :

- و£ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اIـــؤرّخ في أوّل شـــعـــبـــان عــام
1405 اIــــوافق 21 أبــــريل ســــنــــة 1985 واIـــتـــضــــمّن إحـــداث

sوظفي وزارة العدلI تساوية األعضاءIاللجان ا
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : تـــعــــدّل وتــــتـــمّــم اIــــادّتـــــان األولى و2
مــن الـقــرار اIـؤرّخ في أوّل شــعـبــان عـام 1405 اIـوافق 21

أبريل سنة 1985 واIذكور أعاله وحترّران كما يأتي :
"اIــــــادّة األولى : تــــــنــــــشـــــأ لــــــدى وزارة الــــــعــــــدل جلـــــان

متساوية األعضاء مختصة باألسالك اآلتية :

اللجنة األولى

اللجنة الثانية

اللجنة الثالثة

األسالك اIشتركة

أسالك العمال اIهنيX وسائقي
السيارات واحلجاب

األسالك التقنية اخلاصة باإلدارة
اIكلفة بالسكن والعمران

XوظفIثلو ا¢XوظفIثلو ¢ثلو اإلدارةاإلدارة¢ثلو ا¢

5

5

3

"

5

5

3

5

5

3

5

5

3

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

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

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

غــشت قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 28 رمـــضـــان عـــام  رمـــضـــان عـــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 6 غــشت 
ســنــة ســنــة s2013 يــعــدs يــعــدّل ويـــتــمل ويـــتــمّم الـــقــرار اIــؤرم الـــقــرار اIــؤرّخ في أوخ في أوّل
شـــعــــبـــان عـــام شـــعــــبـــان عـــام 1405 اIــــوافق  اIــــوافق 21 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة 1985
واIـــتــضـــمواIـــتــضـــمّن إحـــداث الــلـــجــان اIـــتــســـاويــة األعـــضــاءن إحـــداث الــلـــجــان اIـــتــســـاويــة األعـــضــاء

اخلاصة بأسالك موظفي الضبط.اخلاصة بأسالك موظفي الضبط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sحافظ األختام sإن وزير العدل
- £ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اIـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمّن

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و£ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 84-10 اIـــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اIوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الّذي
يـحـدّد اخـتــصـاص الـلـجـان اIـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

sوتنظيمها وعملها
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- و£ـــقــــتـــضى الـــقـــــــرار اIــــؤرّخ فـي أوّل شـــعـــبــــــان
عـــــــام 1405 اIـــــوافق 21 أبـــــريـل ســـــنـــــة 1985 واIـــــتـــــضـــــمّن
إحـــداث الــــلـــجــــان اIـــتـــســــاويـــة األعــــضـــاء اخلـــاصــــة بـــأسالك

sموظفي الضبط

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : تـــعــــدّل وتــــتـــمّــم اIــــادّتـــــان األولى و2
مــن الـقــرار اIـؤرّخ في أوّل شــعـبــان عـام 1405 اIـوافق 21

أبريل سنة 1985 واIذكور أعالهs وحترّران كما يأتي :

"اIـــــادّة األولى : تـــــنـــــشــــــــأ لــــــــــدى وزارة الـــــعـــــــــــدل
جلــــــان متـسـاويــــــة األعـضـــــاء مـخـتـصـــــــة باألســــــالك

اآلتية :

s1 - سلك أمناء أقسام الضبط

2 - سلك أمناء الضبط."

" اIــادّة 2 : يـــحــدّد عـــدد أعـــضـــاء الـــلــجـــان اIـــنـــصــوص
عليها في اIادّة األولى أعالهs حسب اجلدول اآلتي :

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

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

محمد شرفيمحمد شرفي

وزارة الفالحةوزارة الفالحة والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 21  شـــو  شـــوّال عــام ال عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 17  غــشت  غــشت
ســــنــــة ســــنــــة s2014 يــــعـــدل ويــــتــــمـم الـــقــــرار اIــــؤرخ في s يــــعـــدل ويــــتــــمـم الـــقــــرار اIــــؤرخ في 7
مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1417 اIـوافق  اIـوافق 25 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة 1996 الـذي الـذي
يحدد كيفيات تسجيل الفالحsX ومسك السجالتيحدد كيفيات تسجيل الفالحsX ومسك السجالت

اIتعلقة بهمs و�وذج بطاقة الفالح اIهنية.اIتعلقة بهمs و�وذج بطاقة الفالح اIهنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الفالحة والتنمية الريفية
- £ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافــق 5 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و£ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اIـؤرّخ
في 4 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1410 اIـــوافــق أوّل يـــنـــايــــر
sســــنـــــة 1990 الــــذي يــــحــــدّد صـالحــــيـــــات وزيــــــر الــــفالحــــــة

sتمّمIعـدّل واIا

- و£ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-254 اIؤرّخ
في 15 مـحرّم عام 1412 اIوافق 27 يولـيو سنة 1991 الذي
يـحــدّد كـيـفـيـات إعـداد شــهـادة احلـيـازة وتـسـلــيـمـهـاs احملـدثـة
£ـــوجب اIــادّة 39 من الـــقـــانــون رقم 90-25 اIــؤرّخ في 18

sتضمّن التوجيه العقاريIنوفمبر سنة 1990 وا

- و£ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-63 اIـؤرّخ
في 7 رمـــضـــان عــــام 1416 اIــــوافق 27 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996
الـــــذي يــــعــــرّف الـــــنــــشـــــاطــــات الــــفـالحــــيــــة ويـــــحــــدّد شــــروط

sاالعتراف بصفة الفالح وكيفياته

- و£ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-214 اIؤرّخ
في 7 شــوّال عـــام 1431 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2010

sالذي يحدّد القانون األساسي للغرف الفالحية

- و£ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرّخ في 7 مــحــرّم عـام 1417
اIـوافق 25 مايـو سـنة 1996 الـذي يـحـدّد كيـفـيـات تـسـجيل
الـفالحـsX ومـسك السـجالت اIـتـعلـقـة بـهمs و�وذج بـطـاقة

sتمّمIعـدّل واIا sهنيةIالفالح ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدّل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمّم الــــقـــرار
s1996 وافق 25 مايـو سنةIؤرّخ في 7 مـحرّم عام 1417 اIا

اIعدّل واIتمّم واIذكور أعاله.

اللجنة األولى

اللجنة الثانية

أمناء أقسام الضبط

أمناء الضبط
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اIـاداIـادّة ة 2 : : تـعـدّل أحـكـام اIادّة 3 من الـقـرار اIؤرّخ في
7 مـــحـــرّم عــام 1417 اIــوافق 25 مـــايـــو ســـنــة s1996 اIـــعــدّل

واIتمّم واIذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اIــادّة 3 : يــــجب أن يـــــرفـــق كـــل طــــلب تـــســـجـــــيل
في سجـل الفالحة £لف يحتوي على الوثائق اآلتية :

sطلب خطي يوقع عليه الطالب -

sيالدIمستخرج من عقد ا -

sشهادة اإلقامة -

- نــــســـخــــة مـــصــــادق عــــلـــيــــهـــا طــــبق األصل لــــبـــطــــاقـــة
sالتعريف الوطنية

sثالث (3) صور شمسية حديثة للطالب -

وكــذاs حـــسب وضــعـــيــة الـــطــالــبـــsX نــســخـــة مــصــادق
عليها طبق األصل ¢ا يأتي :

sلكيةIسند ا -

sدة ال تقل عن ثالث (3) سنواتI عقد اإليجار -

sشهادة احليـازة -

- الـعــقـد اإلداري لالمـتـيـاز أو قـرار اIـنح أو رخـصــة
اسـتــغالل بالـنـسـبــة لـلـمسـتـثـمرات الـفالحـــيـة اجلمـاعـــية

أو الفـرديـة.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : تـتـمّم أحـكـام اIادّة 7 من الـقـرار اIؤرّخ في
7 مــحــرّم عــام 1417 اIــوافق 25 مــايـــو ســنــة s 1996 اIــعــدّل

واIتمّم واIذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اIادّة 7 : يــجب أن يودع اIـلف لدى مـصالح األمـانة
sاخملــتـصــة إقــلــيــمــيـا sالــعــامــة لــلــغــرفـة الــفالحــيــة الــوالئــيــة
مقـابل تسلـيم وصل إيداع يـحتوي عـلى اسم اIعـني ولقبه

وتاريخ التسجـيل.

ال �ـكن أن يــكـون أيّ طـلب مـوضـوع رفض من طـرف
اIـصالح الـتـقنـيـة للـغـرفة الـفالحـية الـوالئيـة إال في احلـالة
الــتي يــكــون فــيـهــا اIــلف غــيــر مــكـتــمل الــوثــائق بــالــنــظـر

ألحكام هذا القرار.

4 :  : تــعــدل أحــكـــام اIـادّة 12 من الــقـــرار اIـؤرّخ اIـاداIـادّة ة 
في 7 مـحرم عام 1417 اIوافق 25 مايـو سـنة s1996 اIـعدّل

واIتمّم واIذكور أعالهs وتتمّم كما يأتي :

"اIـادّة 12 : تــمــسك الــغـــرفــــة الــفـالحــــيــة الـــوالئــــيـة
على مستواها سجال يتكون من صفحات مرقمة.

يـكـون هـذا الـسـجل ¢ـضـيـا ومـؤشرا عـلـيه مـن طرف
احملــكـمـة اخملــتـصـة إقــلـيــمـيـاs ويــجب أن ال يـحــتـوي عـلى أي

شطب أو إضافات.
يـــــدون هـــــذا الـــــســـــجــل في نــــــســـــخــــــة إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة
مـعلـوماتـية غيـر قابـلة لـلتـعديل باسـتثـناء مـا كان يـتعلـق
بـأعـمـدة "مـالحـظـات" الـقــابـلـة لإلدمــاج الـتي تـســجـل فـيـهـا

التعديالت احملتملـة.
5 :  : تــعــدّل أحــكـــام اIـادّة 13 من الــقـــرار اIـؤرّخ اIـاداIـادّة ة 
في 7 مـحرم عام 1417 اIوافق 25 مايـو سـنة s1996 اIـعدّل

واIتمّم واIذكور أعالهs وتتمّم كما يأتي :
"اIادّة 13 : حتتـوي البيـانات الـتي يتنـاولهـا السجل
اIـمــضى واIــؤشــر عــلــيه واIــدون في نــســخـة إلــكــتــرونــيـة

معلوماتيةs على العناصر اآلتـية :
sاألصول الكاملة للفالح -

sXستثمرة والبلدية ومكان معIحتديد موقع ا -
sالعنوان الشخصي للفالح -

sعتاد أو رمزهIالنشاط الرئيسي أو ا -
- الــرقـم الــوطــني اIــمــنــوح لـــلــفالح والــذي يــجب أن

sهنيةIيدرج في البطاقة ا
- الـفـئـة اIـهـنـيـة لـلـفالح (مـالك مـسـتـغل أو مـسـتـغــل
غــيـر مـــالك أو مـــربّ أو مـسـتـأجـــر أو منـتـفـــعs مـنـفـــرد

s(أو في جمـاعــة
- بـاب "اIالحظـات" اخملصص الستالم بـيانـات خاصة

والتعديالت الرئيسية اIتعلقة بالفالح.
تـكـتـب الـبـيـانـات الـتي يـتـضـمـنـهـا الـسـجـل اIـمـضى
واIـؤشـر عـلـيـه واIـكـتـوب عـلـى دعـامـة ورقـيـة بــحـبـر غـيـر

قابـل للمحـو".
اIــاداIــادّة ة 6 :  : تـــدرج ضـــمن الـــقـــرار اIـــؤرّخ في 7 مـــحــرم
عــام 1417 اIــوافق 25 مـــايـــو ســـنـــة s1996 اIـــعـــدّل واIـــتـــمّم

واIذكور أعالهs مادّة 13 مكرّر حترّر كما يأتي :
"اIــادّة 13 مــكــرّر : تــلــحق بـــالــنــســـخــة اإللــكـــتــرونــيــة
اIــعــلـــومــاتــيـــة لــلـــســجل الـــذي تــمــســـكه الــغـــرفــة الــفـالحــيــة
الـوالئيةs قاعـدة بيانات عن اIـستثمرات الـفالحية توضح
كــل الـنـشـاطـات الـفـالحـيـة اIـمـارسـة داخـل اIـسـتـثـمـرة مع

اإلشارة إلى اIساحات والقطعان.
تــــرســل قــــواعــــد الــــبــــيــــانــــات لــــلــــغــــــرف الــــفالحــــــيــــة
الـوالئــيـة في دعـامـة مـغـنـاطـيـسـيـة إلى الـغــرفــة الـوطـنـية
لـلــفالحـة وتــدرج في الـنــسـخــة اإللـكـتــرونـيــة اIـعــلـومــاتـيـة

للسجـل الـوطني".
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7 :  : تــعــدل أحــكـــام اIـادّة 16 من الــقـــرار اIـؤرّخ اIـاداIـادّة ة 
في 7 مـحرم عام 1417 اIوافق 25 مايـو سـنة s1996 اIـعدّل

واIتمّم واIذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :
"اIادّة 16 : تمسك السـجل الوطني للـفالحة اIكتوب
فـي دعــــامــــة ورقـــــيــــة واIــــدوّن فـي نــــســـــخــــة إلــــكـــــتــــرونــــيــــة
مــعـلــومـاتـيــةs الـغــرفـة الــوطـنــيـة لــلـفالحــة حتت مـســؤولـيـة
أمــيـنــهـا الـعــامsّ حـسب األشــكـال والـشــروط اIـذكـورة أعاله
بـالــنــسـبــة لـلــســجالت الـوالئــيــة واعـتــمـادا عــلى الــبـيــانـات
الـتي يتضمـنها مسـتخلص مداوالت مـجلس إدارة الغرفة

الفالحية الوالئية".
8 :  : تــعــدل أحــكـــام اIـادّة 18 من الــقـــرار اIـؤرّخ اIـاداIـادّة ة 
في 7 مـحرم عام 1417 اIوافق 25 مايـو سـنة s1996 اIـعدّل

واIتمّم واIذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :
"اIـــــادّة 18 :    بــــــطــــــاقــــــة الــــــفالح اIــــــهــــــنــــــيــــــة بــــــطــــــاقـــــة

مغناطيسية يرفق �وذجها بأصل هذا القرار.
 وتـــلـــحــق خــصــــــائص بـــطـــاقـــــــة الــفـــالح اIــهـــنــــــيــة

بهــذا القــرار".
9 :  : تــعــدل أحــكـــام اIـادّة 19 من الــقـــرار اIـؤرّخ اIـاداIـادّة ة 
في 7 مـحرم عام 1417 اIوافق 25 مايـو سـنة s1996 اIـعدّل

واIتمّم واIذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :
"اIادّة 19 :بطاقة الفالح شخصية.

و�ضيـها رئـيس الغرفـة الفالحـية الوالئـية اخملـتصة
إقــلـيــمــيــاs وحتـتــوي عــلى رقم لــلــتـســجــيل وطــني تــمــنـحه
الــغــرفــة الــوطــنــيــة لــلـــفالحــةs ويــجب أن يــقــيّــد هــذا الــرقم

بعدئذ في سجل الغرفة الفالحية الوالئية".
اIـاداIـادّة ة 10 :  : تـعـدل أحـكــام اIـادّة 22 من الـقــرار اIؤرّخ
في 7 مـحرم عام 1417 اIوافق 25 مايـو سـنة s1996 اIـعدّل

واIتمّم واIذكور أعالهs وتتمّم كما يأتي :
"اIـــــادّة 22 : تـــــســـــلّـم نـــــســـــخـــــــة ثــــــانـــــــيـــــة واحــــــدة من
الــبــطــاقـــــةs فـي حــالــــة ضــيـــاعــهــــا مــقـــابـــل دفـــع مــبــلـــغ

ألف دينـار (1.000 دج).
يـــجب أن تـــعـــلـم مـــصـــالح األمـن اخملـــتـــصـــة إقـــلـــيـــمـــيـــا

والغرفة الفالحية للوالية بضياع البطاقة".
اIـاداIـادّة ة 11 :  : تــلـغـى أحـكــام اIـادّة 15 من الــقــرار اIـؤرّخ
في 7 مـحرّم عام 1417 اIوافق 25 مايـو سـنة s1996 اIـعدّل

واIتمّم واIذكور أعاله.
اIـاداIـادّة ة 12 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 شـــوّال عــام 1435 اIــوافق 17

غشت سنة 2014.
عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري

اIلحقاIلحق

خصائص بطاقـة الفالح اIهنـية :خصائص بطاقـة الفالح اIهنـية :

1 - تـــتـــضــــمــن عــــلى وجــــهـــهـــــا الـــبــــيــــانـــــات اآلتـــــيـــة - تـــتـــضــــمــن عــــلى وجــــهـــهـــــا الـــبــــيــــانـــــات اآلتـــــيـــة
باللغـــة العـربــية :باللغـــة العـربــية :

sأ) اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

sب) وزارة الفالحة والتنمية الريفية

sج) الغرفة الوطنية للفالحة

s............................... : د) الغرفة الفالحية لوالية

sهنيةIهـ) بطاقة الفالح ا

sو) اللقب واالسم

sز) تاريخ االزدياد

sح) رقم التسجيل الوطني

sط) اللقب واالسم باحلروف الالتينية

sي) مكان للتوقيع مستنسخ

ك) شـــعــــار الـــغــــرفـــة الـــوطـــنـــيــة لـــلـــفالحــــة بـــصـــورة
sمتقـزحـة وباأللـوان

ل) مكان للصورة باأللوان.

2 - تتضمن على ظهرها البيانات اآلتـية :

أ) شـريط مـغـنـاطـيـسي ذو 3 مـسـالك واجب تـرمـيـزه
من طـــــرف الــــغـــــرفـــــة الــــفالحـــــيــــة الـــــوالئـــــيــــة والــــغـــــرفـــــة

sالـوطنـية للفالحـة

ب) مكان خلتم الغـرفة الوطنية للفالحة التي تضعه
sراقبة البعديةIعند ا

sج) رقم تسلسلي يضعه صانع البطاقة

sد) خمسة (5) أمكنة تخصص للمصادقة السنوية

sهـ) عــبـارة بــالــعـــربـــيــة "هـذه الــبــطــاقــــة شــخـصــيـة
غير صاحلـة إال إذا كانت حتمل مصادقة السنة اجلارية".

3 - اIــســلك رقم 1 لــلــشــــريط اIــغـنـــاطــيــسي يـــرمــز
من طرف الغرفة الفالحية الوالئية.

4 - اIـسـلك رقم 2 لــلـشــــريط اIـغــنــاطــيـسي يـــرمـــز
من طرف الغرفة الوطنية للفالحة.

5 - اIـسـلك رقم 3 لـلــشـــريط اIــغـنــاطـيــسي يـحــتـفظ
بـه احتيـاطـيا.
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إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

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

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

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

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

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

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

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

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اIبالغ ( دج )اIبالغ ( دج )
1.143.112.486,06

1.246.252.484.947,87

131.027.864.250,11

305.558.187,53

14.011.706.730.404,66

174.552.263.035,72

0,00

0,00

0,00

2.812.011.966,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.456.706.550,83

71.737.470.639,02

15.648.994.202.468,57

3.467.865.286.532,45

97.495.554.207,96

1.051.550.178,67

145.374.977.637,60

5.127.977.838.881,73

909.357.194.564,73

1.947.726.500.000,00

300.000.000.000,00

430.582.474.095,11

676.847.094.781,94

2.544.715.731.588,38

15.648.994.202.468,57

بنك اجلزائربنك اجلزائر



1.143.112.486,06

1.259.793.486.223,22

131.687.068.113,79

306.014.713,88

13.973.667.771.300,21

176.278.554.266,55

0,00

0,00

0,00

2.987.099.386,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.530.284.109,42

67.554.591.478,46

15.622.947.982.077,73

3.503.286.968.498,30

98.047.229.730,66

1.204.238.296,44

146.823.080.772,81

5.235.646.157.358,91

875.559.697.586,90

1.894.464.000.000,00

300.000.000.000,00

512.321.877.314,11

676.847.094.781,94

2.378.747.637.737,66

15.622.947.982.077,73

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30  يونيو يونيو  سنة  سنة 2014
اIبالغ ( دج )اIبالغ ( دج )

اYطبعة الرسمياYطبعة الرسميّة=  ة=  حي البساتU= بئر مراد رايس= ص.ب حي البساتU= بئر مراد رايس= ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

18 ذو احلج ذو احلّجة  عام عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3260
12 أكتوبر  أكتوبر  سنة سنة 2014 م

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

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

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

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

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

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

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع


