
العدد العدد 39
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

األربعاء األربعاء 27 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـهـ

اIوافقاIوافق 25 يونيو سنة يونيو سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مــرســوم رئــاسي رقم 14-187 مـؤرّخ في 26 شــعــبــان عـام 1435 اIـوافق 24 يــونــيــو ســنـة q2014 يـتــضــمن حتــويـل اعــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية........................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم  14-188 مـؤرّخ في 26 شــعـبــان عـام 1435 اIـوافـق 24 يــونـيـو سـنـة q2014 يــتـضــمن إحـداث بــاب وحتـويل
اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف...........................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  شعبان عام 1435 اIوافق 18  يونيو سنة q2014 يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لوالية ميلة......

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 20  شــعـبــان عــام 1435 اIـوافق 18  يـونــيـو ســنـة q2014 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــكـلّـف بـالــدّراسـات
والتلخيص بوالية اجلزائر...........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20  شـعـبـان عـام 1435 اIوافق 18  يـونـيو سـنة q2014 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام رئيس دائـرة سـبدو في
والية تلمسان............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  شعـبان عـام 1435 اIوافق 18  يونـيو سنة q2014 يـتضمّن إنهـاء مهام الكـاتب العامّ لدى رئيس
دائرة عسلة بوالية النعامة..........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20  شـعـبـان عــام 1435 اIـوافق 18  يــونـيـو سـنـة q2014 يــتـضـمّن تــعـيـX رئــيس دراسـات بـالــهـيـئـة
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.........................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  شعبان عـام 1435 اIوافق 18  يونيو سنة q2014 يتضمّن التّعيX بوالية اجلـزائـر.................

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 20  شعـبان عـام 1435 اIوافق 18  يـونـيو سـنة q2014 يـتضـمّنـان تعيـX كاتـبX عـامX لدى
........................................................................................................................................Xرئيسي دائرت

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 23 جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 25 مـارس سـنـة q2014 يـعـدل الـقـرار الـوزاري اIـشـترك
اIـؤرخ في 10 ربــيع األول عـام 1430 اIـوافق 7 مـارس سـنـة 2009 الــذي يـحـدد تـعــداد مـنـاصب الـشــغل وتـصـنــيـفـهـا ومـدة
العقد اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات �صالح الوزير األول............................

وزارة اBاليةوزارة اBالية

قـــرار وزاري مـشــتـــرك مـؤرّخ في أوّل جــمــادى األولى عـام 1435 اIـوافــق 2  مـارس ســنـة q 2014 يـحـدّد قــائـمــة الـتـجــهـيـزات
qـواصفـات الـفـنـدقـيـة الـتي تـدخــل في إطـار عـملـيـات الـعـصـرنـة والـتـأهيلIـنتـجـة مـحـلـيـا حـسب اIوالـتـأثـيـثـات غـيـر ا
تطبيقا خملطط "جودة السياحـة اجلـزائـر" التي تستفيد من اIعدل اخملفض للحقوق اجلمركية.................................

قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1434 اIوافق 21 مـايـو سـنة q2013 يـتضـمن جتـديد تـشكـيـلة الـلـجان اإلداريـة اIتـسـاوية األعـضاء
التابعة Iديرية اIوارد البشرية بوزارة اIالية.................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة الصناعة واBناجموزارة الصناعة واBناجم

قـرار مؤرخ في 29  جـمادى الـثانـية عـام 1435 اIوافق 30 أبريـل سنة q2014 يـحدد تـشكـيلة جلـنة الـتحـكيم لـلجـائزة اجلـزائرية
للجودة لسنة 2014.......................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 12 شـعـبـان عام 1435 اIـوافق 10  يـونـيـو سـنة q 2014 يحـدّد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجـلس إدارة الـديوان
الوطني للقياسة القانونية..........................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 14 شعـبان عام 1435 اIوافق 12  يونـيو سنة q 2014 يتـضمّن إلـغاء أحـكام الـقرار اIؤرّخ في 5 ذي القـعدة عام
1431 اIـوافق 13 أكــتـوبـر سـنـة 2010 الـذي يـتــمّم الـقـرار اIـؤرّخ في 21 ربــيع األوّل عــام 1430 اIـوافق 18 مـارس سـنــة

2009 الذي يحدّد مكـونات ملف التصريح باالستثمـار وإجـراء تقد�ه...............................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قـــرار وزاري مـشتـــــرك مـــؤرخ في 3 ذي القـعــــدة عــــام 1434 اIوافق 9 سـبتـمبـر سنة q2013 يتـضمن وضع بعض األسالك
اخلاصة باإلدارة اIكلفة بالتضامن الوطني في حـالة اخلدمة لدى وزارة اجملاهدين واIصالح التابعة لها.....................

قـرار مؤرّخ في 20 مـحـرّم عـام 1435 اIـوافق 24  نـوفـمـبـر سـنـة q2013 يـتـضـمّن تـعـيX أعـضـاء مـجـلس إدارة اIـتـحف الـوطني
للمجاهد...................................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 20 مـحـرّم عـام 1435 اIـوافق 24  نـوفـمـبـر سـنـة q2013 يـتـضـمّن تـعــيـX أعـضـاء مـجـلس إدارة اIـتـحف اجلـهـوي
للمجاهد لسكيكدة......................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 20 مـحـرّم عـام 1435 اIـوافق 24  نـوفـمـبـر سـنـة q2013 يـتـضـمّن تـعــيـX أعـضـاء مـجـلس إدارة اIـتـحف اجلـهـوي
للمجاهد لتيزي وزو..................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 21 مـحـرّم عـام 1435 اIـوافق 25  نـوفـمـبـر سـنـة q2013 يـتـضـمّن تـعــيـX أعـضـاء مـجـلس إدارة اIـتـحف اجلـهـوي
للمجاهد لبسكرة.......................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 13  رجب عـام 1435 اIوافق 13 مايو سنـة q2014 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى مدير إدارة  الـوسائـل........

قراران مؤرّخان في 13  رجب عـام 1435 اIوافق 13 مايو سنـة q2014 يتضمّنان تفويض اإلمضاء إلى نائبي مدير.............

وزارة السكن والعمران واBدينةوزارة السكن والعمران واBدينة

.......Xأعضاء جلنة اعتماد الوكالء العقاري Xيتضمّن تعي q2013 وافق 5 مارس سنةIقـرار مؤرخ في 22  ربيع الثاني عام 1434 ا

قــرار مـؤرخ في 24 مـحـرم عـام 1435 اIـوافق 28  نـوفـمــبـر سـنـة q2013  يــعـدّل ويـتـمـم الـقـرار اIـؤرّخ في 22 ربـيع الـثـاني عـام
Xـتضـمّن إنـشاء الـلـجنـة الـقطـاعـية لـلـصفـقـات لوزارة الـسكـن والعـمـران وتعـيIوافق 15 مارس سـنة 2012 واI1433 ا

أعضائها...................................................................................................................................................

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قــرار وزاري مـشترك مؤرخ في 13  محرّم عام 1435 اIوافق 17  نوفمـبر سنة q2013 يحدّد كيفيـات تنظيم التكوين اIسبق
للتعيX في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه............................................................................

قــــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 13  مـحــرّم عـام 1435 اIـوافق 17  نـوفــمــبــر ســنـة q2013 يــحـدّد كــيــفــيـات تــنــظــيم الــتــكـوين
اIتخصص لاللتحاق برتبتي نائب مقتصد ومقتصد ومحتوى برامجه............................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قراران مؤرخان في 19 محرّم عـام 1435 اIوافق 23 نوفمبر سنة q2013 يتضمنان جتديد اعـتماد هيئتX خاصتX لتنصيب
العمال.......................................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 3 ربــيع األول عـام 1435 اIـوافق 5 يـنــايـر ســنـة q2014  يــعــدل الــقـرار اIــؤرخ في 4 ذي الــقـعــدة عـام 1434 اIـوافق 10
سبتمبر سنة 2013 واIتضمن تعيX أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء...
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 16 فبراير سنة q2014 يتضمن اعتماد أعوان اIراقبة للضمان االجتماعي.........
قـــرار مــؤرخ في 12 رجب عـــام 1435 اIــوافق 12 مــايـــو ســنــة q2014 يــتـــضــمـن تــفـــويض إلمـــضــاء إلى مـــديــر إدارة
الوسائل...................................................................................................................................................
قرار مؤرخ في 12 رجب عـام 1435 اIوافق 12 مايو سنة q2014 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى اIفتش العام للعمل......
قــرار مــؤرخ في 12 رجب عــام 1435 اIـوافق 12 مــايــو ســنـة q2014 يــتــضـــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلـى مــديــر اإلدارة والــتــكــوين
باIفتشية العامة للعمل................................................................................................................................

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قـــرار مؤرّخ في 5  صـفـر عــام 1435 اIـوافق 8  ديـسـمـبـر سـنـة q2013 يـتـضـمّن تـأسـيس اIـهـرجـان الـثـقـافي الـدولي "مـوسـيـقى
وأغاني ورقصات العالم"............................................................................................................................
قــــرار مـؤرّخ في 5  صـفــر عــام 1435 اIـوافق 8  ديــسـمــبـر ســنـة q2013 يـتــضـمّن تــأسـيـس اIـهــرجـان الــثـقــافي الـدولي لــلـكــتـاب
واألدب والشعر..........................................................................................................................................
قــــرار مـؤرّخ في 5  صـفـر عــام 1435 اIـوافق 8  ديـسـمــبـر سـنـة q2013 يـتـضــمّن تـأسـيس اIــهـرجـان الـثــقـافي الـوطـنـي لـلـفـنـون
التشكيلية والفنون اIرئية "قوس قزح".......................................................................................................
قــرار مؤرّخ في 5  صفر عـام 1435 اIوافق 8  ديسمبر سنة q2013 يتضمّن تأسيس اIهرجان الثقافي الوطني ألدب وسينما اIرأة.
قــرار مؤرّخ في 5  صفر عـام 1435 اIوافق 8  ديسمبر سنة q2013 يتضمّن تأسيس اIهرجان الثقافي الوطني ألغـاني اIرأة.........
قــــرار مـؤرّخ في 7  صـفــر عــام 1435 اIـوافق 10  ديــسـمــبـر ســنـة q2013 يــتـضــمّن تـأســيس اIــهـرجــان الـثــقـافي الــوطـني لألدب
والكتاب والشعر األمازيغي.........................................................................................................................
قــــرار مـؤرّخ في 7  صـفــر عــام 1435 اIـوافق 10  ديـسـمــبـر سـنـة q2013 يــتـضــمّن تـأســيس اIـهـرجــان الـثــقـافي الــدولي لـلــشـعـر
العربي الكالسيكي.....................................................................................................................................
قــرار مؤرّخ في 7  صفـر عـام 1435 اIوافق 10  ديسمـبر سنة q2013 يتضـمّن تأسيس اIهـرجان الثقـافي الوطني للـمونولوج
والفنون اIسرحية.....................................................................................................................................
قـــرار مؤرّخ في 7  صـفـر عــام 1435 اIـوافق 10  ديـسـمـبـر سـنـة q2013 يــتـضـمّن تـأسـيس اIـهـرجـان الـثـقـافي الـوطـني لألغـنـيـة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوممــرســوم رئــاسي رقم رئــاسي رقم 14-187 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 شــعـــبــان عــام شــعـــبــان عــام
1435  اIـوافق اIـوافق 24 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة q2014 يتـضـمن حتويلq يتـضـمن حتويل

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

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

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

q2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

q2014 لسنة
- و�قتـضـى اIرســوم الرئاسي رقــم 14-33 اIؤرخ
فـي 6 ربـيــع الـثـانــي عـام 1435 اIـوافــق 6 فـبـرايــر سـنــة
2014 واIــتـــضــمن تــوزيـع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

الــشـــؤون اخلــارجـــيــة مـن مــيــزانـــيــة الـــتــســـيــيـــــر �ــوجــب
q2014 اليــة لسنةIقانــون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعــتـــمــــــاد قـــــدره ســـبـــعــة مـاليــيـــر وتـــســعـــمـــائــة وخـــمـــســة
وسـبــعــون مــلـيــون ديــنـار (7.975.000.000 دج) مــقــيّــــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اIــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اIــادة اIــادة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانـيــة ســنـة 2014  اعــتــمــاد
قــدره سبعة مالييـر وتسعمائة وخمـسة وسبعون مليون
ديـنـار (7.975.000.000 دج)  يــقــيّــد في مــيـزانــيـة تـســيــيـر
وزارة الـــــــشـــــــؤون اخلـــــــارجـــــــيـــــــة وفـي الـــــــبـــــــاب رقم 03-42

"التعاون الدولي".

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

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 26 شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق 24
يونيو سنة 2014.

  عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقممــرسـوم رئــاسي رقم  14-188 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 شــعــبــان عــام شــعــبــان عــام
1435  اIوافـق اIوافـق 24 يونـيو سنة  يونـيو سنة q2014 يتـضمن إحداثq يتـضمن إحداث

بـاب وحتـويـل اعــتـمـاد إلى مـيــزانـيـة تـسـيـيـر وزارةبـاب وحتـويـل اعــتـمـاد إلى مـيــزانـيـة تـسـيـيـر وزارة
الشؤون الدينية واألوقاف.الشؤون الدينية واألوقاف.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا

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

q2014 الية لسنةIقانون ا

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

q2014 لسنة

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-41 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـشؤون
الـدينـيـة واألوقـاف من ميـزانـيـة التـسـيـير �ـوجب قـانون

q2014 الية لسنةIا
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة واألوقـــافq بـــاب رقـــمه 02-44
وعــــنـــوانـه "اإلدارة اIـــركــــزيـــة - اIــــســــاهـــمــــة في الــــديـــوان

الوطني للحج والعمرة".
اIـــــادة اIـــــادة 2 :  يــــلــــغــــى مـن مــــيــــــزانـــيــــــة ســـــنــــــة 2014
اعتمـــاد قــدره سـبعمائة وثالثة ماليـX وأربعمائة واثنا
عـشــر ألف ديـنـار (703.412.000 دج) مـقـيّـــــد في مـيــزانـيـة
الـــتــكـــالــيـف اIــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع". 
اIــــــادة اIــــــادة 3 :  :  يـــــــخـــــــصـص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعـتـــمـــــاد قــــــدره ســبــعـمــائــة وثالثــة ماليــX وأربــعــمــائـة

واثـنــا عــشـر ألف ديــنـار (703.412.000 دج)  يـــقــــيّــــد فــي
مـيزانـية تـسيـيـر وزارة الشـؤون الديـنيـة واألوقاف وفي
الــــبــــاب رقم 44-02 " اإلدارة اIــــركـــزيــــة - اIــــســــاهـــمــــة في

الديوان الوطني للحج والعمرة".

اIـــــادة اIـــــادة 4 : : يــــكــــلـف وزيــــر اIــــالــــيــــة ووزيــــر الــــشـــؤون
الــديـــنـــيـــة واألوقـــافq كل فـــيـــمـــا يــخـــصّهq بـــتـــنـــفـــيـــذ هـــــذا
اIرســوم الذي ينشــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بــاجلـزائـر في 26 شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق 24
يونيو سنة 2014.

  عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة

مراسيممراسيم فردي فرديّة
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام   شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
18  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّن إنهـاء مهـام الكاتبن إنهـاء مهـام الكاتب

العامالعامّ لوالية ميلة. لوالية ميلة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 20 شــعــبـان
عـــام 1435 اIــــوافق 18 يـــونـــيــــو ســـنـــــة 2014 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــسّـــيــد عــبـــد الــعـــزيــــز مــعــيـــوشq بــصــفـــتـه كــاتــبــــا عــامـــا

لـواليـة ميلـة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شعـبـان عـام   شعـبـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
18  يـونـيـو سـنة   يـونـيـو سـنة q2014 يتـضـمq يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـكلن إنـهاء مـهـام مـكلّف

بالدبالدّراسات والتلخيص بوالية اجلزائر.راسات والتلخيص بوالية اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 20 شــعــبـان
عـــام 1435 اIــــوافق 18 يـــونـــيــــو ســـنـــــة 2014 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّــيـد عـبـد الــوهـاب شـرفيq بـصــفـته مـكـلّــفـا بـالـدّراسـات

والتلخيص بوالية اجلزائرq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شعـبـان عـام   شعـبـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
18  يـونـيـو سـنة   يـونـيـو سـنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهاء مـهـام رئيسن إنـهاء مـهـام رئيس

دائرة سبدو في والية تلمسان.دائرة سبدو في والية تلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــــمــــــــوجـب مـــــــرســـــــــوم رئــــــــاســيّ مــــــــؤرّخ فـي 20
شــعـــبــان عـــام 1435 الــمــوافـق 18 يــونــيـــو ســنــــة 2014

تـــــنــــهـى مــــهـــــام الــــسـّــــيــــد ابــــراهــــيم أوشــــانq بـــــصــــفـــتـه
رئــــيــســـا لــدائــــرة ســبــــدو في واليـــة تــلـــمــســـانq لــتـــكــلـــيــفه

بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شعـبـان عـام   شعـبـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
18  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّن إنهـاء مهـام الكاتبن إنهـاء مهـام الكاتب

العامالعامّ لدى رئيس دائرة عسلة بوالية النعامة. لدى رئيس دائرة عسلة بوالية النعامة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 20 شــعــبـان
عـــام 1435 اIــــوافق 18 يـــونـــيــــو ســـنـــــة 2014 تـــنـــهـى مـــهـــام
السّـيد يحي حـجاجq بصـفته كاتـبا عامـا لدى رئيس دائرة

عسلة بوالية النعامةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شعـبـان عـام   شعـبـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
18  يـــونـــيـــو ســـنـــة   يـــونـــيـــو ســـنـــة q2014 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّن ن تـــعــيـــX رئــيستـــعــيـــX رئــيس

دراسـات بــالــهـيــئـة الــوطــنـيــة لــلـوقــايـة مـن الـفــسـاددراسـات بــالــهـيــئـة الــوطــنـيــة لــلـوقــايـة مـن الـفــسـاد
ومكافحته.ومكافحته.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 20 شــعــبـان
عـــام 1435 اIــوافق 18 يـــونــيــو ســنــــة 2014 يـــعــيّن الــسّــيــد
يـــــــوسف عـــــــبــــــديq رئـــــــيس دراســـــــات لــــــدى رئـــــــيس قـــــــسم
التنسيق والتـعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من

الفساد ومكافحته.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شعـبـان عـام   شعـبـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
18  يــونــيــو ســنـة   يــونــيــو ســنـة q2014 يــتــضـمq يــتــضـمّن الــتن الــتّــعـيــX بــواليـةــعـيــX بــواليـة

اجلـزائـر.اجلـزائـر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 20 شــعــبـان
عــام 1435 اIـوافق 18 يـونـيـو سـنـــة 2014 يـعـيّن الـسّـيـدان

اآلتي اسماهما بواليـة اجلـزائر :

qمفتشا عاما qعبد الوهاب شرفي -

- ابــــراهـــــيم أوشــــانq مــــديــــرا لـــــلــــمــــوارد الــــبــــشــــريــــة
والتكوين.

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 20  شـعـبـان عــام   شـعـبـان عــام 1435
Xــنـان تـعـيـXيـتـضـمّــنـان تـعـيـ qيـتـضـم q2014 ـوافق 18  يـونـيــو سـنـة   يـونـيــو سـنـةIـوافق اIا

.Xلدى رئيسي دائرت Xعام Xكاتب.Xلدى رئيسي دائرت Xعام Xكاتب
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 20 شــعــبـان
عـــام 1435 اIــوافق 18 يـــونــيــو ســنــــة 2014 يـــعــيّن الــسّــيــد

سليمان يحيq كاتبا عاما لدى رئيس دائرة ورقلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 20 شـــعـــبـــان عــام
qوافق 18 يونـيو سنة 2014 يعيّن الـسّيد يحي حجاجI1435 ا

كاتبا عاما لدى رئيس دائرة مشرية بوالية النعامة.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 23 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1435 اIــوافق  اIــوافق 25 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة q2014 يـــعـــدل الـــقــرارq يـــعـــدل الـــقــرار

الــوزاري اIـــشـــتــرك اIـــؤرخ في الــوزاري اIـــشـــتــرك اIـــؤرخ في 10 ربـــيع األول عــام ربـــيع األول عــام
1430 اIـوافق  اIـوافق 7 مـارس سـنة  مـارس سـنة 2009 الـذي يـحـدد تـعداد الـذي يـحـدد تـعداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أو اخلدمات �صالح الوزير األول.أو اخلدمات �صالح الوزير األول.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
qاليةIووزير ا

والوزيـر لـدى الوزيـر األولq اIـكلف بـإصالح اخلـدمة
qالعمومية

- �ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم 07-308  اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات تــــوظـــيف األعــــوان اIـــتـــعــــا قـــديـن
وحـقوقـهـــم وواجـبـاتهـــم  والـعـنــاصر اIـشـكّـلـة لـرواتـبهــم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهIال سيما ا qطبق عليهــمIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

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

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

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

qالعمومية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-382 اIؤرخ
في 15 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يحـدد تـنظـيم اإلدارة اIركـزيـة للـوزارة لدى الـوزير

qكلف بإصالح اخلدمة العموميةIاألول ا

- وبـــمــقــتـــضـى الـقـــرار الـوزاري اIـشــتـرك اIـؤرخ
في 10 ربـــيــع األول عــام 1430 الـــمـــوافـق 7 مــارس ســنــة
2009 الــذي يـحــدد تـعــداد منـاصـب الـشغـل وتـصـنــيـفــهـا

ومـدة الـعـقــد الــخــاص بــاألعــوان الـعــامـلـX في نـشـاطات
الــحــفـظ أو الـصــيـانة أو الـخــدمات بـمــصـالـح الـوزيـر

qاألول

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : يــعــدل جــدول تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
اIنـصوص عـليه في الـقرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في
10 ربــــــيع األول عـــــام 1430 اIـــــوافق 7 مـــــارس ســـــنـــــة 2009

واIذكور أعالهq كما يأتي :
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69
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-

5

-

2

175

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الصنفالصنف
التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5

6

1

3

-

5

-

2

148

200

219

240

263

288

315

348

1

2

3

4

5

6

7

عامل مهني من اIستوى األول

عون خدمة من اIستوى األول

حارس

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الثاني

سائق سيارة من اIستوى الثاني

عون خدمة من اIستوى الثاني

ســائق ســيــارة من اIــســتــوى الــثــالث
ومسؤول حظيرة

عامل مهني من اIستوى الثالث

عون خدمة من اIستوى الثالث

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الرابع

عون وقاية من اIستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

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

(1)
عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة

(2)

اIادة اIادة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 23 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 25 مارس سنة 2014.

عن الوزير لدى الوزير األولعن الوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمة العموميةاIكلف بإصالح اخلدمة العمومية

وبتفويض منهوبتفويض منه
اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه
رئيس الديوانرئيس الديوان

محمد األمX مسايدمحمد األمX مسايد

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة
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وزارة اBاليةوزارة اBالية
قـــــرار وزاري مــشـــتـــــرك مـــؤرقـــــرار وزاري مــشـــتـــــرك مـــؤرّخ في أوخ في أوّل جـــمــــادى األولىل جـــمــــادى األولى
عــــام عــــام 1435 اIــــوافــق  اIــــوافــق 2  مــــارس ســــنـــة   مــــارس ســــنـــة q 2014 يـــحـــد q يـــحـــدّد
قــائــمــة الــتــجــهــيــزات والــتــأثــيــثــات غــيــر اIــنــتــجـةقــائــمــة الــتــجــهــيــزات والــتــأثــيــثــات غــيــر اIــنــتــجـة
مـحـلــيـا حـسـب اIـواصـفــات الـفـنــدقـيـة الــتي تـدخــلمـحـلــيـا حـسـب اIـواصـفــات الـفـنــدقـيـة الــتي تـدخــل
في إطـار عــمـلـيــات الـعــصـرنـة والــتـأهـيـلq تـطـبــيـقـافي إطـار عــمـلـيــات الـعــصـرنـة والــتـأهـيـلq تـطـبــيـقـا
خملــطط "جـودة الـســيـاحــة اجلــزائـــر" الـتي تـســتـفـيـدخملــطط "جـودة الـســيـاحــة اجلــزائـــر" الـتي تـســتـفـيـد

من اIعدل اخملفض للحقوق اجلمركية.من اIعدل اخملفض للحقوق اجلمركية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا
qووزير السياحة والصّناعة التقليدية

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اIـــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمّن

qتمّمIعدّل واIا qقانون اجلمارك
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-01 اIــــؤرّخ في 19
رمـضان عام 1419 اIوافق 6 ينـاير سـنة 1999 الـذي يحدّد

qتعلقة بالفندقةIالقواعد ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-02 اIــــــــؤرّخ في أوّل
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

qتضمّن تأسيس تعريفة جمركية جديدةIوا
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اIــؤرّخ في 29 رجب
عـام 1430 اIـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واIـتـضـمّن قـانون

qادّة 81 منـهIال سيّما ا q2009 الية التكميلي لسنةIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

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

qاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-254 اIؤرّخ
في 12 ذي القـعدة عام 1431 اIوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيــــر الــــســــيــــاحــــة والــــصــــنــــاعـــة

qالتقليدية

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اIــادّة 81 من األمــر
رقـم 09-01 اIـــــــــؤرّخ في 29 رجـب عــــــــام 1430 اIـــــــــوافق 22
يـولـيـو سـنـة 2009 واIـذكور أعـالهq يـهـدف هذا الـقـرار إلى
حتــديـد قــائــمــة الــتـجــهــيــزات والــتـأثــيــثــات غــيـر اIــنــتــجـة

مـحلـيـا حـسب اIـواصفـات الـفـندقـيـة الـتي تـدخل في إطار
عـــمــلــيــات الــعــصــرنـــة والــتــأهــيلq تــطـــبــيــقــا خملــطط "جــودة
الـسياحة اجلزائـر"q اIستفـيدة من اIعدّل اخملـفض للحقوق

اجلمركية.
اIــادة اIــادة 2 :  : حتــدد قـــائــمـــة الــتـــجــهـــيــزات والـــتــأثـــيــثــات
اIـــــذكـــــــورة فـي اIـــــادّة األولـى أعـالهq فــي اIـــــلـــــحـــق األوّل

بهــذا القــرار.
اIـادة اIـادة 3 :  : إلثـبـات أن هــذه الـتـجـهــيـزات والـتــأثـيـثـات
غــيــــر مـنــتــجــــة مـحــلــــيـا حــسب اIــواصـفــــات الــفـنــدقــــيـة
تــقــــوم الـوزارة اIــكــلّــفـة بــالــسـيــاحــة بــاسـتــشــارة الـوزارة

اIكلّفـة بالصّناعـة.
ويـكـون الـرد في أجل أقـصـاه شـهـر واحـد q(1) ابـتـداء

من تاريخ استقبال إرسالية االستشارة.
وفي حالة عدم الـرد في األجل احملدد في الفقرة الثانية
(2) مـن هــذه اIـادّةq تــعـتـبــر هـذه الـتـجــهــيـزات والـتـأثـيـثــات

غير منتجة محليا حسب اIواصفات الفندقية.
اIـادة اIـادة 4 :  : يـطـبق اIــعـدّل اخملـفّض لــلـحـقـوق اجلــمـركـيـة
عــلى الـتـجـهـــيـزات والـتـأثـيـثــات اIـسـتـــوردة مـن طـــرف
q¢ـســتـفـــيــدة بـتــقـــدIـؤســســـات الـفــنـدقـــيــة اIأو لـفـــائــدة ا
خـالل عــــمـــــلــــيـــــة اجلــــمــــركـــــةq شــــهـــــادة مــــرفــــقـــــــة بــــقـــــائــــمــــــة
الـتـجـهــيـزات والـتـأثـيـثــات صــادرة عـن اIـصــالح اIـعـنـــيـة
لـلـــــوزارة اIـكـلّـفـــة بـالــسـيـاحـــةq طـبـقـــــا لـلـنـمــوذج احملــدّد

فـي اIلحق الثـاني بهـذا القـرار.

اIادة اIادة 5 :  : حتدد مدة صالحـية الشهادة اIذكورة في اIادّة
4 أعالهq بإثني عشر (12) شهراq ابتداء من تاريخ إمضائها.

ويجب أن تكون الـشهادة صاحلة عنـد تاريخ تسجيل
التصريح اجلمركي للوضع قيد االستهالك.

اIـــــادة اIـــــادة 6 :  : يــــــجب أن تـــــكــــــون حـــــالــــــة الـــــتـــــجــــــهـــــيـــــزات
والـتــأثــيــثـات اIــســتـوردة مــطــابــقـة لــلــتــشـريع والــتــنــظـيم

اIعمول بهما.

اIــادة اIــادة 7 :  : عـــنــــد االقـــتــضـــــــاءq يــخـــضــــع الـــتــنــــــازل
عــن الـتـجهـيـزات والتـأثـيثـات اIـعـنيـة أو تـغيـيـر وجهـتـها
إلى اإلرجـــاع الـــكـــلي لـــلــــتـــخـــفـــيـــضـــات اIـــمـــنـــوحـــةq طـــبـــقـــا

للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIـادة اIـادة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر فـي أول جــــمــــادى األولى عــــام 1435
اIوافق 2 مـارس سنة 2014.

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير السياحةوزير السياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
محمد أمX حاج سعيدمحمد أمX حاج سعيد
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التعريفة اجلمركيةالتعريفة اجلمركية

39.17

H 4016.93.00

R 4017.00.20

B 4418.10.00

N 4418.20.00

H 5704.90.00

63.02

69.11

K 6912.00.00

69.13

N 7008.00.00

H 7009.92.00

70.13

X 7304.31.90

S 7304.39.90

J 7304.41.90

D 7304.49.90

S 7305.31.90

L 7305.39.90

E 7305.90.90

U 7308.30.00

F 7321.11.90

اIلحق األواIلحق األوّل

قـائمة الـتجهـيزات والتـأثيثـات غير اIـنتـجة محـليا حـسب اIواصفـات الفنـدقيـةq التي تدخل في إطـار عملـيات العـصرنةقـائمة الـتجهـيزات والتـأثيثـات غير اIـنتـجة محـليا حـسب اIواصفـات الفنـدقيـةq التي تدخل في إطـار عملـيات العـصرنة
والتأهيل طبقا "خملطط جودة السياحة اجلزائر ".والتأهيل طبقا "خملطط جودة السياحة اجلزائر ".

التسميةالتسمية

أنابيب وقساطل ولواحقها (مثال وصالتq مكوعاتq روابط)q من مواد بالستيكية

ـ ـ فواصـل

ـ منتجات اIطاط الصلب

ـ نوافذ أطرها وحواملها

ـ أبواب وأطرها وعتباتها

ـ غيرها من السجادq أغطية األرضياتq من اللبد غير مخصّـل أوموبّر

بياضات األسرّة أو اIائدة أو احلمام أو اIطبخ

أواني وسـلـــع أخـــرى لـلـتـدبـيـر اIـنــزلـي أو االقـتـصـــاد اIـنـــزلي وأصـنـــاف لــلـعـنـايــة بـالـنـظـافــة
Xالصحية أو للمغاسل من البورسل

أواني وأصــنــاف أخـــرى لـــلــتـدبــيــر اIـنــزلي أو االقــتــصــاد اIــنـــزلي ومــواد لـلــعــنـايـــة بــالـنــظــافــة
Xالصحية أو للمغاسل من مواد خزفية أخرى عدا البورسل

تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للزينة من اخلزف

واجهات زجاجية عازلةq متعددة الطبقات

ـ ـ مرايا مؤطرة

أدوات زجــاجـــيـة لـطــاقـــة اIـائـدةq اIـطــبـخq اIـغــاسـلq اIـكـتبq تــــزيـX الـشـقــق أو السـتـعـمــاالت
¤اثلــة (عدا تلك الداخلة في البند 70.10 أو 70.18)

ـ ـ ـ غيـرهـا

ـ ـ ـ غيـرهـا

ـ ـ ـ غيـرهـا

ـ ـ ـ غيـرهـا

ـ ـ ـ غيـرهـا

ـ ـ ـ غيـرهـا

ـ ـ غيـرهـا

ـ أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات

ـ ـ ـ غيـرهـا
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D 7324.90.00 م

A 7325.10.90

B 7325.99.00

D 7610.10.00

S 8211.91.00

82.15

J 8301.40.00

Z 8413.70.12

B 8413.70.14

U 8414.60.00

T 8414.80.00 م

U 8415.81.90

A 8418.69.00

V 8419.81.19

X 8419.81.90

S 8421.21.00

U 8422.19.00

B 8422.40.00

L 8423.82.00

S 8424.89.00 م

H 8428.10.00

B 8438.50.00

N 8438.60.00

M 8438.80.00

A 8450.20.00

Y 8451.29.00

E 8451.30.90

ـ غيـرهـا �ا في ذلك األجزاء (أنبوب أرضي لإلخالء)

ـ ـ غيـرهـا

ـ ـ غيـرهـا

ـ أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات األبواب من األلومينيوم

ـ ـ سكاكX مائدة ذات نصال غير قابلة للطي

Xمـالعق وشـوك ومــغـارف ومـقــشـدات (مــكـشــطـات) الــرغـوة وقـاطــعـات احلــلـوى والــكـعك وســكـاكـ
السمك وسكاكX الزبدةq مالقط السكر وأدوات ¤اثلة.

ـ مغاليق "غاالت أخرىq مزاليج"

ـ ـ ـ مجردة ذات يزيد قطرها عن 32 ¦

ـ ـ ـ مضخات كهربائية يزيد قطرها عن 32 ¦

ـ أغطية ال تتجاوز أكبر مقاس جلوانبها األفقية 120سم

ـ غيـرهـا (مضخات هواء ثابتة هيدروفور)

ـ ـ ـ غيـرهـا

ـ ـ غيـرهـا

ـ ـ ـ ـ غيـرهـا

ـ ـ ـ غيـرهـا

ـ ـ أجهزة لترشيح أو تنقية اIياه

ـ ـ غيـرهـا

ـ آالت وأجــهـــزة أخـــرى لــتــعــبــئـــة أم تــغــلـــيف الــبـــضـــائـع (�ــا في ذلك آالت وأجـــهـــزة الــتــغــلــيف
باالنكمـاش احلـراري للدائن)

ـ ـ ذات طاقة تتجاوز 30 كلغ وال تتجاوز 5000 كلغ

ـ ـ غيـرهـا (جهاز تنظيف)

ـ مصاعد لألشخاص والبضائع

ـ آالت وأجهزة لتحضير اللحوم

ـ آالت وأجهزة لتحضير الفواكه أو األثمار القشرية أو اخلضر

ـ آالت وأجهزة أخـرى

ـ آالت تزيد سعة كـل منها من الغسيل اجلاف عن 10 كلغ

ـ ـ غيـرهـا

ـ ـ غيـرهـا

اIلحق األواIلحق األوّل (تابع)ل (تابع)
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H 8471.80.00

U 8481.30.00

F 8481.40.00

P 8481.80.10

B 8481.80.90

G 8502.13.00

R 8504.21.00

M 8516.31.00

C 8516.50.00

P 8516.60.00

K 8516.71.00

E 8516.79.00

N 8516.80.00

H 8517.11.00

X 8517.62.19

Y 8531.10.00

K 8531.20.00

E 8536.50.10

V 8536.69.10

G 8536.69.90

N 8536.90.20

Z 8536.90.30

C 8537.20.00

E 8541.40.00

E 8543.70.00

D 8544.19.90

P 8544.20.00

ـ وحدات أخرى آلالت اIعاجلة الذاتية للمعلومات

ـ صمامات بلسان أو صمامات احلجز (ضد الرجوع)

ـ صمامات األمان أو الفائض

ـ ـ منتجات احلنفيات الصحية

ـ ـ غيـرهـا

ـ مجمع مولد للكهرباء بقدرة تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير

ـ محول كهربائي بقدرة ال تتجاوز 650 كيلو فولت أمبير

ـ ـ مجففات الشعر

ـ أفران اIوجات الدقيقة

ـ أفران أخرىq أفران الطبخq ومواقدها (�ا فيها مسطحات الطبخ) وغاليات ومشاوي.

ـ ـ أجهزة لتحضير القهوة أو الشـاي

ـ ـ غيـرهـا

ـ ـ مقاومات مدفئة

ـ ـ مراكز الهاتف Iستعملي السلكي بسماعات السلكية

ـ ـ ـ ـ بقوة تعادل أو تفوق 220 مشترك حر

ـ أجهزة إنذار كهربائية للحماية من السرقة أو احلرائق ومعدات ¤اثلة

LED رسلة للضوءIأو بالديودات ا LCD ـ لوحات الداللة مزودة �عدات الكريستال السائل

ـ ـ مفاتيح وصل وقطع التيارq مفاتيح تقسيم

ـ ـ ـ مقابس التيار

ـ ـ ـ غيرها

ـ ـ قلنسوات مقترنة

ـ ـ علب التركيب

ـ بضغط يتجاوز 1000 فولط

ـ مـعــدات حـســاسـة لــلـضــوء بـشــبه مـوصـلq �ــا فـيــهـا شــبـكـــات الـفــولـطــلـنــيـات الـضــوئــيــة وحـتى
مجمعـة في تركيبة أو ¤ثلة في صمامات ثنائية باعثة للضوء.

ـ آالت وأجهزة أخـرى

ـ ـ ـ غيرها

ـ كابالت �وصلX متحدي احملور وموصالت كهربائية أخرى �وصلX متحدي احملور

اIلحق األواIلحق األوّل (تابع)ل (تابع)
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Z 8716.80.90

D 9020.00.00

H 9026.10.00

S 9026.80.00

P 9031.80.00

U 9401.30.00

N 9401.61.00

H 9401.69.00

A 9401.71.00

V 9401.79.00

D 9401.80.00

W 9402.90.10

G 9402.90.20

T 9402.90.30

W 9403.20.00

H 9403.30.00

V 9403.40.00

G 9403.50.00

U 9403.60.00

94.04

Y 9405.10.00

J 9405.40.00

D 9506.91.00

Y 9506.99.00

ـ ـ غيـرهـا

أجـهزة تـنـفسـية أخـرى وأقنـعة غـازيـةq عدا أقـنعـة احلمـاية اخلـاليـة من آلـيات وعـناصـر التـصفـية
اIتحركة.

ـ أدوات وأجهزة لقياس أو مراقبة تدفق أو مستوى السوائل.

ـ أدوات وأجهزة أخـرى.

ـ أدوات وأجهزة وآالت أخـرى (كاشف عدم وجود كابل)

ـ مقاعد دوارةq �كن ضبط ارتفاعها

ـ ـ مقاعد محشوة

ـ ـ غيـرهـا

ـ ـ مقاعد محشوة

ـ ـ غيـرهـا.

ـ مقاعد أخـرى.

ـ ـ أسرّة جتبيرية ذات آلية تستعمل في العيادات

ـ ـ طاوالت العمليات اجلراحية وطاوالت الفحص وطاوالت ¤اثلة

ـ ـ أثاث طبي وجراحي متنقـل آخر.

ـ أثاث آخر مصنوع من اIعدن.

ـ أثاث مصنوع من اخلشب من األنواع اIستعملة في اIكاتب

ـ أثاث مصنوع من اخلشب من األنواع اIستعملة في اIطابخ

ـ أثاث مصنوع من اخلشب من األنواع اIستعملة في غرف النوم

ـ أثاث آخر مصنوع من اخلشب.

qارق© qوسائد qزغب qأغطية السرير qأصناف خاصة بـاألسرّة وأصناف ¤اثلة (أفرشة qمفارش
مـخـدات مـثال) حتـتـوي عـلى نـواب ضـاو مــحـشـوة أو مـعـبـأة من الـداخل بـأي مـادةq �ـا فـيـهـا اIـواد

اIصنوعة من اIطاط النخروبي أو من مواد بالستيكية نخروبيةq مغطاة أو غير مغطاة.

ـ ثريـات وأجـهزة إنـارة كهـربائـية أخـرى تعـلق أو تثـبت عـلى السـقف أو احلائط عـدا تلك اخلـاصة
باألصناف اIستعملة إلنارة اIساحات أو الطرقات العمومية

ـ أجهزة إنارة كهربائية أخـرى.

ـ ـ أصناف ومعدات من أجل التمارين البدنيةq اجلمباز أو ألعاب القوى

ـ ـ غيـرهـا.

اIلحق األواIلحق األوّل (تابع)ل (تابع)
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اIلحق الثانياIلحق الثاني

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère du Tourisme et de L�Artisanat                                                                                              وزارة السياحة والصناعة التقليدية       وزارة السياحة والصناعة التقليدية       

رقم ....................رقم ....................

شهــــــــــادةشهــــــــــادة

(طبقا للقرار الوزاري اIشترك اIؤرخ في ........................................... اIوافق ..........................................)

qـمـضي أسـفـلــهIـكــلـفــــة بـالــسـيــاحـــة واIـكـــلـف بـ"مـخـطط جـــودة الـسـيـاحـــة والـضــبط" بـالـــوزارة اIـديـــر اIيـشـهـد ا
وبـعــد أخـذ رأي مـصــالح الــوزارة اIـكــلـفـــة بـالصـنـاعـــةq بـأن الـتـجـهــيـزات والـتأثـيـثـــات اIـذكـــورة في الـقـائـمـــة اIـرفـقــة

qبهـذه الشهـادة

اIستوردة من طرف : .......................................................................................................................... (1)

اIوجهة لالستعمال من طرف اIؤسسة : ................................................................................................. (2)

تـدخل فـي إطـار عــمـلــيـات الــعـصــرنـة والــتـأهــيل تــطـبــيـقــا لـ "مـخــطط جـودة الــسـيــاحــة" وغـيــر مـنــتـجــة مـحــلـيــا حـسب
اIواصفات الفندقية.

حرر باجلزائر ...................................................

اإلمضاء

(1) االسم أو التسمية االجتماعية وعنوان اIستورد (اIؤسسة السياحية نفسهاq مستورد لفائدتها).

(2) االسم أو التسمية االجتماعية وعنوان اIؤسسة السياحية اIستفيدة.
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قـرارقـرار مـؤرخ في مـؤرخ في 11 رجب عـام  رجب عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 21 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة q2013 يــتــضــمن جتــديـد تــشــكــيــلــة الــلـجــان اإلداريــة اIــتــســاويـةq يــتــضــمن جتــديـد تــشــكــيــلــة الــلـجــان اإلداريــة اIــتــســاويـة
األعضاء التابعة Iديرية اIوارد البشرية بوزارة اIالية.األعضاء التابعة Iديرية اIوارد البشرية بوزارة اIالية.

ـــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب قـرار مـؤرخ في 11 رجب عـام 1434 اIـوافق 21 مـايــو سـنـة q2013 جتــدد تـشـكــيـلـة الـلــجـان اإلداريـة اIــتـسـاويـة

األعضاء لألسالك التابعة Iديرية اIوارد البشرية لوزارة اIاليةq حسب اجلدول اآلتي :

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األســـالكاألســـالك
¤ث¤ثّلو اإلدارةلو اإلدارة XوظفIاXوظفIث¤ثّلو لو ا¤

qفتشون - احملللون للميزانيةIا -
qمفتشو اخلزينة واحملاسبة والتأمينات -

qمفتشو الضرائب -
- مفتشو أمالك الدولة واحلفظ العقاري

- أعـــوان اIــــعـــايــــنـــة لــــلـــخــــزيـــنــــة واحملـــاســــبـــة
qوالتأمينات

qهندسون في اإلعالم اآلليIا -
qهندسون في اإلحصائياتIا -

qهندسون في اخملبر والصيانةIا -
qمهندسو السكن والعمران -

qعماريونIهندسون اIا -
qالتقنيون في اإلعالم اآللي -

qالتقنيون في اخملبر والصيانة -
qتقنيو السكن والعمران -

qاألطباء العامون في الصحة العمومية -
qالصيادلة العامون في الصحة العمومية -
- جــــراحـــو األســـنـــان الـــعـــامــــون في الـــصـــحـــة

qالعمومية
- اIــــســـــاعـــــدون االجــــتـــــمـــــاعــــيـــــون لـــــلــــصـــــحــــة

qالعمومية
qرضو الصحة العمومية¤ -

qاخملبريون في الصحة العمومية -
- اIتصرفون

- اIترجمون - التراجمة
qالوثائقيون - أمناء احملفوظات -

qملحقو اإلدارة -
qاحملاسبون اإلداريون -

qالكتاب -
qأعوان اإلدارة -

qعاونون التقنيون في اإلعالم اآلليIا -
qاألعوان التقنيون في اإلعالم اآللي -

- العمال اIهنيون
- سائقو السيارات

- احلجاب.

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

ترجمان رابح

عمارة محمد

تواتي كر¢

بــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــشـي
نسيمة

علوش محمد

غــــــــــــربـي فــــــــــــتـح
النور

بن زادي اخلير

مـــــــــــعــــــــــــبـــــــــــد (م)
جــــــــــــــــــبــــــــــــــــــالـي

ربيحة
بــــــــــــــــــولــــــــــــــــــرواح

محمد
عــــــــــــــيــــــــــــــســـــــــــــات

محفوظ
معوج نادية

عـــــــــــــــــدول عـــــــــــــــــز
الدين

ســــــعــــــد ســــــعـــــود
سعيد

سايح منير

1

 

2

3

4

الرقمالرقم

تيليوين زهير

برانن مراد

مـــــــــــصــــــــــبــــــــــاحـي
أرزقي

جليمي عمار

شريف عدالن

قاسمي أنيسة

خيـر (م) بوقفة
زهرة

بـــــــــــــــــــــــــــــــــالش (م)
طاهر نادية

بـن عــصـــطـــمــان
سعيدة

فليسي باية

سعداوي جناة
محال محمد

بن بليل محمد

رقيق محمد

روقاب محمد

مدار محمد

هـــــــــــســــــــــــكـــــــــــورة
رياض

حـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــداوي
جهيدة

روقاب محمد

مدار محمد

بسعة بوزيد

قـــــــــــشـــــــــــتـــــــــــولـي
جمال

روقاب محمد

مدار محمد

بسعة بوزيد
روقاب محمد

حـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــداوي
جهيدة

بسعة بوزيد

هتشان ليليا

بسعة بوزيد

محمد دحمان
فضيلة

عزيزي ليلى

حــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــداوي
جهيدة

هتشان ليليا

كربوعة فريدة

بـن عـــــــــــــــــبــــــــــــــــدي
محمد

حــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــداوي
جهيدة

عثمان ليلى

هتشان ليليا
مدار محمد

هــــــــــــســــــــــــكــــــــــــورة
رياض

عزيزي ليلى



27 شعبان عام شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1639
25 يونيو سنة يونيو سنة 2014 م م

وزارة الصناعة واBناجموزارة الصناعة واBناجم

قـــــرار مــــــؤرخ فـي قـــــرار مــــــؤرخ فـي 29  جــــــمــــــادى الـــــثــــــانـــــيــــــة عــــــام جــــــمــــــادى الـــــثــــــانـــــيــــــة عــــــام 1435
الـمـوافـق الـمـوافـق 30 أبـريـل سـنـة  أبـريـل سـنـة q2014 يـحــدد تـشـكـيـلـةq يـحــدد تـشـكـيـلـة
لـجــنــة الــتـحــكــيـم لـلــجـائــزة الــجـزائريـة لـلــجودةلـجــنــة الــتـحــكــيـم لـلــجـائــزة الــجـزائريـة لـلــجودة

لسنة لسنة 2014.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب قـــرار مــؤرخ فـي 29 جــمـــادى الـــثــانـــيــة
عـام 1435 اIـوافــق 30 أبــريل ســـنـة q2014 حتــدد تــشــكــيــلـة
q2014 جلـنــة الـتـحـكـيم لـلــجـائـزة اجلـزائـريـة لــلـجـودة لـسـنـة
تـطـبـيــقـا ألحــكـام اIـادة 4 مـن اIـرســـوم  الـتــنـــفــيــذي رقم
02-05 اIــــؤرخ في 22 شـــوال عـــام 1422 اIــــوافق 6 يـــنـــايـــر

qـتـضـمن إنـشـاء اجلـائـزة اجلـزائـريـة لـلـجودةIسـنة 2002 وا
كما يأتي :

- الـــســيـــد رضـــا حـــمـــيـــانيq رئـــيس مـــنـــتـــدى رؤســاء
qرئيسا qؤسساتIا

- الــســيــد وعـــمــر بــوضــيــافq الــرئـــيس اIــديــر الــعــام
qعضوا qللمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية

- الـسـيـدة رتـيـبـة شـيـبـانيq اIـديـرة الـعـامـة لـلـمـعـهـد
qعضوة qاجلزائري للتقييس

- الـسـيـد نــور الـدين بـوديـسـةq اIـديــر الـعـام لـلـهـيـئـة
qعضوا qاجلزائرية لالعتماد

- الــسـيــد ســمــيــر دريـسـيq مـديــر الــديــوان الــوطـني
qعضوا qللقياسة القانونية بالنيابة

- الـــســيـــد رشــيــد مـــوســاويq اIـــديــر الــعـــام لــلـــوكــالــة
qــتــوســطـةIـؤســســات الــصــغــيــرة واIالــوطــنــيــة لــتــطــويــر ا

qعضوا

- الـــــــســـــــيــــــد جـــــــنـــــــيـــــــدي بن داودq مـــــــديـــــــر اجلــــــودة  -
االســتــشــارة - الــتــســـيــيــر اإلداريq ¤ــثل جــمــعــيــة تــرقــيــة

qعضوا qؤسسةIالفعالية االقتصادية واجلودة في ا

qعضوا qخبير qXالسيد فيصل حس -

qعضوا qخبير qحجيات Xالسيد حس -

qعضوا qخبير qالسيد عبد العالي بوزيد -

qعضوا qخبير qالسيد علي كركوب -

- السيد رضا عاللq مـدير غرفة التـجارة والصناعة
الظهرة - مستغا®q عضوا.

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ فـي خ فـي 12 شـــعــــبـــان عـــام  شـــعــــبـــان عـــام 1435 الــــمـــوافـق  الــــمـــوافـق 10 
يـــونــــيـــو ســــنـــة يـــونــــيـــو ســــنـــة q 2014 يـــحــد q يـــحــدّد الـــقــائـــمــة االســـمــيــةد الـــقــائـــمــة االســـمــيــة
ألعـضــاء مـجــلس إدارة الــديـوان الـوطــني لــلـقــيـاسـةألعـضــاء مـجــلس إدارة الــديـوان الـوطــني لــلـقــيـاسـة

القانونية.القانونية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 12 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1435
اIــــوافق 10 يـــونـــيــــو ســـنـــة q2014 يـــعـــيّـن األعـــضــــاء اآلتـــيـــة
أســمـــــاؤهمq تــطــبــيــقــــا ألحــكــــــام اIـادّة  9 مـــن اIــرســــوم
رقـم 86-250 اIــــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عـــام 1407 اIــــوافق 30
سـبـتـمـبـر سـنة 1986 واIـتـضـمّن إنـشـاء الـديـوان الـوطـني
لـلــقـيـاسـة الـقـانـونـيـةq فـي مـجـلس إدارة الـديـوان الـوطـني

للقياسة القانونية :

- الـــســــيـــد نـــاصــــر بـــكـــوشq ¤ــــثل وزارة الـــصــــنـــاعـــة
qرئيسا qناجمIوا

- الــســـيــد عــبـــد اجملــيــد مـــســعــود نـــاصــرq ¤ــثل وزارة
qعضوا qالدفاع الوطني

- الــســـيــدة ســـهــام مـــزيــانq ¤ـــثــلـــة وزارة الــداخـــلــيــة
qعضوة qواجلماعات احمللية

qـــالـــيــةIـــثـل وزارة ا¤ qالـــســـيـــد بـــوعالم حـــمـــديـــني -
qعضوا

qــثل وزارة الــطــاقـة¤ qالــسـيــد الــيــاس بــونـعــجــات -
qعضوا

qــثل وزارة الــنــقل¤ qالــســيــد عـبــد الــغــني حــمــاني -
qعضوا

- اآلنـــســـة أمـــيـــنـــة آمـــال بـن شـــهـــيـــدةq ¤ـــثـــلــة وزارة
qعضوة qالفالحة والتنمية الريفية

- الــــســــيــــد رضــــوان دراعيq ¤ـــــثل وزارة الــــتــــعــــلــــيم
qعضوا qالعالي والبحث العلمي

- الـسـيـد عـبـد الـقـادر بن نـعـومq ¤ـثل وزارة الـبـريد
qعضوا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- الـسـيدة رشـيـدة عـلـيـتوشq ¤ـثـلـة وزارة الـتـكوين
qعضوة qXهنيIوالتعليم ا

- الـــــســــيــــد فــــخــــري عــــمـــــرانيq ¤ــــثـل وزارة الــــعــــمل
qعضوا qوالتشغيل والضمان االجتماعي

- الـسـيـد مـصـطـفى بن سـاحـليq ¤ـثل وزارة الـصـيد
البحري واIوارد الصيديةq عضوا.
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قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 14 شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 12  يــونـيـو يــونـيـو
سنة سنة q2014 يتضـمq يتضـمّن إلغاء أحكام القرار اIؤرن إلغاء أحكام القرار اIؤرّخ فيخ في
5 ذي الــقـــعــدة عــام  ذي الــقـــعــدة عــام 1431 اIــوافق  اIــوافق 13 أكــتـــوبــر ســـنــة أكــتـــوبــر ســـنــة
2010 الـذي يـتم الـذي يـتمّم الـقـرار اIؤرم الـقـرار اIؤرّخ في خ في 21 ربـيع األو ربـيع األوّل

عــــــام عــــــام 1430 اIـــــوافق  اIـــــوافق 18 مـــــارس ســــــنــــــة  مـــــارس ســــــنــــــة 2009 الـــــذي الـــــذي
يـــحـــديـــحـــدّد مـــكـــونـــات مـــلف الـــتـــصــريـح بـــاالســتـــثـــمـــارد مـــكـــونـــات مـــلف الـــتـــصــريـح بـــاالســتـــثـــمـــار

وإجـراء تقد�ه.وإجـراء تقد�ه.
ـــــــــــــــــــــــــ

qناجمIإن وزير الصناعة وا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام  1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-98 اIـؤرّخ
في 16 ربــــيـع األوّل عــــام  1429 اIـــــوافق 24 مــــارس ســـــنــــة
2008 واIـــتـــعـــلّق بـــشــكـل الــتـــصـــريح بـــاالســـتـــثـــمــار وطـــلب

qزايا وكيفيات ذلكIومقرر منح ا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــــرار اIـــؤرّخ في 21 ربــــــيع األوّل
عـــــام 1430  اIـــــوافق 18 مــــارس ســـــنــــة 2009 الــــذي يـــــحــــدّد
مـــكــونــات مــلف الــتــصــريـح بــاالســتــثــمــار وإجــراء تــقــد�ه

qتمّمIا

- وبـمـقــتـضـى الـقــرار الـمـؤرّخ فـي 5 ذي الــقـعدة
عــــام 1431  اIــــوافق 13 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2010 الــــذي يــــتـــمّم
الـقـرار الـمـؤرّخ فـي 21 ربيع األول عام 1430 اIوافق 18
مـارس ســنـة 2009 الـذي يـحــدّد مكونات ملف التصريح

qباالستثمار وإجراء تقد�ه

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تـلــغـى أحــكــام الــقــرار الــمـؤرّخ فـي
5 ذي الــقـــعـــدة عــام  1431 الـــمـــوافـق 13 أكـــتــوبـــر ســـنــة
2010 الـذي يـتــمـّم الـقـرار الـمـؤرّخ فـي  21 ربـيـع األوّل

عــام 1430 الــمـوافـق 18 مــارس ســنـة 2009 الــذي يــحـدّد
مـــكــــونـــات مـــلـف الــــتـــصـــريـح بـــاالســــتـــثـــمـــار وإجـــراء

تقد�ه.

اIـادة اIـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 شـعـبـان عـام  1435 اIـوافق 12
يونيو سنة 2014.

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـــــــرار وزاري مــــشــــتـــــــــرك مـــــــؤرخ في قـــــــرار وزاري مــــشــــتـــــــــرك مـــــــؤرخ في 3 ذي الــــقــــعــــــــدة ذي الــــقــــعــــــــدة
عــــام عــــام 1434 اIوافق  اIوافق 9 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة q2013 يـتضمنq يـتضمن
وضـع بــــــعـض األسالك اخلــــــاصــــــة بــــــاإلدارة اIــــــكــــــلــــــفــــــةوضـع بــــــعـض األسالك اخلــــــاصــــــة بــــــاإلدارة اIــــــكــــــلــــــفــــــة
بــالــتــضــامن الــوطــني فـي حـــالــة اخلــدمــة لـدى وزارةبــالــتــضــامن الــوطــني فـي حـــالــة اخلــدمــة لـدى وزارة

اجملاهدين واIصالح التابعة لها.اجملاهدين واIصالح التابعة لها.
ـــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qووزير اجملاهدين

qرأةIووزير التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-353 اIؤرخ
في 20 ذي القـعـدة عام 1430 اIـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2009
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qكلفة بالتضامن الوطنيIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-272 اIؤرخ
في 16 رمــضــان عــام 1434 اIــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة 2013
واIـتــضــمن تــعــديل الــقــانـون األســاسي لــلــمــركــز الــوطـني
لتجهيز مـعطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي

qاحلقوق

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-273 اIؤرخ
في 16 رمــضــان عــام 1434 اIــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة 2013
واIــــتـــضـــمن تــــعـــديل الـــقــــانـــون األســـاسـي Iـــراكـــز الـــراحـــة

qللمجاهدين

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

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ـــقــتـــضى الـــقــرار الـــوزاري اIــشـــتــــرك اIــــؤرخ
فــي 29 صـــــفـــــر عـــــام 1414 اIـــــوافق 18 غـــــشـت ســـــنــــة 1993
واIـــــتـــــضــــــمن وضـع ســـــلك نـــــوعـي تـــــابع لـإلدارة اIـــــكـــــلـــــفـــــة
بـــالــشــؤون االجـــتــمــاعــيـــة في حــالـــة الــقــيــام بـــاخلــدمــة لــدى

qؤسسات التابعة لهاIوزارة اجملاهدين وا

يقررون ما يأتي:يقررون ما يأتي:

األولى: تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 2 مـن اIــرسـوم اIـادة األولى:اIـادة 
التـنفيذي رقم 09-353 اIؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430
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اIـوافق 8 نـوفـمـبـر سـنـة 2009 واIــذكـور أعالهq يـوضع في
حـــالــة الـــقــيـــام بــاخلـــدمــة لـــدى وزارة اجملــاهـــدين واIـــصــالح
الـتابـعـة لـهـاq وفي حدود الـتـعـداد اIنـصـوص عـلـيه في هذا

القرارq اIوظفون اIنتمون ألحد األسالك اآلتية :

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

التعدادالتعداد السلكالسلك

100

70

اIساعدون االجتماعيون

اIساعدون في احلياة اليومية

Xـهـنـي لـلـمـوظـفـIـسـار اIـادة 2 : : تــضـمن تـسـيـيــر اIـادة اIا
qـــادة األولى أعالهIـــذكـــورين في اIا Xلـــلــســـلـــكــ XـــنــتـــمـــIا
اIؤسسة أو اإلدارة التـي يوضعون في حالـة اخلدمة لديها
طــــبــــقـــا لـألحـــكــــام الــــقــــانــــونـــيــة األســـاســـيــة الــــمــــحــــددة
�وجب اIرســوم التـنـفيذي رقم 09-353 الـمؤرخ فـي 20
ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1430 اIــــوافق 8 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2009

واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اIـوظــفـون اIـوضــوعـون في حـالـة
اخلـــدمـــة من احلق في الـــتـــرقـــيـــةq طـــبــقـــا ألحـــكـــام اIـــرســوم
التـنفيذي رقم 09-353 اIؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430

اIوافق 8 نوفمبر سنة 2009 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 4 : تـكون الـرتـبـة اIـشـغـولـة من طـرف اIوظف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.

اIــادة اIــادة 5 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اIــشـــتــرك
اIؤرخ في 29 صفر عام 1414 اIوافق 18 غشت سنة 1993

واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 6 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

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

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اIرأةواألسرة وقضايا اIرأة
سعاد بن جاب اللهسعاد بن جاب الله

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 20 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 24  نـوفـمـبـر  نـوفـمـبـر
q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

اIتحف الوطني للمجاهد.اIتحف الوطني للمجاهد.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــــــمـــــوجــب قــــــرار مــــــؤرّخ فــي 20 مــــــحــــــرّم عـــــام
1435 الـــــمــــــوافـق 24 نـــــوفــــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة q2013 يـــــعــــــيـّن

األعــضــاء اآلتــيــة أســمــاؤهـم تــطــبــيــقــا ألحــكــام الــمــادّة
10 مـن الـــمــرســـوم الــتـّـــنــفـــيــذيّ رقـم 93-227 الــمــؤرّخ

فـي 19 ربــيـع الـــثــانـي عــام 1414 الــمــوافـق 5 أكـــتــوبــر
سـنة 1993 والـمــتــعـلـّـق بـمــتــحـف الـمــجــاهدq الــمــعـدّل
والــــمـــتــــمـّمq فـي مــــجـــلـس إدارة الــــمـــتــــحـف الــــوطـــنـي

للمجاهد :

qـــثـل وزيـــر اجملـــاهـــدين¤ qأبي اســــمـــاعـــيل مــــحـــمـــد -
qرئيسا

qثل وزير الدفاع الوطني¤ qشوشان مراد -

- قيسوم السـبتيq ¤ثل وزير الداخـلية واجلماعات
qاحمللـية

qاليةIثلة وزير ا¤ qدرابلية لندة -

- صايب محنـد إيديرq ¤ثل وزير الـشؤون الدينية
qواألوقـاف

- فـــــيــــوطـــــمـــــان بـــــوعـالمq ¤ـــــثل وزيـــــرة الـــــتـــــهـــــيـــــئــــة
qالعمرانية والبيئـة

- حــــاج حـــــفــــصـي مـــــحــــمـــــدq ¤ــــثـل وزيــــر الـــــتــــربـــــيــــة
qالوطنية

qثلة وزيرة الثقافة¤ qلرقم سليمة -

qثل وزير االتصال¤ qبوينون العربي -

- بـوضــرسـايـة بــوعـزةq ¤ــثل وزيـر الـتــعـلـيـم الـعـالي
qوالبحث العلمي

qثل وزير الشباب والرياضة¤ qبودور عمر -

- بـــولــــعـــراس حــــمـــانـــةq ¤ــــثل اIــــنـــظـــمــــة الـــوطــــنـــيـــة
qللمجاهدين

- اونـيسي اسماعـيلq ¤ثل اIنظـمة الوطنـية ألبناء
qالشهداء

- بـالــطـيــبي احلـاجq ¤ــثل اIـنــظـمــة الـوطــنـيــة ألبـنـاء
الشهداء.
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قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 20 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 24   نـوفـمـبـر نـوفـمـبـر
q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

اIتحف اجلهوي للمجاهد لسكيكدة.اIتحف اجلهوي للمجاهد لسكيكدة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 20 مـحرّم عام 1435 اIـوافق
24 نــوفـمـبــر سـنـة q2013 يــعـيّن األعــضـاء اآلتـيــة أسـمـاؤهم

تــطـبــيـقــا ألحــكـام الــمـادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ رقم
08-170 اIؤرّخ في 7 جمـادى الثانـية عام 1429 اIوافق 11

يــونـــيــو ســـنــة 2008 واIـــتــضـــمّن إنـــشــاء مـــتــاحـف جــهـــويــة
للـمجـاهد وتـنظـيـمهـا وسيـرهاq في مـجلس إدارة اIـتحف

اجلهوي للمجاهد لسكيكدة :
qـثل وزيـر اجملـاهـدين¤ qمـحـمـد الـصـغـيـر سـويـسي -

qرئيسا
qثل وزير الدفاع الوطني¤ qالعلوي نور الدين -

- رحـــايل عــادلq ¤ــثـل وزيــر الــداخــلـــيــة واجلــمــاعــات
qاحمللـية

qاليةIثل وزير ا¤ qوامري سعيد -
- يـــونــــسي خـــالــــدq ¤ـــثل وزيــــر الـــشـــؤون الــــديـــنـــيـــة

qواألوقـاف
- بــــلــــقــــيــــدوم خـــــمــــيــــسـيq ¤ــــثل وزيــــرة الـــــتــــهــــيــــئــــة

qالعمرانية والبيئـة
qثل وزير التربية الوطنية¤ qسردوك إبراهيم -

qثلة وزيرة الثقافة¤ qقوديد عبد العالي -
qثل وزير االتصال¤ qطمالوسي رابح -

- الــــعــــايب أحــــسنq ¤ــــثـل وزيـــر الــــتــــعــــلــــيم الــــعــــالي
qوالبحث العلمي

qثل وزير الشباب والرياضة¤ qطلعة صالح -
qنظمة الوطنية للمجاهدينIثل ا¤ qعواد رابح -

- عـفـيف عــبـد الـلّهq ¤ــثل اIـنـظــمـة الـوطـنــيـة ألبـنـاء
qالشهداء

- العالم عبد الـوهابq ¤ثل اIنظمة الوطنية ألبناء
الشهداء.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 20 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 24  نـوفـمـبـر  نـوفـمـبـر
q q2013 يــتـضــميــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

اIتحف اجلهوي للمجاهد لتيزي وزو.اIتحف اجلهوي للمجاهد لتيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 20 مـحرّم عام 1435 اIـوافق
24 نــوفـمـبــر سـنـة q2013 يــعـيّن األعــضـاء اآلتـيــة أسـمـاؤهم

تـــطـبـــيــقـــا ألحــكـــام اIــادّة 9 مـن اIـرســوم الـتّــنـفــيـذيّ رقم
08-170 اIؤرّخ في 7 جمـادى الثانـية عام 1429 اIوافق 11

يــونـــيــو ســـنــة 2008 واIـــتــضـــمّن إنـــشــاء مـــتــاحـف جــهـــويــة
للـمجـاهد وتـنظـيـمهـا وسيـرهاq في مـجلس إدارة اIـتحف

اجلهوي للمجاهد لتيزي وزو :
qرئيسا qثل وزير اجملاهدين¤ qبوبطينة يوسف -
qثل وزير الدفاع الوطني¤ qكروم محمد الصالح -
- الـيـاسـX عـزيزq ¤ـثل وزيـر الـداخـليـة واجلـمـاعات

qاحمللـية
qاليةIثل وزير ا¤ qحاكم محمد -

- مـقــراني حــمـيــدةq ¤ـثــلــة وزيـر الــشـؤون الــديـنــيـة
qواألوقـاف

- كــابش صــالحq ¤ــثل وزيــرة الــتــهــيـئــة الــعــمــرانــيـة
qوالبيئـة

qثل وزير التربية الوطنية¤ qخالدي نور الدين -
qثل وزيرة الثقافة¤ qولد علي الهادي -

qثل وزير االتصال¤ qلعرفي حميد -
- مـــحــمـــودي أرزقيq ¤ـــثل وزيـــر الــتـــعــلـــيم الـــعــالي

qوالبحث العلمي
qثل وزير الشباب والرياضة¤ qخيالي رضوان -

- أيت أحــــمــــد واعــــليq ¤ــــثـل اIــــنــــظــــمــــة الــــوطــــنــــيـــة
qللمجاهدين

- شـــارة مــحـــمـــدq ¤ــثـل اIــنـــظـــمــة الـــوطـــنــيـــة ألبـــنــاء
qالشهداء

- قالل عــــشــــوq ¤ــــثل اIــــنــــظــــمــــة الــــوطــــنــــيــــة ألبــــنــــاء
الشهداء.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 21 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 25  نـوفـمـبـر  نـوفـمـبـر
q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

اIتحف اجلهوي للمجاهد لبسكرة.اIتحف اجلهوي للمجاهد لبسكرة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 21 مـحرّم عام 1435 اIـوافق
25 نــوفـمـبــر سـنـة q2013 يــعـيّن األعــضـاء اآلتـيــة أسـمـاؤهم

تـــطــبـــيــقــا ألحـــكــام اIــادّة 9 من اIـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم
08-170 اIؤرّخ في 7 جمـادى الثانـية عام 1429 اIوافق 11

يــونـــيــو ســـنــة 2008 واIـــتــضـــمّن إنـــشــاء مـــتــاحـف جــهـــويــة
للـمجـاهد وتـنظـيـمهـا وسيـرهاq في مـجلس إدارة اIـتحف

اجلهوي للمجاهد لبسكرة :
qرئيسا qثل وزير اجملاهدين¤ qحاجي نصر الدين -

qثل وزير الدفاع الوطني¤ qعزاب طارق -
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- زكـور إبـراهـيمq ¤ـثل وزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعات
qاحمللـية

qاليةIثل وزير ا¤ qزين منير -
- قــــواسـم عـــــليq ¤ـــــثل وزيـــــر الـــــشـــــؤون الــــديـــــنـــــيــــة

qواألوقـاف
- قـرفاوي مـحـمـدq ¤ثل وزيـرة الـتـهيـئـة الـعمـرانـية

qوالبيئـة
qثل وزير التربية الوطنية¤ qيعقوبي دحدوح -

qثل وزيرة الثقافة¤ qكابور عمور -
qثلة وزير االتصال¤ qزيراري مليكة -

- أجـقـو عـلـيq ¤ـثل وزيـر الـتــعـلـيم الــعـالي والـبـحث
qالعلمي

qثل وزير الشباب والرياضة¤ qسعيدي فاحت -
- بن عــــاشـــور مـــحــــمـــدq ¤ـــثـل اIـــنـــظــــمـــة الـــوطــــنـــيـــة

qللمجاهدين
- عــمــري رمـضــانq ¤ــثل اIــنـظــمــة الــوطـنــيــة ألبــنـاء

qالشهداء
- صيـاد نـصر الـدينq ¤ثل اIـنـظمـة الوطـنـية ألبـناء

الشهداء.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مــــؤرقـــــرار مــــؤرّخ في خ في 13  رجـب عــــام   رجـب عــــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 13 مــــايــــو مــــايــــو
q2014  يـتـضـم يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـرن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر سـنـة سـنـة 

إدارة  الـوسائـل.إدارة  الـوسائـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير اجملاهدين

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-264 اIؤرّخ
في 29 ربـــيع األوّل عــام 1415 اIــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة
1994 واIـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اIـــــركــــزيــــة في وزارة

qاجملاهدين

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عــلـى اIــرســـــوم الــــرئـــاسيّ اIــؤرّخ
في 28 صــــفـــــر عــــام 1432 اIـــــوافق 2 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2011
واIــتــضــمّن تــعــيــX الــســيــد الــعــيــد ربــيــقــةq مــديــرا إلدارة

qالوسائل بوزارة اجملاهدين

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qــادة األولى : يـــفــوض إلـى الــســـيـــد الـــعــيـــد ربـــيـــقــةIــادة األولى :اIا
مدير إدارة الـوسائلq اإلمضاء في حدود صالحياتهq باسم
وزيــــــر اجملـــــاهــــــدينq عــــــلى جــــــمـــــيـع الـــــوثــــــائـق واIـــــقـــــررات

باستثناء القرارات.

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13  رجب عــام 1435 اIــوافق 13
مايو سنة 2014.

الطيب زيتونيالطيب زيتوني
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قراران مؤرقراران مؤرّخان في خان في 13  رجب عـام   رجب عـام 1435 اIوافق  اIوافق 13 مايو مايو
q2014  يـــتـــضـــم يـــتـــضـــمّـــنـــان تـــفـــويض اإلمـــضـــاء إلىـــنـــان تـــفـــويض اإلمـــضـــاء إلى ســـنـــة ســـنـــة 

نائبي مدير.نائبي مدير.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير اجملاهدين
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 94-264 اIـؤرّخ
في 29 ربيع األوّل عام 1415 اIوافق 6 سبـتمبـر سنة 1994

qركزية في وزارة اجملاهدينIتضمّن تنظيم اإلدارة اIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عــلـى اIــرســـــوم الــــرئـــاسيّ اIــؤرّخ
فـي 10 رجـب عـــــــام 1433 اIــــــــوافق 31 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2012
واIــتـــضــمّن تــعـــيــX الــســـيــد خــالـــد رمــضــانq نـــائب مــديــر

qبوزارة اجملاهدين Xللمستخدم

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qــادة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيــد خـــالـــد رمـــضــانIــادة األولى :اIا
qاإلمـضاء فـي حدود صالحـياته qXـستـخـدمIنـائب  مديـر ا
بــاسم وزيــر اجملــاهــدينq عـــلى جــمــيع الــوثــائق واIــقــررات

باستثناء القرارات.

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13  رجب عــام 1435 اIــوافق 13
مايو سنة 2014.

الطيب زيتونيالطيب زيتوني
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qإن وزير اجملاهدين
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 94-264 اIـؤرّخ
في 29 ربيع األوّل عام 1415 اIوافق 6 سبـتمبـر سنة 1994

qركزية في وزارة اجملاهدينIتضمّن تنظيم اإلدارة اIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عــلـى اIــرســـــوم الــــرئـــاسيّ اIــؤرّخ
في 19 مـــحـــرّم عــام 1427 اIــوافق 18 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2006
واIــتـــضــمّن تـــعــيـــX اآلنــســة دلـــيــلــة خـــداشq نــائــبـــة مــديــر

qللميزانية واحملاسبة بوزارة اجملاهدين

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qــــادة األولى : يـــفــــوض إلى اآلنـــســــة دلـــيــــلـــة خـــداشIــــادة األولى :اIا
نــائـــبــة مـــديــر اIـــيــزانـــيــة واحملـــاســبـــةq اإلمــضـــاء في حــدود
صـالحـيـاتــهـاq بـاسم وزيــر اجملـاهـدينq عــلى جـمــيع الـوثـائق

واIقررات باستثناء القرارات.

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13  رجب عــام 1435 اIــوافق 13
مايو سنة 2014.

الطيب زيتونيالطيب زيتوني

وزارة السكن والعمران واBدينةوزارة السكن والعمران واBدينة
قــــرار مـــؤرخ في قــــرار مـــؤرخ في 22  ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 5
مــارس ســنـة مــارس ســنـة q2013 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعــيـX أعــضــاء جلــنـةن تــعــيـX أعــضــاء جلــنـة

.Xاعتماد الوكالء العقاري.Xاعتماد الوكالء العقاري
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 22 ربـيع الــثــاني عـام 1434
اIـــــوافق 5 مــــارس ســـــنــــة q2013 يــــعـــــيّن األعـــــضــــاء اآلتـــــيــــة
أسـمــاؤهمq تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIــادّتـX 20 و21 مـن اIــرسـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 09-18 اIــــؤرّخ في 23 مـــحـــرّم عـــام 1430
اIوافق 20 ينـاير سـنة 2009 الذي يـحـدّد التـنظـيم اIتـعلّق
�ـمارسة مهـنة الوكيل الـعقاريq اIعدّل واIـتمّمq في جلنة

: Xاعتماد الوكالء العقاري
qمـديــر الـتــسـيــيـر الــعـقـاري qأعــمـر بــلـحــاج عـيــسى -

qرئيسا qثل وزير السكن والعمران¤

- عـلي شعـبانq نـائب مديـر للـحفـاظ على اIـمتـلكات
qعضوا qثل وزير السكن والعمران¤ qالعقارية

qنـائب مـدير لـلـعـمـليـات الـعـقـارية qأحمـد حـمـداني -
qعضوا qثل وزير السكن والعمران¤

- رشــــــــــيــــــــــد حــــــــــدارq نـــــــــائــب مـــــــــديــــــــــر لـــــــــلــــــــــمــــــــــهـن
والــنــشـاطـات اIـنظـمـةq ¤ثل وزيـر الـداخلـيـة واجلمـاعات

qعضوا qاحمللية

- عـــــــلـي ســـــــاســـــــانq نـــــــائـب مـــــــديـــــــر لـــــــلـــــــتـــــــحــــــــصـــــــيل
qعضوا qاليةIثل وزير ا¤ qواإلحصائيات

- فــــتـــيــــحــــة مـــدانq رئــــيـــســــة مـــكــــتبq ¤ــــثـــلــــة وزيـــر
qعضوة qالتجـارة

- فــاطــمـة الــزهــراء حــشـادq رئــيــســة غـرفــة الــتــجـارة
والــصــنــاعــة شــنــوا (تـــيــبــازة)q ¤ــثــلــة الــغــرفــة اجلــزائــريــة

qعضوة qللتجارة والصناعة

- عـــــــبـــــــد احلـــــــكـــــــــيـم عــــــــويــــــداتq ¤ـــــــثــل الـــــــوكـــــــاالت
qعضوا qالعقـاريـة

- محـمـد بن يوسفq ¤ـثل الـقائـمـX بإدارة األمالك
qعضوا qالعقـاريـة

- سلـوى قاسـميq اIولودة بـوزيديq ¤ـثلة الـوسطاء
العقـاريqX عضوة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مـــــؤرخ فـي قـــــرار مـــــؤرخ فـي 24 مـــــحـــــرم عـــــام  مـــــحـــــرم عـــــام 1435 الـــــمـــــوافـق  الـــــمـــــوافـق 28
نـــوفـــمــــبـــر نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة ســـنـــة q q2013  يـــعـــد يـــعـــدّل ويــتـــمم الـــقـــرارل ويــتـــمم الـــقـــرار
اIــؤراIــؤرّخ فـي خ فـي 22 ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 15
مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة 2012 واIـــتــــضــــم واIـــتــــضــــمّـن إنـــشــــاء الــــلــــجــــنـــةـن إنـــشــــاء الــــلــــجــــنـــة
الـقــطــاعــيـة لــلــصـفــقــات لــوزارة الـســكن والــعــمـرانالـقــطــاعــيـة لــلــصـفــقــات لــوزارة الـســكن والــعــمـران

وتعيX أعضائها.وتعيX أعضائها.
ـــــــــــــــــــــــــ

qدينةIإن وزير السكن والعمران وا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــقــتــضـى الــقــــرار اIــؤرّخ في 22 ربــيع الــثــاني
عـام 1433 اIـوافق 15 مـارس سـنة 2012 واIـتـضـمّن إنـشاء
الــلـجـنـة الــقـطـاعـيــة لـلـصـفــقـات لـوزارة الـســكن والـعـمـران

qعدّلIا qأعضائها Xوتعي
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــعــــدّل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمم أحــــكــــام
الـــــــــقــــــــرار اIــــــــؤرّخ في 22 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عـــــــــــــام 1433

اIوافـــــق 15 مـــــارس سنــــة 2012 واIذكــــور أعــــاله.

اIــادة اIــادة 2 : : يــتــمـم عــنــوان الـــقــراراIــؤرخ في 22 ربــيع
الــثـاني عـام 1433 اIـوافق 15 مــارس سـنـة 2012 واIـذكـور

أعالهq كما يأتي :
" قرار مؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1433 اIوافق
15 مـارس سـنة q2012 يـتـضـمـن إنـشـاء الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة

Xـديــنــة وتـعــيـIلـلــصــفـقــات لـوزارة الــســكن والـعــمــران وا
أعضائها ".

اIـادة اIـادة 3 : : تـتم أحــكـام اIـادة األولى من الـقـرار اIـؤرخ
في 22 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اIــوافق 15 مـــارس ســـنـــة

2012 واIذكور أعالهq كما يأتي :

" اIــــادة األولى :: تـــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكـــام اIـــواد 142 و142
مـــكـــرر و152 مـــكـــرر من اIــــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 236-10
اIـــــؤرخ في 28 شــــــوال عــــــام 1431 اIـــــوافـــق 7 أكـــــتـــــوبـــــــر
qــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيـةIســنـــــة 2010 وا
اIـــعــــدل واIــــتــــممq يــــهـــدف هــــذا الــــقـــرار إلـى إنـــشــــاء جلــــنـــة
قـطــاعـيــة لـلــصـفــقـات لــوزارة الـســكن والـعــمـران واIــديـنـة

وتعيX أعضائها ".

اIـادة اIـادة 4 :  : تـعـدل أحـكـام اIادة 2 من الـقـرار اIؤرخ في
q2012 ـوافق 15 مــارس سـنـةI22 ربـيع الــثـاني عـام 1433 ا

واIذكور أعالهq كما يأتي :

" اIادة 2 :........................................................
- الــــســـــيــــد طــــيــــفــــور مــــايــــديq ¤ــــثـل وزيــــر الــــســــكن
qخلفا للسيد يوسف بودوان qرئيسا qدينةIوالعمران وا
- الــســـيــديـن خلــضـــر بــلــحـــلــو وبـــوبــكـــر حــوحـــوq عــلى
التـوالي عـضـوا دائمـا وعـضـوا مـستـخـلـفاq ¤ـثـلـX لوزارة

qدينةIالسكن والعمران وا
- الــســيـد لــونــاس مـغالتq عــضــوا مـســتــخـلــفــاq ¤ـثال
لـوزارة الــسـكن والــعـمــران واIــديـنــةq خـلــفـا لــلـســيـد عــبـود

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

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

حـرّر بـاجلــزائـر في 24 مـحـرم عــام 1435 اIـوافـق 28
نوفمبر سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 13  مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1435
اIــوافق اIــوافق 17  نــوفــمــبــر ســنـة   نــوفــمــبــر ســنـة q2013 يــحــدq يــحــدّد كــيــفــيـاتد كــيــفــيـات
تـنـظيم الـتـكوين اIـسـبق للـتـعيـX في رتـبة أسـتاذتـنـظيم الـتـكوين اIـسـبق للـتـعيـX في رتـبة أسـتاذ

التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه.التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه.
ـــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير
qووزير التربية الوطنية

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمIعدّل واIا qXوظفIأو الفردي التي تهمّ وضعية ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

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

qالعام للحكومة Xاألم qالوزير Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-343 اIؤرّخ
فـي 21 رمــضـان عـام 1425 اIـوافق 4 نـوفــمــبـر ســنـة 2004
واIـتـضــمّن الـقــانـون األسـاسي الــنـمـوذجـي Iـعـاهــد تـكـوين

qمستواهم Xدرسة األساسية وحتسIمعلمي ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-315 اIؤرّخ
في 11 شـــوّال عـــام 1429 اIــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qتمّمIعدّل واIا qلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اIؤرّخ
في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عــــام 1433 اIــــوافـــق 25 أبــــريـــل
ســـنـــة 2012 الــــذي يـــحـــدّد كـــيــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اIـــســـابـــقــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اIــــهــــنــــيـــــة في اIــــؤســــســــات

qواإلدارات العمومية وإجرائها

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــادة األولى  : اIــادة األولى  : تــطـــبــيـــقــا ألحـــكـــام اIــادّة 71 (احلــاالت
نـقـطة 2 - ب و3 و4) من اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 315-08
اIــؤرّخ في 11 شــوّال عــام 1429 اIــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
q2008 اIـعـدّل واIـتــمّمq واIـذكـور أعالهq يــهـدف هـذا الـقـرار

Xـسـبق لـلـتـعـيـIإلى حتــديــد كـيـفـيـات تـنـظــيـم الـتـكـوين ا
في رتبة أستاذ التعليم الثانوي وكذا محتوى برنامجه.
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Xـسـبق لـلـتـعـيـIـادة 2 :  : يـتم االلـتـحـاق بـالـتـكـوين اIـادة اIا
في الـرتـبـة اIـذكــورة في اIـادّة األولى أعالهq بـعـد الـنـجـاح
في اIـسابـقة أو االمـتحـان اIـهني أو عـلى سبـيل االختـيار
عن طـريق الـتـسـجيـل في قائـمـة الـتـأهـيلq وفقـا لـلـتـنـظيم

السـاري اIفعـول.

اIــــادة اIــــادة 3 :  : يــــتــم  فــــتـح دورة الــــتــــكــــويـن في الــــرتــــبــــة
اIذكورة في اIـادّة األولى أعالهq �وجب قـرار من الوزير
اIـــكـــلّـف بـــالـــتـــربـــيـــة الــــوطـــنـــيـــةq الـــذي يـــحــــدّد فــــيهq عـــلى

اخلصوص :
qعنيةIالرتبة ا -

- عـدد اIـنـــاصب اIـالــيّـة اIـفــتـوحـــة لــلـتــكــوين احملـدد
في اخملــــطط الـــقــــطـــاعي الــــســـنـــوي أو اIــــتـــعـــدّد الــــســـنـــوات
لـلـتــكـوين اIـصـادق عـلـيه بـعـنــوان الـسـنـة اIـقـصـودة طـبـقـا

qعمول بهاIلإلجراءات ا
qمدة دورة التكوين -

qتاريخ بداية التكوين -
qعنيةIؤسّسة العمومية للتكوين اIا -

Xالـــنــــاجـــحـــ XــــوظـــفــــIوا XــــتــــرشــــحـــIقــــائــــمـــــة ا -
اIعنيX بالتكوين.

اIـادة اIـادة 4 : : يــجب تــبـلــيغ نــســخـة مـن الـقـــرار اIــذكــور
في اIــادّة 3 أعاله إلى مـــصــالح الـــوظــيــفـــة الــعــمـــومــيــة في

أجـل عشـرة (10) أيامq ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اIـادة اIـادة 
إبداء رأي اIطـابقـة خالل أجل عشرة (10) أيـامq ابتداء من

تاريخ استالم القرار.

اIــــــادة اIــــــادة 6 :  : يـــــــلــــــــــزم اIـــــــتــــــرشـــــــحـــــــون  واIـــــــوظـــــــفــــــون
الناجـحـــون نـهـائـيــا في اIسـابقة أو االمـتحـان اIهني أو
qــقـبــولـون عن طــريق االخـتــيـار �ــتـابــعـة دورة الـتــكـوينIا
qـــســتــخــدمــة بــتــاريخ بــدايــة الــتــكــوينIوتــعــلــمــهم اإلدارة ا
qــوجب اســتــدعـــــاء فــــردي وأي وســيــلـــة أخـــرى مـالئــمــة�

عند االقتضـاء.

7 :  : يــضــمن الــتــكــوين مــعــاهــد تــكــوين مــعــلــمي اIـادة اIـادة 
اIدرسة األساسية وحتسX مستواهم.

اIادة اIادة 8 :  : ينظم التـكوين بشكـل مـتواصل أو تناوبي
ويـــتــضـــمّن دروســـا ومــحـــاضــرات مـــنــهـــجــيـــة ومــلـــتــقـــيــات

وأعماال موجهة وتربصات تطبيقية.

اIادة اIادة 9 :  : حتدّد مدة التكوين بسنة واحدة q(1) طبقا
ألحـــكـــام اIـــرســوم الـــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 08-315 اIــؤرّخ في 11
شـــوّال عــام 1429 اIــوافق 11 أكــتـــوبــر ســـنــة q2008 اIـــعــدّل

واIتمّم واIذكور أعاله.

qــادة 10 :  : تــلـــحق بـــهــــذا الــقـــــرار بـــرامج الـــتـــكــوينIــادة اIا
ويــتم تــفــصـــيل مــحـتــواه من طــرف اIــؤســســة الـعــمــومــيـة

للتكوين اIعنـية.

اIـــــادة اIـــــادة 11 :  : يــــــتــــــولّى تــــــأطـــــيــــــر الــــــتـــــكــــــوين أســــــاتـــــذة
اIـؤســســات الـعــمـومــيــة لـلــتــكـوين اIــعـنــيــة و/ أو مـوظــفـو

التعليم والتفتيش التابعX لوزارة التربية الوطنـية.

12 :  : يـــتـــابع اIـــوظــــفـــون واIـــتـــربـــصـــون أثـــنـــاء اIــادة اIــادة 
الــتــكــوين تـــربــصــا تــطــبـــيــقــيــا عــلى مـــســتــوى اIــؤســســات
qوفقـا للمدة احملـددة في الـبرنامج التطبيقي qالتعليمـيـة

ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.

اIـادة اIـادة 13 :  : يـتـعـيّن عـلى اIـوظـفـX واIـتـربـصـqX عـند
نهـاية دورة التـكويـنq إعداد مـذكرة حول مـوضوع لـه صلة

ببرنامج التكوين.

اIـادة اIـادة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبة
البيداغوجية اIستمرة وتشمـل امتحانات دوريـة.

اIــادة اIــادة 15 :  : يـــنــظمq عـــنــد نـــهـــايــة الـــتــكـــوينq امــتـــحــان
نـهائي ويـتضمّـن اختبـارات كتـابيـة مسـتمـدة من برنامج

التكوين.

اIادة اIادة 16 :  : يتــم تقييم التكوين كما يأتي :
q(2عاملIا) ستمرةIراقبة البيداغوجية اIمعدل ا -

q(1عاملIا) عالمة التربص التطبيقي -
q(2عاملIا)  عالمة مذكرة نهاية التكوين -

- عالمة االمتحان النهائي  (اIعامل3).

17 :  : يـــعـــتـــبـــر نــــاجـــحـــا نـــهـــائـــيـــا فـي الـــتـــكـــوين اIــادة اIــادة 
اIـــوظـــفـــون  واIـــتــــربـــصـــون احلـــائــــزون عـــلى مـــعــــدل عــــام
يـســــــاوي أو يــفــــوق 10 مـن 20 فـي الـتــقــيــــيم اIــذكـــــور

فـي اIادّة 16 أعاله.

اIادة اIادة 18 :  : يـسلّم مـدير اIـؤسسـة العـمومـية لـلتـكوين
اIـعــنــيــة شــهــادة لـلــمــتــربــصــX واIـوظــفــX الــذين تــابــعـوا
بــنـجـــاح الــدورة الـتــكـــويـنـــيــة بـنــــاء عــلى مــحـضـــر جلــنــة

نهايـة التكـوين:

اIادة اIادة 19 :  : تتكون جلنة نهاية التكوين من :
- الــســلـطــة الــتي لــهـا صالحــيــة الــتـعــيــqX أو ¤ـثــلــهـا

qؤهـل قانوناIا
qكلفة بالوظيفة العموميةIثل السلطة ا¤ -
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- مـديــر اIـؤسـســـة الـعـمـومــيـة لـلتـكـــوين اIعـنـــية
qأو ¤ثلـه

- ¤ــثـــلــX اثـــنــX (2) عـن ســــلـك أســــاتـــــذة الــــتــــعـــــلــــيم
باIؤسسة العمومية للتكوين اIعنية.

اIادة اIادة 20 : : يعيّن اIتربصون الناجحون في التكوين
والـــذين الـــتـــحـــقـــوا بـهq وفـــقـــــا ألحـــكـــــام اIــادّة 71 (احلـــالـــة
نــــقــــطــــة  2 - ب) من اIــــرســــوم اIــــذكــــور في اIــــادّة األولى
qفي رتبة أستاذ التعليم الثانوي Xبصفة متربص qأعاله

اIـادة اIـادة 21 : : يــرقى اIـوظــفــون الـنــاجـحــون نــهـائــيـا في
الـــتـــكـــوين والــــذين الـــتـــحـــقـــوا بـهq وفـــقـــا ألحـــكـــام اIـــادّة 71
(احلــالــتـX 3 و4)  من اIـــرســـوم اIــــذكـــور في اIـــادّة األولى

qأعاله في رتبة أستاذ التعليم الثانوي

اIـادة اIـادة 22 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلــزائــر في 13 مـحـرّم عـام 1435 اIـوافـق 17
نوفمبر سنـة 2013.

 وزير التربية الوطنية وزير التربية الوطنية

عبد اللطيف بابا أحمدعبد اللطيف بابا أحمد

عن  الوزيرq األمX العامعن  الوزيرq األمX العام
للحكومةللحكومة

وبتفويض منهوبتفويض منه
اIدير العام للوظيفةاIدير العام للوظيفة

العموميةالعمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

اIلحقاIلحق

برنامج التكوين اIسبق للتعيX في رتبة أستاذ التعليم الثانويبرنامج التكوين اIسبق للتعيX في رتبة أستاذ التعليم الثانوي

الوحداتالوحدات

علم النفس وعلوم التربية

تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس

التقو¢ البيداغوجي

اIناهج التعليمية

التشريع اIدرسي

اإلعالم اآللي

اجملمـوعاجملمـوع

احلجم الساعياحلجم الساعي

70

70

35

30

20

30

255 سا سا

يقدر احلجم الساعي اإلجمالي بـ 400 ساعة منها 145  ساعة تطبيقي موزعة على اIقاييس اآلتية :

qطرائق التدريس -

qالوسائل التعليمية -

qعلومات واالتصال في التعليمIاإلعالم اآللي وتكنولوجيا ا -

- التقـو¢.

اIعاملاIعامل

3

3

2

2

1

1

/
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قــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 13  مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1435
اIــوافق اIــوافق 17  نــوفــمــبــر ســنـة   نــوفــمــبــر ســنـة q2013 يــحــدq يــحــدّد كــيــفــيـاتد كــيــفــيـات
تــنـظــيم الــتــكـويـن اIـتــخــصص لاللــتـحــاق بــرتــبـتيتــنـظــيم الــتــكـويـن اIـتــخــصص لاللــتـحــاق بــرتــبـتي

نائب مقتصد ومقتصد ومحتوى برامجه.نائب مقتصد ومقتصد ومحتوى برامجه.
ـــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير

qووزير التربية الوطنية

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بـــــتـــــــحـــــــريــــــر ونـــــــشــــــر بــــــعـض الـــــقــــــرارات ذات الـــــطــــــابع
التنـظيـمي أو الفردي الـتي تهمّ وضـعية اIـوظفـqX اIعدّل

qتمّمIوا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- وبـــــمـــــقـــــتـــــضى اIــــرســــوم الــــرّئــــاسيّ رقم 313-13
اIــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر
ســــنــــة 2013 واIـــتــــضـــمّن تــــعـــيــــX الـــوزيـــرq األمــــX الـــعـــام

qللحكومة

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 35-2000
اIؤرّخ فـي 2 ذي القـعـدة عام 1420 اIوافق 7 فبـراير سـنة
2000 واIـــتـــضــــمّن تــــعـــديل الــــقـــانــــون األســـاسـي لـــلــــمـــركـــز

الـوطـني لتـكويـن إطارات الـتربـيـة وتغـييـر تـسمـيته إلى
Xمــعـــهــد وطــنـي لــتــكـــوين مــســـتــخــدمي الـــتــربــيـــة وحتــســ

qتمّمIعدّل واIا qمستواهم

- و�ــــقـــــتـــــضى اIــــرســـوم الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 315-08
اIــؤرّخ في 11 شــوّال عــام 1429 اIــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
XــوظـــفــIــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاI2008 وا

اIــنــتــمــX لألسالك اخلــاصــة بــالــتــربـيــة الــوطــنــيــةq اIــعـدّل
qتمّمIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اIؤرّخ
في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عــــام 1433 اIــــوافـــق 25 أبــــريـــل
ســـنـــة 2012 الــــذي يـــحـــدّد كـــيــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اIـــســـابـــقــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اIــــهــــنــــيـــــة في اIــــؤســــســــات

qواإلدارات العمومية وإجرائها

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــادة األولى  : اIــادة األولى  : تــطــبــيــقــا ألحــكـــام اIــادّتــX 130 و137
من اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-315 اIـؤرّخ في 11 شـوّال

qـتـمّمIـعـدّل واIا q2008 ـوافق 11 أكـتـوبـر سـنـةIعـام 1429 ا
واIــذكــور أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد كــيــفــيـات
تــنــظـيـم الـتــكــوين اIــتــخــصص لاللــتــحــاق بــرتـبــتي نــائب

مقتصد ومقتصد ومحتوى برامجه.

الــــــــمـــــــادة الــــــــمـــــــادة 2 :  : يــــــــتـم االلــــــــتــــــــحـــــــاق بــــــــالــــــــتـــــــكــــــــويـن
الـــمـــتــــخــــصـص فـي الــــرتـــبــــتـــيـن الــــمـــذكــــورتـــيـن فـي
اIــــادّة األولى أعـالهq بـــعــــد الـــنــــجـــاح في اIــــســـابــــقـــةq وفــــقـــا

للتنظيم الساري اIفعول.

Xــادة 3 :  : يــتــم  فــتح دورة الـــتــكــوين فـي الــرتــبــتــIــادة اIا
اIـــــذكـــــورتـــــX فـي اIـــــادّة األولـى أعالهq �ـــــوجـب قـــــرار من
qالـذي يحـدّد فـيه qكـلّف بـالتــربــيـة الـوطـنــيةIالـوزيـــر ا

ال سيّما :
qعنيةIالرتبة ا -

- عـــــدد الـــــمـــــنــــــاصـب الـــــمــــالـــــيـّــــة الـــــمـــــفـــــتـــــوحــــــة
لـلتـكويـن الـمـحـددة فـي الـمـخـطـط الـقـطـاعي السـنوي
أو اIــتـعــدّد الـســنـوات لــلـتــكـوينq اIــصـادق عــلـيهq بــعـنـوان

qقصودةIالسنة ا

qمدة دورة التكوين -

qتاريخ بداية التكوين -

qعنيةIؤسّسة العمومية للتكوين اIا -

- قائمـة اIترشحX الناجحX اIعنيX بالتكوين.

الـــــمـــــادة الـــــمـــــادة 4 : : يــــــجــب تــــبـــــلــــيغ نـــــســــخــــة مـن الــــقـــــرار
اIــــــذكــــــــور في اIــــــادّة 3 أعـاله إلى مـــــــصـــــــالـح الــــــوظـــــــيــــــفــــــة
الــعـمــومــيــة في أجـل عــشــرة (10) أيـامq ابــتــداء من تـاريخ

توقيعه.

5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اIـادة اIـادة 
إبداء رأي اIطـابقـة خالل أجل عشرة (10) أيـامq ابتداء من

تاريخ استالم القرار.

اIـادة اIـادة 6 :  : يـلــــزم اIـتــرشـحـون الـنـاجــحــــون نـهــائــيــا
فـي الــمـــســـابــقـــة بــمـــتـــابــعـــة دورة الــتـكــوين. وتــعـلــمـهم
اإلدارة اIـــســـتـــخـــدمـــة بـــتـــاريـخ بـــدايـــة الـــتـــكـــوينq �ـــوجب
اســـتــــدعــــــاء فـــــردي وأي وســــيـــلــــة أخـــــرى مالئـــمـــــةq عـــنـــد

االقتضـاء.

اIـادة اIـادة 7 :  : يــضـمن الــتـكـوين اIــعـهـد الــوطـني لــتـكـوين
مستخدمي التربية وحتسX مستواهم.
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qـادة 8 :  : يـنــظم الــتـكــوين بــشـكل مــتــواصل وإقـاميIـادة اIا
ويـــتـــضـــمّـن دروســـا نـــظـــريــــة ومـــحـــاضـــرات ومــــلـــتـــقـــيــــات

وتربصـا تطبيقيا.

الــمــادة الــمــادة 9 :  : تــحـــدّد مــدة الــتـــكــويـن بــســنــة واحــدة
q(1) طـبـقـا ألحــكـام الـمـرسـوم الـتـّـنـفـيـذيّ رقـم 315-08

اIــؤرّخ في 11 شـوّال عـام 1429 اIـوافق 11 أكــتـوبــر ســنـة
q2008 اIعدّل واIتمّم واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 10 :  : تلـحق بهـذا القـرار برامج الـتكـوينq ويتم
تــفـــصـــيل مـــحـــتـــواهـــا من طـــرف اIـــؤســســـات الـــعـــمـــومـــيــة

للتكوين اIعنية.

11 :  : يـتولّى تـأطـير الـتـكوين أسـاتـذة اIؤسـسة اIادة اIادة 
الـــعــــمــــومـــيــــة لــــلــــتـــكــــوين اIــــعــــنــــيـــة و/ أو مــــوظــــفـــو إدارة
مـؤسسات التعـليم والتفتـيش التابعX لــوزارة التربـية

الوطنـية.

اIـادة اIـادة 12 :  : يـتــابع اIـتـربــصـون في الــتـكـوين تــربـصـا
تـطــبـيــقــيـا عــلى مـســتــوى اIـؤســسـات الــتـعــلــيـمـــيـةq وفــقــا
لــلـمــدة احملــددة فـي الـبــرنـامجq ويــعــدون عـلى إثــره تـقــريـر

نهاية التربص.

اIـادة اIـادة 13 :  : يـلـزم اIـتـربــصـون في الـتـكـوين في رتـبـة
مقتصد بإعداد مذكرة نهاية التكوين.

ويـــلــزم اIــتـــربــصــون فـي الــتــكـــوين في رتـــبــة نــائب
مقتصد بإعداد تقرير نهاية التكوين.

الـمـادة الـمـادة 14 :  : يـتـم تـقــيـيـم الـمـعــارف حـسـب مـبـدأ
اIــراقــبـة الــبــيــداغـوجــيــة اIــسـتــمــرة وتــشـمـل امــتــحــانـات

دوريـة.

اIــادة اIــادة 15 :  : يـــنــظمq عـــنــد نـــهـــايــة الـــتــكـــوينq امــتـــحــان
نـهـائـيq يـتـضـمّن اخـتـبـارات كـتـابـيـة مـسـتـمـدة من بـرامج

التكوين.

اIادة اIادة 16 :  : يتــم تقييم التكوين كما يأتي :

- مـعـدل الـمـراقــبـة الـبـيـداغـوجــيـة الـمـسـتـمـرة
q(1عاملIا)

q(1عاملIا) عالمة التربص التطبيقي -

- عالمـــة مــذكــرة أو تــقــريـــر نــهــايــة الــتـــكــوين حــسب
q(1عاملIا)  احلالة

- عالمة االمتحان النهائي  (اIعامل3).

17 :  : يــــعـــــتـــــبــــــر نـــــاجــــحـــــا نـــــهـــــائــــيـــــا فـي الــــمــــادة الــــمــــادة 
الــتــكويـنq اIتـربـصـون احلـائزون عـلى مـعـدل عـام يـساوي
أو يـــفـــوق 10 من 20 فـي الـــتــــقـــيــــيم اIـــذكــــور في اIـــادّة 16

أعاله.

الـمـادة الـمـادة 18 :  : يـسـلّم مـديــر الـمـؤسـسـة الــعـمـومـيـة
لــلــتــكــوين اIــعــنــيــةq شـــهــادة لــلــمــتــربــصــX الــذين تــابــعــوا
بــنــجـاح دورة تــكــويــنـيــةq بــنــاء عـلى مــحــضــر جلـنــة نــهــايـة

التكوين.

اIادة اIادة 19 :  : تتكون جلنة نهاية التكوين من :

- الــســلـطــة الــتي لــهـا صالحــيــة الــتـعــيــqX أو ¤ـثــلــهـا
qؤهـل قانوناIا

qكلفة بالوظيفة العموميةIثل السلطة ا¤ -

- مـديــر اIـؤسـســـة الـعـمـومــيـة لـلتـكـــوين اIعـنـــية
qأو ¤ثلـه

- ¤ــثـــلــX اثـــنــX (2) عـن ســــلـك أســــاتـــــذة الــــتــــعـــــلــــيم
للمؤسسة العمومية للتكوين اIعنية.

الــمـادة الــمـادة 20 : : يـعــيـّن الــمـتــربـصــون فـي الـتــكـويـن
الـــــذيــن تـــــابـــــعـــــوا بــــــنـــــجـــــاح دورة الـــــتـــــكـــــويــن حـــــسـب
الـــحـــالــة في رتــبــتي مــقــتــصــد أو نــائب مــقــتــصــد بــصــفــة

.Xمتربص

الــــــمـــــادة الــــــمـــــادة 21 :  : يــــــنـــــشــــــر هــــذا الـــــقـــــرار في اجلـــــريــــدة
الـــرّســــمـــيـّـــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ــقـــراطــيّــة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلــزائــر في 13 مـحـرّم عـام 1435 اIـوافـق 17
نوفمبر سنـة 2013.

 وزير التربية الوطنية وزير التربية الوطنية

عبد اللطيف بابا أحمدعبد اللطيف بابا أحمد

عن  الوزيرq األمX العامعن  الوزيرq األمX العام
للحكومةللحكومة

وبتفويض منهوبتفويض منه
اIدير العام للوظيفةاIدير العام للوظيفة

العموميةالعمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

اIلحق اIلحق 1
برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة نائب مقتصدبرنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة نائب مقتصد

1 - برنامج التكوين النظري : - برنامج التكوين النظري :
الوحداتالوحدات

القانون اإلداري
قانون العمل
اIالية العامة

التسيير اIادي
التسيير اIالي

مبادىء عن اخملطط احملاسبي الوطني
اإلحصائيات

التشريع اIدرسي
التحرير اإلداري
منهجية البحث
التاريخ الوطني

اإلعالم اآللي
الصحة في التغذية اIدرسية

التنظيم اإلداري والبيداغوجي
احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

احلجم الساعياحلجم الساعي
28

56

28

75

224

64

28

28

36

20

28

36

46

28

724 سا سا

اIعااIعاململ
1

2

2

2

3

2

1

1

1

2

1

1

2

1

 2 - التربص التطبيقي مدته شهر واحد  - التربص التطبيقي مدته شهر واحد (1)

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

اIلحق اIلحق 2
برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مقتصدبرنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مقتصد

1 - برنامج التكوين النظري : - برنامج التكوين النظري :
الوحداتالوحدات

القانون اإلداري
قانون العمل
اIالية العامة

التسيير اIادي
التسيير اIالي

الصحة في التغذية اIدرسية
مبادىء عن اخملطط احملاسبي الوطني

اإلحصائيات
التشريع اIدرسي
التحرير اإلداري

تنظيم إداري وتربوي
منهجية البحث
التاريخ الوطني

اإلعالم اآللي
هندسة التكوين

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

احلجم الساعياحلجم الساعي
28

28

28

75

224

46

64

28

28

36

56

20

28

16

20

724 ساسا

اIعااIعاململ
1

1

1

2

3

2

3

1

1

1

2

1

1

1

1

 2  - التربص التطبيقي مدته شهر واحد   - التربص التطبيقي مدته شهر واحد (1)
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قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 3 ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 5 يــنـايـر يــنـايـر
ســنــة ســنــة q2014  يــعــدل الـقــرار اIــؤرخ في يــعــدل الـقــرار اIــؤرخ في 4 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
عام عام 1434 اIوافق  اIوافق 10 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة 2013 واIـتضمن واIـتضمن
تــعـــيــX أعـــضــاء مـــجــلـس إدارة الــصـــنــدوق الـــوطــنيتــعـــيــX أعـــضــاء مـــجــلـس إدارة الــصـــنــدوق الـــوطــني

للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 3 ربــــــيع األول عـــــــام 1435
اIوافــق 5 ينـاير سنة q2014 يعـدّل القرار اIؤرخ في 4 ذي
القعدة عام 1434 اIوافق 10 سبتمبر سنة 2013 واIتضمن
تــــــعـــــيــــــX أعــــــضـــــاء مــــــجـــــلـس إدارة الــــــصـــــنــــــدوق الـــــوطــــــني

للتأمينــات االجتماعيــة للعمــــال األجــراءq كمــا يأتي :
" ........................(بدون تغيير)........................
- بعـنـوان ¤ـثلي اIـسـتـخـدمX الـتـابـعX لـلـصـندوق- بعـنـوان ¤ـثلي اIـسـتـخـدمX الـتـابـعX لـلـصـندوق
اIــعــيــنـــX من اIــنــظــمــات األكـــثــر تــمــثــيـال عــلى اIــســتــوىاIــعــيــنـــX من اIــنــظــمــات األكـــثــر تــمــثــيـال عــلى اIــســتــوى

الوطني :الوطني :
السيدة والسادة:

.......................(بدون تغيير حتى)
qأحمد زواوي -
qبراهيم جبار -

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

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 16 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 16
فبـراير سـنة فبـراير سـنة q2014 يتـضـمن اعتـماد أعـوان اIراقـبة يتـضـمن اعتـماد أعـوان اIراقـبة

للضمان االجتماعي.للضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 16 ربـيع الـثـانـي عــام 1435
اIـوافــق 16 فبـراير سـنة q2014 يـعتـمد خـمـسة عـشر (15)
عـونـا Iـراقبـة الـضـمـان االجتـمـاعي اIـذكـورون في اجلدول

اآلتي:

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــراران مـــــؤرخــــان في قــــراران مـــــؤرخــــان في 19 مــــحـــــر مــــحـــــرّم عـــــام م عـــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 23
نـــوفــمـــبــر ســـنــة نـــوفــمـــبــر ســـنــة q2013 يـــتــضـــمـــنــان جتـــديـــد اعــتـــمــادq يـــتــضـــمـــنــان جتـــديـــد اعــتـــمــاد

هيئتX خاصتX لتنصيب العمال.هيئتX خاصتX لتنصيب العمال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 19 مـحرّم عـام 1435 اIوافق
23 نــوفــمــبــر ســنــة q2013 يــجــدد اعــتــمـــاد الــهــيــئــة اخلــاصــة

لـتـنـصـيب الـعـمـال اIـسـمـاة " بـرو أنـبـلـوا "q الـكـائـنة بـحي
جــــامــــةq طــــريـق اجلــــامـــــعــــة - بــــجــــايـــــةq ابــــتــــداء مـن تــــاريخ
انــقـضـائهq طـبــقـا ألحـكـام اIـادة 14 من اIـرســوم الـتـنـفـيـذي
رقـم 07-123 الـــــــمــــــؤرخ في 6 ربــــــيـع الــــــثــــــانـي عـــــام 1428
اIــــــوافق 24 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2007 الـــــــذي يــــــضــــــبط شــــــروط
وكـــيــــفــــيـــــات مــــنـح االعـــــتــــمــــاد لـــلـــــهــــيــــئـــــات الــــخـــاصــــة
لـتــنـصــيب الـعــمـال و ســحـبه مــنـهــا و يـحــدد دفـتــر األعـبـاء
النـموذجي اIـتعـلق �مـارسة اخلـدمة الـعمـوميـة لتنـصيب

العمال.
ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 19 مـحرّم عـام 1435 اIوافق
23 نــوفــمــبــر ســنــة q2013 يــجــدد اعــتــمـــاد الــهــيــئــة اخلــاصــة

لــتـنــصــيب الــعــمـال اIــســمــاة " الــكـاشف "q الــكــائــنــة بـحي
1100 مـســكـن الـعــقــيــد شــعــبــانيq عــمـارة q18 رقم q8 الـدار

الــبــيـضــاء - اجلــزائـرq ابــتــداء من تـاريـخ انـقــضـائـهq طـبــقـا
ألحـــكـــام اIـــادة 14 من اIـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقـم 123-07
الــمـؤرخ في 6 ربـيع الــثــاني عـام 1428 اIـوافق 24 أبـريل
سـنـة 2007 الـذي يـضـبط شـروط وكـيــفـيـات مـنح االعـتـمـاد
لـلهيئات اخلـاصة لتنصيـب العمال و سحبـه منها و يحدد
دفـــتــــر األعـــبــــاء الـــنـــمــــوذجي اIـــتــــعـــلـق �ـــمـــارســــة اخلـــدمـــة

العمومية لتنصيب العمال.

بجاية
اجلزائر

"
"

جيجل
ورقلة

"
"

الواليةالواليةالهيئات اIستخدمةالهيئات اIستخدمة االسم  االسم  و اللقب اللقب

يونساوي سعيدة
مصطفاوي سعيد

هني مروان
نايري عبد الرحمان

قجة أميرة
باسماعيل رضا

شنX لزهر
Xالهلي محمد ياس

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

"
"
"
"
"
"
"
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ورقلة
برج بوعريريج

بومرداس

اجلزائر
مستغا®
معسكر
إيليزي

الواليةالواليةالهيئات اIستخدمةالهيئات اIستخدمة االسم  االسم  و اللقب اللقب

سالمي رؤوف
بن حيزية رابح

لعمارة محمد محند
عراب

حميش ماسنيسا
بوتلجة محمد

بيدي عبد القادر
بجX مصطفى

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

"

"

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص لغير األجراء

"
"
"

ال �ــكن أعـوان اIـراقــبـة اIـذكــورين في اIـادة األولى
أعالهq مــبــاشــرة مــهــامـهـم إال بـعــد أداء الــيــمــX اIــنــصـوص
عــلـيــهــا في اIـادة 12 من اIــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 130-05
اIـــــؤرخ في 15 ربــــيـع األول عــــام 1426 اIـــــوافق 24 أبـــــريل
ســنــة 2005 الــذي يــحــدد شــروط ¤ــارســة أعــوان اIــراقــبــة

للضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 12 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIوافق  اIوافق 12 مايـو سنة مايـو سنة
q2014 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر إدارة يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر إدارة

ـــــــــــــــــــــــــالوسائل.الوسائل.
qإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-125 اIؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اIوافق 15 أبـريل سنة 2008
واIـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيم اإلدارة اIـــركـــزيـــة في وزارة الـــعـــمل

qوالتشغيل والضمان االجتماعي
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اIؤرخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
 - وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرئـاسي اIـؤرخ في
15 ذي احلـــجّـــة عـــام 1433 اIــــوافق 31 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2012

واIـتـضـمن تـعـيــX الـسـيـد سـمـيـر بـوسـتـيـةq مـديـرا إلدارة
qالوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
qـادة األولى : يـفــوض إلى الـسـيــد سـمـيـر بــوسـتـيـةIـادة األولى :اIا
مدير إدارة الـوسائلq اإلمضاء في حدود صالحياتهq باسم
وزير العمل والتـشغيل والضمان االجتماعيq على جميع

الوثائق واIقررات باستثناء القرارات.

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 12 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 12
مايو سنة 2014.

محمد الغازيمحمد الغازي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 12 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIوافق  اIوافق 12 مايـو سنة مايـو سنة
q2014 يـتـضـمن تـفــويض اإلمـضـاء إلى اIـفـتش الـعـامq يـتـضـمن تـفــويض اإلمـضـاء إلى اIـفـتش الـعـام

للعمل.للعمل.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-05 اIـؤرخ
في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1425 اIــوافق 6 يــنــايــر ســنـة 2005

qفتشية العامة للعمل وسيرهاIتضمن تنظيم اIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اIؤرخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
 - وبعـد االطالع عـلى اIـرسـوم الـرئـاسي اIؤرخ في 15
ربيع األول عام 1433 اIوافق 8 فبـراير سنة 2012 واIـتضمن

qمفتشا عاما للعمل qالسيد محمد بن كرامة Xتعي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qادة األولـى : يـفـوض إلى الـسيد محمد بن كرامةIادة األولـى :اIا
اIـفتش الـعـام للـعـملq اإلمضـاء في حدود صـالحيـاتهq باسم
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وزير العمل والتـشغيل والضمان االجتماعيq على جميع
الوثائق واIقررات باستثناء القرارات.

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 12 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 12
مايو سنة 2014.

محمد الغازي محمد الغازي 
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 12 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIوافق  اIوافق 12 مايـو سنة مايـو سنة
q2014 يـتــضـمن تــفـويض اإلمــضـاء إلـى مـديـر اإلدارةq يـتــضـمن تــفـويض اإلمــضـاء إلـى مـديـر اإلدارة

والتكوين باIفتشية العامة للعمل.والتكوين باIفتشية العامة للعمل.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-05 اIـؤرخ
في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1425 اIــوافق 6 يــنــايــر ســنـة 2005

qفتشية العامة للعمل وسيرهاIتضمن تنظيم اIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اIؤرخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
 - وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرئـاسي اIـؤرخ في
8 رمــــضــــان عــــام 1427 اIـــــوافق أول أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006
واIـتــضـمن تــعـيـX الــسـيـد بــوفـاحت طـرقـيq مـديـرا لإلدارة

qفتشية العامة للعملIوالتكوين با

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

qــادة األولى : يــفـــوض إلى الـــســيـــد بــوفـــاحت طــرقيIــادة األولى :اIا
مدير اإلدارة والتكوين باIفتشية العامة للعملq اإلمضاء
في حــــدود صالحــــيـــاتـهq بـــاسم وزيــــر الـــعــــمل والــــتـــشــــغـــيل
والــضــمــان االجــتــمــاعيq عــلى جــمــيع الــوثــائق واIــقـررات

باستثناء القرارات.

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 12 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 12
مايو سنة 2014.

محمد الغازي محمد الغازي 

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 5  صــفـر عــام   صــفـر عــام 1435 اIـوافق  اIـوافق 8  ديـســمـبـر  ديـســمـبـر
ســنــة ســنــة q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن تــأســيس اIــهـرجــان الــثــقـافين تــأســيس اIــهـرجــان الــثــقـافي

الدولي "موسيقى وأغاني ورقصات العالم".الدولي "موسيقى وأغاني ورقصات العالم".
ـــــــــــــــــــــــــ

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اIؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اIــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــنــــظـــيـم اIـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

qتمّمIعدّل واIا qوكيفياته
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقـم 03-297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اIــــوافق 10 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2003 الـــذي يــــحـــدّد شــــروط
qـتمّمIـعـدّل واIا qـهـرجـانـات الـثـقافـيـة وكـيـفـيـاتهIتـنـظـيم ا
يؤسـس بالـوادي مـهرجـان ثـقـافي دولي سـنوي "مـوسـيقى

وأغاني ورقصات العالم".
اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 5 صــــفـــــر عــــام 1435 اIـــــوافق 8

ديسمبر سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 5  صــفـر عــام   صــفـر عــام 1435 اIـوافق  اIـوافق 8  ديـســمـبـر  ديـســمـبـر
ســنــة ســنــة q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن تــأســيس اIــهـرجــان الــثــقـافين تــأســيس اIــهـرجــان الــثــقـافي

الدولي للكتاب واألدب والشعر.الدولي للكتاب واألدب والشعر.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اIؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اIــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــنــــظـــيـم اIـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

qتمّمIعدّل واIا qوكيفياته
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقـم 03-297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اIــــوافق 10 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2003 الـــذي يــــحـــدّد شــــروط
qـتمّمIـعـدّل واIا qـهـرجـانـات الـثـقافـيـة وكـيـفـيـاتهIتـنـظـيم ا
يــؤسس بــورقــلــة مــهــرجــان ثــقــافي دولي ســنــوي لــلــكــتـاب

واألدب والشعـر.
اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 5 صــــفـــــر عــــام 1435 اIـــــوافق 8

ديسمبر سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قــرقــرار مؤرار مؤرّخ في خ في 5  صفر عـام   صفر عـام 1435 اIوافق  اIوافق 8  ديس  ديسـمبر مبر سنةسنة
q2013 يq يـتـضــــمّن تن تـأسأسـيس اIيس اIــــهـرجرجـان الان الـثــــقـافي الافي الـوطوطـنيني

للفنون التشكيلية والفنون اIرئية "قوس قزح".للفنون التشكيلية والفنون اIرئية "قوس قزح".
ـــــــــــــــــــــــــ

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اIؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اIــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــنــــظـــيـم اIـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

qتمّمIعدّل واIا qوكيفياته
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقـم 03-297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اIــــوافق 10 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2003 الـــذي يــــحـــدّد شــــروط
qـتمّمIـعـدّل واIا qـهـرجـانـات الـثـقافـيـة وكـيـفـيـاتهIتـنـظـيم ا
يـؤسس بـاألغـواط مهـرجـان ثـقـافي وطـني سنـوي لـلـفـنون

التشكيلية والفنون اIرئية "قوس قزح".
اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 5 صــــفـــــر عــــام 1435 اIـــــوافق 8

ديسمبر سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي

قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 5  صــفـر عــام   صــفـر عــام 1435 اIـوافق  اIـوافق 8  ديـســمـبـر  ديـســمـبـر
ســنــة ســنــة q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن تــأســيس اIــهـرجــان الــثــقـافين تــأســيس اIــهـرجــان الــثــقـافي

الوطني ألدب وسينما اIرأة.الوطني ألدب وسينما اIرأة.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اIؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اIــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــنــــظـــيـم اIـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

qتمّمIعدّل واIا qوكيفياته
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقـم 03-297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اIــــوافق 10 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2003 الـــذي يــــحـــدّد شــــروط
qـتمّمIـعـدّل واIا qـهـرجـانـات الـثـقافـيـة وكـيـفـيـاتهIتـنـظـيم ا
يـــؤسس بــســـعــيـــدة مــهـــرجــان ثـــقــافـي وطــني ســـنــوي ألدب

وسينما اIرأة.

الـــــمـــــادة الـــــمـــــادة 2 : : يـــــنـــــشـــــر هــــــذا الـــــقـــــرار فـي اجلــــريــــدة
الـرّسمـية للجمهوريـّة اجلزائريّة الد�قراطية الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 5 صــــفـــــر عــــام 1435 اIـــــوافق 8
ديسمبر سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 5  صــفـر عــام   صــفـر عــام 1435 اIـوافق  اIـوافق 8  ديـســمـبـر  ديـســمـبـر
ســنــة ســنــة q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن تــأســيس اIــهـرجــان الــثــقـافين تــأســيس اIــهـرجــان الــثــقـافي

الوطني ألغـاني اIرأة.الوطني ألغـاني اIرأة.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اIؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اIــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــنــــظـــيـم اIـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

qتمّمIعدّل واIا qوكيفياته
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اIاIــــادة األولى : ادة األولى : تــطـــبــيـــقــا ألحـــكــام اIــادّة 2 من اIـــرســوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقـم 03-297  اIـــــؤرّخ في 13 رجب عـــــام 1424
اIـوافق 10 سـبـتمـبـر سـنة 2003 الـذي يحـدّد شــروط تـنـظيم
اIـهــرجـانــات الـثــقـافــيـة وكـيــفـيــاتهq اIـعــدّل واIـتــمّمq يـؤسس

بالنعامــة مهرجــان ثقــافي وطني سنوي ألغـاني اIرأة.
الـالـــــــــــــمـمـــــــــــادة ادة 2 : : يـــــــنـــــــشـــــــر هــــــذا الـــــقــــــرار فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسـمـيـّة لـلـجمهورية اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 5 صــــفـــــر عــــام 1435 اIـــــوافق 8
ديسمبر سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 7  صـفـر عـام   صـفـر عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 10  ديسـمـبر  ديسـمـبر
ســنــة ســنــة q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن تــأســيس اIــهـرجــان الــثــقـافين تــأســيس اIــهـرجــان الــثــقـافي

الوطني لألدب والكتاب والشعر األمازيغي.الوطني لألدب والكتاب والشعر األمازيغي.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اIؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اIــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــنــــظـــيـم اIـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

qتمّمIعدّل واIا qوكيفياته
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقـم 03-297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اIــــوافق 10 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2003 الـــذي يــــحـــدّد شــــروط
qـتمّمIـعـدّل واIا qـهـرجـانـات الـثـقافـيـة وكـيـفـيـاتهIتـنـظـيم ا
يـؤسس بــالـبــويــرة مـهــرجـان ثــقـافـي وطـني ســنـوي لألدب

والكتاب والشعر األمازيغي.
اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 7 صــــفــــر عــــام 1435 اIــــوافق 10

ديسمبر سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 7  صـفـر عـام   صـفـر عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 10  ديسـمـبر  ديسـمـبر
ســنــة ســنــة q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن تــأســيس اIــهـرجــان الــثــقـافين تــأســيس اIــهـرجــان الــثــقـافي

الدولي للشعر العربي الكالسيكي.الدولي للشعر العربي الكالسيكي.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اIؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اIــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــنــــظـــيـم اIـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

qتمّمIعدّل واIا qوكيفياته
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقـم 03-297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اIــــوافق 10 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2003 الـــذي يــــحـــدّد شــــروط
qـتمّمIـعـدّل واIا qـهـرجـانـات الـثـقافـيـة وكـيـفـيـاتهIتـنـظـيم ا
يــؤسس بــبــســكـرة مــهــرجــان ثــقـافـي دولي ســنـوي لــلــشــعـر

العربي الكالسيكي.
الـالـــــــــــــمـمـــــــــــادة ادة 2 : : يـــــــنـــــــشـــــــر هــــــذا الـــــقــــــرار فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسـمـيـّة لـلـجمهورية اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 7 صــــفــــر عــــام 1435 اIــــوافق 10
ديسمبر سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــرار مـــــــــؤرقــــــــــرار مـــــــــؤرّخ فـي خ فـي 7  صـــــــــفـــــــــر عـــــــــام   صـــــــــفـــــــــر عـــــــــام 1435 اIــــــــوافق  اIــــــــوافق 10
ديــــســــمـــــبــــر ســــنــــة ديــــســــمـــــبــــر ســــنــــة q2013 يـــــتــــضـــــمـq يـــــتــــضـــــمـّن تـــــأســــيـسن تـــــأســــيـس
اIـهـرجـان الـثـقـافي الـوطـني لـلـمـونـولـوج والـفـنـوناIـهـرجـان الـثـقـافي الـوطـني لـلـمـونـولـوج والـفـنـون

اIسرحية.اIسرحية.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اIؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اIــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــنــــظـــيـم اIـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

qتمّمIعدّل واIا qوكيفياته
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقـم 03-297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اIــــوافق 10 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2003 الـــذي يــــحـــدّد شــــروط
qـتمّمIـعـدّل واIا qـهـرجـانـات الـثـقافـيـة وكـيـفـيـاتهIتـنـظـيم ا
يـــــؤسس بــــــتـــــنـــــدوف مـــــهـــــرجـــــان ثـــــقـــــافـي وطـــــني ســـــنـــــوي

للمونولوج والفنون اIسرحية.
الـالـــــــــــــمـمـــــــــــادة ادة 2 : : يـــــــنـــــــشـــــــر هــــــذا الـــــقــــــرار فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسـمـيـّة لـلـجمهورية اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 7 صــــفــــر عــــام 1435 اIــــوافق 10
ديسمبر سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 7  صـفـر عـام   صـفـر عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 10  ديسـمـبر  ديسـمـبر
ســنــة ســنــة q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن تــأســيس اIــهـرجــان الــثــقـافين تــأســيس اIــهـرجــان الــثــقـافي

الوطني لألغنية اIلتزمة.الوطني لألغنية اIلتزمة.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اIؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اIــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــنــــظـــيـم اIـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

qتمّمIعدّل واIا qوكيفياته
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقـم 03-297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اIــــوافق 10 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2003 الـــذي يــــحـــدّد شــــروط
qـتمّمIـعـدّل واIا qـهـرجـانـات الـثـقافـيـة وكـيـفـيـاتهIتـنـظـيم ا
يـــؤسـس بـــتــــيـــــارت مــــهـــرجــــــان ثــــقــــــافي وطــــني ســــنــــوي

لألغنـية اIلتـزمـة.
اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 7 صــــفــــر عــــام 1435 اIــــوافق 10

ديسمبر سنة 2013.
خليدة توميخليدة تومي

قــقــــــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 7  ص  صــــفــــر عـر عـــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 10  دي  ديــــســــــمــــبــــر
سنة سنة q2013 يتضمq يتضمّن تن تـأسيس اIهرجان الثقافي احملليأسيس اIهرجان الثقافي احمللي

للموسيقى واألغنية والرقص واللباس النـايلي.للموسيقى واألغنية والرقص واللباس النـايلي.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اIؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اIــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــنــــظـــيـم اIـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

qتمّمIعدّل واIا qوكيفياته
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقـم 03-297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اIــــوافق 10 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2003 الـــذي يــــحـــدّد شــــروط
qـتمّمIـعـدّل واIا qـهـرجـانـات الـثـقافـيـة وكـيـفـيـاتهIتـنـظـيم ا
يؤسس بـاجللفة مـهرجان ثـقافي محلي سـنوي للـموسيقى

واألغنية والرقص واللباس النايلي.

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 7 صــــفــــر عــــام 1435 اIــــوافق 10
ديسمبر سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـــشــتــــرك مــؤرقــــرار وزاري مـــشــتــــرك مــؤرّخ في خ في 7  جــمـــادى الـــثــانـــيــة  جــمـــادى الـــثــانـــيــة
يــتــضــمّن  qيــتــضــم q2014 ــوافق 7  أبــريل ســنــة   أبــريل ســنــةIــوافق  اIعـــام عـــام 1435 ا
تــكــيــيف ســاعـات الــعــمل خـالل األسـبــوع في بــعضتــكــيــيف ســاعـات الــعــمل خـالل األسـبــوع في بــعض

اIؤسسات حتت وصاية وزارة الثقافة.اIؤسسات حتت وصاية وزارة الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــ

إن الــــوزيـــــر لـــــدى الــــوزيـــــر األولq اIــــكـــــلف بـــــإصالح
qاخلدمـة العمومية

qووزيرة الثقافة
- �ـقــتـضى األمـر رقم 97-03 اIـؤرّخ في 2 رمـضــان
عـام 1417 اIـوافق 11 يــنــايــر ســنـة 1997 الـذي يــحــدّد اIـدّة

qالقانونية للعمـل
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- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اIؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمّن

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 97-59 اIـؤرّخ
في أوّل ذي الـقـعـدة عـام 1417 اIـوافق 9 مـارس سـنة 1997
الـذي يــحـدّد تــنـظــيم سـاعــات الـعـمـل وتـوزيــعـهـا فـي قـطـاع

qتمّمIعدّل واIا qؤسسات واإلدارات العموميةIا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-381 اIؤرّخ
في 15 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يـحـدّد صالحـيـات الــوزيـر لـدى الـوزيـر األوّل اIـكـلّف

qبإصالح اخلدمة العمومية

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 4 من اIـرسـوم
التّنفيذيّ رقم 97-59 اIؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1417
اIــوافق 9 مــارس ســنــة 1997 واIـــذكــور أعالهq يــهــدف هــذا
الــقـرار إلى تــكـيــيف ســاعـات الــعـمـل خالل األسـبــوع وكـذا
تـغـييـر يـوم الـراحـة الـقـانـوني في بـعـض اIؤسـسـات حتت

وصاية وزارة الثقافة.

2 :  : يــــــحــــــدّد تــــــكــــــيــــــيف ســــــاعــــــات الــــــعــــــمـل في اIـــــادة اIـــــادة 
اIؤسسات حتت وصـاية وزارة الثقافة اIذكورة في اIادّة
4 أدنــــاهq من الــــســـاعــــة الـــثــــامـــنــــة صـــبــــاحـــا (8 ســــا 00) إلى

التاسعة مساء (21 سا 00).
يحدّد يوم األحد يوم العطلة األسبوعية.

اIادة اIادة 3 :  : في إطـار تنفـيذ اIواقيت اIـنصوص عـليها
qيلـجأ عـلى مسـتوى كل مـؤسسـة معـنية qادّة 2 أعالهIفي ا

إلى وضع فريقي عمل.
الالـفريق األوفريق األوّل : ل : من الـسـاعـة الـثامـنـة صـبـاحا (8 سـا 00)

q(30 14 سا) إلى الثانية والنصف زواال
الـفـــريق الــثـاني : الـفـــريق الــثـاني : من الـســاعـــة الــثــانــيـة والــنـصف

(14 سا 30) زواال إلى التاسعة مساء (21 سا 00).
يــــتم الــــعــــمــل فـي أيــــــام اجلـــمــــعــــــة والــــثالثــــــاء عــــلى

النحـو اآلتي :
الالـفريق األوفريق األوّل : ل : من الـسـاعـة الـثامـنـة صـبـاحا (8 سـا 00)

q(00 15 سا) إلى الثالثة زواال
الــفـــريـق الــثـــانـي : الــفـــريـق الــثـــانـي : مــن الـســـاعـــة الـثــانـــيـة زواال

(14 سا 00) إلى التاسعة مساء (21 سا 00).

اIادة اIادة 4 : : حتدّد قائـمة اIؤسسات حتت وصاية وزارة
qـعـنـيــة بـتـكـيـيف سـاعـات الـعـمـل في األسـبـوعIالـثـقـافــة ا

كمـا يأتي :
- اIـتـاحف الـعـمـومــيـة الـوطـنـيـة ومــراكـز الـتـفـسـيـر

qتحفيIذات الطابع ا
- احلـــظــائـــر الــثـــقـــافــيـــة الــوطـــنــيـــة ومــركـــز الــفـــنــون

qوالثقافة لقصر رياس البحر
qعالم التاريخيةIواقع األثرية واIا -

- اIـكتبـة الوطـنية اجلـزائريـة واIكـتبات الـرئيـسية
qللمطالعة العمومية وملحقاتها

- قصور الثقافة ودور الثقافة وملحقاتها.
qـذكـــورة أعالهIــؤســســـات اIـكـن تـعــديـــل قــائــمـــة ا�

كلما دعت احلاجة إلى ذلك بقرار من وزير الثقافة.

اIــادة اIــادة 5 : : تـــكــــون اIــؤســســــات اIــذكـــورة في اIــادّة 4
من هذا القـرارq مفتوحة للجمهور يوم اجلمعـة.

اIـادة اIـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 7 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435
اIوافق 7 أبريل سنة 2014.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

qالوزير لدى الوزير األولqالوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمـةاIكلف بإصالح اخلدمـة

العموميةالعمومية
محمد الغازيمحمد الغازي

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 23 رجب عـام  رجب عـام 1434 اIوافق  اIوافق 2 يونيو سنة يونيو سنة
q2013 يــــتــــضــــمن اســــتــــخالف عــــضــــويـن في مــــجــــلسq يــــتــــضــــمن اســــتــــخالف عــــضــــويـن في مــــجــــلس

توجيه اIتحف العمومي الوطني الباردو.توجيه اIتحف العمومي الوطني الباردو.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1434 اIوافــق
2 يـونـيــو ســنـة q2013 يُـعــيّن الـســيـد حــبـيب حــجـلــةq ¤ـثال
للوزيـر اIكلف بالـداخلية واجلـماعات احمللـيةq خلفـا للسيد
بشـير فـرقيq وتُـعيّن الـسيـدة كـر�ة قـدورq ¤ثـلة الـوزير
اIكلف باجملاهديـنq خلفا للسيـدة زهور جعفرq في مجلس
تـــوجــيـه اIــتـــحف الـــعــمـــومي الـــوطــنـي الــبـــاردوq لـــلــفـــتــرة
اIـــتــبــقـــيــة من الــعـــضــويــةq تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اIــادة 14 من
اIـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 11-352 اIـؤرخ في 7 ذي الــقـعـدة
عــــام 1432 اIـــــوافق 5 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2011 الــــذي يـــــحــــدد
القانون األساسي النـموذجي للمتاحف ومراكز التفسير

ذات الطابع اIتحفي.
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وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
اBستشفياتاBستشفيات

قـرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 25 ش شـعــــبـان عان عـام ام  1434 اI اIـوافق وافق  4 ي يــــولولـيـو
ســنــة ســنــة q2013 يــؤسس الــتـــصــريح اإلجــبــاري بــوفــيــات يــؤسس الــتـــصــريح اإلجــبــاري بــوفــيــات

األمهات.األمهات.
ـــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــــــــر  الــــــــــصـــــــــــحـــــــــــة والـــــــــــســـــــــــكـــــــــــان وإصـالح
qستشفياتIا

- �ــــقــــتـــــضـى الــــقــــانـــون رقم  85-05 اIــــؤرّخ في 26
جـــمــادى األولـى عــام 1405 الــمــوافـق 16 فــبــرايــر ســنــة
q1985 والــــمـــتـــعـــلــق بـــحـــمـــايــــة الـــصـــحـــة وتــــرقـــيـــتـــهــا

qتمّمIعدّل واIا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اIؤرّخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اIوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

اIستشفيات

- و�قـتـضـى الــمـرسـوم الـتـّــنـفـيـذيّ رقم 380-11
الــــمــــؤرّخ فـي 25 ذي الـــحـــــجـــة عـــام 1432 الــــمـــوافـق 21
نــوفـــمـــبــر ســـنــة 2011 والـــمــتـــضـــمـن تـــنـــظــيـم اإلدارة
اIـــــــركــــــــزيــــــــة في وزارة الــــــــصـــــــحــــــــة والــــــــســـــــكــــــــان وإصالح

qستشفياتIا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا الــــقـــــرار إلى تـــــأســــيس
التصريح اإلجباري عن وفيات األمهات.

اIــادة اIــادة 2 :  يــتــعــX عــلى كل طــبــيبq مــهــمــا كــان نــظـام
ومـكـان مـمــارسـتـهq الـتـصـريـح الـفـوري بـكـل وفـاة ألم

يحدث :

qخالل احلمل -

qخالل اخملاض والوالدة -

qبعد الوالدة مباشرة -

- خالل االثــــنـي واألربــــعــــX (42) يـــــــومــــــا اIـــــــوالـــــــيــــــة
qلإلجهاض

- خالل االثــــنـي واألربــــعــــX (42) يـــــــومــــــا اIـــــــوالـــــــيــــــة
للوالدة.

اIـادة اIـادة 3 :  يـجـب أن يـتم الــتـصــريح بـوفــاة األم حـسب
اســــتــــشـــارة الــــتـــصـــريح الـــمـــــلـــحــق نـــمــــوذجـــهـــا بـــهـــذا

القرار.

اIــــادة اIــــادة 4 :  يـــــجـب أن تــــرسـل اســـــتــــمـــــارة الـــــتــــصـــــريح
اإلجــــبـــاري بــــوفــــيـــات األمــــهــــات الـــمــــمــــلـــوءة قــــانــــونـــا
واIـــوقــــعــــة من طــــرف الـــطــــبــــيب الــــذي عـــايـن الـــوفــــاة إلى
مـديـريـة الصـحـة والسـكـان لـلواليـة في أجل ال يـتـجاوز 48

ساعة.

اIادة اIادة 5 :  يجب على مديـر الصحة والسـكان بالوالية
مسك سـجل وفـيـات األمهـات مـرقمـا ومـؤشرا عـلـيه تدون
فيه كل اIعـلومات اIـتعلـقة بـوفيات األمـهات اIسـجلة في

استمارة التصريح.

الــــمــــادة الــــمــــادة 6 :  يـــجـب عـــلى مــــديـــر الـــصـــحــــة والـــســـكـــان
لـــلـــــواليــــة إرســــال اســـــتــــمــــارة الـــــتــــصــــريــح اإلجــــبــــاري
بــوفـيـات األمـهــات إلى اIـصـالـح اخملـتـصـة بــوزارة الـصـحـة
والــســكــان وإصالح اIــســتــشـفــيــات فـي أجل ال يــتــجـاوز 48

ساعة.

7 :  ال �ــكنq بــأي حــال من األحــوالq أن تــعـوض اIـادة اIـادة 
اسـتـمارة الـتـصـريح اإلجبـاري بـوفـيـات األمهـات الـشـهادة
الــطـبــيــة Iـعــايـنــة الـوفــاة اIـنــصـوص عــلـيــهـا في الــتـنــظـيم

اIعمول به.

الـــــمـــــادة الـــــمـــــادة 8 :  يـــــؤدي عـــــدم الـــــتـــــصـــــريــح بـــــوفـــــيــــات
األمـــــهـــــات اIــــذكـــــور في اIـــــادة األولى أعـاله إلى تـــــطــــبـــــيق
الــعــقــوبــات اIــنــصــوص عــلــيــهــا فـي الــتــشــريع والــتــنــظــيم

اIعمول بهما.

اIـادة اIـادة 9 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 25 شــعــبــان عــام 1434 اIــوافق 4
يوليو سنة 2013.

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري



اIلحقاIلحق
استمارة التصريح اإلجباري عن وفيات األمهاتاستمارة التصريح اإلجباري عن وفيات األمهات

والية :
اللقب األصلي لألم .......................... زوجة ...................................

االسم : .............................................................
تاريخ اIيالد : /......٫/......٫/......٫/......٫/......٫/........

مكان اإلقامة (العنوان بالكامل)...............................................................

مكان الوفاة :مكان الوفاة :

1. اIنزل
2. مؤسسة صحية خاصة           (حتديد تسمية وعنوان اIؤسسة) :

.........................................
3. مؤسسة عمومية للصحة :          توضيح :

- مؤسسة استشفائية جامعية          مركز استشفائي جامعي
- مؤسسة استشفائية متخصصة األم والطفل         مؤسسة استشفائية متخصصة أخرى

- مؤسسة استشفائية          مؤسسة عمومية استشفائية         مؤسسة عمومية للصحة اجلوارية
(حتديد تسمية وعنوان اIؤسسة)

.........................................
- اIصلحة التي حدثت فيها الوفاة - اIصلحة التي حدثت فيها الوفاة .........................
- نقلت من مؤسسة أخرى : نعم             ال              

تاريخ وساعة االستشفاء : ....٫/.....٫/....٫/.....٫/.....٫/.....٫/..... الساعة ......................... و ........................
دقيقة

تاريخ وساعة الوفاة : ...٫/.....٫/....٫/.....٫/.....٫/....٫/....٫/...... الساعة ......................... و ........................
دقيقة

حلظة الوفاة :حلظة الوفاة :
- خالل احلمل :

- خالل اخملاض والوالدة :
- بعد الوالدة مباشرة :

- خالل 42 يوما اIوالية لإلجهاض :
- خالل 42 يوما اIوالية للوالدة :

أسباب الوفاة :أسباب الوفاة :
- نزيف الذي يعقب الوالدة :

: (..... qنزاحةIشيمة اIا qشيمةIانفصال ا qاإلجهاض) نزيف آخر -
- تمزق الرحم :

- مضاعفات ارتفاع ضغط الدم احلملي (اإلرجاج تشنج) :
- تسمم الدم النفاسي :

- أمراض القلب :
- أسباب أخرى للوفاة (حتديدها) : ...........................................

التاريخ /.......٫/......٫/.....٫/.....٫/......٫/.....٫/.....٫/......  اIكان ........................................
لقب واسم الطبيب

اBطبعة الرسمياBطبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات5g بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات5g بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

27 شعبان عام شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3639
25 يونيو سنة يونيو سنة 2014 م م


