
العدد العدد 09

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب 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 28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 18 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-395 مـؤرّخ في 8 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 30 ديـسـمــبـر سـنـة r2014 يـتــضـمن نـقـل اعــتـمـاد في
ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.............................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 15-68 مؤرّخ في 21 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 11 فـبـراير سـنة r2015 يتـضمن الـتصريح بـاHنـفعة
العمومية للعملية اHتعلقة بإجناز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا.........................................
مرسوم تـنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 11 فبـراير سنة r2015 يـحدد كيـفيات إثـبات شهادة
أصل الطاقة اHتجددة واستعمال هذه الشهادات................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 11 فبـراير سنة r2015 يحدد شـروط �ارسة الطب
البيطري وجراحة احليوانات في القطاع اخلاص...............................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقـم 15-71 مـؤرخ  في 21 ربـيع الـثـاني عـام 1436 اHـوافق 11 فــبـرايـر سـنـة r2015 يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات
إعداد اخملططات اخلاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها.........................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 15-72 مـؤرخ  في 21 ربــيع الـثــاني عـام 1436 اHـوافق 11 فــبـرايـر سـنـة r2015 يـتــضـمن إنــشـاء الــلـجــنـة
الوطنية اHتعددة القطاعـات للوقايـة من األمـراض غير اHتنقـلـة ومكافحـتهـاr وحتديد مهامها وتنظيمها وسيرها.....

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 15 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHـوافق 5 فـبـراير سـنة r2015 يـتـضمن جتـديـد انتـداب قـاض لدى
وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس احملكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة..................

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 6  ربــيع األوّل عـام 1436 اHـوافــق 28  ديـسـمـبـر سـنـة r2014 يـحـدد كـيــفـيـات انـتـخـاب �ـثـلي
األساتذة االستشفائيY اجلامعيY في اللجان االستشارية االستشفائية اجلامعية احمللية والوطنية........................
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 21  ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 12 يــنــايــر ســنـة r2015 يـعــدل الــقــرار الـوزاري اHــشــتـرك
اHـؤرخ في 8  ربـيع الـثـاني عام 1430 اHـوافق 4  أبـريـل سـنة 2009 الذي يـحـدد تـعـداد مـنـاصب الـشغل وتـصـنـيـفـهـا ومدة
الـعــقــد اخلـاص بــاألعــوان الــعـامــلــY في نــشـاطــات احلــفظ أو الــصـيــانــة أو اخلـدمــات بــعــنـوان اإلدارة اHــركــزيـة في وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.....................................................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 28 ذي الـقـعـدة عــام 1435 اHـوافق 23 سـبـتـمـبـر سـنـة r2014 يـعــدل الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك
اHؤرخ في 3 ربـيع الـثـاني عام 1434 اHوافق 14 فـبـراير سـنة 2013 الـذي يحـدد تـعداد مـناصب الـشغل وتـصـنيـفهـا ومدة
الــعــقــد اخلــاص بـاألعــوان الــعــامــلـY فـي نـشــاطــات احلــفظ أو الــصــيـانــة أو اخلــدمــات بــعـنــوان اإلدارة اHــركــزيــة واHــصـالح
اخلارجية واHؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واHدينة.............................................

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 22 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اHوافق 17  سـبتـمـبر سـنة r2014 يحـدّد كـيفـيـات منح الـتـعويـضات
ألعضاء جلنة البطاقة اHهنية للسينما...........................................................................................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 22  ذي الـقـعـدة عـام 1435 اHـوافق 17  سـبـتـمـبـر سـنة r2014 يـحـدّد كـيـفـيـات منـح تـعـويـضات
أعضاء جلنة مشاهدة األفالم.........................................................................................................................
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 26  ذي الــقـعــدة عــام 1435 اHـوافق 21  سـبــتـمــبـر ســنـة r2014 يــتــضــمّن إنـشــاء مــلـحــقــة لـدار
الثقافة لوالية النعامة................................................................................................................................
قرار مؤرّخ فـي 23  ذي القعدة عـام 1435 اHوافق 18  سبتمبر سنة r2014 يحدّد تشكيلة اجمللس الفني للباليه الوطني وسيره......
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 14-395 مؤر مؤرّخ في خ في 8 ربيع األول عام ربيع األول عام
1436 اHـوافق  اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2014 يـتـضـمن نـقلr يـتـضـمن نـقل

اعـتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.اعـتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول  
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واHتضمن

r2014 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-34 اHـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق 6 فبـراير سنة 2014
واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصـصة للوزير األول من

r2014 الية لسنةHميزانية التسيير �وجب قانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  يــــلــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنــــة 2014
اعـــتـــمـــاد قـــدره مـــائـــة وثالثــــة عـــشـــر مـــلـــيـــونـــا وســـتـــمـــائـــة
وعــــــشـــــرون ألـف ديــــــنـــــار (113.620.000 دج) مــــــقــــــــيّـــــــد في
مــيـــزانــيـــة تــســيــيـــر مــصــالح الـــوزيــر األول وفي األبــواب

اHبينة في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
2 : :  يـــخـــصـص Hــيــزانــيــة ســنــة 2014 اعــتــمـاد اHــادة اHــادة 
قدره مـائـة وثالثة عـشر مـلـيونـا وستـمـائة وعـشرون ألف
ديــنــار (113.620.000 دج)  يــــقـــيّــد في مـــيــزانــيــة تـــســيــيـــر
مــصــالح الــوزيــر األول وفي األبــواب اHــبــيــنـة فـي اجلـدول

"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHادة اHادة 3 : :  ينشر هــذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق

30 ديسمبر سنة 2014.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

02 - 37

11 - 37

الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
الوزير األول - تنظيم اHؤتمرات واHلتقيات.................................
النفقات اHتعلقة بتسيير جلنة احلكم الراشد..................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

28.800.000

20.000.000

48.800.000

48.800.000

48.800.000

48.800.000

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتماداتاالعتمادات
اHلغـاة (دج)اHلغـاة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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01 - 35

الفرع الثانيالفرع الثاني

الوزير اHكلف بإصالح اخلدمة العموميةالوزير اHكلف بإصالح اخلدمة العمومية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اHصالح  اHركزيةاHصالح  اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات................................................

اإلدارة اHركزية - األدوات واألثـاث...............................................

اإلدارة اHركزية - اللوازم...........................................................

اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة.............................................

اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات............................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني..................................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع القسم الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اHلغـاة .........................................................مجموع االعتمادات اHلغـاة .........................................................

17.820.000

1.750.000

3.750.000

17.500.000

4.000.000

44.820.000

20.000.000

20.000.000

64.820.000

64.820.000

64.820.000

113.620.000

اجلدول "أ"اجلدول "أ" (تابع)(تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اHلغـاة (دج)اHلغـاة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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01 - 34

03 - 34

80 - 34

01 - 37

الفرع الفرع األولاألول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
الوزير األول - تسديد النفقات....................................................
الوزير األول - اللـوازم..............................................................
الوزير األول - حظيرة السيارات................................................
مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

الوزير األول - النفقات اخملتلفة...................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة .....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة .....................................................

65.620.000

1.000.000

15.000.000

81.620.000

32.000.000

32.000.000

113.620.000

113.620.000

113.620.000

113.620.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

مــرسـوممــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  تـنــفـيـذي رقم 15-68 مـؤر مـؤرّخ خ في في 21 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
1436 اHــوافق  اHــوافق 11 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـة r r2015 يــتــضـمنيــتــضـمن عـام عـام 
الــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـة
بــإجنـاز مـراكــز نـقل الــكـهـربــاء  ذات الـضــغط الـعـاليبــإجنـاز مـراكــز نـقل الــكـهـربــاء  ذات الـضــغط الـعـالي

والعالي جدا.والعالي جدا.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
 rبناء  على  تقرير  وزير الطاقة -

- وبـــنـــاء  عـــلى  الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ  في 14
جـمادى األولى عام  1411 اHوافق أول  ديـسمبـر  سنة 1990

 rتمّمHعدل واHا rتضمن قانون  األمالك  الوطنيةHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91-11  اHــؤرخ  في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27 أبـريل  سنة 1991 الـذي يحدد
الــقـــواعــد  اHـــتــعـــلــقـــة  بــنــزع  اHـــلــكـــيــة  من  أجـل  اHــنـــفــعــة

rتمّمHا rالعمومية
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-01 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

rبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون  رقم 03-10 اHــؤرخ  في 19
جــمــادى  األولى  عــام 1424 اHــوافق 19 يـــولــيــو ســنــة 2003
rستدامةHـتعلق  بحمـاية  البيئـة  في  إطار التنمـية اHوا

 rعدلHا
-  و�قـتضى  الـقانون رقم 04-21 اHؤرخ في 17 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1425 اHـــــوافق 29 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2004

r2005 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
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-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عـام 1432  اHـوافق 22 يـونـيـو  سـنـة 2011  واHـتـعلق

rبالبلدية
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام  1433 اHــوافق 21  فــبـــرايـــر  ســـنــة  2012

rتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمن

rادة 37 منهHال سيما ا r2014 الية لسنةHقانون ا
- و �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 14-145 اHؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اHؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
في 7 صــفــر عـام 1414 اHـوافق 27 يــولـيــو ســنـة 1993 الـذي
يحـدد كيـفيـات تطـبيق الـقانون رقم 91-11 اHؤرخ في 27
أبــريل ســنــة 1991 الــذي يـــحــدد الــقــواعـــد اHــتــعــلـــقــة بــنــزع

 rتمّمHا r نفعة العموميةHلكية من أجل اHا
rوبعد  موافقة  رئيس  اجلمهورية -

يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـــا ألحـكــــام اHادة 12 مـكرر من
r1991 ــؤرخ في  27 أبـــريل ســـنــةHالــــقــــانــون رقم 91-11 ا
اHتمم واHذكور أعالهr وطبقا ألحكام اHادة 10 من اHرسوم
r1993 ؤرخ في  27  يولـيو سـنةHالتـنفـيذي رقم 93-186 ا
اHـتمـم واHذكـور أعالهr يـهدف هـذا اHـرسوم إلى الـتـصريح
بـاHـنفـعـة الـعمـومـية لـلـعمـلـية اHـتـعـلقـة بـإجناز مـراكـز نقل
الكهرباء ذات الـضغــط العالي والعالي جدا اآلتيةr نظــرا
لــطــابـع الــبــنـى الــتــحـــتــيـــة ذات اHــنــفـــعــة الـــعــامــة والـــبــعــد

الوطني واالستراتيجي لهذه العملية :
أدرار:أدرار:

مركز أدرار II 220/ 60 كف   
مركز أدرار30/60 كف

مركز كوسام 30/60 كف
مركز زاوية سيد البكري 30/60 كف

مركز تيميمون 30/60 كف 
مركز الكاف القصيبة 30/60 كف

مركز اHطارفة 30/60 كف

مركز أوفران 30/60 كف

مركز  تمنطيط 60/220 كف

مركز تمنطيط 30/60 كف 

مركز  بوفادي 30/60 كف

مركز اجلديد 30/60 كف

مركز  تيطاف 30/60 كف 

مركز  زاوية كنته 30/60 كف

مركز أظوا 30/60 كف

مركز رقّان 30/60 كف

مركز  تاوريرت 30/60 كف

الشلف :الشلف :

مركز جتنة 30/60 كف

مركز الزبوجة 30/60 كف

مركز وادي الفضة 30/60 كف

مركز  أوالد عباس 30/60 كف

مركز  حرشون 30/60 كف

األغواط:األغواط:

مركز  األغواط 220/400 كف

مركز  األغواط III 220 /60 كف 

مركز  البليل 30/60 كف

مركز  الضاية 30/60 كف

مركز  برج السنوسي 30/60 كف

مركز احملامدة 30/60 كف

مركز احلويطة 30/60 كف

مركز كاف مقران 30/60 كف

مركز ثنية الرّمل 30/60 كف

مركز بن زبير30/60 كف

مركز البيضاء 30/60 كف

مركز احلاج اHشري 30/60 كف
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أم البواقي :أم البواقي :

مركز  مسكيانة 30/60 كف

مركز  سوق نعمان 30/60 كف

باتنة :باتنة :

مركز  نقاوس 30/60 كف

مركز نقاوس 60/220 كف

بجاية :بجاية :

مركز  تالة حمزة 30/60 كف

مركز  تازمالت 30/60 كف

مركز أقبو III 60 /30 كف

مركز  اHاتن 30/60 كف

بسكرةبسكرة:

مركز  رحيات 30/60 كف

مركز  قرطة 30/60 كف

مركز  لوطاية 30/60 كف

مركز اHنشي 30/60 كف

مركز حوزة الباي 30/60 كف  

مركز األمل 30/60 كف

مركز  سيدي زرزور30/60 كف

مركز احلاجب II (بسكرة) 60/220 كف

مركز  لبشاش 30/60 كف

مركز  سيدي خالد 30/60 كف

مركز  برج بن عزوز30/60 كف

مركز  بئر النعام 30/60 كف

مركز شتمة  II 60/220 كف

مركز  الغروس  II 60/220 كف

مركز الغروس 200/400 كف 

مركز متقدم 400 كف محطة أوماش

البليدة:البليدة:

مركز  معصومة 30/60 كف 

مركز  بني تامو 30/60 كف

مركز  بونعامة 30/60 كف

مركز  صومام 30/60 كف

البويرة :البويرة :

مركز سور الغزالن 60/220 كف

مركز عمر 30/60 كف

تامنغست :تامنغست :

مركز  عY صالح 60/220 كف

مركز  البركة 30/60 كف  

مركز  الساهلة 30/60 كف

تبسة :تبسة :

مركز عقلة أوالد محبوب 60/220 كف

مركز عقلة أوالد محبوب 220/400 كف

مركز  نقرين 60/220 كف

تيارت :  تيارت :  

مركز  قصر الشالّلة 60/220 كف

تيزي وزو: تيزي وزو: 

مركز  عزيب أحمد 30/60 كف

مركز  تيزي وزو  II 30/60 كف

مركز  إيغيل عنان  30/60 كف

مركز  أغريب 30/60 كف

مركز  أبو ديد 30/60 كف

اجلزائر :اجلزائر :

مركز  بئر اخلادم  II 30/60 كف

مركز اخلرايسية 30/60 كف 

مركز اخلرايسية جنوب 60/220 كف

مركز الرويبة II 60 /30 كف

مركز  الهضبة (أوالد فايت) 30/60 كف

مركز  تسالة اHرجة 30/60 كف

مركز  األبيار 10/60 كف
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مركز  احلمامات 10/60 كف

مركز  وادي السمار 10/60 كف

مركز  براقي شمال 10/60 كف

مركز  الكاليتوس شمال 30/60 كف

اجللفة :اجللفة :

مركز  اجللفة  II 30/60 كف

مركز  عY وسارة 220/400 كف

مركز  سد رحّال 60/220 كف

مركز  قرنيني 30/60 كف

مركز  مسعد 30/60 كف

جيجل :جيجل :

مركز الشقفة 30/60 كف

مركز أحراش 30/60 كف

مركز متقدم 400 كف محطة بالّرة

سطيف :سطيف :

مركز  الضواوقة 30/60 كف

مركز  سطيف اHنطقة الصناعية غرب 30/60 كف

مركز عY موسى 30/60 كف 

مركز سطيف بوعروة 30/60 كف 

مركز  بوسالم 30/60 كف

مركز  وادي جرمان 30/60 كف

مركز  الدهامشة 30/60 كف

مركز  معفر30/60 كف

مركز  بئر العرش 60/220 كف

مركز  قالل بوطالب II 60/220 كف 

مركز  عY أرنات 220/400 كف 

سكيكدة :سكيكدة :

مركز تمالوس 30/60 كف

مركز سيدي مزغيش 30/60 كف 

سيدي بلعباس:سيدي بلعباس:

مركز  سيدي بلعباس اHدينة 30/60 كف 

مركز  سيدي بلعباس II 60/220 كف

عنابة : عنابة : 

مركز البوني 30/60 كف  

مركز الكاليتوسة 30/60 كف  

قاHة :قاHة :

مركز  بومهرة أحمد 30/60 كف  

مركز  بن جراح 30/60 كف

مركز   قاHة 60/220 كف

قسنطينة :قسنطينة :

مركز  براش 30/60 كف  

مركز  سركينة 30/60 كف  

مركز  البعراوية 30/60 كف  

مركز عY الباي II 60 /30 كف

مركز  عY سمارة II 60/220 كف

اHدية :  اHدية :  

مركز قصر البخاري 30/60 كف  

مركز بوقزول ن.أ 30/60 كف  

مركز بوقزول ن.د 30/60 كف

مستغا¢ :مستغا¢ :

مركز عY نويسي 30/60 كف

مركز مستغا¢  محطة 220/400 كف

اHسيلة : اHسيلة : 

مركز اHسيلة اHدينة 30/60 كف

مركز  اHسيلة II 60/220 كف

مركز  حمام الضّلعة 30/60 كف  

مركز  أوالد عدي القبالة 60/ 30 كف

مركز  أوالد دراج 60/220 كف
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معسكر:معسكر:

مركز تيزي  30/60 كف

ورقلة :ورقلة :

مركز  إيراره 30/60 كف

مركز  حاسي مسعود غرب 30/60 كف

مركز  بني جالّب  30/60 كف 

مركز  توقرت 220/400 كف

مركز  احلدب 30/60 كف

مركز  بامنديل 30/60 كف

مركز  ورقلة جنوب 30/60 كف

مركز  سعيد عتبه  II 60/220 كف

مركز  سيدي ماضي 30/60 كف

مركز  عY الصحراء 30/60 كف

مركز  تيبسبست 30/60 كف

مركز  احلجيرة  II 60/220 كف

مركز  تماسII Y 60/220 كف

وهران :وهران :

مركز شعايرية 30/60 كف 

مركز  عY الكرمة 60/220 كف

برج بوعريريج :برج بوعريريج :

مركز  سيدي مبارك 30/60 كف

مركز  سيدي مبارك  II 60/220 كف 

مركز  اليشير30/60 كف

بومرداس:بومرداس:

مركز شعبة العامر30/60 كف  

مركز بودواو البحري 30/60 كف

مركز  تيجالبY 60/220 كف

الطارف :الطارف :

مركز الطارف  II 30/60 كف 

مركز  الدرعان  II 30/60 كف

الوادي :الوادي :

مركز  سيدي عمران 30/60 كف

مركز  اHغيّر30/60 كف

مركز وزي¥ 30/60 كف

مركز  هبة 30/60 كف

مركز الرقيبة 30/60 كف 

مركز الرقيبة II 60/220 كف  

مركز العرفجي 30/60 كف 

مركز  خرفجي  30/60 كف

مركز  الطريفاوي 30/60 كف  

مركز  وادي العلندة 30/60 كف 

مركز  اHقرن 30/60 كف

مركز  الرباح 30/60 كف

مركز  جامعة 30/60 كف

مركز  العقلة 30/60 كف

مركز  أم الطيور30/60 كف

مركز  سيدي خليل 30/60 كف

مركز  سيدي خليل II 60/220 كف

مركز  حاسي خليفة 30/60 كف

مركز سيدي مستور30/60 كف

مركز  النسيم 30/60 كف

مركز  تيقسبت 30/60 كف 

مركز  اجلامعة 30/60 كف 

مركز  الوادي وسط 30/60 كف

مركز  الوادي II 60/220 كف

 مركز  الوادي 220/400 كف 

مركز  الصوالح 30/60 كف

مركز  سيدي عون 30/60 كف

مركز  قمار 30/60 كف

مركز  تاغزوت 30/60 كف

مركز الطالب العربي II 220/ 60 كف
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مركز  الدبيلة 60/220 كف

مركز  النخلة II 60/220 كف

مركز  اHغيّر II 60/220 كف

خنشلة :خنشلة :

مركز  اHيتة 30/60 كف 

مركز  قايس 220/400 كف

مركز  متقدم 400 كف  محطة قايس

سوق أهراس:سوق أهراس:

مركز  سوق أهراس غرب 30/60 كف

مركز  سوق أهراس شرق 30/60 كف

مركز  سوق أهراس جنوب 30/60 كف

مركز  سوق أهراس 60/220 كف

مركز  سدراتة 30/60 كف

تيبازة :تيبازة :

مركز  بواسماعيل 30/60 كف

ميلة :ميلة :

مركز  تاجنانت 30/60 كف

عY الدفلى :عY الدفلى :

مركز  عY الدفلى 30/60 كف

مركز  عY الدفلى اHنطقة الصناعية 30/60 كف

مركز  سيدي األخضر 30/60 كف

مركز  جليدة 30/60 كف

مركز  العبادية 30/60 كف

النعامة :النعامة :

مركز  مشرية 60/ 30كف

مركز  عبد اHولى 30/60 كف

عY تموشنت :عY تموشنت :

مركز  عY تموشنت III 60/220 كف

غرداية :غرداية :

مركز العطف 30/60 كف 

مركز  ابن غنيم 60/ 30 كف

مركز  غرداية III 60/220 كف

مركز  بن سمارة 30/60 كف

مركز  نومرت 30/60 كف

مركز  وادي نومر30/60 كف

غليزان:غليزان:

مركز البرمادية 30/60 كف

مركز زمورة 30/60 كف

مركز مديونة 30/60 كف

مركز احلمادنة 30/60 كف.

اHـادة اHـادة 2 : : يـخص طــابع اHـنــفـعـة الــعـمـومــيـة لــلـعـمــلـيـة
اHــذكــورة فـي اHــادة األولى أعالهr األمالك الــعــقــاريــة و/أو
احلـــقــوق الــعــيــنــيــة الــعــقــاريــة الــتي ســتــســتــخــدم كــرحــاب

إلجنازها.

3 : : يــســرد قــوام اHــنــشــآت اHــذكــورة  فـي اHـادة اHـادة اHـادة 
األولى أعاله  فـي قـائــمـة اHـلــحق األول اHــرفـقـة بــأصل هـذا

اHرسوم .

اHــــادة اHــــادة 4 : : يــــجـب أن يـــتـم حتــــديــــد اHــــواقع و تــــنــــفــــيـــذ
اHـــــشــــاريـع  مــــوضـــــوع  هــــذا اHـــــرســــومr بـــــعــــد اHـــــشــــاورات
التـقـنيـة  واإلداريـة  بY صـاحب اHـشروع والـهـياكل  غـير
اHـمـركــزة لـلـدولـة وال  ســيـمـا  تـلك  الــتي  تـمـثل  وزارات
الطـاقـة والـدفـاع الوطـني واألشـغـال  الـعـمومـيـة  والـبـريد
وتـــكـــنــولـــوجــيـــات  اإلعالم واالتـــصــال والـــنــقـل والــتـــهــيـــئــة
الــعـمــرانـيـة والــبـيــئـة والـســيـاحــة  والـصـنــاعـة الــتـقـلــيـديـة

والفالحة والتنمية الريفية والثقافة.

5 : : يــــجب تـــوفـــيـــر االعــــتـــمـــادات  الـــضـــروريـــة اHــادة اHــادة 
لــلــتــعــويــضــات اHــمــنـــوحــة  لــفــائــدة  اHــعــنــيــY بــخــصــوص
عـمــلـيـات نـزع  األمالك الـعـقـاريـة  وكـذا احلـقـوق  الـعـيـنـيـة
الــعـــقــاريــة  الـــضــروريــة  إلجنـــاز اHــنــشـــآت  اHــذكــورة  في
اHـادة  األولى أعاله اHـرفـقـة في اHـلـحق رقم  2 بـأصل  هـذا

اHرسوم r وإيداعها لدى اخلزينة العمومية.    

اHـادة اHـادة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 11 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 15-69 مـؤرخ  مـؤرخ في في 21 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عــــام عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 11 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2015  يــــحــــدديــــحــــدد
كـــيـــفـــيــــات إثـــبـــات شـــهــــادة أصل الـــطـــاقــــة اHـــتـــجـــددةكـــيـــفـــيــــات إثـــبـــات شـــهــــادة أصل الـــطـــاقــــة اHـــتـــجـــددة

واستعمال هذه الشهادات.واستعمال هذه الشهادات.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــY وزيــر الـطــاقـة

rووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-18 اHـــــؤرخ في 9
مــحــرم عـام 1411 اHـوافق 31 يــولـيــو ســنـة 1990 واHــتــعـلق

rبالنظام الوطني القانوني للقياسة
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rعدلHا rتعلق بتطوير االستثمارHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-01 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

rبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةHـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اHوا

rعدلHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-09 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعـلق بـتـرقـيـة الــطـاقـات اHـتـجـددة فـي إطـار الـتـنـمـيـة

rادة 14 منهHال سيما ا rستدامةHا
-  و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 14-145 اHؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2014 

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-495 اHؤرخ
في 24 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اHــوافق 26 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 واHــتــعـــلق بــالــتــدقــيق الـــطــاقــوي لــلــمــنــشــآت األكــثــر

rاستهالكا للطاقة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-258 اHؤرخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
rالذي يحـدد صالحيات وزيـر التهيـئة العـمرانية والـبيئة

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-218 اHؤرخ
في 9 شعـبان عام 1434 اHوافق 18 يونـيو سنة 2013 الذي
يـــحــدد شـــروط مــنح الـــعالوات بــعـــنــوان تــكـــالــيف تـــنــويع

rإنتاج الكهرباء
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 14 من الـقانون
رقم 04-09 اHـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اHـوافق 14 غــشت سـنـة 2004 واHـذكـور أعالهr  يــهـدف هـذا
اHـرسـوم إلى حتـديـد كـيـفـيـات إثـبـات شـهـادة أصل الـطـاقـة

اHتجددة واستعمال هذه الشهادات.

اHـادة اHـادة 2 : : إثـبـات األصل آلـيـة تـهـدف إلى اإلشـهـاد بأن
الـطـاقـة اHـعـنـيـة مـصــدرهـا طـاقـة مـتـجـددة أو نـظـام إنـتـاج
مــشــتــرك. وتــســمح هــذه اآللــيــة �ــنح وثــيــقــة تــضــمن هــذا

األصل.

اHـادة اHـادة 3 : : من أجل اإلشـهـاد بـاألصل اHتـجـدد لـلكـهـرباء
اHنتجة انطالقـا من منشأة إنتاج الكـهرباءالتي تستعمل
الـفـروع اHـذكـورة في اHادة 4 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
13-218 اHـؤرخ في 9 شعـبـان عام 1434 اHـوافق 18 يـونـيو

ســـنــة 2013 الـــذي يـــحـــدد شــروط مـــنح الـــعالوات بـــعـــنــوان
تـــكـــالـــيف تـــنـــويع إنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاءr تـــمـــنح جلـــنـــة ضـــبط
الــكـــهــربــاء والـــغــاز لـــصــاحب الـــطــلـب شــهــادة إثـــبــات أصل

الطاقة اHتجددة.

وتـــؤكــــد هـــذه الـــشــــهـــادة بـــأن اHــــنـــشـــأة اHــــذكـــورة في
الفـقـرة األولى من هـذه اHـادة تـعد كـمـنـشـأة تولـيـد كـهـرباء
مــصــدرهـا الــطـاقــة اHـتــجـددة أو إنــتــاج مـشــتـرك. وتــسـمح
بناء على الرقـابة اHقررة أدناه من التـحقق بأن الكميات
احملقونة في الشـبكة ذات أصل متجـدد أو ناجمة عن نظام
إنـــتــاج مــشــتــرك وكـــذا بــالــتــأكـــد من مــطــابـــقــة اخلــصــائص

التقنية للمنشأة.



28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1209
18 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اHادة اHادة  4 :  : يجب على اHـتعامل الـراغب في االستفادة
من اHزايا اHمـنوحة في إطار النـظام اخلاص أن يقدم إلى
جلنة ضبط الكـهرباء والغاز طـلب منح شهادة إثبات أصل

الطاقة اHتجددة.
يـــشـــمل الــطـــلب اســـتـــمـــارة يــجـب أن تــكـــون �ـــلــوءة
وموقعا علـيها من طرف صاحب الطلب ومرفقة بالوثائق

اآلتية :
- مــخــطط الــتــصـمــيـم الـعــام لــلــمــنــشــأة الــذي يـشــمل

rموقع آالت القياس وأجهزة التعداد
rمخطط الطاقة االبتدائية -

rمخطط العمليات -
rعدات الوظيفيةHقائمة ا -

- الدراسـة اHتعلـقة بالـقدرة الطـاقوية لـلموقع وكذا
مراجع مكتب الدراسات الذي قام بإجنازها.

يــــتـم حتــــديــــد §ـــــاذج االســــتـــــمــــارات حــــسـب الــــفــــروع
التكنولوجية �قرر من جلنة ضبط الكهرباء والغاز.

 اHــــادة اHــــادة 5 : : تــــقـــــوم جلــــنــــة ضـــــبط الـــــكــــهــــربـــــاء والــــغــــاز
بـالدراسة األوليـة لطلب احلـصول على شـهادة إثبات أصل
الـطـاقـة اHـتـجــددة في غـضـون عـشرة (10) أيـام ابـتداء من
تـاريخ إيـداع الـطـلب. وعـنـد انـتـهـاء الـدراسـة األوليـة وفي
حـــالــة مــا إذا كــان اHـــلف غــيــر مـــطــابقr تــقـــوم جلــنــة ضــبط
الــكـــهــربــاء والـــغــاز بــإعـــادته إلى صــاحـــبه Hــطــابـــقــته. وفي
حـــالـــة مــــا إذا كـــان اHـــلـف مـــطـــابــقــــا مع مـــا هـــو مــطـــلــوب
تـصــدر جلــنــة ضــبط الــكــهـربــاء والــغــاز إشــعــارا بـاالســتالم
وتقــرر فيـما يخص الــطلب خالل مدة ال تفوق شهـرا (1)

واحدا.
وخالل هــذه الـــفــتــرةr �ــكن لــلــجــنــة ضــبط الــكــهــربــاء
والـغــاز أن تــطــلب أي مــعــلــومــة إضـافــيــة تــراهــا ضــروريـة
لدراسـة اHلف. وعنـد نهايـة هذه الفـترةr تسلـم جلنة ضبط
الـــكـــهـــربـــاء والـــغــــاز صـــاحب الـــطـــلـب شـــهـــادة إثـــبـــات أصل
الــطـاقـة اHـتـجـددة إذا كــان اHـلف يـسـتــجـيب لـشـروط مـنح

هذه الشهادة.
وفي حالـة رفض مـنح هذه الـشـهادةr يـجب أن يـكون

قرار جلنة ضبط الكهرباء والغاز مبررا.

اHادة اHادة 6 : : تـشمل شهـادة إثبات أصل الـطاقة اHـتجددة
على اخلصوصr العناصر اآلتية :

- اسم وعـــنــوان صــاحب الـــطــلبr أو عـــنــدمــا يـــتــعــلق
األمــر بــشــخص مــعـنــويr تــســمـيــته أو غــرضه االجــتــمـاعي

rوعنوان مقره
- الــــتــــعــــريف �ــــنــــشــــأة إنــــتــــاج الـــكــــهــــربــــاء و�ــــوقع

rتواجدها

rركبة للمنشأةHالقدرة الكهربائية ا -
- طـبـيـعة مـصـادر الـطـاقـة الـتي ªّ من خاللـهـا إنـتاج

rالكهرباء
- حـــصـــة الـــكـــهـــربــاء اHـــنـــتـــجـــة من مـــصـــادر الـــطـــاقــة

rنشأة هجينةHتجددة عندما تكون اHا
- اقــتــصــاد الــطــاقــة األولــيــة احملــقق واحملــســوب وفــقـا
لـلـصيـغة اHـنصـوص عـليـها في الـتنـظـيم اHعـمول به وذلك

في حالة إنتاج الكهرباء من أنظمة اإلنتاج اHشترك.

اHــادة اHــادة 7 :  : يــجـب عــلـى مــنـــتج الـــكـــهــربـــاء من مـــصــادر
الـطـاقـات اHتـجـددة أو اإلنـتاج اHـشـترك أن يـزود مـنـشآته
بــكل أو بــجــزء من  أجــهــزة تـــعــداد الــطــاقــات الــتي تــســمح

بتحديد :

- اإلنـــــتـــــاج اخلـــــام- اإلنـــــتـــــاج اخلـــــامr الـــــذي �ـــــثـل مـــــجـــــمـــــوع الـــــطـــــاقــــة
الــكــهـربــائــيــة اHــنــتــجــة من قــبل مــنـشــأة إنــتــاج الــكــهــربـاء
انطالقا من الطاقـة اHتجددة أو اإلنتاج اHشترك. ويشمل
الــطــاقــة الــكــهــربــائـيــة اHــســتــهــلــكــة من قــبـل الــتــجــهــيـزات
الــوظـــيــفـــيـــة والــطـــاقـــة الــكـــهــربـــائـــيــة اHـــســتـــهـــلــكـــة من كل
rـــنــشــأةHــتـــواجــدة �ــكـــان إقــامــة اHالــتـــجــهــيـــزات األخــرى ا
بـصـرف الـنـظـر عن الـتـجـهـيـزات الـوظـيـفـيـة وكـذا الـطـاقـة

rالكهربائية احملقونة في الشبكة

- استـهالك الطـاقـة األولـيـةr أو الـكهــرباء أو حرارة- استـهالك الطـاقـة األولـيـةr أو الـكهــرباء أو حرارة
الــــتـــجـــهـــيـــزات الــــوظـــيـــفـــيــــةالــــتـــجـــهـــيـــزات الــــوظـــيـــفـــيــــةr الـــتـي هـــي الـــتـــجـــهــــيــــزات
اHــســـتـــخـــــدمــة فـي مــســـار إنـــتـــاج الــكـــهـــربــاء انـــطالقـــا من

rشتركHتجددة أو اإلنتاج اHالطاقة ا

- اإلنـتـاج الـصـافي- اإلنـتـاج الـصـافيr هـو اإلنـتـاج اخلـام مـنـقـوصـا مـنه
rاستهالك التجهيزات الوظيفية

- اســتـهالك الـطـاقــة الــكـهـربـائـيــة في مـوقع اHـنـشـأة- اســتـهالك الـطـاقــة الــكـهـربـائـيــة في مـوقع اHـنـشـأة
rغير استهالك الطاقة التي تخص التجهيزات الوظيفيةrغير استهالك الطاقة التي تخص التجهيزات الوظيفية
سـواء كــانت مـنــتـجــة من طـرف اHــنـشــأة أو مـسـحــوبـة منسـواء كــانت مـنــتـجــة من طـرف اHــنـشــأة أو مـسـحــوبـة من

rالشبكةrالشبكة

- الطـاقـة احملقـونـة في الشـبـكة- الطـاقـة احملقـونـة في الشـبـكةr التـي تـمثل اإلنـتاج
الـصافي مـنقـوصا مـنه الـطاقـة الكـهربـائـية اHـستـهلـكة في

rنشأة عندما تنتجها هذه األخيرةHموقع ا

- الـــطــاقـــة اHــســـحــوبــة من الـــشــبــكــة- الـــطــاقـــة اHــســـحــوبــة من الـــشــبــكــةr والــتـي تــمــثل
الـطاقـة الـكهـربـائيـة اHأخـوذة عـند نـقـطة الـسـحب من قبل

اHنشأة.

يــجب عـلى اHــنـتجr فـيــمـا يـخـص اHـنـشــآت الـهـجــيـنـة
ومـنشـآت اإلنتـاج اHشـتركr بـاإلضافـة إلى أجهـزة التـعداد
اHــــذكـــورة في الــــفــــقـــرة أعـالهr أن يـــزود مــــنــــشـــآتـهr حـــسب

احلالةr �ا يأتي :
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- أنــظــمـة قــيــاس مـبــاشــرة أو غـيــر مــبـاشــرة تــسـمح
بـتـحـديـد حـصــة الـطـاقـة الـكـهـربـائــيـة اHـنـتـجـة من مـصـادر

rنشآت الهجينةHطاقة متجددة فيما يخص ا

- أنـظـمـة قـيـاس كـمـيـات الـطـاقـة األولـيـة اHـسـتـهـلـكة
واحلـرارة اHــفـيــدة والـوظــيـفــيــة اHـنــتـجــة Hـنــشـآت اإلنــتـاج

اHشترك.

عـندمـا يكـون التـعداد اHـباشـرr الذي يسـمح بـحساب
الـــطــاقــات دون الــلــجــوء إلى تــركــيـب مــخــتــلف الــكــمــيــات
اHـقـاسـة غـيـر �ـكـنـا لـتـحديـد اسـتـهـالكـات الـطـاقـة كـمـا هو
مـحدد فـي النـقـطـتY 2 و 4 من الـفـقـرة األولى أعالهr فـإنه
يـــجب أن تـــقـــدر كــمـــيـــات الـــطــاقـــة الالزم حتـــديـــدهـــاr عــلى
أســـاس خـــوارزمــيـــات مـــقــتـــرحـــة من قـــبل اHـــنـــتج اHـــعــني

موافقا عليها من طرف جلنة ضبط الكهرباء والغاز.

حتـــدد أجـــهـــزة الـــتـــعـــداد الـــواجب إنـــشـــاؤهـــا من قـــبل
rحـــسب الـــفـــرع الـــتـــكـــنـــولـــوجي وقـــدرة مـــنـــشـــأته rـــنـــتـجHا
�ــوجب مــقــرر من جلــنــة ضــبط الــكــهــربــاء والــغــاز يــتـعــلق
بـاHـبــاد¬ واألسـالـيب اHـطـبـقـة فـيـمـا يـخص قـيـاس وتـعـداد
rـشـتركHـتـجـدد أو اإلنتـاج اHـنشـآت ذات األصل اH الـطـاقـة

اHنصوص عليه في اHادة 9 أدناه.

اHــادة اHــادة 8 : : يــجب عــلى اHــنـــتجr فــيــمــا يــخص مــنــشــآت
إنتاج الكهـرباء من مصادر الطاقـة اHتجددة التي تساوي
أو تـفـوق قـدرتـهـا 1 مـيــغـاواطr أن يـزودهـا بـأجـهـزة قـيـاس
اHـــعـــطــــيـــات والــــبـــرامـج الـــتي تــــســـمـح بـــتــــحـــديــــد الـــقـــدرة
الطاقوية الفـعلية Hوقع تواجـد اHنشأة. وال يتم االعتراف
بــقــيم الــقـــدرة احلــقــيــقــيــة إال إذا كــانـت خــصــائص اHــعــدات
وتـــركـــيـب أجـــهـــزة الـــقـــيـــاس والـــبـــرامـج وكـــذا اHـــعـــطـــيـــات
الـنـاجـمـة عن هـذه األخـيرة مـوافـقـا عـلـيـهـا من قـبل مـكاتب
الدراسـات اHـلتـزمـة بدفـتـر الشـروط احملدد �ـوجب مـقرر
من جلــنـــة ضــبط الـــكــهـــربــاء والـــغــاز واخملـــتــصــة فـي مــجــال
تقييم القدرة الـطاقوية للمـواقع. ويكون اللجوء من قبل
اHنتج إلى مكاتب الدراسات اHذكورة أعالهr �بادرة منه

وعلى نفقته.

كــمــا يــجب عــلى اHـنــتج أن يــضع جتــهــيـزا لــتــســجـيل
اHـعــطـيـات اHــتـعــلـقــة بـالــتـعــداد كـمــا هـو مـحــدد في اHـادة 7
أعالهr وكـــذا اHـــعــــطـــيـــات اHــــقـــاســـةr واHـــتــــعـــلـــقــــة بـــالـــقـــدرة

الطاقوية الفعلية Hوقع تواجد منشأته.

وحتفظ اHعطيات حسب الفترات الدورية اآلتية :
- عــلى مـدى خـمس (5) سـنـوات لــكل مـعــطى مـسـجل

rيتعلق بالتعداد

- خالل اخلـــــمس (5) ســــنـــــوات األولى فــــيـــــمــــا يــــخص
اHعطيات اHقاسـة لتحديد القدرة الطاقوية الفعلية Hوقع

تواجد منشآته.
وتـرسل اHـعـطـيات إلى جلـنـة ضـبط الـكهـربـاء والـغاز

حسب الكيفيات اHعتمدة من قبل هذه األخيرة.

اHــــادة اHــــادة 9 :  :  يـــــجب أن تــــســــتـــــجــــيب أجـــــهــــزة الــــتــــعــــداد
وأنظمة القياس التي ينص عليها هذا اHرسومr غير تلك
اHـــذكـــورة في اHـــادة 8 أعالهr إلـى اHـــتـــطــــلـــبـــات اHـــتــــعـــلـــقـــة
بـالـقـيـاسـة الـقانـونـيـة واHـبـاد¬ واألسـالـيب اHـطـبـقـة فـيـما
يـخص قياس وتعـداد الطاقة Hـنشآت إنتـاج الكهرباء ذات
أصل مـتــجــدد أو إنـتــاج مـشــتـركr احملــددة �ــقـرر من جلــنـة

ضبط الكهرباء والغاز.

10 :  :  تـــخـــضـع اHـــنـــشـــآت الــــتي حتـــصــــلت عـــلى اHــادة اHــادة 
شهـادة إثبات أصل الـطاقة اHـتجددة إلى مـراقبة اHـطابقة
طــبـقـا لــلـمـادة 15 أدنـاه الــتي تـتم بــعـد االنــتـهــاء من إجنـاز
اHـنـشــأة. وتـهـدف هـذه اHـراقــبـة إلى الـتـحـقـق من مـطـابـقـة
هـذه اHنشآت لـلمواصـفات الواردة في شـهادة إثبات أصل
الــطـاقـة اHــتـجــددة وكـذا لـلــمـتـطــلـبــات األخـرى الـواردة في

هذا اHرسوم.
تتم هـذه اHراقـبة حتت إشـراف جلنة ضـبط الكـهرباء

والغاز. تتبع هذه اHراقبة مباشرة بتشغيل التعداد.

اHــادة اHــادة 11 :  :  يـــتــمـــثل تـــشـــغـــيل الـــتـــعـــداد في بـــرمـــجــة
الـعـدادات وتشـميع كـل أجهـزة التـعـداد اHسـتعـمـلة حلـساب
كـل كـمــيــات الـطــاقــة اHـنــتــجـة واHــســتـهــلــكـة واحملــقــونـة من

طرف اHنشأة.
يـقوم مـسـير الـشبـكة اHـعني بـتـشغـيل تعـداد الطـاقة
الـــكــهـــربــائـــيــةr وفي حـــالــة تــعـــداد الــطـــاقــة احلــراريـــةr يــتم

تشغيله من طرف خبراء أو هيئات اHراقبة اHعتمدة.

اHــادة اHــادة 12 :  :  يـــقــوم مـــنـــتج الـــكـــهــربـــاء فـــور الــبـــدء في
اخلـدمة بإخضاع مـنشآته خالل مدة صالحـيتها لـلمراقبات
من أجل الــتـأكـد من مــحـافـظــتـهـا عـلـى خـصـائـصــهـا األولـيـة
واإلثــبـــات بــأن الــكـــمــيــات احملـــقــونــة ذات أصل مـــتــجــدد أو

إنتاج مشترك وجتري هذه اHراقبات :
- كل سـتـة (6) أشـهـرr لـكل مــنـشـأة تـفـوق قـدرتـهـا أو

rتساوي 100 كيلوواط
- كل خــــــمس (5) ســـــــنــــــوات ومن خـالل ســــــبــــــر دائــــــر

للمنشآت التي تقل قدرتها عن 100 كيلوواط.
وتـــتـم هــذه اHـــراقـــبـــات من قـــبل خـــبـــراء أو هـــيـــئــات

مراقبة معتمدة على نفقة اHنتج.
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�ـكن أن تخضع اHنـشأة لعـمليات مـراقبة أخرى في
أي وقـت بــطــلب من جلــنــة ضــبط الــكــهــربــاء والــغــاز وعــلى
نـــفـــقـــتـــهـــاr ال ســــيـــمـــا عـــنـــد مـالحـــظـــة أي عـــطـل أو خـــلل في
مختـلف القيـاسات وبيانـات تعداد منـشأة الكهـرباء. غير
أنه ودون اإلخالل بـالـتـدابـيـر اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـعـقـد
بـY اHـوزع واHـنـتج وعـنـدمـا يتـضح تـبـعـا لـهـذه اHـراقـبات
بـأن الــكـمـيــات اHـفـوتــرة من قـبل اHـنــتــج غـيــر مــطـابـــقــة
لكـمــيــات الطـاقــة ذات األصـل اHتـجــدد أو نظــام اإلنـتــاج
اHــشـتـــرك اHــنـتــجـة فــعــلـيــا واحملــقـونــة في الــشـبــكـةr وذلك
بـــفــــعل اHــــنــــتجr فــــإنه يــــجب عــــلى هــــذا األخـــيــــر أن يــــســـدد
تــكـــالــيف اHــراقــبـــة الــتي دفــعــتـــهــا جلــنــة ضــبـط الــكــهــربــاء

والغاز.

اHـــــادة اHـــــادة 13 :  :  فـي إطـــــار مـــــراقـــــبـــــة مــــــنـــــشـــــآت إنـــــتـــــاج
الـــكـــهــربـــاء اHـــســتـــفـــيــدة مـن شــهـــادة إثـــبــات أصـل الــطـــاقــة
اHـتـجـددةr يجب عـلى مـنـتج الكـهـرباء انـطالقـا من مـصادر
الـطــاقـات اHـتـجـددة أو اإلنـتـاج اHـشـتـركr أن يـقـدم لـلـجـنـة
ضــبط الـــكــهــربــاء والــغـــاز كل اHــعــلــومـــات اإلضــافــيــة الــتي
تــطــلـبــهــا هـذه األخــيــرة. كـمــا يــجب عــلـيه أن يــعــلـمــهــا قـبل

البدء في التنفيذr بأي تعديل يريد إدخاله على اHنشأة.

اHــادة اHــادة 14 :  :  يــتم ســحـب شــهــادة إثــبــات أصل الــطــاقــة
اHتجددة في احلاالت اآلتية :

- إذا أصــبــحت اHــنــشـأة ال تــســتــجــيب لــشــروط مـنح
شــهــادة إثــبــات أصل الــطــاقــة اHــتــجــددة بـفــعـل الـتــعــديالت

rالتي طرأت عليها
- إذا لم يف اHــنــتج بــالــتــزامــاته بــإعالم جلــنـة ضــبط

rالكهرباء والغاز
- إذا قــــام اHـــنــــتج بــــتـــشــــغـــيل مــــنـــشــــأته قــــبل إجـــراء

مراقبة اHطابقة.
غـــيـــر أنهr قـــبل الـــشـــروع في ســـحب شـــهـــادة إثـــبــات
أصل الـطـاقة اHـتـجـددةr �كن جلـنـة ضبط الـكـهربـاء والـغاز
تعليق الـشهادة Hدة ال تـتجاوز سنة (1) واحـدةr وذلك بعد
إعذار اHـعـني. و�كـن رفع هذا الـتـعلـيق قـبل انتـهـاء مدته

شرط حتقيق اHطابقة من قبل اHنتج.

اHادة اHادة 15 :  :  تتم اHراقبـات اHنصوص عليها في اHواد
10 و 11 و 12 أعـاله من قـــبل خـــبــراء أو هـــيـــئــات مـــراقـــبــة

إثبات شـهادة أصل الطـاقة اHتـجددة معـتمدة طـبقا لـلمادة
17 أدناه.

في حــالــة مـا إذا تــعــذر عــلى اHــنـتـج إيـجــاد خــبــيـر أو
rهيـئـة مراقـبـة مـعتـمـدة من أجل الـقيـام �ـراقـبة مـنـشأته
فإنه �كـنه اللـجوء إلى جلـنة ضبـط الكهـرباء والـغاز التي

تقـوم بتـعيـY مسـير الـشبـكة اHـعني بـحسب مـا إذا كانت
اHـنشـأة موصـولة بـشبكـة النـقل أو توزيـع الكهـرباء وذلك

من أجل القيام بهذه اHراقبة.
10 YادتHنـصوص علـيهـا في اHراقبـة اHعند نـهايـة ا
و 12 أعالهr تسـلم للمـنتج شهـادة اHطابـقة من قبل اخلـبير
أو هـيـئـة اHـراقـبة اHـعـتـمـدة أو إذا اقـتضى األمـر ذلكr من
قــبل مــســيــر الــشــبــكـة اHــعــنيr الــتي تــثــبت أن الــكــمــيـات

اHنتجة واHفوترة ذات أصل متجدد.
تـــضــــمن جلـــنــــة ضـــبـط الـــكــــهـــربــــاء والـــغــــاز مـــتــــابـــعـــة
اHــراقــبــات الـتـي يــقـوم بــهــا اخلــبــراء أو هــيــئــات اHــراقــبـة

.YعنيHعتمدة ومن قبل مسيري الشبكات اHا

اHادة اHادة 16 :  :  تـقوم جلـنـة ضبط الـكهـربـاء والغـاز بنـشر
قـــائــمــة اخلــبــراء وهــيــئــات مـــراقــبــة إثــبــات شــهــادة األصل

اHعتمدة مع ذكر مراجعها.

اHادة اHادة 17 :  :  يـشتـرط في صاحب طـلب االعتـماد سواء
كـان شـخــصـا طـبــيـعـيــا أو مـعـنــويـا أن يـسـتــوفي الـشـروط

اآلتية :

1 - أن يــــــكــــــون مــــــســــــتـــــقـال عـن مـــــنــــــتــــــجـي ومـــــزودي
rالكهرباء

2 - بـالـنسـبـة لألشخـاص الـطبـيـعيـrY حـيازة شـهادة
مـــهــنــدس أو مــا يــعــادلـــهــا في اجملــاالت اHــتــعـــلــقــة بــالــطــاقــة
والـهــنـدســة الـصــنـاعــيـة وإثــبـات خـبــرة مـهــنـيــة ال تـقل عن

خمس (5) سنوات.

Yاسـتـخـدام مـوظـف YـعـنـويـHبـالـنـسـبـة لألشـخـاص ا
تــقـــنــيـــY دائــمـــY يــســـتــوفـــون شــروط الـــتـــأهــيل نـــفــســـهــا

اHذكورة أعاله.

3 - مـتــابـعــة الــتـكــوين اخلـاص �ــراقــبـة إثــبـات أصل
rادة 21 أدناهHنصوص عليها في اHتجددة اHالطاقة ا

4 - الـــتــــمــــتع بــــاHــــعــــدات و/ أو األدوات اHـــنــــهــــجــــيـــة
rالضرورية

5 - االلـتــزام بـاحـتـرام اHـتـطـلـبـات اHـنـصـوص عـلـيـهـا
فـي الــدلــيل اHـــنــهـــجي الــذي تــعـــده جلــنـــة ضــبط الــكـــهــربــاء

والغاز.

اHـــــادة اHـــــادة 18 :  :  يــــــجب أن يــــــقـــــدم طــــــلب االعــــــتـــــمــــــاد إلى
الوزارة اHلكفة بالطاقة.

يرفق طلب االعتماد اHؤرخ واHوقع من قبل صاحب
الــطــلبr ســواء كــان شــخــصــا طــبــيــعــيــا أو �ــثال قــانــونــيــا

للشخص اHعنوي �لف يحتوي على العناصر اآلتية :
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- نــســـخــة طــبـق األصل مــصـــادقــا عــلـــيــهــا من بـــطــاقــة
الـتـعـريف الـوطـنـيـة لـصـاحـب الـطـلب بـالـنـسـبـة لـلـشـخص
الـطــبـيــعيr أو نـســخـة طــبق األصل لــلـوضــعـيــة الـقــانـونــيـة

rعنويHبالنسبة للشخص ا
- نـسخ طبق األصل مصـادقا علـيها لـشهادات صاحب
YـســتـخــدمـHبــالـنــســبـة لــلـشــخص الــطـبــيـعـي أو ا rالـطــلب

rعنويHبالنسبة للشخص ا YكلفHا
- شـــهـــادة مــتـــابـــعــة الـــتـــربص Hـــراقـــبي إثـــبــات أصل
الـــكــــهـــربـــاء ذات األصل اHــــتـــجـــدد لـــصــــاحب الـــطــــلب ولـــكل

rصدرHشخص آخر �ارس مراقبة شهادة ضمان ا
- وثـيـقـة تـثــبت اخلـبـرة اHـهـنـيـة لألشـخـاص الـواجب
عــلـيـهم �ـارسـة مـراقـبـة شــهـادة ضـمـان اHـصـدر في مـجـال

rشتركHتجددة واإلنتاج اHالطاقات ا
- مـــراجـع الــشـــخـص اHــعـــنـــوي في مـــجـــال الـــطـــاقــات

اHتجددة واإلنتاج اHشترك.
�ــنح الــوزيــر اHــكــلف بــالـطــاقــة االعــتــمــادr بــعـد رأي
جلــنـة ضــبط الـكــهـربــاء والـغــازr في أجل ثالثـY (30) يـومـا
ابـــتــداء من إيـــداع الــطـــلبH rــدة ثالث (3) ســنـــوات قــابـــلــة

للتجديد.
يـبـلـغ رفض مـنح االعــتـمـاد مــبـررا لـصــاحب الـطـلب.
و�ـــكن Hــــقـــدم الـــطـــلب رفـع طـــعن أمـــام الـــوزيــــر اHـــكـــلـف
بـــالـــطــــاقــــة في أجـل شـــهـــر (1) ابـــتـــداء مـن تـــاريخ تــــبـــلـــيغ

الرفض.

اHـادة اHـادة 19 :  :  �ـكـن سـحب االعــتــمـاد عــنــد عـدم احــتـرام
شروط االعتماد اHذكورة في اHادة 17 أعاله.

اHـادة اHـادة 20 :  :  يتـم تـنفـيـذ عـمـلـيـات اHـراقـبـة اHـنـصوص
عليها في اHواد 10 و 11 و 12 أعالهr طبقا للدليل اHنهجي

الذي تعده  جلنة ضبط الكهرباء والغاز.

اHادة اHادة 21 :  :  في انتظار اعـتماد خبـراء و / أو هيئات
اHـــراقــــبـــةr �ـــكن تـــنـــفـــيـــذ مــــراقـــبـــة إثـــبـــات أصل الـــطـــاقـــة
اHـتـجـددة من قـبل اHـدقـقـY الـطـاقـويـY اHـعـتمـدين الـذين
اســـتــفـــادوا مــســـبــقـــا من تــكـــوين وفـــقــا لإلجـــراءات احملــددة

�قرر من جلنة ضبط الكهرباء والغاز لهذا الغرض.
يــجب أن ال تــتـجــاوز الــفــتــرة االنـتــقــالــيــة خـمس (5)

سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا اHرسوم.

اHـــــادة اHـــــادة 22 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 11 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 15-70 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عــــام عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 11 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2015  يــــحــــدديــــحــــدد
شـــــــروط �ــــــارســــــة الـــــــطب الـــــــبــــــيــــــطـــــــري وجــــــراحــــــةشـــــــروط �ــــــارســــــة الـــــــطب الـــــــبــــــيــــــطـــــــري وجــــــراحــــــة

احليوانات في القطاع اخلاص.احليوانات في القطاع اخلاص.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
- بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــــر الـــفالحــــة والـــتـــنــــمـــيـــة

rالريفية
- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورr ال ســـيـــمــــا اHـــادتـــان 3-85

rو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـــعـــلق بــأعـــمـــال الـــطب الــبـــيـــطــري وحـــمـــايــة الـــصـــحــة

rاحليوانية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHـــــؤرخ فـي 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 88-252 اHؤرخ
في 22 جـمـادى األولى عام 1409 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة
1988 الذي يـحـدد شـروط �ارسـة أعـمـال الطـب البـيـطري

rتممHعدل واHا rوجراحة احليوانات في القطاع اخلاص
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اHـؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتممHعدل واHا r1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-240 اHؤرخ
في 13 مــحـرم عـام 1411 اHـوافق 4 غــشت سـنـة 1990 الـذي
rيحدد شروط صناعة األدوية البيطرية وبيعها ورقابتها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-66 اHـؤرخ
في 22 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 22 فــبـرايــر ســنـة 1995
الـــذي يــــحــــدد قــــائـــمــــة األمــــراض احلـــيــــوانــــيـــة الــــتي يــــجب
التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليهاr اHعدل

rتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-173 اHؤرخ
في 12 صــفـر عـام 1424 اHـوافق 14 أبــريل سـنـة 2003 الـذي
يـحـدد كـيفـيـات جتـنـيد األطـبـاء الـبـياطـرة في حـالـة ظـهور
وبـاء حـيوانـي وأثنـاء الـقـيام بـعـمـليـات الـوقـاية اجلـمـاعـية
من األمراض احليوانية الـتي تأمر بها السلـطة البيطرية

rالوطنية
   rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادتـY 17 و 23 من
الـــقـــانــون رقم 88-08 اHــؤرخ في 7 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام
1408 اHوافق 26 يناير سنة 1988 واHتعلق بأعمال الطب

البـيطري وحمـاية الصـحة احليوانـيةr يهـدف هذا اHرسوم
إلـى حتــديـــد شـــروط �ــارســـة الــطـب الــبـــيـــطــري وجـــراحــة

احليوانات في القطاع اخلاص.

اHــادةاHــادة 2 : : زيـادة عـلى الـوثــائق اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
اHــــادة 17 من الــــقــــانــــون رقم 88-08 اHــــؤرخ في 7 جـــمـــادى
الـثـانـيـة عـام 1408 اHـوافق 26 يـنـايـر سـنـة 1988 واHـذكـور

أعالهr يجب أن يشمل ملف طلب الرخصة ما يأتي :
rكلف بالفالحةHطلب خطي موجه إلى الوزير ا -

- نـــســـخــة من صـــحــيـــفـــة الــســـوابق الــقـــضـــائــيـــة يــقل
تاريخ صدورها عن ثالثة (3) أشهر.

يسلم للطالب وصل إيداع بذلك.

اHــادةاHــادة 3 : : �ـــنح الــتــرخـــيص بــاHــمــارســـة في الــقــطــاع
اخلــاص �ـوجب مــقــرر من وزيــر الــفالحــة. وهـو صــالح في

كامل التراب الوطني.
يحدد أجل الرد على طلب الرخصة بشهر (1) واحد.
وفي حــالــة عـدم الــرد �ــكن صــاحب الـطــلب أن يــلــجـأ

إلى كل طرق الطعن التي يخولها القانون.

اHــادةاHــادة 4 : : يـجب على الـبيـطري اHـمارس اHرخص له
قانونا :

- أن يقيم عـيادته في أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء
من تاريخ تبـليغ مـقرر الـترخيـص باHمـارسة في الـقطاع

rاخلاص
- أن يــــصــــرح بــــنــــفـــسـه لــــدى اHـــصــــالـح الـــبــــيــــطــــريـــة
الـرســمــيـة لــلـواليــة اخملــتـصــة إقـلــيــمـيــا مع حتــديـد مــوطـنه
الـــشــــخـــصي واHــــهـــني خـالل الـــشـــهــــر الـــذي يـــســــبق إقـــامـــة

rعيادته
- أن يـعلم اHصالح الـبيطرية الـرسمية بـكل تغييــر
لـــــعـــــنـــــوانــه أو في حـــــالــــــة غــــــلــق عـــــيـــــادتـه أو مـــــصـــــحـــــتـه

البيطريـة في أجل ال يتعدى خمسة عشر (15) يوما.

اHـادةاHـادة 5 :  : يـجب أن يكون بـحوزة الـبيطـري اHمارس
اHرخص له قانونا عيادة بيطرية أو مصحة بيطرية.

�كن عدة بيـاطرة �ارسY أن �ارسـوا مهنتهم في
العيادة نفسها أو في اHصحة البيطرية نفسها.

يـــــرخص لـــــلــــبـــــيــــطـــــريــــY اHـــــمــــارســـــY أن يــــحــــوزوا
ويــسـلــمـوا في عـيــادتـهم أو مــصـحـاتــهم الـبــيـطـريــة وأثـنـاء

تنقالتهمr األدوية البيطرية طبقا للتشريع اHعمول به.

حتـــدد شــروط فــتـح عــيــادة أو مـــصــحـــة بــيــطـــريــة في
دفتر الشروط اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـــــادةاHـــــادة 6 : : يـــجب عـــلى الـــبـــيـــطـــريـــY اHـــمـــارســـY أن
يـنـظمـوا في عـيـادتـهم أو مـصـحـاتهـم البـيـطـريـة مـنـاوبات

ويقوموا بها طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHادة اHادة 7 :  : يـرخص للبـيطري اHـمارس في حالـة غيابه
عن عـيـادته أو مـصـحـته أن يـسـتـخـلف بـأي زمـيل مـرخص

له باHمارسة.

اHـادةاHـادة 8 :  : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 59 من الــقـانـون رقم
88-08 اHـؤرخ في 7 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1408 اHـوافق 26

يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 1988 واHـــــذكــــور أعـالهr �ــــكـن الــــبـــــيــــاطــــرة
اHـمــارسـY الـذين �ــارسـون في الــقـطـاع اخلــاصr وبـطـلب
منهمr أن يـفوضوا من طـرف السـلطة الـبيطـرية الوطـنية
ضـمن الـشـروط احملــددة في الـتـشـريع والـتــنـظـيم اHـعـمـول

بهما.

اHــادة اHــادة 9 : : يـــجب عــلـى الــبــيـــطــري �ـــنــاســبـــة �ــارســة
الطب البيطري أن :

- يــقــدم لــلــمــفــتش الــبــيــطــري لــلــواليـة الــتـي �ـارس
rفيها تقريرا دوريا عن نشاطاته

- يـــــصــــــرح بــــــكل مــــــرض حــــــيـــــوانـي ذي الــــــتـــــصــــــريح
اإلجـــبـــاري لــلـــســـلــطـــة الـــبــيـــطـــريـــة الــوطـــنـــيــة ولـــلـــمـــفــتش

البيطري للوالية ولرئيس اجمللس الشعبي البلدي.

اHادة اHادة 10 ::  طبـقا للـمادتY 20 و 28 من الـقانون رقم
88-08 اHـؤرخ في 7 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1408 اHـوافق 26

يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 1988 واHـــــذكــــور أعـالهr �ــــكـن الــــبـــــيــــاطــــرة
اHــــــمـــــــارســــــY فـي الــــــقـــــــطـــــــاع اخلــــــاصr حتـت ســــــلـــــــطــــــتـــــــهم
ومـســؤولـيــتـهـمr االسـتــعـانــة بـطــلـبــة مـســجـلــY في الـســنـة
الدراسـية النـهائيـة بإحدى مؤسـسات التـكوين في الطب
الــبـيــطــري أو �ــســاعـد بــيــطــري حــائـز  شــهــادة وطــنــيـة أو

أجنبية معترف �عادلتها.

اHـادة اHـادة 11 :  :  طـبـقـا لـلـمادة 28 من الـقـانون رقم 08-88
اHـؤرخ في 7 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1408 اHـوافق 26 يـنـاير
rــســاعــدينHــكن الــبــيــاطــرة ا� rــذكــور أعالهHســنــة 1988 وا
حتت سـلطـة ومسـؤوليـة البـياطـرة اHمـارسY في الـقطاع
اخلاصr أن يشاركـوا في �ارسة طب وجـراحة احليوانات
في حــدود اخـتــصــاصــهم وطــبــيـعــة شــهــادتــهمr ال ســيــمـا في

مناطق اجلنوب واHناطق اHعزولة.

اHـادة اHـادة 12 : : �ــكن إلــغـاء مــقــرر اHــمـارســة في الــقــطـاع
اخلاص اHذكور في اHادة 3 أعاله :

1 - إذا لـم يــــــتم ســــــحــــــبـه في أجـل ســــــنـــــة (1) واحـــــدة
rابتداء من تاريخ تبليغه من السلطة البيطرية الوطنية
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rعنيH2 - بطلب من ا
3 - بــعـــد صــدور حــكم نــهــائي يــقــضي بــعــدم �ــارســة

البيطري اHمارس الطب البيطري مستقبال.
غـيـر أنه �ـكن البـيـطـري اHعـني أن يـطـلب ترخـيـصا
جــديـــدا بــعــد انـــقــضــاء أجل ســـنــتــY (2) من ســـحب مـــقــرر

اHمارسة في احلالتY 1 و 2 اHذكورتY أعاله.

اHادة اHادة 13 : �كن الـسـلطـة البـيطـرية الـوطـنيـة تعـليق
عــمل الــبــيــطـري الــذي �ــارس في الــقــطـاع اخلــاص بــصــفـة
حتـفـظـيـةr في انـتـظـار الـفـصل في وضـعـيـتهH rـدة أقـصـاها

ثالثة (3) أشهرr في احلاالت اآلتية :

rهنيHاخلطأ ا -

rربي احليواناتH بيع األدوية البيطرية -

- وضـع حتت تــصـــرف اHــربي مـــواد بــيـــطــريـــة مــعــدة
rللحقن

rاستعمال أدوية بيطرية منتهية الصالحية -

- حــيــازة واســتـــعــمــال مــواد بــيــطــريــة غــيــر مــرخص
rبتسويقها مسبقا

- إجـراء جتارب سـريرية بـدون ترخـيص مسبق من
rالسلطة البيطرية الوطنية

- تــــســــلــــيم شــــهــــادات ووثـــــائق رســــمــــيــــة وشــــهــــادات
rللمجاملة

- عـــدم إبالغ اHــصــالـح الــبــيــطـــريــة الــرســمـــيــة بــغــلق
الـعـيـادة الــبـيـطـريـة أو عـدم إعـالمـهـا بـأي تـغـيــيـر لـلـعـنـوان

rدة تتعدى خمسة عشر (15) يوماH

- في حـــــالــــــة اســـــتــــــخالفـه من طــــــرف شـــــخـص غـــــيـــــر
rمرخص له �مارسة الطب البيطري

- عـــــــدم الــــــتــــــصــــــريـح بــــــاألمــــــراض ذات الــــــتـــــــصــــــريح
اإلجـبـاري إلى اHفـتشـية الـبـيطـرية لـلـوالية وإلى الـسلـطة
rالبيطرية الوطنية وإلى رئيس اجمللس الشعبي البلدي

- عـدم إرسـال حصـيلـة الـنشـاطـات البـيطـريـة بصـفة
rفتشية البيطرية للواليةHدورية إلى ا

rعدم احترام الرفق باحليوان -

- اإلخالل بأي بند من بنود دفتر الشروط.

14 : :  تــلـــغــى أحـكــام اHــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم اHـادة اHـادة 
88-252 اHؤرخ في 22 جمادى األولى عام 1409 اHوافق 31

ديسمبر سنة r1988 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

15 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 11 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

دفتر شروط يتعلق بشروط فتح عيادة أو مصحةدفتر شروط يتعلق بشروط فتح عيادة أو مصحة
بيطريةبيطرية

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 5 من اHـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 15-70 اHــؤرخ في 21 ربــيع الـــثــاني عــام
1436 اHــوافق 11 فــبــرايــر ســنـة 2015 الــذي يــحــدد شــروط

�ارسـة الـطب البـيـطري وجـراحـة احليـوانـات في القـطاع
اخلاصr يهدف دفـتر الشروط هـذا إلى حتديد شروط فتح

عيادة أو مصحة بيطرية.

اHــادةاHــادة 2 : : يـجـب أن يـحـوز الـطــبـيب الـبـيــطـري سـنـد
مـلـكـيــة أو عـقـد إيــجـار احملل اHـوجه الســتـعـمــاله كـعـيـادة أو

مصحة بيطرية.

اHادةاHادة 3 : : يـجب أن تتـوفر في احملل الـذي سـتقـام فيه
العيادة أو اHصحة البيطرية اHقاييس اآلتية :

- يـــجب أن تـــكـــون واجــهـــة دخــول احملـل نــظـــيـــفــة بـــهــا
(50) Yجــــرس والفـــتــــة ال يــــتـــجــــاوز أحــــد ضالعــــهـــا خــــمــــســـ
ســنـــتــمــيـــتــرا حتـــمل األســـمــاء والــشـــهــادات اHـــعــتـــرف بــهــا

rهنيHرسميا وأيام وساعات الفحص ورقم الهاتف ا
- يجب أن يكون احملل مزودا باHاء والكهرباء.

اHـــادةاHـــادة 4 : : يـجب أن تـشـتـمل الـعـيادة الـبـيـطـريـة على
ما يأتي :

rقاعة استقبال -
- قـــاعــــة لــــلـــفــــحص تــــســــتـــعــــمل لــــلـــعـالج أو لألعــــمـــال

اجلراحية.
يجب أن تكون قاعة الفحص سهلة الغسل.

- ثالجــة لـتــخــزين كل لــقــاح أو مــادة تــتــطـلـب احلـفظ
rحتت التبريد

rجزم rمآزر وعند االقتضاء -
rثالجة قابلة للنقل إلى خارج العيادة -

rعداتHجهاز تعقيم ا -
- مراحيض نظيفة وغير معطلة.
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اHــادةاHــادة 5 :  : يـجب أن تـشـتـمل اHـصـحة الـبـيـطـريـة على
ما يأتي :

- قـــاعـــة الســـتــقـــبـــال احلــيـــوانـــات ال تـــطل عـــلى قـــاعــة
rالفحص

rقاعة للفحص سهلة الغسل -
rقاعة لألشعة -

rقاعة للجراحة سهلة الغسل -
- قــاعــة أو سـاحــة لــلــحـيــوانــات الـكــبــيــرة يـوجــد بــهـا

rمصدر للماء
- قـاعـة أو عـدة قـاعــات مـخـصـصـة لالســتـشـفـاء حـيث
يـــتم فـــيــهـــا ضـــمــان مـــراقــبـــة احلــيـــوانـــات اHــوضـــوعــة حتت

rالحظةHا
- قـاعـة لـلـصـيـدلـة لـتـخـزين األدويـة ذات االسـتـعـمـال

rالبيطري
rثالجة -

rجزم rمآزر وعند االقتضاء -
rثالجة قابلة للنقل -

rعداتHجهاز تعقيم ا -
- مولد كـهربائي ذو قوة دنيا قدرها 8.5 كيلو فولط

rأمبير
- مراحيض نظيفة وغير معطلة.

اHـــــادةاHـــــادة 6 : : يــــجب أن تــــتـــوفــــر قــــواعـــد الــــنــــظـــافــــة في
العيادة واHصحة البيطريةr بصفة إجبارية.

اHــــادة اHــــادة 7 :  : يـــــجب أن حتــــتـــــوي الــــعــــيـــــادة أو اHــــصــــحــــة
البيطرية على ما يأتي :

- سـجل "الــزيــارات" الـذي تــدوّن فــيه كل الــزيـارات
rسجلة ومواعيد اجلراحةHاليومية ا

- فـهــرس زبـون يـتـضــمن كل اHـعـلــومـات حـول مـالك
احلـيــوان (الــعـنــوانr الــهـاتـفr إلخ) وحــول احلـيــوان نــفـسه

r(العالج rالتشخيص)

- سـجل خـاص بــاHـواد الـبـيـطـريـة الـتي ª اقـتـنـاؤهـا
واستعمالها وبيعها للمربY أو ألصحاب احليوانات.

حــــرر بــ  ................... في ................................

توقيع البيطري اHمارستوقيع البيطري اHمارس
في القطاع اخلاصفي القطاع اخلاص

توقيع اHفتش البيطريتوقيع اHفتش البيطري
للواليةللوالية

مـرسـوم تنـفـيذي رقـم مـرسـوم تنـفـيذي رقـم 15-71 مـؤرخ  في  مـؤرخ  في 21 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــــام عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 11 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2015  يــــحــــدديــــحــــدد
شـروط وكـيـفـيـات إعداد اخملـطـطـات اخلـاصـة لـلـتـدخلشـروط وكـيـفـيـات إعداد اخملـطـطـات اخلـاصـة لـلـتـدخل

للمنشآت أو الهياكل واعتمادها.للمنشآت أو الهياكل واعتمادها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر وزيــرة الــتـــهــيــئـــة الــعــمـــرانــيــة
rوالبيئة

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2)  منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اHـؤرّخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بــالــوقـايــة  من األخــطــار الـكــبــرى وتــسـيــيــر الــكـوارث في

rستدامةHإطار التنمية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرّخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتمّمHعدّل واHا rتعلق باحملروقاتHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-12 اHــــؤرّخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

rتمّمHعدّل واHا rياهHتعلق باHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011  واHــتــعـلق

rبالبلدية

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

rتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-373 اHــــؤرّخ في 15
شعـبـان عام 1403 اHـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

rالعام

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-55 اHـــــؤرّخ في 30
جــــمـــــادى األولى عــــام 1404 اHـــــوافق 3 مــــارس ســـــنــــة 1984

rناطق الصناعيةHتعلق بإدارة اHوا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 84-105 اHــــؤرّخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اHــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واHــتــعـلق
بـــــتـــــأســـــيــس مـــــحــــــيط  حلـــــمــــايــــة اHــــنــــشـــــآت والــــهــــيــــاكل

rاألساسية
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- و�ــقـــتــضـى الـــمــرســوم رقـم 85-231 اHـؤرّخ في
9 ذي الــــحـــــجــــة عــــام 1405 اHــــوافق 25 غــــشت ســــنـــة 1985
الــــذي يــــحــــدد شــــروط تــــنـــظــــيـم الــــتـــدخـالت واالســــعــــافـــات
وتـــــنـــــفـــــيـــــذهــــا عــــنـــــد وقـــــوع الـــــكـــــوارثr كـــــمـــــا يـــــحــــدد

rكـيـفـيـات ذلك

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-181 اHؤرّخ
في 6 جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 24 يــونـــيـــو ســـنــة
2004 واHـتضـمن إنشـاء جلنـة االتصـال اHرتـبطـة باألخـطار

rالطبيعية والتكنولوجية الكبرى

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرّخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط الــتـنـظـيم اHـطــبق عـلى اHـؤسـســات اHـصـنـفـة

rحلماية البيئة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-144 اHؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19  مــــايــــو ســــنـــة
2007 الــــذي يـــحــــدد قــــائــــمـــة الــــمــــنـــشــــآت الــــمـــصـــنــــفـــة

rلـحـمـاية البيئة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-335 اHؤرّخ
فـي أوّل ذي الــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 20 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2009 الـــذي يـــحـــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد وتـــنـــفـــيـــذ اخملـــطـــطــات

الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــتـــدخـل من طـــرف اHـــســـتـــغـــلـــY لـــلـــمـــنـــشـــآت
rالصناعية

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 61 من الـقـانون
رقم 04 - 20 اHــؤرّخ في 13 ذي الــقــعــدة عــام 1425 اHــوافق
25 ديـسـمـبـر سـنـة 2004 واHــتـعـلق بـالــوقـايـة  من األخـطـار

rسـتدامةHالـكبرى وتـسيـير الـكوارث في إطـار التنـميـة ا
يـهــدف هـذا اHــرســوم إلى حتـديــد شــروط وكـيــفـيــات إعـداد
اخملــــطــــطــــات اخلــــاصــــة لــــلـــــتــــدخل لــــلــــمــــنـــــشــــآت والــــهــــيــــاكل

واعتمادها.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHادة اHادة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا اHرسوم بـما يأتي :
-  ظــاهـــرة خـــطـــيــرة : -  ظــاهـــرة خـــطـــيــرة : حتـــريــر طـــاقـــة أو مـــواد تــنـــتج
آثــــارا حــــراريـــــة وضــــغـــــطــــا مــــفـــــرطــــا وآثـــــارا ســــامــــة و/أو
مـــــقــــذوفـــــات من شــــأنـــــهــــا أن تـــــلــــحـق ضــــررا بـــــاألشــــخــــاص

rمتلكات والبيئةHوا
- مـنـطـقـة تـطـبـيق اخملـطط اخلـاص لـلـتـدخل : - مـنـطـقـة تـطـبـيق اخملـطط اخلـاص لـلـتـدخل : مـنـطـقـة

rجتمع أكبر حدود خارجية لكل آثار الظواهر اخلطرة
- مــحــيـط اخملــطط اخلــاص لـــلــتــدخل :- مــحــيـط اخملــطط اخلــاص لـــلــتــدخل : يــحــدد مـــنــطــقــة

rإنذار السكان و�كن أن تضم عدة مناطق تطبيق
- خطـر خاص معرف :- خطـر خاص معرف : خطر مـتوقع يرتـبط بتموقع
وسـير و/أو اHـواد اHسـتعـملـة من قبل مـنشـأة صنـاعية أو
هـــيــاكـلr ويــتـم حتــديـــده من خـالل حتــلـــيل ســـيــنـــاريـــوهــات
احلــــوادث اHـــــتــــضـــــمــــنـــــة في دراســـــة اخلــــطـــــر و/أو دراســــة

اخملاطر.

اHـادة اHـادة 3 : : يــهـدف اخملــطط اخلــاص لــلـتــدخل إلى حتــديـد
تنـظيم وتنـسيق النـجدة في حالـة خطر خـاص معرّف وله
تــأثـــيــرات خــارج حــدود اHـــنــشــأة والــهــيـــاكل وذلك بــغــرض

حماية األشخاص واHمتلكات والبيئة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط إعداد اخملطط اخلاص للتدخلشروط إعداد اخملطط اخلاص للتدخل

اHــادة اHــادة 4 :  : تـــخـــضع خملـــطط خـــاص لـــلـــتـــدخـل اHـــنـــشــآت
والهياكل اآلتية :

- اHــؤسـســات اHـصــنـفــة حلـمــايـة الــبـيـئــة الـتـي تـبـرز
دراسـة اخلــطـر أن آثـار األخــطـار اخلـاصـة اHــعـرّفـة �ـكن أن
تــتـــجـــاوز حــدود اHـــنـــشــأة ومن شـــأنـــهــا أن تـــلـــحق أضــرارا

 rمتلكات والبيئةHباألشخاص وا
- هيـاكل حشد اHـوارد اHائيـة السطـحية الـتي تبرز
دراسـة اخملـاطـر أن آثـار األخـطـار اخلـاصـة اHـعـرّفة �ـكن أن
تــتــجـــاوز حــدود الــهـــيــاكل ومن شـــأنــهــا أن تـــلــحق أضــرارا

باألشخاص واHمتلكات والبيئة. 

5 :  : يـــعـــد اخملـــطط اخلــــاص لـــلـــتـــدخل بـــالـــنـــســـبـــة اHــادة اHــادة 
للمناطق الصناعية جملموع اHنطقة.

اHادة اHادة 6 : : يحدد الوالي اخملـتص إقليميـا بقرار قائمة
اHــنــشــآت والــهــيــاكـل الــتي تــخــضع خملــطط خــاص لــلــتــدخل
بــنـاء عــلى اقـتــراح الـلــجـنــة اHـنــصـوص عــلـيـهــا في اHـادة 8

أدناه.
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اHــادة اHــادة 7 :  : يـــعــد اخملــطـط اخلــاص لــلـــتــدخل عـــلى أســاس
اHــعــلــومــات اHــوجــودة في دراســات اخلــطــر و/أو دراســات
اخملـاطـر واخملـطـطـات الـداخـلــيـة لـلـتـدخل ويـشـمل الـعـنـاصـر

اآلتية :

- على عاتق اHستغل :- على عاتق اHستغل :

- بـــطــاقــة وصـــفــيـــة لــلــمـــنــشـــأة أو الــهــيـــاكل اHــعـــنــيــة
rتتضمن وثائق خرائطية وصورا

- مــخــطط الــوضــعــيـة خملــتــلـف شـبــكــات الــنــقل الــتي
rنشأة أو الهياكلHتصل ا

- تصنيف سيـناريوهات احلوادث اHـعرفة التي لها
rنشأة أو الهياكلHآثار خارج حدود ا

- الـتـمـثـيل اخلـرائـطـي لـلـمـسـاحـات اHـتـضـررة جـراء
الظواهر اخلطرة.

- على عاتق اللجنة :- على عاتق اللجنة :

rحتديد الرهانات -

- تــعـيــY حـدود مـنــطـقــة الـتــطـبــيق ومـحــيط اخملـطط
rاخلاص للتدخل

- الـتدابير والـوسائل االستـعجاليـة األولى الواجبة
عـــلـى اHـــســـتـــغـل حلـــمـــايــــة الـــســـكــــان اجملـــاورين قــــبل تـــدخل

rالسلطات ومن أجل إعالمها

rمخطط وإجراءات اإلنذار -

- إحــصــاء الــوســائل الــبــشــريــة واHــاديــة الــعــمــومــيــة
rواخلاصة الواجب استخدامها

rومهامهم YتدخلHقائمة ا -

rإجراءات التعبئة والتسخير -

- تـدابير اإلعالم واحلـماية لـفائدة الـسكان اجملاورين
rعنيةHللمؤسسة ا

rمخططات اإلخالء وأماكن التجمع -

rتدابير تنظيم النجدة في أماكن التدخل -

- على عاتق اللجنة واHستغل :- على عاتق اللجنة واHستغل :

- مــخــطـطــات شــبــكـات اخلــدمــات (الــغـاز والــكــهــربـاء
rنشأة أو الهياكلHتصلة باHنتجات اخلطرة)  اHاء واHوا

- أحكام مـتعـلقـة بإزالـة تلـوث اHواقع وإعـادة تأهيل
األماكن بعد احلادث.

الفصل الثالثالفصل الثالث
كيفيات إعداد اخملطط اخلاص للتدخل واعتماده وتنفيذهكيفيات إعداد اخملطط اخلاص للتدخل واعتماده وتنفيذه

اHـادة اHـادة 8 :  : تـنـشـأ عـلـى مـسـتـوى كل واليـة جلــنـة مـكـلـفـة
بإعـداد اخملـطـطات اخلـاصـة لـلتـدخل تـدعى في صـلب النص

"اللجنة".

اHادة اHادة 9 :  : تتـشكل الـلجـنة الـتي يرأسـها �ـثل الوالي
من األعضاء اآلتي ذكرهم :

rقائد مجموعة الدرك الوطني للوالية أو �ثله -
rرئيس أمن الوالية أو �ثله -

rدنية للوالية أو �ثلهHمدير احلماية ا -
rمدير الطاقة للوالية أو �ثله -

rناجم للوالية أو �ثلهHمدير الصناعة وا -
rائية للوالية  أو �ثلهHوارد اHمدير ا -

rمدير البيئة للوالية أو �ثله -
rمدير الصحة والسكان للوالية أو �ثله -

- رئــــيـس اجملـــــلس أو رؤســـــاء اجملـــــالـس الـــــشـــــعـــــبـــــيــــة
rعنيةHا

- رئيس الدائرة أو رؤساء الدوائر اHعنية.
تـــتــولـى مـــديــريـــة احلـــمـــايــة اHـــدنـــيـــة لــلـــواليـــة أمـــانــة

اللجنة.

اHـــــادة اHـــــادة 10 :  : يـــــعــــY أعــــضـــــاء الــــلـــــجــــنـــــة Hــــدة ثالث (3)
سنـوات قابلـة للـتجديـدr �وجب قـرار من الوالي اخملتص

إقليميا.
ويتم استخالفهم حسب األشكال نفسها.

جتـتمـع اللـجـنـة بنـاء عـلى اسـتـدعاء من الـوالي كـلـما
استدعت الضرورة ذلك.

اHــادة اHــادة 11 :  : �ـــكن أن تــســتـــعــY الــلــجــنـــة بــكل شــخص
�كنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها. 

اHـادة اHـادة 12 :  : يـتـعــY عـلى مـسـتــغل اHـنـشــأة أو الـهـيـاكل
أن يحضر أشغال اللجنة.

عـنـدمـا يـتــعـلق األمـر بـإعـداد اخملــطط اخلـاص لـلـتـدخل
للمنطقة الصـناعية يحضر مسير اHـنطقة أشغال اللجنة

اHذكورة أعاله.

اHــــادة اHــــادة 13 : : يــــتـم اعــــتـــــمــــاد اخملــــطـط اخلــــاص لــــلـــــتــــدخل
�وجب قرار من الوالي اخملتص إقليميا.
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اHادة اHادة 14 : :  إذا أطلق اHسـتغل اخملطط الداخلي اخلاص
باHنشأة أو الـهياكلr فإنه يتعY على هذا األخير أن يبلغ
مـــصــــالح احلــــمــــايـــة اHــــدنـــيــــة الــــتي تــــعـــلـم الـــوالـي اخملـــتص
إقلـيميـاr ويقـوم الوالي بوضع اخملـطط اخلاص لـلتدخل في

حالة طوار¬.

اHـادة اHـادة 15 : : في حالـة جتـاوز أو احـتمـال جتـاوز اخلـطر
اخلـاص اHــعـرف حــدود اHـنــشـأة أو الــهـيــاكلr يـطــلق الـوالي
اخملتص إقـليـميا اخملـطط اخلاص للـتدخل. ويـتم إعالن حالة

الطوار¬ بالنسبة خملطط تنظيم النجدة الوالئي.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHـادة اHـادة 16 :  : يـرســـل قـرار اعـــتـمـــاد اHــخـــطـط اخلــاص
لــــلـــتـــــدخل إلـى الــــبـــــلـــديـــــات ومـــــســـتـــــغـــلـي اHــــنــــشــــآت أو
الــهــيــاكـل وكـذا إلى اHــتـدخـلـY اHـعـنـيـY بـتـنـفـيـذ اخملـطط

اخلاص للتدخل.

اHــــــادة اHــــــادة 17 :  : يــــــرسـل اخملــــــطـط اخلــــــاص لـــــــلــــــتــــــدخـل إلى
الواليـات اجملاورة في حـال إمكانـية انـتشار آثـار األخطار

اخلاصة اHعرّفة إلى أقاليم تلك الواليات.

اHــادة اHــادة 18 :  : تــعـــد الــلــجــنــة عـــنــد إطالق اخملــطط اخلــاص
لــلــتــدخـلr تــقــريــرا تــقــيــيــمــيــا لـــتــنــفــيــذه. ويــرسل الــوالي
اخملـتص إقلـيميـا التـقريـر إلى وزير الـداخلـية واجلـماعات

احمللية والوزير اHكلف بالبيئة والوزير اHعني. 

اHـادة اHـادة 19 :  : يـجـب أن تـعــد الــلـجــنــة بـرنــامــجـا ســنــويـا
لـلـتـدريب والـتـمـريـنـات االفـتـراضـيـة اHـنـظـمـة بـالـتـشـاور
مع مـسـتـغل أو مـسـتـغـلي اHـنـشـأة أو اHـنـشـآت أو الـهـيـاكل

ويصادق عليه الوالي. 

اHــــادة اHــــادة 20 :  : تــــتـم مــــراجــــعـــة وحتــــيــــY اخملــــطـط اخلـــاص
للتدخل :

rتبعا حلادث -
- في حالة تغيـير معتبر في اHنشأة أو الهياكل من

rشأنه تغيير طبيعة وشدة اخلطر
- بعد كل تمرين افتراضي في حالة الضرورة.

21  :  : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادةاHـــــادة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 11 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ربــــيع مـــــرســــــوم تـــــنـــــفــــــيـــــذي رقم مـــــرســــــوم تـــــنـــــفــــــيـــــذي رقم 15-72 مــــؤرخ  مــــؤرخ  في  في 21 ربــــيع 
الــثـــانـي عـــام الــثـــانـي عـــام 1436 الــــمـــوافـق  الــــمـــوافـق 11 فــــبـــرايـــر ســـنـــة فــــبـــرايـــر ســـنـــة
r r2015 يــتــضـمـن إنــشـاءيــتــضـمـن إنــشـاء الــلـجــنــة الــوطــنــيــة اHــتــعـددةالــلـجــنــة الــوطــنــيــة اHــتــعـددة

الـــــقــــــطــــــاعـــــــات لـــــلــــــوقــــــايـــــــة مـن األمــــــراض غـــــيــــرالـــــقــــــطــــــاعـــــــات لـــــلــــــوقــــــايـــــــة مـن األمــــــراض غـــــيــــر
الــــمـــتــــنـــقــــلــــة ومـــكــــافــــحــــــتـــهــــاr وحتـــديـــد مـــهـــامـــهـــاالــــمـــتــــنـــقــــلــــة ومـــكــــافــــحــــــتـــهــــاr وحتـــديـــد مـــهـــامـــهـــا

وتنظيمها وسيرها.وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

- بناء على تـقريـر وزيـر الصـحة والسكان وإصالح
rستشفياتHا

- وبـناء عـلى الدسـتورr ال سـيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

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

rتعلق بالواليةHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــؤرخ فــي 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1435 الــمـوافـق
28 أبـــريــل سـنـة 2014 والــمـتــضـمـن تــعــيـيـن الــوزيـر

rاألول

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

rستشفياتHا

   rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى إنـــــشــــاء
اللجنة الوطـنية اHتعددة القطاعات للوقاية من األمراض
غــيـر اHـتــنـقـلـة ومــكـافـحــتـهـاr وحتـديــد مـهـامــهـا وتـنـظــيـمـهـا
وسـيـرهـاr التي تـدعى في صـلب الـنص "اللـجـنـة الوطـنـية

اHتعددة القطاعات".
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الفصل األولالفصل األول
اللجنة الوطنية اHتعددة القطاعات للوقاية من األمراضاللجنة الوطنية اHتعددة القطاعات للوقاية من األمراض

غير اHتنقلة ومكافحتهاغير اHتنقلة ومكافحتها

اHـــــادةاHـــــادة 2 : : تــــوضـع الــــلـــــجـــــنــــة الـــــوطــــنـــــيـــــة اHــــتـــــعــــددة
القطاعات لدى الوزير اHكلف بالصحة.

اHادةاHادة 3 : : الـلجـنة الـوطنـية اHـتعـددة القـطاعـات جهاز
دائم اسـتــشـاري وتـشــاوري لـلــتـنـســيق واHـتــابـعـة وتــقـيـيم
نـــــشــــاطــــات اخملـــــطط  الــــوطـــــني االســــتـــــراتــــيــــجـي مــــتــــعــــدد
الـــــقــــطـــــاعــــات لـــــلــــوقـــــايــــة مـن األمــــراض غـــــيــــر اHـــــتــــنـــــقــــلــــة

ومكافحتها.
وتكلف بهذه الصفةr على اخلصوصr �ا يأتي :

- إعــداد آلـــيــات تــنــفـــيــذ نــشــاطــات اخملـــطط الــوطــني
لـلوقـاية واHـكافـحة اHـندمجـة ضد عـوامل اخلطـر لألمراض
غــيــر اHــتـــنــقــلــة (الــتــدخــY وســوء الـــتــغــذيــة وعــدم الــقــيــام

r(بالنشاط البدني

- ضمان تـنسـيق ومتـابعة وتـقيـيم نشـاطات اخملطط
الـوطـني لـلـوقايـة واHـكـافـحـة اHـندمـجـة ضـد عـوامل اخلـطر
لألمـراض غــيــر اHـتــنــقـلــة والـســهــر عـلى إعــداد مــخـطــطـات
عمل قطـاعية وانـسجامـها بالـتشاور مع جـميع القـطاعات

rعنيةHا

- جـمع الـتـقـاريـر عن نـشـاطـات مـخـتـلف الـقـطـاعـات
اHــعــنــيــة وكـذا الــتــقــاريـر عـن نـشــاطــات الــلـجــان الــوالئــيـة

rودراستها وتقييمها واعتمادها

- تقـد± الدعم الـتقني الـضروري خملـتلف القـطاعات
اHـعـنــيـة في إطــار تـنـفــيـذ اخملـطـط واقـتـراح كل تــدبـيـر ذي
طـابع طبي أو تقـني أو قانوني أو إداري يـتعلق بـالوقاية

rتنقلةHومكافحة األمراض غير ا

- اقـــتــراح كـل الــتـــدابـــيـــر الـــتي تـــهـــدف إلى تـــعـــزيــز
اإلطــار الــقــانــوني والـــتــنــظــيــمي Hــكـــافــحــة عــوامل اخلــطــر

rتنقلةHلألمراض غير ا

- اقتراح كل تدابيـر تمويل نشاطـات تنفيذ اخملطط
الــــعــــمــــلــــيــــاتي لـــــلــــوقــــايــــة من األمــــراض غــــيــــر اHــــتــــنــــقــــلــــة

rومكافحتها

- اHــبــادرة بــأعــمــال اإلعالم والــتــحــســيـس واالتــصـال
االجتـمـاعي اHتـعـلقـة بـالـوقايـة من األمـراض غيـر اHـتنـقـلة

rومكافحتها

- اHبادرة بكل نشاط بحث ذي صلة �هامها.

يــقــوم الـــوزيــر اHــكــلـف بــالــصـــحــة بــتــحـــيــY اخملــطط
الوطني واHصادقة عليه كل خمس (5) سنوات.

اHــــادةاHــــادة 4 : : تـــتــــشـــكل الــــلـــجــــنـــة الــــوطـــنــــيـــة اHــــتـــعـــددة
القطاعات التي يـرأسها الوزير اHكلف بالصحة أو �ثله

من :

1 .  بعنوان الوزارات : .  بعنوان الوزارات :

* �ثل عن الوزراء اHكلفY بالقطاعات اآلتية : �ثل عن الوزراء اHكلفY بالقطاعات اآلتية :

rستشفياتHالصحة والسكان وإصالح ا -

rالداخلية واجلماعات احمللية -

rاليةHا -

rالفالحة والتنمية الريفية -

rالتجارة -

rاالتصال -

rالتربية الوطنية -

rالتعليم العالي والبحث العلمي -

rناجمHالصناعة وا -

rتهيئة اإلقليم والبيئة -

rالشباب -

rالرياضة -

rالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي -

rالنقل -

- التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.

2 .  بعنوان اHؤسسات والهيئات الوطنية : .  بعنوان اHؤسسات والهيئات الوطنية :

* �ثل عن الهيئات واHؤسسات اHعنية بالوقاية �ثل عن الهيئات واHؤسسات اHعنية بالوقاية
ومكافحة األمراض غير اHتنقلة اآلتية :ومكافحة األمراض غير اHتنقلة اآلتية :

rعهد الوطني للصحة العموميةHا -
- الوكالة اHوضوعاتية للبحث في علوم الصحة.

3 .  بعنوان اHنظمات واجلمعيات : .  بعنوان اHنظمات واجلمعيات :

rYستهلكHثل عن جمعيات حماية ا�  -
- �ـثل عـن جـمــعــيـات اHــرضى الــنــاشـطــة في مــجـال
األمــراض اHــعـــنــيــة (الـــســرطــان وداء الـــســكــري واألمــراض

r(زمنة وأمراض القلب واألوعيةHالتنفسية ا
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- �ــــثـل عن جــــمــــعـــــيــــات مــــكــــافــــحـــــة عــــوامل اخلــــطــــر
(التدخY وسوء التغذية وعدم القيام بالنشاط البدني).

4 .  بعنوان الشخصيات : .  بعنوان الشخصيات :

- خـمس (5) شـخـصـيــات مـعـتـرف لـهـا بـكـفـاءاتـهـا في
مـجــال الـوقـايــة من األمــراض غـيـر اHــتـنــقـلــة ومـكــافـحــتـهـا

وعوامل خطرها يعينهم الوزير اHكلف بالصحة.
�ـــكن الـــلّـــجــنـــة الـــوطـــنــيـــة اHـــتـــعــددة الـــقـــطـــاعــات أن
تستعY بكل شخص مؤهل �كنه مساعدتها في أشغالها.

اHــادةاHــادة 5 :  : يــعــY أعـضــاء الــلـجــنــة الـوطــنــيـة اHــتــعـددة
الـقــطــاعــات لــعــهــدة مــدتــهـا خــمس (5) ســنــوات بــقــرار من
الــوزيــر اHــكــلف بــالــصــحــة بــنــاء عــلى اقــتــراح الــســلــطـات

واHنظمات التي يتبعونها.
وفي حالـة انـقطـاع عهـدة عضـو من الـلجـنة الـوطنـية
اHـتعـددة القـطاعـات يتم اسـتخالفه حـسب األشكـال نفـسها

لباقي العهدة.

اHـــــادةاHـــــادة 6 : : جتــــتــــمـع الــــلــــجــــنــــة الـــــوطــــنــــيــــة اHــــتــــعــــددة
الـقـطــاعـات في دورة عـاديـة كل ثالثـة (3) أشـهـر بـنـاء عـلى

استدعاء من رئيسها.
و�ــكـنـهــا أن جتـتــمع في دورة غـيــر عـاديـة بــنـاء عـلى

استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها.

7 :  : يــعــد الــرئــيس جــدول أعــمــال االجــتــمــاعــات اHـادة اHـادة 
ويـرسله إلى أعـضاء اللـجنـة الوطـنية اHـتعـددة القـطاعات
قــبل أجل خـــمــســة عــشــر (15) يــومــا عــلـى األقل من تــاريخ
االجــتــمــاع. و�ــكن تــقــلـــيص هــذا األجل في الــدورات غــيــر

العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHـادةاHـادة 8 :  : تـصح مــداوالت الـلـجـنـة الـوطــنـيـة اHـتـعـددة
الــقــطـــاعــات بــحــضـــور نــصف أعـــضــائــهــا. وفـي حــالــة عــدم
اكـــتــمـــال الـــنــصـــابr يـــبــرمـج اجــتـــمـــاع جــديـــد في غـــضــون
rــؤجلHالــثـــمــانـــيــة (8) أيــام الـــتي تــلـي تــاريخ االجـــتــمـــاع ا
وتـــتــــداول الـــلــــجـــنــــة حـــيـــنــــئـــذ مــــهـــمـــا يــــكن عــــدد األعـــضـــاء

احلاضرين.

اHـادةاHـادة 9 :  : تتـخـذ مـداوالت الـلـجـنـة الـوطـنـيـة اHـتـعددة
الــقــطــاعــات بـــأغــلــبــيــة أصــوات األعــضــاء احلــاضــرين. وفي
حــــالـــــة تــــســــاوي عـــــدد األصــــواتr يــــكـــــون صــــوت الـــــرئــــيس

مرجحا.
تدوّن اHداوالت في مـحاضر وحتـرّر في سجل خاص

مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.

اHــــادة اHــــادة 10 ::  �ــــكـن الــــلّـــــجـــــنــــة الـــــوطــــنـــــيـــــة اHــــتـــــعــــددة
الـــقــطـــاعـــات أن تـــنــشــئ جلــانــــا مــوضـــوعــاتـــيــة لـــهـــا صـــلـــة
بـعـوامـل اخلـطــر ( الـتـدخــY وسـوء الـتـغـذيـة وعـدم الـقـيام
بـالنـشاط الـبـدني) يحـدد تنـظيـمهـا وسيـرها ومـهامـها في

النظام الداخلي.

اHــــادة اHــــادة 11 :  :  جتـــتــــمع الـــلــــجـــنــــة الـــوطــــنـــيــــة اHـــتــــعـــددة
القطاعات على مستوى الوزارة اHكلفة بالصحة.

اHادة اHادة 12 : : تعـد اللـجـنة الـوطنـية اHـتـعددة الـقطـاعات
نظامها الداخلي وتصادق عليه.

13 : تــــنـــشـئ الـــقــــطـــاعــــات الـــوزاريــــة الـــواجب اHــادة اHــادة 
عـــلــيـــهــا إعــداد مـــخــطط قـــطــاعي فـي اجملــال والــتـي حتــددهــا
الـلـجنـة الـوطنـيـة اHتـعـددة القـطـاعاتr جلـنـة قطـاعـية لـهذا

الغرض على مستواها.

اHــــادة اHــــادة 14 : :  تـــــزود الــــلـــــجــــنـــــة الــــوطـــــنــــيـــــة اHــــتـــــعــــددة
الــقــطــاعــات بــأمــانــة تــتــوالهــا اHــصــالح اخملــتــصــة لــلــوزارة

اHكلفة بالصحة.

اHادة اHادة 15 :  : تعـد اللـجـنة الـوطنـية اHـتـعددة الـقطـاعات
تقـريرا سـنويـا يتـضمن حـصيـلة عن نـشاطـاتها فـي مجال

الوقاية من األمراض غير اHتنقلة ومكافحتها.

يرسل هذا التقرير إلى الوزير األول.

اHــــادة اHــــادة 16 : : تــــســــجل مــــصــــاريف تــــســــيــــيــــر الــــلــــجــــنـــة
الـــوطـــنــيـــة اHــتـــعـــددة الــقـــطـــاعــات في مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيــر

الوزارة اHكلفة بالصحة.

17 ::  تــــتـــوفـــر الــــلـــجـــنــــة الـــوطــــنـــيـــة اHــــتـــعـــددة اHــادة اHــادة 
الـقطـاعات في كل واليـة على فـروع تسـمى اللّـجنـة احمللـية
لـلـوقـايـة من األمـراض غـيـر اHـتــنـقـلـة ومـكـافـحـتـهـا وتـدعى

في صلب النص "اللجنة الوالئية".

الفصل الثانيالفصل الثاني

اللجان الوالئية للوقاية من األمراض غير اHتنقلةاللجان الوالئية للوقاية من األمراض غير اHتنقلة
ومكافحتهاومكافحتها

18 : تــكــلف الــلــجــنــة الــوالئــيـة فـي إطــار مــهـام اHـادة اHـادة 
الــلـــجــنـــة الــوطـــنــيـــة اHــتـــعــددة الـــقــطـــاعــات وتـــوجــيـــهــاتـــهــا
وتوصـياتـها بتـنسـيق ومتـابعـة وتقيـيم مجـموع نـشاطات
الــوقــايــة من األمــراض غــيــر اHـــتــنــقــلــة ومــكــافــحــتــهــا عــلى

مستوى الوالية.
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اHـادة اHـادة 19 : : تـتــشــكل الــلـجــنــة الـوالئــيــة الـتي يــرأســهـا
الوالي أو �ثله من :

1 . بــعــنــوان اHــديــريـات والــقــطــاعــات عــلـى مــســتـوى . بــعــنــوان اHــديــريـات والــقــطــاعــات عــلـى مــســتـوى
الوالية :الوالية :

*  اHديرونr اHسؤولون أو �ثلوهمr اHكلفون على اHديرونr اHسؤولون أو �ثلوهمr اHكلفون على
التوالي بالقطاعات اآلتية :التوالي بالقطاعات اآلتية :

rالصحة والسكان -

rالداخلية واجلماعات احمللية -

rاليةHا -

rالفالحة والتنمية الريفية -

rالتجارة -

rاالتصال -

rالتربية الوطنية -

rالشباب -

rالرياضة -

rالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي -

rالنقل -

- التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.

2 .  بعنوان اHنظمات واجلمعيات : .  بعنوان اHنظمات واجلمعيات :

- �ـــــثـل عـــــلى مــــــســـــتـــــوى الـــــواليـــــةr عن جـــــمـــــعـــــيـــــات
rYستهلكHا

- �ثل على مستوى الواليةr عن جمعيات اHرضى.

�ـكن اللّجـنة الوالئيـة أن تستـعY بأي شخص كفء
�كنه مساعدتها في أشغالها.

اHــادة اHــادة 20 : : يــعـــY أعــضـــاء الــلـــجــنـــة الــوالئـــيــة لـــعــهــدة
مــدتــهــا خــمس (5) ســنــوات بــقــرار من الــواليr بــنــاء عــلى

اقتراح السلطات واHنظمات التي يتبعونها.

وفي حـالـة انقـطـاع عـهدة عـضـو من الـلـجنـة الـوالئـية
يتم استخالفه حسب األشكال نفسها لباقي العهدة.

اHـادة اHـادة 21 : : جتـتـمع الـلــجـنـة الـوالئــيـة في دورة عـاديـة
كل ثالثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.

و�ــكـنـهــا أن جتـتــمع في دورة غـيــر عـاديـة بــنـاء عـلى
استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها.

اHـادة اHـادة 22 : :  يـعـدّ الـرئـيـس جـدول أعـمـال االجـتـمـاعـات
ويــرسـلـه إلى أعــضـاء الــلــجـنــة الــوالئــيـة قــبل أجل خــمــسـة
عــشــر (15) يــومــا عــلى األقل من تــاريخ االجــتــمــاع. و�ــكن
تقـليص هـذا األجل في الـدورات غير الـعاديـة دون أن يقل

عن ثمانية (8) أيام.

23 :  : تـصح مـداوالت اللـجـنة الـوالئـية بـحـضور اHادة اHادة 
نـصف أعضائهـاr وفي حالة عدم اكـتمال النـصابr يبرمج
اجــتـمــاع جـديــد في غــضـون الــثــمـانــيـة (8) أيــام الـتـي تـلي
تاريخ االجتماع اHؤجـلr وتتداول اللجنة الـوالئية حينئذ

مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

24 : تتـخـذ مداوالت الـلجـنـة الوالئـية بـأغـلبـية اHادة اHادة 
أصــــوات األعــــضــــاء احلــــاضــــرينr وفي حــــالــــة تــــســــاوي عـــدد

األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تــدوّن اHـداوالت في مــحـاضـر حتــرّر في سـجّل خـاص
مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.

وتــرسل مـحــاضـر االجــتـمــاعـات إلى الــوالي ورئـيس
الـلـجنـة الوطـنيـة اHـتعـددة القـطاعـات في أجل ثـمانـية (8)

أيام.

اHـادة اHـادة 25 :  : تــعــدّ الـلــجــنـة الــوالئــيـة نــظــامـهــا الــداخـلي
وتصادق عليه.

اHـادة اHـادة 26 : : �ـكن الـلـجـنـة الـوالئـيـة أن تـنـشئ جلـنة أو
جلانا فرعية محلية متخصصة.

27 :  : تــزود الــلــجــنـة الــوالئــيــة بــأمـانــة تــتــوالهـا اHـادة اHـادة 
اHصالح اخملتصة Hديرية الصحة والسكان للوالية.

اHــادة اHــادة 28 : : تــعــد الـــلــجــنـــة الــوالئــيـــة تــقــريـــرا ســنــويــا
يـــتــضـــمن حـــصـــيـــلـــة نـــشــاطـــاتـــهـــا في مـــجـــال الـــوقــايـــة من

األمراض غير اHتنقلة ومكافحتها.

يــرسل هـــذا الــتــقــريــر إلى الــوالـي ورئــيس الــلــجــنــة
الوطنية اHتعددة القطاعات.

29 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 11 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 15 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1436  اHـوافق اHـوافق 5 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة r2015 يـتـضـمن جتـديـدr يـتـضـمن جتـديـد

انــتــداب قـاض لــدى وزارة الـدفــاع الــوطـني بــصــفـتهانــتــداب قـاض لــدى وزارة الـدفــاع الــوطـني بــصــفـته
رئـــــــــيـس احملـــــــــكـــــــــمـــــــــة الــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة الـــــــــدائـــــــــمــــــــةرئـــــــــيـس احملـــــــــكـــــــــمـــــــــة الــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة الـــــــــدائـــــــــمــــــــة

بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة.بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار وزاري مـــشــتــرك مــؤرّخ في 15 ربــيع
الـــثـــاني عـــام 1436 اHــــوافق 5 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2015 يـــجـــدد
انــتـــداب الــســيــد الــصــادق فــضل الــلّهr لــدى وزارة الــدفــاع
الــوطـنيr بـصـفـته رئـيــسـا لـلـمـحـكـمـة الــعـسـكـريـة الـدائـمـة
بــتــامــنـغــست/الــنــاحــيــة الـعــســكــريــة الـســادســةH rــدة ســنـة

واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة 2015.

وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلميوالبحث العلمي
قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مؤرّخ في خ في 6  ربـيع األو  ربـيع األوّل عام ل عام 1436
اHـوافــق اHـوافــق 28  ديــسـمـبــر سـنـة   ديــسـمـبــر سـنـة r2014 يــحـدد كـيــفـيـاتr يــحـدد كـيــفـيـات
Yاجلامعي Yانتخاب �ثـلي األساتذة االستشفـائيYاجلامعي Yانتخاب �ثـلي األساتذة االستشفـائي
في الـلـجـان االســتـشـاريـة االســتـشـفـائـيــة اجلـامـعـيـةفي الـلـجـان االســتـشـاريـة االســتـشـفـائـيــة اجلـامـعـيـة

احمللية والوطنية.احمللية والوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rستشفياتHإنّ وزير الصحة والسكان وإصالح ا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

rستشفياتHا
- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ  رقم 13-77 اHؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل  عام 1434 اHوافق 30 ينـاير سنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-288 اHؤرّخ
في 23 رمــضــان عــام 1434 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2013
واHــتــضــمّن إنــشــاء الــلّــجــان االســتــشــاريــة االســتــشــفــائــيــة
rاجلــامـعــيـة وحتــديــد صالحيـاتـهـا وتـنظـيـمهــا وسيـــرهــا

rمنـه (طة 2Hا) ادّة 14Hادّة 4 (الفقرة 6) واHال سيما ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادّة 4 (الــفــقــرة 6)
واHـادّة 14 (اHـطـة 2) مـن اHـرســوم الـتّــنـفــيـذيّ رقم 288-13
اHـــــؤرّخ في 23 رمــــضــــــان عــــام 1434 اHــــوافـــق أوّل غــــشت
ســـنـــة 2013 واHــــتـــضــــمّن إنــــشــــاء الـــلــــجــــان االســـتــــشــــاريـــة
االسـتشـفائـية اجلـامـعــيـة وحتـديــد صالحيـاتـها وتـنظـيمـها
وســـيـــرهــــاr يــــهـــدف هـــذا الـــقــــرار إلـى حتــــديــــد كـــيـــفـــيــــات
انتخاب �ـثلي األســاتذة االستشفــائيY اجلــامعيY في
الــلــجــان االســتــشــاريــة االســتــشــفــائــيــة اجلــامــعــيــة احملــلـــيــة

والوطنـية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــنــتــخـب في كل كــلـــيــة طب مــقـــر الــلــجــنــة
االســتـــشــاريـــة االســـتــشـــفــائـــيــة اجلـــامـــعــيـــة احملــلـــيــة أســـتــاذ
اســتــشــفــائي جــامــعي عن كـل قــسم Hــدة ثالث (3) ســنــوات

قابلة للتجديد مرة واحدة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : يــــنــــتـــــخب من بـــــY الــــثالثـــــة (3) أســـــاتــــذة
االسـتشـفـائـيY اجلـامـعيـY اHـنـتخـبـY عن كـل قـسمr �ثل
عـن األعــضـــاء من الـــلـــجــنـــة االســـتــشـــاريـــة االســتـــشـــفــائـــيــة
اجلـامــعــيــة مــحـلــيــا �ــثال عــنــهم في الــلــجـنــة االســتــشــاريـة

االستشفائية اجلامعية الوطنية.

اHــــــاداHــــــادّة ة 4 :  : يــــــعــــــد قــــــابـــــــلــــــY لالنـــــــتــــــخــــــاب األســــــاتــــــذة
االسـتـشفـائـيون اجلـامـعـيون الـذين هم في وضـعيـة اخلـدمة

بصفة دائمة في كلية الطب اHعنية.

Yاجلـامـعـيـ Yـادّة ة 5 :  : �ـكن األســاتـذة االسـتـشـفـائــيـHـاداHا
rــادّة 4 أعالهHــذكـــور في اHالــذين يـــتــوفـــر فــيـــهم الــشـــرط ا
الــتـــرشحr بــإرســــال إلى عــمــيــد الــكــلــــيــة تـصــريح مــوقـع

لهـذا الغـرض.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تـعـد إدارة الـكـلـيـة قـائـمـة اHـتـرشـحـY على
أسـاس تـصـريــحـات الـتــرشح وتـقـوم بــإلـصـاقــهـا في مـكـان
في مـتـنـاول اجلـميعr ال سـيـمـا في كـليـات الـطب واHـراكـز
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االســتـــشــفـــائـــيــة اجلـــامــعـــيــة واHـــؤســـســات االســـتــشـــفــائـــيــة
اHـتخـصصـة واHؤسـسـات العـمومـية االسـتـشفـائيـة خمـسة
عـشر (15) يـومـا قـبـل الـتـاريخ اHـقـــرر إلجـراء الـتـصويت

على األقـل.

Yكـل األسـاتـذة االسـتـشـفـائـيـ Yـادّة ة 7 :  : يـعـد نـاخـبـHـاداHا
اجلـامـعـيـY الـذين هم في وضـعـــيـة اخلـدمــة بـصـفــة دائـمــة

في كلية الطب اHعنية.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـتم عـمــلـيــات الـتـصـــويت بـصــفـــة عـلــنـــيـة
في أمـاكن الــعـمــل وأثـنـــاء ســاعــات الـعـمــل الـقــانــونــيـة

عن طريق التصويت السـري.

اHاداHادّة ة 9 :  : تتولى إدارة كلـية الطب اHعنية فتح مكتب
تــــصـــويت وتـــعـــيــــY رئـــيس وكـــاتب ومــــنـــدوب من قـــائـــمـــة

اHترشحY الذين يحضرون العمليات االنتخابية.

يــتــولى كــل مـكــتـب تــصــويت بــفــرز األصــوات ويــعـد
مـحـضـر الـعــمـلـيـات االنـتـخـابـيــة اHـوقـع من قـبل الـرئـيس

والكاتب واHفوض.

اHاداHادّة ة 10 :  : تعـد قائمـــة اHتـرشحY اHـنتخـبY حسب
الـــعـــد الـــتــــنــــازلي لــعـــدد األصـــوات احملــصــل عــلــيـــهــا لــكـل

واحـد منهم.

11 :  : عـــنـــد تـــســـاوي األصـــوات احملـــصـل عـــلـــيـــهـــا اHــاداHــادّة ة 
يـــــعـــــيّـن بـــــصــــفـــــتـه عـــــضـــــوا في الـــــلـــــجـــــنـــــة االســـــتـــــشـــــاريــــة
االســتــشــفــائــيـــة اجلــامــعــيــة احملـــلــيــة أو الــوطــنـــيــة اHــعــنــيــة
اHــتــــرشح الـــذي يــثــبت �ــارســـة أطــــول مـــدة أقـــدمـــــيـة

فـي الرتبة التي ينتمي إليها.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : تــرسـل مــحـاضــر الـعــمـلــيـات االنــتـخــابـيـة
إلى عـمـيد كـلـية الـطب الـذي يعـد مـحضـرا شامـال يتـضمّن
إعالن نـــــتــــائج االنــــتـــــخــــابــــات بــــحــــضـــــور رؤســــاء مــــكــــاتب

.YترشحHالتصويت ومندوبي قوائم ا
ويـقوم بإلصـاق نتائج االنتـخاب في مقر كـلية الطب
اHــعـنــيــة من طــرف الــعـمــيــد ويـرســلــهــا إلى كل من الــوزيـر

اHكلّف بالتعليم العالي والوزير اHكلّف بالصحة.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 6 ربــيـع األوّل عـام 1436 اHــوافق
28 ديسمبر سنة 2014.

 وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

.وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 21  رب ربــــــيع األول عيع األول عــــــامام
1436 اH اHــــوافق وافق 12 ي يــــــنــــايايــــر سر ســــنــــة ة r2015 ي يــــعــــدل الدل الــــقــــراررار

الالـوزاري اHوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في رك اHؤرخ في 8  رب ربـيع اليع الـثـانانـي عامي عام
1430 اHوافق  اHوافق 4  أبريل سنة   أبريل سنة 2009 الذي ي الذي يـحدد تعدادحدد تعداد

مــــنــــاصب الاصب الــــشــــغل وتغل وتــــصــــنــــيــــفــــهــــا وما ومــــدة الدة الــــعــــقــــد اخلد اخلـاصاص
بـاألعوان العاماألعوان العامـلY في نشلY في نشـاطات احلفظ أو الاطات احلفظ أو الـصيانةصيانة
أو اخلأو اخلــــــدمدمــــــات بات بــــعــــــنــــــوان اإلدارة اHوان اإلدارة اHــــــركركــــزيزيــــــة في وزارةة في وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي.التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن الوزير األول

 rاليةHووزير ا

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقـتــضى اHـرســوم  الـرئـاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي
- وبــمـقتـضى القـرار الوزاري اHشـترك اHؤرخ في
8 ربيع الثاني عام 1430 اHوافق 4 أبريل سنة 2009 الذي
يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـدمـات بـعـنـوان اإلدارة اHـركـزيـة في وزارة الـتـعـلـيم

rتممHعدل واHا rالعالي والبحث العلمي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الــوزاري اHــشـتــرك اHــؤرخ في 8 ربــيع الــثــانـي عـام 1430

اHوافق 4 أبريل سنة 2009 واHذكور أعالهr كما يأتي :
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" اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-308 اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق
29 سبـتمبـر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحـدّد هذا الـقرار تـعداد مـناصب الـشغل اHـطابـقة لـنشـاطات احلـفظ أو الصـيانة أو

اخلـدمــات وتـصــنـيـفــهـا ومــدة الـعــقـد اخلـاص بــاألعـوان الــعـامـلــY لـدى اإلدارة اHــركـزيــة في وزارة الـتــعـلـيـم الـعـالـي والـبـحث
العلميr طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

6

24

1

7

7

30

75

348

288

288

200

219

200

"

7

5

5

1

2

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

6

24

1

7

7

30

75

عون وقاية من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثالث
عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
حارس

اجملموع العاماجملموع العام

اHادة اHادة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 21 ربيع األول عام 1436 اHوافق 12 يناير سنة 2015.

وزير التعليم العالي والبحث العلميوزير التعليم العالي والبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

 وزير اHالية وزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 28 ذي القـعدة عـام  ذي القـعدة عـام 1435 اHوافق  اHوافق 23 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة r2014 يعدل الـقرار الوزاري اHـشتركr يعدل الـقرار الوزاري اHـشترك
اHؤرخ في اHؤرخ في 3 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 اHوافق  اHوافق 14 فبراير سنة  فبراير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة
الــعـقـد اخلـاص بــاألعـوان الـعــامـلـY في نـشــاطـات احلـفظ أو الــصـيـانــة أو اخلـدمـات بـعــنـوان اإلدارة اHـركــزيـة واHـصـالحالــعـقـد اخلـاص بــاألعـوان الـعــامـلـY في نـشــاطـات احلـفظ أو الــصـيـانــة أو اخلـدمـات بـعــنـوان اإلدارة اHـركــزيـة واHـصـالح

اخلارجية واHؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واHدينة.اخلارجية واHؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة واHدينة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHووزير ا

rووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة
- �ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 07-308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 29 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007 الـذي
يــحـدد كــيــفــيـات تــوظــيف األعـوان اHــتــعــاقـدين وحــقــوقــهم وواجـبــاتــهم والــعـنــاصــر اHــشـكــلــة لـرواتــبــهم والــقـواعــد اHــتـعــلــقـة

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHبتسييرهم وكذا النظام التأديبي ا
Yتضمن تعيHوافق 5 مايو سنة 2014 واHؤرخ في 5 رجب عام 1435 اHرسوم الرئاسي رقم 14-154 اHو�قتضى ا -

rأعضاء احلكومة
- و�ــقـتــضى اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايــر سـنـة 1995 الـذي

rاليةHيحدد صالحيات وزير ا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-258 اHؤرخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
rالذي يحـدد صالحيات وزيـر التهيـئة العـمرانية والـبيئة

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 3
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1434 اHــوافق 14 فــبـــرايـــر ســـنــة 2013
الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـدمات بـعـنوان اإلدارة اHـركـزية واHـصـالح اخلارجـية
واHـــؤســـســــات الـــعـــمــــومـــيـــة الــــتـــابـــعــــة لـــوزارة الـــتــــهـــيـــئـــة

rدينةHالعمرانية والبيئة وا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الــوزاري اHــشـتــرك اHــؤرخ في 3 ربــيع الــثــانـي عـام 1434
اHوافق 14 فبراير سنة 2013 واHذكور أعالهr كما يأتي :

" اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07-308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلــــاص بـــاألعـــوان الــــعـــامـــلــــY بـــعـــنــــوان اإلدارة اHـــركـــزيـــة
واHــصـــالح اخلــارجـــيــة واHـــؤســســـات الــعــمـــومــيـــة الــتـــابــعــة
لــوزارة الـــتـهـــيـئــة الـعــمـرانـيــة والـبــيـئــةr طـبــقـا لــلـجـدول

أدناه :

وزيراHاليةوزيراHالية
محمد جالبمحمد جالب

وزيرة التهيئة العمرانيةوزيرة التهيئة العمرانية
والبيئةوالبيئة

دليلة بوجمعةدليلة بوجمعة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHادة اHادة 2 : : يـوزع تـعداد اHـناصب اHـالـية اخلـاصة بـاإلدارة اHركـزيـة واHصـالح اخلارجـيـة واHؤسـسات الـعمـومـية الـتابـعة
لوزارة التهيئة العمرانية والبيئةr طبقا للجداول اHلحقة.

اHادة اHادة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 28 ذي القعدة عام 1435 اHوافق 23 سبتمبر سنة 2014.

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللياالستداللي

120

-
163

63

-
2

-
-
-
-

192

-
8

548

200

219

240

263

288

315

348

1

2

3

4

5

6

7

الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

120

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

120

-
-

163

63

-
2

-
-
-
-

192

-
8

428

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني
عون خدمة من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثالث
عامل مهني من اHستوى الثالث
عون خدمة من اHستوى الثالث
عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الرابع
عون وقاية من اHستوى الثاني

الـمـجـمـوع الـعـامالـمـجـمـوع الـعـام

مناصب الشغلمناصب الشغل

"
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي

6

59

1

8

31

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

2

3

2

2

1

3

2

1

348

288

240

200

288

219

200

288

200

219

288

219

200

288

219

200

288

200

7

5

3

1

5

2

1

5

1

2

5

2

1

5

2

1

5

1

الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

-

-

-

8

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

2

-

6

59

1

-

31

2

1

2

-

2

3

-

1

2

2

-

2

3

2

-

1

3

-

1

عون وقاية من اHستوى الثاني

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
 

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

مناصب الشغلمناصب الشغل

اجلداول اHلحقةاجلداول اHلحقة

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

اإلدارة اHركزية

أدرار

الشلف

األغواط

أم البواقي

باتنة

الهيئةالهيئة



28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3009
18 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي

2

2

3

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

2

1

1

2

3

1

2

288

200

219

288

200

219

288

219

200

288

219

200

288

200

219

200

288

200

219

200

5

1

2

5

1

2

5

2

1

5

2

1

5

1

2

1

5

1

2

1

الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

3

-

-

2

-

3

1

2

-

2

1

2

2

-

1

2

2

-

3

3

-

1

1

2

-

1

2

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

حارس

مناصب الشغلمناصب الشغل

اجلداول اHلحقةاجلداول اHلحقة  (تابع) (تابع)

الرقمالرقم

7

8

9

10

11

12

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

تامنغست

الهيئةالهيئة



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09 28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
18 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

2

1

2

1

2

1

1

2

2

2

2

3

2

1

2

4

2

3

4

2

2

2

3

3

2

288

219

200

288

219

200

288

200

288

200

219

200

288

200

288

219

200

288

200

5

2

1

5

2

1

5

1

5

1

2

1

5

1

5

2

1

5

1

-

-

2

-

-

-

-

2

-

2

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

2

1

-

1

2

1

1

-

2

-

2

3

-

1

2

4

-

3

4

2

-

2

3

3

-

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

13

14

15

16

17

18

19

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

اجللفة

جيجل

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
مناصب الشغلمناصب الشغل

اجلداول اHلحقةاجلداول اHلحقة  (تابع) (تابع)

الهيئةالهيئةالرقمالرقم



28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3209
18 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

2

2

1

2

2

2

1

1

3

1

2

3

2

4

2

1

4

1

2

1

2

1

1

2

288

200

219

288

200

219

200

288

219

200

288

200

219

288

219

200

288

219

200

5

1

2

5

1

2

1

5

2

1

5

1

2

5

2

1

5

2

1

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

1

-

2

-

1

2

2

-

1

1

3

1

-

3

2

4

-

1

4

1

-

1

2

1

-

2

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

20

21

22

23

24

25

سطيف

سعيدة

سكيكدة 

سيدي بلعباس

عنابة

قاHة

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
مناصب الشغلمناصب الشغل الهيئةالهيئةالرقمالرقم

اجلداول اHلحقةاجلداول اHلحقة  (تابع) (تابع)



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09 28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
18 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلداول اHلحقةاجلداول اHلحقة  (تابع) (تابع)

1

3

1

2

4

2

1

2

2

3

2

1

2

4

1

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

348

288

219

200

288

219

200

200

288

219

200

288

219

200

288

200

219

288

219

200

7

5

2

1

5

2

1

1

5

2

1

5

2

1

5

1

2

5

2

1

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

3

-

-

-

-

-

2

1

3

1

-

4

2

1

-

2

3

2

1

-

4

1

2

-

3

-

2

2

3

3

2

-

عون وقاية من اHستوى الثاني

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

26

27

28

29

30

31

قسنطينة

اHدية

مستغا¢

اHسيلة

معسكر

ورقلة

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
مناصب الشغلمناصب الشغل الهيئةالهيئةالرقمالرقم



28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3409
18 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلداول اHلحقةاجلداول اHلحقة  (تابع) (تابع)

6

4

3

2

2

2

1

2

2

2

3

2

3

6

3

2

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

288

200

288

219

200

288

200

219

288

200

288

200

219

200

288

200

219

200

288

219

200

5

1

5

2

1

5

1

2

5

1

5

1

2

1

5

1

2

1

5

2

1

-

-

3

-

-

2

-

-

2

-

-

-

3

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

6

4

-

2

2

-

1

2

-

2

3

2

-

6

3

-

1

1

2

2

1

-

2

1

2

-

عون وقاية من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

32

33

34

35

36

37

38

وهران

البيض

إيليزي

برج بوعريريج

بومرداس

الطارف

تندوف

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
مناصب الشغلمناصب الشغل الهيئةالهيئةالرقمالرقم



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09 28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
18 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلداول اHلحقةاجلداول اHلحقة  (تابع) (تابع)

2

3

1

2

1

2

3

2

1

3

2

1

2

2

4

1

3

2

3

2

2

1

5

3

3

1

288

200

288

219

200

288

219

200

288

200

288

200

219

288

200

219

288

200

219

5

1

5

2

1

5

2

1

5

1

5

1

2

5

1

2

5

1

2

-

3

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

3

-

-

-

2

-

-

-

3

-

2

-

1

2

1

-

3

2

1

3

-

1

2

-

4

1

-

2

3

2

-

1

5

3

-

1

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

39

40

41

42

43

44

45

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة

ميلة

عY الدفلى

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
مناصب الشغلمناصب الشغل الهيئةالهيئةالرقمالرقم



28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3609
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2
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1

8

7

1
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428

عون وقاية من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى الثاني

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

46

47

48

49

50

51

النعامة

عY تموشنت

غرداية

غليزان

الوكالة الوطنية
للتغييرات
اHناخية

احملافظة الوطنية
لللساحل

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالتعدادالتعداد
االستداللاالستداللي الصنفالصنف

التعدادالتعداد

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
مناصب الشغلمناصب الشغل الهيئةالهيئةالرقمالرقم

الــمــجــمــوع الــعــامالــمــجــمــوع الــعــام
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وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعـدة عـام  ذي القـعـدة عـام 1435
اHـوافق اHـوافق 17  ســبــتـمــبـر ســنـة   ســبــتـمــبـر ســنـة r2014 يـحــدr يـحــدّد كــيـفــيـاتد كــيـفــيـات
مـنـح الـتـعـويـضــات ألعـضـاء جلـنــة الـبـطـاقــة اHـهـنـيـةمـنـح الـتـعـويـضــات ألعـضـاء جلـنــة الـبـطـاقــة اHـهـنـيـة

للسينما.للسينما.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
rووزيرة الثقافة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-278 اHؤرّخ
في 20 رمــضــان عــام 1434 اHــوافق 29 يــولـــيــو ســـنــة 2013
الـذي يـحــدّد كـيـفـيــات تـسـلــيم الـبـطــاقـة اHـهـنــيـة لـلـســيـنـمـا

rادّة 14 منـهHال سيما ا rوسحبها

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 14 من اHـرسوم
الـتّـنـفـيذيّ رقـم 13-278  اHـؤرّخ في 20 رمـضـان عام 1434
اHوافق 29 يولـيو سنـة 2013 واHذكــور أعالهr يهــدف هذا
القـرار إلى حتـديـد كـيـفيـات مـنح تـعـويضـات أعـضـاء جلـنة

البطاقة اHهنية للسينما.

2 : : ال تـــدفـع الـــتـــعــــويـــضـــات إالّ ألعــــضـــاء جلـــنـــة اHــاداHــادّة ة 
البطاقة اHهنية الذين شاركوا في أشغال اجللسة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـسـجــل الـتــعــويـضـــات اHـنــصـوص عـلـيـهــا
في اHـادّة 14 مـن اHـرســوم الـتّــنـفــيـذيّ رقم 13-278 اHـؤرّخ
في 20 رمــضــان عــام 1434 اHــوافق 29 يـــولــيــو ســنـــة 2013
واHــــذكــــــور أعـالهr فــي مــــيـــــزانـــــيــــة تــــســــيـــــيــــر الـــــوزارة

اHكلّـفـة بالثقافـة.

rاليHـراقب اHـادّة ة 4 :  : يـرسل اآلمـر بالـصـرف إلى اHـاداHا
استنادا لبطاقة االلـتزام بالنفقات اHتعلقة بالتعويضات
الـتي تـدفع ألعـضـاء جلـنـة الـبـطـاقـة اHـهـنـيـةr كـشـفـا اسـمـيـا

بـاHـســتـفــيـدين ومـحــاضـر االجــتـمـاعــات مـرفــقـة بـبــطـاقـات
احلضورr و�ضاة قانونا من األعضاء احلاضرين.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــــزائــــــر في 22 ذي الــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1435
اHوافـق 17 سبتمبر سنة 2014.

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
نادية لعبيدينادية لعبيدي

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مـشترك مؤرقرار وزاري مـشترك مؤرّخ في خ في 22  ذي القـعدة عـام   ذي القـعدة عـام 1435
اHـوافق اHـوافق 17  ســبــتـمــبـر ســنـة   ســبــتـمــبـر ســنـة r2014 يـحــدr يـحــدّد كــيـفــيـاتد كــيـفــيـات

منح تعويضات أعضاء جلنة مشاهدة األفالم.منح تعويضات أعضاء جلنة مشاهدة األفالم.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا

rووزيرة الثقافة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-277 اHؤرّخ
في 20 رمــضــان عــام 1434 اHــوافق 29 يــولـــيــو ســـنــة 2013
الـــذي يـــحــدّد تـــشـــكـــيـــلــة جلـــنـــة مـــشــاهـــدة األفالم ومـــهـــامـــهــا

rادّة 19 منـهHال سيما ا rوسيرها

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 19 من اHـرسوم
الـتّـنـفـيذيّ رقـم 13-277  اHـؤرّخ في 20 رمـضـان عام 1434
اHوافق 29 يولـيو سنـة 2013 واHذكــور أعالهr يهــدف هذا
الــقــــرار إلى حتـــديــد كــيـفــيــات مـنـح تـعــويــضــات أعــضــاء

جلنـة مشـاهدة األفالم.

2 : : ال تـــدفـع الـــتـــعــــويـــضـــات إالّ ألعــــضـــاء جلـــنـــة اHــاداHــادّة ة 
مــشــاهــدة األفـالم الــذين حــضـــروا جــلــســة مـــشــاهــدة األفالم

وشاركوا في أشغال اHداوالت.
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اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـسـجــل الـتــعــويـضـــات اHـنــصـوص عـلـيـهــا
في اHـادّة 19 مـن اHـرســوم الـتّــنـفــيـذيّ رقم 13-277 اHـؤرّخ
في 20 رمــضــان عــام 1434 اHــوافق 29 يـــولــيــو ســنـــة 2013
واHــــذكـــــور أعــالهr فـي مــــيــــزانــــــيـــة تــــســــيـــــيــــر الـــــوزارة

اHكلّـفـة بالثقـافـة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـرسل اآلمــر بـالـصـرف إلـى اHـراقب اHـالي
استنادا لبطاقة االلـتزام بالنفقات اHتعلقة بالتعويضات
الــتي تـدفع ألعــضـاء جلــنـة مــشـاهــدة األفالمr كـشــفـا اســمـيـا
بــاHــســتــفــيــديـنr مع اإلشــارة إلى الــعــدد وطــبــيــعــة الــفــيــلم
الـــســـيــنـــمـــائي الــذي قـــام �ـــشــاهـــدته كــل مــســـتـــفــيـــد وكــذا
مــحــاضـر اHــداوالت مــرفـقــة بــبـطــاقــات احلـضــورr و�ــضـاة

قانونا من األعضاء احلاضرين.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــــزائــــــر في 22 ذي الــــــقـــــعـــــــدة عــــــاـم 1435
اHوافـق 17 سبتمبر سنة 2014.

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتّـــنـــفــــيـــذيّ رقـم 98-236  اHــؤرّخ في 4 ربـــــيع الـــثـــــاني
عـــام 1419 اHـوافق 28 يـولـيــو سـنــة r1998 اHـعــدّل واHـتـمّم
واHـذكـــور أعالهr تـنــشـأ مــلــحـقـــة لـــدار الــثـقــافــة بــبـلــديـــة

عـY الصفـراءr واليـة النعامة.

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــــزائــــــر في 26 ذي الــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1435
اHوافـق 21 سبتمبر سنة 2014.

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
نادية لعبيدينادية لعبيدي

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري مـشترك مؤرقرار وزاري مـشترك مؤرّخ في خ في 26  ذي القـعدة عـام   ذي القـعدة عـام 1435
اHـوافق اHـوافق 21  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـة r2014 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـشـاءن إنـشـاء

ملحقة لدار الثقافة لوالية النعامة.ملحقة لدار الثقافة لوالية النعامة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
rووزيرة الثقافة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضـــى اHــــرســـوم الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 236-98
اHـــــؤرّخ في 4 ربـــــيـــــع الــــــثـــــانــــــي عـــــام 1419 اHـــــوافق 28
يــــــولــــــيـــــــــــو ســــــنــــــــــة 1998 واHـــــتــــــضــــــــــمّن الــــــقــــــانــــــــــون
األساســــي لدور الثـقافةr اHعدّل واHتمّمr ال سيّما اHادّة 3

rمنـه

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
نادية لعبيدينادية لعبيدي

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ فـي خ فـي 23  ذي الــــقــــعــــدة عـــــام   ذي الــــقــــعــــدة عـــــام 1435 اHــــوافق  اHــــوافق 18
سـبـتمـبر سـنة سـبـتمـبر سـنة r2014 يحـد يحـدّد تـشكـيـلة اجملـلس الـفنيد تـشكـيـلة اجملـلس الـفني

للباليه الوطني وسيره.للباليه الوطني وسيره.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-290 اHؤرّخ
في 6 مـــــحـــــرّم عـــــام 1413 اHـــــوافق 7 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1992
rـتمّــمHـعــدّل واHا rـتـضـمّــن إنـشــاء الـبـالـــيه الــوطـنيHوا

rادّة 13 منـهHال سيما ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـــقـــتــــضـــى الـــقــــــــرار اHــــــؤرّخ في 4 جـــمـــــــادى
األولـى عـــــــــــام 1426 اHــــــــوافق 11 يــــــــونــــــــيــــــــو ســــــــنــــــــة 2005
واHـــتــضـــمّن تــشـــكــيـــلـــة اجملـــلس الــفـــني لـــلــبـــالــيه الـــوطــني

rعدّلHا rوعمله



اHاداHادّة ة 4 : : يعد اجمللس نظامه الداخلي ويصادق عليه.

اHــاداHــادّة ة 5 : : يـــجـــتـــمـــع اجملـــلــــس فـي دورة عــاديـــة أربع
(4) مـــرات في الـــســنـــة بـــنــاء عـــلى اســـتــدعـــاء من رئـــيــسه.

و�ــــكــــنـه أن يــــجــــتــــمـع في دورة غــــيــــر عــــاديــــة بـــــطــــلب من
رئيسه.

يـــرسـل رئـــيس اجملـــلس االســـتـــدعـــاءات إلـى األعـــضــاء
قــــبـل خــــمـــــســــة عـــــشــــر (15) يــــومـــــا عـــــلى األقـلr من تـــــاريخ

االجتمـاع.

غــــــــيــــــــــر أنــــهr �ــــــــكـــن تـــــــــقــــــــلــــــــيــــص هـــــــــــذا األجـــل
بالـنسبــــة للدورات غـير العاديـة دون أن يقل عن ثـمانية

(8) أيام.

اHـاداHـادّة ة 6 : : حتـرّر آراء اجملـلس في مـحـاضـر وتـدون في
سجل خاص يؤشره ويوقع عليه رئيس اجمللس.

تتولى مصالح الباليه الوطني أمانة اجمللس.

7 : : تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اHــؤرّخ في 4 جــمــادى اHـاداHـادّة ة 
األولى عـام 1426 اHـوافق 11 يـونـيـو سـنة 2005 واHـتـضمّن
rتـشكـيـلــــة اجملـلـــس الفـنـــي لـلـبالـيـــه الـوطـنـــي وعـملـــه

اHعـــدّل.

اHـاداHـادّة 8 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــــزائــــــر في 23 ذي الــــــقـــــعــــــــدة عـــــام 1435
اHوافـق 18 سبتمبر سنة 2014.

نادية لعبيدينادية لعبيدي

تقـرتقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 13 من اHـرسوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 92-290 اHــــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام 1413
اHــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة r1992 اHـــعــدّل واHـــتـــمّم واHـــذكــور
أعـالهr يــهـــدف هـــذا الــقـــرار إلى حتـــديـــد تـــشــكـــيـــلـــة اجملـــلس
الـفني لـلـبالـــيه الـــوطني وسـيــره الــذي يـدعى في صلب

النص "اجمللس".

اHاداHادّة ة 2 : : يتكون اجمللس من األعضاء اآلتي ذكرهم :
rرئيسا rدير العامّ للباليه الوطنيHا -

- أربــــــــعـــــــة (4)  أعــــــضـــــــاء مــــــنـــــــتــــــخـــــــبــــــY مـن طــــــرف
rللباليه الوطني Yالفني YستخدمHا

rثالث (3) شخصـيات من عالم الفن الـكوريغرافي -
يـعـيـنـهم الــوزيـــر اHــكـلّـف بـالـثـقـافــة بـنـــاء عـلى اقـتـــراح

من اHدير العامّ للباليه الوطني.

�ــكــن اجملــلـس االسـتــعـــانــــة بـأي شــخص مــن شـأنــه
أن يساعده في أشغاله.

حتـدّد القائمـة االسميـة ألعضاء اجملـلس �وجب مقرّر
من الوزير اHكلّف بالثقافة.

اHاداHادّة ة 3 : : يـعـيّن أعضـاء اجملـلس Hدة ثالث (3) سـنوات
قـابلـة للتجديد.

وفي حـــالــــة شـــغــــور مـــنـــصـب أحـــد األعـــضـــاءr يـــعـــيّن
عـضـــو جــديــد حـسب األشـكـــال نــفـسـهـا ولـلـمــدة اHـتـبـقـــيـة

مـن العضويـة.
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