
العدد العدد 37
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 21 رمضانرمضان عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 8 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم 15-174 مؤرخ في 13 رمضان عام 1436 اHـوافق 30 يونيو سنة s2015 يتـضمن إجــراءات عـفـو yناسبة
الذكرى الثالثة واخلمسY لعيد االستقـالل والشباب.........................................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم 15-175 مـــؤرخ في 13 رمــضـــان عــام 1436 اHـــوافق 30 يــونـــيــو ســـنــة s2015 يــتــــضــمـن إجــــراءات عـــفـــــو
yنـاســبـة الذكـرى الثـالثة واخلمســY لعـيد االستقـــالل والشبـاب لـفــائــدة احملبـوسY الذيـن حتـصـلوا على شـهــادات
في التعليـم أو التكويـن................................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقــم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 اHوافق 23 يونيو سنة  s2015 يتعلق بالنقل اHدرسي.............
مــرســوم تــنــفــيـذي رقم 15-172 مـؤرّخ في 8 رمــضــان عــام 1436 اHـوافـق 25 يــونــيــو ســنـة s2015 يــحــدد الــشــروط والــكــيــفــيـات
اHطبقة في مجال اخلصائص اHيكروبيولوجية للمواد الغذائية...........................................................................
مرسوم تـنفيذي رقــم 15-173 مؤرخ في 8 رمضان عام 1436 اHوافـق 25 يونـيو سنة s2015 يتضمن حتـويل مركز متخصص
في إعادة التربية إلى مركز نفسي بيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15 - 176 مـؤرخ في 19 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 6 يـولـيـو سـنة s 2015 يـعـدل اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
08-70 اHـؤرخ في 19 صفـر عام 1429 اHوافـق 26 فـبـرايـر سـنـة 2008 واHـتضـمن تأسـيـس مـنـحــة جزافـيــة تعــويضــيـة

لفائـدة بعـض اHوظفY  واألعــوان العموميY التابعY للمؤسسات واإلدارات العمومية.......................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15 - 177 مـؤرخ في 19 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 6 يـولـيـو سـنة s2015 يتـمم اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقــم
15-59 اHؤرخ في 18 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافـق 8 فبـرايـر سنة 2015 الـذي يحـدد العـناصر اHـكونة لألجـر الوطني

األدنى اHضمون...........................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 11 رمـضــان عـام 1436 اHـوافــــق 28 يـونــيـو سـنـة s2015 يـتــضـمن إنـهــاء مـهــام رئـيس أركــان قـيـادة
القوات البحرية..........................................................................................................................................
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضان عـام 1436 اHوافـــق 28 يونيو سنة s2015 يتضمن تعيY قائد القوات البحرية..........
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضـان عـام 1436 اHوافـــق 28 يونـيو سنة s2015 يتـضمن تعـيY رئـيس أركان قيـادة القوات
البحرية.....................................................................................................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يـونـيو سـنة s2015 يتـضمّـنان إنـهـاء مهـام مفـتشـY بوزارة
الطاقة واHناجم - سابقا..............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة s2015 يتضـمّن إنهاء مـهام نائبـة مدير بـوزارة الطاقة
واHناجم - سابقا........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـام مـديـر بـالـوكـالـة الـوطـنـية
لتثمY موارد احملروقات.............................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9 يونيو سنة s2015 يتـضمّن إنهاء مهام مـدير باللجنـة اHديرة للجنة
ضبط الكهرباء والغـاز................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHوافق 9  يـونـيو سـنة s2015 يـتضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر الـطاقـة واHـناجم في
والية بسكرة.............................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعـــبــان عــام 1436 اHـــوافق 9  يـــونــيــو ســنــة s2015 يــتــضــمّن إنـــهــاء مــهــام مــكـــلّف بــالــدّراســات
والتلخيص بوزارة اجملاهدين.......................................................................................................................
مـراسيم رئـاسيّـة مؤرّخة في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة s2015 تـتضمّـن إنهاء مـهام مـديرين لـلمـجاهدين في
الواليات...................................................................................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة s2015 تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التجـارة............
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو ســنـة s2015 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام مــديــرين لـلــتــجـارة في
الواليات...................................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعـــبــان عــام 1436 اHـــوافق 9  يـــونــيــو ســنــة s2015 يــتــضــمّن إنـــهــاء مــهــام مــكـــلّف بــالــدّراســات
والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي...............................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو سـنـة s2015 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتـشـY بـوزارة الـعـمل
والتشغيل والضمان االجتماعي...................................................................................................................
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مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو ســنـة s2015 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــفــتش بـوزارة الــعـمل
واحلماية االجتماعية والتكوين اHهني - سابقا...............................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـــونــيــو ســنــة s2015 يــتــضــمّن إنــهـــاء مــهــام نــائب مــديــر بــوزارة
التشغيل والتضامن الوطني - سابقا...........................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة s2015 يتضمّن إنهاء مهام اHفتش العام للعمـل...........
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو سـنـة s2015 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام اHــديـر الـعـام لــلـصـنـدوق
الوطني للتّقـاعد........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو سـنـة s2015 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام اHــديـر الـعـام لــلـصـنـدوق
الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء............................................................................................
مراسـيم رئـاسيّـة مـؤرّخة في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9  يـونـيو سـنة s2015 تـتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديريـن للـتـشـغـيل في
الواليات...................................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قــرار مـؤرّخ في 9  شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 28  مــايـو ســنــة s2015  يـتــضـمّـن تــفـويض اإلمــضــاء إلى اHــديـر الــعـامّ لــلـتــقـديـر
والسياسات..............................................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 اHوافق 28  مايو سنـة s2015  يتضمّـن تفويض اإلمضـاء إلى اHدير العامّ للميزانية.......
قرار مؤرّخ في 9  شعبان عام 1436 اHوافق 28  مايو سنـة s2015 يتضمّن تفويض اإلمضـاء إلى اHدير العامّ للضرائب........
قـــــرار مــــؤرّخ في 9  شــــعـــــبــــان عــــام 1436 اHــــوافق 28 مــــايـــــو ســــنـــــة s2015  يــــتــــضـــــمّن تــــفـــــويض اإلمــــضــــــاء إلى اHـــــديــــر الــــعــــامّ
للمحاسبة.................................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 9  شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 28 مــايـو ســنــة s2015  يـتــضــمّن تــفـويض اإلمــضـــاء إلى اHـديــر الــعـامّ لــلــعالقـات
االقتصادية واHاليّة اخلـارجـيّة.....................................................................................................................
قــرار مــؤرّخ  في 9  شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 28 مــايــو ســنــة s2015  يــتــضــمّن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى اHــديــر الــعــامّ لألمالك
الوطنية...................................................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 9  شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة s2015  يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـديـر عـمـلـيـات اHـيـزانـيـة
واHنشآت القاعدية.....................................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 9  شعبان عام 1436 اHوافق 28 مايو سنـة s2015 يتضمّن تفويض اإلمضـاء إلى مدير اHوارد البشرية.........
قـرار مؤرّخ في 9  شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة s2015  يـتضـمّن تـفـويض اإلمضــاء إلى مـديـرة الوكـالـة الـقضـائـية
للخزينة...................................................................................................................................................
قــرار مــؤرّخ في 9  شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 28 مــايــو ســنــة s2015  يــتــضــمّن تــفــويـض اإلمــضـــاء إلى مــديــر إدارة الــوســائل
واHالية باHديرية العامة للميزانـية..............................................................................................................
قــرار مــؤرّخ في 9  شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 28 مــايــو ســنــة s2015  يــتــضــمّن تــفــويـض اإلمــضـــاء إلى مــديــر إدارة الــوســائل
واHالية باHديرية العامة للمحاسبـة..............................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 9  شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة s2015  يـتـضـمّن تفـويض اإلمـضــاء إلى مـدير الـتـنـظـيم والتـنـفـيذ
احملاسبي للميزانيات باHديرية العامة للمحاسبة...........................................................................................
قــرار مــؤرّخ في 9  شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 28 مــايــو ســنــة s2015  يــتــضــمّن تــفــويـض اإلمــضـــاء إلى مــديــر إدارة الــوســائل
واHالية باHديرية العامة لألمالك الوطنـية.....................................................................................................
قــرار مــؤرّخ في 9  شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 28 مــايــو ســنــة s2015  يــتــضــمّن تــفــويـض اإلمــضـــاء إلى مــديــر إدارة الــوســائل
واHالية باHديرية العامة للضرائب...............................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 15-174 مــؤرخ في  مــؤرخ في 13 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
يـــــتـــــضـــــمن  sيـــــتـــــضـــــمن s2015 ــــــوافق 30 يـــــونـــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنــــةHــــــوافق  اH1436 ا

Yنـاسبة الـذكرى الثـالثة واخلـمسy إجـراءات عــفـوYنـاسبة الـذكرى الثـالثة واخلـمسy إجـراءات عــفـو
لعيد االستقـالل والشباب.لعيد االستقـالل والشباب.

ــــــــــــــــــــ

 sإنّ رئيس اجلمهورية

-  بـنـاء عـلى الـدسـتـورs ال سـيّـمـا اHـادّتـان 77 (8 و9 )
sو156 منه

-  وyـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفر
عام 1386 اHـوافق 8  يونـيو سـنة  1966 واHتـضمن قـانون

sتمّمHعدّل واHا sالعقوبات

-  وبـنـاء علـى الرأي االسـتـشـاري الـذي أبـداه اجمللس
sادّة 156 من الدستورHطبقا ألحكام ا sاألعلى للقضاء

  يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يـسـتفـيد األشـخـاص احملبـوسون وغـير
احملبـوسY احملـكوم عـليـهم  نـهائـياs عـند تـاريخ إمضـاء هذا
اHــرســومs مـن إجــراءات عــفــو yــنــاســبــة الــذكــرى الــثــالــثــة
واخلـمـسـY لـعـيــد االسـتـقالل والـشـبـابs طـبـقـا ألحـكـام هـذا

اHرسوم. 

اHـادة اHـادة 2 : :  يـســتـفــيـد عــفـوا كــلـيــا لـلــعـقــوبـة األشــخـاص
احملبـوسـون وغـير احملـبـوسY احملـكـوم علـيـهم نـهائـيـا الذين
يـــســاوي بــاقـي عــقــوبـــتــهم اثـــني عــشــر (12) شـــهــرا أو يــقل

عنهاs دون مراعاة أحكام اHادتY 6 و7 أدناه.

3 : :  يــســتــفــيــد األشــخــاص احملــبــوســون احملــكــوم اHـادة اHـادة 
عـلـيـهـم نـهـائـيـا تـخـفـيـضـا جـزئـيـا من الـعـقـوبـة عـلى الـنـحـو

اآلتي :

-  ثالثـــة عـــشــر (13) شـــهــرا إذا كـــان بـــاقي الـــعـــقـــوبــة
sيساوي ثالث (3) سنوات أو يقل عنها

- أربــعـــة عــشــر (14) شــهـــرا إذا كــان بــاقـي الــعـــقــوبــة
أكثر من ثالث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو

sيقل عنها

- خــمـســة عــشـر (15) شــهــرا  إذا كــان بـاقي الــعــقــوبـة
أكـثر مـن خمس (5) سـنـوات ويـسـاوي عـشر (10) سـنوات

sأو يقل عنها

- ســـتـــة عـــشــر (16) شـــهــرا  إذا كـــان بـــاقي الـــعـــقـــوبــة
أكـــــثـــــــر من عـــــشـــــــر (10) ســــــنــــــــوات ويـــــســــــــاوي خـــــمـــس

sعشــــرة (15) سنــة أو يقل عنها

- ســبـعــة عـشـر (17)  شــهـرا  إذا كـان بــاقـي الـعــقـوبـة
أكــثــــر من خــمــس عــشـــرة (15) ســنــــة ويـــســـاوي عـــشـــرين

(20) سنــة أو يقل عنها.

اHادة اHادة 4 : : في حالة تعدد العقوبات :

- تــــطــــبـق إجــــراءات الــــعــــفــــو عــــلـى اHــــدة األطــــول من
sتبقيةHالعقوبات ا

- إذا كـانت إحدى اجلرائم اHـدان من أجلهـا مستـثناة
وفـقـا ألحـكـام اHـادة 5 أدنـاهs �ـتـد االسـتــثـنـاء من إجـراءات

العفو إلى كل اجلرائم األخرى.

اHــادة اHــادة 5 : : يـــســـتــثـــنى مـن االســتـــفـــادة من أحـــكـــام هــذا
اHرسوم :

- األشخـاص احملبـوسون اHعـنيـون بأحـكام األمر رقم
06-01 اHـؤرخ في 28 مـحـرم عام 1427 اHـوافق 27 فـبـراير

سـنـة 2006  واHــتــضـمن تــنـفــيــذ مـيــثـاق الــســلم واHـصــاحلـة
sالوطنية

- األشــخـــــاص احملــكــــوم عـــلــيــهــم بـــســـبب ارتـــكــابــهـم
اجلــــرائــم اHــــنـــصـــــــوص واHــــعــــاقـب عــــلــــيـــهـــــــا بــــاHــــرســــوم
الــتــشـــريــعـــي رقم 92-03 اHــؤرخ في 30 ســبــتـــمــبــر ســنــة
1992 واHـــتــعـــلق yـــكـــافــحـــة الـــتــخـــريب واإلرهـــابs اHـــعــدل

واHـتـممs وكـذا األشـخـاص احملـكـوم عـلـيـهم بـسـبب ارتـكابـهم
اجلـرائم اHـنـصـوص واHـعـاقب عـلـيـهـا بـاHـواد 87 مـكـرر إلى
87 مكرر 10 و 181 من قانون العقـوبات واHتعلقة بأعمال

 sاإلرهاب والتخريب

- األشـــخــاص احملـــكــوم عـــلــيـــهم  بـــســبـب ارتــكـــابــهم أو
مـحـاولـة ارتــكـابـهم جـنح وجـنــايـات الـسـرقـات والـسـرقـات
اHـوصـوفـة وتـكـوين جـمـعـيــة أشـــرارs  األفـعـال اHـنـصـوص
واHعاقب عـليهـا باHواد 30 و 176 و 177 و350 و 350 مـكرر
و350 مـــــكــــرر 1  و350 مـــــكــــرر2 و351 و 351 مـــــكــــرر  و352

sو353  و354 و361  من قانون العقوبات

- األشــخـاص احملــكــوم عــلــيــهــم بــســبب ارتــكـابــهــم أو
مـحـاولـة ارتـكـابـهـم جـرائـم اخليـانـة والـتـجـسس والـتـقـتـيل
sوجـــرائم الـــقــــتل الـــعـــمــــدي مع ســـبـق اإلصـــرار والـــتـــرصـــد
والـــقـــتل الـــعـــمـــدي وقـــتل األصـــول والـــتـــســـمـــيـم والـــضــرب
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sــؤدي إلـى الــوفــاة دون قــصــد إحــداثــهـاHواجلــرح الــعــمــدي ا
والـــضـــرب واجلــرح مـع حـــمل أســـلــحـــةs والـــضـــرب واجلــرح
الـــعـــمـــدي عــــلى األصـــول أو الـــقـــصــــر  واخلـــطفs  األفـــعـــــال
اHنـصـــوص واHـعـاقـب عـلـيـهـا بـاHــــــواد 30 و 61 و62 و 63
و 64  و 84  و 87 و 254  و 255 و256  و257  و 258  و 260
و261  (الـــــفــــقـــــرة األولى) و 262 و 263 و 264 (الـــــفـــــقــــرة 4)
و266 و267 و269 و291 و293 و293 مــــكـــرر و 293 مــــكـــرر 1

sمن قانون العقوبات
- األشــخـاص احملــكــوم عــلــيــهــم بــســبب ارتــكـابــهــم أو
مــــحــــاولـــة ارتــــكـــابــــهـم جــــنح وجــــنـــايــــات اخــــتالس األمـــوال
الــــعــــمــــومــــيــــة أو اخلـــاصــــة والــــرشــــوة واســــتــــغالل الــــنــــفـــوذ
والهـروب وتـزوير الـنـقود والـتهـريبs األفـعـال اHنـصوص
واHـعــاقب عــلـيــهـا بــاHـواد 30 و119 و119 مـكـرر و126 و126
مــكــرر و127  و128 و128 مــكــرر و128 مــكــرر 1 و129 و188
و197 و198 من قانون الـعقوبات وباHواد 25 و26 و27 و28
و29 و30 و32 و 41 من الـقانون رقم 06 -01 اHؤرّخ في 20
 فــــبـــرايــــر ســـنـــة 2006 واHــــتـــعـــلـق بـــالـــوقــــايـــة من الــــفـــســـاد
ومكافحتهs وباHواد 324 و325 و326 و327 و328 من قانون
اجلمـاركs وبـاHـواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 و18 من
األمـــــــــــــــر رقـــم 05 -06 اHـــــــــــــــؤرّخ فـي 18 رجـب عــــــــــــــام 1426
sكافحة التهريبy تعلقHوافق 23 غشت سنة 2005 واHا

- األشــخـاص احملــكــوم عــلــيــهــم بــســبب ارتــكـابــهــم أو
مـحاولـة ارتكـابهـم جـنح وجنـايـات الفـعل اخملل باحلـياء مع
أو بـــــغـــــيــــر  عـــــنـف عـــــلى قـــــاصـــــر واالغـــــتـــــصـــــابs األفـــــعــــال
اHــنــصـوص واHــعـاقب عــلـيــهـا بــاHـواد 334 و2/335 و336 من

 sقانون العقوبات
- األشــخـاص احملــكــوم عــلــيــهــم بــســبب ارتــكـابــهــم أو
مــحــاولــة ارتــكــابــهـم جــرائم اHــتــاجــرة بــاخملــدراتs األفــعـال
اHــــنــــصــــوص واHــــعــــاقـب عــــلــــيــــهــــا بــــاHــــادتـــY 243 و244 من
الـــقــانــون رقم 85 - 05 اHــؤرّخ في 16 فــبـــرايــر ســنــة 1985
sـتــمّمHــعــدّل واHا sــتــعــلق بــحـمــايــة الــصــحــة وتــرقـيــتــهــاHوا
وبــــاHـــواد 13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23
و27 من الـــقـــانـــون رقم 04 -18 اHــؤرخ في 13 ذي الـــقـــعــدة
عــــام 1425 اHــــوافق 25 ديــــســــمـــــبــــر ســــنــــة 2004 واHــــتــــعــــلق
بـــــالــــوقــــايـــــة من اخملـــــدرات واHــــؤثـــــرات الــــعــــقـــــلــــيـــــة وقــــمع

االستعمال واالجتار غير اHشروعY بها.   
اHـادة اHـادة 6 : : ال �ـكن أن يـتـجـاوز مـجمـوع الـتـخـفـيـضات
اجلــزئــيــة اHــتــتــالــيــة  ثــلث (1 /3) الــعــقــوبــة الــصــادرة ضــد
احملــكــوم عــلــيـــهم نــهــائــيــا  في مــادة اجلــنــايـــاتs بــاســتــثــنــاء
احملبوسY الذين يتجاوز سنهم خمسا وستY (65) سنة.
اHادة اHادة 7 : :  ال �ـكن أن يـتجـاوز مجـموع الـتخـفيـضات
اجلــزئـيــة اHــتـتــالـيــة  نـصف (2/1) الــعـقــوبــة الـصــادرة ضـد

احملـــكــــوم عــــلـــيــــهم نــــهـــائــــيـــا  فـي مــــادة اجلـــنـحs بـــاســــتــــثــــنـــاء
احملبوسY الذين يتجاوز سنهم خمسا وستY (65) سنة.

اHادة اHادة 8 : :   تطـبق أحـكام هـذا اHرسـوم على األشـخاص
اHـــســـتـــفـــيـــدين من نـــظـــام اإلفـــراج اHـــشـــروط والــتـــوقـــيف

اHؤقت لتطبيق العقوبة.

9 : : ال يـــــســـــتـــــفــــيـــــد مـن أحــــكـــــام هـــــذا اHـــــرســــوم اHــــادة اHــــادة 
األشــخــاص احملــكــوم عـــلــيــهم بــعــقـــوبــة الــعــمل لـــلــنــفع الــعــام
واحملـبـوســون بـسـبب إخاللـهـم بـااللـتـزامـات اHــتـرتـبـة عـلى

تنفيذ هذه العقوبة.

اHـــــادة اHـــــادة 10 : : ال تـــــطــــــبـق أحـــــكــــــام هــــــذا اHـــــرســــــوم عــــــلى
األشخاص الذين حكمت عليهم احملاكم العسكرية.

اHـــــادة اHـــــادة 11 : :  يــــــنـــــشــــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلــــجـــمـــهــــوريّــــة اجلـــزائــــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 30
يونيو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 15-175 مــؤرخ في  مــؤرخ في 13 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
يـــــتـــــضـــــمـن  sيـــــتـــــضـــــمـن s2015 ـــــوافق 30 يـــــونـــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنــــةHـــــوافق  اH1436 ا

إجــــــراءاتإجــــــراءات عـــــفـــــــو yـــنــــاســــــبــــة الــــذكـــــرى الـــثــــالــــثـــةعـــــفـــــــو yـــنــــاســــــبــــة الــــذكـــــرى الـــثــــالــــثـــة
واخلــمـســـY لـعـــيـد االســتـقــالل والــشـبـــاب لــفــــائــدةواخلــمـســـY لـعـــيـد االســتـقــالل والــشـبـــاب لــفــــائــدة
احملــــبــــوســـY الــــذيـن حتـــصـــــلـــوا عـــلـى شــــهـــــادات فياحملــــبــــوســـY الــــذيـن حتـــصـــــلـــوا عـــلـى شــــهـــــادات في

التعليـم أو التكويـن.التعليـم أو التكويـن.
ــــــــــــــــــــ

 sإنّ رئيس اجلمهورية

-  بـنــاء عـلى الــدسـتـورs ال ســيّـمــا اHـادّتـان 77 (8 و9)
sو156 منه

-  وyـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفر
عام 1386 اHـوافق 8  يونـيو سـنة  1966 واHتـضمن قـانون

sتمّمHعدّل واHا sالعقوبات

-  وبـنـاء علـى الرأي االسـتـشـاري الـذي أبـداه اجمللس
sادّة 156 من الدستورHطبقا ألحكام ا sاألعلى للقضاء

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــســــتــــفــــيــــد األشــــخــــاص احملــــبــــوســـون
sـرسـومHعـنـد تـاريخ إمـضـاء هـذا ا sاحملـكـوم عـلـيـهـم  نـهـائـيـا
Yـنــاسـبــة الـذكــرى الـثــالـثــة واخلـمــسـy من إجــراءات عـفــو

لعيد االستقالل والشبابs طبقا ألحكام هذا اHرسوم. 
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اHـادة اHـادة 2 : :  يـسـتـفـيــد من إجـراءات الـعـفـــو األشـخـاص
احملـبـوســـون احملـكـوم عـلـيـهــم نــهـائـيـا الـذين تـابـعـواs بـهــذه
الـصفـةs تـعـلـيمـا  وجنـحــوا في امتـحـانـات شـهادة الـتـعـليم
اHتـوسط أو البـكـالوريـا أو الـتخـرج من اجلامـعـةs بعـنوان

السنة الدراسية  s2015 - 2014 على النحو اآلتي : 
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :

*  األشـخــاص احملـبوســـY احملكـــوم علـيهم نـهائـيا إذا
كــان بـــاقــي عـــقـــوبــتـــهــم يـــســـاوي أربــعـــــة وعـــشــرين ( 24)

s ادة 8 أدناهHدون مراعاة أحكام ا sشهـــرا أو يقل عنها
- تخفيضا جزئيا للعقوبة Hدة - تخفيضا جزئيا للعقوبة Hدة 24 شهرا لفائدة : شهرا لفائدة :

*  األشـخـاص احملــبـوســY احملـكـوم عــلـيــهم نـهــائـيـا  إذا
كــــان بـــاقي عــــقـــوبـــتــــهم أكــــثـــر من ســــنـــتـــY (2)  ويــــســـاوي

عشرين (20) سنة أو يقل عنها. 
اHــادة اHــادة 3 : : يـــســتــفــيــد من إجـــراءات الــعــفــو األشــخــاص
احملــبــوســون احملــكــوم عــلــيـهـم نـهــائــيــا الــذين تــابــعــواs بــهـذه
الــصـفـةs تـكـويــنـا مـهـنـيــا وحتـصـلـوا عـلى شــهـادات الـنـجـاح
فـي أحــد أ¡ـاط الـتـكويـن اHهـني اخملـتـلـفـةs بعـنـوان الـسـنة

الدراسية s 2015- 2014 على النحو اآلتي : 
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :

* األشــخـــاص احملــبـوســY احملـكــوم عـلــيـهم نــهـائــيـا إذا
كان باقي عقـوبتهم يساوي سبعة عشر (17) شهرا أو يقل

sادة 8 أدناهHدون مراعاة أحكام ا sعنها
- تخفيضا جزئيا للعقوبة Hدة - تخفيضا جزئيا للعقوبة Hدة 17 شهرا لفائدة : شهرا لفائدة :

* األشــخـــاص احملــبـوســY احملـكــوم عـلــيـهم نــهـائــيـا إذا
كــان بـاقي عـقــوبـتـهم أكــثـر من سـبــعـة عـشـر (17) شـهـرا أو

يساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
اHـادة اHـادة 4 : : ال يـسـتـفـيـد من إجـراءات الـعـفـو اHـنـصوص

عليها في هذا اHرســوم : 
- األشــــــخـــــــــاص احملــــــبــــــوســـــــون الــــــذيـــن ســــــبـق وأن
استفــادوا من  إجــراءات الـعفـو yناسـبة حصولهم  علـى

sشهـادات فـي التعليم أو التكوين
- األشــــــخــــــاص احملــــــبــــــوســــــون اHــــــتــــــحــــــصــــــلــــــون عــــــلى
sالبكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم احلبس
- األشــخـــاص احملــبـــوســـون احملــكـــوم عـــلــيـــهم بـــعــقـــوبــة
الــــعـــــمل لـــــلــــنــــفـع الــــعـــــامs واحملــــبــــوســـــون بــــســـــبب إخـاللــــهم

بااللتزامات اHترتبة على تنفيذ هذه العقوبة.
اHـادة اHـادة 5 : : ال �ـكن اجلـمـع بـY االستـفـادة مـن إجراءات
العـفو اHنصـوص عليهـا في هذا اHرسـوم وإجراءات العفو
الــــصـــادرة بـــنــــفس اHــــنـــاســـبــــةs لـــفــــائـــدة فـــئــــات أخـــرى من

.Yاحملبوس

اHادة اHادة 6 : : في حالة تعدد العقوبات :
- تــــطــــبـق إجــــراءات الــــعــــفــــو عــــلـى اHــــدة األطــــول من

sتبقيةHالعقوبات ا
-  إذا كانت إحدى اجلرائم اHدان من أجلها مستثناة
وفـقـا ألحـكـام اHـادة 7 أدنـاهs �ـتـد االسـتــثـنـاء من إجـراءات

العفو إلى كل اجلرائم األخرى.
اHــادة اHــادة 7 : : يـــســـتــثـــنى مـن االســتـــفـــادة من أحـــكـــام هــذا

اHرسوم :
- األشخـاص احملبـوسون اHعـنيـون بأحـكام األمر رقم
06-01 اHـؤرخ في 28 مـحـرم عام 1427 اHـوافق 27 فـبـراير

ســنــة 2006 واHــتــضــمن تــنــفـيــذ مــيــثـاق الــســلم واHــصــاحلـة
sالوطنية

- األشــــخــــاص احملــــكــــوم عــــلــــيــــهم بــــســــبب ارتــــكــــابــــهـم
اجلـــرائــم اHــنـــصــــوص واHــــعـــاقــب عــلـــيــــهــــا بـــاHــرســــــوم
الــتــشــريــعــــي رقم 92-03 اHــؤرخ في 30 ســبــتــمــبــر ســنــة
1992 واHـــتــعـــلق yـــكـــافــحـــة الـــتــخـــريب واإلرهـــابs اHـــعــدل

واHتـممs  وكـذا األشخـاص احملكـوم عـليـهم بـسبب ارتـكـابهم
اجلـرائم اHـنـصـوص واHـعـاقب عـلـيـهـا بـاHـواد 87 مـكـرر إلى
87 مكرر 10 و181 من قـانون العقـوبات واHتـعلقـة بأعمال

 sاإلرهاب والتخريب
- األشـــخــاص احملـــكــوم عـــلــيـــهم  بـــســبـب ارتــكـــابــهم أو
مــــحـــاولـــة ارتـــكـــابـــهم جـــرائم اخلــــيـــانـــة والـــتـــجـــسس وقـــتل
األصـول والـضرب واجلـرح الـعـمـدي عـلى األصـول واخلطف
وجـنح وجــنـايــات اخـتالس األمــوال الـعــمـومــيـة أو اخلــاصـة
والـــــرشـــــوة واســـــتـــــغـالل الـــــنـــــفـــــوذ والـــــتــــــهـــــريبs األفـــــعـــــال
اHـــنــصــــوص واHــعــاقـب عـــلــيــهــــا بــاHــــواد 30 و61 و62 و63
و64 و 258 و261 و 267 و291 و293  و293 مـــــــــــكـــــــــــرر  و293
مــكـــــــرر 1  و 119  و 119 مــكــــــرر و 126  و 126  مــكــــــرر
و 127 و 128  و 128 مـكرر و 128 مـكرر1 و129  من قـانون
العقوباتs وباHواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و32 و41
من الـــقـــانــون رقم 06-01 اHــؤرخ في 28 مـــحـــرم عــام 1427
اHــوافق 20  فــبــرايــر ســنـة 2006 واHــتــعــلـق بــالــوقــايـــة من
الـفــســـــاد ومـكـافــحـتـهs وبـاHـــــواد 324  و325 و 326 و 327
و328  من قانــــــون اجلمـاركs وباHواد 10 و 11 و 12 و 13
و 14 و 15 و 17 و 18 مـن األمـــر رقم 05-06 اHــــؤرخ في 18
رجـب عـــام 1426 اHــــوافق 23 غـــشت ســـنـــة 2005 واHـــتـــعـــلق

sكافحة التهريبy
- األشـــخـــاص احملـــكـــوم عــلـــيـــهم بـــســـبـب ارتــكـــابـــهم أو
مـحاولـة ارتـكـابـهم جـنح وجنـايـات الـفـعل اخملل بـاحلـياء مع
أو بغير عنف عـلى قاصر واالغتصابs األفعال اHنصوص
واHــعــاقب عــلـيــهــا بــاHـواد 334 و 335 / 2 و 336 من قــانــون

sالعقوبات
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- األشـخـاص احملـكـوم علـيـهم بـسـبب ارتـكـابهـم جرائم
اHـتـاجـرة بــاخملـدراتs األفـعـال اHـنــصـوص واHـعـاقـب عـلـيـهـا
بــاHــادتـY 243 و 244 من الـــقـــانــون رقم 85-05 اHــؤرخ في
16 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1985 واHــــتــــعـــــلق بــــحــــمــــايــــة الــــصــــحــــة

وتـرقـيتـهـــــاs اHعـــدّل واHـتمّمs وبـاHواد 13 و 14 و 15 و 16
و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27  مـن الـــــقــــــانـــــون
رقم 04-18 اHؤرخ  في 13 ذي القعدة عام 1425 اHوافق 25
ديــســـمـــبــر ســـنــة 2004 واHـــتــعـــلق بـــالــوقـــايـــة من اخملــدرات
واHـــؤثـــرات الــعـــقـــلـــيـــة وقــمـع االســـتــعـــمـــال واالجتـــار غـــيــر

اHشروعY بها. 
اHـادة اHـادة 8 : : ال �ـكن أن يـتـجـاوز مـجمـوع الـتـخـفـيـضات
اجلــزئـــيــة اHـــتــتـــالــيـــة نــصف (2/1) الــعـــقــوبـــة احملــكـــوم بــهــا

نهائيا.
اHادة اHادة 9 : :   تطـبق أحـكام هـذا اHرسـوم على األشـخاص
اHـــســـتـــفـــيـــدين من نـــظـــام اإلفـــراج اHـــشـــروط والــتـــوقـــيف

اHؤقت لتطبيق العقوبة. 
اHـــــادة اHـــــادة 10 : : ال تـــــطــــــبـق أحـــــكــــــام هــــــذا اHـــــرســــــوم عــــــلى

األشخاص الذين حكمت عليهم احملاكم العسكرية.
11 :  : يــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلــــجـــمـــهــــوريّــــة اجلـــزائــــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
 حرّر بـاجلزائر في 13 رمـضان عام 1436 اHوافق 30

يونيو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم تـنــفـيـذي رقــم مـرســوم تـنــفـيـذي رقــم 15-171 مـؤرخ في  مـؤرخ في 6 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1436 اHـوافق  اHـوافق 23 يـونـيـو سـنـة   يـونـيـو سـنـة  s2015 يـتـعـلق بـالنـقلs يـتـعـلق بـالنـقل

اHدرسي.اHدرسي.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
 sبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- وyـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يــونـيــو سـنـة 1966 واHــتـضــمن قـانـون

sتممHعدل واHا sاإلجراءات اجلزائية
- وyـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يــونـيــو سـنـة 1966 واHــتـضــمن قـانـون

sتممHعدل واHا sالعقوبات

- وyـــــــــقـــــــــتــــــــــضى األمــــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســـــبــــتـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممHعدل واHا sدنيHتضمن القانون اHوا

- وyـــــــــقـــــــــتــــــــــضى األمــــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســـــبــــتـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممHعدل واHا sتضمن القانون التجاريHوا

- وyـــــقــــتـــــضى الــــقـــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتعـلق

sتممHعدل واHا sبعالقات العمل

- وyــــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غـــشت ســنــة 2001

sتممHعدل واHا sتعلق بتطوير االستثمارHوا

- وyـــــقــــتـــــضى الــــقـــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جــــــمـــــادى األولـى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غــــــشت ســــــنـــــة 2001
sتممHعدل واHا sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

sادة 34 منهHال سيما ا

- وyـــــقــــتـــــضى الــــقـــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHـتــعـلـق بـتـنــظـيـم حـركــة اHـرور عـبــر الـطــرق وسالمــتـهـا

 sتممHعدل واHا sوأمنها

- وyـــــقــــتـــــضى الــــقـــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرّخ في 27
جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غـــشت ســنــة 2004
واHــتــعـلـق بـشــروط ¢ــارســة األنـشــطــة الــتـجــاريــةs اHــعـدّل

sتمّمHوا

- وyـــــقــــتـــــضى الــــقـــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتضـمن

sالقانون التوجيهي للتربية الوطنية

- وyـــــقــــتـــــضى الــــقـــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يــونـــيــو ســنــة 2011 واHـــتــعــلق

 sبالبلدية

- وyـــــقــــتـــــضى الــــقـــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 sتعلق بالواليةHوا

- وyقتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

sيحدد صالحيات وزير النقل
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- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-381 اHؤرخ
في 7 جــمـادى األولـى عـام 1411 اHـوافق 24 نـوفــمــبـر ســنـة
1990 واHــتــعــلق بــتــنــظــيم مــديــريــات الــنــقل فـي الــواليـات

sوعملها

- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 97-40 اHـؤرخ
في 9 رمـــضـــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنـــايــــر ســـنـــة 1997
واHــتـــعــلـق yــعـــايــيـــر حتــديـــد الـــنــشـــاطــات واHـــهن اHـــقــنـــنــة

sتممHا sاخلاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها

- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-223 اHؤرخ
في 9 ربيع الثاني عام 1424 اHوافق 10 يونـيو سنة 2003
واHتـعلق بـتـنظـيم اHراقـبة الـتقـنـية لـلسـيارات وكـيفـيات

  sارستها¢

- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-261 اHؤرخ
في 23 جـــمــادى األولى عــام 1424 اHــوافق 23 يــولـــيــو ســنــة
2003 واHـتــضـمن تـشــكـيــلـة اجملـلـس الـوطـني لــلـنــقل الـبـرّي

واللّـجنـة التـقنيـة الوزاريـة اHشتـركة لـنقل اHـواد اخلطرة
والـــلّـــجــنـــة الـــوالئـــيـــة لـــلـــعـــقـــوبـــات اإلداريـــة وصالحـــيـــاتـــهــا

 sوسيرها

- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-381 اHؤرخ
في 15 شـــوال عــام 1425 اHــوافق 28 نــوفـــمـــبــر ســـنــة 2004
الـــذي يــحـــدد قـــواعـــد حـــركـــة اHــرور عـــبـــر الـــطـــرقs اHـــعــدل

sتممHوا

- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-415 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1425 اHوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004
الـذي يـحـدد شــروط تـسـلـيم رخص ¢ــارسـة نـشـاطـات نـقل

 sتممHعدل واHا sاألشخاص والبضائع عبر الطرقات

- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-416 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1425 اHوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004
الـــذي يـــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مــخـــطـــطـــات الـــنـــقل الـــبــري

 sلألشخاص وتطبيقها

- وyقتضـى اHرسوم التـنفيذي رقم 14-363 اHؤرخ
في 22 صـــفــر عــام 1436 اHــوافق 15 ديـــســمـــبـــر ســنــة 2014
واHـتعـلق بإلـغاء األحكـام التـنـظـيمـية اHـتعـلقـة بالـتصديق
طــــبـق األصل عـــــلـى نــــسـخ الــــوثـــــائـق اHــــســـــلّـــــمــــة مـن طــــرف

 sاإلدارات العمومية

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول

أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 34 من الـقـانون
رقـم 01 -13 اHـــــــــؤرخ في 17 جـــــــــمــــــــــادى األولـى عـــــــــام 1422
اHــــوافق 7 غــــشت ســــنـــة s2001 اHــــعـــدل واHــــتـــمـم واHـــذكـــور

أعالهs يهدف هذا اHرسوم إلى تنظيم النقل اHدرسي.

اHاداHادّة ة 2 :  : يقصدs في مفهوم هذا اHرسومy sا يأتي:

- الـنقل اHدرسي : - الـنقل اHدرسي :  نقل نوعـي يتم بواسـطة وسائل
تــصـــمم لــنـــقل أكــثـــر من تـــســعــة (9) أشـــخــاص yــا في ذلك
الــــســـائـق  في شــــكل خـــدمــــة مـــنــــتـــظــــمـــة تــــنـــقـل الـــتـالمـــيـــذ
اHـتـمـدرسY مـن نقـاط الـصـعود نـحـو مـؤسـسات الـتـربـية

والتعليم والعكس.

- اHــسـتــغل :- اHــسـتــغل : الــشــخص الــطـبــيــعي أو اHــعــنــوي الـذي
يستغل خدمة النقل اHدرسي بواسطة مركبات.

- ســـائق الـــنـــقل اHـــدرسي :- ســـائق الـــنـــقل اHـــدرسي : الـــشـــخص الـــذي يـــتـــولى
قيادة مركبة النقل اHدرسي.

- اHـؤسـسـة اHـدرسـية :- اHـؤسـسـة اHـدرسـية : مؤسـسـة الـتـربـيـة والـتـعـليم
الـعـمومـيـة ومؤسـسة الـتـربيـة والـتعـلـيم اخلاصـة اHـعتـمدة

من  وزارة التربية الوطنية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـقـوم اجلـمـاعـات اإلقـلـيـمـيـة بـضـمـان الـنـقل
اHدرسي طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

و �ــــكن أيــــضــــا أن تـــقــــوم به مــــؤســــســــات الـــتــــربــــيـــة
والتعليم اخلاصة واجلمعيات ذات الطابع التربوي.  

اHــاداHــادّة ة 4 :  : �ــكن اجلـــمــاعـــات اإلقــلـــيــمـــيــة ومـــؤســســات
الـــتـــربــيـــة والـــتـــعـــلــيـم اخلـــاصــة واجلـــمـــعـــيـــات ذات الــطـــابع
الـتـربـوي الـتدخـلs مبـاشـرة وعـبـر إمـكـانـيـاتـهم اخلـاصة أو
عـــبــــر عــــقـــد اتــــفــــاقـــيــــة مع مــــتــــعـــامــــلي الــــنــــقل الــــعـــمــــومي

لألشخاصs من أجل ضمان خدمة النقل اHدرسي. 

اHــــاداHــــادّة ة 5 : : تــــســــهــــر الــــبــــلــــديــــات عــــلى ضــــمــــان الــــنــــقل
اHــدرسي لـلــتالمــيــذs طـبــقــا لـلــمــادة 122 من الــقــانـون رقم
11-10 اHــؤرخ في 20 رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونـــيــو

سنة 2011 واHتعلق بالبلدية.

اHــاداHــادّة ة 6 : : تـــتــضــمن االتــفـــاقــيــة الــتي تـــربط مــســتــغل
خدمـة النـقل باجلـماعـات اإلقلـيمـية أو مـؤسسـات التـربية
والــتـعـلـيم اخلـاصـة و/أو اجلـمــعـيـات ذات الـطـابع الـتـربـوي

على اخلصوصs ما يأتي:
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- اHــؤســســـات اHــدرســيـــة ونــقــاط الــتـــوقف الــواجب
sائتمانها

sسافة الواجب قطعهاHسلك الواجب اتباعه واHا -

- عـــدد األيـــام الـــتي تـــكـــون yـــوجـــبـــهـــا خـــدمـــة الـــنـــقل
sمضمونة

sالواجب نقلهم YتمدرسHعدد التالميذ ا -

sواقيت الواجب احترامهاHالوتيرة وا -

- الـــتـــزامـــات األطـــراف اHـــتـــعـــاقــدة لـــضـــمـــان سـالمــة
sالواجب نقلهم YتمدرسHالتالميذ ا

- شـروط فسخ االتفاقـية وكذا الـتدابيـر اHتخذة في
حالة عجز اHستغل .

و�ــكن هـــذه االتــفــاقـــيــة أن تــتــوخـى أيــضــا إمـــكــانــيــة
اســتــعـمــال مــركــبــة الــنــقل اHــدرسي في الــنــقـل الـعــمــومي

لألشخاص.

الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط وكيفيات استغالل النقل اHدرسيشروط وكيفيات استغالل النقل اHدرسي

القسم األولالقسم األول

شروط استغالل النقل اHدرسيشروط استغالل النقل اHدرسي

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : يـــــخــــضـع اســــتـــــغالل الـــــنـــــقل اHـــــدرسي إلى
احلــصــول اHــســبق عــلى رخــصــة اســتــغالل يــســلــمــهــا مــديــر

النقل للوالية اخملتص إقليميا.

يـــرفق ¡ـــوذج رخـــصـــة االســتـــغالل ودفـــتـــر الـــشــروط
sـدرسيHـرفق بـهـا الـذي يـحـدد شـروط اسـتـغالل الـنـقل اHا

بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : يــجب عــلى صـــاحب الــطــلب أن يــودع طــلب
رخـــصـــة االســـتــــغالل لـــدى مـــديــــر الـــنـــقل لــــلـــواليـــة اخملـــتص

إقليميا.

و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق اآلتية :

: Yأ - بالنسبة لألشخاص الطبيعي: Yأ - بالنسبة لألشخاص الطبيعي

- نــســخــة من الــبــطـاقــة الــرمــاديـة لــكل مــركــبــة يـراد
sاستغاللها

- نـسـخـة من مـحـضـر اHـراقـبـة الـتـقـنـيـة لـكل مـركـبة
sيراد استغاللها قيد الصالحية

- نــــســـخــــة من االتــــفــــاقــــيـــة اHــــوقــــعـــة بــــY اHــــســـتــــغل
واجلـمــاعـات اإلقـلــيـمـيــة أو مـؤسـســات الـتـربــيـة والـتــعـلـيم

sاخلاصة و/أو اجلمعيات ذات الطابع التربوي

sستغلHوقع من طرف اHدفتر الشروط ا -

- نـــــســــخـــــة من رخـــــصــــة اســـــتــــغـالل خــــطـــــوط الـــــنــــقل
الـعــمـومي لألشـخـاص في حــالـة مـا إذا زاول نـشـاط الـنـقل

 sفي والية أخرى

- عـــقـــد تـــأمـــY لـــكل مـــركـــبـــة يـــراد اســـتـــغاللـــهـــا قـــيــد
الصالحية.

: YعنويHب - بالنسبة لألشخاص ا: YعنويHب - بالنسبة لألشخاص ا

sعنويHنسخة من القانون األساسي للشخص ا -

Yـــداولــة الـــتـي ¥ من خاللـــهـــا تـــعـــيــHنـــســـخــة مـن ا -
الــرئـيسs وعـنـد االقــتـضـاءs اHـديـر الــعـام أو اHـسـيّـر إالّ إذا

sوجب القانون األساسيy Yكان هؤالء معين

- بـطـاقـة وصــفـيـة لـلـوسـائل الــبـشـريـة واHـاديـة الـتي
sستعتمد استغاللها

sYنسخة من عقد عمل السائق أو السائق -

- نــــســـخــــة من الــــبــــطـــاقــــة الــــرمـــاديــــة لــــلـــمــــركــــبـــة أو
sراد استغاللهاHركبات اHا

- نـسـخة من مـحـضـر اHـراقبـة الـتـقـنـية لـلـمـركـبة أو
sراد استغاللها قيد الصالحيةHركبات اHا

- نــــســـخــــة من االتــــفــــاقــــيـــة اHــــوقــــعـــة بــــY اHــــســـتــــغل
واجلـمــاعـات اإلقـلــيـمـيــة أو مـؤسـســات الـتـربــيـة والـتــعـلـيم

sاخلاصة و/أو اجلمعيات ذات الطابع التربوي

- شهادة تأمY اHـركبة أو اHركبات اHراد استغاللها
sقيد الصالحية

- دفتر الشروط اHوقع من طرف اHستغل.

ج - بــالــنـســبــة لــلـجــمــاعــات اإلقـلــيــمــيـة ومــؤســسـاتج - بــالــنـســبــة لــلـجــمــاعــات اإلقـلــيــمــيـة ومــؤســسـات
الـــتـــربــيـــة والـــتـــعـــلــيـم اخلـــاصــة واجلـــمـــعـــيـــات ذات الــطـــابعالـــتـــربــيـــة والـــتـــعـــلــيـم اخلـــاصــة واجلـــمـــعـــيـــات ذات الــطـــابع
الـتـربوي الـتي ترغب في اسـتـغالل خدمـة النـقل اHدرسيالـتـربوي الـتي ترغب في اسـتـغالل خدمـة النـقل اHدرسي

حلسابها اخلاص :حلسابها اخلاص :

- نــــســـخــــة من الــــبــــطـــاقــــة الــــرمـــاديــــة لــــلـــمــــركــــبـــة أو
sراد استغاللهاHركبات اHا

- نـسـخـة من مـحـضـر اHـراقـبـة الـتـقـنـيـة لـكل مـركـبة
sيراد استغاللها قيد الصالحية
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- عـــقـــد تـــأمـــY لـــكل مـــركـــبـــة يـــراد اســـتـــغاللـــهـــا قـــيــد
sالصالحية

- نــــســــخــــة مـن دفــــتــــر الـــشــــروط مــــوقــــعــــا مـن طـــرف
اHـسـتـغل بـالـنـسـبـة Hـؤسـسـات الـتـربـيـة والـتـعـلـيم اخلـاصـة

واجلمعيات ذات الطابع التربوي.

9  :   : يـــــجـب عـــــلى كـل ســــائـق نـــــقل مـــــدرسي أن اHــــاداHــــادّة ة 
يستوفي الشروط أدناه:

- أن يـــكـــون بــالـــغـــا ســـتـــا وعــشـــرين (26) ســـنــة عـــلى
sاألقل

s"أن يكون حائزا رخصة سياقة من الصنف "د -

- أن يــــخـــضع إلى حتــــقـــيق إداري تـــقــــوم به مـــصـــالح
األمن اخملـتـصـة الـتي تـلـزم بـتـبـلـيغ رأيـهـا Hديـر الـنـقل في
الـواليــة اخملـتـص إقـلــيـمــيـا في أجل شــهـرين (2) من تـاريخ

sإخطارها

- أن يــــقـــدم شــــهــــادة طــــبـــيــــة تــــثــــبت كــــامل الــــصــــحـــة
sنصبHالبدنية والعقلية للمعني با

- أن يثبت تـكوينـا ذا صلة بالـنشاط طـبقا للـتنظيم
اHعمول به.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : يـــجب في كـل مــركــبـــة مــخــصـــصــة لـــلــنــقل
اHدرسي ما يأتي :

s"4" أن تكون مرقمة في الصنف -

- أن تــــلـــصـق في أمــــامــــهـــا وفـي مـــؤخــــرتــــهـــا بــــصــــفـــة
واضـحــة إشــارة " نــقل مــدرسي"s ارتــفـاعــهــا عــشـرون (20)
سم عـلى األقل. ويجب أن تكـون هذه الكـتابة واضـحة ليال

sونهارا على حد سواء

Yعلى مـسـاحـة  سـت sأن تـوضع بـاجلـهات اجلـانـبـيـة -
(60) سم طـوال وأربعY (40) سم عـرضاs الـبـيانـات اآلتـية:
لــقـب واسم اHـــســـتــغـل أو اسم شـــركـــتهs وعـــنـــوانه أو مـــقــر
Yالـــعــمـــومـــيــ Yشـــركـــته ورقم الـــقـــيــد في ســـجل الـــنـــاقــلـــ

لألشخاص.

القسم الثانيالقسم الثاني

كيفيات استغالل نشاط النقل اHدرسيكيفيات استغالل نشاط النقل اHدرسي

اHـاداHـادّة ة 11 : : في حـالــة مـا إذا كــان الـنــقل اHــدرسي يـتم
لــلـحــســاب اخلـاصs فــإن رخـصــة اســتـغالل الــنــقل اHـدرسي
تسلم Hدة خمس (5) سنوات قابـلة للتجديد وفق األشكال

نفسها التي أدت إلى احلصول عليها.

وفي حـالــة مـا إذا كـان الـنـقـل اHـدرسي يـتم في إطـار
اتــــفـــاقـــيــــةs فـــإن مـــدة صـالحـــيــــة رخـــصـــة اســــتـــغالل الــــنـــقل
Yـــبـــرمـــة بــHـــدة االتـــفـــاقـــيـــة اH ـــدرسـي تـــكــون مـــســـاويـــةHا

الطرفY اHتعاقدين.

اHــاداHــادّة ة 12 : : رخـــصـــة االســـتـــغالل شـــخـــصـــيـــة ووقـــتـــيــة
وقـابــلــة لإللــغــاءs وال �ــكن الــتــنــازل عـنــهــا أو حتــويــلــهـا أو

تكون محل أية صيغة من صيغ اإليجار.

اHــــاداHــــادّة ة 13 :  :  يـــــلــــزم مــــديـــــر الــــنــــقـل لــــلــــواليـــــة اخملــــتص
إقلـيميـا بالرد على صـاحب طلب رخصة اسـتغالل خدمات
النـقل اHدرسي في أجل ثالثة (3) أشهـر ابتداء من تاريخ

استالم طلب رخصة االستغالل.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : تـرفض رخـصـة االسـتـغالل إذا لم يـسـتوف
صاحب الطلب الشروط اHطلوبة.

يجب أن يـعلل مـديـر النـقل لـلواليـة اخملتص إقـلـيمـيا
قرار الرفض ويبلّغه للمعني.

sـادّة ة 15 :  :  في حـالـة رفـض طلـب رخـصة االسـتـغاللHـاداHا
�ـــكن صــــاحب الـــطـــلـب أن يـــقـــدم طـــعـــنـــا لــــلـــوزيـــر اHـــكـــلف

بالنقل.

يـــجب أن يـــصـل طـــلب الـــطـــعن إلى الـــوزيـــر اHـــكـــلف
بالنـقل في أجل خمسة عشر (15) يومـاs ابتداء من تاريخ

تبليغ الرفض.

و في هــذه احلــالــةs يــرد الــوزيــر اHــكــلف بــالــنــقل في
أجل ثالثY (30) يوما بعد تاريخ استالم الطعن.

اHاداHادّة ة 16 : : يقـيّد مـسـتغل الـنقل اHـدرسي اHرخص له
في سـجل الــنـاقـلـY الـعـمـومـيــY لألشـخـاص اHـفـتـوح لـدى
مـديــر الــنــقل لــلــواليـة اخملــتص إقــلــيــمــيــا طـبــقــا لــلــتـشــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 17 :  : يقوم مدير الـنقل للوالية اخملتص إقليميا
بــسـحـب رخـصــة االســتــغالل من مــســتــغل الــنـقـل اHـدرسي
الذي لم يـشرع فـي مزاولـة نشـاطه في اآلجال اHـقررة في

االتفاقية اHتعلقة بالنقل اHدرسي.

و يتم إبالغ اجلماعات اإلقليمية بذلك.

18: يــلـزم مــســتــغل الــنــقل اHــدرسيs فـي حــالـة اHـاداHـادّة ة 
توقيف مركبتهs باإلبقاء على استمرارية اخلدمة.

اHــاداHــادّة ة 19 : : يـــجـب عـــلى ذوي حـــقـــوق مــســـتـــغل الـــنـــقل
اHدرسيs عندما يـتعلق األمر بشخص طـبيعيs التصريح
بـوفاته إلى مـدير الـنقل لـلواليـة اخملتص إقـليمـيا في أجل

ال يتجاوز سبعة (7) أيام.
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اHاداHادّة ة 20 : : يتعY عـلى مستغل النـقل اHدرسيs فيما
يـخص األشـخـاص اHـعـنـويــsY الـتـصـريح إلى مـديـر الـنـقل
لـلــواليـة اخملــتص إقـلـيــمـيــا بـوفــاة اHـسـيــر أو اسـتــقـالـته أو
إقصـائه أو تـغـييـر الـشـريك عنــــد االقـتـضـــاء فــي أجــــل

ال يتجاوز سبعة (7) أيام. 

ويـجب إعـالم مـديـر الـنــقل لـلـواليــة اخملـتص إقـلــيـمـيـا
باHسيّر اجلديد في أجل خمسة عشر (15) يوما.

21 : : يــجب أن تــعــاد إلى مــديــر الــنــقل لــلــواليـة اHـاداHـادّة ة 
اخملتص إقليمياs النسخة األصلية لرخصة االستغالل عند
نـــهــايـــة مــدة صالحـــيــتـــهــا أو عـــنــدمـــا يــتـم شــطب الـــشــخص
Yالــعــمــومــيـ Yــعــنــوي مـن ســجل الــنــاقــلــHالــطــبــيــعي أو ا

لألشخاص.

الفصل الثالثالفصل الثالث

تنظيم النقل اHدرسي تنظيم النقل اHدرسي 

22 : : يــنــظـم الــنــقل اHــدرسي في إطــار مــخــطط اHـاداHـادّة ة 
النقل الوالئي طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة ة 23 :  : يـــجب أن يـــلـــبي مـــخـــطط الـــنـــقل الـــوالئي
طــلب الــنـقـل اHـدرسـي بـأحــسن شــروط الــسالمــة ونــوعــيـة

اخلدمة.

اHاداHادّة ة 24 :  : دون اإلخالل باألحكام الـتنظيمية اHعمول
بهـاs تـنـشـأ في كل واليـة جلنـة اسـتـشاريـة لـلـنـقل اHدرسي

يرأسها الوالي أو ¢ثله s تضم األعضاء اآلتي ذكرهم :

sمدير اإلدارة احمللية أو ¢ثله -

sمدير النقل للوالية أو ¢ثله -

sمدير التربية للوالية أو ¢ثله -

- مـديـر الـنـشـاط االجـتـمـاعي والـتـضـامن لـلـواليـة أو
sثله¢

- مــديــر الــتـــكــوين والــتـــعــلــيـم اHــهــنــيـــY لــلــواليــة أو
sثله¢

- رئـيس اجملــلس الـشـعــبي الـبـلــدي لـلـبــلـديـة اHــعـنـيـة
sدرسيHبالنقل ا

- رئيس جمعية أولياء التالميذ للوالية.

�ـكـن الـلـجـنـة أن تـسـتــعـY بـأي شـخص من شـأنه أن
يساعدها في أشغالها.

sــذكــورون أعالهHأعـــضــاء الــلــجـــنــة ا Yــادّة ة 25 :  : يــعــHــاداHا
yوجب قرار من الوالي اخملتص إقليميا.

sعن مهامه YـعينـHو في حـالة توقف أحـد األعضاء ا
يستخلف حسب األشكال نفسها.

اHاداHادّة ة 26  :   : تتولى اللجنة اHهام اآلتية :

-  تــقــدª آراء حــول كل اHــســائل اHــتــعــلــقــة بــتــنـظــيم
sدرسيHوتوفير النقل ا

- اقـــــتــــــراح تـــــدابـــــيـــــر تـــــهــــــدف إلى حتـــــســــــY الـــــنـــــقل
اHـدرسيs وال سـيـما مـنـهـا تـلك اHتـعـلـقة بـسالمـة الـتالمـيذ

اHنقولY واحترام مواقيت مرور النقل اHدرسي.

sادّة ة 27 : : تـعد الـلجـنة نـظامـهـا الداخـلي الذي يـحددHاداHا
ال سيما كيفيات عملها في أول اجتماع لها.

يوافق الوالي yوجب قرار على هذا النظام.

اHــاداHــادّة  ة  28 : : يـــخـــضع الــتـــحـــاق الــتـــلــمـــيـــذ اHــتـــمــدرس
yــركــبـــة الــنـــقل اHــدرسيs إلـى اســتــظـــهــار بـــطــاقــة الـــنــقل
اHدرسي قيد الصالحية قـابلة للتجديد كل سنةs  تسلّمها

اHؤسسة اHدرسية التي يتبعها.

تتضمن بطاقة النقل اHدرسي ما يأتي:   
اللقب واالسم والعنوان والصورة وفصيلة الدم.

الفصل الرابعالفصل الرابع

العقوباتالعقوبات

29 : : حتـــدد عـــقـــوبـــات نــــشـــاط الـــنـــقل اHـــدرسي اHــاداHــادّة ة 
اإلدارية yوجب األحكام التشريعية والتنظيمية اHعمول

بها.

يصـدر مدير النـقل للوالية اخملتـص إقليميـا العقوبة
اإلداريـــة بــــعـــد اســـتـــشـــارة جلـــنـــة الــــعـــقـــوبـــات اإلداريـــة في

الوالية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

اHـاداHـادّة ة 30 : : يلـزم مـستـغـلو الـنـقل اHـدرسي باالمـتـثال
ألحـكــام هـذا اHــرســوم في أجل ال يــتـعــدى أربـعــة وعــشـرين
( 24)  شــــــهـــــراs ابـــــتـــــداء من تـــــاريـخ نـــــشـــــره في اجلـــــريـــــدة

الرسمية.

31 : :  يـــــــنــــــشــــــر هـــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 23
يونيو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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حرر بـ............................. في.............................

مدير النقل

اHلحق األولاHلحق األول
اجلـمهورية اجلزائـرية الد�ـقـراطية الشـعبـيةاجلـمهورية اجلزائـرية الد�ـقـراطية الشـعبـية

وزارة النقـلوزارة النقـل
وزارة النقلوزارة النقل

مديرية النقل لوالية........................مديرية النقل لوالية........................

رقم...............................................رقم...............................................

مقرر مؤرخ في ......................يتضمن رخصة استغالل مقرر مؤرخ في ......................يتضمن رخصة استغالل 
النقل اHدرسي حلساب خاصالنقل اHدرسي حلساب خاص

- yقـتضى الـقانون رقم 01-13 اHؤرخ في 17 جـمادى األولى عام 1422 اHوافق 7 غـشت سنة 2001 واHتـضمن تـوجيه
sادة 34 منهHال سيما ا sتممHعدل واHا sالنقل البري وتنظيمه

- وyـقـتضـى اHرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 90-381 اHـؤرخ في 27 جـمادى األولـى عام 1411 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 1990
sتعلق بتنظيم مديريات النقل في الواليات وعملهاHوا

- وyـقـتضـى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 04-415 اHؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام 1425 اHوافق 20 ديـسـمبـر سـنة 2004 الذي
sتممHعدل واHا sيحدد شروط تسليم رخص ¢ارسة نشاطات نقل األشخاص والبضائع عبر الطرقات

- وyـــقــــتـــضـى اHـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 15-171 اHــــؤرخ في 6 رمـــضـــان عـــام 1436 اHــــوافق 23 يــــونـــيــــو ســـنـــة 2015
sدرسيHتعلق بالنقل اHوا

- وyقتضى القرار اHؤرخ في  26 جمادى الـثانية عام  1427 اHوافق 22  يوليو سنة 2006 الذي يحدد ¡اذج الوثائق
sمارسة نشاطات نقل األشخاص والبضائع عبر الطرقاتy تعلقةHا

- وyقـتضى القرار اHؤرخ في 27 رجب عام 1428 اHوافق 11 غشت سنة 2007  واHتضمـن دفتر الشروط النموذجي
    sنتظمة لنقل األشخاص عبر الطرقاتHالذي يحدد شروط استغالل اخلدمات العمومية ا

s....................ؤرخ في .................... رقمHعني اHوبناء على طلب ا -

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

مـادمـادّة وحيدة : ة وحيدة : يرخص للـمستغـل (العنوان أو مـقر الشـركة) باسـتغالل خدمـة منتـظمة لـلنقل اHدرسـي حلسابه اخلاص
على اHسار.................... من.................... إلى..................... بواسطة مركبة /أومركبات ذات اخلصائص األتية :

العدد اإلجمالي للمقاعدالعدد اإلجمالي للمقاعدالنوعالنوعالطرازالطرازالصنفالصنفرقم التسجيلرقم التسجيل
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حرر بـ............................. في.............................

مدير النقل

اHلحق الثانياHلحق الثاني
اجلـمهورية اجلزائـرية الد�ـقـراطية الشـعبـيةاجلـمهورية اجلزائـرية الد�ـقـراطية الشـعبـية

وزارة النقـلوزارة النقـل
وزارة النقلوزارة النقل

مديرية النقل لوالية........................مديرية النقل لوالية........................

رقم...............................................رقم...............................................
مقرر مؤرخ في ......................يتضمن رخصة استغالل مقرر مؤرخ في ......................يتضمن رخصة استغالل 

النقل اHدرسي عبر اتفاقيةالنقل اHدرسي عبر اتفاقية

- yقـتضى الـقانون رقم 01-13 اHؤرخ في 17 جـمادى األولى عام 1422 اHوافق 7 غـشت سنة 2001 واHتـضمن تـوجيه
sادة 34 منهHال سيما ا sتممHعدل واHا sالنقل البري وتنظيمه

- وyـقـتضـى اHرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 90-381 اHـؤرخ في 27 جـمادى األولـى عام 1411 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 1990
sتعلق بتنظيم مديريات النقل في الواليات وعملهاHوا

- وyـقـتضـى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 04-415 اHؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام 1425 اHوافق 20 ديـسـمبـر سـنة 2004 الذي
sتممHعدل واHا sيحدد شروط تسليم رخص ¢ارسة نشاطات نقل األشخاص والبضائع عبر الطرقات

- وyـقـتضـى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 15-171 اHـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 23 يـونـيـو سـنة 2015 واHـتعـلق
sدرسيHبالنقل ا

- وyقـتضى الـقرار اHؤرخ في 26 جمادى الـثانـية عام 1427 اHوافق 22  يولـيو سـنة 2006 الذي يـحدد ¡ـاذج الوثائق
sمارسة نشاطات نقل األشخاص والبضائع عبر الطرقاتy تعلقةHا

- وyقـتضى الـقرار اHؤرخ في 27 رجب عام 1428 اHوافق 11 غـشت سنة 2007 واHـتضمـن دفتر الـشروط الـنموذجي
  sنتظمة لنقل االشخاص عبر الطرقاتHالذي يحدد شروط استغالل اخلدمات العمومية ا

s....................ؤرخ في: .................... رقمHعني اHوبناء على طلب ا -

 يقرر ما يأتي : يقرر ما يأتي :

مـــادة وحــيـدة : مـــادة وحــيـدة : يــرخص لـ (الــســيـدs الــســيـدةs اآلنــســة أو اسم الــشـركــة) (الــعـنــوان أو مــقـر الــشــركـة) اHــقــيـد فـي سـجل
الــــــنـــــاقــــــلــــــY لــــــلـــــحــــــســــــاب رقـم........ بـــــاســــــتــــــغـالل خـــــدمــــــة مــــــنــــــتــــــظـــــمــــــة لــــــلــــــنــــــقل اHــــــدرسـي عـــــلـى اHــــــســـــار....................

من....................إلى..................... بواسطة مركبة /أو مركبات ذات اخلصائص اآلتية :

العدد اإلجمالي للمقاعدالعدد اإلجمالي للمقاعدالنوعالنوعالطرازالطرازالصنفالصنفرقم التسجيلرقم التسجيل
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اHلحق الثالثاHلحق الثالث
دفتر الشروط اHتعلق بالنقل اHدرسيدفتر الشروط اHتعلق بالنقل اHدرسي

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  يهدف دفـتر الشـروط هذا إلى حتديد
شروط استغالل النقل اHدرسي.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يتـعـY عـلى سـائق الـنـقل اHـدرسي تـسـهيل
ألعـوان الرقـابة اHـؤهـلY ¢ـارسة مـهـامهم طـبقـا لـلتـشريع

والتنظيم اHعمول بهما.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـجب أن يـحـتــفظ مـسـتـغل الـنـقل اHـدرسي
عــلى مـــ¬ مـــركــبـــة الــنـــقل اHـــســتـــغــلـــةs بــالـــنـــسخ األصــلـــيــة

للوثائق اآلتية :
sرخصة السياقة من الصنف "د" قيد الصالحية -

- بـطــاقـة تــرقـيم مــركـبــة الـنــقل اHـدرسـي (الـبــطـاقـة
s(الرمادية

- مـحـضـر اHـراقبـة الـتـقـنـيـة Hـركـبـة الـنقـل اHدرسي
sقيد الصالحية

- مـقـرر يـتــضـمن رخـصـة اسـتـغـالل خـدمـة مـنـتـظـمـة
sدرسيHللنقل ا

- عقد تأمY قيد الصالحية.
اHــــاداHــــادّة ة 4 : : يــــتــــعــــY عــــلـى مـــســــتــــغـل الــــنــــقل اHــــدرسي
اخلـضوع لـقواعـد الـنظـافة مـثلـما هـي منـصوص عـليـها في

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHاداHادّة ة 5 :  : يجب على مركبة النقل اHدرسي :

s"4"أن تكون في حالة جيدة ومرقمة في الصنف -
- أن تـلـصق في أمـام اHـركـبـة وفي مـؤخـرتـهـا بـصـفة
واضـــحـــةs إشـــارة "نــــقل مـــدرسـي" ارتـــفـــاعـــهـــا 20 سـم عـــلى
األقل. يـجب أن تــكـون هــذه الـكــتـابــة واضـحــة لـيـال ونـهـارا

sعلى حد سواء
- وأن تـوضع باجلهـات اجلانبـيةs على مـساحة 60 سم
طــــوال و40 سـم عــــرضـــــاs الـــــبـــــيـــــانـــــات اآلتـــــيـــــة: لـــــقب واسم
اHــســتــغل أو اسم شــركــتهs عــنــوانه أو مــقـر شــركــته ورقم

sلألشخاص Yالعمومي Yالقيد في سجل الناقل
- أن تـــطــلى بــلـــون أصــفــر اHــركــبـــة الــتي ال تــقــوم إالّ

باستغالل النقل اHدرسي.
اHــاداHــادّة ة 6 : : يـــجـب أن تـــزود اHـــركـــبـــة اHـــســـتـــعـــمـــلـــة في

النقل اHدرسيy sا يأتي:
- عـلــبـة إســعـافــات أولـيــة تـتــضـمـن مـقــصـا وشــريـطـا
مــاســكــا وعــلــبــة دواء بــيــتــادين أو إيــروزيـن وقــارورة مـاء
األكــسـجــY بــكـثــافـة 10 درجــات وعــلــبــة ضــمــادات مــعــقــمـة
وعلبة شريط غـازي وزوجا من القفازات اHعقمة وشريط

sضماد الصق
sمطفأة صاحلة لالستعمال -

- مثلث اإلشارات.

اHــــاداHــــادّة ة 7 : : يــــتــــعــــY عــــلـى مـــســــتــــغـل الــــنــــقل اHــــدرسي
إخضاع مركبته للـمراقبة التقنية الدورية وفقا لألشكال
والــشــروط اHــنـــصــوص عــلــيـــهــا في الــتـــشــريع والــتـــنــظــيم

اHعمول بهما.
اHــــاداHــــادّة ة 8 : : يــــتــــعــــY عــــلـى مـــســــتــــغـل الــــنــــقل اHــــدرسي
اكـتـتــاب عـقـد تـأمـY طــبـقـا لـلـتــشـريع والـتـنــظـيم اHـعـمـول

بهما.
اHــاداHــادّة ة 9 :  : يـــتــعــY عـــلى مــســـتــغل الــنـــقل اHــدرسي أن
يصـرح yسـتخـدميه عـلى م¬ اHـركبـة إلى مديـرية الـنقل
لــلـواليـة اخملـتــصـة إقـلـيــمـيـا yـجــرد تـشـغـيــلـهم وأن يـزودهم

بشارات.
يـجب أن تـتضـمن الـشـارة ألـقـاب اHـسـتـخـدمـY على
مـتـنــهـا وأسـمـاءهم  ووظــائـفـهم وصــورهم وكـذا لـقب واسم

اHستخدم واسم شركته.
اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـتـعـY عـلـى مـسـتـغل الـنـقل اHـدرسيs في
حــالــة انــقــطــاع مـســار الــطــريق بــســبب عــطـب أو حـدث أو
حــادثs ضـمـان نـقل الـتالمـيــذ نـحـو اHـؤسـسـة اHـدرسـيـة أو

نقطة النزول بواسطة مركبة أخرى.
اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـتـعـY عـلـى مـسـتـغل الـنـقل اHـدرسيs في
حـــالـــة تـــوقف مـــركــــبـــتهs الـــقـــيـــام بــــاســـتـــبـــدالـــهـــا yـــركـــبـــة

احتياطية.
اHـاداHـادّة ة 12 :  : كل تعـلـيق لـلـنـشاط غـيـر مـصـرح به وHدة
مـجـتــمـعـة مـقــدرة بـشـهـر (1) يـتـرتب عــلـيه ســحب رخـصـة

االستغالل.
اHــــاداHــــادّة ة 13 : : يــــجـب عـــــلى مـــــســــتـــــغـل الــــنـــــقل اHـــــدرسي

احترام اHواقيت ونقاط التوقف.
اHــاداHــادّة ة 14 : : �ــنـع عــلى الـــســائق اســـتــعـــمــال الـــوســائل
الـســمـعـيـة والـسـمـعــيـة الـبـصـريـة عـلـى مـ¬ وسـيـلـة الـنـقل

اHدرسي .
اHـاداHـادّة ة 15 : : يـجب أن تـعـاد الـنـسـخـة األصـلـيـة لـرخـصة
االستـغالل إلى مـدير الـنقل لـلواليـة اخملتص إقـليـميـاs عند
نــهــايــة فــتــرة صالحــيــتــهــا أو عـنــدمــا يــتم شــطب الــشــخص
Yالــعــمــومــيـ Yــعــنــوي مـن ســجل الــنــاقــلــHالــطــبــيــعي أو ا

لألشخاص.
اHـــــــاداHـــــــادّة ة 16 :  : يـــــــجـب عـــــــلى ســــــــائق الــــــــنـــــــقـل اHـــــــدرسي
اســتــعــمــال أضـواء الــنــجــدة إجــبــاريـا عــنــد تــوقف مــركــبـة

النقل اHدرسي أثناء صعود التالميذ أو نزولهم.
اHــــاداHــــادّة ة 17 : : �ــــنـع كل عــــنـف لــــفــــظـي أو جــــســــدي عــــلى

التالميذ.
اHــــاداHــــادّة ة 18 : : يـــتــــعـــY عــــلى مـــســــتـــغـل الـــنـــقـل اHـــدرسي
الـسـهـر عـلى أن يــرتـدي مـسـتـخـدمـوهs أثـنـاء تـأديـة اخلـدمـة
اHدرسيةs لباسا مقبوال والئقا (قميصs سروال وحذاء).
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اHــاداHــادّة ة 19 :  : يـــخـــضع الـــتـــحـــاق الـــتـــلـــمـــيـــذ اHـــتـــمــدرس
yـــركـــبــة الـــنـــقل اHـــدرسي إلى اســـتـــظــهـــار بـــطــاقـــة الـــنــقل
اHــدرسيs قـــيــد الــصـالحــيــة تـــســلــمـــهــا مــؤســـســة الــتـــربــيــة

والتعليم التابعة له.
تتضمن بطاقة النقل اHدرسي ما يأتي:  

اللقب واالسم والعنوان والصورة وفصيلة الدم.
اHــاداHــادّة ة 20 :  : عــدم احــتـــرام أحــكــام دفــتــر الــشــروط هــذا

يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHاداHادّة ة 21 :  : يصرح مسـتغل النـقل اHدرسي بأنه اطلع

على أحكام دفتر الشروط هذا ووافق عليها.
(توقيع مستغل النقل اHدرسي)

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 15-172 مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1436 اHوافـق  اHوافـق 25 يونيو سنة  يونيو سنة s2015 يحدد الشروطs يحدد الشروط

والـــــكـــــيـــــفـــــيـــــات اHـــــطـــــبـــــقـــــة فـي مـــــجـــــال اخلـــــصـــــائصوالـــــكـــــيـــــفـــــيـــــات اHـــــطـــــبـــــقـــــة فـي مـــــجـــــال اخلـــــصـــــائص
اHيكروبيولوجية للمواد الغذائية.اHيكروبيولوجية للمواد الغذائية.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

- بــنـاء عـلى الـتـقـريـر اHــشـتـرك بـY وزيـر الـتـجـارة
ووزيــر الــصـــنــاعـــة واHــنـــاجم ووزيــر الـــفالحــة والـــتــنـــمــيــة
الـريـفـيـة ووزيـر اHـوارد اHـائيـة ووزيـر الـصـحـة والـسـكان
وإصالح اHــسـتــشـفــيـات ووزيــر الـصــيـد الــبـحــري واHـوارد

sالصيدية
- وبـــنـــاء عــــلى الـــدســــتـــورs ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85

sو125 ( الفقرة 2) منه
- وyـــــقــــتـــــضى الــــقـــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتـعــلق

sادة 4 منهHال سيما ا sستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- وyـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- وyــــقــــتـــضــى اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــــذي رقــم 39-90
اHؤرخ في 3 رجب عام 1410 اHوافق 30 ينـاير سـنة 1990

sتممHعدل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- وyــــقــــتــــضــى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 53-91
اHـؤرخ في 8 شــعــبــان عـام 1411 اHـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة
1991 واHـتـعـلق بـالـشـروط الصـحـيـة اHـطـلـوبة عـنـد عـمـلـية

sعرض األغذية لالستهالك
- وyــــقــــتــــضــى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 65-92
اHـؤرخ في 8 شــعــبــان عـام 1412 اHـوافق 12 فــبـرايــر ســنـة
1992 واHـتـعلق yـراقـبـة مـطابـقـة اHـواد اHـنـتجـة مـحـلـيا أو

sتممHعدل واHا sستوردةHا

- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-319 اHؤرخ
في 22 شـــعـــبـــان عــام 1425 اHــوافق 7 أكـــتـــوبـــر ســـنــة 2004
الـــذي يـــحــــدد مـــبـــاد إعــــداد تـــدابـــيــــر الـــصـــحــــة والـــصـــحـــة

sالنباتية واعتمادها وتنفيذها
- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-467 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الذي يحدد شروط مراقـبة مطابقة اHنتوجات اHستوردة

sعبر احلدود وكيفيات ذلك
- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمــادى الـــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلـق بــــالـــــقـــــواعــــد اHـــــطـــــبــــقـــــة فـي مــــجـــــال أمن

sنتوجاتHا
sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 4 من الـقـانون
رقم 09-03 اHـــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHـــــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــذكـور أعالهs يــهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى حتـــديـــد الـــشــروط والـــكـــيـــفـــيــات اHـــطـــبـــقـــة في مـــجــال

اخلصائص اHيكروبيولوجية للمواد الغذائية.
اHـادة اHـادة 2 : : تــطـبق أحــكــام هـذا اHــرســوم عـلـى كل اHـواد
الــغــذائــيــة اHــوجــهـــة لالســتــهالكs مــهـــمــا كــان مــنــشــؤهــا أو

مصدرها.
sـرسـومHفي مـفـهـوم أحكـام هـــــذا ا sـادة 3 :  :  يـقـصدHـادة اHا

yا يأتي :
- الـــــكــــــائـــــنـــــات احلـــــيـــــة الـــــدقـــــيـــــقـــــة :- الـــــكــــــائـــــنـــــات احلـــــيـــــة الـــــدقـــــيـــــقـــــة : الـــــبــــــكـــــتـــــيـــــريـــــا
والفـيروسـات واخلمـائر والـعفـن والطـحالب والـطفـيلـيات
وحيـدات اخللية والـديدان اHعويـة اجملهريةs وكـذا سمومها

sونواجت األيض
- خـصـائص مـيكـروبـيولـوجـية :- خـصـائص مـيكـروبـيولـوجـية : مـعايـيـر تطـبق على
اHـواد الـغـذائـيـة من أجل ضـمـان احـتـرام الـنـظـافـة وسـالمة

sهذه األغذية أثناء عملية وضعها لالستهالك
- مــعـايــيـر مــيـكــروبـيــولـوجــيـة :- مــعـايــيـر مــيـكــروبـيــولـوجــيـة : مـعــايـيــر حتـدد مـدى
قبـول منتـوج أو حصة من اHـواد الغذائـية أو طريـقة على
أســاس غـيـاب أو وجـود الـكـائـنــات احلـيـة الـدقـيـقـــة أو عـدد
مـنهـا و/ أو كـميـة من سمـومــهـا / نواجت األيض لـوحدة أو

sساحة أو احلصةHوحدات الكتلــة أو احلجم أو ا
- مـعـايـيـر أمن اHـواد الـغـذائـية :- مـعـايـيـر أمن اHـواد الـغـذائـية : مـعـايـيـر حتـدد مدى
قـبـول مـنـتـوج أو حـصــة من اHـواد الـغـذائـيـة اHـطـبـقـة عـلى

sعروضة للبيعHواد اHا
- حـصة :- حـصة : مـجمـوعـة أو سـلـسـلة مـن منـتـوجـات قـابـلة
لــلــتــحــديــدs يـــحــصل عــلــيــهــا بــطــريــقــة مــعــيــنــة في ظــروف
تـقـريـبـا ¢ـاثـلةs وتـنـتج في مـكـان مـعـY وخالل مـدة إنـتاج

sمحددة
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- عـــي- عـــيّــنـــة :ــنـــة : مـــجــمــوعـــــة تــتــكـــــون من وحــــدة أو عـــدة
وحـدات أو جـزء من اHـادة اخملـتـارة بـوسائــل مخـتلــفة في
ªمــوجــهـة لــتــقـد sــادةHمــجــتـمـع أو فـي كـمــيــة كــبـيــرة من ا
مــــعـــلــــومــــات عن خــــاصـــيــــة مــــعـــيــــنــــة من اجملــــتـــمـع أو اHـــادة
اHــدروســة وتــشــكل أســاســا التــخــاذ قــرار حــول اجملــتــمع أو

sعينة أو حول الطريقة التي أنتجت بهاHادة اHا
- عـي- عـيّــنــة ¢ـثــلـة :ــنــة ¢ـثــلـة : الــعـيّــنــة الـتي جنــد فــيـهــا خــصـائص
احلصة التي أتت منـها. وكذا هو احلال بـاخلصوصs عندما
يــــكــــون كل فــــرد من األفــــراد أو قـــطــــعــــة من االقــــتـــطــــاعـــات
األولـيــة الـتي ســتـخــتـار في احلــصـةs لــهـا نــفس احــتـمـاالت

الظهور في العينة.
اHــادة اHــادة 4 : : يـــجب عـــلى كـل مـــتـــدخل في عـــمـــلـــيـــة وضع
اHـواد الـغـذائـيـة لالســتـهالكs احـتـرام إلـزامـيـة سالمـة هـذه

اHواد والسهر على أن ال تضر بصحة اHستهلك.
اHــــادة اHــــادة 5 : : يــــجب أالّ حتــــتــــوي اHــــواد الــــغــــذائــــيــــة عــــلى
كائـنات حـية دقـيقـة أو سمـومهـا أو نواجت األيـض بكـميات
تــشــكل خــطــرا غـيــر مــقــبــول عــلى صــحــة اHــســتــهـلـكs وهـذا
طـــبــــقـــا لألحـــكـــام اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهـــا في اHـــادة 8 من هــذا

اHرسوم.
اHـادة اHـادة 6 :  :  يـجب أن تـكـون الـعـيّـنـة اHـقـتطـعـة من أجل
التحاليل اHيكروبيولوجيةs ¢ثلة للحصة اHأخوذة منها.
اHـادة اHـادة 7 :  :  يـجـب األخـذ بـعـY االعـتـبــارs عـنـد اقـتـطـاع
sيكروبيولوجيةHادة غذائـية من أجل التحاليل اH عيّنات

على اخلصوصs العوامل اآلتية :
sيكروبيولوجية للمادة األوليةHاحلالة ا -

- احـتـمال تـلـوث و/ أو تـكـاثـر مـيـكـروبـيولـوجي في
مــرحــلــة اإلنــتـاج والــتــحــويل والـنــقل والــتــفــريغ والــشـحن

sوالتخزين للمادة الغذائية
sYعنيHا YستهلكHفئة ا -

- االســتــعـــمــال اHــوجـــهــة إلــيه اHـــادة الــغــذائـــيــةs مــثل
sواد اجلاهزة لالستهالكHا

- حــســاســيــة اHــادة الــغــذائــيــةs ال ســيــمــا اHــنــتــوجـات
سريعة التلف.

اHــادة اHــادة 8 :  :  يـــجب عـــلى اHـــتـــدخــلـــY في عـــمـــلــيـــة وضع
اHـواد الـغـذائـية لالسـتـهالكs الـسـهـر علـى احتـرام اHـعـايـير
اHـــيـــكــروبـــيـــولــوجـــيـــة اHــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا في أحـــكـــام هــذا

اHرسوم.
حتـدد اHـعـايـيـر اHــيـكـروبـيـولـوجـيــة لـلـمـواد الـغـذائـيـة
YـــــكـــــلـــــفـــــHـــــوجـب قـــــرار من الـــــوزراء اy sـــــذكـــــورة أعالهHا
بــحـــمــايــة اHـــســتـــهــلك وقـــمع الــغـش والــصـــنــاعــة والـــفالحــة

واHوارد اHائية والصحة والصيد البحري.
اHــادة اHــادة 9 :  :  يــجـب عــلـى كل مــتـــدخل فـي عــمـــلـــيــة وضع
اHــواد الـــغــذائـــيــة لـالســتـــهالكs الـــقــيـــام بــصـــفـــة مــنـــتــظـــمــة
بــالـــرقــابــة والـــتــحـــقق من الــنـــوعــيـــة اHــيــكـــروبــيــولـــوجــيــة

Hـنـتـوجـاته الـغذائـيـةs قـصـد الوقـايـة من ظـهـور أي أخـطار
ميكروبيولوجية.

اHـــــــــــادة اHـــــــــــادة 10 :  : يـــــــــــجـب أن يـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــز الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـل
اHيـكروبـيـولوجي لـلمـواد الـغذائـية طـبقـا Hـناهج الـتحـليل
الــــتي يـــحـــددهـــا الـــتـــنـــظـــيـم اHـــعـــمـــول بهs وفي حـــالـــة عـــدم
وجـودهــاs حـسب اHــنـاهج اHــأخـوذة من اHـقــايـيس اHــعـتـرف

بها على اHستوى الدولي.
اHــادة اHــادة 11 :  : كل إخالل بـــأحـــكـــام هــذا اHـــرســـوم يــعـــاقب
علـيه طبـقا لـلتشـريع اHعـمول بهs ال سـيما أحـكام الـقانون
رقم 09-03 اHـــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHـــــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــتــعــلق بــحــمــايــة اHــســتــهــلك وقــمع

الغش.
12 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هـــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائـر في 8 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 25

يونيو سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم تـنــفـيـذي رقــم مـرســوم تـنــفـيـذي رقــم 15-173 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1436 اHوافـق  اHوافـق 25 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2015 يتـضمن حتويلs يتـضمن حتويل

مـــركـــز مـــتـــخـــصص في إعـــادة الـــتـــربـــيـــة إلى مـــركـــزمـــركـــز مـــتـــخـــصص في إعـــادة الـــتـــربـــيـــة إلى مـــركـــز
نفسي بيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا.نفسي بيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

- بــــنــــاء عـــلـى تـــقــــريـــر وزيــــرة الـــتــــضــــامن الــــوطـــني
sرأةHواألسرة وقضايا ا

- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- وyــقــتــضـى الــقــانـــون رقم 90 - 30 اHـــؤرّخ في 14
جـــمــــــادى األولـى عــام 1411 اHــوافـق أول ديــســـمـــبـــر ســـنــة
sتمّمHعدّل واHا sتضمن قانون األمالك الوطنيةH1990 وا

- وyقتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- وyـــقـــتـــضــى اHـــرســـــوم الـــتــــنـــفـــيــــذي رقم 12 - 05
اHـؤرّخ في 10 صـفـر عام 1433 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنة 2012
واHـــتـــضــــمن الـــقـــانـــون األســـاسـي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات

sYعوقHتخصصة لألطفال اHالتربية والتعليم ا
- وyــــقــــتـــضـى اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 165
اHــؤرّخ في 13 جــمـادى األولـى عـام  1433 اHــوافق 5 أبــريل
ســــــنـــــة 2012 واHــــــتـــــضــــــمن تــــــعــــــديل الــــــقــــــانـــــون األســــــاسي
الـنمـوذجي لـلـمـؤسسـات اHـتـخصـصـة في حـمـاية الـطـفـولة

sراهقةHوا
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- وyــــقــــتـــضـى اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 134
اHـؤرّخ في 29 جــمـادى األولى عـام 1434 اHـوافق 10 أبـريل
ســــنــــة 2013  الــــذي يــــحـــــدد صالحــــيـــــات وزيــــر الــــتـــــضــــامن

sرأةHالوطني واألسرة وقضايا ا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 
اHـاداHـادّة األولى  : ة األولى  : يــهـــدف هــــذا اHـــرســـوم إلى تـــحــويل
اHـــــركــــز اHـــــتـــــخـــــصـص فــي إعــــــادة الــــتــــربـــيـــــة بــــحــــمـــام
بـوحــجــــــرs بـواليــة عــY تـمـوشــنـت اHـنـصـــوص عـلـيه في
اHـلـحـق األول بـاHرســوم الـتـنـفـيذي رقم 12 - 165 اHــؤرّخ
في 13 جـــمــادى األولـى عـــام 1433 اHــوافـق 5 أبـــريـل ســـنــة
2012 واHـــذكــــــــور أعالهs إلـى مـــركـــز نـــفـــسـي بـــيـــداغـــوجي

لألطفال اHعوقY ذهنيا.
2  :   : تــــــتــــــمم قـــــــائــــــمــــــة اHــــــراكــــــز الــــــنــــــفــــــســــــيــــــة اHـــــاداHـــــادّة ة 
البيـداغوجـية لألطـفـال اHعـوقY ذهنيـا اHنصــوص عـليها
فـي اHـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيــــذي رقم 12 - 05 اHــــؤرّخ فـــــي 10
صـــفـــر عـــام 1433 اHــــوافق 4 يــــنـــايــــر ســـنـــة 2012 واHــــذكـــور

أعالهs طبقا للملحق 4 اHرفق بهذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 3 :  : حتـول األمالك اHـنـــقـولــة والـعــقـاريـة وكــذا
مــــســـتــــخــــدمــــو اHــــركــــز اHـــتــــخــــصص في إعــــادة الــــتـــربــــيـــة
اHـــــنــــــصـــــوص عـــــلــــــيه فـي اHـــــادة األولـى أعالهs إلـى اHـــــركـــــز
الــنــفــسي الــبـيــداغــوجي لألطــفــال اHــعــوقـY ذهــنــيــا حلــمـام

بوحجرs طبقا ألحكام التنظيم اHعمول به.
اHاداHادّة ة 4  :   : تلغى األحكام اخملالفة ألحكام هذا اHرسوم.
اHاداHادّة ة 5  :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائـر في 8 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 25

يونيو سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

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

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

اHركز الـنفسي البيداغوجي
لـألطـــفـــال اHــــعـــوقـــY ذهــــنـــيـــا

حلمام بوحجر

بلدية حمام بوحجر 
والية عY تموشنت

اHلحق اHلحق 4 
قائمة اHراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اHعوقY ذهنياقائمة اHراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اHعوقY ذهنيا

اHبالغ (دج)اHبالغ (دج)األصنافاألصناف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 700

7 400

6 900
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...(الباقي بدون تغيير)...

رمـــضــان مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 15 - - 176 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 رمـــضــان 
يــــعــــدل  sيــــعــــدل s2015  ــــوافق 6 يــــولـــــيــــو ســـــنــــة يــــولـــــيــــو ســـــنــــةHــــوافق  اHعــــــام عــــــام 1436 ا
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 08-70 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 19 صـفر صـفر
عام عام 1429 اHوافـق  اHوافـق 26 فبـرايـر سنـة  فبـرايـر سنـة 2008 واHـتضمن واHـتضمن
تأسـيـس منـحــة جزافيـة تعــويضـيـة لـفائـدة بعـضتأسـيـس منـحــة جزافيـة تعــويضـيـة لـفائـدة بعـض
Yالــــتـــــابـــــعــــ Yواألعـــــــوان الـــــعـــــمــــومـــــيـــــ  YـــــوظـــــفــــHاYالــــتـــــابـــــعــــ Yواألعـــــــوان الـــــعـــــمــــومـــــيـــــ  YـــــوظـــــفــــHا

للمؤسسات واإلدارات العمومية.للمؤسسات واإلدارات العمومية.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على الـدسـتورs ال سـيّـما اHـادتان 85-3 و125

s( الفقرة 2)  منه
- وyقتضى األمر رقم  06-03 اHؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الـقــانـون األســاسي الــعـام لــلـوظــيـفــة الــعـمــومـيــةs ال سـيــمـا

sادة 103 منهHا
- وyـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 08-70 اHـؤرخ
في 19 صــــفــــر عـــام 1429 اHــــوافق 26 فــــبـــرايــــر ســــنـــة 2008
واHتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض
اHـوظــفــY واألعـوان الــعــمـومــيــY الـتــابــعـY لــلــمـؤســسـات

sواإلدارات العمومية
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHــادة األولى : اHــادة األولى :  يــعــدل اجلـــدول اHــنـــصــوص عـــلــيه في
اHـادة 3 من اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 08-70 اHـؤرخ في 19
صـفـر عام 1429 اHـوافق 26 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتضـمن
YـوظفHتأسـيس منـحة جـزافية تـعويـضيـة لفائـدة بعض ا
واألعــوان الــعـمــومـيــY الــتـابــعـY لــلــمـؤســسـات واإلدارات

العموميةs كما يأتي :



21 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1837
8 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
مــــــــرســـــــوم رئــــــــاسـي مــــــــؤرخ في مــــــــرســـــــوم رئــــــــاسـي مــــــــؤرخ في 11 رمـــــــضــــــــان عـــــــام  رمـــــــضــــــــان عـــــــام 1436
اHوافــــق اHوافــــق 28 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2015 يتضـمن إنهـاء مهامs يتضـمن إنهـاء مهام

رئيس أركان قيادة القوات البحرية.رئيس أركان قيادة القوات البحرية.
ــــــــــــــــــــ

yــوجب مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 11 رمــضـان عـام
1436 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســنــة s2015 تـــنــهى مـــهــام الــلــواء

مــحـــمــد لـــقــمشs بـــصــفــتـه رئــيــســـا ألركــان قــيـــادة الــقــوات
البحريةs ابتداء من 5 يوليو سنة 2015.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرخ في مــــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرخ في 11 رمـــــــضــــــــان عــــــــام  رمـــــــضــــــــان عــــــــام 1436
اHوافـــق اHوافـــق 28 يونـيو سنة  يونـيو سنة s2015 يتضـمن تعيY قائدs يتضـمن تعيY قائد

القوات البحرية.القوات البحرية.
ــــــــــــــــــــ

yــوجب مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 11 رمــضـان عـام
1436 اHـوافق 28 يــونــيــو ســنـة s2015 يــعـY الــلــواء مـحــمـد

الــعــربي حــولـيs قـائــدا لــلــقــوات الــبــحــريــةs ابـتــــداء من 5
يوليو سنة 2015.

مــــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرخ في مــــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرخ في 11 رمـــــــضــــــــان عــــــــام  رمـــــــضــــــــان عــــــــام 1436
Yيــتـــضـــمن تــعـــيــ sYيــتـــضـــمن تــعـــيــ s2015 28 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة اHــوافـــق اHــوافـــق 

رئيس أركان قيادة القوات البحرية.رئيس أركان قيادة القوات البحرية.
ــــــــــــــــــــ

yــوجب مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 11 رمــضـان عـام
1436 اHوافق 28 يونـيو سنة s2015 يعY الـعميـد محفوظ

بن مـداحs رئـيسـا ألركـان قـيادة الـقـوات الـبحـريـةs ابـتداء
من 5 يوليو سنة 2015.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســومــان رئـاســيمــرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شــعــبــان عـام  شــعــبــان عـام 1436
اHوافق اHوافق 9  يونيو سنة   يونيو سنة s2015 يتضمs يتضمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام

مفتشY بوزارة الطاقة واHناجم - سابقا.مفتشY بوزارة الطاقة واHناجم - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـــــوافــق 9 يــــــــونـــــيـــــــو ســـــنــــــة s2015 تـــــنــــــهى مــــــهـــــام

الــسّــيـديـن اآلتي اسـمــاهــمــا بـصــفــتـهــمــا مــفـتــشــY بـوزارة
الطاقة واHناجم - سابقاs إلحالتهما على التّقـاعـد :

اHادة اHادة 2 : :  تـسري أحـكام هـذا اHرسـوم ابتداء من أول
يناير سنة 2015.

اHاداHادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائـر في 19 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 6
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 15 - - 177 مؤرخ في  مؤرخ في 19 رمـضان عام رمـضان عام
1436 اHــوافق  اHــوافق 6 يــولـــيــو ســنــة  يــولـــيــو ســنــة s2015 يــتــمـم اHــرســومs يــتــمـم اHــرســوم

الــتـنــفــيــذي رقم الــتـنــفــيــذي رقم 15-59 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 18 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
1436 اHـوافـق  اHـوافـق 8 فبـرايـر سـنة  فبـرايـر سـنة 2015 الــذي يحدد الــذي يحدد عام عام 

العناصر اHكونة لألجر الوطني األدنى اHضمون.العناصر اHكونة لألجر الوطني األدنى اHضمون.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على الـدسـتورs ال سـيّـما اHـادتان 85-3 و125

s( الفقرة 2)  منه
- وyـــقــــتــــضى الــــقـــانــــون  رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضان عام 1410 اHوافق 21 أبـريل سنة 1990 واHـتعلــق
بـعالقــــات العـمــلs  اHعــدل واHـتمـمs ال سـيمـــــا اHــواد 80

sو 81 و 87 منه

- وyـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 11-407 اHـؤرخ
في 4 مـــحـــرم عــام 1433 اHــوافق 29 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2011

sضمونHالذي يحدد األجر الوطني األدنى ا
- وyـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 15-59 اHـؤرخ
في 18 ربــيع الــثــاني عــام 1436 اHــوافـق 8 فــبـــرايـــر ســنــة
2015 الــذي يحـدد الـعنـاصر اHـكونـة لألجر الـوطني األدنى

sضمونHا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـتمـم أحكـام اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم
15-59 اHــؤرخ في 18 ربـــيع الـــثـــاني عـــام 1436 اHــوافـق 8

فـبـرايــر سـنـة 2015 الـــذي يـحـدد الـعــنـاصـر اHــكـونـة لألجـر
الوطني األدنى اHضمونy sادة 2 مكرر حترر كما يأتي:

"اHادة 2 مـكرر :  يـسري مـفعول هـذا اHرسـوم ابتداء
من أول  يناير سنة 2015".

اHاداHادّة ة 2  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائـر في 19 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 6
يوليو سنة 2015. 

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37 21 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـ
8 يوليو سنة يوليو سنة 2015 م

sجمال الدين هاللي -
- محمد أعراب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنـهى مـهـام الـسّـيـدة

ساميـة ميشال لـعماريs بصـفتها مـفتشة بـوزارة الطاقـة
واHناجم - سابقاs إلحالتهــا عـلى التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونيو سنة  يونيو سنة s2015 يتضمs يتضمّن إنهاء مهام نائبة مديرن إنهاء مهام نائبة مدير

بوزارة الطاقة واHناجم - سابقا.بوزارة الطاقة واHناجم - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة s2015 تـنهى مـهـام السّـيدة

ســجــــيــة أونــعـــيجs بــصــفــتـهــــا نــائــبــــة مــديــــر لــلــتــنـظــــيم
الــعــــام بــوزارة الــطـاقــــة واHــنــــاجم - ســابــقـــاs إلحــالــتــهـــا

عــلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة s2015 يــتـــضــمs يــتـــضــمّـن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرـن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

بالوكالة الوطنية لتثمY موارد احملروقات.بالوكالة الوطنية لتثمY موارد احملروقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيــو ســـنــة s2015 تـــنــهى مـــهــام الـــسّــيــد

مـــحــــنـــــد وحــــمـــــد خــــلـــــيلs بــــصـــفــــتـه مـــديــــــرا بـــالــــوكـــالــــة
الــــوطــنــــــيــة لــتــثــمـــــY مـــــوارد احملــــروقــــــاتs إلحــالــتــه

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة s2015 يــتـــضــمs يــتـــضــمّـن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرـن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

باللجنة اHديرة للجنة ضبط الكهرباء والغـاز.باللجنة اHديرة للجنة ضبط الكهرباء والغـاز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافـق 9 يــونــيــو ســنــة s2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد

مــحــمــد عــبـــد الــوهــاب يــاسفs بـــصــفــته مــديـــرا بــالــلــجــنــة
اHــديـــرة لــلــجـنــــة ضــبط الــكـهــــربـــــاء والـغـــــازs إلحـــالـتــه

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة s2015 يــتـــضــمs يــتـــضــمّـن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرـن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

الطاقة واHناجم في والية بسكرة.الطاقة واHناجم في والية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافـق 9 يــونــيــو ســنــة s2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد

مراد بن شـاويs بصفـته مديـرا للطـاقة واHـناجم في والية
بسكرةs إلحالتـه على التّقـاعـد.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســنــة  يــونـــيــو ســنــة s2015 يــتــضــمs يــتــضــمّن إنــهـــاء مــهــام مــكــلن إنــهـــاء مــهــام مــكــلّف

بالدبالدّراسات والتلخيص بوزارة اجملاهدين.راسات والتلخيص بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافـق 9 يــونــيــو ســنــة s2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد

مـــــحــــمـــــد HــــY بـــــورزقs بــــصـــــفــــتـه مــــكـــــلّــــفـــــا بــــالـــــدّراســــات
والـــتـــلـــخــيص مـــكـــلّـــفــا بـــتـــســيـــيـــر اHــكـــتب الـــوزاري لألمن
الـــداخـــلي في اHـــؤســســــة بــــوزارة اجملـــــاهـــدينs إلحـــالــتــه

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيم رئـاسيمراسيم رئـاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 تتـضـمs تتـضـمّن إنهـاء مـهام مـديرينن إنهـاء مـهام مـديرين

للمجاهدين في الواليات.للمجاهدين في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنــة s2015 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــصـــفـــتـــهم مـــديـــرين لـــلـــمـــجـــاهـــدين في
الواليات اآلتيةs إلحالتهم على التّقـاعـد :
sفي والية باتنة sعمار بصوفي -

sفي والية بسكرة sنصر الدين حاجي -
sفي والية تبسة sعبد اللّه عقاقبة -

sفي والية تيزي وزو sيوسف بوبطينة -
sفي والية قسنطينة sعمر بخوش -

- عبد اللّه مساعيدs في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافـق 9 يــونــيــو ســنــة s2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد

عــمــر مــذكــورs بــصــفـــته مــديــرا لــلــمــجــاهــدين في واليــة أم
البواقيs إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافـق 9 يــونــيــو ســنــة s2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد

لــعـرج بــوحـمـيــديs بـصــفـته مـديــرا لـلــمـجـاهــدين في واليـة
بشارs إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراسيم رئـاسيمراسيم رئـاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يـونـيـو سـنة   يـونـيـو سـنة s2015 تـتـضـمs تـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بوزارةن إنـهـاء مـهـام بوزارة

التجـارة.التجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيــو ســـنــة s2015 تــنـــهى مـــهــام الـــسّــادة

اآلتــــيـة أســمـــاؤهـم بــــوزارة الـتــجـــارةs إلحـــالـتــهــم عــلى
التّقـاعـد :
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- شــريـف زعــافs بـــصـــفـــته مـــديـــرا عـــامــا لـــلـــتـــجــارة
sاخلارجية

- ابــــراهـــــيم مـــــجـــــاهــــدs بـــــصــــفـــــتـه مــــديـــــر الــــعـالقــــات
sالتجارية الثنائية

- زبــــيـــر الـــزيـــاتs بـــصـــفـــته نـــائـب مـــديـــر لـــتـــنـــظـــيم
النشاطات التجارية واHهن اHقننة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافـق 9 يـــونـيـــو ســنــة s2015 تــنـهى مــهــام الـسّــيـد

عــبــد احلــمــيــد بــوكـحــنــونs بــصــفــته مــديــرا عــامــا لــلــرقــابـة
االقــتــصــاديـــة وقــمـــع الــغش بــوزارة الــتــجــــارةs إلحــالــتـه

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافـق 9 يــونــيــو ســنــة s2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد

sبــصـــفــته مـــفــتــشـــا بــوزارة الـــتــجــارة sبــراهــيـم بن داكــيـــر
إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافـق 9 يـــونـيـــو ســنــة s2015 تــنـهى مــهــام الـسّــيـد

نـــور الـــدين شــريحs بـــصــفــتـه مــديــرا لـــلــمــوارد الـــبــشــريــة
sوالـتـقـنـيـات احلـديـثـة لإلعالم واالتـصـال بـوزارة الـتـجـارة

إلحالته على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافـق 9 يـــونـيـــو ســنــة s2015 تــنـهى مــهــام الـسّــيـد

عـــبــد احلـــكــيم زبـــيــريs بـــصــفــتـه مــديـــرا Hــتــابـــعــة وتـــرقــيــة
اHـــبــــادالت الـــتــــجـــاريــــة بـــوزارة الــــتـــجـــارةs إلحــــالـــتـه عـــلى

التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة s2015 تـنهى مـهـام السّـيدة

زليـخـة زحافs بـصفـتـها نـائبـة مـدير لـلعالقـات الـتجـارية
sمع الـــبـــلـــدان الـــعـــربــــيـــة واإلفـــريـــقـــيـــة بـــوزارة الـــتـــجـــارة

إلحالتها على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة s2015 تـنهى مـهـام السّـيدة

حــوريــة مــظـــهــرs بــصــفــتــهـــا نــائــبــة مــديـــر ألســواق اHــنــافع
العـامة yـديريـة اHنـافسـة بوزارة الـتجـارةs إلحالـتهـا على

التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـيــو سـنـة  يــونـيــو سـنـة s2015 يـتـضــمs يـتـضــمّن إنـهــاء مـهــام مـديـرينن إنـهــاء مـهــام مـديـرين

للتجارة في الواليات.للتجارة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنــة s2015 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتيـة أسـماؤهم بـصفـتهم مـديرين لـلتـجارة في الـواليات
اآلتيةs إلحالتهم على التّقـاعـد :

sفي والية سعيدة sفؤاد كتيتة -
sفي والية بومرداس sجمال الدين لقمش -

- بن عودة بن مهرةs في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســنــة  يــونـــيــو ســنــة s2015 يــتــضــمs يــتــضــمّن إنــهـــاء مــهــام مــكــلن إنــهـــاء مــهــام مــكــلّف
بالـدبالـدّراسات والتـلخـيص بوزارة العـمل والتـشغيلراسات والتـلخـيص بوزارة العـمل والتـشغيل

والضمان االجتماعي.والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافـق 9 يــونــيــو ســنــة s2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد

مــحــمــد قــدوحs بــصــفــته مــكـلّــفــا بــالــدّراســات والــتــلـخــيص
بوزارة العـمل والـتشـغـيل والـضمـان االجـتمـاعيs إلحـالته

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
Yن إنـهـاء مـهـام مـفـتـشـYيـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتـشـ sيـتـضـم s2015 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة 

بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافـق 9 يــونـيــو سـنــة s2015 تــنـهى مــهــام الـسّــيـدة

والــسّــيــد اآلتـي اســمــاهــمــا بـــصــفــتــهــمـــا مــفــتــشــY بــوزارة
الـعـمـــل والـتـشـغــــيل والـضــمـــان االجـتـمـــاعيs إلحـالــتـهـمـا

على التّقـاعـد :
sحميدة لعماري -

- عبد القادر بن خالد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة s2015 يــتــضــمs يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــفــتشن إنــهــاء مــهــام مــفــتش
بــوزارة الــعـمـل واحلـمــايــة االجــتــمـاعــيــة والــتــكـوينبــوزارة الــعـمـل واحلـمــايــة االجــتــمـاعــيــة والــتــكـوين

اHهني - سابقا.اHهني - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافـق 9 يــونــيــو ســنــة s2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد

فــــــاروق شــــراديs بـــــصــــفـــــتــه مـــــفــــتـــــشــــا بـــــوزارة الـــــعــــمــل
واحلـمايــة االجتمـاعيـة والتكـوين اHهنـي - سابقـاs إلحالته

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونيو سنة  يونيو سنة s2015 يتضمs يتضمّن إنهاء مهام نائب مديرن إنهاء مهام نائب مدير

بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا.بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافـق 9 يــونــيــو ســنــة s2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد

ابراهـيم خـيـر الـدينs بـصفـته نـائب مـديـر لبـرامج تـرقـية
الـــتــــشـــغــــــيل واإلدمــــاج بـــوزارة الــــتـــشــــغــــيـل والـــتــــضـــامن

الـوطني - سابقاs إلحالته عـلى التّقـاعـد.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 9  شـــعـــبـــان عــام   شـــعـــبـــان عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 28  مـــايــو  مـــايــو
سنـة سنـة s2015  يتضـمs  يتضـمّـن تفويض اإلمضـاء إلى اHديرـن تفويض اإلمضـاء إلى اHدير

العامالعامّ للتقدير والسياسات. للتقدير والسياسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا

- وyـقتضـي اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اHؤرخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHـتــضـمّن تــعـيــY الـسّـيــد سـيــدي مـحـمــد فـرحــانs مـديـرا
sاليّةHعاما للتقدير والسياسات بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلـى الـــســـيـــد ســـيـــدي مـــحـــمـــد
فـرحـانs اHــديــر الـعـــامّ لـلـتــقــديــر والــسـيـاســاتs اإلمـضــاء
في حـــدود صـالحـــيـــاتهs بـــاسم وزيــــر اHـــالـــيّـــةs عـــلى جـــمـــيع

الوثائق واHقررات yا في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة s2015 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهــاء مـهــام اHــفـتشن إنــهــاء مـهــام اHــفـتش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.العام للعمـل.العام للعمـل.
yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافـق 9 يــونــيــو ســنــة s2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد

مــحـمـد بن كـرامــةs بـصـفـتـه مـفـتـشــا عـامـا لـلــعـملs إلحـالـته
عـلى التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســنــة  يــونـــيــو ســنــة s2015 يـــتــضــمs يـــتــضــمّن إنـــهــاء مــهـــام اHــديــرن إنـــهــاء مــهـــام اHــديــر

العام للصندوق الوطني للتالعام للصندوق الوطني للتّقـاعد.قـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHــوافـق 9 يــونــيــو ســنــة s2015 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد

مـحـمـد الـطـاهـر بلـجـوديs بـصـفـته مـديـرا عـامـا لـلـصـندوق
الوطني للتّقـاعدs إلحالته عـلى التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســنــة  يــونـــيــو ســنــة s2015 يـــتــضــمs يـــتــضــمّن إنـــهــاء مــهـــام اHــديــرن إنـــهــاء مــهـــام اHــديــر
الــعــام لــلــصـــنــدوق الــوطــني لــلـــضــمــان االجــتــمــاعيالــعــام لــلــصـــنــدوق الــوطــني لــلـــضــمــان االجــتــمــاعي

اخلاص بغير األجراء.اخلاص بغير األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافـق 9 يـــونـيـــو ســنــة s2015 تــنـهى مــهــام الـسّــيـد

عــبــــد الـــوهــاب Hـــاعيs بـــصـــفــته مـــديـــرا عــامـــا لـــلــصـــنــدوق
sالـــوطـــني لـــلـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي اخلـــاص بـــغـــيـــر األجـــراء

إلحالته عـلى التّقـاعـد.

مراسيم رئـاسيمراسيم رئـاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 تتـضـمs تتـضـمّن إنهـاء مـهام مـديرينن إنهـاء مـهام مـديرين

للتشغـيل في الواليات.للتشغـيل في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنــة s2015 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتيـة أسماؤهم بصـفتهم مديـرين للتشـغيل في الواليات
اآلتيةs إلحالتهم على التّقـاعـد :

sفي والية سيدي بلعباس sعبد القادر باهي -
sديةHفي والية ا sمحمد كراش -

- علي رحمونs في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافـق 9 يـونـيـو سـنـة s2015 تـنهى مـهـام الـسّـيدين

اآلتـي اســـمـــاهـــمـــا بـــصـــفــــتـــهـــمـــا مـــديـــرين لـــلــــتـــشـــغـــيـل في
الواليتY اآلتيتsY إلحالتهما على التّقـاعد :

sفي والية الشلف sعيسى لعريبي -
- محمد الصالح بعيجيs في والية أم البواقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
yــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام
1436 اHـوافـق 9 يــونـيــو سـنــة s2015 تــنـهى مــهــام الـسّــيـدة

فـــاطــمــة زيـــدورs بــصـــفــتــهـــا مــديـــرة لــلــتـــشــغــــيل في واليــة
البيضs إلحالتها على التّقـاعـد.
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قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ في خ في 9 شـــعـــبـــان عـــام  شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 28  مــــايـــو  مــــايـــو
سنـة سنـة s2015  يتضـمs  يتضـمّـن تفويض اإلمضـاء إلى اHديرـن تفويض اإلمضـاء إلى اHدير

العامالعامّ للميزانية. للميزانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25  رجـب عــــــام 1436 اHـــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 19 شعـبان عام 1428 اHـوافق أوّل سبـتمـبر سـنة 2007
واHـــتـــضــــمّن تـــعــــيـــY الـــسّــــيـــد فـــريــــد بـــاقـــةs مــــديـــرا عـــامـــا

sاليّةHللميزانية بوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى السـيد فريد بـاقةs اHديــر
sاإلمــضــــــاء في حـــــدود صالحـــيــاتــه sالـــعـــــامّ لــلـــمــيـــزانــيـــة
بــاسم وزيــر اHـالـيّـــةs عـلى جـمـــيع الــوثــائق واHـقـــررات

yـا في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 9  شـــعـــبـــان عــام   شـــعـــبـــان عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 28  مـــايــو  مـــايــو
سـنـة سـنـة s2015 يـتـضـمs يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضــاء إلى اHـديرن تـفـويض اإلمـضــاء إلى اHـدير

العامالعامّ للضرائب. للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في أوّل جـــمــادى الـــثـــانــيـــة عــام 1427 اHــوافـق 27 يــــونــيـــو
sالسّيد عـبد الرحمان راوية Yتضمّن تعـيHسنـة 2006 وا

sاليّةHمديرا عاما للضرائب بوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد عـــبـــد الـــرحـــمــان
راويــــةs اHـــــديــــر الـــــعــــامّ لــــلـــــضــــرائـبs اإلمــــضـــــاء في حــــدود
صالحــــيـــاتهs بــــاسم وزيـــر اHــــالـــيّــــةs عـــلى جــــمـــيع الــــوثـــائق

واHقرّرات yا في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ في خ في 9  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 28 مــــايـــو مــــايـــو
سـنـة سـنـة s2015  يـتضـمs  يـتضـمّن تفـويض اإلمضــاء إلى اHديرن تفـويض اإلمضــاء إلى اHدير

العامالعامّ للمحاسبة. للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 6 مــــــحــــــرّم عـــــام 1430 اHـــــوافق 3 يــــــنـــــايــــــر ســـــنـــــة 2009
واHتـضمّن تعيـY السّيد محـمد العربي غـاs³ مديرا عاما

sاليّةHللمحاسبة بوزارة ا



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37 21 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـ
8 يوليو سنة يوليو سنة 2015 م

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــفــوض إلى الـــســيــد مـــحــمـــد الــعــربي
غــــاs³ اHــــديــــر الــــعــــامّ لــــلــــمــــحـــاســــبــــةs اإلمــــضــــاء فـي حـــدود
صالحــــيـــاتهs بــــاسم وزيـــر اHــــالـــيّــــةs عـــلى جــــمـــيع الــــوثـــائق

واHقرّرات yا في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ في خ في 9  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 28 مــــايـــو مــــايـــو
سـنـة سـنـة s2015  يـتضـمs  يـتضـمّن تفـويض اإلمضــاء إلى اHديرن تفـويض اإلمضــاء إلى اHدير

العامالعامّ للعالقات االقتصادية واHالي للعالقات االقتصادية واHاليّة اخلـارجـية اخلـارجـيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 6 مــــــحــــــرّم عـــــام 1430 اHـــــوافق 3 يــــــنـــــايــــــر ســـــنـــــة 2009
واHـتـضـمّن تـعــيـY الـسّـيـد عـبـد احلق بـجـاويs مـديـرا عـامـا

sاليّةHاليّة اخلارجيّة بوزارة اHللعالقات االقتصادية وا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

sـادّة األولى :ة األولى : يـفـوض إلى الـسـيد عـبـد احلق بـجاويHـاداHا
sـالــيّــة اخلــارجــيّـةHــديــر الــعــامّ لـلــعالقــات االقــتــصــاديــة واHا
sــالــيّـةHبــــاسم وزيــــر ا sاإلمــضـــاء فـي حــــدود صالحــيــاتــه

على جميع الوثائق واHقرّرات yا في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ  في خ  في 9  شـــعـــبـــان عــام   شـــعـــبـــان عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 28 مـــايــو مـــايــو
سـنـة سـنـة s2015  يـتضـمs  يـتضـمّن تفـويض اإلمضــاء إلى اHديرن تفـويض اإلمضــاء إلى اHدير

العامالعامّ لألمالك الوطنية. لألمالك الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 29 صـــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 3 فــــبـــــرايــــر ســـــنــــة 2011
واHــتــضــمّن تــعــيـY الــسّــيــد مـحــمــد حــيــمـورs مــديــرا عــامـا

sاليّةHلألمالك الوطنية بوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

sــادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلى الــســيــد مــحــمــد حــيــمـورHــاداHا
اHـــــديــــر الـــــعــــامّ لـألمالك الـــــوطــــنـــــيــــةs اإلمـــــضـــــاء في حــــدود
صالحــــيـــاتهs بــــاسم وزيـــر اHــــالـــيّــــةs عـــلى جــــمـــيع الــــوثـــائق

واHقرّرات yا في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ في خ في 9  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 28 مــــايـــو مــــايـــو
سـنـة سـنـة s2015  يـتـضـمs  يـتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير

عمليات اHيزانية واHنشآت القاعدية.عمليات اHيزانية واHنشآت القاعدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
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- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في أوّل رمضــان عــام 1429 اHوافــق أوّل سبـتمبـر سنـة
2008 واHــتـضـمّن تـعـيـY الـسّــيـد صـديق رمـاضـنـةs مـديـــرا

لـــعـــمــلـــيــــات اHـــيـــزانــــيـــة واHــنـــشـــآت الــقـــاعــديـــــة بـــوزارة
sالـيةHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
sـادّة األولى :ة األولى : يــفـوض إلـى الـســيـد صــديق رمـاضــنـةHـاداHا
مـديـر عـمـلـيـات اHـيـزانــيـة واHـنـشـآت الـقـاعـديـةs اإلمـضــاء
في حـــدود صـالحـــيـــاتهs بـــاسم وزيــــر اHـــالـــيّـــةs عـــلى جـــمـــيع
الـوثـائق واHقـرّرات واألوامر اخلـاصة بـالـدفع أو التـحويل
وتـــفـــويض االعـــتـــمـــادات ومــذكـــرات اHـــوافـــقـــة عــلـى أوامــر
الـصــرف ووثـائق اإلثــبـات اخلــاصـة بــاHـصــاريف وبـيــانـات

اإليرادات yا في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ في خ في 9  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 28 مــــايـــو مــــايـــو
سـنــة سـنــة s2015 يـتـضـمs يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـديـرن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـديـر

اHوارد البشرية.اHوارد البشرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا

- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
16 صــــفــــر عـــام 1431 اHــــوافـــق أوّل  فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2010

واHـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــY الــــسّـــيـــد رشـــيـــد قـــشـــتـــوليs مـــديـــــرا
sالـيةHللموارد البشرية بـوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
sـادّة األولى :ة األولى : يــفـوض إلى الــسـيـد رشــيـد قــشـتـوليHـاداHا
sاإلمــضــاء فـي حـدود صـالحـيــاته sــوارد الــبــشــريــةHمــديـر ا
بــاسم وزيـــــر اHـالـيّـــةs عــلى جـمــيع الـــوثــائق واHـقـرّرات

yـا في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ في خ في 9  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 28 مــــايـــو مــــايـــو
سنـة سنـة s2015  يتضـمs  يتضـمّن تفويض اإلمضـاء إلى مديرةن تفويض اإلمضـاء إلى مديرة

الوكالة القضائية للخزينة.الوكالة القضائية للخزينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا

- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا

- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
16 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1431 اHــــوافــق أوّل  أبــــريل ســــنــــة

2010 واHتـضـمّن تـعـيY الـسـيدة حـسـيـبة بـن صفـاs مـديرة

sالـيةHللوكالة القضائية للخزينة بـوزارة ا
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
sادّة األولى :ة األولى : يـفـوض إلى السـيـدة حسـيـبة بن صـفاHاداHا
مـديـرة الـوكـالـة الـقـضـائـيـة لـلـخـزيـنـةs اإلمـضــاء في حـدود
صالحـيـاتـهاs بــاسم وزيــــر اHـالـيّــةs عـلى جـمــيع الــوثـائق

واHقرّرات yـا في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ في خ في 9  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 28 مــــايـــو مــــايـــو
سـنـة سـنـة s2015  يـتـضـمs  يـتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير
إدارة الـــــوســـــائـل واHـــــالـــــيـــــة بـــــاHـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــةإدارة الـــــوســـــائـل واHـــــالـــــيـــــة بـــــاHـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــة

للميزانـية.للميزانـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
27 جـــمــادى األولـى عــام 1433 اHــوافــق 19 أبــــريـــل ســـنــــة

2012 واHـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــY الـــسّـــيــد رابــح كــــراشs مـــديـــرا

إلدارة الــوســائـل واHــالـيــة بــاHــديـريــة الــعـامــة لــلــمـيــزانــيـة
sالـيةHبـوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHاداHادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى الـسّيد رابح كراشs مدير
sــديــريــة الـعــامــة لــلــمــيــزانــيـةHــالــيــة بــاHإدارة الــوســائل وا
sــالـــيـةHبـــاسم وزيــــر ا sاإلمــضـــاء فـي حــــدود صالحــيــاتــه

على جميع الوثائق واHقرّرات yـا في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ في خ في 9  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 28 مــــايـــو مــــايـــو
سـنـة سـنـة s2015  يـتـضـمs  يـتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير
إدارة الـــــوســـــائـل واHـــــالـــــيـــــة بـــــاHـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــةإدارة الـــــوســـــائـل واHـــــالـــــيـــــة بـــــاHـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــة

للمحاسبـة.للمحاسبـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 8 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافـق أوّل يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
واHــتــضـــمّن تـــعــيــY الـــسّــيـــد فــــريـــــد بـــــريـــكـيs مــديــــــرا
إلدارة الـوسـائـل واHـالـيـة في اHديـريـة الـعـامـة للـمـحـاسـبة

sالـيةHبـوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

sــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الــــسّـــيـــد فـــريــــد بـــريـــكيHــاداHا
مــــديـــــر إدارة الــــوســـــائل واHـــــالــــيـــــة بــــاHـــــديــــريـــــة الــــعـــــامـــــة
لــلــمــحــاسـبــةs اإلمــضــاء في حــدود صالحــيــاتهs بــاسم وزيـر
اHـــالــــيــــة عــــلى جــــمـــيـع الـــوثــــائق واHــــقــــرّرات بــــاســـتــــثــــنـــاء

القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ في خ في 9  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 28 مــــايـــو مــــايـــو
سـنـة سـنـة s2015  يـتـضـمs  يـتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير
الـــتــــنـــظـــيم والــــتـــنـــفـــيـــذ احملــــاســـبي لـــلــــمـــيـــزانـــيـــاتالـــتــــنـــظـــيم والــــتـــنـــفـــيـــذ احملــــاســـبي لـــلــــمـــيـــزانـــيـــات

باHديرية العامة للمحاسبة.باHديرية العامة للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
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- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
7 جــمـادى الــثــانــيــة عـام 1430 اHــوافــق أول يــونــيــو ســنـــة
2009 واHــتــضــمّـن تــعــيــY الــسّــيـــد خــالــد خلــضــاريs مــديــرا

لــلــتـنــظــيم والــتـنــفــيــذ احملـاســبي لــلــمـيــزانــيــات بـاHــديــريـة
sاليةHالعامة للمحاسبة بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
sــادّة األولى :ة األولى : يــفـــوض إلى الـــسّــيـــد خــالـــد خلــضــاريHــاداHا
مديـر التنظيم والـتنفيذ احملاسـبي للميزانـيات باHديرية
sاإلمــضـــــاء في حــــدود صالحـــيــاتــه sالـــعــامـــة لــلــمـــحــاســبـــة
بـــاسم وزيــــر اHـالـــيــةs عــلى جــمــيع الــوثــائـــق واHــقـرّرات

yـا في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ في خ في 9  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 28 مــــايـــو مــــايـــو
سـنـة سـنـة s2015  يـتـضـمs  يـتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير
إدارة الـوسـائل واHـالـيـة بـاHـديـريـة الـعـامـة لألمالكإدارة الـوسـائل واHـالـيـة بـاHـديـريـة الـعـامـة لألمالك

الوطنـية.الوطنـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا

- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 7 جـــمــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1430 اHـــوافـق أوّل يــــونـــيـــو
سنـة 2009 واHتضمّن تعـيY السّيد زهـير عداورs مديـرا
إلدارة الــوســـائـل واHـــالــيـــة في اHـــديـــريــة الـــعــامـــة لألمالك

sالـيةHالوطنية بـوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

sــــادّة األولى :ة األولى : يــــفـــوض إلى الــــسّـــيــــد زهـــيــــر عـــداورHــــاداHا
مـديــر إدارة الـوسـائل واHــالـيـة بـاHــديـريـة الــعـامـة لألمالك
الـــوطـــنـــيـــةs اإلمــــضـــاء في حـــدود صالحــــيـــاتهs بـــاسم وزيـــر
اHــــالــــيــــةs عــــلى جــــمــــيع الــــوثــــائق واHــــقــــرّرات yــــا في ذلك

القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ في خ في 9  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 28 مــــايـــو مــــايـــو
سـنـة سـنـة s2015  يـتـضـمs  يـتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير
إدارة الـــــوســـــائـل واHـــــالـــــيـــــة بـــــاHـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــةإدارة الـــــوســـــائـل واHـــــالـــــيـــــة بـــــاHـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــة

للضرائب.للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
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- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 15 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 2 ســـبــتـــمـــبــر ســـنــة 2012
واHــتــضــمّن تــعــيــY الــسّــيــد مــحــمــد كــمــال عــيــوازs مــديـرا
إلدارة الــوسـائل واHــالـيــة في اHـديــريـة الــعـامــة لـلــضـرائب

sالـيةHبـوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــفــــوض إلى الــــسّــــيـــد مــــحــــمـــد كــــمـــال
عـيـوازs مـديـر إدارة الـوسـائل واHـالـيـة بـاHـديــريـة الـعـامـة
لـــلــضـــرائبs اإلمـــضـــاء في حـــدود صالحـــيـــاتهs بـــاسم وزيــر
اHــــالــــيــــةs عــــلى جــــمــــيع الــــوثــــائق واHــــقــــرّرات yــــا في ذلك

القـرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ في خ في 9  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 28 مــــايـــو مــــايـــو
سـنـة سـنـة s2015  يـتـضـمs  يـتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير

إدارة الوسائل في اHفتشية العامة للمالية.إدارة الوسائل في اHفتشية العامة للمالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 17 جـمادى األولى عام 1431 اHوافق 2 مايـو سنة 2010
واHـتـضــمّن تـعـيـY الــسّـيـد جـمــال بـوكـريشs مـديـرا إلدارة

sالـيةHفتشية العامة للمالية بوزارة اHالوسائل في ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

sـادّة األولى :ة األولى : يــفـوض إلى الــسّــيــد جـمــال بــوكـريشHـاداHا
sـــفــتــشـــيــة الــعـــامـــة لــلـــمــالــيــةHمــديــر إدارة الـــوســائل في ا
اإلمــضـــاء في حــدود صالحــيــاتهs بــاسم وزيــر اHــالــيــة عــلى

جميع الوثائق واHقرّرات yا في ذلك القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28
مايو سنة 2015.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرارات مؤرقـرارات مؤرّخة في خة في 9  شعـبان عام   شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 28 مـايو مـايو
سـنـة سـنـة s2015  تـتضـمs  تـتضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى نون تـفويض اإلمـضــاء إلى نوّاباب

مديرين.مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في أوّل رمـــضــان عــام 1429 اHــوافـق أوّل ســبــتــمـــبــر ســنــة
2008 واHتـضـمّن تعـيY الـسّيـد خالـد موزايـةs نائب مـدير

لــلــوســائل واHــيــزانــيــة فـي اHــديــريــة الــعــامــة لــلــمــحــاســبــة
sاليةHبوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
sــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلـى الـــسّـــيـــد خـــالـــد مـــوزايـــةHــاداHا
نـــائب مــديــر الـــوســائل واHــيــزانـــيــة في اHــديـــريــة الــعــامــة
لــلـمــحــاسـبــةs اإلمـضـــاء في حــدود صالحـيــاتهs بــاسم وزيـر
اHـالـيـةs عـلى جـمـيع الـوثـائق واHـقـرّرات واألوامـر اخلـاصة
بــالـــدفع أو الـــتـــحــويـل وتــفـــويض االعـــتـــمــادات ومـــذكــرات
اHــوافـــقــة عــلـى أوامــر الـــصــرف ووثــائـق اإلثــبـــات اخلــاصــة

باHصاريف وبيانات اإليرادات باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
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sاليةHإن وزير ا
- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 5 شـــوّال عــام 1430 اHــوافق 24 ســـبــتـــمـــبــر ســـنــة 2009
واHـــتــضـــمّن تــعـــيــY الـــسّــيـــد أحــمـــد مــغـالويs نــائب مـــديــر
للوسائل واHيزانـية في اHديرية العامة لألمالك الوطنية

sاليةHبوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

sــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلـى الــسّـــيـــد أحـــمـــد مـــغالويHــاداHا
نـــائب مــديــر الـــوســائل واHــيــزانـــيــة في اHــديـــريــة الــعــامــة
sاإلمــــضـــــــاء في حــــــدود صالحــــيـــاتــه sلـألمالك الــــوطـــنــــيـــة
بــــاسم وزيـــر اHــــالـــيـــةs عـــلـى جـــمـــيع الــــوثـــائق واHـــقـــرّرات
واألوامــــــر اخلــــــاصــــــة بــــــالـــــــدفع أو الــــــتـــــــحــــــويل وتـــــــفــــــويض
االعــــتـــمــــادات ومـــذكـــرات اHــــوافـــقــــة عـــلى أوامــــر الـــصـــرف
ووثـائق اإلثبـات اخلـاصـة باHـصـاريف وبيـانـات اإليرادات

باستثنـاء القـرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sاليةHإن وزير ا

- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-272 اHؤرّخ
في 6 رمــضــان عـام 1429 اHــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنــة 2008

sفتشية العامة للماليةHالذي يحدّد صالحيات ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-273 اHؤرّخ
في 6 رمــضــان عـام 1429 اHــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنــة 2008
واHــتــضــمّن تــنــظــــيم الـــهــيــاكــل اHــركـــزيــــة لــلــمــفــتــشــــيــة

sالعامـة للمالـية
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 17 ربـــيع الـــثـــاني عـــام 1432 اHــوافق 22 مـــارس ســـنـــة
2011 واHــتــضــمّن تــعــيـY اآلنــســة نـــورة مــقـشــوشs نــائــبـة

مــديـــر لــلــمــســتــخــدمــY فـي اHــفــتــشـــيــة الــعــامـــة لــلــمــالــيـة
sالـيةHبـوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
sــادّة األولى :ة األولى : يـــفــوض إلى اآلنــســة نــورة مــقــشــوشHــاداHا
sـفـتـشـيـة العـامـة لـلـمـالـيةHفي ا YـسـتخـدمـHنائـبـة مـديـر ا
اإلمــضـاء في حـدود صـالحـيـاتـهــاs بـاسم وزيـر اHــالـيـةs عـلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sاليةHإن وزير ا

- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-272 اHؤرّخ
في 6 رمــضــان عـام 1429 اHــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنــة 2008

sفتشية العامة للماليةHالذي يحدّد صالحيات ا
- وyــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم الـــــتّــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 273-08
اHــؤرّخ في 6 رمـضان عام 1429 اHوافق 6 سـبتـمـبر سـنة
2008 واHــتــضــمّن تــنـظــيم الــهــيــاكل اHــركـزيــة لــلــمـفــتــشــيـة

sالعامة للمالية
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37 21 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـ
8 يوليو سنة يوليو سنة 2015 م

- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 28 ذي القـعدة عام 1432 اHوافق 26 أكتـوبر سـنة 2011
sزوجـة مـقراني sالسّـيدة فـريـدة غزالي Yتـضـمّن تعـيـHوا
نـائــبـة مـديـر لـلـمـيـزانـيـة واحملـاســبـة في اHـفـتـشـيـة الـعـامـة

sالـيةHللمالية بوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

sــادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلـى الــسّـــيــدة فــريـــدة غــزاليHــاداHا
زوجــة مقـرانيs نائـبــة مديــــر اHيزانــيـة واحملاسبــة في
sاإلمضــاء في حدود صالحيـاتها sـفتشـية الـعامة لـلمالـيةHا
بــاسم وزيــر اHــالـيــةs عــلى جـمــيع وثــائق الــنـفــقــات yـا في
ذلـك األوامر بـالـدفع اHـتعـلـقـة بـتنـفـيـذ ميـزانـيـة اHفـتـشـية

العامة للمالية.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sاليةHإن وزير ا

- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-272 اHؤرّخ
في 6 رمــضــان عـام 1429 اHــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنــة 2008

sفتشية العامة للماليةHالذي يحدّد صالحيات ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-273 اHؤرّخ
في 6 رمــضــان عـام 1429 اHــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنــة 2008
واHــتــضــمّن تــنــظــــيم الـــهــيــاكــل اHــركـــزيــــة لــلــمــفــتــشــــيــة

sالعامـة للمالـية
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطالع عـــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 27 مـــــحـــــرّم عــــام 1432 اHـــــوافق 2 يـــــنـــــايـــــر ســـــنــــة 2011
sزوجـة داود sالــسّـيـدة أحالم بـن تـواتي Yـتــضـمّن تـعــيـHوا
نــائـبـة مـديـــر لـلـتـكــوين وحتـسـY اHــسـتـوى في اHـفــتـشــيـة

sالـيةHالعامـة للمالية بـوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
sـادّة األولى :ة األولى : يـفـوض إلى الـسّيـدة أحالم بـن تواتيHـاداHا
زوجــة داودs نـائــبــة مـديـــر لـلـتـكـــوين وحتـســY اHـسـتـــوى
فـي اHـــفــــتـــشــــيــــة الـــعــــامـــة لــــلــــمـــالــــيـــةs اإلمــــضــــاء في حـــدود
صالحــيـــاتــهـــاs بـــاسم وزيــر اHـــالــيـــةs عـــلى جــمـــيع الـــوثــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sاليةHإن وزير ا

- yــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- وyـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةHـــركــزيــة فـي وزارة اHــتـــضــمّن تـــنــظــيم اإلدارة اHوا

sتمّمHعدّل واHا
- وyـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرئاسي اHؤرّخ في
13 رجـب عــــــام 1422 اHــــــوافـق أول أكــــــتـــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2001

واHــــتـــضــــمّن تــــعــــيـــY الــــسّـــيــــد عــــمـــر لــــقـــدرs نــــائب مــــديـــر
بــالـصـنــدوق اخلـاص yـعــاشـات تـقــاعـد اإلطـارات الــسـامـيـة

sلألمة
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـفـوض إلى الــسّـيـد عـمــر لـقـدرs نـائب
مـــديـــر بـــالـــصـــنـــدوق اخلـــاص yـــعـــاشـــات تـــقـــاعـــد اإلطــارات
الساميـة لألمةs اإلمضاء في حدود صالحياتهs باسم وزير
اHـــالــــيـــةs عــــلى جـــمــــيع الــــوثـــائق واHــــقـــرّرات بــــاســـتــــثـــنـــاء

القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 28

مايو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
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إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

نــــظـــام رقم نــــظـــام رقم 15-01 مــؤرخ في  مــؤرخ في 30 ربـــيع الـــثـــاني عـــام  ربـــيع الـــثـــاني عـــام 1436
اHــوافق اHــوافق 19 فــبـــرايــر ســنــة  فــبـــرايــر ســنــة s2015 يـــتــعــلق بــعــمــلــيــات يـــتــعــلق بــعــمــلــيــات
خـصم الـسـنـدات الـعــمـومـيـة وإعـادة خـصم الـسـنـداتخـصم الـسـنـدات الـعــمـومـيـة وإعـادة خـصم الـسـنـدات
اخلـــــاصـــــة والـــــتـــــســـــبـــــيـــــقـــــات والـــــقـــــروض لـــــلـــــبـــــنــــوكاخلـــــاصـــــة والـــــتـــــســـــبـــــيـــــقـــــات والـــــقـــــروض لـــــلـــــبـــــنــــوك

واHؤسسات اHالية.واHؤسسات اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ محافظ بنك اجلزائر
- yــقــتـضـى األمـر رقم 03-11 اHـؤرّخ في 27 جـمـادى
الــثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلّق
بالنقد والـقرضs اHعدّل واHتممs ال سيما اHواد 41 إلى 44

s(2 الفقرة) و62 (النقطتان ب و ج) و68
- وyـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرّخ في 10 ربـيع
األول عــام 1422 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســنــة 2001 واHـــتــضــمّن

sمحافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Yتعي
- وyـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرّخ في 10 ربـيع
األول عــام 1422 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســنــة 2001 واHـــتــضــمّن

sأعضاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر Yتعي
- وyـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1423 اHوافق 2 نوفـمبر سنة 2002 واHـتضمّن

 sعضو في مجلس إدارة بنك اجلزائر Yتعي
- وبـــمـقــتـــضـى الــمــرسـوم الـرئــاسي اHـؤرّخ في 24
ذي الــــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 اHـــــوافق 14 يــــــنـــــايــــــر ســـــنـــــة 2004
واHــتــضــمّن تــعـيــY عــضــوين في مــجــلس الـنــقــد والــقـرض

sلبنك اجلزائر
- وyـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرّخ في 5 جـمادى
األولى عام 1427 اHوافق أول يونيو سنة 2006 واHتضمّن

sنائب محافظ بنك اجلزائر Yتعي
- وyــقـــتــضـى الــنـــظــــــام رقم 2000-01 اHــؤرّخ في 8
ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1420 اHــــوافق 13 فــــبـــــرايــــر ســـــنــــة 2000
واHــتـــعــلّق بــعــمــلــيّــات إعـــادة اخلــصم والــقــروض اHــمــنــوحــة

sاليةHؤسسات اHللبنوك وا
- وyـــــقـــــتـــــضـى الـــــنـــــظـــــام رقم 05-04 اHـــــؤرّخ في 10
رمــــــضــــــان عــــــام 1426 اHـــــــوافق 13 أكــــــتـــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2005
واHـتـضــمن نـظـام الــتـسـويـة اإلجــمـالـيــة الـفـوريـة لــلـمـبـالغ

 sستعجلHالكبيرة والدفع ا

- وyـــقـــتـــضى الـــنــظـــام رقم 05-07 اHـــــؤرّخ فـــي 26
ذي الــــقـــعــــدة عـــام 1426 اHــــوافق 28 ديــــســـمــــبـــر ســــنـــة 2005

sتضمن أمن أنظمة الدفعHوا
- وyــــقــــتــــضـى الــــنــــظــــام رقم 09-02 اHــــؤرّخ في أول
جــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1430 اHــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 2009
واHــــتــــعــــلق بــــعــــمـــلــــيــــات الـــســــيــــاســـة الــــنــــقـــديــــة وأدواتــــهـــا

s وإجراءاتها
- وبناء على مداولـة مجلس النقـد والقرض بتاريخ

s2015 19 فبراير سنة

يصدر النيصدر النّظام اآلتي نصظام اآلتي نصّه :ه :
I - أحكام عامة - أحكام عامة

اHادة األولى :اHادة األولى : يهدف هذا الـنظام إلى حتديد القواعد
والـشـروط واإلجـراءات الـتي يـطـبـقـهـا بـنك اجلـزائـر فـيـما
يـخـص عـمـلـيـات خـصم الـسـنـدات الـعـمـومـيـة وإعـادة خـصم
الــســنــدات اخلــاصــة والــتــســـبــيــقــات وقــروض في احلــســاب

اجلاري لفائدة البنوك واHؤسسات اHالية.
اHــادة اHــادة 2 :  : �ــكن بـــنك اجلـــزائــر أن يــخـــصم الـــســنــدات
الــعـمــومـيــة لـلــبـنــوك ولـلــمـؤســسـات اHــالـيــة والـصـادرة أو

اHضمونة من قبل الدولةs ال سيما :
- ســـنــــدات اخلـــزيــــنـــة قــــصــــيـــرة األجـل الـــتـي تـــقل أو

sتساوي مدتها سنة واحدة
- ســنـدات اخلــزيــنــة مــتــوســطــة األجل الــتي تــتـراوح

مدتها بY سنتY (2) وخمس (5) سنوات.
ال تُـــقـــبـل الـــســـنـــدات الــــعـــمـــومــــيـــة مـــتــــوســـطـــة األجل
للـخصم إال إذا كـانت مدّة اسـتحـقـاقهـا اHتـبقـية تـساوي أو

تقل عن ثالث (3) سنوات.
3 :  : �ــكن بـــنك اجلــزائــر أيــضــا أن يُــعــيــد خــصم اHـادة اHـادة 
الـســنــدات اخلـاصــة اHــمـثّــلــة لـعــمـلــيــات جتـاريــة وعــمـلــيـات
تـمــويل قـصــيـرة ومـتـوســطـة األجل الــتي تـؤديـهــا الـبـنـوك

واHؤسسات اHالية.
4 : : لــكي تــكــون الـــســنــدات الــتــجــاريــة اخلــاصــة اHـادة اHـادة 
قـابلـة لعـملـية إعـادة اخلـصم من طرف بـنك اجلزائـرs يجب

أن تستوفي اHعايير اآلتية : 
- االسـتجـابة لـشـروط اHضـمون والـشـكل اHنـصوص

sعليها في القانون التجاري



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37 21 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـ
8 يوليو سنة يوليو سنة 2015 م

- الـــتــوافق مـع اHــبـــالغ اHــســـتــعـــمــلـــة فــعـال من طــرف
sستفيدHا

- أن تكون قيمتها معبرة بالعملة الوطنية.
اHـادة اHـادة 5 : : �ـكن بـنـك اجلـزائـر أيـضـا أن �ـنح الـبـنـوك
تسبيقـات وقروضا في احلساب اجلاري Hـدة اقصاها سنة

واحدة.
يـجب أن تكون هـذه القروض مـضمونة بـرهون على
ســـنـــدات اخلــــزيـــنـــة أو الـــذهب أو الـــعــــمالت األجـــنـــبـــيـــة أو
الــســنــدات الـعــمــومـيــة أو اخلــاصـة الــقــابــلـة لــعــمـلــيــة إعـادة

اخلصم.
II - خصم السندات العمومية : - خصم السندات العمومية :

اHادة اHادة 6 : : �كن بنك اجلزائـر أن يقوم بعمليات خصم
الــســنـــدات الــعـــمــومـــيــة الــصـــادرة أو اHــضـــمــونـــة من قــبل

الدولة لفائدة البنوك واHؤسسات اHالية.
تخص عمليات اخلصم ما يأتي :

- الـسنـدات الـقابـلة لـلتـداول اHصـرفي وذات آجال
sاستحقاق تساوي أو تقل عن ثالثة (3) أشهر

- الـسـنـدات ذات آجـال اسـتـحـقـاق اعـتـيـاديـة تـفـوق
ثالثــة (3) أشـــهـــر وتـــقل عن أو تـــســـاوي ثالث (3) ســـنــوات

Hدة ال تتجاوز ستY (60) يوما.
ال �ــــكـن إلقــــراض بـــــنك اجلـــــزائــــر لـــــهــــذه الـــــفــــئـــــة من

السندات أن يتجاوز 90 % من القيمة اإلسمية لها.
اHادة اHادة 7 :  : إن السندات العـمومية القابلة للخصم هي
الــســنـــدات غــيــر اHـــاديــةs اHُــدونـــة في احلــســـابــات اجلــاريــة
لــلــبــنــوك واHـؤســســات اHــالــيــة لــدى بــنك اجلــزائــر أو لـدى

اHودع اHركزي والتي لم تُستعمل في عمليات أخرى.
8 :  : يُـحدّد مـجـلس النـقـد والقـرض دوريـاs طبـقا اHادة اHادة 
ألهداف السياسة النـقديةs اHبلغ اإلجمالي للعمليات على
الـسـنـدات الـعـمـومـيـة الـتي �ـكن أن تُـقـبل من طـرف بـنك

اجلزائر.
III - إعادة خصم السندات اخلاصة : - إعادة خصم السندات اخلاصة :

اHــادة اHــادة 9 :  : تُـــمــثّـل الــســـنــدات اخلـــاصـــة الــقـــابــلـــة إلعــادة
اخلـصم العـمـلـيـات الـتجـاريـة عـلى اجلـزائـر أو عـلى اخلارج
التي ال تتجاوز مدة استحقاقها اHتبقية ستة (6) أشهر.
sعــــلى األقل sيــــجب عــــلى هــــذه الــــســــنــــدات أن حتــــمل
Yأو مــعــنــويــ Yتـــوقـــيـــعــات ثـالثــة (3) أشـــخــاص طــبــيــعـــيــ
يـــتـــمـــتـــعـــون بـــاHالءةs من بـــيـــنـــهم اHُـــتـــنـــازلs وذلك طـــبـــقــا

للقانون التجاري.

�ـــكن أن تُـــعــوَّض إحـــدى هـــذه الــتـــوقــيـــعـــات بــشـــهــادة
خـــيـــار لــشـــراء ســـنــدات أو بـــوصل الـــبـــضــائـع أو بــوثـــيـــقــة

أصلية تثبت شحن البضائع.
اHـادة اHـادة 10 : : تُـقـبل سـندات الـتـمـويل اHـنـشـأة واHُـمـثّـلة
لقروض اخلزيـنة أو لقروض احلمالت إلعـادة اخلصم لفترة
أقــصــاهــا ســتـة (6) أشــهــر دون أن تــتــجــاوز اHــدة الــكــامــلـة

لسلفية بنك اجلزائر اثني عشر (12) شهرا.
يـجب عــلى هـذه الـسـنــدات أن حتـمل تـوقــيـعـsY عـلى
األقلs لـشــخـصـY (2) طــبــيــعـيــY أو مــعـنــويــY يــتـمــتــعـان

باHالءة.
اHـادة اHـادة 11 : : تُـقـبل سـندات الـتـمـويل اHُـمـثّـلـة لـلـقروض
اHتوسطـة األجل إلعادة اخلصم لفترات من ستة (6) أشهر
دون أن تــتــجــاوز اHــدة الــكــلــيــة إلعــادة خــصــمـهــا مـن طـرف

بنك اجلزائرs ثالث (3) سنوات.
يــجب عـــلى هـــذه الــســـنـــدات اHُــعـــاد خــصـــمــهـــا مـــقــابل
قـــــروض ¢ــــنـــــوحــــة لـــــلــــمـــــؤســــســـــات الــــزبـــــونــــة لـــــلــــبـــــنــــوك
واHـؤســســات اHـالــيـةs واHُــتـحــصــلـة عــلى تـقــيــيم مـوات من
Yأن تـكـون حامـلـة لـتوقـيـعي شـخـص sطرف بـنك اجلـزائـر
(2) طبـيعـيY أو مـعنـويY يـتمـتعـان باHالءةs مع إمـكانـية

تعويض أحدهما بضمان من الدولة.
ال �ـــكن تـــقــــدª هـــذه الـــســـنـــدات إلعــــادة اخلـــصم خالل

االثني عشر (12) شهرا األولى من استعمال القرض.
اHادة اHادة 12 :  : تـتعـلق الـقروض مـتوسـطة األجل اHـقبـولة
إلعادة اخلصم بتمـويل االستثمار لتـطوير وسائل اإلنتاج
 (إنــشــاءs تـــوســيع أو جتـــديــد مــعــدات) وبـــتــصــديـــر الــســلع
(تـمـويـل مـسـبق لــطـلـبـيــات تـصـديــر) وبـبـنــاء اHـسـاكن في
إطار الترقية الـعقارية وعمليـات االعتماد اإليجاري على

السلع اإلنتاجية اHرفقة بخيار الشراء.
اHادة اHادة 13 :  : تُسـقّف سلـفيـات بنك اجلـزائرs بـخصوص
عــمـلــيــات إعـادة اخلــصم مــوضــوع اHـواد من 9 إلى 12 أعاله
واHُــحـــدّدة حـــسب جـــودة الــســـنـــدات اHــقـــدمـــةs بــواقع 70 %
بالنسبـة للعملـيات التجارية و50 % من القيـمة االسمية

بالنسبة إلى العمليات األخرى.
اHــــادة اHــــادة 14 : : لـــكـي تـــكــــون الـــســــنــــدات مـــحـل الـــضــــمـــان
مـــؤهـــلــــة لـــعـــمـــلــــيـــات إعـــادة اخلـــصـمs يـــجب عـــلـى الـــبـــنـــوك
واHـؤســســات اHــالـيــة أن تُــرسل إلى بــنك اجلــزائـر مــلــفـات

القروض اHوافقة لهذه السندات.
IV - الـتسبـيقـات وقروض في احلسـاب اجلاري على - الـتسبـيقـات وقروض في احلسـاب اجلاري على

السندات العمومية واخلاصة :السندات العمومية واخلاصة :
اHادة اHادة 15 : : �كن بنك اجلزائر أن �نح البنوك :

أ)أ) - تـسـبــيـقـات Hـدة ثالثـY (30) يــومـا عــلى سـنـدات
عـمـومـيـة قابـلـة لـلـخـصم تـفـوق مـدة اسـتـحـقـاقـهـا اHـتـبـقـية

ثالثة (3) أشهر وتقل عن أو تساوي ثالث (3) سنوات.
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ال �ــكن لـــتــســـبــيق حـلّ مــوعــد اســـتــحـــقــاقه أن يُـــتــبع
بتـسبـيق آخـر قبل انـقـضاء انـقطـاع مـدته خمـسة (5) أيام
عــملs عـلى األقلs إال إذا ¥ّ تـقــدª سـنـدات عـمــومـيـة أخـرى

قابلة للخصم.
ال �كن مبلغ هذا الـنوع من التسبيقات أن يتجاوز

90 % من القيمة االسمية للسندات اHُقدمة كضمان.

sــــدة أقـــصـــاهــــا ســـنـــة (1) واحــدةH ب) - تـــســـبــــيـــقـــات
مرهـونـة بـسـندات عـمـومـيـة صادرة أو مـضـمـونـة من قبل
الـدولـة والــتي تـفـوق مـدة اسـتـحـقـاقــهـا اHـتـبـقـيـة سـنـة (1)

وتقل عن أو تساوي ثالث (3) سنوات.
ال �كن مبلغ هذا الـنوع من التسبيقات أن يتجاوز

70 % من القيمة االسمية للسندات اHُقدمة كضمان.

ج) - قـروض في احلـسـاب اجلـاري Hـدة أقـصـاهـا سـنة
(1) واحدة مضمونة بـ :

- رهـونـات عـــلـى ســنــدات وأذونــات الــخــزيــنــة
sال يفوق مبلغ القروض عليها 70 % من قيمتها االسمية

- رهــونــات عــلى ســنــدات خــاصــة قــابــلــة لــعــمــلــيـة
إعــادة اخلـــصمs ال يــفـــوق مــبـــلغ الــقـــروض عــلـــيــهــا 50 % من

اHبلغ اHرهون.
بالـنسبـة للـبنوك ذات حـاجة للـسيـولة لكـنها تـتمتع
بــــاHالءة طــــبــــقــــا إلطــــار تــــقـــــيــــيم اHالءة الـــــذي وضــــعه بــــنك
اجلزائـرs تُمـنح الـقروض في احلـساب اجلـاري وفق شروط

الضمان ونسبة الفائدة التي يحددها بنك اجلزائر.
sــادة 15 أعالهHـــذكــورة في اHــادة 16 : : في احلــاالت اHــادة اHا
يـلتـزم اHُقتـرِض صراحـةs ازاء بنك اجلـزائرs بتـسديـد عند

االستحقاق مبلغ القرض أو التسبيق اHمنوح.
في حـــالــــة انـــخـــفـــاض قـــيــــمـــة الـــرهن عــــلى االعـــتـــمـــاد
اإليــجــاريs يــلــتـزم اHُــقــتــرِض بــتــغــطــيـة اجلــزء اHــوافق من

القرضs لصالح بنك اجلزائر. 
تُــشـكل الــسـنــدات اHـرافــقـة لــلـعــمـلــيـات اHــذكـورة في
اHادة 15 أعالهs موضوع عقد ضمان لصالح بنك اجلزائر.

V - كيفيات تعبئة السندات : - كيفيات تعبئة السندات :
اHادة اHادة 17 : : تتم تعبئـة السندات العمـومية بنقل هذه
الـسنـدات لصالـح بنك اجلزائـر بواسـطة حسـابات تـسوية
الـسنـدات اHسـجلـة سواء عـلى دفاتـر بنك اجلـزائر أو على

دفاتر اHُودع اHركزي. 
تـتم تـعـبـئـة السـنـدات اخلـاصـة بـتـقـدª أوراق تـعـبـئة
إجـمـالـيـة مـكـتـتـبة مـن طرف الـبـنـوك واHـؤسـسـات اHـالـية
اHـــعــنـــيـــة لــصـــالح بـــنك اجلـــزائــر. تُـــحـــرر ورقــة الـــتـــعــبـــئــة

اإلجـمالـية حسـب نوع القـروض اHمـنوحة لـلزبـائن وتكون
مـدة  اسـتحـقاقـهـا القـصوى سـتة (6) أشهـر وتُوافق مـبالغ
قابلة إلعادة اخلصم وتـكون مدعمة بكشف للسندات محل

الضمان.
يـــجـب عــــلى اHــــبـــلـغ اإلجــــمـــالـي لــــلـــســــنــــدات اخلــــاصـــة
اHــتــنــازل عــنــهــا أالّ يــقل عن ضــعف مــبــلغ ورقــة الــتــعــبــئـة
اإلجــمــالــيــةs إال بــالــنــســـبــة لــلــســنــدات اHُــمــثــلــة لــعــمــلــيــات
جتــاريــة والــتـي ال بــد أالّ يــقل مــبــلــغـــهــا االجــمــالي عن مــرة

ونصف مبلغ ورقة التعبئة اإلجمالية.
VI - إجراءات التسوية : - إجراءات التسوية :

اHادة اHادة 18 : : كـما هو الشـأن بالنسـبة ألي عملـية خاصة
بالـسيـاسة الـنقـديةs فإن تـسويـة عمـليـات اخلصم أو إعادة
اخلـــصم لـــلـــســـنــدات الـــعـــمــومـــيـــة واخلــاصـــة تـــتم بـــتـــحــريك
حـــســــابـــات الــــتـــســــويـــة اHــــفـــتــــوحـــة  فـي نـــظــــام الـــتــــســـويـــة
اإلجمالية الفوريـة للمبالغ الكبـيرة والدفــع اHستعجــــل

( ARTS) وتُسجل في دفاتر بنك اجلزائر.
19 : : تـــتـم تـــســـويـــة عـــمـــلـــيـــات اخلـــصم أو إعـــادة اHــادة اHــادة 
اخلــــصـم في يـــــوم مـــــتــــفـق عــــلـــــيـه مع بـــــنك اجلـــــزائــــر عـــــقب
الــتـحــويل غــيــر الــقـابـل لإللــغـاء لــلــســنــدات الـعــمــومــيـة أو
اخلـاصــة مـحل الــضـمــان. يـحــتـفظ بــنك اجلـزائــر بـاحلق في
الـتحـقق من الوجـود الفـعلي ومن صحـة السـندات اHُـقدمة

كضمان.
VII - أحكام أخرى :  - أحكام أخرى : 

اHـــــــادة اHـــــــادة 20 : : يُـــــــحـــــــدد ســــــعـــــــر اخلـــــــصم وإعـــــــادة اخلـــــــصم
sللـسنـدات العـموميـة واخلاصـة بتعـليـمة من بـنك اجلزائر

طبقا لتوجيهات مجلس النقد والقرض.
اHـادة اHـادة 21 : : تُـحـدّد كيـفـيات تـطـبيـق هذا الـنـظامs كـلّـما

اقتضى األمرs بتعليمة من بنك اجلزائر. 
اHـادة اHـادة 22 : : يُـلــغي هــذا الــنــظـام ويُــعــوّض الــنــظـام رقم
2000-01 اHــــؤرّخ في 13 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2000 واHــــتــــعــــلّق

بــعـــمــلــيّــات إعـــادة اخلــصم والــقـــروض اHــمــنــوحـــة لــلــبــنــوك
واHؤسسات اHالية.

اHـادة اHـادة 23 : : ينـشـر هـذا النـظـام في اجلـريدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حـــــرر بــــــاجلـــــزائــــــر في 30 ربـــــيـع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 19 فبراير سنة 2015.

محمد لكصاسيمحمد لكصاسي


