
العدد العدد 32
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

اخلميس اخلميس 14 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 12 يونيو  يونيو سنة 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
مــرســوم رئــاسي رقم 14-183 مـؤرخ فـي 13 شــعــبــــان عـــام 1435 اIـوافق 11 يــونــيــو ســنـة q2014 يــتــضــمن إنــشــاء مــصــلــحـة
التحقيق القضائي Iديرية األمن الداخلي بدائرة االستعالم واألمنq ومهامها وتنظيمها.......................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-164 مـؤرخ في 26 رجب عـام 1435 اIـوافــق 26 مـايـو سـنة q2014 يـعـــدل تـوزيـــع نـفـقــات مـيـزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة q2014 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................
 مــرســـوم تــنــفــيـــذي رقم 14-165 مـؤرخ في 26 رجب عـام 1435 اIـوافـق 26 مــايــو ســنـة q2014 يــحــدد شــروط �ــارســة نــشـاط
الوكيل تاجر اجلملة Iنتوجـات الصيـد البحـري وتربيـة اIائيـات.......................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14  رجب عام 1435 اIوافق 14  مـايـو سـنة q2014 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـديـر الدّراسـات والـتنـمـية
احمللية بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية......................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14  رجب عام 1435 اIوافق 14  مايو سنة q2014 يتضمّن إنهـاء مهام مدير اإلدارة احمللية في والية
تبسة.......................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14  رجب عام 1435 اIوافق 14  مـايـو سـنة q2014 يـتضـمّن إنـهاء مـهام مـفـتشـX بـاIفـتشـيـة العـامة
...............................................................................................................................................Xفي واليت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14  رجب عـام 1435 اIـوافق 14  مـايـو سـنة q2014 يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر اIـواصالت الـسـلـكــية
والالسلكــية الوطنــية في والية البليدة........................................................................................................
مـــراســـيم رئـــاســيّــــة مــؤرخــة في 14  رجـب عــام 1435 اIـــوافق 14  مـــايــو ســنــة q2014 تــتـــضــمّن إنــهـــاء مــهـــام رؤســاء دوائــر في
الواليات...................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 14  رجب عـام 1435 اIـوافق 14  مـايـو سـنـة q2014 يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـام الـكــاتب الـعـام لـدى رئـيس
دائرة بئر مقدم بوالية تبسة.......................................................................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 14  رجب عام 1435 اIوافق 14 مـايـو سـنة q2014 يتـضـمّنـان تعـيX مـديـرين لإلدارة احمللـية
...............................................................................................................................................Xفي واليت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14  رجب عام 1435 اIوافق 14  مـايـو سـنة q2014 يـتضـمّن تعـيـX مديـر التـقنـX والشـؤون العـامة
في والية اIدية..........................................................................................................................................
مراسـيم رئاسيّـة مؤرخـة في 14  رجب عام 1435 اIوافق 14  مايو سنة q2014 تتضمّن تعيX رؤساء دوائر في الواليات....

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـراران وزاريان مـشتركـان مؤرخان في 20 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 20 فبـراير سنة q2014 يـتضمـنان جتديـد انتداب
............................................Xدائمت Xعسكريت Xلدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمت Xقاضي
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 29 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 31 مـارس سـنـة q2014 يـتـضـمّن تـعـيـX ذوي الـرتب في
الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة.........................................................................

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار  مؤرّخ في 10 ربـيع األول عام 1435 اIـوافـق 12  يـنـايـر سـنة q 2014 يـعـدل ويـتـمم الـقـرار اIؤرخ في 28 صـفـر عـام 1429
اIوافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة األدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان االجتماعي.........................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة التهيئة العمرانية  وزارة التهيئة العمرانية  والبيئةوالبيئة

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 اIوافق 2 سبتـمبر سنة q2013 يحدد تصنيف احملـافظة الوطنية للساحل
وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها.................................................................................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 26 شـوّال عام 1434 اIـوافق 2 سـبـتـمـبـر سـنـة q2013 يـحـدد مـحـتـوى مـلف طـلب رخـصـة نـقل
النفايات اخلاصة اخلطرة وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية............................................................

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 26 شــوّال عـام 1434 اIـوافق 2 سـبــتـمــبـر ســنـة q2013 يـحــدد اخلــصـائـص الـتــقــنـيــة Iــلـصــقـات
النفايات اخلاصة اخلطرة...............................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 2 مـحــرم عـام 1435 اIـوافق 6 نــوفـمــبـر ســنـة q2013 يـتــضـمن تــعـيــX أعـضــاء مـجــلس تــوجـيه اIــركـز الــوطـني
لتنمية اIوارد البيولوجية.........................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 6 مـحــرم عـام 1435 اIـوافق 10 نـوفــمــبــر ســنـة q2013 يـتــضــمن تـعــيــX أعـضــاء مـجــلس إدارة اIــعـهــد الــوطـني
للتكوينات البيئية......................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 6 صـفــر عـام 1435 اIـوافق 9 ديــسـمــبـر ســنـة q2013 يــتـضــمن تـعــيــX أعـضــاء مـجــلس إدارة الـوكــالـة الــوطـنــيـة
للنفايات....................................................................................................................................................

قــرار مــؤرّخ في 6 صــفــر عــام 1435 اIـــوافق 9 ديــســمــبــر ســنــة q2013 يــتــضــمن تـــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة اIــركــز الــوطــني
لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.....................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1435 اIوافق 14 ديسمبر سنة q2013 يتضمن تعيX أعضاء جلنة اIواد اخلاضعة للرقابة...........

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـــرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 4  رجب عـام 1435 اIـوافق 4  مـايـو سـنة q2014  يـتـضـمّن اIـوافـقـة علـى اخملطـط الدائـم حلفظ
واستصالح القطاع احملفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة..................................................................................

قـرار مؤرخ في 23 رجب عام 1434 اIوافق 2  يـونـيو سـنة q2013 يـحدد الـقائـمة االسـمـية ألعـضاء اجملـلس التـوجـيهي لـلمـكتـبة
الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية بجاية.....................................................................................................

قرار مـؤرخ في 30 رجب عـام 1434 اIـوافق 9 يـونـيو سـنة q2013 يـحدد الـقـائـمة االسـمـية ألعـضـاء اجمللس الـتـوجـيهي لـلـمكـتـبة
الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية عX الدفلى.............................................................................................

قرارمؤرخ في 15 شعبان عام 1434 اIوافق 24  يونـيو سنة q2013 يـحدد القائمة االسمـية ألعضاء اجمللس التوجـيهي للمكتبة
الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية قسنطينة...............................................................................................

قــرار مــؤرخ في 16 رمــضــان عـــام 1434 اIـوافق 25 يــولــيــو ســنـة q2013 يــتــضــمن اســتــخالف عــضــوين في اجملــلس الــتــوجـيــهي
للمركز الوطني للمخطوطات........................................................................................................................

قـــرار مـــؤرخ فـي 18 شـــوال عـــام 1434 الـــمــوافق 25  غــشـت ســنــة q2013 يــــتـــضــــمـن اســــتــــخالف عـــضــو في مــــجـــلـس إدارة
األركـسـتـرا لــسـنـفـونية الوطنية.................................................................................................................

قرار مؤرخ في 9 محرم عـام 1435 اIوافق 13 نوفمبر سنة q2013 يتضمن تعيX أعضاء اجمللس التوجيهي لقصر الثقافة....

قـرار مؤرخ في 11 جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 13 مارس سـنة q2014 يحـدد الـقائـمـة االسمـيـة ألعضـاء اجملـلس التـوجـيهي
للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية تامنغست...................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسي رقم اسي رقم 14-183 م مــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 13 ش شــــعــــــبــبــــــان عــان عــــــامام
1435 اI اIــــوافق وافق 11 ي يــــــونونــــيــــو سو ســــنــــة ة q2014 يq يــــــتــــضــــمن إنمن إنــــشــــاءاء

مـصلـحة الـتحـقيق الـقضـائي Iديـرية األمن الـداخليمـصلـحة الـتحـقيق الـقضـائي Iديـرية األمن الـداخلي
بدائرة االستعالم واألمنq ومهامها وتنظيمها. بدائرة االستعالم واألمنq ومهامها وتنظيمها. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن رئيس اجلمهورية

- بـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادتان77 (1 و2 و8)
qو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

qتممIعدل واIا qاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

qتممIعدل واIا qالعقوبات
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 71-28 اIــؤرخ في 26 صــفــر
عـام 1391 اIـوافق 22 أبـريل سـنة 1971 واIـتـضـمن قـانـون

qتممIعدل واIا qالقضاء العسكري
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 06-02 اIـؤرخ في 29 مـحـرم
عــــام 1427 اIــــوافق 28 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2006 واIــــتــــضــــمن

qXالعسكري Xالقانون األساسي العام للمستخدم
- وبــعـد االطالع عــلى مـجــمـوع األحــكـام الــتـنــظـيــمـيـة

qطبقة على اجليش الوطني الشعبيIا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا اIـــــرســــــوم إلـى إنـــــشـــــاء اIـــــادة األولىاIـــــادة 
مـصلـحـة التـحـقيق الـقـضـائي على مـسـتوى مـديـرية األمن
الـــــداخـــــلـي بـــــدائـــــرة االســـــتــــــعالم واألمـن بـــــوزارة الـــــدفـــــاع

الوطنيq وحتديد مهامها وتنظيمها.
اIادة اIادة 2 : : يـسيّر مصـلحة التـحقيق القـضائي Iديرية
األمن الــــــداخــــــلي ضــــــابـط ســــــام يـــــعــــــيّـن طــــــبـــــقــــــا لـألحــــــكـــــام

qعمول بها في وزارة الدفاع الوطنيIالتنظيمية ا
اIادة اIادة 3 : : تمارس أنشطـة مصلحة التحقيق القضائي
Iديـرية األمن الـداخلي حتت مـراقبـة النـائب العـام ورقابة
غــرفــة االتــهـام بــإقــلــيم االخــتــصــاصq وذلك في ظـل احــتـرام

أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية وقانون العقوبات.
اIادة اIادة 4 : : تقـوم مـصلـحة الـتـحقـيق القـضـائي Iديـرية
Xوطــــبـــقـــا لــــلـــقـــوانـــ qفـي إطـــار مـــهــــامـــهـــا qاألمن الــــداخـــلي
اIعـمـول بـهـاq بـضـبط اإلجـراءات الـقـضـائـية الـالزمة جلـمع
األدلة اIـعنوية واIـادية اIرتـبطة بـاجلرائم واجلنحq الـتابعة

الختصاصاتها اIنصوص عليها في اIادتX 5 و6 أدناه.

اIادة اIادة 5 : : تـؤهل مصلحـة التحـقيق القضـائي Iديرية
األمن الـداخـلي لـلـقـيـام حتت إشـراف الـنـائب الـعـام إلقلـيم
qـعـاجلةIـعـاجلـة اآلثـار القـضـائـيـة لـلقـضـايـا ا� qاالخـتصـاص

واIتصلة �ا يأتي :
qأمن اإلقليم -

qاإلرهاب -
qالتخريب -

- اجلر¡ة اIنظمة.
اIادة اIادة 6 :  : تـقوم مـصلـحة الـتحـقيق الـقضـائي Iديـرية
األمـن الــــــداخـــــلـي في إطــــــار مــــــهــــــامــــــهـــــا احملــــــدّدة فـي اIـــــادة

السابقةq �ا يأتي :
- تـــــســـــاهم فـي الــــوقـــــايـــــة من أي شـــــكـل من أشـــــكــــال

qوفي قمعه qالتدخل األجنبي
- تـسـاهم في الـوقـاية من أعـمـال اإلرهـاب أو األعـمال
الـــتي تـــمسّ بـــأمن الـــدولـــة أو سالمـــة الـــتـــراب الــوطـــني أو

qوتساهم في قمع ذلك qاحلفاظ على مؤسسات الدولة
- تــــشـــارك فـي الـــوقــــايــــة من أي نــــشـــاط تــــخـــريــــبي

qوفي إبطاله qوعدواني يستهدف مؤسسات الدولة
- تساهم في قمع األنشـطة التي تقوم بها التنظيمات

qساس باألمن الوطنيIاإلجرامية الدولية بهدف ا
- تـــــــســــــــاهم فـي الــــــــوقـــــــايــــــــة من اإلجــــــــرام اIـــــــتــــــــصل

بالتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصالq وفي قمعه.
اIاIـادة ادة 7 :  : تتـوفـر مـصـلحـة الـتـحـقيـق القـضـائي Iـديـرية
األمن الـــداخـــليq لـــتــنـــفـــيــذ اIـــهـــام احملـــددة في اIـــواد 4 و5 و6

أعالهq على فروع جهوية وفرق حتقيقات قضائية متنقلة.
اIادة اIادة 8 : : تـنفـذ مصـلحـة التـحقيـق القـضائي Iـديرية
األمن الداخـلي إنـابات وطـلبـات اجلهـات الـقضـائيـةq طبـقا
للقانونq وفي إطار مـهامها وصالحياتهـا اIنصوص عليها

في اIواد 4 و5 و6 أعاله.
وبهذه الصفة:

- تـــبــــاشـــر الــــتـــحــــقـــيـــقــــات قـــصــــد جـــمـع اIـــعــــطـــيـــات
qلف القضائيIالضرورية لدراسة ا

- تسهر على احـترام اإلجراءات والتنظـيمات اIعمول
qلفات القضائية وإدارتهاIتعلقة بتسيير اIبها وا

- تؤهل Iعاجلة ملفات التعاون القضائي اIتبادل.
اIـادة اIـادة 9 : : يــخـضع تـنـفــيـذ دعـوى الـشـرطــة الـقـضـائـيـة
بعنوان صالحيات مصلحة التحقيق القضائي اIنصوص
عـــــلـــــيــــــهـــــا في اIـــــواد 4 و5 و6 و8 أعالهq إلـى الـــــتـــــراخـــــيص

الضرورية التي تسلمها السلطات القضائية اخملتصة.
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اIــادة اIــادة 10 :  : ¡ــنـع أي تــدخـل من مــصـــلـــحـــة الــتـــحـــقــيق
الـــقـــضــــائي Iــــديـــريـــة األمـن الـــداخـــلـي بـــدائـــرة االســــتـــعالم
واألمنq يــكـون قـد بـدر خــارج اIـهـام والـصالحــيـات اخملـولـة

لهذا الهيكل �وجب اIواد 4 و5  و6 و8 أعاله.
اIــــادة اIــــادة 11 : يــــحــــدد رئــــيـس دائــــرة االســــتــــعالم واألمن
تـــنــظـــيم مـــصـــلـــحـــة الــتـــحـــقـــيق الـــقـــضـــائي Iـــديــريـــة األمن

الداخليq وصالحيات تشكيالتها.
اIادة اIادة 12 :  : تُلغى كل األحكام اخملالفة لهذا اIرسوم.

اIادة اIادة 13 : : ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد¡قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـزائـر في 13 شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق 11
يونيو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 14-164 مــؤرخ في  مــؤرخ في 26 رجب عــام رجب عــام
1435 اIـوافــق  اIـوافــق 26 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة q2014 يـعــــدل توزيـــعq يـعــــدل توزيـــع

q2014 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة
حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qاليةIبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-17 اIـــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلـق

 qتمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم التنفيـذي رقـم 98-227 اIؤرخ
في 19 ربـيع األوّل عام 1419 اIـوافق 13 يـولـيـو سـنة 1998

   qتممIعدّل واIا qتعلق بنفقات الدولة  للتجهيزIوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :
اIــاداIــادّة األولى : ة األولى :  يــلــــغــى مـن مــيــزانــيــة ســـنـــــة 2014
اعـــتـــمــاد دفــع قـــــدره ثالثـــة عــشـــر مـــلــيـــارا وخــمـــســـمـــائـــة

مــلـــيــــون ديـــنـــار (13.500.000.000 دج)  ورخـــصـــة بـــرنــامج
قــدرهـا  ثالثـة عـشر مـلـيـارا وخـمسـمـائـة ملــيـــون ديــنـار
(13.500.000.000 دج)  مـــــقــــيّـــــــدان فــي الـــــنـــــفـــــــقـــــــات ذات
الـطـابـع النـهــائـي  (اIـنـصــــوص علـيـهـا فــي الـقـانون رقم
13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر

سـنـة 2013 واIـتـضـمن قــانـون اIـالـيــة لـسـنـة q(2014 طــبـقـا
للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــاداIــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Iـيــزانيــة سـنـة 2014  اعـتـمــاد
دفــع قـــــدره ثالثــة عــشـر مــلــيــارا وخــمــســمــائــــة مــلــيـــون
ديــنـــــار (13.500.000.000 دج)  ورخــصــة بــرنـــامج قــــدرهــا
ثـالثــــة عــــشــــر مــــلــــيــــارا وخــــمــــســــمــــائــــة مــــلـــــيــــــون ديـــــنــــار
(13.500.000.000 دج)  يــقـــــيّــــــدان فــي الــنـــــفـــــقــــات ذات
الطـابــع الـنـهــائـي (اIـنـصـــوص عـلـيـهــا فــي الـقـانون رقم
13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر

سـنـة 2013 واIـتـضـمن قــانـون اIـالـيــة لـسـنـة q(2014 طــبـقـا
للجدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ¡قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في26 رجـب عـــام 1435 اIــــوافــق 26
مايو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIــلـحــقاIــلـحــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

 - احـتـيــاطي لـنـفـقـات
غير متوقعة

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

13 500 000 

13 500 000 

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

13 500 000 

13 500 000 

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

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

القطاعاتالقطاعات

 - اIـنــشـآت الـقــاعـديـة
االجتماعية والثقافية

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

13 500 000 

13 500 000 

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

13 500 000 

13 500 000 

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة
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 مــرســـوم تــنــفــيـــذي رقم  مــرســـوم تــنــفــيـــذي رقم 14-165 مــؤرخ في  مــؤرخ في 26 رجب عــام رجب عــام
1435  اIــــوافـق اIــــوافـق 26 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــة q2014 يـــحـــدد شـــروطq يـــحـــدد شـــروط

�ــارســة نـــشــاط الــوكــيـل تــاجــر اجلــمــلـــة Iــنــتــوجـــات�ــارســة نـــشــاط الــوكــيـل تــاجــر اجلــمــلـــة Iــنــتــوجـــات
الصيـد البحـري وتربيـة اIائيـات.الصيـد البحـري وتربيـة اIائيـات.

ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء عـلى تـقريـر وزيـر الـصـيد الـبـحـري واIوارد

qالصيدية
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qتضمن القانون التجاريIوا
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اIـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اIــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واIــــتــــضــــمن

qتممIعدل واIا  qالقانون البحري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اIــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qبالسجل التجاري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اIــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اIــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qائياتIتعلق بالصيد البحري وتربية اIوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اIـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qـمـارسـات الـتـجـاريةIـطـبـقـة عـلى اIالـذي يـحـدد القـواعـد ا

qتممIعدل واIا
- و�قتضى القانون رقم 04-08 اIؤرخ في 27 جمادى
الـــثــانــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004 واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qبشروط �ارسة األنشطة التجارية
- وبـــمــقـــتـــضى الــقــانـون رقم 07-11 اIـؤرخ في 15
ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1428 اIــــوافق 25 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2007

qعدلIا qاليIتضمن النظام احملاسبي اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اIــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اIـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واIــتــعـلق

qستهلك وقمع الغشIبحماية ا

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-10 اIـؤرخ في 20 رجب
qتعلق بالبلديةIوافق 22 يونيو سنة 2011 واIعام 1432 ا

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

qتعلق بالواليةIوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قتـضى  اIرسوم  التـنفيذي رقم 97-39 اIؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واIـتعـلق �ـدونـة الـنـشـاطات االقـتـصـاديـة اخلـاضعـة لـلـقـيد

qتممIعدل واIا qفي السجل التجاري
- و�ـقـتـضى اIـرسوم  الـتـنـفـيذي  رقم 97-40 اIـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عــــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايــــر ســــنــــة 1997
واIتعلق �عايـير حتديد النشاطات واIهن اIقننة اخلاضعة

qتممIعدل واIا qللقيد في السجل التجاري وتأطيرها
- و�قتـضى اIرسوم  التـنفيذي  رقم 97-41 اIؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واIــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريq اIــعـدل

qتممIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 01-135 اIؤرخ
في 28 صــــــفــــــر عــــــام 1422 اIــــــوافق 22 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2001
واIــتــضــمن إنــشــاء مـديــريــات لــلــصــيــد الــبــحــري واIـوارد

qالصيدية في الواليات وتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-189 اIؤرخ
في 19 جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 7 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2004 الذي يـحدد تـدابيـر حـفظ الصـحة والـنظـافة اIـطبـقة

qائياتIعلى منتوجات الصيد البحري وتربية ا
- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم  12-111 اIؤرخ
في 13 ربيع الثاني عام 1433 اIوافق 6 مارس سنة 2012
الذي يـحـدد شـروط وكـيـفـيات إنـشـاء وتـنـظـيم الـفـضاءات

qالتجارية و�ارسة بعض األنشطة التجارية
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 25 من الـقانون
رقم 04-08 اIـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اIــوافق 14 غـــشت ســـنــة q2004 اIـــعــدل واIـــتـــمم واIـــذكــور
أعالهq يـــهــدف هـــذا اIـــرســـوم إلى حتـــديــد شـــروط �ـــارســة
نـشــاط الـوكـيل تـاجـر اجلـمــلـة Iـنـتـوجـات الــصـيـد الـبـحـري

وتربية اIائيات.
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اIـادة اIـادة  2  :  : يــتـمــثل نـشــاط الــوكـيل تــاجــر اجلـمــلـة في
ضـمان الـبيـع باجلـملـة Iنـتوجـات الصـيد الـبحـري وتربـية
اIـــائـــيــات داخل أســـواق بـــيع الــســـمك بـــاجلــمـــلــة الـــتي هي
فضاءات جتارية مـبنية ومهيأة ومحددة اIعالم حيث تتم
qــبـادالت الـتـجـاريــة في مـراحل الـبــيع بـاجلـمـلـةIبـداخـلـهـا ا
حلــسـاب مـجـهــزي الـسـفن واIــنـتـجــX في تـربـيــة اIـائـيـات
ومـسـتـغلـي اIـنـتـوجـات الواردة مـن الـصـيـد الـقاري و/ أو

حلسابه اخلاص.
اIادة اIادة 3 :  : يجـب أن ¡ارس نـشاط وكـيل تاجـر اجلمـلة
في األســـواق اإللـــكـــتــــرونـــيـــة لـــبــــيع الـــســـمـك بـــاجلـــمـــلـــة أو
�ربعات داخل سوق اجلـملة اIهيكلة في شكل مربعات أو

داخل فضاءات للبيع خارج سوق اجلملة.
اIـادة اIـادة 4 :  : يتم مـنح اIـربـعات وفـضـاءات الـبيع و/ أو
احملالت الــــتــــابــــعــــة لــــلــــجـــمــــاعــــات احملــــلــــيــــة أو اIــــؤســــســـات

العمومية طبقا ألحكام التنظيم اIعمول به.
اIادة اIادة 5 :  : تخضع �ارسـة نشاط الوكيل تاجر اجلملة
Iـنـتـوجـات الـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة اIـائـيـات قبـل الـقـيد
في الـسـجل الـتـجـاري إلى احلـصول عـلى تـرخـيص يـسـلمه
اIـدير الوالئي للـصيد البـحري واIوارد الصـيدية اخملتص

إقليمياq وبعد اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط.
يـحدد §وذج التـرخيص �مـارسة نشـاط وكيل تاجر
اجلــمــلــة Iـــنــتــوجــات الــصـــيــد الــبــحــري وتـــربــيــة اIــائــيــات

�وجب قرار من الوزير اIكلف بالصيد البحري.
6 :  : يــــــــــجـب أن يــــــــــكــــــــــون قــــــــــرار رفـض مــــــــــنح اIـــــــــادة اIـــــــــادة 
الـترخـيص مـبـررا. و¡ـكن أن يكـون هـذا الـرفض مـوضوع

طعن لدى الوزير اIكلف بالصيد البحري.
7 : :  ال ¡ــكـن الـتــنــازل عـن الــتـرخــيـص اIــذكـور اIـادة اIـادة 

في اIادة 5 أعاله أو حتويله.
يــــجـــدد مـــلف الـــتـــرخـــيـص اIـــذكـــور أعاله بـــقـــرار من

الوزير اIكلف بالصيد البحري.
اIادة اIادة 8 : : يـسحب دفـتر الـشروط اIـذكور في اIادة 5
أعالهq الــــذي يـــحــــدد §ــــوذجه بــــقـــرار مـن الـــوزيــــر اIــــكـــلف
بـالـصـيـد الـبـحريq ويـودع لـدى مـصـالح اIـديـريـة الـوالئـية

للصيد البحري واIوارد الصيدية اخملتصة إقليميا.
XمـارسIادة 9 : :  يحـدد عدد الـوكالء جتار اجلـملـة اIادة اIا
للنشاط على مستوى كل ميناء بقرار من الوزير اIكلف

بالصيد البحري.
اIادة اIادة 10 :  : يجب على الوكـيل تاجر اجلملـة Iنتوجات
الـصـيد الـبحـري وتـربيـة اIـائيـات أن يضـمن اسـتمـرارية
نـشـاط بـيع منـتـوجـات الـصيـد الـبـحـري وتربـيـة اIـائـيات

على مستوى الفضاء الذي خصص له.
في حالة الـتوقف غـير اIـبرر للـنشـاط Iدة تـتجاوز
ثالثـة (3) أسـابـيع مـتـتـالـيـةq يـقـوم مـديـر الـصـيـد الـبـحري

واIوارد الصيدية لـلوالية اخملتص إقليميا بإعذار الوكيل
تـاجـر اجلـملـة السـتئـنـاف نـشاطه فـي أجل ثمـانـية (8) أيـام
ابتداء من تـاريخ تبليغ اإلعذار عن طريق إرسال موصى

عليه مع وصل استالم.
وفي حـالـة عدم اسـتـئـناف نـشـاطه في األجل اIـذكور

في الفقرة أعاله تعلق رخصته.
يـــقــوم مـــديــر الــصـــيــد الـــبــحــري واIـــوارد الــصـــيــديــة
لـــلــواليــة اخملـــتص إقــلــيـــمــيــا بــســـحب الــرخــصـــة بــعــد واحــد

وعشرين (21) يوماq من تبليغ اإلعذار.
وفـي هـــذه احلــــالـــةq يــــوجه الـــســــحب إلـى الـــســــلـــطـــات
اخملتصة للقيام بإجراءات الشطب من السجل التجاري.

اIادة اIادة 11 :  : كل مخـالفـة ألحكـام دفتـر الشـروط تفضي
إلى تـطـبـيق أحـكام اإلجـراءات اIـنـصـوص علـيـهـا في اIادة

10 أعاله.

اIـــــادة اIـــــادة 12 :  :  يــــــجب عــــــلـى كل وكــــــيل تــــــاجــــــر جــــــمــــــلـــــة
Iـنـتوجـات الـصـيـد البـحـري وتـربيـة اIـائـيات غـيـر الـقادر
عـــلـى ضـــمـــان �ــــارســـة نـــشــــاطهq إمـــا لــــســـنه وإمــــا حلـــالـــته
الـــصــحـــيـــة وإمــا  ألي ســـبب آخـــرq إخــطـــار مـــديــر الـــصـــيــد
البحري واIوارد الصـيدية للوالية اخملتص إقـليمياq قصد

اتخاذ اإلجراءات الستخالفه.

13 :   :  في احلــالــة اIــنــصــوص عــلــيــهــا فـي أحــكـام اIـادة اIـادة 
اIــادة 12 أعالهq أو فـي حــالـــة وفــاة الـــوكــيـل تــاجـــر اجلــمـــلــة
Iـنــتـوجـات الـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة اIـائـيـاتq ¡ـكن ذوي
حـــقــوقه تـــقـــدª طــلـب Iــواصـــلــة الـــنـــشــاط ضـــمن الـــشــروط
اIـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اIــادة 33 من الــقــانــون رقم 22-90
اIــــؤرخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1411 اIــــوافق 18 غـــشت ســـنـــة

q1990 اIعدل واIتمم واIذكور أعاله.

qــذكــورين أعالهIذوي احلــقـــوق ا ªفي حــالــة عـــدم تــقــد
لطـلب مواصـلة الـنشـاط في اآلجال احملـددة في اIادة 33 من
الـقانون رقم 90-22 اIؤرخ في 27 مـحرم عام 1411 اIوافق
18 غــشت سـنـة q1990 اIـعـدل واIــتـمم واIــذكـور أعالهq فـإنه

يصرح بالشـغور ويبلغ إلى علم اجلمهور عن طريق النشر
بواسطة ملصقات على مستوى نفس السوق.

14 :  :  يـــــــجـب عـــــــلـى الـــــــوكالء جتــــــــار اجلـــــــمـــــــلـــــــة اIــــــادة اIــــــادة 
Iنـتـوجـات الصـيـد البـحــري وتـربيـــة اIـائـيــات االمـتـثال
ألحــكــام هـــذا اIـرســـوم فـي أجـل ال يــتــعـدى ثــمـانــيـة عــشـر
(18) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

15 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في26 رجـب عـــام 1435 اIــــوافــق 26
مايو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 14  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 14
 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــة q2014 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــرن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــر
الـــدالـــدّراســات والــتــنــمــيــة احملـــلــيــة بــوزارة الــداخــلــيــةراســات والــتــنــمــيــة احملـــلــيــة بــوزارة الــداخــلــيــة

واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجــب مـــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 14 رجب
عـام 1435 اIـوافق 14 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
عـبـد اخلـالق شـرفـةq بـصـفـتـه مـديـرا لـلـدّراسـات والـتـنـمـية

احمللية بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 14  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 14
 مايو سنة  مايو سنة q2014 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهام مدير اإلدارةن إنهاء مهام مدير اإلدارة

احمللية في والية تبسة.احمللية في والية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 14 رجب
عـام 1435 اIـوافق 14 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
عـبــد احلكــيـم بــوفـــروةq بصـفـتـــه مـديــرا لـإلدارة احملـلـــية

في والية تبسةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 14  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 14
Xن إنــهــاء مـهــام مــفـتــشـXيــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــفـتــشـ qيــتــضـم q2014 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة 

.Xفتشية العامة في واليتIبا.Xفتشية العامة في واليتIبا
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجــب مـــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 14 رجب
عـــــام 1435 اIـــــوافق 14 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2014 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
Xبـــصــــفــــتـــهــــمـــــا مــــفـــتــــشـــ qالــــسّـــيــــدين اآلتـي اســـمــــاهـــمــــــا
بـاIـفـتــشــيـة الـعـامــة فـي الـواليـتـX اآلتـيـتـــqX إلحـالـتـهـمــا

على التّقـاعـد :
qبقسنطينة qعبد الرزاق بوجعادة -

- محمد  خلضر حنيq بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 14  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 14
 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــة q2014 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــرن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــر
اIـواصالت الــسـلــكــيـة والالســلـكــــيـة الـوطــنـــيـة فياIـواصالت الــسـلــكــيـة والالســلـكــــيـة الـوطــنـــيـة في

والية البليدة.والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجــب مـــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 14 رجب
عـام 1435 اIـوافق 14 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد

مـــجـــيـــد شـــبيq بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــمـــواصـالت الـــســـلـــكـــيــة
والالســلــكــــيــة الـــوطــنـــيــة في واليــــة الــبــلــيــدةq إلحـــالــتــه

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــــراســــــيـم رئـــــاســـــيمـــــراســــــيـم رئـــــاســـــيّـــــــة مـــــؤرخــــــة في ـــــــة مـــــؤرخــــــة في 14  رجب عـــــام   رجب عـــــام 1435
اIـوافق اIـوافق 14  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة q2014 تـتـضــمq تـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 14 رجب
عـام 1435 اIـوافق 14 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
بن عـمــر كـيـاسq بـصـفـتـه رئـيـسـا لـدائـرة بـشــارq لـتـكـلـيـفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 14 رجب
عـام 1435 اIـوافق 14 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
عـبد الـلّه حـراوبيـةq بـصـفته رئـيـسا لـدائـرة عX الـفـكرون

في والية أم البواقيq بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 14 رجب
عـام 1435 اIـوافق 14 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
رابــح هــبـهـــــوبq بــصـفــتــه رئـيــســـا لــدائـــــرة تــاجــنــانت

فـي واليـة ميلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 14 رجب
عــام 1435 اIـوافق 14 مـايــو سـنــة 2014 تـنــهىq ابـتـداء من
qمهـام الـسّـيد عـبـد الـناصـر قـمـقوم q2013 14 أكـتـوبـر سـنة

qـســيـلـةIبــصـفــته رئـيــسـا لــدائـرة ســيـدي عــامـر في واليــة ا
بسبب الوفاة.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 14  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 14
 مايو سنة  مايو سنة q2014 يتضمq يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامن إنهاء مهام الكاتب العام

لدى رئيس دائرة بئر مقدم بوالية تبسة.لدى رئيس دائرة بئر مقدم بوالية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 14 رجب
عـام 1435 اIـوافق 14 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
مــحـمــد قــوسمq بــصـفــتـه كـاتــبـا عـــامــا لــدى رئــيس دائــرة

بئر مقدم بوالية تبسةq إلحالته على التّقـاعد.
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مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 14  رجب عــام   رجب عــام 1435
Xــنــان تــعــيــXيــتــضــمّــنــان تــعــيــ qيــتــضــم q2014 ــوافق 14  مــايـــو ســنــة   مــايـــو ســنــةIــوافق اIا

.Xمديرين لإلدارة احمللية في واليت.Xمديرين لإلدارة احمللية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 14 رجب عـام
1435 اIــوافق 14 مـــايـــو ســـنــــة 2014 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــدان اآلتي

: Xاآلتيت Xمديرين لإلدارة احمللية في الواليت qاسماهما
qفي والية تبسة qقوادري Xياس -

- عبد احلكيم بوفروةq في والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مــــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 14 رجب
عـام 1435 اIوافق 14 مايـو سنـة 2014 يعيّـن السّيد رشيد

بلحرازمq مديرا لإلدارة احمللية في والية اIدية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 14  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 14
Xمـديـر الـتـقـنـ Xن تـعـيــXمـديـر الـتـقـنـ Xيـتـضـمّن تـعـيــ qيـتـضـم q2014 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة 

والشؤون العامة في والية اIدية.والشؤون العامة في والية اIدية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مــــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 14 رجب
عـام 1435 اIوافق 14 مايـو سـنـة 2014 يـعيّـن السّـيد عـامر

عتيقq مديرا للتقنX والشؤون العامة في والية اIدية.

مـــــراســــــيـم رئـــــاســـــيمـــــراســــــيـم رئـــــاســـــيّـــــــة مـــــؤرخــــــة في ـــــــة مـــــؤرخــــــة في 14  رجب عـــــام   رجب عـــــام 1435
Xن تـــعـــيـــXتـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qتـــتـــضــــم q2014 ــــوافق 14  مــــايــــو ســــنـــة   مــــايــــو ســــنـــةIــــوافق اIا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 14 رجب
عـام 1435 اIوافق 14 مايو سنـة 2014 يعيّن السّادة اآلتية

أسماؤهمq رؤساء دوائر في الواليات اآلتـية :
- عــبــد احلـمـــيــد بـن الـشـــيـخq بـدائـــرة بـئـــر الـعـاتـر

qفي والية تبسة
- ســلــيــمــان بــجـــقــيــنــةq بــدائــرة بــريــزيــنــة في واليــة

qالبيض
- مـــحــــمــــد مــــقــــايـــري q بــــدائــــرة اIــــشــــريـــة فـي واليـــة

النعـامـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 14 رجب
عـام 1435 اIوافق 14 مايـو سنـة 2014 يعـيّن السّيد لزرق
بن رحمةq رئيسا لدائرة وادي الفضة في والية الشلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 14 رجب
عـــام 1435 اIــوافـق 14 مـــايـــو ســنــــة 2014 يـــعــيّن الــسّـــيــد

بــن عمر كياسq رئيسا لدائرة وهران.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قراران وزاريان مـشتركان مؤرخان في قراران وزاريان مـشتركان مؤرخان في 20 ربيع الثاني ربيع الثاني
يتـضمـنان  qيتـضمـنان q2014 ـوافق 20 فبـراير سـنة  فبـراير سـنةIـوافق  اI1435 ا عام عام 
جتديـد انتـداب قاضـيـX لدى وزارة الـدفاع الـوطنيجتديـد انتـداب قاضـيـX لدى وزارة الـدفاع الـوطني

.Xدائمت Xعسكريت Xبصفتهما رئيسي محكمت.Xدائمت Xعسكريت Xبصفتهما رئيسي محكمت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار وزاري مـــشــتــرك مــؤرخ في 20 ربــيع
الــثــاني عــام 1435 اIــوافق 20 فـــبــرايــر ســنــة q2014 يــجــدد
انــــتــــداب الــــســــيــــد مــــحـــمــــد عــــقــــونـيq لــــدى وزارة الــــدفـــاع
الــوطـنيq بـصـفـته رئـيــسـا لـلـمـحـكـمـة الــعـسـكـريـة الـدائـمـة
بـبشار / الناحـية العسكـرية الثالثـةI qدة سنة واحدة (1)

ابتداء من أوّل يونيو سنة 2014.

�ــوجب قــرار وزاري مـــشــتــرك مــؤرخ في 20 ربــيع
الــثــاني عــام 1435 اIــوافق 20 فـــبــرايــر ســنــة q2014 يــجــدد
انــتــداب الــســـيــد الــهــاشـــمي جــبالحـيq لــدى وزارة الــدفــاع
الــوطـنيq بـصـفـته رئـيــسـا لـلـمـحـكـمـة الــعـسـكـريـة الـدائـمـة
بـورقـلـة / الـنـاحـيـة الـعـسـكـريـة الـرابـعـةI qـدة سـنـة واحـدة

(1) ابتداء من أوّل مايو سنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 29 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
Xن تـعـيXيـتـضمّن تـعـي qيـتـضم q2014 ـوافق 31 مـارس سـنة  مـارس سـنةIـوافق  اI1435 ا

ذوي الـــــرتـب في الــــــدرك الـــــوطـــــنـي ورجـــــال الـــــدركذوي الـــــرتـب في الــــــدرك الـــــوطـــــنـي ورجـــــال الـــــدرك
بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة.بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الدفاع الوطني
qحافظ األختام qووزير العدل
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- �ــقــتـــضى األمــر رقم 66-155 اIــؤرّخ في 18 صــفــر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمّن قـانـون
اإلجــراءات اجلـــزائــيــةq اIــعــدّل واIــتــمّمq ال ســيّــمــا اIــادّة 15

q(الفقرة 5) منه
- وبـمــقـتــضــى اIرسوم رقم 66-167 اIــؤرّخ فـــي
18 صـــــفـــــر عـــــام 1386 الـــــمــوافــق 8 يـــــونــــــيـــــــو ســــنــة

1966 الذي يـحدد �ـوجبه تـأليف وتـسيـير الـلّجـنة اIـكلّـفة

qهام ضباط الشرطة القضائيةI XترشحIبامتحان ا
- وبــمقـتـضى اIرسـوم الـرّئاسيّ رقم 09-143 اIؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اIــــوافق 27 أبــــريل ســــــنــــة

q2009 والـمــتضمّن مـهام الدرك الوطني وتنظيمه

- وبــــــمـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسـيّ رقم 312-13
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xسنة 2013 والـمتضمّن تعي
- وبــمقـتـضى اIرسـوم الـرّئاسيّ رقم 13-317 اIؤرخ
في 10 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 16 سبـتمبر سنة 2013
qالذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني و صالحياته
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اIؤرّخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اIـوافق 24 أكـتـوبــر سـنــة 2004

qحافظ األختام qالّذي يحدّد صالحيات وزير العـدل
- و�ـقــتـضى القــرار الـوزاري اIــشـترك اIؤرّخ في
18 صــفــر عـام 1386 اIـوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واIــتــعـلّق

qعدّلIا qبامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية
- وبــــعــــد االطالع عــــلى مــــحــــضــــر الــــلــــجـــنــــة اIــــكــــلــــفـــة
بـامـتـحـان ذوي الرتـب في الـدرك الـوطـني ورجـال الدرك
اIـترشحI Xـهام ضابط الشـرطة القضـائية اIؤرّخ في 23

q2014 يناير سنة

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
القـضائـيـة ذوو الرتب في الـدرك الـوطني ورجـال الدرك
الواردة أسماؤهم في القائمة اIلحقة بأصل هذا القـرار.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 31 مارس سنة 2014.

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيالوطني الشعبي
الفريق صالح أحمد قايدالفريق صالح أحمد قايد

qوزير العدلqوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب لوحالطيب لوح

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــرار  مـــــؤرقــــــرار  مـــــؤرّخ في خ في 10 ربــــــيع األول عـــــام  ربــــــيع األول عـــــام 1435 اIـــــوافـق  اIـــــوافـق 12
يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة q 2014 يـعـدل ويــتـمم الـقـرار اIـؤرخ فيq يـعـدل ويــتـمم الـقـرار اIـؤرخ في
28 صـفر عام  صـفر عام 1429 اIوافق  اIوافق 6 مـارس سنة  مـارس سنة 2008 الذي الذي

يـــحــدد قــائــمــة األدويــة الــقــابــلــة لــلـــتــعــويض من قــبليـــحــدد قــائــمــة األدويــة الــقــابــلــة لــلـــتــعــويض من قــبل
الضمان االجتماعي.الضمان االجتماعي.

ـــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ــــــقــــــتــــــضـى الــــــقــــــانــــــون رقم 83 - 11 اIــــــؤرّخ في 21
رمـــضـــان عــام 1403 اIــوافق 2 يــولـــيـــو ســـنــة 1983 واIـــتـــعــلّق
بـالـتأمـيـنـات االجـتـمـاعـيةq اIـعـدّل واIـتـمّمq ال سـيّـمـا اIادّة 59

qمنه
- و�ــقـــتــضـى الـقـــانـون رقم 85 - 05 اIـؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتمّمIعدّل واIا qتعلّق بحماية الصّحة وترقيتهاIوا
- و�ــقــــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 27 اIــؤرّخ في 9
جــمــادى األولى عــام 1404 اIــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــة 1984
الـــذي يـــحــــدّد كــــيــــفــــيـــات تـــطـــبـــيق الـــعــــنـــوان الـــثـــاني من
الــــقــــانــــون رقم 83-11 اIــــؤرّخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403
اIــــوافق 2 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1983 واIـــتــــعـــلّق بــــالـــتـــأمــــيـــنـــات

qتممIعدل واIا qاالجتماعية
-  و�ـــقـــــتـــضــى اIـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 13 - 312
اIــؤرّخ في 5 ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبــتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xـتـضـمّن تعيIسـنـة 2013 وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 92 - 284
اIؤرّخ في 5 مـحرّم عام 1413 اIوافق 6 يولـيو سـنة 1992
واIـتعـلّق بتـسجـيل اIنـتجـات الصـيدالنـية اIـستـعمـلة في

qالطب البشري
- و�ـقــتــضى اIــرسـوم الــتـنــفــيـذي رقم 08-124 اIـؤرخ
في 9 ربــيع الـــثــاني عــام 1429 اIــوافق 15 أبــريل ســنــة 2008
الــذي يـحــدد صالحــيــات وزيــر الـعــمل والــتــشـغــيل والــضــمـان

qاالجتماعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
15 رمــضـان عـام 1416 اIـوافق 4 فـبـرايــر سـنـة 1996 الـذي

يـحــدد شــروط وكـيــفـيــات تــقـدª وإلــصــاق الـقــسـيــمــة عـلى
qنتوجات الصيدالنيةIا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
17 جـمـادى الثـانـيـة عام 1424 اIـوافق 16 غـشت سـنة 2003

واIـتـضــمن إنـشـاء جلـنــة تـعـويض األدويـة وحتـديــد مـهـامـهـا
qادة 15 منهIال سيما ا qوتنظيمها وسيرها
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- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرّخ في 28 صــفـر عــام 1429
الـــــــمــــــوافق 6 مــــــارس ســــــنــــــة 2008 الــــــذي يــــــحــــــدد األدويـــــة
الــقـابــلـة لـلتـعويض من قـبل الضـمان االجـتماعـيq اIعدل

qتممIوا
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرّخ في 28 صــفـر عــام 1429
الـــــــمـــــوافق 6 مـــــارس ســــــنـــــة 2008 الــــــذي يـــــحـــــدد قــــــائـــــمـــــة
التسـعيرات اIـرجعيـة اIعـتمدة كـأساس لتـعويض األدوية

qتممIعدل واIا qوكيفيات تطبيقها

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدّل ويـــتـــمّم هــــذا الـــقـــرار قـــائـــمـــة
األدويـــة الــقـــابــلــة لـــلــتـــعــويـض من قــبـل هــيـــئــات الـــضــمــان
االجـتماعي اIـلحـقة بالـقرار اIؤرخ في 28 صـفر عام 1429

اIوافق 6 مارس سنة 2008 واIذكور أعاله.

اIــــادة اIــــادة 2 : : تـــعــــدّل وتــــتــــمم قــــائــــمــــة األدويـــة الــــقــــابــــلـــة
للتعويض اIذكورة في اIادة األولى أعالهq كما يأتي :

رمز التسميةرمز التسمية
شروط خاصة للتعويضشروط خاصة للتعويضاIقاديـــراIقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اIشتركةالتسمية الدولية اIشتركةالدولية اIشتركةالدولية اIشتركة

04

04 B

04 B 068

06

06 E

06 E 289

06 F

06 F 299

07

07 B

07 B 159

09

09 D

مضادات االلتهابمضادات االلتهاب

مضادات االلتهابمضادات االلتهاب
غير ستيروييديةغير ستيروييدية

كيتوبروفان

علم القلب وعلم األوعيةعلم القلب وعلم األوعية

مضادات ارتفاع ضغط الدممضادات ارتفاع ضغط الدم

راميبريل/هيدروكلوروتيازيد
احملصرات بيتااحملصرات بيتا

بـــيـــزوبــرولـــول فـــيـــمــارات/
هيدروكلوروتيازيد

طب اجللدطب اجللد
مــــضــــادات الـــعــــدمــــضــــادات الـــعــــدqّ مــــضـــاداتq مــــضـــادات

احلصاء ومضادات اIثاحلصاء ومضادات اIثّيةية

Xكلينداميس

عــــــــــلـم الـــــــــغــــــــــدد الـــــــــصــــــــــمـــــــــاءعــــــــــلـم الـــــــــغــــــــــدد الـــــــــصــــــــــمـــــــــاء
والهرموناتوالهرمونات

Xمضادات بروالكتXمضادات بروالكت

... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...
شراب

... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...
حبوب

... ( بدون تغيير)...
حبوب مغلقة

... ( بدون تغيير)...

...( بدون تغيير)...
دهن جلدي

... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...

1 مغ/مل

10 مغ/ 12.5 مغ

5مغ/6.25 مغ

%1
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رمز التسميةرمز التسمية
شروط خاصةشروط خاصةاIقاديـــراIقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اIشتركةالتسمية الدولية اIشتركةالدولية اIشتركةالدولية اIشتركة

للتعويضللتعويض

09 D 168

09 J

09 J 042

09 J 094

09 J 118

09 J 119

09 J 129

09 J 130

09 J 131

Xكبرغول

الـــــهــــرمـــــونـــــات الــــوطـــــائـــــيــــةالـــــهــــرمـــــونـــــات الــــوطـــــائـــــيــــة
والنخاميةوالنخامية

Xدسموبريس

Xإيروفوليتروف FSH 

فوليتروبX بيطا أو 
(ف س هـ   (FSH) مــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــادة

التركيب

فوليتروبX بيطا أو 
(ف س هـ   (FSH) مــــــــــعــــــــــادة

التركيب

(FSH)  الفا أو Xفولـيتروبـ
معادة التركيب

(FSH)  الفا أو Xفولـيتروبـ
معادة التركيب

Xدسموبريس

... ( بدون تغيير)...
حبوب

... ( بدون تغيير)...

مــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــول
لالســـــتـــــعـــــمـــــال في

األنف
... ( بدون تغيير)...

مـــســحـــوق مــحـــلــول
حــــــــــــــــــقــــــــــــــــــنــــــــــــــــــة فـي
العضلة/حتت اجللد
... ( بدون تغيير)...

مــســحــوق مــحــلـول
حقنة

مــســحــوق مــحــلـول
حقنة

مــســـحــوق ومــذيب
حملـلـول حــقـنـة حتت

اجللد 

مــــجـــــفـــــد مــــحـــــلــــول
حــــــــــــــــــقــــــــــــــــــنــــــــــــــــــة فـي
العضلة/حتت اجللد

مــحـلـول في األنف
بخاخة

0.5 مغ

0.1 مغ/مل

 75ود 

  50 ود/0.5 مل

 100ود/0.5مل

75ود / مل 

(5.5 ميكروغ/
مل)

150 ود/مل 

0.1 مغ/مل

510 ميكرو غ/
للجرعة

يعوض فقط في حالة: 
عالج داء الـسكـري اIـنعـدم الـطعم من

أصل مركزي  نخامي حساس.

يــــعـــوض فــــقط بــــوصـــفــــة من األطــــبـــاء
اخملـتصـX في طب الـغدد وطب الـنـساء

والتوليد وفي طب اجلهاز البولي.

يـــــعـــــوض فـــــقط بـــــوصـــــفـــــة من األطـــــبــــاء
اخملـتصـX في طب الـغدد وطب الـنـساء

والتوليد وفي طب اجلهاز البولي.

يـــــعـــــوض فـــــقط بـــــوصـــــفـــــة من األطـــــبــــاء
اخملـتصـX في طب الـغدد وطب الـنـساء

والتوليد  وفي طب اجلهاز البولي.

يـــــعـــــوض فـــــقط بـــــوصـــــفـــــة من األطـــــبــــاء
اخملـتصـX في طب الـغدد وطب الـنـساء

والتوليد  وفي طب اجلهاز البولي.

يـــــعـــــوض فـــــقط بـــــوصـــــفـــــة من األطـــــبــــاء
اخملـتصـX في طب الـغدد وطب الـنـساء

والتوليد  وفي طب اجلهاز البولي.

يعوض فقط في حالة: 
عالج داء الـسكـري اIـنعـدم الـطعم من

أصل مركزي  نخامي حساس.
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رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اIشتركةالدولية اIشتركة

شروط خاصةشروط خاصةاIقاديـــراIقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اIشتركةالتسمية الدولية اIشتركة
للتعويضللتعويض

09 J 152

09 J 153

09 J 154

09 J 170

09 P

09 P 069

فوليتروبX ألفا أو 
(ف س هـ  (FSH ) مــــــــــعــــــــــادة

التركيب

فوليتروبX ألفا أو 
(ف س هـ  (FSH) مـــــــــــــعــــــــــــادة

التركيب

فوليتروبX ألفا أو 
(ف س هـ  (FSH) مـــــــــــــعــــــــــــادة

التركيب

Xدسموبريس

مختلفةمختلفة

ســـيــبــروتــيـــرون أســيــتــات/
إتينيلستراديول

... ( بدون تغيير)...

مـــــحـــــلـــــول حـــــقـــــنـــــة
حتــت اجلـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــد
متعددة اجلرعات

مـــــحـــــلـــــول حـــــقـــــنـــــة
حتــت اجلـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــد
متعددة اجلرعات

مـــــحـــــلـــــول حـــــقـــــنـــــة
حتــت اجلـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــد
متعددة اجلرعات

مـــجـــفــد فـــمي حتت
اللسان

... ( بدون تغيير)...

حبوب

300ود/0.5مل

(22ميكروغ
/ 0.5مل)

450ود/0.75مل

(33 ميكروغ/
0.75 مل)

900 ود/1.5
مل

(66ميكروغ/
1.5مل)

60 ميكروغ

2 مغ/
35 ميكروغ

يــــعــــوض فــــقـط بــــوصــــفـــــة من األطــــبــــاء
اخملتصـX في طب الغدد وطب النساء

والتوليد  وفي طب اجلهاز البولي.

يــــعــــوض فــــقـط بــــوصــــفـــــة من األطــــبــــاء
اخملتصـX في طب الغدد وطب النساء

والتوليد  وفي طب اجلهاز البولي.

يــــعــــوض فــــقـط بــــوصــــفـــــة من األطــــبــــاء
اخملتصـX في طب الغدد وطب النساء

والتوليد  وفي طب اجلهاز البولي.

يــــعـــوض فــــقط Iــــداعـي االســـتــــعــــمـــال
اآلتية :

 - عالج داء الـسـكـري اIــنـعـدم الـطـعم
من أصل مركزي  نخامي حساس.

- عالج الــــتــــبـــول خـالل الــــلـــيـل عــــنـــد
الطفـل الذي يبلغ أكثر من  ست (6)
سنـوات مع اIوافـقة اIـسبـقة لـهيـئة
الــضـمــان االجــتـمــاعي من أجـل طـلب
تـــعــويـض  عالج Iــدة تـــتــجـــاوز ثالثــة

(3) أشهر متتالية.

يعوض فقط بوصفة من األطباء
اخملتصX في طب اجللد وطب

النساء والتوليد في احلاالت اآلتية:
عالج حب الشباب عند النساء

اللواتي تعانX من ضمور اIبيض.



14 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1432
12 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م م

لنريوتيد

مضادات هرمون النمومضادات هرمون النمو

لــــــنـــــريــــــوتــــــيـــــدq عــــــلى شــــــكل
أسيتات

لــــــنـــــريــــــوتــــــيـــــدq عــــــلى شــــــكل
أسيتات

لــــــنـــــريــــــوتــــــيـــــدq عــــــلى شــــــكل
أسيتات

... ( بدون تغيير)...

مـســحـوق + مـذيب
حملـــلـــول حـــقـــنـــة في
الــــعــــضـــلــــة حتــــريـــر

مطول

مـــــحـــــلـــــول حـــــقـــــنـــــة
حتت اجلـلــد حتـريـر
مـطول في محـقـنة

�لوءة مسبقا

مـــــحـــــلـــــول حـــــقـــــنـــــة
حتت اجلـلــد حتـريـر
مـطول في محـقـنة

�لوءة مسبقا

مـــــحـــــلـــــول حـــــقـــــنـــــة
حتت اجلـلــد حتـريـر
مـطول في محـقـنة

�لوءة مسبقا

30 مغ

200 مغ/مل

(60مغ/0.3مل)

300 مغ/مل

(90مغ/0.3مل)

240 مغ/مل

(120مغ/0.5
مل)

يعـوض فقط بـوصفـة أوليـة وسنـوية
Xاســتـشـفــائـيـة مـن األطـبـاء اخملــتـصـ
qفي أمـــراض الــغـــدد وداء الــســـرطــان
وكـذا بــوصـفــة لـتــجـديــد الـعالج خالل
الـــــفـــــاصل الـــــزمـــــنـي بـــــX الـــــوصـــــفــــة
(األولـية � السـنويـة)  من أي طبيب
مــــــخـــــتـص فـي أمـــــراض الــــــغـــــدد وداء

السرطان.
غـــيـــر قـــابـل لـــلـــتـــعـــويـض في مـــداعي

االستعمال :
عـالج األكــرومـــيــقـــاليq عــنـــد اIــرضى
الـذيـن اســتـقــرت حــالــتــهم الــصــحــيـة
والـــــــــذيـن ¡ــــــــــكـن عـالجـــــــــهـم بـــــــــشــــــــــكل
الـــــتــــحــــريــــر اIــــطــــول  60 مغq 90 مغ

و 120 مغ من لنريوتيد.

يعـوض فقط بـوصفـة أوليـة وسنـوية
Xاســتـشـفــائـيـة مـن األطـبـاء اخملــتـصـ
qفي أمـــراض الــغـــدد وداء الــســـرطــان
وكـذا بــوصـفــة لـتــجـديــد الـعالج خالل
الـــــفـــــاصل الـــــزمـــــنـي بـــــX الـــــوصـــــفــــة
(األولـــــــيــــــة -  الــــــســـــــنـــــــويـــــــة)  من أي
طــبــيـب مــخــتص فـي أمــراض الــغــدد

وداء السرطان.
يـعـوض فـقط بــوصـفـة أولـيـة وسـنـويـة
استشفـائية من األطباء اخملتصX في
أمــراض الــغــدد وداء الــســرطــانq وكـذا
بوصـفـة لتـجديـد العالج خالل الـفاصل
الــــزمــــنـي بــــX الــــوصـــــفــــة (األولــــيــــة �
السنـوية)  من أي طبـيب مختص في

أمراض الغدد وداء السرطان.

يـعـوض فـقط بــوصـفـة أولـيـة وسـنـويـة
استشفـائية من األطباء اخملتصX في
أمــراض الــغــدد وداء الــســرطــانq وكـذا
بوصـفـة لتـجديـد العالج خالل الـفاصل
الــــزمــــنـي بــــX الــــوصـــــفــــة (األولــــيــــة �
السنـوية)  من أي طبـيب مختص في

أمراض الغدد وداء السرطان.

... ( بدون تغيير)...

09 P 124

09 R

09 R 156

09 R 157

09 R 158

رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اIشتركةالدولية اIشتركة

شروط خاصةشروط خاصةاIقاديـــراIقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اIشتركةالتسمية الدولية اIشتركة
للتعويضللتعويض
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11

11 A

11 A 083

11 N

11 N 079

13

13 K

13 K 252

13 K 253

13 K 254

14

14 B

14 B 337

14 B 338

14 B 339

طب النساءطب النساء

مضادات األمراض اIعديةمضادات األمراض اIعدية
اIوضعيةاIوضعية

كلوتر¡ازول

العقمq منتوجات هرمونيةالعقمq منتوجات هرمونية

غانيروليكس

طب األمراض اIعديةطب األمراض اIعدية

كينولونكينولون

Xسيبروفلوكساس
Xسيبروفلوكساس

Xسيبروفلوكساس

استقالب غذاء داء السكرياستقالب غذاء داء السكري

أنسوليناتأنسولينات

أنسولX ليسبرو 

أنسولX ليسبرو%25  /
%75 Xليسبروبروتام Xأنسول

أنسولX ليسبرو%50   / 
%50 Xليسبرو بروتام Xأنسول

... ( بدون تغيير)...

حبوب مهبلية

... ( بدون تغيير)...

محلول حقنة حتت اجللد
في محقنة �لوءة مسبقا

... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...

حبوب مغلفة
- حبوب مغلفة

- حــــبـــــوب مــــغـــــلــــقــــة
قابلة للتجزئة

- حبوب
- حــــبـــــوب مــــغـــــلــــقــــة

قابلة للتجزئة

... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...
مــحــلــول حــقــنـة حتـت اجلــلـد

في سيالة �لوءة مسبقا
مـعـلق حـقـنـة حتت اجلـلد في

سيالة �لوءة مسبقا
مـعـلق حـقـنـة حتت اجلـلد في

سيالة �لوءة مسبقا

500 مغ 

0.5 مغ/مل

(0.25مغ/0.5مل)

250 مغ

500 مغ

750 مغ

100 ود/مل

(3.5مغ/مل)
100ود/مل
(3.5مغ/مل)
100ود/مل
(3.5مغ/مل)

قابل للتعويض فقط بوصفة  استشفائية.

قابل للتعويض فقط بوصفة  استشفائية.

قابل للتعويض فقط بوصفة  استشفائية.

... ( بدون تغيير)...

شروط خاصةشروط خاصةاIقاديـــراIقاديـــرالشكــلالشكــل
للتعويضللتعويض

رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اIشتركةالدولية اIشتركة

التسمية الدولية اIشتركةالتسمية الدولية اIشتركة
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15

15 A

15 A 086

15 A 087

15 G

15 G 096

16

16 A

16 A 158

16 D

16 D 134

علم األعصابعلم األعصاب
مضادات الصرع ومضاداتمضادات الصرع ومضادات

االختالجاالختالج

Xغابابونت

Xغابابونت

تصلب في شكل صفائحتصلب في شكل صفائح
عصبيةعصبية

1b  - انترفيرون بيتا
معادة التركيب

طب األمراض العقليةطب األمراض العقلية
مضادات االكتئابمضادات االكتئاب

أميتريبتلX كلورهيدرات

مهدئات األعصابمهدئات األعصاب

Xلوكساب

... ( بدون تغيير)...

أقراص 

أقراص 
... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...
مــســـحــوق ومــذيب
حملـلـول حــقـنـة حتت

اجللد

... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...
ميكرو حبيبات

حترير مطول أقراص
... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...

محلول للشرب

 

300 مغ 

400 مغ 

250
مـــــيــــــكـــــروغ/

مل
(8 م ود/مل)

25 مغ

25 مغ/مل

يـــعـــوض فــقـط بــوصـــفـــة من اIـــصــالح
االستشفائية اخملتصة  في األمراض

العصبية.
فــــــضال عـن ذلـكq يــــــجب أن يــــــخــــــضع
تـــــعــــويض هـــــذا الــــدواء لــــلـــــمــــوافــــقــــة
اIــــــســـــبـــــقــــــة من هــــــيـــــئـــــة الــــــضـــــمـــــان
االجـــــــــتــــــــــمــــــــــاعـي عـــــــــنــــــــــد أول طــــــــــلب

للتعويض و كل ستة (6) أشهر.
ال يـعـوض هـذا الـدواء إال إذا تـوفـرت
مـــعــــايـــيـــر الــــتـــعـــويـض اIـــثـــبــــتـــة في
الــــبـــــطــــاقـــــة الـــــتــــقـــــنــــيـــــة لـــــلــــضـــــمــــان
االجـــتــمــاعي (مـــعــايــيــر الـــتــشــخــيص
الــســـريــريq مــعــايــيـــر تــطــور الــعالج
الطبي واستجابة اIريض للعالج).

... ( بدون تغيير)...

شروط خاصةشروط خاصةاIقاديـــراIقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اIشتركةالتسمية الدولية اIشتركة
للتعويضللتعويض

رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اIشتركةالدولية اIشتركة
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17

17 G

17 G 167

21

21 E

21 E 060

طب العيونطب العيون

قشرنيات موضعيةقشرنيات موضعية

بردنيزولونq على شكل
أسيتات

طب الرثيةطب الرثية

مسترخيات العضالتمسترخيات العضالت

تولبيريزون كلورهيدرات

... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...

معلق قطرات
Xللع

... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...

... ( بدون تغيير)...

حبوب مغلفة

%1

يعوض فقط في احلالة  اآلتية:150 مغ
تشنج عضلي ما بعد إصابة الوعاء

اخملي اإلقفاري.

... ( الباقي بدون تغيير)...

اIادة اIادة 3 : : حتذف من قائمة األدوية القابلة للتعويض اIنصوص عليها في اIادة األولى أعالهq األدوية اIذكورة أدناه:

01

01 A

01 A 006

01 A 009

01 A 017

01 A 032

علم األرجياتعلم األرجيات

مضادات هستامنيةمضادات هستامنية

ديكسكلور فنيرامX مليات

ميكيتازين

Xتريتوكال

ميكيتازين

حبوب

حبوب

حبوب

شراب

6 مغ

5 مغ

100 مغ

1.25مغ/2.5مل

رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اIشتركةالدولية اIشتركة

شروط خاصةشروط خاصةاIقاديـــراIقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اIشتركةالتسمية الدولية اIشتركة
للتعويضللتعويض

شروط خاصةشروط خاصةاIقاديـــراIقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اIشتركةالتسمية الدولية اIشتركة
للتعويضللتعويض

رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اIشتركةالدولية اIشتركة
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06

06 M

06 M 247

06 M 248

06 M 290

10

10 A

10 A 087

10 F

10 F 050

10 M

10 M 064

13

13 E

13 E 263

13 K

علم القلب وعلم األوعيةعلم القلب وعلم األوعية

مقلصات الدهون في الدممقلصات الدهون في الدم

Xلوفاستات

Xلوفاستات

أمـــــــلــــــوديــــــبـــــــqX عــــــلـى شــــــكل
qXبيزيالت/ أتورفاستات

عــــــــلى شـــــــكـل كـــــــلـــــــسـي ثـالثي
التمييه

علم اجلهاز الهضميعلم اجلهاز الهضمي

مضادات القرحة مضادات القرحة 

أميبرازول

أدوية احلركة الهضميةأدوية احلركة الهضمية

Xتر¡يبت

اللثئات وأدوية اإلمساكاللثئات وأدوية اإلمساك

/ Xصـمغ سـتـركـولـيـا /كـاول
أكسيد اIغنيزيوم/سولفات
اIـغـنـيـزيـوم/مـيـبـروبـامات/

سولفات اIغنيزيوم

طب األمراض اIعديةطب األمراض اIعدية

ماكروليد ومؤزراتماكروليد ومؤزرات

Xتيليتروميس

كينولونكينولون

حبوب

حبوب

حبوب مغلفة

مجفد حقنة

محلول حقنة

حبيبات

حبوب مغلفة

 

20 مغ 

40 مغ

5 مغ / 10مغ

40 مغ

50 مغ

ال يـــعـــوض في حـــالـــة الـــتــهـــاب احلـــلق400 مغ
والبلعوم.

شروط خاصةشروط خاصةاIقاديـــراIقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اIشتركةالتسمية الدولية اIشتركة
للتعويضللتعويض

رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اIشتركةالدولية اIشتركة
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13 K 228

13 K 251

13 N

13 N 178

14

14 A

14 A 318

14 A 319

Xليفوفلوكساس

Xسيبروفلوكساس

اIضادات احليويةاIضادات احليوية
ومضادات اجلراثيم األخرىومضادات اجلراثيم األخرى

حمض فيزيديك

استقالب غذاء داء السكرياستقالب غذاء داء السكري

مـــــــضــــــادات داء الـــــــســـــــكــــــريمـــــــضــــــادات داء الـــــــســـــــكــــــري
الفميةالفمية

متفورمX/ قليبX كلميد

متفورمX/ قليبX كلميد

حــــبــــوب مـــغــــلــــفـــة
قابلة للتجزئة

محلول حقنة

مسـحوق مـحلول
حقنة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

500 مـغ عـــــــــــــلـى

شـــــــــكـل نــــــــــصف
�ـيه 512.46 مغ

للحبة

200 مغ

 

500 مغ

500 مغ/2.5 مغ

500 مغ/5 مغ

يــــــعـــــوض فـي مـــــداعـي االســـــتــــــعـــــمـــــال
اآلتية:

- خـــــمـج اجلــــهـــــاز الـــــبـــــولـي الـــــعـــــلــــوي
والــــســــفــــلـي والــــتــــهــــاب اIــــوثــــة وكـــذا

األمعاء والصفراء.

- تـــفــاقم حــاد اللـــتــهــاب الــقـــصــيــبــات
الـــهـــوائـــيـــة اIـــزمن والـــتـــهـــاب الـــرئــة
اجلــــــــمـــــــــاعيq عــــــــلـى أســــــــاس وصــــــــفــــــــة
استشفائـية بالنسبة للحاالت احلادة
أو خطر حـدوث مضاعـفات استدعت

اإلقامة باIستشفى.

qإلتـهـاب التـجـويف العـظـمي احلاد -
عــــــلـى أســـــــاس وصــــــفـــــــة مـن طــــــبـــــــيب
مـــــخـــــتص فـي أمـــــراض األنف واألذن
واحلـــــــنـــــــجـــــــرة حلــــــاالت الـــــــتـــــــهـــــــابــــــات
الـتـجـويف الـعـظـمي لـلـجـبـهـةq وعـظم
الــــوتــــدي وعـــــظم الــــصـــــفــــوي وجــــانب
الــــتـــجــــويف الــــعــــظـــمـي أو في حــــالـــة
وجــود أدلــة عن مـقــاومــة الـبــكــتـيــريـة
للـمضـادات احليـويـة للـمرحـلة األولى

والثانية للعالج (إنتبيوغرام).

شروط خاصةشروط خاصةاIقاديـــراIقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اIشتركةالتسمية الدولية اIشتركة
للتعويضللتعويض

رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اIشتركةالدولية اIشتركة
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16

16 B

16 B 044

16 B 045

16 B 046

21

21 A

21 A 003

21 A 006

21 A 032

21 D

21 D 037

21 E

21 E 030

طب األمراض العقليةطب األمراض العقلية

مزيالت القلقمزيالت القلق

ميبروبامات

ميبروبامات

ميبروبامات

طب الرثيةطب الرثية

الـمسكناتالـمسكنات
مـسـكــنـات الـرثـيــة اخلـارجـيـةمـسـكــنـات الـرثـيــة اخلـارجـيـة

الصمغ اIصالصمغ اIصّرفرف
دكسامـتازون/ساليـسيالميد/

ساليسيالت الغليكول
/Xســــالــــيـــــســــيالت ديـــــتــــيالمــــ

ميرتكاين
كيتوبروفان

مضادات الرثية اخملتلفةمضادات الرثية اخملتلفة
مــســـتــخـــلص كــلي Iـــواد غــيــر
قـــــابــــلــــة لـــــلــــتــــصـــــبــــX ثــــمــــرة

احملامي والصويا

مسترخيات العضالتمسترخيات العضالت
تترازيبام

محلول حقنة

حبوب

حبوب

  

دهن

مرهم

دهن

أقراص

حبوب مغلفة

400 مغ

200 مغ

400 مغ

50مغ/2غ/10غ

لـ100غ.
10غ/1غ

% 2.50

300 مغ

50 مغ

يــجب اIــوافـقــة  اIــســبـقــة من هــيــئـة
الــــضـــمــــان االجــــتـــمــــاعي الســـتــــمـــرار
الــــــتـــــعـــــويض فـي حـــــالـــــة وصف هـــــذا
الــدواء لـــعالج يــتـــجــاوز اثـــني عــشــر

(12) أسبوعا متتاليا.

يــجب اIــوافـقــة  اIــســبـقــة من هــيــئـة
الــــضـــمــــان االجــــتـــمــــاعي الســـتــــمـــرار
الــــــتـــــعـــــويض فـي حـــــالـــــة وصف هـــــذا
الــدواء لـــعالج يــتـــجــاوز اثـــني عــشــر

(12) أسبوعا متتاليا.

يــجب اIــوافـقــة  اIــســبـقــة من هــيــئـة
الــــضـــمــــان االجــــتـــمــــاعي الســـتــــمـــرار
الــــــتـــــعـــــويض فـي حـــــالـــــة وصف هـــــذا
الــدواء لـــعالج يــتـــجــاوز إثـــني عــشــر

(12) أسبوعا متتاليا.

يـعوض فـقط عنـد معـاجلة آالم االعتالل
اIـــفــصـــلي مع اIـــوافــقـــة  اIــســبـــقــة من
هـيئة  الـضمان االجـتماعي السـتمرار
الــتــعــويض  لــعالج يــتــجـاوز ثـالثـة (3)

أشهر متتالية.

اIادة اIادة 4 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد¡قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 10 ربيع األول عام 1435 اIوافق 12 يناير سنة 2014.

محمد بن مراديمحمد بن مرادي

شروط خاصةشروط خاصةاIقاديـــراIقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اIشتركةالتسمية الدولية اIشتركة
للتعويضللتعويض

رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اIشتركةالدولية اIشتركة
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وزارة التهيئة العمرانيةوزارة التهيئة العمرانية
والبيئةوالبيئة

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 26 شـــــو شـــــوّال عــــام ال عــــام 1434
اIــوافق اIــوافق 2 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة q2013 يــحـــدد تـــصــنـــيفq يــحـــدد تـــصــنـــيف
احملـــافـــظـــة الـــوطــنـــيـــة لـــلـــســـاحل وشـــروط االلـــتـــحــاقاحملـــافـــظـــة الـــوطــنـــيـــة لـــلـــســـاحل وشـــروط االلـــتـــحــاق

باIناصب العليا التابعة لها.باIناصب العليا التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم

qاليّةIووزير ا

qدينةIووزير التهيئة العمرانية والبيئة وا

- �ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم 07-307  اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54  اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 190-03
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اIــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 113-04
اIــــؤرخ في 23 صــــفــــر عـــام 1425 اIــــوافق 13 أبــــريل ســــنـــة
2004  واIـــتــضـــمن تــنـــظــيم احملـــافــظـــة الــوطــنـــيــة لــلـــســاحل

qوسيرها ومهامها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-04  اIـؤرخ
فـي 11 مــحـــرّم عــام 1429  اIـوافق 19  يـنـايـر سـنـة 2008

XـــوظـــفـــIوالـــــمــــتـــضـــمّـــن الـــقـــانــــون األســـاسي اخلـــاص بــــا
اIــنــتــمــX لألسـالك اIــشــتــركــة في اIــؤســســات واإلدارات

qالعمومية

- وبــــمـــــقـــــتـــــضــى اIـــرســــوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقــم
08-232  اIـــــــؤرخ فـــي 19 رجـــب عــــــــام 1429 اIــــــــوافــق

22 يــولـــيـــوســنـة 2008 واIــتضمن القانون األســاســي

الـــخــــاص بـــــاIــــوظـــفــــيــن اIـــنـــتــــمـــيــن إلى األسالك
qكلفة بالبيئة وتهيئة اإلقليمIاخلاصة باإلدارة ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 258
اIــؤرخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اIــوافق 21 أكـــتـــوبــر
ســـــنــــة 2010 الـــــذي يــــحـــــدّد صالحـــــيـــــات وزيــــر الـــــتـــــهــــيـــــئــــة

qتمّمIعدّل واIا qالعمرانية والبيئة

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- وبــمــــقـــتــضى الــقــرار الــوزاري اIــشــتــرك اIـؤرّخ
في 14 ذي احلــجّــة عـام 1426 اIـوافق 14 يــنــايــر ســنـة 2006
واIـــتـــضـــمن الـــتــــنـــظـــيـم اإلداري لـــلـــمـــحـــافـــظـــة الـــوطـــنـــيــة

qللساحل

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 13 من اIـرسوم
الــرئــاسي رقم 07-307  اIــؤرخ في 17 رمــضــان عـام 1428
اIـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واIـذكــور أعالهq يــهـدف
هـــذا الـــقـــرار إلى حتـــديـــد تـــصـــنـــيف احملـــافـــظـــة الـــوطـــنـــيــة
لـــــلـــــســـاحل وكـــذا شـــروط االلـــتـــحـــاق بـــاIـــنــاصـب الـــعـــلـــيــا

التابعة لها.

2 :  : تــصـــنف احملــافــظــة الــوطــنــيــة لــلــســاحل في اIـادة اIـادة 
الصنف أq القسم 4.

اIــادة اIــادة 3 :  : حتـــدد الـــزيـــادت االســـتـــداللـــيـــة لـــلــمـــنـــاصب
العـليا الـتابـعة لـلمحـافظـة الوطـنية لـلسـاحل وكذا شروط

االلتحاق بهذه اIناصبq طبقا للجدول أدناه :

كيفيةكيفية
XالتعيXالتعي اIناصباIناصب

القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا
اIستوىاIستوى
السلالسلّميمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باIناصبشروط االلتحاق باIناصب

مرسوم 711م4أ اIدير العام

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

-
احملافظةاحملافظة
الوطنيةالوطنية
للساحلللساحل
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كيفيةكيفية
XالتعيXالتعي اIناصباIناصب

القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا
اIستوىاIستوى
السلميالسلمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باIناصبشروط االلتحاق باIناصب

مقرر من
اIدير العام

أ

أ

أ

4

4

4

م-1

م - 1

م - 1

256

256

256

رئيس دائرة
تقنية

رئيس دائرة
إدارية

رئيس محطة

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

- مــهــنــدس رئـيــسي فـي الـبــيــئــة عـلى
األقـلq مــــــــــرسّـمq يــــــــــثــــــــــبـت ثـالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهـندس رئـيـسي في تهـيـئة اإلقـليم
عــلى األقلq مــرسّمq يــثــبت ثالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مـــهــنـــدس دولــة فـي الــبـــيــئـــة يـــثــبت
أربع (4) سنوات خـدمة فعلـية بهذه

الصفة.
- مـــهــنـــدس دولــة فـي تــهــيـــئــة اإلقـــلــيم
يـــــثـــــبـت أربع (4) ســـــنـــــوات خـــــدمـــــة

فعلية بهذه الصفة.

qعـــــلـى األقل qمـــــتــــــصـــــرف رئــــــيـــــسـي -
مـــــرسّمq يـــــثـــــبت ثالث (3) ســـــنــــوات

أقدمية بصفة موظف.
qمـحــفـوظـات رئـيـسي Xوثــائـقي أمـ -
عــلى األقلq مــرسّمq يــثــبت ثالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مــتـصــرف يــثــبت أربع (4) ســنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وثـــائـــقي أمـــX مـــحـــفـــوظــات يـــثـــبت
أربع (4) سنوات خـدمة فعلـية بهذه

الصفة.

- مـهـنــدس رئـيـسي فـي الـبـيــئـةq عـلى
األقـلq مــــــــــرسّـمq يــــــــــثــــــــــبـت ثـالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهـندس رئـيـسي في تهـيـئة اإلقـليم
عـلى األقلq يثبت ثالث (3) سـنوات

أقدمية بصفة موظف.
- مـــهــنـــدس دولــة فـي الــبـــيــئـــة يـــثــبت
أربع (4) سنوات خـدمة فعلـية بهذه

الصفة.
- مـــهــنـــدس دولــة فـي تــهــيـــئــة اإلقـــلــيم
يـــــثـــــبـت أربع (4) ســـــنـــــوات خـــــدمـــــة

فعلية بهذه الصفة.

احملافظةاحملافظة
الوطنيةالوطنية
للساحلللساحل
(تابع)(تابع)
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي اIناصباIناصب

القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا
اIستوىاIستوى
السلميالسلمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باIناصبشروط االلتحاق باIناصب

مقرر من
اIدير العام

أ

أ

4

4

م - 2

م - 2

154

154

رئيس
مصلحة تقنية

رئيس
مصلحة
إدارية

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

- مـهـنــدس رئـيـسي فـي الـبـيــئـةq عـلى
األقلq مرسّم.

- مهـندس رئـيـسي في تهـيـئة اإلقـليم
على األقلq مرسّم.

- مـــهــنـــدس دولــة فـي الــبـــيــئـــة يـــثــبت
ثالث (3) سنوات خـدمة فعلية بهذه

الصفة.
- مـــهــنـــدس دولــة فـي تــهــيـــئــة اإلقـــلــيم
يـــــثـــــبـت ثالث (3) ســـــنـــــوات خـــــدمـــــة

فعلية بهذه الصفة.

qعـــــلـى األقل qمـــــتــــــصـــــرف رئــــــيـــــسـي -
مرسّم.

qمـحــفـوظـات رئـيـسي Xوثــائـقي أمـ -
على األقلq مرسّم.

- مــتـصــرف يــثـبت ثالث (3) سـنـوات
خدمة فعلية بهذه الصفة.

- وثـــائـــقي أمـــX مـــحـــفـــوظــات يـــثـــبت
ثالث (3) سنوات خـدمة فعلية بهذه

الصفة.

احملافظةاحملافظة
الوطنيةالوطنية
للساحلللساحل
(تابع)(تابع)

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 26 شـــــو شـــــوّال عــــام ال عــــام 1434
اIـوافق اIـوافق 2 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة q2013 يـحـدد محـتـوى ملفq يـحـدد محـتـوى ملف
طـــــلب رخـــــصــــة نــــقـل الــــنـــــفــــايـــــات اخلــــاصـــــة اخلــــطــــرةطـــــلب رخـــــصــــة نــــقـل الــــنـــــفــــايـــــات اخلــــاصـــــة اخلــــطــــرة

وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية.وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qدينةIإن وزير التهيئة العمرانية والبيئة وا

qووزير النقل

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 409
اIــؤرخ في 2 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اIــوافق 14 ديــســـمــبــر
سـنـة 2004  الــذي يـحــدّد كــيـفــيـات نــقل الــنـفــايـات اخلــاصـة

qاخلطرة

اIادة اIادة 4 : : يجب أن يـنتـمي اIوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اIعنية.

اIـادة اIـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¡قراطية الشعبية.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 26 شـــوّال عـــام 1434 اIــــوافق 2
سبتمبر سنة 2013.

وزير التهيئة العمرانيةوزير التهيئة العمرانية
والبيئة واIدينةوالبيئة واIدينة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اIاليةوزير اIالية
كرª جوديكرª جودي



14 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2432
12 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م م

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 415-04
اIــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اIــوافق 20 ديــســـمــبــر
ســـنــة 2004  الــذي يـــحـــدّد شــروط تـــســلـــيم رخص �ـــارســة

qنشطات نقل األشخاص والبضائع عبر الطرقات

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 104-06
اIـؤرخ في 29 مـحـرّم عام 1427  اIـوافق 28  فـبـرايـر سـنة
2006  الذي يـحـدّد قـائـمـة الـنـفـايـات �ـا في ذلك الـنـفـايات

qاخلاصة اخلطرة

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 15 من اIـرسوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 409  اIــؤرخ في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام
qـــذكـــور أعالهIــوافق 14 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2004  واI1425 ا

يـهدف هـذا القـرار إلى حتـديد مـحتـوى مـلف طلب رخـصة
نــقل الـنـفــايـات اخلـاصـة اخلــطـرة وكـيــفـيـات مـنـح الـرخـصـة

وكذا خصائصها التقنية.

اIـادة اIـادة 2 :  : يـتــكـون مـلف طــلب رخـصــة نـقل الـنــفـايـات
اخلاصة اخلطرة من الوثائق اآلتية :

qطـلب يبـرز اسم أو اسم الشركـة وعنـوان الطالب -
طبـيعة وتسمـية ورمز النفايـات اIنقولةq تطـبيقا ألحكام
اIرسوم الـتنفيذي رقم 06-104  اIؤرخ في 29 محرّم عام
1427 اIـــــوافق 28  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2006 واIــــذكـــــور أعاله

وقـائمة طاقم الـقيادة. تعـX نقاط الشحـن والتفريغ وكذا
النقاط األساسية للمرور (اIسار).

- نــــــسخ طــــــبـق األصل وســــــاريـــــة اIــــــفــــــعـــــول لــــــرخص
الــــســـيـــاقــــة والـــشـــهــــادات اIـــهــــنـــيـــة وعــــقـــود تـــأمــــX - نـــقل
لـلـسـائقـX وبـطـاقـات التـسـجـيل ومـحاضـر ضـبط اIـراقـبة
الــتــقـنــيــة والـــمــطـــابــقـة لــلــسـيــارات والــقــطـارات ورخص
مرور الـسـيـارات ونـسـخـة من الـسجل الـتـجـاري لـلـشـركة
الــــطــــالــــبــــة لــــرخـــــصـــــة الـــــنـــــقـل و/أو الــــنــــاقل الــــعــــمــــومي

للبضائع.

- اIدة اIتوقعة لنقل النفايات اIعنية.

اIــــادة اIــــادة 3 :  : تـــمــــنـح رخـــصــــة نــــقل الــــنــــفـــايــــات اخلــــاصـــة
اخلـطـرة بـعـد دراسـة مـلف الـطـلب والـتـحـقق من الـشـروط
اIـتــعـلــقـة بـوســائل نـقل الــنـفـايــات اخلـاصــة اخلـطـرةq طــبـقـا
ألحـــكـــام اIــــواد 7 و8 و9 مـن اIـــرســـــوم الـــتــنـــفــيــذي رقم
04-409  اIــــؤرخ في 2 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1425 اIــــوافق 14

ديسمبر سنة 2004  واIذكور أعاله.

يــــــجب أن يــــــكــــــون الــــــرّد عــــــلـى طــــــلب رخــــــصــــــة نــــــقل
الـنـفــايـات اخلـاصـة اخلـطـرة فـي أجل ال يـتـعـدى شـهـرين (2)

ابتداء من تاريخ إيداع اIلف.

يــــــرسل رأي وزارة الـــــنـــــقـل إلى الــــــوزارة اIـــــكـــــلّـــــفـــــة
بــالـــبــيــئـــة في أجل أقـــصــاه ثالثــX (30) يـــومـــا ابـــتــداء من

تاريخ تسليمه.

يــبـرر ويــبـلغ كـل رفض Iـنح رخــصــة نـقل الــنـفــايـات
اخلاصة اخلطرة للطالب من قبل اإلدارة اIكلّفة بالبيئة.

اIــــادة اIــــادة 4 :  : تـــمــــنـح رخـــصــــة نــــقل الــــنــــفـــايــــات اخلــــاصـــة
اخلـطرة �ـقرّر من الوزيـر اIكـلّف بالـبيـئة بـعد اسـتشارة

الوزير اIكلّف بالنقل.

اIادة اIادة 5 :  : حتدّد مـدّة تنـفيذ نـقل النـفايـات في رخصة
نقل النفايات اخلاصة اخلطرة.

اIــادة اIــادة 6 :  : حتـــدّد اخلــصــائـص الــتــقـــنــيـــة لــرخــصـــة نــقل
النفايات اخلاصة اخلطرة في ملحق هذا القرار.

اIادة اIادة 7 :  : يؤدي عـدم احتـرام األحكـام التـنظـيمـية في
مـجـال نـقل الـنـفـايـات اخلـاصـة اخلـطـرة اIـثبـت قـانونـا إلى

سحب الرخصة.

اIـادة اIـادة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 26 شـــوّال عـــام 1434 اIــــوافق 2
سبتمبر سنة 2013.

وزير النقلوزير النقل

عمار توعمار تو

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

اخلصائص التقنية لرخصة نقل النفايات اخلاصة اخلطرةاخلصائص التقنية لرخصة نقل النفايات اخلاصة اخلطرة

qاسم الطالب أو اسم الشركة -

qعنوان الطالب -

qتسمية ورمز النفايات اخلاصة اخلطرة -

qرخصةIوسائل النقل ا -

qنوع السيارات *

وزير التهيئة العمرانيةوزير التهيئة العمرانية
والبيئة واIدينةوالبيئة واIدينة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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qعالمة السيارات *

qرقم تسجيل السيارات *

* رقم ومـــدة صالحــيـــة مــحــاضـــر اIــراقــبـــة الــتــقـــنــيــة
qللسيارات

* رقم ومـــدة صالحـــيــة مـــحــاضـــر مــراقـــبــة اIـــطــابـــقــة
qللسيارات

qرقم ومدة صالحية رخص مرور للسيارات *

* نــقـاط الـشـحـن والـتـفـريـغ وكـذا الـنـقــاط األسـاسـيـة
q(سارIا) للمرور

qرخص له القيام بالنقلIطاقم القيادة ا -

qرقم رخص السياقة *

qهنيةIرقم الشهادات ا *

qالنقل - Xرقم ومدّة صالحية عقود التأم *

* نــســخــة من الــسـجـل الــتـجــاري لــلــشــركــة الــطــالــبـة
qلرخصة النقل و/أو الناقل العمومي للبضائع

- مدّة صالحية الرخصة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 26 شـــــو شـــــوّال عــــام ال عــــام 1434
اIــوافق اIــوافق 2 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة q2013 يــحـــدد اخلــصــائصq يــحـــدد اخلــصــائص

التقنية Iلصقات النفايات اخلاصة اخلطرة.التقنية Iلصقات النفايات اخلاصة اخلطرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qدينةIإن وزير التهيئة العمرانية والبيئة وا

qووزير النقل

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 409
اIــؤرخ في 2 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اIــوافق 14 ديــســـمــبــر
سـنـة 2004  الــذي يـحــدّد كــيـفــيـات نــقل الــنـفــايـات اخلــاصـة

qاخلطرة

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 104
اIـؤرخ في 29 مـحـرّم عام 1427  اIـوافق 28  فـبـرايـر سـنة
2006  الذي يـحـدّد قـائـمـة الـنـفـايـات �ـا في ذلك الـنـفـايات

qاخلاصة اخلطرة

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادة 6 من اIـرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 409  اIــؤرخ في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام
qـــذكـــور أعالهIــوافق 14 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2004  واI1425 ا

يــــهــــدف هــــذا الـــقــــرار إلـى حتــــديـــد اخلــــصــــائص الــــتــــقــــنــــيـــة
Iلصقات النفايات اخلاصة اخلطرة.

اIـادة اIـادة 2 :  : يـقـصـد في مـفـهـوم هـذا الـقـرار بـاخلصـائص
الـتـقنـيـة Iلـصـقات الـنـفـايات اخلـاصـةq مجـمـوع اIعـلـومات
qوضوعة على مغـلف النفاية اخلاصة اخلطرة أثناء نقلهاIا
طبقا ألحـكام اIرسوم التنفيذي رقم 06 - 104  اIؤرخ في
29 مــــحـــــرّم عــــام 1427  اIـــــوافق 28  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2006

واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 3 :  : يجـب أن تتـضـمن هـذه اIلـصـقـة اIعـلـومات
اآلتية :

q" إشارة " نفايات خاصة خطرة -

qاسم النفاية اخلاصة اخلطرة -

qرمز النفاية حسب قائمة النفايات -

- مؤشر مقايـيس خطورة النفـايات اخلاصة اخلطرة
احملــدّدة فـي أحــكــام اIـــرســوم رقم 06 - 104  اIــؤرخ في 29
مـحرّم عام 1427  اIوافق 28  فبـراير سـنة 2006 واIـذكور

qأعاله

qمؤشر اخملاطر وتعليمات التحذير -

qكمية النفاية اخلاصة اخلطرة -

- مــصـــدر الــنـــفـــايــة اخلـــاصــة اخلـــطــرة (اسم وعـــنــوان
q(رسل إليهIنتج و/أو احلائز واIا

- مكان وصول النفاية اخلاصة اخلطرة.

اIــــادة اIــــادة 4 : : يـــــجب أن يـــــتـــــطــــابـق حــــجـم اIــــلـــــصــــقـــــة مع
الـنـمـوذج اIـوضح فـي مـلـحق هـذا الـقـرار ويـجب أن حتـتل

اIلصقة 10/1 من مساحة اIغلف.

اIـادة اIـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 26 شـــوّال عـــام 1434 اIــــوافق 2
سبتمبر سنة 2013.

وزير النقلوزير النقل

عمار توعمار تو

وزير التهيئة العمرانيةوزير التهيئة العمرانية
والبيئة واIدينةوالبيئة واIدينة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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اIلحقاIلحق

نـمــــــوذج إلصـــــــاق البـطـــاقـــــةنـمــــــوذج إلصـــــــاق البـطـــاقـــــة

Modèle d�étiquetage

النفايات اخلاصة اخلطرةالنفايات اخلاصة اخلطرة *

Déchets spéciaux dangereux *

النفايةالنفاية : ..........................

Déchet : ...........................

الرمز : الرمز : ...........  النفاية رقم   النفاية رقم ........... 

Code : .............  Déchet  n° ...........

* معيار حتديد مدى خطر النفايات معيار حتديد مدى خطر النفايات .....................

* Critère de dangerosité : ...................................

الكميّة :                كغ

Quantité :              kg

االسم : اIنتج و/أو احلائز / اIرسل إليه
Nom : générateur et/ou détenteur/destinataire

العنوان : اIنتج و/أو احلائز / اIرسل إليه
Adresse : générateur et/ou détenteur/destinataire

* يجدرالتنبيه إلى أنّ اIعلومات اIبينة بنجمة يجب أن تكتب باللون األحمر.
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قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 6 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1435 اIــوافق  اIــوافق 10 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
ســنــة ســنــة q2013 يــتــضــمن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارةq يــتــضــمن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة

اIعهد الوطني للتكوينات البيئية.اIعهد الوطني للتكوينات البيئية.
ـــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 6 مــحـرم عـام 1435 اIـوافق
qيـعـيّن األعـضــاء اآلتـيـة أسـمـاؤهم q2013 10 نـوفـمـبـر سـنـة

تـطبـيقـا ألحـكام اIـادّتX 7 و8 من اIـرسـوم التّـنـفـيذيّ رقم
02- 263 اIـؤرّخ في 8 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1423 اIـوافق

17 غــشت ســنــة 2002 واIــتـــضــمّن إنــشــاء اIـــعــهــد الــوطــني

لــلــتــكـويــنــات الــبــيــئـيــةq اIــتــممq في مــجــلس إدارة اIــعــهـد
الوطني للتكوينات البيئية :

- الـــســــيــــد بــــدران مـــحــــمــــدq �ــــثل الــــوزيــــر اIـــكــــلف
qرئيسا qبالبيئة

- الــســيـد بن إســمــاعـX مــوسىq �ــثل وزيـر الــدفـاع
qالوطني

- اآلنـسـة غـبـريـني فـويـطـمـةq �ـثـلـة الـوزيـر اIـكـلف
qاليةIبا

- الـــســيـــد ســعـــداوي مــحـــمــدq �ـــثل الـــوزيــر اIـــكــلف
qبالداخلية واجلماعات احمللية

- اآلنــســـة بن زادي فــريـــدةq �ــثـــلــة الـــوزيــر اIـــكــلف
qبالتنمية الصناعية

- اآلنـــســـة بــوحـــوش زهـــرةq �ـــثــلـــة الـــوزيـــر اIــكـــلف
qناجمIبالطاقة وا

- السيـدة منـصوري فـاطمة الـزهراءq �ـثلـة الوزير
qكلف بالتربية الوطنيةIا

- السيد بوحـنة عبد الرحمـانq �ثل الوزير اIكلف
qبالتعليم العالي والبحث العلمي

- الــســـيــد رزال عــبــد الــكــرqª �ــثل الــوزيــر اIــكــلف
qبالنقل

- الـسيد بـقار بوعالمq �ـثل الوزير اIـكلف باIوارد
qائيةIا

- الـــســيـــد طـــرفــاني يـــوسفq �ـــثل الـــوزيــر اIـــكــلف
qبالصحة

- الــــســـــيـــــد قــــروي جـــــمـــــالq �ـــــثل الـــــوزيـــــر اIــــكـــــلف
qبالفالحة

- الـســيــدة بـوخــمــيس وزنــةq �ـثــلــة الـوزيــر اIــكـلف
.XهنيIبالتكوين والتعليم ا

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 2 مـــحـــرم عــام  مـــحـــرم عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 6 نـــوفـــمـــبــر نـــوفـــمـــبــر
سـنة سـنة q2013 يـتـضمن تـعـيX أعـضـاء مجـلس تـوجيهq يـتـضمن تـعـيX أعـضـاء مجـلس تـوجيه

اIركز الوطني لتنمية اIوارد البيولوجية.اIركز الوطني لتنمية اIوارد البيولوجية.
ـــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 2 محرم عام 1435 اIوافق 6
qيــعـــيّن األعــضـــاء اآلتــيـــة أســمــاؤهم q2013 نــوفــمـــبــر ســنــة
تـطبـيقـا ألحـكام اIـادّتX 6 و7 من اIـرسـوم التّـنـفـيذيّ رقم
02- 371 اIــــــــؤرّخ في 6 رمــــــــضـــــــان عـــــــام 1423 اIــــــــوافق 11

نوفـمبر سنة 2002 واIتضمّن إنـشاء مركز تنمية اIوارد
البيولوجيـة وتنظيمه وعملهq اIعدل واIتممq في مجلس

توجيه اIركز الوطني لتنمية اIوارد البيولوجية :

- اآلنــــســـة شـــنـــوف نــــاديـــةq �ـــثــــلـــة الـــوزيــــر اIـــكـــلف
qرئيسة qبالبيئة

- الــســيــدة بن دين حــمـــيــدةq �ــثــلــة الــوزيــر اIــكــلف
qبالداخلية واجلماعات احمللية

- اآلنــســة زكــريـنـي حــمـيــدةq �ــثــلــة الــوزيــر اIـكــلف
qاليةIبا

- الــــســـــيــــد شــــواقي صــــالـحq �ــــثل الـــــوزيــــر اIــــكــــلف
qبالفالحة

- الـســيـدة بن بـوســتـة سـعـادq �ــثـلـة الــوزيـر اIـكـلف
qوارد الصيديةIبالصيد البحري وا

- الــســـيــد رزال عــبــد الــكــرqª �ــثل الــوزيــر اIــكــلف
qبالنقل

- الـســيـد مـادوي نـصــر الـدينq �ـثل الــوزيـر اIـكـلف
qائيةIوارد اIبا

- الـســيـد أعـراب عـبــد الـسالمq �ـثل الــوزيـر اIـكـلف
qبالتعليم العالي والبحث العلمي

- الـــســـيـــد شــقـــامـــبـــو طــاهـــرq �ـــثل الـــوزيـــر اIــكـــلف
qبالتربية الوطنية

- الــــســــيــــد عـــلــــيــــلي جــــمــــالq �ــــثل الــــوزيــــر اIـــكــــلف
qبالسياحة

- الـــســيـــد طـــرفــاني يـــوسفq �ـــثل الـــوزيــر اIـــكــلف
qبالصحة

- اآلنــســة بــاحــمــيــد حــبـيــبــةq �ــثــلــة الــوزيــر اIـكــلف
qبالثقافة

- الـــســـيـــدة شــايـب ســـمــيـــةq �ـــثــلـــة الـــوزيـــر اIــكـــلف
باالتصال.
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قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 6 صفر عام  صفر عام 1435 اIوافق  اIوافق 9 ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة
q2013 يتـضـمن تـعـيX أعـضـاء مجـلس إدارة الـوكـالةq يتـضـمن تـعـيX أعـضـاء مجـلس إدارة الـوكـالة

الوطنية للنفايات.الوطنية للنفايات.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 6 صـفـر عام 1435 اIـوافق 9
qيـــعــيّن األعــضــاء اآلتـــيــة أســمــاؤهم q2013 ديــســمـــبــر ســنــة
تـطبـيقـا ألحـكام اIـادّتX 8 و9 من اIـرسـوم التّـنـفـيذيّ رقم
02- 175 اIـــــؤرّخ في 7 ربــــيـع األول عــــام 1423 اIـــــوافق 20

مــايـــو ســنــة 2002 واIـــتــضــمّـن إنــشـــاء الــوكــالـــة الــوطـــنــيــة
لـلـنـفـايـات وتـنـظـيـمـهـا وعـمـلـهاq فـي مـجـلس إدارة الـوكـالة

الوطنية للنفايات :

- الــســيـــد عــيــســـاوي مــحــمـــد شــريفq �ـــثل الــوزيــر
qرئيسا qكلف بالبيئةIا

- الــسـيـدة شـتــوح بن الـدين حــمـيـدةq �ـثــلـة الـوزيـر
qكلف باجلماعات احملليةIا

- اآلنـــســة بــلــخـــبــاز ســمــيـــةq �ــثــلــة الـــوزيــر اIــكــلف
qاليةIبا

- الـسـيــدة خـدوشي حــفـيـظــةq �ـثـلــة الـوزيــر اIـكـلف
qبالتنمية الصناعية

- اآلنـــســـة بــوحـــوش زهـــرةq �ـــثــلـــة الـــوزيـــر اIــكـــلف
qناجمIبالطاقة وا

- الــــســــيـــــد مــــحــــمـــــد احلــــاجq �ــــثـل الــــوزيــــر اIـــــكــــلف
qبالصحة

- السـيد بوفـايدة عـبد الـسالمq �ثـل الوزير اIـكلف
qبالفالحة

- الــــســــيــــد دريــــاس عــــمــــارq �ــــثـل الــــوزيــــر اIــــكــــلف
qبالبحث العلمي

- الــــســـيــــد ســـطــــاح بـــوعـالمq �ـــثـل عن مــــســـتــــرجـــعي
qالنفايات

- السيد شانX عـبد القادرq �ثل اجلمـعية الوطنية
حلماية البيئة ومكافحة التلوث.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 6 صفر عام  صفر عام 1435 اIوافق  اIوافق 9 ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة
q2013 يـتــضـمن تـعــيـX أعــضـاء مـجــلس إدارة اIـركـزq يـتــضـمن تـعــيـX أعــضـاء مـجــلس إدارة اIـركـز

الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 6 صـفـر عام 1435 اIـوافق 9
qيــعـــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم q2013 ديـــســمـــبــرســـنــة

تـطبـيقـا ألحـكام اIـادّتX 8 و9 من اIـرسـوم التّـنـفـيذيّ رقم
02- 262 اIـؤرّخ في 8 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1423 اIـوافق

17 غــشت ســنــة 2002 واIــتــضــمّـن إنــشــاء اIــركــز الــوطــني

لتكـنولـوجيات إنـتاج أكـثر نقـاءq في مجـلس إدارة اIركز
الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء :

qـكلف بـالبـيئةIـثل الوزير ا� qالسيـد أكلي أحـمد -
qرئيسا

- الــــســـيـــد عـــجـــرود فــــيـــصلq �ـــثل الــــوزيـــر اIـــكـــلف
qبالدفاع الوطني

- الــــســـيـــد بـــوديــــســـة كـــمـــالq �ــــثل الـــوزيــــر اIـــكـــلف
qبالتنمية الصناعية

- اآلنـــســة لـــعــمـــراني نـــوالq �ــثـــلــة الـــوزيــر اIـــكــلف
qناجمIبالطاقة وا

- الــســيـد تــوزي عــبـد الــقــادرq �ـثـل الـوزيــر اIــكـلف
qبالتعليم العالي والبحث العلمي

- اآلنـسـة غـبـريـني فـويـطـمـةq �ـثـلـة الـوزيـر اIـكـلف
qاليةIبا

- الـــســـيــدة بـــســكـــري ثـــريــاq �ـــثــلـــة الــوزيـــر اIـــكــلف
qبالصناعة التقليدية

- الــسـيـد صـابـري بــلـقـاسمq �ـثل الــغـرفـة اجلـزائـريـة
للتجارة والصناعة.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

ديـســمــبـر قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 11 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 14 ديـســمــبـر 
ســـنــة ســـنــة q2013 يــتـــضــمن تـــعــيـــX أعــضــاء جلـــنــة اIــوادq يــتـــضــمن تـــعــيـــX أعــضــاء جلـــنــة اIــواد

اخلاضعة للرقابة.اخلاضعة للرقابة.
ـــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 11 صــفـر عـام 1435 اIـوافق
qيـعـيّن األعـضــاء اآلتـيـة أسـمـاؤهم q2013 14 ديـسـمـبـرسـنـة

تـطــبـيــقـا ألحـكــام اIـادّتـX 20 و21 مـن اIـرســوم الـتّــنـفــيـذيّ
رقـم 13 - 110 اIـــــــــؤرّخ في 5 جـــــــــمــــــــادى األولـى عــــــــام 1434
اIـوافق 17 مـارس سـنة 2013 الـذي ينـظم اسـتعـمـال اIواد
اIـسـتـنـفـدة لــطـبـقـة األوزون وأمـزجـتـهــا واIـنـتـجـات الـتي

حتتوي عليهاq في جلنة اIواد اخلاضعة للرقابة :
qـكلف بـالبـيئةIـثل الوزير ا� qالسيـد أكلي أحـمد -

qرئيسا
- الـــســــيـــد مـــحــــمـــد عـــدالويq �ــــثل الـــوزيــــر اIـــكـــلف

qبالدفاع الوطني
- السـيد مـحمـد بن يـحيq �ثل وزيـر الدولـةq وزير

qالداخلية واجلماعات احمللية
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- الــســيــدة ســمــيــة بــلـخــبــازq �ــثــلــة الــوزيــر اIـكــلف
qاليةIبا

- الــســـيـــد ســفـــيــان فـــرنـــانيq �ـــثل الــوزيـــر اIـــكــلف
qبالطاقة

- الـسـيــدة صـلـيـحـة فــرطـاسq �ـثـلــة الـوزيـر اIـكـلف
qبالفالحة

- الـــســــيـــد كـــمــــال ســـعــــيـــديq �ـــثـل الـــوزيـــر اIــــكـــلف
qبالتجارة

- الــــســــيـــــد مــــحــــمـــــد احلــــاجq �ــــثـل الــــوزيــــر اIـــــكــــلف
qبالصحة

- الـــســـيـــد يـــاســـX نــــهـــيـــتيq �ـــثـل الـــوزيـــر اIـــكـــلف
بالتنمية الصناعية.

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرقـــــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرّخ في خ في 4  رجب عـــــام  رجب عـــــام 1435
اIوافق اIوافق 4  مايـو سنة   مايـو سنة q q2014  يتضـم يتضـمّن اIوافـقة علىن اIوافـقة على
اخملـطـط الـدائم حلــفظ واســتـصالح الــقــطـاع احملــفـوظاخملـطـط الـدائم حلــفظ واســتـصالح الــقــطـاع احملــفـوظ

للمدينة العتيقة لقسنطينة.للمدينة العتيقة لقسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qوزير الداخلية واجلماعات احمللية qإنّ وزير الدولة

qدينةIووزير السكن والعمران وا

qووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة

qووزيرة الثقافة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرّخ في 20 صـفر
عـام 1419 اIـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واIـتعـلّق بـحـمـاية

qادّة 44 منـهIال سيّما ا qالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اIؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اIــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-324 اIؤرّخ
في 9 شــعــبــان عــــام 1424 اIــوافــق 5 أكــتــوبــر ســنــة 2003
واIــــــتــــــضـــــمّـن كــــــيـــــفــــــيــــــات إعـــــــداد اخملـــــطـط الـــــــدائم حلــــــفظ
واسـتصالح الـقطـاعات احملـفوظـةq اIعـدّل واIتـمّمq ال سيـما

qادّة 16 منـهIا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مــحـرّم عـــام 1426 اIـوافــق 26 فـبـرايــر سـنــة 2005

qالـذي يحـدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-208 اIؤرّخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1426 اIوافق 4 يونـيو سنة 2005
واIــتــضــمّن إنــشــاء الــقــطــاع احملــفــوظ لــلــمــديــنــة الــعــتــيــقــة

qحدوده Xلقسنطينة وتعي

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اIؤرّخ
في 27 جــــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيــــــة عـــــام 1429 الـــــمــــــوافـق أوّل
يـــولــيــو ســنـة 2008 الـذي يــحــدّد صالحــيـات وزيــر الــسـكن

qوالعمران

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-258 اIؤرّخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اIوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
qالذي يحـدّد صالحيات وزيـر التهيـئة العـمرانية والـبيئة

qتمّمIعدّل واIا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-02 اIـؤرّخ
في 30 مــــحـــــرّم عــــام 1432 اIـــــوافق 5 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واIـتـضـمّن إنـشـاء الـوكـالـة الـوطنـيـة لـلـقـطـاعـات احملـفـوظة

qوحتديد تنظيمها وسيرها

- وبعـد االطالع على الـرأي اIطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلــمـــمــتــلـــكــات الــثــقـــافــيــة فـي اجــتــمــاعـــهــا اIــنـــعــقــد في 21

q2013 فبراير سنة

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : تطبـيقـا ألحكــام اIادّة 44 من القانون
رقم 98-04 اIــــــؤرّخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اIــــــوافق 15
يــونـــيـــو ســـنــة 1998 واIـــذكـــور أعالهq يـــوافق عـــلى اخملـــطط
الـــدائم حلـــفـظ واســـتـــصالح الـــقــــطـــاع احملـــفـــوظ "لـــلـــمـــديـــنـــة

العتيقة لقسنطينة " اIلحق بأصل هذا القرار.

اIــــــــاداIــــــــادّة ة 2 :  : يــــــــوضــع الـــــــــمـــــــــخـــــــــطــط الــــــــــدائـم حلـــــــــفظ
واســــتـــصـالح الــــقــــطــــاع احملـــفــــوظ "لــــلــــمــــديــــنــــة الــــعــــتــــيــــقـــة
(30) Xلـقــسـنـطــيـنــة" حتت تـصــرف اجلـمــهـور خالل الــثالثـ
يـــومـــا اIـــوالــيـــة لـــتـــاريـخ نـــشــر هـــذا الـــقـــرار فـي اجلـــريــدة

الرّسميّة.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يـــمــكـن االطــالع عــلـى الـــمـــخــطــط الــدائم
لـحــفــظ واســتـصـالح الــقــطــاع الــمـحـــفـوظ "لــلــمـديـنة
الـــعــــتــــيـــقــــة لــــقــــســــنــــطــــيــــنـــة" عــــلـى مــــســــتــــوى بـــلـــديــة
قسنطينة وكـذا على مستوى الوكالة الـوطنية للقطاعات

احملفوظة.
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اIـاداIـادّة ة 4 :  : الـوثـائق اIـكـتـوبـة والبـيـانـيـة الـتي تـشـكّـل
اخملـــــطـط الــــــدائـم حلـــــفظ واســــــتـــــصالح الــــــقـــــطـــــاع احملـــــفـــــوظ
"لـلــمـديــنــة الــعـتـــيـقـــة لـقــسـنــطـيــنـة"q اIــرفـقــة بـأصل بــهـذا

القـرارq هي اآلتـية :
q1 - التقرير التقد¡ي 

q2 - الئحة التنظيم
3 - اIالحق اآلتية :

- مـــخــــطط بـــيــــــــان اIـــوقـــــــع �ـــقـــيــــــــاس 1/2.000
q1/5.000 إلى

- مـــخـــطط طــــــوبــــــوغــــــرافي �ـــقـــيـــــــــــاس 500 /1
q1/1.000 إلى

qمخطط العوائق اجليوتقنية -
q1/2.000 مخطط االرتفاقات �قياس 500 /1 إلى -
- وضــعــــيــة احلــفظ تـــبــيّن درجــة وطــبـــيــعــة وأســبــاب
تـلف اIــبـــاني واIــنـــاطق غـــيـر اIـبــنـــيـة �ــقـيــاس 1/500

q1/1.000 إلى
- خط مــــــرور ووضـــــعـــــيـــــة حـــــفظ شـــــبـــــكـــــات الـــــطـــــرق
والــتـــطــهـــيــر واIــيـــاه الــصــاحلـــة لــلـــشــرب والــري والـــطــاقــة

q1/1.000 والهاتف �قياس
- طـــريــقــة تــصـــريف الــنــفـــايــات الــصــلـــبــة وإزالــتــهــا

q1/1.000 قياس�
q1/ 500 ارتفاع البنايات �قياس -

- الــتــعــرف عــلى األنــشــطــة الــتــجــاريــة والــتــقــلــيــديـة
q1/ 500 والصناعية وحتديد موقعها �قياس

- تــــــعــــــريـــف وتــــــحــــــديـــــــد مــــــوقـع الــــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات
الــعـمــومـيــة وقـدراتــهـا االســتـقــبـالــيـة �ــقـيـاس 500 /1 إلى

q1/1.000

q1/ 500 الطبيعة القانونية للملكيات �قياس -
- حتـــــلـــــيل د¡ـــــوغــــــرافي واجـــــتـــــمــــــاعي واقـــــتـــــصـــــادي

qلكياتIلهذه ا Xللشاغل
- حــــركــــــــة اIـــــرور والـــنـــقــــــل �ـــقـــيــــــــاس 500 /1

q1/1.000 إلـى
- حتـــــديــــد مــــوقـع اIــــمـــــلــــتــــكـــــات األثــــريــــة الـــــظــــاهــــرة
والـــبـــاطـــنـــــيـــة اIـــتـــعـــــرف عـــلـــيــهـــا أو احملـــتـــمـــل وجـــودهــــا

q1/1.000 قيـاس 500 /1 إلى�
qدراسـة تاريخـية -

- حتـليل تـيبولـوجي مرفـقا بـكتـاب يسـتعـمل كدليل
في مختلف أشغال احلفظ والترميم.

اIاداIادّة ة 5 :  : يسـري مفـعـول تدابـير اخملـطط الـدائم حلفظ
واســــتـــصـالح الــــقــــطــــاع احملـــفــــوظ "لــــلــــمــــديــــنــــة الــــعــــتــــيــــقـــة
لـقــسـنـطـيــنـــة" ابـتــــداء مـن تـــاريـخ نـشـــــر هــذا الـقــــرار

في اجلـريدة الرّسميّة.

اIــاداIــادّة ة 6 :  : تــــســـهــــر الـــوكـــالــة الـــوطـــنــيـــة لـــلــقـــطـــاعــات
الــــمــــحـــــفــــوظـــــةq بــــالـــــتــــشـــــاور مـع رئــــيـــس الــــمــــجـــلس
الـــشــــعـــبــي لـــــبــــلـــــديــــة قـــــســــنـــــطــــيــــنــــة وكـل الـــســــلـــطـــات
واألطــــراف اIـــعـــنـــيـــةq عــــلى تـــنـــفــــيـــذ اخملـــطط الــــدائم حلـــفظ
واســـتــــصالح الــــقـــطــــاع احملــــفـــوظ "لــــلـــمــــديـــنــــة الــــعـــتــــيـــقــــة

لقسنطينة".

اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¡قراطية الشعبية.

حرّر بـاجلـزائر في 4 رجب عام 1435 اIوافق 4 مـايو
سنة 2014.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة

خليدة توميخليدة تومي

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
واIدينةواIدينة

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير الدولةq وزيروزير الدولةq وزير
الداخليةالداخلية

واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزيرة التهيئة العمرانيةوزيرة التهيئة العمرانية
والبيئةوالبيئة

دليلة بوجمعةدليلة بوجمعة

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 23 رجب عام  رجب عام 1434 اIوافق  اIوافق 2  يونيو سنة  يونيو سنة
q2013 يــــحـــدد الــــقــــائـــمــــة االســــمـــيــــة ألعــــضـــاء اجملــــلسq يــــحـــدد الــــقــــائـــمــــة االســــمـــيــــة ألعــــضـــاء اجملــــلس

التـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـموميةالتـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـمومية
لوالية بجاية.لوالية بجاية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قــــــــــرار مــــــــــؤرخ فـي 23 رجـب عــــــــــام 1434
اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة q2013 حتـــدد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة
ألعضـاء اجملـلس التـوجيـهي للـمكـتبـة الرئـيسـية لـلمـطالـعة
الــعـمــومــيـة لــواليــة بـجــايــةq تــطـبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 11 من
اIـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقــم 12-234 اIـؤرخ في 3 رجب عـام
1433 اIــوافق 24 مــايــو ســنــة q2012 الــذي يــحـــدد الــقــانــون

qاألسـاسي لـلـمـكـتـبـات الـرئـيـسـيـة لــلــمــطـالـعـة الـعـمـومـيـة
كما يأتي :

qمـــديـــر الــثـــقـــافـــة بـــالـــواليــة qالـــســـيــد خـالف ريـــغي -
qرئيسا

qثل الوالي� qالسيد زهير غربي -
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- الـــــســـــيـــــدة روزة أبـــــرزوq �ـــــثـــــلـــــة رئـــــيس اجملـــــلس
qالشعبي الوالئي

- الــســـيــد ســعـــيــد عـــســولq �ــثل وزيـــر اIــالـــيــة عــلى
qمستوى الوالية

- الـسـيـد لـعربي عـبـيـداتq مـديـر الـتربـيـة الـوطـنـية
qبالوالية

- السـيد سالم بن عـثمـانq مدير الـشباب والـرياضة
qبالوالية

- الــســيــد عــبــد الــرحــمــان شــاب الــلّهq مــديــر الــبــريـد
qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالوالية

qكاتب وباحث qالسيد إبراهيم تازاغارت -
- السيد محمد الصادق وعليq كاتب وناشر.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

يــــــــونونــــــــيــــــو قــــــــراررار مــــــــؤرخ في ؤرخ في 30 رج رجـب عب عــــــام ام 1434 اI اIــــــــوافق وافق 9 ي 
سـنة نة q2013 يq يـحـدد القدد القـائائـمة االسمة االسـمـية ألعية ألعـضـاء اجمللساء اجمللس
التوجيهي للمكالتوجيهي للمكـتبة الرئيسية للتبة الرئيسية للـمطالعة العموميةمطالعة العمومية

لوالية عX الدفلى.لوالية عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 30 رجب عـام 1434 اIـوافق
9 يــونـــيــو ســـنــة q2013 حتـــدد الــقـــائـــمــة االســـمـــيــة ألعـــضــاء
اجملـــلس الـــتــوجـــيــهـي لــلـــمـــكــتـــبـــة الــرئـــيــســـيـــة لــلـــمـــطــالـــعــة
الـعـمـومـيـة لــواليـة عـX الـدفـلىq تـطــبـيـقـا ألحـكـام اIـادة 11
من اIـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 12-234 اIــؤرخ في 3 رجب
عـــــام 1433 اIـــــوافق 24 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2012 الـــــذي يــــــحــــــدد
الــقـــانــون األســاسي لـــلــمــكــتـــبــات الــرئــيـــســيــة لــلـــمــطــالــعــة

العموميةq كما يأتي :
qرئيسا qمدير الثقافة بالوالية qالسيد العيد شيتر -

qثل الوالي� qالسيد أحمد خروبي -
- الــســيـدة فــاطــمــة الـزهــراء صــغـيــر مــخــتـارq �ــثــلـة

qرئيس اجمللس الشعبي الوالئي
- الـسيد عبـد القادر شـرقيq �ثل وزير اIـالية على

qمستوى الوالية
- الـسـيـد عـبد الـله مـزيـانq مـديـر الـتربـيـة الـوطـنـية

qبالوالية
- الــسـيــد عــلي بـوزيــديq مـديــر الــشـبــاب والـريــاضـة

qبالوالية
- الــــــــســـــــيــــــــد ســـــــاعــــــــد زوقـــــــاريq مــــــــديـــــــر الــــــــبـــــــريـــــــد

qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالوالية
qكاتب qالسيد محمد معمري -

- السيد علي مالحيq أستاذ جامعي.

قـرارمرارمـؤرخ في ؤرخ في 15 ش شـعـبـان عان عـام ام 1434 اI اIـوافق وافق 24  ي  يـونونـيويو
سـنة نة q2013 يq يـحـدد القدد القـائائـمة االسمة االسـمـية ألعية ألعـضـاء اجمللساء اجمللس
التوجيهي للمكالتوجيهي للمكـتبة الرئيسية للتبة الرئيسية للـمطالعة العموميةمطالعة العمومية

لوالية قسنطينة.لوالية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 15 شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1434
اIــوافق 24 يـــونــيــو ســنــة q2013 حتـــدد الــقــائــمـــة االســمــيــة
ألعضـاء اجملـلس التـوجيـهي للـمكـتبـة الرئـيسـية لـلمـطالـعة
العمـومية لـوالية قسـنطيـنةq تطـبيقـا ألحكام اIادة 11 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 12-234 اIـؤرخ في 3 رجب عـام
1433 اIــوافق 24 مــايــو ســنــة q2012 الــذي يــحــدد الــقــانــون

qاألســاسـي لــلمـكــتـبـات الـرئـيـسـيـة للـمـطـالـعـة الـعـمـومـية
كما يأتي :

qمــديـر الــثـقــافـة بــالـواليـة qالــسـيــد فـوغــالي تـلــيـلي -
qرئيسا

qثلة الوالي� qالسيدة جميلة عتيق -
- الـــــســــيـــــد هــــشـــــام شــــلـــــغــــومq �ـــــثل رئـــــيس اجملـــــلس

qالشعبي الوالئي
- السـيد عـبد احلفـيظ بالرةq �ثل وزيـر اIالـية على

qمستوى الوالية
- الـــســـيـــد بـــوجـــمـــعـــة ســـلـــيــــمـــانيq مـــديـــر الـــتـــربـــيـــة

qالوطنية بالوالية
- الـــســـيـــد عـــبـــد احلـــمـــيـــد دعـــمـــاشq مـــديـــر الـــشـــبــاب

qوالرياضة بالوالية
- الـــســيـــد عــبـــد الـــعــزيـــز بــوقـــريــعـــةq مــديـــر الــبـــريــد

qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالوالية
qثل� qالسيد نور الدين بشكري -

- السيدة لطيفة بولفولq فنانة تشكيلية.
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

يـولـيو قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 16 رمـضـان عـام  رمـضـان عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 25 يـولـيو 
q2013 يـتـضـمن اسـتـخالف عـضـوين في اجملـلسq يـتـضـمن اسـتـخالف عـضـوين في اجملـلس سـنة سـنة 

التوجيهي للمركز الوطني للمخطوطات.التوجيهي للمركز الوطني للمخطوطات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرخ في 16 رمــــــضـــــــان عـــــــام 1434
qيــعـيّـن الـســيـد زرقي عــامـر q2013 ـوافق 25 يـولـيــو سـنـةIا
�ثـال للوزير اIكلف بـاIاليةq خلفـا للسيدة ابتــهـال بثـينة
مـــخـــلـــوفq ويـــعــيّـن الـــســـيـــد مــحـــمـــد يـــاحيq �ـــثـل الــــوزيــر
الـــمــكـــلـف بـــاجملــاهــدينq خــلـفــا لــلــسـيــدة زهــور جــعــفـرq في
اجملـلس التوجيهي لـلمركز الوطـني للمخـــطـوطـات للفترة
اIــتــبــقــيــة من الــعـــضـــويـــةq تــطـــبـــيـــقــا ألحــكــام اIـادة 7 من
اIـــرســـوم الــتــنـفــيـذي رقم 06-10 اIـؤرخ في 15 ذي احلـجـة
عـام 1426 اIـوافق 15 يــنـايــر ســنـة 2006 واIــتـضــمن إنــشـاء

اIركز الوطني للمخطوطات.



قـقـــــــــــــرار مـرار مـــــــــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 18 شـ شـــــــــــــوال عـوال عـــــــــــام ام 1434 الـ الـــــــــــــمــــــــــوافق وافق 25
غـــشت سنة غـــشت سنة q2013 يـتـضــمـن اســتــخالف عضو فيq يـتـضــمـن اســتــخالف عضو في
مـجـلـس إدارة األركـسـتـرا الــسـنـفـونية الوطنية.مـجـلـس إدارة األركـسـتـرا الــسـنـفـونية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 18 شـوال عام 1434 اIـوافق
25 غــشت ســنـة q2013 يــعـX الــسـيــد مـهــدي دكـارq عــضـوا في

مجلس إدارة األركسترا الـسنفونية الـوطنيةq �ثل الوزير
اIكـلف باIاليةq خلـفا لآلنسة ابتـهال بثينة مـخلوفq للفترة
اIـتـبـقـيـة من الـعـضويـةq تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 15 مـكرر من
اIــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 92-291 اIــؤرخ في 6 مــحــرم عــام
1413 اIـــــوافق 7 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1992 واIـــــتـــــضـــــمـن إنـــــشــــاء

qتممIعدل واIا qاألركسترا السنفونية الوطنية
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 9 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام 1435 اIـوافق  اIـوافق 13 نـوفــمــبـر نـوفــمــبـر
ســــــنــــــة ســــــنــــــة q2013 يــــــتـــــضــــــمن تــــــعـــــيــــــX أعـــــضــــــاء اجملـــــلسq يــــــتـــــضــــــمن تــــــعـــــيــــــX أعـــــضــــــاء اجملـــــلس

التوجيهي لقصر الثقافة.التوجيهي لقصر الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـمــوجب قرار مؤرخ في 9 محرّم عام 1435 اIوافــق
13 نـــــوفـــــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــة q2013 يــــعــــX األعـــضــــاء اآلتـــــيــــة

أســـمـــاؤهـمq تـــطــبــيــقــا ألحــكـــام اIـــادة 11 مـن الـــمـــرســــوم
الـــتــــنــفـــيــذي رقم 12-269 اIــؤرخ في 3 شــــعـــــبـــــان عــــام
1433 اIـــــوافق 23 يـــــونــــــيـــــو ســــــــنـــــة 2012 الـــــــذي يــــــــحـــــــدد

الـقــانــون األســاســـي النـمـوذجي لـقــصـور الـثــقـافـة فـي
الـمجلس التوجيهي لقصر الثقافة :

- الــسـيــدة حـمــيـدة أقــسـوسq �ـثــلـة الــوزيـر اIــكـلف
qرئيسة qبالثقافة

- الـــــســـــيـــــد فـــــيــــصـل قـــــرقـــــاحq �ــــثـل وزيـــــر الـــــدفــــاع
qالوطني

- الـســيـدة حـيـزيــة رشـاشـوةq �ــثـلـة الـوزيــر اIـكـلف
qبالداخلية و اجلماعات احمللية

- الــــســـيــــد ســـاعــــد بــــلـــعــــابـــدq �ــــثل الــــوزيـــر اIــــكـــلف
qبالشؤون اخلارجية

- اآلنسـة نـور الهـدى لـونـيسq �ثـلـة الوزيـر اIـكلف
qاليةIبا

 - اآلنــــســـــة كــــر¡ــــة قــــدورq �ــــثــــلـــــة الــــوزيــــر اIــــكــــلف
qباجملاهدين

- اآلنـــســـة دلـــيــلـــة الـــعـــوفيq �ـــثــلـــة الـــوزيـــر اIــكـــلف
qبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- الـــســـيـــد ســـيـــد عـــلي ســـبـعq �ـــثل الـــوزيـــر اIـــكـــلف
qبالسياحة والصناعة التقليدية

- الـسـيــدة نـصــيـرة مـزعــاشq �ـثـلــة الـوزيــر اIـكـلف
qبالتعليم العالي

- الـسـيـد محـنـد ايـديـر صايبq �ـثل الـوزيـر اIـكلف
بالشؤون الدينية.

يـلـغى الـقـرار اIؤرخ في 23 شـوال عام 1427 اIـوافق
15 نـوفـمـبـر سـنة 2006 و اIـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء اجمللس

التوجيهي لقصر الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 11 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 13
مـارس سارس سـنة نة q2014 يq يـحـدد القدد القـائائـمـة االسمة االسمـيـة ألعة ألعـضاءضاء
اجملاجملـلس اللس الـتـوجيوجيـهي لهي لـلـمـكـتـبـة الة الـرئرئـيـسـيـة لة لـلـمـطـالالـعةعة

العمومية لوالية تامنغست.العمومية لوالية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 11 جـمـادى األولى عام 1435
اIــوافق 13 مـــارس ســـنــة q2014 حتــدد الـــقــائـــمـــة االســمـــيــة
ألعضـاء اجملـلس التـوجيـهي للـمكـتبـة الرئـيسـية لـلمـطالـعة
العمـومية لـوالية تامـنغـستq تطبـيقا ألحـكام اIادة 11 من
اIـــرســوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 12-234 اIــؤرخ في 3 رجب
عــــــام 1433 اIـــــوافق 24 مـــــايـــــو ســـــنـــــة q2012 الـــــذي يـــــحـــــدد
الــقـــانــون األســاسي لـــلــمــكــتـــبــات الــرئــيـــســيــة لــلـــمــطــالــعــة

العموميةq كما يأتي :
qمـــديــر الـــثـــقـــافـــة بـــالـــواليــة qعــريـب ªالـــســـيـــد كـــر -

qرئيسا
qثل الوالي� qالسيد األزهر معيوف -

- الـــســـيـــدة فـــاطـــمـــة حــــمـــديq �ـــثـــلـــة رئـــيس اجملـــلس
qالشعبي الوالئي

- الــســـيــد فــرحـــات جالسq �ــثـل وزيــر اIــالـــيــة عــلى
qمستوى الوالية

- الــــســـيـــد عــــبـــد الـــقــــادر نـــصـــيـبq مـــديـــر الــــتـــربـــيـــة
qالوطنية بالوالية

- الــــــســــــيــــــد إدريس بـن صــــــديقq مــــــديــــــر الــــــشــــــبـــــاب
qوالرياضة بالوالية

- الــــــــســــــــيــــــــد حـــــــــكــــــــيم وارزقـيq مــــــــديــــــــر الــــــــبــــــــريــــــــد
qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالوالية

qأستاذ مساعد qالسيد عبد النبي زندري -
qباحث في اللغة األمازيغية qالسـيـد مـحمدحمزة -
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