
العدد العدد 35
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

الثالثاء الثالثاء 19 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 17 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr 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

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة

مـرسـوم رئـاسي رقم 14-170 مــؤرّخ في 4 شـعـبـان عـام 1435 اIـوافـق 2 يـونـيـو سـنة r2014 يـتـضـمـن  انـضـمــــام اجلــمـهــوريـة
اجلــزائــريــة الـد�ـقــراطـيـة الـشـعـبـــيــة إلـى وثـائق اIـؤتـمــر الــرابـع والـعـــشــريـن لالحتــاد الـبــريــدي الـعـــاIـيr احملــررة
بجـنـيـف في 12 غشت سنة 2008...................................................................................................................
مــرســوم رئــاسي رقـم 14-171 مـــؤرّخ فـي 4 شـــعـــبـــان عـام 1435 الـــمــوافــق 2 يــونــيــو ســنـة r2014 يـتــضــمن الــتــصــديق عــلـى
االتـفــاق بــX حـكــومــة اجلــمـهــوريــة اجلــزائــريــة الـد�ـقــراطـيــة الـشــعــبـيــة وحـكــومـة جـمـهــوريــة  بـلـغـاريـا حــول اIالحـة
البحريـة التـجـاريــةr الـمـوقـع بصوفـيـا في 2 نوفمبر سنة 2011......................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-168 مـؤرخ في 29 رجب عـام 1435 اIـوافــق 29 مـايـو سـنة r2014 يـعـــدل تـوزيـــع نـفـقــات مـيـزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة r2014 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 14-169 مؤرّخ في 29 رجب عام 1435 اIوافق 29 مايـو سنة r2014 يـتضـمـن نـقل اعـتـمــاد في مـيزانيـة
تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

......Xيتضمّن إنهاء مهام رئيسي أمن في واليت r2014 وافق 27  مايو سنةIمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27  رجب عام 1435 ا

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27  رجب عـام 1435 اIـوافق 27  مـايـو سـنـة r2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرين عـامـX لـديـــواني
.....................................................................................................Xالترقــية والتسيـير العقــاري في واليت

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27  رجب عـام 1435 اIـوافق 27  مـايـو سـنـة r2014 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام بـوزارة الـصـحـة والـسـكـان
وإصالح اIستشفيات..................................................................................................................................

مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 27  رجـب عــام 1435 اIـــوافق 27  مـــايـــو ســـنـــة r2014 يـــتــضـــمّن تـــعـــيــX مـــديـــر دراســات بـــرئـــاســة
اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة).............................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27  رجب عـام 1435 اIـوافق 27  مـايـو سـنـة r2014 يــتـضـمّن تــعـيـX اIـديــر الـعـامّ لـديــوان الـتـرقـيـة
والتسيير العقاري في البليدة.....................................................................................................................

مـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرّخـان في 27  رجب عـام 1435 اIـوافق 27  مــايـو ســنـة r2014 يــتـضــمّــنـان الــتّـعــيـX بــوزارة الـصــحـة
والسكان وإصالح اIستشفيات.....................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27  رجب عـام 1435 اIـوافق 27  مـايـو سـنـة r2014 يـتـضــمّن تـعـيــX اIـديـر الـعــامّ لـلـمـعــهـد الـوطـني
للصحة العمومية.......................................................................................................................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء

رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 6  ذي الـقـعـدة عام 1434 اIوافق 12  سـبتـمـبر سـنة r2013 يـتضـمّن وضع بـعض األسالك اخلـاصة
التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام باخلدمة لدى اجملمع اجلزائري للغة العربية.................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة اBاليةوزارة اBالية

XـعــنــيـIا XــســتـخــدمــIيــحــدد عـدد ا r2013 ـوافق 17 نــوفــمــبــر ســنــةIقــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 14 مــحــرّم عـــام 1434 ا
بتعويض قوانX اIالية و ميزانية الدولة.......................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 28 صـفـر عـام 1435 اIـوافق 31 ديـسـمــبـر سـنـة r2013 يـحــدد قـائـمـة الـبـضـائـع اخلـاضـعـة لـرخـصـة الــتـنـقل طـبـقـا
ألحكام اIادة 220 من قانون اجلمارك...............................................................................................................

ار مؤرّخ في 6 جمادى الـثانية عام 1434 اIوافق 17 أبريل سنة r2013 يعدّل القرار اIؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 قــر
اIوافق 23 مارس سنة 2011  واIتضمّن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات واخلدمات....................

ار مؤرّخ في 6 جمادى الـثانية عام 1434 اIوافق 17 أبريل سنة r2013 يعدّل القرار اIؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 قــر
اIوافق 23 مارس سنة 2011  واIتضمّن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات األشغـال.....................................

قــرار مـؤرخ في 20 صـفــر عــام 1435 اIـوافق 23 ديــسـمــبـر ســنـة r2013 يــتـضــمن تـعــيـX أعـضــاء مـجــلس إدارة صـنــدوق ضـمـان
الصفقات العمومية.....................................................................................................................................

مقـرّر مؤرّخ في 2 جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 14 مارس سـنة r2013 يـتـمم اIقـرّر اIؤرّخ في 17 شـوّال عام 1419 اIوافق
3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد احلاالت التّي يجوز فيها تعويض التّصريح اIفصّل بتصريح مبسّط........................

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وإصالح اBستشفياتوإصالح اBستشفيات

قـــرار وزاري مــشـتــــرك مـؤرّخ في 2  جـمــــادى األولى عـــام 1435 اIـوافق 4  مـارس ســنـة r2014 يـتــضـمّن الــتـنــظـيم الــداخـلي
للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصّحـة...............................................................................................

وزارة الشبابوزارة الشباب

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 2 شــعـبــان عـام 1434 اIـوافق 11  يــونــيــو ســنـة r2013  يــحـدد تــصــنــيف ديـوان مــؤســسـات
الشباب للوالية وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له..........................................................................

وزارة الرياضةوزارة الرياضة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 2 شـعـبـان عام 1434 اIوافق 11  يـونـيو سـنة r2013  يـحـدد تصـنيف ديـوان اIـركب اIتـعدد
الرياضات للوالية وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.......................................................................

وزارة االتصالوزارة االتصال

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 3 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 9  سـبتــمبـر سنة r2013  يـحدد عـدد اIنـاصب العـليـا للـعمال
اIهنيX وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اإلدارة الـمـركزية لوزارة االتصال.................................................

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عـام 1435 اIوافق 20 فبراير سنة r2014 يتضمن تعيX أعضاء مجلس إدارة دار الصحافة.......

الهيئة الوطنية للوقاية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهمن الفساد ومكافحته

مقرّران مؤرّخان في 18 رجب عام 1435 اIوافـق 18 مايو سنـة r2014 يتضمّنان تفويض اإلمضاء إلى نائبي مدير..............
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اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 14-170 مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4 شـــعـــبـــان عــام شـــعـــبـــان عــام
1435  اIـــــوافـق اIـــــوافـق 2 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة  يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة r2014 يـــــتــــــضـــــمـنr يـــــتــــــضـــــمـن

انــضـمـــــام اجلــمــهــوريـــة اجلــزائـــريــة الــد�ـقـــراطـيـةانــضـمـــــام اجلــمــهــوريـــة اجلــزائـــريــة الــد�ـقـــراطـيـة
الـشعبــيـة إلـى وثائق اIـؤتمـر الــرابـع والعـشـريـنالـشعبــيـة إلـى وثائق اIـؤتمـر الــرابـع والعـشـريـن
لالحتــاد الـبــريــدي الـعــاIــيr احملـررة بـجــنــيـف فيلالحتــاد الـبــريــدي الـعــاIــيr احملـررة بـجــنــيـف في

12 غشت سنة  غشت سنة 2008.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهـورية

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيـة  -

rادّة 77-11 منهIال سيّما ا rوبناء على الدستور  -

-  وبـعـد االطالع عـلى الـبروتـوكـول اإلضـافي الـثامن
إلى دسـتور االحتـاد الـبـريـدي العـاIيr احملـرر بـجـنيف في

r2008 12 غشت سنة

-  وبـــعــد االطالع عــلى الـــبــروتــوكــول اإلضــافي األول
إلى الــــنــــظــــام الــــعــــام لالحتــــاد الــــبــــريــــدي الــــعــــاIـيr احملـــرر

r2008 بجنيف في 12 غشت سنة

- وبــعــد االطالع عـلـى االتـفــاقــيــة الـبــريــديــة الـعــاIــيـة
وبـروتـوكـولـهــا اخلـتـاميr احملـرريـن بـجـنـيف في 12 غـشت

r2008 سنة

- وبعـد االطالع عـلى االتفـاق اخلـاص بخـدمـات الدفع
r2008 احملرر بجنيف في 12 غشت سنة rالبريدية

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى :  تـــنــــضم اجلــــمــــهــــوريــــة اجلـــــزائــــريــــة
الـــد�ـــقــــراطـــيـــة الـــشـــعـــبــــيـــة إلى وثـــائق اIـــؤتـــمـــر الـــرابع
والعـشرين لالحتـاد البـريدي الـعاIيr احملـررة بجـنيف في
12 غـــشت ســـنـــة r2008 وتــلـــحـق هــذه الـــوثـــائق بـــأصـل هــذا

اIرسوم.

2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اIــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اIــــادة اIــــادة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بـالـــجــزائـر في 4 شـعــبــان عـام 1435 اIـوافـق 2
يونيو سنة 2014.

 عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئـاسي رقـم مـرسوم رئـاسي رقـم 14-171 مـــؤر مـــؤرّخ فـي خ فـي 4 شـعــبــان عام شـعــبــان عام
1435  الـــــمــــوافــق الـــــمــــوافــق 2 يــــونــــيــــو ســــنـــة  يــــونــــيــــو ســــنـــة r2014 يــــتــــضــــمنr يــــتــــضــــمن

الـتـصـديـق عـلـى االتـفــاق بـX حـكــومــة اجلــمـهــوريــةالـتـصـديـق عـلـى االتـفــاق بـX حـكــومــة اجلــمـهــوريــة
اجلاجلــــزائـزائـــــــريـريـــــــة الة الــــد�د�ــــــقـقـــــراطراطــــــيـيـــــــة الة الــــشــــــعـعـــــبــــــيـيـــــــة وحة وحــــكـكـــــــومومــــة
جــــــــمــــــــهــــــــوريـوريـــــــــــة  بة  بــــــــلــــــــغــــــــارياريــــــــــا حـا حـــــــــول اIالحول اIالحــــــــــة الة الــــــــبــــــــحــــــــريـريـــــــــة
التجاريةr اIوقع بصوفيا في التجاريةr اIوقع بصوفيا في 2 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2011.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الـجمهـوريـة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -

rادّة 77-11  منهIال سـيّما ا rوبناء على الدّستور  -
- وبـــــــعـــــــد االطالع عـــــــلـى االتــــــفــــــــاق بـــــــX حــــــكــــــــومـــــــة
اجلـــمــــهــــوريــــة اجلـــزائــــريــــة الـــد�ـــقــــراطـــيــــة الـــشـــعــــبـــيــــة
وحكــومـة جـمهـوريــة بـلغـــاريـا حــول الــمــالحـة الــبـحـرية
r2011 الـمـوقـع بصوفيا في 2 نوفمبر سنة rالتـجاريـة

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIــادة األولى  :اIــادة األولى  :  يــصـدق عــلى االتــفـــاق بــX حــكـــومــة
اجلمهـوريـة اجلزائـريـة الد�قـراطيـة الشعـبيـة وحكـومة
rالحــة الـبــحـريــة الــتـجــاريــةIجــمـهــوريـــة  بـلــغــاريـا حــول ا
اIـوقـع بـصــوفـيــا في 2 نــوفـمـبــر سـنـة r2011 ويــنـشـر في
اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة

الشعبية.
اIـــــادة اIـــــادة 2 : : يـــــنــــــشـــــر هـــــذا اIـــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريــــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بـالـــجــزائـر في 4 شـعــبــان عـام 1435 اIـوافـق 2

يونيو سنة 2014.
 عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتـفاقاتـفاق

بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة جمهورية بلغارياوحكومة جمهورية بلغاريا
حولحول

 اIالحة البحرية التجارية اIالحة البحرية التجارية
إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الـشّـعـبـيّـة وحـكـومــة جـمـهـوريـة بـلـغــاريــاr اIـشــار إلـيـهـمــا

r"تعاقدينIا Xفي ما يأتي بـ"الطرف
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- اعــتـرافــا مــنـهــمــا بـأهــمــيـة تــرقــيــة تـطــويــر اIالحـة
الــبــحــريـة الــتــجــاريــة بــX بــلـديــهــمــا عــلى أســاس مــبـادىء

rتبادلةIصلحة اIثل واIعاملة باIا
- ورغــبـــة مــنــهـــمــا فـي تــعـــزيــز الــتـــعــاون فـي مــجــال
rالحة البحرية التجارية على أساس مبدأ حرية النقلIا

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اIادة األولىاIادة األولى

ألغراض هذا االتفاق :ألغراض هذا االتفاق :

1 - يـــقــصـــد بــعـــبــارة " "الـــشــركـــة الــبـــحــريـــة لــطــرف"الـــشــركـــة الــبـــحــريـــة لــطــرف
شركة بـحريـة مقـرها االجـتمـاعي على إقـليم أحد متـعاقد" متـعاقد" 
Xتـعاقدين ومـسجـلة أو مدمـجة �ـوجب قوانIا Xالطرفـ

وتنظيمات هذا الطرف اIتعاقد.
2 - يــقـصـد بــعـبـارة "ســفـيــنـة الــطـرف اIــتـعــاقـد" "ســفـيــنـة الــطـرف اIــتـعــاقـد" كـل
سـفـيـنـة مـســجـلـة طـبـقـا لـتـشـريـع الـطـرف اIـتـعـاقـد وتـرفع
عـلم هـذا الــبـلـدr وكـذا أي سـفـيـنــة مـسـتـأجـرة. غـيـر أن هـذه
الــــعـــبــــارة ال تـــشــــمل الــــســـفـن احلـــربــــيـــة والــــســــفن األخـــرى
اIــــســــتـــــغــــلــــة ألغــــراض غــــيــــر جتــــاريــــة وكــــذا ســـــفن الــــرسم
الـهــيـدروغـرافي والـســفن الـعـلــمـيـة وسـفن الــبـحث وسـفن

الصيد البحري.
3 - يـقـصـد بـعـبارة "سـفـيـنـة مـسـتـأجـرة"  "سـفـيـنـة مـسـتـأجـرة" كل سـفـيـنـة
مسـجلـة في دولة ثـالثـة طبـقا لـتشـريعهـاr وترفع عـلم هذه
الــدولــة ومــســـتــغــلـــة من طــرف شــخـص طــبــيــعـي أو هــيــئــة
Xقـــانــونــيــة تــتـــصــرف كــشــركـــة مالحــيــة فـي أحــد الــطــرفــ
اIـتعـاقـدينr طبـقــا لـتشــريـعـاتـها. غـيـر أن هــذه العـبــارة
ال تـــشـــمل الـــســـفن احلـــربـــيـــة والــســـفـن األخــرى اIـــســـتـــغـــلــة
ألغـراض غــيـر جتـاريــة وكـذا سـفن الــرسم الـهــيـدروغـرافي

والسفن العلمية وسفن البحث وسفن الصيد البحري.

4 - يــقــصـــد بــعــبــارة "عــضـــو الــطــاقم" "عــضـــو الــطــاقم" الــربــان أو أي
شـــخـص مـــدرج ضـــمن قــــائـــمـــة الــــطـــاقم ويــــؤدي عـــلى مـــ�
سـفـيـنـــة مـهـامـا تـتـعــلـق بـتـشـغـيــلـهـا وصـيـانـتــهـا وخـدمـتـهـا

خالل الـرحلـة.

5 - يــقــصـــد بــعــبــارة "الــســـلــطــة اخملـــتــصــة" "الــســـلــطــة اخملـــتــصــة" في حـــالــة
اجلــمـهــوريـة اجلــزائـريــة الـد�ــقـراطــيـة الــشـعــبـيـة  " وزارة
الــنــقل "r وفي حــالــة جــمــهــوريــة بــلــغـاريــا  " وزارة الــنــقل

واإلعالم والتكنولوجية واالتصال ".

اIادة اIادة 2

يطـبق هذا االتفـاق على إقـليم اجلمـهورية اجلـزائرية
الد�قراطية الشعبية وعلى إقليم جمهورية بلغاريا.

اIادة اIادة 3

يـقـوم الـتـعـاون بـX الـطـرفـX اIـتـعـاقـدين في مـجـال
اIالحــة الــبــحــريــة الــتــجــاريــة عــلى أســاس مــبــادىء حــريـة
اIالحـة البحـرية الـتجـاريةr االعـتراف بالـسيـادة الوطـنية
واIصـالح اIتبـادلة. يحـجم الطرفـان اIتعـاقدان من اتخاذ

أي تدابير �كنها أن تعيق اIالحة الدولية.

اIادة اIادة 4

يــعـمـل الـطــرفـان اIــتـعـاقــدان عـلى تــرقــيـة الــتـعــاون
بـX الـشـركات الـبـحـريـةr الـسـلـطـات والـوكـاالت الـبـحـرية

العاملة في مجال النقل البحري في بلديهما.

اIادة اIادة 5

1 - يتفق الطرفان اIتعاقدان على :
أ) تــشــجـيـع مـشــاركــة الـشــركــات الــبـحــريــة الـتــابــعـة
لـلــطـرفـX اIــتـعـاقــدين في تـأديــة خـدمــات الـنـقل الــبـحـري

rموانىء بلديهما Xب
ب) التعـاون من أجل إزالة العوائق الـتي قد تعرقل
Xموانىء كال الـطرف Xتطويـر خدمـات النـقل البـحري بـ

rتعاقدينIا
Xج) االمـــــتــــــنـــــاع عن عـــــرقـــــلـــــة ســــــفن أحـــــد الـــــطـــــرفـــــ
اIتـعاقدين في تـأدية خـدمات النـقل البحـري بX موانىء

rتعاقد اآلخر وموانىء دول أخرىIالطرف ا
د) تـــطــبــيق االتــفـــاقــيــات الــدولـــيــة اIــتــعـــلــقــة بــاألمن
والـسالمة البحـريةr وحمـاية احمليط البـحري وكذا شروط

rعيش وعمل البحارة على م� السفينة

2 - ال تــمس أحــكــام الــفــقــرة (1) من هــذه اIــادّة بــحق
السفن التابـعة لبلد ثالث في اIشاركة في خدمات النقل

البحري بX موانىء الطرفX اIتعاقدين.

اIادة اIادة 6

1 - �ــــنـح كـل طــــــرف مـــــتـــــعـــــاقـــــد لـــــســـــفن الـــــطــــــرف
اIـــتـــعــــاقــــد اآلخـــــر نـــفس اIـــعـــامـــلـــــة اIـــمـــنـــوحــــة لـــســـفـــنه
اIــــســــتــــغـــلـــــة في الــــــرحـالت الـــدولــــــيــــة في مــــــا يــــتـــعــــلــق
بحــريـــة الـدخـول للـمـيـنـاء وفـرض رسوم وحـقـوق اIـيـناء
واســـتـــعــمـــال اIـــوانىء لـــشــحـن وتــفـــريغ الـــبـــضـــائع وألخــذ

وإنـزال الـركـاب.

2 - إن أحكام الفقرة (1) من هذه اIادّة سوف ال :
أ) تـــــطـــــبـق عـــــلى اIــــــوانىء اIـــــغـــــلـــــقــــــة أمـــــام الـــــســـــفن

rاألجنبــية
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ب) تطبق على األنـشطة التي يحتفظ بها كـل طرف
rمــتــعــــاقـد لــشــركــاتــه الــبــحـــريــــة ووكـــاالتــه الــبــحـــريـــة

rالحـة الساحلية وعمليات اجلـر واإلنقـاذIمثـل ا

ج) تــفــرض عــلى الــطــرفــX اIــتــعــاقــدين إعــفــاء ســفن
الـــطـــرف اIـــتـــعـــاقــــد اآلخـــر من قـــواعـــد اإلرشـــاد اإلجـــبـــاري

rطبقة على سفنهمIا

د) تـــخــــــالف تـــطـــبـــيق الــــتـــنـــظـــيـــمــــــات اIـــتـــعـــلـــقــــــة
Xبـــــدخــــــول وإقـــــامـــــة ومـــــغــــادرة أجـــــانـب أي من الـــــطـــــرفــــ

اIتعــاقـديـن.

اIاداIادّة ة 7

يـــــتـــــخـــــذ الــــــطــــــرفـــــان اIـــــتـــــعـــــــاقــــــدانr ضـــــمن حــــــدود
قــوانــيـنــهــمـا  وتــنــظـيــمــاتـهــمــا من أجــل تــفــادي مــا يــعـطل
الــســفنr كــافــة الـتــدابــيــر الــضــروريـة لــتــســهــيل وتــعـجــيل
الـنـقــل الـبـحــري وتـعـجـيل وتـبـسـيطr قــدر اإلمـكـانr كــل
الــشـــكـــلــيـــات اإلداريـــة واجلــمـــركـــيـــة والــصـــحـــيــة وغـــيـــرهــا

اIطلوبـة في موانئهمـا.

اIاداIادّة ة 8

1 - يــعــتـرف كل طــرف مــتــعـاقــد بــاالــوثـائـق اIـثــبــتـة
جلـنـســيـة الـسـفن وشــهـادات احلـمـولـة وأيــة وثـائق رسـمـيـة
أخرى للسفينةr الصادرة أو اIعترف بها من قبل الطرف

اIتعـاقـد اآلخـر.

2 - ال تـــــخـــــضــع الـــــســــــفن الـــــتـــــابــــــعـــــــة لـــــكـل طـــــــرف
rوالـتي حتـمـل شهـادات قـياس احلـمـولة الـدولـية rمـتـعـاقـد
إلى أي عـــــمـــــلـــــيـــــة قـــــيـــــاس أخـــــرى فـي مـــــوانىء الـــــطـــــرف
اIـتعـاقد اآلخــرr تستعـمل هذه الشهـادات كأساس حلسـاب

احلقوق اIينائية.

اIاداIادّة ة 9

1 - يـــعـــتــرف كـل طـــرف مـــتـــعــاقـــد بـــوثـــائق تـــعــريف
الـــبــحــــارة الـــصـــادرة عـن الــســـلـــطــات اخملـــتـــصـــة لـــلـــطـــرف

اIتعـاقـد اآلخـر.

2 - إن وثائق التعريف اIذكورة هي كاآلتي :

أ) بــالـنــسـبــة لـلــجــمـهــوريـة اجلــزائـريــة الـد�ــقـراطــيـة
الشعبيةr "دفتر اIالحـة البحـرية"."دفتر اIالحـة البحـرية".

ب) بـــالـــنـــســبـــــة جلـــمـــهــــوريــــــة بـــلـــغـــــاريــــا "جـــــواز"جـــــواز
سفــــر البحــار".سفــــر البحــار".

3 - تـضـمن هـذه الوثـيـقـــة حلـامـلهـا الـدخـــول مـجـددا
إلى البلد الذي أصدرها.

اIاداIادّة ة 10

1 - يـــســمح ألعــضــاء طــاقم الــســـفــيــنــة الــتــابــعــة لــكـل
طـرف مـتـعــاقـدr بـحـوزتـهم وثـائق الـتــعـريف اIـشـار إلـيـهـا
rـادّة 9 من هـذا االتـفـاق والـصـادرة من نـفس الـطـرفIفي ا
خالل فـتــرة رســو الـســفــيـنــة في مــيـنــاء الـطــرف اIــتـعــاقـد
rدينة دون تأشيرةIاآلخر من النزول والبـقاء في ميناء ا
عـنـدمـا يـكـون ربـان الـسـفـيـنـة قـد زود الـسـلـطـات اخملـتـصـة

احمللـية بقائمة الطاقم.

2 - يــخــضع هــؤالء األشــخــاص إلجــراءات الــتــفــتــيش
احمللية عند نزولهم وصعودهم على م� السفينة.

اIاداIادّة ة 11

1 - يـــعــــتـــــرف كــل طـــــــرف مـــتـــعـــــــاقـــــد بـــصـالحـــيـــة
وثــــائق الـــــتــــعـــــريف اIـــــشــــار إلـــــيــــهـــــا في اIــــادة 9 مـن هـــذا
rـــتــــعـــــاقـــــد اآلخـــــرIالـــصــــــادرة من الـــطـــــــرف ا rاالتــــفــــــاق
عــنــدمــا يـــحــتــاج حــامــلــو هـــذه الـــوثــائق الــبـــقــاء في إقــلــيم
rـرور من خالل إقــلـيـمــهIـتــعــــاقــد اآلخـــــر أو اIالــطــرف ا
أو الـــعـــودة عـــلى مـــ� ســــفـــيـــنـــتـــهم أو الــــعـــودة إلى بـــلـــدهم
األصــــلي أو أي غـــايــــة أخـــــرىr مـــقـــبـــولـــة مـن هـــذا الـــطـــرف
اIتعاقدr مهمـا كـانت وسيلة النقــل اIسـتعملةr شـريطــة
أن يتقيد هـؤالء األشخاص بقوانX وتنظيمات نفس هذا

الطـرف اIتعـاقـد.

2 - يـسـمح كـل طـرف مـتـعاقـد ألعـضـاء طـاقم سـفـيـنة
الـــطــرف اIــتـــعــاقـــد اآلخــر الــبـــقــاء بـــاIــســتـــشــفى اIـــتــواجــد

بإقليمه الوقت اIطلوب للعالج الطبي.

3 - �ــــنح كل طــــرف مــــتــــعــــاقــــدr طــــبــــقــــا لــــقــــوانــــيــــنه
وتــنـظــيــمــاتهr اIــســــاعـدة الــطــبـــيــة الـضــروريـــة ألعــضـــاء

طـاقم سفينة الطرف اIتعاقد اآلخـر.

اIاداIادّة ة 12

rــــواد 9 و10 و11 عــــلـى أي شــــخصIتــــطـــــبـق أحــــكـــــام ا
يـكــون غـيـر مـواطن الــطـرف اIـتــعـاقـد اآلخـرr ولــكن �ـتـلك
وثــائق الــتــعــريف طــبـقــا ألحــكــام اتــفــاقـيــة تــســهــيل حــركـة
اIالحـة الـدوليـةr لـعام 1965 ومـلحـقـها أو اتـفـاقيـة اIـنظـمة
الـــدولـــيــــة لـــلـــعــــمل رقم 108 اIــــتـــعــــلـــقــــة بـــوثــــائق تــــعـــريف
rالـبــحـارة. وتــكـون وثــائق الـتــعـريف هــذه صـادرة مـن بـلـد
يـكون طـرفـا في االتفـاقـيـتX اIـذكـورتrX وتـمـنح حلامـلـها

احلق في العودة إلى البلد الذي أصدرها.

اIاداIادّة ة 13

1 - إن أحــــكــــام اIــــواد 9  إلى 11 من هــــذا االتــــفــــاق ال
تــــمـس بـــــقــــوانـــــX دخـــــول األجــــانـب إلى إقـــــلــــــيم الـــــطـــــرف

اIتعـاقد اآلخـر ومغادرتـه.
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2 - يـحتـفظ الطـرفان اIـتـعاقـدان بحـقهـما في رفض
الــــدخــــول واإلقــــامـــــة في إقــــلــــيــــمــــهــــمــــا لـألشــــخــــاص الــــذين

يعتبرون غير مرغوب فيهم.

اIادة اIادة 14

لــغـرض االمــتـثــال Iـتــطـلــبـات احلــد األدنى من سالمـة
Xالــــســـــفن ألي مـن الــــطـــــرفــــ Xيـــــخــــوّل لـــــربــــابـــــ rالــــطـــــاقم
اIـــتـــعـــــاقـــدينr مـن أجــل مـــتـــابـــعــــــة الـــرحـــلـــــةr تــــوظــــيف
أعـــضــــاء الــــطـــاقـم من الــــطـــرف اIــــتـــعــــاقـــد اآلخــــر. ويـــكـــون
الــتــوظـيـف طــوعـيــا وطــبــقــا لــتــشـريـع الــدولـة الــتي تــرفع

السفينـة علمها.

اIادة اIادة 15

1 - في حـــــالــــة مــــا إذا تـــــعــــرضت ســـــفــــيــــنـــــة الــــطــــرف
اIتعاقـد لغرقr أو جنحتr أو عطب أو ألي حادث آخر في
rـتـعـاقـد اآلخـرIأو في مـوانىء الـطـرف ا rـيـاه اإلقـلـيـمـيـةIا
فـإن الـسـلطـات اخملـتـصـة لـهـذا األخـيـر تـمـنح نـفس احلـمـاية
واIسـاعدة والـتـعاون لـلـركاب ولـلـطاقم ولـلسـفـينـة نـفسـها

وحمولتهاr التي تمنحها لسفينة ترفع علمها الوطني.
2 - في حـالــة مـا تـعــرضت سـفـيــنـة الـطـرف اIــتـعـاقـد
لـضرر في إقـلـيم الـطرف اIـتـعاقـد اآلخـرr تعـفى حـمولـتـها
ولــوازمـــهــا و¤ــتــلـــكــاتــهــا األخـــرى لــلــحــقـــوق اجلــمــركــيــة أو
لـــرســوم أخـــرى مــهـــمــا كـــــان نــوعــهـــاr مــا عـــدا في احلــــاالت
الــتي تــكــــون مـوجــهـــة لـالسـتــهالك اIــبـاشــر واالســتـعــمـال

على إقليم هذا الطرف اIتعاقد.
3 - ال تـــــــمـس أحـــــــكــــــــام الـــــــفـــــــقـــــــرة 2 مـن هـــــــذه اIـــــــادة
بــالـقــــوانـX الـتـي تـنـظــم الـتــخـــزين اIــؤقت لـلــحـمـــوالت

في إقليمي الطرفX اIتعاقدين.

اIادة اIادة 16

1 - يــحق لـلـشـركــات الـبـحـريـة والــوكـاالت الـبـحـريـة
ألي من الــطـرفــX اIـتـعــاقـدين أن تــؤسس مــكـاتب فــرعـيـة

لها في إقليم الطرف اIتعاقد اآلخـر.
2 - تـكـون أنـشـطـة هـذه اIـكــاتب مـتـوافـقـة تـمـامـا مع

قوانX البلد الذي ¥ تأسيسها على إقليمه.

اIادة اIادة 17

1 - �ــنح كـل طـــرف مــتــعــاقــد لــلـــشــركــات الــبــحــريــة
والـوكـــاالت الـبــحــريـــة لــلـطــــرف اIـتــعـــاقــد اآلخـــر احلــق
في اســتــعــمــال الـعــائــدات الــنــاجــمــة عن نــشــاطــات الـنــقـل
البحريr في إقليم هذا األخير لغرض تسديد مدفوعاتها.
2 - �ــنح كـل طــرف مـــتــعــاقـــد لــلـــشــركـــات الــبـــحــريــة
والــوكـاالت الــبــحـريــة الــتـابــعــة لــلــطــرف اIــتــعــاقــد اآلخــر

احلـق في حتـويل لــهــذا األخـيــر كل مـا تــبــقى من الـعــائـدات
rــذكــورة أعاله. ولــهــذا الــغـرضIــدفــوعــات اIبــعــد تــســديـد ا
عـلى الـشـركـات الـبــحـريـة والـوكـاالت الـبـحـريـة أن تـتـقـيـد

بالقوانX والتنظيمات السارية.
3 - يـــتـم تـــســـديـــد جــمـــيـع اIـــدفـــوعــات الـــنـــاجـــمـــة عن
األنشطـة التي ينـظمهـا هذا االتـفاقr في أي عمـلة أجنـبية
قـابلـة للـتـحويلr وتـكون مـقبـولة لـدى الشـركات الـبحـرية

لكال الطرفX اIتقاعدين.

اIادة اIادة 18
1 - ال تـــكــون مـــتــورطــــة الــســـلــطـــات اخملـــتــصـــة لــكــل
rمـالك الــسـفــيـنـة Xطــرف مـتــعـاقــد في نـزاعــات مـدنــيـة بــ
الـــربـــان وأعـــضـــاء الـــطــــاقم اآلخـــرينr مـــتـــعــلـــقـــة بــعـالقــات
العمـل وظـروف العـمـل على م� سفينـة تابعــة للطــرف

اIتعـاقد اآلخـر.
2 - �ـــارس كــل طـــرف مـــتـــعـــاقـــد ســـلـــطــــة قـــضـــائـــيــة
عـــقـــابــــيـــة إزاء أي جـــــر�ــــة ارتـــكـــبـت عـــلى مــــ� ســـفـــيـــنـــة
لـلـطــــرف اIــتـعــاقـــد اآلخــــرr عـنــد رســــو هــذه الـسـفـيـنــة

في موانئها أو في مياهها الداخلية.
3 - ال �ـكـن ¤ـارســة الــسـلــطــة الــقـضــائــيــة اجلـنــائــيـة
لـدولـة السـاحل على مـ� سـفيـنة أجـنبـيـة مارة عـبر اIـياه
اإلقليميـة لتوقيف أي شخص أو إلجراء أي حتقيق بشأن
rجـــر�ــــة ارتــــكـــبـت عـــلـى مـــ� الــــســــفـــيــــنــــة خالل مــــرورهـــا

باستثنـاء احلـاالت اآلتـية :
rأ) إذا امتدت نتائج هذه اجلر�ة إلى دولة الساحل

ب) إذا كــانـت طــبــيــعــة اجلــر�ــة تــمس ســلم الــبــلــد أو
rياه اإلقليميةIالسير احلسن للنظام في ا

ج) إذا ¥ طـلب مـسـاعـدة الـسـلـطـات احملـلـية مـن طرف
ربــان الــســفـيــنــة أو عــون دبـلــومــاسي أو مــوظف قــنــصـلي

لدولـة العلمr أو
د) إذا كـــــانـت مــــثـــل هـــــذه الـــــتــــدابـــــــيــــر ضــــــروريــــــة
إللـــغــــــاء الــــتــــجــــارة غــــيـــــر اIــــشـــــروعـــــة لــــلــــمــــخــــدرات أو

اIؤثـرات العقـلـية.
4 - إن أحـكـام الـفـقـرتX 1 و2 من هـذه اIـادة ال تمس
بــحق سـلـطـات أي من الــطـرفـX اIـتـعـاقــدينr فـيـمـا يـخص

اIراقبة وحوادث التحقيقr طبقا لقوانينه وتنظيمه.

اIادة اIادة 19
يـــجــتـــمعr عـــنــد الـــضــرورةr ¤ـــثــلـــون عن الـــســلـــطــات
اخملـــتــصــة لــلــطــرفــX اIـــتــعــاقــدين بــالــتـــعــاقب في حــكــومــة
اجلـمــهـوريـة اجلــزائـريـة الــد�ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــة وحـكـومـة
جـمهـورية بـلـغاريـا Iنـاقشـة اIـسائل ذات الـصلـة بـتطـبيق
هـذا االتـفـاق أو أيـة مسـألـة أخـرى ذات االهـتـمـام اIـشـترك

واIتعلقة بالبحرية التجارية.
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عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

وزير اIوارد اIائيةوزير اIوارد اIائية

عن حكومة جمهورية بلغارياعن حكومة جمهورية بلغاريا
وزير النقل وتكنولوجياتوزير النقل وتكنولوجيات

اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
إيفايلو موسكوفسكيإيفايلو موسكوفسكي

اIادة اIادة 20

1 - يـتم تسوية أي خالف يـتعلق بـتفسيـر أو تطبيق
هذا االتفاق عن طـريق اIشاورات اIباشرة بX السلطات

اخملتصة للطرفX اIتعاقدين.
2 - في حــالــــة مــــا إذا تــعـــذر الــتـــوصــل إلى اتــفــــاق
عـن طــــريق اIـــشــــاورات اIـــبـــاشـــرةr يـــســـوى اخلـالف عـــبــر

القنوات الدبلوماسية.

اIادة اIادة 21

Xــــكن تـــــعــــديل هـــــذا االتــــفــــاق بـــــاتــــفــــاق كــــتـــــابي بــــ�
الــطــرفــX اIــتـــعــاقــدينr عن طــريـق تــبــادل اIــذكــرات عــبــر

القنوات الدبلوماسية.
يــدخل أي تـــعــديل حـــيّــز الــتّــنـــفــيــذ �ـــوجب الــشــروط

التي تنص عليها أحكام الفقرة 1 من اIادة 22.

اIادة اIادة 22

1 - أبـرم هـذا االتفـاق Iـدة غيـر مـحددةr ويـدخل حـيّز
الـتّـنـفـيـذ ثالثـX (30) يــومـا بـعـد اسـتـالم آخـر إشـعـار الـذي
يبلّغ �وجبه الطـرفان اIتعاقدان بعضهما البعض بإتمام
اإلجـراءات الــقـانــونـيــة الـداخــلـيــة الـضــروريـة لــدخـول هـذا

االتفاق حيّز التّنفيذ.

2 - �ـكن ألي من الـطـرفـX اIـتـعـاقـدين إنـهـاء الـعمل
بــهـذا االتـفــاق في أي وقت وبـواســطـة إشــعـار كـتــابي عـبـر

القنوات الدبلوماسية.
3 - يــســــري مــفــعـــول إنــهـــاء الــعــمــل بــهــذا االتــفــــاق
ســـتــــة (6) أشــــهـــر بــــعـــد تــــاريخ تــــلــــقي اإلشــــعــــار مـن قـــبـل

الطـرف اIتعـاقـد اآلخـر.
r4 - �ـــجـــرد دخـــول هــــذا االتـــفـــــاق حـــيّـــز الــــتّـــنـــفــــيـــذ
تـنــتـهي صالحــيـة االتـفــاق اIـبـرم بــX حـكــومـة اجلـمــهـوريـة
اجلــزائـريــة الــد�ـقــراطــيـة الــشــعـبــيــة وحـكــومــة جـمــهــوريـة
بـلـغـــاريـا حــول الـنـقــل الــبـحـــري اIـوقّع عــلــيه بـاجلــزائــر

في 11 مارس سنة 1969.
حـــــرر بــــصــــوفـــــيــــا في 2 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة r2011 من
نــســـخـــتــX أصـــلـــيــتـــX بـــالــلـــغـــات الــعـــربـــيــة والـــبـــلــغـــاريــة
واإلجنليزيةr وللـنصوص الثالثة نفس احلجـية القانونية.
في حــالــة االخــتالف في الــتــفــســيــرr يــرجح الــنص بــالــلــغـة

اإلجنليـزيـة.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 14-168 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 29 رجـب عـــام رجـب عـــام
1435  اIـوافــق اIـوافــق 29 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة r2014 يــعــــدل تـوزيـــعr يــعــــدل تـوزيـــع

r2014 نــفــقــــات مـيــزانــيـــة الــدولــة لــلـتــجــهــيــز لــســنـة نــفــقــــات مـيــزانــيـــة الــدولــة لــلـتــجــهــيــز لــســنـة
حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةIبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــادتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلـق

 rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�قتضى القانون رقم 13-08 اIؤرخ في 27 صفر
عــام 1435 اIــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2013 واIــــتــــضـــمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

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

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 227-98
اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اIـعـدّل

   rتممIوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى :  يــلــــغــى مـن مــيــزانــيــة ســـنـــــة 2014
اعــتـمــاد دفــع قــــدره مـلــيــار ومـائــتــان وثـمــانـــون مـلــيــون
ديـــنـــار (1.280.000.000 دج)  ورخـــــصــة بـــرنـــامـج قـــــدرهــا
مــــــلــــــيـــــــار ومــــــائــــــتـــــــان وثــــــمــــــانــــــــون مــــــلـــــــيــــــــون ديــــــنـــــــار
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القطاعاتالقطاعات

 - احـتـيــاطي لـنـفـقـات
غير متوقعة

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

1 280 000

1 280 000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

1 280 000

1 280 000

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

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

القطاعاتالقطاعات

 - اIـنــشـآت الـقــاعـديـة
االقتصادية واإلدارية

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

1 280 000

1 280 000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

1 280 000

1 280 000

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

(1.280.000.000 دج)  مــــــقـــــيّـــــــــدان فـي الـــــنـــــفـــــــقــــــــات ذات
الـطـابـع الـنـهـائـي  (اIـنـصــــوص علـيـهـا فــي الـقـانون رقم
13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر

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

اIــادة اIــادة 2 :   :  يـخـصـص Iـيــزانيــة سـنـة 2014  اعـتـمــاد
دفــع قـــــدره مــلـيــار ومــائــتـان وثــمــانـــون مـلــيـــون ديــنــار
(1.280.000.000 دج)   ورخـــصـــة بـــرنــامـج قــــدرهـــا  مـــلـــيــار
ومــائــتــان وثــمــانـــون مــلــيـــون ديــنـــار (1.280.000.000 دج)
يـــقــــــيّــــــدان فــي الـــنـــــفـــــــقـــــات ذات الـــطـــابــع الـــنـــهــــائـي
(اIـنـصــــوص عـلـيــهــا فــي الــقـانـون رقم 13-08 اIـؤرخ في
27 صـــــفـــــر عـــــام 1435 اIـــــوافق 30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2013

واIتضمن قـانون اIاليـة لسنة r(2014 طبـقا للجدول "ب"
اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـادة اIـادة 3 :  :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 رجب عــام 1435 اIــوافــق 29
مايو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIــلـحــقاIــلـحــق

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

مـــرســـوممـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم تــــنـــفـــيـــذي رقم  14-169 مــؤر مــؤرّخ في خ في 29 رجب عــام رجب عــام
1435 ا اIــوافق Iــوافق 29 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة r2014 يـــتـــضـــمــن نــقلr يـــتـــضـــمــن نــقل
اعــــتــــمــــــاد في مــــيـــزانــــيــــة تــــســـيــــيـــر وزارة الــــعـــملاعــــتــــمــــــاد في مــــيـــزانــــيــــة تــــســـيــــيـــر وزارة الــــعـــمل

والتشغيل والضمان االجتماعي.والتشغيل والضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول  
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

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

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-56 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIــتــضـمـن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لـوزيــرالــعــمل
والـتـشـغيل والـضـمـان االجـتمـاعي من مـيـزانـيـة التـسـيـير

r2014 الية لسنةIوجب قانون ا�
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIـاIـــــادة األولى :ادة األولى :  يــلــــغــى مــن مـــيــزانــيـــــة ســـنـــة 2014
اعـتـــمـــاد قــــدره عـشــرون مــلـيــونــا وأربــعـمــائــة ألف ديــنـار
(20.400.000 دج) مقــيّـد في ميزانيـة تسـيير وزارة العمل
والــتشــغــيل والـضمـان االجـتمـاعي وفي الـباب رقم 91-34

" اIصالح الالمركزية للتشغيل - حظيرة السيارات".
اIــــــادة اIــــــادة 2 : :  يـــــــخـــــــــصــص Iــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنـــــة 2014
اعـتــمـــاد قـــدره عـشـرون مــلـيـونــا وأربـعـمـائــة ألف ديـنـار
(20.400.000 دج) يــــقـــيّــــد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة
الــعـــمل والـــتـــشــغـــيل والـــضــمـــان االجـــتــمـــاعي وفي الـــبــاب

رقم 34-90  " اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات".
اIـادة اIـادة 3 : :  يــكــلــــف وزيـــــر اIــالــيـــة ووزيــــر الــعـمل
rكلّ فــيــــمــا يــخــصّــه rوالـتــشــغــيل والــضــمـان االجــتــمــاعي
بــــتــــنــــفــــيـــــذ هـــــذا اIــــرســــــوم الــــذي يــــنــــــشــــر فــي اجلــــريـــدة
الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 رجب عــام 1435 اIــوافــق 29
مايو سنة 2014.

عبداIالك ساللعبداIالك سالل
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 27  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 27
 مايـو سنة  مايـو سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مهام رئيسي أمنن إنهاء مهام رئيسي أمن

.Xفي واليت.Xفي واليت
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 رجب
عــام 1435 اIــوافق 27 مـــايـــو ســنــــة 2014 تــنــهىr ابــتــــداء
مـن 25 فبراير سنة r2014 مهام الـسّيدين اآلتي اسماهما

: Xاآلتيت Xبصفتهما رئيسي أمن في الواليت
rفي والية اجلزائر rمحمد سرير -

- عبد القادر فرقاقr في والية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 27  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 27
 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة r2014 يــتــضــمr يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــرينـن إنــهــاء مــهــام مــديــرين
عـامـX لـديـــواني الـتـرقـــيـة والـتـسـيــيـر الـعـقـــاريعـامـX لـديـــواني الـتـرقـــيـة والـتـسـيــيـر الـعـقـــاري

.Xفي واليت.Xفي واليت
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 رجب
عـام 1435 اIوافق 27 مايـو سنـة 2014 تنهـى مهام السّيدة
Xوالـــسّـــيــد اآلتـي اســمـــاهـــمـــا بــصـــفـــتـــهــمـــا مـــديـــرين عـــامــ
Xلــديــواني الــتــرقــيــة والــتــســيــيــر الــعــقــاري في الــواليــتــ

: Xاآلتيت
rفي والية البليدة rزينب صدوقي -

- الـــســـعـــيـــد ســـعـــيـــودr في واليـــة تـــبـــســـةr لـــتـــكـــلـــيـــفه
بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 27  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 27
 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة r2014 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن إنــهـــاء مــهـــام بــوزارةـن إنــهـــاء مــهـــام بــوزارة

الصحة والسكان وإصالح اIستشفيات.الصحة والسكان وإصالح اIستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 رجب
عـام 1435 اIوافق 27 مايـو سنـة 2014 تنهـى مهام السّيدة
والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهم بـــوزارة الـــصـــحـــة والـــســـكـــان

وإصالح اIستشفياتr لتكليفهم بوظائف أخـرى :
rبصفتها مفتشة rسعاد لطيف -

rبصفته مديرا للمالية والوسائل rفوزي بن أشنهو -
- أحـــمـــد ســـعـــيــــد فـــريـــحـــاتr بــــصـــفـــته نــــائب مـــديـــر

rواد الصيدالنيةIلترقية ا
- محند عبديr بصفته نائب مدير للتنظيم.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 27  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 27
 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة r2014 يــتـضـمr يــتـضـمّن تـعــيـX مـديـر دراسـاتن تـعــيـX مـديـر دراسـات

برئاسة اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة).برئاسة اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 رجب
عـــــام 1435 اIــــوافق 27 مـــايــــو ســـنــــة 2014 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
تــوفــيق قــادريr مــديــرا لــلــدّراســات بــرئــاســة اجلــمــهــوريــة

(األمانة العامة للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 27  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 27
 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة r2014 يــتـــضــمr يــتـــضــمّن تــعــيـــX اIــديــر الــعــامن تــعــيـــX اIــديــر الــعــامّ

لديوان الترقية والتسيير العقاري في البليدة.لديوان الترقية والتسيير العقاري في البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 رجب
عـــــام 1435 اIــــوافق 27 مـــايــــو ســـنــــة 2014 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
الـسعـيد سـعيـودr مديـرا عامـا لديـوان التـرقيـة والتـسيـير

العقاري في البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 27  رجب عــام   رجب عــام 1435
XـعـيـXيـتـضـمّـنـان الـتـنـان الـتّـعـيـ rيـتـضـم r2014 ـوافق 27  مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـةIـوافق اIا

بوزارة الصحة والسكان وإصالح اIستشفيات.بوزارة الصحة والسكان وإصالح اIستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 رجب
عــام 1435 اIــوافق 27 مــايــو ســنـــة 2014 تــعــيّن الــسّــيـدات
والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهم بـــوزارة الـــصـــحـــة والـــســـكـــان

وإصالح اIستشفيات :

rمكلّفة بالدّراسات والتلخيص rبدرة بن قدادرة -

rمكلّفا بالدّراسات والتلخيص r«ناصر قر -

rمفتشة rنادية شاكر -

rمفتشا rعمر تونسي -

rمديرا لهياكل الصحة اجلوارية rفوزي بن أشنهو -

rنازعات والتعاونIمديرا للتنظيم وا rمحند عبدي -

rمديرا للمواد الصيدالنية rأحمد سعيد فريحات -
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- عـــلي بــــوعـــلـيr مـــديـــرا لــــلـــمــــنـــظــــومـــات اإلعـالمـــيـــة
rواإلعالم اآللي

- سعاد لطيفr نائبة مدير للدعم التقني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 رجب
عـــام 1435 اIــوافق 27 مـــــايــــو ســـنـــة 2014 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
عبــد الـرحمان بـوديبةr مـفتـشا بوزارة الـصحة والـسكان

وإصالح اIستشفيات.

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 27  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 27
 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة r2014 يــتـــضــمr يــتـــضــمّن تــعــيـــX اIــديــر الــعــامن تــعــيـــX اIــديــر الــعــامّ

للمعهد الوطني للصحة العمومية.للمعهد الوطني للصحة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مـــــرســــــــوم رئـــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 27 رجب
عـام 1435 اIوافق 27 مايو سنـة 2014 يعيّن السّيد محمد
الــكـــمــال كـــلـــوr مــديـــرا عـــامــا لـــلـــمــعـــهــد الـــوطـــني لـــلــصـــحــة

العمومية.

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 6  ذي الـقــعـدة عـام   ذي الـقــعـدة عـام 1434
اIــوافق اIــوافق 12  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة r2013 يــتــضــمr يــتــضــمّن وضعن وضع
بــعض األسـالك اخلــاصــة الــتــابــعـــة لــوزارة الــتــعــلــيمبــعض األسـالك اخلــاصــة الــتــابــعـــة لــوزارة الــتــعــلــيم
الـعـالي والبـحث الـعـلـمي في حـالـة القـيـام بـاخلـدمةالـعـالي والبـحث الـعـلـمي في حـالـة القـيـام بـاخلـدمة

لدى اجملمع اجلزائري للغة العربية.لدى اجملمع اجلزائري للغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rالعام لرئاسة اجلمهورية Xإن األم

rالعام للحكومة Xاألم rوالوزير

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- بــمـقـــتــضـى القـانـون رقم 86-10 الــمـؤرّخ في 13
ذي احلــــــــجّــــــــة عـــــــام 1406 اIــــــــوافق 19 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 1986

rتضمّن إنشاء اجملمع اجلزائري للغة العربيةIوا

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

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-313 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rالعامّ للحكومة Xاألم rالوزير Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-131 اIؤرّخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اIـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمّن القانون األساسي اخلاص بالباحث الدائمIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئاسـيّ اIؤرّخ في 23 صـفر
Xتضمّن تعيIوافق أوّل مارس سنة 2008 واIعام 1429 ا

rالعامّ لرئاسة اجلمهورية Xاألم

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقــم 08-131 اIـؤرّخ في 27 ربـيع الـثـانـي عـام
1429 اIـوافق 3 مـايــو سـنـة 2008 واIــذكـــور أعالهr يـوضـع

فـي حــالـــة الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة لـــدى اجملـــمع اجلـــزائـــري لـــلـــغــة
العـربـيـة وفي حـدود الـتـعـدادات اIنـصـوص عـلـيـهـا �وجب

هذا القرارr اIوظفون اIنتمون ألحد األسالك اآلتية :

التعدادالتعداد

1

7

16

األسالكاألسالك

مدير البحث
أستاذ باحث

ملحق بالبحث

2 : : تـــضـــمـن مـــصــــالح اجملـــمـع اجلـــزائـــري لــــلـــغـــة اIــادة اIــادة 
XــنــتــمــIا Xــهــني لــلــمــوظــفــIــســار اIالــعــربــيــة تـــســيــيــر ا
لألسالك اIــذكـورة في اIــادة األولى أعالهr طــبـقــا لألحــكــام
الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـدّدة �ـوجـب اIـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ
رقــم 08-131 اIــــــــؤرّخ فـي 27 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عـــــــام 1429

اIوافق 3 مايو سنة 2008 واIذكـور أعاله.

اIـادة اIـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اIـوظــفـون اIـوضــوعـون في حـالـة
الـقـيـام بـاخلــدمـة من حق الـتــرقـيـةr طـبـقــا ألحـكـام اIـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 08-131 اIـؤرّخ فـي 27 ربـيع الـثـانـي عــام

1429 اIوافــق 3 مايو سنـة 2008 واIذكـور أعاله.

XوظفIشـغولة من طـرف اIادة 4 : : تـكون الرتـبة اIادة اIا
الــذيـن اســتــفـــادوا من تـــرقــيـــةr مــحل حتـــويل إلى الـــرتــبــة

اجلديدة.
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اIـادة اIـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهورية اجلزائريّة الدّ�قراطيّية الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 6 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 12
سبتمبر سنة 2013.

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :
اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 4 من اIـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 13-14 اIـؤرخ في 5 ربـيع األول عـام 1434
اIـوافق 17 يـنـايـر سـنـة 2013 و اIـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
الـقـرار إلـى حتـديـد عـدد اIـسـتـخـدمـX اIـعـنـيـX بـتـعـويض
XـسـتـخـدمIبـعـنـوان ا rالـيـة و مـيـزانـيـة الـدولةIا Xقـوانـ
الـــتــابـــعـــX لـــلــهـــيـــاكل اIـــركـــزيــة لـــوزارة اIـــالـــيــة و الـــذين
يــســـاهــمــون فــعــلــيــا في حتـــضــيــر و إعــداد قــوانــX اIــالــيــة

وميزانية الدولة.
اIادة اIادة 2 :  : يحـدد تعداد اIـستـخدمX اIـنصوص عـليهم

في اIادة األولى أعالهr كما يأتي :
r17 : أ - بعنوان الديوان

r14 : ب - بعنوان األمانة العامة
r20 : فتشية العامة للماليةIت - بعنوان ا

r700 : ديرية العامة للميزانيةIث - بعنوان ا
r120 : ديرية العامة للضرائبIج - بعنوان ا

r20 : ديرية العامة لألمالك الوطنيةIح - بعنوان ا
r30 : ديرية العامة للخزينةIخ - بعنوان ا

د - بـعـنـوان مـديـريـة عـمـلـيـات اIـيـزانـيـة و اIـنـشآت
القاعـدية �ا فـيها مديـرية الصـيانة و الوسـائل و مديرية

r12 : نظام اإلعالم
r105 : ديرية العامة للمحاسبةIذ - بعنوان ا
r20 : ديرية العامة للجماركIر - بعنوان ا

r25 : ديرية العامة للتقدير و السياساتIز - بعنوان ا
ش - بــعـنــوان اIــديـريــة الــعـامــة لـلــعالقــات االقــتـصــاديـة

واIالية اخلارجية : 5.

 اI اIــــادة ادة 3 :  : تـــكـــون قــائـــمـــة اIـــســتـــخـــدمــX الـــذين ¥ فـــعال
rـالــيـةIجتـنــيــدهم مــحل قـرار إســمي مــرة واحـدة فـي الـســنــة ا

مؤشر عليه قانونيا من طرف مسؤول كل هيكل معني.

  اI اIــــادة ادة 4 :  : يــنــشـــر هــذا الــقــرار فـي اجلــريــدة الـــرســمــيــة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 14مـــــحـــــرّم عـــــام 1434 اIـــــوافق 17
نوفمبر سنة 2013.

األمX العاماألمX العام
لرئاسة اجلمهوريةلرئاسة اجلمهورية

العقبي حبةالعقبي حبة

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

عن الوزيرr األمX العام للحكومةعن الوزيرr األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة اBاليةوزارة اBالية
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 14 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1434
اIــــــوافق اIــــــوافق 17 نــــــوفــــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة  نــــــوفــــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة r2013 يــــــحــــــدد عــــــددr يــــــحــــــدد عــــــدد
اIــســتــخــدمــX اIــعــنــيــX بــتــعــويض قــوانــX اIــالــيـةاIــســتــخــدمــX اIــعــنــيــX بــتــعــويض قــوانــX اIــالــيـة

وميزانية الدولة.وميزانية الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا
rالعام للحكومة Xاألم rو الوزير

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIو ا
- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13-313 اIؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rالعام للحكومة Xاألم rالوزير Xتضمن تعيIو ا
- و �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54 اIؤرخ
في 15 رمضان عـام 1415 الـموافـق 15 فبراير سنة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 190-03
اIؤرخ في 26  صفر عـام 1424 الـموافــق 28 أبـريـل سـنة
rدير العام للوظيفة العموميةI2003 الذي يحدد صالحيات ا

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 364-07
اIؤرخ في 18 ذي القـعدة عـام 1428 الــموافـق 28 نوفـمبر
سـنة 2007 و اIـتضـمن تنـظيم اإلدارة اIـركزية في وزارة

rاليةIا
- و �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 13-14 اIؤرخ
فـي 5 ربــــــيــع األول عـــــام 1434 الــــــمـــــوافــق 17 يـــــنـــــايــــر
ســــــنـــــة 2013 الـــــذي يـــــؤسـس تـــــعـــــويـض قـــــوانــــــX اIـــــالـــــيـــــة

rوميزانية الدولة

وزير اIاليةوزير اIالية
كر»  جوديكر»  جودي

عن الوزيرr األمX العام للحكومةعن الوزيرr األمX العام للحكومة
و بتفويض منهو بتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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ديـســمــبـر قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 28 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 31 ديـســمــبـر 
سـنة سـنة r r2013 يـحدد قـائـمة الـبضـائع اخلـاضعـة لرخـصةيـحدد قـائـمة الـبضـائع اخلـاضعـة لرخـصة
الـــــتـــــنـــــقل طـــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادة الـــــتـــــنـــــقل طـــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادة 220 مــن قــــــانــــــون مــن قــــــانــــــون

الـجمارك.الـجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اIـــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمن
قـانـون اجلـمـاركr اIـعـدل واIـتـممr ال سـيـمـا اIـواد 29 و220

rإلى 225 و 324 منه

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

rتعلق بالواليةIوا

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

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

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و �ــقــتــضـى الــقــرار اIــؤرخ في 2 رجب عــام 1428
اIـوافق 17 يـولـيـو سـنة 2007 الذي يـحـدد قـائمـة الـبـضائع
اخلـــاضــعــة لـــرخــصـــة الــتــنـــقل طـــبــقــا ألحـــكــام اIــادة 220 من

rقانون اجلمارك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اIادة األولى : اIادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اIادة 220 من الـقانون
رقم 79-07 اIـــــؤرخ في 21 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة r1979 اIـــــعــــدل
واIـــتــمـم واIــذكـــور أعالهr يـــهــدف هـــذا الــقـــرار إلى حتـــديــد

قائمة البضائع اخلاضعة لرخصة التنقل.
اIـادةاIـادة 2 :  : حتــدد قــائــمــة الــبــضــائع اخلــاضــعــة لــرخــصـة
الـتـنــقل داخل اIـنــطـقـة الــبـريـة من الــنـطــاق اجلـمـركي في

اIلحق (1) لهذا القرار.
اIادةاIادة 3 :  : يعفى من رخصة التنقل نقل البضائع :

- الــذي يـــتم داخل اIــديــنـــة ذاتــهــا الــتـي يــوجــد فــيــهــا
مــوطن اIـالــكــX أو احلــائــزين أو اIـعــيــدين بــيع الــبــضـائع
اIنصـوص عليها في اIلحق (1) لهذا القرارr ما عدا النقل

rناطق الواقعة باجلوار األقرب للحدودIالذي يتم في ا
- الذي يقوم به الرحل بـالنسبة لـلبضائع التي حتدد

rطبيعتها وكميتها بقرار من الوالي اخملتص إقليميا
- الــذي يــتـعــلـق بـبــضــائع ال تــتــجــاوز كــمــيــاتــهـا تــلك

احملددة في اIلحق (2) لهذا القرار. 
اIادةاIادة 4 :  : تلغـى أحكام الـقرار اIؤرخ في 2 رجب عام

1428 اIوافق 17 يوليو سنة 2007 واIذكور أعاله.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 28 صـــفـــر عـــام 1435 اIــوافق 31
ديسـمبـر سنة 2013.                                كـر» جوديكـر» جودي        

ــــــــــــــــــــــــــ
اIلحـق اIلحـق 1

قائمة البضائع اخلاضعة لرخصة التنقل في اIنطقة البرية للنطاق اجلمركيقائمة البضائع اخلاضعة لرخصة التنقل في اIنطقة البرية للنطاق اجلمركي

0101.21.00

0101.29.00

01.02

01.04

م 0106.13.10
م 0106.13.90

04.02 إلى 04.06

04.07

م 0602.90.90
م 0703.10.00

07.13

خيول أصيلة لإلنسال
خيول أخرى

حيوانات حية من فصيلة األبقار
حيوانات حية من فصيلة األغنام أواIاعز

جمال (وحيدة السنم) من ساللة أصيلة
جمال (وحيدة السنم) أخرى

حليب ومشتقاته
بيض العصافيرr بقشرهr طازج أو محفوظ أو مطبوخ

شتائل النخل
بصل طازج أو مبرد

بقول ذات قرون جافةr منزوعة القرونr مقشرة أو مكسرة

تعيX البضائعتعيX البضائعرقم التعريفةرقم التعريفة
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اIلحـق اIلحـق 1  (تابع) (تابع)

0804.10.10

0804.10.50

0804.10.90

الفصل 10
الفصل11

1507.90.00

1701.91.00

1701.99.00

م 1901.10.90
1901.90.00

19.02

م19.05
 20.09

2201.10.00

2202.10.00

م 23.02
2402.20.10

2402.20.90

2402.90.00

24.03

م 2501.00.90
25.23

م 27.10
الفصل 30

40.11

م (41.01 إلى41.03)
م (57.01 إلى57.05)

72.13

م 72.14

تمر طازج "دڤلة نور"
تمر طازج غيره

تمر جاف
حبوب

(Xجلوت) دابوق القمح rXاينول rنشاء حبوب ودرنات r(مالت) شعير ناشط rمنتجات مطاحن
زيت اIائدة من الصويا

سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة
غيرها (سكر)
حليب األطفال

غيرها 
عـجـائن غـذائـيـةr وإن كـانت مـطـبـوخـة أو محـشـوة (بـالـلـحم أو �ـواد أخـرى) أو احملـضـرة بـطـريـقة
أخرىr مـثل الـسبـاغيـتيr اIـعكـرونةr الـشعـريـة أو الالزانيـاr الرافـيـوليr الكـانيـلـوني أو الكـسكس

وإن كان محضرا 
بسكويت

عــصــيــر فــواكه (�ــا فــيــهــا سالفــة الـــعــنب) وعــصــيــر خــضــرr غــيــر مــخــتــمــرr وغــيــر مــضــاف إلــيه
مشروبات روحيةr وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد حتلية أخرى

مياه معدنية أو مياه غازية
ميـاهr �ا فـيـها اIـيـاه اIعـدنيـة واIـياه الـغازيـةr احملـتويـة علـى سكـر مضـاف أو مـواد محـليـة أو مـنكـهة

أخرى
نخالة من بقايا غربلة أو طحن أو معاجلة احلبوب وإن كانت بشكل كريات مكتلة

تبغ أبيض
غيرها
غيرها

أنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعةr " تبغ متجانس " أو " مجدد "r خالصات وصلصة تبغ
ملح معد للمائدة

إسـمــنت مـائي بــكـافـة أنـواعـه (�ـا فـيه اإلســمـنت اIـكــتل غـيـر اIــطـحـون اIــسـمى "كـلــنـكـر")r وإن كـان
ملونا

وقــود
منتجات صيدالنية للطب البشري أو احليواني

إطارات مطاطية جديدة
جلود خامة

زرابي تقليدية
عيـدانr مشكلة باألسـطوانات باحلرارةr بشكل لـفات غير منتـظمة اللفr من حديد أو من صلب

غير مخلوط
قضبان من حديد أو من صلب غير مـخلوطr غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق باألسطوانات

أو السحب أو البثقr باحلرارة �ا فيها القضبان اIفتولة بعد الترقيق باألسطوانات (حديد بناء)

تعيX البضائعتعيX البضائعرقم التعريفةرقم التعريفة
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اIلحـق اIلحـق 1  (تابع) (تابع)

م 72.15
م 7321.11.90

74.04

8415.10.90

م 84.18
م 8516.60.00
م 8528.71.90

م 85.44
9401.80.00

م 9404.29.00
الفصل 97

قضبان أخرى من حديد أو من صلب غير مخلوط (حديد بناء)
أجهزة طبخ مشغلة بالغاز
نفايات وخردة النحاس

آالت تكييف الهواء من النوع اIعد للنوافد أو اجلدران أو من نوع "سبليت سستم"
ثالجات وبرادات ومجمدات
أجهزة طبخ مشغلة بالكهرباء
تلفزيونات وأجهزة استقبال

أسالك معزولة مستعملة للكهرباء   
مقاعد أخرى

أفرشة مصنوعة من اإلسفنج
أغراض فنيةr جتميعية أو عتيقة  

تعيX البضائعتعيX البضائعرقم التعريفةرقم التعريفة

اIلحـق اIلحـق 2
كميات البضائع اIعفاة من رخصة التنقلكميات البضائع اIعفاة من رخصة التنقل

0101.21.00

0101.29.00

01.02

01.04

م 0106.13.10
م 0106.13.90

04.07

م 0703.10.00
07.13

0804.10.10

0804.10.50

0804.10.90

الفصل 10
11.01

11.02

م 11.03
1507.90.00

1701.91.00

1701.99.00

م 1901.10.90

خيول أصيلة لإلنسال
خيول أخرى

حيوانات حية من فصيلة األبقار
حيوانات حية من فصيلة األغنام أواIاعز

جمال (وحيدة السنم) من ساللة أصيلة
جمال (وحيدة السنم) أخرى

بيض العصافيرr بقشرهr طازج أو محفوظ أو مطبوخ
بصل طازج أو مبرد

بقول ذات قرون جافةr منزوعة القرونr مقشرة أو مكسرة
تمر طازج "دڤلة نور"

تمر طازج غيره
تمر جاف

حبوب
دقيق احلنطة (قمح) أو دقيق خليط (حنطة مع شيلم)

دقيق احلبوبr عدا دقيق احلنطة (قمح) أو دقيق خليط (حنطة مع شيلم)
سميد احلبوب 

زيت اIائدة من الصويا
سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة

غيرها (سكر)
حليب األطفال

تعيX البضائعتعيX البضائعرقم التعريفةرقم التعريفة

01 رأس

01 رأس

01 رأس

03 رؤوس

01 رأس 

01 رأس 

25 كلغ

100 كلغ

100 كلغ

25 كلغ

25 كلغ

100 كلغ

100 كلغ

100 كلغ

100 كلغ

200 كلغ

50 ل

50 كلغ

50 كلغ

50 كلغ

الكمياتالكميات
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اIلحـق اIلحـق 2  (تابع) (تابع)

1901.90.00

19.02

م 19.05
20.09

2201.10.00

2202.10.00

م 23.02
2402.20.10

2402.20.90

2402.90.00

24.03

م 2501.00.90
25.23

40.11

م (41.01 إلى41.03)
م (57.01 إلى57.05)

72.13

م 72.14

م72.15
م7321.11.90

8415.10.90

م 84.18
م 8516.60.00
م 8528.71.90
م 9404.29.00

غيرها 
عــجـــائن غــذائــيــةr وإن كـــانت مــطــبــوخـــة أو مــحــشــوة (بــالـــلــحم أو �ــواد أخــرى) أو
rالــشــعــريــة أو الـالزانــيـا rــعــكـرونــةIا rمــثـل الـســبــاغــيــتـي rاحملـضــرة بــطــريــقــة أخــرى

الرافيوليr الكانيلوني أو الكسكس وإن كان محضرا 
بسكويت

عصـير فـواكه (�ا فـيهـا سالفة الـعنب) وعـصيـر خضـرr غيـر مخـتمـرr وغيـر مضاف
إليه مشروبات روحيةr وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد حتلية أخرى

مياه معدنية أو مياه غازية
مـياهr �ـا فيهـا اIيـاه اIعـدنية واIـياه الـغازيـةr احملتويـة على سـكر مـضاف أو مواد

محلية أو منكهة أخرى
نخالة من بقايا غربلة أو طحن أو معاجلة احلبوب وإن كانت بشكل كريات مكتلة

تبغ أبيض
غيرها
غيرها

rتـبغ مـتـجـانس أو مـجـدد r" أنـواع أخـرى من تـبـغ مـصـنع أو " أبـدال تـبغ مـصـنــعـة
خالصات وصلصة تبغ

ملح معد للمائدة
إسـمــنت مــائي بــكـافــة أنــواعه (�ــا فـيه اإلســمــنت اIــكـتـل غـيــر اIــطـحــون اIــسـمى

"كلنكر")r وإن كان ملونا 
إطارات مطاطية جديدة

جلود خامة
زرابي تقليدية

عـيـدانr مــشـكـلـة بــاألسـطـوانـات بــاحلـرارةr بـشــكل لـفـات غـيــر مـنـتـظــمـة الـلفr من
حديد أو من صلب غير مخلوط

قـضـبان من حـديـد أو من صلب غـيـر مـخلـوطr غـير مـشـغولـة بـأكثـر من الـطرق أو
التـرقيق بـاألسطـوانات أو الـسحـب أو البـثقr باحلـرارة �ا فـيهـا القـضبـان اIفـتولة

بعد الترقيق باألسطوانات (حديد بناء)
قضبان أخرى من حديد أو من صلب غير مخلوط (حديد بناء)

أجهزة طبخ مشغلة بالغاز
آالت تكييف الهواء من النوع اIعد للنوافذ أو اجلدران أو من نوع "سبليت سستم"

ثالجات وبرادات ومجمدات
أجهزة طبخ مشغلة بالكهرباء
تلفزيونات وأجهزة استقبال
أفرشة مصنوعة من اإلسفنج

تعيX البضائعتعيX البضائعرقم التعريفةرقم التعريفة

50 كلغ

50 كلغ

50 كلغ

200 ل

200 ل

200 ل

100 كلغ

01 كلغ

01 كلغ

01 كلغ

01 كلغ

100 كلغ

500 كلغ

04 وحدات

03 وحدات

03 وحدات

10 قناطير

10 قناطير

10 قناطير

02 وحدات

02 وحدات

02 وحدات

02 وحدات

02 وحدات

02 وحدات

الكمياتالكميات
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ار مــــــؤرار مــــــؤرّخ في خ في 6 جــــــمـــــــادى الــــــثــــــانـــــــيــــــة عــــــام  جــــــمـــــــادى الــــــثــــــانـــــــيــــــة عــــــام 1434 قــــــــرقــــــــر
الــمـوافـق الــمـوافـق 17 أبـــريـل ســنـة  أبـــريـل ســنـة r2013 يــعــدr يــعــدّل الــقــرارل الــقــرار
الـــــــمـــــــــؤرالـــــــمـــــــــؤرّخ فـي خ فـي 18 ربـــــــيــع الــــــــثـــــــانــي عـــــــام  ربـــــــيــع الــــــــثـــــــانــي عـــــــام 1432
Xن تــعــيـXــتــضــمّن تــعــيـIــتــضــم واIــوافق 23 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة 2011   واIــوافق اIا
أعـــضــاء الــلــجـــنــة الــوطــنـــيــة لــصــفـــقــات الــدأعـــضــاء الــلــجـــنــة الــوطــنـــيــة لــصــفـــقــات الــدّراســاتراســات

واخلدمات.واخلدمات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 6 جـمـادى الثـانـيـة عام 1434
اIـوافق 17 أبـريل سـنة r2013 يـعـدّل الـقـرار اIؤرّخ في 18
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اIــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة 2011
واIــتــضـمّـن تــعـيــX أعــضــاء الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــصــفــقـات

الدّراسات واخلدماتr كما يأتي :

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

- الـــســـيـــدة جـــنـــات عـــلـــيـــوةr ¤ـــثـــلـــة وزيـــر الـــشــؤون
اخلـارجيـةr عـضـوة مـسـتـخـلـفـةr خـلـفـا لـلـسـيـد تـوفـيق أحـمد

عثمان تابتي.

................. (الباقي بدون تغيير) ..................."
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

ار مؤرار مؤرّخ في خ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اIـوافق  اIـوافق 17 قـــرقـــر
أبــــريل ســــنـــة أبــــريل ســــنـــة r2013 يــــعــــدr يــــعــــدّل الـــقــــرار اIــــؤرل الـــقــــرار اIــــؤرّخ في خ في 18
ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اIــوافق  اIــوافق 23 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة
2011   واIـتـضـم واIـتـضـمّن تـعـيـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـيةن تـعـيـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـية

لصفقات األشغـال.لصفقات األشغـال.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 6 جـمـادى الثـانـيـة عام 1434
اIـوافق 17 أبـريل سـنة r2013 يـعـدّل الـقـرار اIؤرّخ في 18
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اIــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة 2011
واIــتــضـمّـن تــعـيــX أعــضــاء الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــصــفــقـات

األشغـالr كما يأتي :

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

- الـــــســـــيـــــد عـــــثـــــمـــــان قـــــبيr ¤ـــــثـل وزيـــــر الـــــشــــؤون
Xخــلــفـــا لــلــســـيــد األمــ rعـــضـــوا مـــســتــخـــلــفـــا rالـــخـــارجــيـــة

فرعون.

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

ويــعــيّـن اIــوظــفــون اآلتــيــة أســمــاؤهمr طــبــقــا ألحــكــام
اIــادّة 153 مــن اIـــرســـــوم الــــرّئـــاسيّ رقم 10-236 اIــؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

rـتمّمIـعـدّل واIا rـتـضـمّن تنـظـيم الـصـفقـات الـعـمـوميـةIوا
أعضـاء ¤ـثلـX عن الوزراء األوصـيـاء للـمصـالح اIـتعـاقدة
عندما تكون هـذه اIصالح غير ¤ثلة في الـلجنة الوطنية

لصفقات األشغـال :
........................ (بدون تغيير) ........................
- الــــســـيــــدان رضـــا دومـي ونـــوري ســــمــــاعـــيـلr ¤ـــثال
وزير الـشـبـاب والـريـاضـةr عـلى الـتـواليr عـضـوا أسـاسـيا
وعـــضــــوا مــســـتــخـــلـــفـــاr خـــلـــفـــا لـــلــســـيـــدين ســـعــــيـــد °ـــــار

وجعفـــر رقـان.
................... (الباقي بدون تغيير) ................. "

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

ديـســمـبـر قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 20 صــفـر عــام  صــفـر عــام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23 ديـســمـبـر 
ســنــة ســنــة r2013 يــتــضــمن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارةr يــتــضــمن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة

صندوق ضمان الصفقات العمومية.صندوق ضمان الصفقات العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قــــــــرار مــــــــؤرخ في 20  صـــــــــفــــــــر عـــــــام 1435
اIـوافــق 23 ديــســمــبــر ســـنـة r2013 يـعــX األعــضـاء اآلتــيـة
أســـــمـــــاؤهـمr تـــــطـــــبــــيـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIــــادة 10 من اIـــــرســــوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 98-67 اIــــؤرخ في 24  شـــوال عـــام 1418
اIــــوافــق 21 فــــبــــرايــــر ســـــنــــة 1998 و اIـــــتــــضــــمـن إنــــشــــاء
وتسيير صنـدوق ضمان الصفقات الـعموميةr اIعدلr في
مــجـلس إدارة صــنـدوق ضـمــان الـصـفــقـات الــعـمـومــيـة Iـدة

ثالث (3) سنوات :
- الـــســيــد فــيــصـل تــدنــيتr اIـــديــر الــعــام لـــلــخــزيــنــة

rرئيسا rاليةIبوزارة ا
- السـيد فـريد بـقـةr اIديـر العـام للـميـزانيـة بوزارة

rاليةIا
- السـيـد نـور الديـن بورحـالr ¤ـثل وزيـر الداخـلـية

rو اجلماعات احمللية
- الـسيد صالح الـدين بلبـريكr ¤ثل الوزيـر اIكلف

rباألشغال العمومية
- اآلنــــســـة ورديــــة يــــوسف خــــوجـــةr ¤ــــثــــلـــة الــــوزيـــر

rكلف بالسكنIا
- اآلنـسـة غـنــيـمـة بــراهـيـميr ¤ــثـلـة الــوزيـر اIـكـلف

rبالصناعة
- الـــســيــد أعــومــر بن عــليr ¤ـــثل اجلــمــعــيــة اIــهــنــيــة

rاليةIؤسسات اIللبنوك و ا
- الــســـيــد مــحــمــد ســمــارr ¤ــثـل اIــهــنــيــX بــالــغــرفــة

اجلزائرية للتجارة و الصناعة.



19  شعبان  شعبان عام عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1835
17 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م م

مـــقـــرمـــقـــرّر مـــؤرر مـــؤرّخ في خ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 14
مـارس سنة مـارس سنة r2013 يتـمم اIقر يتـمم اIقرّر اIؤرر اIؤرّخ في خ في 17 شو شوّالال
عـام عـام 1419 اIـوافق  اIـوافق 3 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة 1999 الــذي يـحـد الــذي يـحـدّد
احلاالت التاحلاالت التّي يجـوز فيها تعويض الـتي يجـوز فيها تعويض الـتّصريح اIفصصريح اIفصّل

بتصريح مبسبتصريح مبسّط.ط.
ــــــــــــــــــــــــــ

rدير العامّ للجماركIإنّ ا

- �ـقــتــضى اIــرسـوم الــتّـنــفــيـذي رقم 08-63 اIـؤرّخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اIــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واIــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيّــة لــلــمــديــريّــة الــعــامّــة

rللجمارك

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 11-421 اIؤرّخ
في 13 مـــحـــرّم عــام 1433 اIــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011
الـذي يــحـدد تـنـظـيم اIـصــالح اخلـارجـيـة لـلــمـديـريـة الـعـامـة

rللجمارك و سيرها

- و �ــــقـــــتــــضـى الــــنـــــظــــام رقم 07-01 اIـــــؤرخ في 15
مــحـرم عـام 1428 اIـوافق 3 فـبـرايــر سـنـة 2007 و اIــتـعـلق
بـــالــقـــواعــد اIـــطــبـــقـــة عــلى اIـــعــامـالت اجلــاريـــة مع اخلــارج

rتممIعدل واIا rواحلسابات بالعملة الصعبة

- و �ـقــتـضى اIــقـرّر اIـؤرخ في 17 شـوّال عـام 1419
اIـوافق 3 فـبـرايـر سـنة 1999 الـذي يحـدّد شـكـل التّـصـريح
والــبــــيـــانـــات الّــتـي يــجـب أن يــتـــضـــمّـــنــهـــا وكـــذا الــوثـــائق

rلحقة بهIا

- و�ــقــتــضى اIــقــرّر اIـؤرّخ في 17 شــوّال عــام 1419
اIـوافق 3 فـبـرايـر سـنـة 1999 الـذي يحـدّد شـروط تـطـبـيق

rادّة 180 من قانون اجلماركIا

- و �ـقــتـضى اIــقـرّر اIـؤرخ في 17 شـوّال عـام 1419
اIــوافق 3 فـــبــرايــر ســنــة 1999 الـــذي يــحــدد احلــاالت الــتي
rفصّل بتصريح مبسّطIيجوز فيها تعويض التصريح ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : تــتـــمم أحـــكــام اIــادة 2 في األخـــيــر من
اIــقــرر اIـؤرخ في 17 شــوال عــام 1419 اIـوافق 3 فــبــرايـر
سـنة 1999 الـذي يُـحدد احلـاالت الـتي يجـوز فـيهـا تـعويض

التصريح اIفصّل بتصريح مبسّطr كما يأتي :

" اIادة 2 : �كن اكتتاب التصريح اIبسط.............
(بــــدون تـــــغــــيــــيــــر حــــتـى) الــــســــيــــارات الــــبــــريــــة ذات

االستعمال التجاري.

- الــوضع لالســتـهـالك و الـتــصــديــر الـنــهــائي لــلــسـلع
الـتـي تـقل قــيـمــتــهـا عن الــقـيــمــة اIـقــابـلــة Iـبــلغ مــائـة ألف
ديــنـــار جــزائــري (100.000 دج) بــقـــيــمـــة " فــوب " اIـــوجــهــة

لنشاط مهنيr ال سيما :
rهداةIأ) العينات ا

rسلمة في حالة تفعيل الضمانIب) السلع ا
rج) قطع الغيار ذات القيمة الضعيفة

د) اإلرسالـيات االستـثنـائيـة اجملانـية مـثل اإلعالنات
اإلشهارية و النشريات و هدايا نهاية السنة ".

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـنــشــر هــذا اIـقــرّر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اIوافق 14 مارس سنة 2013.

محمد عبدو بودربالةمحمد عبدو بودربالة

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وإصالحوإصالح
اBستشفياتاBستشفيات

قــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرّخ في خ في 2  جــــمــــــادى األولى  جــــمــــــادى األولى
عـــام عـــام 1435 اIـوافق  اIـوافق 4  مــارس ســنـة   مــارس ســنـة r2014 يــتــضـمr يــتــضـمّن
التنـظيم الداخـلي للمـدرسة الوطـنية لـلمنـاجمنتالتنـظيم الداخـلي للمـدرسة الوطـنية لـلمنـاجمنت

وإدارة الصوإدارة الصّحـة.حـة.
ــــــــــــــــــــــــــ

إن الــــوزيـــــر لـــــدى الــــوزيـــــر األولr اIــــكـــــلف بـــــإصالح
rاخلدمة العمومية

rاليةIووزير ا
rستشفياتIووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-162 اIؤرّخ
في 7 جــمـادى األولى عـام 1430 اIـوافق 2 مـايــو سـنـة 2009
واIـتعـلّق باIـدرسة الـوطنـية لـلصّـحة الـعمـوميـةr ال سيّـما

rادّة 28 منـهIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اIؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اIوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الـــــذي يــــحــــدّد صالحــــيـــــات وزيــــــر الــــصّــــحــــــة والــــســــكـــــان

rستشفياتIوإصالح ا
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- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 17 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1428 اIـوافق 2 يــولـيــو ســنـة
2007 واIـتــضـمّن الـتــنـظــيم الـداخـلـي لـلـمــدرسـة الـوطــنـيـة

rللصّحـة العمومـية

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 28 من اIـرسوم
الـتّـنـفـيذيّ  رقـم 09-162 اIـؤرّخ في 7 جـمـادى األولى عـام
1430 اIــوافق 2 مــايـــو ســنــة 2009 واIــذكـــور أعالهr يــهــدف

هـــذا الــقــــرار إلـى حتــديــد الـــتــنــظـــيم الــداخـــلي لــلـــمــدرســة
الوطنية للمناجمنت وإدارة الصّحة.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : يـــتـــضــمّـن الــتـــنـــظـــيم الـــداخــلـي لــلـــمـــدرســة
الــوطــنـــيــة لــلــمـــنــاجــمــنت وإدارة الــصّــحــــةr حتت ســلــطـــة

اIديـر العـامrّ مـا يأتي :
rاألمانة العامـة -

rتخصصIمديرية التكوين ا -
- مديرية التكوين اIتواصل والبحث .

اIـاداIـادّة ة 3 :  : تـكـلّف األمـانة الـعـامـة الـتي يـتبـعـهـا مـكتب
األمن الداخلي على اخلصوصr �ا يأتي :

- تنـسيق نشاطـات اIصالح اIـكلّفـة بتسـيير اIوارد
الــبـــشــريـــة واIـــيــزانــــيــة واحملـــاســـبـــة والـــوســائــل الــعـــامـــة

rوالـدعم وضمان متابعتها
- الـسـهـر عـلى األمن الـداخـلي واحملـافـظـة عـلى وثـائق

rدرسـة ومحفوظاتهاIا
XــــــتــــــــربــــــصــــــــIضـــــــمــــــــان إيــــــــواء الـــــــتـالمـــــــيـــــــذ وا -

rوإطعــامهم ونقلهم
- ترقيـة النشـاطات العـلميـة والثقـافية والـرياضية

للتالميذ واIتربصX وتطويرها.
وتتضمّن اIصالح اآلتـية :

rوارد البشريةIمصلحة تسيير ا -
rيزانية واحملاسبةIمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامة والدعم.

rـوارد الـبـشـريـةIـادّة ة 4 :  : تـكـلّف مـصـلـحــة تـسـيـيـر اIـاداIا
على اخلصوص �ا يأتي :

- ضــــــمـــــان مــــــتــــــابـــــعــــــة تــــــســـــيــــــيـــــر اIــــــســــــار اIـــــهــــــني
rXللمستخدم

- حتـديــد وحتـلـــيل حــــاجـــات مــسـتـخــدمي اIـدرســـة
في مـــجــــــال الـــتــــكــــوين واقــــتــــراح عــــمـــلــــيــــات الـــتــــكــــوين

rلتطـويـر كفـاءاتهم
XـــســـتـــخـــدمــIإعـــداد مـــخـــطط تـــســـيــيـــر وتـــكـــوين ا -
اإلداريــــX والــــتــــقــــنـــيــــX وكــــــذا مــــصــــــالح مــــســــتـــخــــــدمي

rالتعلــيم وتنفيذهـا
- إعداد بطاقية اIستخدمX وحتيينها.

XكتبIوارد البشرية اIوتتضمّن مصلـحة تسيير ا
: X(2) اآلتـي

rهنيIسار اIمكتب تسيير ا -
- مـــكــــتب الــــتــــكــــوين وحتــــســــX اIـــســــتــــوى وجتــــديـــد

اIعلـومـات.

rــيــزانــــيــة واحملـــاســبـــةI5 :  : تــكــلّف مــصــلــحـــة ا اIـاداIـادّة ة 
على اخلصوص �ا يأتي :

- إعـــداد تـــقـــديـــرات اIـــيـــزانــــيـــة ووضع االعـــتـــمـــادات
rيزانيةIسجلة ضمن اIا

- ضــمـــان عـــمــلـــيــات االلـــتــزام وحتـــريــر إذن بـــصــرف
rنفقات التسيير والتجهيز ومسك احملاسبة
rتقييم اإليرادات وضمان محاسبتها -

rمسك السجالت احملاسبية للمدرسة وحتيينها -
- حتضير احلساب اإلداري للمدرسة.

وتـــتـــضـــمن مـــصـــلـــحــــــة اIـــيــــزانــــــيـــة واحملــــاســـبـــــــة
: X(2) اآلتي XكتبـــIا

rيزانيةIمكتب ا -
- مكتب احملاسبة.

rـادّة ة 6 :  : تـكــلّف مـصـلــحــة الـوســائل الـعــامـة والـدعمIـاداIا
على اخلصوص �ا يأتي :

- تـنـفيـذ الـبرنـامج الـسنـوي ألشـغال صـيانـة اIـباني
rساحات اخلضراء والتجهيزاتIوا

- ضــــــــــــــمـــــــــــــــــان نــــــــــــــســـــخ الـــــــــــــــوثـــــــــــــــائــق اإلداريــــــــــــــــة
rوالبيداغوجية للمدرسـة

- حتـــديـــد حـــاجـــيـــات اIـــدرســـة من الـــوســـائـل اIـــاديــة
rواللوازم وتلبيتها

- ضــمـــــــان الــشـــــــروط الــضـــــروريــــــة لـــلــحـــفــــــاظ
rعـلى األرشيف

- تـنـظـيم اخملـازن وضمـان تـسـيـيـرهـا وحتـيـX اجلـرد
rدرسـةIاخلـاص با
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- ضــــمــــان الـــشــــروط الـــضــــروريـــة إليــــواء الـــتالمــــيـــذ
rوإطعامهم ونقلهم XتربصIوا

- تـوفــيـر الــوســائل الـضــروريـة لــضــمـان الــتـنــشـيط
rXتربصIالثقافي والرياضي لفائدة التالميذ وا

- ضمان سير العيادة الطبية.

تـــتـــضــــمّن مــــصـــلــــحـــــة الـــــوســـائـل الــــعــــامـــــة والـــدعم
: X(2) اآلتي XكتبIا

rمكتب الوسائل العامة واجلرد واألرشيف -

- مكتب الدعم واألنشطة اخلاصة باإليواء واإلطعام.

اIــــاداIــــادّة ة 7 :  : تــــكــــلّف مــــديــــريــــة الــــتـــكــــويـن اIـــتــــخــــصص
بـتــأطــــيـر الــتــكـــويـن اIـتــخــصص ومــتــابــعــتــهr وتــتـــولى

عـلى اخلصوص اIهام اآلتـية :

- توفير الشـروط البيداغوجية واإلدارية والتقنية
rتخصصIتعلقة بنشاطات التكوين اIا

- ضـــمــان الـــتـــوثـــيق الـــضـــروري لـــبــرامـج الـــتــكـــوين
rوتوفير أدوات الدعم البيداغوجي للتالميذ

- ضــــــمــــــــان تــــــنــــــظــــــــيـم الــــــتــــــمــــــدرس واIــــــتــــــابــــــعـــــــة
rالبيداغوجية للتالميذ

- مــبــاشــرة تــقــيــيم نــشــاطــات الــتـكــويـن اIـتــخــصص
وإعداد احلصائل بشأنها.

وتـــتــــضــــمّن مــــديـــريــــة الــــتـــكــــوين اIــــتـــخــــصص قــــسم
التوثيق والبرامج والتمدرس.

8 :  : يـــــــكــــــــلّف قــــــــسـم الـــــــتــــــــوثـــــــيـق والـــــــبــــــــرامج اIــــــاداIــــــادّة ة 
والتمدرسr على اخلصوصr �ا يأتي :

- حتــديــد وتـلــبــيـة احلــاجــات من الــوثـائقr وال ســيّــمـا
مــــــــنـــــــــهــــــــا اIــــــــؤلـــــــــفــــــــات والــــــــدوريـــــــــات وكل أدوات الـــــــــدعم
الـــــبــــيــــداغـــــوجي األخــــرى لـــــفــــائــــدة األســـــاتــــذة والــــتـالمــــيــــذ

rXتـربصـIوا

rكتبة واستغاللهاIضمان تسيير ا -

- تــــنـــفــــــيــــذ بــــــرامـج الــــتــــعــــلـــــيـم ومــــتــــابــــعـــــة ســــيـــر
rالتمدرس والتربصات

- تـــنـــظـــــيـم مـــســـابـــقـــــات الـــدخــــــول والـــتـــســـجـــيالت
rخملـتلف التكوينات

- ضـــــبـط رزنــــــامـــــــــة الــــــنــــــشـــــــاط الــــــبــــــيــــــداغــــــــوجي
وبـرمجــة االمتحانات.

ويـــتــضـــمّن قـــسم الـــتـــوثــيـق والــبـــرامج والـــتـــمــدرس
: X(2) اآلتي XكتبIا

rمكتب النشاط البيداغوجي واالنضباط -
- مكتب اIسابقات والتمدرس.

اIاداIادّة ة 9 :  : تكلّف مديـرية التكـوين اIتواصل والبحث
بــالــتــأطـيــر الــبــيــداغــوجي واإلداري والــتــقــني لــنــشــاطـات
الــتــكـويـن اIــتـواصـــل والــبـحـث وتــتـولّـىr عــلى اخلــصـوص

اIهـام اآلتـية :
- إحـــصـــاء حــاجـــات تــكـــوين مـــهـــني الــصّـــحـــة وضــبط
عــــمــــلـــــيــــات تــــحـــســــيـن اIـــســـتـــوى وجتـــديـــد اIـــعـــلـــومـــات

rالئمةIا
- مــبـــاشـــرة تـــقــيـــيم عـــمـــلـــيــات الـــتـــكــويـن اIــتـــواصل

rوإعداد حوصلة بشأنها
- اقتـراح مـشاريع الـبـحث واIسـاهـمة في تـنـفيـذها

rدرسةIومتابعتها ضمن مخبر البحث با
- اIــــســـــاهــــمـــــة في تـــــنــــظـــــيم بـــــرامج الـــــبــــحـث الــــتي
تــسـتــجـيـب لـلــحـاجــيـات اIــعــبـر عــنـهــا في مــيـدان تــسـيــيـر

rمصالح الصّحـة
- تـــــنـــــظـــــــيـم عـالقـــــــات اIـــــدرســـــــة مـع اIـــــؤســـــســـــات
الــوطــنـــيــة والــدولـــيــة ومــتـــابــعــتـــهــا وتــرقـــيــتــهـــا وتــطــويــر

عمليات التعـاون.
وتـــــتــــضـــــمّــن مـــــديــــــريـــــــة الــــتـــــكــــــويـــن اIــــتـــــواصــل

: (2) Xوالبحث قسمـ
rقسم التظاهرات العلمية والتعاون -

- قسم اإلعالم اآللي.

اIــــاداIــــادّة ة 10 :  : يــــكــــلّـف قــــسم الـــــتــــظــــاهــــرات الـــــعــــلــــمــــيــــة
والتعاونr على اخلصوص �ا يأتي :

rلتقيات والندواتIتنظيم اللقاءات العلمية وا -
- وضع برامج الـتكـوين وحتسـX اIسـتوى بـنـاء على

rاآلخرين وضمان التنفيذ والتقييم XستعملIطلب ا
- مـسـاعدة مـؤسـسـات الـصّـحة في هـنـدسـة الـتـكوين

rوإعداد البرامج
- الــقــيــام بــتــطــويــر الــبـحـث في مــجــال اIــنـاجــمــنت
والـــــتــــــســـــيـــــــيـــــر فـي مـــــؤســـــســـــــات وهـــــيـــــاكـــل الـــــصّـــــحـــــــة

rساهمــة فـيهIوا
- تــنــفــيـذ الــتــدابــيــر والــعــمــلــيــات اIــقـررة فـي إطـار
نــشـاطــات الــتـبــادل والــتـعــاون مع اIــؤسـســات والــهـيــئـات

الوطنية واألجنبية.
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rعـلى اخلـصوص rـادّة ة 11 :  : يـكـلّف قـسم اإلعالم اآلليIـاداIا
�ـا يأتي :

- تـنفـيذ بـرامج التـكـوين وحتسـX اIسـتوى وجتـديد
rعلومات في ميدان اإلعالم اآلليIا

rدرسةIضمان تسيير شبكة اإلعالم اآللي في ا -
- السهر عـلى استعمال عتاد اإلعالم اآللي والسمعي

rدرسة وضمان صيانته واستغاللـهIالبصري با
- وضـــع بـــــرمــــجــــيــــــات تـــــســــتــــجــــيـب لــــلــــحــــــاجــــــات

اخلـاصــة باIدرسـة. 

اIــاداIــادّة ة 12 :  : تــلـــغى أحــكــام الــقـــرار الــوزاري اIــشــتــرك
اIـؤرّخ في 17 جـمـادى الثـانيـة عـام 1428 اIـوافـق 2 يـوليو

سنـة 2007 واIذكـور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 13 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــــاجلــــــزائـــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435
اIوافق 4 مارس سنة 2014.

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في  17 شـوال عـام 1433 اIـوافق 4 سـبــتـمـبــر سـنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2012 وا

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

rاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اIـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-01 اIـؤرّخ
في 17 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اIــوافق 6 يــنـــايــر ســـنــة 2007
واIتـضمن حتـويل مـراكز إعالم الـشبـيـبة وتـنشـيطـها إلى

rدواوين مؤسسات الشباب للوالية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
rؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-07 اIـؤرخ
في 21 مــــحـــــرم عــــام 1431 اIـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

rكلفة بالشباب والرياضةIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
20 رمـــضـــان عــام 1429 اIــوافق 20 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2008

الذي يحـدد التـنظيم الـداخلي لـديوان مؤسـسات الـشباب
rللوالية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى : تطبـيـقا ألحكام اIادة 13 من اIرسوم
الرئاسي رقم 07 - 307 اIؤرخ في 17 رمضان  عام 1428
اIـوافق 29 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007  واIـذكــور أعالهr يـهـدف
هــــذا الـــقــــرار إلى حتــــديـــد تـــصـــنـــيـف ديـــوان مـــؤســـســـات
الـشباب للواليـة وكذا شروط االلتـحاق باIنـاصب العليا

التابعة له.

اIاداIادّة ة 2 : : يصنف ديوان مـؤسسات الشـباب للوالية
في الصنف بr القسم 1.

اIاIــــادة ادة 3 : : حتـــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيـــة لـــلـــمـــنـــاصب
الـعلـيـا التـابعـة لديـوان مؤسـسـات الشـباب لـلواليـة وكذا

شروط االلتحاق بهذه اIناصبr طبقا للجدول اآلتي :

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات
عبد اIالك بوضيافعبد اIالك بوضياف

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزير لدى الوزير األولعن الوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمة العموميةاIكلف بإصالح اخلدمة العمومية
اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة الشبابوزارة الشباب
قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 2 ش شــــــعــــــبــــــان عان عــــــام ام 1434
اIاIــــوافق وافق 11  ي  يــــونونــــــيــــو سو ســــــنــــة ة r2013  يr  يــــحــــــدد تدد تــــــصــــنــــــيفيف
ديديــــــــــوان موان مــــــــؤسؤســــــــــســــــــــات الات الــــــــشــــــــــبــــــــاب لاب لــــــــــلــــــــواليواليــــــــــة وشة وشــــــــروطروط

االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Xإن األم
 rاليةIووزير ا

rووزير الشباب والرياضة
- �قتـضى اIرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

- مـفــتش الــشــبـاب والــريـاضــةr يــثـبت
ثالث (3) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـيـة

بهذه الصفة.
- مـســتـشـار رئـيــسي لـلـشــبـابr يـثـبت
ثالث (3) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـيـة

بهذه الصفة.
rمـــســـتـــشـــار رئـــيـــسي في الـــريـــاضـــة -
يـــثـــبت ثالث (3) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــسـي أو مـــــقـــــتـــــصــــد
رئـــــيــــسـيr عــــلـى األقل مـــــرسمr يـــــثــــبت
ثالث (3) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـيـة

بهذه الصفة.
- مستشـار الشبابr يثبت ثماني (8)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــهـــذه

الصفة.
- مـســتــشــار الــريــاضــةr يــثـبـت ثـمــاني
(8) سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلـيـة بـهـذه

الصفة.
- مـتصـرف أو مـقـتـصـدr يـثـبت ثـماني
(8) سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلـيـة بـهـذه

الصفة.

rمرسم rمـستـشـار رئـيـسي لـلـشـبـاب -
يثبت ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة

موظف.
- مــسـتـشـار الـشــبـابr يـثـبت أربع (4)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــهـــذه

الصفة.
rمــربٍ رئــيــسي لــتــنــشــيط الــشــبــاب -
يـــثـــبت ســـبع (7) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة.

- مـــــتـــــصــــــرف رئـــــيــــــسي أومـــــقــــــتـــــصـــــد
رئـــــيــــسـيr عــــلـى األقل مـــــرسمr يـــــثــــبت
ثالث (3) سنـوات من األقـدمـيـة بـصـفة

موظف.
- مــتــصـرف أومــقــتـصــدr يــثـبت أربع (4)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــــســــتــــشــــار رئــــيــــسي لــــلــــشــــبــــاب أو
rمــــســـــتــــشـــــار رئــــيــــسـي في الـــــريــــاضــــة
مــــرسمr يـــثــــبت ثالث (3) ســـنـــوات من

rاألقدمية بصفة موظف
- مـــســـتـــشـــار الـــشـــبـــاب أو مـــســـتـــشـــار
الـريـاضـةr يـثبت أربع (4) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

قرار من
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

- مـربٍ رئـيـسي لـتـنـشـيط الـشـباب أو
مــــربٍ رئــــيــــسي لـألنــــشـــطــــة الــــبــــدنــــيـــة
والــريـاضــيــةr يـثــبت سـبع (7) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

rمرسم rمـستـشـار رئـيـسي لـلـشـبـاب -
يثـبت سنـتX (2) من األقـدمـية بـصـفة

موظف.
- مـسـتـشـار الـشـبـابr يـثـبت ثالث (3)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــهـــذه

الصفة.
rمــربٍ رئــيــسي لــتــنــشــيط الــشــبــاب -
يــثـبـت خـمس (5) ســنــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.

rمرسم rمـستـشـار رئـيـسي لـلـشـبـاب -
يـــثـــبت ســـنـــتـــX (2) أقــــدمــــيـــة بــــصــــفـــة

موظف.
- مـسـتـشـار الـشـبـابr يـثـبت ثالث (3)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــهـــذه

الصفة.
rمــربٍ رئــيــسي لــتــنــشــيط الــشــبــاب -
يــثـبـت خـمس (5) ســنــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــسـي أو مـــــقـــــتـــــصــــد
رئـــــيــــسـيr عــــلـى األقل مـــــرسمr يـــــثــــبت
ســــنــــتـــX (2) مـن األقـــــدمــــــيـــــة بــــــصـــــفـــــة

موظف.
- متصـرف أو مقتصد يثبت ثالث (3)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــهـــذه

الصفة.

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــسـي أو مـــــقـــــتـــــصــــد
رئـيـسي أو مـهـنـدس مـعـماري رئـيـسي
rأو مهندس رئـيسي للسـكن والعمران
(2) Xيــثــبـت ســنــتــ rعــلى األقل مـــرسم

من األقدمية بصفة موظف.
- مـــتــصـــرف أو مـــقــتـــصـــد أو مــهـــنــدس
مـــعــــمـــاري أو مـــهــــنـــدس دولـــة لــــلـــســـكن
والــعـــمـــرانr يــثـــبت ثالث (3) ســـنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرّخ
في  17 شــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

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

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 190-03
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اIـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-492 اIؤرّخ
في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اIــوافق 22 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 واIــــتــــضــــمن تــــعــــديل الــــقــــانــــون األســــاسي لــــدواوين

rتعددة الرياضاتIركبات اIا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
rؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-07 اIـؤرخ
في 21 مــــحـــــرم عــــام 1431 اIـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
XــــوظــــفــــIـــــتــــــضـــــمـن الــــقــــانــــون األســـــاسي اخلــــاص بــــاIوا
اIــنـــتــمـــX لألسالك اخلـــاصــة بـــاإلدارة اIــكـــلــفـــة بــالـــشــبــاب

rوالرياضة
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى : تطبـيـقا ألحكام اIادة 13 من اIرسوم
الــرئــاسي رقم 07-307 اIــؤرخ في 17 رمــضــان  عـام1428
اIـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007 واIـذكــور أعالهr يــهـدف
هــذا الــقـــرار إلى حتــديـد تــعــداد تــصــنــيف ديــوان اIـركب
اIـــتـــعـــدد الــــريـــاضـــات لــــلـــواليـــة وكـــذا شــــروط االلـــتـــحـــاق

باIناصب العليا التابعة له.

اIـادة اIـادة 2 : : يـصـنف ديـوان اIـركب اIتـعـدد الـريـاضات
للوالية في الصنف بr القسم 1.

اIاIــــادة ادة 3 : : حتـــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيـــة لـــلـــمـــنـــاصب
الـعليا التـابعة لديوان اIـركب اIتعدد الريـاضات للوالية
وكــذا شــروط االلـتــحــاق بــهـذه اIــنــاصبr طــبـقــا لــلــجـدول

اآلتي :

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
محمد تهميمحمد تهمي

4 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اIـــوظـــفـــون اIـــعـــيـــنـــون بـــصـــفـــة اIــادة اIــادة 
rـذكـورة في اجلـدول أعالهIـنـاصب الـعــلـيـا اIقـانـونــيـة في ا
الـذين ال يـسـتـوفـون شـروط الـتـعيـX اجلـديـدة مـن الـزيادة
االســتـداللــيــة احملــددة �ـوجـب هـذا الــقــرارr ابــتـداء من أول
يـــنــايــر ســنــة 2008 إلى غــايــة إنــهـــاء مــهــامــهم في اIــنــصب

العالي اIشغول.

يــسـتـفـيـد اIــوظـفـون اIـعـيــنـون بـصـفـة قــانـونـيـة عـنـد
تــــاريخ 31 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2007 في اIــــنــــاصب الــــعــــلــــيـــا
اIـــذكــــورة فـي اجلـــدول أعـالهr الـــذيـن يــــســـتــــوفــــون شـــروط
الـتعيX اIـنصوص علـيها �وجب هـذا القرارr من الزيادة
االســـتـــداللــيـــة احملـــددة أعالهr ابــتـــداء من أول يـــنـــايــر ســـنــة

.2008

اIـاداIـادّة ة 5 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 2 شــعـــبــان عــام 1434 اIــوافق 11
يونيو سنة 2013.

وزارة الرياضةوزارة الرياضة

قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 2 ش شــــــعــــــبــــــان عان عــــــام ام 1434
اIاIــــوافق وافق 11  ي  يــــونونــــــيــــو سو ســــــنــــة ة r2013  يr  يــــحــــــدد تدد تــــــصــــنــــــيفيف
ديديـوان اIوان اIـركب اIركب اIـتـعـدد الدد الـريريـاضاضـات لات لـلـواليواليـة وشروطة وشروط

االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Xإن األم

 rاليةIووزير ا

rووزير الشباب والرياضة

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

rؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
العلياالعليا

اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنف
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

- مـفــتش الــشــبـاب والــريـاضــةr يــثـبت
ثالث (3) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـيـة

بهذه الصفة.
- مــــســـتــــشـــار رئــــيـــسـي في الــــريـــاضـــة
يـــثـــبت ثالث (3) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مـســتـشـار رئـيــسي لـلـشــبـابr يـثـبت
ثالث (3) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـيـة

بهذه الصفة.
rمتصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي -
عــلى األقلr يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـــــســــتــــشــــار فـي الــــريــــاضـــــةr يــــثــــبت
ثماني (8) سنوات من اخلـدمة الفـعلية

بهذه الصفة.
- مـسـتـشـار الــشـبـابr يـثـبت ثـمـاني (8)
ســــنــــوات من اخلــــدمــــة الــــفــــعــــلــــيــــة بــــهـــذه

الصفة.
- متصرف أو مقتصدr يثبت ثماني (8)
ســــنــــوات من اخلـــدمــــة الـــفــــعـــلــــيـــة  بــــهـــذه

الصفة.

- مـــــتـــــصـــــزف رئـــــيــــسـي أو مـــــقـــــتـــــصــــد
رئـــــيــــسـيr عــــلـى األقل مـــــرسمr يـــــثــــبت
ثالث (3) ســـــنــــوات أقـــــدمـــــيــــة بـــــصـــــفــــة

موظف.
- مـتــصـرف أو مــقـتــصـدr يــثـبت أربع (4)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــسـي أو مـــــقـــــتـــــصــــد
رئـيـسي أو مـهـنـدس مـعـماري رئـيـسي
أو مــهـنـدس رئــيـسي مــعـمـاري لــلـسـكن
والـــعــمـــرانr عــلى األقـل مــرسمr يـــثــبت
ثالث (3) ســـــنــــوات أقـــــدمـــــيــــة بـــــصـــــفــــة

rموظف
- مـــتـــصـــرف أومـــقـــتـــصـــد أو مـــهـــنـــدس
مـــعــــمـــاري أو مـــهــــنـــدس دولـــة لــــلـــســـكن
والعـمران يثبت أربع (4) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

rمـــســـتـــشـــار رئـــيـــسي في الـــريـــاضـــة -
مــــــــرسـمr يـــــــثــــــــبـت ثالث (3) ســــــــنـــــــوات

rأقدمية بصفة موظف
- مـســتـشـار الــريـاضــة يـثـبت أربع (4)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــهـــذه

الصفة.
- مـــربٍ رئــيـــسي لألنـــشـــطــة الـــبــدنـــيــة
والــريـاضــيــة يــثــبت ســبع (7) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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وزارة االتصالوزارة االتصال
قـرار وزاري مرار وزاري مـشــــتـرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 3 ذي ال ذي الـقــــعـدة عدة عـام ام 1434
اIاIــــــــــوافق وافق 9  س  ســــــــــبــــــــــتـتـــــــــمــــــــــبــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة r  r2013  يــــحـــــدد عــــدديــــحـــــدد عــــدد
اIناصب العليـا للعمال اIهنـيX وسائقي السياراتاIناصب العليـا للعمال اIهنـيX وسائقي السيارات
واحلــــجـــــاب بــــعـــــنـــــوان اإلدارة الـــــمــــــركــــزيـــــة لــــوزارةواحلــــجـــــاب بــــعـــــنـــــوان اإلدارة الـــــمــــــركــــزيـــــة لــــوزارة

االتصال.االتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Xإن األم

 rاليةIووزير ا

rووزير االتصال

- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اIـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــذي يـحــدّد كـيــفـيــات مـنح الــزيـادة االســتـداللــيـة لـشــاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2012  وا

- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اIؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

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

rادة 38 منهIال سيما ا rوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-216 اIؤرخ
في 10 رجب عام 1432 اIوافق 12 يونـيو سـنة 2011 الذي

rيحدد صالحيات وزير االتصال

- و�ــقـتـضـي اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

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

يــحــدد عــدد اIــنــاصب الــعــلــيـا لــلــعــمــال اIــهــنــيــX وسـائــقي
الـسـيـارات واحلـجـاب بـعـنـوان كـتـابـة الـدولـة لـدى الـوزيـر

rكلّفة باالتصالIا rاألول

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 38 من اIـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-05 اIــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اIـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واIــذكــور أعالهr يــحــدد عـدد
اIــنــاصب الــعــلــيــا ذات الـطــابـع الــوظــيـفـي بــعــنـوان وزارة

االتصالr طبقا للجدول اآلتي :

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

4 :  : يـــســـتـــفـــيــــد اIـــوظـــفـــون اIـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اIــادة اIــادة 
rـذكـورة في اجلـدول أعالهIـنـاصـب الـعـلـيــا اIقـانـونــيـة في ا
الـذين ال يـســتـوفـون شـروط الـتـعـيـX اجلـديـدة من الـزيـادة
االسـتــداللــيــة احملــددة �ــوجب هــذا الــقــرارr ابـتــداء من أول
يـــنــايــر ســنــة 2008 إلى غــايــة إنــهـــاء مــهــامــهـم في اIــنــصب

العالي اIشغول.

يـســتـفـيـد اIــوظـفـون اIـعــيـنـون بـصــفـة قـانـونــيـة عـنـد
تــــاريخ 31 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2007 فـي اIــــنــــاصب الــــعــــلــــيــــا
اIــــذكــــورة في اجلــــدول أعـالهr الــــذين يــــســــتــــوفــــون شـــروط
التـعيX اIـنصوص عـليها �ـوجب هذا القـرارr من الزيادة
االســـتـــداللــيـــة احملـــددة أعالهr ابـــتـــداء من أول يـــنــايـــر ســـنــة

.2008

اIـادة اIـادة 5 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 2 شــعـــبــان عــام 1434 اIــوافق 11
يونيو سنة 2013.

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
محمد تهميمحمد تهمي

العددالعدد اIناصب العليااIناصب العليا

1

1

1

1

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

مسؤول اIصلحة الداخلية

اIــادة اIــادة 2 : : تــلـــغى أحـــكـــام الـــقــرار الـــوزاري اIـــشـــتــرك
اIؤرخ في 12 صـفر عام 1431 اIوافق 28 ينـاير سنة 2010

واIذكور أعاله.
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اIـادة اIـادة 3 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 3 ذي الـقـعـدة عـام 1434 اIـوافق 9
سبتمبر سنة 2013.

الهيئة الوطنية للوقايةالهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحتهمن الفساد ومكافحته

مقرران مؤرمقرران مؤرّخان في خان في 18 رجب عام  رجب عام 1435 اIوافـق  اIوافـق 18 مايو مايو
ســـنــــة ســـنــــة r2014 يـــتــــضـــمr يـــتــــضـــمّـــنــــان تـــفـــويـض اإلمـــضـــاء إلىـــنــــان تـــفـــويـض اإلمـــضـــاء إلى

ـــــــــــــــــــــــــنائبي مدير.نائبي مدير.

إنّ رئــيس الــهــيـــئــة الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة من الــفــســاد
rومكافحتـه

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-413 اIـؤرّخ
في أول ذي الـــقــــعـــــدة عـــــام 1427 اIــــوافــق 22 نـــوفــــمـــبـــــر
سـنـة 2006 الـذي يحـدّد تـشكـيلـة الهـيئـة الـوطنـية لـلوقـاية
rمن الــفـســاد ومــكـافــحــته وتــنــظـيــمــهـا وكــيــفــيـات ســيــرهـا

rتمّمIعدّل واIا
- و�ـــقــتــضى اIــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اIــؤرّخ فـي أوّل
ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1431 اIـــــوافق 7 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2010
واIـــتــضـــمّن تـــعــيـــX رئــيس وأعـــضــاء الـــهــيـــئــة الـــوطــنـــيــة

rللوقاية من الفساد ومكافحته
- و�قتـضى اIرسوم الرّئاسيّ اIؤرّخ في 13 محرّم
عــــام 1434 اIــــوافق 27 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2012 واIــــتــــضـــمّن
تـــعـــيـــX الــــسّـــيـــد بـــكــــيـــر بن حـــافـظr نـــائب مـــديــــر مـــكـــلّـــفـــا
بـاIـسـتـخـدمـX والوسـائل بـالـهـيـئـة الـوطـنـيـة لـلـوقايـة من

rالفساد ومكافحته
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اIـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واIـتـعـلّق بـسـلـطـة التّـعـيـX والـتـسـيـيـر اإلداريr بـالـنـسـبة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اIركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-227 اIؤرّخ
في 3 مـحـرّم عام 1411 اIـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدّد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان اإلدارة

rتمّمIعدّل واIا rؤسسات والهيئات العموميةIوا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادة األولى : يــفـوّض إلـى الـسّــيــد بــكــيـر بـن حـافظIـادة األولى : اIا
نائب مدير مكـلّفا باIستـخدمX والوسائـلr اإلمضـاء في
حـدود صالحـيـاتهr بـاسم رئـيس الـهـيـئة الـوطـنـيـة لـلـوقـاية
من الـــفـــســـاد ومـــكـــافـــحـــتـه عـــلى جـــمـــيع الـــوثـــائـق اإلداريــة

باستثناء القرارات واIقررات.

اIـادة اIـادة 2 : : يـنــشــر هــذا اIـقــرر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 18 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 18
مايو سنة 2014. 

براهيم بوزبوجنبراهيم بوزبوجن
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ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 20 ربـــيع الـــثـــانـي عـــام  ربـــيع الـــثـــانـي عـــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 20
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة r2014 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسr يـتـضـمن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

إدارة دار الصحافة.إدارة دار الصحافة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 20 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIــوافــق 20 فــبـــرايــر ســــنــة r2014 يــعــX األعــضــاء اآلتــيــة
أسمـاؤهمr تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 7 من اIـرسـوم التـنفـيذي
رقم 90-243 اIـــــؤرخ في 13 مـــــحـــــرّم عـــــام 1411 اIـــــوافق 4
غـشت سنة 1990 و اIـتضمن إنـشاء دار الـصحافـةr اIعدل

واIتممr في مجلس إدارة دار الصحافة :
rــكـــلف بـــاالتــصــالIـــثل الــوزيـــر ا¤ rســعـــيــد دودان -

rرئيسا
- فـاطـمة الـزهـراء بـوشـلـوشr ¤ثـلـة الـوزيـر اIـكلف

rاليةIبا
rكلف بالنقلIثل الوزير ا¤ rشعبان صابر -

- دلــيــلــة الــعــوفـيr ¤ــثــلـة الــوزيــر اIــكــلـف بــالــبــريـد
rوتكنولوجيات اإلعالم و االتصال

rكلف باالتصالIمعينة من الوزير ا rكر�ة عليق -
- مــــــحـــــمــــــد مـــــشــــــدنr مـــــعــــــX من الــــــوزيـــــر اIـــــكــــــلف

rباالتصال
- صبيرة بوسـحاقيr ¤ثلة عـن العناوين و األجهزة

rستأجرة للمؤسسةIاإلعالمية ا
- حـــمـــيـــد طـــاهـــريr ¤ــثـل عن الـــعـــنـــاوين و األجـــهــزة

اإلعالمية اIستأجرة للمؤسسة.
تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار اIــؤرخ في 12 جـــمــادى األولى
Xــتـضـمن تــعـيـIـوافق 29 مـايــو ســنـة 2007 واIعـام 1428 ا

أعضاء مجلس إدارة دار الصحافة.



- إنّ رئــيس الـهـيــئـة الــوطـنـيــة لـلـوقــايـة من الــفـسـاد
rومكافحته

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-413 اIـؤرّخ
في أول ذي الـــقــــعـــــدة عـــــام 1427 اIــــوافــق 22 نـــوفــــمـــبـــــر
سـنـة 2006 الـذي يحـدّد تـشكـيلـة الهـيئـة الـوطنـية لـلوقـاية
rمن الــفـســاد ومــكـافــحــته وتــنــظـيــمــهـا وكــيــفــيـات ســيــرهـا

rتمّمIعدّل واIا
- و�ـــقــتــضى اIــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اIــؤرّخ فـي أوّل
ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1431 اIـــــوافق 7 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2010
واIـــتــضـــمّن تـــعــيـــX رئــيس وأعـــضــاء الـــهــيـــئــة الـــوطــنـــيــة

rللوقاية من الفساد ومكافحته
- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرّئـاسيّ اIؤرّخ في 13 ربـيع
الثاني عام 1434 اIوافق 24 فبراير سنة 2013 واIتضمّن
تـــعــــيـــX الــــسّـــيـــد حــــمـــيــــد مـــارونيr نــــائب مـــديــــر مـــكــــلّـــفـــا
بــاIــيــزانــيــة واحملــاســبـة بــالــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلـوقــايــة من

rالفساد ومكافحته
- و�ــقــــتــضـى الــــمــرســــوم الــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 99-90
اIـؤرّخ في أوّل رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 27 مــارس سـنـة
rوالـــتـــســـيـــيــر اإلداري Xــتـــعـــلّق بـــســـلـــطـــة الـــتّـــعــيـــI1990 وا

بالنـسبــة للـمـوظفــيـن وأعوان اإلدارة اIـركزيـة والواليات
rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريIوالبلديات وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 227-90
اIــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام 1411 اIــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـــذي يــحـــدّد قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

بـعنـوان اإلدارة واIؤسـسات والـهيـئات الـعمـوميـةr اIعدّل
rتمّمIوا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــادة األولى : يــفــوّض إلى الـــسّــيــد حــمــيــد مــارونيIــادة األولى : اIا
نـائب مــديــر مـكــلّــفـا بــاIـيــزانــيـة واحملــاسـبــةr اإلمــضــاء في
حـدود صالحـيـاتهr بـاسم رئـيس الـهـيـئة الـوطـنـيـة لـلـوقـاية
من الـــفـــســـاد ومـــكـــافـــحـــتـه عـــلى جـــمـــيع الـــوثـــائـق اإلداريــة

باستثناء القرارات واIقررات.

اIـادة اIـادة 2 : : يـنــشــر هــذا اIـقــرر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 18 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 18
مايو سنة 2014.

براهيم بوزبوجنبراهيم بوزبوجن
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