
العدد العدد 04
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 24  ربيع األول    ربيع األول  عام عام 1435 هـ
اIوافق اIوافق  26  يناير سنة   يناير سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مرسـوم رئاسي رقــم 14 - 10 مؤرخ في 19 ربيع األول عام 1435 اIوافـق 21 ينـاير سنة q2014 يرخص xسـاهمة اجلزائر في
زيادة رأسمال اIؤسسات اIالية العربية.........................................................................................................

مـــرســـوم رئــــاسي رقـم 14 - 11 مـــؤرخ في 19 ربـــيـع األول عـــام 1435 اIـــوافــق 21 يــــنـــايــــر ســـنـــة q2014 يــــــرخـص xـــســــاهــــمــــة
الـجـزائـر فـي الزيـادة العامة لرأسمال 2010 للبنك الدولي لإلنشـاء والتعمير.....................................................

مـــرســـوم رئــــاسي رقـم 14 - 12 مـــؤرخ في 19 ربـــيـع األول عـــام 1435 اIـــوافــق 21 يــــنـــايــــر ســـنـــة q2014 يــــــرخـص xـــســــاهــــمــــة
الـجـزائـر في الزيادة االنتقائية لرأسمال I 2010ؤسسة التمويل الدولية............................................................

مرسـوم رئاسي رقم 14 - 13 مؤرخ في 19 ربـيع األول عام 1435 اIوافـق 21 يـنـاير سـنة q2014 يتـضـمن اIوافـقـة على مالحـق
بــالـعــقــود اIــؤرخــة فـي 18 ســبـتـمــبـر سـنـة 2006 لـلــبـحث عن احملــروقـــات واســتـغاللــهـا اIـبــرمـة xــديـنــة اجلـزائـر فـي 22
qمــوارد احملــروقـات (ألـنفـط) والـشـركــــــة الـوطنـيــة سونـاطـراك Xالـوكالـــة الـوطنـية لـتـثمــ Xسـبتـمـبر سـنة 2013 بـ
شــركــة ذات أســهــم....................................................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 14 - 14 مـؤرخ في 19 ربــيع األول عـام 1435 اIـوافـق 21 يــنـايـر سـنـة q2014 يـتـضـمن اIـوافــقـة عـلى عـقــد
الــبـحث عن احملــروقــات واسـتــغاللــهـا في اIــسـاحــة اIــسـمــاة "حـاسي بــاحــمـو"(الــكـتل:317 ب و322 أ و347 أ  و348 و349 أ)
اIـبـرم xـديـنـة اجلـزائر فـي 28 أكـتـوبـر سـنة 2013 بX الـوكـالــة الـوطـنيـة لـتثـمـX مـوارد احملروقـات (ألـنفط) والـشـركة
الوطنيـة سوناطـراكq شــركــة ذات أســهــم.....................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 14 - 15 مؤرّخ في 19 ربيع األول عام 1435 اIوافـق 21 ينـاير سنة q2014 يتضـمن إحداث مسرح جهوي
ببسكرة.....................................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 14 - 16 مؤرّخ في 19 ربيع األول عام 1435 اIوافـق 21 ينـاير سنة q2014 يتضـمن إحداث مسرح جهوي
باجلـلـفـة.....................................................................................................................................................

مـــرســـوم تـــنـــفــيـــذي رقم 14 - 17 مـــؤرّخ في 19 ربـــيـع األول عــام 1435 اIـــوافـق 21 يــنـــايـــر ســـنــة q2014 يــتـــضـــمـن إنــــشـــاء دور
........................................................................................................................................XسنIاألشخاص ا

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 14 - 18 مـــؤرخ في 19 ربــيع األول عــام 1435  اIـــوافق 21 يـــنــايـــر ســنــة q2014 يـــعــدل ويـــتــمم اIـــرســوم
الـتـنفــيذي رقــم 02 -454  اIــــؤرخ في 17 شــوال عـام  1423 الــموافـق 21 ديـسمـبــر ســنـة 2002  واIـتضــمــن تنـظـيــم
اإلدارة اIركزيــة فـي وزارة التـجــارة............................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14 - 19 مـؤرخ في 19 ربــيع األول عــام 1435 اIـوافـق 21 يــنــايــر ســنـة q2014 يـــعـــدل ويــتــمـم اIــرســـوم
الـتـنفـيـذي رقم 90-112 اIؤرخ في 22 رمضـان عام 1410 اIوافق 17 أبريــل سنـة 1990 الذي يـحـــدد كـيفـيــات تسـيــيــر
حـــســـــاب الـــتــخـــصــيــص اخلـــاص رقـم 057-302 الــذي عـــنــوانه "صـــنــدوق دعم االســـتــثـــمــار وتـــرقــيـــة ونــوعـــيــة األنـــشــطــة
السياحية"..................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1435 اIوافق أول ديسمبر سنة q2013  يتضمن تغيير ألقاب...............................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 اIوافق 23 ديسمبر سنة q2013 يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة اجملاهدين....

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 صـفــر عـام 1435 اIـوافق 23 ديـسـمــبـر سـنـة q2013 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام بــعـنــوان وزارة الـسـكن
والعمران واIدينة.....................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 20 صـفـر عـام 1435 اIـوافق 23 ديـسـمــبـر سـنـة q2013 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام مــديـر دراسـات بـوزارة
العالقات مع البرIان..................................................................................................................................
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مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 20 صـفـر عـام 1435 اIـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنـة q2013 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بـعـنـوان وزارة الـشـبـاب
والرياضة.................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 اIوافق 23 ديسمبر سنة q2013 يتضمّن التّعيX بعنوان وزارة اجملاهدين........

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 20 صــفــر عــام 1435 اIـوافق 23 ديــســمــبــر ســنــة q2013 يــتـضــمّن الــتّــعــيـX بــعــنــوان وزارة الــسـكن
والعمران واIدينة.....................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 صـفــر عـام 1435 اIـوافق 23 ديــسـمــبـر ســنـة q2013 يـتــضـمّن الــتّـعــيـX بـعــنـوان وزارة الــشـبـاب
والرياضة.................................................................................................................................................

.قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 2 ذي احلجّـة عام 1433 اIوافق 18 أكتـوبر سنة q2012 يـعدل القـرار الوزاري اIشـترك اIؤرخ
في 2 رمـضـان عـام 1432 اIـوافق 2 غـشـت سـنة 2011 الـذي يـحـدد تـعـداد منـاصب الـشـغل وتـصـنـيـفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلاص
باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اIديرية العامة للجمارك.............................

قــرار مؤرخ في 24  رمضان عام 1434 اIوافق أوّل  غشت سنة q2013 يحدّد االختصاص اإلقليمي Iراكز الضرائب.............

وزارة الطاقة وا;ناجموزارة الطاقة وا;ناجم

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 3 ذي الـقـعـدة عام 1434 اIـوافق 9 سـبتـمـبر سـنة q2013 يـتـضمن تـنـظيم اإلدارة اIـركـزية في
وزارة الطاقة واIناجم في مكاتب..................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقــم مــرســوم رئــاسي رقــم 14 -  - 10 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1435 اIــــوافـق اIــــوافـق 21 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــة q2014 يــــرخصq يــــرخص
اجلــزائــر في زيــادة رأســمــال اIــؤســســاتفي زيــادة رأســمــال اIــؤســســات xــســاهــمــة اجلــزائــرxــســاهــمــة 

اIالية العربية.اIالية العربية.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

qاليةIبناء على تقرير وزير ا -

- وبنـاء على الـدسـتورq ال سـيـما اIـادتان 77 (3 و 6)
qو125 (الفقرة األولى) منه

- وxــقــتــضى األمــر رقم 69 - 22 اIــؤرّخ في 4 صــفــر
عـــــام 1389 اIــــــوافق 21 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1969 واIــــــتــــــضــــــمن
اIـــصــادقــة عــلى االتــفــاقــيــة  اIــتــعــلــقــة بــإنــشــاء الــصــنــدوق
الــعــربي لــلــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــةq اIــوقــعــة
بــالـقــاهــرة يـوم 18 صــفــر عـام 1388 اIـوافق 16 مـايــو ســنـة

q1968

- وxـقــتـضى األمـر رقم 72 - 16 اIـؤرّخ في25 ربـيع
الـثـاني عام 1392 اIـوافق 7  يـونـيـو سـنة 1972 واIـتـضمن
اIــصــادقـــة عــلى االتـــفــاقـــيــة  اIــتـــعــلـــقــة بــإنـــشــاء اIـــؤســســة

qالعربية لضمان االستثمار

- وxـــقـــتــضـى األمــر رقم 75 - 03 اIــؤرّخ في  26 ذي
احلـــجـــة عــام 1394 اIــوافق 9 يــنـــايــر ســـنــة 1975 واIـــتـــعــلق
باIـصـادقة عـلى االتفـاق اIـتضـمن إنشـاء اIـصرف الـعربي
لـلتنـميـة االقتصـادية في إفـريقـيا اIبـرم بالـقاهرة في 26

q1974 وافق 18 فبراير سنةIمحرّم عام 1394 ا

- وxقـتـضى األمر رقم 76 - 75 اIـؤرّخ في 29 رجب
عــــام 1396 اIـــــوافق 27 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1976 واIـــــتـــــضـــــمن
اIـصـادقة عـلى االتـفـاقيـة  اIـتـعلـقـة بإنـشـاء صـندوق الـنـقد

qالعربي

- وxـقــتـضـى الـقــانـون رقــم 82 - 14 اIـؤرّخ فــي 14
ربـــيع األول عــام 1403 اIــوافق 30 ديـــســمـــبـــر ســـنــــة 1982
واIـتـضـــمن قـانـون اIـالـيـة لـسـنـة q1983 ال سـيـمـا اIـادة 26

qمنه

- وxــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 77 - 69 اIــــؤرّخ في 23
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1397 اIــــوافق 12 أبــــريـل ســــنــــة 1977
واIـتضـمن اIصـادقـة على اتـفاقـيـة إنشـاء الهـيـئة الـعربـية

لالسـتـثـمـار واإل�ـاء الـزراعـي اIـوقـعـة بـاخلـرطـوم في أول
q1976 نوفمبر سنة

- وxــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 98 - 334
اIــــؤرّخ في 5 رجـب عـــام 1419 اIــــوافق 26 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة
1998 واIـــتــضـــمن اIـــصـــادقـــة عـــلى انـــضـــمـــام اجلــزائـــر إلى

 qالشركة العربية لالستثمار

- وبـعـد االطالع عــلى قـرار الــقـمــة الـعـربــيـة الـثــالـثـة
لـــلــتــنـــمــيـــة االقــتــصـــاديــة واالجــتـــمــاعـــيــة الــتـي عــقــدت في
الـريـاض (اIـمـلـكة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة) في 21 و22 يـنـاير

q2013 سنة

- وبـعـد االطالع عــلى الـقـرار رقم 2013/2 اIـؤرّخ في
2 أبـــريل ســـنـــة 2013 لــلـــدورة الـــثــانـــيــة واألربـــعـــX جملــلس
مـــــحـــــافـــــظـي الـــــصـــــنـــــدوق الـــــعـــــربـي لإل�ـــــاء االقـــــتـــــصـــــادي
واالجـتـماعي اIـنـعـقدة بـدبي (اإلمـارات الـعـربيـة اIـتـحدة)
في 2 أبــــريـل ســــنــــة 2013 واIــــتـــــضـــــمن زيـــــادة رأس اIــــال
اIصرح به ورأس اIال اIكتتب للصندوق العربي لإل�اء

qاالقتصادي واالجتماعي

- وبـعـد االطالع عــلى الـقـرار رقم 2013/2 اIـؤرّخ في
2 أبـــريل ســـنــة 2013 لــلـــدورة األربــعـــX جملــلـس مــســـاهــمي
اIؤسسة العربـية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
اIـنـعـقـدة بـدبي (اإلمـارات الـعـربـيـة اIـتحـدة) في 2 أبـريل
سـنة 2013 واIـتـضـمن زيـادة  رأسـمـال اIؤسـسـة الـعـربـية

qلضمان االستثمار وائتمان الصادرات

- وبـعـد االطالع عــلى الـقـرار رقم 2013/4 اIـؤرّخ في
2 أبـــريل ســـنـــة 2013 لــلـــدورة الـــثــامـــنــة والـــثالثـــX جملــلس
مــحــافـــظي اIــصــرف الــعــربي لــلـــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة في
إفـريقيا اIـنعقدة بـدبي (اإلمارات العربـية اIتحدة) في 2
أبـــريل ســـنــة 2013 واIـــتـــضــمـن زيــادة رأســـمـــال اIـــصــرف

qالعربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا

- وبـعـد االطالع عــلى الـقـرار رقم 2013/3 اIـؤرّخ في
2 أبـــريل ســـنــة 2013 لـــلــدورة الــســادســة والـــثالثــX جملــلس
مــــحــــافـــــظي صــــنـــدوق الــــنــــقــــد الـــعــــربي اIــــنــــعــــقـــدة بــــدبي
(اإلمـــارات الــــعـــربـــيـــة اIــــتـــحـــدة) في 2 أبـــريل ســـنـــة 2013
واIـــــتــــضـــــمن زيــــادة رأس اIـــــال اIــــصـــــرح به ورأس اIــــال

qكتتب لصندوق النقد العربيIا
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- وبـعـد االطالع عــلى الـقـرار رقم 2013/5 اIـؤرّخ في
2 أبـــريل ســـنــة 2013 لـــلــدورة الــســـابــعـــة والــثالثـــX جملــلس
مـسـاهــمي الـهـيـئـة الـعـربـيـة لالسـتـثـمـار واإل�ـاء الـزراعي
اIـنـعـقـدة بـدبي (اإلمـارات الـعـربـيـة اIـتحـدة) في 2 أبـريل
ســنــة 2013 واIــتــضــمن زيــادة رأســمـال الــهــيــئــة الــعــربــيـة

qلالستثمار واإل�اء الزراعي

- وبـعـد االطالع عـلى مـحـضـر االجـتـمـاع غـيـر الـعـادي
لـلــجـمـعـيـة الـعــامـة لـلـشـركـة الــعـربـيـة لالسـتــثـمـار اIـنـعـقـد
بـالـريـاض (الــعـربـيـة الــسـعـوديـة) في 8 يـونـيــو سـنـة 2013
واIـــــتــــضـــــمن زيــــادة رأس اIـــــال اIــــصـــــرح به ورأس اIــــال

 qكتتب للشركة العربية لالستثمارIا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــرخـص xـــــســـــاهـــــمــــــة اجلـــــمـــــهـــــوريـــــة
اجلــزائــريــة الــد�ــقـــراطــيــة الــشــعــبـــيــة في زيــادة رأســمــال

اIؤسسات اIالية العربية اآلتية :

- الــــــــصـــــــــنــــــــدوق الــــــــعــــــــربـي لـإل�ــــــــاء االقــــــــتــــــــصــــــــادي
qواالجتماعي

qصندوق النقد العربي -

- اIــــصـــرف الــــعـــربـي لـــلــــتـــنــــمـــيــــة االقــــتـــصــــاديـــة في
qإفريقيا

- اIــؤسـسـة الـعــربـيـة لــضـمـان االســتـثـمــار وائـتـمـان
qالصادرات

qالهيئة العربية لالستثمار واإل�اء الزراعي -

- الشركة العربية لالستثمار.

2 :  : تـــتم عــــمـــلـــيـــة دفع مـــســـاهـــمـــة اجلـــمـــهـــوريـــة اIــاداIــادّة ة 
اجلــزائــريــة الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة من أمــوال اخلــزيــنــة
العموميـةq حسب األشكال اIنصـوص عليها في القرارات
اآلتــيـــة  ومــحـــضـــر االجــتـــمــاع الـــذي يــرخص بـــزيــادة رأس

اIال:

- الـقرار رقم 2013/2 اIؤرّخ في 2 أبـريل سنة 2013
لــلــدورة الـثــانــيـة واألربــعــX جملــلس مــحـافــظي الــصــنـدوق

qذكور أعالهIالعربي لإل�اء االقتصادي واالجتماعي وا

- الـقرار رقم 2013/2 اIؤرّخ في 2 أبـريل سنة 2013
لــلـــدورة األربــعـــX جملــلـس مــســاهـــمي اIـــؤســســـة الــعـــربــيــة
qذكور أعالهIلضمان االستثمار وائتمان الصادرات وا

- الـقرار رقم 2013/4 اIؤرّخ في 2 أبـريل سنة 2013
لـــلــدورة الـــثــامـــنـــة والــثـالثــX جملـــلس مـــحــافـــظي اIـــصــرف
qذكور أعالهIالعربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا وا

- الـقرار رقم 2013/3 اIؤرّخ في 2 أبـريل سنة 2013
 لــلــدورة الــســادســة والــثالثــX جملــلس مــحــافـــظي صــنـدوق

qذكور أعالهIالنقد العربي وا
- الـقرار رقم 2013/5 اIؤرّخ في 2 أبـريل سنة 2013
لـــلـــدورة الــســـابـــعــة والـــثالثـــX جملــلـس مــســـاهـــمي الـــهــيـــئــة

qذكور أعالهIالعربية لالستثمار واإل�اء الزراعي  وا
- مـحـضــر االجـتـمـاع غــيـر الـعـادي لــلـجـمـعــيـة الـعـامـة
لـلـشــركـة الـعـربــيـة لالسـتــثـمـار اIـؤرخ في 8 يـونـيــو سـنـة

2013 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائـــــــر في 19 ربـــــــيــع األول عـــــــــام 1435
اIوافق 21 يناير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم رئـــاسي رقـم مـــرســوم رئـــاسي رقـم 14 -  - 11 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1435 اIــوافــق  اIــوافــق 21 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة q2014 يــــرخـصq يــــرخـص
xـساهــمـة الــجـزائــر فـي الـزيـادة الـعامـة لرأسـمالxـساهــمـة الــجـزائــر فـي الـزيـادة الـعامـة لرأسـمال

 2010 للبنك الدولي لإلنشـاء والتعمير.للبنك الدولي لإلنشـاء والتعمير.

ــــــــــــــــــــ
 q إن رئيس اجلمهـوريـة

qاليةIبناء على تقرير وزير ا -
-  وبناء على الـدستورq ال سيـما اIادّتان 77 (3 و 8)

qو125 (الفقرة األولى) منه
- وxـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 63-320 اIــــؤرخ في 31
غــــشت ســــنـــة 1963 الــــذي يـــرخـص انـــضــــمـــام اجلــــمـــهــــوريـــة
qاجلـزائريـة الـد�قـراطـية الـشـعبـيــة لـالتفـاقـــات الدولـيــة

qادة األولى منهIال سيما ا
- وxـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 63-384 اIــــؤرخ في 24
سـبــتـمـبــر سـنـة 1963 واIــتـضــمن حتـديــد تـســديـد اجلــزائـر

qالية الدوليةIؤسسات اIالكتتابها  في ا
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 82-14 اIــــؤرخ في 14
ربـــيع األول عـــام 1403 اIــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1982
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة q1983 ال سـيــمـا اIـادة 26

qمنه
- وxـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

 qتمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان
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- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qباحملاسبة العمومية
-  وxـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 97-02 اIـــــؤرّخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اIـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة q1998 ال سـيّــمـا اIـادّة 98

qمنه

- وبــــــــعـــــــد االطـالع عــــــــلى الــــــــقــــــــرار رقم 613  جملــــــــلس
محافظي الـبنك الدولي لإلنشاء والتعمير اIؤرخ في 16
 مــــارس ســـــنــــة 2011 الـــــذي عـــــنـــــوانه " الـــــزيـــــادة الـــــعـــــامــــة

 q"2010 لرأسمال

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى :  يـرخص  في حدود ألـفX  وأربـعمـائة
واثـــنــتـــX وســبـــعــX (2472) حــــصـــة إضــــافــــيــــة xــــســــاهــــمـــة
اجلـمـهوريـة اجلزائـرية الـد�ـقراطـية الـشـعبـية في الـزيادة
العامة لرأسمال 2010 للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير.

2 : : تـــتم عــــمـــلـــيـــة دفع مـــســـاهـــمـــة اجلـــمـــهـــوريـــة اIــاداIــادّة ة 
اجلــزائــريــة الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة من أمــوال اخلــزيــنــة
الـعـمـومــيـةq حـسب األشـكـال اIـنـصــوص عـلـيـهـا في الـقـرار
رقم 613  اIـــــؤرخ في 16  مــــارس ســـــنــــة 2011  واIـــــذكــــور

أعاله. 

3 :  :  يـــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
21 يناير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسي رقـم مــــرســـوم رئــــاسي رقـم 14 - -12 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 19 ربــــيع األول ربــــيع األول
عــام عــام 1435 اIــوافــق  اIــوافــق 21 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة q2014 يــــرخـصq يــــرخـص
xــــســـاهـــــمـــــة الــــجـــــزائــــر فـي الـــزيــــادة االنـــتــــقـــائــــيـــةxــــســـاهـــــمـــــة الــــجـــــزائــــر فـي الـــزيــــادة االنـــتــــقـــائــــيـــة

لرأسماللرأسمال I 2010ؤسسة التمويل الدولية.Iؤسسة التمويل الدولية.

ــــــــــــــــــــ

 qإن رئيس اجلمهـوريـة

qاليةIبناء على تقرير وزير ا -

-  وبناء على الـدستورq ال سيـما اIادّتان 77 (3 و 8)
qو125 (الفقرة األولى) منه 

- وxـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 63-384 اIــــؤرخ في 24
سـبــتـمـبــر سـنـة 1963 واIــتـضــمن حتـديــد تـســديـد اجلــزائـر

qالية الدوليةIؤسسات اIالكتتابها  في ا

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 82-14 اIــــؤرخ في 14
ربـــيع األول عـــام 1403 اIــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1982
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة q1983 ال سـيــمـا اIـادة 26

qمنه

- وxـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

 qتمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qباحملاسبة العمومية
-  وxـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 97-02 اIـــــؤرّخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اIـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة q1998 ال سـيّــمـا اIـادّة 98

qمنه
-  وxقتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 90-186 اIؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اIـوافق 23 يونـيو سـنة 1990

qتضمن االنضمام إلى مؤسسة التمويل الدوليةIوا
- وبــــــــعـــــــد االطـالع عــــــــلى الــــــــقــــــــرار رقم 256  جملــــــــلس
مـحافظي مـؤسسة الـتمويل الـدولية اIؤرخ في 9  مارس
سـنـة 2012 بـعـنـوان " تــعـديل الـقـانــون األسـاسي والـزيـادة

 q"ؤسسة التمويل الدوليةI  2010 االنتقائية لرأسمال
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى :  يــــــرخص  فـي حــــــدود مـــــائــــــة وثـالثـــــة
وسـتـX (163)  ســـهـــمـــا إضــــافـــيـــا xـــســـاهــــمـــة اجلـــمـــهـــوريـــة
اجلزائـريـة الد�ـقـراطيـة الـشعـبـيـة في الزيـادة االنـتقـائـية

لرأسمال I  2010ؤسسة التمويل الدولية.
اIــاداIــادّة ة 2 :  :  تـــتم عـــمـــلـــيــة دفـع مــســـاهـــمـــة اجلــمـــهـــوريــة
اجلــزائــريــة الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة من أمــوال اخلــزيــنــة
الـعـمـومــيـةq حـسب األشـكـال اIـنـصــوص عـلـيـهـا في الـقـرار
رقم 256  اIؤرخ في 9  مارس سنة 2012  واIذكور أعاله.
3 :  :  يـــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق

21 يناير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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26  يناير سنة   يناير سنة 2014 م

واIتعـلق بتعـيX حدود األمالك اIـنجـمية وتـصنيـفها إلى
qمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

qتممIعدل واIا
- وxـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-183 اIؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اIــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يــحـــدد إجــراءات االنــتــقــاء وحتـــديــد اIــســاحــات

مـــوضــوع طــلب فـــتــرة االســتــبـــقــاء ومــســـاحــات االســتــغالل
qتممIعدل واIا qردودة من مساحة البحثIساحات اIوا

- وxـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-184 اIؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اIــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عــــــــقـــــــود الـــــــبــــــــحث

واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى
qتممIعدل واIا qمناقصة للمنافسة

- وxـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-185 اIؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اIــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يـــحــدد شـــروط تــســـلــيـم الــســـنــدات اIـــنــجـــمــيــة

qلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات
- وxــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبعد االطالع عـلى اIالحق بالعـقود اIؤرخة في 18
سـبــتـمـبـر سـنـة 2006 لــلـبـحث عن احملـروقــات واسـتـغاللـهـا
Xـديـنـة اجلـزائر في 22  سـبـتمـبـر سـنة 2013 بx بـرمـةIا
الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقــات ( ألــنــفط)

  qشركة  ذات أسهم qوالشركة الوطنية سوناطراك
qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -

 يرسم  ما يأتـي : يرسم  ما يأتـي :
اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــوافـق  ويـــنــــفــــذ طــــبــــقــــا لــــلـــتــــشــــريع
والتنظيم اIـعمول بهما على اIـالحق بالعقود اIؤرخة في
18 سبـتمبر سنة 2006 للبـحث عن احملروقات واستغاللها

Xديـنة اجلـزائر في 22  سـبـتمـبر سـنة 2013  بx ـبرمـةIا
الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقــات ( ألــنــفط)
qشـــركـــة  ذات أســـهـم qوالـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة ســـونـــاطـــراك

اآلتيـة : 
- اIـلـحق رقم 2  واIـتـعـلق بــاIـسـاحـة اIــسـمـاة " فـيج

q(الكتلتان: 237 ب  و427 ب ) " العرف
- اIلحق رقم 1  واIتعلق بـاIساحة اIسماة "توقرت

q(الكتلتان: 415 أ  و424 ب ) "شرق
- اIلحق رقم 1  واIتعلق بـاIساحة اIـسماة " حاسي

زعباط " ( الكتل : 427 أ  و439  و424 ب1).

مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 14  - - 13 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1435 اIــوافـق  اIــوافـق 21 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة q2014 يـــتـــضــمنq يـــتـــضــمن
اIـــوافـــقــــة عـــلى مـالحـق بـــالــــعـــقــــود اIــــؤرخــــة فـي اIـــوافـــقــــة عـــلى مـالحـق بـــالــــعـــقــــود اIــــؤرخــــة فـي 18
ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2006 لــــلـــــبــــحث عـن احملــــروقــــــات لــــلـــــبــــحث عـن احملــــروقــــــات
واســـــتــــغـاللــــهــــا اIـــــبــــرمـــــة xــــديـــــنــــة اجلـــــزائــــر فـي واســـــتــــغـاللــــهــــا اIـــــبــــرمـــــة xــــديـــــنــــة اجلـــــزائــــر فـي 22
Xالوكالـــة الوطنيـة لتثمـ Xب Xالوكالـــة الوطنيـة لتثمـ Xسبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة 2013 ب
مــوارد احملــروقـات (ألـنـفـط) والـشـركــــــة الـوطـنـيـةمــوارد احملــروقـات (ألـنـفـط) والـشـركــــــة الـوطـنـيـة

سوناطـراكq شــركــة ذات أســهــم.سوناطـراكq شــركــة ذات أســهــم.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qناجمIبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اIـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممIعدل واIا qتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIـتــعـلق بــاحملـروقـاتq اIــعـدل واIـتــممq ال سـيّــمـا اIـادة 30

qمنه

- وxقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اIـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اIــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةIوا

- وxــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اIـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اIــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واIـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممIعدل واIا q"سوناطراك"

- وxقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-164 اIـؤرخ
في  13 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اIــوافق 30 مـــايـــو ســـنــة
2007 واIـــــتــــــضـــــمـن اIـــــوافــــــقـــــة عــــــلى عــــــقـــــود الــــــبـــــحـث عن

احملـروقــــات واسـتـغـاللـهــا اIـبــرمـة xـديــنـة اجلــزائـر في 18
سبـتمبـر سنة 2006 بـX الوكالـة الوطنـية لتـثمX موارد

 qشركة ذات أسهم q احملروقات ( ألنفط) وسوناطراك

- وxــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبــتــمــبــر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- وxـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اIؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اIـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
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26  يناير سنة   يناير سنة 2014 م

"حـــــاسـي بـــــاحــــــمـــــــو" (الـــــكــــــتل: 317 ب  و322 ب3  و347 ب
و348 و349 ب)  اIـبرم xـديـنة اجلـزائر في 23 أبـريل سنة
2005 بـX الشركـة الوطنيـة "سوناطـراك" وشركة "قولف

q"كيستون بتروليوم ليميتد

- وxــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبــتــمــبــر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- وxـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اIؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اIـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واIتعـلق بتعـيX حدود األمالك اIـنجـمية وتـصنيـفها إلى
qمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

qتممIعدل واIا

- وxـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-183 اIؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اIــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يــحـــدد إجــراءات االنــتــقــاء وحتـــديــد اIــســاحــات

مـــوضــوع طــلب فـــتــرة االســتــبـــقــاء ومــســـاحــات االســتــغالل
qتممIعدل واIا qردودة من مساحة البحثIساحات اIوا

- وxـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-184 اIؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اIــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عــــــــقـــــــود الـــــــبــــــــحث

واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى
qتممIعدل واIا qمناقصة للمنافسة

- وxـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-185 اIؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اIــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يـــحــدد شـــروط تــســـلــيـم الــســـنــدات اIـــنــجـــمــيــة

qلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات

- وxــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـــعـــد االطـالع عـــلى عـــقـــد الــــبـــحث عن احملـــروقـــات
واســـتــــغاللـــهــــا  في اIـــســــاحـــة اIـــســــمـــاة " حـــاسـي بـــاحـــمـــو"
(الـــــــــكـــــــــتل: 317 ب  و322 أ و347 أ  و348 و349 أ) اIــــــــبــــــــرم
xــديــنـة اجلــزائــر في 28 أكــتــوبــر ســنـة 2013 بـX الــوكـالـة
الــوطـنـيــة لـتــثـمـX مــوارد احملـروقـات ( ألــنـفط) والــشـركـة

  qشركة  ذات أسهم qالوطنية سوناطراك

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

 يرسم  ما يأتـي : يرسم  ما يأتـي :

اIــــــــاداIــــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــــوافـق عــــــــلـى عـــــــقــــــــد الــــــــبــــــــحـث عن
احملـــروقـــات واســتـــغاللـــهـــا في اIـــســـاحــة اIـــســـمـــاة " حــاسي
بـــــاحــــمــــو"  (الـــــكــــتل: 317 ب  و322 أ و347 أ  و348 و349 أ)

اIاداIادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 19 ربيع األول عام 1435 اIوافق
21 يناير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 14  - - 14 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1435 اIــوافـق  اIــوافـق 21 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة q2014 يـــتـــضــمنq يـــتـــضــمن
اIـــــــوافــــــقـــــــة عـــــــلى عـــــــقــــــــد الــــــبـــــــحـث عن احملـــــــروقــــــاتاIـــــــوافــــــقـــــــة عـــــــلى عـــــــقــــــــد الــــــبـــــــحـث عن احملـــــــروقــــــات
واســــــتــــــغـاللــــــهــــــا فـي اIــــــســــــاحــــــة اIــــــســـــــمــــــاة "حــــــاسيواســــــتــــــغـاللــــــهــــــا فـي اIــــــســــــاحــــــة اIــــــســـــــمــــــاة "حــــــاسي
بـاحـمــو"(الـكـتل:بـاحـمــو"(الـكـتل:317 ب و ب و322 أ و أ و347 أ  و أ  و348 و و349 أ) أ)
اIــبـرم xــديــنــة اجلــزائــر فـي اIــبـرم xــديــنــة اجلــزائــر فـي 28 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـة 2013
بــX الـوكــالـــة الــوطـنــيـة لــتـثــمـX مــوارد احملـروقـاتبــX الـوكــالـــة الــوطـنــيـة لــتـثــمـX مــوارد احملـروقـات
(ألـنـفط) والـشـركـة الـوطـنـيــة سـونـاطــراكq شـــركــة(ألـنـفط) والـشـركـة الـوطـنـيــة سـونـاطــراكq شـــركــة

ذات أســهــم.ذات أســهــم.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qناجمIبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـنـــاء عـلــى الــدسـتــــورq ال سـيّــمـا اIــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممIعدل واIا qتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIتـعلق باحملـروقاتq اIـعدل واIتـممq ال سيّمـا اIادتان 30

qو 32 منه

- وxقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اIـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اIــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةIوا

- وxــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اIـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اIــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واIـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممIعدل واIا q"سوناطراك"

- وxقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-293 اIـؤرخ
في  11 رجب عــــــام 1426 اIــــــوافق 16 غــــــشـت ســـــــنــــــة 2005
واIـــتــضـــمن اIــوافـــقــة عـــلى عـــقــد الـــبــحث عـن احملــروقــــات
وتـقــديـرهـا وتـطــويـرهـا واسـتـغـاللـهـا في اIـســاحـة اIـسـمـاة
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Xـــديـــنـــة اجلــزائـــر في 28 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2013 بx ـــبــرمIا
الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقــات ( ألــنــفط)
والـشركة الوطـنية سونـاطراكq شركة  ذات أسـهمq وينفذ

طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما .
اIــاداIــادّة ة 2 :   :  تـــلـــغى أحـــكـــــام اIـــرســـــوم الــرئـــاسي رقـم
05-293 اIــؤرخ في 11 رجب عــام 1426 اIــوافق 16 غــشت

سنة 2005 واIذكور أعاله.
اIاداIادّة ة 3 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق

21 يناير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 14 -  - 15 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1435 اIــوافـق  اIــوافـق 21 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة q2014 يـــتـــضــمنq يـــتـــضــمن

إحداث مسرح جهوي ببسكرة.إحداث مسرح جهوي ببسكرة.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- وxــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- وxقـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي  رقم 07-18 اIؤرخ
في 27 ذي احلــجــة عـام 1427 اIـوافق 16 يــنــايــر ســنـة 2007
واIتضـمن القـانون األساسي لـلمـسارح اجلهـويةq ال سـيما

qادة 5 منهIا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :
اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIـــادة 5 من اIـــرســـوم
الـتـنـفـيذي  رقم 07-18 اIـؤرخ في 27 ذي احلـجـة عام 1427
اIــــوافق 16 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2007 واIــــذكــــور أعالهq يــــحـــدث

مسرح جهوي ببسكرة يدعى "اIسرح اجلهوي لبسكرة".
qدينـة بسكرةx سرح اجلهـويIادّة ة 2 :  :  يـحدد مقـر اIاداIا

والية بسكرة.
اIاداIادّة ة 3 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق

21 يناير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 14 -  - 16 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1435 اIــوافـق  اIــوافـق 21 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة q2014 يـــتـــضــمنq يـــتـــضــمن

إحداث مسرح جهوي باجلـلـفـة.إحداث مسرح جهوي باجلـلـفـة.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- وxــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- وxقـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي  رقم 07-18 اIؤرخ
في 27 ذي احلــجــة عـام 1427 اIـوافق 16 يــنــايــر ســنـة 2007
واIتضـمن القـانون األساسي لـلمـسارح اجلهـويةq ال سـيما

qادة 5 منهIا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIـــادة 5 من اIـــرســـوم
الـتـنـفـيذي  رقم 07-18 اIـؤرخ في 27 ذي احلـجـة عام 1427
اIــــوافق 16 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2007 واIــــذكــــور أعالهq يــــحـــدث

مسرح جهوي باجللفة يدعى "اIسرح اجلهوي للجلفة".

qـديـنة اجلـلـفةx سـرح اجلـهويI2 :  :  يحـدد مـقـر ا اIاداIادّة ة 
والية اجللفة.

اIاداIادّة ة 3 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
21 يناير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 14 -  - 17 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1435 اIــوافـق  اIــوافـق 21 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة q2014 يــتــضــمـنq يــتــضــمـن

.XسنIإنـشـاء دور األشخاص ا.XسنIإنـشـاء دور األشخاص ا
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

qرأةIواألسرة وقضايا ا
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- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-12 اIــــؤرخ في 23
مـحرم عام 1423 اIـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2010 واIـتـعلق

qXسنIبحماية األشخاص ا

- وxــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اIـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- وxــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 113-12
اIــؤرخ في 14 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 اIــوافق 7 مــارس
ســـــــنــــــة 2012 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد شـــــــروط وضع اIـــــــؤســـــــســـــــات
اIـتـخـصـصــة وهـيـاكل اســتـقـبـال األشـخــاص اIـسـنـX وكـذا

qادة 6 منهIال سيما ا qمهامها وتنظيمها وسيرها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 6 من اIـرسـوم
الـتـنــفـيـذي  رقم 12-113 اIـؤرخ في 14 ربـيع الــثـاني عـام
1433 اIـوافق 7 مــارس سـنـة 2012 واIـذكــور أعالهq يــهـدف

هـذا اIـرسـوم إلى إنـشـاء دور األشـخاص اIـسـنـX وتـتـميم
قائمة هذه الدور طبقا للملحق اIرفق بهذا اIرسوم.

اIاداIادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
21 يناير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اIلحق اIلحق 
XسنIقائمة دور األشخاص اXسنIقائمة دور األشخاص ا

مقر اIؤسسةمقر اIؤسسةتسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

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

XـــســــنـــIدار األشــــخــــاص ا
للحاجب

XـــســــنـــIدار األشــــخــــاص ا
XسرغI

XـــســــنـــIدار األشــــخــــاص ا
للدبيلة

بــــلــــديــــة احلــــاجب  -  واليــــة
بسكرة

بــلـــديــة مــســـرغــX -  واليــة
وهران

بــلـــديــة الـــدبـــيــلـــة  -  واليــة
الوادي

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14 - - 18 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 ربــيع األول ربــيع األول
عام عام 1435  اIوافق اIوافق 21 يناير سنة  يناير سنة q2014 يعدل ويتممq يعدل ويتمم
اIــرسـوم الــتــنـفـــيـذي رقــم اIــرسـوم الــتــنـفـــيـذي رقــم 02 -454  اIـــــؤرخ فياIـــــؤرخ في17
الــــمــوافـق 21 ديـــســمـــبـــــر ســــنـــة ديـــســمـــبـــــر ســــنـــة شــــوال عـــام شــــوال عـــام  1423 الــــمــوافـق 
 2002  واIـتــضــمــن تــنـظـــيــم اإلدارة اIـركــزيـــة فـي  واIـتــضــمــن تــنـظـــيــم اإلدارة اIـركــزيـــة فـي

وزارة التـجــارة. وزارة التـجــارة. 

ــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزيـر األول

qبناء على تقرير وزير التجـارة -

- و بنـــاء علــى الـدســتـورq ال سـيـمــا اIـادتـان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 )  منه

 - وxــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 312-13
اIؤرخ في 5 ذي القعدة  عـام  1434 اIوافــــق 11 سبتمبر

q أعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- وxــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقم 188-90
اIـؤرخ في أول ذي احلـــجـة عــام 1410 اIــوافق  23 يـونيو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اIـركزيـة وأجـهـزتـها

qفي الوزارات

- وxـــقـــتـــضى اIـــرســـوم الـــتـــنــــــــفـــيـــذي رقم 453-02
اIــؤرخ في 17 شـــوال عـــام  1423 اIـــــوافق  21 ديـــســـمـــبــر

  qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة q2002  سنة

- وxــــقــــتــــضى اIــــرســـــوم الــــتـــــنـــفــــيــــذي رقم 454-02
اIــــؤرخ في 17 شـــوال عـــــام  1423 اIـــــوافق  21 ديـــســـمـــبـــر
سـنة  2002 واIـتضـمن تنـظـيم اإلدارة اIركـزية في وزارة

qتمّمIعدّل واIا q التجارة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يـــعـــدل هــــذا اIـــرســــوم ويـــتـــمـم بــــعض
أحــــكــام اIــرســـوم الــتـــنــفــيــذي رقم 02- 454 اIــؤرخ في17
q2002 ــــــوافق  21 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــةIشـــــوال عــــــام  1423 ا

اIعـــدل واIــتمم واIذكور أعاله.

الـــمــادة الـــمــادة 2 : : تــتــمـم أحــكــام اIــادة األولـى من اIــرســـوم
الــتــنــفــيـذي رقم 02- 454 اIـؤرخ في 17 شـوال عـــام 1423
اIــــــوافق  21 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة q2002  اIـــــعـــــدل واIـــــتـــــمّم

واIـذكور أعالهq كما يأتي :

"اIـادة األولى :  تـشـتـمل اإلدارة اIـركـزية في وزارة
التجارةq اIوضوعة حتت سلطة الوزيرq على ما يأتي :

q(بدون تغيير)  العام Xالعام  - األم Xاألم -
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q(بدون تغيير)  رئيس الديوان- رئيس الديوان -

- اIفتشية العامة- اIفتشية العامة  (بدون تغيير).

* الهياكل اآلتية :الهياكل اآلتية :

qديرية العامة للتجارة اخلارجيةIا -

qديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمهاIا -

qديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغشIا -

 qوارد البشريةIمديرية ا -

qالية والوسائل العامةIمديرية ا -

q مديرية التنظيم والشؤون القانونية -

- مديرية األنظمة اIعلوماتية ".

3 : تــعـدل وتــتــمّـم أحــكــام اIـادة 2 مـن اIــرســوم اIـادة اIـادة 
الــتــنــفــيـذي رقم 02- 454 اIـؤرخ في 17 شـوال عـــام 1423
اIـوافق  21 ديسـمبـر سنة q2002 اIعـدل واIتـمّم واIذكور

أعالهq كما يأتي:

qـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلـــتــجـــارة اخلــارجـــيــةIـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلـــتــجـــارة اخلــارجـــيــة اIــادة 2 :  اIا"
وتكلف xا يأتي :

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

وتضم أربع ( 4) مديريات :

1 - مديرية متابعة وترقية اIبادالت التجارية : - مديرية متابعة وترقية اIبادالت التجارية :

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

qية للتجارةIنظمة العاIمديرية العالقات مع ا - qية للتجارةIنظمة العاI2 - مديرية العالقات مع ا
وتكلف xا يأتي :

- ضــمــان األمــانــة الــتــقــنــيــة لــتــنــظــيم الــتــفــاوض مع
اIنظمة العاIية للتجارة.

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

وتضم ثالث ( 3) مديريات فرعية :

أ) اIـديــريـة الــفــرعـيــة لـتــجــارة الـبــضـائـعqأ) اIـديــريـة الــفــرعـيــة لـتــجــارة الـبــضـائـعq وتـكـلـــف
xــا يأتي :

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

ب) اIــديــريــة الــفـرعــيــة لــتــجــارة اخلـدمــات واIــلــكــيـةب) اIــديــريــة الــفـرعــيــة لــتــجــارة اخلـدمــات واIــلــكــيـة
الفكريةqالفكريةq وتكلف xا يأتي :

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

ج) اIـديــريـة الــفـرعـيــة لألمــانــة الــتـقــنـيـــةqج) اIـديــريـة الــفـرعـيــة لألمــانــة الــتـقــنـيـــةq وتـكـلــف
xــا يأتي :

- جـمع واستالم جـميع اIـعلـومات اIـتعـلقـة xخـتلف
qية للتجارةIنظمة العاIهيئات ا

- إعـداد مــشـاريع الــتـقـاريــر ومـحــاضـر االجـتــمـاعـات
qية للتجارةIنظمة العاIتعلقة باتفاقات اIا

- إعداد مذكرات اIلخصات.     
3 - مـديـريـة مــتـابـعـة االتـفــاقـات الـتـجــاريـة اجلـهـويـة - مـديـريـة مــتـابـعـة االتـفــاقـات الـتـجــاريـة اجلـهـويـة

والتعاون :والتعاون :
........................( بدون تغيير).........................

4 - مديرية العالقات التجارية الثنائية : - مديرية العالقات التجارية الثنائية :
........................( بدون تغيير).....................  ".
اIـادة اIـادة 4 : :  تـعـدل و تــتـمم أحـكـام اIـادة 3 من اIـرســوم
الــتــنــفــيـذي رقم 02- 454 اIـؤرخ في 17 شـوال عـــام 1423
اIـوافق  21 ديسـمبر سنة q2002  اIعـدل واIتمّم واIذكور

أعالهq كما يأتي:
"اIــادة  3 : اIــــديـــريـــة الـــعــــامـــة لـــضـــبـط الـــنـــشـــاطـــاتاIــــديـــريـــة الـــعــــامـــة لـــضـــبـط الـــنـــشـــاطـــات

وتنظيمهاوتنظيمهاq وتكلف xا يأتي :
.........................( بدون تغيير)....................... 

وتضم أربع ( 4) مديريات :
1 - مديرية اIنافسة : - مديرية اIنافسة :

...........................( بدون تغيير)......................
2 - مديرية اجلودة واالستهالكq - مديرية اجلودة واالستهالكq وتكلف xا يأتي :

- اقـــــــتـــــــراح مــــــشـــــــاريـع الــــــنـــــــصـــــــوص ذات الــــــطـــــــابع
الـــتــشـــريـــعي والـــتــنـــظـــيــمـي واIــتـــعـــلــقـــة بـــتــرقـــيـــة اجلــودة

qXستهلكIوبحماية ا
qساهمة في إرساء حق االستهالكIا -

- اIــــــــشــــــــاركــــــــة في كـل  الــــــــدراســــــــات اIـــــــرتــــــــبــــــــطـــــــة
بــاIــواصــفــات في مــجـــال اجلــــودة والــنــظــافــــة الــصــحــيــــة
واألمـن واIـــطــبــقــــة في جـــمــيع مـــراحل صــنـع اIــنـــتــوجــات

qوتسويقها
- اتــخـاذ كـل الـتــدابــيــر الــرامـيــة إلى إرســاء أنــظــمـة
لـلـعـالمـات الـتــصـنـيــفـيــة وحـمـايــة الـعالمــات والـتـســمـيـات

qاألصلية
- الــتــشــجــيع عــبــر اIـــبــادرات اIالئــمــةq عــلى تــطــور
XـــتـــعـــامـــلــIــراقـــبـــة الـــذاتـــيـــة لـــلـــجـــودة عـــلى مـــســـتـــوى اIا

qXاالقتصادي
- تــنــشــيط عــمـلــيــة تــقــيــيس اIــنــتــوجــات واخلــدمـات

qوطرق حتليل اجلودة وتشجيعها ومتابعتها
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XــــســـتــــهـــلــــكـــIوا XــــهـــنــــيـــIتــــرقـــيــــة بـــرامـج إعالم ا -
وحتسيسهم.

وتضم أربع ( 4) مديريات فرعية :

qنتوجات الغذائيةIديرية الفرعية لتقييس اIأ - اqنتوجات الغذائيةIديرية الفرعية لتقييس اIأ - ا

ب - اIـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــتـــقــــيـــيس اIــــنـــتــــوجـــاتب - اIـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــتـــقــــيـــيس اIــــنـــتــــوجـــات
qالصناعيةqالصناعية

ج - اIديرية الفرعية لتقييس اخلدمات.ج - اIديرية الفرعية لتقييس اخلدمات.

وتكلف اIديريات الفرعية الثالث كل في ميدانها :

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

د - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــرقـــيـــة اجلـــودة وحـــمـــايــةد - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــرقـــيـــة اجلـــودة وحـــمـــايــة
اIستهلكqاIستهلكq وتكلف xا يأتي :

- اIــــــــبــــــــادرة بــــــــالــــــــبـــــــرامـج واألعــــــــمــــــــال اإلعـالمــــــــيـــــــة
والـــتــحــســـيــســيــة والـــوقــائــيـــة في مــجــال اجلـــودة وحــمــايــة

qستهلك وتنفيذهاIا

- اقـــتــــراح كل الـــتــــدابـــيـــر اIــــتـــعـــلــــقـــة بـــإرســــاء نـــظم
لـلـعـالمـات الـتــصـنـيــفـيــة وحـمـايــة الـعالمــات والـتـســمـيـات

qاألصلية

XـــســتـــهــلـــكــIالـــتــشـــجــيـع عــلى إنـــشـــاء جــمـــعــيـــات ا -
واIشاركة في تنشيط أعمالها. 

3 - مديـرية تنـظيم األسـواق والنشـاطات التـجارية - مديـرية تنـظيم األسـواق والنشـاطات التـجارية
واIهن اIقننة :واIهن اIقننة :

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

4 - مــــديـــريــــة  الــــدراســـات واالســــتــــكـــشــــاف واإلعالم - مــــديـــريــــة  الــــدراســـات واالســــتــــكـــشــــاف واإلعالم
االقتصادي :االقتصادي :

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

اIـــــــادة اIـــــــادة 5 : : تـــــــعــــــدّل أحـــــــكــــــام اIــــــادة  5 من اIـــــــرســـــــوم
الــتــنــفــيـذي رقم 02- 454 اIـؤرخ في 17 شـوال عـــام 1423
اIـوافق  21 ديسـمبـر سنة q2002 اIعـدل واIتـمّم واIذكور

أعالهq كما يأتي:

"اIــادة 5 : مـــديــريــــة اIــــوارد الـــبــشــريــــةqمـــديــريــــة اIــــوارد الـــبــشــريــــةq وتــكــلـــف
xــا يأتي:

- اIـــشـــاركـــة في تـــقـــيـــيـم االحـــتـــيـــاجـــات  من اIـــوارد
 qالبشرية

qXستخدمIضمان توظيف ا -

- ضــــمـــان الـــتـــســـيـــيـــر الــــنـــشـــيط لـــلــــحـــيـــاة اIـــهـــنـــيـــة
qXللمستخدم

- تــــنـــظـــيـم ومـــتـــابـــعــــة تـــكـــويـن مـــســـتـــخــــدمي قـــطـــاع
qمستواهم وجتديد معارفهم Xالتجارة وحتس

- إعــــداد مـــــشــــاريع وبـــــرامج الـــــتــــعــــاون واIـــــســــاعــــدة
التقنية في مجال التكوين وتسييرها.
: X( 2) فرعيت Xوتضم مديريت

أ) اIديرية الفرعية للموظفqXأ) اIديرية الفرعية للموظفqX وتكلف xا يأتي :
..........................( بدون تغيير)......................
ب) اIديرية الفرعية للتكوينqب) اIديرية الفرعية للتكوينq وتكلف xا يأتي :

...........................( بدون تغيير)....................".
6 : : تـدرج ضــمـن أحـكــام اIــرســـوم الــتـــنــفــيـذي اIــادة اIــادة 
رقم 02- 454 اIـؤرخ في 17 شـوال عـــام  1423 اIــوافق 21
qـــذكــور أعــالهIـــتــمّم واIـــعــدل واIا  q2002 ديــســمـــبــر ســنــة

مادة 6 مكرر q1 حترر كما يأتي :
" اIـــــادة  6 مـــــكــــرر 1 : تـــــنـــــشـــــأ مـــــديـــــريـــــة األنـــــظـــــمــــةتـــــنـــــشـــــأ مـــــديـــــريـــــة األنـــــظـــــمــــة

اIعلوماتيةqاIعلوماتيةq وتكلف xا يأتي :
- الــسـهـر عـلى وضع وتـطـويـر األنــظـمـة اIـعـلـومـاتـيـة

qركزيةIواالتصال على مستوى اإلدارة ا
- صــيـــانــة الــتــجــهــيــزات وأنــظــمــة اإلعالم اآللي عــلى

qركزيةIمستوى اإلدارة ا
- وضـع وتــطـــويـــر األنــظـــمـــة وشـــبــكـــات اإلعالم اآللي

 qواإلعالم والبريد اإللكتروني وأدوات التسيير
- تـشــجـيع اسـتــعـمــال الـتـكــنـولـوجــيـات احلــديـثـة من
أجل إيــصـال اIـعـلـومـة عن بـعـد لـلـخـدمـات اIـوجـهـة خملـتـلف

اIستعملX اIرتبطة مع إدارة التجارة.
 : X(2)   فرعيت Xوتضم مديريت 

qـعـلومـاتـيةIديـريـة الفـرعـية لـتـطـوير األنـظـمة اIأ) اqـعـلومـاتـيةIديـريـة الفـرعـية لـتـطـوير األنـظـمة اIأ) ا
وتكلف xا يأتي :

- حتـــــديــــــد بـــــرامج عــــــصـــــرنـــــة اخلـــــدمــــــات ووضـــــعـــــهـــــا
qوتنفيذها ومتابعتها

- مــتـابـعــة تـنـفــيـذ اسـتــراتـيـجـيــة الـقـطــاع في مـجـال
أنـظــمـة اإلعــــــالم وتــــــطـويـر الـتـطــــبـيـقـات الـقـــــطـاعـيـة

qاخلاصة
- تــــصـــــمــــيـم وإدارة اIــــواقع اإللـــــكــــتــــرونـــــيــــة لإلدارة
اIركزيـة واIسـاهمة في تـطويـر اIواقع اإللكـترونـية على

qؤسسات التابعة لهاIصالح الالمركزية واIمستوى ا
XتعاملIتطوير ونشر خدمات األنترنت لفائدة ا -

.XستهلكIال سيما ا qXاالقتصادي
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ب) اIـديــريــة الــفــرعــيــة لـلــصــيــانــة وشــبـكــات اإلعالمب) اIـديــريــة الــفــرعــيــة لـلــصــيــانــة وشــبـكــات اإلعالم
اآلليqاآلليq وتكلف xا يأتي:

- حتـــديـــد احـــتـــيــــاجـــات قـــطـــاع الـــتـــجـــارة في مـــجـــال
جتـــــهــــــيــــــزات اإلعالم اآللـي وتـــــقــــــد¤  كل اقــــــتـــــراح بــــــهـــــدف

qجتديدها

qضمان صيانة التجهيزات وشبكات اإلعالم اآللي -

- ضــــمــــان وضـع وإدارة شــــبـــكــــات اإلعـالم اآللي عــــلى
qمركزةIركزية ومصاحلها غير اIمستوى اإلدارة ا

- ضـــمــــان تــــأمــــX شـــبــــكــــات اإلعالم اآللـي وتـــواصــــله
الداخلي من خالل وسائل األنترنت واالتصال ".

اIادة اIادة 7 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
21 يناير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 14 -  - 19 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1435 اIــــوافـق  اIــــوافـق 21 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2014 يـــــعـــــدلq يـــــعـــــدل
ويـتمـم اIـرسـوم الـتنـفيـذي رقم ويـتمـم اIـرسـوم الـتنـفيـذي رقم 90-112 اIؤرخ في اIؤرخ في
22 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1410 اIـوافق  اIـوافق 17 أبــريـل سـنــة  أبــريـل سـنــة 1990

الــــــذي يـــــحــــــــدد كـــــيــــــفـــــيـــــــات تــــــســـــيـــــــيـــــــر حــــــســــــــابالــــــذي يـــــحــــــــدد كـــــيــــــفـــــيـــــــات تــــــســـــيـــــــيـــــــر حــــــســــــــاب
الـــتـــخـــصـــيـص اخلــــاص رقـم الـــتـــخـــصـــيـص اخلــــاص رقـم 057-302 الـــذي عـــنــوانه الـــذي عـــنــوانه
"صـندوق دعم االسـتثـمـار وترقـية ونـوعيـة األنشـطة"صـندوق دعم االسـتثـمـار وترقـية ونـوعيـة األنشـطة

السياحية".السياحية".

ــــــــــــــــــــ

    qإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اIــشــتــرك بــX وزيــر اIــالــيـة
qووزير السياحة والصناعة التقليدية

- وبـنــاء علــى الـدّسـتـــورq ال سـيّـمـــا اIـادّتــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة q2000 ال سـيــمـا اIـادة 89

qمنه

- وxـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-01 اIـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qستدامة للسياحةIبالتنمية ا

- وxـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اIـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلق

 qواقع السياحيةIناطق التوسع واx
- وxــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اIــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اIـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واIـتـضـمن قـانون

qادة 96 منهIال سيما ا q2009 الية التكميلي لسنةIا
- وxــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- وxـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-112 اIؤرخ
في 22 رمـــضـــان عـــام 1410 اIــــوافق 17 أبـــريل ســـنـــة 1990
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
بـــــاخلــــزيـــــنــــة رقم 057-302 الــــذي عـــــنــــوانـه "صــــنـــــدوق دعم
االسـتثـمـار وترقـية ونـوعيـة األنشـطـة السـياحـية"q اIـعدل

qتممIوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــدل ويـــتـــمم هـــذا اIـــرســـوم أحـــكــام
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 90-112 اIـؤرخ في 22 رمــضــان
عــام 1410 اIــوافق 17 أبـــريل ســـنــة q1990 اIـــعـــدل واIـــتــمّم

واIذكور أعاله.
2 :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اIـادة 3 مـن اIــرسـوم اIــاداIــادّة ة 
الـتـنــفـيـذي رقم 90-112 اIـؤرخ في 22 رمــضـان عـام 1410
اIــوافق 17 أبـــريل ســـنــة q1990 اIـــعــدّل واIـــتــمّم واIـــذكــور

أعالهq كما يأتي :
"اIـادّة 3 : يقيد في  احلساب رقم 302-057 :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
q............................................ -

- اإلعانات احملتملة من الدولة.
في باب النفقات :في باب النفقات :

qرتبطة بالترقية السياحيةIدفع النفقات ا -
- كـل الــــنـــــفــــقـــــات األخــــرى اIـــــرتــــبـــــطــــة بـــــدعم إجنــــاز

مشاريع االستثمار السياحي".
اIـــاداIـــادّة ة 3 :  : تــتــمم أحــكــام اIـــرســـوم الــتــنــفــيــــذي رقــم
90-112 اIــــــؤرخ في 22 رمـــــــضـــــــان عــــــام 1410 اIــــــوافق 17

Xـادتx qذكـور أعالهIـتـمّم واIـعدل واIا q1990 أبـريل سـنة
3 مكرر و3 مكرر 1  وحترران كما يأتي :

"اIـــادّة 3 مـــكــرر : تـــنـــشــأ جلـــنـــة لـــتـــقـــيـــيم ومـــتـــابـــعــة
الـعــمـلــيـات اIــتــكـفل بــهـا من الــصـنــدوق وتــدعى في صـلب

النص "اللجنة". 
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qـكـلف بـالـسـيـاحـة أو ¦ثـلهIيـرأس الـلـجـنـة الـوزيـر ا
وتضم :

qثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية¦ -

qاليةIثل وزير ا¦ -

qكلف بالبيئةIثل الوزير ا¦ -

- ¦ثل الوزير اIكلف بترقية االستثمار.
يــعـــX أعــضــاء الـــلــجـــنــة بـــقــرار من الـــوزيــر اIـــكــلف
بـــــالـــــســــيـــــاحـــــةq بــــنـــــاء عـــــلى اقـــــتــــراح مـن الــــوزراء الـــــذين

�ثلونهم.
تـتـولـى مـصـالح الـوزارة اIـكــلـفـة بـالـســيـاحـة األمـانـة

التقنية للجنة. 
جتــتــمع الــلــجـــنــة بــنــاء عــلى اســتـــدعــاء من رئــيــســهــا

مرتX (2) في السنة على األقل".
"اIــادّة 3 مـكرر1 : يـوكل  تـنـفـيذ عـمـلـيـات دعم إجناز
مــشــاريع االســتــثـــمــار الــســيــاحي إلـى الــوكــالــة الــوطــنــيــة

لتـنمـية الـسيـاحة عـلى أساس اتـفاقـية تـبرم بـX الوزارة
اIكلفة بالسياحة والوكالة".

اIـاداIـادّة ة 4 :  : تعدل أحكام اIادة 4 من اIرسوم التنفيذي
رقم 90-112 اIـؤرخ في 22 رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 17
qـــذكــــور أعــالهIـــتــمّم واIـــعــــدل واIا q1990 أبـــريــل ســـنــــة

كما يأتي:
"اIـــــادّة 4 :  يـــحــــدد الــــوزيــــران اIــــكــــلـــفــــان بــــاIــــالــــيـــة
وبـالـسيـاحـة معـاq مـدوّنة لإليـرادات والـنفـقـات وكذا جـهاز
متابعة وتقـييم حساب التخصـيص اخلاص  للخزينة رقم
057-302 الـذي عـنـوانه "صـنـدوق دعم االسـتـثـمـار وتـرقـية

ونوعية األنشطة السياحية".
يــعــد اآلمــر بـــالــصــرف بـــرنــامج عــمـل يــبــX األهــداف

وكذا آجال اإلجناز".
اIـاداIـادّة ة 5 :  :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق

21 يناير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســوم رئـــاسي مــؤرمــرســوم رئـــاسي مــؤرّخ في خ في 27 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام 1435 اIــوافق اIــوافق

أول ديسمبر سنة أول ديسمبر سنة q2013  يتضمن تغيير ألقاب.q  يتضمن تغيير ألقاب.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq ال سـيـمـا اIـادتـان 77-8 و125
q(الفقرة األولى)  منه

-  وxــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70- 20 اIــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اIـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واIــتـعـلق

qادتان 55 و56 منهIال سيما ا q دنيةIباحلالة ا

 - وxـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 71-157 اIــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اIــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واIـتعـلق بـتـغـييـر الـلـقب q اIـتممq ال سـيـمـا اIواد 3 و4 و5

qمنه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـب q وفــــقــــا
لـلــمــرسـوم  رقم 71-157 اIـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام
qـذكـور أعالهIـتـمّم واIا q1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةI1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :

- خــمـاجــة أحــمــدq اIــولــود في 5 أكــتــوبــر ســنـة 1951
بــخــيـران ( واليــة خـنــشــلـة) شــهــادة اIـيالد رقم 2599 وعـقـد
الزواج رقم 09 احملـرر بتاريخ 7 مايـو سنة 1985 بـخيران
(والية خنشلة) ويدعى من اآلن فصاعدا: بن محمد أحمد.

- خــــمـــاجــــة عــــليq اIــــولـــود في 17 غــــشت ســــنـــة 1980
بــخـــيــران (واليـــة خــنـــشــلـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 077 وعــقــد
الــزواج رقم 40 احملـــرر بـــتـــاريخ 5 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2005
بـأنـسـيـغـــة (واليـــة خـنـشـلــة) ويـدعــى مــن اآلن فـصـاعـــدا:

بن محمد علي.

- خماجة عز الدينq اIولود في 28 يوليو سنة 1981
بــخـيــران (واليــة خــنـشــلــة) شــهـادة اIــيالد رقم 071 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بن محمد عز الدين.

- خــمــاجــة مــحــمــدq اIـولــود في 3 يــونــيــو ســنـة 1984
بخيران (واليـة خنشلـة) شهادة اIيالد رقم 87  ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن محمد محمد.

- خـمـاجــة عـبـد الـنــاصـرq اIـولـود في 25 يـنـايــر سـنـة
 1986 بـــخــيـــران (واليـــة خــنـــشـــلــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 022

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن محمد عبد الناصر.
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- خـمــاجــة هـشــامq اIــولـود في أول غــشت ســنـة 1989
بـخنـشـلة (واليـة خـنشـلة) شـهـادة اIيالد رقم 2061  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بن محمد هشام.
- خــمــاجــة مــحــمــدq اIـولــود في 28 غــشت ســنـة 1957
بـــخـــيـــران (واليـــة خـــنـــشـــلـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 29 وعـــقــد
الــــزواج رقم 18 احملــــرر بــــتـــاريخ 7 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1989

بخيران (والية خنشلة) وولداه القاصران:
* عمـارq اIولود في 20 ديسـمبر سنة 1996 بخـنشلة

(والية خنشلة) شهادة اIيالد رقم 3859.
* مـــحــمـــد IــqX اIـــولــود في 7 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2000

 q3292 يالد رقـمIبخنشلة (والية خنشلة) شهادة ا
ويـــدعــون من اآلن فــصـــاعــدا: بن مــحــمـــد مــحــمــدq بن

.XI بن محمد محمد qمحمد عمار
- خــمــاجـة ســهــيـلــةq اIــولـودة في 15 ســبــتـمــبــر ســنـة
1992 بــخــنــشــلــة (واليــة خــنــشــلــة) شــهــادة اIــيالد رقم 3033

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن محمد سهيلة.
 - خـمــاجــة زرفـةq اIــولـودة في 8 يــونـيــو ســنـة 1990
بـخـنـشـلـة (واليـة خـنـشـلة) شـهـادة اIـيالد رقم 1649 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن محمد زرفة.
- خـمـاجـة إخالصq اIـولـودة في 11 غـشت سـنة 1994
بـخـنـشـلـة (واليـة خـنـشـلة) شـهـادة اIـيالد رقم 2630 وتـدعى

اآلن فصاعدا : بن محمد إخالص.
- خنـونـة سـعـيـدq اIـولود في 9 سـبـتـمـبـر سـنة 1972
باحلـراش (واليـة اجلـزائـر) شـهادة اIـيالد رقم 3143 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بني مروان سعيد.
- فـار محـمد الـعربيq اIـولود في 17 سـبـتمـبر سـنة
 1962بحـاسي خلـيفـة (والية الـوادي) شهـادة اIيالد رقم 94

وعـــقـــد الـــزواج رقم 81 احملـــرر في أول مـــارس ســـنـــة 1981
بالدبيلة (والية الوادي) وأوالده القصر:

*  لــــــطـــــيـــــفـــــةq اIــــــولـــــودة في 18 مـــــارس ســـــنـــــة 1995
q376 يالد رقمIبالدبيلة (والية الوادي) شهادة ا

*  أنـورq اIولود في 21 فبـراير سـنة 1997 بالـدبيـلة
q227 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا

*  عـــــائـــــشـــــةq اIـــــولـــــودة في 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2000
q753 يالد رقمIبالدبيلة (والية الوادي) شهادة ا

*  بــراهــيمq اIــولــود بــتــاريخ 7 نــوفــمــبــر ســنــة 2005
  q729 يالد رقمIبحاسي خليفة (والية الوادي) شهادة ا

ويـــدعــــون من اآلن فـــصــــاعـــدا: بن مــــنـــصـــور مــــحـــمـــد
الـــعـــربـيq بن مـــنـــصـــور لـــطــيـــفـــةq بـن مــنـــصـــور أنـــورq بن

منصور عائشةq بن منصور براهيم.

- فــــار مـــــحــــمـــــدq اIــــولـــــود في 3 مــــارس ســـــنــــة 1982
بـــحــاسـي خــلـــيـــفــة (واليـــة الـــوادي) شـــهــادة اIـــيالد رقم 390

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن منصور محمد.
- فـــار كـــر�ــــةq اIـــولـــودة في 25 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1985
بــالــدبــيــلــة (واليـة الــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 867 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن منصور كر�ة.
- فـــار عــبـــد الـــقــادرq اIـــولــود في 15 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
1987 بـــالــدبـــيــلـــة (واليـــة الــوادي) شـــهــادة اIـــيالد رقم 1667

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن منصور عبد القادر.
- فــــار زيــــنبq اIــــولــــودة في 31 مــــارس ســــنــــة 1990
بــالــدبــيــلــة (واليـة الــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 536 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن منصور زينب.
- فــار خــولـةq اIــولــودة في 22 ســبــتـمــبــر ســنـة 1992
بـالـدبــيـلـة (واليـة الــوادي) شـهـادة اIـيالد رقم 1319 وتـدعى

من اآلن فصاعداq بن منصور خولة.
- فـــار عــمــارq اIــولـــود في أول نــوفــمـــبــر ســنــة 1938
بــالــدبـــيــلــة (واليـــة الــوادي) شــهـــادة اIــيالد رقم  629 وعــقــد
الـزواج رقم 61/34 احملـرر بـتاريخ 21 ديـسـمبـر سـنة 1961
بـحـاسي خـلـيـفـة (واليـة الـوادي) ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا:

بن منصور عمار.
- فـــار مــبــروكq اIــولــود في 22 أكـــتــوبــر ســنــة 1963
بـــالــدبـــيــلـــة (واليـــة الــوادي) شـــهــادة اIـــيالد رقم 367 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 20 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 11 مـــــارس ســــــنـــــة 1991

بالدبيلة (والية الوادي)  وأوالده القصر:
*  أ�نq اIـولـود في 15 مــارس سـنـة 1995 بـالـدبــيـلـة

q371 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا
*  جنـــــودq اIـــــولـــــودة في 25 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2000

q4341 يالد رقمIبالوادي (والية الوادي) شهادة ا
*  خـــــلــــودq اIـــــولــــودة في 25 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 2000

q4342 يالد رقمIبالوادي (والية الوادي) شهادة ا
*  أمجـدq اIولود في 19 نوفـمبر سنة 2002 بالوادي

  q4313 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا
qويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا: بن مــنــصــور مــبـــروك
qبن مــنـصـور خـلـود qبن مـنــصـور جنـود qبن مــنـصـور أ�ن

بن منصور أمجد.
- فــار إ�ـــانq اIــولــودة في 13 ديــســمـــبــر ســنــة 1992
بـالـدبــيـلـة (واليـة الــوادي) شـهـادة اIـيالد رقم 1825 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن منصور إ�ان.
- فـــار عـــلــــجـــيـــةq اIــــولـــودة في 25 مـــايـــو ســـنـــة 1966
بــحـــاسي خــلـــيــفــة (واليـــة الــوادي) شــهـــادة اIــيالد رقم 535 
وعـقد الزواج رقم 29 احملـرر بتاريخ 17 مـارس سنة 1987
بـحـاسي خـلـيـفـة (واليـة الـوادي) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا:

بن منصور علجية.
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- فــار اجلـــمــوعيq اIــولــود في 27 يــولــيــو ســنـة 1970
بـــحــاسـي خــلـــيـــفــة (واليـــة الـــوادي) شـــهــادة اIـــيالد رقم 601
وعقد الزواج رقم117 احملرر بتاريخ 6 نوفـمبر سنة 1994

بالدبيلة (والية الوادي) وأوالده القصر:
* يــــاســــqX اIــــولــــود في 27 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1996

بالدبيلة (والية الوادي) شهادة اIيالد رقم 1505.
* حــسـام الــدينq اIــولـود في 6 ســبــتـمــبـر ســنـة 1999

بالدبيلة (والية الوادي) شهادة  اIيالد رقم 1000.
* زيـــادq اIـــولـــود في 7 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2002 بـــالـــوادي

(والية الوادي) شهادة اIيالد رقم 137.
* أكــرمq اIــولــود في 14 يــنـــايــر ســـنــة 2006 بـــحــاسي

خليفة (والية الوادي) شهادة اIيالد رقم 44
qويـدعـون مـن اآلن فـصـاعـدا: بن مــنـصـور اجلـمـوعي 
بـن مــــنــــصــــور يــــاســــqX بـن مــــنــــصــــور حــــســـــام الــــدينq بن

منصور زيادq بن منصور أكرم.
- فــــار كــــلـــثــــومq اIـــولــــودة في 21 أبــــريل ســــنـــة 1978
بـــالــدبـــيــلـــة (واليـــة الــوادي) شـــهــادة اIـــيالد رقم 534 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 28 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 28 مـــــارس ســــــنـــــة 2000
بــالــدبـيــلـة (واليــــة الــــوادي) وتـدعــى مـــن اآلن فـصــاعـــدا:

بن منصور كلثوم.
- فــار ســـلــمىq اIــولــودة فـي أول يــولــيــو ســنــة 1981
بـــالـــوادي (واليـــة الــــوادي) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 3225 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 52 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 29 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2001
بــالــدبـيــلـة (واليــة الـــــوادي) وتـدعــى مــــن اآلن فـصــاعـــدا:

بن منصور سلمى.
- فــــار رتــــيـــبــــةq اIـــولــــودة في 8 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1985
بـــحــــاسي خـــلــــيـــفـــة (واليــــة الـــوادي) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 85

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن منصور رتيبة. 
- فار نـور الهـدىq اIولودة في 19 يونـيو سنة 1988
بــالــدبــيــلــة (واليـة الــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 969 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن منصور نور الهدى.
- فــــار فـــــيــــصـلq اIــــولـــــود في 19 غــــشـت ســــنــــة 1977
بــالــوادي (واليـــة الــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 2912 ويــدعى

من اآلن فصاعدا: بن منصور فيصل.
- فــــار حــــســـqX اIــــولــــود في 5 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة 1982
بـــحــاسـي خــلـــيـــفــة (واليـــة الـــوادي) شـــهــادة اIـــيالد رقم 852

.Xويدعى من اآلن فصاعدا: بن منصور حس
- مــعـيــزة عــبــد الــقــادرq اIـولــود في 10 يــولــيــو ســنـة
1937 بـــاألغـــواط (واليـــة األغــــواط) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 202

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن خليفة عبد القادر.

- معيـزة أم اخليرq اIولودة في 10 يونيو سنة 1944
بــاألغــواط (واليـــة األغــواط) شــهـــادة اIــيالد رقم 529 وعــقــد
الـزواج رقـم 529 احملــرر بتـاريـخ 17 نوفــمبر سنـة 1965
بـــاألغـــواط (واليــة األغــواط) وتــدعــى مــن اآلن فــصــاعــــدا:

بن خليفة أم اخلير.
- مــعــيــزة فـــاطــيــمــةq اIــولــودة في 29 فـــبــرايــر ســنــة
 1972 بـــاألغـــوط (واليـــة األغــــواط) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 304

وعــقـد الـزواج رقم 527 احملــرر بـتـاريخ 13 سـبــتـمـبــر سـنـة
1995 بـاألغواط (واليـة األغواط) وتـدعى من اآلن فصـاعدا:

بن خليفة فاطيمة.
- مـعيـزة عـطاء الـلهq اIـولود في 28 مايـو سـنة 1973
بـاألغـواط (واليــة األغـواط) شـهـادة اIـيالد رقم 834 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بن خليفة عطاء الله.
- مـعــيـزة ســتيq اIــولـودة في 20 يــونـيــو ســنـة 1977
باألغواط (واليـة األغواط) شـهادة اIيالد رقم 1012 وتدعى

من اآلن فصاعدا: بن خليفة ستي.
- مــعـيــزة قــويــدرq اIــولـود في 30 يــنـايــر ســنـة 1979
بـاألغـواط (واليــة األغـواط) شـهـادة اIـيالد رقم 214 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بن خليفة قويدر.
- مــعــيـــزة أحــمــدq اIــولــود في 6 أكـــتــوبــر ســنــة 1980
باألغواط (واليـة األغواط) شـهادة اIيالد رقم 1957 ويدعى

من اآلن فصاعدا: بن خليفة أحمد.
- مـعـيـزة مـحـمـدq اIـولـود في 29 أكـتـوبـر سـنـة 1982
باألغواط (واليـة األغواط) شـهادة اIيالد رقم 2296 ويدعى

من اآلن فصاعدا: بن خليفة محمد.
- معـيـزة وسـيـلـةq اIـولودة في 2 فـبـرايـر سـنة 1985
بالعسـافية (والية األغواط) شهادة اIيالد رقم 006 وتدعى

من اآلن فصاعدا: بن خليفة وسيلة.
- مـــعــيـــزة عـــمـــارq اIـــولـــود في 21 مـــايـــو ســـنـــة 1987
بالعسـافية (والية األغواط) شهادة اIيالد رقم 009 ويدعى

من اآلن فصاعدا: بن خليفة عمار.
- عــثـــمــان لـــعــمـى مــحـــمــد الـــصــالحq اIـــولــود في أول
مــارس سـنـة  1954بـطـولـقــة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اIـيالد
رقم  413 وعــقـد الـزواج رقم 102 احملــرر بـتـاريخ 7 يــونـيـو

سنة 1980 بطولقة (والية بسكرة) وابنه القاصر:
*  عـــبـــد الـــبـــاسطq اIـــولـــود في 5 يــنـــايـــر ســـنــة 1996

q65 يالد رقمIبطولقة (والية بسكرة) شهادة ا
ويـــدعــــيـــان من اآلن فــــصـــــاعــــدا: عـــثــــمـــــان مــــحـــمــــــد

الصالــحq عثمــان عبد الباسط.
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- عــــثـــمــــان لـــعــــمى مــــحـــمــــد يــــاســـqX اIــــولـــود في 21
أكـتـوبـر سـنة 1984 بـطـولقـة (واليـة بـسكـرة) شـهـادة اIيالد
.Xرقم 1986 ويدعى من اآلن فصاعدا: عثمان محمد ياس
- عـــثــمــان لــعــمـى فــاحتq اIــولــود في 31 مــارس ســنــة
1987 بــــطـــولـــقـــة (واليـــة بــــســـكـــرة) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 736

ويدعى من اآلن فصاعدا: عثمان فاحت.
- عـثمـان لعـمى Iيـاءq اIولودة في 22 ديسـمبـر سنة
 1988 بطـولقـة (واليـة بسـكـرة) شهـادة اIيالد 2873 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: عثمان Iياء.
- عــثـمـان لــعـمى يــوسفq اIـولـود في 16 مـايــو سـنـة
1993 بـــطــولـــقـــة (واليــة بـــســـكــرة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 1422

ويدعى من اآلن فصاعدا: عثمان يوسف.
- بـعـرة عـاشــورq اIـولـود سـنـة 1941 بــاحلـوش (واليـة
بــســكــرة) شــهــادة اIــيالد رقم 2622 وعــقــد الـزواج رقم 135
احملــرر في 21 يــونـــيـــو ســـنــة 1979 بـــســـيــدي عـــقـــبـــة (واليــة

بسكرة) ويدعى من اآلن فصاعدا: حمادي عاشور.
 - بـعــرة بـشــيـرq اIـولــود سـنـة 1958 بــاحلـوش (واليـة
بــســكــرة) شــهــادة اIــيالد رقم 2614 وعــقــد الـزواج رقم 195
احملــرر في أول يــونــيــو ســنــة 1997 بــســـيــدي عــقــبــة (واليــة

بسكرة) وأوالده القصر:
* مـروىq اIـولودة في 4 أكـتـوبـر سـنة 1997 بـسـيدي

عقبة (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 811.
* جـهــادq اIــولـود في 8 نـوفــمــبـر ســنـة 1999 بــسـيـدي

عقبة (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 837.
* صفـاءq اIولودة في 6 سبـتمبـر سنة 2002 بـسيدي

q611  يالد رقمIعقبة (والية بسكرة) شهادة ا
ويـدعــون من اآلن فـصـاعــدا:  حـمـادي بـشــيـرq حـمـادي

مروىq حمادي جهادq حمادي صفاء.
- بــعــرة بـــوكــحــيلq اIــولــود خـالل يــنــايــر ســنــة 1964
بــاحلــوش (واليــة بـــســكــرة) شـــهــادة اIــيالد رقم 2617 وعــقــد
الزواج رقم 179 احملرر في 15 أكتـوبر سـنة  1997بـسيدي

عقبة (والية بسكرة) وأوالده القصر:
* ر¤q اIـولـودة في 29 أكـتـوبــر سـنـة 1997 بـبــسـكـرة

(والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 5276.
 * أسـمــاءq اIـولـودة في 8 مــارس سـنـة2001 بــسـيـدي

عقبة (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 201.
*  إبـــــراهــــيمq اIـــــولــــود في 21 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2005

  q176 يالد رقمIبسيدي عقبة (والية بسكرة) شهادة ا
ويدعـون من اآلن فصـاعدا: حـمادي بـوكحـيلq حمادي

ر¤q حمادي أسماءq حمادي إبراهيم.

- بــعـــرة مــبــاركــةq اIــولـــودة خالل مــارس ســنــة 1966
بــاحلــوش (واليــة بـــســكــرة) شـــهــادة اIــيالد رقم 2618 وعــقــد
الـــــزواج رقم 117 احملـــــرر في 28 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 1994
بـســيـدي عـقــبـة (واليــة بـسـكــرة) وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا:

حمادي مباركة.
- بــــعـــــرة عــــمـــــارq اIــــولـــــود في 7 أبــــريـل ســــنــــة 1969
بــاحلــوش (واليــة بـــســكــرة) شـــهــادة اIــيالد رقم 2619 وعــقــد
الـزواج رقم 773 احملـرر في 8 غــشت ســنـة 1993 بـبــســكـرة

(والية بسكرة) ويدعى من اآلن فصاعدا: حمادي عمار.
- بـعـرة بـركـاهمq اIـولودة في 15 أكـتـوبـر سـنة 1972
باحلوش (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 537 وتدعى من

اآلن فصاعدا: حمادي بركاهم.
- بـعـرة صـلــيـحـةq اIـولـودة في 17 يـولـيـو سـنـة 1975
باحلوش (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 450 وتدعى من

اآلن فصاعدا: حمادي صليحة.
- بــعـرة مــحــمــدq اIــولــود في 23 أكــتــوبــر ســنـة 1977
بـــســـيــدي عـــقـــبـــة (واليـــة بـــســـكــرة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 444

ويدعى من اآلن فصاعدا: حمادي محمد.
- بـعـرة الــطـاهـرq اIـولـود في 2 ديـسـمـبـر سـنـة 1979
بـــســــيـــدي عـــقــــبـــة (واليــــة بـــســـكــــرة) شـــهـــادة اIــــيالد رقم 07

ويدعى من اآلن فصاعدا: حمادي الطاهر.
- بـعــرة حــلـيــمــةq اIــولـودة في 23 يــولـيــو ســنـة 1993
بـــســـيــدي عـــقـــبـــة (واليـــة بـــســـكــرة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 618

وتدعى من اآلن فصاعدا: حمادي حليمة.
- بوخنونة حمدq اIولود في 17 سبتمبر سنة 1949
بوادي األبطال (والية معسكر) شهادة اIيالد رقم 46 وعقد
الزواج رقم 09 احملرر بتاريخ 21 مارس سنة 1975 بوادي
األبطال (والية مـعسكر) ويدعى من اآلن فـصاعداq محسن

حمد.
- بوخنـونة سعادq اIولودة في 11 مارس سنة 1977
بــوادي األبـــطــال (واليــة مـــعــســـكــر) شــهـــادة اIــيالد رقم 189

وتدعى من اآلن فصاعدا: محسن سعاد.
- بـوخــنــونـة بــومـدينq اIــولـود في 22 أكـتـوبــر سـنـة
 1979 بـوادي األبــطـال (واليــة مـعــسـكــر) شـهــادة اIـيالد رقم

110 ويدعى من اآلن فصاعدا: محسن بومدين.

- بــوخــنــونـــة عــمــرq اIــولــود في أول نــوفــمــبــر ســنــة
1984 بــوادي األبـطــال (واليــة مــعـســكــر) شــهـادة اIــيالد رقم

 261 ويدعى من اآلن فصاعدا: محسن عمر.

- بـــوخــنـــونــة أبــوبـــكــرq اIـــولــود في 12 مــارس ســنــة
1990 بــوادي األبـطــال (واليــة مــعـســكــر) شــهـادة اIــيالد رقم

 106 ويدعى من اآلن فصاعدا: محسن أبوبكر.
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- بــوجـــروة يـــحيq اIـــولــود في 6 يــنـــايـــر ســـنــة 1966
xــغـيــلـة (واليــة تـيــارت) شـهــادة اIـيالد رقم 08 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: عادل يحي.
- بـوجـروة أحـمـدq اIـولود 8 مـايـو سـنـة x 1969ـغـيـلـة
(واليـــة تـــيـــارت) شــــهـــادة اIـــيالد رقم 138 ويــــدعى من اآلن

فصاعدا: عادل أحمد.
- بوجروة مـحمـدq اIولود في 18 فبـراير سنة 1973
بــوهـران (واليــة وهــران) شــهــادة اIــيالد رقم 2035 ويــدعى

من اآلن فصاعدا: عادل محمد.
- بـــوجــروة فـــاطـــمـــةq اIــولـــودة في19 فــبـــرايـــر ســـنــة
1979 بــــوهـــران (واليــــة وهــــران) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 2195

وتدعى من اآلن فصاعدا: عادل فاطمة.
- مــخــنــز دهــان عــبــد الــقـادرq اIــولــود في 8 أكــتــوبـر
ســنــة  x 1934ــنــداس (واليــة غـــلــيــزان) شـــهــادة اIــيالد رقم
 1268 وعـقد الزواج رقم 101 احملـرر بتاريخ 27 مايـو سنة

x 1974ــنـداس (واليــة غـلــيـزان) ويــدعى من اآلن فـصــاعـدا:

براشد عبد القادر.
- مــخــنــز الــدهــان يــحيq اIــولــود في 18 مــايــو ســنــة
1992 بسيدي لـزرق  (والية غليزان) شهادة اIيالد رقم 39

ويدعى من اآلن فصاعدا: براشد يحي.
- مـخــنــز دهـان رقــيــةq اIــولـودة في 4 أكــتـوبــر ســنـة
x 1968ــــنـــداس (واليــــة غــــلـــيــــزان) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 452

وعـقـد الزواج رقم 28 احملـرر بـتاريخ 21 يولـيو سـنة 1987
بـسـيـدي لـزرق (واليـة غـلـيـزان) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا:

براشد رقية.
- مـخــنـز دهـان زيــديـةq اIـولـودة في أول مــايـو سـنـة
x 1970ــــنـــداس (واليــــة غــــلـــيــــزان) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 301

وعـقـد الزواج رقم 28 احملـرر بـتاريخ 15 غـشت سـنة 1989
بـسـيـدي لـزرق (واليـة غـلـيـزان) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا:

براشد زيدية.
- مــخـــنـــز دهــان عـــوادq اIـــولــود ســـنــة x 1972ـــنــداس
(واليــة غـلــيــزان) شـهــادة اIـيالد رقم 20 وعــقــد الـزواج رقم
742 احملــرر بــتــاريخ 3 غــشت ســنــة 2004 بـــغــلــيــزان (واليــة

غليزان) وابنه القاصر:
* مــــــــحــــــــمـــــــدq اIــــــــولــــــــود في 16 مــــــــايـــــــو ســــــــنـــــــة 2005

 q1811 يالد رقمIبغليزان(والية غليزان) شهادة ا
qويـــــدعــــيــــــان مـــن اآلن فــــصـــــاعــــــدا: بـــــراشــــــد عـــــواد

براشد محمد.
- مــخـنـز دهـان خـديــجـةq اIـولـودة في 4 مــارس سـنـة
x 1974ــــنـــداس (واليــــة غــــلـــيــــزان) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 168

وتدعى من اآلن فصاعدا: براشد خديجة.

- مـخــنـز دهـان فـتـيـحـةq اIـولـودة في 2 يـونـيـو سـنـة
x 1978ــــنـــداس (واليــــة غــــلـــيــــزان) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 338

وعــقــد الـزواج رقم 834 احملــرر بــتـاريخ 2 ســبــتــمــبــر ســنـة
2003 بـغـلـيـزان (واليـة غـلـيـزان) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا:

براشد فتيحة.
- مـخــنـز دهـان �ــيـنــةq اIـولـودة في 10 يـونـيــو سـنـة
x 1982ــــنـــداس (واليــــة غــــلـــيــــزان) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 369

وعـقـد الزواج رقم 751 احملـرر بـتاريخ 3 غـشت سـنة 2004
بغليزان (واليـة غليزان) وتدعى مـن اآلن فصاعدا: براشد

�ينة.
- مـخـنــز الـدهـان مـحــمـدq اIـولـود في 3 مــارس سـنـة
1985 بسـيدي لـزرق (والية غـليـزان) شهـادة اIيالد رقم 64

ويدعى من اآلن فصاعدا: براشد محمد.
- مــخـنــز دهـان خــيـرةq اIــولـودة في 2 أكـتـوبــر سـنـة
1986 بسـيدي لـزرق (والية غـليـزان) شهـادة اIيالد رقم 94

وتدعى من اآلن فصاعدا: براشد خيرة.
- مـخــنــز دهـان حــســqX اIـولــود ســنـة x 1963ــنــداس
(واليــة غـلــيــزان) شـهــادة اIـيالد رقم 28 وعــقــد الـزواج رقم
2596 احملـرر بتاريخ 13 يولـيو سـنة 1987 بـوهران  (والية

وهران) وابنه القاصر: 
* عـليq اIـولود في 20 سـبـتمـبـر سـنة 2000 بـوهران

 qيالد رقم 9738 مكررI(والية وهران) شهادة ا
ويـدعــيـان من اآلن فـصــاعـدا: بـراشـد حــسـqX بـراشـد

علي.
- مــخــنـز الــدهــان قـويــدرq اIــولـود في 10 ســبـتــمــبـر
ســـنــة  1988 بـــوهــران (واليـــة وهـــران) شـــهـــادة اIـــيالد رقم

9292 ويدعى من اآلن فصاعدا: براشد قويدر.

- مــخـنـز الــدهـان صــدامq اIـولـود في 26 يـنـايــر سـنـة
1991 بـــــوهــــران (واليـــــة وهـــــران) شـــــهـــــادة اIـــــيالد رقم 885

ويدعى من اآلن فصاعدا: براشد صدام.
- مـخـنـز الدهـان أمـحـمـدq اIـولود في 9 مـارس سـنة
1993 بــــوهـــران (واليــــة وهــــران) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 2218

مكرر ويدعى من اآلن فصاعدا: براشد أمحمد.
- مــخـنــز الـدهــان هـواريq اIــولـود في 30 ســبـتــمــبـر
ســـنــة  1994 بـــوهــران (واليـــة وهـــران) شـــهـــادة اIـــيالد رقم

10338 ويدعى من اآلن فصاعدا: براشد هواري.

- مـخـنـز دهـان مـحـمـدq اIـولـود في 14 أكـتـوبـر سـنـة
x 1966ــــنـــداس (واليــــة غـــلــــيـــزان) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 535

وعـقـد الزواج رقم 45 احملـرر بـتاريخ 26 غـشت سـنة 1991
بسيدي أمحمد بن عودة (والية غليزان) وأوالده القصر:
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اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 27 مــحـرّم عـام 1435 اIـوافق أول
ديسمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام بـعـنوانن إنـهاء مـهـام بـعـنوان

وزارة اجملاهدين.وزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنـهى مـهـام اآلنـسـة

والسّادة اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة اجملاهدين :
1 - اإلدارة اIركزية : - اإلدارة اIركزية :

- عـبــد احلــفـيــظ خالفq بـصــفــتـه مــفـتــشــاq لــتـكــلــيـفـه
qبوظيفـة أخـرى

qXبـصـفته نـائب مـديـر لـلمـعـطـوب qعـمار بـصـوفي -
qلتكليفـه بوظيفـة أخـرى

- نــعــيــمــة يــاميq بــصــفــتــهــا نــائــبــة مــديــر لــلــحــمــايــة
الطبية االجتماعيةq إلحالتها على التّقــاعـد.

2 - اIصالح اخلارجية : - اIصالح اخلارجية :
- مديرين للمجاهدين في الواليات :- مديرين للمجاهدين في الواليات :

qفي واليــــة بـــاتــــنـــة qمــــحـــمــــد الـــصــــغــــيـــر ســــويـــسـي -
qلتكليفـه بوظيفـة أخـرى

- حــمـــيــدة أومــــدورq في واليــــة بــجـــايـــةq إلحــالــتــه
qعلى التّقـاعـد

- عـبـد الـقـادر مـويــسيq في واليـة سـطـيفq إلحـالـتـه
qعلى التّقـاعـد

- عـبـد الـله مــسـاعـيـدq في واليــة سـكـيـكـدةq لــتـكـلـيـفـه
qبوظيفـة أخـرى

- جـــمــال زهــيـــرq في واليـــة ســوق أهــراسq إلحـــالــتـه
على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام بـعـنوانن إنـهاء مـهـام بـعـنوان

وزارة السكن والعمران واIدينة.وزارة السكن والعمران واIدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنـهى مـهـام الـسّـادة

اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهم بــــعــــنــــوان وزارة الــــســــكـن والــــعــــمـــران
واIدينـة :

*  إ�ــانq اIـولـودة في 9 يـونـيــو سـنـة 1997 بـوهـران
(والية وهران) شهادة اIيالد رقم 5524 مكرر.

* فتـيـحـة يـسـرىq اIـولودة في 20 يـونـيـو سـنة 2000
بوهران (والية وهران) شهادة اIيالد رقم 5764.

* بـراهـيمq اIـولـود في 3 يـولـيـو سـنـة 2004 بـوهـران
 q7286 يالد رقمI(والية وهران) شهادة ا

ويــدعـون من اآلن فــصــاعـدا: بــراشـد مــحــمـدq بــراشـد
إ�انq براشد فتيحة يسرىq براشد براهيم.

- مـخـنـز دهـان فـاطـمـةq اIولـودة في 2 أكـتـوبـر سـنـة
x 1968ــــنـــداس (واليــــة غــــلـــيــــزان) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 449

وعــقــد الـزواج رقم 3874 احملــرر بــتـاريخ 25 أكــتـوبــر ســنـة
1989 بــوهــران (واليــة وهــران) وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا:

براشد فاطمة.
- مــخــنــز دهــان بــغــدادq اIـولــود في 11 يــونــيــو ســنـة
x 1970ــــنـــداس (واليــــة غــــلـــيــــزان) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 367

ويدعى من اآلن فصاعدا: براشد بغداد.
- مــخــنــز دهـــان مــحــمـــدq اIــولــود في 17 مــايـــو ســنــة
x 1955ــــنـــداس (واليــــة غــــلـــيــــزان) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 914

وعــقـد الـزواج رقم 14 احملــرر بـتـاريخ 3 مــارس سـنـة 1982
xنداس (والية غـليزان ) ويدعى من اآلن فصاعدا: براشد

محمد.
- مــخــنـــز دهــان زهــراءq اIــولــودة في 9 أبــريل ســنــة
x 1982ــــنـــداس (واليــــة غــــلـــيــــزان) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 237

وتدعى من اآلن فصاعدا: براشد زهراء.
- مـخـنـز دهـان قـويـدرq اIـولـود في 12 أكـتـوبـر سـنـة
x 1984ــــنـــداس (واليــــة غـــلــــيـــزان) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 453

ويدعى من اآلن فصاعدا: براشد قويدر.
Xــسـرغـx 1962 ــولــودة ســنــةIا qحــريــقــة فــاطــيــمــة -
(واليـة وهـران) شــهـادة اIـيالد رقم 1969/08 وعــقـد الـزواج
رقم 120 احملــرر بـتـاريخ 21 سـبــتـمـبــر سـنـة  1980بــزهـانـة
(واليــة مـعـســكـر)وعــقـد الـزواج رقم 140 احملــرر بـتـاريخ 30
سـبــتـمـبـر سـنـة 1984 بـ¬ ســكـران (واليـة تـلـمـسـان) وعـقـد
الـزواج رقم 1370 احملــرر بـتـاريخ 13 ديــسـمـبــر سـنـة 1999
بـــتــلــمــســـان (واليــة تــلـــمــســان)  وتــدعـى من اآلن فــصــاعــدا:

مجدوب فاطيمة.
2 :  : عـــمال بـــأحـــكـــام اIـــادة 5 مـن اIـــرســـــوم رقم اIــاداIــادّة ة 
71-157 اIـؤرخ في 10  ربـيع الــثــاني عـام 1391 اIـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة q1971 اIـــتــمـم واIــذكـــور أعالهq يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اIـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اIــمــنــوحـة xــقــتــضى هــذا اIــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.
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1 - اإلدارة اIركزية : - اإلدارة اIركزية :

qبـصـفـته مـديـرا عـامـا لـلـريـاضـة qمـخــتـار بـووديـنـة -
qلتكليفـه بوظيفـة أخـرى

- سـيــد أحـمـد ســاIيq بـصــفـتـه نـائب مــديـر لـتــكـوين
qلتكليفـه بوظيفـة أخـرى qواهب الرياضيةIا

- نــوري ســمـــاعــيلq بـــصــفــته نـــائب مــديــر لـــلــبــرامج
qلتكليفـه بوظيفـة أخـرى qومتابعة االستثمارات

- حـــاج أحــــمـــد شـــراكq بــــصـــفـــتـه نـــائب مــــديـــر لـــدعم
qـدرسـيـة واجلـامعـيـة وفي مـؤسـسـات الـتـكوينIالريـاضـة ا

qلتكليفـه بوظيفـة أخـرى

- حـبـيـبـة عـرعـارq بـصـفـتهـا نـائـبــة مـديـــر لـلـتـعــاون
qلتكليفها بوظيفـة أخـرى qفي ميدان الشباب

- عـــبــد اجملــيــد جــبــابq بــصــفــتـه نــائب مــديــر لــلــفــرق
الـوطنـية ورياضـيي النـخبـة واIسـتوى الـعالي والـرياضة

qلتكليفـه بوظيفـة أخـرى qاالحترافية

- زيـــنــة عـــزوقq بـــصـــفـــتـــهـــا نـــائــبـــة مـــديـــر لـــتـــرقـــيــة
qلتكليفها بوظيفة أخرى qبادالت وسياحة الشبابIا

- حميد طاطاq بصفتـه نـائب مديـر لرقابة وتقــو¤
مــســـــاعــدات الـــدولــــة لـــلــحـــركـــــة اجلـــمــعـــويــــةq لــتـــكــلـــيــفـه

qبوظيفـة أخـرى

- أحـــــمـــــد دقــــداقq بـــــصـــــفــــتـه مــــكـــــلّـــــفــــا بـــــالـــــدّراســــات
qإلحالته على التّقـاعـد qوالتلخيص

- عــواوش بــومــيـةq بــصــفــتــهــا نــائـبــة مــديــر لــلــحــيـاة
qإلحالتها على التّقـاعـد qاجلمعوية وترقية الشراكة

- مـعـمـر عـمـرانيq بـصـفته مـديـرا لـتـرقـيـة الـريـاضة
qللجميع والرياضة في وسط التربية والتكوين

qبصفتها مفتشـة qبـايــة بومديـن -

- فـــتـــيـــحـــــــة بــــاحـــمـــدq بـــصـــفـــتـــهـــــا نـــائـــبـــــة مـــديــــر
qللـوسـائـل العـامـة

- صبريـنة بويـحياويq بصـفتها نـائبة مديـر للعمـل
qالقطاعات Xما ب

- عــــبـــد الــــقـــادر بـن بـــشــــيـــرq بــــصــــفـــته نــــائب مــــديـــر
لــــتــــطــــويـــــر الــــريــــاضــــة فـي وسط الــــعــــمـل والــــتــــظــــاهــــرات

qالـرياضــية

- كـــر�ــــة بن طـــرادq بــــصـــفــــتـــهــــا مـــديــــرة لـــلــــتـــنــــظـــيم
والـــــوثــــائـقq بــــســــبـب إلــــغـــــــاء الــــهــــيـــــكـــلq ابـــــتـــــداء من 25

q2013 فبـرايـر سنـة

1 - اإلدارة اIركزية : - اإلدارة اIركزية :
- فـــــيـــــصــل وارثq بـــــصـــــفــــتــه مــــديــــــرا لـــــلــــهـــــنـــــدســــة
اIـعـمـاريـة بـوزارة الـســكن والـعـمـران - سـابـقــاq لـتـكـلـيـفـه

بوظيفـة أخـرى.
2 - اIصالح اخلارجية : - اIصالح اخلارجية :

- عـــمــار عـــلي بـن ســاعـــدq بــصـــفـــته مـــديــرا لـــتـــهــيـــئــة
اإلقليم والتعمـير والوقاية من السـكن الوضيع وتقليصه

qلتكليفـه بوظيفـة أخـرى qبواليـة اجلـزائر
- لــعــروسي رزاق لــقـرعq بــصـفــته مــديــرا لـلــتــعـمــيـر

qلتكليفـه بوظيفـة أخـرى qوالبنـاء في والية األغواط
- أحـمـد رقـــادq بــصـفـتـه مـديــرا لـلــتـعـمـيـر والـبـنـــاء

qفي واليـة البليدة
- مــــــحــــــمـــــد بــــــركــــــونq بـــــصــــــفــــــته مــــــديــــــرا لــــــلـــــســــــكن
والـتــجــهــيـزات الــعــمـومــيــة في واليــة الــبـلــيــدةq لـتــكــلــيـفـه

qبوظيفـة أخـرى
 - مـــــحـــــمـــــد مـــــعـــــاشـــــوq بـــــصـــــفـــــتـه مـــــديـــــرا لـــــلـــــســـــكن

والتجهيزات العمومية في والية البيض.
3 - مؤسسات حتت الوصاية : - مؤسسات حتت الوصاية :

- عــبـد احلــكــيم خالفq بــصــفــته مــديـرا عــامــا لــديـوان
الــتــرقـــيــة والــتــســيــيــر الــعــقـــاري بــخــنــشــلـــةq لــتــكــلـيــفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرن إنــهــاء مــهــام مــديـر

دراسات بوزارة العالقات مع البرIان.دراسات بوزارة العالقات مع البرIان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

نــسـيـم شـقــالq بـصــفــته مـديــرا لــلـدّراســات بـقــسم مــتـابــعـة
اإلجــراءات الــتـــشــريــعـــيــة والــشـــؤون الــقــانـــونــيــة بــوزارة

العالقات مع البرIانq لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام بـعـنوانن إنـهاء مـهـام بـعـنوان

وزارة الشباب والرياضة.وزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2013 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام

الـسّــيـدتــX واألوانس والــسّـادة اآلتــيـة أســمــاؤهم بـعــنـوان
وزارة الشباب والرياضة :
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3 - مؤسسات حتت الوصاية : - مؤسسات حتت الوصاية :
- عبد الناصـر بن التوميq بصفته مـديرا للمدرسة

العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتهاq بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2013 يـتــضــمq يـتــضــمّن الــتن الــتّـعــيــX بـعــنـوانـعــيــX بـعــنـوان

وزارة اجملاهدين.وزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 23 ديـسـمبـر سـنة 2013 يـعـيّن السّـادة اآلتـية

أسماؤهم بعنوان وزارة اجملاهدين :
1 - اإلدارة اIركزية : - اإلدارة اIركزية :

- عـــــــبــــــد احلــــــفـــــــيـظ خالفq مـــــــكــــــلّـــــــفــــــا بـــــــالــــــدّراســــــات
والتلخـيص.

2 - اIصالح اخلارجية : - اIصالح اخلارجية :
- مديرين للمجاهدين في الواليات :- مديرين للمجاهدين في الواليات :

qفي والية باتنة qعمار بصوفي -
qفي والية سكيكدة qمحمد الصغير سويسي -
qفي والية سوق أهراس qعبد الله مساعيد -

- إلياس علي شيكوشq في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2013 يـتــضــمq يـتــضــمّن الــتن الــتّـعــيــX بـعــنـوانـعــيــX بـعــنـوان

وزارة السكن والعمران واIدينة.وزارة السكن والعمران واIدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIــــوافق 23 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2013 تــــعــــيّن اآلنــــســــة

والـــــسـّــــادة اآلتـــــيــــة أســـــمــــاؤهـم بــــعـــــنــــوان وزارة الـــــســــكــن
والعمـران واIدينـة :

1 - اIصالح اخلارجية : - اIصالح اخلارجية :
- مـديـرين لـلـتـعـمـيـر والـهـنـدسـة اIـعـمـاريـة والـبـنـاء- مـديـرين لـلـتـعـمـيـر والـهـنـدسـة اIـعـمـاريـة والـبـنـاء

في الـواليـات :في الـواليـات :
qفي والية األغواط qلعروسي رزاق لقرع -

qفي والية البليدة qفيصل وارث -
qفي والية اجلـزائر qعمار علي بن ساعد -
qفي والية تيسمسيلت qنصيرة هواري -

- ســـــعــــــيـــــد �ــــــــارq بـــــصـــــفـــــتـــه مـــــديـــــــرا لـــــلـــــمــــوارد
البشـريـة والـتكوينq بسبب إلغـاء الهيكـلq ابتداء من 25

q2013 فبـرايـر سنـة

- سـعـيـد بـوعـمـرةq بــصـفـته مـديـرا لـريـاضـة الـنـخـبـة
واIــسـتــوى الــعــالي وتــكـوين الــشــبــاب والـتــعــاونq بــسـبب

q2013 ابتداء من 25 فبـرايـر سنة qإلغـاء الهيكـل

- عـــــبـــــد الــــــــــرزاق بـــــحــــــبـــــــوq بـــــصــــــفـــــتـــه مـــــديــــــــرا
لــلـــتــنــشــــيط االجــتـــمــاعـي - الــتــربـــوي وتــرقـــيــة الــتـــرفــيه
ومبـادالت الـشبـابq بـسـبب إلغــاء الـهيـكـلq ابـتداء من 25

q2013 فبـرايـر سنـة

- اســــمـــــاعـــــــيل مـــــــرزوقq بـــــصـــــفــــتـــه نـــــائب مـــــديــــر
للـوثائق واألرشـيفq بسبـب إلغـاء الـهكـيلq ابتداء من 25

q2013 فبـرايـر سنـة

- حمـيـد ابـوشـريـطنq بـصفـته نـائب مـديـر لـلـتـعاون
في ميـدان الريـاضةq بسـبب إلـغـاء الهـكيلq ابـتداء من 25

q2013 فبـرايـر سنـة

- عــثــمــان واضـــحيq بــصــفــته نــائب مــديــر لالتــصــال
qبــســـبب إلـــغــــاء الـــهـــكــيـل qواإلعالم واإلصـــغــــاء لـــلــشـــبـــاب

q2013 ابتداء من 25 فبـرايـر سنـة

- مـــولــــود حلـــامq بـــصــــفـــته نــــائب مـــديــــر لـــلـــدراســـات
االســتـشــرافـيــة والـيــقـظــة االســتـراتــيـجــيـةq بــسـبب إلــغــاء

q2013 ابتداء من 25 فبراير سنة qالهيكـل

- حــسـX مـنـصـوريq بـصــفـته نـائب مـديــر لـلـتـكـوين
في مــهن الـريــاضـةq بــسـبب إلــغــاء الـهــيـكلq ابــتـداء من 25

فبـرايـر سنـة 2013.

2 - اIصالح اخلارجية : - اIصالح اخلارجية :

- مديرين للشباب والرياضـة في الواليـات :- مديرين للشباب والرياضـة في الواليـات :

- سـالـم بن عـثـمـانq في واليـة بـجـايـةq ابـتـداء من 28
qبسبب الوفـاة q2013 أكتوبر سنـة

qفـي واليــــة الـــبـــلـــيـــدة qعـــبـــد الـــعـــظــــــيم بـــلـــبـــكـــــري -
qإلحالتـه على التّقـاعـد

 - رشـــيـــد شــــويـــدرq في واليـــــة جــيـــجـــلq إلحـــالــتـه
qعلى التّقـاعـد

qفي والية سيدي بلعباس qمحمد سوداك -

- عــمــر مــسـعــوديq في واليــــة مـســتــغـــاq إلحــالـتــه
qعلى التّقـاعـد

- صديق بوشحالطـةq في واليـة ورقلـة.
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والــــسّـــــادة اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهـم بــــعــــنــــوان وزارة الــــشــــبــــاب
والـريـاضــة :

1 - اإلدارة اIركزية : - اإلدارة اIركزية :

qمديرا عاما للتطوير الرياضي qمختار بوودينة -

qمكلّفة بالدّراسات والتلخيص qزينة عزوق -

qمكلّفا بالدّراسات والتلخيص qيIسيد أحمد سا -

qمفتشا qحميد طاطا -

- حــــبــــيــــبــــــة عــــرعــــــارq نــــائــــبـــــــة مــــديــــــر لــــبــــــرامج
qونشـاطـات التعـاون

- عـــبـــد اجملـــــيــد جـــبــــابq نـــــائب مــديــــــر لــتــــرقــــيــة
qاألداء الـريـاضي

- حـاج أحـمـد شـراكq نائب مـديـر لـتـطـويـر الـريـاضة
qفي وسط العمل والتظاهرات الرياضية

- نـوري ســمــاعـيـلq نـائب مــديــر لـلــبــرامج ومــتـابــعـة
qنشآت القاعدية والتجهيزاتIاالستثمارات وصيانة ا

- نصر الدين طالبيq نائب مدير للوسائل العامة.

2 - مؤسسات حتت الوصاية : - مؤسسات حتت الوصاية :

- مـيـمـون عـفـانq مـديــرا لـلـمـعـهـد الــوطـني لـلـتـكـوين
العالي إلطارات الشبيبة والرياضة في وهران.

- بوعالم كريكطq في والية سوق أهراس.
- مديرين للسكن في الواليات :- مديرين للسكن في الواليات :

qفي والية بشار qعبد الرحمان بصاحلي -
qفي والية تيارت qعبد احلكيم خالف -

qديةIفي والية ا qمحمد زيتوني -
- محمد هشماويq في والية برج بوعريريج.

- مديرين للتجهيزات العمومية في الواليات :- مديرين للتجهيزات العمومية في الواليات :
- محمد بركونq في والية البليدة.

2 - مؤسسات حتت الوصاية : - مؤسسات حتت الوصاية :
- عـبــد الـغــانـي ديبq مـديــرا عـامـا لــديـوان الـتــرقـيـة

qوالتسيير العقاري في والية قسنطينـة
- عـــبــد الـــرحـــمــان عـــيـــســاويq مـــديـــرا عــامـــا لـــديــوان

الترقية والتسيير العقاري في والية إيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2013 يـتــضــمq يـتــضــمّن الــتن الــتّـعــيــX بـعــنـوانـعــيــX بـعــنـوان

وزارة الشباب والرياضة.وزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIــوافق 23 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2013 تــعـــيّن اآلنـــســـتــان

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

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 2 ذي احلــج ذي احلــجّــة عــام ــة عــام 1433
اIـــــوافق اIـــــوافق 18 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة  أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة q2012 يـــــعـــــدل الـــــقــــرارq يـــــعـــــدل الـــــقــــرار
الــوزاري اIـشــتــرك اIـؤرخ في الــوزاري اIـشــتــرك اIـؤرخ في 2 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1432
اIـــــوافق اIـــــوافق 2 غـــــشـت ســـــنــــة  غـــــشـت ســـــنــــة 2011 الـــــذي يـــــحـــــدد تـــــعـــــداد الـــــذي يـــــحـــــدد تـــــعـــــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أو اخلدمات بعنوان اIديرية العامة للجمارك.أو اخلدمات بعنوان اIديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةIووزير ا

- xقتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 07 - 308  اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات تــــوظـــيف األعــــوان اIـــتـــعــــا قـــديـن

وحـقوقـهـــم وواجـبـاتهـــم  والـعـنــاصر اIـشـكّـلـة لـرواتـبهــم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهIال سيما ا qطبق عليهــمIا
- وxــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2012 وا

- وxــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- وxــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اIـؤرخ في 26 صـفـر عام 1424 اIـوافق 28 أبـريل سـنة 2003

qدير العام للوظيفة العموميةIالذي يحدد صالحيات ا
- وxـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي  اIـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سنة 2002  واIتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

اIاداIادّة ة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 2 ذي احلجة عام 1433 اIوافق 18 أكتوبر سنة 2012.

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
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-
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19
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13
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-

658

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

-

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

166

-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-

166

413

-
21

10

19

16

-
-
13

-
-
-
-

492

200

219

240

263

288

315

348

1

2

3

4

5

6

7

عامل مهني من اIستوى األول
عون خدمة من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى الثاني

سائق سيارة من اIستوى الثاني
عون خدمة من اIستوى الثاني

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

عامل مهني من اIستوى الرابع
عون وقاية من اIستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة

(1)
عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة

(2)

- وxـقـتـضى الـقـرار الـوزاري اIـشتـرك اIـؤرخ فــي
2 رمــــضــــان عـــام 1432 اIــــوافق 2 غــــشت ســــنـــة 2011 الــــذي
يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة

qديرية العامة للجماركIأو اخلدمات بعنوان ا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى :  تـعدل أحـكـام اIـادة األولى مـن الـقرار
الـــــوزاري اIــــشــــتـــــرك اIــــؤرخ فـي 2 رمــــضـــــــان عــــام 1432

اIوافــق 2 غشت سنة 2011 واIذكور أعالهq كما يأتي :

"اIــادة األولى : تـــطـــبـــيــقـــــا ألحـــكــــــام اIــــــادة 8 مـــن
اIـــرســــــوم الـــرئـــاســـي رقــم 07 - 308  اIــــــؤرخ فـــي 17
رمـضـــان عــام 1428 اIـوافـــق 29 سـبـتمـبـــر سـنـــة 2007
واIذكـــور أعـــالهq يحــدد هـــذا القـــرار تعـــداد مناصــب
الشـغــــل اIطابـقــــة لـنشاطـــات احلـــفظ أو الصـيانــــة أو
اخلـــدمـــــات وتــصـــنــيــفـــهـــــا وكـــــذا مـــــدة الـــعــقـــــد اخلــــاص
بـــاألعــــــوان الــــعــــامـــلــــــX بــــعـــنــــــوان اIــــديــــريــــــة الــــعــــامـــــة

للجمــاركq كمــا هــو مبX فــي اجلــدول اآلتــي :
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يــــحــــدّد تـــنــــظــــيـم اIــــصـــالـح اخلــــارجــــيــــة لإلدارة اجلــــبــــائــــيـــة
qوصالحياتها

- وxــقــتــضـى الــقــــرار اIــؤرّخ فـي 7 جــمــادى األولى
عـــــــام 1428 اIـــــوافق 24 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2007 الـــــذي يــــــحـــــدّد
االخـتــصـاص اإلقـلــيـمي لــلـمـديــريـات اجلــهـويـة واIــديـريـات

qالوالئية للضرائب

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى ة األولى : تــــطــــبـــيــــقــــا لــــلــــمـــادّة 25 مـن اIــــرســـوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 06-327 اIـؤرّخ في 25 شـعــبــان عـام 1427
اIـوافـق 18 سـبــتـمـبــر سـنــة q2006 يـهـــدف هــــذا الـقــــرار
إلى حتــــديــــد االخـــتــــصـــاص اإلقــــلــــيـــمـي Iـــراكــــز الــــضـــرائب

الواردة في اجلدول اIرفق باIلحق.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : �ـــتـــد االخـــتـــصـــاص اإلقـــلــيـــمـي لــكـل مـــركــز
ضــرائب مـذكــور في اIــادّة األولى أعالهq عــلى كــافــة إقــلـيم

اIديرية التابع لها.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائرفي 24 رمـضان عام 1434 اIوافق أوّل
غشت سنة 2013.

كر¤ جوديكر¤ جودي

قـــرار مؤرخ فيقـــرار مؤرخ في24 رمـضان عام  رمـضان عام 1434 اIـوافق أو اIـوافق أوّل  غشتل  غشت
q2013 يــحـــدq يــحـــدّد االخــتــصـــاص اإلقــلــيـــمي Iــراكــزد االخــتــصـــاص اإلقــلــيـــمي Iــراكــز ســنــة ســنــة 

الضرائب.الضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّةIإن وزير ا
- xـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- وxـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمـضـان عـام 1415 اIـوافـق 15 فـبـرايـر سـنـة 1995

qاليةIالـذي يحدّد صالحيات وزير ا
- وxـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-327 اIؤرّخ
في 25 شعـبان عـام 1427 اIوافـق 18 سبـتمبـر سنـة 2006
الــذي يـحــدّد تـنـظــيم اIـصــالح اخلـارجــيّـة لإلدارة اجلـبــائـيـة

qوصالحياتها
- وxـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي الــقـــعــدة عــام  1428 اIــوافق 28 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2007 واIـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اIـــــركــــزيــــة في وزارة

qاليةIا
- وxــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 25 صـفر عام 1430 اIوافق 21 فبـراير سنة 2009 الذي

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

تعيX ومقر مراكز الضرائبتعيX ومقر مراكز الضرائباIديرية الوالئية للضرائباIديرية الوالئية للضرائباIديرية اجلهويةاIديرية اجلهوية

الشلف

بشار

الشلف

تيارت

مستغا

تيسمسيلت

عX الدفلى

غليزان

أدرار

بشار

البيض

تندوف

النعامة

مركز الضرائب للشلف في الشلف

مركز الضرائب لتيارت في تيارت

مركز الضرائب Iستغا في مستغا

مركز الضرائب لتيسمسيلت في تيسمسيلت

مركز الضرائب لعX الدفلى في عX الدفلى

مركز الضرائب لغليزان في غليزان

مركز الضرائب ألدرار في أدرار

مركز الضرائب لبشار في بشار

مركز الضرائب للبيض في البيض

مركز الضرائب لتندوف في تندوف

مركز الضرائب للنعامة في النعامة
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)
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البليدة

اجلزائر

سطيف

عنابة

قسنطينة

البليدة
تيزي وزو

اجللفة
اIدية

بومرداس
تيبازة

اجلزائر وسط
بئر مراد رايس

الشراقة
سيدي أمحمد

احلراش
الرويبة
بجاية

البويرة
سطيف
اIسيلة

برج بوعريريج
أم البواقي

تبسة
سكيكدة
عنابـة
قاIة

الطارف
سوق أهراس

باتنة
بسكرة
جيجـل

قسنطينة
خنشلة
ميلة

مركز الضرائب للبليدة في البليدة
مركز الضرائب لتيزي وزو في تيزي وزو

مركز الضرائب للجلفة في اجللفة
مركز الضرائب للمدية في اIدية

مركز الضرائب لبومرداس في بومرداس
مركز الضرائب لتيبازة في تيبازة

مركز الضرائب للجزائر وسط في اجلزائر وسط
مركز الضرائب لبئر مراد رايس في بئر مراد رايس

مركز الضرائب للشراقة في الشراقة
مركز الضرائب لسيدي أمحمد في سيدي أمحمد

مركز الضرائب للحراش في باب الزوار
مركز الضرائب للرويبة في الرويبة

مركز الضرائب لبجاية في بجاية
مركز الضرائب للبويرة في البويرة
مركز الضرائب لسطيف في سطيف
مركز الضرائب للمسيلة في اIسيلة

مركز الضرائب لبرج بوعريريج في برج بوعريريج
مركز الضرائب ألم البواقي في أم البواقي

مركز الضرائب لتبسة في تبسة
مركز الضرائب لسكيكدة في سكيكدة

مركز الضرائب لعنابة في عنابة
مركز الضرائب لقاIة في قاIة

مركز الضرائب للطارف في الطارف
مركز الضرائب لسوق أهراس في سوق أهراس

مركز الضرائب لباتنة في باتنة
مركز الضرائب لبسكرة في بسكرة
مركز الضرائب جليجـل في جيجـل

مركز الضرائب لقسنطينـة في قسنطينـة
مركز الضرائب خلنشلة في خنشلة

مركز الضرائب Iيلة في ميلة
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- و xـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03 - 190
اIؤرخ في 26 صفر عام 1424 اIوافق 28 أبريل سنة 2003

qدير العام للوظيفة العموميةIالذي يحدد صالحيات ا
- و xـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 07 - 266
اIــــؤرخ في 27 شـــعـــبـــان عـــام  1428 اIــــوافق 9 ســـبـــتــــمـــبـــر
ســـنــة 2007 الـــــذي يـــحـــــدد صالحـــيــــــات وزيـــــر الـــطـــاقـــــة

qناجمIوا
- و xـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 07 - 267
اIـؤرخ في 27 شـعـبـان عـام 1428 اIـوافق 9 سـبـتـمـبـر سـنة
 2007 واIـــتــــضــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اIــــركـــزيــــة في وزارة

qتممIعدل واIا qناجمIالطاقة و ا
- و xـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الــــــثـــــــانـي عــــــام  1423 اIــــــوافق 18 يـــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2002

qالعام للحكومة Xاألم Xتضمن تعيIوا

يـقــررون ما يأتي :يـقــررون ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اIـادة  9 من اIـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 07 - 267 اIـؤرخ في 27 شـعـبـان عـام 1428

وزارة الطاقة وا;ناجموزارة الطاقة وا;ناجم
قـرار وزاري مرار وزاري مـشــــتـرك مرك مـؤرؤرّخ في خ في 3 ذي ال ذي الـقــــعـدة عدة عـام ام 1434
اIاIــــوافق وافق 9 س ســــبــــتــــمــــبــــر سر ســــنـة ة q2013 يq يــــتــــضــــمن تمن تــــنــــظــــيميم
اإلدارة اIاإلدارة اIــــــركركــــــزيزيــــة فة فـي وزارة الي وزارة الــــطــــــاقاقــــــة واIة واIــــنــــــاجم فياجم في

مكاتب.مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةIووزير ا

qناجمIووزير الطاقة وا

- xـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- وxقتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)
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ورقلة

وهران

األغواط

تامنغست

ورقلة

إيليزي

الوادي

غرداية

تلمسان

سعيدة

سيدي بلعباس

معسكر

وهران غرب

وهران شرق

عX تموشنت

مركز الضرائب لألغواط في األغواط

مركز الضرائب لتامنغست في تامنغست

مركز الضرائب لورقلة في ورقلة

مركز الضرائب إليليزي في إيليزي

مركز الضرائب للوادي في الوادي

مركز الضرائب لغرداية في غرداية

مركز الضرائب لتلمسان في تلمسان

مركز الضرائب لسعيدة في سعيدة

مركز الضرائب لسيدي بلعباس في سيدي بلعباس

مركز الضرائب Iعسكر في معسكر

مركز الضرائب لوهران غرب في وهران غرب

مركز الضرائب لوهران شرق في وهران شرق

مركز الضرائب لعX تموشنت في عX تموشنت
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اIوافق 9 سبـتمبـر سنة  q2007 اIعـدل و اIتـممq واIذكور
أعالهq يـــــهــــدف هــــذا الـــــقــــرار إلى حتـــــديــــد تــــنـــــظــــيم اإلدارة

اIركزية في وزارة الطاقة و اIناجم في مكاتب. 

2 :  : تـــتـــكـــون اIـــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــلـــمـــنـــاجم من اIــادة اIــادة 
: (2) Xمديريت

Xــعـــدنــيــة مـديــريــتـIـــوارد اIــعـــدنــيــةمــديـــريــة اIـــوارد اI1 -  - تـــشــمل  مــديـــريــة ا
: (2) Xفرعيت

أ - اIــديـــريــة الــفـــرعــيــة لـــتــطــويـــر اIــوارد اIــعـــدنــيــةأ - اIــديـــريــة الــفـــرعــيــة لـــتــطــويـــر اIــوارد اIــعـــدنــيــة
: (2) Xوتتكون من مكتب

1 - مـــكــتـب مـــتــابـــعـــة تـــطـــور أســـواق اIـــواد األولـــيــة
qعدنيةIا

2 - مـكـتـب مـتـابـعـة تــطـبـيق سـيـاســة تـثـمـX اIـوارد
اIعدنية و احملافظة عليها.

ب - اIــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــلــمـــنــشـــآت اجلــيــولـــوجــيــةب - اIــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــلــمـــنــشـــآت اجلــيــولـــوجــيــة
: (2) Xوتتكون من مكتب

q1 -  - مكتب متابعة النشاطات اجليولوجية

2 - - مــــــكــــــتب مــــــتــــــابــــــعــــــة إجنــــــاز بــــــرامـج اIــــــنــــــشـــــآت
اجليولوجية.

2 - تـشـمل مـديــريــة تـطــويـر الــنـشــاطــات اIـنــجـمــيـةمـديــريــة تـطــويـر الــنـشــاطــات اIـنــجـمــيـة
 : (2) Xفرعيت Xمديريت

أ - اIديريـة الفـرعية لـلنـشاطات اIـنجـمية أ - اIديريـة الفـرعية لـلنـشاطات اIـنجـمية وتـتكون
: (2)Xمن مكتب

 qنجميةI1 -  - مكتب متابعة ¦ارسة النشاطات ا

2 -  - مـــكـــتـب إعـــداد الـــتـــلـــخـــيـــصـــات حـــول الـــتـــطـــويـــر
التكنولوجي للفرع ومتابعتها.

ب - اIـديـريـة الـفـرعــيـة لـلـنـشـاطـات شــبه اIـنـجـمـيـةب - اIـديـريـة الـفـرعــيـة لـلـنـشـاطـات شــبه اIـنـجـمـيـة
: (2) Xوتتكون من مكتب

1 -  - مـكـتب مـتـابـعـة مـعـاجلـة اIـلـفـات اIـتـعـلـقـة بـإيداع
qتفجرةIواد اIا

2 -  - مكتب متابعة استعمال اIواد اIتفجرة.
اIـادة اIـادة 3 :  : تــتـكـون اIــديـريـة الـعــامـة لـلــمـحـروقـات من

: (2) Xمديريت

1 - - تـشمل مـديرية الـتطويـر و احملافظـة على اIوارد مـديرية الـتطويـر و احملافظـة على اIوارد
ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اIـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـطـويـر اIوارد أ - اIـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـطـويـر اIوارد وتـتـكون من
: (2) Xمكتب

 qنجمية اخلاصة باحملروقاتI1 - مكتب  األمالك ا

2 - مكتب متابعة استكشاف احملروقات.

ب - اIـــديـــريــة الـــفــرعـــيـــة لــلـــمــحـــافــظـــة عـــلى اIــواردب - اIـــديـــريــة الـــفــرعـــيـــة لــلـــمــحـــافــظـــة عـــلى اIــوارد
: (2) Xوتتكون من مكتب

1 -  - مــــكــــتب مــــتــــابــــعــــة نــــشــــاطـــات اســــتــــغـالل مـــوارد
qاحملروقات

2 -  - مــكـتـب مـتــابـعــة نـشــاطـات احملــافــظـة عــلى مـوارد
احملروقات.

ج - اIديـريـة الـفـرعيـة لـلـنـقل واخلـدمات الـبـتـرولـيةج - اIديـريـة الـفـرعيـة لـلـنـقل واخلـدمات الـبـتـرولـية
: (2) Xوتتكون من مكتب

1  - مـــكــــتب مـــتــــابـــعـــة نــــشـــاطـــات الــــنـــقل بــــواســـطـــة

qاألنابيب

2 - مـــكـــتـب مـــتـــابـــعـــة نـــشـــاطـــات تـــســـيـــيـــر اIـــوانيء
البترولية واخلدمات البترولية وشبه البترولية.

X2 - - تـشمل  مـديريـة التـحويل و الـتوزيع   مـديريـة التـحويل و الـتوزيع مديـريت
: (2) Xفرعيت

وتـتـكون أ - اIـديـريـة الـفـرعـيــة لـتـحـويل احملـروقـات أ - اIـديـريـة الـفـرعـيــة لـتـحـويل احملـروقـات 
: (2) Xمن مكتب

1 - مـكـتــب متـابـعــــة نشـــاط الـتـكـريــر والـتـمـييــع
qو فصل الغازات

2 - مـكـتب مـتابـعــــة النـشــــــاط  البـيـتروكـيـمـــاوي
و تطويره.

ب - اIــــديــــريـــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــتـــــوزيــع اIــــنـــــتـــــجــــاتب - اIــــديــــريـــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــتـــــوزيــع اIــــنـــــتـــــجــــات
: (2) Xالبتــرولية البتــرولية وتتكون من مكتب

1 - مـــــكــــتـب مـــــتـــــابـــــعـــــة نــــشـــــاطـــــات تـــــخـــــزيـن اIــــواد
qالبترولية و توزيعها

2 - مـــكــــتب مــــتــــابــــعـــة تــــمــــوين الــــســــوق الـــوطــــنــــيـــة
باIنتجات البترولية.

اIـادة اIـادة 4 : : تـتـكــون اIـديـريـة الــعـامـة لـلــطـاقـة من ثالث
(3) مديريات :

X1 -  - تــشــمل مــديــريــة الـــكــهــربــاء و الــغــازمــديــريــة الـــكــهــربــاء و الــغــاز مـديــريــتـ
: (2) Xفرعيت
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أ - اIــــديــــريـــة الــــفـــرعــــيــــة لـــلــــكـــهــــربـــاء أ - اIــــديــــريـــة الــــفـــرعــــيــــة لـــلــــكـــهــــربـــاء وتــــتــــكـــون من
: (2)Xمكتب

1 - مــكـتب مـتـابـعـة بـرنـامـج تـطـويـر مـنـشـآت إنـتـاج
qالكهرباء ونقله

2 - مـــكـــتب مــــتـــابـــعـــة الــــبـــرامج الـــوطــــنـــيـــة اخلـــاصـــة
بتعميم الكهرباء.

ب - اIـديــريــة الــفـرعــيــة لـلــتــوزيع الــعـمــومي لــلــغـازب - اIـديــريــة الــفـرعــيــة لـلــتــوزيع الــعـمــومي لــلــغـاز
: (2) Xوتتكون من مكتب

1 -  - مـكتب مـتـابعـة إجنـاز برامج الـتـوزيع العـمومي
qللغاز

2 -  - مـــكــتب مــتـــابــعــة مــهـــمــات اخلــدمــات الـــعــمــومــيــة
اخلاصة بالتوزيع العمومي للغاز.

2 - - تـشمل مـديـرية الـطـاقـــات اجلـديـدة و اIـتـجـــددةمـديـرية الـطـاقـــات اجلـديـدة و اIـتـجـــددة
و التحكم في الطاقةو التحكم في الطاقة ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ - اIديـريـة الـفـرعـيـة لـلطـاقـات اجلـديـدة و اIـتـجددةأ - اIديـريـة الـفـرعـيـة لـلطـاقـات اجلـديـدة و اIـتـجددة
: (2) Xوتتكون من مكتب

1 - مـــكـــتب مــــتـــابـــعـــة تــــقـــيـــيم الـــقــــدرات الـــوطـــنـــيـــة
qتجددةIللطاقات اجلديدة و ا

2 - مكـتب متابـعة تنـفيذ بـرامج التعـاون في مجال
الطاقات اIتجددة. 

ب - اIديـرية الـفـرعيـة للـفعـالـية الـطاقـوية ب - اIديـرية الـفـرعيـة للـفعـالـية الـطاقـوية وتـتكون
من ثالثة (3) مكاتب :  

1 -  - مـــكـــتب مــــتـــابـــعـــة تــــقـــيـــيم الـــقــــدرات الـــوطـــنـــيـــة
   qالقتصاد الطاقة

q2 -  - مكتب متابعة إجناز برامج الفعالية الطاقوية

3 -  - مـكــتب مــتــابـعــة تــرشــيـد اســتــعـمــال الــطــاقـة في
إطار التنمية اIستدامة. 

ج - اIـديـريـة الـفرعـيـة لـتـرقيـة الـطـاقة ج - اIـديـريـة الـفرعـيـة لـتـرقيـة الـطـاقة وتـتـكون من
: (2) Xمكتب

1 -  - مـكــتب مـتـابـعــة الـتـقـيــيـمـات مـا بــX الـقـطـاعـات
qالستهالك الطاقة

2 -  - مـكـتب مـتـابـعـة جتـسـيـد بـرامج تـرقـيـة الـطـاقات
النظيفة. 

 3 - - تــــشــــمل مــــديـــريــــة الــــطــــاقـــة الــــنــــوويـــةمــــديـــريــــة الــــطــــاقـــة الــــنــــوويـــة أربع (4)

مديريات فرعية : 

أ - اIديرية الفـرعية للكـهرباء النووية أ - اIديرية الفـرعية للكـهرباء النووية وتتكون من
: (2) Xمكتب

1 - مكتب مـتابعـة جتسيـد سيـاسة تطـوير الكـهرباء
qالنووية

2 - مكتب متابعـة تطبيق اIعايير اIتعلقة xنشآت
إنتاج الكهرباء النووية. 

ب - اIديرية الفرعية للتطبيقات النووية ب - اIديرية الفرعية للتطبيقات النووية وتتكون
: (2) Xمن مكتب

1 - مـــــكـــــتـب مـــــتـــــابـــــعــــــة الـــــنـــــشـــــاطــــــات اIـــــرتـــــبـــــطـــــة
qبالتطبيقات النووية و تطويرها

2 - مـــكــتب مـــتــابــعـــة تــطــبـــيق  اIــعـــايــيـــر في مــجــال
التقنيات النووية.     

Xــديـــريــة الـــفــرعـــيــة لألمـــان و األمن الـــنــوويــIج - اXــديـــريــة الـــفــرعـــيــة لألمـــان و األمن الـــنــوويــIج - ا
: (2) Xوتتكون من مكتب

1 - مكتب متابـعة تطبيق اIعايير في مجال األمان
qXو األمن النووي

2 - مـــكــتب مـــتــابــعـــة تــطــبـــيق الــتـــنــظــيـم في مــجــال
.Xاألمان و األمن النووي

د - اIديـرية الـفرعـية لـلتـعاون الـنووي د - اIديـرية الـفرعـية لـلتـعاون الـنووي وتـتكون من
: (2) Xمكتب

1 - مكتب متابـعة ترقية التعاون في مجال الطاقة
qالنووية

2 - مــكــتـب مــتــابــعـــة جتــســيــد االلــتـــزامــات الــدولــيــة
للدولة في مجال الطاقة النووية.

اIـادة اIـادة 5 :  : تـتـكـون اIديـريــة الـعامـــة لالسـتـراتيـجـيــة
واالقتصاد و التنظيم من أربع (4) مديريات : 

1 - - تـــشـــمل مــــديــــريـــة اإلحــــصـــائــــيـــات و الــــدراســـاتمــــديــــريـــة اإلحــــصـــائــــيـــات و الــــدراســـات
االقتصادية االقتصادية  ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اIــديـــريـــة الــفـــرعـــيــة لإلحـــصـــائــيـــات و احلـــصــائلأ - اIــديـــريـــة الــفـــرعـــيــة لإلحـــصـــائــيـــات و احلـــصــائل
: (2) Xوالتالخيص والتالخيص وتتكون من مكتب

 q1  -  - مكتب اإلحصائيات

2 -  - مكتب احلصائل والتالخيص.

ب - اIـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلـــدراســات االقـــتـــصـــاديــةب - اIـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلـــدراســات االقـــتـــصـــاديــة
: (2) Xوالتقديرات والتقديرات وتتكون من مكتب
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4 -- تشمل مديرية الـتنظيم و الدراسـات القانونية مديرية الـتنظيم و الدراسـات القانونية
ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اIـديريـة الـفـرعيــــة لـلـتنـظـيم اخلــــاص بالـطـاقــةأ - اIـديريـة الـفـرعيــــة لـلـتنـظـيم اخلــــاص بالـطـاقــة
: (2) Xناجم وتتكون من مكتبIناجم واIوا

q1 - مكتب مشاريع النصوص اخلاصة بالطاقة

2 - مكتب مشاريع النصوص اخلاصة باIناجم.

ب - اIـديـريـة الـفرعـيـة لـلتـنـظـيم الـعام ب - اIـديـريـة الـفرعـيـة لـلتـنـظـيم الـعام وتـتـكون من
: (2) Xمكتب

 q1 - مكتب متابعة مطابقة مشاريع النصوص

2 - مكتب حتليل مشاريع النصوص القطاعية.

ج - اIديريـــة الفـرعــيــــة للـدراســــات الـقانـونيــــةج - اIديريـــة الفـرعــيــــة للـدراســــات الـقانـونيــــة
: (2) Xنازعات وتتكون من مكتبIنازعات واIوا

q1 - مكتب الدراسات القانونية

2 - مكتب اIنازعات.

اIــادة اIــادة 6 : : تــتــكــون اIــديـــريــة الــعــامــة لإلدارة واإلعالم
: (2) Xمن مديريت

1 - - تــــشـــــمل مــــديـــــريــــة اإلدارة مــــديـــــريــــة اإلدارة أربع (4) مــــديـــــريــــات
فرعية :

أ - اIـديــريـة الــفـرعـيــة لـلــمـسـتــخـدمـX أ - اIـديــريـة الــفـرعـيــة لـلــمـسـتــخـدمـX وتــتـكـون من
ثالثة (3) مكاتب :  

 qXستخدمI1 - مكتب تسيير ا

q2 - مكتب تسيير مستخدمي التأطير

3 - مكـتب متابعـة تسيـير مسـتخدمي اIـصالح غير
اIمركزة.

ب - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة واحملـــاســـبـــةب - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة واحملـــاســـبـــة
وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :  

qاليةI1 - مكتب التقديرات ا

q2 - مكتب احملاسبة

3 - مكتب الصفقات العمومية. 

ج - اIديـرية الـفرعيـة للـوسائل الـعامة ج - اIديـرية الـفرعيـة للـوسائل الـعامة وتـتكون من
ثالثة (3) مكاتب : 

q 1 - مكتب تسيير األمالك

q2 - مكتب صيانة التجهيزات

q1 - مكتب الدراسات االقتصادية

2 - مكتب التقديرات. 

ج - اIديـريـة الـفرعـيـة لـلضـبط االقـتـصاديج - اIديـريـة الـفرعـيـة لـلضـبط االقـتـصادي وتـتـكون
: (2) Xمن مكتب

1 - مــكــتب مــتــابــعــة تــطــبــيق الــســيــاســة في مــيــدان

qاجلباية

2 - مـــكـــتب مـــتـــابـــعـــة جتـــســـيـــد الـــتـــدابـــيـــر لـــلـــضـــبط
االقتصادي. 

2 - - تـشمـــل مـديــريـــــة الـدراســـــات اIـستـقـبـلـيــــةمـديــريـــــة الـدراســـــات اIـستـقـبـلـيــــة
واالستراتيجياتواالستراتيجيات ثالث (3) مديريات فرعية :

أ- اIديرية الفـرعية للدراسات اIـستقبلية أ- اIديرية الفـرعية للدراسات اIـستقبلية وتتكون
: (2) Xمن مكتب

qيدان الطاقوىIستقبلية في اI1 - مكتب األعمال ا

2 - مكتب متابعة الدراسات االستراتيجية.

ب - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة Iـــتـــابـــعـــة االســـتـــثـــمـــاراتب - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة Iـــتـــابـــعـــة االســـتـــثـــمـــارات
: (2) Xوتتكون من مكتب

q1 - مكتب متابعة برامج االستثمارات

2 - مـكـتب مـتـابـعـة اسـتـراجتـيـة تـطـويـر الـصـنـاعات
الطاقوية و اIنجمية.   

ج - اIـديـرية الـفـرعيـة لـتحـلـيل األسواق الـبـترولـيةج - اIـديـرية الـفـرعيـة لـتحـلـيل األسواق الـبـترولـية
: (2) Xوالغازية والغازية وتتكون من مكتب

  q1 - مكتب حتليل السوق البترولية و متابعتها

2 - مكتب حتليل األسواق الغازية و متابعتها. 

X3 - - تـشمل مديـرية الـهـندسـة و الـتطـوير  مديـرية الـهـندسـة و الـتطـوير مديـريت
: (2) Xفرعيت

أ - اIـديريـة الفـرعيـة لنـشاطـات الهـندسـة و اإلدماجأ - اIـديريـة الفـرعيـة لنـشاطـات الهـندسـة و اإلدماج
: (2) Xالوطني الوطني وتتكون من مكتب

q1 - مكتب النشاطات الهندسية

2 - مكتب اإلدماج الوطني. 

ب - اIديرية الفرعـية للبحث و التـطوير و اليقظةب - اIديرية الفرعـية للبحث و التـطوير و اليقظة
: (2) Xالتكنولوجية التكنولوجية وتتكون من مكتب

q1 - مكتب البحث والتطوير

2 - مكتب اليقظة التكنولوجية.  
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3 - مكتب التموينات.

 د- اIـــديــــريـــة الـــفــــرعـــيــــة لـــلـــتــــكـــوين  د- اIـــديــــريـــة الـــفــــرعـــيــــة لـــلـــتــــكـــوين وتـــتـــكــــون مـن
: (2) Xمكتب

1 - مـكـتـب بـرامــج الـتـكـويــن وجتـديـــد اIـعـلـومــات
 qستوىIا Xوحتس

2 - مكـتب متابـعة جتـسيد بـرامج التكـوين و جتديد
اIعلومات و حتسX اIستوى. 

2 - - تــــشـــــمل مــــديـــــريــــة اإلعالم مــــديـــــريــــة اإلعالم ثالث (3) مــــديـــــريــــات
qفرعية

أ - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لإلعالم اآللـي و االتـــصــاالتأ - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لإلعالم اآللـي و االتـــصــاالت
: (2) Xوتتكون من مكتب

q1 - مكتب تسيير حظيرة اإلعالم اآللي

2 - مكتب االتصاالت السلكية و الالسلكية.

ب- اIـــديــــريــــة الــــفــــرعــــيـــة لـالتــــصـــال ب- اIـــديــــريــــة الــــفــــرعــــيـــة لـالتــــصـــال وتــــتــــكــــون مـن
: (2) Xمكتب

q1 - مكتب تطوير أعمال االتصال

2 - مكـتب مـتابـعـة تنـظـيم التـظـاهرات ذات الـطابع
االقتصادي و العلمي و التقني.

ج - اIديـرية الـفرعـية لـلوثـائق واألرشيف ج - اIديـرية الـفرعـية لـلوثـائق واألرشيف وتـتكون
: (2) Xمن مكتب

q1 - مكتب الوثائق

2 - مكتب األرشيف.

اIادةاIادة 7 : : تـشمل مديـريـة حمـاية األمــالك الـطاقـويــةمديـريـة حمـاية األمــالك الـطاقـويــة
واIنجميةواIنجمية أربع (4) مديريات فرعية :

أ -  اIديرية الفرعـية للمقاييس و الـتنظيم التقنيأ -  اIديرية الفرعـية للمقاييس و الـتنظيم التقني
: (2) Xوتتكون من مكتب

 qعاييرI1 - مكتب القياسات و ا

2 - مكتب التنظيم التقني.  

ب -  اIـديـريـة الـفـرعيـة لألمن الـصـنـاعي و اIـراقـبةب -  اIـديـريـة الـفـرعيـة لألمن الـصـنـاعي و اIـراقـبة
: (2) Xالتنظيمية التنظيمية وتتكون من مكتب

 q1 - مكتب األمن الصناعي

2 - مكتب اIراقبة التنظيمية.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¤ جوديكر¤ جودي

 وزير الطاقة واIناجم وزير الطاقة واIناجم
يوسف يوسفييوسف يوسفي

ج -  اIـديـريـة الـفرعـيـة حلـمـاية الـبـيـئة ج -  اIـديـريـة الـفرعـيـة حلـمـاية الـبـيـئة وتـتـكون من
: (2) Xمكتب

 q1 - مكتب التنظيم البيئي
2 - مــــكـــــتب الـــــتـــــحـــــقــــيـــــقـــــات و حتـــــلــــيـالت احلــــوادث

البيئية.
د -  اIــديــريــة الــفـــرعــيــة لــتــســيـــيــر اIــواد احلــســاســةد -  اIــديــريــة الــفـــرعــيــة لــتــســيـــيــر اIــواد احلــســاســة

: (2) Xوتتكون من مكتب
 q1 - مكتب مراقبة  التنظيم للمواد احلساسة

2 - مـــــكــــتب مــــنـح الــــتــــراخــــيـص  الســــتــــيــــراد  اIــــواد
احلساسة.

اIـادة اIـادة 8 : : تــشـمل مــديـريـة الــعالقـات اخلــارجـيـةمــديـريـة الــعالقـات اخلــارجـيـة ثالث
(3) مديريات فرعية : 

وتـتـكون أ - اIـديـريـة الـفـرعـيــة لـلـعالقـات الـثـنـائـيـة أ - اIـديـريـة الـفـرعـيــة لـلـعالقـات الـثـنـائـيـة 
: (2) Xمن مكتب

 q1 - مكتب التعاون مع أمريكا و آسيا

2 - مكتب التعاون مع أوروبا.
ب - اIـديـريـة الـفـرعيـة لـلـعـالقـات اIـتـعـددة األطرافب - اIـديـريـة الـفـرعيـة لـلـعـالقـات اIـتـعـددة األطراف

: (2) Xوتتكون من مكتب
 qيةIنظمات العاI1 - مكتب متابعة العالقات مع ا
2 - مـكـتـب مـتـابـعـة الـعـالقـات مع الـهـيــئـات الـعـاIـيـة

اIتخصصة.
ج - اIديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـعـاون اإلفـريقـي والعـربيج - اIديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـعـاون اإلفـريقـي والعـربي

: (2) Xوتتكون من مكتب
qغرب العربيI1 - مكتب التعاون العربي واحتاد ا

2 - مكتب التعاون اإلفريقي.
اIـادة اIـادة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 3  ذي القـعـدة عام 1434 اIـوافق 9

سبتمبر سنــة 2013.
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