
العدد العدد 33
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 17 شعبان  شعبان عام عام 1435 هـهـ
اIوافقاIوافق 15 يونيو سنة يونيو 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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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم  14-166 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26 رجب عـــــام رجب عـــــام
1435 اIـوافـــق  اIـوافـــق 26 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2014 يتـضـمن حتويلq يتـضـمن حتويل

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

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

qتمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الـثاني عام 1435 اIوافـق 6 فبـراير سنة 2014 واIـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

q2014 لسنة

- و�ـــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــــوم الــــــرئـــــاسـي رقــم 33-14
اIـؤرخ فـي 6 ربيـع الـثـاني عـام 1435 اIـوافــق 6 فـبـرايـر
ســنـــة  2014 واIـــتــضـــمن تـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــصــة
لـــوزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة من مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــســـيـــيـــــر

q2014 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يـلـــغى مـن مــيـــزانــيـــة ســـنــــة 2014
اعـتـمـــاد قــــدره مائـتـان وثمـانـيــة عـشــر مـلـيــون ديــنار
(218.000.000 دج)  مــــقـــــيّـــــــد في مــــيـــــزانــــيــــة الــــتـــــكــــالــــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اIـــادة اIـــادة 2 : : يـــخـــصص Iــيــزانــيــة ســـنــة 2014  اعــتــمــاد
قـــــــدره مـــــائـــــتـــــــان وثـــــمــــــانـــــيــــــة عـــــشـــــر مــــــلـــــيـــــون ديــــــنـــــار
(218.000.000 دج)   يـــقــيّــد في مـــيــزانــيــة تــســيــيــر  وزارة
الــــشـــؤون اخلــــارجـــيــــة وفي الــــبـــاب رقم 42-03 "الـــتـــعـــاون

الدولي".  

اIـــــادة اIـــــادة 3 : : يــــكــــلـف وزيــــر اIــــالــــيــــة ووزيــــر الــــشـــؤون
اخلارجيـةq كل فيـما يخـصّهq بتـنفيـذ هـــذا اIـرســوم الذي
يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّـــة لــلـجــمـهــوريّـــة اجلـزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 26 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 26
مايو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم  14-167 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 29 رجب عـــــام رجب عـــــام
1435 اIـوافـــق  اIـوافـــق 29 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2014 يتـضـمن حتويلq يتـضـمن حتويل

اعـتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.اعـتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

qتمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

q2014 لسنة
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اIــــــادة اIــــــادة 2 : : يــــــخـــــــصـص Iــــــيــــــزانـــــيـــــــــة ســـــــنــــــــة 2014
اعـــــــتــــــــمــــــــــاد قـــــــــــدره تـــــــســـــــعـــــــــــون مـــــــلـــــــيـــــــــون ديـــــــنــــــــار
(90.000.000دج)  يـقـــيّــد فــي مـيـزانيــة تـسيـــيـر  مـصالح
الـوزير األول وفــي الـبــابـX اIـبيـنـX في اجلـدول اIـلحق

بهذا اIرسوم.
اIــــــادة اIــــــادة 3 : : يــــــنـــــشـــــر هـــــــــذا اIـــــرســـــــوم فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 29

مايو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

82.000.000

8.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

80 - 34

مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول

الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

الوزير األول - تسديد النفقات.................................................

الوزير األول - حظيرة السيارات..............................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األول .........................مجموع االعتمادات اخملصصة للوزير األول .........................

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

- و�ـقــتـضـــى اIـرســـــوم الـتـنـفـيــــذي رقــــم 34-14
اIــــؤرخ فـــي 6 ربـــيـــع الـــثـــانـــي عـــــام 1435 اIــوافــــق 6
فبـرايـــر سـنـــة  2014 واIـتضـمــن تـوزيـــع االعـتـمـــادات
اخملــــصـــصـــــة لــــلـــوزيـــــر األول مـن مـــيـــزانــــيـــة الـــتــــســـيـــيـــــر

q2014 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيـــزانـيــة ســنــة 2014
اعــــــــتـــــــمـــــــــــاد قـــــــــــدره تـــــــســـــــــعـــــــــون مــــــــلـــــــيــــــــــون ديـــــــنـــــــــار
(90.000.000دج) مــــقــــيّـــــــد فــي مـــــيــــزانــــيـــــــة الــــتــــكـــــالــــيــف
اIشـتركــة وفــي البــاب رقم 37-91 "نفقـــات محتـملــة -

احتياطــي مجمــع".
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 18
 مايو سنة  مايو سنة q2014 يتضمq يتضمّن إنـهاء مهام مكلن إنـهاء مهام مكلّف �همةف �همة

برئاسة اجلمهوريبرئاسة اجلمهوريّة.ة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 18 رجب
عــام 1435 اIــوافق 18 مـــايـــو ســنــــة 2014 تــنــهىq ابــتــــداء
مـن 2 أبـــريل ســـنــة q2014 مـــهــام الـــسّــيـــد مــحـــنــد أو أحـــمــد
qبــصـفــته مــكــلّــفــا �ـهــمــة بــرئــاســة اجلــمــهــوريّـة qمــلــبــوسي

بسبب الـوفـاة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 18
 مايـو سنة  مايـو سنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّن إنهاء مـهام األمـX العامن إنهاء مـهام األمـX العامّ
لـــلـــمــــحـــافـــظــــة الـــســـامــــيـــة اIـــكــــللـــلـــمــــحـــافـــظــــة الـــســـامــــيـــة اIـــكــــلّـــفـــة بــــرد االعـــتـــبـــارـــفـــة بــــرد االعـــتـــبـــار

لألمازيغية وبترقية اللغة األمازيغية.لألمازيغية وبترقية اللغة األمازيغية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 18 رجب
عـام 1435 اIـوافق 18 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
يـوسف مـراحيq بصـفته أمـينـا عامـا لـلمـحافـظة الـسامـية
اIـــكـــلّـــفـــة بـــرد االعـــتــــبـــار لألمـــازيـــغـــيــــة وبـــتـــرقـــيـــة الـــلـــغـــة

األمازيغيةq إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 18
 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــة q2014 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــرن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــر
الـتـرقيـة الـثقـافـية بـاحملـافـظة الـسـاميـة اIـكلالـتـرقيـة الـثقـافـية بـاحملـافـظة الـسـاميـة اIـكلّـفـة بردـفـة برد

االعتبار لألمازيغية وبترقية اللغة األمازيغية.االعتبار لألمازيغية وبترقية اللغة األمازيغية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 18 رجب
عـام 1435 اIـوافق 18 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
سي الـهـاشـمي عـصـادq بـصـفـته مـديـرا لـلـتـرقـيـة الـثـقـافـيـة
بـاحملــافــظــة الـســامــيــة  اIـكــلّــفـة بــرد االعــتــبـار لـألمـازيــغــيـة

وبترقية اللغة األمازيغيةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 18
 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2014 يتـضـمq يتـضـمّن إنهـاء مـهام نـائب مـديرن إنهـاء مـهام نـائب مـدير
في اIديرية الـعامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجفي اIديرية الـعامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

بوزارة العدل.بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 18 رجب
عـام 1435 اIـوافق 18 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
كــــمـــــال بـــــرنــــوq بـــــصــــفـــــته نـــــائب مـــــديـــــر لإلعـالم اآللي في
اIـديــريـة الـعــامـة إلدارة الــسـجـون وإعــادة اإلدمـاج بـوزارة

العدلq إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 18
 مايـو سنة  مايـو سنة q2014 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهام قاض ونائبن إنهاء مهام قاض ونائب

عامعامّ لدى مجلس قضاء وهران. لدى مجلس قضاء وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 18 رجب
عـام 1435 اIـوافق 18 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
بحري سـعد اللهq بـصفته قـاضيـا ونائبـا عاما لـدى مجلس

قضاء وهرانq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 18
 مايو سنة  مايو سنة q2014 يتضمq يتضمّن إنهاء مهام قاض.ن إنهاء مهام قاض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 18 رجب
عـــام 1435 اIــوافق 18 مـــايــــو ســنـــة 2014 تــنـــهىq ابــتــــداء
qمــهـــام الــسّــيــد بـــوبــكــر شــمــاخ q2014 مـن 25 يـــنــايــر ســنــة

بصفته قاضيا �حكمة سفيزفq بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 18
 مايـو سنة  مايـو سنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّن إنهاء مـهام األمـX العامن إنهاء مـهام األمـX العامّ

جمللس قضاء تبسة.جمللس قضاء تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 18 رجب
عـام 1435 اIـوافق 18 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
ســيـف اإلسالم بن رحــمــانيq بــصــفــته أمــيــنــا عــامــا جملــلس

قضاء تبسةq إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 18
 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة q2014 يــتـــضــمq يــتـــضــمّـن إنــهـــاء مــهـــام بــوزارةـن إنــهـــاء مــهـــام بــوزارة

النالنّقــل.قــل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 18 رجب
عـام 1435 اIوافق 18 مايـو سنـة 2014 تنـهى مهـام السّادة

اآلتية أسماؤهم بوزارة النّقـلq إلحالتهم على التّقـاعد :
- صــــابـــر شــــعــــبـــانq بــــصـــفــــته مــــكــــلّـــفــــا بـــالــــدّراســـات

qوالتخليص
qبصفته مفتشا qالك حلتيحاتIمبروك عبد ا -

- محمد بن سالمq بصفته مفتشا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 18
 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2014 يتـضـمq يتـضـمّن إنهـاء مـهام نـائب مـديرن إنهـاء مـهام نـائب مـدير

بوزارة السكن والعمران - سابقا.بوزارة السكن والعمران - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 18 رجب
عـام 1435 اIـوافق 18 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
خــلــيــفـة لــومــانيq بــصــفــته نــائب مــديـر لــلــوســائل الــعــامـة

بوزارة السكن والعمران - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 18
 مايو سنة  مايو سنة q2014 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهام مدير اإلدارةن إنهاء مهام مدير اإلدارة

والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 18 رجب
عـام 1435 اIـوافق 18 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
أمــحـــمـــد  جـــاب الـــلهq بـــصـــفــتـه مـــديــرا لـإلدارة والــوســـائل

بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 18
 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة q2014 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهــام مـــكـــلن إنـــهـــاء مـــهــام مـــكـــلّف
بــــالـــــدبــــالـــــدّراســــات والـــــتــــلـــــخــــيـص بــــوزارة الـــــتــــهـــــيــــئــــةراســــات والـــــتــــلـــــخــــيـص بــــوزارة الـــــتــــهـــــيــــئــــة

العمرانية والبيئة.العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 18 رجب
عـام 1435 اIـوافق 18 مايـو سـنـة 2014 تـنهـى مهـام السّـيد
طـارق بـوزبــيـدq بـصــفـته مـكــلّـفـا بــالـدّراسـات والـتــلـخـيص

بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 18
 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة q2014 يــتــضــمq يــتــضــمّـن تــعــيــX األمــX الــعــامـن تــعــيــX األمــX الــعــامّ
لـــلـــمــــحـــافـــظــــة الـــســـامــــيـــة اIـــكــــللـــلـــمــــحـــافـــظــــة الـــســـامــــيـــة اIـــكــــلّـــفـــة بــــرد االعـــتـــبـــارـــفـــة بــــرد االعـــتـــبـــار

لألمازيغية وبترقية اللغة األمازيغية.لألمازيغية وبترقية اللغة األمازيغية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 18 رجب
عـــام 1435 اIــوافــق 18 مـــايـــو ســنــــة 2014 يـــعــيّن الــسّــيــد
سي  الـــهـــــاشــــمي عـــصــــــادq أمـــيـــنــــا عـــــامــــا لـــلـــمــــحـــافـــظــــة
الــســامــيــة اIـكــلّــفــة بـــرد االعـتــبــار لألمـازيــغــيـة وبــتـرقــيـة

اللغــة األمـازيغــية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 18
 مــــايــــو ســــنــــة  مــــايــــو ســــنــــة q2014 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّن الــــتن الــــتّــــعـــيــــX بـــوزارةــــعـــيــــX بـــوزارة

الشؤون اخلارجيالشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 18 رجب
عـام 1435 اIوافق 18 مايو سنـة 2014 يعيّن السّادة اآلتية

أسماؤهم بوزارة الشؤون اخلارجية :
- حـــســــX الــــعــــتـــلـيq نــــائب مــــديـــر لــــبــــلــــدان أوروبـــا

qديرية العامة ألوروباIالغربية با
- يـــــاســــX حــــاجيq نـــــائب مــــديــــر لـــــلــــشــــرق األقــــصى
وأوقــيــانـوســيــا واحملــيط الـهــادي بــاIــديـريــة الــعـامــة آلســيـا

qوأوقيانوسيا
- ســـيــد عـــلي بـــرانــسـيq نــائب مـــديـــر لــنـــزع الــسالح

qXديرية العامة للشؤون السياسية واألمن الدوليIبا
- بلقـاسم محـموديq نـائب مديـر للـتعـاون في مجال
الــــتـــنــــمــــيـــة اIــــســـتــــدامـــة بــــاIــــديـــريــــة الـــعــــامـــة لــــلــــعالقـــات

qXاالقتصادية والتعاون الدولي
- مــحـمــد مــزيــانq نــائب مــديـر لــلــتــحـلــيل وتــســيــيـر
اIعلومات باIديرية العامة لالتصال واإلعالم والتوثيق.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 18
 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة q2014 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن تــعــيـــX اIــديــر الــعــامن تــعــيـــX اIــديــر الــعــامّ

لعصرنة العدالة بوزارة العدل.لعصرنة العدالة بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 18 رجب
عـــام 1435 اIــوافــق 18 مـــايـــو ســنــــة 2014 يـــعــيّن الــسّــيــد
عــبــــد احلـــكــــيـم عــكــــاq مـــديـــرا عـــامـــا لــعـــصــــرنـــة الـــعـــدالــــة

بـوزارة العـدل.



17 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 833

15 يونيو سنة يونيو سنة 2014 م

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
3 : : ينـشر مـقـرر فتح اIـسابـقـة في شكل إعالن اIادة اIادة 
qعـلى األقل Xيـومـيـتـ Xعن طـريـق الـصـحـافـة في جـريـدتــ

تكون واحدة منهما باللغة العربية.

XـــقــــبـــولـــIا XـــتــــرشـــحــــIــــادة 4 : : يـــتـم اســـتـــدعــــاء اIــــادة اIا
للمشـاركة في اIسابقة قبل عشرين (20) يوما على األقل

من التاريخ احملدد إلجرائها.

: X(2) كتابي Xسابقة امتحانIادة 5 : : تتضمن اIادة اIا

- ثـقـافـة عـامـة : اIدة 3 سـاعـاتq الـعالمـة االقـصـائـيـة
q20/5 اIعامل 2.

- تـــقــــنـــيـــات جــــمـــركــــيـــة : اIـــدة 3 ســـاعـــاتq الــــعالمـــة
االقصائية q20/7 اIعامل 3.

اIادة اIادة 6 : : يتم قـبول اIـترشـحـX الذين حتـصلـوا على
مــعــدل عـام يــفـوق أو يــسـاوي q20/10 ولم يـتــحــصـلــوا عـلى

العالمة اإلقصائية.

يــقــصــد بــاIـعــدل الــعــامq مــعـدل االمــتــحــانــX الــسـابق
Xـوافـقـة لـهـاتIـعـامالت اIذكـرهـمـا مـحـسـوبا عـلى أسـاس ا

.XادتIا

 اIــادة  اIــادة 7 : : حتــدد قــائـــمــة اIــتــرشــحـــX اIــقــبــولــX عن
طريق مقرر من اIدير العام للجمارك.

XقـبولIا XـترشـحIتتـولى إدارة اجلمـارك إخطار ا
عن طريق استدعاء فردي مع وصل استالم.

Xــــادة 8 : : تــــســــلـّـم شــــهـــــــادة جنــــــاح لــــلــــمــــتــــرشــــحــــIــــادة اIا
اIـــقــبـــولــX فـي مــســـابــقـــة االلــتـــحــاق �ـــهــنـــة الــوكـــيل لــدى

اجلمارك.

اIـادة اIـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر فـي أول جــــمــــادى األولى عــــام 1435
اIوافق 2 مارس سنة 2014.

وزارة الـمـالـــيـةوزارة الـمـالـــيـة
قـــرارمـــؤرخ فـي أول جـــمـــادى األولى عـــام قـــرارمـــؤرخ فـي أول جـــمـــادى األولى عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 2
مـارس سـنة مـارس سـنة q2014 يـحــدد كـيـفـيـات تـنــظـيم مـسـابـقـةq يـحــدد كـيـفـيـات تـنــظـيم مـسـابـقـة

االلتحاق �هنة وكيل لدى اجلمارك.االلتحاق �هنة وكيل لدى اجلمارك.

ــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا

- �ــقـــتــضى اIــرســوم رقم 13-312 اIــؤرخ في 5  ذي
الـــــقــــعـــــدة عــــام 1434 اIـــــوافق 11 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2013

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 �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 08-63 اIؤرخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اIــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واIــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة

qللجمارك

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 10-288 اIؤرخ
في 8 ذي احلـجـة عام 1431 اIـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة 2010
واIـــتــــعـــلق بــــاألشـــخــــاص اIـــؤهـــلــــX بـــالـــتــــصـــريح اIــــفـــصل

qادة 5 منهIال سيما ا qللبضائع

يـــقرر ما يأتي :يـــقرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادة 5 من اIـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 10- 288 اIـؤرخ في 8 ذي احلـجـة عام 1431
اIوافق 14 نوفـمبـر سنة 2010 واIذكـور أعالهq يهدف هذا
الــقـرار إلى حتــديــد كـيــفــيـات تــنــظــيم مـســابــقـة االلــتــحـاق

�هنة وكيل لدى اجلمارك.

اIـادة اIـادة 2 : :  يـتم فـتح اIـسـابـقـة �ـقـرر من اIـديـر الـعام
للجمارك.

يــحــدد هــذا اIـقــرر تــواريخ فــتح وقــفل الــتــســجـيالت
والـوثـائق اIـطـلـوب إيـداعـهـا ضـمن مـلف الـتـرشحq واIـواد
مـوضوع االمتـحانات الـكتابـية واIصـلحـة اIكلـفة بتـنظيم

ومتابعة اIسابقة وكذا شروط سيرها.

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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- و�قتـضى القرار الوزاري اIشترك اIؤرخ في15
رمضان عام 1416 اIوافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد
شــــروط وكــــيــــفـــيــــات تــــقــــد¡  وإلــــصــــاق الــــقــــســـيــــمــــة عــــلى

qنتوجات الصيدالنيةIا

- و�ـــقــــتـــضى الــــقـــرار الـــوزاري اIــــشـــتــــرك اIـــؤرخ
في 17 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــام 1424 اIـــــوافق 16 غـــــشت
ســـنـــة 2003 واIــــتـــضــــمن إنــــشـــاء جلــــنـــة  تــــعــــويض األدويـــة
وحتـديـد مـهامـهـا و تـنـظيـمـهـا و سـيرهـاq ال سـيـمـا اIادة 15

qمنه

- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اIــوافق 6 مــارس ســنــة 2008 الــذي يـــحــدد قــائـــمــة األدويــة
الـقـابـلـة لــلـتـعـويض من قــبل الـضـمـان االجــتـمـاعيq اIـعـدّل

qتمّمIوا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اIــوافق 6 مـــارس ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الــتـــســـعـــيــرات
اIــــرجـــعــــيــــــة اIـــعــــتـــمــــــدة كـــأســــــاس لـــتــــعــــويــض األدويـــــة
وكـــيـــفـــيــــــات تـــطــبـــيـــقـــهـــــــاq ال ســـيّـــمــــــــا اIـــــــادة 2 مــنــه

qتمّــمIعــــدّل واIا

يقـــرر ما يأتي :يقـــرر ما يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى : يــــعــــدّل ويــــتــــمّـم هــــذا الــــقــــرار أحــــكــــام
الـــقـــرار اIــؤرخ في 28 صـــفـــر عــام 1429 اIــوافق 6 مــارس
سـنـة 2008 الـذي يــحـدد الــتـســعـيــرات اIـرجــعـيــة اIـعــتـمـدة

كأساس لتعويض األدوية وكيفيات تطبيقها.

2  : تـتمّم أحـكـام الفـقـرة األولى من اIادة 4 من اIادة اIادة 
الـــقـــرار اIــؤرخ في 28 صـــفـــر عــام 1429 اIــوافق 6 مــارس

سنة 2008 واIذكور أعاله في األخيرq كما يأتي :

"اIــــادة 4 : يـــــعـــــبـــــر عن الـــــتــــســـــعـــــيـــــرات اIــــرجـــــعـــــيــــة
(.............. بـدون تـغـيـيـر حـتـى) مـسـحـوق ومـذيب حملـلـول

حقنة حتت اجللد.

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

اIادة اIادة 3  : تعـدّل وتتمّم قـائمة الـتسعـيرات اIرجـعية
للتعويض اIطـبقة على األدوية القابلة للتعويض من قبل
هـيـئات الـضـمان االجـتـماعيq اIـلـحقـة بالـقـرار اIؤرخ في
28 صــفـر عـام 1429 اIـوافق 6 مــارس سـنـة 2008 واIـذكـور

أعالهq كما يأتي :

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــــرار مرار مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 17  رب  ربــــــــيـع األول عع األول عــــــــام ام 1435 اI اIــــــــــوافق وافق 19
يـنـايايـر سر سـنـة ة q2014 يq يـعدل ويعدل ويـتـمّـم القم القـرار اIرار اIـؤرخ فيؤرخ في
q2008 ــــــــوافق وافق 6 م مــــــــارس سارس ســــــــنــــــة ةIا I28 ص صــــــــفــــــــر عر عــــــام ام 1429 ا

الذي يحدالذي يحدّد التسد التسـعيرات اIرجعيعيرات اIرجعيـة اIعتمدة كأساسة اIعتمدة كأساس
لتعويض األدوية و كيفيات تطبيقها.لتعويض األدوية و كيفيات تطبيقها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 83 - 11  اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واIــتـعـلق
بـــالــتــأمـــيــنـــات االجــتــمـــاعــيـــةq اIـــعــدل و اIـــتــممq ال ســـيــمــا

qادة 59 منهIا

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقـم 85 - 05  اIــؤرخ في 26
جـــمـــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
واIـــتـــعــــــلق بـــحــــــمـــايـــة الـــصــــحـــة وتــــرقـــيــــتـــهـــاq اIـــــعـــدل

qتـممIوا

- و�ـــــقــــــتــــــضى األمــــــر رقم  05 - 05  اIــــــؤرخ في 18
جـمــادى الـثـانـيـة عـام  1426 اIـوافق  25 يـولـيـو سـنـة 2005
واIتضمن قانـون اIاليـة التكميلي لسنـة q 2005 ال سيما

qواد  14 إلى 18 منهIا

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 84 - 27  اIــــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عــام  1404 اIــوافق 11 فــبــرايــر ســنـة 1984
الذي يحـدد كيفـيات تـطبيق الـعنـوان الثاني من الـقانون
رقم 83 - 11  اIــؤرخ في 21 رمــضــان عــام 1403 اIــوافق 2
qــتــعــلق بــالـتــأمــيــنــات االجـتــمــاعــيـةIيــولــيــو ســنـة 1983 وا

qتمّمIعدّل واIا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اIؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اIوافق 15 أبـريل سنة 2008
الـذي يحــدد صالحيـات وزير العـمل والتشغـيل والضمان

qاالجتماعي
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0.8 مغ/1 مل

(4 مغ/5 مل)

... ( بدون تغيير)...

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اIشتركةاIشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اIشتركةاIشتركة

اIقاديراIقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اIرجعيةاIرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اIرجعيةالتسعيرة اIرجعية

مضادات لأللممضادات لأللم03

... ( بدون تغيير)...

03 F

03 F 047

اIسكنات اآلخرىاIسكنات اآلخرى

ترامادول كلورهيدرات

... ( بدون تغيير)...

5009.64 مغأقراص

04

04 B

مضادات االلتهابمضادات االلتهاب

مــــضــــادات االلـــتــــهـــاب غــــيـــرمــــضــــادات االلـــتــــهـــاب غــــيـــر
ستيروييديةستيروييدية

... ( بدون تغيير)...

04 B 035

04 B 036

سليكوكسيب

سليكوكسيب

... ( بدون تغيير)...

أقراص

أقراص

100 مغ

200 مغ

24.00

45.55

04 B 06810.98 مغ/ملشرابكيتوبروفان

علم السرطانعلم السرطان05

... ( بدون تغيير)...

05 F

05 F 123

عالج مـــــــانع لـالمـــــــتــــــصــــــاصعالج مـــــــانع لـالمـــــــتــــــصــــــاص
العظميالعظمي

حــمض زولـيــدرونــيكq عـلى
شكل أحادي التمييه

... ( بدون تغيير)...

- مـــــــــــــــــحـــــــــــــــــلـــــــــــــــــول
لــلـــتـــخـــفــيـف حلــقن
مـــــــــــــــتـــــــــــــــواصــل فـي

العرق
- مـسـحـوق مـجـفـد
+ مــــــذيـب حملــــــلــــــول
للـتـخـفـيف لـلـحقن

في العرق

12140.00
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رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اIشتركةاIشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اIشتركةاIشتركة

اIقاديراIقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اIرجعيةاIرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اIرجعيةالتسعيرة اIرجعية

علم القلب وعلم األوعيةعلم القلب وعلم األوعية06

... ( بدون تغيير)...

06 Eــــضــــادات الرتــــفــــاع ضــــغطIــــضــــادات الرتــــفــــاع ضــــغطاIا
الدمالدم

... ( بدون تغيير)...

06 E 126لوزارتان

... ( بدون تغيير)...

5043.00 مغحبوب

06 E 147فالسارتان

... ( بدون تغيير)...

8053.25 مغحبوب

06 E 156

06 E 157

06 E 158

أربيزارتان

أربيزارتان

فــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــان /
هيدروكلوروتيازيد

... ( بدون تغيير)...

حبوب

حبوب

حبوب

150 مغ

300 مغ

80 مغ/12.5 مغ

43.00

43.00

73.00

06 E 166

06 E 167

فالسرتان

لوزارتان/
هيدروكلوروتيازيد

... ( بدون تغيير)...

حبوب

حبوب

160 مغ

50 مغ/12.5 مغ

53.25

73.00

06 E 197كوندسارتون سيلكستيل

... ( بدون تغيير)...

حـــــبـــــوب قـــــابـــــلـــــة
للتجزئة

843.00 مغ
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رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اIشتركةاIشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اIشتركةاIشتركة

اIقاديراIقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اIرجعيةاIرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اIرجعيةالتسعيرة اIرجعية

06 E 219

06 E 220

إيربيزارتان/هيدروكلوروتيازيد

إيربيزارتان/هيدروكلوروتيازيد

... ( بدون تغيير)...

حبوب

حبوب

150 مغ/12.5 مغ

300 مغ/12.5 مغ

42.00

58.00

06 E 230

06 E 231

06 E 234

06 E 237

06 E 238

06 E 239

06 E 240

كوندسـارتون سيلـكستيل/
هيدروكلوروتيازيد 

كوندسـارتون سيلـكستيل/
هيدروكلوروتيازيد 

كوندسارتون سيلكستيل

فالسرتان/هيدروكلوروتيازيد

فالسرتان/هيدروكلوروتيازيد

لوزارتان/هيدروكلوروتيازيد

لوزارتان بوتاسيوم 

... ( بدون تغيير)...

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

8 مغ/12.5 مغ

16 مغ/12.5 مغ

16 مغ

160 مغ/12.5 مغ

160 مغ/25 مغ

100 مغ/25 مغ

100 مغ

50.00

50.00

43.00

73.00

73.00

73.00

43.00

06 E 256

06 E 257

06 E 258

06 E 259

إيربيزارتان/هيدروكلوروتيازيد

أمـــــلـــــوديـــــبــــqX عــــــلـى شــــــكل
أمـــــلـــــوديـــــبـــــX بـــــيـــــزيالت /

فالسارتان

أمـــــلـــــوديـــــبــــqX عــــــلـى شــــــكل
أمـــــلـــــوديـــــبـــــX بـــــيـــــزيالت /

فالسارتان

أمـــــلـــــوديـــــبــــqX عــــــلـى شــــــكل
أمـــــلـــــوديـــــبـــــX بـــــيـــــزيالت /

فالسارتان

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

300 مغ/25 مغ

5 مغ/80 مغ

5 مغ/160 مغ

10 مغ/160 مغ

58.00

55.00

55.00

55.00
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رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اIشتركةاIشتركة

اIقاديراIقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اIرجعيةاIرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اIرجعيةالتسعيرة اIرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اIشتركةاIشتركة

06 E 263

06 E 264

06 E 265

06 E 266

تلميسارتان

تلميسارتان

تـــــــــــــلــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــارتــــــــــــان/
هيدروكلوروتيازيد

تـــــــــــــلــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــارتــــــــــــان/
هيدروكلوروتيازيد

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

40 مغ

80 مغ

40 مغ/12.5 مغ

80 مغ/12.5 مغ

43.00

43.00

42.00

73.00

... ( بدون تغيير)...

06 E 289/راميبريل
هيدروكلوروتيازيد

... ( بدون تغيير)...

1034.64 مغ/12.5 مغحبوب

06 J

06 J 107

06 J 159

06 J 215

06 J 226

مــــــــــــوســـــــــــعــــــــــــات األوعـــــــــــيـــــــــــةمــــــــــــوســـــــــــعــــــــــــات األوعـــــــــــيـــــــــــة
واIضادات األقفاريةواIضادات األقفارية

ترميتازدين

كلوبيدو قرال

ترميتازدين

ترميتازدين

 

حبوب

حبوب مغلفة

محلول للشرب

حـــبــــوب مـــغــــلـــفـــة
ذات حتــــــــــــــــريــــــــــــــــر

مغيـّر

20 مغ

75 مغ

20 مغ/مل

35 مغ

06.50

60.00

06.50

07.84

... ( بدون تغيير)...

06 Mمقلصات الدهون في الدممقلصات الدهون في الدم

... ( بدون تغيير)...

06 M 134

06 M 136

06 M 150

06 M 151

Xبرافستات

Xسيمفاستات

Xفلوفاستات

Xفلوفاستات

حبوب

حبوب

أقراص

أقراص

20 مغ

20 مغ

20 مغ

40 مغ

41.58

41.58

41.58

41.58

... ( بدون تغيير)...



17 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1433

15 يونيو سنة يونيو سنة 2014 م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اIشتركةاIشتركة

اIقاديراIقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اIرجعيةاIرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اIرجعيةالتسعيرة اIرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اIشتركةاIشتركة

06 M 198

06 M 203

Xأتورفاستات

 Xسيمفاستات

حبوب

حبوب مغلفة

10 مغ

40 مغ

27.92

73.00

... ( بدون تغيير)...

06 M 225

06 M 232

06 M 233

06 M 236

Xأتورفاستات

Xأتورفاستات

Xأتورفاستات

Xفلوفاستات

حبوب

- حبوب
- حبوب مغلفة

- حـبــوب مــغـلــفـة
قابلة للتجزئة

حبوب مغلفة

حـــبــــوب مـــغــــلـــفـــة
حترير مطول

20 مغ

40 مغ

80 مغ

80 مغ

41.58

60.00

60.00

60.00

... ( بدون تغيير)...

09 L

09 L 058

محفز خروج البويضاتمحفز خروج البويضات

كلوميفان سيترات

... ( بدون تغيير)...

عـــــــــلـم الـــــــــغـــــــــدد الـــــــــصـــــــــمـــــــــاءعـــــــــلـم الـــــــــغـــــــــدد الـــــــــصـــــــــمـــــــــاء09
والهرموناتوالهرمونات

... ( بدون تغيير)...

5027.00 مغحبوب

علم اجلهاز الهضميعلم اجلهاز الهضمي10

... ( بدون تغيير)...

10 Dمـــــضـــــادات الـــــتــــــشـــــنـــــجـــــيـــــةمـــــضـــــادات الـــــتــــــشـــــنـــــجـــــيـــــة
اIـــــــــــــفـــــــــــــرزة ومـــــــــــــضـــــــــــــادات اIـــــــــــــفـــــــــــــرزةومـــــــــــــضـــــــــــــادات 
ومضادات كوليني الفعلومضادات كوليني الفعل

... ( بدون تغيير)...



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33 17 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـ

15 يونيو سنة يونيو سنة 2014 م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اIشتركةاIشتركة

اIقاديراIقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اIرجعيةاIرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اIرجعيةالتسعيرة اIرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اIشتركةاIشتركة

10 D 135

10 E

بريفينيوم برومور

مـــــضـــــادات الـــــتــــــشـــــنـــــجـــــيـــــةمـــــضـــــادات الـــــتــــــشـــــنـــــجـــــيـــــة
العضليةالعضلية

3010.18 مغحبوب

... ( بدون تغيير)...

10 E 036

10 E 037

بينافيريوم برومور

فـــــــلــــــــوروقـــــــلــــــــو ســـــــيــــــــنـــــــول
هـــــــيــــــــدرات/تـــــــر�ـــــــيـــــــثــــــــيل

فلوروقلوسينول

... ( بدون تغيير)...

حبوب

حبوب ملبسة

50 مغ

80 مغ/80 مغ

10.18

10.18

10 E 128ألفرين/ سيمتيكون

... ( بدون تغيير)...

10 E 104

10 E 108

بينافيريوم برومور

فلوروقلوسينول

... ( بدون تغيير)...

حبوب

- مجفد فمي
- حــبـــوب فـــمـــيــة

مفتتة

100 مغ

80 مغ

10.18

10.18

6010.18 مغ/300 مغكبسولة

11

11 A

طب النساءطب النساء

مــضـادات األمـراض اIــعـديـةمــضـادات األمـراض اIــعـديـة
اIوضعيةاIوضعية

... ( بدون تغيير)...

11 A 083كلوتر�ازول

... ( بدون تغيير)...

500300.00 مغحبوب مهبلية

طب األمراض اIعديةطب األمراض اIعدية13

... ( بدون تغيير)...

13 Bسيفالوسبورينسيفالوسبورين

... ( بدون تغيير)...



17 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1633

15 يونيو سنة يونيو سنة 2014 م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اIشتركةاIشتركة

اIقاديراIقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اIرجعيةاIرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اIرجعيةالتسعيرة اIرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اIشتركةاIشتركة

13 B 294400179.00 مغأقراصسيفيكسيم

... ( بدون تغيير)...

13 Kكينولونكينولون

... ( بدون تغيير)...

13 R 155فلوكونازول

... ( بدون تغيير)...

13 K 252

13 K 253

Xسيبروفلوكساس

Xسيبروفلوكساس

... ( بدون تغيير)...

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

250 مغ

500 مغ

45.34

80.40

5073.00 مغأقراص

14

14 A

اســـــــــــــــــتــــــــــــــــقــالب غــــــــــــــــذاء داءاســـــــــــــــــتــــــــــــــــقــالب غــــــــــــــــذاء داء
السكريالسكري

مـــــــضــــــادات داء الـــــــســـــــكــــــريمـــــــضــــــادات داء الـــــــســـــــكــــــري
الفميةالفمية

... ( بدون تغيير)...

14 A 187

14 A 188

14 A 189

14 A 190

قليميبريد

قليميبريد

قليميبريد

قليميبريد

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

1 مغ

2 مغ

3 مغ

4 مغ

08.36

16.00

24.00

25.00

... ( بدون تغيير)...

13 Rمــــــــضـــــــادات الـــــــفـــــــطـــــــريـــــــاتمــــــــضـــــــادات الـــــــفـــــــطـــــــريـــــــات
اجملموعياتاجملموعيات

... ( بدون تغيير)...



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33 17 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـ

15 يونيو سنة يونيو سنة 2014 م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اIشتركةاIشتركة

اIقاديراIقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اIرجعيةاIرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اIرجعيةالتسعيرة اIرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اIشتركةاIشتركة

15

15 A

علم األعصابعلم األعصاب

مــــــــــــــــضـــــــــــــــادات الـــــــــــــــصـــــــــــــــرعمــــــــــــــــضـــــــــــــــادات الـــــــــــــــصـــــــــــــــرع
ومضادات االختالجومضادات االختالج

... ( بدون تغيير)...

15 A 066

15 A 067

15 A 068

15 A 069

Xبريغابال

Xبريغابال

 Xبريغابال

Xبريغابال

أقراص

أقراص

أقراص

أقراص

50 مغ

100 مغ

150 مغ

300 مغ

33.33

66.66

71.70

142.00

... ( بدون تغيير)...

15 Gتــــصـــلـب في شــــكل صــــفـــائحتــــصـــلـب في شــــكل صــــفـــائح
عصبيةعصبية

... ( بدون تغيير)...

15 G 096

15 K

15 K 045

16

16 A

1 b - انــــتــــرفــــيــــرون بــــيــــتـــا
معادة التركيب

انتفاخات دماغيةانتفاخات دماغية

Xسيتيكول

ســـيــــتـــيـــكـــولـــqX عـــلى شـــكل
ملح مونوصوديك

طب األمراض العقليةطب األمراض العقلية

مضادات االكتئابمضادات االكتئاب

... ( بدون تغيير)...

مـســحـوق ومـذيب
حملــــــلــــــول  حــــــقــــــنـــــة

حتت اجللد

قطرات للشرب

محلول للشرب

250 ميكروغ/مل

(8 م و د/مل)

 % 0.10

100 مغ/مل

5076.13

15.00

15.00

16 A 095Xباروكسيت

... ( بدون تغيير)...

2054.00 مغحبوب



17 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1833

15 يونيو سنة يونيو سنة 2014 م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اIشتركةاIشتركة

اIقاديراIقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اIرجعيةاIرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اIرجعيةالتسعيرة اIرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اIشتركةاIشتركة

16 A 158Xأمـــــــــــيــــــــــــتـــــــــــريــــــــــــبـــــــــــتــــــــــــلـــــــــــ
كلورهيدرات

... ( بدون تغيير)...

16 D 089

16 D 090

16 D 091

16 D 092

16 D 099

16 D 100

16 D 101

16 D 103

16 D 104

رسبيريدون

رسبيريدون

رسبيريدون

رسبيريدون

Xأولنزاب

Xأولنزاب

Xأولنزاب

أريبيبرازول

أريبيبرازول

حــــبـــــوب مــــغـــــلــــفــــة
قابلة للتجزئة 

حــــبـــــوب مــــغـــــلــــفــــة
قابلة للتجزئة 

حــــبـــــوب مــــغـــــلــــفــــة
قابلة للتجزئة 

معلق  للشرب

حبوب

حبوب

حــــــبــــــوب فــــــمــــــيــــــة
مفتتة

حبوب

حبوب

1 مغ

2 مغ

4 مغ

1 مغ/مل

5 مغ

10 مغ

10 مغ

10 مغ

15 مغ

42.92

100.00

132.00

42.00

117.00

234.00

234.00

234.00

234.00

... ( بدون تغيير)...

16 Dمهدئات األعصابمهدئات األعصاب

... ( بدون تغيير)...

مــيــكـرو حــبـيــبـات
حتـــــــريــــــر مــــــطــــــول

أقراص

2504.75 مغ

16 D 155Xأولنزاب

... ( بدون تغيير)...

حــــــبــــــوب فــــــمــــــيــــــة
مفتتة

5117.00 مغ

16 D 134Xلوكساب

... ( بدون تغيير)...

2515.55 مغ/ملمحلول للشرب



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33 17 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـ

15 يونيو سنة يونيو سنة 2014 م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اIشتركةاIشتركة

اIقاديراIقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اIرجعيةاIرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اIرجعيةالتسعيرة اIرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اIشتركةاIشتركة

20

20 A

طب الرئةطب الرئة

اIـــــوســــــعــــــات الـــــقــــــصـــــبــــــيـــــةاIـــــوســــــعــــــات الـــــقــــــصـــــبــــــيـــــة
ومضادات الربوومضادات الربو

... ( بدون تغيير)...

20 A 211

20 A 225

20 A 226

مونتيلوكاست صوديك

مونتيلوكاست

مونتيلوكاست

حبوب مغلفة

حبوب للطحن

حبوب للطحن

10 مغ

4 مغ

5 مغ

80.00

80.00

80.00

... ( بدون تغيير)...

طب الرثيةطب الرثية21

... ( بدون تغيير)...

21 D 046ريــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــدرونــــــــــــــــــــــــــات
مونوصوديك

... ( بدون تغيير)...

35440.00 مغحبوب مغلفة

21 D    مضادات الرثية اخملتلفةمضادات الرثية اخملتلفة

... ( بدون تغيير)...

21 G

21 G 050

أوستيوبوروزأوستيوبوروز

حمض ألوندرونيك    

... ( بدون تغيير)...

70440.00 مغحبوب

25

25 B

طب اجلـــهـــاز الـــبـــولي وطبطب اجلـــهـــاز الـــبـــولي وطب
الكلىالكلى

أدوية غدة اIوثةأدوية غدة اIوثة

... ( بدون تغيير)...
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رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اIشتركةاIشتركة

اIقاديراIقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اIرجعيةاIرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اIرجعيةالتسعيرة اIرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اIشتركةاIشتركة

25 B 047تامسولوزين

... ( الباقي بدون تغيير)...

أقــــراص مــــيــــكـــرو
حـبــيــبـات حتــريـر

مطول

0.450.00 مغ

اIـــــادة اIـــــادة 4 :  : يـــــســــــري مـــــفــــــعـــــول األحــــــكــــــام اIـــــتــــــعـــــلــــــقـــــة
بـالتـسعـيرات اIـرجعـية والـشروط اخلـاصة اIـطبـقة عـليـها
واIنـصوص عـلـيهـا في هـذا القـرار ثالثة (3) أشهـر ابـتداء

من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 17 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
19 يناير سنة 2014.

محمد بن مراديمحمد بن مرادي

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-356 اIؤرخ
في 17 شـعـبـان عـام 1426 اIـوافق 21 سـبـتـمـبـر سـنة 2005
واIـتــضــمن الــقـانــون األســاسي لـلــديــوان الـوطــني حلــقـوق
اIـــؤلـف واحلـــقـــوق اجملــــاورة وتـــنـــظــــيـــمه وســــيـــرهq اIـــعـــدل

qتممIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-357 اIؤرخ
في 17 شـعـبـان عـام 1426 اIـوافق 21 سـبـتـمـبـر سـنة 2005
XــتـــعــلــقــIــراقـــبــة اIالــذي يــحـــدد كــيــفـــيــات الــتــصـــريح و ا

qباإلتاوة على النسخة اخلاصة
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرخ في 22 ربـيع األول عـام
1428 اIــوافق 10 أبـــريل ســـنــة 2007 الــذي يـــحـــدد الــنـــسب

الــتــنــاســبــيــة و األســعــار اجلــزافــيــة اخلــاصــة بــاإلتــاوة عــلى
qالنسخة اخلاصة

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIـادة 127 من األمــر
رقم 03-05 اIؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اIوافق
19 يـولـيــو ســنـة 2003 واIـذكـور أعـالهq يـهـدف هــذا الـقـرار

إلـى حتــديـــد الـــنـــسب الـــتـــنـــاســـبــيـــة و األســـعـــار اجلـــزافـــيــة
اخلاصة باإلتاوة على النسخة اخلاصة. 

اIــادة اIــادة 2 : : تـــضــبـط الـــنــسـب الـــتــنـــاســـبـــيـــة واألســـعــار
اجلزافية اخلاصة على النحو اآلتي :

- فـــيـــمـــا يــــخص الـــدعـــائـم الـــســـمــــعـــيـــة والـــســــمـــعـــيـــة
البـصـرية غـيـر اIسـتعـمـلة اخلـاضـعة لإلتـاوة عـلى الـنسـخة
اخلــاصــةq حتـدد الــنـســبـة بـ 6% من ســعــر الـبــيع الــعــمـومي

qلكل وحدة منها
- حتــدد مــبـالغ اإلتــاوة اIـتــعـلــقــة بـأجــهـزة الــتـســجـيل
عـلى أساس اخلصائص و الـقدرات التقـنية لكل جـهاز كما

هو محدد أدناه :

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 14  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434 اIـوافق  اIـوافق 27
مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة q2013 يــــحـــدد الــــنــــسب الــــتــــنـــاســــبــــيـــةq يــــحـــدد الــــنــــسب الــــتــــنـــاســــبــــيـــة
واألسـعــار اجلـزافــيـة اخلـاصــة بـاإلتـاوة عــلى الـنــسـخـةواألسـعــار اجلـزافــيـة اخلـاصــة بـاإلتـاوة عــلى الـنــسـخـة

اخلاصة.اخلاصة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـــقـــتــضـى األمــر رقم 03-05 اIــؤرخ في 19 جـــمــادى
األولى عــام 1424 اIــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003 واIـــتـــعــلق
qادة 127 منهIال سيما ا qؤلف واحلقوق اجملاورةIبحقوق ا

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 12-326 اIؤرخ
q2012 ــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــةIفي 17 شــوال عــام 1433 ا

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 05-79 اIؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33 17 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـ

15 يونيو سنة يونيو سنة 2014 م

اإلتاوةاإلتاوةنوع اجلهازنوع اجلهاز

جهاز مزود �يكانيزم تسجيل مهيأ �يكانيزم واحد (1) أو ميكانيزمX (2) لقراءة وتسجيل األشرطة

جهاز مـزود �يكـانيزم تـسجيل مـهيأ �ـيكانـيزم واحد (1)  لـقراءة وتسـجيل األشرطـة وميكـانيزم واحد
(1)  لقراءة وتسجيل األقراص اIضغوطة

جهاز مزود �يكانيزم تسجيل مهيأ �ا يأتي :
- ميكانيزمان (2) لقراءة وتسجيل األشرطة

- ميكانيزم واحد (1)  لقراءة وتسجيل األقراص اIضغوطة
- ميكانيزم واحد (1)  لقراءة وتسجيل األقراص اIضغوطة احلاملة للصوت و الصورة

MP3 ميكانيزم واحد (1)  لقراءة وتسجيل -

تلفاز مهيأ بجهاز تسجيل سمعي بصري (فيديو)

تلفاز مهيأ بقرص صلب مدمج

جهاز تسجيل سمعي بصري (فيديو)

USB جهاز استقبال رقمي مهيأ بآلة تسجيل

جهاز مزود �يكانيزم تسجيل مهيأ �ا يأتي :
- ميكانيزم واحد (1)  لقراءة وتسجيل األشرطة

- ميكانيزم واحد (1)  لقراءة وتسجيل األقراص اIضغوطة
- ميكانيزم واحد (1)  لقراءة وتسجيل أقراص الفيديو الرقمية

MP3 ميكانيزم واحد (1)  لقراءة وتسجيل -

جهاز مزود �يكانيزم تسجيل مهيأ �ا يأتي :
- ميكانيزمان (2) لقراءة وتسجيل األشرطة

- خمسة (5) ميكانيزمات لقراءة وتسجيل األقراص اIضغوطة
- ميكانيزم واحد (1)  لقراءة وتسجيل األقراص اIضغوطة احلاملة للصوت و الصورة

MP3 ميكانيزم واحد (1)  لقراءة وتسجيل -

جهاز مزود �يكانيزم تسجيل مهيأ �ا يأتي :
- ميكانيزمان (2) لقراءة وتسجيل األشرطة

- ستة (6) ميكانيزمات لقراءة وتسجيل األقراص اIضغوطة

40X10X24 ضغوطة بسرعة تقل أو تساويIجهاز استنساخ األقراص ا

40X10X24 ضغوطة بسرعة تفوقIجهاز استنساخ األقراص ا

قرص صلب بقدرة تقل أو تساوي 80 جيقا أوكتي

قرص صلب بقدرة تفوق 80 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 500 جيقا أوكتي

قرص صلب بقدرة تفوق 500 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 1 ترا أوكتي

250 دج

500 دج

1200 دج

800 دج

800 دج

800 دج

800 دج

1500 دج

2100 دج

2700 دج

500 دج

700 دج

270 دج

480 دج

570 دج
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قرص صلب بقدرة تفوق 1 ترا أوكتي

مفتاح النقيل التسلسلي العاIي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي

مفتاح النقيل التسلسلي العاIي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي

مفتاح النقيل التسلسلي العاIي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي

مفتاح النقيل التسلسلي العاIي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي

مفتاح النقيل التسلسلي العاIي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي

مفتاح النقيل التسلسلي العاIي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي

مفتاح النقيل التسلسلي العاIي بقدرة تفوق 32 جيقا أوكتي

جوال رقمي سمعي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي

جوال رقمي سمعي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي

جوال رقمي سمعي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي

جوال رقمي سمعي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي

جوال رقمي سمعي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي

جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي

جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي

جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي

جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي

جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي

هاتف نقال مهيأ �كان تخزين داخلي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي

هاتف نقال مهيأ �كان تخزين داخلي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي

هاتف نقال مهيأ �كان تخزين داخلي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي

هاتف نقال مهيأ �كان تخزين داخلي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي

هاتف نقال مهيأ �كان تخزين داخلي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي

هاتف نقال مهيأ �كان تخزين داخلي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي

وحدة حتكم في ألعاب الفيديو مهيأ بقرص صلب بقدرة تقل أو تساوي 80 جيقا أوكتي

وحـدة حتـكم فـي ألـعـاب الـفـيـديـو مهـيـأ بـقـرص صـلـب بـقـدرة تـفوق 80 جـيقـا أوكـتـي وتقـل أو تـساوي 500
جيقا أوكتي

900 دج

60 دج

100 دج

150 دج

270 دج

300 دج

500 دج

650 دج

110 دج

140 دج

170 دج

240 دج

300 دج

350 دج

420 دج

520 دج

730 دج

900 دج

60 دج

100 دج

150 دج

270 دج

300 دج

500 دج

270 دج

480 دج
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وحدة حتكم في ألـعاب الـفيديـو مهيـأ بقـرص صلب بقـدرة تفوق 500 جيقـا أوكتي وتـقل أو تساوي 1 ترا
أوكتي

وحدة حتكم في ألعاب الفيديو مهيأ بقرص صلب بقدرة تفوق 1 ترا أوكتي

لوحة رقمية مهيأة �كان تخزين داخلي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي

لوحة رقمية مهيأة �كان تخزين داخلي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي

لوحة رقمية مهيأة �كان تخزين داخلي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي

لوحة رقمية مهيأة �كان تخزين داخلي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي

لوحة رقمية مهيأة �كان تخزين داخلي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي

لوحة رقمية مهيأة �كان تخزين داخلي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي

لوحة رقمية مهيأة �كان تخزين داخلي بقدرة تفوق 32 جيقا أوكتي

بطاقة الذاكرة التسلسلي العاIي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي

بطاقة الذاكرة التسلسلي العاIي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي

بطاقة الذاكرة التسلسلي العاIي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي

بطاقة الذاكرة التسلسلي العاIي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي

بطاقة الذاكرة التسلسلي العاIي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي

بطاقة الذاكرة التسلسلي العاIي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي

بطاقة الذاكرة التسلسلي العاIي بقدرة تفوق 32 جيقا أوكتي

570 دج

900 دج

60 دج

100 دج

150 دج

270 دج

300 دج

500 دج

650 دج

60 دج

100 دج

150 دج

270 دج

300 دج

500 دج

650 دج

اIادة اIادة 3 : حتسب اإلتاوة عـلى أجهزة احلاسوب حسب
مـبلغ اإلتـاوة اIـطبـقـة عـلى القـرص الـصلبq مـضـافا إلـيـها
اإلتــاوة اIـطـبـقـة عـلى جـهـاز تــسـجـيل األقـراص اIـضـغـوطـة

في القرص الصلب التي تكون مدمجة.
اIــادة اIــادة 4 : تــلــغـى أحــكــام الـــقــرار اIــؤرخ في 22 ربــيع
األول عـام 1428 اIـوافق 10 أبــريل ســنـة 2007 الــذي يــحـدد
النـسب الـتـنـاسـبيـة و األسـعـار اجلـزافيـة اخلـاصـة بـاإلتاوة

على النسخة اخلاصة.
اIـادة اIـادة 5 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 14 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434

اIوافق 27 مارس سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 22  شـــو شـــوّال عـــام ال عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 29 غــــشت غــــشت
سـنة سـنة q2013 يحـدد القـائمـة االسـميـة ألعضـاء اجمللسq يحـدد القـائمـة االسـميـة ألعضـاء اجمللس
التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العموميةالتوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

لوالية غليزان.لوالية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــــوجـب قــــــــــرار مـــــــــؤرّخ في 22 شـــــــــوّال عـــــــــام 1434
اIــوافق 29 غـــشت ســـنـــة q2013 حتـــدد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيــة
ألعضــاء اجمللس التوجيـهي للمكتبــة الرئيسية لـلمطالعـة
الــعـمــومــيـة لــواليــة غــلــيـزانq تــطـبــيـقـــا ألحــكـــام اIـادة 11
مـن اIــرســوم الـتّــنــفــيـذيّ رقم 12-234 اIـؤرّخ في 3 رجب
عــــــام 1433 اIـــــوافـق 24 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2012 الـــــذي يــــــحـــــدد
الــقــانــون األســاسـي لــلــمــكــتــبــات الــرئــيـــســيــة لــلــمــطــالــعـــة

العموميةq كما يأتي :



17 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2433

15 يونيو سنة يونيو سنة 2014 م

qمــديـر الــثـقــافـة بــالـواليــة qالـســيـد مــسـحــوب حـاج -
qرئيسا

qثل الوالي¦ qالسيد أحمد بغالية -
- الــــســــيــــد مــــيـــلــــود مــــجــــاهــــدq ¦ــــثل رئــــيس اجملــــلس

qالشعبي الوالئي
- الــسـيــد الـعـمــاري زايـديq ¦ـثـل وزيـر اIـالــيـة عـلى

qمستوى الوالية
- السيـد عيسى شـرحبـيلq مدير الـتربـية الوطـنـية

qبالواليـة
- الـــــســـــيـــــد كــــــمـــــال نـــــاصـــــريq مــــــديــــــــر الـــــشـــــبــــــــاب

qوالـريـاضــة بالواليـة
- الــــــســـــيــــــد عــــــبـــــد الــــــلّه شــــــهــــــيـــــدq مــــــديــــــر الـــــبــــــريـــــد

qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالوالية
qأستاذ qالسيد عبد احلفيظ سعادي -

- السيد أمX شبابq معلم وفنان.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 12  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اIـــــوافق  اIـــــوافق 18
ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة q2013 يـــحــدد الـــقــائـــمــة االســـمــيــةq يـــحــدد الـــقــائـــمــة االســـمــيــة
ألعــضـاء اجملــلس الــتـوجــيــهي لــلـمــكــتـبــة الــرئـيــســيـةألعــضـاء اجملــلس الــتـوجــيــهي لــلـمــكــتـبــة الــرئـيــســيـة

للمطالعة العمومية لوالية أدرار.للمطالعة العمومية لوالية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مـــؤرّخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1434
اIـوافق 18 سـبــتـمـبـر سـنـة q2013 حتـدد الـقـائــمـة االسـمـيـة
ألعـــضــــــاء اجملــــلس الـــتـــوجــــيـــهي لـــلــــمـــكـــتـــبــــة الــــرئـــيـــســـيـــة
لـلـمــطـالــعــة الـعــمـومــيـة لــواليـــة أدرارq تـطــبـيـقــــا ألحـكـــام
اIادة 11 مـن اIرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 اIؤرّخ في 3
رجب عــام 1433 اIـوافـق 24 مـايــو سـنـة 2012 الــذي يـحـدد
الــقــانــون األســاسـي لــلــمــكــتــبــات الــرئــيـــســيــة لــلــمــطــالــعـــة

العموميةq كما يأتي :
- الــــســــيـــــد ســــلــــيــــمــــان أويــــدانq مـــــديــــــر الــــثــــقـــــافـــــة

qرئيسـا qبالواليــة
qثل الوالي¦ qالسيد الصالح الصافي -

- الـــســـيـــد أمـــحـــمـــد الـــعـــبـــاديq ¦ـــثـل رئـــيس اجملـــلس
qالشعبي الوالئي

- الـــســـيــد فـــضــيـل مــاحيq ¦ـــثل وزيـــر اIــالـــيـــة عــلى
qمستوى الوالية

- الــــســـيـــد عــــبـــد الـــعـــالـي حلـــبـــيـبq مـــديـــر الــــتـــربـــيـــة
qالوطنـية بالواليـة

- الــــــســــــيــــــد عــــــلي بــــــوزيــــــديq مــــــديـــــــــر الــــــشــــــبــــــــاب
qوالـريـاضــة بالواليـة

- الــــســــيـــــد عــــبــــد الــــقــــادر بــــركـــــاتq مــــديــــر الــــبــــريــــد
qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالوالية

qكاتب وباحث qالسيد أحمد جعفري -
- السيد حاج أحمد الصديقq كاتب.

قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 12  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434 اIـــــوافق  اIـــــوافق 18
ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة q2013 يـــحــدد الـــقــائـــمــة االســـمــيــةq يـــحــدد الـــقــائـــمــة االســـمــيــة
ألعــضـاء اجملــلس الــتـوجــيــهي لــلـمــكــتـبــة الــرئـيــســيـةألعــضـاء اجملــلس الــتـوجــيــهي لــلـمــكــتـبــة الــرئـيــســيـة

للمطالعة العمومية لوالية النعامة.للمطالعة العمومية لوالية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مـــؤرّخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1434
اIـوافق 18 سـبــتـمـبـر سـنـة q2013 حتـدد الـقـائــمـة االسـمـيـة
ألعـــضــــــاء اجملــــلس الـــتـــوجــــيـــهي لـــلــــمـــكـــتـــبــــة الــــرئـــيـــســـيـــة
لـلمـطـالعــة الـعمـومـية لــواليـة الـنـعامـةq تـطبـيـقــا ألحـكــام
اIادة 11 مـن اIرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 اIؤرّخ في 3
رجب عــام 1433 اIـوافـق 24 مـايــو سـنـة 2012 الــذي يـحـدد
الــقــانــون األســاسـي لــلــمــكــتــبــات الــرئــيـــســيــة لــلــمــطــالــعـــة

العموميةq كما يأتي :
- الـــســـيــد عـــبــد اجلـــبـــار بــاحلـــسنq مـــديــــر الـــثــقــــافـــة

qرئيسـا qبالواليــة
qثل الوالي¦ qالسيد بوبكر القرع -

- الـسـيـد عــبـد احلـفـيـظ خـلـيـفيq ¦ــثل رئـيس اجملـلس
qالشعبي الوالئي

- الـسـيـد عبـد الـلّه حـجـاميq ¦ثـل وزير اIـالـيـة على
qمستوى الوالية

- الـسيـد مـبـارك صديـقيq مـديـر التـربـيـة الوطـنــية
qبالواليـة

- الـــــســــيــــد بـــــلــــقــــاسـم الــــعــــقـــــونq مــــديــــر الـــــشــــبـــــــاب
qوالـريـاضــة بالواليـة

- الـــــــســــــيـــــــد رشــــــيـــــــد بــــــوخـــــــاريq مــــــديـــــــر الــــــبـــــــريــــــد
qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالوالية

qأستاذ qالك براهيميIالسيد عبد ا -
- السيد أحمد دردورq أستاذ ومؤلف.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 25  ذي الــــقــــعــــدة عــــام  ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1434 اIــــوافق أو اIــــوافق أوّل
أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّن تعيـX أعضـاء مجلسن تعيـX أعضـاء مجلس

إدارة اIسرح اجلهوي بعنابة.إدارة اIسرح اجلهوي بعنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مـــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1434
اIــوافق أوّل أكــتـــوبــر ســنــة q2013 يــعــيّن األعـــضــاء اآلتــيــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 10 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 07-18 اIـؤرّخ في 27 ذي احلــجّـة عـام 1427 اIـوافق 16
ينـاير سـنة 2007 واIتـضمّن الـقـانون األسـاسي لـلمـسارح

اجلهويةq في مجلس إدارة اIسرح اجلهوي بعنابة :
- الــــســـيــــد عـــاشــــور رجــــعيq ¦ـــثـل الـــوزيــــر اIــــكـــلّف

qرئيسا qبالثقافة
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يلـغى القـرار اIؤرّخ في 26 جـمادى األولى عام 1431
اIــوافق 11 مـــايـــو ســـنــة 2010 واIـــتــضــمّن تـــعــيــX أعــضــاء

مجلس إدارة اIسرح اجلهوي بقاIة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 22  مـحر مـحرّم عام م عام 1435 اIوافق  اIوافق 26  نوفـمـبر  نوفـمـبر
q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

ديوان رياض الفتح.ديوان رياض الفتح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قــــــــرار مـــــــؤرّخ في 22 مـــــــحـــــــرّم عــــــام 1435
اIــوافق 26 نــوفــمـــبــر ســنــة q2013 يــعــيّن األعـــضــاء اآلتــيــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 10 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 95-47 اIـــــؤرّخ في 5 رمـــــضــــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 5
فبـراير سـنة 1995  الـذي يعـدّل القـانون األسـاسي لديوان

رياض الفتحq في مجلس إدارة ديوان رياض الفتح :
- الــسـيــد نـور الــدين لــرجـانq ¦ــثل الــوزيـر اIــكـلّف

qرئيسا qبالثقافة
- الــــســـــيــــد مـــــحــــمــــــد مـــــراد خــــــرزاتq ¦ــــثـل وزيــــــر

qالدفــاع الـوطني
- اآلنـــســـة ســـعـــيــدة فـــلـــواحq ¦ـــثــلـــة الـــوزيـــر اIــكـــلّف

qاليةIبا
- الـــســـيــــد جنـــيب بـن يـــزارq ¦ـــثـل الـــوزيـــر اIــــكـــلّف

qبالداخلية واجلماعات احمللية
- الـســيـدة لــيــلى بـوكــابـوسq ¦ــثــلـة الــوزيـر اIــكـلّف

qبالشباب والرياضة
- الـــســيــدة ســمـــيــرة مــومنq ¦ـــثــلــة الـــوزيــر اIــكــلّف

qبالسياحة والصناعة التقليدية
- الــســيــدة لــبــنــان الــعــلـجــة بــخــوشq ¦ــثــلــة الــوزيـر

اIكلّف باجملاهدين.
يلـغى القـرار اIؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام 1431
اIــوافق 10 مــايـــو ســنــة 2010 واIـــتــضــمّن تـــعــيــX أعــضــاء

مجلس إدارة ديوان رياض الفتح.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في رار مؤرخ في 27 ج جـمـادى الثادى الثـانانـيـة عام ة عام 1435 اI اIـوافق وافق 27
أبأبـريل سريل سـنة نة q2014 يq يـحـدد القدد القـائائـمـة االسة االسـمـيـة ألعة ألعـضاءضاء
اجملاجملـلس اللس الـتـوجيوجيـهي لهي لـلـمـكـتـبـة الة الـرئرئـيـسـيـة لة لـلـمـطـالالـعةعة

العمومية لوالية برج بوعريريج.العمومية لوالية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــــرار مــــؤرخ فـي 27 جـــمــــــادى الــــثـــانـــيـــــة
عــــام 1435 اIــوافق 27 أبــريل ســنــة q2014 حتــدد الـــقــائـــمــة
االسـمـيـة ألعـضـاء اجملـلس الـتوجـيـهي لـلـمـكـتـبـة الـرئـيـسـية
لــلـمــطـالــعـة الــعـمــومـيـة لــواليـة بــرج بـوعــريـريجq تــطـبــيـقـا
ألحـــكـــام اIـــادة 11 مـن اIـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 234-12

- الــــســـيــــد حــــمـــزة زبــــيـــريq ¦ــــثـل الـــوزيــــر اIـــكــــلّف
qاليّةIبا

- الـسـيـد شـمس الـدين شـوالq ¦ـثل الـوزيـر اIـكـلّف
qبالداخلية واجلماعات احمللية

- الـسـيـد عبـد الـكـر¡ حـبيبq ¦ـثل اIـسـرح الـوطني
qاجلزائري

- الـــســيـــدة عــقـــيــلـــة زالقيq ¦ـــثــلـــة اجملــلـس الــشـــعــبي
qالبلدي لعنابة

- الـســيـدة جنـاة طــيـبــونيq ¦ــثـلـة الــديـوان الــوطـني
qللثقافة واإلعالم

- الـــــســــــيــــــد ســـــلــــــيم لــــــيـــــتــــــيـمq ¦ـــــثـل مـــــنــــــتـــــخـب عن
qللمسرح اجلهوي بعنابة Xالفني XستخدمIا

- اآلنـــــســـــة ســــمـــــيــــة غـــــدارq ¦ــــثـــــلــــة مـــــنــــتـــــخـــــبــــة عن
اIستخدمX الفنيX للمسرح اجلهوي بعنابة.

يلـغى القـرار اIؤرّخ في 15 مـحرّم عام 1430 اIوافق
12 يــنــايــر ســنـة 2009 واIــتــضــمّن تــعـيــX أعــضــاء مــجـلس

إدارة اIسرح اجلهوي بعنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 6  مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 10  نـوفــمـبـر  نـوفــمـبـر
q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

اIسرح اجلهوي بقاIة.اIسرح اجلهوي بقاIة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مؤرّخ في 6 مـحـرّم عام 1435 اIـوافق
qيـعـيّن األعـضــاء اآلتـيـة أسـمـاؤهم q2013 10 نـوفـمـبـر سـنـة

تـطبـيـقا ألحـكـام اIادّة 10 من اIـرسـوم التّـنـفـيذيّ رقم 07-
18 اIــؤرّخ في 27 ذي احلــجّــة عــام 1427 اIــوافق 16 يــنــايــر

ســـنـــة 2007 واIــــتـــضــــمّن الــــقـــانــــون األســـاسـي لـــلــــمـــســـارح
اجلهويةq في مجلس إدارة اIسرح اجلهوي بقاIة :

- الـــســـيـــد ســمـــيـــر ثـــعـــالـــبيq ¦ـــثل الـــوزيـــر اIــكـــلّف
qرئيسا qبالثقافة

- السيد عبـد اجمليد بن عريوةq ¦ـثل الوزير اIكلّف
qاليةIبا

- الــــســـــيــــد مــــحــــمــــد ربــــعيq ¦ــــثـل الــــوزيــــر اIــــكــــلّف
qبالداخلية واجلماعات احمللية

- الـسـيـد عبـد الـكـر¡ حـبيبq ¦ـثل اIـسـرح الـوطني
qاجلزائري

- السـيد عـبد الـلّه بن الشـيخq ¦ثل اجملـلس الشـعبي
qةIالبلدي لقا

- الــســيــد حـــكــيم بــوشــاميq ¦ــثل الــديــوان الــوطــني
qللثقافة واإلعالم

- الــــســــيــــد مـــــحــــمــــد عـــــبــــداويq ¦ــــثـل مــــنــــتـــــخب عن
qةIللمسرح اجلهوي بقا Xالفني XستخدمIا

- الـــــســــــيـــــد مـــــحــــــمـــــد زيـــــايــــــةq ¦ـــــثل مــــــنـــــتـــــخـب عن
اIستخدمX الفنيX للمسرح اجلهوي بقاIة.
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q2012 ـوافق 24 مايـو سـنةIـؤرخ في 3 رجب عـام 1433 اIا
الـــذي يــحــدد الــقــانــون األســـاسي لــلــمــكــتـــبــات الــرئــيــســيــة

للمطالعة العموميةq كما يأتي:
qمـديــر الــثــقـافــة بــالــواليـة qالــســيـد رشــيــد بــودالي -

qرئيسا
qثل الوالي¦ qالسيد عبد الكر¡ بسة -

- الــــــســـــيـــــد ســـــلــــــيم شــــــريفq ¦ـــــثـل رئـــــيـس اجملـــــلس
qالشعبي الوالئي

- الـسيـدة نوارة حـرز الـلّهq ¦ثـلة وزيـر اIـاليـة على
qمستوى الوالية

- الــســيــد أحــمــد عــبــاشq مــديــر الــتــربــيــة الــوطــنــيــة
qبالوالية

- الــســيــد يــوسف فــرادq مــديــر الــشــبــاب والــريــاضـة
qبالوالية

- الـــــســــيـــــد الـــــهــــاشـــــمـي بن نـــــكــــاعq مـــــديـــــر الــــبـــــريــــد
qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالوالية

qفنان تشكيلي qالسيد عيسى بن محمود -
- السيد العيد مقرانيq كاتب.

وزارة االتصالوزارة االتصال
قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 3 ذي ال ذي الـقـعـدةدة ع عـام ام 1434
اIاIــــــــــوافق وافق 9  س  ســــــــــبــــــــــتــــــــمــــــــــبــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة q  q2013  يــــحـــــدد عــــدديــــحـــــدد عــــدد
اIـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــX اIـــنـــتـــمـــX لألسالكاIـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــX اIـــنـــتـــمـــX لألسالك
اIـــشـــتـــركـــة فـي اIـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــةاIـــشـــتـــركـــة فـي اIـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــة

بعنوان وزارة االتصال.بعنوان وزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Xإن األم
 qاليةIووزير ا

qووزير االتصال
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 07-307 اIـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007

الـذي يــحـدّد 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 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةIالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
qـؤسـسـات واإلدارات العـمـومـيـةIـشتـركـة في اIلألسالك ا

qواد 76 و98 و133 و172 منهIال سيما ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-216 اIؤرخ
في 10 رجب عام 1432 اIوافق 12 يونـيو سـنة 2011 الذي

qيحدد صالحيات وزير االتصال
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
12 صـــفـــر عـــام 1431 اIــــوافق 28 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2010 الــذي

يـحـدد عـدد اIنـاصب الـعـلـيـا لـلـمـوظـفـX اIـنتـمـX لألسالك
اIـشـتــركـة في اIــؤسـسـات واإلدارات الــعـمــومـيـة بــعـنـوان

qكلفة باالتصالIا qكتابة الدولة لدى الوزير األول
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIـواد 76 و98 و133
و172 مـن اIــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 08-04 اIــؤرخ في 11
مــحــرم عـام 1429 اIــوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واIــذكــور
أعـالهq يـحـدد عـدد اIــنـاصب الـعـلــيـا ذات الـطـابـع الـوظـيـفي

بعنوان وزارة االتصالq طبقا للجدول اآلتي:

العددالعدداIناصب العليااIناصب العليا

اإلدارة العامة

الترجمة - الترجمة الفورية
اإلعالم اآللي
اإلحصائيات

2

4

4

1

1

1

2

مكلف بالدراسات و�شروع في اإلدارة اIركزية
ملحق بالديوان في اإلدارة اIركزية

مساعد بالديوان
مكلف باالستقبال والتوجيه 

مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية
مسؤول الشبكة

اIكلف بالبرامج اإلحصائية

الشعبالشعب
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2: تـــلـــغى أحـــكـــام الـــقـــرار الـــوزاري اIـــشـــتـــرك اIــادة اIــادة 
اIؤرخ في 12 صفر عام 1431 اIوافق 28 يناير سنة 2010

واIذكور أعاله.
اIـادة اIـادة 3: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 3 ذي الـقـعـدة عـام 1434 اIـوافق 9

سبتمبر سنة 2013.

- ســــلـــــيم بـــعـــــوشq ¦ـــثل اIـــديــــــر الـــعـــــامّ لـــوكــــالــــة
qاألنبـاء اجلـزائريـة

- عمار توq ¦ثل منتخب عن مستخدمي اIؤسسة.
تـلغـى أحكـام القـرار اIؤرّخ في 25 شعـبـان عام 1425
Xـــتـــضــــمّــن تــــعـــيـــIــــوافق 10 أكــــتــــوبــــــر ســــنــــة 2004 واIا
أعـــضــــــاء مـــجـــلـس إدارة اIـــؤســـســـــة الـــعــمـــومـــــيـــة لـــلـــبث

اإلذاعي والتلفــزي.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير االتصالوزير االتصال
بلعيد محند أوسعيدبلعيد محند أوسعيد

وزيراIاليةوزيراIالية
كر¡ جوديكر¡ جودي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 28  مــحـر  مــحـرّم عـام م عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 2 ديـســمـبـر ديـســمـبـر
q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 
اIـؤســســـة الـعــمــومــــيـة لـلــبث اإلذاعي والـتــلـفـــزياIـؤســســـة الـعــمــومــــيـة لـلــبث اإلذاعي والـتــلـفـــزي

في اجلــزائـر.في اجلــزائـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قــــــــرار مــــــــؤرّخ في 28 مــــــــحـــــــرّم عـــــــام 1435
اIـوافــق 2 ديــسـمـبــر سـنـة q2013 تــعـيّـن الـسّــيـدة والــسّـادة
اآلتـيــة أســمــاؤهمq تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادّة 14 مـن اIــرسـوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 12-212 اIــؤرّخ في 17 جــمـــادى الــثــانـــيــة
عــام 1433 اIـوافق 9 مايـو سـنة 2012 الـذي يـحدّد الـقـانون
األسـاسي لـلـمـؤسـسـة الـعـمـومـيـة للـبـث اإلذاعي والـتـلـفزي
في اجلـزائرq أعضـاء في مجلس إدارة اIؤسـسة العـمومية

للبث اإلذاعي والتلفزي في اجلزائر :
- عـــــبــــد الــــقـــــادر الــــعـــــلــــمـيq ¦ــــثل الـــــوزيــــر اIـــــكــــلّف

qرئيسا qباالتصــال
- نـاديـة بـلـوشـرانيq ¦ــثـلـة اIـديـر الـعـامّ لـلـمـيـزانـيـة

qاليةIلدى وزير ا
qثل وزير الدفاع الوطني¦ qفاسي Xحس -

qثل وزير الشؤون اخلارجية¦ qسايح قادري -
- مـحمد سي صابـرq ¦ثل الوزيـر اIكلّف بالـداخلية

qواجلماعات احمللـية
- شـــريف جـــدايq ¦ـــثـل الـــوزيـــر اIـــكـــلّف بـــالـــبـــريـــد

qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال
- شــــهـــــاب بن شــــيـخ احلــــســــqX ¦ـــــثل اIـــــديــــر الــــعــــامّ

qللمؤسسة العمومية للتلفزيون
- عـبـد احلـمـيـد قـسومq ¦ـثل اIـديـر الـعـامّ لـلـمـؤسـسة

qسموعةIالعمومية لإلذاعة ا

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالموزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم
واالتصالواالتصال

قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 11  جـمـادى الثادى الثـانيانيـة عامة عام
1434 اI اIــــــــوافق وافق 22  أب  أبــــــــريل سريل ســــــــنــــــــة ة q2013  يq  يــــــــحــــــــدد عدد عــــــدددد

اIاIــــــنــــــــاصب الاصب الــــــــعــــــــلــــــيــــــــا لا لــــــــلــــــــعــــــمــــــــال اIال اIــــــــهــــــنــــــــيــــــــX وسX وســــــائائــــــــقيقي
الالــــــــســــــيــــــارات واحلارات واحلــــــجــــــــاب باب بــــــعــــــنــــــــوان اIوان اIــــــعــــــهــــــــد الد الــــــوطوطــــــنيني

للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Xإن األم
 qاليةIووزير ا

qووزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2012 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اIــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-07 اIـؤرخ
في 19 ذي احلــجــة عــام 1427 اIــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 2007
الـذي يــحـول اIـدرســة الـوطــنـيــة لـلــبـريــد واIـواصالت إلى

qمعهد وطني للتكوين العالي
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـIــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اIوا

qادة 38 منهIال سيما ا qوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اIـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اIـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي



يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم
qواالتصال

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سنة 2002  واIتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـادة األولى: اIـادة األولى:  تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 38 من اIـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-05 اIــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اIـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واIــذكــور أعالهq يــحــدد عـدد
اIــنــاصب الــعـلــيــا لـلــعــمـال اIــهــنـيــX وســائـقي الــســيـارات
واحلـجاب بـعـنوان اIـعهـد الوطـني لـلبـريد وتـكنـولوجـيات

اإلعالم واالتصالq طبقا للجدول اآلتي :

17 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2833
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عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

العددالعدد اIناصب العليااIناصب العليا
رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن
رئيس مطعم

مسؤول اIصلحة الداخلية

1

1

1

1

1

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 11 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اIوافق 22 أبريل سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير البريد وتكنولوجياتوزير البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
موسى بن حماديموسى بن حمادي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 25 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 27
مـارس سارس سـنة نة q2014 يq يـحـدد القدد القـائائـمـة االسمة االسمـيـة ألعة ألعـضاءضاء
الالــــــــلــــــجــــــنــــــة الة الــــــقــــــطــــــاعاعــــــيــــــــة الة الــــــدائدائــــــمــــــة لة لــــــلــــــبــــــحـث الث الــــــعــــــلــــــميمي
والوالــــــــتــــــــطــــــــــويويــــــــر الر الــــــــتــــــــكــــــــــنــــــــولولــــــــوجي فوجي فـي وزارة الي وزارة الــــــــبــــــــريريــــــــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 25 جـمـادى األولى عام 1435
اIـوافق 27 مــارس سـنـة q2014 تـتـشــكل الـقــائـمـة االســمـيـة
ألعــضـــاء الــلــجـــنــة الـــقــطــاعـــيــة الـــدائــمـــة لــلــبـــحث الــعـــلــمي

والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتــــصــــالq تـــطــــبــــيــــقـــا ألحــــكــــام اIــــادتـــX 3 و4 من
اIـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 99-243 اIــــؤرخ في 21 رجــب
عــــام 1420 اIــــوافق 31 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 1999 الـــذي يـــحـــدد
تــنـــظــيم   الــلــجــان الــقـــطــاعــيــة الــدائــمــة لــلـــبــحث الــعــلــمي

والتطوير التكنولوجي وسيرهاq كما يأتي:
أ) بعنوان اإلدارة اIركزية:أ) بعنوان اإلدارة اIركزية:

qسيف الدين العابد -
qحورية عطيف -

qمحمد بسام -
qعبد الناصر سايح -
qعبد احلق بن كريد -

qزهية براهيمي -
- امحمد دعبوز.

ب) بعنوان اIؤسسات والهيئات التابعة للقطاع:ب) بعنوان اIؤسسات والهيئات التابعة للقطاع:
1- ¦ــثــلـو اIــؤســســات والـهــيــئــات اخملـتــارة حــسب مــيـدان- ¦ــثــلـو اIــؤســســات والـهــيــئــات اخملـتــارة حــسب مــيـدان

اختصاصها:اختصاصها:
qرشيد أوتمزابت -

qطاهر إفتان -
qمدني أريزو -

qساعد بوخرص -
qعبد اجمليد بوطالب -

- يوسف أكلوف.
2- شــخـصـيــات اخـتــارتـهـا  الــوزيـرة عـلـى أسـاس كـفــاءتـهـا- شــخـصـيــات اخـتــارتـهـا  الــوزيـرة عـلـى أسـاس كـفــاءتـهـا

العلمية:العلمية:
qجنيب بداش -

qبراهيم بوزوية -
qمحمد دبياش -

qكر�ة بن عشبة -
qزهية علي مازيغي -
qأحمد ناصر محمد -

تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اIــؤرخ في 11 رجب عــام 1430
اIوافق 4 يولـيو سـنة q2009 الـذي يحـدّد القائـمة االسـمية
ألعــضـــاء الــلــجـــنــة الـــقــطــاعـــيــة الـــدائــمـــة لــلــبـــحث الــعـــلــمي
والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات

اإلعالم واالتصال.


