
العدد العدد 03
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم 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 24  صفر عام صفر عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 18 يناير سنة  يناير سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتفاقيات واتفاقات دولياتفاقيات واتفاقات دوليّة
مرسـوم رئاسيّ رقم 11  - 467  مؤرّخ في 3 صفـر عام 1433 اHوافق 28 ديـسمـبـر سـنة p2011 يـتـضمّن الـتّصـديق عـلى النـظام
األساسي للوكالة الدولية للطاقة اHتجددة "إيرينا" اHعتمد ببون في 26 يناير سنة 2009 ......................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم  11 - 472 مـؤرّخ في 3 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 28 ديـســمــبــر ســنـة p2011 يــتــضـمن حتــويل اعــتــمــاد إلى
ميزانيـة تسيير وزارة الشـؤون اخلارجيـة......................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12 -03 مؤرخ في 10 صفـر عام 1433 اHوافق 4 يـنـاير سـنة p2012 يحـدد قـائـمة الـفـصائل الـنـبـاتيـة غـير
اHزروعة احملمية..........................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4 صفـر عام 1433 اHوافق 29 ديـسمـبر سـنة p2011 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـديريـن لإلدارة احمللـية في
الواليات.....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 29 ديــسـمــبـر ســنـة p2011 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــديـر الــبـيــئـة في واليـة
خنشلة.......................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 اHوافق 29 ديسمبر سنة p2011 يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنّقـل في الواليات...

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 29 ديــسـمــبـر ســنـة p2011 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام مــديـر الــغـابــات واحلـزام
األخضر بوالية اجلزائر.................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 29 ديـسمـبـر سـنة p2011 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـحـافظ الـغـابـات في والية
اHدية.........................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 اHوافق 29 ديسمبر سنة p2011 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة جيجـل...

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 29 ديــسـمــبـر ســنـة p2011 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام مــديـر الــصّـيــد الـبــحـري
واHوارد الصّيدية في واليـة تيــزي وزو.........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 29 ديـسمـبـر سـنة p2011 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـديـر الـدّراسـات والـبحث
باجمللس الدستوري......................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 29 ديــسـمــبـر ســنـة p2011 يــتـضــمّن تــعـيــW مـديــرين لإلدارة احملـلــيـة في
الواليات....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتـضـمّن تـعـيـW الـرئـيس اHـديـر الـعـامّ لـشـركـة
مناجم اجلزائر "منال ش.ذ.أ".........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر بـاللـجـنـة اHـديـرة لـلـجـنة
ضبط الكهرباء والغاز...................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 اHوافق 29 ديسمبر سنة p2011 يتضمّن تعيW مديرين للنّقـل في الواليات.......
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتـضـمّن تـعـيـW نـائب مـديـر بـاHـديـريـة الـعـامّة
للغابات......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 29 ديـســمــبــر ســنـة p2011 يـتــضـمّـن تـعــيــW مـفــتش بــاHـفــتـشــيــة الـعــامّـة
للغابات......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتـضـمّن تـعـيـW نـائب مـديـر بـوزارة الـسـيـاحة
والصّناعة التقليدية.....................................................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قـرار مؤرّخ في 16 جـمادى الـثانـية عام 1432 اHوافق 19 مايـو سنة p2011 يتـضمن إنـشاء الـلّجان اHـتسـاوية األعـضاء اخملـتصة
WـهنـيHوالـعـمال ا Wسـاعدين االجـتـماعـيHوا WـعمـاريـHا WهـنـدسHـشـتركـة ومهـنـدسي السـكن والـعمـران واHباألسالك ا
وسـائـقي الـسـيـارات واحلـجـاب واألسالك الـتـقـنـيـة في اإلدارة اHـكـلـفـة بـاHـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة الـوطـنـيـة لـدى
وزارة الشّؤون اخلارجية...............................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 16 جـمادى الـثـانيـة عام 1432 اHوافق 19 مايـو سنة p2011 يحـدّد تشـكـيلـة اللّـجان اHـتـساويـة األعضـاء اخملتـصة
WـهنـيHوالـعـمال ا Wسـاعدين االجـتـماعـيHوا WـعمـاريـHا WهـنـدسHـشـتركـة ومهـنـدسي السـكن والـعمـران واHباألسالك ا
وسـائـقي الـسـيـارات واحلـجـاب واألسالك الـتـقـنـيـة في اإلدارة اHـكـلـفـة بـاHـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة الـوطـنـيـة لـدى
وزارة الشّؤون اخلارجية...............................................................................................................................
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اتفاقيات واتفاقات دولياتفاقيات واتفاقات دوليّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ رقم  رقم 11  -   - 467  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 3 صـــفـــر عـــام صـــفـــر عـــام
يـــتـــضـــمّن  pيـــتـــضـــم p2011 ــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــةHــــوافق   اH1433  ا

الـتالـتّـصــديق عـلى الــنـظـام األســاسي لـلــوكـالـة الــدولـيـةـصــديق عـلى الــنـظـام األســاسي لـلــوكـالـة الــدولـيـة
لــلــطــاقــة اHــتــجــددة "إيــريــنــا" اHــعــتــمــد بــبــون في لــلــطــاقــة اHــتــجــددة "إيــريــنــا" اHــعــتــمــد بــبــون في 26

يناير سنة يناير سنة 2009.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريّة

pبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

pادّة 77-11 منهHال سيّما ا pوبناء على الدّستور -

- وبــــعـــد االطـالع عـــلـى الـــنـــظــــام األســـاسـي لـــلــــوكـــالـــة
الـدولـية لـلطـاقة اHـتـجددة "إيـرينـا" اHـعتـمد بـبونp في 26

p2009 يناير سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يـصدّق على الـنظـام األساسي للـوكالة
الـدولـية لـلطـاقة اHـتـجددة "إيـرينـا" اHـعتـمد بـبونp في 26
يــــنــــايــــر ســــنــــة p2009 ويــــنــــشــــر فـي اجلــــريــــدة الــــرّســــمــــيّــــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظام األساسيالنظام األساسي
للوكالة الدولية للطاقة اHتجددة "إيرينا"للوكالة الدولية للطاقة اHتجددة "إيرينا"

pإن أطراف هذا النظام األساسي

- رغــبــة مــنــهــا في دعم اإلدخــال اHــنــتــشــر واHــتــزايـد
لـــلـــطــــاقـــــة اHـــتـــجـــــددة واســـتـــخـــــدامــــهـــــا بـــغـــيــــــة حتـــقــــيق

pستدامـةHالتنمــية ا

- واسـتــلــهـامــا من إ�ــانـهــا الـقــوي بــالـفــرص الــهـائــلـة
الـــتـي تــقـــدمــهــــا الــطــاقـــة اHــتــجــــددة Hــعــاجلـــــة اHــشــاكـــل
التي يطرحها أمن الـطاقة وأسعارها اHتـقلبة والتخفيف

pمن حدتها بشكـل تدريجي

- وإ�ـانـا مـنهـا بـالـدور اجلوهـري الـذي �كـن للـطـاقة
اHــــتــــجــــددة أن تــــقــــوم به في احلــــد مـن تــــركــــز انــــبــــعــــاثـــات
الغازات الدفيـئة في الغالف اجلويp �ا يسهم في تثبيت
الــنــــظــام اHــنـــاخي و�ــكن مـن حتــقــيـق الــتــحـــول اHــســتــدام
pواألمن واخلفيف الوطأة إلى اقتصاد منخفض الكربون

- ورغـبـة مـنهـا في تـوسـيع رقعـة الـتـأثيـر اإليـجابي
الكـامن في تـكـنـولـوجيـات الـطـاقـة اHتـجـددة واHـتـمثل في

pستدام وخلق فرص العملHحتفيز النمو االقتصادي ا

- وإذ حتفـزهـا القـدرات الهـائـلة الـكامـنـة في الطـاقة
اHــــتـــــجــــددة فـي تــــوفــــيـــــر الــــوصـــــول إلى الــــطـــــاقــــة بـــــشــــكل
المركزيp خاصة فـي الدول الناميةp وفي توفير الوصول

pعزولة والنائيةHإلى الطاقة للمناطق واجلزر ا

- وإذ يــــســــاورهــــا الــــقـــلـق من الــــعــــواقب الــــســــلــــبــــيـــة
اخلــطـــيـــرة اHـــتـــرتــبـــة عـــلى اســـتـــخــدام الـــوقـــود األحـــفــوري
واالســتــعــمـــال غــيــر الــفــعـــال لــلــكــتـــلــة احلــيــويــة بـــالــنــســبــة

pللصحــة

- و إ�ـــانـــا مـــنــــهـــا بـــأن الـــطـــاقـــة اHـــتـــجـــددة إذا مـــا �
ربــطــهــا مـع الــفــعــالــيـــة اHــركــزة لــلــطـــاقــة �ــكــنــهـــا تــغــطــيــة
احتـياجـات الطـاقة الـعـاHيـة اHتـوقع ازديادهـا بشـكل هائل

pفي العقود القادمة

- وتــــأكــــــيــــدا مــــنـــهــــــا عــــلى رغــــبــــتــــهــــــا في إنــــشــــــاء
منـظمـــة دولـية لـلـطاقـة اHـتجـددة تقـوم بـتسـهـيل التـعاون
بـW أعــضــائــهــا وفي الــــوقت ذاتــه بــنــــاء تــعــــاون وثـــيق
مـع اHــنـظـمـات الــقـائـمــة والـتي تـشــجع اسـتـخــدام الـطـاقـة

pتجــددةHا

اتفقت على مـا يلي :اتفقت على مـا يلي :

اHاداHادّة األولىة األولى
إنشاء الوكالةإنشاء الوكالة

أ) تـــؤسس أطـــراف هـــذا الـــنـــظــام األســـاسـي �ــوجـــبه
الـوكالـة الدولـية لـلـطاقـة اHتـجددة (يـشار إلـيـها فـيمـا يلي

pوهذا حسب الشروط واألحكام التالية p("بـ"الوكالة

ب) تــقـــوم الــوكــالــة عـــلى مــبــدأ اHــســـاواة بــW جــمــيع
أعضـائـها وتـلـتزم خالل تـنـفيـذ نـشاطـاتـها بـاحـترام حـقوق

أعضائها السيادية واختصاصاتهم.
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اHاداHادّة ة 2
األهدافاألهداف

تـــشـــجـــع الـــوكـــالـــــة اإلدخـــــال اHـــنـــتـــشـــر واHـــتــــزايـــد
pسـتـدامHـتجـددة واسـتخـدامهـــا اHجلمــيع أنـواع الطـاقــة ا

آخذة في احلسبـان :
أ) األولـويــات الـوطـنـيــة واحملـلـيــة والـفـوائــد الـنـاجتــة
عـن اHــنـــاهج اجلـــامـــعـــة بــW الـــطـــاقـــة اHــتـــجـــددة وإجــراءات

االستخدام الفعال للطاقةp إلى جانب
ب) إســهـــــامــات الـــطــاقــــــة اHــتـــجـــــددة في احلـــفـــــاظ
على الـبيـئة عـبـر احلد من الـضغط عـلى اHوارد الـطبـيعـية
بـاإلضـافـة إلى تـقلـيص إزالـة الـغابـاتp خـاصـة في اHـناطق
االســــتــــوائـــــيــــةp واحلــــد من الــــتــــصــــحــــر وفــــقــــدان الــــتــــنــــوع
الـبـيـولــوجيp وكـذلك إسـهـامـهـا في حــمـايـة اHـنـاخ والـنـمـو
االقـــــتـــــصــــــادي والـــــتـــــمــــــاسك االجـــــتـــــمــــاعـيp �ـــــا يــــشـــــمــل
pـــســــتـــدامــــةHالـــتــــخـــفــــيف من حــــدة الـــفــــقـــر والــــتـــنــــمـــيــــة ا
بـــاإلضــافـــــة إلى إســـهـــامــهـــا في تـــوفـــيــر اإلمـــداد بـــالــطـــاقــة
وتــأمـيـنه وفي الـتـنـمـــيــة اإلقـلـيـمـــيـة وإشـــراك األجـيـــال

في حتمل اHسؤولية.

اHاداHادّة ة 3
التعريفالتعريف

يـشـار �ـصـطـلح "الـطــاقـة اHـتـجـددة" في هـذا الـنـظـام
األســاسي إلى جــمــيـع أشــكــال الــطــاقــة اHــولــدة من اHــوارد

اHتجددة بأسلوب مستدامp �ا يشمل :
p1 - الطاقة احليوية

p2 - الطاقة احلرارية األرضية
p3 - الطاقة الكهرمائية

4 - طــاقـــة احملــيــطــاتp �ــا يــشــمل طــاقــة اHــد واجلــزر
pواألمواج والطاقة احلرارية في احمليطات وغيرها

5 - الطاقة الشمسيةp و
6 - طاقة الرياح.

اHاداHادّة ة 4
األنشطةاألنشطة

أ) بـــصــفــــة الــوكــــالـــة قــطب امـــتـــيــاز لـــتــكـــنـــولــوجـــيــا
الــطـاقـــة اHــتــجــددة ومن خالل نــشـاطــهــا كــمــيـســر ومــحــفـز
يـقوم بالـتزويـد باخلبـرات للتـطبـيق العمـلي والسـياسات
ويـــقـــدم الــــدعم في جـــمـــيـع الـــشـــؤون اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــطـــاقـــة
اHــتـجـددة ويـســاعـد الـدول بــهـدف االسـتــفـادة من الـتــنـمـيـة
الـفــعـالــة ونــقــل اHــعــرفـــة والــتـكــنـولــوجـيــاp فـإن الــوكـالــة

تقوم باألنشطة التالية :

pبصفـة خاصة لـفائدة أعـضائها p1 - تضـطلع الوكالـة
باHهـام التالية :

أ) حتــــلــــــيـل ومــــتــــابـــــعــــــة اHـــــمــــارســــــات الــــــراهــــنــــــة
اHـتـعـلـقـــة بـالطـاقـة اHـتـجـددة بـصـفـة مـنـهـجـيـةp دون فرض
الــتــزامـــات عــلى ســيــاســات األعـــضــاءp �ــا يــشــمل األدوات
اHـــتـــعـــلـــقــــة بـــالـــســـيـــاســـات وأنـــظـــمـــة الـــتـــحـــفـــيـــز وآلـــيـــات
االســـتـــثـــمـــار وأفـــضــل اHـــمـــارســـــات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيــات
اHـتــاحــــة واألنـظــمـة اHــنــدمـجــة وجتــهـيــزاتـهــا وكــذا عـوامل

pالنجـاح أو الفشـل
ب) طـرح الـنـقـاش مع مـنـظـمـات وشـبـكـات حـكـومـيـة
وغـير حـكومـية أخـرى مـتخـصصـة في هذا اجملـال واجملاالت

pتعلقة به وضمان التفاعل معهاHاألخرى ا
ج) تـــوفــيــر الـــنــصـــائح في مــجـــال رسم الــســـيــاســات
واHساعدة لألعـضاء حسب طلبهمp وذلك في مجال الطاقة
pــتــجـــددة ومع مــراعـــاة احــتــيـــاجــات كل عــضـــو عــلى حــدةHا
وحتـــفــيـــز الــنـــقـــاشــات الـــدولـــيــة حـــول ســيـــاســـات الــطـــاقــة

pتجددة والشروط اإلطارية اخلاصة بهاHا
د) حتـسـW الـنـقل اHالئم لـلـمـعـرفـة والـتـكـنـولـوجـيات
وتـشـجــيع تـنـمـيــة الـقـدرات والـكـفــاءات احملـلـيـة في الـدول

pتشابكة الضروريةHا يشمل االتصاالت ا� pاألعضاء
هـ) تـقد¤ عروض لبـناء القدرات مـتضمنـة التكوين

pوالتعلـيم للدول األعضاء
و) تـــقــد¤ الـــنــصـــائح لــلـــدول األعــضـــــاء عــنــد الـــطــلب
حــول ســبل تــمـويل الــطـاقــة اHـتــجــددة وكـذلك دعم تــنـفــيـذ

pعنيةHاآلليات ا
ز) حتــــفـــيــــز ودعم الــــقـــيــــام بــــبـــحــــوث تـــشــــمل أيــــضـــا
الـقـضـايا االجـتـمـاعـية االقـتـصـاديـة وكذلك تـدعـيم شـبـكات
عـــــمـل الــــــبـــــحــــــوث والــــــبــــــحـــــوث اHــــــشــــــتــــــركـــــة وتــــــطــــــويـــــر

التكنولوجيات وتطبيقهاp و
ح) الـــتــزويـــد بــاHـــعــلـــومــات حـــول تــطـــويــر اHـــعــايـــيــر
الـتــقــنــيـة الــوطــنــيـة والــدولــيــة وتـطــبــيـقــهــا فــيـمــا يــتــعـلق
بــالـــطــاقـــة اHــتـــجــددة بـــنــاء عــلـى فــهم جـــيــد عـــبــر الـــتــواجــد

اHستمر في اHنتديات اHعنية.
2 - بـــــاإلضـــــافـــــة إلى ذلـك تـــــقـــــوم الـــــوكـــــالـــــة بـــــنـــــشــــر
اHــعـلــومــات ورفع الــوعي الــعــامّ حــول الـفــوائــد والــقـدرات

الكامنة في الطاقة اHتجددة.
ب) وفي إطـــــــار تــــنــــفــــيــــذهــــــــا لألنــــشــــطـــــــة تــــقــــــوم

الوكالــة بالتالي :
1 - الــــتـــصـــرف �ـــا يـــتــــوافق مع مــــقـــاصـــد ومـــبـــادىء
مــنــظــمـــة األ§ اHــتــحـــدة لــدعـم الــسالم والــتــعــاون الــدولي
و�ــــــا يـــــتــــــوافق مــع ســـــيــــاســـــــات األمــم اHـــــتــــحــــــدة لـــــدعم

التنمـية اHستدامـة.
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احلــكـــومـــيـــة الــدولـــــيـــة لالنـــدمـــاج االقــتــــصـــادي اإلقـــلــيـــمي
بـشرط أن تتـشكل من دول ذات سيـادة تكون واحـدة منها
عـلى األقـل عـضـوا في الـوكـالـةp وأن تـكـون الـدول األعـضاء
في اHـنظـمة قـد نـقلت إلـيهـا اخـتصـاصاتـهـا بقـضيـة واحدة

على األقل من القضايا التي تعنى بها الوكالة.
ب) وتـــصــــبح هـــذه الــــدول واHـــنــــظـــمــــات احلـــكــــومـــيـــة

الدولية لالندماج االقتصادي اإلقليمي :

1 - أعضاء مؤسسـW للوكالة عبر التوقيع على هذا
النظام األساسي وإيداع وثيقة التصديق.

2 - أعـــضـــاء آخـــريـن بـــالـــوكـــالـــة عـــبـــر إيـــداع وثـــيـــقــة
االنضمام بعـد احلصول على اHوافقـة على طلب العضوية.
وتــعــتــبــر الــعــضــويــــة مــقــبــولــــة إذا مـا لـم يــقــدم اعــتـراض
عــلـــيــهــــا فـي خالل ثالثــة (3) أشــهــــــر من إرســـــال الـــطــلب
إلى األعـضاء. أمـا في حـال وجـود اعـتراض عـلى الـعـضـوية
تـنـظـــر اجلـمـعــــيـة في الـطـلـبp وهـذا �وجـب الـبـند األول

من الفقــرة "ح" من اHادّة 9.
ج) عـنـدما يـتعـلق األمـر بأي مـنـظمـة حكـومـية دولـية
لـالنــدمــاج االقــتـــصــادي اإلقــلــيـــميp فــإن اHــنـــظــمــة والــدول
األعـضــاء فيهـا تتفــق عـلى اHسؤوليـــات التي سـوف تقع
عـلى عاتقها لتـوفي بالتزاماتـها اHترتبـة على هذا النظام
األســـاسي. وال يــســمح لــلــمـــنــظــمــة والــدول األعــضــاء فــيــهــا
�ـمـارســة احلـقـــوق الـنــاجتـــة عن هـذا الــنـظـــام األســـاسي
�ا فـيها حق الـتصويت بـشكل متـزامن. وتعلن اHـنظمات
اHشار إليها أعاله في وثائق التصديق أو االنضمام إطار
اخـتـصــاصـاتـهـا فـيــمـا يـتـعـلق بــاHـسـائل الـتي يــشـمـلـهـا هـذا
الـــنـــظـــام األســـاسـي. كـــمـــا يـــتــــعـــW عـــلى اHــــنـــظـــمـــات إبالغ
احلـكـومـــة اHـودع لــديـهـــا الـنـظــــام األســـاسي بـأي تـعـديــل
ذي أهـــمــــيـــة في إطــــار اخـــتــــصـــاصـــاتــــهـــا. فـي حـــال إجـــــراء
تــصـويت حــول قـضـايــا داخـل إطـار االخــتـصـاصــاتp يـكـون
من حق اHنظمات احلـكومية الدولية لالندماج االقتصادي
اإلقـلـيــمي الـتـصـويـت بـعـدد األصـوات اHــوافق جملـمـوع عـدد
األصوات اHـمنوحـة للـدول األعضاء في اHـنظـمة الذين هم

في الوقت ذاتــه من أعضاء الوكالة.

اHاداHادّة ة 7
اHالحظوناHالحظون

أ) �كن اجلمعية منح صفة اHالحظ للجهات التالية :

1 - اHـنــظـمـات احلـكـومـيـة الـدولـيـة واHـنـظـمـات غـيـر
احلكومية الناشطة في مجال الطاقة اHتجددة.

2 - اجلــهـــات اHــوقــعــة الــتي لم تــصــادق عــلى الــنــظــام
األســاسيp و

2 - تـخصيص مواردهـا بطريقـة تضمن استـخدامها
الـفعـال بحيث تـعمل الـوكالـة على مـتابـعة جـميع األهداف
بــشــكــل مــنــاسب وتــقــــوم بــنــشـاطــاتــهــا بــطـــريــقـــة حتــقـق
أكـبـر استفادة �ـكنة ألعضـائها وفي جمـيع مناطق العالم
مع مــراعــاة احلـــاجــات اخلــاصــة لــلــدول الــنـــامــيــة واHــنــاطق

واجلزر النائية واHعزولة.

3 - الـــتــعــاون الـــوثــيق مـع اHــؤســـســات واHــنـــظــمــات
الـقـائـمـة والــسـعي إلى تـأسـيـس عالقـات مـتـبـادلــة اHـنـفـعـة
مـعـهـا لـتـفـادي الـقـيـام بـأنـشـطـة مـزدوجـة زائـدة عن احلـاجـة
والــبــنــاء عــلى مــوارد احلــكــومــات واHــنــظــمــات والــوكـاالت
األخــرى وأنــشـــطــتــهــا اجلــاريـــة الــســاعــيــة إلـى دعم الــطــاقــة
اHـتـجــددةp واالسـتـفـادة مـن هـذه اHـوارد واألنـشــطـة بـشـكـل

فعـال ومؤثـر.

ج) ستقوم الوكالة بالتالي :

p1 - تقد¤ تقرير سنوي عن أنشطتها ألعضائها

2 - إعالم أعـضــائـهـا بــالـنــصـائح اHـعــنـيــة بـالـســيـاسـة
بعـد تقد�هاp و

Wـشاورات والـتعـاون القـائمH3 - إعالم أعضـائهـا با
مع اHـنظـمات الـدوليـة النـاشطـة في هذا اجملـال واألنشـطة

التي تقوم بها هذه اHنظمات.

اHاداHادّة ة 5
برنامج العمل واHشاريعبرنامج العمل واHشاريع

أ) سوف تقـوم الوكـالة بأنـشطـتها بـناء عـلى برنامج
الـــعــمل الــســـنــوي والــذي تــعـــده األمــانــة ويــفـــحــصه اجملــلس

pوتعتمده اجلمعية

ب) �ـكن الوكالـةp إضافــة إلى بـرنـامج عملـهاp وبعد
الــتــشــاور مع أعــضـائــهــا وفي حــال عــدم وجـود اتــفــاق بــعـد
احلـصــول عـلى مـوافـقـة اجلـمـعـيــةp أن تـنـفـذ اHـشـاريع الـتي
بـادر بــهــا األعــضـاء ومــولــوهــا شـريــطــة تــوفـر مــوارد غــيـر

مالية خاصة بالوكالة.

اHاداHادّة ة 6
العضويـةالعضويـة

أ) إن عــضـويــة الــوكـالـــة مـفــتـوحـــة لــلـدول األعـضــاء
في مـنــظـمـة األ§ اHـتــحـدة وكـذلك لــلـمـنــظـمـات احلــكـومـيـة
الـــدولــيـــة لالنـــدمــاج االقـــتـــصــادي اإلقـــلــيـــمي الـــراغـــبــة في
والــــقـــادرة عــــلى الــــتـــصــــرف فــــيـــمــــا يــــتـــوافـق مع األهـــداف
واألنـــشــــطـــــة اHـــطــــروحـــــة في هــــذا الـــنــــظـــــــام األســــاسي.
ويـحـق احلـصـول عـلـى الـعـضـويــة في الـوكـالــة لـلـمــنـظـمـات
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3 - اHـــتــــقــــدمـــW بــــطــــلب الــــعــــضــــويـــة والــــذين تــــمت
اHــوافـقـــة عــلى طـلـبــهم �ــوجب الــبـنـد 2 من الــفـقـــرة "ب"

من اHادّة 6.
ب) �ـكن اHالحـظـW اHـشاركـة في اجلـلـسـات العـلـنـية
لــلــجـــمــعــيــة وألجــهــزتــهــا الــفـــرعــيــة دون أن يــكــون لــهم حق

التصويت.

اHاداHادّة ة 8
األجهـزةاألجهـزة

أ) يـتم �ـوجب هـذا النـظـام األساسـي إنشـاء األجـهزة
األساسية التالية للوكالة :

p1 - اجلمعية
2 - اجمللسp و

3 - األمانة.
ب) �ــــكـن اجلــــمـــــعــــــيـــــة واجملــــلـسp بـــــشــــرط مـــــوافـــــقــــة
اجلــمـــعــيـــةp إنـــشــاء األجـــهــزة الـــفــرعـــيــة الـــتي يـــعــتـــبــرانـــهــا
ضرورية Hمارسة وظائفهما وفقا لهذا النظام األساسي.

اHاداHادّة ة 9
اجلمعيةاجلمعية

أ) 1 - تعتبر اجلمعية اجلهاز األعلى للوكالة.
2 - �ــكن اجلــمــعــيــة مــنـــاقــشــة أي مــســألــة تــقع داخـل
إطـــار هــــذا الـــنـــظــــام األســـاسي أو مــــتـــعـــلــــقـــة بـــصـالحـــيـــات

ووظائف أي جهاز ينص عليه هذا النظام األساسي.
 3 - �كن اجلـمعـية الـقيـام بالتـالي في إطــار أي من

تلك اHسائل :
أ) اتــــخــــــاذ قـــــرارات وتـــــقــــد¤ تــــوصــــيــــات ألي من

األجهــزةp و
ب) تقـد¤ الـتـوصيـات ألعـضاء الـوكـالة وهـذا بـناء

على طلبهم.

4 - بــــاإلضـــافـــة إلى ذلـك تـــؤول لـــلــــجـــمـــعـــيــــة ســـلـــطـــة
اقـتـراح مـسـائـل يـقـوم اجملـلس بــفـحـصـهـا ومــطـالـبـة اجملـلس
واألمــانــة بــتـقــد¤ تــقــاريــر حـول أي مـن اHـســائل اHــتــعــلــقـة

بطريقة عمل الوكالة.
ب) تـــتــشــكل اجلـــمــعــيــة مـن جــمــيع أعـــضــاء الــوكــالــة.
وتــعـقــد اجلـمــعـيــة جـلــسـاتـهــا بـانــتـظــام سـنــويـا مـا لـم تـقـرر

pخالف ذلك
ج) تـــتــضـــمن اجلــمـــعــيـــة �ــثـال عن كـل عـــضـــو فـــيــهــا.
و�ـكـن أن يـقــوم �ـرافــقـة اHــمــثـلــW نـواب ومــسـتــشـارون.

pويتحمل العضو تكاليف مشاركة وفده

د) تــعــقـد جــلـســات اجلـمــعـيــة في مــقـر الــوكـالــةp مـا لم
pتقرر اجلمعية خالف ذلك

هـ) تـــنــــتـــخب اجلـــمــــعـــيـــة في بــــدايـــة كل دورة عـــاديـــة
رئـــيـــســـا ومـــســـؤولـــW آخـــرين حـــسب احلـــاجـــة مـع مـــراعــاة
الـتـمـثيـل اجلغـرافي الـعـادل. ويـتـولى اHـنـتـخـبـون مـهـامهم
حلW انـتخـاب رئيس ومـسؤولW جـدد في الدورة الـعادية
الــتـالــيـة. وتــعـتــمـد اجلــمـعـيــة نـظــامـهــا الـداخــلي وفـقــا لـهـذا

pالنظام األساسي
و) يـتــمــتـع كـــل عـضــو في الــوكــالـــة بــصـــوت واحـــد
في اجلــــمــــعـــــيــــة مـع مــــراعــــــاة الــــفــــقــــــرة "ج" من اHــــادّة 6 .
وتـــتـــخــــذ اجلـــمـــعـــيــــة قـــراراتـــهــــا حـــول اHـــســــائل اHـــتــــعـــلـــقـــة
بــاإلجــراءات بــاألغــلــبـــيــة الــبــســيــطــة لـألعــضــاء احلــاضــرين
واHــدلـــW بــأصــواتـــهم. أمــا الــقـــرارات اHــتــعـــلــقــة بـــاحملــتــوى
فتتخذ بـتوافق آراء األعضاء احلاضرين. وإذا ما استحال
توافق اآلراء يعـتبـر التـوافق محقـقا إذا لم يـعتـرض أكثر
من عضوينp ما لم يـنص النظام األسـاسي على غير ذلك.
إذا طـــرح الــــتــــســــاؤل حـــول مــــا إذا كــــانت اHــــســــألـــة تــــخص
احملـتوى أم الp فإنهـا تعالج على أنـها مسألـة تخص احملتوى
إذا لم تــقــرر اجلــمــعـيــة بــتــوافق األعــضــاء احلــاضــرين غــيـر
ذلكp وإذا استـحـال تـوافق اآلراء يعـتـبر  الـتـوافق محـقـقا
إذا لم يعـتـرض أكثـر من عـضوين. وتـشـكل أغلـبـية أعـضاء

pالوكالة النصاب القانوني للجمعية
ز) تــــــقــــــوم اجلـــــمــــــعــــــــيــــــةp بــــــتـــــوافـق آراء األعــــــضـــــــاء

احلاضرينp �ا يلي :

p1 - انتخاب أعضاء اجمللس

WقدمH2 - اعتماد ميـزانية وبرنامج عمل الوكالة ا
من قــبـل اجملــلس في اجلـــلــســـات الــعـــاديـــة ولــديـــهــا ســـلــطـــة
اتـــخـــــاذ الــــقــــرار حـــول إدخــــال تــــعـــديـالت عـــلـى مـــيــــزانــــيـــة

وبرنامج عمــل الوكـالـة.

3 - اتـــخــــاذ الــــقــــرارات اHــــتـــعــــلــــقــــة بــــاإلشـــراف عــــلى
الـســيـاســات اHـالـيّــة لـلــوكـالـة والــقـو اعـد اHــالـيّــة واHـسـائل

pاليّة األخرى وكذلك انتخاب مراجع احلساباتHا

4 - اHـــــوافـــــقـــــــة عــــــلى إدخـــــــال تـــــعـــــديـالت عـــــلى هـــــذا
pالنظــام األسـاسي

 5 - اتـــخــاذ الـــقــرارات حــول إنـــشــاء أجـــهــزة فـــرعــيــة

واHوافقة على مجاالت اختصاصاتهاp و

6 - اتـخاذ القـرارات حول السمـاح بالتـصويت وفقا
للفقرة "أ" من اHادّة 17.

pبتـوافق آراء األعضاء احلاضرين pح) تقوم اجلمـعية
وإذا لم يـكن هناك تـوافق مع اعتبـار توافق اآلراء محـققا

إذا لم يعترض أكثر من عضوينp �ا يلي :
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1 - اتــخـــــاذ الـقــــرارات بــشـأن طــلــبــــات الـعــضــويــة
pعنـد احلـاجــة

 2 - اHـــوافـــقـــة عــــلى الـــنـــظــــام الـــداخـــلي لـــلــــجـــمـــعـــيـــة

والـــنــــظــــــام الــــــداخـــلـي لـــلــــمــــجـــلـس والــــــذي يــــقــــــوم هـــــذا
pاألخـــير بتقد�ـه

3 - اعــــــتــــــمــــــاد الــــــتــــــقـــــــريــــــــر الــــــســــــنـــــــــوي وكــــــــذلك
pالتقــاريــر األخــرى

 4 - اHـــــــوافـــــــقــــــة عـــــــلـى إبـــــــرام اتـــــــفـــــــاقـــــــات حــــــول أي

مــــوضـــوعـــات أو مـــســـائـل أو قـــضـــايـــا تـــقـع في نـــطـــاق هـــذا
النظام األساسيp و

5 - اتـخـاذ الــقـرار في حـال وجـود اخـتالف في اآلراء
بW أعـضـائـهـا حول اHـشـاريع اإلضـافـيـة وفقـا لـلـفـقرة "ب"

من اHادّة 5.
ط) حتـدد اجلـمعـيـة مـقر الـوكـالـة وتـعيّن اHـديـر الـعامّ
لألمــــانـــة (يـــشــــار إلــــيـه فـــيـــمــــا بـــعــــد بـ "اHـــديــــــر الـــعـــــام")
بــــتـــــوافق آراء األعـــــضــــــاء احلــــاضــــرينp أو إذا اســــتــــحــــــال
تــوافق اآلراء فــبـأغــلــبــيــة ثــلـثي (3/2) األعـضــاء احلــاضـرين

pبأصواتهم WدلHوا
pي) تــنــظــر اجلـمــعــيــة في جــلــســتــهــا األولى وتــصـادق
عـــنـــد االقـــتـــضــــاءp عـــلى أي قـــرارp مـــســـودة اتـــفـــاقp أحـــكـــام
وخطوط تـوجيهية تـعدها اللـجنة التحـضيرية وتـعتمدها
�ا يـتـوافق مع إجراءات الـتـصويت حـول اHـسألـة اHـعنـية

كما هو موضح في الفقرات "و" إلى "ط" من اHادّة 9.

اHاداHادّة ة 10
اجمللساجمللس

أ) يــتـــألف اجملــلس �ـــا ال يــقل عن 11 �ــثال وال يــزيــد
عن 21 �ثال من أعضاء الوكـالة الذين تنتخـبهم اجلمعية.
11 Wالـذي يـتـراوح بـ Wويـتـوافق الـعــدد الـفـعـلي لــلـمـمـثـلــ
و21 �ــثال مع مـا �ــاثــله من الـعــدد اHــقـارب لــثـلث أعــضـاء
الـوكـالـة مع حـسـابه عـلى أسـاس عـدد أعـضـاء الـوكـالـة عـنـد
بـــدايـــة كل انـــتــخـــاب ألعـــضـــاء اجملـــلس. ويـــنـــتـــخب أعـــضــاء
اجملـلس عــلى أسـاس الــتـنـاوب كــمـا هـــو مـنـصــــوص عـلـــيه
في الــنـظــام الــداخـلـي لـلــجــمـعــيــة بـهــدف ضــمـان اHــشــاركـة
الــفـــعــالــة لــلــدول الـــنــامــيــة واHـــتــقــدمــة وحتــقـــيق الــتــوزيع
اجلـغرافي العـادل واHتساوي إلى جـانب الفعـالية في عمل

.(2) Wدة سنتH اجمللس. وينتخب أعضاء اجمللس
ب) يـجــتــمع اجملـلس كـل نـصف ســنــةp وهـذا في مــقـر

pما لم يقرر اجمللس خالف ذلك pالوكالة
Wج) في بـــدايـــة كل جـــلـــســـة يـــنـــتـــخب اجملـــلس مـن بــ
أعـضـائه حتى اجلـلـسة الـتـاليـة رئـيسـا ومـسؤولـW آخرين

حـسبـمـا تـقـتـضي احلـاجـة. و�ـلك اجملـلس حـق إعداد نـظـامه
الـداخــلي. ويــجب تـقــد¤ هــذا الـنــظـام الــداخــلي لـلــجــمـعــيـة

للموافقة عليه.
د) يـــــتـــــمــــتـع كل عـــــضــــو فـي اجملــــلـس بــــصـــــوت واحــــد.
ويــــتـــــخــــذ اجملــــلـس الــــقـــــرارات حــــول اHـــــســــائل اHـــــتــــعـــــلــــقــــة
بـاإلجـراءات باألغـلـبيـة الـبسـيـطة ألعـضائـه. أما الـقرارات
اHـعـنـيـة باحملـتـوى فـتـتـخذ بـأغـلـبــيـة ثـلثي (3/2) األعـضــاء.
إذا طـــرح الــــتــــســــاؤل حـــول مــــا إذا كــــانت اHــــســــألـــة تــــخص
احملتوى  أم الp فإنها تعالج على أنها مسألة تخص احملتوى
مــا لم يـقـرر اجملـلس خالف ذلك وهـذا بـأغـلـبــيـة ثـلثي (3/2)

p األعضاء
هـ) يــكـون اجملــلس مـســؤوال أمـام اجلــمـعــيـة ويــحـاسب
من قــبــلــهـــا. ويــضــطــلع اجملــلس بـــالــصالحــيــات والــوظــائف
الـــتي أنـــيط بـــهـــا �ـــوجـب هـــذا الـــنـــظـــام األســـاسي وكـــذلك
بــالـوظــائـف الــتي أوكــلــتـهــا لـه اجلــمـعــيــة. ويــراعي اجملــلس
لــــهــــذا الــــغــــــرض الــــعـــمـــل وفــــقــــــا لــــقــــــرارات اجلــــمــــعــــــيـــة
ومــراعــــاة لــتـــوصــيــاتــهــاp كــمــا يــضــمـن تــنــفــيــذهــا بــشــكــل

صحيح ومتواصـل.
و) يقوم اجمللس �ا يلي :

pاألعضاء Wشاورات والتعاون بH1 - تسهيل ا

2 - دراســة مــسـودة بــرنـامـج عـمل الــوكــالـة ومــسـودة
pميزانية الوكالة وتقد�هما إلى اجلمعية

3 - اHــوافــقــة عــلى الـتــرتــيــبــات اHـتــعــلــقـة بــجــلــسـات
pاجلمعية �ا يتضمن إعداد مسودة جدول األعمال

 4 - دراسـة مــسـودة الــتــقـريــر الـســنــوي عن أنـشــطـة

الـوكـالــة والـتـقــاريـر األخــرى اHـعـدة من قــبل األمـانــة وفـقـا
لــــلــــبــــنـــد 3 من الــــفــــقــــرة "هـ" مـن اHـــادّة 11 لــــهــــذا الــــنــــظـــام

pوتقد�ها إلى اجلمعية

p5 - إعداد أية تقارير أخرى قد تطلبها اجلمعية

6 - إبرام اتـفاقـات أو ترتـيـبات مع دول ومـنظـمات
ووكـــاالت دولــــــيـــة بــــاسم الـــوكــــالـــــة شــــريـــطــــــة اHـــوافــــقــــة

pسبقـة للجمعـيةHا

 7 - حتــــديــــد الــشــكــل اHــلــمـوس لــبـــرنــامج الــعــمــل

كــمــا اعــتـمــدته اجلــمــعــيـة بــهــدف تــنـفــيــذه من قــبل األمــانـة
pعتمدةHيزانية اHوداخـل حدود ا

8 - الــتــمــتـع بــســلـــطــة إحــالــة مـــســائل إلى اجلـــمــعــيــة
للنظر فيهاp و

9 - إنـشـاء أجـهزة فـرعـيـة عـنـد احلـاجـة بـالـتـوافق مع
الـــــــفــــــــقـــــــرة "ب" من اHـــــــادّة 8 واتـــــــخـــــــاذ الـــــــقـــــــرارات حــــــول

اختصاصات هذه األجهزة ومددها.
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اHاداHادّة ة 11
األمانةاألمانة

أ) تــقـدم األمــانـة إلـى اجلـمــعـيــة واجملـلـس وأجـهــزتـهــمـا
الــــفـــــرعـــــيــــة الـــــدعم فـي أداء وظــــائــــفـــــهــــا. كـــــمــــا تــــضـــــطــــلــع
بــالــوظـــائف األخــرى اHــوكـــلــة إلــيـــهــا �ــوجب هـــذا الــنــظــام
األساسي إلى جانب الوظـائف األخرى التي يوكلـها إليهـا

كـل من اجلمعية أو اجمللس.
ب) تــتــشــكل األمــانـة مـن مـديــر عــامّ يــقـوم بــتــرأســهـا
ويـــعــد اHـــســؤول األعــلـى عن شــؤونـــهــا اإلداريـــة إلى جــانب
Wكــلــمــا اقــتــضــتــه احلــاجــــة. ويــتم تــعــيــ Wطـــاقم الــعــامــلــ
اHـديـر الـعــامّ من قـبل اجلــمـعـيـة بــنـاء عـلى تــوصـيـة اجملـلس

pدة واحدة فقطH دة أربع (4) سنوات قابلة للتمديدH
ج) يــتــحـمل اHــديـر الــعـامّ اHــســؤولـيــة أمـام اجلــمـعــيـة
واجملــلس فــيـــمــا يــتــعــلق بـــتــعــيــW طــاقم الـــعــامــلــW وكــذلك
بـتنـظـيم وتـسيـيـر أمـور األمانـةp وهـذا ضـمن مسـؤولـيات
Wــقــام األول عــنـد تــوظــيف الــعــامــلـHأخــرى. ويــراعى قي ا
وحتــــديـــد ظــــروف الــــعـــمـل ضـــرورة ضــــمــــان أعـــلـى درجـــات
الكـفاءة واالختصـاص والنزاهـة. كما يـؤخذ بعـW االعتبار
أهـــمــيـــة تــوظـــيف عــامـــلــW من الـــدول األعــضــاء فـي اHــقــام
األولp وهذا مع تغطـية أكبر نطاق جغرافي �كن مع أخذ
الــتـمــثــيل اHالئم لــلــدول الــنـامــيــة بــعــW االعـتــبــار بــشـكـل
.Wاجلــنــســ Wخـاص والــتــأكـيــد عــلى حتــقـــيق الــتــــوازن بـ
عــنــد وضع اHــيــزانــيــة يــجب خالل الــنــظــر فـي اقــتــراحـات
الــتــــوظـــيف اتــبــــاع مــبــــدأ احلــفــــاظ عـــلى احلـــــــد األدنى
مـن الــــعــــامـــلــــW الالزم لالضــــطالع �ــــســـؤولــــيـــات األمــــانـــة

pبصــورة مالئمـة
د) يـشـارك اHـديـر الـعامّ أو مـن يخـتـاره لـيـنـوب عنه
في جــــــمـــــيع اجـــــتــــــمـــــاعـــــات اجلـــــمـــــعـــــيـــــة واجملـــــلـس دون حق

pالتصويت
هـ) تقوم األمانة �ا يلي :

1 - إعـــداد مــســودة بــرنـــامج عــمل الـــوكــالــة ومــســودة
pميزانية الوكالة وتقد�ها إلى اجمللس

p2 - تنفيذ برنامج عمل الوكالة وقراراتها 

 3 - إعــداد مــســودة الــتــقــريـــر الــســنــوي عن أنــشــطــة

الــوكـــالـــة والـــتــقـــاريـــر األخـــرى الــتـي قــد يـــطـــلــبـــهـــا كل من
pاجلمعية أو اجمللس وتقد�ها إلى اجمللس

4 - تـقـد¤ الـدعم اإلداري والـفـني لـلـجـمـعـيـة واجمللس
pوأجهزتهما الفرعية

5 - تسهيل التواصل بW الوكالة وأعضائهاp و
6 - نــشــــر الـنــصـــائـح في مـجــــال رسم الــسـيــاسـات
بـW أعـضــــاء الـوكـالـــة بـعــد إعـطــائـهــا لـهــم وفـقــــا لـلـبـنـد2

من الـفـقـرة "ج" مـن اHادّة 4 وإعـداد تـقـريـر حـول الـنـصـائح
فـي مــجــال رسم الــســيــاســات الــتي قــــامت بــهــا وتــقــد�ــه
إلى كــل مـن اجملـــلس واجلــــمـــعــــيــــة لـــكـل مـن جـــلـــســــاتـــهـــمـــا.
ويـحتـوي التـقريـر اHقـدم إلى اجمللس أيـضا عـلى النـصائح
في مجال رسم السيـاسات اخملطط لها عند تنفيذ برنامج

pالعمـل السنـوي
و) ال يـسـمح لــلـمــديـر الـعــامّ ولـسـائــر الـعــامـلـW خالل
اضـطالعـهم بـواجبـاتـهم بـالـسـعي لـلـحصـول عـلى تـعـلـيـمات
مـن حــــكــــومـــــة أو جــــهــــة خـــــارج الــــوكــــالـــــة أو بــــتــــلـــــقي هــــذه
الـتعـلـيمـات. كـما �ـتـنعـون عن اتـخـاذ أي تدبـيـر من شأنه
Wمـسـؤولـ Wدولـيـ Wأن يـنـعـكس عـلى مـركـزهم كـمـسـؤولـ
فــــقط أمـــام اجلـــمــــعـــيـــة واجملـــلـس. ويـــتـــعـــW عـــلـى كل عـــضـــو
احـترام الـطابع الـدولي احلـصري Hـسؤولـيات اHـدير الـعام
وسائر الـعاملـW وال يسـعى أي عضو لـلتـأثير عـليهم خالل

قيامهم �سؤولياتهم.

اHاداHادّة ة 12
اHيزانيةاHيزانية

أ) تمول ميزانية الوكالة من خالل :
1 - اHـســاهـمـات اإللــزامـيـة لـألعـضـاء والــتي حتـددهـا
اجلمـعـية عـلى أسـاس جـدول األنصـبـة اHقـررة الـتابع لأل§

pتحدةHا
 2 - اHساهمات الطوعيةp و

3 - اHصادر احملتملة األخـرى.
وهذا وفقا للقـواعد اHاليّة التي يتـعW على اجلمعية
اعـتــمـادهـــا بــتــوافــق اآلراء كــمـــا هـــو مــنـصــــوص عـلـــيه
في الـــفــقــرة "ز" مـن اHــادّة الــتـــاســعــة (9) من هــذا الـــنــظــام
األســاسي. وســـوف تــضـــمن الــقـــواعــد اHـــالــيّـــة واHــيـــزانــيــة
تـوفــيـر قــاعـدة مــالـيّــة مـتــيـنــة لـلــوكـالــة وضـمــان الـتــنـفــيـذ
الــفـعـــــال والـكـفء ألنـشـطــــة الــوكـالـــة كــمـــا هي مـحـــددة
فـي بــرنـــامج الـــعـــمل. وتـــخــصـص اHــســـاهـــمــات اإللـــزامـــيــة

لتمويل األنشطة اجلوهرية وتغطية التكاليف اإلدارية.
ب) تـعـد األمـانـة مـشـروع مــيـزانـيـة الـوكـالـة وتـقـدمه
إلى اجملـلس لـدراسـته. أمـا اجملـلـس فـيسـلـمـهـا إلـى اجلـمـعـية
مع الـتوصـيـة باHـوافـقة أو يـعـيدهـا إلى األمـانة لـلـمراجـعة

pوتقد�ها مجددا
ج) تــــــقـــــوم اجلـــــمـــــعــــــيـــــة بـــــتـــــعــــــيـــــW مـــــراجـع خـــــارجي
للحاسـابات يقوم �هامه Hدة أربعة (4) أعوام مع إمكانية
إعـادة انــتـخــابه. أمــا أول مـراجع يــتم تـعــيــيـنه فــسـيــشـغـل
مـــنــصـــبه Hــدة عـــامــW (2). ويـــتــعـــW عـــلى اHـــراجع تـــدقــيق
حسـابات الـوكـالة والـقيـام باHالحـظـات والتـوصيـات التي
يـراها ضـرورية فـيمـا يتـعلق بـفعـاليـة اإلدارة واإلجراءات

الداخلية للمراقبة اHاليّة.
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اHاداHادّة ة 13
الشخصية القانونيةp واالمتيازات واحلصاناتالشخصية القانونيةp واالمتيازات واحلصانات

أ) تمـلك الوكـالة شـخـصيـة قانـونيـة دوليـة. وتتـمتع
الـوكالـة على أراضي كل من أعـضائـها بـاألهلـية الـقانـونية
احملـلــيـة الـالزمـة لــهـا لــلـقــيـام بــوظـائــفـهــا وحتـقــيق أهـدافــهـا

شريطة أن تخضع لتشريعات هذا العضو.
ب) يــتــخــذ األعـــضــاء الــقــرار بــشــأن اتــفــاق مــنــفــصل

حول االمتيازات واحلصانات.

اHاداHادّة ة 14
العالقات مع اHنظمات األخرىالعالقات مع اHنظمات األخرى

�لك اجمللس سلـطة إبرام اتفاقات بـاسم الوكالة يتم
�ـوجــبـهـا إرســاء عالقــات مـنــاسـبـة مـع األ§ اHـتــحـدة وأيـة
مـنـظمـة أخرى تـعـمل في مجـال له صـلة بـالوكـالـة شريـطة
احلـــصـــول عــلى مـــوافـــقــة اجلـــمــعـــيـــة. وال تــؤثـــر أحــكـــام هــذا
الـــــنــــظـــــام األســـــاسي عـــــلى احلـــــقــــوق والـــــواجــــبـــــات ألي من

األعضاء الناشئة عن أية معاهدة دولية قائمة.

اHاداHادّة ة 15
التعديالت واالنسحاب واHراجعةالتعديالت واالنسحاب واHراجعة

أ) �ـــكـن ألي من األعـــضـــاء اقـــتـــراح إجـــراء تـــعـــديالت
عــلـى هــذا الــنـــظــام األســاسـي. ويــتــعـــW عــلى اHــديـــر الــعــامّ
إعـــــداد الــــنــــسـخ اHــــعــــتــــمـــــدة من نص الـــــتــــعــــديـل اHــــقــــتــــرح
وتـــســــلـــيـــمــــهـــا إلـى جـــمــــيـع األعــــضــــاء في مـــوعــــد أقـــصـــــاه

pتسعـون (90) يوما قبل دراسة اجلمعية لهذا االقتراح
ب) تـــدخــل الـــتــعــديـالت حــيّـــز الـــتّــنـــفــيــذ بـــالــنـــســبــة

جلمـيع األعضـاء :

1 - فـــور مــــوافـــقــــة اجلـــمــــعـــيــــة عـــلــــيـــهــــا بـــعــــد دراســـة
اHالحــــظــــات اHــــقــــدمــــة من قــــبـل اجملـــلـس حــــول كـل تــــعــــديل

مقتــرحp و

2 - بـــعــد مــوافـــقـــة جـــمــــيع األعـــضــــاء عــلـى االلــتــزام
بـــــهـــــذه الـــــتـــــعــــديـالت حـــــسب اإلجـــــــراءات الـــــدســـــتـــــوريــــــة
الــســــاريـــة لــدى كـــل عــضــــو. ويــتـم اإلعالن عن اHــوافــقــــة
عـلى االلــتـزام بـالــتـعــديــل عـبـــر إيــداع وثـيــقـــة مـنــاسـبـــة
لــدى احلــكـومــــة اHـودع لــديـهــا واHـذكــــورة في الــفـقـــرة "أ"

من اHادّة 20.
ج) �ــكن لـــكل عــضـــو بــعــد مــــرور خــمــســة (5) أعـــوام
عــلى دخــــول  هــــذا الــنــظــــام األســــاسي حـــيّــــز الــتّــنــفــــيــذ
وفــــقـــــا لــــلــــفــــقــــــرة "د" من اHــــادّة الــــتــــاســــعــــــة عــــشــــرة (19)
االنــــســــحــــاب في أي وقت مـن الــــوكــــالــــة عـــبــــر تــــســــلــــيــــمـه
إلخـطـــار خـطـي يـفــيـد االنــسـحــاب إلى اجلــهـة اHــودع لـديــهـا
واحملـددة في الـفـقـرة "أ" من اHادّة p20 والـتي تـخـبـر اجمللس

pوجمـيع األعضـاء فـورا

د) يــصــبـــح االنــســحــــاب نــــافــذا فـي نــهــايــــة الــعـــــام
الــذي � اإلعالن فـــيه عن االنــســحــــاب. انـســحــــاب عــضـــو
من الـوكـالـة ال يـعـفـيـه من الـواجـبـات الـتـعـاقـديـة اHـتـرتـبـة
عــلى الــفــقـرة "ب" مـن اHـادّة 5 وال مـن االلـتــزامــات اHــالــيّـة

للعام الذي ينسحب فيه.

اHاداHادّة ة 16
تسوية النزاعاتتسوية النزاعات

أ) يــقـــــوم األعــضـــــاء بــفـض أي نــــزاع يـــنــشـــأ بــيـــنــهم
حـول تفـسـيـر أو تـطبـيق هـذا الـنظـام األسـاسي بـالـوسائل
الــســـلــمـــيــة وفـــقــا لـــلــفـــقــرة 3 من اHــادّة 2 من مـــيـــثــاق األ§
اHـــتــحـــدةp ولـــهـــذا الــغــــرض يـــلـــتــمـــســـون حـــلــه بـــالــوســـائل
اHـشـــار إلـيـهـا في الـفـقـرة األولى من اHـادّة 33 من مـيـثاق

األ§ اHتحدة.
ب) �ـكن اجملـلس اHـسـاهـمـة في تـسـويـة نـزاع مـا بأي
وسيلة يعتبرها مناسبةp �ا في ذلك عبر عرض مساعيه
احلــمـيـدة أو دعـوة األعــضـاء اHـتــنـازعـW إلى إطالع عــمـلـيـة
الـــتــســويــة الــتي يـــخــتــارونــهــا والــتــوصـــيــة �ــوعــد نــهــائي

للعملية اHتفق عليها.

اHاداHادّة ة 17
تعليق احلقوق اHؤقتتعليق احلقوق اHؤقت

أ) إذا تــــــــأخـــــــــــر عـــــــــضــــــــــو فـي الـــــــــوكــــــــالـــــــــــة فـي دفــع
مـسـاهـمـاتـه اHـالـيّـة الـواقـعــة عـلــيه لـلـوكــالـــةp فـإنــه يـفـقــد
حق الــــتــــصــــويت إذا مــــا وصـل مــــبــــلغ هــــذه اHــــســــتــــحــــقـــات
اHــتـأخــرة إلى مــقــدار مــســاهـمــاته لــلــعــامـW الــســابــقـW أو
جتـــاوزهــــا. لــــكن اجلــــمـــعــــيــــة �ــــكـــنــــهــــا الـــســــمــــاح لـــلــــعــــضـــو
بـــالــتــصــويـت إذا مــا كــانت مــقـــتــنــعــة أنه تـــأخــر في الــدفع

لظروف ال �كن للعضو التحكم فيها.
ب) إذا قـــــام عـــــضـــــو بـــــخـــــرق أحـــــكـــــام هـــــذا الـــــنـــــظـــــام
األســـــاسـي أو أي اتـــــفـــــــاق يـــــتـــــــرتـب عـــــلـى هـــــذا الــــــنـــــظـــــام
بـــإصــــرارp فـــإن اجلــمـــعـــــيــة �ـــكــنـــهـــا تــعـــلـــيـق امــتـــيـــازات
وحـــقـــوق هـــذا الــعـــضــو اHـــتــرتـــبـــة عـــلى الــعـــضــويـــةp وهــذا
WـــدلـــHبــــأغـــلــــبـــــيــــة ثــــلــــثي (3/2) األعـــضـــــاء احلــــاضـــريـن وا

بأصواتهم بنـاء على توصية من اجمللس.

اHاداHادّة ة 18
مقر الوكالةمقر الوكالة

حتدد اجلمعية مقر الوكالة في جلستها األولى.

اHاداHادّة ة 19
التوقيع والتصديق والدخول التوقيع والتصديق والدخول حيحيّز التز التّنفيذ واالنضمامنفيذ واالنضمام

أ) يـــعـــــرض هــــذا الـــنـــظـــــام األســــــاسي لـــلـــتــوقــــــيع
خالل اHـؤتـمــــر الـتـأسـيــسي عـلى جـمــــيع الـدول األعـضـــاء
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في األ§ اHــــتـــحــــدة واHــــنــــظـــمــــات احلــــكــــومـــــيــــة الــــدولـــــيـــة
لالنـدمــــاج االقــتــصــــادي اإلقــلــــيـمـي �ــوجب الــفــقـــرة "أ"
مـن اHـــادّة 6. ويــــبــــقـى هـــذا الــــنــــظــــام األســــاسي مــــعــــروضـــا

pتاريخ دخوله حيّز التّنفيذ Wللتوقيع حل

ب) بــــالـــنــــســــبـــة لــــلــــدول واHـــنــــظــــمــــات احلــــكـــومــــــيـــة
الـدولـــيـة لالندمـاج االقـتـصادي اإلقـلـيمـي كمـا هي مـحددة
في الفقــرة "أ" من اHادّة 6 التي لم تـوقع على هذا النظام
األســاسي �ــكــنــهــا االنـــضــمــام لــهــذا الــنــظــام بــعــد مــوافــقــة
اجلـمـعـيـة عـلى عـضـويـتـهـا في الـوكـالـة وفـقـا لـلـبـنـد "2" من

الفقـرة "ب" من اHادّة 6.

ج) يــــتم اإلعـالن عن اHــــوافــــقــــة عــــلى االلــــتــــزام بــــهــــذا
النـظــام األســاسي عـبـر إيـداع وثيقـــة تصديق أو وثـيقـة
انــضـمــام لــدى احلـكــومــــة اHـودع لــديــهـــا. وتــصــــدق الـدول
عـــــلـى هــــــذا الـــــنــــــظــــــام األســـــاسـي أو تــــــنـــــضـم إلــــــيه حــــــسب

اإلجراءات الدستورية السارية لديها.

د) يـدخــــل هـذا الــنـظـــــام األســـاسي حــيّـــز الــتّـنــفـيـذ
في الـيـوم الـثـالثW (30) الـذي يـعـقب تــاريخ إيـداع وثـيـقـة

p(25) التصديق اخلامسة والعشرين

هـ) بالنـسبة لـلدول أو اHـنظمـات احلكـومية الـدولية
لالنــــدمــــاج االقــــتــــصــــادي اإلقــــلــــيــــمي الــــتـي تــــودع وثــــيــــقـــة
الـــتــــصــــديق أو وثــــيــــقـــة االنــــضــــمـــام بــــعــــد دخـــول الــــنــــظـــام
األساسي حيّـز التّـنفـيذp يدخل هـذا النـظام األسـاسي حيّز
الــتّـــنـــفــيـــذ في  الـــيــوم الـــثالثــW (30) الـــذي يـــعـــقب تـــاريخ

pعنـيةHإيـداع الوثيقـة ا

و) ال �ــكـن إبــداء حتـــفــظـــات عــلـى أي من أحــكـــام هــذا
النظـام األسـاسي.

اHاداHادّة ة 20
احلكومة اHودع لديها احلكومة اHودع لديها والتسجيل والنص األصليوالتسجيل والنص األصلي

أ) يـتـم تـعــيــW حـكــومــة جــمـهــوريــة أHــانـيــا االحتــاديـة
�ـوجـب هـذه الـوثـيـقــة كـحـكـومــة مـودع لـديـهــا هـذا الـنـظـام

pاألساسي وجميع وثائق التصديق أو االنضمام

ب) تـــقـــوم احلــــكـــومـــة اHـــودع لـــديـــهـــا بـــتـــســـجـــيل هـــذا
(102) Wــائــــة واثــنـHالــنــظـــــام األســــاسي وفــقــــا لــلــمــادّة ا

pتحدةHمــن ميثاق األ§ ا

ج) يــــودع هـــــذا الــــنــــظـــــام األســــاسـي احملــــرّر بــــالـــــلــــغــــة
pودع لديهاHاإلجنليزية في أرشيف احلكومة ا

د) تــسـلم احلــكـومــة اHـودع لــديـهــا نـسـخــا مـصــدقـة من
هـذا الـنـظـام األسـاسي إلى حـكـومـات الـدول وإلـى األجـهزة
الــتــنــفــيـــذيــة لــلــمــنــظــمــات احلــكــومــيــة الــدولــيــة لالنــدمــاج

االقـــتــــصـــادي اإلقـــلــــيـــمي الــــتي وقـــعـت عـــلى هــــذا الـــنـــظـــام
األســـــاسي أو الـــــتي حــــصـــــلت عـــــلى اHـــــوافــــقـــــة عــــلـى طــــلب

العضوية وفقا للبند "2" من الفقرة "ب" من اHادّة 6.
هـ) تقـوم احلـكـومة اHـودع لـديـها بـشـكل فـوري بإعالم
جـمـيع اHـوقـعW عـلى هـذا الـنظـام األسـاسي بـتـاريخ إيداع
أي وثـيـقـة تـصـديق وبـتـاريخ دخـول هـذا الـنـظام األسـاسي

حيّز التّنفيذ.
و) تـقـوم احلـكـومـة اHـودع لـديـهـا بـشـكل فـوري بـإعالم
جـــمــيع اHـــوقــعـــW عــلـى هــذا الـــنــظـــام األســاسي واألعـــضــاء
بــالــتــاريخ الــذي تــصــبح فــيه دول أو مــنــظــمــات حــكــومــيـة

p دولية لالندماج االقتصادي فيه أعضاء
ز) تـرسل احلــكـومـة اHــودع لـديـهــا طـلــبـات الـعــضـويـة
اجلديدة بشكل فوري إلى جميع أعضاء الوكالة لدراستها

وفقا للبند "2" من الفقرة "ب" من اHادّة 6.

إثــبــاتــا لــذلك وقــع اHــوقــعــون أدنـــاه اخملــولــون بــذلك
على هذا النظام األساسي.

حــرّر في مــديـنــة بـون بــتـاريخ 26 يـنـايــر سـنـة 2009
من أصل واحد باللغة اإلجنليزية.

إعالن اHؤتمرإعالن اHؤتمر
اHتعلق بالنسخ اHصدق عليهااHتعلق بالنسخ اHصدق عليها

للنظام األساسيللنظام األساسي

لــــقــــد تــــبــــنى �ــــثــــلــــو الــــدول اHـــدعــــوة إلـى اHــــؤتــــمـــر
الــتــأســيــسي لـلــوكــالـــــة الــدولــــيــة لــلــطــاقــــــة اHــتــجـــــددة
خالل اجــتــمــاعــهم في مــديــنــــة بــون بــتــــاريخ 26 يــنــايـــــر
سـنـة 2009 اإلعالن الـتــالي الـذي يــشـكـل جـــزءا ال يــتـجـــرأ

من النظــام األساسي :
يـــتـم الـــتـــصــــديق عـــلـى الـــنـــظــــام األســـاسي لــــلـــوكـــالـــة
الدولية للـطاقة اHتجـددة اHوقع عليه في تاريخ 26 يناير
pــــا يــــشــــمـل هــــذا اإلعالن� pســــنــــة 2009 في مــــديــــنـــــة بــــون
بــالــلــغــات الـرســمــيــة األخــرى Hــنــظــمــة األ§ اHـتــحــدة غــيـر
اللغـة اإلجنليـزية وأيضـا بلغـة احلكومـة اHودع لديـهاp بنـاء

.(2) (1) WعنيHا WوقعHعلى طلب ا

1 - وصل إلـى عـــلم اHــــؤتـــمــــر أن فـــرنــــســـا قـــد أرســــلت إلى
احلـــكــومـــة اHــودع لـــديــهـــا نــســـخـــة من الــنـــظــام األســـاسي بـــالــلـــغــة
الفرنسـية مرفقـة بطلب التصـديق على النظام األسـاسي باللغة

الفرنسية.
2 - هــذا اإلعالن ال يــجب أن يــتـعــارض مع اتــفــاق اHــؤتــمـر

التحضيري اخلتامي في مدريد حول لغة العمل.
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- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقــم 11 - 42 اHؤرخ
في  4  ربـــيع األول عـــام 1432 اHــوافـق 7  فــبـــرايـــر ســـــنــة
2011 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الشـؤون اخلارجـيـة من ميـزانيـة التـسـييـر �وجب قـانون
p2011 الية  لسنةHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــــة 2011
اعـــتــــمــــاد قــــــدره مـــائـــتــــان واثـــنـــان وخــــمـــســـون مــــلـــيـــونـــا
وســــتـــمــــائــــة وثالثــــة عـــشــــر ألف ديــــنـــار (252.613.000 دج)
مقـيّـــد في ميـزانية التكاليف اHشتركة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : :  يـــــــخـــــــصــص Hــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنـــــــة 2011
اعـــتـــمــــــاد قــــــدره مـــائـــتــان واثـــنـــان وخـــمـــســون مـــلـــيـــونــا
وســــتـــمــــائــــة وثالثــــة عـــشــــر ألف ديــــنـــار (252.613.000 دج)
يــقــــيـّـد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر وزارة الــشـؤون اخلــارجـيـة
وفـي البابW اHبينW في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم. 

اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكــلــف وزيـــر اHــالـيـــة ووزيـــر الـشـــؤون
اخلـارجـيـــةp كـلّ فـيـــمـا يــخـصّـهp بـتــنـفـيـــذ هــذا اHـرســـــوم
الــــذي يــــنــــــشـــر في اجلـــريـــدة الـــرّســــمـــيّــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم  11 -  - 472 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 28 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2011 يــــتــــضـــمنp يــــتــــضـــمن

حتــــويل اعــــتــــمـــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيـــر وزارةحتــــويل اعــــتــــمـــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيـــر وزارة
الشـؤون اخلارجيـة.الشـؤون اخلارجيـة.

ـــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

p2011 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن

p2011 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــــقــــــتـــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اHــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اHوافـق 3  غـشت سنة 2011 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

p2011 التكميلي لسنة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم  األبوابرقم  األبواب

202. 090.000

202. 090.000

02 - 31

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة ................................

مجموع القسم األول



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 24 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـ
18 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم  األبوابرقم  األبواب

50.523.000

50.523.000

252.613.000

252.613.000

252.613.000

252.613.000

03 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي ..........................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية.....................

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 12 - -03 مؤرخ في  مؤرخ في 10 صفر عام  صفر عام 1433
اHـوافق اHـوافق 4 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة p2012 يـحـدد قـائـمـة الـفـصـائلp يـحـدد قـائـمـة الـفـصـائل

النباتية غير اHزروعة احملمية.النباتية غير اHزروعة احملمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ  الوزير األول

- بـنـاء عـلـى الـتـقـريـر اHـشـتــرك بـW وزيـر الـتـهـيـئـة
الــــعــــمــــرانــــيــــة  والــــبـــيـــئـــة ووزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة

pالريفية

- وبـناء على الـدستـورp ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
p (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 28  مـايــو سـنـة

 pأعضاء احلكومة Wتضمن  تعيH2010  وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-285 اHؤرخ
في 9 جـمـادى الثـانيـة  عام 1414 اHوافق 23 نوفـمبـر سنة
1993 الذي يحـدد قائمـة الفـصائل النـباتـية غيـر اHزروعة

pتمّمHا pاحملمية

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم  ما  يأتي :يرسم  ما  يأتي :

اHادة األولى :  اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 41 من الـقانون
رقـم 03-10 اHــــــــــؤرخ فــي 19 جــــــــــمــــــــــادى األولـى عـــــــــام 1424
اHـوافق 19 يـولـيــو سـنـة 2003  واHـذكـور أعالهp يــحـدد هـذا
اHرسوم قائمة الفصائل النباتية غير اHزروعة احملمية.

pـادّة ة 2 : :  تـعـتـبــر نـبـاتــات غـيــر مــزروعـة مـحـمـيــةHـاداHا
الفصائل التـي لم تـتعرض ألي تغيـير عن طريق االنتقـاء

من طرف اإلنسان والتي :

pتكون مهددة باالنقراض -

- تـكتـسي أهـمـية في مـيـادين الوراثـة والـطب وعلم
الفالحة واالقتصاد والثقافة والعلم بصفة عامة.
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3 : : تـــتم حـــمــــايـــة الـــفـــصــــائل الـــنـــبــــاتـــيـــة غـــيـــر اHــاداHــادّة ة 
اHـزروعة كـمـا هي محـددة في اHـلحق بـهـذا اHرسـومp  على

مستوى التراب الوطني.

4 : : ألجل حـــمــــايـــة الـــفـــصـــائل الـــنـــبـــاتـــيـــة غـــيـــر اHــاداHــادّة ة 
اHـزروعـة احملـمـيـة اHـذكـورة في اHـادة 41 من الـقـانون رقم
03-10 اHـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1424 اHـــــوافق

19يوليو سنة 2003 واHذكور أعالهp �نع: اإلتالف والقطع

والـتشويه واالقـتالع والقطف لنـباتات من هـذه الفصائل
أو أعضـاء تـكـاثرهـاp أو أي شـكل يـؤخذ من  هـذه الـفـصائل
أثـــــنـــــاء مــــــراحل دورتـــــهـــــا احلــــــيـــــويـــــةp كـــــمـــــا �ـــــنـع الـــــنـــــقل
واالستعـمال والـعرض لـلبـيع والبـيع أو الشـراء أو حيازة

عينات منزوعة من وسطها الطبيعي.

اHـاداHـادّة ة 5 : :  �ــكـن الــوزيــر اHــكــلـف بــحـمــايـــة الـبــيــئـة
مـــنح رخص القـــتــطـــاع عـــيــنـــات من الـــفــصـــائل الـــنـــبــاتـــيــة
مـوضــوع هـذا اHـرسـوم وفـق كـيـفـيــات  حتـدد �ـوجب قـرار
مــشـتــرك بـW الــوزيـر اHــكـلف بــالـبــيـئــة والـوزيـر اHــكـلف

بالفالحـة.

اHــاداHــادّة ة 6 :  :  �ـــكن أن تــكـــون رخص االقــتـــطــاع مـــرفــقــة
بــشـروط تــتــعـلق بــكـيــفـيــات اقـتــطـاع الــفـصــائل الـنــبـاتــيـة

اHعنية. 

و�كن أن توقف أو تلغى. 

اHــاداHــادّة ة 7 : : تـــلـــغـى أحـــكـــام اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقـم
93- 285 اHـؤرخ فـي 9 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1414 اHـوافق

23 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  1993 الـــذي يـــحـــدد قــائـــمـــة الـــفــصـــائل

النباتية غير اHزروعة احملميةp اHتمّم. 

اHاداHادّة ة 8 : :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 10 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 4
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

I - Angiospermes

I -1 - monocotyledones

Nom latin  الفصيلة الفصيلة famille الساللةالساللة

ALISMATACEAE :

Damasonium polyspermum Var :
eupolyspermum

BUTOMACEAE :

Butomus umbellatus

CYMODOCEAE :

Cymodocea nodosa

CYPERACEAE :

Carex elata

Carex hirta

اHلحقاHلحق

Nom commun   االسم العادي االسم العادي

Etoile d'eau à nombreuses

graines

Jonc fleuri

Laîche élevée

Carex hérissé

كاسيات البذوركاسيات البذور

ذوات الفلقة الواحدةذوات الفلقة الواحدة

Nom vernaculaire  ترجم معHترجم مع االسم اHاالسم ا
االسم احمللياالسم احمللي

أليسمتاسي :أليسمتاسي :

دماسونيوم بوليسبارموم

بيتوماسي : عنازياتبيتوماسي : عنازيات

بيتوميس أمبيالتوس

سيمودوسي :سيمودوسي :

سيمودوسيا نودوزا

سيبيراسي : سعدياتسيبيراسي : سعديات

كاريكس ايالتا (سعادي)

كاريكس هيرتا
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Carex mairii

Carex pseudocyperus

Cyperus bulbosus

Cyperus corymbosus

Cyperus globosus

Cyperus longus eu-longus

Cyperus michelianus eu-michelianus

Cyperus polystachyos

Fimbristylis dichotoma

Fimbristylis ferruginea

Fuirena pubescens

Heleocharis caribaea

Rhynchospora glauca

Scirpus caespitosus

Scirpus inclinatus

Scirpus setaceus

Scirpus supinus subep.uninodus

HYDROCHARITACEAE :

Hydrocharis morsus ssp ranae

Vallisneria spiralis Var : numidica

IRIDACEAE :

Romulea battandieri    

Romulea penzigii                                  

Romulea vaillantii

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Carex de Mairie

Carex faux souchet

Souchet bulbeux

Souchet

Souchet globuleux

Souchet long (souchet odorant)

Souchet (Scirpe) de Micheli

Souchet à plusieurs épis

Fimbristylis dichotome

Fuirène pubescent

Heleocharis des Caraïbes

Rhynchospore

Scirpe gazonnant (cespiteux)

Scirpe incliné

Scirpe

Scirpe couché
 

Hydrocharis des grenouilles

Vallisnérie en spirale (spiralée)

Romulea de Battandier

Romulea de Penzigi   

Romulea de Vaillant  
 

كاريكس ميري

كاريكس بسودوسيباروس

سيبيروس بيلبوزوس 

سيبيروس كور�بوزوس

سيبيروس غلوبوزوس

سيبيروس لونغوس أو - لونغوس

سيبيروس ميكيليانوس أو - ميكيليانوس

سيبيروس بوليستاكيوس

فيمبريستيليس ديكوطوما

فيمبريستيليس فيروجينيا

فويرينا بيبسانس

هيليوكاريس كاريبايا

رانكوسبورا غلوكا

سيربوس كيسبيتوسوس

سيربوس انكليناتوس

سيربوس سيتاسوس

سيربوس سوبينوس إيننودوس

ايدروكاريتاسي : كلويات اHاءايدروكاريتاسي : كلويات اHاء

ايدروكاريس مورسوس رانيي

فاليسنيريا سبيراليس نوع : نوميديكا

ايريداسي : سوسنياتايريداسي : سوسنيات

روموليا باتونديري (زيتوت)

روموليا بانزيجي (زيتوت)

روموليا فايالنتي (زيتوت)
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JUNCACEAE :

Juncus bulbosus

Juncus depauperatus

Juncus valvatus Var : caricnus

LEMNACEAE : 

Wolffia arrhiza 

LILIACEAE :

Allium moly  massaesylum        

Allium pardoi

Allium seirotrichum   

Allium trichocnemis    

Bellevalia pomelii 

Gagea algeriensis Var : algeriensis

Gagea mauritanica

NAJADACEAE :

Najas arsenariensis (muricata)

Najas graminea 

Najas pectinata

ORCHIDACEAE :

Neottia nidus-avis

Ophrys pallida

Ophrys sphegodes  moesziana

Orchis collina

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Jonc bulbeux (fleuri)
 
 

 
Wolffia sans racines, lentille
d'eau sans racines
 

Ail doré
 

Ail

Ail à poils                                

Bellevalia de pomel  

Gagéa d'Algérie

Gagéa de Mauritanie

Najade

Najade graminée 

Najade pectinée
 

Néottie nid d�oiseau 

Ophrys mouche pâle

Ophrys araignée     

Orchis des collines   

جنكاسي :جنكاسي :

جنكوس بولبوزوس (سمار)

جنكوس ديبوبيراتوس

جنكوس فالفاتوس نوع : كاريكنوس

Hناسي : عدسيات اHاءHناسي : عدسيات اHاء

وولفيا اريزا

ليلياسي : الزنبقياتليلياسي : الزنبقيات

أليوم مولي مسيسيلوم (ثوم - أزليم)

أليوم باردوا (ثوم)

أليوم سيروتريكوم (ثوم )

أليوم تريكوكنيميس (ثوم )

بيليفاليا بوميلي (كعبان)

غــــاجــــيــــا أجلــــيــــريــــنــــســــيس (زيــــتــــوت) نــــوع :
أجليرينسيس 

غاجيا موريتانيكا

ناجاداسي :ناجاداسي :

ناجاس أرسيناريانسيس(موريكاتا)

ناجاس غرامينيا

ناجاس بيكتيناتا

أوركيداسي : سحلبياتأوركيداسي : سحلبيات

نيوسيا نيدوس افيس

أوفريس باليدا (احلية و اHيتة)

أوفــريس ســفــيــغــوديس مــوســيــزيــانــا (احلــيـة
واHيتة العنكبوتية)

أوركيس كولينا (احلية و اHيتة للتل)
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Orchis coriophora ssp fragrans

Orchis coriophora ssp martini                   

Orchis elata ssp Durandoi

Orchis elata ssp mynbiana

Orchis italica

Orchis longicornu

Orchis mascula ssp euhmascula    

Orchis mascula ssp olbiensis

Orchis morio picta 

Orchis palustris  var : mediterranea

Orchis papillionacea

Orchis patens  var : fontanesii 

Orchis provincialis var : lactea

Orchis pupurea

Orchis simia

Orchis sulphurea  var : markusi 

Orchis tridentata lacteal 

Platanthera algeriensis

POACEAE /GRAMINEAE :

Agropyropsis lolium

Aristida brachyptera

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Orchis à punaise

Orchis à punaise

Orchis à feuilles larges

Orchis à feuilles larges 

Orchis d'Italie

Orchis à éperon allongé

Orchis coralline  (mâle)

Orchis coralline

Orchis bouffon 

Orchis des marais

Orchis papillon

Orchis étalée

Orchis de Provence

Orchis pourpré

Orchis signe

Orchis soufrée

Orchis tridenté

Platanthère
 
 

Aristide

أوركـــيـس كـــوريـــوفـــورا فـــراغــــرانس (احلـــيـــة
واHيتة)

أوركــــيس كــــوريـــــوفــــورا مــــارتــــيــــني (احلــــيــــة
واHيتة)

أوركيس ايالتا ديـراندوا (احليـة واHيتة ذات
أوراق واسعة)

أوركـيس ايالتا مانـبيانـا (احلية واHـيتة ذات
أوراق واسعة)

أوركيس ايتاليكا (احلية و اHيتة اإليطالية)

أوركيس لوجنيكورنو (حفارة مهرة)

أوركيس ماسكـوال أوماسكوال (احلـية واHيتة
-  السحلب الذكر)

أوركـــيس مـــاســكـــوال أولـــبـــيــانـــســـيس (احلـــيــة
واHيتة)

أوركيس موريو بيكتا (احلية واHيتة)

أوركـيس بـالـوســتـريس نـوع : مـيــديـتـيـراني
(احلية و اHيتة)

أوركيس بابيليوناسيا (احلية واHيتة)

أوركـيـس بــاتـانـس نـوع فــونــتــانــيــزي (احلــيـة
واHيتة)

أوركـــيس بـــروفـــانـــســـيـــالـــيـس نـــوع : الكـــتـــيــا
(احلية و اHيتة)

أوركيس بوربوريا (احلية و اHيتة)

أوركيس سيميا (احلية و اHيتة)

أوركيس سولـفوريا نوع : مـاركوسي (احلية
و اHيتة)

أوركيس تريدنتاتا لكتيال (احلية واHيتة)

بالتنتيرا أجليرينسيس

بواسي / غراميني : النجيلياتبواسي / غراميني : النجيليات

أغروبيروبسيس لوليوم

أريستيدا براكيبتيرا
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Aristida foexiana

Avena breviaristata

Bromus garamas

Bromus racemosus ssp commutatus 

Catabrosa aquatica

Coelachyrum oligobrachiatum 

Eragrotis tricophora

Festuca algeriensis

Koeleria balansae

Paspalidium obtusifolium

Phalaris arundinacea

Poa nemoralis ssp eu-nemoralis 

Sorghum annum

Trisetaria nitida

Vulpia obtusa

POTAMOGETONACEAE :

Potamogeton hoggarensis

Posidonia oceanica

SPARGANIACEAE :

Sparganium erectum ssp polyedrum 

TYPHACEAE :

Typha elephantina

Typha latifolia ssp eu-latifolia 

I - 2 - Dicotyledones

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Aristide

Avoine

Brome

Brome rameux

Catabrosa aquatique

Célachyre à court épi

Eragrostide
 
Fetuque d�Algérie

 
Paturin des forêts
 

 
Vulpin d'obter        
 

Potamot Pied d'eau du Hoggar  

Posidonie
 

Rubanier
 

Massette

Massette (quenouille) à large
feuilles 

 

أريستيدا فوكسيانا (أHوس -  بلول)

أفينا بريفياريستاتا

بـــرومــوس غـــرامــاس (شــعـــر احلــلـــوف -  بــعل
الفار)

بروموس راسيموسوس كوموتاتوس

كتابروزا اكواتيكا

كيالكيروم اوليغوبرا كياتوم (ازللن)

ايراغروتيس تريكوفورا

فستوكا أجلرينسيس

كوليريا بالونسي

بسبليديوم أوتوسيفوليوم

فاالريس ارانديناسيا

بوا نيموراليس أو - نيموراليس

سورغوم انوم

تريسيتاريا نيتيدا 

فولبيا اوبتوزا (سبولة القمح)

بوتاموجتوناسي :بوتاموجتوناسي :

بوتاموجيتون أوغرنسيس (أفرنعمان)

بوزيدونيا اوسيانيكا (عشبة البوزيدونيا)

سبرغانياسي : سافرة/نبات مائيسبرغانياسي : سافرة/نبات مائي

سبرغانيوم أريكتوم بوليدروم 

تيفاسي : البوطياتتيفاسي : البوطيات

تيفا إيليفانتينا (تاهلي - بوردي)

تيفا التيفوليا أو-التيفوليا (تاهلي)

(Wذوات الفلقت) ديكوتيلودون(Wذوات الفلقت) ديكوتيلودون
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ACERACEAE :

Acer campestris    

Acer obstusatum 

Acer opalus      

AIZOACEAE :

Mesembryanthemum Gaussenii

Mesembryanthemum Theurkaufii

AMARANTHACEAE :

Alternanthera sessilis (Illcebrum sessilis)

ANACARDIACEAE :

Pistacia atlantica

Rhus coriaria

ASCLEPIADACEAE :

Caralluma venenosa
        
ASTERACEAE/COMPOSEAE :

Andryala floccosa

Andryala nigricans

Andryala spartioides 

Anthemis chrysanta

Anvillea radiata  Var australis          

Artemisia atlantica

Atractilis caerula

Bellis annua Var.vergens

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Erable champêtre  

Erable obtus

Erable opale, à feuilles d'obier

 

Ficoïde

Ficoïde
 

Althernanthère à pétiole carré,
herbe à alligators sessile
 

Pistachier de l'Atlas   

Sumac des corroyeurs, roux,
 

Taiberou 
 

Andryale

Andryale

Andreala sparte  

Anthemis

Anvillea rayonnante
 d'Australie           

Armoise de l'Atlas

Atractyle
 

أسيراسي : القيقبياتأسيراسي : القيقبيات

أسار كامبيستريس (أسفندان -  كيكوب)

أسار أوبستوساتوم (عريش -  تفيفة)

أسار اوبالوس (تفيفة -  سيفمور)

ايزواسي :ايزواسي :

ميزومبريونتيميوم غوسيني

ميزومبريونتيميوم تركوفي

أمرونتاسي : قطيفياتأمرونتاسي : قطيفيات

ألـــتـــيــــرنـــانـــتـــيـــرا ســـســـيــــلـــيس (إلـــســـيـــبـــروم
سسيليس)

أنكردياسي : بطمياتأنكردياسي : بطميات

بيستاسسا أتالنتيكا (بطم -  بطوم)

روس كورياريا (سوماك)

أسكليبياداسي : صقالبياتأسكليبياداسي : صقالبيات

كرالوما فيننوزا (تايبرو)

أستـيراسي/ كـمبـوزي :  مركـبات/سـفلـياتأستـيراسي/ كـمبـوزي :  مركـبات/سـفلـيات
األسديةاألسدية

أندرياال فلوكوزا

أندرياال نيغريكانس

أوندرياال سبارتيويداس (بونايل)

أنتيميس كريزانتا

أنـفـيـلـيـا راديـاتــا نـوع أوسـتـرالـيس (خـرف -
عرفج -  شجرة الصب -  عW البقرة)

أرتيميزيا أتالنتيكا (شيح االطلس)

أتراكتيليس كاروال (حداد)

بيليس أنويا نوع : فارجانس (بريانة)
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Bellis repens

Bidens tripartita

Blumea gariepina

Calendula monardi

Carduncellus chouletianus

Carduncellus ilicifolius

Carduncellus rhaponticoîdes

Carlina atlantica

Carthamus strictus

Centaurea alpina     

Centaurea amara Rapollon 

Centaurea microcarpa

Centaurea nicaeensis ssp walliana 

Centaurea omphalotricha

Centaurea senegalensis

Centaurea tougourensis foucauldiana

Centaurea phaeolepis Var : phaeolepis

Chrysanthemum  raboudianum
reboudianum

Circium kirbense

Cotula anthemoides

Crepis claryi

Crepis claunis (clausonis)

Crepis faureliana

Crepis suberostris ssp arenaria 

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Pâquerette

Bident à feuilles tripartites
 

Souci

Cardoncelle
 

Chardon

Carline de l'Atlas

Carthame

Centaurée des Alpes   
 
 
 

 
Centaurée du Sénégal  
 
 

Chrysanthème

Circe

Awleslis

Crepide de Clary                

 

Crepide de Faurel
 

بيليس روبانس (رز�ة)

بيدانس تريبارتيتا

بلوميا غاريبينا

كالندوال موناردي (موريرة)

كاردانسيلوس كوليتيانوس

كاردانسيلوس اليسيفوليوس

كــاردانـــســيــلـــوس رابــونــتـــيــكــويـــداس (حــافــر
البغل -  كيوش احلمير)

كارلينا أتالنتيكا (بونقار)

كرتموس ستريكتوس (كنجر)

سـانــتـوريــا الـبــيـنــا (عـشب الــنـســاء -  عـشب
القنفوذ - عW البومة)

سانتوريا امارا رابولون (سقية)

سانتوريا ميكروكاربا

سانتوريا  نيكأنسيس واليانا

سانتوريا اومفالوتريكا

سانتوريا سينيغالنسيس (باللة)

سانتوريا توغورانسيس فوكولديانا

سانتوريا فايولوبيس نوع فايولوبيس

كـــريـــزانــتـــيـــمــوم رابـــوديـــانــوم روبـــوديـــانــوم
(أوقليز)

سيرسيوم كيربانس (بسوس العيد)

كوتيال أنتيموئيداس

كربيس كالري (بد الرض)

كربيس كلونيس (كلوزونيس)

كريبيس فوريليانا (بد الرض)

كريبيس سوبروستريس أريناريا
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Crupina vulgaris

Evax mauritanica     

Filago fuscescens

Filago pomelii 

Gnaphalium uliginosum Var : vaillantii 

Hieracium amplexicaule atlanticum

Hieracium ernesti 

Hieracium faurelianum

Hieracium humile

Hieracium juranum ssp subperfoliatum

Hieracium peyerimhoffi 

Hypochoeris claryi 

Hypochoeris saldensis

Launaea anomala       

Mantisalca delestrei

Mecomischus pedunculatus     

Omensis lonadioides 

Onopordon algeriense

Pegolettia dubiefiana

Pentzia monodiana 

Phagnalon garamantum 

Picris comosa Var.  rubiginosa   

Pulicaria Arabica Var: inuloides

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Crupine vulgaire, commune
      
Evax de Mauritanie

Cotonnière

Filago de Pomel
          
Gnaphale des fanges

Epervière eamplexicaul

Epervière d'Ernest          

Epervière de Faurel

Epervière humble
 

Epervière de Peyerimhoffi 
                        
Hypochoeris de Clary 

Porcelle

Launaea anomale
 

Fradinia à fleurs pedonculées

Cammomille à feuilles
longues

Carde d'Algérie

Pegolette du Hoggar

Tehatit

Phagnalon

Picride Kabyle

Pulicaire Amayou

كروبينا فولغاريس (دومران -  تاتسنمت)

ايفاكس موريتانيكا (ألم)

فيالغو فوسيسانس

فيالغو بوميلي (تا�ية)

غنافاليوم أوليجينوزوم نوع : فايالنتي

ايـــراســـيـــوم أمـــبـــلــيـــكـــســـيـــكـــول اتالنـــتـــيـــكــوم
(عريشة)

ايراسيوم ايرنستي (عريشة)

ايراسيوم فوريليانوم (عريشة)

ايراسيوم أوميل (معريشة)

ايراسيوم جورانوم سوبارفولياتوم

ايراسيوم بير�وفي (عريشة)

ايـــــــبــــــوكــــــوريـس كالريـي (لــــــ¯ -  حــــــودلــــــة -
سريس)

ايبوكوريس سالدانسيس

لونيا انوماال (كباد -  سدادة)

مانتيسالكا ديلستري

ميكوميسكوس بيدانكوالتوس (أم علوس)

أومــــانــــســــيـس لــــونــــاديــــوئــــيــــداس (أشــــديق -
بانوج)

اونوبوردون أجليرينس (أفريز -  بوداود)

بيغوليتيا دوبيفيانا (لسان احلنش)

بانتزيا مونوديانا (تيهاتيت)

فـــاغــــنـــالـــون غــــرامـــونــــتـــوم (طــــعـــام األرنب -
عرفاج)

بــــيــــكـــريس كــــومـــوزا نــــوع : روبـــيــــجـــيــــنـــوزا
(اHرة)

بوليكاريا أرابيكا نوع : إنولوائيداس
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Pulicaria filaginoides

Pulicaria laciniata

Pulicaria lothei

Pulicaria sicula Var : radiata

Pulicaria vulgaris ssp Pomelia

Senecio gallerandianus 

Serratula tinctoria

Taraxacum getulum

Tragopogon porrifolius ssp
macrocephalus

Varthemia sericea ssp, virescens 

Varthemia sericea ssp, incanescens  

Volutaria saharae

BERBERIDACEAE : 

Epimedium perralderianum

BORAGINACEAE :

Cordia rothii

Heliotropium luteum

Heliotropium  strigosum

Rindera gymmandra

Solenanthus tubiflorus

BRASSICACEAE/CRUCIFERAE :

Arabis doumetii 

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Pulicaire filamenteuse
 

Pulicaire de Lothe

Pulicaire à gaines

Pulicaire commune

Seneçon de Galle 

Serratula tinturière

Pissenlit

Salsifis à feuilles de poireau,
Salsifis cultivé

Varthemae verte

Varthemae blanche

Aouhentet 
 

Epimède des montagnes
 

Cordia

Héliotrope jaune

Héliotrope

Rindera

Solenanthes
 

Arabette de Doumi 

بولـيكاريـا فيالجيـنوئيـداس (طعام الـطير -
عطاس)

بوليكاريا السينياتا

بوليكاريا لوتيي (طعام الطير)

بــولـــيــكــاريـــا ســيــكـــوال نــوع : راديــاتـــا (طــعــام
الطير -  حشيشة قملية  - عطاس)

بوليكاريا فولغاريس بوميليا (طعام الطير
-  عمس -  عطاس)

سينيسيو غاليرانديانوس (عشبة العجوزة
- حشيشة األرض)

سيراتوال تينكتوريا

تـاراكـسـاكـوم جـيـتـولـوم (ضـرسـة الـعـجوزة -
حبيبة الشيطان)

تراغوبوغون بوريفوليوس ماكروسفالوس

فـارتيـميـا سيـريـسيـا  فيـريسـانس (مرارة -
باHرتيقة)

فـارتـيـمـيـا سـيـريـسـيـا أنـكـانـيـسـانس (مـرارة
-  تلمرتيقة)

فولوتاريا صحاري (أوهنتات)

بيربريداسي : برباريسياتبيربريداسي : برباريسيات

ايبيمديوم بيرالديريانوم (كسيلي اجلبل)

بوراجيناسي : حمحنياتبوراجيناسي : حمحنيات

كورديا روتي (غراف)

ايليوتروبيوم لوتوم (مداب أصفر)

ايليوتروبيوم ستريغوزوم (مداب خشن)

رينديرا جيماندرا

سولينانتوس توبيفلوروس (طابع العود)

براسيكاسي / كروسيفيري : الصليبياتبراسيكاسي / كروسيفيري : الصليبيات

أرابيس دوميتيي  (حارت اجلبل)
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Brassica dimorpha

Brassica spinescens

Cardamine parviflora

Crambe kralikii 

Eruca setulosa

Iberis peyerimhoffi 

Isatis djurdjurae

Kremriella cordylocarpus           

Lepidium latifolium

Maresia malcolmioides

Moricandio foleyi 

Otocarpus virgatus

Oudneya africana

Rorripa amphibia

Thlaspi bulbosum ssp atlanticum

BUXACEAE :

Buxus balearica

Buxus sempervirens

CALLITRICHACEAE :

Callitriche hermaphroditica ssp clausonis

Callitriche palustris ssp polymorpha

CAMPANULACEAE :

Campanula alata

Campanula aurasiaca

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Choux à deux formes 

Choux épineux 

Cardamine à petites fleurs

Crambe, Afahalar

Roquette

Thlapsi des jardins
 

Kremerielle à fruits en forme
de c�ur

Passerage à feuilles larges

Maresia

Moricande

Otocarpus vulgaire
 

Cresson amphibie

Tabouret
 

Buis de Mahon

Buis commun
 

Callitriche

Callitriche
 

Campanule

Campanule d'Aurasie

براسيكا د�ورفا (عشعاش -  أسلوس)

براسيكا سبينسانس (أفزان -  أرزاز)

كاردامW بارفيفلورا

كــرامب كــرالــيـــكي (حــرفي - قــمح احلــجــلــة -
قمح العجمي -  ملفوف بحري  - أفرحالغ)

إيروكا سيتولوزا (تانكفيت -  بغلة عيشة)

إيبيريس بيير�وفيي (حرفة)

إيزاتيس جرجري (اHسوسة)

كر�ريال كورديلوكاربوس (قليبة)

ليبيديوم التفوليوم

ماريزيا مالكولـميوداس (حفنية)

موريكـانديو فولـيي (فول اإلبل -  أفرفار -
 كرمب اجلمل)

أوتوكاربوس فيرغاتوس (سنافة - سنافو)

أودنيا أفريكانا (حنة ليبال)

روريبا أمفيبيا 

تالسبي بولبوزوم أتالنتيكوم

بيكساسي : بقسياتبيكساسي : بقسيات

بوكسوس باليريكا

بوكسوس سامبيرفيرانس (باكس)

كاليتريكاسي : بهائيات الشعركاليتريكاسي : بهائيات الشعر

كاليتريش إيرمافروديتيكا كلوزونيس

كاليتريش بالوستريس بوليمورفا

كامبنيالسي : جريسياتكامبنيالسي : جريسيات

كامبانوال أالتا (جرسة )

كامبانوال أوراسياكا (تامزغوت -  جرسة)
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Campanula barborensis

Campanula numidica

Campanula trichocalycina

Laurentia bicolor

Specularia juliani

Wahlenbergia bernardi 

CAPPARIDACEAE :

Boscia senegalensis

Maerua crassifolia

CAPRIFOLIACEAE :

Lonicera kabylica

Viburnum lantana var glabratum

CARYOPHYLLACEAE :

Buffonia chevallieri

Cerastium anomalum

Moehringia stellarioides

Polycarpaea repens 

Sagina procumbens

Silene cirtensis            

Silene colorata ssp amphorina

Silene ghiarensis

Silene glaberrima

Silene pseudovestita

Silene reverchoni 

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Campanule des Babors

Campanule de Numidie
 

 
Spéculaire

Campanule de Bernard
 
 

Merru à feuilles épaisses
 

Chèvrefeuille

Viorne lantane
 
 

Céraïste

Sabline

Polycarpe rampant  

Sagine couchée

Silène de cirte 

 
Silène du gharbe                  

Silène glabre    

Silène couvert     

Silène renversé

كــــامــــبــــانــــوال بــــاربــــورانــــســــيس (نــــطــــعــــات -
جرسة)

كامبانوال نوميديكا (جرسة نوميديا)

كمبانوال تريكوكاليسينا

لورانسيا بيكولور

سبيكوالريا جولياني

واالنبارجيا بيرناردي (جرسة)

كباريداسي : كبرياتكباريداسي : كبريات

بوسيا سينيغلنسيس

مــيــرويــا كـــراســيــفــولــيـــا (عــجــار - عــكــرمــة -
سارح - مرجة -  أتيل)

كابريفولياسي : خمانيات/بلسانياتكابريفولياسي : خمانيات/بلسانيات

لونيسيرا كابيليكا (تيسكي)

فيبورنوم النتانا نوع :غالبراتوم (الرند)

كاريوفيالسي : قرنفلياتكاريوفيالسي : قرنفليات

بوفونيا شوفاليري

سيراستيوم أنومالوم

مورينجيا ستيالريوئيداس

بوليكاربيا ريبانس (صوفية -  عربيث)

ساجينا بروكومبنس

سيالن سيرتانسيس (علك الدبان)

سيالن كولوغاتا أومفورينا (قسمير)

سيالن غيرانسيس (كعلي -  علك الذبان)

سيالن غالبير�ا (علك الذبان)

سيالن بسودوفستيتا (علك الذبان)

سيالن رفاركوني (علك الذبان)
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Silene sedoides

Silene sessionis

Silene velutinoides

Spergularia  tenuifolia        

Spergularia doumerguaei 

Spergularia fontenellei 

Spergularia pycnorrhiza 

Spergularia salina ssp microcarpa

CELASTRACEAE :

Evonymus latifolius Var kabylicum

CERATOPHYLLACEAE :

Ceratophyllum submersum

CHENOPODIACEAE :    

Anabasis prostata

Atriplex coriacea
          
Atriplex mollis   

Oreboliton thesioides

Salicornia europea

CISTACEAE :

Cistus rerhayensis  

Halimium umbellatum 

Helianthemum  eriocephalum

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Silène faux-Sédum

Silene sessile   

Silene velu    

Spergulaire à feuilles fines    

 

Spergulaire des fontaines         

Spergulaire à racines
ponctuées

Spergulaire saline
 
 
 

Cératophylle inerme, cornifle
submergé
  

Arroche à feuilles coriaces

Arroche à feuilles molles
 

Salicorne d'Europe
 

Ciste

Halimium ambellée

Helianthème à capitules
laineux 

سيالن سيدوئيداس

سيالن سيسيونيس (علك الذبان)

سيالن فيلوتينوئيداس (علك الذبان)

سبيرغوالريـا تينويفوليا (شريفة -  بساط
اHلوك)

سبيرغوالريا دومرغاي

سـبـيرغـوالريـا فونـتـيـنيـلـيي (حبـة احلـليب -
شريفة)

سبيرغـوالريا بيكنوريزا (حشيش الغزال -
 بساط اHلوك)

سبيرغوالريا سالينا ميكروكاربا

سيالستراسي : قاتيات /حرابياتسيالستراسي : قاتيات /حرابيات

إيفونيموس لتيفوليوس نوع كابيليكوم

سيراتوفيالسي :سيراتوفيالسي :

سيراتوفيلوم سو�رسوم

كينوبودياسي : سرمقياتكينوبودياسي : سرمقيات

أناباسيس بروستاتا ( الذقع )

أتربالكس كوريسيا ( جل -  أرماس)

أتريبالكس موليس (قطاف)

أوريبوليتون تيسيوئيداس

ساليكورنيا أوروبيا

سيستاسي :سيستاسي :

سيستوس ريريانسيس (أرنود)

أليميوم أمبيلتوم (عطي)

إلـيـنتـيمـوم إيـريوسـيـفالـوم (رقيـقـة -  فقـعة
-  زفزال)
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Helianthemum  helianthemoides
fontanesii 

Helianthemum geniorum

Helianthemum getulum

Helianthemum lippii velutinum 

Helianthemum maritimum

Helianthemum murbeckii

CONVOLVULACEAE :       

Convolvulus dryadum

Convolvulus durandoi 

Convolvulus fatmensis             

Convolvulus supinus brevipes 

CRASSULACEAE :

Sedum multiceps

DIPSACEAE :

Scabiosa camelorum

Scabiosa cartenniana

Scabiosa stellata ssp eu-stellata

Scabiosa succisa

ELATINACEAE : 

Bergia mairei

Bergia suffruticosa

Elatine alsinastrum

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Helianthème d'helianthème

Helianthème

Helianthème

Helianthème de lippi 

Helianthème maritime
 
 

Liseron de Dryad

Liseron de Durand

Liseron 

Liseron couché
 

Orpin
 

Scabieuse

Scabieuse

Scabieuse

Scabieuse
 

Berge de maire

Berge jaune
                
Elatine

إيـلـيـنـتـيـمــوم إيـلـيـانـتـمـوائـيـداس (حـمـيـرة -
رقة - رقيقة)

إيلينتيموم جينيوروم (تاحننت)

إيلينتـيموم جيتولوم (سمهاري -  لسلس -
 ورق الترفاس)

إيلـيونـتيـمـوم ليـبيي فـيلـوتيـنوم (حتـسوات
-  رجيق)

إيليونتيموم ماريتيموم

إيليونتيموم موربيكي ( رقيقة )

كونفولفيالسي : العليقياتكونفولفيالسي : العليقيات

كـونــفــولــفــولــوس دريــادوم (حــلــيب الــغـزال -
بومشنون -  طلعالق)

كونفولفولوس دوروندوا (العاليق)

كـونـفولـفـولـوس فـاتـمانـسـيس (بـومـشـقون -
إمسكن)

كــونـــفــولــفـــولــوس ســوبـــيــنــوس (ثـــجــيــجت -
بومشقون)

كراسوالسي : اخمللداتكراسوالسي : اخمللدات

سيدوم مولتيسابس

ديسباسي : ديبساسياتديسباسي : ديبساسيات

سكابيوزا كاملوروم

سكـابـيـوزا كـارتـيـنـيـانـا (بـومـران -  حـمـلة -
عW تزقيمة)

سكابيوزا ستيالتا أوستيالتا

سكابيوزا سوسيسا

إيالتيناسي :إيالتيناسي :

بارجيا ميري (عشبة تW ترابي)

بارجيا سوفريتيكوزا (شبة احلجر)

إيالتW ألسيناستروم
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Elatine brochoni

Elatine hydropiper  Var pedunculata

Elatine macropoda

EUPHORBIACEAE :

Euphorbia dendroides     

Euphorbia  hieroglyphica

Euphorbia pilosa

FAGACEAE :

Quercus afares

FUMARIACEAE :

corydalis solida subsp densiflora

Fumaria mairei

Fumaria munbyi

Rupicapnos muricaria

GERANIACEAE : 

Erodium asplenioides

Erodium battandieranum

Erodium bryonaefolium

Erodium choulettianum

Erodium montanum

Erodium pachyrhizum

HALORRHAGACEAE :

Laurenbergia tetrandra

HYPERICACEAE :          

Hypericum aegyptiacum

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Elatine de Brochon

Elatine

Elatine à longs pédicelles
 

Euphorbe arborescente

Euphorbe d'hieroglyphe

Euphorbe
 

Chêne Afares
 
 

Fumeterre de maire
 

Rupicapnos à pointes
 
 
 

Bec de grue

Bec de grue
 
 
 
 
 

Millepertuis d'Egypte

إيالتW  بروكوني

إيالتW إيدروبيبار نوع : بدانكوالتا

إيالتW ماكروبودا

أوفوربياسي : فربيونياتأوفوربياسي : فربيونيات

أوفوربيا دندروإيداس (حبة القعة -  حليب
الذيبة -  أم البينة)

أوفوربيا إيروغليفيكا (شدلة -  تاللت)

أوفوربيا بيلوزا

فاقاسي : سوملياتفاقاسي : سومليات

كاركوس أفاراس

فومارياسي : شاهترجياتفومارياسي : شاهترجيات

كوريداليس سوليدا دانسيفلورا

فـــــومــــاريـــــا مــــيـــــري (حــــشـــــيــــشـــــة الــــســـــبــــان -
قسيس)

فوماريا مونبيي (السبان)

روبيكابنوس موريكاريا (ورقن النساء)

جيرانياسي : غرنوقياتجيرانياسي : غرنوقيات

إيروديوم أسبلينيوئيداس

إيروديوم بتانديرانوم

إيروديوم بريونافوليوم (الهر)

إيروديوم كوليتيانوم (الهر)

إيروديوم مونتانوم

إيروديوم باكيريزوم

ألوغاغاسي :ألوغاغاسي :

لورانبارجيا تيتراندرا

إيبيريكاسي :إيبيريكاسي :

إيـــــبـــــريـــــكـــــوم أيـــــجـــــيـــــبـــــتـــــيـــــاكـــــوم (حـــــمــــرة -
برسمون)
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Hypericum psillophytum

ILLCEBRACEAE :

Illecebrum verticillatum

LABIATAE/LAMIACEAE :
               
Marrubium alyssoides

Marrubium supinum

Mentha cervina

Origanum floribundum

Phlomis bovei

Saccocalyx satureoides    

Salvia banlansae

Salvia jaminiana

Satureja baborensis

Satureja hispidula

Satureja juliana

Satureja pomelii

Sideritis maura

Stachys guyonniana

Stachys mialhesi 

Teucrium atratum

Teucrium kabylicum 

Teucrium mauritanicum

Teucrium polium ssp luteum

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Millepertuis
 

Illécèbre verticillé
 

Marrube à faux alysse
 

Menthe des cerfs

Origan florifère

Phlomis

Thym

Sauge

Sauge
 

Sariette hispide
 

Calament de pomel 

Crapaudine

Epiaire des Aurès

Epiaire de Kabylie

Germandrée noire

Germandrée de Kabylie

Germandrée de Mauritanie

Germandrée tomenteuse

إيبريكوم بسيلوفيتوم (برسلومة)

إيليسبراسي :إيليسبراسي :

إليسيبروم فارتسيالتوم

البياتي /المياسي : شفوياتالبياتي /المياسي : شفويات

ماروبيوم أليسوئيداس (أبركيكو)

ماروبيوم سوبينوم

مانتا سارفينا

أوريغانوم فلوريبوندوم (زعتر -  رز�ة)

فلوميس بوفاي

ساكوكاليكس ساتورئيداس (زعتر -  عزير
اإلبل)

ســالـفـيــا بـانالنـسـي (حـبق اإلبل -   حـشــيـشـة
كل بلية - بوشوشة)

سالفيا جامينيانا (ساق اجلمل)

ساتوريجا بابورنسيس

ســاتـوريــجـا إســبــيـدوال (زعــتــر -  لـيــمـران -
كيلو)

ساتوريجا جوليانا

ساتوريجا بوميلي ( زعتر- كليو)

سيدريتيس مورا

ستاكيس قيونيانا (سبولة األوراس)

ستاكيس ميالسي (سبولة القبائل)

توكريوم أتراتوم (عياق -  عود األبيض)

توكريوم كابيليكوم (عياق) 

توكريوم موريتانكوم (عود األبيض)

تــــوكـــريــــوم بــــولـــيــــوم لــــوتـــوم (تــــاكــــمـــزوت -
شاندقورة)
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Teucrium santae

Thymus commutatus

Thymus dreatensis
                                
Thymus guyonii 

Thymus lanceolatus

LEGUMINOSAE / FABACEAE :

Acacia albida (Faidherbia albida)

Acacia laeta

Acacia raddiana

Acacia scorpioides

Acacia seyal 

Adenocarpus faurei 

Adenocarpus umbellatus           

Argyrolobium saharae

Astragalus akkensis uzzararum

Astragalus geniorum

Astragalus renii ssp nemorosus 

Coelachyrum olgobrachyatum

Crotalaria vialattei

Dorycnium gracile

Festuca algeriensis

Genista erioclada atlantica

Genista saharae

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Germandrée de Santa 

Thym commun   

Thym

Thym des Aurès

Thym à feuilles lancéolées
 

Kade, balanzan

Gimmora d'Abyssinie

Acacia seyal 

Mimosa scorpioide

Seyal, mimosa épineux

Adenocarpe

Adenocarpe ombellé

Argyrolobe du Sahara
         
Astragale - khouziri 

Astragale

Astragale de Renii 
 
 

Dorycnie

Fétuque d'Algérie

Genêt

Genêt du Sahara                

توكريوم سانتي (عياق)

تيموس كوموتاتوس (زعتر)

تيموس درياتنسيس (زعتر)

تيموس ڤيوني (زعتر)

تيموس لنسيوالتوس (زعتراHدية)

لغيمينوزي/فاباسي : قطانيات (فول)لغيمينوزي/فاباسي : قطانيات (فول)

أكــاســيــا ألــبــيــدا (فــيــدربــيــا ألـبــيــدا) (أهت -
أزارا)

أكاسيا ليتا (أزرككي - إسانان)

أكاسيا راديانا (طلحة -  أبسر)

أكاسيا سكوربيوئيداس (تسانت -  تافرة)

أكـــاســيـــا ســـيـــال (تــنـي -  تــمـــات -  ثـــالـــثــة -
حنيكش -  سيال -  أورف)

أدينوكربوس فوريي (أورزير)

أدينوكربوس أومبيالتوس (أورزير)

أرجيرولوبيوم صحاري (ميماش)

أســـــــتــــــراغـــــــالـــــــوس أكـــــــانـــــــســـــــيس أوزاراروم
(حشيشة العقرب)

أستراغالوس جينيوروم (عكايفة)

أســـــتــــــراغــــــالــــــوس ريــــــني نــــــيــــــمــــــوروســـــوس
(بوقرن)

سيالكيروم أولغوبراكياتوم

كروتاالريا فياالتي

دوريكنيوم غراسيل (أفرفار)

فستوكا أجليريانسيس

جــنـــيـــســـتـــا إيــريـــوكالدا أتـــلـــنـــتــيـــكـــا (قـــنــدول
بوعريس -  عويرة)

جنـيـسـتا صـحـاري (بيـلـقة -  مـرخ -  صـديدة
-  قندول)
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Genista spinulosa

Genista vepres

Hedysarum perralderrianum

Lathyrus allardi 

Lathyrus numidicus

Lotus creticus subsp commutatus

Lotus drepanocarpus

Lyautea ahmedi

Ononis aragonensis

Ononis avellana

Ononis crinita

Ononis megalostachys

Ononis natrix ssp angustissima

Ononis rosea

Tetragonolobus gussonei

Trifolium congestum

Trigonella  balachowskyi 

Vicita fulgens

LENTIBULARIACEAE :

Utricularia exoleta

Utricularia vulgaris typica 

LINACEAE :

Linum grandiflorum

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Genêt épineux
                          

Genêt

Hédysarum

Gesse

Gesse de Numidie

Lotier de Crète
 
 
 

Bugrane

Bugrane

Bugrane

Bugrane

Bugrane

Lotier

Trèfle

Trigonelle de Balachowskyi

Vesce écarlate
 

Urticulaire

Urticulaire vulgaire

 
Lin à grandes fleurs
 

جـنـيـســتـا سـبـيـنـولـوزا (قـنـدول -  تـلـوحت -
ليلقة)

جنيستا فبريس (قندول -  تلزقيت)

إديزاروم بيرالديريانوم

التيروس أالردي

التيروس نوميديكوس

لوتوس كريتيكوس كوموتاتوس

لوتوس دريبانوكاربوس

ليوتيا أحمدي

أونونيس أراغونانسيس

أونونيس أفيالنا

أونونيس كرينيتا

أونونيس ميغالوستاكيس (أفزداد)

أونونيس ناتريكس أونغوستيسيما (شديدة)

أونونيس روزيا

تيتراغونولوبوس غوسوني (قرنيش)

تريفوليوم كوجنستوم (نفل)

تريغونيال باالكوسكي (أنتيل)

فـــيـــســـيـــتــا فـــوجلـــانس (جـــلـــبـــانـــة -  بـــخـــيــر -
حشيش النمل)

لونتيبيالرياسي :لونتيبيالرياسي :

أوتريكوالريا إكزوليتا

أوتريكوالريا فولغاريس تيبيكا

ليناسي : كتانياتليناسي : كتانيات

لينوم غرانديفلوروم (كثان)
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MORACEAE :

Ficus salicifolia Var teloukat

MYRTACEAE : 

Myrtus nivellei 

NYMPHEACEAE : 

Nuphar luteum

Nymphea alba        

OLEACEAE : 

Fraxinus xanthoxyloides  

Olea laperrini

ONAGRACEAE :        

Epilobium hirsutum

Epilobium numidium

Ludwigia (Isnardia) palustris

Oenothera mollissima ssp stricta

Trapa natans

OROBANCHACEAE : 

Orobanche ducellieri

Orobanche leptantha

PAPAVERACEAE :

Papaver malviflorum

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Teloukat
 

Myrte du Hoggar 
 

Nénuphar jaune

Nénuphar blanc
 

Frêne jaune

Olivier de Laperrini, oléastre
 

Epilobe hérissé (à grandes
fleurs)

Epilobe de Numidie

Isnardie (Ludwigie) des
marais

Onagre

Chataîgne d'eau
 

Orobanche de Ducellier     
             

Orbanche mince    
 

Coquelicot
 

موراسي : توتياتموراسي : توتيات

فــيــكــوس ســالـــيــســيــفــولــيـــا نــوع : تــيــلــوكــات
(تلوكات)

ميرتاسي : أسياتميرتاسي : أسيات

ميـرتوس نـيفـلي (حب العـاص -  تفـلتست -
ريحان الصحراء الوسطى)

نامفياسي : نيلوفرياتنامفياسي : نيلوفريات

نــوفـار لــوتــيــوم (نــيـلــوفــار أبــيض -  مــقــابـر
النحل - عرايس  النيل)

نامفيا ألبا (نيلوفار أصفر -  حوذان)

أولياسي : زيتونياتأولياسي : زيتونيات

فراكسينوس كزانتوكسيلوئيداس (توزلت)

اوليا البيريني (أليو -  عاعشت)

أوناغراسي :أوناغراسي :

إبيلوبيوم إيرسوتوم

إبيلوبيوم نوميديوم (حشيشة الشعبة)

لودويجيا (إسنارديا) بالوستريس

أونوتيرا موليسيما ستريكتا

(Wبو قرن) ترابا ناتانس

أوروبانكاسي : طفيلياتأوروبانكاسي : طفيليات

أوروبـــــــانـش دوســـــــيـــــــلــــــــيـــــــري (حـــــــلــــــــيـــــــلـــــــوا -
ترتسوس)

أوروبانش لبتانتا (كاروفة)

بابافيراسي : خشخاشياتبابافيراسي : خشخاشيات

بابافير مالفيفلوروم (بن نعمان)
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PLANTAGINACEAE :

Plantago crassifolia

Plantago tunetana

PLUMBAGINACEAE :

Limonium letourneuxii

Limonium ramosissimum

Limonium asparagoides

Limonium gummiferum

Limonium lingua

Limonium minutum

Limonium multiceps ssp gougetianum

Limonium spathulatum ssp rusicadensis

Limonium virgatum

POLYGONACEAE :

Calligonum calvescens   

Polygala munbyana

Polygonum hydropiper

Polygonum senegalense Var: numicicum

Rumex algeriensis

Rumex obtusifolius

Rumex palustris

PRIMULACEAE :

Cyclamen africanum

Cyclamen persicum

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Plantain à feuilles épaisses

Plantain 
 

Limonium

Limonium rameux 

Statice
 

Statice à grande douve

Statices nains du groupe
minutum
  

Statice en baguette
 

Calligonumn sans poils

Polygala

Poivre d'eau, renouée poivre
d'eau
 

Patience d'Algérie

Patience à feuilles obtuses

Patience des marais
 

Cyclamen d'Afrique

Cyclamen de Perse

بالنتاجيناسي :بالنتاجيناسي :

بالنتاغو كراسيفوليا (زلفانا)

بالنتاغو تونيتانا (زلفانا)

بالنباجيناسي :بالنباجيناسي :

ليمونيوم لتورنوكسي (وذن احللوف)

ليمونيوم راموسيسيموم (وذن احللوف)

ليمونيوم اسباراغوئيداس

ليمونيوم جوميفروم

ليمونيوم لينغا (وذن احللوف)

ليمونيوم مينوتوم

ليمونيوم مولتيسابس غوغيتيانوم

ليمونيوم سباتوالتوم روزيكدانسيس

ليمونيوم فيرغاتوم

بوليغونايسي : بطباطياتبوليغونايسي : بطباطيات

كاليغونوم كالفيسانس (أرسو)

بوليغاال مونبيانا

بوليغونوم إيدروبيبر

بوليغونوم سينيغالنس نوع : نوميسيكوم

رومـــكـس أجلـــيـــريـــانـــســـيـس (حـــمـــيض اHـــاء -
تاسهمتت)

رومكس أوبتوزيفوليوس

رومكس بالوستريس

بر�يالسي : ربيعياتبر�يالسي : ربيعيات

سيكالمن افريكانوم (حاذبي)

سيكالمن برسيكوم
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Cyclamen repandum

Lysimachia cousiniata

Lysimachia vulgaris

Primula acaulis subsp atlantica

RANUNCULACEAE :

Aquilegia vulgaris ssp viscosa

Delphinium emarginatum

Ranunculus batrachioides

Ranunculus divaricatus 

Ranunculus flammula

Ranunculus lenormandi

RHAMNACEAE :

Rhamnus cathartica

RESEDACEAE :

Randonia africana

Reseda alphonsii

ROSACEAE : 

Sorbus aria

Sorbus domestica

Sorbus Torminalis
           

RUBIACEAE :

Gallium numidicum

Gallium perraldierii

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Cyclamen

Lysimaque

Lysimaque commune, grande
lysimaque
 
 
 

Pied d'allouette

Renoncule

Renoncule divariquée

Renoncule flammette (petite
douve)

Renoncule
 

Nerprun cathartique, purgatif
 

Randonia d'Afrique

Réséda
 

Alisier blanc, sorbier des
Alpes

Sorbier domestique, cormier

Alisier des bois, sorbier
torminal
 

Gaillet de Numidie
 
 

سيكالمن ريباندوم

ليز�اكيا كوزينياتا

ليز�اكيا فولغاريس

بر�وال أكوليس أتالنتيكا

راننكوالسي :راننكوالسي :

أكيليجيا فولغاريس فيسكوزا

دلفينيوم إمارجيناتوم (عشاش -  عية)

راننكولوس باتراكييوئيداس (احلوذان)

راننكولوس ديفاريكاتوس

راننكولوس فالموال

راننكولوس لينورماندي

رامناسي : نبقياترامناسي : نبقيات

رامنوس كاتارتيكا

ريزيداسي : خزامياتريزيداسي : خزاميات

رانـدونـيـا أفـريـكـانــا (أبـوخالل -  أبـوجـبـلـة -
فتم الغزال)

ريزيدا ألفونسي (كوة احلروف)

روزاسي : وردياتروزاسي : ورديات

ســــوربـــوس أريــــا (روبــــة -  مــــيس -  نــــلك -
عقرنبية)

سوربوس دومستيكا (غيبرا -  زعرور)

ســـــوربــــوس تـــــورمــــيـــــنــــالـــــيس (عـــــقــــرنـــــيــــة -
طبشت - تفاح)

روبياسي : فوياتروبياسي : فويات

غاليوم نوميديكوم

غاليوم بيرالديري
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Oldenlandia capensis Var: inconstans

SALICACEAE :

Populus euphratica  Var : mauritanica 

Populus tremula

Salix triandra

SAPOTACEAE :

Argania spinosa

SAXIFRAGACEAE :

Parnassia palustris

Ribes petraeum

Saxifraga numidica

SCROPHULARIACEAE :

Anticharis glandulosa

Anticharis linearis

Aptosimum pumilum

Celsia faurei

Celsia pinnatisecta

Digitalis atlantica

Linaria atlantica

Linaria burceziana

Linaria cirrosa

Linaria decipiens

Linaria dissita ssp gracilescens

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

 
Peuplier de l'Euphrate

Peuplier tremble

Saule triandrique, saule -
amandier
 

Arganier
 

Parnassie des marais
 

Saxifrage de Numidie
 

 
Anticharis linéaire
 
 

Celsia

Digitale de l'Atlas

Linaire de l'Atlas

Linaire

Linaire bouclée
 
 

أولدنالنديا كابنسيس نوع : أنكونستانس

ساليكاسي : صفصافياتساليكاسي : صفصافيات

بــوبــولــوس أوفـــراتــيــكــا نــوع: مـــوريــتــانــيــكــا
(صفصاف)

بـــــوبـــــولـــــوس تـــــر�ـــــوال (عـــــوبـــــرة -  حـــــروة -
صفصاف - أمادل)

ســـــالـــــيــــــكس تـــــريـــــانــــــدرا (الـــــعـــــذرة -  ســـــلف
العذرة)

سابوتاسي : سبوتياتسابوتاسي : سبوتيات

أرغانيا سبينوزا (لوز البربر -  األرقان)

ساكسيفراغاسي : كاسرات احلجرساكسيفراغاسي : كاسرات احلجر

بارناسيا بالوستريس

ريباس بيترايوم

ساكسيفراغا نوميديكا (كاسر)

سكروفيالرياسي : خنازيرياتسكروفيالرياسي : خنازيريات

أنتيكاريس غالندولوزا

أنتيكاريس لينياريس (زنبال قطقطة)

أبتوسيموم بوميلوم

سالسيا فوري

(Wزهر الكشاتب) سالسيا بيناتيسكتا

ديجيتاليس اتالنتيكا

ليناريا اتالنتيكا

ليناريا بورسيزيانا

ليناريا سيروزا

ليناريا ديسيبيانس

ليناريا ديسيتا غراسيليسانس
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Linaria gharbensis Var resguniensis

Linaria multicaudis

Linaria pellisseriana   

Linaria peltieri

Linaria villosa ssp macrocalyx

Odontites discolor

Odontites fradini 

Odontites lutea

Odontites purperea ssp ciliata

Odontites violacea

Pedicularis numidica

Scrofularia tenuipes

Veronica scutellata

SOLANACEAE :

Hyosyanus muticus subsp falezlez

Mandragora autumnalis

Withania adpressa

TAMARICACEAE :

Tamarix balansae

UMBELLIFEREAE/APIACEA :   

Ammiopsis aristidis

Bunium chabertii 

Bunium crassifolium

Bunium elatum

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Linaire du gharbe

Linaire à plusieurs  tiges

Linaire de Pélissier
 

Linaire velue

Odentites à deux couleurs

Odontites de Fradin

Odontites jaune

Odontite pourpre
 

Pédiculaire de Numidie

Scrofulaire grêle         

Véronic à écussons
 

Jusquiane blanche

Mandragore

Vithania serrée
 

Tamaris
 

Ammiette

Bunium de Chabert 

Bunium à feuilles épaisses

Bunium à feuilles larges    
    

لـــــــــــيــــــــــنـــــــــــاريـــــــــــا غـــــــــــاربــــــــــانـــــــــــســـــــــــيـس نــــــــــوع :
رسغونيانسيس

ليناريا ميلتيكوديس

ليناريا بليسيريانا

ليناريا بلتييري

ليناريا فيلوزا ماكروكاليكس

أودونتيتس ديسكولور(تلرووست)

أودونتيتس فراديني (تلرووست)

أودونتيتس لوتيا (تلرووست الصفراء)

أودونتيتس بوربيريا سيلياتا (تلرووست)

أودونتيتس فيوالسيا

بيديكوالريس نوميديكا

سكروفوالريا تنويباس (قوزنة -  فرسة)

فيرونيكا سكوتالتا

سوالناسي : باذجنانياتسوالناسي : باذجنانيات

إيوسيانيس موتيكوس فاليزليز (أفلحلح)

ماندراغورا أوتومناليس

ويـــتـــانــيـــا أدبــريـــســـا (عــابـــد -  فـــركــاع -  سم
الفاروروري)

تاماريكاسي :تاماريكاسي :

تاماريكس باالنسي (أزووا -  طرفة)

أمبليفيري/أبياسي :أمبليفيري/أبياسي :

أميوبسيس أريستيديس (النوخية)

بونيوم شابرتي (أكستار)

بونيوم كراسيفوليوم (أكستار)

بونيوم إيالتوم (أكستار)
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Bupleurum plantagineum    

Carum foetidum 

Crithmum maritimum

Ferula vesceritensis

Hydrocotyle vulgaris

Oenanthe lachenalii

Pimpinella battandierri 

VALERIANACEAE :

Valerianella leptocarpa

ZYGOPHYLLACEAE : 

Fagonia flamandi

Nitraria schoberi  Var : faurei 

Tribulus longipetalus ssp allatus
           
     
Tribulus ochroleucus
                  
     
II - Gymnospermes

CUPRESSACEAE :       

Cupressus dupreziana

Juniperus communis  eu-communis  Var :
hemisphaerica

Juniperus oxycedrus

Juniperus phoenicea

Juniperus sabina

Juniperus thurifera  Var : africana 

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Buplèvre à feuilles larges  
      
Carvi fétide         

Perce pierre maritime

Férule 

Hydrocotyle vulgaire (écuelle
d'eau)

Oenanthe de La Chenal

Aniçoun de Battandier
 

Doucette, mâche
 

Fagonia rouge       

Atarzin 

Tribulus à pétales longues 
     

Tribulus à fleurs  jaunes

 

Cyprès de Duprez/Cyprès du
Tassili   

Genévrier commun    

Genévrier oxycèdre

Genévrier rouge

Genévrier sabine    

Genévrier thurifére 

بوبلوروم بالنتاجينيوم (أقربان)

كاروم فويتيدوم (أزرر - نوداد)

كريتموم ماريتيموم (شمرة البحرية)

فـيـروال فـيسـيـريـتـانـسـيس (عـلـخـة -  أنـيل -
حبة حلالوة)

إيدروكوتيل فولغاريس

أوينونت الكينالي

بانبينيال باتنديري (أنسون)

فاليرياناسي :فاليرياناسي :

فاليريانيال لبتوكاربا

زيغوفيالسي زيغوفيالسي :

فاغونيا فالمندي (شقعة -  تهبننت)

نـيتراريـا سكـوبيري نـوع : فوراي (سواك -
أقرزين -  داموش)

تريبولـوس لوجنيبيتالوس أالتوس (حساق
-  حمص احلمير)

تـــريـــبــولـــوس أوكــرولـــيـــكــوس (تـــاجـــنــوفت -
ترماس -  عطرس الكالب)

II . جيمنوسبارم عاريات الب . جيمنوسبارم عاريات البِزرزر

كوبريساسي : سروياتكوبريساسي : سرويات

كوبريسوس دوبريزيانا (تاغوت)

جـــونــيــبــيــروس كـــومــونــيس أو-كــومــونــيس
نوع : إ�يسفيريكا (تامربوط -  ترن)

جـونيبيروس أوكسيسدروس (طاقا)

جـونيبيروس فونيسيا (عرعار)

جـونيبيروس سابينا (ايرومن)

جـــونـــيــبـــيــروس تـــوريــفـــيــرا نـــوع أفــريـــكــانــا
(سانيفة -  أيوال)
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Tetraclinis articulata

EPHEDRACEAE : 

Ephedra alata ssp decaisnei

PINACEAE/ABIETACEAE :  

Abies numidica

Cedrus atlantica

Pinus nigra 

TAXACEAE : 

Taxus baccata ssp communis
             

III - Cryptogames

III -1 - Cryptogames vasculaires

� Pteridophytes

ISOETACEAE :

Isoetes velata ssp dubia

MARSILIACEAE :

Marsilea aegyptiaca

Marsilea diffusa

Marsilea minuta

OPHIOGLOSSACEAE :

Ophioglossum vulgatum

POLYPODIACEAE : 

Cheilanthes pteridioides

Dryopteris disjuncta  ssp calcarea 

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Thuya de Berberie
 

Ephédra
 

Sapin du Babor � sapin de
Numidie

Cèdre de l'Atlas

Pin noir                     
 

If

 

Isoete voilé
 

Marsilée d'Egypte

Marsilée à feuilles diffuse 
     
 

 
Ophioglosse vulgaire
 

fougère

Polypode, dryopteris
 

تيتراكلينيس أرتيكوالتا

إيفيدراسي : القعودياتإيفيدراسي : القعوديات

إيفيدرا أالتا ديكايسني

بيناسي/أبيتاسي : تنوبياتبيناسي/أبيتاسي : تنوبيات

أبـــــيــــاس نـــــومــــيـــــديــــكـــــا (تــــمـــــنت -  تـــــايــــدة -
تاومنت)

سدروس أتالنتيكا (اHداد -  األرز)

بينوس نيغرا (الصنوبر األسود)

تاكساسي : طقسوسياتتاكساسي : طقسوسيات

تاكسوس بـاكاتا كومونيس (امرول -  تارق
-  سيقل)

III .  كريبتوغام : ال زهرية .  كريبتوغام : ال زهرية

III -  - 1. ك. كــــــريريــــبــــــتــــــوغوغــــام فام فــــــاساســــــكــــوالر : الزهوالر : الزهــــــريريــــة
قنويةقنوية

بتيريدوفيت :بتيريدوفيت :

إيزوتاسي : الزهرية اHناقعإيزوتاسي : الزهرية اHناقع

إزوواتس فيالتا دوبيا

مارسيلياسيمارسيلياسي

مارسيليا إجيبتياكا

مارسيليا ديفوسا (أربع أوراق -  قوب)

مارسيليا مينوتا

أوفيوغلوساسي : السراخسأوفيوغلوساسي : السراخس

أوفيوغلوسوم فولغاتوم (العادي)

بوليبوديلسي : خنشرياتبوليبوديلسي : خنشريات

كيالنتاس بتيريديوئيداس

دريوبتيريس ديسجونكتا كالكاريا (معاس)
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Dryopteris gongyloides ssp propinqua

Nothalaena marantae

SALVINIACEAE :

Salvinia natans

III - 2 - Cryptogames cellulaires

� Lichens

I - Lichens fruticuleux 

Alectoria cana

Alectoria jubata

Alectoria chalyboformis

Alectoria implexa

Anaptychia ciliaris

Anaptychia speciosa

Evernia prunasti et ses variétés

Ramalina canariensis

Ramalina duriaei 

Ramalina farinacia et toutes ses variétés

Ramalina fiastigiata

Ramalina obstusata

Ramalina panizzei 

Ramalina pollinaria

Ramalina pussila

Usnea articulata

Usnea barbata

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Notolène de Perse
 

Salvinie nageante

 

Alectoriat crinière

Alectorie

Alectoria entrelacé

Anaptychie intriquée

Anaptychie belle

Evernie cendreuse

Ramaline des Canaries

Ramalina de duri

Ramaline farineuse

Ramaline fastigiée

Ramaline obtue

Ramalina de panizzei

Ramaline pollinaire

Ramaline minor 

Usnée articulée

Usnée barbue

دريـوبـتـيـريس غـوجنــيـلـوئـيـداس  بـروبـيـنـكـا
(حيت الريح)

نوتالينا مارانتي

سالفينياسيسالفينياسي

سالفينيا ناتانس

III -  - 2. كــريــبــتــوغــام ســيــلــوالر : الزهــريــات. كــريــبــتــوغــام ســيــلــوالر : الزهــريــات
خلوية (ذات خلية)خلوية (ذات خلية)

ليكانس : األشنياتليكانس : األشنيات

I - ليكانس فروتيكيلو : األشنيات اHثمرة - ليكانس فروتيكيلو : األشنيات اHثمرة

ألكتوريا كانا

ألكتوريا جوباتا

ألكتوريا  كاليبوفورميس

ألكتوريا أمبلكسا

أنابتيكيا سيلياريس

أنابتيكيا سبسيوزا

إفيرنيا بروناستي وباقي أنواعها

رامالينا كناريانسيس

رامالينا دوريايي

رامالينا فاريناسيا و كل أنواعها

رامالينا فياستيجياتا

رامالينا أوبستوزاتا

رامالينا بانيزيي

رامالينا بوليناريا

رامالينا بوسيال

أوسنيا أرتيكوالتا

أوسنيا بارباتا
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Usnea ceratina

Usnea extensa

Usnea fulvoreagens

II - Lichens fruticuleux - Foliacés -
Terricoles

Tous les cladonias indigènes

Cladonia anomaea

Cladonia bacilaris

Cladonia caea piticia

Cladonia carneola

Cladonia cerviformis

Cladonia chlorophaea

Cladonia conglomeratum

Cladonia conio craea

Cladonia conoidea

Cladonia fimbriata

Cladonia firma

Cladonia foliacea

Cladonia furcata

Cladonia parasitica

Cladonia rangiformis

III - Lichens foliacés :

Cetraria glauca

Cetraria chorophylla

Diploicia canescens

Lobaria pulmonaria et ses variétés

Lobaria amplissima
               
Lobaria scrobiculata 

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Usnée à poils 

Usnée étendue

Usnée jaune
 

Cladonie irrégulière

Cladonie filamenteuse

Cladonie à pitices 

Cladonie carnée

Cladonie corne de cerf       

Cladonie verte

Cladonie glomérée

Cladonie coin

Cladonie à cornes

Cladonie frangée

Caladonie fermée

Cladonie feuillue

Cladonie fourchue

Cladonie parasite

Cladonie à rangées
 

Cétraire glauque

Cétraire à feuilles vertes

Diplorene bleuté

Lobarie pulmonaire

Lobarie double
  
Lobarie penchée

أوسنيا سيراتينا

أوسنيا إكستنسا

أوسنيا فولفورياجنس

II - ل - لــــــيــــــكــــــانس فانس فــــــــروتروتــــــيــــــكــــــيــــــلــــــو- فو- فــــــولولــــــيــــــاسي -اسي -
تيريكول : أشنيات مثمرة-ورقية أرضيةتيريكول : أشنيات مثمرة-ورقية أرضية

كل الكالدونيا احمللية

كالدونيا أنوماييا

كالدونيا باسيالريس

كالدونيا  كاييا بيتيسيا

كالدونيا  كارنيوال

كالدونيا سيرفيفورميس

كالدونيا كلورو فاييا

كالدونيا كونقلوميراتوم

كالدونيا  كونيو كراييا

كالدونيا  كونواديا

كالدونيا فيمبرياتا

كالدونيا فيرما

كالدونيا  فولياسيا

كالدونيا فوركاتا

كالدونيا باراستيكا

كالدونيا راجنيفورميس

III - ل - لــــــــــــيــــــــــكــــــــــــانس فانس فــــــــــــولولــــــــــيــــــــــــاسي : األشاسي : األشــــــــــــنــــــــــيــــــــــاتات
الورقيةالورقية

سيتراريا قلوكا

سيتراريا كلوروفيال

ديبلواسيا كانيسينس

لوباريا بوHوناريا وباقي أنواعها

لوباريا أمبليسيما

لوباريا سكروبيكوالتا
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Nephroma bellum

Nephroma lavigatum

Nephroma resupinatum

Parmelia acetabulum

Parmelia borreri 

Parmelia caperata

Parmelia carporrhizon 

Parmelia conspersa

Parmelia contorta 

Parmelia duposcqui 

Parmelia dissecta 

Parmelia exasperata

Parmelia glabra

Parmelia glabratula 

Parmelia hypotropa

Parmelia flaventior 

Parmelia parnifourmis

Parmelia pastillifera

Parmelia perlata

Parmelia physodes

Parmelia prolixa

Parmelia quercina

Parmelia reticula

Parmelia saxatilis

Parmelia scortea
           
Parmelea stupea
      
Parmelia subrudecta

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Nephroma la belle

Nephroma levide

Nephroma peignée

Parmelie couperose

Parmelie de borreri

Parmelie froncée

Parmelie à fruit racine

Parmelie aspergée

Parmelie contournée

Parmelie dupose

Parmelie coupée

Parmelie rapée

Parmelie glabre

Parmelie glabressante

Parmelie pénétrée

Parmelie jaune

Parmelie peigne

Parmelie pastille

Parmelie très large

Parmelie ballonnée

Parmelie commune

Parmelie épineuse

Parmelie dressée

Parmelie des rochers

Parmelie scortée

Parmelie stipée

Parmelie subrocheuse

نيفروما  بيلوم

نيفروما  ال فيغاتوم

نيفروما رزوبيناتوم

بارميليا  أسيتابولوم

بارميليا   بوريري

بارميليا  كابيراتا

بارميليا  كاربوريزون

بارميليا  كونسبيرسا

بارميليا  كونتورتا

بارميليا  دوبوسكي

بارميليا  ديسيكتا

بارميليا  إكزاسبيراتا

بارميليا  قالبرا

بارميليا  قالبراتوال

بارميليا  إيبوتروبا

بارميليا  فالفينتيور

بارميليا  بارنيفورميس

بارميليا  باستيليفيرا

بارميليا  بيرالتا

بارميليا فيسودس

بارميليا  بروليكسا

بارميليا  كرسينا

بارميليا  رتيكوال

بارميليا  ساكساتيليس

بارميليا  سكورتيا

بارميليا  ستوبيا

بارميليا  سوبروديكتا
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Parmelia sulcata

Parmelia tiliacea

Parmelia soredians

Peltigera collina

Peltigera leucophlebia 

Peltigera praetexa

Phlyctis agelaea

Phlyctis argina

Physcia adscendens  

Physcia aipolia

Physcia biziana 

Physcia caesie  

Physcia constipata    

Physcia clementi

Physcia dimitiata

Physcia dubia

Physcia laptalea

Physcia semi pinnata 

Physcia stellaris

Physcia tenella

Physconia enteroxantha

Physconia grisea

Physconia perisidiosa

Physconia pelverulacea

Physconia venusta

Stricta canariensis

Stricta Sylvatica  

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

Parmelie dressée

Parmelie tilleul

Parmelie à sore

Peltigére à collerette
           
Peltigéré à nevrure blanche

Peltigéré normale

Phlyctis commune

Phlyctis argentée

Phlyctis adhérante

Physcie à pôle

Physcie à belle apparence

Physcie bleue

Physcie serrée

Physcie de Clément 

Physcie dimitié

Physcie dubie

Physcie laptée

Physcie demi peigne

Physcie étoilée

Physcie tenue

Physconie jaune

Physconie grise

Physconie périsidieuse

Physconie pulvérulente

Physconie véruqueuse

Stricte des Canaries

Stricta Sylvatica

بارميليا  سولكاتا

بارميليا  تيلياسيا

بارميليا  سوريديانس

بلتيجيرا كولينا

بلتيجيرا  لوكوفلبيا

بلتيجيرا برايتيكسا

فليكتيس أجياليا

فليكتيس أرجينا

فيسكيا أدسندنس

فيسكيا إيبوليا

فيسكيا بيزيانا

فيسكيا كايزي

فيسكيا كونستيباتا

فيسكيا كليمونتي

فيسكيا د�يتياتا

فيسكيا دوبيا

فيسكيا البتاليا

فيسكيا  سومي بيناتا

فيسكيا ستيالريس

فيسكيا تنيال

فيسكونيا أونتيروقزانتا

فيسكونيا قريزيا

فيسكونيا بريزيديوزا

فيسكونيا بلفيروالسيا

فيسكونيا فينوستا

ستريكتا كناريانسيس

ستريكتا سيلفاتيكا
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مراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة p2011 يتـضـمp يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديرينن إنـهاء مـهـام مـديرين

لإلدارة احمللية في الواليات.لإلدارة احمللية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
اHـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2011 تـنهى مـهـام السّـادة اآلتـية
أسـمـاؤهم بـصـفـتـهم مـديـرين لإلدارة احملـلـيـة في الـواليـات

اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :
pفي والية أدرار pمحمد بن كلثوم -
pفي والية تيزي وزو pصالح سالم -

- جمال الدين حصحاصp في والية تيبازة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2011 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرن إنــهــاء مــهــام مــديـر

البيئة في والية خنشلة.البيئة في والية خنشلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
اHـوافـق 29 ديــســمــبـــر ســنـــة 2011 تــنـهـى مـهــــام الــسّــــيـد
عـبـــد الـنــاصـر شــيـخيp بــصـفــته مـديــرا لـلــبـيـئــة في واليـة

خنشلةp إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة p2011 يتـضـمp يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديرينن إنـهاء مـهـام مـديرين

للنللنّقـل في الواليات.قـل في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
اHـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2011 تـنهى مـهـام السّـادة اآلتـية
pأسـمـاؤهم بـصـفـتـهم مــديـرين لـلـنّـقـل في الـواليـات اآلتـيـة

لتكليفهم بوظائف أخـرى :
pفي والية أدرار pعبد القادر بوكار -

pفي والية باتنة pعبد الرحمان بودبوز -
pفي والية بجاية pمحمد عميروش -

pفي والية تامنغست pأحمد بن زميت -
pفي والية تيارت pصالح عجينة -

pفي والية سعيدة pمصطفى دار أحمد -
pديةHفي والية ا pبن عثمان Wحس -

pسيلةHفي والية ا pمحمد شوقي حمالوي -
pفي والية خنشلة pمحمد شتوان -

pفي والية سوق أهراس pمحمد رياض قادري -
pفي والية تيبازة pمصطفى محاجبية -

- الشيخ محيويp في والية النعامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2011 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرن إنــهــاء مــهــام مــديـر

الغابات واحلزام األخضر بوالية اجلزائر.الغابات واحلزام األخضر بوالية اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
اHوافق 29 ديسـمبر سنة 2011 تنهى مـهام السّيد سعدون
شــايبp بـصـفـته مــديـرا لـلـغـابــات واحلـزام األخـضـر بـواليـة

اجلزائرp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة p2011 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـحـافظن إنـهـاء مـهـام مـحـافظ

الغابات في والية اHدية.الغابات في والية اHدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
اHوافق 29 ديسـمبـر سنة 2011 تـنهى مـهام الـسّيـد موسى
عامرp بـصفته مـحافظا لـلغابات في واليـة اHديةp لتـكليفه

بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2011 يــتــضــمp يــتــضــمّن إنــهــاء مــهـام نــائبن إنــهــاء مــهـام نــائب

مدير بجامعة جيجـل.مدير بجامعة جيجـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
اHـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2011 تنـهى مـهام الـسّـيد بـشـير
نــخــولp بـــصــفــته نــائـب مــديــر مــكــلّـــفــا بــالــتــكـــوين الــعــالي

والتكوين اHتواصل والشهادات بجامعة جيجـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2011 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرن إنــهــاء مــهــام مــديـر
الـــصالـــصّـــيـــد الـــبـــحـــري واHـــوارد الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري واHـــوارد الـــصّـــيـــديـــة فـي واليـــةـــيـــديـــة فـي واليـــة

تيــزي وزو.تيــزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
اHـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهى مـهــام الـسّـيـد مـراد
جـباليp بصفته مـديرا للصّـيد البحري واHـوارد الصّيدية

في والية تيزي وزوp إلحالته على التّقـاعد.
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مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2011 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرن إنــهــاء مــهــام مــديـر

الدالدّراسات والبحث باجمللس الدستوري.راسات والبحث باجمللس الدستوري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
اHـوافــق 29 ديــســمــبــــر ســنــة 2011 تــنـهـى مـهــــام الــسّـــيـد
عـبــد الـقـادر شـربـالp بـصـفـته مـديـرا لـلـدّراسـات والبـحث

باجمللس الدستوريp بناء على طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديـــســمـــبـــر ســـنــة ديـــســمـــبـــر ســـنــة p2011 يــتـــضــمp يــتـــضــمّن تـــعــيـــW مــديــرينن تـــعــيـــW مــديــرين

لإلدارة احمللية في الواليات.لإلدارة احمللية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
اHــوافــق 29 ديــســمــبــــر ســنـــة 2011 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيــة

أسماؤهم مديرين لإلدارة احمللية في الواليات اآلتية :
pفي والية أدرار pمصطفى حمداوي -

pفي والية الشلف pصالح سالم -
pفي والية تيزي وزو pجمال الدين حصحاص -

- محمد بن كلثومp في والية تيبازة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديـــســمـــبــر ســـنــة ديـــســمـــبــر ســـنــة p2011 يـــتــضــمp يـــتــضــمّن تــعـــيــW الــرئــيسن تــعـــيــW الــرئــيس
اHدير العاماHدير العامّ لشركة مناجم اجلزائر "منال ش.ذ.أ". لشركة مناجم اجلزائر "منال ش.ذ.أ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
اHـوافــق 29 ديـســمــبـــر ســنــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيــد فــــريــد
بــن حـاجيp رئـيسـا مـديـرا عـامّـا لـشـركــة مـنـاجم اجلــزائـر

اHسماة "منال ش.ذ.أ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديسمبر سنة ديسمبر سنة p2011 يتضمp يتضمّن تـعيW مدير باللجنةن تـعيW مدير باللجنة

اHديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز.اHديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
pوافق 29 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد فريد رحوالHا

مديرا باللجنة اHديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديـــســمـــبـــر ســـنــة ديـــســمـــبـــر ســـنــة p2011 يــتـــضــمp يــتـــضــمّن تـــعــيـــW مــديــرينن تـــعــيـــW مــديــرين

للنللنّقـل في الواليات.قـل في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
اHــوافق 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2011 يـــعـــيّـن الـــسّـــادة اآلتـــيـــة

أسماؤهم مديرين للنّقـل في الواليات اآلتية :

pفي والية أدرار pأحمد بن زميت -
pفي والية بجاية pمحمد شتوان -

pفي والية تامنغست pعبد القادر بوكار -
pفي والية تيارت pمصطفى دار أحمد -
pفي والية جيجـل pمحمد عميروش -
pفي والية سعيدة pالشيخ محيوي -

pديةHفي والية ا pمصطفى محاجبية -
pسيلةHفي والية ا pمحمد رياض قادري -
pفي والية بومرداس pبن عثمان Wحس -

pفي والية خنشلة pمحمد شوقي حمالوي -
pفي والية سوق أهراس pعبد الرحمان بودبوز -

- صالح عجينةp في والية النعامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW نـائب مـديـرن تـعـيـW نـائب مـديـر

باHديرية العامباHديرية العامّة للغابات.ة للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
pوافق 29 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد موسى عامرHا
نــائب مــديـر لــلـجــرد واHـلــكـيــة الـغــابـيــة بـاHــديـريــة الـعــامّـة

للغـابات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة p2011 يـــتـــضــمp يـــتـــضــمّـن تـــعـــيــW مـــفـــتشـن تـــعـــيــW مـــفـــتش

باHفتشية العامباHفتشية العامّة للغابات.ة للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
اHــوافق 29 ديــســمـــبــر ســنــة 2011 يــعــيّـن الــسّــيـــد ســعــدون

شايبp مفتشا باHفتشية العامّة للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW نـائب مـديـرن تـعـيـW نـائب مـديـر

بوزارة السياحة والصبوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صـفر عام 1433
اHـوافق 29 ديـســمــبـر ســنـة 2011 يـعــيّن الــسّـيــد سـيــد عـلي
ســـبعp نــائب مـــديــر لــتــأطـــيــر الــنــشـــاطــات واHــهن بــوزارة

السياحة والصّناعة التقليدية.
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قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراءمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 16 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 19
مايـو سـنة مايـو سـنة p2011 يـتـضمن إنـشـاء اللp يـتـضمن إنـشـاء اللّـجـان اHتـسـاويةـجـان اHتـسـاوية
األعــضــاء اخملــتــصــة بــاألسالك اHــشــتــركــة ومــهـنــدسياألعــضــاء اخملــتــصــة بــاألسالك اHــشــتــركــة ومــهـنــدسي
WـــــعـــــمـــــاريــــHا WـــــهـــــنـــــدســــHالـــــســــكـن والـــــعــــمـــــران واWـــــعـــــمـــــاريــــHا WـــــهـــــنـــــدســــHالـــــســــكـن والـــــعــــمـــــران وا
WـــهــــنـــيـــHوالـــعـــمــــال ا Wـــســــاعـــديـن االجـــتـــمــــاعـــيــــHواWـــهــــنـــيـــHوالـــعـــمــــال ا Wـــســــاعـــديـن االجـــتـــمــــاعـــيــــHوا
وسائقي السـيارات واحلجاب واألسالك التقنية فيوسائقي السـيارات واحلجاب واألسالك التقنية في
اإلدارة اHــكــلــفــة بــاHــواصالت الــســلــكــيــة والالســلــكــيـةاإلدارة اHــكــلــفــة بــاHــواصالت الــســلــكــيــة والالســلــكــيـة

الوطنية لدى وزارة الشالوطنية لدى وزارة الشّؤون اخلارجية.ؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اHؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

pالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 10 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدّد اخـتــصـاص الـلـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

pوتنظيمها وعملها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 11 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدّد كــيـفـيــات تـعـيــW �ـثــلـW عن اHـوظــفـW في الــلـجـان

pتساوية األعضاءHا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 02 -403
اHــــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1423 اHــــوافـق 26 نـــوفـــمـــبـــر
ســــــنـــــــة 2002 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحــــــيـــــات وزارة الـــــشـــــؤون

pاخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 203
اHـؤرخ في 8 ذي احلـجـة عام 1410 اHـوافق 30 يـونـيـو سـنـة
1990 واHـــتــــضـــمن الــــقـــانــــون األســـاسي اخلــــاص بـــالــــعـــمـــال

اHــــنــــتــــمـــW إلـى األسالك الــــتــــقــــنــــيــــة في اإلدارة اHــــكــــلــــفـــة
pواصالت السلكية والالسلكية الوطنيةHبا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

pوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 241
اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

اHــنـــتـــمـــW لألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفــة
pبالسكن والعمران

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 353
اHــؤرخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2009 وا
اHــنــتــمــW لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بــالــتــضــامن

pالوطني
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

pتساوية األعضاءHاللجان ا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــرار اHـــؤرّخ في 18 رمـــضـــان عـــام
1411 اHـوافق 3 أبــريل سـنـة 1991 واHـتـضــمن إنـشـاء جلـنـة

لـلـمــوظـفـW خـاصـة بـاHـتـصـرفــW واHـتـرجـمـW والـتـراجـمـة
وبـعض أسالك شــعب اإلعالم اآللي والـوثـائق واحملـفـوظـات

pفي وزارة الشّؤون اخلارجية Wساعدين اإلداريHوا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــرار اHـــؤرّخ في 18 رمـــضـــان عـــام
1411 اHـوافق 3 أبــريل سـنـة 1991 واHـتـضــمن إنـشـاء جلـنـة

لــلـــمــوظــفـــW خــاصـــة بــبـــعض األسالك اHــشـــتــركـــة لــشـــعــبــة
pاإلدارة العامة في وزارة الشّؤون اخلارجية

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــرار اHـــؤرّخ في 18 رمـــضـــان عـــام
1411 اHـوافق 3 أبــريل سـنـة 1991 واHـتـضــمن إنـشـاء جلـنـة

لـلمـوظـفـW خـاصـة بالـعـمـال اHـهـنيـW وسـائـقي الـسـيارات
pواحلجاب في وزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــنـشـأ لـدى وزارة الــشّـؤون اخلـارجـيـة
الـلّــجـان اHـتـسـاويـة األعـضـاء اخملـتـصـة بـاألسالك اHـشـتـركـة
WــعــمــاريـHا WــهــنــدســHومــهــنــدسي الــسـكـن والــعـمــران وا
واHــســاعــدين االجــتــمــاعــيــW والـعــمــال اHــهــنــيــW وسـائــقي
السيارات واحلجـاب واألسالك التقنيـة في اإلدارة اHكلفة
بـاHــواصالت الـســلـكــيـة والالســلـكــيـة الــوطـنــيـة لـدى وزارة

الشّؤون اخلارجيةp طبقا للجدول اآلتي :
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اللجاناللجان
WوظفHاWوظفHثلو �ثلو ا�

pتصرفونHا -
pملحقو اإلدارة -

pترجمون - التراجمةHا -
pهندسون والتقنيون في اإلعالم اآلليHا -

pهندسون والتقنيون في اخملبر والصيانةHا -
pالوثائقيون أمناء احملفوظات -

pأمناء احملفوظات Wمساعدو الوثائقي -
pمهندسو السكن والعمران -

pعماريونHهندسون اHا -
pاحملاسبون اإلداريون -

pساعدون االجتماعيونHا -

pالكتاب -
pأعوان اإلدارة -

pهنيونHالعمال ا -
pسائقو السيارات -

pاحلجاب -

- اHـهـنـدسـون واHـفــتـشـون واHـراقـبـون واألعـوان
الــتـقــنــيــون لــلـمــواصالت الــســلــكـيــة والالســلــكــيـة

الوطنية.

�ثلو �ثلو اإلدارةاإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

4

4

4

3

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األسالكاألسالك

1

2

3

4

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

4

3

اHادة اHادة 2 :  :  تلغى أحكام القرارات اHؤرّخة في 3 أبريل سنة 1991 واHذكورة أعاله.
اHاداHادّة ة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 16 جمادى الثانية عام 1432 اHوافق 19 مايو سنة 2011.
مراد مدلسيمراد مدلسي

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 16 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1432 اHوافق  اHوافق 19 مايو سنة  مايو سنة p2011 يحد يحدّد تشكيلة اللد تشكيلة اللّجان اHتساوية األعضاء اخملتصةجان اHتساوية األعضاء اخملتصة
WهنيHوالعمال ا Wساعـدين االجتماعيHوا WعماريHا WهندسHومهندسي السكـن والعمران وا pشتركةHباألسالك اWهنيHوالعمال ا Wساعـدين االجتماعيHوا WعماريHا WهندسHومهندسي السكـن والعمران وا pشتركةHباألسالك ا
وسـائـقي السـيارات واحلـجاب واألسالك الـتـقنـية في اإلدارة اHـكلـفة بـاHـواصالت السـلكـية والالسـلـكيـة الوطـنيـة لدىوسـائـقي السـيارات واحلـجاب واألسالك الـتـقنـية في اإلدارة اHـكلـفة بـاHـواصالت السـلكـية والالسـلـكيـة الوطـنيـة لدى

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجية.ؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 16 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1432 اHـوافق 19 مـايـو سـنـة p2011 حتـدد تـشـكـيـلة الـلّـجـان اHـتـسـاوية
Wـسـاعـدين االجـتـمـاعـيـHوا WـعـمــاريـHا WـهـنـدسـHومـهـنـدسي الـســكن والـعـمـران وا pـشـتـركـةHاألعـضـاء اخملـتـصـة بـاألسـالك ا
والعـمـال اHـهـنيـW وسـائـقي الـسـيارات واحلـجـاب واألسالك الـتـقـنيـة في اإلدارة اHـكـلـفة بـاHـواصالت الـسـلـكيـة والالسـلـكـية

الوطنية لدى وزارة الشّؤون اخلارجيةp وفقا للجدول اآلتي :



اللجاناللجان
WوظفHاWوظفHثلو �ثلو ا�

pتصرفونHا -
pملحقو اإلدارة -

pترجمون - التراجمةHا -
- اHـــهـــنـــدســـون والـــتــقـــنـــيـــون في

pاإلعالم اآللي
- اHـــهـــنـــدســـون والـــتــقـــنـــيـــون في

pاخملبر والصيانة
pالوثائقيون أمناء احملفوظات -

- مـــســاعـــدو الـــوثــائـــقـــيــW أمـــنــاء
pاحملفوظات

pمهندسو السكن والعمران -
pعماريونHهندسون اHا -
pاحملاسبون اإلداريون -

pساعدون االجتماعيونHا -

pالكتاب -
pأعوان اإلدارة -

pهنيونHالعمال ا -
pسائقو السيارات -

pاحلجاب -

- اHــــــهــــــنــــــدســــــون واHــــــفــــــتــــــشــــــون
واHـــــــــــــــراقــــــــــــــبـــــــــــــــون واألعــــــــــــــوان
الـــــــتــــــقــــــنــــــيــــــون لــــــلـــــــمــــــواصالت
السلكية والالسلكية الوطنية.

�ثلو �ثلو اإلدارةاإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

pصفية حركات -
pمحمد شراحن -
- رابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

pمصطفاي
- أســــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــاء

pزورداني

pعلي حلكل -
pرشيدة نافيل -
pخالف أوشان -

- عـــــــبــــــد الــــــكــــــر¤
pWزرق

- عـــــــبــــــد الـــــــقــــــادر
pالعربي

pمراد مزالي -
- جــــــــمـــــــال عـــــــبـــــــد

pالسالم
- كـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــال

pبوليسية

pعمر رقية -
- حــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد

pخلضاري
- مـــــــــــــــــحــــــــــــــــــمـــــــــــــــــد

pبودخاني

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األسالكاألسالك

1

2

3

4

يعW الـسيد صـالح لبديويp اHـدير العـام للمواردp رئـيسا لـلجان اHـتساوية األعـضاء اHذكـورة أعالهp وفي حالة وقوع
مانع يخلفه السيد العربي لطرشp مدير اHوارد البشرية.

pموسى شاطري -
pحسان غناي -
pيزيد خللف -

pسامي بوقريط -

- فـتـيحـة سـويسي
pزوجة وعيل

pسليمان شيلي -
pمصطفى أوكيل -
- فـــــــــتـــــــــيـــــــــحـــــــــة بن
عـــــقــــــيـــــلـــــة زوجـــــة

pحمزاوي

pعلي ميموني -
pعائشة شيح -

- يــســمـيــنــة فــغـول
pزوجة سوطو

pقاسم الهاشمي -

pنبيل بعزية -
- عــــــــبـــــــــد الـــــــــقــــــــادر

pسهلي
- رشـــــــــــيـــــــــــد عــــــــــلـي

pيحيى

pصالح لبديوي -
pالعربي لطرش -
- لـطـيفـة يـحـياوي
pزوجة بن عزة
pأحمد شالغمة -

pصالح لبديوي -
pالعربي لطرش -
- أحـــــــــمــــــــــد عـــــــــبـــــــــد

pالصدوق
- مـــــحــــنـــــد طـــــاهــــر

pمختاري

pصالح لبديوي -
pالعربي لطرش -
pحميد زرزور -

- حـــــمـــــزة يـــــحـــــيى
pشريف

pصالح لبديوي -
- الــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــربــي

pلطـرش
- الـــــوحـــــيـــــد عـــــبـــــد

pالباقي

pسايح قادري -
- مـــــحـــــمـــــد صـــــالح

pلوبيسي
pأحمد جالل -

- أحـمـد جـبـرائـيل
pڤهرية

- سـامـية لـعـريبي
pزوجة طوايبية
- عــــــــــــــــــدة احلــــــــــــــــــاج

pشعيب
- حــــوريـــــة وحــــدي

pزوجة لعالم
pفريدة بوقليع -

pمحمد إيرقي -
pرشيد ساطور -
- عــــــــبـــــــد الـــــــكـــــــر¤

pاني�
pخديجة بوقليع -

pالعربي احلاج علي -
- حــــــــــــــــــمــــــــــــــــــيـــــــــــــــــد

pحـرايـق
- إلــــــــــهـــــــــام تــــــــــايب
pزوجة مجاهد
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