
العدد العدد 50
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء أواألربعاء أوّل ذي القعدة ل ذي القعدة عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 27 غشت غشت سنة  سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt 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
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ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...........................................................................................
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ميزانية تسيير وزارة الطاقة.......................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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واIالية باIديرية العامة للضرائب...............................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 22  رجب عـام 1435 اIـوافق 22  مـايـو سـنــة t2014  يـتـضـمّن تــفـويض اإلمـضــاء إلى مـديـر إدارة الـوسـائل في
اIفتشية العامة للمالية..............................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 5  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 3  يــونـيـو سـنــة t2014  يـتــضـمّن تـفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـر الـوســائل اIـالـيـة
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وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4  شعبان عام 1435 اIوافق 2 يونيو سنة t2014 يحدّد حصص السـيارات التي تسير بوقود
غــاز الـبــتــرول اIـمـيـع الـتي يـتـعـيّــن عـلـى وكـالء الـسـيــارات تـخـصـيـصـهـا عـنــد اسـتـيـرادهم لـلـسـيـارت وكـذا كـيـفـيـات
تطبيق ذلك...............................................................................................................................................
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لـلــفـصل األول من سـنـة 2014 اIـسـتـعـمـلـة في صــيغ حتـيـX ومـراجـعـة أســعـار صـفـقـات األشـغـال لــقـطـاع الـبـنـاء واألشـغـال
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
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وتربية اIائيات.........................................................................................................................................
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5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـ
27 غشت سنة  غشت سنة 2014 م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئـاسي رقــم مــرسـوم رئـاسي رقــم 14 -  - 222  مـؤرخ في   مـؤرخ في 23 شـوال عـام شـوال عـام
1435 اIـوافـق  اIـوافـق 19 غـشت سـنة  غـشت سـنة t2014 يـتـضـمن حتـويلt يـتـضـمن حتـويل

اعـــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيــةاعـــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــ
tإنّ رئيس اجلمهورية

tاليةIبناء على تقرير وزير ا -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورt ال ســيـــمــا اIـــادتــان 77 - 8

tو125 (الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اIــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

tتمّمIعدّل واIا tاليةIا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

t2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 6 ربـيع
الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سـنة 2014 واIـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

t2014 لسنة

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالح وسائل اIصالح 
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العمل اIوظفون - مرتبات العمل 
اإلدارة اIركزية - الراتب الرئيسي للنشاط...........................
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..........................
اإلدارة اIركزية - اIسـتخدمون اIتعاقدون - الرواتبt منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.............................
مجموع القسم األول...............................

62 828 000

101 143 000

6 000 000

169 971 000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 14 - 35 اIؤرّخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
tــتـضـمن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر الـدولـةIوا
وزيـر الداخلـية واجلـماعات احملـليـة من ميـزانية الـتسـيير

t2014 الية لسنةIوجب قانون ا�
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIادة األولى :اIادة األولى : يـلغى من مـيـزانيـة سـنة 2014 اعـتماد
قــدره مـــلــيـــاران وســبــعـــمــائــة وأحـــد عــشـــر مــلــيـــون ديــنــار
(2.711.000.000 دج) مـــــقــــيـــــد في مـــــيــــزانـــــيــــة الـــــتــــكـــــالــــيف
اIــشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 37 - 91 "نـفــقــات مــحـتــمــلـة -

احتياطي مجمع".
2 : : يــخــصــص لــمــيــزانــيــة ســنـة 2014 اعــتــمـاد اIـادة اIـادة 
قــدره مـــلــيـــاران وســبــعـــمــائــة وأحـــد عــشـــر مــلــيـــون ديــنــار
(2.711.000.000 دج)  يــقــيــد في مـــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة
الــداخــلــيــة واجلــمــاعــات احملــلــيـة وفـي األبــواب اIــبـيــنــة في

اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.
اIـادة اIـادة 3 : :  يـكـلف وزيـر اIـالـيـة ووزيـر الـدولـةt وزير
الداخلية واجلماعات احملليةt كل فيما يخصهt بتنفيذ هذا
اIـرسـوم الـذي ينـشـر في اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 23 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 19

غشت سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 650
27 غشت سنة  غشت سنة 2014 م

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

03 - 33

03 - 46

القسم الثالثالقسم الثالث

اIوظفون - التكاليف االجتماعية اIوظفون - التكاليف االجتماعية 

اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي.......................................

مجموع القسم الثالث..............................

مجموع العنوان الثالث...........................

العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العمومية التدخالت العمومية 

القسم السادسالقسم السادس

النشاط االجتماعي - اIساعدة والتضامن النشاط االجتماعي - اIساعدة والتضامن 

تعويض ضحايا األعمال اإلرهابية غير األجراء...........................

مجموع القسم السادس...........................

مجموع العنوان الرابع...........................

مجموع الفرع اجلزئي األول....................

مجموع الفرع األول................................

مجموع االعتمادات اخملصصة ...................................................مجموع االعتمادات اخملصصة ...................................................

41 029 000

41 029 000

211 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

2 711 000 000

2 711 000 000

2 711 000 000

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اIــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

tتمّمIعدّل واIا tاليةIا Xبقوان

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

t2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 6 ربـيع
الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سـنة 2014 واIـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي رقــم مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي رقــم 14 -  - 223 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 23 شــــــوال شــــــوال
عــــامعــــام1435 اIــــوافـق  اIــــوافـق 19 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة t2014 يــــتــــضـــمنt يــــتــــضـــمن
حتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة.حتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة.

ــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية

tاليةIبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورt ال ســيـــمــا اIـــادتــان 77 - 8
tو125 (الفقرة األولى) منه
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 30 شـوال عام  شـوال عام 1435 اIوافق  اIوافق 26
غــــشـــت ســــنــــــة غــــشـــت ســــنــــــة t2014 يـــتـــضــــــــمن إنـــــــهــــاء مـــهــــــامt يـــتـــضــــــــمن إنـــــــهــــاء مـــهــــــام
وزيــــــــر دولــــةt مـــســتــشـــــار خــــــاص لـــــدى رئــــيسوزيــــــــر دولــــةt مـــســتــشـــــار خــــــاص لـــــدى رئــــيس

اجلمهوريــة.اجلمهوريــة.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإن رئيس اجلمهوريّة

- بـــنـــــاء عـــلى الـــدّســـتـــورt ال ســـيّـــمــــا اIـــادّتــــان 8-77
tو78-2 منـه

- و�ـــقــــتــــضى اIــــرســـــــوم الــــرّئــــاسيّ رقــــم 240-99
اIـــــــــــــــــؤرّخ فــــي 17 رجـــــب عــــــــــــــــــــام 1420 اIـــــــــــــــــوافـــــق 27
أكــــتــــوبــــــــر ســــنـــــــة 1999 واIـــتـــعــــلّق بــــالـــتـــعـــــــــيـــX فـــي

tدنيّــــة والعسكريّــــة للدولــــةIالوظائـــف ا
- وبـعــد االطالع عــلى اIــرسـوم الــرئــاسي اIـؤرخ في
11 جــمـادى األولى عـام 1435 اIـوافق 13 مــارس سـنـة 2014

واIــتــضــمن تــعـيــX الــســيــد عــبــد الـعــزيــز بــلــخــادمt وزيـرا
tمستشارا خاصا لدى رئيس اجلمهورية tللدولة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :
tادة األولى : تنهى مهام الـسّيد عبد العزيز بلخادمIادة األولى : اIا

بــصـــفــتـه وزيــرا لـــلــدولــةt مـــســتـــشــارا خـــاصــا لـــدى رئــيس
اجلمهورية.

اIادة اIادة 2 :  : ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمــيّة
للجمهـوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 30 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 26
غشت سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة t t2014 يــتـضـميــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـكـلن إنـهــاء مـهـام مـكـلّف

�ــــهـــمـــة  بــــرئـــاســـة اجلــــمـــهـــوريــــة (األمـــانـــة الــــعـــامـــة�ــــهـــمـــة  بــــرئـــاســـة اجلــــمـــهـــوريــــة (األمـــانـــة الــــعـــامـــة
للحكومة).للحكومة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـىt ابــتــداء من 2

مـايــو سـنـة t2014 مـهــام الـسّـيــد الـطـيب تــونـسيt بــصـفـته
مـــكـــلّـــفـــا �ـــهـــمــــة بـــرئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريّـــة (األمـــانـــة الـــعـــامـــة

للحكومة)t بسبب الوفـاة.

ألف ديـنـار (96.473.000 دج) يـقــيـد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الـطـاقةt الـفـرع األول : فـرع وحيـد - الـفـرع اجلزئي
األول : اIـصـالح اIـركــزيـةt الـعـنـــوان الــرابع : الـتــدخـالت
الـعـــمـــومـــيـــةt الـــقـسـم الـســادس : الــنــشــاط االجــتـمــاعي -
اIـســاعـدة والــتــضـامن وفي الــبـاب رقم 46 - 04 "تـعـويض
في إطــار تـــخــفــيض فــوتــرة الــكـــهــربــاء لــثالث واليــات من

الهضاب العليا".

3 : :  يــكــلف وزيــر اIــالــيــة ووزيــر الــطــاقــةt كل اIـادة اIـادة 
فـــيــمـــا يــخـــصهt بـــتــنـــفــيـــذ هــذا اIـــرســوم الـــذي يــنـــشــر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 23 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 19
غشت سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة
t2014 لسنة

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 14 - 38 اIؤرّخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتــضـمن تـوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصـة لـوزيــر الـطـاقـة
واIـنــاجم من مــيـزانــيــة الـتــسـيــيــر �ـوجب قــانــون اIـالــيـة

t2014 لسنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIادة األولى : اIادة األولى : يـلغى من مـيـزانيـة سـنة 2014 اعـتماد
قدره سـتة وتـسعـون مـليـونا وأربـعمـائة وثالثـة وسبـعون
ألف دينار (96.473.000 دج) مقيد في مـيزانية التكاليف
اIـشــتـركــة وفي الــبـاب رقم 37 - 91  "نــفـقــات مـحـتــمـلـة -

احتياطي مجمع".
2 :  : يــخــصــص لــمــيــزانــيــة ســنـة 2014 اعــتــمـاد اIـادة اIـادة 
قدره سـتة وتـسعـون مـليـونا وأربـعمـائة وثالثـة وسبـعون
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�ـــــــــوجـــب مــــــــرســــــــــــوم رئــــــــاســــيّ مـــــــــــؤرّخ في 18
رمــضـــــــان عـــــام 1435 اIــوافق 16 يــولــيـــــو ســنــــة 2014
تـنـهى مـهـام الـسّـيـد إسـمـاعيـل عالوةt بـصـفـته مـديـرا عـاما
ألوروبـا بــوزارة الــشــؤون اخلـارجــيــةt لـتــكــلــيـفـه بـوظــيــفـة

أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة t t2014 يــتـــضــميــتـــضــمّــنــان إنــهــاءــنــان إنــهــاء
مـهام سـفيـرين فوق الـعادة ومـفوضـX للـجمـهوريةمـهام سـفيـرين فوق الـعادة ومـفوضـX للـجمـهورية

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يــولـيــو ســنـة 2014 تـنــهىt ابــتـداء من 15

أبــريــل ســنــــة t2013 مــهــــــــام الــسّــيـــــــد عـــبـــــد الــعــزيـــــز
بـــن عـلي الـشـريـــفt بـصــفـتـــه سـفـيــــرا فــــوق الـعـــــادة
ومــفــوضـــــا لــلــجــمــهــوريــــة اجلــزائــريــــــة الــد�ــقــر اطــيــــة
t(جمـهوريــــــة مدغـشقــــر) الشـعبـيـــة بـأنتـنـانـــــاريفـــــو

لتكليفــه بـوظيفــة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــــــوجــــب مـــــــــرســــــــــــــوم رئــــــــــاســــيّ مــــــــــؤرّخ في 18
رمـضـــــان عــــام 1435 اIـوافـــق 16 يـولـيــــو سـنـــــة 2014
تنهــــىt ابتــــداء مــــن 28 فبرايــــر سنــــة t2014 مهــــام
الــسّــيــــــد مـــــــراد بــــن مــهـــيــــــديt بــصــفــتــــــه ســفــيـــــرا
فــــــوق الــعــــادة ومــفــوضــــــا لـلــجــمــهـوريــــــة اجلــزائــريـــــة
الــــد�ــــقــــراطــــيــــة الــــشــــعــــبــــيــــة لــــدى هــــيــــئــــة األ  اIــــتــــحــــدة

بنيـويـورك.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة t t2014 يـــــتــــضـــــميـــــتــــضـــــمّـن إنــــهـــــاء مـــــهــــامـن إنــــهـــــاء مـــــهــــام

محافظX للغابات في الواليات.محافظX للغابات في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بصفتهم محافظX للغابات في الواليات
اآلتيةt لتكليفهم بوظائف أخـرى :

tفي والية تامنغست tعبد اللطيف زرهوني -

tفي والية تيسمسيلت tبراهيم يونسي -

- منذر ونادةt في والية سوق أهراس.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 17 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اIوافق  اIوافق 13
 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة t t2014 يــتــضــميــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رئــيــســةن إنــهــاء مــهــام رئــيــســة

مجلس الدولة.مجلس الدولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 شـــوّال عــام
1435 اIــوافق 13 غــشت ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــدة

فلــة هنيt بصفتها رئيسة جمللس الدولة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 17 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اIوافق  اIوافق 13
 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة t t2014 يــتــضــميــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رئــيــســةن إنــهــاء مــهــام رئــيــســة

قسم �جلس الدولة.قسم �جلس الدولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 شـــوّال عــام
1435 اIــوافق 13 غــشت ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــدة

ســمـــيــة عــبــد الــصـــدوقt بــصــفــتـــهــا رئــيــســة قـــسم �ــجــلس
الدولةt لتكليفها بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة t t2014 يــتـــضــميــتـــضــمّــنــان إنــهــاءــنــان إنــهــاء

مهام بوزارة الشؤون اخلارجيمهام بوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتــيــة أسـمــاؤهم بـوزارة الــشـؤون اخلــارجــيـةt لــتـكــلـيــفـهم
بوظـائف أخـرى :

- نـــــور الـــــديـن بـــــغـــــداد الـــــدايـجt بـــــصـــــفـــــته ســـــفـــــيـــــرا
tمستشارا

tبصفته سفيرا مستشارا tحلسن بوفارس -

tبصفته سفيرا مستشارا tجمال الدين قرين -

- أحـــسن بـــوخـــالـــفـــةt بـــصــفـــتـه مــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســات
والـــتــــلــــخــــيـص بــــديـــوان الــــــوزيــــر اIــــنـــتــــدب لــــدى وزيــــر
الـــــشـــــؤون اخلــــارجـــــيــــةt اIـــــكــــلّـف بــــالـــــشــــؤون اIـــــغــــاربـــــيــــة

tواإلفريقية

- أحــــسـن كــــرمـــــةt بــــصـــــفــــتـه مــــكـــــلّــــفـــــا بــــالـــــدّراســــات
والـــتــــلـــخــــيص بـــديــــوان الـــــوزيــــر اIـــنــــتـــدب لــــــدى وزيــــر
الـــــشـــــؤون اخلــــارجـــــيــــةt اIـــــكــــلّـف بــــالـــــشــــؤون اIـــــغــــاربـــــيــــة

واإلفريقية.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة t t2014 يـتـضــميـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام نــائـبـةن إنـهــاء مـهـام نــائـبـة

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

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يــولــيــو ســنـة 2014 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

فـتــيـحـة بــركـةt بــصـفــتـهــا نـائــبـة مـديــر لـتــرقـيــة الـهــنـدسـة
اIـعـمـاريــة بـوزارة الـسـكـن والـعـمــران - سـابـقـاt إلحـالـتـهـا

على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
Xن إنــهـاء مـهـام األمـXيـتـضـميـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام األمـ t t2014 16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة

العـامالعـامّ جلامـعـة األميـر عبـد القـادر لـلعـلوم اإلسالمـية جلامـعـة األميـر عبـد القـادر لـلعـلوم اإلسالمـية
بقسنطينـة.بقسنطينـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــــــوجــــب مـــــــــرســــــــــــوم رئـــــــــاســـيّ مـــــــــــــؤرّخ في 18
رمــضـــــان عــــام 1435 اIــوافــــق 16 يـــولــيـــو ســنــــة 2014
tتــــنــــهـى مــــهـــــــام الــــسّــــيـــــــــد عــــبـــــــد الــــعـــــزيـــــــــز كـــــــــرادة
بـــصـــفـــتـــــــه أمـــيـــنـــــــــا عــــامـــــــــا جلـــامـــعـــــــــــة األمــــيــــــــر
عـبــــــد الـقــــادر لـلـعـلـــــوم اإلسالمـيـة بـقـسـنطـيـنــةt بـنــاء

علـــى طلبــــه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة t t2014 يـتــضــميـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام نـائبن إنــهـاء مــهــام نـائب

مدير بجامعة أم البواقي.مدير بجامعة أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يــولـيــو ســنـة 2014 تـنــهىt ابــتـداء من 15

أبريل سنة t2013 مهام السّـيد عبد احلكـيم حدونt بصفته
نـائب مـديـرt مكـلّـفـا بـتـنـشـيط الـبـحث الـعـلـمي والـعالقات
tاخلـارجــيـة والــتــعـاون وتــرقـيــة ذلك بــجـامــعـة أم الــبـواقي

بسبب إلغـاء الهيكـل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة t t2014 يـتـضــميـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام عــمـيـدن إنـهــاء مـهـام عــمـيـد

كلية الهندسة اIعمارية والهندسة اIدنية بجامعةكلية الهندسة اIعمارية والهندسة اIدنية بجامعة
وهران للعلوم والتكنولوجيا.وهران للعلوم والتكنولوجيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

مبـروك حمـانt بـصفـته عـميـدا لـكلـية الـهـندسـة اIـعمـارية
والهندسة اIدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة t t2014 يـتضـميـتضـمّن إنهـاء مهـام مديرينن إنهـاء مهـام مديرين

للبيئة في الواليات.للبيئة في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتـيـة أســمـاؤهم بـصـفـتـهم مـديـرين لـلـبـيـئـة في الـواليـات
اآلتيةt لتكليفهم بوظائف أخـرى :

tفي والية سطيف tمحمد بن عابد -

tفي والية برج بوعريريج tعثمان بوسوفة -

- الطيب بلولةt في والية إيليـزي.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة t t2014 يـتــضـميـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرن إنــهـاء مــهـام مــديـر

حفـظ الصـحـة والـنـظـافـة والبـيـئـة وحـمـايـة الوسطحفـظ الصـحـة والـنـظـافـة والبـيـئـة وحـمـايـة الوسط
واIساحات اخلضراء بوالية اجلزائر.واIساحات اخلضراء بوالية اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

مـســعـود تـبـانيt بــصـفـته مـديــرا حلـفظ الـصـحــة والـنـظـافـة
والــبــيــئــة وحــمــايــة الــوسط واIــســاحــات اخلــضــراء بــواليـة

اجلزائرt لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة t t2014 يـتــضـميـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرن إنــهـاء مــهـام مــديـر

الصحة والسكان في والية تامنغست.الصحة والسكان في والية تامنغست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

أحمـد زنـاتيt بـصـفـته مـديـرا للـصـحـة والـسـكـان في والية
تامنغست.



أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1050
27 غشت سنة  غشت سنة 2014 م

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 17 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اIوافق  اIوافق 13
غـشت سـنة غـشت سـنة t t2014 يـتضـميـتضـمّن تـعـيـX رئـيـسـة مـجلسن تـعـيـX رئـيـسـة مـجلس

الدولـة.الدولـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 شـــوّال عــام
1435 اIـوافق 13 غــشت ســنـة 2014 تــعـيّن الــسّـيــدة سـمــيـة

عبد الصدوقt رئيسة جمللس الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435
XـعـيXيتـضـميتـضـمّـنان الـتـنان الـتّـعـي t t2014 ـوافق 16 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنةIـوافق اIا

بوزارة الشؤون اخلارجية.بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIوافق 16 يولـيو سنة 2014 تعيّـن السّيـدة والسّادة

اآلتية أسماؤهم بوزارة الشؤون اخلارجية :
tمفتشا عاما tحلسن بوفارس -

tمديرا عاما ألوروبا tنور الدين بغداد الدايج -
tمديرا عاما ألمريكا tأحسن بوخالفة -
tمديرا عاما إلفريقيا tأحسن كرمة -

- جـــــمــــــال الـــــدين قـــــريـنt مـــــديـــــرا عـــــامـــــا لـــــلـــــشـــــؤون
tالقانونية والقنصلية

- فوزيـة بومـعيزةt مـديرة لبـلدان أوروبـا الوسطى
والشرقية باIديرية العامة ألوروبا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافــق 16 يــــولـــيــــو ســـنــــة 2014 يــعـــيّــن الـــسّــــيــد

عــبــــد الـعــزيــز بـن عـلـي الــشــريفt مــديــرا عــامـا لـالتــصـال
واإلعالم والتوثيق بوزارة الشؤون اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة t2014 يـتـضـميـتـضـمّن تـعيـX سـفـيـر فوقن تـعيـX سـفـيـر فوق

الــــــعـــــادة ومــــــفـــــوض لــــــلـــــجــــــمــــــهـــــوريــــــة اجلـــــزائــــــريـــــةالــــــعـــــادة ومــــــفـــــوض لــــــلـــــجــــــمــــــهـــــوريــــــة اجلـــــزائــــــريـــــة
الــــد�ـــــقــــراطــــيـــــة الــــشـــــعــــبــــيـــــة �ــــوســــكـــــو (روســــيــــاالــــد�ـــــقــــراطــــيـــــة الــــشـــــعــــبــــيـــــة �ــــوســــكـــــو (روســــيــــا

الفدرالية).الفدرالية).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIوافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن الـسّـيد إسماعيل

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة t t2014 يـتـضـميـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتشن إنـهـاء مـهـام مـفـتش

بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

رابح بــــــقـــــــاصt بــــــصــــــفــــــتـه مــــــفــــــتــــــشــــــا بــــــوزارة الــــــبــــــريــــــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالt إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة t t2014 يـتــضـميـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرن إنــهـاء مــهـام مــديـر

الـبــريـد وتــكــنـولــوجـيــات اإلعالم واالتــصـال بــواليـةالـبــريـد وتــكــنـولــوجـيــات اإلعالم واالتــصـال بــواليـة
تيبـازة.تيبـازة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 16 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

حسX بـن العمريt بـصفته مديـرا للبـريد وتكنـولوجيات
اإلعالم واالتــصــــال بــــواليـــــة تــيــبـــــازةt إلعـــــادة إدمــاجـــه

فـي رتبتـه األصلـية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة t t2014 يـــــتــــضـــــميـــــتــــضـــــمّـن إنــــهـــــاء مـــــهــــامـن إنــــهـــــاء مـــــهــــام

مستشارة �جلس احملاسبة.مستشارة �جلس احملاسبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يــولــيــو ســنـة 2014 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

tبـصـفــتـهـا مـسـتـشـارة �ـجـلس احملـاسـبـة tصـوريـة عـجـوري
إلحالتها على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 17 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اIوافق  اIوافق 13
غـــشت ســـنــة غـــشت ســـنــة t t2014 يــتــضــميــتــضــمّـن تــعــيــX األمــX الــعــامـن تــعــيــX األمــX الــعــامّ

للمجلس الوطني لإلعالم اجلغرافي.للمجلس الوطني لإلعالم اجلغرافي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 شـــوّال عــام
1435 اIــوافق 13 غــشت ســنـة 2014 يــعــيّـن الــعــقــيــد حــمــيـد

tأمينا عـاما للمجـلس الوطني لإلعالم اجلغرافي tأوقاسي
ابتداء من 8 يوليو سنة 2014.



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـ
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة t2014 يـتضـمt يـتضـمّن تعيـX مديـر مركـزن تعيـX مديـر مركـز

البحث العلمي والـتقني في التحالـيل الفيزيائيةالبحث العلمي والـتقني في التحالـيل الفيزيائية
والكيميائية.والكيميائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يـولـيــو سـنـة 2014 يـعـيّـن الـسّـيــد خـلـدون

بـــشـــاريt مـــديـــرا Iـــركـــز الـــبــحـث الــعـــلــمي والـــتــقـــني في
التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة t2014 يـتضـمt يـتضـمّن تعيـX مديـر مركـزن تعيـX مديـر مركـز

تنمية الطاقات اIتجددة.تنمية الطاقات اIتجددة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIوافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّـن السّيد نورالدين

ياسعt مديرا Iركز تنمية الطاقات اIتجددة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة t2014 يـتضـمt يـتضـمّن تعيـX مديـر مركـزن تعيـX مديـر مركـز

تنمية التكنولوجيات اIتطورة.تنمية التكنولوجيات اIتطورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يـولـيـو سـنة 2014 يـعيّـن السّـيـد ابـراهيم

بوزويةt مديرا Iركـز تنمية التكنولوجيات اIتطـورة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة t2014 يـــتـــضــمt يـــتـــضــمّـن تـــعـــيــX مـــكـــلـن تـــعـــيــX مـــكـــلّف

بـــــالـــــدبـــــالـــــدّراســـــات والـــــتـــــلـــــخـــــيص بـــــوزارة الـــــتـــــكـــــوينراســـــات والـــــتـــــلـــــخـــــيص بـــــوزارة الـــــتـــــكـــــوين
.XهنيIوالتعلــيم ا.XهنيIوالتعلــيم ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIوافق 16 يولـيو سنة 2014 يعيّـن السّيد شيخ علي

فرحـاتt مكـلّـفا بـالدّراسـات والتـلـخيص بـوزارة التـكوين
.XهنيIوالتعليم ا

عالوةt ســــفــــيــــرا فــــوق الــــعــــادة ومــــفــــوضــــا لــــلــــجــــمــــهــــوريـــة
اجلــزائـــريــة الـــد�ــقـــراطــيـــة الــشـــعــبـــيــة �ـــوســكـــو (روســيــا

الفدرالية).

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
Xمـحـافـظـ Xن تـعـيــXمـحـافـظـ Xيـتـضــم يـتـضــمّن تـعـيــ t2014 16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة

للغابات في الواليات.للغابات في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم محافظX للغابات في الواليات اآلتية :

tفي والية تامنغست tمنذر ونادة -

tفي والية تندوف tبراهيم يونسي -

- عبد اللطيف زرهونيt في والية تيسمسيلت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـــولـــيـــو ســـنـــة  يـــولـــيـــو ســـنـــة 2014 يـــتـــضــم يـــتـــضــمّـن تــعـــيـــX اIـــديـــرةـن تــعـــيـــX اIـــديـــرة

الــعــامالــعــامّـة لــلــوكـالــة اIــوضــوعـاتــيــة لـلــبــحث في عــلـومـة لــلــوكـالــة اIــوضــوعـاتــيــة لـلــبــحث في عــلـوم
الطبيعـة واحليـاة.الطبيعـة واحليـاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يـولـيـو سـنة 2014 تـعيّـن السّـيـدة رشـيدة

يـحـيــاويt مـديــرة عـامّــة لـلــوكـالــة اIـوضـوعـاتــيـة لـلـبـحث
في علوم الطبيعـة واحليـاة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يــولـــيـــو ســـنــة  يــولـــيـــو ســـنــة t2014 يــتـــضــمt يــتـــضــمّن تـــعــيـــX اIــديـــرةن تـــعــيـــX اIــديـــرة

الـعـامالـعـامّــة لـلـوكـالـة الـوطـنـيــة لـتـثـمـX نـتـائج الـبـحثــة لـلـوكـالـة الـوطـنـيــة لـتـثـمـX نـتـائج الـبـحث
والتنمية التكنولوجية.والتنمية التكنولوجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يـولـيـو سـنة 2014 تـعـيّن الـسّـيـدة جـمـيـلة

حــلــيشt مـديــرة عــامّـة لــلـوكــالـة الــوطــنـيــة لـتــثــمـX نــتـائج
البحث والتنمية التكنولوجية.



أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1250
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أسماؤهم مديرين للبيئة في الواليات اآلتية :

tفي والية بجاية tعثمان بوسوفة -

tفي والية البويرة tمحمد بن عابد -

- مسعود تبانيt في والية سطيف.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة 2014 يـتـضم يـتـضمّن تـعـيـX مـديـر اIـعـهدن تـعـيـX مـديـر اIـعـهد

الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجــب مـرســوم رئاســيّ مــؤرّخ في 18 رمضــان
عـــام 1435 اIـوافــق 16 يـولـيـو سـنـــة 2014 يـعـيّن الـسّـيـــد
سـاعــــد بــوقـــرصt مــديــــرا لــلــمـعــهــــد الـوطــنــي لــلـبــريـــد

وتكنولوجيــات اإلعــالم واالتصـال.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يــولـــيـــو ســـنــة  يــولـــيـــو ســـنــة t2014 يــتـــضــم يــتـــضــمّـن تــعـــيــX اIـــفــتشـن تــعـــيــX اIـــفــتش

اجلهوي للبيئة بورقلة.اجلهوي للبيئة بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يـولـيــو سـنـة 2014 يـعـيّـن الـسّـيــد الـطـيب

بلولةt مفتشا جهويا للبيئة بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
16 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة t2014 يـــتــضــمt يـــتــضــمّن تــعـــيــX مــديــرينن تــعـــيــX مــديــرين

للبيئة في الواليات.للبيئة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 18 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 16 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الداخلية وزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 4  رمـــضـــان عـــام   رمـــضـــان عـــام 1435
اIوافق اIوافق 2 يولـيو سنة  يولـيو سنة t2014 يحدt يحدّد كـيفيـات تنظيمد كـيفيـات تنظيم

اIراقبة التقنية Iركبات مصالح األمن الوطني.اIراقبة التقنية Iركبات مصالح األمن الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tوزير الداخلية واجلماعات احمللية tإن وزيرالدولة
tووزير النقـل

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-165 اIؤرّخ
في 27 مـحرّم عام 1410 اIوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

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

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-223 اIؤرّخ
9 ربــيع الــثــانـي عـام 1424 اIــوافـق 10 يــونــيــو ســنـة 2003
واIـتعـلّق بتـنظـيم اIراقـبة الـتـقنـية لـلسـيارات وكـيفـيات

tادّة 6 منـهIال سيّما ا tارستها¦

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :
اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 6 من اIـرسـوم
الــتّـنــفــيـذيّ  رقـم 03-223 اIـؤرّخ في 9 ربـيع الــثــاني عـام
1424 اIـوافق 10 يونـيو سـنة 2003 واIذكـور أعالهt يـهدف

هـذا القـرار إلى حتـديد كـيفـيـات تنـظيـم اIراقـبة الـتـقنـية
Iركبات مصالح األمن الوطني.

2 :  : تــتـم اIــراقــبــة الــتــقــنــيــة Iــركــبــات مــصــالح اIـاداIـادّة ة 
األمن الــوطــني عــلـى مـســتــوى احملــطــات الــتــابــعــة Iــديــريـة
اإلدارة العـامة لألمن الوطـني اIبيـنة في القـائمة اIـرفقة

بأصـل هذا القـرار.
3 : : يــخــضع فــتح مــحــطــات اIـراقــبــة الــتــقــنــيـة اIـاداIـادّة ة 
Iــركــبـات مــصــالح األمن الــوطـني لــلــحـصــول عـلـى اعـتــمـاد

يسلم طبقا للتنظيم اIعمول به.
اIـاداIـادّة ة 4 :  : يـرسل مـلف طلـب االعتـمـاد لـفـتح مـحـطات
اIــراقـــبــة الــتــقــنــيــة في نــســخــتــt(2) X إلـى وزارة الـنــقـل

ويتضمّن الوثائق اآلتـية :
tكلّف بالنّقـلIطلب موجّه إلى الوزير ا -

- بـطـاقـة تــقـنـيـة عن اIـنـشـأة والــتـجـهـيـزات اIالئـمـة
tوالتي لها عالقة مع النشاط

- االكـــتـــتـــاب في دفـــتـــر الـــشــــروط الـــنـــوعي اIـــلـــحق
بأصـل هذا القـرار.
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اIـاداIـادّة ة 5 :  : �ـارس نـشـاط اIــراقـبـة الـتـقــنـيـة Iـركـبـات
مصــالح األمن الـوطني مـراقبـون تقنـيون معتمدون من
وزارة الـنّـقـــل طــبـقــــا لـلـشــــروط اIـنـصــــوص عـلــيـهــا في

التنظيم اIعمـول بـه.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يـتم اعـتـمـاد اIـراقــبـX الـتـقـنـيـI Xـركـبـات
مـصـالـح األمن الـوطـني من بـX مـوظــفي اIـديـريـة الـعـامـة
لألمن الــوطـني اIـتــحـصـلــX عـلى شـهـادة تــأهــيل تـســلـمـهـا
اIـؤسـسـة الـوطــنـيـة لـلــمـراقـبـة الـتــقـنـيـة لـلــسـيـاراتt بـعـد

اتباعهم تكوينا متخصصاt طبقا للتنظيم اIعمول به.

يـخـصص هـذا الـتـكـوين لـلـمـرشـحـX الـذين يـثـبـتـون
خــبــرة مــهــنــيــة قــدرهــا خــمس (5) ســنــوات عــلى األقـل في
مــجــال صــيــانــة الــســيــاراتt أو مــســتــوى تــقــني ســام عــلى

األقـل في ميدان السيارات.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : يـتــعــيّن عــلى اIـراقـب الـتــقــني اIـعــتــمـد أن
يتـابع تداريب دورية لـتجديـد اIعارفt ضـرورية لتـرقية
مـــؤهالته اIـــهـــنـــيـــةt عـــلـى مـــســـتـــوى اIـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيــة

للمراقبة التقنية للسيارات.

حتـــدد مـــدة وفــتـــرات الـــتــداريـب الــدوريـــة لـــتــجـــديــد
اIـعـارف باالشـتـراك بـX اIـديـريـة الـعـامـة لألمن الـوطـني

واIؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.

8 :  : تــتــحـــصّـل مــصــالح األمـن الــوطــني لــفــائــدة اIـاداIـادّة ة 
مــحــطــات اIــراقــبــة الــتــقــنــيــة عــلى نــظــام اســتــغالل خــاص
بـــاIــراقـــبـــة الـــتـــقــنــــيــة لـــلـــســيـــارات من طــــرف اIــؤســـســة
tـقــابــل� tالـــوطــنــيــة لــلــمــراقــبـــة الــتـقــنـــيــة لــلــســيــــارات

طبقــا للتنظيم اIعمول بـه.

اIاداIادّة ة 9 :  : تتـوّج اIراقبة الـتقنـية للـمركبـات �حضر
يؤشر عليه اIـراقب التقنيt وتسلم الـنسخة األصلية من

هذا احملضر إلى سائق اIركبة التي تمت مراقبتها.

اIـــــاداIـــــادّة ة 10 :  : طـــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادّة 45 مـن اIـــــرســـــوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 03-223 اIــؤرّخ في 9 ربــيع الـــثــاني عــام
1424 اIوافق 10 يونيو سنة 2003 واIذكور أعالهt تخضع

اIركبة اIراقبة إلحدى اإلجراءات اآلتـية :

1 - مــــقـــــبــــولـــــة في حــــالـــــة مــــا إذا لـم يالحـظ اIــــراقب
التقني خلال أو عيبا بها.

2 - مــرفــوضـــة دون مـنــعــهــا مـن الــســيــر: في حــالــة
مــــا إذا الحظ اIـــراقب الـــتــقـــني خـــلال أو عـــيـــبـــا يـــســـتــدعي
إعـــــادة تــــصــــلـــــيح اIــــركــــبـــــة في أجـل قــــصـــــيــــرt وفـي هـــذه
احلــــالــــة يـــجب الـــقــيـــــام بــتـــصـــلــــيح اIـــركـــبـــة وتـــقــد�ـــهـــا
Iـراقـبـة تـقـنيـة جـديـدة تدعى "مـعـاينـة مـضــادة" في أجــل

ال يـــتـــعــــدى الـــثالثـــX (30) يــــومــــا مـن تــــاريخ مــــراقــــبــــتــــهــــا
الــتــقــنـــيــة األولىt وتــرخص الــســيــارة لــلــســيــر إلى غــايـــة

آخــر اإلرجـاء اIمنوح لها.

3 - مـرفوضـة مع مـنعـهـا من السـيـر: في حالـة ما إذا
الحظ اIــراقب الـــتــقــني خــلال أو عــيــبـــا خــطــيــرا يــســتــدعي

تصليحات إلزامية.

اIـاداIـادّة ة 11 :  : تـســلـم لـلــمـركــبــات اIــقـبــولــةt بــاإلضــافــة
إلى مـحـضـر اIـراقـبــة الـتـقـنـيـةt وثــيـقـة لـصـوقـة ذات لـون

أزرق تدعى "قسيمة اIراقبة التقنية".

يتم احلـصول �ـقـابل على مـحاضـر اIـراقبـة التـقنـية
والـقسـيـمـات لـدى اIـؤسـسـة الـوطـنـية لـلـمـراقـبـة الـتـقـنـية

للسيارات وذلك طبقا للتنظيم اIعمول بـه.

اIـــــاداIـــــادّة ة 12 :  : طـــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادّة 38 مـن اIـــــرســـــوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 03-223 اIــؤرّخ في 9 ربــيع الـــثــاني عــام
1424 اIــوافق 10 يـــونــيــو ســنــة 2003 واIــذكــور أعالهt تــتم

اIراقبة التقنية للمركبات وفق اآلجال اIبينة أدناه :

1 - بـعـد مـدة ال تـتـجـاوز الـسـتـة (6) أشـهـر بـالـنـسـبة
Iـــركــبــات الــدوريــات واIــركــبــات اIــعـــدّة لــلــنــقـل الــصــحي
واIـركــبـات اIــعـدّة لــتـعــلـيم ســيـاقــة الـســيـارات ومــركـبـات

tالنقـل اجلماعي لألشخاص

2 - بـــعــــد مـــدة ال تـــتــــجـــاوز اثـــنـي عـــشـــر (12) شـــهـــرا
بالنسبة :

- لــلــســيـارات اIــعــدّة لــنــقل الــبـضــائع وIــقــطــوراتــهـا
ونـــصف مـــقــــطـــوراتـــهـــا عــــنـــدمـــا يـــفـــوق الــــوزن االجـــمـــالي

tرخص به مع احلمولة 3,5 طنIا

- مركبات جر السيارات.

3 - بـعـد مـدة ال تتـجـاوز أربـعـة وعـشرين (24) شـهرا
بـالـنـسـبـة لـلسـيـارات اIـعـدّة لـنـقل الـبـضـائع وIـقـطـوراتـها
ونـصف مــقـطــوراتـهــاt الــتي وضـعت فـي الـســيـر مــنـذ أقل
مـن أربع (4) ســـــنـــــوات عــــــنـــــدمـــــا يـــــقـل الـــــوزن اإلجـــــمـــــالي

tرخص به مع احلمولة 3,5 طنIا

4 - بـــعــــد مـــدة ال تـــتــــجـــاوز اثـــنـي عـــشـــر (12) شـــهـــرا
بـالـنـسـبـة لـلسـيـارات اIـعـدّة لـنـقل الـبـضـائع وIـقـطـوراتـها
ونـصف مـقـطـوراتـهـاt الـتي وضـعت في الـسـيـر مـنـذ أربع
(4) سـنـوات فـأكـثـر عـنـدمـا يـقل الـوزن اإلجـمـالي اIـرخص

tبه مع احلمولة 3,5 طن

5 - بـعـد مـدة ال تتـجـاوز أربـعـة وعـشرين (24) شـهرا
بالـنسبة لـلمركـبات غيـر تلك اIذكـورة في الفقرات 1 و2
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وزارة اDاليةوزارة اDالية
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سنـة سنـة t2014  يتضـمt  يتضـمّـن تفويض اإلمضـاء إلى اIديرـن تفويض اإلمضـاء إلى اIدير

العامالعامّ للتقدير والسياسات. للتقدير والسياسات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tاليةIإن وزير ا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

tتمّمIعدّل واIا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 25 ذي القـعدة عام 1432 اIوافق 23 أكتـوبر سـنة 2011
واIــتـضــمّن تـعـيــX الـسّــيـد سـيــدي مـحــمـد فـرحــانt مـديـرا

tاليّةIعاما للتقدير والسياسات بوزارة ا

وزير الدولةt وزير الداخليةوزير الدولةt وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد ســـيـــدي مـــحـــمـــد
فــرحـانt اIـديــر الــعــامّ لـلــتـقــديـــر والـسـيــاسـاتt اإلمـضــاء
في حـــدود صالحـــيـــاتـهt بـــاسم وزيـــر اIـــالـــيّـــةt عـــلى جـــمـــيع

الوثائق واIقررات �ا في ذلك القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سنـة سنـة t2014  يتضـمt  يتضـمّـن تفويض اإلمضـاء إلى اIديرـن تفويض اإلمضـاء إلى اIدير

العامالعامّ للميزانية. للميزانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 19 شعـبان عام 1428 اIـوافق أوّل سبـتمـبر سـنة 2007
واIـــتـــضــــمّن تـــعـــيــــX الـــسّـــيـــد فــــريـــد بـــاقـــةt مــــديـــرا عـــامـــا

tاليّةIللميزانية بوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى السـيد فريد بـاقةt اIديــر
tاإلمـــضـــــاء في حـــــدود صالحـــيــاتــه tالـــعــــامّ لـــلــمـــيــزانـــيــة
بــاسم وزيــر اIـالـيّـــةt عـلى جـمـــيع الــوثــائق واIـقـــررات

�ـا في ذلك القرارات.

و3 و4 والـــتي وضـــعـت في الـــســـيـــر مـــنــــذ أقل من ست (6)
tسنـوات

6 - بـــعــــد مـــدة ال تـــتــــجـــاوز اثـــنـي عـــشـــر (12) شـــهـــرا
بـالـنـسـبة لـلـمـركـبـات غيـر تـلك اIـذكــورة في الـفـقــرات 1
و2 و3  و4 والتي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات

فأكثـر.
اIـاداIـادّة ة 13 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائرية الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 4 رمـــضـــان عــام 1435 اIــوافق 2

يوليو سنة 2014.
وزير النقلوزير النقل
عمار غولعمار غول
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قــــقــــرار مـــــؤررار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنـة سـنـة t2014  يـتضـمt  يـتضـمّن تفـويض اإلمضــاء إلى اIديرن تفـويض اإلمضــاء إلى اIدير

العامالعامّ للمحاسبة. للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 6 مـــــحــــــرّم عـــــام 1430 اIـــــوافق 3 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2009
واIـتضمّن تعيـX السّيد مـحمد العربي غـا¨t مديرا عاما

tاليّةIللمحاسبة بوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلـى الــســيـــد مــحــمـــد الــعــربي
غــــا¨t اIـــديــــر الــــعـــامّ لــــلـــمــــحـــاســــبـــة t اإلمــــضــــاء في حـــدود
صالحـــيــــاتهt بـــاسـم وزيـــر اIـــالــــيّـــةt عـــلـى جـــمـــيـع الـــوثـــائق

واIقرّرات �ا في ذلك القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنـة سـنـة t2014  يـتضـمt  يـتضـمّن تفـويض اإلمضــاء إلى اIديرن تفـويض اإلمضــاء إلى اIدير

العامالعامّ للعالقات االقتصادية واIالي للعالقات االقتصادية واIاليّة اخلـارجـية اخلـارجـيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22
مايو سنة 2014.

محمد جالبمحمد جالب
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنـة سـنـة t2014  يـتضـمt  يـتضـمّن تفـويض اإلمضــاء إلى اIديرن تفـويض اإلمضــاء إلى اIدير

العامالعامّ للضرائب. للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
فـي أوّل جــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1427 اIــوافـق 27 يـــونــيـــو
tالسّيد عـبد الرحمان راوية Xتضمّن تعـيIسنـة 2006 وا

tاليّةIمديرا عاما للضرائب بوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد عـــبـــد الـــرحـــمــان
راويــــةt اIــــديـــــر الــــعـــــامّ لــــلــــضـــــرائبt اإلمــــضـــــاء في حــــدود
صالحـــيــــاتهt بـــاسـم وزيـــر اIـــالــــيّـــةt عـــلـى جـــمـــيـع الـــوثـــائق

واIقرّرات �ا في ذلك القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب
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tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا
tتمّمIعدّل واIا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 29 صــــفـــــر عــــام 1432 اIـــــوافق 3 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2011
واIــتــضـمّن تــعــيــX الـسّــيــد مــحـمــد حــيــمـورt مــديــرا عــامـا

tاليّةIلألمالك الوطنية بوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tــادّة األولى :ة األولى : يـفــوض إلـى الـســيــد مــحــمــد حــيــمـورIــاداIا
اIـــــديـــــر الـــــعــــامّ لـألمالك الـــــوطـــــنـــــيـــــة اإلمــــضـــــاء فـي حــــدود
صالحـــيــــاتهt بـــاسـم وزيـــر اIـــالــــيّـــةt عـــلـى جـــمـــيـع الـــوثـــائق

واIقرّرات �ا في ذلك القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنـة سـنـة t2014  يـتضـمt  يـتضـمّن تفـويض اإلمضــاء إلى اIديرن تفـويض اإلمضــاء إلى اIدير

العامالعامّ للجمارك. للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 6 مـــــحــــــرّم عـــــام 1430 اIـــــوافق 3 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2009
واIـتـضــمّن تـعـيـX الـسّـيـد عـبـد احلق بـجـاويt مـديـرا عـامـا

tاليّةIاليّة اخلارجيّة بوزارة اIللعالقات االقتصادية وا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tـادّة األولى :ة األولى : يفـوض إلى الـسـيد عـبـد احلق بـجاويIـاداIا
tــالـيّــة اخلــارجــيّـةIــديـر الــعــامّ لــلــعالقــات االقـتــصــاديــة واIا
tــالــيّـةIبــــاسم وزيــــر ا tاإلمــضــــاء في حــــدود صالحــيــاتــه

على جميع الوثائق واIقرّرات �ا في ذلك القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنـة سـنـة t2014  يـتضـمt  يـتضـمّن تفـويض اإلمضــاء إلى اIديرن تفـويض اإلمضــاء إلى اIدير

العامالعامّ لألمالك الوطنية. لألمالك الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
tـالك سـايحIـادّة األولى :ة األولى : يـفـوض إلى الـسـيـد عـبـد اIـاداIا
اIـديــر العــامّ لـلـديوان اIـركــزي لـقـمع الفـســـادt اإلمـضــاء
في حـــدود صالحـــيـــاتـهt بـــاسم وزيـــر اIـــالـــيّـــةt عـــلى جـــمـــيع

الوثائق واIقرّرات �ا في ذلك القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سنـة سنـة t2014  يتضمt  يتضمّن تفويض اإلمضـاء إلى رئيسن تفويض اإلمضـاء إلى رئيس

اIفتشية العامة للمالية.اIفتشية العامة للمالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 6 مـــــحــــــرّم عـــــام 1430 اIـــــوافق 3 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2009
واIتـضمّن تعيX الـسّيد محمد جـحدوt رئيسا للـمفتشية

tاليةIالعامة للمالية بوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tــادّة األولى :ة األولى : يـــفــوض إلـى الــســـيــد مـــحـــمــد جـــحــدوIــاداIا
رئــيس اIـــفــتـــشــيـــة الــعــامـــة لــلـــمــالـــيــة اإلمــضـــاء في حــدود
صالحـــيــــاتهt بـــاسـم وزيـــر اIـــالــــيّـــةt عـــلـى جـــمـــيـع الـــوثـــائق

واIقرّرات �ا في ذلك القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
فـي أوّل جــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1427 اIــوافـق 27 يـــونــيـــو
ســـنــــة 2006 واIـــتـــضـــمّـن تـــعـــيـــX الــــسّـــيـــد مـــحــــمـــد عـــبـــدو

tاليّةIمديرا عاما للجمارك بوزارة ا tبودربالة

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يـــفــــوض إلى الـــســــيـــد مــــحـــمــــد عـــبـــدو
بـــودربــالـــةt اIـــديــر الـــعــامّ لـــلــجـــمـــارك اإلمــضـــاء في حــدود
صالحـــيــــاتهt بـــاسـم وزيـــر اIـــالــــيّـــةt عـــلـى جـــمـــيـع الـــوثـــائق

واIقرّرات �ا في ذلك القرارات.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22
مايو سنة 2014.

محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنـة سـنـة t2014  يـتضـمt  يـتضـمّن تفـويض اإلمضــاء إلى اIديرن تفـويض اإلمضــاء إلى اIدير

العامالعامّ للديوان اIركزي لقمع الفساد. للديوان اIركزي لقمع الفساد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tاليةIإن وزير ا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

tتمّمIعدّل واIا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 19 مــحــرّم عـام 1433 اIــوافق 14 ديــســمــبــر ســنــة 2011
واIـتـضـمّن تــعـيـX الـسّـيــد عـبـد اIـالك ســايحt مـديـرا عـامـا

tركزي لقمع الفسادIللديوان ا



أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1850
27 غشت سنة  غشت سنة 2014 م

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنـة سـنـة t2014  يتـضـمt  يتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير

اIوارد البشرية.اIوارد البشرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 16 صــفـر عـام 1431 اIــوافــق أوّل  فـبـرايــر سـنــة 2010
واIـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX الـــسّـــيـــد رشـــيـــد قـــشـــتـــوليt مـــديـــــرا

tالـيةIللموارد البشرية بـوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tـادّة األولى :ة األولى : يـفـوض إلى الــسـيــد رشـيـد قــشـتـوليIـاداIا
tــوارد الـــبــشــريــة اإلمــضـــاء فـي حــدود صالحــيــاتهIمــديــر ا
بــاسـم وزيــــر اIـالـيّـــةt عــلى جـمــيع الـــوثــائق واIـقـرّرات

�ـا في ذلك القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سنـة سنـة t2014  يتضـمt  يتضـمّن تفويض اإلمضـاء إلى مديرةن تفويض اإلمضـاء إلى مديرة

الوكالة القضائية للخزينة.الوكالة القضائية للخزينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنـة سـنـة t2014  يتـضـمt  يتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير

عمليات اIيزانية واIنشآت القاعدية.عمليات اIيزانية واIنشآت القاعدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tاليةIإن وزير ا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

tتمّمIعدّل واIا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في أوّل رمـــضـــــان عـــــام 1429 اIـــوافـــق أوّل  ســـبـــتـــمـــبــــر
tالــسّــيــد صــديق رمــاضــنـة Xــتــضــمّن تــعــيــIســنـــة 2008 وا
مـــديــــرا لـــعـــمــلـــيـــــات اIــيـــزانــــيـــة واIـــنــشـــآت الـــقــاعـــديــــة

tالـيةIبـوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tـادّة األولى :ة األولى : يـفــوض إلى الـســيـد صــديق رمـاضــنـةIـاداIا
مدير عمليـات اIيزانـية واIنشـآت القاعدية اإلمضـاء في
حدود صالحـياتهt بـاسم وزير اIـاليّـةt على جـميع الـوثائق
واIـــــقــــــرّرات واألوامـــــر اخلــــــاصـــــة بــــــالـــــدفـع أو الـــــتـــــحــــــويل
وتـــفـــويض االعـــتــمـــادات ومـــذكـــرات اIــوافـــقـــة عــلـى أوامــر
الـصــرف ووثـائـق اإلثـبــات اخلـاصـة بــاIـصــاريف وبــيـانـات

اإليرادات �ا في ذلك القرارات.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22
مايو سنة 2014.

محمد جالبمحمد جالب



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـ
27 غشت سنة  غشت سنة 2014 م

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 27 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433 اIــــــوافــق 19 أبـــــــريـــل
tالـــسّــــيـــد رابـح كــــراش Xـــتــــضـــمّن تــــعـــيـــIســـنـــــة 2012 وا
مــــديــــرا إلدارة الــــوســــائـل واIــــالـــيــــة بــــاIـــديــــريــــة الـــعــــامـــة

tالـيةIللميزانية بـوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى الـسّيد رابح كراشt مدير
إدارة الــوســائل واIــالــيــة بـــاIــديــريــة الــعــامــة لــلــمــيــزانــيــة
tــالـــيـةIبـــاسم وزيــــر ا tاإلمــضــــاء في حــــدود صالحــيــاتــه

على جميع الوثائق واIقرّرات �ـا في ذلك القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنـة سـنـة t2014  يتـضـمt  يتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير
إدارة الـــــوســــائـل واIـــــالـــــيـــــة بـــــاIـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامــــةإدارة الـــــوســــائـل واIـــــالـــــيـــــة بـــــاIـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامــــة

للمحاسبـة.للمحاسبـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

tتمّمIعدّل واIا

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

tتمّمIعدّل واIا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 16 ربـيع الـثـانـي عام 1431 اIـوافــق أوّل  أبـريـل سـنـة
2010 واIـتـضـمّن تـعـيـX اآلنـسـة حـسـيـبـة بن صـفـاt مـديـرة

tالـيةIللوكالة القضائية للخزينة بـوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tـادّة األولى :ة األولى : يـفــوض إلى اآلنـسـة حـسـيـبـة بن صـفـاIـاداIا
مـديــرة الـوكـالـة الــقـضـائـيــة لـلـخـزيـنــة اإلمـضــاء في حـدود
صالحـيـاتـهـاt بـاسم وزيــــر اIـالـيّــةt عـلى جـمــيع الــوثـائق

واIقرّرات �ـا في ذلك القرارات.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22
مايو سنة 2014.

محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنـة سـنـة t2014  يتـضـمt  يتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير
إدارة الـــــوســــائـل واIـــــالـــــيـــــة بـــــاIـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامــــةإدارة الـــــوســــائـل واIـــــالـــــيـــــة بـــــاIـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامــــة

للميزانـية.للميزانـية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tاليةIإن وزير ا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
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- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 7 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عـــام 1430 اIـــوافـق أوّل يــــونـــيـــو
سنـة 2009 واIتضمّن تـعيX السّيـد زهير عداورt مديـرا
إلدارة الـــوســائــل واIــالـــيــة فـي اIــديـــريــة الـــعــامـــة لألمالك

tالـيةIالوطنية بـوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tــــادّة األولى :ة األولى : يـــفــــوض إلى الـــسّــــيـــد زهــــيـــر عـــداورIــــاداIا
مــديـر إدارة الـوسـائـل واIـالـيـة بــاIـديـريـة الــعـامـة لألمالك
الــــوطـــنــــيـــة اإلمــــضـــاء في حــــدود صالحــــيـــاتهt بــــاسم وزيـــر
اIــــالــــيــــةt عـــلـى جـــمــــيـع الـــوثــــائق واIــــقــــرّرات �ــــا في ذلك

القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنـة سـنـة t2014  يتـضـمt  يتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير

اإلدارة العامة باIديرية العامة للجمارك.اإلدارة العامة باIديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 15 ربـيع األوّل عام 1433 اIوافق 8 فبـراير سـنة 2012
tالــــسّـــيـــد عـــبـــــــد الـــقــــــــادر مـــــــوالي Xـــتـــضـــمّـن تـــعـــيـــIوا
مـــديـــــرا لـإلدارة الـــعــامـــة بـــاIـــديــريـــة الـــعـــامــة لـــلـــجـــمــارك

tالـيةIبـوزارة ا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 8 رجب عـــــام 1430 اIـــــوافق أوّل يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
واIـــتــضــمّـن تــعــيـــX الــسّـــيــد فــــريـــــد بـــــريـــكـيt مــديــــــرا
إلدارة الوسـائـل واIـالـيـة في اIـديريـة الـعـامـة للـمـحـاسـبة

tالـيةIبـوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tــادّة األولى :ة األولى : يـــفــــوض إلى الـــسّـــيـــد فــــريـــد بـــريـــكيIــاداIا
مــــديـــــر إدارة الــــوســـــائل واIــــالـــــيــــة بـــــاIــــديـــــريــــة الـــــعــــامـــــة
لــلــمــحــاســبــة اإلمــضــاء في حـــدود صالحــيــاتهt بــاسم وزيــر
اIــــالــــيــــة عـــلـى جــــمــــيع الــــوثــــائق واIــــقــــرّرات �ـــــا في ذلك

القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنـة سـنـة t2014  يتـضـمt  يتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير
إدارة الـوسـائل واIـالـيـة بـاIـديـريـة الـعـامـة لألمالكإدارة الـوسـائل واIـالـيـة بـاIـديـريـة الـعـامـة لألمالك

الوطنـية.الوطنـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
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لــــلـــضـــرائب اإلمـــضـــاء في حـــدود صـالحـــيـــاتهt بـــاسم وزيـــر
اIــــالــــيــــةt عـــلـى جـــمــــيـع الـــوثــــائق واIــــقــــرّرات �ــــا في ذلك

القـرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنـة سـنـة t2014  يتـضـمt  يتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير

إدارة الوسائل في اIفتشية العامة للمالية.إدارة الوسائل في اIفتشية العامة للمالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 17 جـمادى األولى عام 1431 اIوافق 2 مايـو سنة 2010
واIــتـضـمّن تـعـيــX الـسّـيـد جـمــال بـوكـريشt مـديـرا إلدارة

tالـيةIفتشية العامة للمالية بوزارة اIالوسائل با
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tـادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلى الـسّــيــد جـمــال بــوكـريشIـاداIا
مـــديــر إدارة الـــوســائـل في اIــفـــتــشـــيــة الـــعــامــــة لــلـــمــالـــيــة
اإلمــضـــاء في حــدود صالحــيــاتهt بــاسـم وزيــر اIـالــيــة عــلى

جميع الوثائق واIقرّرات �ا في ذلك القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
tادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى الـسّيد عبـد القادر مواليIاداIا
مـدير اإلدارة الـعامة بـاIديـرية الـعامـة للـجمـارك اإلمضاء
فـي حـــدود صـالحـــيـــاتـهt بـــاسم وزيــــر اIـــالـــيــــة عـــلى جــــمـــيع

الوثائق واIقرّرات �ـا في ذلك القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنـة سـنـة t2014  يتـضـمt  يتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير
إدارة الـــــوســــائـل واIـــــالـــــيـــــة بـــــاIـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامــــةإدارة الـــــوســــائـل واIـــــالـــــيـــــة بـــــاIـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامــــة

للضرائب.للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 15 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 2 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012
واIــتــضـمّـن تــعـيــX الــسّــيــد مــحــمــد كــمــال عــيــوازt مــديـرا
إلدارة الـوســائل واIـالــيـة في اIــديـريــة الـعــامـة لـلــضـرائب

tالـيةIبـوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــفـــوض إلـى الـــسّــــيــــد مـــحــــمـــد كــــمـــال
عـيـوازt مـديـر إدارة الـوسـائل واIـالـيـة بـاIـديــريـة الـعـامـة
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قـرارات مؤرقـرارات مؤرّخة في خة في 22  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 22  مـايو  مـايو
سـنـة سـنـة t2014  تـتضـمt  تـتضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى نون تـفويض اإلمـضــاء إلى نوّاباب

مديرين.مديرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tاليةIإن وزير ا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

tتمّمIعدّل واIا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في أوّل رمــضــان عــام 1429 اIـــوافق أوّل ســبــتـــمــبــر ســنــة
2008 واIـتضـمّن تعـيX الـسّيـد خالـد موزايـةt نائب مـدير

لـــلــوســائل واIــيــزانــيــة في اIــديــريــة الــعــامــة لــلــمــحــاســبــة
tاليةIبوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــسّـــيـــد خـــالـــد مـــوزايـــةIــاداIا
نــائب مـــديــر الــوســائل واIـــيــزانــيــة في اIـــديــريــة الــعــامــة
لــلــمــحــاســبــة اإلمــضــاء فـي حـدود صـالحــيـاتـهt بـاسـم وزيـر
اIـالـيــة عـلى جـمـيـع الـوثـائق واIـقــرّرات واألوامـر اخلـاصـة
بـــالـــدفع أو الـــتــحـــويل وتـــفــويض االعـــتـــمــادات ومـــذكــرات
اIـــوافــقــة عـــلى أوامــر الـــصــرف ووثـــائق اإلثــبـــات اخلــاصــة

باIصاريف وبيانات اإليرادات باستثناء القرارات.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22
مايو سنة 2014.

محمد جالبمحمد جالب

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 5 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 3  يـــونـــيــو  يـــونـــيــو
سـنـة سـنـة t2014  يتـضـمt  يتـضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـديرن تـفويض اإلمـضــاء إلى مـدير

الوسائل اIالية باIديرية العامة للجمارك.الوسائل اIالية باIديرية العامة للجمارك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tاليةIإن وزير ا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

tتمّمIعدّل واIا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــــعـــــــــد اإلطــــالع عــــلــــى اIــــرســــــــوم الـــــرّئـــــاسيّ
اIـــــــــــؤرّخ في 7 جــــــــمـــــــــــادى الـــــــثـــــــانـــــــــيـــــــــــة عـــــــــــــام 1432
Xـتـضــــمّن تـعـــيIـوافـــــق 10 مــايــــــو سـنــــــة 2011 واIا
الــــسّــــيــــــــــد مــــــــــــراد ســــعـــــــــادةt مـــــديــــــــرا لــــلــــوســــائــــل
اIــالــيــــــة بــاIــديــريــــــة الــعــامــــــة لــلــجــمـــــــارك بـــــوزارة

tالـيـــةIا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــــــاداIــــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــــفـــــــــــوض إلى الــــــــسّـــــــيــــــــــد مـــــــــــراد
ســـعــــــادةt مـــديـــر الـــوســـائل اIـــالـــيـــة بـــاIـــديــــريـــة الـــعـــامــــة
لـــلــجـــمـــارك اإلمــضــــاء في حـــدود صالحـــيـــاتهt بـــاسم وزيــر
اIـــالــــيـــةt عـــلـى جـــمــــيع الـــوثــــائق واIـــقــــرّرات بـــاســـتــــثـــنـــاء

القرارات.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 5 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 3
يونيو سنة 2014.

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 5 شـــوّال عــام 1430 اIــوافق 24 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2009
واIــتـــضــمّـن تــعــيـــX الــسّـــيــد أحـــمــد مـــغالويt نــائـب مــديــر
للوسائل واIيـزانية في اIديرية العامة لألمالك الوطنية

tاليةIبوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــسّـــيـــد أحــمـــد مـــغالويIــاداIا
نــائب مـــديــر الــوســائل واIـــيــزانــيــة في اIـــديــريــة الــعــامــة
لألمالك الوطنـية اإلمضـــاء في حــدود صالحياتــهt بـاسم
وزيــر اIــالــيـةt عــلى جــمــيع الــوثــائق واIــقــرّرات واألوامـر
اخلــــاصــــة بــــالــــدفع أو الــــتــــحــــويل وتــــفــــويـض االعــــتــــمـــادات
ومـذكـرات اIـوافـقـة عـلـى أوامـر الـصـرف ووثـائق اإلثـبـات
اخلـــاصـــة بـــاIـــصـــاريف وبـــيـــانـــات اإليـــرادات بـــاســـتـــثـــنـــاء

القـرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tاليةIإن وزير ا

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتّـــــنــــفـــــيــــذيّ رقم 273-08
اIــؤرّخ في 6 رمـضان عام 1429 اIوافق 6 سـبـتمـبر سـنة
2008 واIــتــضـمّن تــنــظــيم الــهـيــاكل اIــركــزيـة لــلــمــفـتــشــيـة

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 28 ذي القـعدة عام 1432 اIوافق 26 أكتـوبر سـنة 2011
tزوجة مـقراني tالسّـيـدة فريـدة غزالـي Xتـضـمّن تعـيـIوا
نـائـبـة مـديـر لـلـمـيـزانــيـة واحملـاسـبـة في اIـفـتـشـيـة الـعـامـة

tالـيةIللمالية بوزارة ا

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 8 رجب عـــــام 1430 اIـــــوافق أوّل يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
واIــتــضــمّـن تــعــيــX الــسّـيــد حــمــيــد أولــداشt نــائـب مــديـر
tاليةIديرية العامة للجمارك بوزارة اIللمحاسبة في ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
tــادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلى الـــسّــيــد حــمــيــد أولــداشIــاداIا
نــائـب مــديـــر احملــاســـبــة فـي اIــديـــريــة الـــعـــامــة لـــلــجـــمــارك
اإلمـــضـــــاء في حـــــدود صالحـــيــاتـــهt بــاسم وزيـــــر اIــالـــيــة
عـلى جـمـيع الـوثـائق واIـقـررات واألوامـر اخلـاصـة بـالدفـع
أو الــتــحــويل وتــفــويض االعــتــمــادات ومــذكــرات اIــوافــقــة
عـلى أوامـر الصـرف ووثـائق اإلثبـات اخلـاصة بـاIـصاريف

وبيانات اإليرادات باستثناء القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tاليةIإن وزير ا

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

tتمّمIعدّل واIا
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
tــادّة األولى :ة األولى : يــفـــوض إلى الــسّـــيــدة فـــريــدة غــزاليIــاداIا
زوجــة مقـرانيt نائـبــة مديــــر اIيزانــيـة واحملاسبــة في
tـفتـشـية الـعامـة للـمالـيـة اإلمضــاء في حدود صالحـياتـهاIا
بـاسـم وزيـر اIــالــيـةt عــلى جــمـيع وثــائق الــنـفــقــات �ـا في
ذلك األوامـر بالـدفع اIـتـعلـقـة بـتنـفـيـذ ميـزانـيـة اIفـتـشـية

العامة للمالية.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22

مايو سنة 2014.
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــراران مـــــؤرخـــــان في قـــــراران مـــــؤرخـــــان في 5  شـــــعـــــبـــــان عــــام   شـــــعـــــبـــــان عــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 3
يـونـيـو سـنــة يـونـيـو سـنــة t2014  يـتـضـمt  يـتـضـمّـنـان تـفـويض اإلمـضــاءـنـان تـفـويض اإلمـضــاء

إلى نائبي مدير.إلى نائبي مدير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-272 اIؤرّخ
في 6 رمــضــان عـام 1429 اIــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنـة 2008

tفتشية العامة للماليةIالذي يحدّد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-273 اIؤرّخ
في 6 رمــضــان عـام 1429 اIــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنـة 2008
واIـــتــضــمّن تــنــظــــيم الــهــيــاكــل اIــركـــزيــــة لــلــمــفــتــشــــيــة

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اIــوافق 22 مـــارس ســـنـــة
2011 واIــتــضـمّن تــعــيــX اآلنـســة نـــورة مــقـشــوشt نــائــبـة

مــديـــر لــلــمــســتــخــدمــX في اIــفــتــشـــيــة الــعــامـــة لــلــمــالــيـة
tالـيةIبـوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
tــادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلى اآلنــســة نــورة مــقــشــوشIــاداIا
نـائـبـة مـديـر اIـسـتـخـدمـX في اIـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـمـالـيـة

اإلمـضـاء في حــدود صالحـيـاتــهـاt بـاسم وزيـر اIــالـيـةt عـلى
جميع الوثائق واIقرّرات باستثناء القرارات.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 5 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 3
يونيو سنة 2014.

محمد جالبمحمد جالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-272 اIؤرّخ
في 6 رمــضــان عـام 1429 اIــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنـة 2008

tفتشية العامة للماليةIالذي يحدّد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-273 اIؤرّخ
في 6 رمــضــان عـام 1429 اIــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنـة 2008
واIـــتــضــمّن تــنــظــــيم الــهــيــاكــل اIــركـــزيــــة لــلــمــفــتــشــــيــة

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

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 27 مــــحـــــرّم عــــام 1432 اIـــــوافق 2 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
tزوجـة داود tالــسّـيـدة أحـالم بن تـواتي Xــتـضـمّن تــعـيـIوا
نـائـبــة مـديــر لـلـتــكـوين وحتـســX اIـسـتـوى في اIــفـتـشــيـة

tالـيةIالعامـة للمالية بـوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tـادّة األولى :ة األولى : يـفـوض إلى الـسّيـدة أحالم بـن تواتيIـاداIا
زوجــة داودt نــائـبـــة مـديــر الــتـكــويـن وحتـسـX اIــسـتـــوى
فـي اIـــفــــتـــشــــيـــة الــــعـــامــــة لـــلــــمــــالـــيــــةt اإلمـــضــــاء في حـــدود
صـالحــيـــاتــهـــاt بــاسم وزيـــر اIــالـــيــةt عـــلى جـــمــيع الـــوثــائق

واIقرّرات باستثناء القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 5 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 3

يونيو سنة 2014.
محمد محمد جالبجالب



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـ
27 غشت سنة  غشت سنة 2014 م

ســــــنـــــــة 1988 الـــــــذي يــــــحــــــدّد شــــــروط اعـــــــتــــــمــــــاد مـــــــركــــــبي
الــتـــجــهــيــزات الـــتي تــمــكن مـن اســتــعــمـــال غــاز الــبــتــرول

tميع وقودا في السياراتIا

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 73 من الـقـانون
رقم 13-08 اIــــــؤرّخ في 27 صــــــفـــــــر عــــــام 1435 اIــــــوافق 30
t2014 ـالية لـسنةIـتضمّن قـانون اIديسـمبر سنة 2013 وا
يــهـــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد حــصص الــســيــارات الــتي
تسير بوقـود غاز البترول اIميع التي يتعيّن على وكالء
الـسيـارات تـخصـيـصهـا عـند اسـتيـرادهم لـلـسيـارات وكذا

كيفيات تطبيق ذلك.

اIاداIادّة ة 2 :  : يتعX عـلى وكالء السيـارات أن يخصّصوا
tضــمن بـرنــامج اسـتـيــراد الـســيـارات ذات مـحــرك بـنـزين
حــصــة ســنــويــة قــدرهـا 10% من الـــســيــارات الــتي تــســيــر
بـوقــود غـــاز الـبـتـــرول اIـمـــيـع جتـهــز نـسـبــة 80% مــنـهــا
عــلى األقل بــاجلــزائــر وتــخــضع هــذه احلــصــة إلى مــراجــعــة

حسب تطور السوق.

اIــــاداIــــادّة ة 3 :  : ال يـــرخـص بــــتـــســــويـق حـــصــــة الــــســــيـــارات
اIوجهة للتجـهيز باجلزائر إال عند حتويـلها لتسير بوقود

غاز البترول اIميع.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يــجب أن يــتم تــركـيب الــسـيــارات لــتـســيـر
بــــوقــــود غــــاز الـــــبــــتــــرول اIــــمـــــيع لــــدى مــــركـــــبي األجــــهــــزة

اIعتمدين من الوزارة اIكلّفة باIناجم.

تراقب اIصالح اIؤهـلة مطابقة جتهيزات وقود غاز
الـبتـرول اIمـيع للـحصــة احملولـةt طبـقا لـلتـنظـيم اIعـمول

به.

t5 :  : يــجب عــلى وكالء الــســيــارات أن يــرســلــوا اIـاداIـادّة ة 
كل سـتـة  (6) أشـهــرt كـشـوفــا حـول الــسـيـارات اIــسـتـوردة
tـمــيعIالـتي » حتـويـلــهـا لـتـسـيــر بـوقـود غـــاز الــبـتــرول ا

إلى اIصالح اIعنية في الوزارة اIكلّفة بالصناعة.

اIاداIادّة ة 6 :  : يترتب علـى عدم احترام أحـكام هذا القرار
التعليق اIؤقت لالعتماد اخلاص �مارسة نشاط الوكيل.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 4 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 2
يونيو سنة 2014.

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 4  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1435
2 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة  يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة t2014 يـــــحــــــدt يـــــحــــــدّد حـــــصصد حـــــصص اIـــــوافق اIـــــوافق 
الـــســـيـــارات الــتـي تــســـيـــر بـــوقــود غــــاز الـــبـــتـــرولالـــســـيـــارات الــتـي تــســـيـــر بـــوقــود غــــاز الـــبـــتـــرول
اIــــمــــيـع الــــتي يــــتــــعــــياIــــمــــيـع الــــتي يــــتــــعــــيّــن عــــلـى وكـالء الــــســــيــــاراتــن عــــلـى وكـالء الــــســــيــــارات
تـــخــصـــيــصـــهــا عـــنــد اســـتــيـــرادهم لــلـــســيـــارت وكــذاتـــخــصـــيــصـــهــا عـــنــد اســـتــيـــرادهم لــلـــســيـــارت وكــذا

كيفيات تطبيق ذلك.كيفيات تطبيق ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير الطاقة

tناجمIووزير الصناعة وا

- �ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقـم 13-08 اIـــــؤرّخ فـي 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبر سنة 2013  واIتضمّن

tادّة 73 منهIال سيما ا t2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ـــقـــتـــضى اIـــرســـــوم رقـم 83-496 اIــؤرّخ فـي 4
ذي القعدة عام 1403 اIوافق 13 غشت سنة 1983 واIتعلّق
بــــشــــــروط اســــتـــــعــــمـــــال غـــــاز الـــــبــــتــــــرول اIــــمــــــيع وقــــودا

tللسيارات وتوزيعـه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 14 -154 
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-266 اIؤرّخ
في 27 شـعــبـان عـام 1428 اIـوافق 9 سـبــتـمـبــر سـنــة 2007

tناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-390 اIؤرّخ
في 3 ذي احلـجّة عام 1428 اIوافق 12 ديسـمبـر سنـة 2007
الـــذي يــحــدّد شـــروط وكــيــفــيـــات ¦ــارســة نــشـــاط تــســويق

tالسيارات اجلديدة

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-16 اIـؤرّخ
في 20 صـفـر عام 1432 اIـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واIـؤسـسـات الـصـغـيـرة

tتوسطة وترقية االستثمارIوا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 21 شــــوّال عــــام 1403 اIــــوافق أوّل  غــــشـت ســــنـــة 1983
واIــتــضـــمّــن شــــروط جتــهـــــيــز الــســيــارات بـــتــركــيــبــــات
tــمـيع الــوقـود ومــراقـبــتـهــا واسـتـغـاللـهـاIغـــــاز الـبــتـرول ا

tتمّمIعدّل واIا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 12 جـــمــــادى الــثـــانـــيـــة عــــام 1408 اIــوافــق 2 يــنـــايــــر

وزير الطاقةوزير الطاقة
يوسف يوسفييوسف يوسفي

وزير الصناعة واIناجموزير الصناعة واIناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب



أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2650
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1,0001,0001,0001,000معامل االرتباط 1,000

اIلحقاIلحق
جداول األرقام االستداللية لألجور واIواد اIستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناءجداول األرقام االستداللية لألجور واIواد اIستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء

واألشغال واألشغال العمومية والريالعمومية والري
الفصل األول من سنة الفصل األول من سنة 2014

I / األرقام االستداللية لألجور: / األرقام االستداللية لألجور:

أ - األرقام االستداللية لألجور اIستعملة على أساس أ - األرقام االستداللية لألجور اIستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشهراألشهر
التجهيزاتالتجهيزات

يناير 2014

فبراير 2014

مارس 2014

1305

1305

1305

1412

1412

1412

1268

1268

1268

1442

1442

1442

1389

1389

1389

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةالتدفئة والترصيصالتدفئة والترصيص األشغالاألشغال الكبرىالكبرى

ب - مـعـامل االرتـبــاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقــام االسـتـداللـيـــة عـلى أسـاس ب - مـعـامل االرتـبــاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقــام االسـتـداللـيـــة عـلى أسـاس 1.000 في يـنـايـر سـنـة  في يـنـايـر سـنـة t2010 انـطالقـا مـنt انـطالقـا مـن
       األرقام االستداللية على أساس        األرقام االستداللية على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

التدفئةالتدفئة
والترصيصوالترصيص

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارة التجهيزاتالتجهيزات

وزارة السكن والعمران واDدينةوزارة السكن والعمران واDدينة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 14 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 12 يــولـيـو يــولـيـو
ســــــنـــــة ســــــنـــــة t2014 يــــــتــــــضـــــمـن اIــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــامt يــــــتــــــضـــــمـن اIــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــام
االسـتـداللـيـة لـألجـور واIـواد لـلــفـصل األول من سـنـةاالسـتـداللـيـة لـألجـور واIـواد لـلــفـصل األول من سـنـة
2014  اIـسـتـعـمــلـة في صـيغ حتـيـX ومـراجـعـة أسـعـاراIـسـتـعـمــلـة في صـيغ حتـيـX ومـراجـعـة أسـعـار

صفقـات األشغال لـقطـاع البنـاء واألشغـال العمـوميةصفقـات األشغال لـقطـاع البنـاء واألشغـال العمـومية
والري.والري.

ــــــــــــــــــــــ

tدينةIإن وزير السكن والعمران وا
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 10-236 اIـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
tـتممIـعدل واIا tتـضـمن تــنظـيم الصـفقـات العـمومـيةIوا

tادتان 68 و 69 منهIال سيما ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-195 اIؤرخ
في 9 رمــــضــــان عــــام 1431 اIــــوافق 19 غــــشـت ســــنــــة 2010
واIـتــضـمـن إنـشــاء اIـركــز الـوطــني لــلـدراســات وتـنــشـيط

tمؤسسة البناء واألشغال العمومية والري
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى :  تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIــادتـX 68 و69 من
اIـرســوم الـرئـاسي رقم 10-236 اIـؤرخ في 28 شـوّال عـام
1431 اIـــــوافق 7 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة t2010 اIـــــعـــــدل واIــــتـــــمم

واIـذكـور أعالهt يصـادق عـلى األرقـام االستـداللـيـة لألجور
واIـواد لـلـفـصل األول من سـنـة 2014 اIـسـتــعـمـلـة في صـيغ
حتـيـX ومـراجـعـة أسـعــار صـفـقـات األشـغـال لـقـطـاع الـبـنـاء
واألشغـال العـمومـيـة والريt واحملـددة في اجلداول اIـرفقة

�لحق هذا القرار.
اIـادة اIـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرّر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 12

يوليو سنة 2014.
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
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K= = 0,5148

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adp

Acl

Ad

Apf

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

مارس مارس 2014فبراير فبراير 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوج الرمزالرمز

II / معامل  / معامل << K >> للتكاليف االجتماعية : للتكاليف االجتماعية :

قيـمة اIـعامل << K >> للـتكـالـيف االجتـماعـيـة اIطـبق في صيغ تـغـييـر األسعـار للـصـفقـات اIبـرمة بـعد 30 سـبـتمـبر سـنـة
1999 هي :

III / األرقام االستداللية للمواد للفصل األول من سنة  / األرقام االستداللية للمواد للفصل األول من سنة 2014 : :

1 - الفوالذ - الفوالذ

يناير يناير 2014 معامل االرتباطمعامل االرتباط
فوالذ صـلب لتـسلـيح اخلرسانـة مسـبقة

الضغط
دعامة الزاوية متساوية اجلناحان

قـضــيب من الـفــوالذ اIـسـتــديـر األمـلس
للخرسانة اIسلحة

 
مــــجـــــنــــبــــات حـــــديــــديــــة مـــــدرفــــلـــــة عــــلى
(IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) الساخن

قـــــــضـــــــيـب مـن الـــــــفـــــــوالذ ذو الــــــــتـــــــحـــــــام
كبيرللخرسانة اIسلحة       

لولب وعقاف
مــــــــــــرجــل مـن فــــــــــــوالذ                        

    
خيط الربط

لـــــوح مـــــســــــطح مـن الـــــفـــــوالذ              
                  

T مجنب ذو شكل
مسمار

مدفأة من الفوالذ
مشبك ملحم   

1151

1109

1000

1000

1162

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1180

1109

1000

1000

1142

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1151

1109

1000

1000

1162

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1,381

1,040

1,000

1,000

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046

2 - الصفائح - الصفائح

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

لوح من صفائح مضلعة

صفيحة فوالذية مغلفنة

صـفـيـحـة فـوالذيـة لـلـمـجـنـبـات اIـدرفـلـة
(P.A.F) على البارد

قرميد من الفوالذ

صفيحة ¦وجة مغلفنة

1137

955

1152

1051

1000

1137

955

1198

1051

1000

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1137

955

1216

1051

1000

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

فبراير فبراير 2014
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3 - احلصى - احلصى

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

حصى مكسر

حجارة من النوع اخلاص برص السكك

حصى مستدير

حجارة 

غبار الرخام

رمال الوديان أو احملاجر 

خليط أتربة من كل نوع

فليس (تافسة)

907

970

1000

953

1000

991

1409

1000

907

970

1000

953

1000

991

1409

1000

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

907

970

1000

953

1000

991

1409

1000

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

4 - اإلسمنت - اإلسمنت

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال

اجلير اIائي

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM II

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM I

إســـمـــنـت األفـــران الــــعـــالـــيــــة  من نـــوع
CEM III

جبس

1027

1123

1220

1000

1000

1093

1027

1123

1220

1000

1000

1093

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1027

1123

1220

1000

1000

1093

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

5 - اIضافات الكيميائية - اIضافات الكيميائية

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

مسرع جتميد اخلرسانة

¦سك اIاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

958

1005

899

983

958

1005

899

983

Adja

Adjh

Adjr

Apl

958

1005

899

983

1,000

1,000

1,000

1,000

فبراير فبراير 2014

فبراير فبراير 2014

فبراير فبراير 2014
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6 - البناء - البناء

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

آجر مجوف

آجر مآلن

(BTS) ثبتةIطوب التربة ا

كلوسترا

مربع جبس

الـــــهـــــوردي (جـــــسم مـــــجـــــوف لـــــقـــــولـــــبـــــة
البالط)

رافـدة من اخلـرسانـة اIـسلـحـة (مسـبـقة
الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة

1000

1266

1000

1000

1026

1540

1000

1224

1000

1266

1000

1000

1026

1540

1000

1224

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

1000

1266

1000

1000

1026

1540

1000

1224

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7 - التغطية - التغطية

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد

1117

1000

1150

1000

982

1117

1000

1150

1000

971

Caf

Cg

M.F

Plt

Te

1117

1000

1150

1000

1010

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8 - الدهان - الدهان

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

دهان فينيلي

دهان إيبوكسي

دهان غليسيروفتاليك

دهان أريس

دهان مضاد للصدء

دهان زيتي

Xدهان ستيرال

دهان إلشارات الطرق

1190

1457

1165

1210

1040

1230

1339

1062

1190

1457

1165

1210

1040

1230

1339

1062

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1190

1457

1165

1210

1040

1230

1339

1062

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

فبراير فبراير 2014

فبراير فبراير 2014

فبراير فبراير 2014



أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3050
27 غشت سنة  غشت سنة 2014 م

9 - النجارة - النجارة

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

خشب اجلوز (أكاجو)

لوح سميك من اخلشب األبيض

لوح من أوراق خشبية ملصقة

خشب أحمر

نافذة من األلومنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها

نـــــــافـــــــذة مـن الـــــــبـالســـــــتـــــــيك (PVC) مـع
إطارها

لوحات من اخلشب اIضغوط

باب من األلومنيوم مع إطارها

بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األلومنيوم مع إطارها

باب نافذة من اخلشب مع إطارها

بـاب نــافـذة مـن الـبالســتـيك (PVC) مع
إطارها

باب مفرغـة من أوراق خشبية ملصقة
مع إطارها

باب مليئة من اخلشب مع إطارها

باب من البالستيك (PVC) مع إطارها

لوح من اخلشب األبيض  للقولبة

999

1160

878

1111

1000

1000

1000

1213

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

999

1203

878

1111

1000

1000

1000

1213

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

999

1160

878

1111

1000

1000

1000

1213

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

10 - األدوات اIعدنية - األدوات اIعدنية

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

رتاج

مفاصل مدرفلة

لسان قفل ثابت

أنبوب إقفال مربع

أنبوب إقفال دائري

زنك مدرفل

1103

1000

1050

1237

1257

1054

1103

1000

1050

1237

1257

1197

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1103

1000

1050

1237

1257

1186

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

فبراير فبراير 2014

فبراير فبراير 2014



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـ
27 غشت سنة  غشت سنة 2014 م

11 - الزجاج - الزجاج

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

زجاج من النوع العادي

لبنة من الزجاج (نيفادا)

عجX تثبيت ألواح الزجاج

زجاج مقوى

زجاج سميك مزدوج

زجاج اIرايا

زجاج مطرق

1000

1000

1081

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1081

1000

1000

1000

1000

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1000

1000

1081

1000

1000

1000

1000

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 - الكهرباء - الكهرباء

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

خزانة عامة

جهاز مستقل 

علبة االشتقاق

¦ر الكابل من بالط مثقوب 

سلك من نحاس

صندوق الطابق (شباك االشتقاق) 

صندوق أسفل العمود الصاعد

صندوق التوزيع

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 4 )

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 1)

كابل متوسط التوتر

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 3 )

 Xفاصل تبايني ذو قطب

فاصل تبايني ثالثي األقطاب 

فاصل تبايني رباعي األقطاب 

(ICD) غمد برتقالي

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000

فبراير فبراير 2014

فبراير فبراير 2014



أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3250
27 غشت سنة  غشت سنة 2014 م

فبراير فبراير 2014

12 - الكهرباء - الكهرباء (تابع)(تابع)

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

كوة عازلة

قاطع مزدوج لتيار اإلنارة للترصيع

قاطع بسيط لتيار اإلنارة للترصيع

مصباح  بالزئبق 

مصباح  بالصوديوم 

مصباح سقفي ذو حوض

وتد أرضي

منشب للتيار الكهربائي للترصيع

عاكس

مسطرة صغيرة مونوكليب

قاطع للتيار الكهربائي

أنبوب صلب من البالستيك

(MT/BT) جهاز حتويل الكهرباء

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

He

Itd

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

(Fonte) 13 - احلديد ( - احلديد

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

مرجل من حديد

مشبك جملرى اIاء

مدفأة من حديد

غطاء اIصب من حديد 

قاطع اIاء من حديد

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

فبراير فبراير 2014



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـ
27 غشت سنة  غشت سنة 2014 م

14 - الترصيص - الترصيص

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

ملطف نصف آلي

مسخن بالهواء

أنبوب من الفوالذ اIغلف

أنبوب من الفوالذ األسود

حوض حمام من السيراميك

حوض حمام من صفيحة الفوالذ

مشعل الغاز

مسخن اIاء

سدادة منع الرجوع

مبرد

عداد اIاء

مدور

جهاز مركزي Iعاجلة الهواء

أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

حوض مرحاض إجنليزي

مغسل اIطبخ من السيراميك 

مــغـــسل اIــطـــبخ من صــفـــيــحــة مـــقــاومــة
لألكسدة

مجمع تبريد

قشرة من صوف الصخر

مغسل حمام من السيراميك

902

1000

1000

1014

1000

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

963

1000

1000

1000

1000

902

1000

1000

1014

1000

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

963

1000

1000

1000

1000

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

902

1000

1000

1014

1000

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

963

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

فبراير فبراير 2014



أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3450
27 غشت سنة  غشت سنة 2014 م

15 - اIساكة والعزل احلراري - اIساكة والعزل احلراري

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
الزفت اIؤكسد

غطاء مرن مزفت

غـــــطـــــاء ســــــطـــــحه مـن األلـــــومــــــيـــــنـــــيـــــوم
(PAXALUMIN) 

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء 

لباد مشرب

دهان الفلينتكوت

مرزاب وشبكة

Xلوح من حبيبات الفل

ورق كرافت

بوليستيرين

1065

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1050

1000

1000

1065

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1050

1000

1000

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

1091

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1050

1000

1000

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
(... tT tكم tكوع) قطع التوصيل

منظم

خزان إلنتاج اIاء الساخن

حنفية قاطعة ذات قفص مكور

حنفية قطع من النحاس اIصقول

حنفية صحية

رافع متناوب للضغط اIائي 

أنبوب من الفوالذ اIغلفن

أنبوب من حمض البوليفينيل 

قاطع اIاء

مروحة ذات الطرد اIركزي

مروحة ناقلة للحرارة

وعاء التوسع

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

فبراير فبراير 2014

فبراير فبراير 2014

14 - الترصيص ( تابع )- الترصيص ( تابع )



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـ
27 غشت سنة  غشت سنة 2014 م

18 - قنوات الشبكات - قنوات الشبكات

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

قناة (buse) من اإلسمنت اIضغوط

(PVC) من البالستيك (buse) قناة

قناة (buse) من الفوالذ

PEHD أنبوب من مادة

أنبوب ووصل من حديد

قناة (buse) من اخلرسانة اIسلحة

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

16 - النقل - النقل

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

نقل جوي

نقل بالسكة احلديدية

نقل بحري

نقل بري

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1000

1000

1000

883

1,000

1,000

1,000

1,000

17 - الطاقة - الطاقة

مارس مارس 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

أسيتيالن

بنزين السيارات

إلكترود وقضيب التلحيم 

استهالك الكهرباء

متفجرات

مازوت مباع في البر 

Xأوكسيج

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

فبراير فبراير 2014

فبراير فبراير 2014

فبراير فبراير 2014



أوأوّل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3650
27 غشت سنة  غشت سنة 2014 م

مارس مارس 2014فبراير فبراير 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

مطاط بالكلور

خلية فوتوفولتييك

لوح من صوف الزجاج

لوح ثابت احلرارة

بوليوريثان

إطار مطاطي للعجلة

(PVC) لوح من مادة البالستيك

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21 - مواد ومنتجات مختلفة - مواد ومنتجات مختلفة

19 - التهيئة اخلارجية - التهيئة اخلارجية

مارس مارس 2014فبراير فبراير 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

8

حافة الرصيف

فوهة ماء إلطفاء احلريق

مشكاة

مربع من اإلسمنت 

سياج مغلفن

سياج منبه

عشب

حجر تبليط الرصيف

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1502

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1502

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1000

1452

1000

1000

1051

848

1000

1502

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

20 - أشغال الطرق - أشغال الطرق
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زفت للتغطية

كيوت - باك

مستحلب

جهاز أمان للطرق من الفوالذ

جهاز أمان للطرق من اخلرسانة

ألواح إلشارات اIرور

1166

1122

1146

1046

1000

2041

1166

1127

1151

1046

1000

1127

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

1188

1139

1162

1046

1000

1127

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6
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4 :  : تـــدلـي الـــلـــجـــــنــــةt بـــعــــد اIـــداولـــــةt بـــاآلراء اIــاداIــادّة ة 
اIبـررة اآلتـية :

tوافقةIرأي با -
tوافقة مع حتفظاتIرأي با -

- رأي بعدم اIوافقة.
يــــجب أن يــــبـــرر الــــرأي بـــاIــــوافـــقـــــة مـع حتــــفـــظــــات

والـرأي بعدم اIوافقـة.
اIــاداIــادّة ة 5 :  : �ـــنـح مـــديـــر اIـــركـــز الـــوطــنـي لـــلـــســـيـــنـــمــا
والسـمعي الـبصـري الـتأشـيرة أو يـرفض منـحهـا استـنادا

إلى رأي اللجنة.
اIـاداIـادّة ة 6 :  : يـجب أن يــبـلـغ مـنح الــتـأشــيـرة أو رفــضـهـا
tفـي أجل أقــصـــاه ســتــون (60) يـــومــا tإلـى صــاحب الـــطــلب
ابـــتــــــداء مـن تـــــاريخ إيـــــداع طــــلب الــــتـــأشـــــيــــرةt اIـــثــــبت

بـوصــل إيداع.
الفصل الثالثالفصل الثالث

التشكيلةالتشكيلة
اIـاداIـادّة ة 7 :  : تـتـكــــون الـلـجــنـــة من ســبـعـــة (7) أعـضـــاء

من بينهم الـرئيس.
حتــدّد الـقـائــمـة االســمـيـة ألعــضـاء الـلــجـنــة �ـقـرر من

وزير الثقافة.
يعيّن األعضاء Iدة سنتX (2) قابلة للتجديد.

اIاداIادّة ة 8 :  : حتدّد تشكيلة اللجنة كما يأتي :
- مـــديــــر اIـــركـــز الــــوطـــنـي لـــلــــســـيــــنـــمــــا والـــســــمـــعي

tرئيسا tالبصري أو ¦ثله
- ¦ــثــل عـن اIـــديـــريــــة اIــكــلــفــــة بـــالــســيــنــمــــا فـي

tوزارة الثقـافـة
- ¦ــثــلـX (2) عـن اIـــديـــر الـــعـــام لـــلــــديـــوان الـــوطـــني

tؤلفIحلقوق ا
Xثالث (3) شــــخــــصــــيــــات يــــتم اخــــتــــيــــارهــــا مـن بـــ -
XـهـنـيـIفي مـجـال الـسـيـنـمــا والـثـقــافــة وا XـتـخـصـصـIا

فـي عالم السينما والسمعي البصري.
tبــأي شـــخص من شــأنه Xــكن الــلـــجــنــة أن تــســـتــعــ�
tبـحـكم كـفــاءاتـه و/ أو االهـتـمــام الـذي يـولـــيه لـلـسـيـنـمــا

أن يساعدها في أشغالها.
الفصل الرابعالفصل الرابع
سير اللجنةسير اللجنة

9 :  : جتــتـــمع الــلــجــنــةt بــنــاء عــلى اســتــدعــاء من اIـاداIـادّة ة 
مدير اIركز الوطني للسينما والسمعي البصري.

يلزم أعضاء اللجنة باالحتفاظ بسرية مداوالتهم.

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ فـي خ فـي 23  رمـــــــضـــــــان عـــــــام   رمـــــــضـــــــان عـــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 21
يـولـيـو سـنـة يـولـيـو سـنـة t t2014  يـحــد يـحــدّد تـشـكــيـلـة جلـنــة مـشـاهـدةد تـشـكــيـلـة جلـنــة مـشـاهـدة
التسجيالت السمعية البصرية ومهامها وسيرها.التسجيالت السمعية البصرية ومهامها وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tإنّ وزيرة الثقافة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 11-03 اIؤرّخ في 14 ربيع
األوّل عـام 1432 اIــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة 2011 واIــتــعـلّق

tادّة 7 (الفقرة 2) منـهIال سيما ا tبالسينما
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-236 اIؤرّخ
فـي 7 رجـب عــــــــام 1425 اIـــــــــوافق 23 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2004
واIــتـــضــمّـن إعــادة تـــنــظـــيم مـــركــز الـــعــرض الـــســـيــنـــمــائي
وتـغـيـيـر تـسـميـتهt اIـعـدّل واIـتـمّمt ال سـيـمـا اIـادّتان 4 و4

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

tالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
تقـرتقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

الفصل األوالفصل األوّل
الهدفالهدف

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : تــطـــبــيـــقــــا ألحـــكــــام اIــادّة 4 مـــــكــــرّر
مـــن اIـرســوم الـتّــنـفــيـذيّ رقم 04-236 اIـؤرّخ في 7 رجب
tـــذكـــور أعالهIــــوافق 23 غـــشت ســـنـــة 2004 واIعــام 1425 ا
يـحــدّد هــذا الـقــرار تـشــكــيـلــة جلــنـة مــشـاهــدة الــتـســجـيالت
السمعـية الـبصريـة ومهامـها وسيرهـاt وتدعى في صلب

النص "اللجنـة".
الفصل الثانيالفصل الثاني

اIهاماIهام
اIاداIادّة ة 2 :  : تكلّف اللجـنة �شاهدة األفالم السينمائية
عـــلى دعـــائم الـــفــيـــديـــو اIــوجـــهـــة لــلـــبـــيع والـــتــأجـــيــر و/ أو

التوزيع لالستعمال اخلاص للجمهور.
اIاداIادّة ة 3 :  : ال �ـكن أن حتصل عـلى الرأي بـاIوافـقة من

اللجنةt األفالم السينمائية على دعائم الفيديو التي :
- تـــسيء إلى األديـــان أو ثـــورة الـــتـــحـــريـــر الــوطـــني

tورموزها
tتمجّد االستعمار -

tحترّض على الكراهية والعنصرية -
- تــــتـــضــــمّن اIــــســــاس بـــالــــنـــظــــام الــــعـــام أو الــــوحـــدة

tالوطنية أو حسن اآلداب
- تمس بحقوق اIؤلف.
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الـــفــيـــديـــو عـــلى الــلـــجــنــــة Iــشـــاهــدتـــهـــا وفـــقـــا لـــلــتــــرتــيب
الـزمني إليداعها.

ويــــضع ســــجـل اســـتــــقــــبــــال طــــلــــبــــات احلـــصــــول عــــلى
الـتأشـيـرة في متـنـاول اللـجـنـة التي �ـكـنهـا االطالع عـليه

في أي وقت وخصوصا عند تسلم اIلفات.
اIاداIادّة ة 16 :  : تعـلم أمانـة اللـجنـة أصحاب الـطلـب بالرد
اخملصص لـطلـبهم عن طـريق البـريد خالل ثـمانـية (8) أيام

من أيام العمل التي تلي قرار اللجنة.
tفي حــالــة رفض الــتــأشــيـرة tـكـن أصـحــاب الــطــلب�
tتـقـد± طـعن لدى وزارة الـثـقـافـة في أجل عـشرة (10) أيـام

ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي حــــالــــة مــــا إذا ارتـــأت وزارة الــــثــــقــــافــــة أن هـــذا
الـــطــعن مـــبــررt فـــإنه �ــكـن أن يــطـــلب من الـــلــجـــنــة إعــادة

دراسة اIلف.
اIـاداIـادّة ة 17 :  : يـرسل مــحـضـر مــداوالت الـلــجـنـة مــوقّـعــا
مـن رئـــيــــســـهــــا إلى مــــديــــر اIــــركـــز الــــوطـــني لــــلـــســــيـــنــــمـــا
والـسمـعي البصـــري واIديــريـــة اIـكلفــة بالـسينمــا في

وزارة الثقـافـة.
يـــــدّون مــــحــــضـــــر اIــــداوالت فـي ســــجل خـــــاص مــــرقم
ومــؤشــر عــلـــيه. ويــجب أالّ يــحــتـــوي هــذا الــســجل عــلى أي

شطب أو إضافات.
اIــــاداIــــادّة ة 18 :  : ال �ــــكـــن تــــأجــــــيـــــر أو بــــــيـع أو تـــــوزيــع
أفالم سـيـنـمـائــيـة عـلى دعـائم الـفــيـديـو كـانت مـحـل رفض

منح التأشيرة.
اIــاداIــادّة ة 19 :  : ال �ـــكـن اســتـــغالل أي فــــيـــلم ســيـــنــمـــائي
عـلى دعـائم الـفـيـديـو جتـاريـا دون الـتـأشـيـرة الـتي �ـنـحـها

اIركـز الوطني للسينما والسمعي البصري.
اIـاداIـادّة ة 20 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 23 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 21

يوليو سنة 2014.
نادية لعبيدينادية لعبيدي

اIــاداIــادّة ة 10 :  : ال تـــصح مـــداوالت الـــلـــجـــنـــة إالّ بـــحـــضــور
أغـلبية أعضـائها وتؤخـذ آراؤها بأغلبـية أصوات األعضاء

احلاضرين.
وفي حــــالـــــة تــــســــاوي عــــدد األصــــواتt يــــكــــون صــــوت

الرئيس مرجحا.
اIــــاداIــــادّة ة 11 :  : تــــعـــــد الـــــلــــجــــنـــــــة نــــظـــــامــــهــــــا الـــــــداخــــلي

وتصــادق علـيه.
يحدّد النظام الداخليt على اخلصوصt مـا يأتي :

tكيفيات مشاهدة األفالم على دعائم الفيديو -
tناقشاتIنظام ا -
tداوالتIقواعد ا -
tشكـل التأشيرة -

tعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنةIا -
- الـــقــواعـــد الــتـــأديـــبــيـــة اIــتـــعـــلــقـــة بــاالنـــضـــبــاط في

االجتماعات.
يـتـولـى الـرئـيس تـنـسـيق نـشـاطـات الـلـجـنـة ويـسـهـر
عـــلى تـــطــبـــيق الـــنــظـــام الــداخـــلي ويـــشــرف عـــلى حتــضـــيــر

اجللسات ويوجه اIناقشات.
اIــــاداIــــادّة ة 12 :  : يــــتــــولـى اIــــركــــز الـــــوطــــني لـــــلــــســــيـــــنــــمــــا

والسمعي البصري أمانة اللجنة.
اIاداIادّة ة 13 :  : تودع طلبـات احلصول على التأشيرة لدى

مصالح اIركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
يـرفق الطلب �ـا يأتي :

- نــــســـخــــــة مــن الـــفــــــيـــلـم عـــلـى دعــــــائم الـــعـــــــرض
tعــلى الفيديـو

- وثـــائق تــثــبت حــيـــازة حــقــــوق اسـتــغـالل الـفــــيــلم
tعلى دعائم الفيديو

- الــــقـــانـــون األســـاسـي Iـــؤســـســـة تـــأجــــيـــر أو بـــيع أو
tتوزيع األفالم السينمائية على دعائم الفيديو

- إثـــبـــــاتــــات احلـــصــــول عــــلى الــــرخـص اIـــنـــصــــوص
عـليـهـا في الـقـانون رقم 11-03 اIـؤرّخ في 14 ربــيع األوّل

عـام 1432 اIوافق 17 فبراير سنة 2011 واIذكور أعاله.
اIــــاداIــــادّة ة 14 :  : يــــســــجـل اIــــركــــز الـــــوطــــني لـــــلــــســــيـــــنــــمــــا
tوالــســمــعي الـــبــصــري طــلــبــات احلــصــول عــلى الــتــأشــيــرة
حــسب الــتــرتــيب الــزمــني لــورودهــا في ســجل اســتــقــبـال

مرقم ومؤشر عليه.
ويسلم اIودع وصـل إيداع.

اIــــاداIــــادّة ة 15 :  : يــــعــــرض اIـــــركــــز الــــوطـــــني لـــــلــــســــيـــــنــــمــــا
والــســـمـــعي الـــبـــصــري األفـالم الــســـيـــنــمـــائـــيـــة عــلـى دعــائم

وزارة الصيد البحري وزارة الصيد البحري واDوارد الصيديةواDوارد الصيدية
غــــشت قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 16 شــــوال عــــام  شــــوال عــــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 12 غــــشت 
ســنــة ســنــة t2014 يـــعــدل الــقــرار اIــؤرخ في  يـــعــدل الــقــرار اIــؤرخ في 5 رجب عــام رجب عــام
1434 اIـــــوافق  اIـــــوافق 15 مـــــايـــــو ســـــنــــة  مـــــايـــــو ســـــنــــة 2013 الــــذي يـــــحــــد الــــذي يـــــحــــدّد
الـــقــائـــمــة االســـمــيـــة ألعــضــاء مـــجــلـس إدارة اIــركــزالـــقــائـــمــة االســـمــيـــة ألعــضــاء مـــجــلـس إدارة اIــركــز
الـوطــني لـلــبـحث والــتـنــمـيــة في الـصــيـد الــبـحـريالـوطــني لـلــبـحث والــتـنــمـيــة في الـصــيـد الــبـحـري

وتربية اIائيات.وتربية اIائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 16 شـوال عام 1435 اIـوافق
12 غـــشـت ســـنــة t2014 يــعـــدل الـــقــرار اIـــؤرّخ في 5 رجب



عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

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

tادة 38 منهIال سيما ا tوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

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

اIادة األولى :اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 38 من اIـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-05 اIــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اIـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واIــذكــور أعالهt يــحــدد عـدد
اIـنـاصب الـعـلـيــا ذات الـطـابع الـوظـيـفـيt بـعـنـوان الـهـيـئـة

الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهt كما يأتي :

عـــــام 1434 اIـــــوافق 15 مـــــايـــــو ســــــنــــة 2013 الــــــذي يـــــحــــــدّد
الـقــائـمـة االســمــيـة ألعـضــاء مـجـلس إدارة اIــركـز الـوطـني
tـائياتIللبـحث والتـنـمية في الـصيد الـبـحري وتـربية ا

كما يأتي :
.................................................................. "

- السـيد عمـر بلعـسلt ¦ثل الوزيـر اIكلف بـالصيد
tرئيسا tوارد الصيديةIالبحري وا

- ...................(بدون تغيير حتى)
- السيد محـمد كاشرt مدير اIركز الوطني للبحث

tعضوا tائياتIوالتنمية في الصيد البحري وتربية ا
- الـسـيـد مصـطـفى بـوحلـديدt رئـيس اجملـلس الـعـلمي
لـلـمـركـز الـوطـني لـلـبـحث والتـنـمـيـة في الـصـيـد الـبـحري

tعضوا tائياتIوتربية ا
- ..................(الباقي بدون تغيير)................ ".

الهيئة الوطنية للوقايةالهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحتهمن الفساد ومكافحته

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 26 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1434
اIـوافق اIـوافق 2 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة t2013 يـحـدد عـدد اIـناصب يـحـدد عـدد اIـناصب
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اIـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اIـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلــجــاب بــعــنــوان الــهــيــئــة الــوطــنــيـة لــلــوقــايــة منواحلــجــاب بــعــنــوان الــهــيــئــة الــوطــنــيـة لــلــوقــايــة من

الفساد ومكافحته.الفساد ومكافحته.
ـــــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xإنّ األم
tاليةIووزير ا

ورئـــيس الـــهــيـــئـــة الـــوطــنـــيـــة لـــلــوقـــايـــة من الـــفـــســاد
tومكافحته

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم  06-413  اIـؤرخ
في أول ذي الــقـــعــدة عــام 1427 اIــوافق 22 نــوفــمـــبــر ســنــة
2006 الـذي يـحــدد تـشـكـيـلـة الـهـيـئــة الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة من

الـفـسـاد ومـكافـحـته وتـنـظـيمـهـا وكـيـفـيات سـيـرهـاt اIـعدل
tتممIوا

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

tؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

اIـادة اIـادة 2 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

العددالعدداIناصب العليااIناصب العليا
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