
العدد العدد 25
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

االثنY االثنY 29  رجب   رجب  عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 18 مايو سنة مايو 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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فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مـــرســـوم رئـــاسي رقم 15 - 116 مــــؤرّخ في 24 رجــــب عـــــام 1436 اHـــوافــق 13 مـــايـــو ســـنـــة r2015 يـــتـــضـــمن الـــتـــصـــديق عـــلى
الـبروتـوكـول اHعـدل لالتفـاقـية اHـتعـلقـة بـاHنـظمـة الهـيـدروغرافـية الـدولـيةr اHـعتـمد بـإمــارة مونـاكو بـتاريخ 14 أبريل
سنة 2005...................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 15 - 117 مـؤرّخ في 24 رجــــب عـــام 1436 اHوافق  13 مايـو سنة r2015 يـتضمن الـتصديق عـلى االتفاق
بY حـكـومة اجلـمهــوريـة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطيــة الشـعــبـيــة وجـامـعـة األمـم اHـتـحـدة حـــول إنـشــــاء وسـيـــر وموقـع
مـعــهـد جـامـعــــة األمـم اHتــحـــدة لـلتـنـمـيــة اHـســتـدامــة بـاجلزائـر الـعـاصمـةr اجلـزائرr اHـوقع بـاجلـزائر فــي 22 ديـسـمـبر
سنة 2013...................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 15 -118 مـؤرّخ في 24 رجب عام 1436 اHوافـق 13 مايـو سنة r2015 يـتضمن الـتصديق على اتـفاق اHقـر
بـY حـكـومــة اجلـمــهـوريـة اجلـزائــريــة الـد�ــقــراطـيـة الـشـعـــبـيــة وجــامـعـــة األمـم اHـتـحـدة بـخـصـوص مـعـهـد جـامـعـة األ�
اHتحدة للتنمية اHستدامة باجلزائر العاصمةr اجلزائرr اHوقع باجلزائر في 22 ديسمبر سنة 2013...........................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم 15-125 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايو سنة r2015 يتضمن تعيY أعضاء احلكومة.........

مـــرســـوم رئـــاسي رقـم 15 -126 مـــؤرخ في 25 رجـب عــام 1436 اHـــوافـق 14 مــايـــو ســـنــة r2015 يـــتـــمم اHـــرســـوم الــرئـــاسـي رقم
03-238 اHـؤرخ فـي 28 ربيــع الـثانــي عــام 1424 اHوافــق 29 يونــيــو سـنـة 2003 واHتـضمن مهـام اHعـهد الدبـلوماسي

والعالقات الدولية وتنظيمه وعملــه..............................................................................................................

مــرســـوم رئــاسي رقم  15-127 مـــؤرخ في 25 رجـب عــام 1436 اHـــوافـــق 14 مـــايــو ســنــة r2015 يـــتــضـــمن إحــداث بـــاب وحتــويل
اعـتمـاد إلى ميزانية تسييـرمصـالح الـوزير األول...........................................................................................

مـــرســـوم رئـــاسي رقم  15-128 مـــؤرخ في 25 رجـب عــام 1436 اHـــوافـــق 14 مــايـــو ســـنــة r2015 يـــتـــضـــمن حتـــويل اعــــتــمـــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية........................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 15-115 مـؤرخ في 23 رجب عـام 1436 اHـوافــق 12 مـايـو سـنة r2015 يـعـــدل تـوزيـــع نـفـقــات مـيـزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة r2015 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25 رجب عـام 1436 اHـوافق 14 مـايـو سـنـة r2015 يــتـضـمّن إنــهـاء مـهـام رئــيس اجملـلس األعــلى لـلـغـة
العربية....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايو سنة r2015 يتضمّن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير األوّل.......

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايو سنة r2015 يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة اجلزائر 1...........

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25 رجب عـام 1436 اHـوافق 14 مــايــو ســنـة r2015 يـتــضــمّـن إنـهــاء مــهــام اHــديــرة الــعــامــة لــلــوكــالـة
اHوضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا...............................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مـايـو سـنة r2015 يـتـضمّن  تـعـيY وزيـر دولـةr مسـتـشار خـاص لدى
رئيس اجلمهوريّة......................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 رجب عـام 1436 اHـوافق 18 مــايـو ســنـة r2015 يـتــضــمّن  تــعـيــY وزيـرr مــســتـشــار لــدى رئـيس
اجلمهوريةr مكلف �سائل الطاقة.................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايو سنة r2015 يتضمّن  تعيY وزيرr مدير ديوان الوزير األوّل..
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قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء

وزارة ا=اليةوزارة ا=الية
قـرار مؤرخ في 10 صفـر عام 1436 اHوافق 3 ديسمـبر سنة r2014 يـعدل و يـتمم الـقرار اHؤرخ  في 7 جمـادى األولى عام 1428
اHوافق 24 مايو سنة  2007 الذي يحدد االختصاص اإلقليمي للمديريات اجلهوية و اHديريات الوالئية للضرائب........
قـرار مؤرخ في 10 صفـر عام 1436 اHوافق 3 ديـسمـبر سـنة r2014  يـعدل ويـتمـم القـرار اHؤرخ في 7 جمـادى األولى عام 1428
اHوافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد االختصاص اإلقليمي للمراكز اجلهوية لإلعالم والوثائق................................
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 اHوافق 3 ديسمـبر سنة r2014 يعدل و يـتمم القرار اHؤرخ  في  7 جمادى األولى عام 1428
اHوافق 24 مايو سنة  2007 الذي يحدد االختصاص اإلقليمي للمصالح اجلهوية لألبحاث و اHراجعات........................

وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 26 ذي الــقــعــدة عـام 1435 اHـوافق 21 ســبــتــمــبــر ســنـة r2014 يـــحــدد تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
وتصـنيفـها ومدة العـقد اخلاص بـاألعوان العامـلY في نشـاطات احلفظ أو الصـيانة أو اخلـدمات بعنـوان اإلدارة اHركزية
واHصالح غير اHمركزة لوزارة الطاقة............................................................................................................

وزارة التضامن الوطني وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا=رأةواألسرة وقضايا ا=رأة

قــــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ فـي 20 ربــيع الــثـانـي عــام 1436 اHـوافق 11 يـنــايـر ســنـة r2015 يــتـضــمّن وضع بــعض األسالك
اخلــاصـة بــاإلدارة اHـكــلـفــة بـالــريـاضــة في حــالـة الــقـيــام بـاخلــدمـة لــدى مـصــالح وزارة الــتـضــامــــن الـوطــنـــي واألســــرة
وقضايا اHرأة............................................................................................................................................

فهرس (تابع)فهرس (تابع)



29 رجب رجب عام عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 425

18  مايو سنة   مايو سنة 2015 م

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم 15 -  - 116 مـــــــــؤر مـــــــــؤرّخ في خ في 24 رجــــب رجــــب
عـــــام عـــــام 1436 اHــوافــق  اHــوافــق 13 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة r2015 يــتــضــمنr يــتــضــمن
الـــتـــصــديـق عـــلى الـــبـــروتـــوكـــول اHـــعـــدل لالتـــفـــاقـــيــةالـــتـــصــديـق عـــلى الـــبـــروتـــوكـــول اHـــعـــدل لالتـــفـــاقـــيــة
اHتعلـقة باHـنظمـة الهيدروغـرافية الـدوليةr اHـعتمداHتعلـقة باHـنظمـة الهيدروغـرافية الـدوليةr اHـعتمد

بإمـارة موناكو بتاريخ بإمـارة موناكو بتاريخ 14 أبريل سنة  أبريل سنة 2005.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الـجمهـوريـة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور  -
- وبـعد االطالع عـلـى الـبروتـوكـول اHعـدل لالتـفاقـية
اHــتــعــلـقــة بــاHـنــظــمـة الــهــيــدروغـرافــيــة الـدولــيــةr اHـعــتــمـد

r2005 بإمـارة موناكو بتاريخ 14 أبريل سنة
 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى  :ة األولى  :  يــصـــدّق عـــلى الــبـــروتـــوكــول اHـــعــدل
rـنـظـمـة الـهـيــدروغـرافـيـة الـدولـيـةHـتـعـلـقـة بــاHلالتـفـاقــيـة ا

اHعتمد بإمـارة موناكو بتاريخ 14 أبريل سنة 2005.
2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اHــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اHــــاداHــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 24 رجب عــام 1436 اHــوافق 13

مايو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجــــب مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي رقم مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي رقم 15 -  - 117 مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 24 رجــــب 
يــتــضــمن  rيــتــضــمن r2015 ــوافق  13 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــةHــوافق اHعـــــام عـــــام 1436 ا
الــتــصــديـق عــلى االتــفــاق بــY حــكــومــة اجلــمــهـــوريـــةالــتــصــديـق عــلى االتــفــاق بــY حــكــومــة اجلــمــهـــوريـــة
اجلزائـريـة الد�ــقراطيــة الشعــبـيـة وجــامعـة األمـماجلزائـريـة الد�ــقراطيــة الشعــبـيـة وجــامعـة األمـم
اHــتـــحـــدة حـــــول إنــــشـــــاء وســــيــــر ومـــوقـع مــعــــهـــداHــتـــحـــدة حـــــول إنــــشـــــاء وســــيــــر ومـــوقـع مــعــــهـــد
جــامــعـــــة األمـم اHـــتـــحــــدة لــلــتــنـــمـــيـــة اHــســـتـــدامـــةجــامــعـــــة األمـم اHـــتـــحــــدة لــلــتــنـــمـــيـــة اHــســـتـــدامـــة
بـاجلـزائــر الـعـاصـمــةr اجلـزائـرr اHـوقبـاجلـزائــر الـعـاصـمــةr اجلـزائـرr اHـوقّـع بـاجلـزائـر فــيـع بـاجلـزائـر فــي

22 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس الـجمهـوريـة

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيـة  -
rادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدستور  -

-  وبـــــــعـــــــد االطـالع عـــــــلـى االتـــــــفـــــــاق بـــــــY حـــــــكـــــــومـــــــة
اجلمهـوريـة اجلزائــرية الد�ــقراطيـة الشعـــبيـة وجــامعـة
األمـم اHـــتـــحــــدة حـــول إنــــشـــــاء وســــيــــر ومـــوقـع مـــعــــهـــد
جـامـعـــة األمـم اHتــحـــدة لـلـتنـمــيــة اHـسـتــدامــة بـاجلـزائر
العـاصـمةr اجلـزائرr اHـوقع باجلـزائر في 22 ديسـمبـر سنة

r2013

 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 
اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى :  يـــصـــدق عـــلى االتـــفـــاق بـــY حـــكـــومـــة
اجلمهـوريـة اجلزائــرية الد�ــقراطيـة الشعـــبيـة وجــامعـة
األمـم اHـــتـــحــــدة حـــول إنــــشـــــاء وســــيــــر ومـــوقـع مـــعــــهـــد
جـامـعـــة األمـم اHتــحـــدة لـلـتنـمــيــة اHـسـتــدامــة بـاجلـزائر
العـاصـمةr اجلـزائرr اHـوقع باجلـزائر في 22 ديسـمبـر سنة
r2013 ويـــنــــشــــر فـي اجلـــريـــدة الــــرســـمــــيـــة لـــلــــجـــمــــهـــوريـــة

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اHــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اHــــاداHــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 24 رجب عــام 1436 اHــوافق 13

مايو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتفـاقاتفـاق
YبYب

حكومة اجلمهورية اجلزائريةحكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

و
جامعة األ� اHتحدةجامعة األ� اHتحدة

حول حول 
إنشاء وسير وموقع معهد جامعةإنشاء وسير وموقع معهد جامعة
األ� اHتحدة  للتنمية اHستدامةاأل� اHتحدة  للتنمية اHستدامة

باجلزائر العاصمةr اجلزائرباجلزائر العاصمةr اجلزائر
- حــيث أن جــامــعــــة األمـم اHـتــحــــدة (اHـشــار إلـيــهــا
الحـقــا بـ ج. أ. م أو اجلامـعـة) قـــد أنـشـئت كـهيـئــة فـرعـــية
Hـنــظــمـة األ� اHــتــحــدة من قـبـل اجلـمــعــيـة الــعــامــة �ـوجب
الئــــــــحــــــــتــــــــهــــــــا رقم 2951  دورة (XXVII) اHــــــــؤرّخــــــــة في 11

r1972 ديسمبر سنة
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في إفـريـقــيـاr �ـا سـيــمـكـنـهم من االضــطالع بـدور طالئـعي
في اHــؤسـســـات اجلــامــعــيــة الـعــمـومـــيـة واخلـــاصــةr وكـــذا

rتحدة وفي منظمات دولية أخـرىHفي هيئة األ� ا
ج) ســـيـــســـهم فـي إعـــداد وتـــعـــزيـــز أطـــر الـــســـيـــاســات
الـعامة وعملـيات التسيـير على اHسـتوى احمللي والوطني
واجلـهــوي والــدوليr الــتي تــســاعــد عـلـى حتـقــيق الــتــنــمــيـة

rستدامةHالبشرية ا
د) سيتعاون مع اجلـامعات واHعاهد احمللية والدولية
في إعــداد دراســات مــا بــعــد الــتـدرج والــتــكــوين والــبــحث
rلـفائدة البلـدان النامية وتـلك التي تعرف أوضـاعا صعبة

ال سيما في إفريقيا.
3 - وفي إطــــار مـــا ســـبق ذكــــرهr ســـيـــتـــولـى اHـــعـــهـــد

إجنـاز النشاطات اآلتـية :
أ) يقـوم بنشـاطات بـحث متعـدد االختصـاصات حول
مسائل جوهرية تتـعلق بالتنمية اHستدامةr تعنى خاصة

بدور التعليم كأداة �كنة للتغيير.
ب) يــعـمل عـلى تــقـد� دروس وتـكــويـنـات فـيــمـا بـعـد
التدرج وتعزيز اإلمكانيات التي من شأنها دعم القدرات
rالوطنية واجلـهوية والدولية rاألكـاد�ية والعلـمية احملليـة

rبالتعاون مع اجلامعات ومؤسسات البحث الرائدة
ج) يـنــشـر مـعـارف دقــيـقـة ويـقــدم مـعـلـومــات عـلـمــيـة
من خـالل نــــشـــــر إصــــدارات وتـــــنــــظـــــيم لـــــقــــاءات عـــــلــــمـــــيــــة
rالئمةHومؤتمرات وورشات عمل وغيرها من الوسائل ا
د) يـــكـــوّن نـــخـــبـــة دولـــيــــة من الـــبـــاحـــثـــY في مـــجـــال
الـــتــنـــمــيـــة اHــســـتـــدامــة ويـــعــمـل بــالـــتــعـــاون مع مـــبــادرات
ومـراكـز عبـر العـالم تهـتم بـالقـضايـا ذات الـصلـة وبخـاصة

rفي البلدان النامية
هـ) يـــقـــدم اســـتــشـــارة عـــلــمـــيـــة وخـــدمــات فـي حتــلـــيل
الـسـيـاسـات ضــمن مـنـظـور شـامل واسـتـنـادا إلى اHـعـارف
اHـتــكــامـلــة ومـقــاربــة مـتــعــددة االخـتــصـاصــاتr مع مــراعـاة

rاألبعاد احمللية والوطنية واجلهوية
و) يـتـخـذ كـل اإلجـراءات األخـرى الالزمـة واHـنـاسـبة

لتحقيق أهدافـه.
اHاداHادّة ة 2

مجاالت التعاونمجاالت التعاون
إنّ اHعهـد :

أ) ســــيــــتــــعـــــاونr حــــسب االقــــتــــضـــــاءr مــع جــــامــــعـــات
ومـــــعـــــاهــــد لــــلـــــبــــحث وحـــــكــــومـــــات ومــــنـــــظــــمــــات دولــــــيــــة
Yومــنـظــمـات غــيـر حــكـومــيـة ومع الــقـطــاع اخلـاص وفــاعـلـ
آخـريـن من اجملـتـمع اHـدنيr من أجل اHـسـاعـدة عـلى إنـشـاء

rعهد ودعم وتعـزيـز نشاطاتـهHا

rــتـحــــدة قــــررHوحـيـث أن مـجــلس جــامـعــــة األ� ا -
خالل دورتـه السـتـY اHـنـعـقـدة بـنـيـويـورك يومي 21 - 22
نــوفـمـبــر سـنـة r2013 إنـشــاء مـعــهـد لــلـبــحث في الــتـنــمـيـة
اHــســتـــدامــــة كــمــــركــــــز لــلــبــحث والــتــكــــويــن جلـــامــعـــــة
األمـم اHتحــدة بـاجلــزائــر العـاصمــــة (اجلـــزائــر) وذلـك
طبـقـــا للفقـــرة 4 مـن اHادّة IV من ميـثــاق جامعــة األمـم

rتحـدةHا

- وحـيث أن مـعـهد الـتـنـميـة اHـســـتــدامـة هـــو جــزء
rيثاقهاH طبقـا rال يتجزأ من اجلامعـة

- وحيث أن اجلـامعـة وحكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّة
الـدّ�ــقـراطــيّـة الــشّـعــبـيّـة (اHــشـار إلــيـهــا الحـقــا بـاحلــكـومـة)
أبــرمـتـا اتـفـاقـا بـشــأن مـعـهـد الـتـنـمــيـة اHـسـتـدامـة (اHـشـار

r(قـرHإلـيه الحقـا باتفـاق ا

- وحيـث أن اجلامـعـة واحلـكومـة تـرغبـان في جتـسـيد
إنــشــاء مــعــهـد الــتــنــمــيـة اHــســتــدامــة (اHــسـمى ج - أ - م -
إرادة واHــشــــار إلـــيه الحــقــــا بــاHــعــهــد) وحتـــديـــد مــوقــعــه

rوسير عملـه

فـــإن جـــامــــعـــة األ� اHـــتـــحـــدة وحـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريـــة
اجلـــزائــريـــة الـد�ــقــراطـــيــة الـشــعــبـــيــة (اHـشــــار إلــيـهــمـا

r(Yالحقـا بالطـرف

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

األهداف والنشاطاتاألهداف والنشاطات

1 - يــتـمــثــل الـهـــدف األســاسي لــلـمــعـهــد �ـسـاهــمـته
في رفع التـحديـات اHلـحة اHـرتبطـة بالـتنـميـة اHسـتدامة
rـــتـــحـــــدة والــــدول األعـــضــــاءHالـــتـي تـــهم مــــنـــظـــمـــة األمــم ا
خــاصـــة فـي إفــريــقــيــاr وذلك من خالل الــبــحث والــتــعــلـــيم
فـيـمـا بــعـد الـتـدرج والـتـكـوين الــعـالي وتـعــزيــز الـقـدرات

ونشـر اHعرفـة.

2 - بصفة ملموسةr فإن اHعهد :

أ) ســــيــــديــــر بــــحـــوثــــا ويــــنــــجــــز نـــشــــاطــــات تــــربــــويـــة
وتـكويـنيـةr ويـعزز الـقـدرات ويسـهل عـملـية نـشـر اHعـرفة
العلـمية واHـعلومات حـول القضـايا ذات البعـد االجتماعي
rـسـتـدامةHواالقتـصـادي والـثـقافي الـتي تـخص الـتـنـميـة ا

rا في ذلك حوكمتها�

ب) ســيــمــنح فـــرصــا تــكــويــنــيــة من شــأنــهــا الــســمــاح
لـطـلبـة مـا بـعد الـتـدرج واHهـنـيـY بتـطـوير قـدراتـهم لـفهم
ومعاجلة الـقضايـا اHرتبطـة بالتـنمية اHـستدامـةr ال سيما
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تـدفع احلـكـومــة اHـبـلغ األولي لـلـرأســمـال واHـسـاهـمـة
اHـوجــهــة لـنــفـقــات الـتــســيـيــر اHـقــدرة في حـدود 3.500.000
دوالر أمـــريــكـي إلى اجلــامـعــــة في 30 أبــريــل ســنــة 2014
أو قبـل هذا التاريخr يتم دفع جميع اHساهمات مستقبال
في 30 يــونــيــو من الـــســنــة اHــعــنــيــة أو قـــبــلهr خالل فــتــرة

سريـان هذا االتفـاق.
2 - يـــــتم إيــــداع اHـــــســــاهـــــمــــات في رأس اHـــــال الــــتي
تـمـنـحـهـا احلـكـومـة لـفـائـدة اHـعـهـد في صـنـدوق اخملـصـصات
الــتـابــع لــلـجــامـعــــةr وتـخــصص لـضــمــان د�ــومـــة اHــعـهــد
عـــلى اHـــدى الــطـــويل. ويـــتم اســـتـــخـــدام عــوائـــد اإليـــداعــات
اHـقدمـة للـمعـهد إلجناز أشـغالـه فقط. وتـوظف اHسـاهمات
الــتي تــقـدمـهــا احلـكــومـة اHــوجـهــة لـنـفــقـات تــسـيــيـر اHــعـهـد
لــضــمــان إجنــاز ودعـم أشــغــاله خالل الــعــشــر (10) ســنــوات
الـتي يـتم خاللهـا تـقـد� اHـساهـمـات لـصنـدوق اخملـصـصات

التابع للمعهد تطبيقا لهذا االتفـاق.
3 - يـشمل تـمـويل اHعـهـد التـبرعـات الـتي جتمع من
احلـكـومات واHـؤسـسـات واHنـظـمـات واHـؤسسـات الـدولـية
واHـــنـــظـــمـــات اجلـــهـــويـــة وهـــيـــئـــات الـــتـــنـــمـــيـــة احلـــكـــومـــيـــة
والـصـنـاعــة واHـؤسـسـات اخلـاصـة. يـســهم اHـعـهـد واحلـكـومـة
معـا في تـعبـئة مـداخيل إضـافيـة لـتكـملـة اHبـالغ اHسـتلـمة

�وجب هذا االتفاقr ولدعم برنامج اHعهد.
4 - تـتـولى اجلامـعـة تـسـيـيـر جـميـع اHسـاهـمـات اHـمـنـوحة
لـلمعـهد وفقـا للـنظام اHـالي Hنظـمة األ� اHـتحدة والـنظام

التّنفيذيّ واإلجراءات اإلدارية لأل� اHتحدة.
اHاداHادّة ة 5

الشروط الواجب توفرها لالستفادةالشروط الواجب توفرها لالستفادة
من تمويل برامج البحثمن تمويل برامج البحث

rعلى غرار جامعات أخرى في اجلزائر rكن للمعهد�
التماس الدعم من البرامج التنافسية لتمويل البحث.

اHاداHادّة ة 6
اHقرات واHنشآتاHقرات واHنشآت

1 - ستوفر احلكومـة للجامعة مجانا مقرات يشغلها
ويستخدمها اHعهد.

rــــذكــــورة أعالهHــــقــــرات اH2 - فـي انــــتــــظـــار إيــــجــــاد ا
ستـوفر احلـكومـة لـلجـامعـة مـجانـا مقـرات مؤقـتـة يشـغلـها
ويـــســـتـــخــــدمـــهـــا اHــــعـــهـــدr تـــتــــوفـــر عـــلـى األثـــاث واHـــعـــدات

واألجهزة اHنقولة.
3 - إن حـق شــــــغل واســـــــتــــــخــــــدام اHـــــــقــــــرات مــــــخــــــول
للجامعة فقطr طاHا يواصل اHعهد نشاطاته في اجلـزائر.

ب) يــقـــيم شـــراكــات لـــلـــبــحـث مع جــامـــعـــات وطــنـــيــة
Yوالــتـــقــنـــيــ Yــا يـــســمح لـــلـــعــلـــمــيـــ� rوجــهـــويــة ودولـــــيـــة
والــطـــلــبــة بـــاHــشـــاركــــة فـــيــهـــا واالســتــفـــــادة من مـــنــشــآت

rعهـدHوبــرامج ا
ج) يــــــقــــــــيـم عالقـــــــــاتr حــــــسـب االقـــــــتــــــضـــــــــــــاءr مــع
اHـــــؤســـــســـــــات األســـــاســــــيـــــة والـــــبـــــرامـــج في اجلــــــــزائـــــــر
وإفــــريـــقـــيـــا والـــبـــلـــــدان الـــنـــامـــــيــةr إلـى جـــــانب بـــلــــدان

rأخـــرى في العــالم
YـــتـــخـــصـــصــHد) يـــضع بـــرامـج تــكـــويـــنـــيـــة لـــفــائـــدة ا
Yوالـــــوطــــنــــيــــ Yاحملــــلــــيـــــــ Yبـــــالــــتــــعــــــاون مــع الــــفــــاعـــــلــــــ

والدوليـY ذوي الصلــة.
اHاداHادّة ة 3

اHقر والوضع القانونياHقر والوضع القانوني
1 - يــتــخــذ اHــعـهـــد مــقــــرا لـه بــجـامــعــــة اجلــــزائــر 1
"بـن يـوسف بـن خـدة". وســيــكــون لهr بــالـتــراب اجلــزائـري
الــوضـع الــقــانــوني الالزم الــذي يــخـــول له حتــقــيق أهــدافه

ونشاطاتهr طبقا للمادّة 2 من اتفاق اHقـر.
2 - �ـــكـن لـــلـــمــــعـــهـــد تــــوســـيع نــــشـــاطـــاتـه في مـــجـــال
الـبــحث والــتـعـلـــيم والـتــكـوين فــيـمــا بـعــد الـتــدرج ونـشــر

اHعـرفـة خارج مقـره.
اHاداHادّة ة 4

اHساهمات اHاليةاHساهمات اHالية
1 - يـشــمل الـتـمـويـل األسـاسي لـلــمـعـهـد اHــسـاهـمـات
الــتـي تــقـــدمــهــــا وتــنــســقــهــــا احلـــكـــومــــةr �ــبــلــغ إجــمــالي

قــدره 59.250.000 دوالر أمـريكي.
 الرأسمال األصلي     اHساهمة في التسيير      اجملموع
6.250.000           1.250.000                5.000.000 - 2014

6.500.000           1.500.000                5.000.000 - 2015

6.250.000           1.250.000                5.000.000 - 2016

6.500.000           1.500.000                5.000.000 - 2017

6.250.000           1.250.000                5.000.000 - 2018

6.000.000           1.000.000                5.000.000 - 2019

5.750.000             750.000                5.000.000 - 2020

5.500.000             500.000                5.000.000 - 2021

5.250.000             250.000                5.000.000 - 2022

5.000.000                 0                     5.000.000 - 2023
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rحــسب احلــالـــة r3 - �ــكــن احلــكــــومــــة أو اجلـامــعـــــة
أن تـمتـلك حـقوق اHـلكـية الـفكـرية فـيمـا يتـعلق بـأي إجناز
تـكنـولوجي وجمـيع اHنـتجـات واخلدمـات التي حـققـها هذا

الطرفr حصريا و�فرده.
اHاداHادّة ة 8
الدراسـةالدراسـة

Y1 - يـقـوم عمـيـد اجلـامـعة �ـعـايـنة وتـقـيـيم مسـتـقـل
عن عــــمل اHــــعــــهـــدr مــــرة كـل خــــمس (5) ســــنــــواتr وجتـــري
اHـعـايـنـة األولىr خـمس (5) سـنـواتr بـعـد تـاريخ الـتـوقـيع

على هذا االتفـاق.
2 - عــلى الـــعــمـــــيــد تـــقــــد� نـــتــــائج هــــذه اHــعـــايــنــــة
وهــــذا الــتـــقـــيــيم جملـــلس اجلـــامــعـــة لـــلــنـــظــر فـــيـــهــا واتـــخـــاذ

اإلجراءات اHناسبـة.
3 - تـــســلـم نــســخـــة من تــقـــريــر اHـــعــايــنـــة والــتــقـــيــيم

للحكومة في غضون ثالثة (3) أشهر من تاريخ إعداده.
4 - �ـــكن لــلــحــكــومــة تــقـــد� مالحــظــاتــهــا بــخــصــوص
Yالــتـــقــريـــر جملـــلس اجلــامـــعـــة الــذي عـــلــيـه أن يــأخـــذهــا بـــعــ

االعتبار أثناء دراسته للتقرير.
اHاداHادّة ة 9
اآلراءاآلراء

1 - تــــــوجه جــــــمـــــــيع اآلراء واخلــــــطــــــابــــــات اHــــــرســــــلــــــة
لــــلـــــحـــــكــــومـــــة بــــشـــــأن هـــــذا االتــــفـــــاق إلى وزارة الـــــشــــؤون

اخلـارجـية اجلـزائريـة.
2 - تـــــوجــه جـــــمــــــيـع اآلراء واخلـــــطـــــابـــــات اHـــــرســـــلــــــة
rتحدةHللـجامعـة بخصـوص هذا االتفـاق إلى جامعـة األ� ا

طـوكيـوr اليـابـان.
اHاداHادّة ة 10

اHراجعة أو التعديل أو التغييراHراجعة أو التعديل أو التغيير
r1 - �ــكـن ألي طـــرف أن يــطـــلـب من الـــطـــرف اآلخـــر
عـن طـريـق إشـعــار كــتـابـيr مـراجــعــة أو تــعـديـل أو تـغــيــيـر
جـزء من هـذا االتـفــاق أو كـله. تـتم أي مـراجــعـةr أي تـعـديل
Yالـــطــــرفـــ Yأو أي تــــغـــيــــيـــر �ــــوجب اتــــفــــــاق كـــتـــــابي بــــ
ويـــــصــــبــح جــــزءا مـن هــــذا االتـــــفــــــاق. ويـــــســـــري مــــفـــــعـــــول
اHـــراجـــعـــــة أو الــتـــعـــديل أو الـــتـــغــيـــيـــر ابــتـــداء من تـــاريخ

يحدّده الطـرفـان.
2 - يــتـم إجــراء أي مــراجـــعــــة أو تــعـــديـل أو تــغـــيــيــر
دون اإلخـالل بـــاحلـــقــوق وااللـــتـــزامـــات اHـــنـــبـــثـــقـــة عـن هــذا
االتفاق قبل وإلى تاريخ مراجعته أو تعديله أو تغييره.

4 - يــكـــون شــغـل واســتــخــدام اHــقــرات وفــقــا ألحــكــام
هذا االتفاق واتفاق اHقر.

5 - ســتــوفــر احلـكــومــة عــلى نــفــقــتــهــا اخلــاصــة جـمــيع
األثــاث واHـعـدات واألجـهــزة اHـنـقــولـة وسـتـتــولى إصالحـهـا
وصـيـانتـهـا. سـيقـوم فـوج الـعـمـل اHشـكـل طـبـقا لـلـفـقــرة 2
من اHـادّة 13 أدنـاهr بـإعــداد قـائـمــة لالحـتــيـاجـات واألدوات

اخلاصة بتجهيز اHقرات.

r13 ؤسس طـبـقـا لـلـمادّةH6 - سـيـتـولى فـوج الـعمـل ا
الـــفـــقـــرة 2 أدنـــاهr دراســـة اHـــســـائـل اHـــرتـــبـــطـــة بـــاألشـــغـــال

الكبرى لصيانة اHقرات واالتفاق حولها.

7 - ستـدفع اجلـامـعـة تـكـاليـف الصـيـانـة والـتـنـظيف
الـــيــومـــيـــةr وكــذا جـــمـــيع األعـــبــاء اHـــتـــرتــبـــة عن اخلـــدمــات
(الــكـهـربــاء واخلـدمـات اإللــكـتـرونــيـة والـتــدفـئـة والــتـبـريـد
واHــيـــاه والــتــخـلص مـن الـنــفــايـــات) اHــقـدمــــة لــلـمــقــرات
وفــق شــروط عـــادلـــة. إذا كـــان مـن غــيــــر اHــمــكــن حتـــديـــد
هـــذه الــتــكــالـــيف بــشــكــل مــنــفــصل بـــاسم اHــعــهـــدr يــنــبــغي
اســتـخــدام صـيـغــة تـوافــقـيــة االسـتــهالك الـنــسـبي لــلـمــعـهـد

لهـذه اخلدمـات.

يـــنـــبـــغي أن يـــتــفــق فـــوج الــعـــمــلr اHـــؤسس �ـــوجب
اHــادّة 13 الــفــقــرة 3 أدنـــاهr عــلى قــائـــمــة تــشــمـل الــعــنــاصــر
اHـــرتـــبـــطـــة بـــتــــكـــالـــيف الـــتــــنـــظـــيف الـــيـــومـي إلى جـــانب

الصيغة اHتفق عليها واHذكورة في هذه الوثيقة.

8 - إن اجلــامــعــــة لن تـتــحـمــل مــسـؤولـــيــة فـقــــدان
أو إتالف األثـــــاث واHــــعـــــدات والــــتــــجــــهــــيــــزات أو إصــــابـــــة
أشــــــخـــــاص مـن قـــــبـل الــــــغـــــيــــــر أو األضـــــرار الــــــتـي تـــــلــــــحق
باHنشآتr لكنها تكون مسؤولة عن اإلصابات أو األضرار
الـنـاجمــة عن األخـطــاء الفـادحـــة أو سـوء تـصــرف متـعـمد

من مستخدمي وموظفي اHعهد.

9 - ســـتـــقـــوم اجلـــامـــعــــة بـــاتـــخــــاذ إجـــراءات وقـــائـــيـــة
حــكــيــمــــة لــلــحــفــــاظ عـــلى حــيـــاة و�ـــتــلــكــــات األشــخــــاص

الذيـن يستعملون اHقـرات.

اHاداHادّة ة 7

حماية حقوق اHلكية الفكريةحماية حقوق اHلكية الفكرية

1 - يـنبـغي أن تـكون حـمـايـة حقـوق اHـلكـيـة الفـكـرية
مطابقة لالتفاقات الدولية التي تلـزم اجلـزائر.

2 - يـتـم االتـفـــاق عـــلى حـقـــــوق اHـلـكــــيـة الـفــكــريـــة
في العمل واHعـدات التي أجنزها اHـعهد مع أطراف أخرى

من قبل هذه األطرافr كتابياr كـل حالة على حدة.
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اHاداHادّة ة 11

تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات

rYالـطـرف Yتـتم تـسـويـة أي خالف أو نـزاع يـنـجـم بـ
حول تـفـسـيـر أو تطـبـيق هـذا االتـفـاقr وفقــا لـلـفـقرة 2 من

اHادّة 17 من اتفـاق اHقـر.

اHاداHادّة ة 12

اتفاقات إضافيةاتفاقات إضافية

�ـــكـن احلـــكـــومـــة واجلـــامـــعـــةr عـــنـــد الـــضـــرورةr إبــرام
اتفاقات إضافـية.

اHاداHادّة ة 13

أحكام عامـةأحكام عامـة

rــقـــرH1 - يـجب قــــراءة هــذا االتــفـــاق مــع اتــفـــاق ا
وال يؤثر أي منهما في احلد من أحكام اآلخر.

2 - سـيتم تـنـصيب فـوج عـمل في اجلزائـر الـعاصـمة
لـتــسـهـيل إقــامـة اHـعــهـدr وسـيـشــرع في عـمـلـه اعـتـبـارا من

تاريخ يتفق عليه الطرفان.

3 - ال يــــــجـب أن �سّ هــــــــذا االتــــــفــــــــاق بـــــــأنــــــظــــــمــــــــة
وقـواعــد وتـوجـيـهات مـنـظـمـة األ� اHتـحـدة الـتي تـنـطبق

على جامعة األ� اHتحدة.

اHاداHادّة ة 14

دخول حيدخول حيّز التنفيذr اHدة وانتهاء الصالحيةز التنفيذr اHدة وانتهاء الصالحية

1 - يـــــســــري مـــــفــــعـــــول هــــذا االتـــــفـــــاق والـــــتـــــعــــديالت
الطارئة عليه عنـدما يخطر الطرفان بـعضهما بعضاr من
خالل تـبـادل الرسـائلr واالنـتهـاء من اإلجـراءات الرسـمـية
اخلـاصـة بـكــل مـنـهـمـاr ويـطـبق هــذا االتـفـاق مـؤقـتـا ابـتـداء

من تاريخ إمضائه.

2 - تنتهي صالحية هذا االتفاق :

أ) بــالــتــراضيr عن طـــريق اتــفــــاق كــتـــابي مــتــبـــادل
بــــY اجلــــامـــعـــــة واحلــــكــــومـــــةr يـــبــــY الـــتــــاريـخ الـــفـــعــــلي

rالنتهـاء سريانه أو

ب) فـي حــالــة إلــغـــاء ســبب إنــشــاء اHـــعــهــد أو حتــويل
مـقره إلـى خارج أراضـي اجلزائـرr مع الـتـأكـيـد أنّ األحـكام
اHرتـبـطــة بـوقف أنـشـطــة اHعـهـد في اجلــزائـر والـتـصرف

في �تلكاته تظل سارية اHفعول طاHا اقتضى األمر.

3 - إنّ إلغاء هـذا االتفاق ال يؤثر على أداء أي نشاط
أو أي بـرنـامج في طـريق اإلجنـاز ª االتــفـاق عـلـيـهـمـا قـبل

تاريخ إلغاء هذا االتفاق.

Yفوضـان لكال الطرفHمثالن اHوقّع ا rوإثباتا لـذلك
r2013 في 22 ديــسـمـبــر سـنـة rعــلى هــذا االتـفــاق بـاجلــزائـر
rفي ثالث (3) نـسخ أصــلـيــة مـتــسـاويــة االعـتــمـاد واحلــجـيـة

باللغة اإلجنليزية والعربية والفرنسية.
عن حكومة اجلمهورية اجلزائريةعن حكومة اجلمهورية اجلزائرية

الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية
محمد الصغير بابسمحمد الصغير بابس
رئيس اجمللس الوطنيرئيس اجمللس الوطني
االقتصادي واالجتماعياالقتصادي واالجتماعي

عن جامعة األ� اHتحدةعن جامعة األ� اHتحدة
دافيد م.مالوندافيد م.مالون

عميد جامعة األ�عميد جامعة األ�
اHتحدةاHتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم 15-118 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 24 رجب عـــــام رجب عـــــام
1436 اHــــــوافـق  اHــــــوافـق 13 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة r2015 يــــــتـــــــضـــــــمنr يــــــتـــــــضـــــــمن

الـتصـديق على اتـفاق اHـقـر بـY حكـومـة اجلـمهـوريةالـتصـديق على اتـفاق اHـقـر بـY حكـومـة اجلـمهـورية
اجلــزائـــريـــة الــد�ــــقـــراطــيــة الــشــعــــبــيـــة وجـــامــعــــةاجلــزائـــريـــة الــد�ــــقـــراطــيــة الــشــعــــبــيـــة وجـــامــعــــة
األمـم اHتـحـدة بخـصـوص معـهـد جامـعـة األ� اHتـحدةاألمـم اHتـحـدة بخـصـوص معـهـد جامـعـة األ� اHتـحدة
rاجلـزائـر rــسـتــدامـة بـاجلــزائـر الــعـاصـمــةHلـلــتـنــمـيـة اrاجلـزائـر rــسـتــدامـة بـاجلــزائـر الــعـاصـمــةHلـلــتـنــمـيـة ا

اHوقاHوقّع باجلزائر في ع باجلزائر في 22 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الـجمهـوريـة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيـة  -

rادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدستور  -
-  وبـــعــــد االطالع عـــلـى اتـــفـــاق اHــــقــــر بـــY حــــكـــومــــة
اجلـمهورية اجلزائــريـة الد�ـقـراطـية الشعــبـيـة وجـامعـة
األمـم اHـــتـــحــدة بـــخـــصــوص مـــعـــهــد جـــامـــعــة األ� اHـــتـــحــدة
لـلـتـنـمـيـة اHـسـتـدامـة بـاجلـزائـر الـعـاصـمةr اجلـزائـرr اHـوقع

r2013 باجلزائر في 22 ديسمبر سنة
 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  يصدق على اتـفاق اHقـر بـY حكومـة
اجلـمهورية اجلزائــريـة الد�ـقـراطـية الشعــبـيـة وجـامعـة
األمـم اHـــتـــحــدة بـــخـــصــوص مـــعـــهــد جـــامـــعــة األ� اHـــتـــحــدة
لـلـتـنـمـيـة اHـسـتـدامـة بـاجلـزائـر الـعـاصـمةr اجلـزائـرr اHـوقّع
باجلزائر في 22 ديسـمبر سنة r2013 وينـشـر في اجلريدة

الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اHــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اHــــاداHــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 24 رجب عــام 1436 اHــوافق 13

مايو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اتفاق مقر بY حكومة اجلمهورية اجلزائريةاتفاق مقر بY حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبية وجامعة األ� اHتحدةالد�قراطية الشعبية وجامعة األ� اHتحدة

بخصوص معهد جامعة األ� اHتحدة للتنمية اHستدامةبخصوص معهد جامعة األ� اHتحدة للتنمية اHستدامة
باجلزائر العاصمةr اجلزائرباجلزائر العاصمةr اجلزائر

- حـــيث أن جــــامـــعـــــة األمـم اHـــتـــحـــــدة قـــــد أنــشـــئت
كـهـيـئــة فـرعـــيـة Hـنظـمــة األمــم اHتـحــدة �ـوجب الـالئـحـة
رقم 2951 (XXVII) لــــلـــجـــمـــعــــيـــة الـــعـــامــــة اHـــؤرخـــة في 11

r1972 ديسمبر سنة

- وحـــــيث أن مـــــجـــــلس جـــــامــــعـــــة األ� اHـــــتــــحـــــدةr في
اجـتمـاعه الـذي انـعـقد بـنـيـويـورك يومي 21 و22 نوفـمـبر
rالـفقرة 4 من مـيـثاق اجلـامـعة rIV سـنة 2013 وفقـا للـمادّة
rــســتــدامــةHقــرر إنــشــاء مــعـــهــد لــلــبــحـث حــول الــتــنــمـــيــة ا
كـمركـز لـلبـحث والـتـكوين جلـامـعة األ� اHـتـحدة بـاجلـزائر
الــعــاصــمــةr اجلــزائــرr وقــبــول الــعــرض اHــقــدم من حــكــومــة
اجلـمـهـوريـة اجلـزائـرية الـد�ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة السـتـقـبال
مــــعـــهـــد جـــامـــعـــة األ� اHـــتــــحـــدة لـــلـــبـــحـث حـــول الـــتـــنـــمـــيـــة

rاجلزائر rستدامة باجلزائر العاصمةHا

- وحـيث أن معهـد جامعة األ� اHـتحدة لـلبحث حول
الــتـنــمـيــة اHـســتـدامــة هــو جـزء ال يــتـجــزأ من جـامــعـة األ�

rيثاقهاH تحدة وفقاHا

- وحــــيث أن اجلــــزائـــر وقّــــعت عــــلى اتــــفــــاقـــيــــة حـــول
امــتــيــازات وحــصـــانــات األ� اHــتــحـــدة مــنــذ 31 أكــتـــوبــــر

r1963 سنة

- وحــيث أن االتــفــاقــيــة اHــشـار إلــيــهــا تــنــطــبق عــلى
rتحدةHجامعة األ� ا

- وحـيث أن مـذكّـرة الــتـفـاهم اHـؤرّخـة في 6 فــبـرايـر
ســــنــــة r2013 احملــــدّدة Hــــراحـل إنــــشــــاء مـــــعــــهـــــد الــــتــــنـــــمــــيــــة
اHـــســـتــــدامـــةr تـــمّت بـــY حـــكـــومـــة اجلـــزائـــر وجـــامـــعـــة األ�

rتحدةHا

- ورغــبــة مــنــهــمــا تــنـــظــيم األطــر الــقــانــونــيــة Hــعــهــد
rسـتدامةHتحـدة للـبحث من أجل التـنمـية اHجامعـة األ� ا
�ـــا يـــضـــمن مـــجـــال االمـــتـــيـــازات واحلـــصـــانـــات وتـــدابـــيــر

rتنفيذها بشكـل مرض

فـــإن جـــامــــعـــة األ� اHـــتـــحـــدة وحـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريـــة
rاجلزائرية الد�قراطية الشعبية

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :
اHاداHادّة األولىة األولى
مفـاهيممفـاهيم

إلبرام هذه االتفاقية :
أ) يـــــقـــــصـــــد بـ "األطــــــراف"r جـــــامـــــعـــــة األ� اHـــــتـــــحـــــدة

rوحكومة اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
ب) يـقصـد بـ "االتفـاقيـة"r االتـفاقـية حـول امتـيازات
وحــصــانــات األ� اHـتــحــدة الــتي صــادقت عــلــيـهــا اجلــمــعــيـة

r1946 تحدة يوم 13 فبراير سنةHالعامة لأل� ا
ت) يــقـــصــد بـ " اجلــامــعـــة"r جــامــعـــــة األمـم اHــتــحـــدة
التي أنـشـأتـها اجلـمـعيـة الـعـامة لأل� اHـتـحـدة في الئحـتـها

r1972 بتاريخ 11 ديسمبر سنة r(XXVII) 2951

ث) يــقــصـــد بـ "مــيــثـــاق اجلــامــعـــة"r مــيــثـــاق اجلــامــعــة
اHـصادق عليه من طـرف اجلمعـية العامـة لأل� اHتحدة في

r1973 بتاريخ 6 ديسمبر سنة (XXVIII) 3081 الئحتها
ج) يـــــقــــصـــــد بـ "احلــــكــــومـــــة"r حــــكـــــومــــة اجلــــمـــــهــــوريــــة

rاجلزائرية الد�قراطية الشعبية
ح) يــقــصـد بـ "اHــعــهــد "r مـعــهــد جــامـعــة األ� اHــتــحـدة
لـــلـــبــحـث حـــول الـــتــنـــمـــيـــة اHـــســـتـــدامـــة كـــمـــركـــز لــلـــبـــحث
والـــــتـــــكـــــــويـن جلـــــامـــــعـــــــة األمــم اHـــــتـــــحــــــــدة بــــــاجلـــــــزائــــــر

rاجلـزائـر rالعـاصمـة
خ) يـــقــــصــــــد بـ "األمــــــY الـــعـــــــام"r األمـــــY الـــعــــــامّ

rتحـدةHلألمـم ا
د) يــقــصــد بـ "الــعــمــيــد"r عــمــيــد اجلــامـعــةr وفـي حــالـة
غـيــابه أو غــيـابــهــاr أي مـســؤول مـعــيّن لــلـتــصــــرف نـيــابــة

rعنـه أو عنهـا
ذ) يــقــصــد بـ "اHــديـر"r مــديــر اHــعــهـد الــذي يــتــصــرف
rوفي حــالـــة غـيـابـه أو غـيـابـهــا rبـاسم الـعـمـيـد بـاجلــزائــر

rأي مسؤول ينوب عنه أو عنها
ر) يــــقــــصـــد بـ "الــــســـلــــطـــات اخملــــتــــصـــة"r الــــســـلــــطـــات
الـــوطــــنـــيـــة أو احملــــلـــيـــةr حـــسـب االقـــتـــضــــاءr وذلك �ـــوجب

rعمول بها في اجلزائرHوالتنظيمات ا Yالقوان
ز) يــــقــــصـــــد بـ "مــــســــتـــــخــــدمي اHــــعـــــهــــد"r األشــــخــــاص
rالفقرة 7 من ميثاق اجلامعة rVIII عينون وفقا للمادّةHا

س) يــقــصـد بـ "الــرســمـيــr"Y رســمــيـو األ� اHــتــحـدة
rمن االتفاقية V ادّةHاخلاضعون ألحكام ا

ش) يـقصد بـ "أفـــراد العائـلــة اHكـــونـY لألســرة" :
I) زوجـــــات أو أزواج اHـســؤولـــــY واHــســتــخـــــدمـــrY أو
II) أبنــاء الـرسميY واHستخدمY البالغY 18 سنة فما
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أقـل أو األبــــنــــاء الــــبــــالــــغــــون 23 ســــنـــــة فــــمــــا أقـلr والــــذين
يـزاولـون الدراسـة بـدوام كـامل وغيـر مـسـتـقلـY مـالـيا أو

rبسبب العجز YستقلHاألبناء من أي سن كان غير ا
ص) يــــقـــصـــد بـ "اخلـــبــــراء"r اخلـــبـــراء اHــــؤدون Hـــهـــمـــة

rمن االتفاقية VI ادّةHراد به في اHعنى اHبا
ض) يـقـصـد بـ "مـقـرات اHـعــهـد" اHـبـنى أو اHـبـاني أو
جــزء مــنــهـــاr يــتم شــغـــلــهــا مــؤقـــتــا أو بــشــكـل دائم من قــبل
اجلـامـعـة أو �ـنـاســبـة االجـتـمـاعـات اHـنــظـمـة بـاجلـزائـر من

rعهدHقبل اجلامعة لصالح ا
ط) يـقصد بـ "بـاحملفوظـات" كافة اHـلفات واHراسالت
واخملـــــــطــــــوطـــــــات والــــــصــــــور الـــــــفــــــوتـــــــوغــــــرافــــــيـــــــة واألفالم
والتـسجـيالت الورقـية مـنهـا أو الرقـميـة التي تـملـكها أو

حتتفظ بها اجلامعة حيثما وجدت.
اHاداHادّة ة 2

األوضاع القانونيةاألوضاع القانونية
لـلــجــامـعــــة الـوضـــع الـقــانــــوني اHــنـصـــوص عــلـــيه
فـي اHـادّة XI مـن مــيـثــاقــهــــا واHــنــصــــوص عـلــــيه كــــذلك

فـي هـذا االتفـاق.
اHاداHادّة ة 3

احلرية األكاد�يةاحلرية األكاد�ية
تــــتــــمــــتع اجلــــامــــعــــةr �ــــا في ذلـك اHــــعــــهــــدr بــــاحلــــريـــة
rمـع اإلشـــارة rــتـطـلــبــة لــتـحـقـــيق أهــدافــهــاHاألكــاد�ــيـة ا
عـــلى وجــه اخلـــصـــوصr إلـى اخـــتـــيــــار مـــواضــــيـع ومـــنـــاهج
الــــبــــحث والــــتــــكــــوينr انــــتــــقــــاء األشـــخــــاص واHــــؤســــســـات

اHشتركة في هذه اHهمة وحرية التعبير.
اHاداHادّة ة 4

احلصانة واحلمايةاحلصانة واحلماية
1 - أ) إنّ مــــــقـــــرات اHـــــعــــــهـــــد ال تـــــنــــــتـــــهـك. ال يـــــجـــــوز
لـلسـلـطات اخملـتـصة دخـول اHـقرات Hـمـارسة مـهـام رسمـية
إالّ بـاHـوافـقــــة الـصـريـحـــة وبـالـشــــروط اHـصـــادق عـلـيـهــا

rدير أو بناء على طلبهHمن طرف ا
ب) ال يــــنـــبـــغي لــــلـــجـــامـــعــــــة أن تـــســـمح بــــأن يـــصـــبح
مـقــرهــا مـلـجـأ ضـد الـعــدالـة بـالـنـسـبــة لألشـخـاص الـفـارين
من االعـــــتـــــقــــال أو أولـــــئك الـــــذيـن يــــتـــــهـــــربــــون مـن إجــــراء
قـانونيr أو من صـدر ضـدهم أمـر بـالتـسـلـيم أو الـنفي من

rقبل السلطـات اخملتصـة
ج) ال يـــوجــــد في هـــذا االتــــفـــاق مـــا �ــــنع الـــســــلـــطـــات
اخملـتـصـة من الـتـطـبـيق اHـعـقـول إلجـراءات حـمـايـة مـقرات
اHـعـهـد ضـد احلـريق أو أي طـوارىء أخـرى تـسـتـدعي اتـخـاذ

rتدابير سريعـة حلمايته

د) ال تــــــســـــتــــــعـــــمـل اHـــــقــــــرات إالّ لـــــتــــــحـــــقـــــيـق أهـــــداف
ونـــشــــاطــــات اجلــــامـــعــــة وفق مــــا هــــو مـــحــــدد في الــــقــــانـــون

األساسي للمعهد.

2 - يــتــعـــيّن عــلى الـــســلــطــات اخملـــتــصــة اتـــخــاذr عــنــد
الضرورةr اإلجـراءات اHنـاسبـة حلمايـة مقـرات اHعـهد ضد
أي اقتـحام أو ضـررr ومـنع أي إخالل بالـنـظام في مـقرات

اHعهد أو أي عمل من شأنه اHساس بكرامة اجلامعة.

r3 - عـدا ما لم يـنص عـلـيه هـذا االتـفاق أو االتـفـاقـية
فــــإن قــــوانـــY اجلــــزائــــر ســــاريــــة اHـــفــــعــــول في مـــقـــــرات
اHـــعــهـــد. غــيـــر أنهr تـــوضـع مـــقــرات اHـــعــهـــد حتت الــرقـــابــة
اHـــبــاشــــرة وســلـــطــــة اجلــــامـــعـــــة الـــتي �ــكـــن أن تــتـــبــنّى

نظمـا لتنفيذ مهامـه بـه.

4 - محفوظات اجلامعـة ال تنتهك.

5 - لـلــجـامـعــة حق رفع رايـتــهـا في مــقـرات مـعــهـدهـا
ووسائل النقـل التابعـة لها.

اHاداHادّة ة 5

اخلدمات العموميةاخلدمات العمومية

1 - تـعـمل الـســلـطـات اخملـتـصـة عــلى بـذل كـل جـهـدهـا
بــالـتــشـاور مـع اجلـامــعـة لــضـمــان وفق األحــكـام والــشـروط
اHــنـصــوص عــلـيــهـا فـي اتـفــاق تـكــمــيـليr اســتــفـادة مــقـرات
اHـــعــهـــد مـن اHــنـــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة واخلــدمـــات الـــعـــمـــومـــيــة
rـاءHا rالــكــهــربــاء rــا في ذلك وبــدون حــصــر� rالــضــروريــة
الـتطـهـيـرr الـغازr الـهـاتفr الـبرقr الـنـقـل الـعـموميr رفع
الــــنـــفــــايـــات والــــوقــــايـــة مـن احلـــريـقr عـــلـى أن تـــوفــــر هـــذه
اخلدمات العمومـية بنفس الشروط وبـأدنى سعر بالنظر

إلى ذلك اHعمول به مع الدوائر احلكومية باجلزائر.

2 - في حـــالـــة تـــوقف أو تـــهـــديـــد بـــقـــطع أي مـن هــذه
اخلــدمــاتr يـــجب عــلى الـــســلــطــات اخملـــتــصــة أن ال تـــعــتــبــر
احــتـيـاجــات اHـعـهــد أقـل أهـمــيـة من تــلك اHـوفـرة لــلـدوائـر
احلـــكــــومــــيــــة بــــاجلـــزائــــرr وأن تــــتــــخــــذ اإلجـــراءات الـالزمـــة

لضمان عدم إعاقة عمـل اHعهد.

3 - يــــقــــوم اHـــــديـــــرr بــــنـــــاء عـــــلى طــــلـب الــــســــلــــطــــات
اخملتـصةr باتـخاذ جميـع التدابيـر الالزمة التـي من شأنها
الـــســـمــاح لـــلـــمـــصـــالح الـــعـــمـــومـــيــة اHـــؤهـــلــــة ومـــؤســـســات
اخلــدمـــات بــفــحـصr إصالحr صــيـــانــةr إعــادة بـــنــاء أو إعــادة
تـهـيـئـة اHـرافق الــعـمـومـيـةr األنـابـيـبr الـقـنـواتr شـبـكـات
الــصـرف فـي مـقــرات اHــعــهــد وضـمــان اإلجــراءات األمــنــيـة

والصحـية في العمـل.
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اHاداHادّة ة 6
اHمتلكات واألموال واألرصدةاHمتلكات واألموال واألرصدة

r1 - تـتمتع اجلامعـة و�تلكـاتها وأموالـها وأرصدتها
أيــنـمـا وجـدت وأيــا كــان حـائــزهـاr بـحـصــانــة من أي شـكـل
من أشـكـال اإلجـراءات الـقانـونـيـةr مـا عـدا في حـالـة تـخلي
األمــY الــعــامّ بـــصــراحــة عـن حــصــانــتـــهــا. غــيــر أنـهr يــبــقى
مــتــفــقـــا عــلــيه أن الـــتــخــلي عـن احلــصــانــة ال �ـــكن أن �ــتــد

ليشمل إجراءات التنفيذ.
r2 - حتـــصن �ــــتـــلــــكـــات وأمــــوال وأرصـــدة اجلــــامـــعـــة
rاحلــجـز rمن الــتــفــتــيش rأيـنــمــا كــانت وأيــا كــان حــائـزهـــا
اHــصـــــادرةr االســتــيالء ونــــــزع اHــلـــكــــيــة ومـن أي شــكـــل
rســــواء كــــانت تــــنــــفـــيــــذيــــة إداريـــة rمـن أشــــكـــال الــــتــــدخـل

قانونية أو تشريعية.
3 - دون أن تـتــقـيـد بـأي مــراقـبــة أو نص تــنـظـــيـمي

أو آجال قانونية من أي طبيعةr يجوز للجامعة :
أ) أن حتوز أمـواالr ذهبـا أو عمالت من أي نوعr وأن

rتمتلك حسابات بأي عملة كانت
ب) حتــويــــل أمـوالــهـــاr ذهــبــهـــا وعــمالتــهـــا بــحـــريّـــة
مــن وإلى اجلـــزائــــر أو داخل اجلــــزائـــرr وصــــرف أي عـــمــــلـــة

بحوزتها إلى أي عملـة أخـرى.
4 - فـي إطـــار �ــارســـة حـــقـــوقـــهـــا �ـــوجب الـــفـــقــرة 3
أعالهr يتوجب على اجلامعة دفع مستحقاتها عند أي طلب
من احلكومةr طاHا أنـها تعتبر أنه باإلمـكان إعطاء فعالية

لهذا الطلبr دون اإلخالل �صالح اجلامعة.
اHاداHادّة ة 7

اإلعفاء من الضرائب والرسوماإلعفاء من الضرائب والرسوم
1 - يـجـب أن تـكــون اجلــامـعــةr أرصــدتـهــاr مــداخـيــلــهـا

و�تلكاتها األخـرى :
أ) معفاة من كل الـضرائب اHباشرة وغير اHباشرة.
مـع ذلك وبــطــبــيـعــــة احلــــالr ال تــطـلـب اجلـامــعــــة اإلعــفـــاء
مــن الـرســوم الــتي هـيr في الــواقع ال تــزيــد عن تــكـالــيف

rاخلدمات العمومـية
ب) مـــــعــــــفــــــاة مـن الــــــرســــــوم اجلـــــمــــــركــــــيـــــةr واHــــــنــع
والــتـقــيـيــد لـلــواردات والـصــادرات اHـتــعـلـقــة بـاHــواد الـتي
تستوردهـا أو تصـدرهـا اجلـامعــة الستعمالهـا الــرسمي.
غيــر أنـهr من الـواضــح أن اHواد اHـسـتــوردة اHـعـفــاة من
الـــرســوم ال يـتم بــيـعــهــا في اجلـــزائـرr إالّ �ـــوجب شـروط

متفـق عليهـا مـع احلكـومـة.
ج) مـعـفــاة من الـرســوم اجلـمـركــيـة واHـنـع والـتـقــيـيـد

للواردات والصادرات اHتعلقة بنشرياتها.

rـسـتـلـزماتHا rالـتـموين rـعـداتH2 - فيـمـا يـتـعلـق با
الــــوقــــودr األدوات والـــســــلع األخـــرى واخلــــدمـــات اHــــقـــتــــنـــاة
بـاجلـزائـر أو تــلك اHـسـتــوردة إلـيـهــا لالسـتـعــمـال الـرسـمي
واحلـصـري لـلجـامـعـةr عـلى اجلـزائـر أن تـقـوم بـالـتـرتـيـبات
اإلداريــة اHـنـاسـبــة لـلـعـفـو مـن كــل الـــرسـومr الضـــرائب
أو أي اشتراك مالي مـدرج في السعـرr �ا فـيه الضريبة

على القيمة اHضافـة.
3 - إن اإلعـفـــاءات والـتــســهـيالت اHــنــصــوص عــلـيــهـا
في هــذه اHـادّة ال تــنـطـبـق عـلى األعــبـاء اخلــاصـة بــاخلـدمـات
الـعـمـومـيـة اHـقدمـة لـلـجـامـعـةr علـمـا أن هـذه األعـبـاء سـيتم
rوصـفها وتـعريفـها وتـفصيـلها من قـبل السـلطات اخملـتصة

وفق نسبة محددة مسبقا.
اHاداHادّة ة 8

االتصاالت والنشرياتاالتصاالت والنشريات
1 - ال �ــــــكن �ــــــارســـــة أي رقــــــابـــــة عــــــلى اHــــــراسالت

الرسمية واالتصاالت الرسمية األخرى للجامعة.
2 - لـــلـــجـــامـــعـــة احلق في اســـتـــخـــدام رمـــوز وإرســال
وتـــلـــقـي اHـــراسـالت الـــرســــمـــيــــة واالتـــصــــاالت الـــرســــمـــيـــة
rاألخــــرى عــن طـــريـق الــبـــريـــد أو في حـــقـــائب مـــخـــتـــومـــة
والــــتي لــــهــــا نــــفـس االمــــتــــيــــازات واحلــــصــــانــــات اخلـــــاصــــة

بالبـريد واحلقـائب الدبلوماسـية.
3 - دون اإلخالل بأحـكـام اHادّة 3 أعالهr فإن لـلجامعة
احلـق في الـــنـــشـــر بـــكــل حـــريـــة في اجلـــزائـــرr في �ـــارســـة
مـــهـــامـــهــا وأنـــشـــطـــتــهـــا. عـــلـــمــا أنـه عــلـى اجلــامـــعـــة احـــتــرام
االتـــفــاقـــات الـــدولـــيـــة الــســـاريـــة فـي اجلـــزائـــر واHــنـــوطـــة

باHلكـية الفكـريـة.
اHاداHادّة ة 9

rYوظفHامتيازات وحصانات اrYوظفHامتيازات وحصانات ا
مستخدمي اHعهد واخلبراءمستخدمي اHعهد واخلبراء

1 - يـــتــمــتـع رســمــيــو اجلـــامــعـــة الـــعــامــلــون بـــاHــعــهــد
باالمـتـيازات واحلـصانـات اHـنصـوص علـيـها في الـقسم 18

من اHادّة V واHادّة VII من االتفاقية.
2 - فــضال عن االمــتــيــازات واحلــصــانــات اHــنــصـوص
عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــــا فـي الـــــــفـــــــقــــــــــرة األولـى أعالهr فـــــــإن اHـــــــديـــــــــر
والـــرسـمـيـY ذوي اHـسـتـوى اHـهـني مـن الـدرجــة P 5 فـمـا
YــقـــيـــمــHأو ا Yاجلــزائـــريـــ YــواطـــنـــHبـــاســتـــثـــنـــاء ا rفـــوق
الـدائـمـY بـاجلـزائـرr سـيـسـتـفـيـدون من نـفس االمـتـيازات
واحلــصــانـات اHــمــنـوحــــة ألعــضــــاء الـســلك الــدبــلــــومـاسي

ذوي الرتب اHماثلة باجلزائر.
3 - يـــــتـــــمــــــتع خـــــبــــــراء اجلـــــامـــــعـــــة مـن االمـــــتـــــيـــــازات
واحلـصـانات اHـنـصــوص عـلـيهــا في اHـادّتVI Y  وVII مـن

االتفـاقـية.
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4 - يــــتــــمــــتـع أعــــضـــــــاء الــــطــــــاقم اإلداري والــــطـــــاقم
الــفـنّي لـلــمـعــهـدr كـذلك أعــضـــاء أســـرهـم الـذين يـعــيـشـون
معهم في نفس اHسكن بالنسبة لكـل منهم - وعلى شـرط
أن ال يـكـونــوا جــزائريـY أو أن تكـــون إقـامـتـهم الدائـمـة
في أراضـيــهــا - بــاHـزايــا واحلــصـانــات اHــذكــورة في اHـواد
rمن 29 إلى 35 من اتـفاقية فـيينا لـلعالقات الدبـلوماسية
مع اســــتــــثــــنــــاء احلــــصــــانـــة فـي عــــدم اخلــــضـــوع الــــقــــضــــائي
لالخـــــتــــصـــــــاص اHــــدنـي أو اإلداري لــــلـــــجـــــزائــــــر - الــــوارد
ذكــرهــا في الـبـنـد (1) من اHـادّة (31) من ذات االتـفـاقـيـة -

في التصرفات اخلارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية.
5 - تــــمـــــنــح حـــــصــــــرا االمــــتـــــيــــــازات واحلـــــصــــانــــات
�ـــوجب هـــذا االتــفـــــاق لــصـــــالح األمــم اHــتـــحـــــدة ولــيس
Yــنـفــعـــــة الـشــخــصـــيــة لألفــــراد ذاتـهـم. لألمـHمـن أجــل ا
الــــعـــــــامّ احلــــق والــــواجب فـي رفــع احلــــصـــــانـــــــة عن كـــل
شـخصr في حــالــــة مــا أعــتـبـــر أن هــذه احلــصــانــة تــعـــيق
ســيــر الـعــدالـةr وأنه �ــكن رفـعــهـا دون اHـســـاس �ـصـــالح

األمـم اHتحــدة.
اHاداHادّة ة 10

تشغـيل أفراد العائلةتشغـيل أفراد العائلة
rـعـهـدHيــرخص ألفـراد عـائــلـة مـوظـفـي ومـسـتـخــدمي ا
بـــنـــاء عـــلى طـــلــبـــهمr الــعـــمـل وفـــقـــا لـــلــقـــوانــY واألنـــظــمــة

اHعمـول بهـا في اجلـزائر.
اHاداHادّة ة 11

الضمان االجتماعيالضمان االجتماعي
1 - يـــــتم إعـــــفــــاء اHـــــعــــهــــد مـن جــــمـــــيع االشـــــتــــراكــــات
اإللـزامــيـةr كـمــا أن رسـمـيـي ومـسـتــخـدمي اHــعـهـد لــيـسـوا
مـلـزمــY من قـبل الــسـلـطــات اخملـتــصـة بـاHــشــاركــة في أي

نظام للضمان االجتماعي في اجلزائر.
2 - يــــتــــعــــيّن عــــلى الــــســــلــــطـــــات اخملــــتــــصــــــة اتــــخـــــاذ
الـتـدابـيـر الالزمـة لــتـمـكـY رسـمـيي ومــسـتـخـدمي اHـعـهـد
rـــســتـــفـــيــديـن من الــضـــمـــان االجــتـــمــاعـي لــلـــمــعـــهــدHغـــيــر ا
االنـــــضـــــمـــــام بـــــطـــــلب من اHـــــعـــــهـــــدr إلى نـــــظـــــام الـــــضـــــمــــان

االجتماعي للجزائر.
r3  - دون اإلخالل بـــأحــــكـــــام الـــفــــقـــــــرة األولى أعاله
يتخــذ اHعـهـدr في حـــدود اإلمكـــانr التــدابــيـر النخــراط
رســـمــيي ومـــســتـــخــدمي اHـــعــهــــد في مـــنــظـــومــة الـــضــمــان
االجــتــمـــاعي لــلــجــــزائــرr إذا تــعــــذر لــلــمــعــهــــد الــتــوفــــيــر
لـهـؤالء حــمـايـة اجـتـمــاعـــيـة مـسـاويــــةr عــلى األقـــلr لـتـلك
اHــنـصــــوص عــلـيــهــا في الـقــــوانــY واألنــظـمـــة اHــعـمـــول

بهــا في اجلــزائـر.
اHاداHادّة ة 12

الدخولr اإلقامة واHغادرةالدخولr اإلقامة واHغادرة
1 - يـــنـــبـــغي عـــلى الـــســـلــطـــــات اخملـــتـــصـــــة تـــســهــــيل
الـــدخــــول إلى اجلــــزائـــــر واخلـــــــروج مـــنـــهــــا Hـــســـتـــخـــدمي

اHــعـــهـــدr الــرســمـــيــY واخلــبــراءr وغــيـــرهم من األشــخـــاص
اHدعوين في مهمـة رسمـية.

r2 - يـنـبــغي عـلى احلــكـومـة تــسـهــيل اإلصـدار اجملـاني
وفـي أســــرع اآلجــــالr لــــلــــتــــأشــــيــــرات اHــــطــــلـــــوبــــة من قــــبل

األشخاص اHشار إليهم في الفقرة األولى أعاله.
3 - تــنـطــبق الــفـقـــرتـان األولى و2 كــذلك عــلى أفـراد
الـعـــائـلــــة اHـكـــونــY ألســـرة األشـخــــاص اHـشــــــار إلـيـهــم

.Yالفقـرت Yفي هـات
4 - يـــخـــطــر اHـــعـــهـــد مـــســبـــقـــاr الـــســـلــطـــات اخملـــتـــصــة
بـــأســـمـــــاء األشـــخــــاص اHـــذكــــــورين فــي الـــفــقـــــرة األولى

أعالهr �ــا في ذلك أفراد العائلة اHكونY ألسرة.
5 - ال �ـكن ألي عـمل يـقـوم به األشـخـاص اHـذكـورون
في الـفــقـرة األولى أعاله بــصـفــتـهم الــرسـمــيـة ذات الــصـلـة
باHعـهدr أن يـشكـل سـببا Hـنعـهم دخول اجلـزائر أو اخلروج

منها أو مطالبتهم �غادرة اجلزائر.
اHاداHادّة ة 13

rتحدةHرخصة مرور األ� اrتحدةHرخصة مرور األ� ا
شهادة وبطاقة الهويةشهادة وبطاقة الهوية

1 - عــلى احلـكـــومـــة تـســلـيم لــرسـمــيي ومــسـتــخـدمي
اHــعـــهـــد بـــطـــاقـــة هـــويــــة تـــثـــبت وضـــعـــيــتـــهـم �ـــوجـب هــذا

االتفـاق.
2 - تـــعـــتــــرف احلـــكـــومــــة وتـــقـــبـل رخص اHـــرور لأل�

اHتحدة التي بحوزة الرسميrY كوثيقة سفر صاحلة.
اHاداHادّة ة 14

احترام قوانY اجلزائراحترام قوانY اجلزائر
1 - دون اHساس بامـتيازاتهم وحصاناتهمr فإنه من
واجب كـل األشــخــاص اHـســتــفــيــدين من هــذه االمــتــيـازات
واحلـصـانـات احـتـرام قـوانـY اجلـزائـر وتـنـظـيـمـاتـهـا وعدم

التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
2 - عـلـى األ� اHـتــحـدة أن تــتـعـــاون في كـل األوقـات
مع الــسـلـطــات اخملـتـصــة لـتــسـهـيل الــسـيــر احلـسن لـلــعـدالـة
وضــمــان احــتــرام اإلجـراءات الــقــضــائــيــةr وكــذا جتــنب أي
�سّ بـاالمـتيـازات واحلـصـانـات اHـنصـوص عـلـيـها جتـــاوز

في هـذا االتفـاق.
اHاداHادّة ة 15

مراجعةr تعديل وتغييرمراجعةr تعديل وتغيير
rأن يـــطـــلـب كـــتــــابـــيـــا Y1 - �ــــكن لــــكـل من الــــطـــرفــــ

مراجعة أو تعديل أو تغيير كـل االتفاق أو جزء منه.
2 - يــتم تـــدوين كـل مـــراجــعـــة أو تــعــديـل أو تــغـــيــيــر

ليكون جزءا من هذا االتفاق.
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3 - يـسري مـفعـول اHراجـعة أو الـتعـديل أو التـغيـير
في تاريخ يحدّده الطرفان.

4 - ال يــجـب ألي مــراجـــعـــة أو تـــعــديـل أو تــغـــيـــيــر أن
�س بـاحلقـوق وااللـتزامـات الـنـاجتة عن هـذا االتـفـاق قبل

مراجعته أو تعديله أو تغييره.
اHاداHادّة ة 16

اتفاقات إضافيةاتفاقات إضافية
يــــجـــــــوز لـــــلــــطـــــــرفـــــrY عــــنــــــد االقـــــتــــضـــــــاءr إبــــــرام

اتفـاقـات إضـافـية.
اHاداHادّة ة 17

تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات
1 - طبقـا للمادّة rVIII القسم 29 من االتفاقـيةr على

اجلامعة اتخاذ التدابير اHناسبة لتسوية :
أ) الــــنــــــزاعــــــات الـــــنــــاشـــــئـــــة عـن الـــــعــــقــــــود أو أيـــــة
خالفـــــات أخـــــرى مــــتـــعـــلّــــقــــة بـــالــــقـــانــــون اخلــــــاص تـــكــــون

rاجلامعــة طـرفـا فيهـا
Yالـرسـمـيـ rـعــهــدHب) أي نـزاع يـعـني مــسـتـخـدمي ا
أو اخلــبــراءr وذلك بـالــنـظـــر إلى احلــصـانــة الـتي يــخـولـهـا
لــهم وضـعــهم الـرسـميr مـــا لم تــرفـع عــنـهم هــذه احلـصـانــة

من قبـل األمY العـامّ.
2 - كـل نـزاع بـY األطراف حـول تـفـسيـر أو تـطـبيق
هـــذا االتـــفــــاق أو أي اتـــفـــاق إضـــافي لـم تـــتم تـــســــويـــته عن
طــريق الــتــشــاورr الــتـفــاوض أو طــريــقــة أخـرى لــلــتــســويـة
مـتــفق عـلـيــهـاr يـعــرض عـلى مـحــكـمـة تـتــكـون من ثالثـة (3)
حــكـــام وذلك بــطـــلب من أحــد الـــطــرفــrY كـــل طــرف يــقــوم
بـتعيY حكمr ويـعيّن احلكمـان حـكما ثالثـا يرأسهما. وفي
حــالــة مـــا لم يـــعــيّن أي حـــكم من الـــطــرفــY فـي غــضــون 30
يـومـا من تـاريخ طـلب الـتحـكـيم أو لم يـعـيّن احلـكم الـثالث
Yبــإمـكــان الـطــرفـ rYاحلـكــمـ Y15 يــومـا بــعـد تــاريخ تـعــيــ

الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيY حكم.

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

فؤاد بوعتورةفؤاد بوعتورة
اHدير العام للتشريفاتاHدير العام للتشريفات
بوزارة الشؤون اخلارجيةبوزارة الشؤون اخلارجية

عن جامعة األ� اHتحدةعن جامعة األ� اHتحدة

دافيد م.مالوندافيد م.مالون
عميد جامعة األ�عميد جامعة األ�

اHتحدةاHتحدة

r3 - يـــتـم حتــديـــد إجـــراء الـــتـــحــكـــيـم من قـــبل احلـــكــام
ويتحـمل الطـرفان أعبـاء التـحكيم وفق مـا يحـدّده احلكام.
ويـــجب أن يـــحـــتــــوي قـــــرار احلـــكـــــام عـــلى بـــيـــــان األسس
Yوأن يـــكـــون مــقــبـــوال من الــطــرفــ rالـــتي يــســتــنـــد إلــيــهــا
بصـفـته حـكمـا نـهـائيـا لـلـنـزاعr حتى ولـو أصـدر في غـياب

.Yأحـد الطرف
اHاداHادّة ة 18

أحكام نهائيةأحكام نهائية
1 - يـــــســـــري مـــــفــــعـــــول هــــذا االتـــــفــــاق والـــــتـــــعــــديالت
rالـطـارئة عـلـيه عـندمـا يـخطـر الـطـرفان بـعـضـهمـا الـبعض
من خـالل تـــــبــــــادل الـــــرســــــائل واالنــــــتـــــهـــــاء مـن اإلجـــــراءات

الرسمـية اخلاصــة بكـل منهما.
يــــطــــبـق هــــذا االتــــفـــــاق مــــؤقــــتــــــا ابــــتــــداء مـن تــــاريخ

إمضائه.
2 - تنتهي صالحية هذا االتفـاق :

أ) بــالــتــراضيr عن طـــريق اتــفــــاق كــتــــابي مــتــبــادل
بـــY اجلـــامــعـــــة واحلـــكــــومـــــةr يـــبـــيّـن الـــتـــــاريـخ الـــفـــعــــلي

rالنتهـاء سريانـه أو
ب) فـي حــالــة إلــغـــاء ســبب إنــشــاء اHـــعــهــد أو حتــويل
مـقره إلـى خارج أراضـي اجلزائـرr مع الـتـأكـيـد أن األحـكام
اHرتبطة بوقف أنشطة اHعهد في اجلزائر والتصرف في

�تلكاته تظل سارية اHفعول طاHا اقتضى األمر ذلك.
وإثـــــبــــــاتـــــا لـــــذلـكr وقّـع اHـــــمــــــثالن اHـــــفــــــوضـــــان لـــــكال
الطرفـY على هذا االتفاقr باجلزائر في 22 ديسمبر سنة
rفي ثالث نسخ أصـليـة متسـاوية االعـتماد واحلـجية r2013

باللغة اإلجنليزية والعربية والفرنسية.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 15-125 مؤرخ في  مؤرخ في 25 رجب عام  رجب عام 1436 اHوافق  اHوافق 14 مايو سنة  مايو سنة r2015 يتضمن تعيY أعضاء احلكومة.r يتضمن تعيY أعضاء احلكومة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
rوزير الدفاع الوطني rإنّ رئيس اجلمهوريّـة

rادّتان 77 (5 و8) و 79 (الفقرة األولى) منهHال سيّما ا rبناء على الدّستور -
- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2014

rوزيرا أول rالك ساللHالسيد عبد ا Yتضمن تعيHوا
- و�ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHــؤرخ في 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014 واHــتــضــمن

rأعضاء احلكومة Yتعي
- و�ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 13-313 اHــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اHــوافق 11 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2013

rأمينا عاما للحكومة rوزيرا rالسيد أحمد نوي Yتضمن تعيHوا
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- عبد اHالك سالل...............
- رمطان لعمامرة...............
- الفريق أحمد قايد صالح....
- نور الدين بدوي...............
- الطيب لوح.....................
- عبد الرحمان بن خلفة.......
- عبد القادر مساهل............
- عبد السالم بوشوارب.......
- صالح خبري.....................
- الطيب زيتوني................
- محمد عيسى...................
- عمارة بن يونس...............
- عمار غول.......................
- عبد القادر قاضي.............
- عبد الوهاب نوري............
- عبد اجمليد تبون...............
- عبد القادر والي...............
- بوجمعة طلعي................

- نورية بن غبريت.............

- طاهر حجار.....................

- محمد مباركي.................
- محمد الغازي...................
- عز الدين ميهوبي.............
- مونية مسلم....................
- طاهر خاوة......................
- عبد اHالك بوضياف..........
- عبد القادر خمري.............
- حميد قرين.....................
- هدى إ�ان فرعون.............
- سيد أحمد فروخي............
- حاجي بابا عمي................
- عائشة طاغابو..................

rوزيرا أول
rوزيرا للشؤون اخلارجية والتعاون الدولي rوزيرا للدولة

rرئيس أركان اجليش الوطني الشعبي rنائب وزير الدفاع الوطني
rوزيرا للداخلية واجلماعات احمللية

rحافظا لألختام rوزيرا للعدل
rوزيرا للمالية

rغاربية واالحتاد اإلفريقي وجامعة الدول العربيةHوزيرا للشؤون ا
rناجمHوزيرا للصناعة وا

rوزيرا للطاقة
rوزيرا للمجاهدين

rوزيرا للشؤون الدينية واألوقاف
rوزيرا للتجارة

rوزيرا للتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
rوزيرا للفالحة والتنمية الريفية

rائية والبيئةHوزيرا للموارد ا
rدينةHوزيرا للسكن والعمران وا

rوزيرا لألشغال العمومية
rوزيرا للنقل

rوزيرة للتربية الوطنية
rوزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

rYهنيHوزيرا للتكوين والتعليم ا
rوزيرا للعمل والتشغيل والضمان االجتماعي

rوزيرا للثقافة
rرأةHوزيرة للتضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

rانHوزيرا للعالقات مع البر
rستشفياتHوزيرا للصحة والسكان وإصالح ا

rوزيرا للشباب والرياضة
rوزيرا لالتصال

rوزيرة للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
rوارد الصيديةHوزيرا للصيد البحري وا

rيزانية واالستشرافHمكلفا با rاليةHوزيرا منتدبا لدى وزير ا
وزيـرة مـنـتـدبـة لـدى وزيــر الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيـة والـسـيـاحـة والـصـنـاعـة الـتـقـلـيـديـةr مـكـلـفـة

بالصناعة التقليدية.

اHـاداHـادّة ة 2 : تُـلـغى جـمـيع األحـكـام اخملـالـفـة لـهـذا اHـرسـومr ال سـيـما اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ في 28 جـمادى
الثـانية عام 1435 اHوافق 28 أبريل سنة 2014 واHتضمن تـعيY الوزيـر األول واHرسوم الرئاسي رقم 14-154 اHؤرخ في

5 رجب عام 1435 اHوافق 5 مايو سنة 2014 واHتضمن تعيY أعضاء احلكومة.
اHاداHادّة ة 3 :  : ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

حرّر باجلزائر في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تعY السيدات والسادة :
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مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقـم مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقـم 15-126 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 25 رجب عـــــام رجب عـــــام
1436 اHــوافـق  اHــوافـق 14 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة r2015 يــتـــمم اHــرســومr يــتـــمم اHــرســوم

ربـــــــــيــع الـــــــــرئــــــــــاســي رقم الـــــــــرئــــــــــاســي رقم 03-238 اHــــــــــؤرخ فـي  اHــــــــــؤرخ فـي 28 ربـــــــــيــع 
الـثانــي عــام الـثانــي عــام 1424 اHوافــق  اHوافــق 29 يونــيــو ســنـة  يونــيــو ســنـة 2003
واHـــتــضــمن مـــهــام اHــعــهـــد الــدبــلــومـــاسي والــعالقــاتواHـــتــضــمن مـــهــام اHــعــهـــد الــدبــلــومـــاسي والــعالقــات

الدولية وتنظيمه وعملــه.الدولية وتنظيمه وعملــه.
ــــــــــــــــــــ

 rإنّ رئيس اجلمهـوريـة

-  بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادّتــان 77 - 8
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـY فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

rللدولة

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-403 اHـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-408 اHـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002
rعهد الدبلوماسي والعالقات الدوليةHتضمن إنشاء اHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-238 اHـؤرخ
في 28 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1424 اHــوافق 29 يــونـــيــو ســـنــة
2003 واHـــتــضــمن مـــهــام اHــعــهـــد الــدبــلــومـــاسي والــعالقــات

rالدولية وتنظيمه وعمله

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-162 اHـؤرخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـتضمن تـنظيم اإلدارة اHـركزية لـوزارة الشؤون

rاخلارجية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-221 اHـؤرخ
فـي أول رجب عـــام 1430 اHــــوافق 24 يــــونــــيــــو ســــنـــة 2009
Yــتــضــمـن الــقــانــون األســاسي لألعــوان الــدبــلــومــاســيــHوا

rYوالقنصلي

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحرم عام 1411 اHوافق 25  يولـيو سـنة 1990 الذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اHــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال

rعدلHا rالذين �ارسون وظائف عليا في الدولة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــتــمم اHــادتــان 10 و 11 مـن اHــرسـوم
الـــرئـــاسي رقم 03-238 اHــؤرخ في 28 ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1424 اHوافق 29 يونـيو سنة 2003 واHتضـمن مهام اHـعهد

rالــدبــلـــومــاسي والـــعـالقــات الـــدولـيــة وتـنـظــيـمه وعــمـله
كما يأتي :

"اHادّة 10 : ......................................................
يـتـقـاضى اHـدير الـعـام لـلـمـعـهد راتـبـا بـاالسـتـناد إلى

وظيفة سفير".

"اHادّة 11 : .......................................................
يــتــقــاضى مـــديــرو اHــعــهـــد رواتــبــهـم بــاالســتــنــاد إلى

وظيفة مدير في اإلدارة اHركزية".

2 :  :  يـــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14
مايو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم  15-127 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 25 رجب عـــــام رجب عـــــام
1436 اHـوافـــق  اHـوافـــق 14 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2015 يتـضـمن إحداثr يتـضـمن إحداث

باب وحتويل اعـتمــاد إلى ميزانية تسييـر مصـالحباب وحتويل اعـتمــاد إلى ميزانية تسييـر مصـالح
الـوزير األول.الـوزير األول.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
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واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2015 الية لسنةHا

- و�ـــقـــتــــضـى اHـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيـــذي  رقــم 24-15
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايـــــر ســـنـــة 2015 واHـــتـــضــــمن تـــوزيــع االعـــتـــمــــادات
اخملـصـصة لـلـوزير األول مـن ميـزانـية الـتـسيـيـــر �وجــب

r2015 اليــة لسنةHقانــون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
مــصـالـح الـوزيــر األول لـســنـة r2015 الـفــرع األول: الـوزيـر
األولr الفـرع اجلـزئي األول: اHصـالح اHركـزيةr بـاب رقمه
37-14 وعـــنــوانه : " الـــنــفــقـــات اHــتـــعــلــقـــة بــإجالء الـــرعــايــا

اجلزائريY من اليمن".

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : : يـــــلــــــغــى مــن مـــــيـــــــزانـــــيــــــة ســــــنـــــــة 2015
اعتـمـــاد قــــدره تسـعـة وأربعـون ملـيونـا وسبـعمـائة ألف
ديــنـار (49.700.000 دج)  مـقيّــــد في مـيـزانـيـة الـتـكـاليف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اعـتــمـاد اHــاداHــادّة ة 3 :  :  يــخــصـص Hـيـزانـيـة ســنـة 2015  
قــدره  تــسـعـة وأربــعـون مــلـيـونــا وسـبـعــمـائــة ألف ديـنــار
(49.700.000 دج)   يـــــقــــــيّـــــــد فــي مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــــيــــر
مـصــالح الــوزيـر األول وفي الــبـاب رقم 37-14 "الـنــفــقـات

اHتعلقة بإجالء الرعايا اجلزائريY من اليمن".

اHــــــاداHــــــادّة ة 4 : :  يــــــنـــــشـــــر هــــــــذا اHـــــرســـــــوم فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14
مايو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم رئـــــاسي رقم  15-128 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 25 رجب عـــــام رجب عـــــام
1436  اHـوافـــق اHـوافـــق 14 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2015 يتـضـمن حتويلr يتـضـمن حتويل

اعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤوناعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤون
اخلارجية.اخلارجية.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2015 الية لسنةHا

- و�ــقــتـــضــــــى اHــرســـــــــوم الــرئــاســــــي  رقـــــــم
15 - 23 اHــــــؤرخ فــــــي 11 ربـيـع الــثـانـــــي عــــــام 1436

اHـــوافــــــق أول فــبــــرايــــــــر ســنــــــة  2015 واHــتــضــمـــــن
تــــــوزيـــــــع االعــــــتـــــــمـــــــــــادات اخملـــــــصــــــصــــــــــــــة لــــــوزيـــــــــــر
الـشـــــــؤون اخلـارجــيــة من مـيــزانـيــة الــتـســيـيــــر �ـوجــب

r2015 اليــة لسنةHقانــون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــلـــــــغـــــــى مـــــــن مـــــيــــــــزانـــــيـــــــــــة
ســــنـــــــــة 2015  اعـــتــــمــــــــــاد قــــــدره مــــائـــتـــان وســــبـــعـــون
مــلــيــون ديـــنــار (270.000.000 دج)  مــقـيّـــــد فـي مــيــزانــيـة
الـــتــكـــالــيـف اHــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يـخـصـص Hيزانيــة سـنــة 2015  اعتـمـاد
قــدره مـائتـان وسبـعون مـليـون ديـنـار (270.000.000 دج)
يـــــقـــــــيّـــــــد فــي مـــــيــــزانــــيـــــة تـــــســــيــــــيــــر  وزارة الــــشــــؤون
اخلـارجـية وفـي البـابـY اHـبـيّنـY في اجلـدول اHـلـحق بـهذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يكلـــف وزيــــر اHاليــــة ووزيـر الشــؤون
اخلــارجــيـــةr كل فــيـمــا يــخــــصّهr بــتــنـفــيــذ هـــــذا اHــرســـوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14

مايو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

13- 31

13 - 33

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح اHوجودة في اخلارجاHصالح اHوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
rالرواتب rـتعـاقـدونHـسـتخـدمـون اHـوجودة في اخلـارج - اHـصـالح اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح اHوجودة في اخلارج - الضمان االجتماعي.......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة....................................................

184.000.000

184.000.000

86.000.000

86.000.000

270.000.000

270.000.000

270.000.000

270.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 15-115 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 رجب عــام رجب عــام
1436 اHـوافــق  اHـوافــق 12 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة r2015 يـعــــدل توزيـــعr يـعــــدل توزيـــع

r2015 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة
حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اHـعـدّل

   rتممHوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنــــة 2015
اعـتـمـاد دفـع قـدره ثالثـة ماليــيـر وسـتــمـائـة وسـبــعـة عـشـر
مـليونـا وستمـائة وستـون ألف دينار (3.617.660.000 دج)
ورخــصــة بــرنـامـج قــدرهــا أربــعــة ماليــيــر ومــائــتــان وأحـد
عــــــشــــــر مـــــــلــــــيــــــونــــــا وســــــتــــــمــــــائــــــة وســـــــتــــــون ألف ديــــــنــــــار
(4.211.660.000 دج) مـقيّــدان في النـفــقـــات ذات الـطابــع
الــنــهـــائـي ( اHــنــصــوص عــلــيــهـــا فــي الــقـانــون رقم 10-14
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(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- احـــتــيـــاطـي لـــنـــفـــقــات
غير متوقعة

 الـمـجــمـــــوع الـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

4.211.660

4. 211.660

اHلحقاHلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

3.617.660

3.617.660

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

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

القطاعاتالقطاعات

- اHـــنــــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة
االقتصادية واإلدارية
- مواضيع مختلفة

 الـمـجــمـــــوع الـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

4.185.660
26.000

4.211.660

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

3.591.660
26.000

3.617.660

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

اHــؤرخ في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق 30 ديــســمــبــر
سـنـة 2014  واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيــة لـسـنـة 2015) طــبـقـا

للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يـخـصـــص Hـيـزانـيـة سـنــة 2015  اعـتماد
دفع قـدره  ثالثـة ماليـيـر وسـتـمـائـة وسـبـعـة عـشـر مـلـيـونا
وســـــتــــــمــــــائـــــة وســــــتــــــون ألف ديــــــنـــــار (3.617.660.000 دج)
ورخــصــة بــرنـامـج قــدرهــا أربــعــة ماليــيــر ومــائــتــان وأحـد
عــــــشــــــر مـــــــلــــــيــــــونــــــا وســــــتــــــمــــــائــــــة وســـــــتــــــون ألف ديــــــنــــــار
(4.211.660.000 دج)  يـقيّــدان في النـفـــقــات ذات الطابــع
النـهـائـي ( اHـنصــــوص علـيهـــا فــي القـانون رقــم 10-14
اHؤرخ فـي 8 ربيع األول عام 1436 اHوافـــــق 30 ديسمبر
سـنـة 2014  واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيــة لـسـنـة 2015) طــبـقـا

للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 12
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 14
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة r2015 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّن إنـــهـــاء مــــهـــام رئـــيسن إنـــهـــاء مــــهـــام رئـــيس

اجمللس األعلى للغة العربية.اجمللس األعلى للغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1436 اHــوافـق 14 مــايـــو ســنـــة 2015 تــنـهـى مــهــــام الــسّــيـد

عــــز الــدين مــيــهــوبيr بــصــفــته رئــيــسـا لــلــمــجـلـس األعـلى
للغـة العربيةr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 14
مايـو سـنة مايـو سـنة r2015 يتـضـمr يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـديـر ديوانن إنهـاء مـهام مـديـر ديوان

الوزير األوالوزير األوّل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1436 اHــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة 2015 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

مــصــطـفى كــر� رحــيــالr بـصــفــته مــديــرا لـديــوان الــوزيـر
األوّلr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 14
مايـو سنة مايـو سنة r2015 يتـضمr يتـضمّن إنـهاء مـهام مـدير جـامعةن إنـهاء مـهام مـدير جـامعة

اجلزائر اجلزائر 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1436 اHــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة 2015 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

طـاهـر حـجـارr بصـفـته مـديـرا جلـامـعـة اجلـزائر r1 لـتـكـلـيفه
بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 14
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة r2015 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام اHـــديــرةن إنـــهـــاء مـــهـــام اHـــديــرة
الـعـامـة لـلـوكـالــة اHـوضـوعـاتـيـة لــلـبـحث في الـعـلـومالـعـامـة لـلـوكـالــة اHـوضـوعـاتـيـة لــلـبـحث في الـعـلـوم

والتكنولوجيا.والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 رجـب عـــام
1436 اHــوافق 14 مــايــــو ســنـــة 2015 تـــنــهى مـــهــام اآلنـــســـة

هـــدى إ�ـــان فـــرعـــونr بـــصـــفـــتـــهـــا مـــديـــرة عـــامـــة لـــلـــوكـــالـــة
اHوضـوعاتية للبـحث في العلوم والتـكنولوجياr لـتكليفها

بوظيفـة أخـرى.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 14
rوزيـــر دولــة Yـن  تــعـــيــrوزيـــر دولــة Yيــتـــضــمّـن  تــعـــيــ rيــتـــضــم r2015 مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة

مستشار خاص لدى رئيس اجلمهوريمستشار خاص لدى رئيس اجلمهوريّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهوريّة

- بـــنــــاء عــــلى الـــدســـتــــورr ال ســيّـــمـــا اHـــادّتـــان 8-77
rو78-2 منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 99-240 اHـؤرّخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلّق بــالـتّــعــيـY فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

rللدولـة

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسي رقم 01-197 اHـؤرّخ
في أوّل جــــمـــــادى األولى عـــــام 1422 اHــــوافـق 22 يـــــولــــيـــــو
ســـــنـــــة 2001 الـــــذي يـــــحــــدّد صـالحـــــيـــــات مــــصـــــالـح رئـــــاســــة

rاجلمهوريّة وتنظيمها

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يــعــيّن الـسّــيـــــــد الـطــيــــب بــلـعــيـــــزHـاداHا
وزيـــــرا لــلــدولـــــــةr مـســتــشـــــارا خــاصــــــا لــدى رئـيــــس

اجلمهوريّة.

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشـــــر هــــذا اHرســــوم فـــــي اجلريـــــدة
الـرّســمـيّــــــة لـلــجـمــهـوريـــــة اجلـزائــريّـــــة الــدّ�ـقــراطـيّـــــة

الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14
مايو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 18
مايـو سنة مايـو سنة r2015 يتـضمr يتـضمّن  تـعيـY وزيرr مـستـشارن  تـعيـY وزيرr مـستـشار

لدى رئيس اجلمهوريةr مكلف �سائل الطاقة.لدى رئيس اجلمهوريةr مكلف �سائل الطاقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهوريّة
- بـــنــــاء عــــلى الـــدســـتــــورr ال ســيّـــمـــا اHـــادّتـــان 8-77

rو78-2 منـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسي رقم 99-240 اHـؤرّخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلّق بــالـتّــعــيـY فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

rللدولـة

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسي رقم 01-197 اHـؤرّخ
في أوّل جــــمـــــادى األولى عـــــام 1422 اHــــوافـق 22 يـــــولــــيـــــو
ســـــنـــــة 2001 الـــــذي يـــــحــــدّد صـالحـــــيـــــات مــــصـــــالـح رئـــــاســــة

rاجلمهوريّة وتنظيمها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

rوزيرا rالـسيـد يـوسف يوسـفي Yـادة األولى : يـعHـادة األولى :اHا
مستشارا لدى رئيس اجلمهوريةr مكلفا �سائل الطاقة.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 29 رجب عــام 1436  اHــوافق 18
مايو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 14
مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة r2015 يــتــضــمr يــتــضــمّـن  تــعــيــY وزيــرr مــديــرـن  تــعــيــY وزيــرr مــديــر

ديوان الوزير األوديوان الوزير األوّل.ل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهوريّة

- بـــنــــاء عــــلى الـــدســـتــــورr ال ســيّـــمـــا اHـــادّتـــان 8-77
rو78-2 منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسي رقم 99-240 اHـؤرّخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلّق بــالـتّــعــيـY فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

rللدولـة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-63 اHـؤرخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1430 اHـــــوافق 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009

rتضمن مهام ديوان الوزير األول وتنظيمهHوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

rالـســيـد مـصـطــفى كـر� رحـيـال Yـادة األولى : يـعـHـادة األولى :اHا
وزيراr مديرا لديوان الوزير األول.

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشــــــر هــــذا اHرســــوم فــــي اجلريـــــدة
الـرّســمـيّــــــة لـلــجـمــهـوريّـــــة اجلـزائــريّـــــة الــدّ�ـقــراطـيّـــــة

الشّعبيــــة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 25 رجب عــام 1436  اHــوافق 14
مايو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 10 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
ســــنــــة ســــنــــة r2014 يــــعـــدل و يــــتــــمـم الـــقــــرار اHــــؤرخ  في r يــــعـــدل و يــــتــــمـم الـــقــــرار اHــــؤرخ  في 7
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1428 اHوافق  اHوافق 24 مايـو سـنة  مايـو سـنة 2007
الـــذي يـــحـــدد االخـــتـــصــاص اإلقـــلـــيـــمـي لـــلـــمـــديـــريــاتالـــذي يـــحـــدد االخـــتـــصــاص اإلقـــلـــيـــمـي لـــلـــمـــديـــريــات

اجلهوية و اHديريات الوالئية للضرائب.اجلهوية و اHديريات الوالئية للضرائب.
ـــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء  احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-327 اHؤرخ
في 25 شعـبـان عام 1427 اHـوافق 18 سـبـتمـبـر سـنة 2006 
الـذي يــحـدد تــنــظـيم اHــصـالـح اخلـارجــيـة لإلدارة اجلــبـائــيـة

rوصالحياتها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-364 اHؤرخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
rــالــيــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

rتممHعدل واHا
- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 7 جـمادى األولى عام
1428 اHـوافق 24 مايـو سـنة 2007 الـذي يـحدد االخـتـصاص

اإلقــلـــيــمي لـــلــمـــديــريـــات اجلــهــويـــة واHــديـــريــات الـــوالئــيــة
rللضرائب

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعـــدل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمم الــــقـــرار
اHــــؤرخ في 7 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 24 مـــايـــو
سـنة 2007 الـذي يـحـدد االخـتصـاص اإلقـلـيمـي للـمـديـريات

اجلهوية واHديريات الوالئية للضرائب.
اHــــادة اHــــادة 2 : : تــــعــــدل اHــــادة 6 من الــــقــــرار اHــــؤرخ في 7 
جــــمــــادى األولى عــــام 1428 اHــــوافق 24 مــــايــــو ســــنـــة 2007 

واHذكور أعاله وتتمم كما يأتي :
" اHــادة 6 : تـــشـــتــمـل اHــديـــريــة اجلـــهـــويــة لـــلـــضــرائب

للجزائر على مديريات الضرائب الوالئية اآلتية :
rاجلزائر وسط -
rاجلزائر غرب -

- اجلزائر شرق ".
اHــادةاHــادة 3 : : تـــســتــبــدل اHــواد 7 و8 و9 و10 و11 و12 من
الــقــرار اHـؤرخ  في 7جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 24
مـايـو سـنـة 2007 واHــذكــور أعالهr بـاHـواد 7 و8 و9 وحتـرر

كما يأتي :

" اHــــادة 7 : �ــــتــــد اخــــتــــصــــاص مــــديــــريـــة الــــضــــرائب
للجزائر الوسطى إلى إقليم البلديات اآلتية :

rاجلزائر الوسطى -
rالقصبة -

rسيدي امحمد -
 rاحلامة -

  rداي Yحس -
rغاريةHا -
 rبوروبة -

  rباش جراح -
rجسر قسنطينة -

  rالقبة -
  rبئر خادم -

  rبئر مراد رايس -
rدنيةHا -
 rحيدرة -

- اHرادية ".
" اHــــادة 8 : �ــــتــــد اخــــتــــصــــاص مــــديــــريـــة الــــضــــرائب

للجزائر غرب  إلى إقليم البلديات اآلتية :
rباب الوادي -

 rYبولوغ -
  rرايس حميدو -

 rوادي قريش -
  rاألبيار -
rبوزريعة -
rاحلمامات -

 rبن عكنون -
  rدالي ابراهيم -

 rبني مسوس -
  rالبنيان Yع -

 rالشراقة -
 rأوالد فايت -

 rالعاشور -
 rدرارية -



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 25 29 رجب رجب عام عام 1436 هـ هـ

18  مايو سنة  مايو سنة 2015 م

  rالسحاولة -
  rبئر توتة -

 rأوالد الشبل -
  rخرايسية -
  rبابا حسن -

 rالدويرة -
 rرجةHتسالة ا -

  rالرحمانية -
rةHمعا -

  rزرالدة -
  rالسويدانية -

- سطاوالي ".
" اHــــادة 9 : �ــــتــــد اخــــتــــصــــاص مــــديــــريـــة الــــضــــرائب

للجزائر شرق إلى إقليم البلديات اآلتية :
rاحلراش -

  rاحملمدية -
rوادي السمار -
rباب الزوار -

rبراقي -
rسيدي موسى -
rالكاليتوس -

rالدار البيضاء -
rبرج الكيفان -

rالرويبة -
rالرغاية -
rهراوة -

rبرج البحري -
rطاية Yع -
- اHرسى ".

4 :  : تـــتـــمم اHـــادة 16 من الـــقـــرار اHـــؤرخ  في 7 اHــادة اHــادة 
جــــمـــــادى األولى عــــام 1428 اHـــــوافق 24 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007

واHذكور أعالهr كما يأتي :
" اHــادة 16 : تــشـــتــمل اHــديــريــة اجلــهــويــة لــلــضــرائب

بورقلة على مديريات الضرائب الوالئية اآلتية :
r................................. -
r................................. -
r................................. -

rإيليزي -
r.................................. -

." .................................. -

اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 10 صــــفــــر عــــام 1436 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2014.

محمد جالبمحمد جالب
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 10 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
سنة سنة r2014 يعدل وr يعدل ويـتمم القرار اHؤرخ في يـتمم القرار اHؤرخ في 7 جمادى جمادى
األولى عــام األولى عــام 1428 اHــوافق  اHــوافق 24 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة 2007 الــذي الــذي
يـــحـــدد االخـــتـــصـــاص اإلقــلـــيـــمي لـــلـــمـــراكـــز اجلـــهـــويــةيـــحـــدد االخـــتـــصـــاص اإلقــلـــيـــمي لـــلـــمـــراكـــز اجلـــهـــويــة

لإلعالم والوثائق.لإلعالم والوثائق.
ـــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام  1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء  احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-327 اHؤرخ
في 25 شـعـبـان عـام 1427 اHـوافق 18 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
الـذي يــحـدد تــنــظـيم اHــصـالـح اخلـارجــيـة لإلدارة اجلــبـائــيـة

rوصالحياتها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-364 اHؤرخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
rــالــيــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

rتممHعدل واHا
- و �ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرخ في 7 جـــمــادى األولى
عـــــام 1428 اHــــــوافق 24 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2007 الــــــذي يــــــحــــــدد
rاالختصاص اإلقليمي للمراكز اجلهوية لإلعالم والوثائق

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :
اHــادة األولى :اHــادة األولى : يـــعـــدل  هـــذا الــقـــرار و يـــتـــمم الـــقــرار
اHــؤرخ  في 7 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 24 مـــايــو
ســنــة 2007 الــذي يــحــدد االخــتــصــاص اإلقــلــيــمي لــلــمــراكــز

اجلهوية لإلعالم والوثائق.
اHــــادة اHــــادة 2 : : تــــعــــدل اHــــادة 3 من الــــقــــرار اHــــؤرخ  في 7
جــــمـــــادى األولى عــــام 1428 اHــــوافق 24 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007

واHذكور أعالهr وتتمم كما يأتي :
" اHــادة 3 : �ــتــد اخــتـــصــاص اHــركـــز اجلــهــوي لإلعالم
والـوثائق  الواقع بـاجلزائر إلى اجملـال اإلقليـمي Hديريات

الضرائب لكل من :
rاجلزائر وسط -
rاجلزائر غرب -
rاجلزائر  شرق -

 rالبليدة -
rديةHا -

 rتيبازة -



29 رجب رجب عام عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2225

18  مايو سنة   مايو سنة 2015 م

rتيزي وزو -
rبومرداس -

rاجللفة -
- البويرة ".

اHــــادة اHــــادة 3 : : تــــتــــمم اHــــادة 4 من الــــقــــرار اHــــؤرخ  في 7
جــــمـــــادى األولى عــــام 1428 اHــــوافق 24 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007

واHذكور أعالهr كما يأتي :
" اHــادة 4 : �ــتــد اخــتـــصــاص اHــركـــز اجلــهــوي لإلعالم
والـوثـائق الـواقع بـوهـران إلى اجملـال اإلقـلـيـمي Hـديـريـات

الضرائب لكل من :
rوهران  شرق -
 rوهران غرب -

rالشلف -
 r¯مستغا -

 rتيارت -
rغليزان -

 rتيسمسيلت -
 rمعسكر -

rأدرار -
 rالبيض -

rتموشنت Yع -
 rبشار -

rالنعامة -
 rتلمسان -
 rتندوف -
rسعيدة -

rسيدي بلعباس -
- عY الدفلى ".

اHـادة اHـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 10 صــــفــــر عــــام 1436 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2014.

محمد جالبمحمد جالب
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 10 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
r2014 يــــعـــدل و يــــتــــمـم الـــقــــرار اHــــؤرخ  في r يــــعـــدل و يــــتــــمـم الـــقــــرار اHــــؤرخ  في 7 ســـنـــة ســـنـــة 
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1428 اHوافق  اHوافق 24 مايـو سـنة  مايـو سـنة 2007
الذي يحـدد االختـصاص اإلقـليمي لـلمـصالح اجلـهويةالذي يحـدد االختـصاص اإلقـليمي لـلمـصالح اجلـهوية

لألبحاث و اHراجعات. لألبحاث و اHراجعات. 
ـــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام  1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء  احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-327 اHؤرخ
في 25 شـعـبـان عـام 1427 اHـوافق 18 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
الـذي يــحـدد تــنــظـيم اHــصـالـح اخلـارجــيـة لإلدارة اجلــبـائــيـة

rوصالحياتها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-364 اHؤرخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
rــالــيــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

rتممHعدل واHا
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرخ  في 7 جـــمــادى األولى
عـــــام 1428 اHــــــوافق 24 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2007 الــــــذي يــــــحــــــدد
االخــــتـــصـــاص اإلقـــلــــيـــمي لــــلـــمـــصـــالـح اجلـــهـــويــــة لألبـــحـــاث

rراجعاتHوا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعـــدل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمم الــــقـــرار
اHــؤرخ  في 7 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 24 مـــايــو
سـنـة 2007 الــذي يــحـدد االخــتــصـاص اإلقــلــيـمـي لـلــمــصـالح

اجلهوية لألبحاث واHراجعات. 
اHــــادة اHــــادة 2 : : تــــعـــــدل اHــــادة 3 من الــــقـــــرار اHــــؤرخ في 7
جــــمـــــادى األولى عــــام 1428 اHــــوافق 24 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007

واHذكور أعالهr وتتمم كما يأتي :
" اHــادة 3 : تـــشـــتـــمل اHـــصـــلـــحـــة اجلـــهـــويـــة لـألبـــحــاث
واHـراجـعـات الـواقـعـة بـاجلـزائـر عـلى مـديـريـات الـضـرائب

الوالئية اآلتية :
rاجلزائر وسط -
rاجلزائر غرب -
rاجلزائر شرق -

rالبليدة -
rديةHا -

rتيبازة -
rتيزي وزو -
rبومرداس -

rاجللفة -
 rاألغواط -

rورقلة -
rالوادي -

rتامنغست -
rإيليزي -
rغرداية -
rالبويرة -

- برج بو عريريج ".
اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 
حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 10 صــــفــــر عــــام 1436 اHــــوافق 3

ديسمبر سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب
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وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 26 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1435
اHــــوافق اHــــوافق 21 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة r2014 يــــحــــدد تــــعـــداد يــــحــــدد تــــعـــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلدمـات بعـنوان اإلدارة اHـركزيـة واHصـالح غيرأو اخلدمـات بعـنوان اإلدارة اHـركزيـة واHصـالح غير

اHمركزة لوزارة الطاقة.اHمركزة لوزارة الطاقة.
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا
rووزير الطاقة

- بـــــمــــــقـــــتــــــضـى اHـــــرســـــوم الــــرئـــــاسي رقم 308-07
الـــــــمـــــــؤرخ فـي 17 رمـــــــضـــــــان عـــــــام 1428 الـــــــمـــــــوافق 29
ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2007 الـــــذي يــــــحـــــدد كـــــيــــــفـــــيـــــات
تـــــــوظـــــــيــف األعـــــــوان الـــــــمــــــتـــــــعـــــــاقــــــديـــن وحـــــــقــــــوقــــــهم
وواجــــبـــــاتــــهـم والـــــعــــنـــــاصــــر الــــمـــــشــــكـّـــــلــــة لــــرواتــــبـــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهــمHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014 

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54  اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
الـــــــمــــــــؤرخ فـي 27 شــــــــعـــــــبــــــــان عـــــــام 1428 الـــــــمــــــــوافق 9
سـبـتمـبـر سـنة 2007 الذي يـحـدد صالحـيات وزيـر الـطـاقة

rناجمHوا

- وبــمـقـتــضـى الـمـرســوم التـنــفيذي رقم 193-14
الــمــؤرخ في 5 رمــضـان عـام 1435 اHـوافق 3 يـولـيــو سـنـة
2014 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية واإلصالح اإلداري

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

الــمــادة األولـى :الــمــادة األولـى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام الــمــادة 8 مـن
الـــــــــمــــــــرســـــــــوم الــــــــرئـــــــــاســي رقم 07-308 اHــــــــؤرخ في 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اHــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007
والـــــــمــــــذكــــــور أعـــالهr يــــــحـــــــدد هـــــــذا الــــــقـــــــرار تـــــــعـــــــداد
مــــنـــاصــب الـــشــــغـل الـــمــــطــــابـــقــــة لــنـــشــاطـــات احلــفظ أو
الـــصـــيـــانـــة أو الــخـــدمــات وتــصـنــيــفــهــا وكـذا مــدة الــعــقـد
اخلــــاص بـــاألعـــوان الــــعـــامـــلــــY بـــعـــنــــوان اإلدارة اHـــركـــزيـــة
والــمـصـالح غير اHـمركزة لوزارة الـطاقةr طبـقا للجدول

اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5

194

1

5

3

50

170

24

68

520

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-
-
-
-
-
-

103

23

-
126

5

194

1

5

3

50

67

1

68

394

348

288

288

240

240

219

200

200

200

7

5

5

3

3

2

1

1

1

عون وقاية من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى األول

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

حارس
اجملموع العاماجملموع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2)
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-

4

8

12

44

12

80

-
-
-
-
-
-

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-
-
-
1

-
1

4

8

12

43

12

79

348

288

219

200

200

7

5

2

1

1

عون وقاية من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس
اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1)

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2)

اHادة اHادة 2 :  : يتم توزيع تعدادات اHناصب اHالـية بعنوان اإلدارة اHركزية واHصالح غيـر اHمركزة لوزارة الطاقةr طبقا
للجداول اآلتية :

2 - اHصالح غير اHمركزة : - اHصالح غير اHمركزة :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

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

3

3

4

1

3

2

3

1

2

1

5

2

3

1

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

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-
3

-
-
3

-
-
-
2

-
-
-
3

-

3

-
4

1

-
2

3

1

-
1

5

2

-
1

288

200

288

219

200

200

288

219

200

200

288

219

200

200

5

1

5

2

1

1

5

2

1

1

5

2

1

1

عون وقاية من اHستوى األول
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

سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس
عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2) اHديرياتاHديريات

أدرار

الشلف

األغواط

أم
البواقي

1 - اإلدارة اHركزية : - اإلدارة اHركزية :
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2

2

3

4

1

1

3

4

1

2

2

5

1

2

3

3

1

3

1

3

4

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

3

-

5

2

2

-

4

1

1

-

4

1

-

2

5

1

-

3

3

1

1

1

3

4

-

1

288

219

200

200

288

219

200

200

288

219

200

200

288

219

200

200

288

219

200

200

200

288

200

200

5

2

1

1

5

2

1

1

5

2

1

1

5

2

1

1

5

2

1

1

1

5

1

1

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة 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

سائق سيارة من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2) اHديرياتاHديريات

باتنة

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة
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18  مايو سنة   مايو سنة 2015 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

2

4

2

2

2

2

4

1

3

2

1

3

1

2

3

1

5

1

1

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

3

-

-

3

-

-

-

-

3

-

3

1

2

4

2

2

-

2

4

1

1

2

1

-

1

2

-

1

5

1

1

1

4

288

200

200

288

219

200

200

200

288

219

200

288

219

200

200

288

200

200

288

288

219

200

200

5

1

1

5

2

1

1

1

5

2

1

5

2

1

1

5

1

1

5

5

2

1

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

عون خدمة من اHستوى األول

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

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثالث

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2) اHديرياتاHديريات

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 25 29 رجب رجب عام عام 1436 هـ هـ

18  مايو سنة  مايو سنة 2015 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

4

2

3

1

4

1

2

2

4

1

4

5

1

3

4

1

3

1

3

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-

2

-

-

3

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

3

-

-

3

-

-

-

3

4

-

4

2

-

1

4

1

-

2

4

1

1

5

1

-

4

1

-

1

3

1

1

288

200

288

219

200

200

288

240

200

200

288

240

200

288

219

200

288

219

200

200

288

219

200

5

1

5

2

1

1

5

3

1

1

5

3

1

5

2

1

5

2

1

1

5

2

1

عون وقاية من اHستوى األول

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 الثاني

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى األول

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

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2) اHديرياتاHديريات

اجللفة

جيجل

سطيف

سعيدة

سكيكدة

سيدي
بلعباس

عنابة



29 رجب رجب عام عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2825

18  مايو سنة   مايو سنة 2015 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

5

4

6

1

3

1

3

1

4

4

5

1

4

4

1

2

4

2

1

6

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-

-

5

-

4

-

-

-

3

-

-

3

-

-

3

-

-

2

-

2

-

-

-

4

2

1

-

4

2

1

3

1

-

1

4

1

5

1

1

4

1

-

4

-

1

6

1

-

288

219

200

288

200

200

288

219

200

200

288

200

288

219

200

288

219

200

288

200

200

288

240

200

5

2

1

5

1

1

5

2

1

1

5

1

5

2

1

5

2

1

5

1

1

5

3

1

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

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

عامل مهني من اHستوى األول

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

عامل مهني من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى األول

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2) اHديرياتاHديريات

قاHة

قسنطينة

اHدية

مستغا¯

اHسيلة

معسكر

ورقلة

وهران



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 25 29 رجب رجب عام عام 1436 هـ هـ

18  مايو سنة  مايو سنة 2015 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

2

2

3

2

2

1

4

1

2

2

2

2

2

4

4

2

3

1

4

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

3

2

-

2

3

2

-

1

4

1

-

2

2

2

-

4

4

2

1

1

4

1

-

1

288

219

200

200

288

219

200

200

288

219

200

200

288

240

200

200

288

219

200

200

288

219

200

200

5

2

1

1

5

2

1

1

5

2

1

1

5

3

1

1

5

2

1

1

5

2

1

1

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عون خدمة 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

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عون خدمة 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

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2) اHديرياتاHديريات

البيض

إيليزي

برج
بوعريريج

بومرداس

الطارف

تندوف



29 رجب رجب عام عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3025

18  مايو سنة   مايو سنة 2015 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

6

1

4

2

4

1

4

1

3

1

4

1

4

1

1

4

1

1

2

2

3

4

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-

3

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

-

-

2

-

-

3

-

4

3

1

4

2

1

1

4

1

-

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-

2

3

1

3

288

200

200

288

240

200

200

288

219

200

200

288

219

200

200

348

288

240

200

200

200

288

200

200

5

1

1

5

3

1

1

5

2

1

1

5

2

1

1

7

5

3

1

1

1

5

1

1

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

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

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى الثاني

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2) اHديرياتاHديريات

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق
أهراس

تيبازة

ميلة



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 25 29 رجب رجب عام عام 1436 هـ هـ

18  مايو سنة  مايو سنة 2015 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

1

2

1

5

1

2

1

4

3

1

5

1

2

2

5

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

3

-

-

-

2

-

-

-

2

4

1

1

-

1

5

1

-

1

4

-

1

5

1

-

2

5

1

1

288

219

200

200

200

288

219

200

200

288

200

200

288

219

200

200

288

219

200

5

2

1

1

1

5

2

1

1

5

1

1

5

2

1

1

5

2

1

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

عون خدمة 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

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

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
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اHادة اHادة 3 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 26 ذي القعدة عام 1435 اHوافق 21 سبتمبر سنة 2014.

وزير اHاليةوزير 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

وزير الطاقةوزير الطاقة

يوسف يوسفييوسف يوسفي



وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا ا=رأةواألسرة وقضايا ا=رأة

قـــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرقـــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرّخ فـي خ فـي 20 ربـيع الــثـاني عــام ربـيع الــثـاني عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 11 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة r2015 يــتـضـمr يــتـضـمّن وضعن وضع

بـعـض األسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اHــكـلـفـة بــالـريـاضـةبـعـض األسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اHــكـلـفـة بــالـريـاضـة
في حــــالــــة الـــقــــيـــام بــــاخلــــدمـــة لــــدى مــــصـــالح وزارةفي حــــالــــة الـــقــــيـــام بــــاخلــــدمـــة لــــدى مــــصـــالح وزارة

التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

rووزير الرياضة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األوّل Yتضمّن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-07 اHـؤرّخ
في 21 مــــحـــــرّم عــــام 1431 اHـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rكلفة بالشباب والرياضةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 2
رمــــــضــــــان عــــــام 1414 اHــــــوافق 13 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1994
واHــتـضــمن وضع بــعض األسـالك اخلـاصــة بــاإلدارة اHـكــلــفـة
بــــالــــشـــبــــاب والــــريــــاضــــة في حــــالــــة خــــدمــــة فــــعــــلــــيــــة لـــدى
اHـؤسسـات اHـتخـصـصة واHـصـالح الـتابـعـة لإلدارة اHكـلـفة

rبالشؤون االجتماعية

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 10-07 اHــــؤرّخ في 21 مـــحـــرّم عـــام 1431
اHــوافق 7 يــنـــايـــر ســـنــة 2010 واHـــذكــور أعالهr يـــوضع في
حـــالـــة الـــقــيـــام بـــاخلـــدمـــة لـــدى وزارة الـــتــضـــامـن الــوطـــني
واألســرة وقــضـــايــا اHــرأة وفي حــدود الـــتــعــداد اHــنــصــوص
عـلـيه فـي هـذا الـقـرارr اHــوظـفـون اHـنــتـمـون ألحـد األسالك

اآلتية :

التعدادالتعداداألســـالكاألســـالك

مربّو األنشطة البدنية والرياضية

مــــفـــتــــشــــو الـــشــــبــــاب والـــريــــاضـــة -
فرع الرياضة

45

5

اHـادة اHـادة 2 : : تــضـمن مـصـالح وزارة الــتـضـامن الـوطـني
Yـهني لـلـموظـفHـسار اHرأة تـسـييـر اHواألسـرة وقـضايـا ا
اHـنـتــمـY لألسالك اHـذكـورة في اHـادة األولى أعالهr طـبـقـا
لـألحــــكــــام الــــقــــانــــونــــيــــة األســـــاســــيــــة احملــــددة في اHــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 10-07 اHــــؤرخ في 21 مـــحـــرم عـــام 1431

اHوافق 7 يناير سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـقيام باخلدمـةr من حق الترقية طـبقا لألحكام الـقانونية
األسـاسـيـة احملـددة �ـوجب اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 07-10
اHؤرخ في 21 محرم عام 1431 اHوافق 7 ينـاير سنة 2010

واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 4 : : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.

اHادة اHادة 5 :  : يلغى الـقرار الوزاري اHـشترك اHؤرخ في
2 رمـــــضـــــان عـــــام 1414 اHـــــوافق 13 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 1994

واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 11 يناير سنة 2015.

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

وزيرالرياضةوزيرالرياضة

محمد تهميمحمد تهمي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

ا=طبعة الرسميا=طبعة الرسميّة;  ة;  حي البساتS; بئر مراد رايس; ص.ب حي البساتS; بئر مراد رايس; ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

29 رجب رجب عام عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3225
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