
العدد العدد 46

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

اخلميس اخلميس 4 شوال عام  شوال عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق 31 يوليو سنة  يوليو 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

مرسوم رئاسي رقم  14-206 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1435 اIوافق 22 يوليو سنة q2014 يتضمن نـقل اعـتماد في ميزانية
تسيير وزارة الشؤون اخلارجية....................................................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقم 14-207 مـؤرّخ في 24 رمــضــان عــام 1435 اIـوافق 22 يــولــيــو ســنـة q2014 يـتــضــمن حتــويـل اعــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة التجارة.....................................................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقم  14-208 مـؤرّخ في 24 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 22 يــولــيــو ســنـة q2014 يــتــضـمن حتــويل اعـــتــمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية........................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقـم 14-209 مـؤرخ في 25 رمـضـان عــام 1435 اIـوافق 23 يـولـيـو ســـنة q2014 يـــعـدل اIـرسـوم الـرئـاسي رقم
 11-426 اIـؤرخ في 13 مـحــرم عـام 1433 اIـوافق 8 ديـسـمــبـر سـنـــة 2011  الـذي يــحـدد تـشــكـيـلـة الــديـوان اIـركــزي لـقـمع

الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره...................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-210 مـؤرخ في 25 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 23 يـولـيـو سـنة q2014 يـتمـم اIرسـوم الـتـنــفــيـذي رقم
95-173 اIؤرخ في 25 محـرم عام 1416 اIوافـق 24 يـونـيـو سـنة 1995 الـذي يحــدد كيـفيـات تـسيـير حـساب الـتخـصيص

اخلـاص رقـم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني إلعانـة الصيـد البحـري احلرفـي وتربيـة اIائيـات"..............

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 8 رمضـان عام 1435 اIـوافق 6 يـولـيو سـنة q2014 يـتـضمّـنـان إنـهـاء مهـام بـاIـديريـة الـعـامة
للحماية اIدنية.........................................................................................................................................

.....Xيتضمّن إنهاء مهام رئيسي  أمن في واليت q2014 وافق 6 يوليو سنةIمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 ا

......Xفي واليت Xعام Xيتضمّن إنهاء مهام مفتش q2014 وافق 6 يوليو سنةIمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 ا

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1435 اIوافق 6 يولـيو سنة q2014 يتضـمّن إنهاء مهـام مديرين لـلحمايـة اIدنية في
الواليات...................................................................................................................................................

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 8 رمضـان عام 1435 اIوافق 6 يـولـيو سـنة q2014 يـتـضمّـنـان إنهـاء مـهام كـتـاب عامـX لدى
رؤساء دوائر في الواليات...........................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 اIوافق 6 يوليو سنة q2014 يتضمّن إنهاء مهام اIفتش العام لوزارة النّقـل.........

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 8 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة q2014 يــتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر حـمـايــة  الـنـبــاتــات
واحليـوانـات باIديـريــة العـامــة للغـابـات.....................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1435 اIوافق 6 يولـيو سنة q2014 يتضـمّن إنهاء مـهام نائب مديـر باIديريـة العامة
للغابات....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1435 اIوافق 6 يولـيو سنة q2014 يـتضـمّن إنهـاء مهام رئـيس ديوان وزيـر التـعليم
العالي والبحث العلمي...............................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1435 اIوافق 6 يـولـيو سـنة q2014 يـتضـمّن إنـهاء مـهام في اIـديريـة الـعامـة للـبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.............................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1435 اIوافق 6 يـولـيو سـنة q2014 يـتضـمّن إنـهاء مـهام عـميـد كـليـة اآلداب واللـغات
والعلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعـة أم البواقي........................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 اIوافق 6 يوليو سنة q2014 يتضمّن إنهاء مهام بجامعـة سعــيـدة................
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مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 8 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 6 يـولــيـو ســنـة q2014 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام نـــوّاب مـديــرين بــوزارة
البــريد وتكنولوجيـات اإلعالم واالتصـال......................................................................................................

مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 8 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 6 يــولـيـو سـنـة q2014 يـتـضـمّــنـان الـتـعـيـX بــاIـديـريـة الـعـامـة
للحماية اIدنية.........................................................................................................................................

..........Xرئيسي أمـن فـي واليتـ Xيتضمّن تعي q2014 وافق 6 يوليو سنةIمرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 ا

مــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 8 رمــضـــان عــام 1435 اIـــوافق 6 يـــولــيـــو ســنــة q2014 يــتـــضــمّن تـــعــيــX مـــديــر حــمـــايــة الــنـــبــاتــات
واحليوانات باIديرية العامة للغابات............................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 8 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 6 يـولــيـو ســنـة q2014 يــتـضـمّن تــعـيـX رئــيس ديـوان وزيـر الــتـعـلـيم
العالي والبحث العلمي...............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 8 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة q2014 يـتـضـمّن الـتّـعـيـX في اIـديـريـة الـعـامـة لـلبـحث
العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.............................................................

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 اIوافق 6 يوليو سنة q2014 يتضمّن التّعيX بجامعة سعـيـدة.....................

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 اIوافق 6 يوليو سنة q2014 يتضمّن التّعيX بجامعة اIسيلـة.....................

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 اIوافق 6 يوليو سنة q2014 يتضمّن التّعيX بجامعة معسكــر....................

مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 8 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة q2014 يتـضـمّن تـعيـX مـديـر اIـدرسة الـوطـنـية الـعـلـيا
للعلوم السياسية.......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 8 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة q2014 يتـضـمّن تـعيـX مـديـر اIـدرسة الـوطـنـية الـعـلـيا
للتكنولوجيا.............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 اIوافق 6 يولـيو سنة q2014 يـتضمّن تعيX مـديـــر اIدرســـة الوطنـية العليا
في البيوتكنولوجيا بقسنطينـة..................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 8 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة q2014 يـتـضـمّن الـتّـعـيـX بـوزارة الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـية
والبيئة....................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 8 رمــضـــان عــام 1435 اIـــوافق 6 يـــولــيـــو ســنــة q2014 يــتــضــمّـن تــعــيـــX مــديــرين بـــوزارة الــبــريــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 اIوافق 6 يوليو سنة q2014 يتضمّن تعيX رئيس فرع �جلس احملاسبة.......

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قــــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 29 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق 29 أبـريـل سـنة q2014 يـحـدّد كـيــفـيـات اكـتــتـاب دفـتـر
الـشــروط من طـرف الــهـيــئـات اIــسـتــفـيــدة من حــواصل الـرســوم شـبه اجلــبـــائـيــةq �ـــا في ذلك اIــؤسـســات الـعــمـومــيـة
االقتصادية وإبالغ اإلدارة اجلبائية بوضعية حتصـيل هذه الرسـوم شـبه اجلبائـية...............................................

ار مـؤرّخ في 25 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 27 مـارس ســنـة q2014 يـعــدّل الـقــرار اIـؤرّخ في 18 ربــيع الـثــاني عـام قــــر
1432 اIوافق 23 مارس سنة 2011  واIتضمّن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات واخلدمات............

قــرار مــؤرخ في 18 شــعــبــان عــام 1435 اIـوافق 17 يــونــيــو ســـنـة q2014 يــعــدل الــقـرار اIــؤرخ في 18 ربــيع الــثـانـي عــام 1432
اIوافق 23 مارس سنة 2011 واIتضمن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم.........................................

مقرر مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 اIوافق 4 يوليو سنة q2013 يتعلق باIستودع اخلاص...............................................

12

12

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

15

18

18

18

 فهرس (تابع) فهرس (تابع)



4 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 446
31 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

وزارة الصناعة وا;ناجموزارة الصناعة وا;ناجم

قـــرار مــؤرّخ في 26  رجب عـام 1435 اIـوافق 26  مــايــو ســنـة q2014 يــتــعــلـّق �ــمــارســـة نــشـــاط اســتــيــراد وبـــيع الــســيـــارات
السياحـية أو النفعـية وكـذا اآلالت اIتحركـة..................................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 21 جــمـــادى األولى عــام 1435 اIـــوافق 23  مــارس ســـنــة q2014 يــحـــدد عــدد اIــنـــاصب الــعـــلــيــا
للموظفX اIنتمX لألسالك اIشتركة بعنوان اIصالح اخلارجية لإلدارة اIكلفة  باألشغال العمومية........................

قـرار مؤرخ في 10 شعـبان عـام 1435 اIوافق 8 يـونـيو سـنة q2014 يحـدّد القـائمة االسـميـة ألعضـاء اللـجنـة القـطاعـية الـدائمة
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة األشغال العمومية.................................................................

قــرار مـؤرخ في 10 شــعـبــان عــام 1435 اIـوافق 8 يـونــيـو ســنـة q2014 يــعــدل الــقـــرار اIــؤرّخ في 20 جـمــادى األولى عـــام 1433
اIوافــق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة األشغال العمومية..................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قرار مؤرخ في 28  شعبان عام 1434 اIوافق 7 يولـيو  سنة q2013 يحدّد نظـام اIسابقة الـوطنية للـمدينة اخلضـراء وكيفيات
الترشح وكذا الشروط واIعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة اخلضراء وطبيعتها ومحتواهـا.......................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوممــرسـوم رئـاسي رقم رئـاسي رقم  14-206 مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1435 ا اIــوافق Iــوافق 22 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة q2014 يــتــضـــمن نــقلq يــتــضـــمن نــقل

اعــــتــــمـــاد في مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيــــر وزارة الـــشـــؤوناعــــتــــمـــاد في مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيــــر 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�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�ـــقـــتـــضـى الـــمـــرســـوم الـــرئـــاسـي رقـم 33-14
الـــــمــــــؤرخ فــي 6 ربـــــيـع الـــــثــــانــي عـــــام 1435 اIــــوافق 6
فـــــــــبــــــــرايــــــــر ســــــــنـــــــــة 2014 والــــــــمــــــــتـــــــــضــــــــمــن تــــــــوزيــع
االعــــتــمــــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر الــشـــؤون اخلــارجـــيــة من
مـــيــزانــيــة الـــتـــســيــيــــر بـــمـــوجــب قـــانـــــون الـــمـــالـــيــــة

q2014 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعتمـــاد قـــدره أربعـة عشر مليونـا وستمائة ألف دينار
(14.600.000 دج) مـــقـــيّــــــد في مــــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة
الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة وفـي الــــــبــــــاب رقم 37-01 "اإلدارة

اIركزية -اIؤتمرات الدولية".

اIــادة اIــادة 2 : : يـخــصـص Iـيـزانـيـــة ســنة 2014  اعـتــمـاد
قــــــدره أربــــعــــة عــــشـــر مــــلــــيــــونـــا وســــتــــمــــائــــة ألف ديــــنـــار
(14.600.000 دج) يــقـــيّـــد فــي مـيـزانـيــة تـسـيـــير  وزارة
الــــــشــــــؤون اخلــــــارجـــــــيــــــة وفي الـــــــبــــــاب رقم 34-90 " اإلدارة

اIركزية - حظيرة السيارات".

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 بـاجلـزائـر في 24 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 22
يوليو سنة 2014.

  عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 14-207 مــؤر مــؤرّخ في خ في 24 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1435 اIـوافق  اIـوافق 22 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q2014 يتـضـمن حتويلq يتـضـمن حتويل

اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة.اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

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�ـــقــــتـــضـى اIــــرســـــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقــم 54-14
اIؤرخ فـي 6 ربيـع الـثـاني عـام 1435 اIوافــق 6 فـبرايــر
ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـوزير الـتجـارة من ميـزانيـة التـسيـيــر �وجـــب قانــون

q2014 اليــة لسنةIا
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

الـــــــمـــــــادة األولـى :الـــــــمـــــــادة األولـى :  يــــــلــــــــغـــــى مـــن مـــــيــــــــزانـــــيــــــة
ســـــنـــــــة 2014  اعـــــــتـــــمـــــــــاد قــــــــدره اثــــــنــــــان وثـــالثـــــون
مــلـــيـــونــا وخـــمـــســمـــائـــة وثــمـــانـــيــة وعـــشـــرون ألف ديـــنــار
(32.528.000 دج) مقيّـــد في ميـزانية التكـاليف اIشتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".

الـــــمــــادة الـــــمــــادة 2 : : يـــــخــــصـص لــــمـــــيـــزانــيـــة ســـنــة 2014
اعــتـمـاد قــدره اثـــنــان وثــالثــون مــلــيــونا وخمسمائة
وثــــــــمــــــــانـــــــيــــــــة وعــــــــشــــــــرون ألـف ديـــــــنــــــار (32.528.000 دج)
يـــــقــــيّـــــد فــي مــيـــزانـــيــــة تـــســيــــــيـــر  وزارة الــتــجـارة
وفـي الـــبــــاب رقم 37-03 "اإلدارة اIــــركــــزيـــة - الــــنــــفــــقـــات
اIـــرتـــبـــطـــة بـــانـــضـــمـــام اجلـــزائـــر إلى اIـــنـــظـــمـــة الـــعـــاIـــيـــة

للتجارة".  

اIــادة اIــادة 3 : : يـكـلف وزيــر اIـالــيـة ووزيـر الــتـجـارةq كل
فــيــمـا يــخــصّهq بــتـنــفــيـذ هـــــذا اIــرســــوم الـذي يــنــشـر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 24 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 22
يوليو سنة 2014.

  عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئـاسي رقممــرسـوم رئـاسي رقم  14-208 مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1435 ا اIـوافق Iـوافق 22 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q q2014 يتـضـمن حتويليتـضـمن حتويل

اعــــتــمـــاد إلى مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الــســـيـــاحــةاعــــتــمـــاد إلى مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الــســـيـــاحــة
والصناعة التقليدية.والصناعة التقليدية.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

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

- وبـــمـــقـــتـــضى الــــمـــرســــوم الـــرئـــاسـي الـــمـــؤرخ
فـي 6 ربـيـع الــثــانـي عــام 1435 الــمـوافــق 6  فـــبــرايـر
ســـنـــة 2014 والــمــــتــــــضـــمــن تــــوزيـــع االعــــتـــمـــادات
الـمــخـــصــصــة لــمــيــزانــيـة الـتــــكـاليف اIـشتركة من
مـــيــــزانـــيـــة الـــتـــســـيــــيـــر بـــمـــوجب قـــانـــون الـــمـــالـــيــة

q2014 لسنة

- وبـمـقـتــضــى الـمـرســـوم الـتـنـفـيـذي رقـــم 60-14
اIــــــؤرخ فـي 6 ربـــــــيـــع الـــــــثـــــــانــي عـــــــام 1435 اIــــــوافــق 6 
فـــبــــرايــــر ســـنـــة 2014 واIـــتــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات
اخملــصــصــة لــوزيــر الــســيــاحــة والــصــنــاعـة الــتــقــلــيــديــة من
مــــيــزانــيــة الــتــســيــيــــر �ــوجــب قــانــــون اIــالــيــــة لــســنــة

q2014

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يـلــغـــى مـن مــيـــزانـيـة ســنــــة 2014
اعــــــتـــــمـــــاد قــــــــدره خـــــمـــــســـــة وعـــــشـــــرون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار
(25.000.000 دج) مـقيّــد في ميـزانيـة الـتكـاليف اIـشتـركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".

الــــمــــادة الــــمــــادة 2 : : يــــــخــــصـص لــــمـــيــــزانــيـــة ســـنـــة 2014
اعــــتـــمـــاد قــــدره خــمــســـة وعـــشـــرون مــلـــيــون ديــنـــار
(25.000.000 دج)  يــــــقـــــــيـّـــــد فـــي مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــــيـــر
وزارة الــــســـيــــاحـــــة والـــصــــنـــاعــــة الـــتــــقــــلـــيـــــديـــة  وفي
األبــــواب الــــمــــبـــيــــنــــة فـي الــــجــــدول الــــمـــلــــحـق بــــهـــذا

اIرسوم.

 الــــمـــــادة الــــمـــــادة 3 :  : يــــكـــــلـف وزيــــر الـــــمــــالـــــيــــة ووزيــــرة
الـــــســـــيــــاحـــة والــــصــــنــــاعـــــة الــــتــــقــــلــــيــــديــــةq كـل فــــيــــمـــا
يـــخــصّهq بـتـنـفـيـذ هــذا اIـرسـوم الـذي يـنـشـر في اجلـريدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 24 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 22
يوليو سنة 2014.

  عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة
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مــرسـوم رئــاسي رقـم مــرسـوم رئــاسي رقـم 14-209 مـؤرخ في  مـؤرخ في 25 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1435 ا اIـوافق Iـوافق 23 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة q q2014 يـعــدل اIـرسـوميـعــدل اIـرسـوم

الــــرئــــاسي رقم الــــرئــــاسي رقم  11-426 اIــــؤرخ في  اIــــؤرخ في 13 مــــحــــرم عـــاممــــحــــرم عـــام
1433 اIــوافق  اIــوافق 8 ديــســمـــبــر ســنــــة  ديــســمـــبــر ســنــــة 2011  الــذي يــحــدد  الــذي يــحــدد

تـشـكـيـلـة الـديــوان اIـركـزي لـقـمع الـفــسـاد وتـنـظـيـمهتـشـكـيـلـة الـديــوان اIـركـزي لـقـمع الـفــسـاد وتـنـظـيـمه
وكيفيات سيره.وكيفيات سيره.

ـــــــــــــــــــــــــ

 q إن رئيس اجلمهـوريـة

-  بـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادّتان 77-8  و125
q(الفقرة األولى) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 66-155  اIؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

qتممIعدل واIا qاإلجراءات اجلزائية

- و�قـتـضى األمر رقم 66-156  اIؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

qتممIعدل واIا qالعقوبات

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-01 اIــــؤرخ في 21
مـحرم  عام 1427 اIـوافق 20  فبـراير سـنة 2006 واIـتعلق
بالـوقاية من الفـساد ومكـافحتهq اIـعدل واIتـممq  ال سيما

qادتان 24 مكرر و24 مكرر1 منهIا

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

qXالعسكري Xالقانون األساسي العام للمستخدم

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 06-03 اIـؤرخ في19 جـمـادى
الثـانيـة عام1427 اIوافق 15 يولـيو سـنة 2006 واIـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-413 اIـؤرخ
في أول ذي الــقـــعــدة عــام1427 اIــوافق 22  نــوفــمـــبــر ســنــة
2006 الـذي يـحــدد تـشـكـيـلـة الـهـيـئــة الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة من

qالفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 11-426 اIـؤرخ
في 13 مــحــرم عـام 1433 اIـوافــق 8 ديـســمــبـر ســنـــة 2011
الـــــذي يـــحـــــدد تـــشــكـــيـــلـــــة الـــديــــــوان اIـــركــــزي لـــقـــــمـــع

qالفـساد وتنظيمه وكيفيات سيره

-  و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 90-226 اIؤرخ
في3 مـحـرم عام 1411 اIـوافق 25  يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحـدد حــقـوق الــعــمـال الــذين �ـارســون وظــائف عـلــيـا في

qتممIعدل واIا qالدولة وواجباتهم

-  و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 90-227 اIؤرخ
في3 مـحـرم عام 1411 اIـوافق 25  يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان اإلدارة

qتممIعدل واIا qؤسسات والهيئات العموميةIوا

-  و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 90-228 اIؤرخ
في3 مـحـرم عام 1411 اIـوافق 25  يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحــدد  كـيـفــيـة  مـنح اIــرتـبـات  الـتـي تـطـبق عــلى الـعـمـال

qعدلIا q الذين �ارسون وظائف عليا في الدولة

-  و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-04 اIؤرخ
في11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19  يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

 qؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

-  و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 10-322 اIؤرخ
في16 مــحــرم عـام 1432 اIــوافق 22  ديــســمــبــر ســنــة 2010
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qلألسالك اخلاصة باألمن الوطني

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIادة األولى :  اIادة األولى :  يهدف هـذا اIرسوم إلى تـعديل بعض
أحـــــــكـــــــام اIـــــــرســــــــوم الـــــــرئـــــــاسـي رقم 11-426 اIــــــــؤرخ في
13مـحرم عام 1433 اIوافــق 8 ديسـمبـر سنــة 2011 الــذي

يــحــــدد تــشــكــيــلــــة الــديـــــوان اIــركــــزي لــقــــمــــع الــفـــسـاد
وتنظيمه وكيفيات سيره. 

 اIــادة اIــادة 2 : : تــعــدل اIــواد 3  و8  و10 و11 و14 و18 و23
مـحـرم من اIـرســوم الــرئـاسي رقم 11-426 اIـؤرخ في 13 
qـذكور أعالهIـوافق 8 ديـسـمـبـر سـنــة 2011 واIعـام 1433 ا

كما يأتي:

" اIـادة 3 : يـوضع الديـوان لـدى وزير الـعـدل q حافظ
األختام.

 ويتمتع باالستقالل في عمله وتسييره".

" اIــــادة 8 : يــــحــــدد عــــدد ضـــــبــــاط وأعــــوان الــــشــــرطــــة
qحتت تـصـرف الـديوان XوضـوعـIا XـوظـفـIالـقـضائـيـة وا
�ـوجب قــرار مــشــتـرك بــX وزيــر الـعــدلq حــافظ األخــتـام

والوزير اIعني".

" اIادة 10 : يسـيّر الـديوان مـدير عـام يعـX �رسوم
qحافظ األختام qرئاسي بناء عـلى اقتراح من وزير العدل

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها".

" اIادة 11 : ................ (بدون تغيير).................
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تنظم مديريـات الديوان في مديريـات فرعية يحدد
عــددهـا  بـقــرار مـشـتـرك بــX وزيـر الـعــدلq حـافظ األخـتـام

والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية ".

" اIــادة 14 :  يــــكـــلف اIـــديـــر الـــعــــام لـــلـــديـــوانq  عـــلى
اخلصوصq �ا يأتي :

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

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

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

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

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

- إعــداد الــتــقــريــر الــســـنــوي عن نــشــاطــات الــديــوان
الذي يوجهه إلى وزير العدلq حافظ األختام".

" اIادة 18 : يحـدد التـنظـيم الداخـلي للـديوان بـقرار
من وزير العدلq حافظ األختام".

" اIــادة 23 : يـــعـــد اIــديـــر الـــعـــام مـــيــزانـــيـــة الـــديــوان
ويعرضها على موافقة وزير العدلq حافظ األختام".

اIادة اIادة 3 : : ينشــر هـذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 25 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 23
يوليو سنة 2014.

  عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـمـرسـوم تـنـفـيـذي رقم ذي رقم 14-210 مـؤرخ في  مـؤرخ في 25 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1435 اIـوافق  اIـوافق 23 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة q q2014 يـتــمم اIــرسـوميـتــمم اIــرسـوم

الــتـــنـــفــيـــذي رقم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 95-173  اIــؤرخ في اIــؤرخ في 25 مـــحـــرم عــام مـــحـــرم عــام
1416 اIــــوافـق  اIــــوافـق 24 يـــونـــيــــو ســـنـــة  يـــونـــيــــو ســـنـــة 1995 الـــذي يـــحــــدد الـــذي يـــحــــدد

كـيــفـيـات تـســيـيـر حــسـاب الـتـخــصـيص اخلــاص رقـمكـيــفـيـات تـســيـيـر حــسـاب الـتـخــصـيص اخلــاص رقـم
080-302 الـذي عـنـوانه " الـصـنـدوق الـوطنـي إلعـانـة الـذي عـنـوانه " الـصـنـدوق الـوطنـي إلعـانـة

الصيـد البحـري احلرفـي وتربيـة اIائيـات".الصيـد البحـري احلرفـي وتربيـة اIائيـات".
ـــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول

-  بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اIــشــتـرك بــX وزيــر اIـالــيـة
qوارد الصيديةIووزير الصيد البحري وا

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

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

qتممIعدل واIا qاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qباحملاسبة العمومية

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

qادة 90 منهIال سيما ا q2014 الية لسنةIقانون ا

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

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 95-173 اIؤرخ
في 25 مـــحـــرم عــام 1416 اIــوافـق 24 يــونـــيــــو ســـنــة 1995
الـذي يحــدد كـيفـيـات تـسيـيـر حسـاب الـتخـصـيص اخلـاص
رقـم 080-302 الـذي عـنـوانـه " الـصنـدوق الـوطـني إلعـانـة
الــصــيــــد الــبــحـــري احلـــرفـي وتــربــيـــة اIـــائــيـــات"q اIــعــدل

qتممIوا

 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 90 من الـقـانون
رقم 13-08 اIــــــؤرخ في 27 صــــــفـــــــر عــــــام 1435 اIــــــوافق 30
ديـســمــبـر ســنـة 2013 واIــذكـور أعـالهq يـتــمم هـذا اIــرسـوم
اIـرسوم الـتـنفـيذي رقم 95-173 اIؤرخ في 25 مـحرم عام
1416 اIــــوافـق 24 يــــونــــيـــــو ســــنـــة q1995 اIــــعــــدل واIــــتــــمم

واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 2 : : تتـمم أحكام اIادة 2 من اIرسـوم التنـفيذي
رقم 95-173 اIــــؤرخ في 25 مـــحـــرم عـــام 1416 اIــــوافـق 24
يونـيـو سـنة q1995 اIعدل واIـتمم واIـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

" اIادة 2 : ................. (بدون تغيير) .................
يـــســـيـــر هــذا احلـــســـاب الـــذي يــكـــون الـــوزيـــر اIــكـــلف
بـالـصــيـد الـبـحـري اآلمــر الـرئـيـسي بـصــرفه في حـسـابـات

أمX اخلزينة الرئيسي وأمناء اخلزينة في الواليات.



4 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1046
31 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

يـتـصـرف مـديـر الـصـيـد الـبـحـري واIـوارد الـصـيـدية
بصـفـته آمرا ثـانويـا بـصـرف حـسـاب الـتـخصـيص اخلاص
رقم 080-302 الـذي عنـوانه "الـصـنـدوق الوطـني لـتـطـوير

الصيد البحري وتربية اIائيات".

اIادة اIادة 3 : : تتـمم أحكام اIادة 3 من اIرسـوم التنـفيذي
رقم 95-173 اIــــؤرخ في 25 مـــحـــرم عـــام 1416 اIــــوافـق 24
يونـيـو سـنة q1995 اIعدل واIـتمم واIـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :
" اIادة 3 : يسجل في احلساب رقم 302-080 :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................

في باب النفقات :في باب النفقات :

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

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

- الــــتـــغـــطــــيـــة اإلجــــمـــالـــيــــة لـــتــــكـــالـــيــف فـــوائـــد
قـــــروض الــــحــــمــــلـــــة وقــــروض االســـتـــغـالل واالســـتـــثـــمـــار
الـــواجـب مـــنـــحـــهـــا ألنــــشـــطـــة الـــصـــيـــد الــــبـــحـــري وتـــربـــيـــة

اIائيات".

اIادة اIادة 4 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 25 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 23
يوليو سنة 2014.

  عبد اIالك سالل  عبد اIالك سالل

مراسيممراسيم فردي فرديّة
مــرســومــان رئــاســيمــرســومــان رئــاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 8 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435
اIوافق اIوافق 6 يولـيو سنة  يولـيو سنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام

باIديرية العامة للحماية اIدنيةباIديرية العامة للحماية اIدنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــــام 1435 اIـــــوافق 6 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2014 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الــــسّــــيــــديـــن اآلتي اســــمـــــاهــــمــــــا بــــاIــــديـــــــريــــــة الــــعــــامــــــة

للحمــايــة اIدنـية :
qبصفته مديرا للوقاية qحكيم آيت محند -

- مــقــران ا�ــونq بــصــفــته نــائب مــديــر لــلــمــيــزانــيــة
واحملاسبةq إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIـوافق 6 يولـيو سـنة 2014 تـنـهى مهـام اآلنـسة
والـــسّـــيــــد اآلتــي اســـمـــاهـــمــــا بـــصـــفـــتـــهـــمــــا نـــائـــبي مـــديــــر
بـاIديـريـة الـعـامـة لـلـحـمـاية اIـدنـيـةq لـتـكـلـيف كـل مـنـهـمـا

بوظيفـة أخـرى :
qنائبة مدير للمنشآت qسعاد ناصري -

- فريد نشابq نائب مدير للدّراسات والتنظيم.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة q q2014 يــتـضــميــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام رئــيـسين إنــهــاء مــهــام رئــيـسي

.Xأمن في واليت.Xأمن في واليت
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــــام 1435 اIـــــوافق 6 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2014 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّــيـديـــن اآلتي اسـمــاهـمـــــا بـصــفــتـهــمـــا رئــيـسي أمـــن

فـي الواليتX اآلتيتqX إلحالتهما على التّقـاعد :
qفي والية تلمسان qمبارك حللوحي -

- نعار مدنيq في والية عX تموشنت.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
Xن إنــهـاء مــهـام مـفــتـشـXيــتـضـميــتـضـمّن إنــهـاء مــهـام مـفــتـشـ q q2014 يـولـيــو سـنـة يـولـيــو سـنـة

.Xفي واليت Xعام.Xفي واليت Xعام
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــــام 1435 اIـــــوافق 6 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2014 تـــــنــــهـى مــــهــــام
Xعــام Xالـسّـيدين اآلتـي اسمـاهـمـــا بـصـفـتـهمـــا مـفـتـشـــ

: Xاآلتيت Xفي الواليت
qفي والية سيدي بلعباس qمحمد حميدات -

- صالح بوثلجةq في والية خنشلة.
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مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة q q2014 يــتــضـميــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـرينن إنــهــاء مـهــام مــديـرين

للحماية اIدنية في الواليات.للحماية اIدنية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIوافق 6 يولـيو سـنة 2014 تـنـهى مهـام الـسّادة
اآلتــيــة أسـمـــاؤهم بـصــفـتـهـم مـديـــرين لـلـحـمــايــة اIـدنــيـة

في الواليات اآلتية :
- الـــعـــــربـي زارزيq في واليـــــة بـــاتــــنـــــةq إلحــــالـــتــه

qعلى التّقـاعد
- رابـــح الـــعـــــــربيq في واليــــــة تـــبــــســـــةq إلحـــــالـــتــه

qعـلى التّقـاعد
qفي والية تيزي وزو qجمال سالماني -

- جلول قنيفيq في والية عنابة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســومــان رئــاســيمــرســومــان رئــاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 8 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435
اIوافق اIوافق 6 يولـيو سنة  يولـيو سنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام

كتاب عامX لدى رؤساء دوائر في الواليات.كتاب عامX لدى رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIوافق 6 يولـيو سنة 2014 تنهـى مهام الـسّيدة
Xوالــسّــــادة اآلتــــيــة أســمـــاؤهم بــصــفــتـــهم كــتــــابـــا عـــامـــ
لــــدى رؤســــاء دوائـــــر في الـــواليـــــات اآلتــــيــةq إلحـــالــتــهم

على التّقـاعد :
qبدائرة القادرية في والية البويرة qعمرو مسلم -

- عــبـد الـقــــادر ابـــراهـيـمـيq بـدائـــرة بـئـــر غـبـــالـــو
qفي واليـة البـويـرة

qةIبدائرة خزارة في والية قا qعمار براهمية -
qمــخــلـــــوف Xبــدائــــــرة عــــ qزكـــيــــــة بــلــحــمــــــرة -

qـةIفـي واليـة قـا
- كـــمــــال نــــويq بــــدائــــرة زيـــغــــود يــــوسفq فـي واليـــة

qقسنطينـة
qبـــدائــــــرة مــيــلــــة qبـــــوخــمــــــيس بــــوالــبــعـــــــيــر -

qفـي واليـة ميلـة
qبــــدائـــــــرة عــــــمي مــــــوسى qحـــســــــــيــن رحــــــــيم -

فـي واليــة غلـيـزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة 2014 تـنهـى مهـام الـسّـيد
يــوسف مــرحــومq بــصـفــته كــاتــبــا عـامــا لــدى رئــيس دائـرة

مغنية في والية تلمسانq بناء على طلبه.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــولــيــو ســنـة يــولــيــو ســنـة q q2014 يــتــضــميــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام اIــفــتشـن إنــهــاء مــهــام اIــفــتش

العام لوزارة النالعام لوزارة النّقـل.قـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة 2014 تـنهـى مهـام الـسّـيد
qبـــصـــفــتـه مـــفـــتــشـــا عـــامــا لـــوزارة الـــنّــقـل qأحـــسـن عـــفـــان

إلحالتـه على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة q q2014 يـــتـــضـــميـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر
حـــمـــايــــة  الـــنـــبـــاتــــات واحلـــيــــوانــــات بـــاIـــديــــريــــةحـــمـــايــــة  الـــنـــبـــاتــــات واحلـــيــــوانــــات بـــاIـــديــــريــــة

العـامــة للغـابـات.العـامــة للغـابـات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة 2014 تـنهـى مهـام الـسّـيد
عـــمــــار بــــومـــزبــــرq بــــصـــفــــتـه مـــديــــرا حلــــمـــايــــة الــــنـــبــــاتـــات
واحلــيــوانــات بــاIـديـــريــــة الــعــامــــة لــلـغـــابــاتq إلحـــالـتــه

عـلى التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يولـيو سنة يولـيو سنة q q2014 يـتضـميـتضـمّن إنهاء مـهام نـائب مديرن إنهاء مـهام نـائب مدير

باIديرية العامة للغابات.باIديرية العامة للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة 2014 تـنهـى مهـام الـسّـيد
عـــــبــــــد الــــقــــــــادر بـن خـــــــيـــــرةq بـــــصـــــفــــتـــه نــــــائب مـــــديــــــر
qـــديـــريــــة الــعـــامــــة لــلـــغـــابـــاتIــشـــاتـل بــاIلــلــتـــشــجـــيــر وا

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــولـــيــو ســـنــة يــولـــيــو ســـنــة q q2014 يــتـــضــميــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام رئــيسن إنـــهــاء مـــهــام رئــيس

ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة 2014 تـنهـى مهـام الـسّـيد
عبد احلـميد قـرفيq بصفـته رئيـسا لديـوان وزير التـعليم

العالي والبحث العلمي.
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مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمضان عام  رمضان عام 1435 اIوافق  اIوافق 6
يوليو سنة يوليو سنة q q2014 يتضـميتضـمّن إنهاء مهام في اIديريةن إنهاء مهام في اIديرية
الـعــامـة لـلـبــحث الـعـلـمي والــتـطـويـر الــتـكـنـولـوجيالـعــامـة لـلـبــحث الـعـلـمي والــتـطـويـر الــتـكـنـولـوجي

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــــام 1435 اIـــــوافق 6 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2014 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــسّـــيــدتـــيــن والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهـم في اIـــديــــريـــة
الـــعــــامــــة لــلـــبـــحث الـــعـــلــمـي والــتـــطــــويــــر الــتـــكـــنــولـــوجي
بـــوزارة الـتــعـلـــيم الـعــلـمي والــبـحث الــعـلــميq لـتــكـلـيــفـهم

بـوظـائف أخـرى :
- مــخـتـار سالميq بــصـفـته مــديـرا لـبـرمــجـة الـبـحث

qوالتقييم واالستشراف
- عـــــــيـــــسـى مـــــفــــــجـــخq بــــــصـــــفـــــتــــه نـــــــائـب مـــــديـــــــر

qلبـرمجــة البحث
- مــــرزاق رمـــــضــــةq بــــصـــــفــــتـه نــــائـب مــــديـــــر لإلعالم

qالعلمي والتقني واالقتصادي واإلحصائيات
- فـريــال ســواميq بــصـفــتــهــا نـائــبــة مـديــر لــلــبـرامج

qالدولية للبحث
- عـــبــــــد الــــرحـــمــــــــان لـــكـــحـــــلq بـــصـــفــــتـــه نــــــائب
مــــديـــــر لالســـتــــغالل وصـــيـــانـــــــة الـــهـــيـــاكـــــل األســــاســـــيـــة

qللبـحث وجتهيـزاتـه
- حــســان بـلــبــشـيــرq بــصــفـتـه نـائـب مـديــر Iــؤشـرات

qالعلم والتكنولوجيات واالبتكار
qبصفتها نائبة مدير لالبتكار qكنزة حومل -

- جــمــيل حــمـــوليq بــصــفــته نــائـب مــديــر لــلــتــحــويل
التكنولوجي والشراكة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يولـيو سـنة يولـيو سـنة q q2014 يتـضميتـضمّن إنـهاء مـهام عـميـد كلـيةن إنـهاء مـهام عـميـد كلـية
اآلداب والـلـغـات والـعـلـوم االجــتـمـاعـيـة واإلنـسـانـيـةاآلداب والـلـغـات والـعـلـوم االجــتـمـاعـيـة واإلنـسـانـيـة

بجامعـة أم البواقي.بجامعـة أم البواقي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 6 يـولـيـو سـنة 2014 تـنهـى مهـام الـسّـيد
زيـن الـــدين مـــصـــمـــوديq بـــصـــفـــته عـــمـــيـــدا لـــكـــلـــيـــة اآلداب
والـلغـــات والـعلـــوم االجـتمـاعـــية واإلنـســانــيـة بـجـامـعــة

أم البـواقيq بنـاء على طلـبـه.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يـولـيــو سـنـة يـولـيــو سـنـة q q2014 يــتـضـميــتـضـمّن إنــهـاء مــهـام بـجــامـعــةن إنــهـاء مــهـام بـجــامـعــة

سعــيـدة.سعــيـدة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــــام 1435 اIـــــوافق 6 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2014 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّـيـدين اآلتي اسـمــاهـمـا بـجـامـعـة سـعــيـدةq لـتـكـلـيف كل

منهما بوظيفـة أخـرى :
- حـــبــيب مـــصــبــاحـيq بــصــفـــته نــائب مـــديــر مــكـــلّــفــا

qتواصل والشهاداتIبالتكوين العالي والتكوين ا
- غـــوتي جـــلــولـيq بــصـــفـــته عـــمـــيــدا لـــكـــلـــيــة الـــعـــلــوم

والتكنولوجيا.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة q q2014 يـــتـــضــميـــتـــضــمّـن إنــهـــاء مـــهـــام نـــوـن إنــهـــاء مـــهـــام نـــوّاباب
مـديـرين بــوزارة الـبـــريـد وتـكـنـولـوجـيــات اإلعالممـديـرين بــوزارة الـبـــريـد وتـكـنـولـوجـيــات اإلعالم

واالتصـال.واالتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIوافق 6 يولـيو سـنة 2014 تـنـهى مهـام الـسّادة
اآلتـــــيــــة أســـمـــاؤهـم بـــصـــفــــتـــهـم نـــوّاب مـــديـــــرين بــــوزارة
الـــبـــريــد وتـــكــنــولــوجـــيــات اإلعالم واالتــصـــالq لــتــكــلـــيــفــهم

بـوظـائف أخـرى :
- عـبــد الـقـــادر بن نــعـــومq نــائب مـديـــر لــلـدّراسـات

qديرية العامة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصالIفي ا
qنائب مدير للتقييس qحلوان Xحس -

- حــــكـــــــيم إشــــــيـــــرةq نـــــــائـب مــــديــــــر لــــتــــطــــــويــــــر
اIنشآت األساسـية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســومــان رئــاســيمــرســومــان رئــاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 8 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435
Xـنــان الـتـعـيـXيــتـضـمّـنــان الـتـعـيـ qيــتـضـم q2014 ـوافق 6 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـةIـوافق اIا

باIديرية العامة للحماية اIدنية.باIديرية العامة للحماية اIدنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــــام 1435 اIــــوافق 6 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2014 تــــعــــيّن اآلنــــســـة
والـــسّــيــد اآلتي اســـمــاهــمــا بـــاIــديــريـــة الـــعــامــة لــلـــحــمــايــة

اIدنــية :
qمفتشة qسعاد ناصري -

- فريد نشابq مديرا للوقاية.
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�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــام 1435 اIــــوافق 6 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
فــــاروق عـــــاشــــورq نــــائـب مــــديــــر لـإلحــــصــــائـــــيــــات واإلعالم

باIديرية العامة للحماية اIدنية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة q2014 يـتــضـمq يـتــضـمّـن تـعــيـX رئــيـسي أمـنـن تـعــيـX رئــيـسي أمـن

.Xفـي واليتـ.Xفـي واليتـ
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــام 1435 اIــوافق 6 يـــولــيــو ســنــة 2014 يـــعــيّن الــسّــيــدان

: Xاآلتيت Xاآلتي اسماهما رئيسي أمن في الواليت
qفي والية تلمسان qمحمد زمور -

- يوسف خمليشq في والية عX تموشنت.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة q2014 يـتــضـمq يـتــضـمّن تــعـيــX مـديــر حـمــايـةن تــعـيــX مـديــر حـمــايـة

النباتات واحليوانات باIديرية العامة للغابات.النباتات واحليوانات باIديرية العامة للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــام 1435 اIــوافق 6 يــــولـــيــــو ســـنـــة 2014 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
عــــبــــــــد الــــقـــادر بـن خــــيــــرةq مـــديــــرا حلــــمــــايــــة الــــنــــبــــاتـــات

واحليوانات باIديرية العامة للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يـولـيــو سـنـة يـولـيــو سـنـة q2014 يــتـضـمq يــتـضـمّـن تـعـيــX رئـيس ديـوانـن تـعـيــX رئـيس ديـوان

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIوافق 6 يولـيو سـنة 2014 يـعيّـن السّـيد أحـمد
صــايـفي بن زيـانq رئـيــسـا لـديـوان وزيـر الـتــعـلـيم الـعـالي

والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يـولـيـو سـنـة يـولـيـو سـنـة q2014 يـتـضـمq يـتـضـمّن الـتن الـتّـعـيـX في اIـديـريةـعـيـX في اIـديـرية
الـعــامـة لـلـبــحث الـعـلـمي والــتـطـويـر الــتـكـنـولـوجيالـعــامـة لـلـبــحث الـعـلـمي والــتـطـويـر الــتـكـنـولـوجي

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عــام 1435 اIـوافق 6 يــولـيــو ســنـة 2014 تـعــيّن الــسّـيــدتـان

والــسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهم في اIــديــريــة الــعــامــة لـلــبــحث
الـعلـمي والـتطـويـر التـكنـولـوجي بوزارة الـتـعلـيم الـعالي

والبحث العلمي :
- مــخـتــار سالمـيq مـديــرا لــلـتــطــويــر الـتــكــنــولـوجي

qواالبتكــار
- حسـان بلبشـيرq مديـرا لبرمجـة البحث والـتقييم

qواالستشراف
- كنزة حوملq نائـبة مدير لتنسيق أنشطة البحث

qالقطاعات Xب
- فــريــال ســواميq نــائــبــة مــديــر لالبــتــكــار والــرصــد

qالتكنولوجي
- جــــــمــــــيـل حــــــمــــــولـيq نــــــائـب مــــــديــــــر لـــــــلــــــتــــــطــــــويــــــر

qالتكنولوجي والشراكـة
- عـبـد الـرحـمـان لـكـحلq نـائب مـديـر لـتـثـمـX نتـائج

qالبحث والتعميم
- عـــيـــسى مـــفـــجـخq نـــائب مـــديـــر لـــبـــرمـــجـــة الـــبـــحث

qواالستشراف
- مـــــرزاق رمـــــضـــــةq نـــــائـب مـــــديـــــر لإلحـــــصـــــائـــــيـــــات

وتخطيط االستثمارات.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـي مي مــــؤرؤرّخ في خ في 8 رم رمــــــضــــــان عان عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 6
يوليو سنة يوليو سنة q2014 يتضمq يتضمّن التن التّعيX بجامعة سعـيـدة.عيX بجامعة سعـيـدة.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIوافق 6 يولـيو سنة 2014 يعـيّن السّادة اآلتية

أسماؤهم بجامعة سعيدة:
- عـبـد القـادر إلـيـاسq نـائب مـديـر مـكلّـفـا بـالـتـنـمـية

qواالستشراف والتوجيه
- حـبــيب مـصــبـاحيq نــائب مـديــر مـكــلّـفــا بـالـتــكـوين
الـعالـي في الطـورين األول والـثـاني والـتـكـوين اIـتواصل

qوالشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج
- غوتي جلوليq عميدا لكلية العلوم.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـي مي مــــؤرؤرّخ في خ في 8 رم رمــــــضــــــان عان عــــام ام 1435 اI اIــــوافق وافق 6
يوليو سنة يوليو سنة q2014 يتضمq يتضمّن التن التّعيX بجامعة اIسيلـة.عيX بجامعة اIسيلـة.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــام 1435 اIــوافق 6 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2014 تـــعـــيّن الـــسّـــيـــدة

والسّادة اآلتية أسماؤهم بجامعة اIسيلة :
qأمينا عاما qجمال خلدون -
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- عـلي دبيq نائب مديـر مكلّفـا بالتـكوين العالي في
الـــطـــور الــثـــالـث والــتـــأهـــيل اجلـــامـــعي والـــبـــحث الـــعــلـــمي

qوالتكوين العالي فيما بعد التدرج
- زين الـــعــــابـــدين رحــــمـــونـيq نـــائب مــــديـــر مـــكــــلّـــفـــا

qبالتنمية واالستشراف والتوجيه
- رابح بــوقـرةq عــمــيـدا لــكــلــيـة الــعــلــوم االقـتــصــاديـة

qوالتجارية وعلوم التسيير
- عـقــيـلـة خـربــاشيq عـمـيـدة لــكـلـيـة احلــقـوق والـعـلـوم

qالسيـاسـية
qعميدا لكلية اآلداب واللغات qعباس بن يحيى -

- سـعيـد بن �ـيـنـةq عـمـيدا لـكـلـيـة الـعلـوم اإلنـسـانـية
واالجتماعية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يــولـــيــو ســـنــة يــولـــيــو ســـنــة q2014 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن الـــتن الـــتّــعـــيــX بــجـــامــعــةــعـــيــX بــجـــامــعــة

معسكــر.معسكــر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــام 1435 اIــوافق 6 يـــولــيــو ســنــة 2014 يـــعــيّن الــسّــيــدان

اآلتي اسماهما بجامعة معسكر :
- بـــومـــدين مـــداحq نـــائب مـــديــر مـــكـــلّـــفــا بـــالـــتــكـــوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل اجلـامــعي والــبـحث

qالعلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج
- نور الدين صدارq عميدا لكلية اآلداب واللغات.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يـولـيـو سـنـة يـولـيـو سـنـة q2014 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـر اIـدرسةن تـعـيـX مـديـر اIـدرسة

الوطنية العليا للعلوم السياسية.الوطنية العليا للعلوم السياسية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مــرســـوم رئـــاسيّ مـؤرّخ في 8 رمـضان عـام
1435 اIــوافق 6 يــولـــيـــو ســـنــة 2014 يـــعـــيّن الـــسّــيـــد أمـــحـــنــد

برقوقq مديرا للمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يـولـيـو سـنـة يـولـيـو سـنـة q2014 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـر اIـدرسةن تـعـيـX مـديـر اIـدرسة

الوطنية العليا للتكنولوجيا.الوطنية العليا للتكنولوجيا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــام 1435 اIــــوافق 6 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
جـــمـــــال الـــديـــن بــرامـــــةq مــديـــرا لـــلــمـــدرســـة الــوطـــنـــيــة

العليا للتكنولوجيا.

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسي ماسي مــــؤرؤرّخ في خ في 8 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1435 اI اIـوافق وافق 6
يوليولـيو سيو سـنة نة q2014 يq يـتضتضـمّن تعين تعيـX مديـــX مديــــر اIدرســـةر اIدرســـة

الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينـة.الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIوافق 6 يولـيو سنة 2014 يعيّـن السّيد حسان
بـــوصـــبــــوعـــةq مـــديـــرا لــــلـــمـــدرســـة الــــوطـــنـــيـــة الـــعــــلـــيـــا في

البيوتكنولوجيا بقسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يـــولـــيــــو ســـنـــة يـــولـــيــــو ســـنـــة q2014 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن الـــتن الـــتّـــعـــيـــX بــوزارةـــعـــيـــX بــوزارة

التهيئة العمرانية والبيئة.التهيئة العمرانية والبيئة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مــرســـوم رئـــاسيّ مـؤرّخ في 8 رمـضان عـام
1435 اIــوافق 6 يــولــيــو ســنـة 2014 تــعــيّن الــسّــيــدة والــسّــيـد

اآلتي اسماهما بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة :
qمكلّفة بالدّراسات والتلخيص qنصيرة عمراني -

- ابـــــراهـــــيـم صـــــغـــــيـــــريq مـــــديـــــرا لـــــلــــــعـــــمل اجلـــــهـــــوي
والتلخيص والتنسيق.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يولـيو سنة يولـيو سنة q2014 يتضـمq يتضـمّن تعيX مديرين بوزارةن تعيX مديرين بوزارة

البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـــام 1435 اIــــوافق 6 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014 يـــعـــيّـن الـــسّــــادة
اآلتـيـة أسماؤهم مـديرين بوزارة الـبـريد وتـكنولـوجيات

اإلعالم واالتصـال :
- حـــكــيـم إشــيــرةq مـــديــرا لـــتــطـــويــر تــكـــنــولـــوجــيــات

qاإلعالم واالتصال
qمديرا للدّراسات والتقييس qحلوان Xحس -

- عـــبــد الــقـــادر بن نــعــومq مـــديــرا لــتــأمـــX اIــنــشــآت
األساسية والشبكـات.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 8 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
يـــولــيــو ســنــة يـــولــيــو ســنــة q2014 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعــيــX رئــيس فــرعن تــعــيــX رئــيس فــرع

�جلس احملاسبة.�جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 8 رمــضــان
عـام 1435 اIوافق 6 يولـيو سنة 2014 يعيّن الـسّيد محمد

عموشq رئيس فرع �جلس احملاسبة.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قـــرار وزاري مـشـتـرك مؤرقـــرار وزاري مـشـتـرك مؤرّخ في خ في 29 جـمـادى الثـانـيـة عامجـمـادى الثـانـيـة عام
1435 اIـوافق  اIـوافق 29 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2014 يـحـد يـحـدّد كـيـفـياتد كـيـفـيات

اكــــتــــتــــاب دفــــتــــر الــــشــــروط من طــــرف الــــهــــيــــئــــاتاكــــتــــتــــاب دفــــتــــر الــــشــــروط من طــــرف الــــهــــيــــئــــات
qــسـتــفــيــدة من حــواصل الــرسـوم شــبه اجلــبـــائــيـةIاqــسـتــفــيــدة من حــواصل الــرسـوم شــبه اجلــبـــائــيـةIا
�ــــا في ذلك اIــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة�ــــا في ذلك اIــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة
وإبالغ اإلدارة اجلــبـــائــيـــة بــوضـــعــيـــة حتــصــــيل هــذهوإبالغ اإلدارة اجلــبـــائــيـــة بــوضـــعــيـــة حتــصــــيل هــذه

الرسـوم شـبه اجلبائـية.الرسـوم شـبه اجلبائـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qاليّةIإنّ وزير ا
qووزيرة الثقافة

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 88-01 اIـــــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اIــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واIــتـضـمّن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qاالقتصاديـة
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اIـــــــــؤرّخ في 16
رمـــــــــضــــــــــان عــــــــام 1431 اIـــــــــوافق 26 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2010
واIتـضـمّن قانـون اIالـيّـة التـكمـيـلي لسـنة q2010 ال سـيّما

qادّة 60 منـهIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسي رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اIوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

qاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مــحـرم عـــام 1426 اIـوافــق 26 فـبـرايــر سـنــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 11-294 اIؤرّخ
في 18 رمــضـان عـــام 1432 اIـوافــق 18 غــشت سـنــة 2011
واIـتعلق بكـيفيات حتـصيل اإلتاوة عن أجهـزة االستنساخ

qادة 8 منهIال سيما ا qاخلطي وتوزيعها

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اIــادّة 60 من األمــر
رقم 10-01 اIــؤرّخ في 16 رمــضــان عــام 1431 اIــوافق 26 
غــشت ســنـة 2010 واIــتــضــمّن قــانــون اIــالــيّــة الــتــكــمــيــلي

لـــســـنـــة q2010 يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد كـــيـــفـــيـــات
اكـتـتـاب دفـتـــر الـشــروط من طــرف الـهـيـئـات اIــسـتـفـيـدة
من حـــــــواصل الــــــرســـــــوم شــــــبـه اجلــــــبــــــائـــــــيــــــةq �ــــــا فـي ذلك
اIــــؤســــســـــات الــــعــــمـــــومــــيــــة االقــــتـــــصــــاديــــةq وإبالغ اإلدارة

اجلبائية بوضعية حتصيل هذه الرسوم شبه اجلبائية.

Xيتـع qذكـورة أعالهIادّة 60 اIـادة ادة 2 :  : طـبـقـا ألحـكـام اIاIا
qستفيدة من حواصل الرسوم شبه اجلبائيةIعلى الهيئات ا
�ا في ذلك اIؤسسات الـعمومية االقتصاديةq اكتتاب دفتر

الشروط الوارد ¨وذجه في اIلحق بهذا القــرار.

اIـــــادة اIـــــادة 3 :  : يـــــجـب عـــــلى الــــــهـــــيـــــئــــــات أو اIـــــؤســـــســـــات
الـعــمـومـيــة االقـتـصــاديـة اIــسـتـفــيـدة من حــواصل الـرسـوم
شـبه اجلـبـائيـةq إعـداد وضـعـية حتـصـيل هـذه الـرسـوم شبه

اجلبائية وإرسالها فصليا إلى اإلدارة اجلبائية .
qــالــيــة وفي حــالــة وجـود فــائضIفـي نـهــايــة الــســنــة ا
يــجب عــلى الـهــيــئـة أو اIــؤسـســة الــعـمــومـيــة االقــتـصــاديـة
اIــســـتـــفـــيـــدة من احلـــواصل اIـــذكـــورة أعالهq إظـــهـــار مــبـــلغ
الــفــائض احملــقق خالل الــســنـة فـي الـوضــعــيــة والــذي يـجب

إعادة تسديده للخزينة العمومية.

qـادة 4 :  : يــفـسخ دفـتــــر الـشــــروط بـقـــوة الــقــانــونIـادة اIا
في حالة عدم احترام أحد بنوده اIذكورة أعاله.

اIادة اIادة 5 :  : يتـرتب على الفـسخq بالـنسبـة للمـؤسسات
العموميـة االقتصاديةq إعادة تسـديد مبلغ فائض حواصل
الـــرســوم شــبه اجلـــبــائــيــة الـــتي كــان من اIـــفــروض دفــعــهــا

بواسطة اقتطاع يتم على الناجت اإلجمالي للمؤسسة.
زيـــــادة عــــلى ذلـكq ال �ــــكن أيــــة هـــــيــــئــــة أخــــرى غــــيــــر
اIؤسسـات العمـومية االقـتصاديـة اIتحـصلة عـلى إعانات
الـدولــةq أن تـســتـفـيــد من هــذه اإلعـانــاتq دون تـقــد» سـنـد
qـعـدIــبـلغ اإلجــمـالي الــواجب إعـادة تــسـديــده واIحتـصــيل ا
خالل اجــتـــمــاعـــات أعــمـــال الــتــحـــكــيـمq من طــرف اخلـــزيــنــة

العمومية واللجنة اIكلفة بأعمال التحكيم.

اIـادة اIـادة 6 :  : يـنـشـر هـذا الـقـــرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 29 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 29 أبريل سنة 2014.

وزير اIاليةوزير اIالية
كر» جوديكر» جودي

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي
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اIلحقاIلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

دفتر الشروط اIكتتب من طرف الهيئات الـمسـتفـيدة مـن حواصـل الرسومدفتر الشروط اIكتتب من طرف الهيئات الـمسـتفـيدة مـن حواصـل الرسوم
شبه اجلبائية �ا في ذلك اIؤسسات العمومية االقتصاديةq التي يتوجب عليهاشبه اجلبائية �ا في ذلك اIؤسسات العمومية االقتصاديةq التي يتوجب عليها

إبالغ فصليا اإلدارة اجلبائية بوضعية حتصيل هذه الرسوم شـبه اجلـبائية.إبالغ فصليا اإلدارة اجلبائية بوضعية حتصيل هذه الرسوم شـبه اجلـبائية.

أنا اIمضي أسفله السيد (ة) : ...................................................................................................................

اIتصرف  بصفة : ...................................................................................................................................

الهيئة أو اIؤسسة العمومية االقتصادية : .................................................................................................

اIقر  االجتماعي : ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

النشاط : ...............................................................................................................................................

الوزارة الوصية : ...................................................................................................................................

العنوان :................................................................................................................................................

رقم التعريف اجلبائي (ر.ت.ج) : 

العنوان البنكي :.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

رقم احلساب البنكي : ..............................................................................................................................

أحتمل مسؤولية هيئتي أو اIؤسسة العمومية االقتصادية على (1) :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : الـتـصريح بـجـدول الرسـوم شبه اجلـبـائيـة احملـصلـة من طرف الـهـيئـة أو من طـرف اIؤسـسة الـعـمومـية
االقتصادية ولفائدتها ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

اIـادة اIـادة 2 :  : الـتــصـريـح �ـبــالغ الــرســوم شـبه اجلــبـائــيــة احملـصــلـة من طــرف الـهــيـئــة أو من طـرف اIــؤسـســـة الـعــمـومـــيـة
االقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) واIقدرة بـ ..............................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

اIادة اIادة 3 :  : التصريح باالحتياجات التمويلية للسنة اIالية (السنة) ...................................................................
............................................................................................................................................................

اIـادة اIـادة 4 :  : الـتـوضـــيح الـدقـــيق لـطــبـيـعـــة الـعـمـلـيــات (األنـشـطـــة) الــواجـب تـمــويـلـهــا عن طــريـق الــرسم أو الــرسـوم
شبـه اجلبائـية ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

(1). يذكر األشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في اIادة 12.
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اIادة اIادة 5 :  : التصريح بفائض حاصل الرسوم شبه اجلـبائـية للسنة اIالية األخيـرة احملققة من طرف الهيئة أو اIؤسسة
العمومية االقتصادية واIقدرة بـ  :....................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اIادة اIادة 6 :  : إعادة تـسديدq لفـائدة اخلزينـة العموميـةq فائض حتصيل نـاجت الرسوم شبه اجلـبائـية بـعنوان السـنة اIالية
واIقدرة بـ .....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اIادة اIادة 7 :  : تبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه اجلبائية (2).

اIادة اIادة 8 :  : ال �كن أن يعوض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر.

اIادة اIادة 9 :  : إرسال فصلياq إلى اIديرية العامة للضرائبq وضعية حتصيالت هذه الرسوم.

اIادة اIادة 10 :  : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانونq في حالة عدم احترام أحد بنوده.

اIـادة اIـادة 11 :  : يـتـرتب عـلـى الـفـسخq بـالـنـســبـة لـلـمـؤسـســات الـعـمـومـيـة االقـتــصـاديـةq إعـادة تـسـديــد مـبـلغ فـائض حـواصل
الرسوم شبه اجلبائية التي كان من اIفروض دفعها بواسطة اقتطاع يتم على الناجت اإلجمالي للمؤسسة.

زيادة على ذلكq ال �كن أيـة هيئة أخـرى غـير اIؤسسـات العـمومـية االقتصـاديـة اIتحصلــة على إعانات الدولـةq أن
تستفيد من هذه اإلعاناتq دون تـقد» سند حتصيل اIبلغ اإلجمالي الواجب إعـادة تسديده واIعدq خالل اجتماعات أشغال

التحكيمq من طرف اخلزينة العمومية واللجنة اIكلفة بأشغال التحكيم.

اIـادة اIـادة 12 :  : يــجب إرســال الــتـصــريـحــات اIــنـصــوص عــلـيــهــا في اIـواد من 1 إلى q7 إلى الـوزارة الــوصــيـة وإلى وزارة
اIالية (اIديرية العامة للميزانية واIديرية العامة للمحاسبة واIديرية العامة للضرائب).

حرّر باجلزائر في :

الهيئة :الهيئة :

(2). إحلاق بدفتر الشروط سند حتصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف اخلزينة العمومية.
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يــولــيـو مــقــرر مـؤرخ في مــقــرر مـؤرخ في 25 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 4 يــولــيـو 
سنة سنة q2013 يتعلق باIستودع اخلاص.q يتعلق باIستودع اخلاص.

ــــــــــــــــــــــــــ

qدير العام للجماركIإن ا

- �قـتـضى األمر رقم 75-58 اIـؤرخ في 20 رمـضان
عــام 1395 اIــوافق 26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1975 واIـــتـــضــمن

qتممIعدل واIا qدنيIالقانون ا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qتضمن القانون التجاريIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اIــــؤرخ في 26
شــــــــعـــــــبــــــان عــــــام 1399 اIــــــوافق 21 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 1979
واIتضمن قانـون اجلماركq اIعدل واIـتممq ال سيما اIادة

q156 منه

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

qتممIعدل واIا qبالسجل التجاري

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-144 اIؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اIوافق 19 مايـو سنة 2007

qصنفة حلماية البيئةIنشآت اIالذي يحدّد  قائمة ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-63 اIـؤرخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اIــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واIــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة

qللجمارك

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-421 اIؤرخ
في 13 مـــحـــرم عــام 1433 اIــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011
الـذي يــحـدّد تـنـظـيم اIـصــالح اخلـارجـيـة لـلــمـديـريـة الـعـامـة

qللجمارك و سيرها

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
25 جــمـادى األولى عـام 1433 اIـوافق 17 أبــريل سـنـة 2012

الــــذي يــــحــــدد اIــــقــــرات اإلداريـــة لــــلــــمــــديــــريــــات اجلــــهــــويـــة
لـلــجـمـارك ومـفـتـشــيـات األقـسـام الـتـابــعـة لـهـا عـلى أسـاس

qاختصاصها اإلقليمي

- و�ـــقـــتــــضـى الـــمــــقــرر اIــؤرخ في 17 شــوال عــام
1419 اIـوافق 3 فــبـرايــر ســنـة 1999 الــذي يــحـدد كــيـفــيـات

تـــــطـــــبــــيـق اIــــادة 119 من قـــــانــــون اجلـــــمـــــارك اIــــتــــــعـــــلـــــقــــة
qبالكفاالت

ار مـؤرار مـؤرّخ في خ في 25 جــمـادى األولى عـام  جــمـادى األولى عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 27 قـــرقـــر
مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة q2014 يــــعـــدq يــــعـــدّل الــــقــــرار اIـــؤرل الــــقــــرار اIـــؤرّخ في خ في 18
ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اIــوافق  اIــوافق 23 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة
2011   واIـتـضـم واIـتـضـمّن تـعـيـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـيةن تـعـيـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـية

لصفقات الدراسات واخلدمات.لصفقات الدراسات واخلدمات.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــــمـــــوجـــب قـــــرار مـــــؤرّخ في 25 جــــمــــادى األولـى
عــام 1435 اIــــوافق 27 مـــارس ســـنـــة q2014 يـــعــــدّل الـــقـــرار
الـــــــمــــــؤرّخ فـي 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432 اIـــــوافق 23
مـــارس ســـنــة 2011 واIـــتـــضــمّـن تــعـــيـــX أعـــضــاء الـــلـــجـــنــة
qـعـدّلIا qالـوطــنــيــة لــصــفـــقــات الــدراســات والــخــدمـات

كما يأتي :

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

- الـــســـيــــدان أحـــسن آيـت مـــوسى وأمــــX عـــبـــد احلق
لــــــوزريq مــــــمــــــثــال وزيــــر اIـــــالـــــيّـــــة (اIـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامــــة
لـــلــمـــيـــزانـــيــة)q عـــلى الـــتـــواليq عـــضـــوا أســاســـيـــا وعـــضــوا
مــســتــخــلــفــاq خــلــفــا لـلـســيــديـن حــســيـن مـالل وأحـسن

آيت موسى.

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

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 18 شـعــبـان عــام  شـعــبـان عــام 1435 اIـوافق  اIـوافق 17 يــونـيـو يــونـيـو
ســــــنــــة ســــــنــــة q2014 يـــــعـــــدل الـــــقـــــرار اIـــــؤرخ في q يـــــعـــــدل الـــــقـــــرار اIـــــؤرخ في 18 ربـــــيع ربـــــيع
الــــثـــــاني عـــــام الــــثـــــاني عـــــام 1432 اIـــــوافق  اIـــــوافق 23 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــة 2011
واIتضـمن تعيـX أعضاء اللـجنة الـوطنية لـصفقاتواIتضـمن تعيـX أعضاء اللـجنة الـوطنية لـصفقات

اللوازم. اللوازم. 
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قـــــرار مــــــؤرخ في 18 شــــــعــــــبــــــان عــــــام 1435
اIوافق 17 يونـيو سـنة q2014 يعـدل القـرار اIؤرخ في 18
ربــــيع الــــثـــانـي عــــام 1432 اIــــوافق 23 مــــارس ســــنـــة 2011
واIــتــضـمـن تــعـيــX أعــضــاء الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــصــفــقـات

اللوازمq اIعدّلq كما يأتي :

" ...................(بدون تغيير حتى)

- الـــــســــيـــــد شـــــريف ســـــديq �ــــثـل وزيــــر الـــــتــــكـــــوين
والـتـعـلـيم اIـهـنيـqX عـضـوا أسـاسـيـاq خلـفـا لـلـسـيـد مرزاق

جوادي.

...................(الباقي بدون تغيير).................. ".
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5. مـــحالت لــــلـــتـــســـيـــيـــر اإلداري مـــجـــهـــزة بـــاIـــعـــدات
qالالزمة الستعمالها من طرف مصلحة اجلمارك

q6. معدات الوقاية من احلريق والسرقة

qرئية عن بعدIراقبة اI7. نظام ا

qXمــخــتــلــفـ Xذوي مـفــتــاحــ X8. مــنــفــذ مــزود بــقــفــلــ
يـبــقى أحـدهــمـا في حــوزة مـصــلـحــة اجلـمــارك واآلخـر لـدى

qستودعIمستغل ا

9. تــــــوصـــــــيل اIـــــــســــــتــــــودع اخلـــــــاص بــــــنـــــــظــــــام اإلعالم
.(SIGAD) والتسيير اآللي للجمارك

6 :  : يـــــكـــــون تــــطـــــابـق احملالت والـــــتـــــجـــــهـــــيــــزات اIــــادة اIــــادة 
والـتــركـيــبـات واIــعـدات مــوضـوع مــحـضــر مـعــايـنــةq تـعـده

مصالح مفتشية أقسام اجلمارك اخملتصة إقليميا.

يـــجـب أن يــكـــون مـــحـــضـــر مـــعـــايـــنـــة تـــطـــابق احملالت
مـمـضـيـا من طرف األعوان احملررين له و مـؤشرا عليه من

طرف رئيس مفتشية األقسام للجمارك اخملتص إقليميا.

يــخــضع أي تـــغــيــيــر فـي وضــعــيــة احملـالت لــتــرخــيص
مــســبق مـن طــرف رئــيس مـــفــتــشـــيــة األقــســام لـــلــجــمــارك

اخملتص إقليميا.

7 : : يـــؤدي أي تـــغــــيـــيـــر فـي الـــوضع الــــقـــانـــوني اIــادة اIــادة 
للمستفيد إلى تعديل مقرر اعتماد اIستودع.

8 : : يــــــجـب أن يــــــرسل مــــــلـف طــــــلب اعــــــتــــــمــــــاد اIـــــادة اIـــــادة 
اIـسـتودع اخلـاص إلى رئـيس مـفتـشـية األقـسـام للـجـمارك
اخملتص إقـليـمياq ويـجب أن يتـضمن اIـلف الوثائق اآلتي

ذكرها :

1. طــــلب اعــــتــــمــــاد يــــتــــضــــمن اسم وعــــنــــوان صــــاحب
qستودع اخلاصIالطلب وعنوان األمكـنة التي سيشغـلها ا

qوكذا مساحته

qوقع للمحالت و األراضيIساحة واI2. مخطط ا

3. نـسخة مصـادق عليهـا طبق األصل من عقد اIـلكية
qأو عقد اإليجار موثقا ال تقل مدته عن ثالث (3) سنوات

4. نـسـخـة من عـقـود الـتـأسـيس بـالـنـسـبـة لألشـخـاص
 qموثقة مصادق عليها طبق األصل XعنويIا

5. شـهادة تـطابق جهـاز األمن ضد احلـرائق واألخطار
و الـكوارث الطبـيعيةq مـحررة من طرف مصـالح مديرية

qدنية اخملتصة إقليمياIاحلماية ا

- و�ــقــتــضى اIــقــرر اIـؤرخ في 17 شــوال عــام 1419
اIوافق 3 فبـراير سـنة 1999 الذي يـحـدد كيـفيـات تطـبيق

qادة 156 من قانون اجلماركIا

- و�ــقــتــضى اIــقــرر اIـؤرخ في 13 شــوال عــام 1420
qـتـعــلق �ـكـاتب اجلـمـاركIـوافق 19 يـنـايـر سـنـة 2000 واIا

qتممIعدل واIا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : يــحــدد هــذا اIــقــرر كــيــفـيــات تــطــبــيق
اIـادة 156 مـن قــانــون اجلــمــارك واIــتــعــلــقــة بــشــروط فــتح
وتـسيـير وغـلق اIـستـودع اخلاص وكـذا اIـصاريف اخلـاصة

بتسييره.

اIــادة اIــادة 2 :  : يــفــتح اIـــســتــودع اخلـــاص عــنــدمــا تـــقــتــضي
اIــنــفــعــة االقــتــصـــاديــة ذلك وبــعــد احلــصــول عــلى اIــوافــقــة
اIسبـقة للـمدير الـعام للـجماركq لـكل مستـورد أو مصدر
مقـيم في اإلقلـيم اجلمـركيq السـتعـماله احلـصريq من أجل
تـــخــــزين الـــبــــضـــائـع اIـــرتــــبـــطـــة  بــــنـــشــــاطهq بــــاســـتــــثـــنـــاء
احملـروقـات الـســائـلـة و الـغـازيـةq في انــتـظـار تـعـيـX نـظـام

جمركي مسموح به. 

اIادة اIادة 3 :  : حتدد اIساحة الـدنيا التي يجب أن يشغلها
اIستودع اخلاص بـ 200 م2.

اIـادة اIـادة 4 :  : يـدعى اIـسـتـودع اخلـاص خــصـوصـيـا عـنـدمـا
يكون موجها لتخزين البضائع :

qالتي يستلزم حفظها منشآت خاصة أو -

- الـتي يشـكل تـخزيـنهـا في اIـستـودع اخلاص خـطرا
أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع األخرى.

5 : : يــــجب بــــنـــاء وتــــهـــيــــئـــة اIــــســـتــــودع اخلـــاص اIــادة اIــادة 
بـصـورة توفـر الـشروط اIـالئمـة لـلرقـابـة اجلمـركـية وأمن
البضائع ويجب أن يتضمن حسب متطلبات االستغالل :

q1. محالت اإليداع

2. مــــحالت مـــفـــرقـــة أو مـالحق مـــزودة بـــتـــجـــهـــيـــزات
وتــركـيــبـات خـاصــة إليـداع اIــنـتـوجــات الـقـابــلـة لــلـتـلف أو

qالتي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع األخرى

3. مـسـاحـة فــارغـة ومـحـاطـة بـســور إليـداع الـبـضـائع
qذات الوزن الثقيل

4. مـسـاحــة فـارغـة لــلـقـيــام بـالـعــمـلـيـات اIــرخص بـهـا
qعاجلة البضائعI
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- تـوفـيـر أحـسن الـشـروط ألعـوان اجلـمـارك من أجل
مــزاولــة مــهــامـــهم ووضع حتت تــصــرفــهـم جــمــيع الــوســائل
الـبشـرية وكـذا اIعـدات الالزمة لـلمـراقبـة و التعـرف على

qالبضائع اخملزنة

qواد للبضائع اخملزنةIمسك محاسبة ا -

- تــسـهـيل عـمـلــيـات اIـراقـبـة وإحــصـاء الـبـضـائع من
qطرف مصالح اجلمارك

- تــقــد» عــنـــد أول طــلب من طـــرف أعــوان اجلــمــارك
البـضـائع اخملـزنـة ومـحـاسـبـة اIـواد وكـذا جـميـع السـجالت
والــوثـائق الــتي تــسـمح بــالــتـأكــد من احـتــرام االلـتــزامـات

qكتتبةIا

- إخــطـار مــصـلــحــة اجلـمــارك فـوريــا بـكـل تـلف �س
qحالة البضائع اخملزنة

- تــقــد» بـيــان شــهـري عـن الـبــضــائع اخملـزنــة لــغـرض
الرقابة.

اIــادة اIــادة 12 : : يــرتـــبط قـــبـــول الــبـــضـــائع في اIـــســـتــودع
اخلاص بـإيـداع تصـريح مـفـصل مرفق بـااللـتزام اIـضـمون
بــالـــتــعــهــد الــعـــام اIــذكــور في اIــادة 11 أعالهq لــدى مــكــتب

اجلمارك الذي يتبعه اIستودع. 

يتـم نقل الـبـضـائع من مكـان اإلنـزال نـحو اIـسـتودع
بواسطة نظام العبور. 

qـســتـودعI13 : : عـــنـــد اخـراج الــبــضـائع مـن ا الــمــادة الــمــادة 
Xــتــضــمن تــعــيــIيـــجب أن يــكــون اكـــتــــتـــاب الــتــصـــريح ا
نــــظـــــام جــــمـــــركي آخـــــر مــــرخـص به عــــلـى عــــاتـق مــــســـــتــــغل
اIستـودعq باستـثنـاء احلالة اIـنصـوص عليـها في اIادة 18

أدناه.

14 : : يــــجب عــــلى مـــســــتـــغـل اIـــســــتـــودع اخلـــاص اIــادة اIــادة 
مــسك ســجل جــرد الــبــضــائـع وفق الــنــمــوذج اIــلــحق بــهــذا

اIقرر.

يــجب أن يـكــون هـذا الـســجل مـرقــمـا ومـؤشــرا عـلـيه
من طــرف رئــيـس مــفــتــشــيــة األقــســـام لــلــجــمــارك اخملــتص
qبـدون شطب أو زيـادة أو تـلف من أي نـوع كان qإقـلـيمـيـا

ويوضع حتت تصرف مصلحة اجلمارك عند أول طلب.

يـــــجـب عـــــلــى مــــصـــــلــــحـــــة الـــــجــــمــــارك فــــتح ســــجل
مفـهرس (نوع 210) لـهذا الـغرضq مـوقع ومؤشـر عليه من
طـــرف رئــــيس مـــفــــتـــشــــيـــة األقــــســـام لـــلــــجـــمــــارك اخملــــتص

إقليميا.    

6. نسـخة مـصادق عـليـها طـبق األصل من التـرخيص
الـصـادر عن الـسلـطـة اخملـتـصةq فـي حالـة اIـسـتـودع اخلاص

 qوجه لتخزين مواد خطيرةIا

7. نــســخــة مـــصــادق عــلــيــهــا طــبق األصل من الــســجل
qالتجاري

8. نــســخـــة مــصــادق عـــلــيــهـــا طــبق األصل مـن بــطــاقــة
الترقيم اجلبائي.

اIــادة اIــادة 9 : : يــــتــــخــــذ اIــديـــر الـــعــام لـــلـــجــمـــارك مـــقــرر
اعـــــتــــــمـــــاد الـــــمـــــســـــتـــــودع الـــــخـــــاص عــــلـى أســــاس اIــــلف
الــــــقـــــانـــــوني اIـــــنــــصــــوص عــــلــــيـه في اIــــادة 8 أعـالهq بــــعـــد
دراســته من طــرف رئــيس مــفــتــشــيـة األقــســام لــلــجــمـارك
مــرفــقـا بــرأي مـوافق لــلـمــديــر اجلـهــوي لـلــجـمــارك اخملـتص

إقليميا.

اIــــادة اIــــادة 10 : : تــــخـــضـع طـــلــــبـــات الــــتــــوســـيـع اIـــتــــعـــلــــقـــة
بــاIـسـتـودع اخلــاص لـنـفس الــقـواعـد اIــنـصـوص عـلــيـهـا في

اIادتX 8 و9 أعاله.

الـــــــمـــــــادة الـــــــمـــــــادة 11 : : يــــــــخـــــــضـع الــــــــبـــــــدء فـي اســــــــتـــــــغالل
الـمــســتــودع الــخــاص الـى اكــتــتـاب تــعــهــد عـام مـكـفول
أو ضـــمــــان مـــعـــتــــمـــد من طــــرف قـــابض اجلــــمـــارك اخملـــتص

إقليميا.

يقدر مبلغ التعهد العام اIذكور أعاله �ليون دينار
للسنة األولى لبدء استغالل اIستودع اخلاص.

بــالــنــسـبــة لــلــســنــوات اIـتــتــالــيــة لالســتــغاللq يــحـدد
اIبـلغ اIعـني لكـل سنة اسـتغـالل �قدار 10 % من احلـقوق

والرسوم احملصلة خالل السنة التي تسبقها.

يـــجب أن يـــتـــضــمن الـــتـــعــهـــد اIــذكـــور أعالهq الـــتــزام
اIستغل �ا يأتي :

- دفع احلـقـوق والـرسـوم وكـذا الـغـرامـات اIـسـتـحـقة
qعلى اخملالفات التي �كن معاينتها

- دفع مصاريف مـزاولة النشاط اIذكورة في اIادة
34-3 من قـــانــون اجلــمـــارك واIــتــرتـــبــة عن تــدخـل مــصــالح

qاجلمارك

- عـدم وضـع الـبــضـائع خــارج اIـنــطـقـة اIــعـتــمـدة من
qطرف إدارة اجلمارك

- توجيه الـبضائـع اIعنـية بالـتخـزين مباشـرة نحو
qستودع اخلاصIا
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وفي هـاتـX احلـالــتـX األخـيـرتـqX يـقـع تـعـيـX نـظـام
جمركي جديد على عاتق اIتنازل له.   

اIـادة اIـادة 19 : : �كـن أن يـتم إعالن غـلق اIـسـتـودع اخلاص
في احلاالت اآلتي ذكرها :

qستغل بواجباته جتاه إدارة اجلماركI1. إخالل ا

q2. فسخ عقد اإليجار أو عدم جتديده

q(1) 3. غياب النشاط خالل مدة  سنة واحدة

qؤسسة أو حلهاIإفالس ا qستغلI4. وفاة ا

5. بطلب من اIستغل.

فـي احلـاالت الـســابـقـة الــذكـرq ال يــتـحـرر اIــسـتـغل أو
اIـمـثل اIـؤهل قـانـونـا من الـتـزامـاته جتـاه إدارة اجلـمارك
إال بــعـد تــصـفــيـة وضــعـيــة الـبــضـائـع واIـنــازعـات الــتي قـد

تمت معاينتها.

20 : : يــتم إلــغــاء اعــتــمــاد اIــســتــودع اخلــاص في اIـادة اIـادة 
احلــــاالت اIـــنــــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في اIـــادة  19 أعالهq �ـــقـــرر
للـمديـر العـام للـجمـاركq بنـاء على اقـتراح اIـدير اجلـهوي

اخملتص إقليميا. 

21 : : تــعـــطـى لـــلـــمــســـتــودعــات اخلــاصـة في الــمــادة الــمــادة 
حــالــة نــشــاطq مــهــلــة ســتـة (6) أشـهـر من أجل الـتـطـابق
مـع الـــشـــروط الـــجـــديـــدة الــمـــنـــصـــوص عــلــيــهـا فـي هـذا
اIـــــقـــــررq وهـــــذا ابـــــتـــــداء من تـــــاريـخ نــــشـــــره فـي اجلـــــريــــدة
الـــرســـمـــيـــةq عـــدا الــشـــرط الـــوارد فـي اIــادة 3 أعاله. عـــنــد
تـــجــاوز هـــذه الــمـــهـلــةq تـقــوم مـصــالح اجلــمـارك بــتـعــلـيق
عملية حتـويل البضائع نحو اIستودع اخلاص في انتظار

غلقه. 

الــمـادة الــمـادة 22 : : تــلــغـى أحــكــام الــمــقــرر الــمـؤرخ فـي
17 شـــــوال عـــام 1419 الــــمـــوافـق 3 فــــبــــرايـــر ســـنـــة 1999

الــــذي يـــحــــدد كــــيـــفــــيــــات تـــطــــبـــيـق اIـــادة  156 مـن قــــانـــون
اجلمارك.

اIـادة اIـادة 23 : : يـنـشـر هـذا اIـقـرر فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

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

محمد عبدو بودربالةمحمد عبدو بودربالة

اIـادة اIـادة 15 : : حتـدد مـدة مـكـوث الـبضـائـع في اIـسـتودع
اخلاص بسنة (1) واحدة.

غـيـر أنهq وفي حـالـة وجـود الـبـضـائع في حـالـة جـيدة
والــــظـــروف تــــبـــرر ذلـكq �ـــكن تــــمـــديــــد  مـــدة اIــــكـــوث في
اIـسـتـودع بـسـنـة واحدة (1) عـلى األكـثـر من طـرف رئـيس

مفتشية األقسام للجمارك اخملتص إقليميا.

يـــجب عـــلـى اIـــســـتـــغل تـــعـــيـــX نـــظـــام جـــمـــركي آخـــر
مرخص له قبل انقضاء اIدة اIذكورة أعاله.

عــــنــــد عــــدم الــــقــــيــــام بــــذلـكq يــــوجه إعــــذار من طــــرف
مـصـلــحـة اجلـمـارك إلى اIـسـتــغل من أجل إخـراج بـضـائـعه
وتعيX نـظام جمركي مرخص. إذا لم يكن لإلعذار أي أثر
في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوماq تقوم مصلحة
اجلمارك ببيع الـبضائع بنفس الشروط التي تطبق على

البضائع  اIوجودة رهن اإليداع.

اIـادة اIـادة 16 : : يـقـوم أعـوان اجلـمـارك بـعـمـلـيـات اIـراقـبة
واإلحـصـاء لـلـبــضـائع احملـولـة نـحــو اIـسـتـودع اخلـاص خالل

كل سداسي. 

بـصرف الـنظـر عن عمـلـيات اIـراقبـة الدوريـةq �كن
القيام �راقبة فجائية.

تــتم عــمــلــيــات اIــراقـبــة والــفــحص مـن طــرف أعـوان
اجلمارك بحضور اIستغل وتنتهي بتحرير محضر.

عـنـد مـعـايـنــة تـلف في الـبـضـائع اخملـزنـةq يـجب عـلى
اIـــســـتـــغل اتـــخــاذ جـــمـــيع الـــتــدابـــيـــر الـــضــروريـــة من أجل

تسوية وضعيتها.

اIادة اIادة 17 : : بعد تـرخيص من مصلحة اجلمارك وحتت
مراقبتهـاq �كن أن تخضع البضـائع اخملزنة في اIستودع
Xــــألـــوفــــة من أجل حتــــســـIـــعــــاجلـــة اIاخلــــاص لـــعــــمـــلــــيــــات ا
مظـهرهـا أو جودتـها الـتجـارية أو تـكيـيفـها من أجل الـنقل
مـــــثل تـــــقــــســـــيم الـــــطــــرود أو جـــــمــــعـــــهــــا و فـــــرز الــــبـــــضــــائع
ومـجـانـسـتـهـا أو تـبـديل تـغـلـيـفـهـا وهـذا بـاحـتـرام الـشروط

التنظيمية.

اIـادة اIـادة 18 : : تـمنع عـمـلـيـات التـنـازل عن الـبـضائع في
اIستودع اخلاص.

غـيــر أنه يـرخـص الـقــيـام بــالـتــنــازالت عن الـبــضـائع
في اIــســتــودع عــنـدمــا يــكــون اIــشـتــرون مــســتــفـيــدين من

مزايا جبائية أو إعفاء من احلقوق والرسوم.
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1  يجب حتديد النوع والعالمة ورقم الطرود.

الرقمالرقم
التسلسليالتسلسلي
للدخولللدخول

تصريح بالنظام اجلمركيتصريح بالنظام اجلمركي
السابقالسابق

دخولدخول

دخول البضائعدخول البضائع

تاريخ الدخولتاريخ الدخول
الفعليالفعلي

العددالعدد
أو الكميةأو الكمية

حتديد طبيعةحتديد طبيعة
البضائع البضائع 1

التصريح بالدخولالتصريح بالدخول
(3301)

التاريخالتاريخالرقمالرقماIكتباIكتبالتاريخالتاريخالرقمالرقم

الرقمالرقم
التسلسليالتسلسلي
للخروج للخروج 1

جزئية/كلية جزئية/كلية 2

التصفيةالتصفية

خروج البضائعخروج البضائع

التصريحالتصريح
الكميةالكمية
أو النوعأو النوع

حتديدحتديد
طبيعةطبيعة

البضائع البضائع 3

1. من أجل تسهيل اIراقبةq يجب استعمال نفس رقم الدخول لكل عملية خروج.

2. يجب وضع حرف ج بالنسبة للتصفية اجلزئية و ك بالنسبة للتصفية الكلية.
3. يجب حتديد النوعq العالمة ورقم الطرود.

التاريخالتاريخالرقمالرقم

التاريخالتاريخ
الفعليالفعلي
للخروجللخروج

رقمرقم
وصلوصل
الرفعالرفع

رقم وصل دفعرقم وصل دفع
احلقوق والرسوماحلقوق والرسوم
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اIادة اIادة 5 :  : يـخضع وكالء الـسيـارات الذين لم يـنجزوا
االستـثـمار طـبقـا للـمادّة 52 من قـانون اIـاليـة لسـنة 2014
إلى ســــحب االعـــتـــمــــاد من اIـــصـــــالح اIـــؤهــــلـــــة لـــلـــــوزارة

اIكـلّفـة بالصّنـاعـة.

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

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

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــــرار وزاري مرار وزاري مـشــــتــــرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 21 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عـامام
1435 اI اIــــــــوافق وافق 23  م  مــــــــارس سارس ســــــــنــــــــة ة q2014 يq يــــــــحــــــــدد عدد عــــــــدددد

اIاIــــــنــــــاصب الاصب الــــعــــــلــــيــــــا لا لــــــلــــمــــــوظوظــــفــــــX اXI اIــــنــــــتــــمــــــX لألسالكX لألسالك
اIشتركة باIشتركة بـعنوان اIصالح اخلارجعنوان اIصالح اخلارجـية لإلدارة اIكلفةية لإلدارة اIكلفة

 باألشغال العمومية. باألشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 qاليةIإن وزير ا
والوزيـر لـدى الوزيـر األولq اIـكلف بـإصالح اخلـدمة

qالعمومية
qووزير األشغال العمومية

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

qؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2013 وا

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

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 327-2000
اIــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

q2000  الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 03-190  اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003  الـذي

qدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 436-05
اIــؤرخ في 8 شــوال عــام 1426 اIــوافق 10 نــوفــمــبــر ســنــة
2005 الـــــذي يـــــحــــدد قـــــواعـــــد تـــــنـــــظــــيـم مـــــصــــالـح األشـــــغــــال

qالعمومية في الوالية وعملها

وزارة الصناعة وا;ناجموزارة الصناعة وا;ناجم
قـــــرار مــــؤرقـــــرار مــــؤرّخ في خ في 26  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 26  مــــايــــو  مــــايــــو
q2014 يــتـــعــلـq يــتـــعــلـّق �ـــمــارســــة نــشـــاط اســـتــيــرادق �ـــمــارســــة نــشـــاط اســـتــيــراد ســنــة ســنــة 
وبـــيع الــســيــارات الــســيـاحـــيــة أو الـنــفــعــيــة وكــذاوبـــيع الــســيــارات الــســيـاحـــيــة أو الـنــفــعــيــة وكــذا

اآلالت اIتحركـة.اآلالت اIتحركـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qناجمIإنّ وزير الصناعة وا

- �قـتضى الـقانون رقم 13-08 اIؤرّخ في 27 صـفـر
عــام 1435 اIــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2013 واIـــتـــضـــمّن

qادّة 52 منـهIال سيما ا q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-390 اIؤرّخ
في 3 ذي احلـجّـة عام 1428 اIـوافق 12 ديـسـمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــحــدّد شـــروط وكــيــفــيـــات �ــارســة نــشـــاط تــســويق

qالسيارات اجلديدة

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 52 من الـقـانون
رقم 13-08 اIــــــؤرّخ في 27 صــــــفـــــــر عــــــام 1435 اIــــــوافق 30
ديــسـمـبــر سـنــة 2013 واIـذكــور أعـالهq يـهـدف هــذا الـقـرار
إلى حتـــــديـــــد شــــروط �ـــــارســــة نـــــشـــــاط اســــتـــــيــــراد وبـــــيع

السيارات السياحية أو النفعية وكذا اآلالت اIتحركة.

اIــادة اIــادة 2 :  : ال �ـــكن وكالء الــســيـــارات اســتــيــراد ســوى
عالمات السيارات اIذكورة في دفتر شروطهم.

عــلى اIــصــالح اIـؤهــلــة لـلــوزارة اIــكــلّـفــة بــالـصّــنــاعـة
إبالغ اIصـالح اIـعنـية لـوزارتي اIالـيّـة والتـجارة بـقائـمة

العالمات التي يبيعها وكالء السيارات.

3 :  : يــلــزم وكالء الـســيــارات بــإجنـاز اســتــثــمـار اIـادة اIـادة 
ضـمن الـنـشـاط الصـنـاعي و/ أو شـبـه الـصنـاعـي يتـضـمّن
عـلى اخلـصـوصq صـنع مـجـمـوعـات و/ أو شـبه مـجـمـوعات

من قطع موجهة لصناعة السيارات.

يجب أن ينـجز االستثـمار في أجل أقصاه ثالث (3)
ســـنـــواتq ابـــتـــداء من أول يـــنـــايـــر ســـنــة 2014 بــالـــنـــســـبــة
لــلـــوكالء الــنـــاشــطــX. أمـــا بــالــنـــســبـــة الســتــثـــمــار الــوكالء
اآلخـــــرينq فــــيــــجـب أن يــــنــــجـــــز في أجـل أقــــصــــاه ثالث (3)

سنواتq ابتداء من تاريخ منح االعتماد النهائي.

اIادة اIادة 4 :  : �ـكن أن ينجـز االستـثمار من قـبل الوكيل
نــفــسهq أو بــالــشـراكــة مع مــتــعــامــلـX مــحــلــيــX أو أجـانب
يـــنـــشـــطـــون فـي قـــطـــاعـــات تـــرتـــبـط بـــالـــســـيـــاراتq حـــسب

اIعايير احملددة في دفتر الشروط.
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- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 08-04  اIؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XــــوظـــفـــIوالــــمــــتـــــضـــمـن الـــقــــانـــون األســــاسي اخلــــاص بـــا
اIــنــتــمــX لألسـالك اIــشــتــركــة في اIــؤســســات واإلدارات

qادتان 133 و197 منهIال سيما ا 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

qكلفة بإصالح اخلدمة العموميةIاألول ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
18 صــــــفــــــر عــــــام 1430 اIــــــوافق 14 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2009

واIتضمن تنظيم اIصالح والفروع اإلقليمية والوظيفية
qديريات األشغال العمومية في الواليات وسيرهاI

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اIادتX 133 و197 من
اIـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ في 11 مـحـرم عام
1429 اIـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008 واIـذكــور أعالهq يـحـدد

عــدد اIـــنــاصـب الــعــلـــيــا ذات الـــطــابـع الــوظــيـــفيq بـــعــنــوان
qـكــلـفـة بـاألشــغـال الـعــمـومـيـةIــصـالح اخلـارجــيـة لإلدارة اIا

كما هو مبX في اجلدول اآلتي :

العددالعدد اIناصب العليااIناصب العليا

مسؤول قواعد اIعطيات

مكلف بالبرامج الوثائقية

48

48

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 وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
فاروق شيعليفاروق شيعلي

الشعبةالشعبة

إعالم آلي

الــــــــــــــــوثـــــــــــــــــائـق
واحملـفوظات

اIــادة اIــادة 2 :  يــوزع عــدد اIــنــاصب الــعــلــيــا اIــذكــورة في
اجلـدول أعالهq �ـعـدل مـنصـب عـال واحد (1) عـلى مـسـتـوى

كل مديرية والئية لألشغال العمومية.
اIـادة اIـادة 3 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435

اIوافق 23 مارس سنة 2014.

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 10 شــعــبــان عـــام  شــعــبــان عـــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 8 يــونــيــو يــونــيــو
سـنة سـنة q2014 يـحـد يـحـدّد الـقائـمـة االسـميـة ألعـضـاء اللـجـنةد الـقائـمـة االسـميـة ألعـضـاء اللـجـنة
الــقـطــاعــيــة الــدائــمــة لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـرالــقـطــاعــيــة الــدائــمــة لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـر

التكنولوجي في وزارة األشغال العمومية.التكنولوجي في وزارة األشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قـــــرار مــــــؤرخ في 10 شــــــعــــــبــــــان عــــــام 1435
اIــوافق 8 يــونـــيـــو ســـنــة q2014 حتـــدّد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة
ألعــضـــاء الــلــجـــنــة الـــقــطــاعـــيــة الـــدائــمـــة لــلــبـــحث الــعـــلــمي
qوالـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجي في وزارة األشـغـال الـعـمـومـيـة
تــطـبــيـقــا ألحــكـام الــمـادة 4 من اIـرسـوم التـنفـيذي رقم
99-243 اIـؤرخ في 21 رجب عـام 1420 اIـوافق 31 أكـتوبر

ســــنـــة 1999 الــــذي يـــحــــدد تــــنـــظـــيم الـــلــجـــان الــقـــطــاعـــيــة
الدائمة للبحـث العلمي والتطوير الـتكنولوجي وسيرها

كما يأتي :

- بعنوان اإلدارة اIركزية ومصاحلها غير اIمركزة :- بعنوان اإلدارة اIركزية ومصاحلها غير اIمركزة :
- الــــســـيــــد عـــبــــد الــــبـــاقـي لـــواحــــديq مـــديــــر الــــبـــحث

qرئيسا qواالستشراف
qمديرة تطوير الطرق qالسيدة حسنية فاسي -

- الـــســـيــد يـــوسف جـــيــارq مـــديــر اIـــنـــشــآت الـــفــنـــيــة
qواألنفاق

qنائبة مدير للبحث qالسيدة نبيلة برايك -
qنائب مدير للتقييس qالسيد باديس صنصال -

- الـــــســـــيـــــد خلـــــضــــر قـــــرسq نـــــائـب مــــديـــــر لـــــوســـــائل
qالصيانة

- الـــســيــد عـــبــد اجملــيــد زوانq نـــائب مــديــر لـــصــيــانــة
qطاريةIالهياكل األساسية ا

- الـسيد فرحـات جحاq نائب مـدير لصيـانة الهياكل
qاألساسية البحرية

- الـســيـدة نــبـيّــة بن سالمـةq نــائـبــة مـديــر لـلـتــوثـيق
qواألرشيف

- الــسـيــد عـلي بــوحـفصq مــديـر األشــغـال الــعـمــومـيـة
qلوالية بشار

- الـسيـد عزالـدين خنـاقةq مـدير األشـغال الـعمـومية
qلوالية الطارف

- الــســيــد عــبــد الـرحــمــان رحــمــانـيq مــديــر األشــغـال
qالعمومية لوالية أدرار

- الـــــســـــيــــــد ســـــعـــــيـــــد سـي شـــــايـبq مـــــديـــــر األشـــــغـــــال
العمومية لوالية غليزان.



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 4 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـ
31 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

q ...................... (بدون تغيير) ...................... -
q ...................... (بدون تغيير) ...................... -
- اآلنـسة المـيـة أنـوارq مـراقب مالـيq �ثـلـة الـوزير

qعضوة q(ديرية العامة للميزانيةIا) اليةIكلف باIا
- ................ (الباقي بدون تغيير) ................ ".

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 28  شــعــبــان عــام   شــعــبــان عــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 7 يــولــيــو يــولــيــو
سنة سنة q2013 يـحد يـحدّد نظام اIـسابقة الـوطنية لـلمدينةد نظام اIـسابقة الـوطنية لـلمدينة
اخلــــضـــــراء وكــــيــــفــــيـــــات الــــتــــرشـح وكــــذا الــــشــــروطاخلــــضـــــراء وكــــيــــفــــيـــــات الــــتــــرشـح وكــــذا الــــشــــروط
واIــعـايــيـر الــتـقــنـيــة لـلــجـائــزة الـوطــنـيــة لـلــمـديــنـةواIــعـايــيـر الــتـقــنـيــة لـلــجـائــزة الـوطــنـيــة لـلــمـديــنـة

اخلضراء وطبيعتها ومحتواهـا.اخلضراء وطبيعتها ومحتواهـا.
ــــــــــــــــــــ

qدينةIإن وزير التهيئة العمرانية والبيئة وا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-101 اIؤرّخ
في 13 ربـيع األوّل عام 1430 اIوافق 10 مـارس سنة 2009
الــذي يــحــدّد تــنــظـــيم وكــيــفــيــات مــنح اجلــائــزة الــوطــنـــيــة

qللمدينـة اخلضـراء

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : تـــطــــبـــيـــقـــا ألحــــكـــام اIـــادتـــX 3 و8 من
اIرسوم التّنفيذيّ رقم 09-101 اIؤرّخ في 13 ربيع األوّل
qـــذكــور أعالهIــوافق 10 مـــارس ســـنــة 2009 واIعــام 1430 ا
يـهــدف هــذا الـقــرار إلى حتــديـد نــظـام اIــســابـقــة الــوطـنــيـة
لــلـــمــديــنـــة اخلــضــراء وكـــيــفــيـــات الــتــرشح وكـــذا الــشــروط
واIـعـاييـر الـتـقـنيـة لـلـجـائـزة الوطـنـيـة لـلمـديـنـة اخلـضراء

وطبيعتها ومحتواهـا.

اIــــادة اIــــادة 2 : : تــــكـــون اIــــشــــاركـــة فـي مـــســــابــــقـــة اجلــــائـــزة
الـوطــنـيــة لـلــمـديـنــة اخلـضــراء مـجــانـيــة ومـفــتـوحـة جلــمـيع
اIـــدن اجلــــزائــــريـــة الــــتي تــــســـتـــــوفي شـــــروط ومـــعــــايـــيـــر
االنتقـاء اIقتـرحة من طرف جلنة حتكـيم اجلائزة الوطنية

للمدينـة اخلضـراء.

اIــــادة اIــــادة 3 :  : تـــــودع مــــلــــفــــــات الـــــتــــــرشح فـي الــــفــــتــــــرة
اIمـتـدة مـا بـX 31 غشت و25 سـبتـمبـــر �قـــر الــوزارة

اIكلّفـة بالبيئـة.

- بــعــنــوان اIــؤســســات والــهــيـئــات الــتــابــعــة لــقــطـاع- بــعــنــوان اIــؤســســات والــهــيـئــات الــتــابــعــة لــقــطـاع
األشغال العمومية :األشغال العمومية :

- الـسـيـد عـبــد الـقـادر فـاهمq �ــثل الـهـيـئــة الـوطـنـيـة
qللمراقبة التقنية لألشغال العمومية

- الــســيـــد مــحــمــد زيــانـيq �ــثل الــوكـــالــة الــوطــنــيــة
qللطرق السريعة للسيارات

- الـسـيـد عـلـي خـلـيـفـاويq �ــثل اجلـزائـريـة لــتـسـيـيـر
qالطرق السريعة للسيارات

- الــســيــد حــسـX بـن عــابـدq �ــثـل الــديـوان الــوطــني
qلإلشارة البحرية

- الـــســـيـــد زين الـــديـن مـــعـــتـــوقq مـــديـــر تـــقـــني لـــدى
qمختبر الدراسات البحرية

- الـســيــد فـريــد مـزعــاشq مـديــر مــخـابــر لـدى اخملــبـر
qركزي لألشغال العموميةIا

- الـــــســــيـــــدة زيــــنـب زايــــديq مـــــديــــرة تـــــقــــنـــــيــــة لــــدى
qؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرىIا

- الــــــســــــيــــــد خلــــــضـــــــر بن غــــــا¯q مــــــديــــــر الــــــدراســــــات
والتخطيط لدى مؤسسة اIرافق العامة لسيدي موسى.

تلغـى أحكام القرار اIؤرخ في 25 رمضان عام 1430
اIــوافق 15 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2009 الـــذي يـــحــدّد الـــقـــائـــمــة
االســمــيــة ألعــضــاء الــلــجــنــة الــقـــطــاعــيــة الــدائــمــة لــلــبــحث
الـــعــلـــمي والـــتــطـــويــر الـــتــكـــنــولـــوجي في وزارة األشـــغــال

العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 10 شــعــبــان عـــام  شــعــبــان عـــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 8 يــونــيــو يــونــيــو
ســـنـــة ســـنـــة q2014 يـــعـــدل الــــقq يـــعـــدل الــــقـــــرار اIـــؤرـــــرار اIـــؤرّخ في خ في 20 جـــمـــادى جـــمـــادى
األولـى عـــــام األولـى عـــــام 1433 اIــــوافــق  اIــــوافــق 12 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة 2012
الـذي يـحـدالـذي يـحـدّد تـشكـيـلـة الـلـجـنـة الـقطـاعـيـة لـلـصـفـقاتد تـشكـيـلـة الـلـجـنـة الـقطـاعـيـة لـلـصـفـقات

لوزارة األشغال العمومية.لوزارة األشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 10 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1435
اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 2014 يـعـدل الــقـرار اIـؤرخ في 20
جــــمــــادى األولى عــــام 1433 اIــــوافق 12 أبــــريل ســــنــــة 2012
الذي يـحدد تـشـكيـلة الـلـجنـة القـطـاعيـة للـصـفقـات لوزارة

األشغال العموميةq اIعدل واIتممq كما يأتي :
................................................................... "

: Xبعنوان األعضاء الدائم: Xبعنوان األعضاء الدائم
q ...................... (بدون تغيير) ...................... -
q ...................... (بدون تغيير) ...................... -
q ...................... (بدون تغيير) ...................... -
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قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 28  شــعــبــان عــام   شــعــبــان عــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 7 يــولــيــو يــولــيــو
ســــنــــة ســــنــــة q2013 يــــتــــضــــمq يــــتــــضــــمّـن إنــــشــــاء الــــلــــجــــان اإلداريــــةـن إنــــشــــاء الــــلــــجــــان اإلداريــــة
اIـتـسـاويـة األعـضـاء خملـتـلف أسالك مـوظـفي اIـركزاIـتـسـاويـة األعـضـاء خملـتـلف أسالك مـوظـفي اIـركز

الوطني لتنمية اIوارد البيولوجية.الوطني لتنمية اIوارد البيولوجية.
ــــــــــــــــــــ

qدينةIإن وزير التهيئة العمرانية والبيئة وا

- �قـتضى اIـرسوم رقم 84-10 اIؤرّخ في 11 ربيع
الـثاني عام 1404 اIوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الـذي يحدّد
اخـــتـــصــــاص الـــلـــجـــان اIــــتـــســـاويـــة األعــــضـــاء وتـــشـــكــــيـــلـــهـــا

qوتنظيمها وعملها

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم  رقم 84-11 اIــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اIوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدّد كــيـفـيــات تـعـيــX �ـثــلـX عن اIـوظــفـX في الــلـجـان

qتساوية األعضـاءIا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ  رقم 371-02
اIـؤرّخ في 6 رمـضـان عام 1423 اIـوافق 11 نـوفـمـبـر سـنة
 2002 واIـتضمّن إنشاء مـركز تنمـية اIوارد البـيولوجية

qتمّمIعدّل واIا qوتنظيمه وعمله

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اIـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XــــوظـــفـــIـــتـــضــــمّن الــــقـــانـــــون األســــاســي الــــخــــاص بـــاIوا
اIــنــتــمــX لألسـالك اIــشــتــركــة في اIــؤســســات واإلدارات

qالعمومية

- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ  رقم 232-08
اIــــؤرّخ في 19 رجـب عـــام 1429 اIــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
XــوظـــفــIــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاI2008 وا

اIـنــتـمــX إلى األسالك اخلـاصــة بـاإلدارة اIــكـلّــفـة بــالـبــيـئـة
qوتهيئة اإلقليم

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اIـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اIـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدّد عــدد األعـضـاء في

qتساوية األعضاءIاللجان ا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرّخ في 22 رجب عـام 1430
اIـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2009 واIـتــضـمّن إنــشـاء الــلـجــنـة
اIــتــســاويـة األعــضــاء خملــتــلف األسالك اIــشــتــركــة Iـوظــفي

qوارد البيولوجيةIركز الوطني لتنمية اIا

يــتـــرتـب عــلى إيــداع مــلف الــتــــرشح تــســلــــيم وصـل
من طرف �ثـل الوزارة اIكلّفـة بالبيئة.

اIـادة اIـادة 4 : : تـرفق مـلـفات الـتـرشح بـقسـيـمـة التـسـجيل
اIوجودة لدى مديريات البيئة الوالئية.

اIادة اIادة 5 : : تـعـتمـد مسـابقـة اجلـائزة الـوطنـيـة للـمديـنة
اخلـضــراء عـلى نــوعـيــة الـتــزيـX الــنــبـاتي وعــلى الـتــهـيــئـة
. كـما تـأخذ بـعـX االعتـبـار استـعمـال الـنبـاتات بـشكل عـامّ
التي تـتـأقلم مـع منـطـقتـنـا وكذا تـطـبيق تـقـنيـات الـغرس

التي حتتـرم البيئة.

يؤخذ بعX االعتبار أيضاq أثناء الفحص :

- تــنـوع اIـسـاحــات اخلـضـراء ونــوعـيـتــهـا وصـيــانـتـهـا
qوكذا اجلانب اجلمالي للمدينة

qصنفة بكل مدينةIساحات اخلضراء اIعدد ا -

qساحات بكل مدينةIتوفر مخطط تسيير هذه ا -

- مـــســاحــــة اIــســــاحــــات اخلـــضــراء حـــسب الــصــنف
بكـل مدينـة.

اIادة اIادة 6 : : تمنح اجلائزة الوطنية Iدينة واحدة.

7 : : تـــمـــنـح اجلـــوائـــز في حـــفـل يـــرأسه الـــوزيـــر اIــادة اIــادة 
اIكلّف بالبيئة.

اIادة اIادة 8 : : ال يشارك أوّل الفـائزين باجلائـزة الوطنية
للمدينة اخلضراء في اIسابقة Iدة سنة.

9 : : تــتـــمــثل اجلــائــزة في مــنح مــكــافــآت مــالــيــة اIـادة اIـادة 
وجوائز تشجيعيةq حتدد كما يأتي :

- الــــــــــجــــــــائــــــــزة األولـى : عــــــــشـــــــــرة مـاليــــــــX ديــــــــنــــــــار
q(10.000.000 دج)

qاجلائزة الثانية : جائزة تشجيعية -

- اجلائزة الثالثة : جائزة تشجيعية.

اIـادة اIـادة 10 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 شــعــبــان عــام 1434 اIــوافق 7
يوليو سنة 2013.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : يــهــدف هــذا الــقـرار إلـى إنــشـاء الــلــجــان اإلداريــة اIــتــســاويــة األعــضـاء خملــتــلف أسـالك مــوظـفـي اIــركـز
الوطني لتنمية اIوارد البيولوجية.

اIادة اIادة 2: : يحدّد عدد أعضاء اللجان اإلدارية اIتساوية األعضاء اIنصوص عليها في اIادّة األولى أعالهq حسب اجلدول اآلتي :

األسالك والرتباألسالك والرتب

�ثلو اIستخدم�Xثلو اIستخدم�Xثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

qتصرفونIا -
qتصرفون الرئيسيونIا -
qستشارونIتصرفون اIا -
qترجمون والتراجمةIا -

qترجمون والتراجمة الرئيسيونIا -
qوالتراجمة XترجمIرؤساء ا -
qمهندسو دولة في اإلعالم اآللي -

qهندسون الرئيسيون في اإلعالم اآلليIا -
qفي اإلعالم اآللي Xالرئيسي XهندسIرؤساء ا -

qمهندسو الدولة في اإلحصائيات -
qهندسون الرئيسيون في اإلحصائياتIا -

qفي اإلحصائيات XهندسIرؤساء ا -
qالوثائقيون أمناء احملفوظات -

qالوثائقيون أمناء احملفوظات الرئيسيون -
qأمناء احملفوظات Xرؤساء الوثائقي -

qمهندسو الدولة في البيئة -
qهندسون الرئيسيون في البيئةIا -

qفي البيئة XهندسIرؤساء ا -
qفتشون في البيئةIا -

qفتشون الرئيسيون في البيئةIا -
qمفتشو قسم في البيئة -

qمفتشو قسم رؤساء في البيئة -
qمهندسو الدولة في تهيئة اإلقليم -

qهندسون الرئيسيون في تهيئة اإلقليمIا -
qفي تهيئة اإلقليم XهندسIرؤساء ا -

3 3 3 3

اللجاناللجان

اللجنة 1
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األسالك والرتباألسالك والرتب

�ثلو اIوظف�Xثلو اIوظف�Xثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

qلحقون اإلداريونIا -
qلحقون الرئيسيون لإلدارةIا -

qكتبIأعوان ا -
qأعوان اإلدارة -

qأعوان اإلدارة الرئيسيون -
qأعوان حفظ البيانات -

qالكتاب -
qديريةIكتاب ا -

qديرية الرئيسيونIكتاب ا -
qاحملاسبون اإلداريون -

qاحملاسبون اإلداريون الرئيسيون -
qالتقنيون السامون في اإلعالم اآللي -

qالتقنيون في اإلعالم اآللي -
qالتقنيون في اإلحصائيات -

qالتقنيون السامون في اإلحصائيات -
qمساعدون وثائقيون أمناء احملفوظات -

qالتقنيون في البيئة -
- التقنيون السامون في البيئة.

3 3 3 3

اللجاناللجان

اللجنة 2

اIادة اIادة 3 : : تلغى أحكام القرار اIؤرخ في 22 رجب عام 1430 اIوافق 15 يوليو سنة 2009 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 4 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 28 شعبان عام 1434 اIوافق 7 يوليو سنة 2013.
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 28 شعـبان عام شعـبان عام 1434 اIوافق  اIوافق 7 يولـيو سنة  يولـيو سنة q q2013 يتضمن تعـيX �ثلي اإلدارة واIستـخدمX لدى اللجانيتضمن تعـيX �ثلي اإلدارة واIستـخدمX لدى اللجان
اإلدارية اIتساوية األعضاء خملتلف أسالك موظفي اIركز الوطني لتنمية اIوارد البيولوجية.اإلدارية اIتساوية األعضاء خملتلف أسالك موظفي اIركز الوطني لتنمية اIوارد البيولوجية.

ــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مــؤرخ في 28 شــعــبــان عــام 1434 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة q2013 يــعـX األعــضــاء الــواردة أســمــاؤهم في
اجلدول أدناهq �ثلX لإلدارة واIستخـدمX لدى اللجان اإلدارية اIتساوية األعضاء خملتلف أسالك موظفي اIركز الوطني

لتنمية اIوارد البيولوجية :
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األسالك والرتباألسالك والرتب

�ثلو اIستخدم�Xثلو اIستخدم�Xثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

qتصرفونIا -

qتصرفون الرئيسيونIا -

qستشارونIتصرفون اIا -

qترجمون والتراجمةIا -

qترجمون والتراجمة الرئيسيونIا -

qوالتراجمة XترجمIرؤساء ا -

qمهندسو الدولة في اإلعالم اآللي -

qهندسون الرئيسيون في اإلعالم اآلليIا -

qفي اإلعالم اآللي XهندسIرؤساء ا -

qمهندسو الدولة في اإلحصائيات -

qهندسون الرئيسيون في اإلحصائياتIا -

qفي اإلحصائيات XهندسIرؤساء ا -

qالوثائقيون أمناء احملفوظات -

qالوثائقيون أمناء احملفوظات الرئيسيون -

qأمناء احملفوظات Xرؤساء الوثائقي -

qمهندسو الدولة في البيئة -

qهندسون الرئيسيون في البيئةIا -

qفي البيئة XهندسIرؤساء ا -

qفتشون في البيئةIا -

qفتشون الرئيسيون في البيئةIا -

qمفتشو قسم في البيئة -

qمفتشو قسم رؤساء في البيئة -

qمهندسو الدولة في تهيئة اإلقليم -

qهندسون الرئيسيون في تهيئة اإلقليمIا -

qفي تهيئة اإلقليم XهندسIرؤساء ا -

اللجاناللجان

اللجنة 1

- مـــــــــــــزيــــــــــــان
�ينة

- واحـــــــــــــمــــــــــــد
كمال

- قبي خليدة
سماح

- حــــــــــمــــــــــيش
اعمر

- رغــــــــــــــــــايـس
جميلة

- ســـــــــــــعـــــــــــــدي
إلياس

- بن فطـيمة
ثمود

- حـــــــــــــنــــــــــــاش
ليلة

- قـــــــــــــــوراري
كهينة

- مــــــــــــشـــــــــــري
رشيدة

- مـــــــــــــــــــــــــــوالي
طاوس

- هـــــــــــــــــزرشـي
Xأحمد األم



األسالك والرتباألسالك والرتب

�ثلو اIستخدم�Xثلو اIستخدم�Xثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

qلحقون اإلداريونIا -

qلحقون الرئيسيون لإلدارةIا -

qكتبIأعوان ا -

qأعوان اإلدارة -

qأعوان اإلدارة الرئيسيون -

qأعوان حفظ البيانات -

qالكتاب -

qديريةIكتاب ا -

qديرية الرئيسيونIكتاب ا -

qاحملاسبون اإلداريون -

qاحملاسبون اإلداريون الرئيسيون -

qالتقنيون السامون في اإلعالم اآللي -

qالتقنيون في اإلعالم اآللي -

qالتقنيون في اإلحصائيات -

qالتقنيون السامون في اإلحصائيات -

qمساعدون وثائقيون أمناء احملفوظات -

qالتقنيون في البيئة -

- التقنيون السامون في البيئة.

اللجاناللجان

اللجنة 2

- مـــــــــــــزيــــــــــــان
�ينة

- واحـــــــــــــمــــــــــــد
كمال

- قبي خليدة
سماح

- حــــــــــمــــــــــيش
اعمر

- رغــــــــــــــــــايـس
جميلة

- ســـــــــــــعـــــــــــــدي
إلياس

- امـــــــــــــــــــازوز
جمال

- قـارة حسن
أمال 

- عــــــــــيــــــــــاشي
شفيقة

- عبد رباشي
أحمد

- بـن غــــشـــوة
محمد

- بـن دويــــــنـــــة
حمزة

ا;طبعة الرسميا;طبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات5V بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات5V بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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