
العدد العدد 16
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء  11 جمادى الثانية  جمادى الثانية عام عام 1436 هـهـ

اHوافق أواHوافق أوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtY 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اخملــصــصـــة لــوزيــر الـــدولــةt وزيــر الـــداخــلــيـــة واجلــمــاعــات
احملـلـيـة من مـيزانـيـة الـتـسـيـيــر �ـوجــب قـانـــون اHـالـيــة

t2015 لسنة
- و�ـــقــــتـــضـى اHــــرســـــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقــم 26-15
اHــــــؤرخ فـي 11 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1436 اHــــــوافق أول
فــــبــــرايـــر ســــنـــة  2015 واHــــتـــضــــمن تــــوزيـع االعــــتـــمــــادات
اخملـــصــصـــة لــوزيـــر الـــعــدلt حـــافظ األخـــتـــام من مـــيــزانـــيــة

t2015 اليــة لسنةHالتسييــر �وجــب قانــون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيـــة ســـنــة 2015
اعـتمـــاد قـــدره ثـمانية وثالثـون مليارا وسـتمائة وواحد
وأربعون ملـيونا ومائـتا ألف دينار (38.641.200.000 دج)
مقـيّـد في مـيـزانيـة التـكالـيف اHـشتـركة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Hــيـزانـيــة ســنـة 2015  اعــتــمــاد
قــدره ثمانيـة وثالثون مليارا وستمائة وواحد وأربعون
مليـونا ومائتا ألف دينار  (38.641.200.000 دج)  يـقــيّـــد
فـــي مــــيـــزانــــيــــة الــــوزارتــــY وفي األبــــواب اHــــبـــيــــنــــة في

اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 8 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1436

اHوافق 29 مارس سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئـاسي رقممـرسوم رئـاسي رقم  15-92 مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 جـمـادى الـثـانـية جـمـادى الـثـانـية
1436 اHـوافـــق  اHـوافـــق 29 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة t2015 يــتــضـمنt يــتــضـمن عـام عـام 

حتويل اعـتماد إلـى ميزانيـة الدولـة.حتويل اعـتماد إلـى ميزانيـة الدولـة.
ــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة
tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
tو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا Yبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

t2015 الية لسنةHا
- و�ـــقــــتـــضـى اHــــرســـــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقــم 25-15
اHــــــؤرخ فـي 11 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1436 اHــــــوافق أول
فــــبــــرايـــر ســــنـــة  2015 واHــــتـــضــــمن تــــوزيـع االعــــتـــمــــادات

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الوطنية للحماية اHدنية.....................................

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

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

مجموع الفرع اجلزئي األول.................
مجموع الفرع األول............................
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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

20.500.000.000

20.500.000.000

5.825.000.000

5.825.000.000

26.325.000.000

2.800.000.000

2.800.000.000

2.800.000.000

29.125.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

33.325.000.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 33

01 - 43

11 - 34

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة لألمن الوطنياHديرية العامة لألمن الوطني

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
األمن الوطني - التعويضات واHنح اخملتلفة................................
مجموع القسم األول...........................

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

األمن الوطني - الضمان االجتماعي...........................................

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

مجموع العنوان الثالث......................
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي
األمن الوطني - اHنح - تعويضات التدريـب - الرواتـب اHسـبقــة -
نفقات التكوين ...................................................................
مجموع القسم الثالث.........................
مجموع العنوان الرابع.......................
مجموع الفرع اجلزئي األول.................

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطنياHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اHصالح الالمركزية  التابعة لألمن الوطني - تسديد النفقات........
مجموع القسم الرابع.........................
مجموع العنوان الثالث......................
مجموع الفرع اجلزئي الثاني...............
مجمـوع الفـرع الثاني.........................

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

2.123.000.000

2.123.000.000

530.700.000

530.700.000

2.653.700.000

2.653.700.000

2.653.700.000

36.008.700.000

10.200.000 

10.200.000 

2.500.000 

2.500.000 

12.700.000

12.700.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 33

22 - 31

23 - 33

الفرع الثالثالفرع الثالث
اHديرية العامة للحماية اHدنيةاHديرية العامة للحماية اHدنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالح وسائل اHصالح 
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
احلماية اHدنية - التعويضات واHنح اخملتلفة...............................
مجموع القسم األول...........................

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

احلماية اHدنية - الضمان االجتماعي..........................................

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

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

مجموع الفرع اجلزئي األول.................
مجموع الفرع الثالث.........................
مجموع االعتمادات اخملصصة...............مجموع االعتمادات اخملصصة...............

وزارة العدلوزارة العدل
الفرع الثانيالفرع الثاني

اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجاHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
إدارة السجون - التعويضات واHنح اخملتلفة...............................
مجموع القسم األول...........................

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

إدارة السجون - الضمان االجتماعي.........................................
مجموع القسم الثالث.........................
مجموع العنوان الثالث......................
مجموع الفرع اجلزئي األول.................

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

1.985.000.000

1.985.000.000

496.200.000

496.200.000

138.600.000

138.600.000

2.619.800.000

2.619.800.000

2.632.500.000

2.632.500.000

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

32 - 31

33 - 33

31 - 34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
مؤسسات السجونمؤسسات السجون
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
مؤسسات السجون - التعويضات واHنح اخملتلفة.........................
مجموع القسم األول...........................

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

مؤسسات السجون- الضمان االجتماعي....................................
مجموع القسم الثالث.........................

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

مؤسسات السجون - تسديد النفقات.........................................
مجموع القسم الرابع.........................
مجموع العنوان الثالث......................
مجموع الفرع اجلزئي الثاني...............
مجموع الفرع الثاني.........................
مجموع االعتمادات اخملصصة...............مجموع االعتمادات اخملصصة...............

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

مـرسوم رئـاسي رقممـرسوم رئـاسي رقم  15-93 مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 جـمـادى الـثـانـيـة جـمـادى الـثـانـيـة
1436 اHــوافق  اHــوافق 29 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة t2015 يـــتـــضـــمنt يـــتـــضـــمن عــام عــام 
إحـداث باب وحتـويل اعــتمـاد إلى ميـزانـيـة تـسيـيـرإحـداث باب وحتـويل اعــتمـاد إلى ميـزانـيـة تـسيـيـر
وزارة التضامـن الوطنـي واألسرة وقضايـا اHـرأة.وزارة التضامـن الوطنـي واألسرة وقضايـا اHـرأة.

ــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة

tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبناء على الـدستورt ال سيّما اHادّتان 77-8 و125
t(الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHــتــعــلق

tتمّمHعدّل واHا tاليةHا Yبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 14-10 اHـؤرخ في 8 ربـيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2014  واHتضمن

t2015 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

t2015 الية لسنةHا

- و�ـــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي  رقم 15 - 44
اHــــــؤرخ فـي 11 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1436 اHــــــوافق أول
فــــبــــرايـــر ســــنـــة  2015 واHــــتـــضــــمن تــــوزيـع االعــــتـــمــــادات
اخملـصــصـة لـوزيــرة الـتــضـامـن الـوطـنـي واألسـرة وقــضـايـا
اHـرأة من مـيــزانـيـة الـتــسـيـيــــر �ـوجــب قـانــــون اHـالـيـــة

t2015 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الــتــضـامن الــوطــني واألسـرة وقــضــايـا اHــرأةt بـاب
رقــمه 37-13 وعــنــوانه "مــخــصص لــفــائــدة الــهالل األحــمـر
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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

اجلــــزائــــري بــــعـــنــــوان الــــعــــمل الــــتــــضـــامــــنـي إزاء الـــشــــعب
الليبي".

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :  يــــلــــــغــــى مـن مـــــيــــــزانـــــيــــــة ســــــنـــــة 2015
اعــتــمـــاد قــــدره خـمــســون مــلــيــون ديــنـار (50.000.000 دج)
مـقـيّـد في مـيـزانيـة الـتكـاليـف اHشـتركـة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  يـخــصص Hـيـزانـيــة ســنـة 2015  اعـتــمـاد
قـــــدره خـمـسـون مـلـيـون ديـنـار (50.000.000 دج)  يــقـــيّــد
فــي ميـزانـيـة تسـيـير وزارة الـتـضامن الـوطـني واألسرة
وقـضــايـا اHــرأة وفي الـبـاب رقم 37-13 "مـخـصص لــفـائـدة

الـهالل األحـمـر اجلـزائري بـعـنـوان الـعـمل الـتـضـامني إزاء
الشعب الليبي".

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 4 : : يــــــكــــــلــــف وزيــــــــــر اHــــــالـــــــيــــــــــة ووزيـــــــرة
الــتـــضـــامن الــوطـــني واألســـرة وقـــضــايـــا اHــرأةt كـل فــيـــمــا
يخـصّهt بـتنـفيـذ هــــذا اHرســـوم الذي يـنـشـر في اجلـريدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 8 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1436
اHوافق 29 مارس سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1436
اHـوافق اHـوافق 17 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2015 يـتضـمt يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.نائب مدير بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى األولى
عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تـنهـى مهـام السّـيد
جنـيب بـن فـيـالــةt بـصــفـته نــائب مـديــر لـلــقـرارات احملــلـيـة
بــوزارة الـداخـلـيــة واجلـمـاعـات احملــلـيـةt لـتــكـلـيـفـه بـوظـيـفـة

أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 26 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 17 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة t2015 يـــتـــضــــمt يـــتـــضــــمّـــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام رؤساء أمن في الواليات.إنهاء مهام رؤساء أمن في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى األولى
عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام السّادة
اآلتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء أمن في الواليات اآلتية:

tفي والية اجلزائر tنور الدين بوفالقة -

tفي والية سطيف tلهزيز �وني -

tالدفلى Yفي والية ع tمختار بودوكارة -

- عـــبـــد الــسـالم الــعـــلـــميt في واليــــة أدرارt إلحـــالــتـه
على التّقـاعد.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عام 1436 اHوافق 17 مـارس سنة 2015 تنـهى مهام
الـــسّــيــدين اآلتي اســمــاهــمــا بــصــفـــتــهــمــا رئــيــسي أمن في

الواليتY اآلتيتtY لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى.

tفي والية تيارت tنور الدين براشدي -

- محمد أخريبt في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1436
اHـوافق اHـوافق 17 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2015 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

سفير مستشار بوزارة الشؤون اخلارجية.سفير مستشار بوزارة الشؤون اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
tــــوافق 17 مــــارس ســــنــــة 2015 تــــنــــهىHاألولـى عـــام 1436 ا
tيHمهام السّيد محمد غوا t2015 ابتداء من 8 يناير سنة
tبــصـفــته ســفـيــرا مــسـتــشــارا بـوزارة الــشــؤون اخلـارجــيـة

إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1436
اHـوافق اHـوافق 17 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2015 يـتضـمt يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائبي مدير بوزارة الشؤون اخلارجية.نائبي مدير بوزارة الشؤون اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
tــــوافق 17 مــــارس ســــنــــة 2015 تــــنــــهىHاألولـى عـــام 1436 ا
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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

ابــتـداء مـن أول يـنــايــر ســنـة t2015 مــهـام الــسّــيــدين اآلتي
اســــمـــاهــــمــــا في اHــــديــــريـــــة الــــعــــامــــــة ألمــــريـــكــــــا بـــوزارة

الشـؤون اخلـارجـية :

- عـبــاس بن مـوســاتt بــصـفــته نـائـب مـديــر لـبــلـدان
tأمريكا الوسطى والكراييب

- عــمـــــر جنــاعـــيt بــصـفــتـــه نــائـــب مــديــر لــكــنــــدا
واHكسيـــك.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــومـــــــان رئــــاســــيـــمــــرســــومـــــــان رئــــاســــيـــّــــان مــــؤرــــان مــــؤرّخـــــــان في خـــــــان في 26 جــــمــــــــادى جــــمــــــــادى
t2015 ـــــوافق 17 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــةHـــــوافق  اHاألولى عـــــام األولى عـــــام 1436 ا
يــــتــــضــــميــــتــــضــــمّـــــنــــان إنــــهـــــاء مــــهــــام ســــفـــــراء فــــوق الــــعــــادةـــــنــــان إنــــهـــــاء مــــهــــام ســــفـــــراء فــــوق الــــعــــادة
ومــفـوضــY لـلــجـمــهـوريــة اجلــزائـريــة الـد�ــقـراطــيـةومــفـوضــY لـلــجـمــهـوريــة اجلــزائـريــة الـد�ــقـراطــيـة

الشعبية.الشعبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـــــب مـــــرســـــــــوم رئـــــاســــيّ مـــــــــؤرّخ فــــي 26
جــــــمــــــــــادى األولـــــى عـــــــــام 1436 اHــــــوافــــق 17 مـــــــــارس
ســـنــــــة 2015 تـــنـــهــــىt ابـــتــــــداء مــــن 15 يــنـــايــــــر ســـنــة
t2015 مهام الـسّادة اآلتـية أسـماؤهم بـصفـتهم سـفراء فوق

الـعــادة ومـفــوضـY لـلــجـمــهـوريــة اجلـزائــريـة الــد�ـقــراطـيـة
الشعبية :

- شـــريف شـــيـــخيt بـــهـــانـــوي (جـــمـــهـــوريـــة فـــيـــتـــنــام
t(االشتراكية

t(سلطنة عمان) سقط� tمحمد يوسفي -

t(جمهورية السودان) باخلرطوم tأحمد وسار -

t(جمهورية تشاد) بنجامينا tجنيب مهدي -

- عـــبــــد احلـــمـــيــــد زهـــانـيt بـــنـــواقــــشط (اجلـــمــــهـــوريـــة
t(وريتانيةHاإلسالمية ا

- ســــفـــيـــــــان مـــيــــمــــــونيt بــــطـــهـــــران (جــــمـــهـــوريـــــة
t(إيــران اإلسالمـية

t(جمهورية البيرو) بليما tمحمد بن صابري -

t(دولة قطر) بالدوحة tعبد الفتاح زياني -

t(جمهورية الكاميرون) بياوندي tتوفيق ميالط -

- جنــــــيـــــب ســــــنــــــوســــيt بــــــاHــــــنــــــامــــــــــة (�ــــــلــــــكـــــــــة
البحريـــن).

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
tــــوافق 17 مــــارس ســــنــــة 2015 تــــنــــهىHاألولـى عـــام 1436 ا
ابـــتــداء من 15 يـــنـــايـــر ســـنـــة t2015 مـــهـــام الـــسّـــادة اآلتـــيـــة
Yأســــمـــاؤهـم بـــصــــفـــتــــهم ســــفــــراء فـــوق الــــعــــادة ومـــفــــوضـــ

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية :

t(جمهورية أنغوال) بلوندا tكمال بوغابة -

t(جمهورية كوت ديفوار) بأبيجان tبومدين قناد -

- حـــســـY صـــحــراويt بـــســـيـــول (جـــمـــهـــوريـــة كـــوريــا
t(اجلنوبية

- حـــمــيــد شـــبــيــرةt بــأبـــو ظــبي (اإلمــارات الـــعــربــيــة
t(تحدةHا

- سـيـد علـي قـطـرجنيt بـطـوكـيـو (الـيابـان)t إلحـالـته
tعلى التّقـاعد

- عـــبــد الـــلّه بــعـــليt بــواشـــنــطن (الـــواليــات اHـــتــحــدة
t(األمريكية

t(ــمـــلــكــة الــنــرويــجــيــةHا) بــأوســلــو tبــوبـــكــر عــقــاب -
إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 26 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 17 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة t2015 يـــتـــضـــمt يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنـهاء مهـام قنـاصلـة عامـY  للجـمهـورية اجلـزائريةإنـهاء مهـام قنـاصلـة عامـY  للجـمهـورية اجلـزائرية
الد�قراطية الشعبية.الد�قراطية الشعبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
tــــوافق 17 مــــارس ســــنــــة 2015 تــــنــــهىHاألولـى عـــام 1436 ا
ابـــتــداء من 15 يـــنـــايـــر ســـنـــة t2015 مـــهـــام الـــسّـــادة اآلتـــيـــة
أسماؤهم بـصفتـهم قناصـلة عامـY للجـمهوريـة اجلزائرية

الد�قراطية الشعبية :

- نـــصـــر الـــدين زهـــارt بـــالــدار الـــبـــيـــضــاء (اHـــمـــلـــكــة
t(غربيةHا

- صــديق ســعــوديt بــبـون (اجلــمــهــوريــة الـفــيــدرالــيـة
t(انياHأل

t(جمهورية تركيا) بإسطنبول tرشيد مداح -
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- ســــــالـم آيت شــــــعــــــبــــــانt �ــــــيـالنــــــو ( اجلــــــمــــــهــــــوريـــــة
t(اإليطالية

t(كندا) ونريال� tعبد الغاني عمارة -

- مناد حباكt بتونس (اجلمهورية التونسية).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى األولى
عـام 1436 اHـوافق 17 مـارس سـنة 2015 تـنـهىt ابـتـداء من
31 يـولـيــو سـنـة t2014 مـهــام الـسّــيـد عــمـار عــوارt بـصــفـته

قنصال عاما للجـمهورية اجلزائرية الد�ـقراطية الشعبية
بطرابلس (دولة ليبيا).

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1436
اHـوافق اHـوافق 17 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2015 يـتضـمt يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
قــنــاصـــلــة لــلـــجــمــهـــوريــة اجلــزائـــريــة الــد�ـــقــراطــيــةقــنــاصـــلــة لــلـــجــمــهـــوريــة اجلــزائـــريــة الــد�ـــقــراطــيــة

الشعبية.الشعبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى األولى
عـام 1436 اHـوافق 17 مـارس سـنة 2015 تـنـهىt ابـتـداء من
15 يـــنـــايــــر ســـنـــة t2015 مـــهــــام الـــسّـــيــــدة والـــسّــــادة اآلتـــيـــة

أســـمــاؤهم بـــصــفـــتــهم قـــنــاصـــلــة لـــلــجـــمــهـــوريــة اجلـــزائــريــة
الد�قراطية الشعبية :

- عـــــائــــشــــة كـــــســــولt بــــبـــــيــــزانـــــســــون (اجلــــمـــــهــــوريــــة
tإلعادة إدماجها في رتبتها األصلية t(الفرنسية

t(اجلمهورية الفرنسية) ببوبيني tوليد شريف -

t(اجلمهورية الفرنسية) ببوردو tمحمد عالم -

- عـــــــيــــــسـى رمـــــــانيt بـــــــغـــــــرونــــــوبـل (اجلـــــــمــــــهـــــــوريــــــة
t(الفرنسية

- خـــــيــــــر الـــــديـن حـــــمــــــومt بـــــالــــــكـــــاف (اجلــــــمـــــهــــــوريـــــة
t(التونسـية

t(اجلمهورية الفرنسية) يتز� tكمال رتياب -

- خــــالـــد مــــواقي بــــنـــانـيt �ـــونــــبـــولي (اجلــــمـــهــــوريـــة
t(الفرنسية

t(اجلمهورية الفرنسية) بنيس tعلي رجال -

- مــــســــعــــود مــــهـــيــــلــــةt بــــســــان إتــــيــــان (اجلــــمــــهــــوريـــة
t(الفرنسية

t(اجلمهورية الفرنسية) بتولوز tعبد الكر¢ بحة -

- إلـــيــــاس نـــايت تــــغـــيـــلـتt بـــفـــيــــتـــري (اجلـــمــــهـــوريـــة
الفرنسية).

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 26 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 17 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة t2015 يـــتـــضـــمt يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

تعيY رؤساء أمن في الواليات.تعيY رؤساء أمن في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
السّادة اآلتية أسماؤهم رؤساء أمن في الواليات اآلتية :

tفي والية أدرار tنبيل بوعلي -

tفي والية تيارت tالهياس بروي -

tفي والية معسكر tمحمد الطيب ضيف -

- محمد بغدادt في والية عY الدفلى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
Yالـــسّــيـــدان اآلتي اســـمـــاهـــمــا رئـــيـــسي أمن في الـــواليـــتــ

: Yاآلتيت

tفي والية اجلزائر tنور الدين براشدي -

- محمد أخريبt في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 26 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1436
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ tيـــتـــضـــم t2015 ــــوافق 17 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مكلمكلّف بالدراسات والتلخيص في والية اجلزائر.ف بالدراسات والتلخيص في والية اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1436 اHـــــوافق 17 مــــارس ســـــنــــة 2015 يــــعـــــيّن
الـسّيد محمـد دحمانيt مكـلّفا بالدراسـات والتلخيص في

والية اجلزائر.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـرار وزاري مقـرار وزاري مـشتشتـرك مؤررك مؤرّخ في خ في 17 م مـحرم عام حرم عام 1436 اHوافق  اHوافق 10 نوف نوفـمبمبـر سنة ر سنة t2014 يتt يتـضمن تضمن تـعيعيـY قضY قضـاة مساة مسـاعدين لدىاعدين لدى
احملاكم العسكرية.احملاكم العسكرية.

ــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب قـــرار وزاري مــشــتــرك مـؤرّخ في 17 مــحــرم عـام 1436 اHـوافق 10 نـوفــمــبـر ســنـة t2014 يــعـيّـن الـعــســكــريـون
الـعـاملـون في اجلـيش الـوطـني الشـعـبي اآلتـية أسـمـاؤهمt قـضـاة مسـاعـدين لـدى احملاكـم العـسـكـرية خالل الـسـنـة القـضـائـية

: 2015 - 2014

حفيظ جمعة
رفاد موسى

عدالة عبد الرحمان
شاشو عبد اللطيف

ناصري محمد
بن أمحمد محمد رضا

هامل إبراهيم
فراوسن محمد

بن عيسى عمروش
بن حديد فريد
مدني محمد
موايسي علي

بلعيد عبد احلكيم
مخلوفي عبد الرحمان

دعدوعة رضوان
زغبة بوخميس
مزياني شعبان

صيدي أحمد
Yتواتي حس

مكرازي معاشو
يونس رفيق

زياد عبد اجلبار
بختاش علي

شاوش عبد الله
أوكال أمحمد

بن طحرور منقور
تاينسة مصطفى

ميسوم أحمد حاج الله
ميسراوي رضا

خلفة بدر الدين
دالوي أحمد

غويني بايزيد
رحال سعيد

بوشنافة عبد الرحيم
كبير عبد احلكيم

خضرواي محمد الطاهر
خالفة شريف
مرسلي عباس
بورومة باديس
عروسي ميلود
مزدور طارق

قوارطة رياض
دبي محمد
زورز فاحت

زيادة عبد اHومن
غالم اللّه جمال الدين
بادي محمد الطاهر

أوس عابد
قسومة حبيب

سالمي عبد العزيز
شمدون محمد

بلخوجة مصطفى
رقايبي عز الدين

قرامي ياسر
بلقاسمي رؤوف

ملزي محمد
Yعكرمي محمد أم

بوعزة مروان

فاسخ حكيم
زروقي عبد الرحمان

Yعادل احلس
لعجايلية غزوال
شالغمة فارس
بن زرقة كر¢

بوزغاية رياض
دليس سامي

العايش محمد
نبيلي فتحي

YH بن عورة محمد
قرابي محمد

قبزيلي الهواري
بورادو أحمد
بختي كمال
لرقط رمزي

Yكرماني محمد أم
بن زينة خالد

حلّة بن يوسف
غالم حبيب
Yجرمان أم
ملهاق نبيل

عقون عبد اجمليد
درداش سميح

خضار بالل
بوجفنة السعيد
جداعي العربي

بوساحة العربي
بورنان مراد

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34

.35

.36

.37

.38

.39

.40

.41

.42

.43

.44

.45

.46

.47

.48

.49

.50

.51

.52

.53

.54

.55

.56

.57

.58

.59

.60

.61

.62

.63

.64

.65

.66

.67

.68

.69

.70

.71

.72

.73

.74

.75

.76

.77

.78

.79

.80

.81

.82

.83

.84

.85

.86

.87



11 جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1216
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بوشقيقات فريد
طاهري محمد

بن يوسف قاسم 
سالوي عز الدين
عبيدات مشري
بلحواس رشيد
عقاب إبراهيم

هبا منور
بن عدة سنوسي

بودالي خلضر
عمراني مداني

عبدي جلول
بوعزيز صالح

بلحسان عز الدين
صاب ميلود

كاود عبد الرزاق
تيتي محمدـ الصغير

مكرلوف محمد
تدرس بن يوسف

ختال إسماعيل
مختاري أحمد

دوان محمد
بن زرافة الهادي

بوقبال صالح
كرامسي ناصر
بطاهر عبد الله

بلعيدي فريد
حفايضية سفيان

رحال إبراهيم
جاب اللّه فؤاد
جوادة رياض

بوعزيزي عبد احلميد
دربال رضا
ميهوب علي
فغول محمد
لرجام علي

لعواري احلاج
حريري سعيد

لعمراوي محمد
سمارة مصطفى

معتوق عبد الغاني 
فوضيل رضا

بن سليمان علي
عواري بوعالم

قديري عبد العزيز
ضيف الله سليم
شرواق جياللي
بلغيث فيصل

ستي عبد القادر
بركاني رياض
سكور فتحي
قطوش نبيل

نواري عبد القادر
حميدان حكيم

بوشخشوخة عمار
بن ربيعة خيري
بلخوخ عبد اللّه

مستوري مصطفى
بلوم فتحي

فكراش عبد القادر
بن زيان نصر الدين
بومعزة عماد الدين

Yتومي حس
قدادرية عبد العالي

أوكيد كمال
غوباي عثمان
أتيكنت صالح

مناد محمد
جناي بلقاسم

رافة علي
العقاب اجلياللي

قارة بالل
مسان عبد الرزاق

علوي خالد
فريك رياض

رمضاني رمزي
العافر بوعالم

جباري عبد الرحمان
نيشان عبد اللّه
حمادوش مليك

سرحان زين الدين
قاسمي عبد القادر

مجقال عبد الرحمان
دمان دبيح عبد اللطيف

شعبان نور الدين
حناشي محمد العربي

بن محمد رشيد
فوغالي علي

بوعريشة محسن رياض
نقار حاج

سعدوني عبد القادر رشيد
بن قانة سعيد

تومي أحمد
دوكاني حنيفي

لسال نابي
بن كولة ندير

بن عيسى فيصل
هزيل إبراهيم

مهديد عز الدين
العربي أحمد
مجاهدي كمال
سجال أعمر

مرزوقي محمد
بريك حبيب

بن بو علي علي
بن عدة بن عودة
ساHي جياللي
جوامع نسيم

فتاح بدر الدين
بوشنتوف مصطفى

مسعود كمال
شراد طارق

بلفراق بن يعقوب
قداري محمد
عليوي محمد
بوهادي رشيد
بوعالم سمير
بلهادف سليم

حميسي أحمد حليم
سليماني رابح
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Yمسعودي محمد أم
زحزوح جمال

عداد نبيل
مسعودي علي
هامل رضوان
فغول فيصل

بن شعاعة محمد
طلحة سعد

بن عسكر موسى
بودي زكرياء
عصام رضوان

بالل حمزة
محمدي إلياس
سكات بوجمعة

زHاط محمد
طاهرين سامي
بوشقوف أسامة

YH حميداني محمد
ميلودي سفيان

ساعد السعدي محمد
مالك أحمد
خالف علي

بن يشو عبد القادر
بوريش كمال

غا¨ عبد الهادي
عاشور عبد الرحمان
معاشو عدة إبراهيم

غراب ناصر
مقدم شريف محمد

عوشيش بوعالم
رحموني عبد احلق

قارص العيد
بهيليل عبد الرحمان

شليحة قدور
مديان كمال

زموري محمد
سايح زيان
رواص مراد

لعماري الطيب
بن عزة نور الدين

بوكليخة رضا
سكران عبد اللطيف

مدوني محفوظ
مستور علي

بنقي عبد القادر
كرادرة سعيد

رميل عبد القادر
مفتاحي نوار
رحالي أمحمد

دعفور علي
بن صالح احمد
سمارة محمد
عبيدة طاهر
وكال سعيد

بلبشير عواد
حدوش محمد
بودالل احلاج
بلعباس عمر
حساني علي
مناد موسى

بن طرات قدور
بن شيحة موالي شريف

شوارفية مختار
فياض فريد
طويل جمال

بن صالح صالح
معدان محمد

قد العود الزين
بن زين بورقعة
معتوق يوسف

منديل عبد القادر
فنيك محمد فوزي

موساوي مجيد
لعجال بن عامر

أعبلله عبد الرحمان
زعبوب أحمد

مباركي الشريف
بن سعيد عبد اللّه

مكرالدي عبد القادر
بلقاسمي عبد القادر

عساس حاج توفيق
يوسفي جلول
حجاب سمير
عبابسة فوزي
عجال سفيان

بوربعY محمد فؤاد
بلعابد بن خدة عبد الرحمان

بغدادي عبد السالم
قمامي عمار

بوشطوب وسيم
شورار محمد
وازن حمزة

بن �ينة سهيل
جيجلي مالك
عرعار مراد

جوادي السبتي
حيدرة عابد

بن جبار بركان
شافي سيد أحمد
قورشال مداني
عياش توفيق

عبادة عبد القادر
فردي حسان

أدرغال حمودي
بن ترسية عبد احلليم

خضراوي جمال
نهاري سليمان
بوستة يوسف

بن قسمي ساعد
غزالن نور الدين

بوعزة وحيد
رمضة مجيد

عبد السالم محمد
بوخبزة عبد الرحمان

Yلعرج أم
بوسعيد محمد رضا

حيلة عبد العزيز
شارني فوزي
شالبي عاشور
قايدي ناجي
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بوجالل سمير
بيضياف العيد
عمران محمد

Yسماعيل خليل األم
رزقي عبد العزيز

�وشي عثمان
رماش كمال

أبيش عبد اجلبار
غولي عزالدين
عوشن خليفة
بلعباس علي

دربال رضا صالح
احلوري عثمان

طافر مهدي
قليدة صالح

Yبشرة محمد أم
مسعي توفيق
العود بلقاسم

خلفة مصابح عمر
حفاف هشام
نصري منير

سعدون عمارة
بودالية محمد
سويهر نواري
بوهني محمد
زقعار سعيد

بوفولة سفيان
بن يطو سفيان
شويرف هواري

نوري فارس
بلهزيل حبيب
بوفريوة عادل
زيوط جمال
حمو طاهر

عفايفية إسماعيل
بن جامع أحمد
بلجة رضوان

بقاق نور الدين
دوخي فاروق

بوحوف عاطف

بورغدة عادل
دحمان محمد
حصاد فريد
دحماني علي
فارس كمال

عمراني يوسف
علمي محمد عبد الفتاح

كرفاوي علي
خياري حكيم

العيدي يونس
العيفة قويدر
مداسي جميل
ضيف محمد

قارة صالح الدين
جبار يزيد

ولهي عبد العالي
بن عودة رشيد

سويسي غريسي
صفوان فاحت
زروال رفيق

عمرون عبد الوهاب
بوزيان عبد اللّه
زوبية رضوان

مسعودان أحسن
مشروم رمزي
تبوب أحمد
مغيلي طيب

الشيخ مخلوف
عتيق محمد
دلهوم هشام
حوحو حمزة

غربي محمد الباهي
بخديجة محمد صادق

سناني وليد
دريزي إسماعيل
بن قسمية رفيق

هومي محمد
عناني بلقاسم
لقصير أحمد
بوفارس عمر

شرقي فيصل
بوHناخر كر¢

نواورية بلقاسم
زروق عبد اHؤمن هشام

بن عبد الله هشام
حمزاوي إسحاق
بن عابد منصور

حمايدية نور الدين
زهار هشام
رقاب صالح

بن دعاس فوزي
مانع سفيان

Yحوامد محمد األم
بومهدي شوقي

عماري عالء الدين
بوروبة داود
غالب العيد

قريشي طارق
بن عبد اHطلب رشيد

بوحوة بالل
حللح صالح

مقراني محمد
براهمي فريد
بلمجاهد كمال

عزيرة علي
العيشي وليد

Yسايحية محمد أم
كروك إسحاق

هلو علي
عويشة موسى
صغيري هيثم
بلقاسم رشيد
Yمسعود حس
تامن موسى

علي بن يحي أحمد
ساسي محمد
Yزعالني ياس

درارجية الناصر
عمامرة عبد الوهاب
عليوة عبد الرزاق
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بالرمضان محمد
تكوتي فاحت

ساHي سليمان
بن جلول عز الدين
بن حمو بوجمعة
بن الزين جمال

بروسي فاحت
رشاش رشيد

سعودي التهامي
معنان محمد البشير

فياللي أحمنة
قوقي مصطفى

رقادي صالح
عامري عبد السبوح

ثابتي محمد
حمالوي عبد الرزاق
داودي محمد الصالح

غالب سعد
عبد الالوي عبد احلليم

بوجالل الزبير
العيداوي حمزة
ناعم مصطفى

فالح عبد العزيز
زهري عماد الدين

بن شانعة عادل
سعادة رشيد

Yدرنوني حس
سعداوي دراجي

بن زينة قادة
بن حمودة احلافظ
فرقاني سفيان

البار محمد
فقوس محمود
موراس الطيب
كباسي العربي

جرو مجيد
دوشمان السعيد

�وشي كمال
مراكشي محمد
بوشالغم سفيان

عماري سعيد
منصوري عبد الغني

عزيزي نبيل
دبيلو جابر

مخلوف محمد علي
بريك نبيل

مصيبح مراد
صاحلي إبراهيم

براح ماجد
درارجة حمزة
خموج هشام
عماجي وليد

خميسة نور الدين
بوخنوفة مصطفى

رابح حكيم
مامش عبد القادر

فقوس محمود
مقالتي سفيان
بوخلوط سمير

دحماني عبد احلفيظ
بن كعكع محمد

خنشوش إبراهيم
Yمسعي ياس

مختاري عبد اللّه
معروف عبد احلق

دهيليس حميد
درار ربيع
حداد عالوة
قالل محمد
لكحل بالل

تالوماتن جمال
زغدود عبد الباسط
قريش عبد الغني

بوشوخ محمد
تيايبة عبد الرحمان

سعدون ياسر
هاني مسعود

بن عباس محمود
بن يوب السعيد

زيدي العيد

Yهامل حس
عمير وحيد

Y� عوامري
عزيزي فريد
مرين علي

بوزعرورة رابح
كراغل عصمان

بن يربح محفوظ
Hوشي لغريسي

دوقة أحمد
بوحلبال جنم الدين

شويشي محمد رضا
Yعريف أحس

ربيع احمد
بوحالسة احلسان

ريحان محمد
رزاز نور الدين

ªعرعار حا
عوف كر¢

حديبي عبد الفتاح
قدوش عبد الوهاب

صحراوي مراد
بوتوت كمال

بوقزولة موسى
معوشي سماعيل

بقرار عبد الرزاق
صيقع عمر

عطوي فتحي
بوزيدي سليم
طورش موسى
Yالعمري حس
Yقحام ياس

بوعسلة محمد 
سوالم عبد احلميد

معاش عبد الرحمان
لرقم عادل

بورويس حمزة
بن فوغال عبد الرزاق

نويجم كمال
صياد أوسامة
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رمضاني حكيم
بادي فيصل

بن عبيد عبد احلق
Yأحمد قايد محمد األم

عبدلي خير الدين
بوكبير عبد احلفيظ

بويزار حميد
فضالوي مبارك
عمامري فيصل

غربي الزين
بخبخ بادر

كربوس فاحت
حلواسنية عبد العزيز

هباشي رضا
راشيدي كمال
بوعزيد فاروق

علي العرنان رابح
دردور لهاللي
بونور مراد

كلبوز عبد اللّه
فرماس صالح
تومي شعبان
خريف عادل

بن اسباع محمد الطاهر
بن سالم الطاهر

حلمر لطفي
ناصر الباهي
مرابط كر¢

بوخناق سمير
رزيق جموعي

رحامنية عز الدين
بودفع إلياس
قطوش رابح
بوحبيلة علي
بوعناني نعيم

بغور كمال
بوزيان يزيد

عماري محمد
درارجة صالح

بلعيدي توهامي
قدور خالد

بوقطاية فريد
برحايل بودودة رفيق

كنون علي
Hوشي محمد رضا

بنور مراد
آيت طيب حنافي

سحنون أحمد
ديدة فتحي

زداك أمحمد
فريعن يوسف

قاواوة محمد العربي
بوعالق سمير
قليشة سليمان
قطاف يوسف

عبدو جلول
ماني عبد العزيز
شطبي إبراهيم
مصباح صالح

محمود ياسY محمد 
نافع خالد

بن موسى عبد احلكيم
يعقوب محمد خلضر

عرار نبيل
بوخنوس سوهيل

خالف نبيل
حشيش بالل

بن راضية عبد اللّه
طايع بالل

بوخدنة بالل
عسال شفيق

شلي نور الدين
عاشور سالم

بن علي إبراهيم

سالمة محمد عبد الرحمان
خروف سعيد
مراح فيصل

قدادرة عبد احلميد
بن رويبح أحمد

جدو الزين
معروفي مختار
السوفي جمال
بوقرينة سمير
بلفاضل خلضر
بوقفة الربيع

طيقاني عبد الكر¢
مبارك حمزة

بن عتو إبراهيم
درويش رفيق
مساوي مراد

كعبور عبد القادر
زيادي هواين
رحال عيسى

رز¢  عز الدين
مخلوفي عبد الباقي

بوكليف يوسف
ميهوبي مصطفى

بوفالة بالل
بوشنY العيد

بلهاني علي
Yبلول حس
زياني حمزة
خروفي قيس

لهاله عبد القادر
بن فيفي سمير
جعالب عيسى

صفاي عبد العزيز
نوار خالد

عثماني سيدي محمد.
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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

وزارة الصناعة واDناجموزارة الصناعة واDناجم
قــرار مـؤرقــرار مـؤرّخ في خ في 2  جـمــادى الـثـانــيـة عـام   جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 23
مــارس سـنـة مــارس سـنـة t2015 يــحــدد دفـاتــر الــشـروط اHــتــعـلــقـةt يــحــدد دفـاتــر الــشـروط اHــتــعـلــقـة
بــشـروط وكــيـفـيــات �ـارسـة نــشـاط وكالء اHــركـبـاتبــشـروط وكــيـفـيــات �ـارسـة نــشـاط وكالء اHــركـبـات

اجلديدة.اجلديدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tناجمHإن وزير الصناعة وا
- �ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مــــــــــايــــــــــو ســــــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 14-241 اHؤرخ
t2014 وافق 27 غـشت سنةHفي أول ذي القـعدة عام 1435 ا

tناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 15-58 اHـؤرخ
في 18 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1436 اHــوافق 8 فــبـــرايـــر ســـنــة
2015 الـذي يـحـدد شـروط وكـيـفــيـات �ـارسـة نـشـاط وكالء

tركبات اجلديدةHا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيــقـا ألحــكـام اHــرســوم الـتــنـفــيـذي
رقم 15-58 اHـؤرخ في 18 ربـيع الــثـاني عـام 1436 اHـوافق
8 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2015  الـــذي يــــحـــدد شــــروط وكـــيــــفـــيـــات
�ـارسـة نـشـاط وكالء اHـركـبـات اجلـديـدةt ال سـيـمـا اHـادة 5
مــنهt يـهــدف هـذا الــقـرار إلى حتــديـد دفــتـري (2) الـشـروط
مـن أجل تـــــســــلــــيـم االعــــتـــــمــــادات Hــــمـــــارســــة نـــــشــــاط وكالء
الـــســــيـــارات واHـــقــــطـــورات ونــــصف اHــــقـــطـــورات واآلالت

tتحركة اجلديدةHا
2 :  : طـلــبــيــات الــســيــارات اجلــديـدة الــتي كــانت اHـادة اHـادة 
مـحل فـتح اعـتـمـاد مـسـتـنـدي واHـقـدمـة قـبل تـاريخ إمـضـاء
هـــذا الــــقـــرار غــــيـــر مـــعــــنـــيــــة بـــأحــــكـــام اHـــادة 23 من دفـــتـــر

الشروط اHنصوص عليه في اHادة 3 أدناه.
يـــجب أن يـــتم إدخـــال الـــســيـــارات اجلـــديـــدة اHــعـــنـــيــة
بأحـكام الـفقـرة األولى من هذه اHـادة إلى التـراب الوطني

في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد نشر هذا القرار.
3 : : يـــلـــحـق دفـــتـــرا الـــشـــروط اHـــذكـــورين أعاله اHــادة اHــادة 

بهذا القرار.
اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 2  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1436

t2015 وافق 23 مارس سنةHا
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

اHلحق األولاHلحق األول
دفتر شروط يحددفتر شروط يحدّد شروط وكيفياتد شروط وكيفيات
�ارسة�ارسة نشاطنشاط  وكالء السياراتوكالء السيارات

واHقطورات ونصف اHقطورات اجلديدة.واHقطورات ونصف اHقطورات اجلديدة.
الفصل األولالفصل األول

اHوضوع والتعاريفاHوضوع والتعاريف
اHادة األولى :اHادة األولى :  طبـقا ألحـكام اHـرسـوم التـنفـيذي رقم
15-58 مــــؤرخ في 18 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1436 اHــــوافق 8

فبـراير سـنة 2015  الـذي يحـدد شروط وكيـفيـات �ارسة
نـشاط وكالء اHـركـبات اجلـديدةt يـهـدف دفتـرالشـروط هذا
إلى حتــــديــــد شــــروط وكــــيــــفـــــيــــات �ــــارســــة نــــشــــاط وكالء

السيارات واHقطورات ونصف اHقطورات اجلديدة.
اHادة اHادة 2 :  : يقصد بـ :

اHركبة اجلديدةt هي اHركبة :اHركبة اجلديدةt هي اHركبة :

التي لم تكن مـوضوع إجراء ترقيم على اإلطالق في
 tأي بلد كان

الــتي يـجب أال يــتـجـاوز الــفـارق بــY تـاريخ صـنــعـهـا
tوتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر (12) شهرا

حيث يـجب أال تـتجـاوز اHـسافـة  اHـقطـوعـة بهـاt بأي
حال : 

- مـائـة (100) كــلم لــلـســيــارات اخلـاصــة والــشـاحــنـات
tالصغيرة

- ألف وخمـسمائة (1500) كلمt لـلشاحنات وحافالت
tدينةHدينة وحافالت النقل خارج اHالنقل في ا

الــــوكــــالــــةt الــــوكــــالــــةt عــــقــــد يــــتــــنــــازل �ــــوجــــبه الــــصــــانع مــــانح
اHركـبـات اجلديـدة للـوكـيل عن حق تـسويق مـنتـجـاته على

tدة معينةHالتراب الوطني و

نـــشـــاط الـــوكـــيلtنـــشـــاط الـــوكـــيلt  كل نـــشـــاط يـــقـــوم عـــلى اســـتـــيــراد
مـركبـات جـديـدة من أجل بـيعـهـاt عـلى أسـاس عقـد امـتـياز

tيربط الوكيل بالصانع

نــشــاط اHـوزعtنــشــاط اHـوزعt  كل نــشــاط لـبــيع اHــركــبـات اجلــديـدة
tوزع بالوكيلHعلى أساس عقد يربط ا

نشاط مـعيـد البيعtنشاط مـعيـد البيعt  كل نشـاط إلعادة بيع اHـركبات
اجلديدة على أساس عـقد يربط معيد البيع بالوكيل و/أو

tوزعHبا

الــتـــوزيعt تــتـــكـــون من الـــوكـــيل و مـــوزعـــيه شــبـــكـــة الــتـــوزيعtشــبـــكـــة 
tلهم Yومعيدي البيع التابع
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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

كل وســيـلـة نـقل بـري مـزودة �ـحـرك لـلـدفع  tـركـبةHا tـركـبةHا
أو غـــيــر مــزودة لـــذلكt  تــســـيــر عــلـى الــطــريـق بــوســائـــلــهــا
اخلــــاصـــة أو تــــدفع أو جتــــر : ســــيـــارة ومــــقــــطـــورة ونــــصف

مقطورة وآلة متحركة.

الــســيــارةtالــســيــارةt كل مــركـــبــة مــوجـــهــة لــنـــقل األشــخــاص أو
الـبــضـائع تــكـون مـزودة بــجـهــاز مـيـكــانـيـكـي لـلـدفع تــسـيـر
عـلى الــطـريق : سـيـارة خـاصــة وشـاحـنـة صـغــيـرة وشـاحـنـة
وجـرار طـريق وحـافــلـة لـلـنـقل  فـي اHـديـنـة وحـافــلـة لـلـنـقل

خارج اHدينة ودراجة متحركة.

اHــــقــــطـــــورة و نــــصف اHــــقــــطــــورةtاHــــقــــطـــــورة و نــــصف اHــــقــــطــــورةt كـل مــــركــــبـــــة نــــقل
الــبـضــائع يـكــون الـوزن اإلجــمـالي بــاحلـمــولـة اHـســمـوح به

يساوي أو يفوق 3500 كلغt مرتبطة بجرار طريق.

الفصل الثانيالفصل الثاني

الشروط اإلداريةالشروط اإلدارية

 اHادة  اHادة 3 : شروط و كيفيات اإلعتماد  : شروط و كيفيات اإلعتماد 

تـــطـــبـــيـــقــا ألحـــكـــام اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 58-15
اHـؤرخ في 18 ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHـوافق 8 فــبــرايـر
سـنـة 2015 يـحـدّد شـروط وكـيــفـيـات �ـارسـة نـشـاط وكالء
اHــــركــــبــــات اجلــــديــــدةt يــــشــــتــــرط Hــــمــــارســــة نــــشــــاط وكالء
الـــســيـــارات واHـــقـــطـــورات ونـــصف اHـــقـــطـــورات اجلـــديــدة

احلصول على :

1) الرخصة اHؤقتة :) الرخصة اHؤقتة :

يـــتــكــون اHـــلف اHــطـــلــوب لـــلــحــصـــول عــلى الـــرخــصــة
اHؤقتة من : 

tؤقتةHطلب احلصول على الرخصة ا <

>  دفــتـــر الـــشـــروطt اHــؤشـــر عـــلــيـه واHــؤرخ واHـــوقع
عــــلـــيـه من طـــرف اHــــتـــعــــاملt الــــذي يـــحــــمل عــــبـــارة  "قـــر

 tوصودق عليه" فوق بطاقة التعهد

Yالـذي يـب tنسـخـة من الـقانـون األسـاسي للـشـركة <
tرمز نشاط الوكيل

> عقد أو عقد مسبق يتعلق بالوكالة.

تـــســمـح الــرخـــصــة اHـــؤقــتـــة لــلـــمــتـــعــامل بـــالــقـــيــد في
السجل التجاري وال تعني الترخيص �مارسة النشاط.

حتــدد مــدة صـالحــيــة هـــذه الــرخــصـــة اHــؤقــتـــة بــاثــنيْ
عـشر (12) شهـرا. و�كن تـمديـد هذه اHدةt اسـتثـناءt  على
أسـاس وثائق تبـرر أسباب عدم احـترام هذه اHـدةt لفترة

ال تفوق ستة (6) أشهر.

وبــعـد هــذا األجلt تـبــلغ الـوزارة اHــكـلــفـة بــالـصــنـاعـة
الـوزارة اHـكـلـفـة بـالـتـجـارة لـسـحب الـسـجل الـتـجـاري من

اHتعامل.

2) االعتماد النهائي :) االعتماد النهائي :

يــتــكـــون اHــلف اHــطـــلــوب لــلـــحــصــول عــلـى الــرخــصــة
النهائية من  :

tطلب احلصول على الرخصة النهائية <

tنسخة من السجل التجاري <

tنسخة من بطاقة التعريف اجلبائية <

> نــــســـخــــة من عــــقـــد الــــوكــــالـــة الــــذي يــــربط الــــوكـــيل
بالـصـانع اHـانحt تـعد طـبـقـا للـتـشـريع اHعـمـول بهt وتـكون

tمدة صالحيته ثالث (3) سنوات على األقل

> الــوثـــائق الـــتي تــثـــبت وجــود مـــنــشـــآت الــتـــخــزين
وخـدمـة مـا بـعـد الـبـيـع وقـطع الـغـيـار وكـذا أمـاكن الـعـرض
والـبـيع (عـقـد اHـلـكـيـة أو عـقـود تـوثـيق اإليـجـار لـلـمـنـشـآت
بـاسم اHـؤسـسـة حـيث تـكـون مـدة الـعـقـد ثالث (3) سـنوات

t(على األقل

YــــــســـــتــــــخـــــدمـــــHالــــــوثـــــائـق الـــــتـي تـــــثـــــبـت وجـــــود ا <
ومؤهالتهمt كما هي محددة في التنظيم اHعمول به.

يـخـضع تـسـلـيم االعـتـمـاد الـنـهـائي لـزيـارات تـفتـيش
مـــســبـــقـــة تــقـــوم بـــهـــا اHــصـــالح اHـــؤهـــلــة لـــلـــوزارة اHــكـــلـــفــة
بـالصـنـاعـة من أجل التـأكـد من وجـود اHنـشـآتt وتـطابـقـها
مع الــــنـــشـــاطــــات اHـــبـــرمــــجـــة وكـــذا الــــتـــنـــصــــيب الـــفــــعـــلي

للمعدات واألجهزة واألدوات الالزمة.

 كـل رد سـلــبيt مـبــرراt يــجب أن يـبــلغ لــلـمــعـني من
طرف اHصالح اHعنية للوزارة اHكلفة بالصناعة.

tعــلـى اخلــصــوص tيــجـب أن يــتـــضــمن عـــقــد الـــوكــالـــة
الواجبات والعناصر اآلتية : 

> > األحكام العامة للعقد :األحكام العامة للعقد :

tوقعون احملددون بوضوحHاألطراف وا -

tمدة صالحية العقد وأشكال التجديد -
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 tأحكام الفسخ وكذا التعويضات احملتملة -

- اHرجعية للتشريع اجلزائري.

> > اHركبة :اHركبة :

tركباتHأنواع ا -

tمقاييس التلوث للمركبات ذات محركات -

tجتهيزات و أنظمة األمن -

- التكفل باجلـوانب التقنية لتحويل السيارات إلى
ســـيــــارات تـــســـيـــر بـــغـــاز الـــبـــتـــرول اHـــمـــيـع فـــيـــمـــا يـــخص

tالسيارات اخلاصة

- مصادر التزويد اHتفق عليها.

> > اHرافقة واHهارات :اHرافقة واHهارات :

tرافقة التقنية إلقامة وتطوير شبكة التوزيعHا -

tهاراتHونقل ا YستخدمHتكوين ا -

tرافقة في اجملال التقني والتجاريHا -

- الــوصـــول لــلــمــعــلــومـــة الــتــقــنــيــة والـــتــكــنــولــوجــيــة
Hـصــلـحـة مــا بـعـد الــبـيع (وثــائقt بـرمــجـةt الـوصــول لـبـنك

 اHعطيات...).

> > الضمانات :الضمانات :

tمدة ضمان الصانع -

- قــطـع الــغـــيــار والـــلــوازم األصـــلــيـــة أو ذات نــوعـــيــة
tمصادق عليها من طرف الصانع

- االلـتـزام بـتــزويـد الـسـوق بـقـطـع الـغـيـار والـلـوازم
األصـلـية أو ذات نـوعـيـة مـصـادق علـيـهـا من طـرف الـصانع
Hدة ستة وثالثY (36) شهرا بعد تسويق السيارات حتى

tفي حالة فسخ العقد

- التكـفل بنـقائص التـصنـيع والعيـوب اخلفـية وكذا
استرجاع اHركبات.

يـوضع اHـلف لـدى اHصـالح اHـعـنيـة بـالـوزارة اHكـلـفة
بـالــصـنــاعـة مــقــابل اسـتالم وصـل إيـداع بــالـعــنـوان اآلتي :

عمارة الكوليزيt 2 شارع أحمد باي - األبيارt اجلزائر.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الشروط التقنيةالشروط التقنية

أوال) اHنـشآت :أوال) اHنـشآت :

اHــادة اHــادة 4 :  : يـــجب أن تــتــوفـــر لــدى اHــكــتـــتب Hــمــارســة
نــشـاط وكـيل اHـركـبـات اجلـديـدة مــنـشـآت مالئـمـة لـلـعـرض
وخلــدمـة مــا بــعــد الـبــيع وقــطع الــغــيـار والــتــخــزينt  حتـدد

مساحتها الدنيا في اجلدول اآلتي (و: م2) :

نوع اHنتوجاتنوع اHنتوجات

سيـارة خاصة (س خ) شـاحنة
tشاحنة tصغيرة

tجرار طريق

tــــديــــنـــةHحــــافـــلــــة نــــقـل داخل ا
حافلة نقل خارج اHدينة

دراجة متحركة

مقطورة

ونصف مقطورة

حظيرةحظيرة
التخزينالتخزين

مخزن قطعمخزن قطع
الغيارالغيار

ورشة مصلحة ورشة مصلحة 
ما بعد البيعما بعد البيع

مساحةمساحة
العرضالعرض

اHساحة اإلجماليةاHساحة اإلجمالية

3800

750

500

200

50

100

1000

100

200

500

100

400

5500

1000

1200
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يجب على الوكيلt في حالة طلب إضافة عالمة : 
- تـوفــيـر مــكـان عــرض تـكــون مـســاحـته 300 م 2 عـلى
األقـل ومـخــزن قـطـع الـغــيـار تــكــون مـســاحـته 200 م 2 عـلى

tاألقل
- تقـد¢ نسخ احلـصـيلـة اجلـبائـية لألربع (4) سـنوات

األخيرة.
يـلــزم وكـيـل الـســيـاراتt بــاســتـثــنـاء الــدراجـات ذات
مـحركt أن يتوفـر لديه مستـودع حتت اHراقبة اجلـمركية
مــسـاحـتـه الـدنـيــا تـكـون 3000 م 2 في أجل ال يـتــعـدى اثـنيْ

عشر (12) شهرا بعد احلصول على االعتماد النهائي.

5 :  : يلـزم الـوكيل بـتـطويـر شـبكـة تـوزيعه عـبر اHادة اHادة 
الـتراب الوطـني التي يـجب أن تغطي عـلى األقل اHناطق
األربعt الــشــرق والـغــرب واجلــنــوب والــشـمــالt في أجل ال
يتـعدى اثـنى عشر (12) شهـرا بـعد احلـصول عـلى االعتـماد

النهائي.
ويلزم الوكيل فـيما يخص شبكـة توزيعه بأن تكون
له مـنــشـآته اخلـاصـة و /أو الـلـجــوء إلى مـوزعـY ومـعـيـدي

: Y(2) اآلتي Yمساحاتها في اجلدول Yالبيع التي تب
بالنسبة للمـوزعيـن :بالنسبة للمـوزعيـن :

(و : م 2)

نوع اHنتوجاتنوع اHنتوجات

t(س خ) سيارة خاصة

tشـــاحـــنـــة tشـــاحـــنـــة صـــغـــيـــرة
جرار طريق

tــــديــــنـــةHحــــافـــلــــة نــــقـل داخل ا
حافلة نقل خارج اHدينة 

دراجة متحركة 

مقطورة ونصف مقطورة

حظيرةحظيرة
التخزينالتخزين

محزن قطعمحزن قطع
الغيارالغيار

ورشة مصلحة ورشة مصلحة 
ما بعد البيعما بعد البيع

مساحةمساحة
العرضالعرض

اHساحة اإلجماليةاHساحة اإلجمالية

1000

200

400

100

50

50

500

100

150

200

100

200

1800

450

800

بالنسبة Hعيـدي البيعبالنسبة Hعيـدي البيع :

نوع اHنتوجاتنوع اHنتوجات

t(س خ) سيارة خاصة -

tديـنةHحـافلـة نـقل داخل ا tجرار طـريق tشـاحنـة tشـاحـنة صـغيـرة
 tدينةHحافلة نقل خارج ا

دراجة متحركة 

مقطورة ونصف مقطورة.

مكان العرض (و : ممكان العرض (و : م2)

200

100

200
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Hـــعــايــيـــر األمن اHــعـــمــول بـــهــا دولــيـــاt إال في إطــار شـــبــكــة
الـتـوزيع الـتي ª عـلى أساسـهـا اعـتـماده قـانـونـا من طرف

اHصالح اHؤهلة للوزارة اHكلفة بالصناعة.

يــتــعـهّــد وكــيل الــسـيــارات بــعـدم اســتــيـراد ســيـارات
حلـسـاب وكالء آخـرين خـارج شـبـكـة تـوزيـعهt الـتي ª عـلى
أســـاســـهـــا اعـــتـــمـــاده قــانـــونـــا مـن طـــرف اHــصـــالـح اHـــؤهـــلــة

للوزارة اHكلفة بالصناعة.

ثالثا) االستثمارات :ثالثا) االستثمارات :

9 :  : يـــلـــزم وكـــيل الــــســـيـــارات بـــإنـــشـــاء نـــشـــاط اHــادة اHــادة 
صــنــاعي و /أو شــبه صــنــاعي أو أي نــشــاط آخــر له عـالقـة

مباشرة بقطاع صناعة السيارات.

يـــجـــــب أن يـــنـــجـــــــز االســــتـــثـــمـــار فـي أجل أقـــصـــاه
ثالث (3) ســـــنـــــوات ابـــــتــــــداء من تـــــاريـخ مـــــنـح االعـــــتـــــمـــــاد

النهائي.  

يـتـرتب عـلى عـدم الـشـروع في اإلنـتـاج عـنـد انـقـضاء
هـــذا األجلt ســحـب االعــتـــمـــاد من طـــرف مــصـــالح اHـــؤهـــلــة

للوزارة اHكلفة بالصناعة.

اHـادة اHـادة 10 :  : يجب عـلى وكيل السـيارات أن يدرج في
بـــرنــامج اســـتـــيــراده حـــصـــة من الــســـيـــارات الــتـي تــســـيــر
بـــوقـــود غـــاز الـــبــــتـــرول اHـــمـــيعt كـــمــــا هـــو مـــحـــدد �ـــوجب

التنظيم.

رابعا) التكوين واHستخدمون : رابعا) التكوين واHستخدمون : 

اHـادة اHـادة 11 :  : يـلـزم الـوكـيل بـأن يــكـون له مـسـتـخـدمـون
يتمتعون بـاHؤهالت اHطلوبة و / أو بخبرة مهنية كافية

في اجملالt كما هو محدد �وجب التنظيم.

12 :  : عــــــلـى الــــــوكــــــيل أن يــــــضــــــمـن الــــــتــــــكــــــوين اHـــــادة اHـــــادة 
Hستـخدمي مصـلحة مـا بعد الـبيع ويشـتمل هذا الـتكوين

على : 

> تـــكـــوين مـــنـــظّم لـــلـــمـــنـــتـــوج اجلـــديـــد فـــيـــمـــا يـــخص
tيكانيك والهيكلHا

> تـــكـــوين مـــتـــواصل فـي الـــتــكـــنـــولـــوجـــيـــا اHـــتـــعـــلـــقــة
باHركبة.

YـــســتـــخـــدمــHكـــمـــا يــلـــزم بـــضــمـــان أعـــمــال تـــكـــوين ا
Yلــشــبــكــة تــوزيــعـه وجتــديــد مــعــارفــهم وحتــســ Yالــتــابـــعــ

مستواهم.

يــــجب أن تـــتـــوفـــر هـــذه اHـــنـــشـــآت عـــلـى وســـائل أمن
وحماية السيارات.

ثانيا) التجهيـزات :ثانيا) التجهيـزات :

اHـادة اHـادة 6 :  : يـلـزم الـوكيـل بضـمـان خـدمة مـا بـعـد الـبيع
Yوذلك عـن طـــريـق مـــســــتـــخــــدمـــ tـــبــــيــــعـــةHلــــلـــمــــركـــبــــات ا

يتمتعون باHؤهالت التقنية واHهنية اHطلوبة.

يــــجب أن تــــضــــمن مــــصــــلــــحـــة مــــا بــــعــــد الـــبــــيع عــــلى
اخلصوص اخلدمات اآلتية : 

tراجعات الدورية التي يغطيها الضمانHا <

tالعناية والصيانة والتصليح <

> بيع قـطع الغـيار والـلوازم األصلـية أو ذات نـوعية
مصادق عليها من طرف الصانع.

tيـجب أن تــتـوفـر مــصـلـحـة مــا بـعـد الــبـيع اخلـدمـات 
حسب نوع اHركبةt على اخلصوصt على :

tساعدةHسيارات ا <

t(سكانير) أدوات التشخيص باألشعة <

tأجهزة و أدوات الرفع <

tاألدوات اخلاصة والعامة <

tأدوات التفريغ <

tمشحن /مشغل البطارية <

tأدوات التنظيف والغسل <

tضغوطHخزان الهواء ا <

tلوازم أشغال  الهيكل والطالء <

tأدوات التشخيص والصيانة لنظام التبريد <

> أجهزة القياس اإللكتروني.

اHادة اHادة 7 :  : يلـزم وكيل اHـركبـات اجلديـدة بالـتزوّد لدى
الصـانع اHانح و يتـعهد بـأالّ يستـورد إال أصناف اHـركبات

الواردة في دفتر الشروط.

اHـــــادة اHـــــادة 8 :  : ال يــــــرخص لــــــوكــــــيـل الـــــســــــيــــــارات بــــــبــــــيع
الـسـيارات اجلـديـدة اHـسـتـوردة الـتي يـجـب أن تسـتـجـيب
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الفصل الرابعالفصل الرابع
شروط البيع اHطبقة على الوكيلشروط البيع اHطبقة على الوكيل

اHـادة اHـادة 13 :  : يــجب حتــريـر فــواتــيـر اHــركــبـات اجلــديـدة
اHستوردة من طرف الصانع اHانح.

اHادة اHادة 14 : : يـتعهّـد الوكيل بـأن يدرج في العـقود التي
تربطه : 

- �ــــوزعـــيـهt أحـــكــــام اHـــواد  6 و 11 و15 إلى  21 و25
tإلى 29 من دفتر الشروط هذا

- �عـيدي الـبيع الـتـابعـY لهt أحكـام اHواد 15 إلى21
و25 إلى 28 من دفتر الشروط هذا.

اHــادة اHــادة 15 :  : يــجـب أن يــكـــون عــقـــد الــبـــيع الـــذي يــربط
الوكـيل بـالـزبون مـطـابـقـا ألحكـام اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم
15-58  اHــــؤرخ في 8 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2015 واHــــذكــــور في

اHـادة األولـى أعالهt وكــذا لــلـقــواعــد والــشــروط اHــنــصـوص
عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

16 :  : يـــجب أن يـــكـــون ســـعـــر الــبـــيـع اHــبـــY في اHــادة اHــادة 
سـنـد الطـلـبـيـة اخلاص بـاHـركـبة اجلـديـدة ثـابتـا وغـيـر قابل
لــلــمــراجـعــة وال لــلــتــحـيــY بــالــزيــادة ويــجب أن يــحـرر مع
احـــتــســـاب كل الـــرســوم ويـــحـــتــويt عـــنـــد االقــتـــضـــاءt عــلى
الـــتــخـــفــيـــضـــات واالقــتـــطــاعـــات واHــزايـــا اHــمـــنــوحـــة وكــذا
االمــتــيــازات اجلـــبــائــيــة اHــنـــصــوص عــلــيــهـــا في الــتــشــريع

اHعمول به. 

17 :  : فـي حـــالـــة طــــلب دفع مــــبـــلـغ تـــســـبــــيق من اHــادة اHــادة 
طـــرف الـــوكـــيل عـــنــد حتـــريـــر الـــطــلـــبـــيــةt فـــإنه ال �ـــكن أن
تــتـــجــاوز قــيــمــة اHــبــلغ عــشــرة في اHــائــة (10%) مـن ســعـر

البيع مع احتساب كل الرسوم.

اHــادة اHــادة 18 :  : يــجـب أالّ يــتـــجـــاوز أجل تـــســلـــيم اHـــركـــبــة
اجلـديدةاHطـلوبة مـدة خمسـة وأربعY (45) يومـا. غير أنه
�كن تمـديد هـذه اHدة باتـفاق مـشترك بـY الطـرفY على

أساس وثيقة مكتوبة.

وفي حـالـة الـدفع الـكلي لـسـعـر اHـركبـة اجلـديـدةt فإن
عــلـى الــوكــيـل أن يــســلـــمــهــا في غـــضــون الــســـبــعــة (7) أيــام

اHوالية. 

tـادة 19 :  : في حــالــة عـدم احــتــرام شــروط الـطــلــبــيـةHـادة اHا
�ـكن الـطـرفــY أن يـتـفـقـا عـلى حـل بـالـتـراضي. وفي حـالـة
tفــإنه يــجب عــلى الــوكــيل tــقــتــرحHرفـض الــزبــون لــلــحل ا
القيام في غضون ثمانية (8) أيام بإرجاع مبلغ التسبيق
أو اHـــبــلغ اإلجـــمــالـي اHــدفـــوع لــلـــزبــون مع غـــرامــة قـــدرهــا

عشرة في اHائة (10%) من سعر اHركبة اجلديدة.

اHادة اHادة 20 :  : يلـزم الوكيل بـالقيـام بالفـحوص اHطـلوبة
قبل تـسلـيم اHـركبـة اجلديـدة للـزبـون وذلك بغـرض التـأكد

من مطابقة اHركبة اHسلمة للطلبية اHقدمة.

اHــادة اHــادة 21 :  : يــلـــزم الــوكــيل عـــنــد تــســلــيـم اHــركــبــة بــأن
يـراعي بـدقة اHـواصفـات التـقـنيـة والتـجـهيـزات اإلضافـية
اخلاصـة باHركـبة اجلديـدة موضوع الطـلبيـة التي يجب أن
تكون مزودة بكمـية من الوقود تسمح لهـا بالسير Hسافة

خمسY (50) كلم على األقل.

 يــجب أن تـســلم اHــركـبــة اجلـديــدة مــرفـقــة بـالــوثـائق
الـــتــقــنــيــةt الســيــمــا دلــيل االســتــعــمــال وكــتــيب الــصــيــانــة
باللـغتY الوطـنية والفـرنسية أو اإلجنـليزية وكـذا بطاقة

الترقيم اHؤقتة ووصل التسليم.

يـــجب أن تـــســــلم اHـــركـــبـــة اجلــــديـــدة مـــزودة بـــعـــجـــلـــة
الــــنــــجــــدة ورافــــعـــة وكــــرنـك وحــــقــــيـــبــــة مــــفــــاتــــيح (أدوات)
ومــــجــــمــــوعـــة أمـن حتــــتــــوي عــــلى اخلــــصــــوص عــــلى مــــثــــلث
الــتـحـذيـر والـصــدريـة الـعـاكـســة لـلـضـوء وحـقــيـبـة الـنـجـدة

األولية.
اHــادة اHــادة 22 :  : يـــجب أن تـــســتـــجــيب اHـــركــبـــات اجلــديــدة
اHــســـتــوردة Hـــقـــايــيس األمـن وحــمـــايــة الـــبـــيــئـــة (انــبـــعــاث
الـدخــان والـغـازات الـسـامـة والـضـجـيج) اHـنـصـوص عـلـيـهـا
في الـتـشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمـول بـهـمـا  أو أن تـستـجـيب
في غـــيــاب ذلك لـــلــمــقـــايــيس اHــعـــمــول بــهـــا دولــيــا دون أن
تـــكـــون أقل مـن اHـــقـــايـــيس اHـــطـــبـــقـــة  في الـــبـــلـــد  األصـــلي

للصانع.
كـمــا يــلـزم الــوكــيل بــأن يـضع حتـت تـصــرف مــصـالح
مـــنـــاجم الـــواليـــةt صـــنف اHـــركـــبــة اHـــوجـــهـــة لـــوضـــعــهـــا في

السوق وكل الوثائق التقنية اخلاصة بها وهي اآلتية :
- الـــنــشـــرات الـــوصـــفــيـــة في ثالث (3) نـــسخ مـــؤشــر

tعليها من طرف الصانع
tمحاضر التجارب واألمن النشطة -

tمحاضر جتارب األمن الكامنة -
tمحاضر جتارب األمن العام -

- محاضر جتارب حماية البيئة.
يـــجب أن تــقــدم مـــحــاضــر الــتـــجــارب اHــذكــورة أعاله
حسـب احلاالت وصـنف اHركـبة ويـجب أن تسـلم من طرف
ISO 17020 ـعـتـمـدةHـطـابـقــة اHالـصـانـع أو هـيـئـات تـقــيـيم ا

.ISO 17025و
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اHــــادة اHــــادة 23 :  :  يـــــجب أن تـــــخــــضع اHـــــركــــبـــــات اجلــــديــــدة
اHـــســتـــوردة في شـــكل حـــصصH  tــراقـــبـــة اHــطـــابـــقــة بـــأخــذ
عـينـات عـلى ضـوء النـشـرة الـوصفـيـة التـي أعدهـا الـصانع
عن صـــنـف اHـــركـــبـــة الـــتـي ª تـــســـلـــيـــمــــهـــا. و تـــنـــجـــز هـــذه
اHــــراقــــبــــة عــــلـى مــــســــتــــوى مــــنــــشــــآت اHــــيــــنــــاء وذلك قــــبل

التخليص اجلمركي.

يــجب أن تــكـون اHــركــبــات اHــسـتــوردة مــجــهــزة عـلى
األقل بأجهزة األمن اآلتية :

1) السيارة اخلاصة :) السيارة اخلاصة :

السـيارة اHوجـهة لـنقل األشـخاص الـتي حتتـوي على
أكـثـرمن تـسـعـة (9) مـقـاعــدt �ـا فـيـهـا مـقــعـد الـسـائق ويـقل

وزنها على 3500 كلغ :

tABS نظام مضاد لقفل العجالت -

.(ESC tESP) راقبة اإللكترونية لالستقرارHا -

tجهاز محدد و/أو منظم للسرعة -

t(السائق و الراكب) كيسان (2) هوائيان أماميان -
 tYجانبي Y(2) هوائي Yزيادة على كيس

- حــزام أمـن  جلــمــيع الـــركــاب و مــثــبــتـــات مــطــابــقــة
لألحكام الـتنظيمـية و تستـجيب للمقـاييس اHطبـقة فيما

tيخص جتارب الصدمات

tمسند الرأس للمقاعد األمامية و اخللفية -

t(ISOFIX) نظام شد مقاعد األطفال -

- جهـاز تـذويب و إزالـة السـد¢ من الـزجـاج األمامي
 tواخللفي

- نظـام التـذكير لـغلق حـزام األمن للـسائق والراكب
األمامي.

يــجب أن تــصــنع هــذه اHــركــبــات �ــا يــضــمـن حــمــايـة
الــراجــلـY ومــســتــعــمــلي الــطــريق اآلخــريـن اHـعــرضــY في

حالة الصدمة األمامية.

2) الشاحنة الصغيرة :) الشاحنة الصغيرة :

اHـــركــــبــــات اHــــوجـــهــــة لــــنــــقل الــــبــــضـــائـع ذات الـــوزن
اإلجمالي اHرخص باحلمولة الذي يقلّ عن 3500 كلغ : 

tABS  نظام مضاد لقفل العجالت -

t(ESC tESP) راقبة اإللكترونية لالستقرارHا -

tجهاز محدد و/ أو منظم للسرعة -

t(السائق والراكب) كيسان (2) هوائيان أماميان -

- حزام أمن ومثـبتات مـطابـقة لألحكـام التـنظيـمية
وتــســـتــجــيب لــلـــمــقــايــيس اHـــطــبــقــة فــيـــمــا يــخص جتــارب

tالصدمات

tقاعدHمسند الرأس جلميع ا -

tجهاز تذويب وإزالة السد¢ من الزجاج -

tنظام التذكير لغلق حزام األمن -

- حـاجــز الــفــصل  بــY مــقــصــورة الـقــيــادة ومــنــطــقـة
الــشــحن لــلــشـــاحــنــات يــســتــجــيـب لــلــمــقــايــيـس بــالــنــســبــة

.fourgon من نوع tللشاحنات الصغيرة

3) الشاحنات و جرار الطريق : ) الشاحنات و جرار الطريق : 

اHــــركـــبــــات اHــــوجـــهــــة لـــنــــقـل الـــبــــضـــائـع ذات الـــوزن
اإلجـمــالي اHـرخص بـاحلــمـولـة الـذي يــسـاوي أو يـفـوق3500

كلغ : 

- نـظـام كـبح في األمـام وفي اخلـلف مع نـظـام مـضـاد
tABS لقفل العجالت

t(ESC tESP) راقبة اإللكترونية لالستقرارHا -

- �ــــــهل مــــــائـي أو فــــــوق صــــــمــــــام خــــــروج الــــــغـــــازات
لــلــمــركـبــات حــيث يــســاوي الـوزن اإلجــمــالي اHــســمـوح به

tباحلمولة أو يفوق 19 طنا

tجهاز محدد و/أو منظم للسرعة -

- نـظـام شد الـسـرعـة القـصـوى اHـنـصوص عـلـيـها في
tرورHالتنظيم الذي يحكم حركة ا

- حزام أمن ومثـبتات مـطابـقة لألحكـام التـنظيـمية
وتــســـتــجــيب لــلـــمــقــايــيس اHـــطــبــقــة فــيـــمــا يــخص جتــارب

tالصدمات

- جـهاز حمايـة من  التجـويف للشـاحنات في األمام
tوفي اخللف

- جــهــاز حــمــايـة فـي األمــام من الــتــجـويـف جلـرارات
tالطريق
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tحماية جانبية -

tعداد تسجيل السرعة وأوقات السير -

tقاعدHمسند الرأس في جميع ا -

 tجهاز تذويب وإزالة السد¢ من الزجاج -

tنظام التذكير لغلق حزام األمن -

 .Yحافظة الط -

4) اHقطورة ونصف اHقطورة :) اHقطورة ونصف اHقطورة :

ABS نظام مضاد لقفل العجالت -

tجهاز خلفي للوقاية من التجويف -

tحماية جانبية -

tراقبة اإللكترونية لالستقرارHا -

.Yحافظة الط -

فــيـمـا يــخص مـركــبـات لـلــنـقل لــلـمـواد اخلــطـيـرة ذات
الـوزن اإلجمالي اHـرخص باحلمـولة الذي يـساوي أو يفوق
3500 كـــلغt يــجب أن تــطـــابق الــتــنــظـــيم اHــعــمــول به أو أن

تعـملt في غـياب ذلكt بـاHـقايـيس اHـعمـول بـها دولـيا دون
أن تكون أقل من تلك اHطبقة في البلد األصلي للصانع.

5) حافالت النقل خارج اHدينة :) حافالت النقل خارج اHدينة :

مركـبات نـقل األشخـاص الـتي حتتـوي على أكـثر من
تسعة (9) مقاعد �ا فيـها مقعد السائق واHوجهة للنقل ما

بY اHدن :

tABS نظام مضاد لقفل العجالت -

t(ESC tESP) راقبة اإللكترونية لالستقرارHا -

- نـظـام حتـديـد الـسرعـة أو نـظـام شـد الـسـرعة بـ 100
tكلم/سا

tعداد تسجيل السرعة  وأوقات السير -

 tنظام ضد االنقالب -

- حـزام أمـن مـزود بــنــظـام الــتــذكـيــر بــالـغــلق جلــمـيع
tقاعدHا

 tقاعدHمسند الرأس جلميع ا -

- جهاز تذويب و إزالة السد¢ من الزجاج.

6) حافالت النقل في اHدينة  :) حافالت النقل في اHدينة  :

مركـبات نـقل األشخـاص التي حتـتوي عـلى أكثر من
تـسـعة (9) مقـاعـد �ـا فيـهـا مـقعـد الـسـائق واHـوجهـة لـلـنقل

احلضري :   

tABS نظام مضاد لقفل العجالت -

t(ESC tESP) راقبة اإللكترونية لالستقرارHا -

 tنظام شد السرعة بـ  80 كلم/سا -

tعداد تسجيل السرعة  وأوقات السير -

tحزام أمن للسائق مزود بنظام التذكير بالغلق -

 tمسند الرأس للسائق -

- جهاز تذويب و إزالة السد¢ من الزجاج.

7) الدراجات اHتحركة :) الدراجات اHتحركة :

- خوذة احلماية اHصادق عليها

- نــــظــــام مــــضـــــاد لــــقــــفـل الــــعــــجالت  ABS لــــلــــدراجــــة
tتحركة من صنف ب و جHا

tركائز جانبية أو مركزية -

- جهاز ضد انبعاث الضجيج (صامت). 

    اHادة  اHادة 24 : : ال يـجوز أن يـسلم الـوكـيل إال اHركـبات
اجلـــديـــدة الـــتي كـــانت مـــحـل فـــحص اHـــطـــابـــقـــةt من طـــرف
مصـالح اHنـــاجمt طـبقـا لـلمـادتY 7 و 42 من الـقـانون رقم
01-14 اHـؤرخ في 19 غـشت سـنة 2001 واHـتعـلـق بـتنـظـيم

حـــركــة اHـــرور عـــبــر الـــطـــرق وسالمـــتــهـــا وأمـــنــهـــاt اHـــعــدل
واHتممt واستكمال مجموع اإلجراءات اإلدارية اHطلوبة.

يــلـــزم الــوكــيل بـــأن يــقــدّم عــنــد كـل وصــول مــركــبــات
جديدة Hصالح اHناجم للوالية الوثائق اآلتية :

tستلمةHقوائم البضاعة ا -

 tسند الشحن -

tإشعار بالوصول -

tانحHعدة من طرف الصانع اHفواتير الشراء ا -

- نسخ من محاضر استالم اHركبة. 
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اHــادة اHــادة 25 :  : يــلـــزم الــوكــيـل قــبل نـــهــايـــة مــدة صـالحــيــة
(شـهـران)  بطـاقة الـتـرقيم اHـؤقتـةt بـتسـلـيم اHلف الـكامل

للزبون ويجب أن يتضمن الوثائق اآلتية :

tشهادة البيع <

tانحHعدة من طرف الصانع اHالفاتورة ا <

> الـوثـيـقـة  اHـشــطـبـة  بـالـلـون األحــمـر واHـتـضـمـنـة :
مـحــضــر االسـتالم والــنــشـرة الــوصـفــيــة وشـهــادة اHــطـابــقـة

اHؤشر عليها من طرف الصانع أو �ثله.

اHــادة اHــادة 26 :  : يــلــزم الـــوكــيل بـــاالمــتــنــاع عـن كل أشــكــال
اإلشــهـار الــتي من شــأنـهــا تـشــجــيع الـتــصـرفــات اخلـطــيـرة
عـــلى أمن مـــســـتـــعــمـــلـي الــطـــرق. و �ـــكـــنه أن يـــبـــادر جتــاه
الزبون بكل عمل مفـيد بغرض التحسـيس والوقاية فيما

يتعلق بأمن الطرق.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

الضمانات واHسؤولياتالضمانات واHسؤوليات

اHــــادة اHــــادة 27 :  : يــــتـــــعــــهــــد الــــوكــــيـل بــــالــــتــــكــــفـلt في إطــــار
الـضـمانt بـاHـركـبـات الـتي تـكـون فيـهـا نـقـائص الـتـصـنيع
والـــعــيــوب الـــظــاهــرة و/أو اخلــفـــيــة و كــذا اســتـــبــدال قــطع

الغيار واللوازم غير الصاحلة لالستعمال. 

وفـي حــالــة مالحــظــة  عــيب مــغــطى بــالــضــمــانt فــإنه
يجب استبدال اHركبة.

يجب أن يقدم الوكـيل لفائدة الزبون ضمان اHركبة
اHــســلّــمــةt شـــريــطــة أن يــلــتـــزم الــزبــون بــالــقـــيــام بــجــمــيع

اHراجعات الدورية واحترام إرشادات الصانع .

اHــــادة اHــــادة 28 :  : في حـــــالــــة تــــوقف الــــســــيــــارة اخلــــاصــــة أو
الدراجة اHتحـركة بغرض التصليح الذي يندرج في إطار
الضمانt لـفترة تفوق سبعة (7) أيامt يلزم الوكيل بوضع
 سـيـارة أو دراجـة اسـتـبدال حتـت تـصرف الـزبـونt إال في

حالة أحكام تعاقدية بY الطرفY تنص على مدة أقل.

وبـالنسـبة لـلمـركبـات من نوع الشـاحنـات الصـغيرة
والـشاحـنـات وجرار الـطـريق وحافالت الـنـقل  في اHديـنة
وحـــــافالت الـــــنــــقـل خــــارج اHـــــديــــنـــــة واHــــقـــــطــــورة ونـــــصف
اHـقــطـورةt يـلـزم الـوكـيل بـتـعــويض الـزبـون مـقـابل فـقـدان
الربح الـناجم عن هذا الـتوقف الـذي يكون مـثبتـا بوثائق

مقنعة.

اHــــادة اHــــادة 29 :  : يـــــتــــعـــــهــــد الـــــوكـــــيل بـــــضــــمـــــان تــــوفّـــــر كل
مـرجـعيـات قـطع الـغيـار والـلـوازم األصـليـة أو ذات نـوعـية

مصادق عليها من طرف الصانعt على مستوى مخزنه.

في حـالـة الـتـوقف عن الـنـشـاط أو فـسخ الـعـقـد يـلزم
الــوكــيل بــأن يــضـمـنt عـبــر شــبــكـة تــوزيــعهt تــوفــيــر قـطع
الـغـيـار والـلـوازم األصـلـيـةt أو ذات نـوعـيـة مـصـادق عـلـيـها

من طرف الصانع  Hدة أدناها ستة وثالثون (36) شهرا.

اHــــادة اHــــادة 30 :  : تــــســــاوي أو تــــفـــــوق اHــــســــافــــة احملــــددة في
الضمان :

Yمــائــة ألف (100.000 كــلم) في حــدود سـتــة وثالثـ -
tتحركةHماعدا الدراجات ا t(36) شهرا للسيارات

- خـــمـــســـة آالف (5000 كـــلم) في حـــدود  اثـــني عـــشـــر
(12) شهرا للدراجات اHتحركة.

ويــطــبق الــضــمـان الــذي يــقــره الــصــانع اHــانح فــيــمـا
يخص اHقطورات و نصف اHقطورات.

يـجب أن تـدرج شـروط تـنـفـيـذ الـضـمـان صراحـة في
شهـادة الضـمان اHـعدة طبـقا لـلتـشريع والـتنـظيم اHـعمول
بـهما  واHسلـمة وجوبا  للزبـون عند تسلـيم اHركبة. ويقع
الـضـمـان عـلى عـاتق الـوكــيل بـدون تـكـالـيف إضـافـيـة عـلى

الزبون.

31 :  : يــــلـــزم الـــوكـــيل بـــاحــــتـــرام كل مـــراجـــعـــات اHــادة اHــادة 
الـشروط الـتـنـظـيـميـة اHـرتـبـطـة �مـارسـة نـشـاط الـوكيل

وإال سُحِبَ منه االعتماد.

32 : : يــــلـــزم الــــوكـــيـل بـــأن يـــرسـل إلى الـــوزارة اHــادة اHــادة 
اHكلفـة بالصـناعة بصـفة منـظمةt كل جتديـد لعقـد الوكالة
وإيــجــار اHـنــشــآت وكـذا الــســجل الـتــجــاريt الـتي تــنــتـهي

صالحيتها.

اHــادة اHــادة 33 :  : يــلــزم الــوكــيل بـــالــتــصــريح لــدى اHــصــالح
اHعـنية لـلوزارة اHـكلـفة بالـصنـاعة بكـل تغيـير يـطرأ على
مستوى شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين و
ورشات خـدمـة مـا بـعـد الـبـيع ومـخـازن قـطع الـغـيـار وكذا

نقاط العرض والبيع.

اHــادة اHــادة 34 :  : �ـــكن حتـــيــY دفـــتــر الـــشـــروط هــذاt عـــنــد
.(2) Yكل عام tاحلاجة
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التعريف باHكتتب  لنشاط التعريف باHكتتب  لنشاط 
الوكيلالوكيل

عنـوان الشركة :  

رقم التعريف اجلبائي :

القانون األساسي :

رأسمال الشركة :

: Yقر/التوطHعنوان ا

الوالية :

الهاتف :

الفاكس :

العنوان اإللكتروني :

موقع الواب :

لقب واسم  اHسير :
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العالمة  (العالمات)العالمة  (العالمات)

البيانات اخلاصة بالسياراتالبيانات اخلاصة بالسيارات

الطرازالطراز 
(×) (×) 

اسم الصانع اسم الصانع 
 اHانح اHانح

 مكان أو أماكنمكان أو أماكن

التصنيعالتصنيع

(×) سيارة خاصة (س خ)t شاحنـة صغيرةt شاحنةt جرار طريقt حافلة نقل في اHدينةt حافلة نقل خارج اHدينةt مقطورة
ونصف مقطورة ودراجة متحركة. 

.(NA ISO 3780 انظر (ي للصانعHرمز التعريف العا) WMI ي للصانعHرمز التعريف العا (××)

رمز التعريف العاHيرمز التعريف العاHي
WMI (××) للصانع (××)للصانع
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التـعييـن التـعييـن (*)

منشــآت الــوكيلمنشــآت الــوكيل

اHبنية منها (ماHبنية منها (م2)الـواليـةالـواليـةالــعنـوانالــعنـوان

(*) اHنـشآت : اHـقرt قاعـة العـرضt تخزين الـسيـاراتt مخازن قـطع الغـيارt ورشات خـدمة مـا بعد الـبيع ومـستودع حتت

اHراقبة اجلمركية.

اHساحة (ماHساحة (م2)
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نوع  اHركبات (نوع  اHركبات (*)

مـعلـومات إحصـائيـةمـعلـومات إحصـائيـة
عنوان الشركة :

عنوان اHقـر  :
الفترة ................ السداسي / السنةالفترة ................ السداسي / السنة

>  >  استيراد  وبيع اHركبات ( الوحدات)     استيراد  وبيع اHركبات ( الوحدات)     

االستيراداالستيراد

>  عدد اHستخدمY :...... منهم.........إطارات 

> تذكير برقم األعمال دون رسوم السنة السابقة :......................... آالف دج

> االستثمار االجمالي :................... آالف دج منه :

- عتاد/ جتهيزات :.................... آالف دج

- منشآت ............................. آالف دج

(*) سيارة خاصة (س خ)t شاحنة صغيرةt شاحنةt جرار طريقt حافلة نقل في اHدينةt حافلة نقل خارج اHدينةt مقطورة
ونصف مقطورة ودراجة متحركة. 

البيعالبيع
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بـطـاقة التعهدبـطـاقة التعهد

أنا اHوقع أسفله (اللقب واالسم أو عنوان الشركة ) :.............................................................................................
العنوان:.........................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري:.......................................................................................................................................
رقم التعريف اجلبائي:.....................................................................................................................................

1 - أصرح أنني :
tعمول به وبنود  دفتر الشروطHاطلعت على التنظيم ا <

> اطلعت على طبيعة اخلدمات الواجب تقد�ها والشروط اHنصوص عليها Hمارسة النشاط. 
2 - أشهد : 

tتضمنة في طلب اعتمادي صحيحةHعلومات اHوأن كل ا  <

tأني أعلمت بأن كل تصريح خاطئ يؤدي إلى رفض طلبي <
> أني أوافق على مجموع الشروط وكيفيات �ارسة نشاط وكالء اHركبات اجلديدة.

3 - ألتزم : 
> بـالــســهـر عــلى احــتـرام أحــكــام الــتـنــظــيم اHـعــمــول به واHــتـعــلق �ــمــارسـة نــشــاط وكالء اHـركــبــات اجلـديــدة ودفــتـر

tالشروط  هذا
> بـإعالمt في أقرب اآلجـالt مـصـالح الوزارة اHـكـلفـة بـالصـنـاعة بـكل تـغيـيـر في اHـعلـومـات اHذكـورة في مـلف طلب

tاالعتماد
> بإرسال في كل سداسيt اإلحصائيات اHتعلقة بتطور االستثمارات والتشغيل وحجم االستيراد والبيع.

إثباتا لذلكt يوقع اHمثل اخملوّل بطاقة االلتزام هذه.

 بـ ...........................في ............................

التوقيع التوقيع 

(صفة اHوقع)(صفة اHوقع)
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اHلحق الثانياHلحق الثاني

دفترشروط يحدد شروط وكيفيات �ارسةدفترشروط يحدد شروط وكيفيات �ارسة 
نشاط وكالء اآلالت اHتحركة اجلديدة.نشاط وكالء اآلالت اHتحركة اجلديدة.

الفصل األولالفصل األول
اHوضوع و التعاريفاHوضوع و التعاريف

اHـادة األولى : اHـادة األولى : طـبـقـا ألحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفيـذي رقم
15-58 اHــــؤرخ في 18 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق 8

فـبراير2015 الذي يـحدد شـروط وكيـفيـات �ارسـة نشاط
وكالء اHــركـبــات اجلــديـدةt يــهـدف دفــتــر الـشــروط هـذا إلى
حتـــديـــد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات �ـــارســـة نـــشـــاط وكالء اآلالت

اHتحركة اجلديدة.

اHادة اHادة 2 :  : يقصد �ا يأتي :

> اHركبة اجلديدةt هي اHركبة :

 tالتي لم ترقم على اإلطالق في أي بلد كان -

- الـــتـي ال يـــتــــجــــاوز الــــفــــارق بـــY تــــاريخ صــــنــــعــــهـــا
tوتاريخ دخولها التراب الوطني اثنىْ عشر (12) شهرا

-  الـــوكـــالـــةt عـــقـــد يـــتـــنـــازل �ـــوجـــبه الـــصـــانع مـــانح
اHـركـبات اجلـديـدةلـلوكـيل عن  حق تـسـويق منـتـجـاته على

التراب الوطني وHدة معينة.

> نــشــاط الــوكـــيلt  كل نــشـــاط يــقــوم عــلـى اســتــيــراد
اHـركبـات اجلديـدة من أجل بيـعهـا على أسـاس عقـد امتـياز

tيربط الوكيل بالصانع

> نـشــاط اHـوزعt كل نـشــاط لـبـيع اHـركــبـات اجلـديـدة
على أساس عقد يربط اHوزع بالوكيل.

> نــــشـــــاط مـــــعــــيـــــد الـــــبــــيـعt  كل نـــــشـــــاط إلعــــادة بـــــيع
اHـــركــبــات اجلــديــدة عــلى أســاس عــقـــد يــربط مــعــيــد الــبــيع

tوزعHبالوكيل و /أو با

> شـــبــكـــة الـــتـــوزيعt تـــتــكـــون من الـــوكـــيلt مـــوزعــيه
ومعيدي البيع التابعY لهم.

> اHـركبةt كل وسـيلة نـقل بري مزودة �ـحرك للدفع
أو غـــيــر مـــزودة لـــذلكt تـــســيـــر عــلـى الــطـــريق بـــوســـائــلـــهــا
اخلــــاصـــة أو تــــدفع أو جتــــر : ســــيـــارة ومــــقــــطـــورة ونــــصف

مقطورة وآلة متحركة.

> آالت مـتحركةt كـل آلة متحـركة أو جتهـيز صناعي
�ـكن نــقــلـهــا أو حــمـلــهـاt ذات هــيــكل أم الt غـيــر مــخـصــصـة
لنقل األشخاص أو السلع في الطرقt مجهزة �حرك دفع
داخـــلي : كـل مـــركـــبـــة مـــســـتــــعـــمـــلـــة في الــــفالحـــة والـــغـــابـــة
واألشـغال العمـومية والـنقل والتخـزين والرفع واألشغال
اHـائـيـة واحملـروقـات والـكـهـربـاء ومـركـبـات ذات اسـتـعـمـال

خاص.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الشروط اإلداريةالشروط اإلدارية

اHادة اHادة 3 : شروط و كيفيات االعتماد : شروط و كيفيات االعتماد

تـــطــبـــيـــقــا ألحـــكـــام اHــرســـوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 58-15
اHـؤرخ في 18 ربـيع الــثــاني عـام 1436 اHـوافق 8 فــبــرايـر
سـنة t2015 الـذي يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات �ـارسـة نـشاط
وكالء اHـركـبــات اجلـديـدةt يــشـتـرط Hـمــارسـة نـشـاط وكالء

اآلالت اHتحركة اجلديدة احلصول على :

1) الرخصة اHؤقتة :) الرخصة اHؤقتة :

يــتــكـــون اHــلف اHــطـــلــوب لــلـــحــصــول عــلـى الــرخــصــة
اHؤقتة من : 

tؤقتةHطلب احلصول على الرخصة ا <

> دفتر الـشروطt اHؤشر عليه واHؤرخ واHوقع
عـــلــــيه مـن طـــرف اHــــتــــعــــامل الــــذي يـــحــــمل عــــبــــارة  "قـــر

 tوصودق عليه"  فوق بطاقة التعهد

> نـسـخـة من الـقـانـون األسـاسي لـلـشـركـةt الـذي
tرمز نشاط الوكيل Yيب

> عقد أو عقد مسبق يتعلق بالوكالة.

 تــســمح الـــرخــصــة اHــؤقــتــة لـــلــمــتــعــامـل بــالــقــيــد في
السجل التجاري وال تعني الترخيص �مارسة النشاط.

حتــدد مــدة صـالحــيــة هـــذه الــرخــصـــة اHــؤقــتـــة بــاثــني
عـشر (12) شهـرا. و�كن تـمديـد هذه اHدةt اسـتثـناءt  على
أسـاس وثائق تبـرر أسباب عدم احـترام هذه اHـدةt لفترة

ال تفوق ستة (6) أشهر.

وبــعـد هــذا األجلt تـبــلغ الـوزارة اHــكـلــفـة بــالـصــنـاعـة
الـوزارة اHـكـلـفـة بـالـتـجـارة لـسـحب الـسـجل الـتـجـاري من

اHتعامل.
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2) االعتماد النهائي :) االعتماد النهائي :

يـــتــكــون اHـــلف اHــطـــلــوب لـــلــحــصـــول عــلى الـــرخــصــة
النهائية من  :

tطلب احلصول على الرخصة النهائية <

tنسخة من السجل التجاري <

tنسخة من بطاقة التعريف اجلبائية <

> نــــســـخــــة من عــــقـــد الــــوكـــالــــة الــــتي تــــربط الــــوكـــيل
بـالـصـانع اHـانحt تـعد طـبـقـا لـلـتشـريع اHـعـمـول بهt وتـكون

tمدة صالحيته ثالث (3) سنوات على األقل

> الـــوثـــائق الــتـي تــثـــبت وجـــود مــنـــشــآت الـــتـــخــزين
وخــدمـة مـا بـعـد الـبــيع وقـطع الـغـيــار وكـذا أمـاكن الـعـرض
والـبـيع (عـقـد اHـلـكـيـة أو عــقـود تـوثـيق اإليـجـار لـلـمـنـشـآت
بـاسم اHـؤسـســة حـيث تـكـون مـدة الـعـقـد ثالث (3) سـنـوات

t(على األقل

YـــــســــــتـــــخــــــدمـــــHالـــــوثــــــائق الــــــتـي تـــــثــــــبت وجــــــود ا <
ومؤهالتهم كما هي محددة في التنظيم اHعمول به.

يـخـضع تـسـلـيم االعـتـمـاد الـنـهـائي لـزيـارات تـفـتـيش
مــســـبـــقـــة تــقـــوم بـــهـــا اHـــصــالـح اHــؤهـــلـــة لـــلــوزارة اHـــكـــلـــفــة
بـالـصــنـاعـة من أجل الـتـأكـد من وجـود اHـنـشـآت وتـطـابـقـهـا
مع النشاطات اHبـرمجة وكذا التنصيب الفعلي للمعدات

واألجهزة واألدوات الالزمة.

يـــــكـــــون كـل رد ســـــلـــــبيt مـــــبـــــرراt ويـــــجــب أن يـــــبـــــلغ
لــلـــمــعـــني مـن طــرف اHـــصـــالح اHـــعــنـــيـــة لــلـــوزارة اHـــكــلـــفــة

بالصناعة.

tعــلى اخلـــصــوص tيـــجب أن يـــتـــضــمن عــقـــد الــوكـــالـــة
الواجبات والعناصر اآلتية : 

> > األحكام العامة للعقد :األحكام العامة للعقد :

tوقعون احملددون بوضوحHاألطراف وا -

tمدة صالحية العقد وأشكال التجديد -

 tأحكام الفسخ وكذا التعويضات احملتملة -

tرجعية للتشريع اجلزائريHا -

> > اآلالت اHتحركة :اآلالت اHتحركة :

tتحركةHأنواع اآلالت ا -

- مــــقـــــايــــيس الــــتــــلـــــوث لــــآلالت اHــــتــــحــــركــــة اHــــزودة
tحركات�

- مصادر التزويد اHتفق عليها.

> > اHرافقة واHهارات :اHرافقة واHهارات :

tرافقة التقنية إلقامة وتطوير شبكة التوزيعHا -

tهاراتHونقل ا YستخدمHتكوين ا -

tرافقة في اجملال التقني والتجاريHا -

- الـوصول للمعلـومة التقنـية والتكنـولوجية خلدمة
مـــــا بـــــعــــــد الـــــبـــــيـع (وثـــــائقt بــــــرمـــــجـــــةt الـــــوصــــــول لـــــبـــــنك

اHعطيات...).

> > الضمانات الضمانات 

tمدة ضمان الصانع -

- قــطـع الــغـــيــار والـــلــوازم األصـــلــيـــة أو ذات نــوعـــيــة
tمصادق عليها من طرف الصانع

- االلـتـزام بـتــزويـد الـسـوق بـقـطـع الـغـيـار والـلـوازم
األصـلـية أو ذات نـوعـيـة مـصـادق علـيـهـا من طـرف الـصانع
Hدة ستة وثالثY (36) شهرا بـعد تسويق اآلالت اHتحركة

tحتى في حالة فسخ العقد

- التكـفل بنـقائص التـصنـيع والعيـوب اخلفـية وكذا
استرجاع اآلالت اHتحركة.

يـودع اHـلف لـدى اHصـالح اHـعـنـيـة  بالـوزارة اHـكـلـفة
بـالــصـنــاعـة مــقــابل اسـتالم وصـل إيـداع بــالـعــنـوان اآلتي :
عمارة الكوليزيt 2 شارع أحمد باي  � األبيارt اجلزائر.

الفصل الثالثالفصل الثالث

الشروط التقنيةالشروط التقنية

أوال اHنـشآت :أوال اHنـشآت :

اHــادة اHــادة 4 :  : يـــجب أن تــتــوفـــر لــدى اHــكــتـــتب Hــمــارســة
نـشــاط وكـيل اآلالت اHــتـحــركـة اجلــديـدةt مـنــشـآت مـالئـمـة
لـلـعـرض وخـدمـة ما بـعـد الـبـيع وقـطع الـغـيـــار والـتـخزين

حتدد مساحاتها الدنيا في اجلدول اآلتي (و:م2) :
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يجب على الوكيلt في حالة طلب إضافة عالمة : 
- تــوفــيـر مــكــان عـرض تــكـون مــســاحـته 300 م 2 عـلى
األقل ومــخــزن قـطـع الـغــيــار تـكــون مــســاحـته 200 م 2 عـلى

tاألقل
- تـقـد¢ نسخ احلـصـيـلة اجلـبـائـية لألربع (4) سـنوات

األخيرة.
اHـادة اHـادة 5 :  : يـلـزم الـوكيل بـتـطـوير شـبـكة تـوزيـعه عـبر
الــــتــــراب الــــوطـــنـيt ويــــجب عــــلــــيه أن يــــغــــطـي عــــلى األقل

t(الـشــرق والـغــرب واجلـنـوب والــشـمـال) ــنـاطق األربــعـةHا
في أجل ال يــتــعــدى اثــنـى عــشـر (12) شــهــرا بــعــد احلــصــول

على االعتماد النهائي.
ويــلـــزم الـوكــيـــل فـيــمـا يـخـــص شـبـكــــة تـوزيـعــــــه
بــان تكـون لــــــه مـنـشـآتــــــه اخلـاصـــــــة و /أو الـلـجــــــوء
Yومــعــيـــــــــدي الــبــيـــــع والــتي تــبــ Yإلـــــــى مــوزعـــــــــ

: Yاآلتي Yمساحــــاتها حســـــب اجلـــــدول

بالنسبة للمـوزعيـن : بالنسبة للمـوزعيـن : (و : م 2)

يــــجـب أن تــــوفــــر هـــــذه اHــــنــــشـــــات عــــلى وســـــائل أمن
وحماية اآلالت اHتحركة.

ثانيا التجهيزات :ثانيا التجهيزات :

اHادة اHادة 6 :  : يجب أن يتوفـر لدى الوكيل ورشة متنقلة
tلضمان التصليحات في موقع الزبون

يــلــزم الـوكــيل بــضـمــان خــدمـة مــا بــعـد الــبــيع لـآلالت
اHــتـــحــركــة اHــبـــيــعــةt بــواســـطــة مــســتـــخــدمــY يــتـــمــتــعــون

باHؤهالت التقنية واHهنية اHطلوبة.

يــــجب أن تــــضــــمن مــــصــــلــــحــــة مـــا بــــعــــد الــــبــــيع عــــلى
اخلصوص اخلدمات اآلتية : 

tراجعات الدورية التي يغطيها الضمانHا <

tالعناية والصيانة والتصليح <

> بيع قـطع الغـيار والـلوازم األصـليـة أو ذات نوعـية
مصادق عليها من طرف اHصنع.  

اHـادة اHـادة 7 :  : يــلـزم الـوكــيل بـالـتــزود لـدى الــصـانع اHـانح
ويـتــعــهــد بـأال يــســتـورد إال أصــنــاف اHـركــبــات الـواردة في

دفتر الشروط.

اHـادة اHـادة 8 :  : ال يـرخـص لـلــوكـيـل بـبــيع اآلالت اHــتـحــركـة
اجلــديــدة اHــســتــوردةt الــتي يــجب أن تــســتــجــيب Hــعــايــيـر
األمن اHــعــمــول بــهــا دولــيـــاt إال في إطــار شــبــكــة الــتــوزيع
الـتي ª عـلى أسـاسـهـا اعـتـمـاده قانـونـا مـن طرف اHـصـالح

اHؤهلة للوزارة اHكلفة بالصناعة.

يـتعهد الـوكيل بعدم اسـتيراد آالت متـحركة حلساب
وكالء آخرين خـارج شبـكة تـوزيـعهt التي ª عـلى أساسـها
اعـــتــمـــاده  قــانـــونـــا من طـــرف اHــصـــالح اHـــؤهـــلــة لـــلــوزارة

اHكلفة بالصناعة.     

ثالثا  االستثمارات  :ثالثا  االستثمارات  :

اHـادة اHـادة 9 :  : يـلزم الـوكـيل بـإنـشـاء نـشـاط صـناعي و/أو
شـبه صـنـاعي أو أي نـشـاط آخـر له عالقـة مبـاشـرة بـقـطاع

الصناعة اHيكانكية.

يجب أن ينـجز االستثـمار في أجل أقصاه ثالث (3)
سنوات ابتداء من تاريخ منح االعتماد النهائي.

يـتـرتب عـلى عـدم الـشـروع في اإلنـتـاج عـنـد انـقـضاء
هــذا األجل  ســـحب االعــتـــمــاد مـن طــرف اHــصـــالح اHـــؤهــلــة

للوزارة اHكلفة بالصناعة.

رابعا  التكوين واHستخدمون : رابعا  التكوين واHستخدمون : 

اHــادة اHــادة 10 :  : يـلـزم الـوكـيل بـأن يـكـون له مـسـتـخـدمون
يتمتعون بـاHؤهالت اHطلوبة و / أو بخبرة مهنية كافية

في اجملال كما هو محدد في التنظيم.  

نوع اHنتوجاتنوع اHنتوجات

اآلالت اHتحركة 

حظيرةحظيرة
التخزينالتخزين

محزن قطعمحزن قطع
الغيارالغيار

ورشة مصلحة ورشة مصلحة 
ما بعد البيعما بعد البيع

مساحةمساحة
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بالنسبة Hعيدي البيع :بالنسبة Hعيدي البيع :

نوع اHنتوجاتنوع اHنتوجات

اآلالت اHتحركة 

مكان العرض (و:ممكان العرض (و:م2)
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11 :  : عــــــلـى الــــــوكــــــيـل أن يــــــضــــــمن الـــــــتــــــكــــــوين اHـــــادة اHـــــادة 
Hستخدمي مصلحة ما بعد البيع. 

YسـتـخـدمHـعـارف اHويـلـزم بضـمـان أعـمال تـكـوين ا
Yلــشــبــكــة تـــوزيــعه وجتــديــد مـــعــارفــهم وحتــســ Yالــتــابــعـــ

مستواهم.
الفصل الرابعالفصل الرابع

شروط البيع اHطبقة على الوكيلشروط البيع اHطبقة على الوكيل
اHــادة اHــادة 12 :  : يـــجب حتـــريــر فـــواتــيـــر اآلالت اHـــتــحـــركــة

اجلديدة اHستوردة من طرف الصانع اHانح.
اHادة اHادة 13 :  : يـتعهـد الوكيل بـأن يدرج في العـقود التي
تربطـه �وزعيهt أحـكام اHواد 6  و10 ومن  14 إلى  20و23

إلى 26 من دفتر الشروط هذا.
وبــالــنــسـبــة Hــعــيــدي الـبــيع الــتــابــعـY لـه فـإنـه يـجب
عـــلـــيـه أن يـــدرج أحــــكـــام اHـــواد  14 إلى 20 و 26 من دفـــتـــر

الشروط هذا.
اHــادة اHــادة 14 :  : يــجب  أن يــكــون عـــقــد الــبــيع الــذي يــربط
الــوكـــيل بــالــزبــون مـــطــابــقــا ألحـــكــام اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي
رقـــــم 15-58  اHـؤرخ في 8 فــبـرايــر ســنـة 2015 واHـذكـور
فـي اHـــــــادة األولـى أعـالهt وكـــــــذا لــــــــلـــــــقـــــــواعــــــــد والـــــــشـــــــروط

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHــادة اHــادة 15  : : يـــجب أن يــكـــون ســعــر الـــبــيع اHـــبــY في
سـنـد الطـلـبـيـة اخلاص بـاHـركـبة اجلـديـدة ثـابتـا وغـيـر قابل
لــلــمــراجــعــة وال لــلـــتــحــيــY بــالــزيــادة. يــجب أن يــحــرر مع
احـــتـــســـاب كل الـــرســـوم ويـــحـــتـــوي عــنـــد االقـــتـــضـــاءt عـــلى
الـــتــخـــفــيـــضـــات واالقــتـــطــاعـــات واHــزايـــا اHــمـــنــوحـــة وكــذا
االمــتــيــازات اجلـــبــائــيــة اHــنـــصــوص عــلــيــهـــا في الــتــشــريع

اHعمول به. 
16 : : فـي حـــالـــة طــــلب دفع مــــبـــلـغ تـــســـبــــيق من اHــادة اHــادة 
طـــرف الـــوكـــيل عـــنــد حتـــريـــر الـــطــلـــبـــيــةt فـــإنه ال �ـــكن أن
تـتــجـاوز قـيــمـة اHـبــلغ عـشــرين في اHـائـة (20%) من سـعـر

بيع اآللة اHتحركة مع احتساب  كل الرسوم.
اHــــادة اHــــادة 17 :  : يــــجـب أالّ يــــتـــــجــــاوز أجـل تــــســـــلـــــيم  اآللــــة
اHتحركة اجلديدة اHطلوبة مدة تسعY (90) يوما غير أنه
�كن تمـديد هـذه اHدة باتـفاق مـشترك بـY الطـرفY على
أســاس وثــيــقــة مــكــتــوبــة. وفي حــالــة الــدفع الــكــلـي لــســعـر
اHـركبة اجلديـدةt  فإن على الوكـيل أن يسلمـها في غضون

السبعة (7) أيام اHوالية.
tـادة 18 :  : في حــالــة عـدم احــتــرام شــروط الـطــلــبــيـةHـادة اHا
�ـكن الـطـرفــY أن يـتـفـقـا عـلى حـل بـالـتـراضي. وفي حـالـة
tفــإنه يــجب عــلى الــوكــيل tــقــتــرحHرفـض الــزبــون لــلــحل ا

الــــقــــيــــام فـي غــــضــــون ثــــمــــانــــيـــة (8) أيــــام بــــإرجــــاع مــــبــــلغ
الـتـسـبـيق أو اHـبـلغ اإلجـمـالي اHـدفـوع لـلـزبـون مـع غـرامة
قـدرهــا عــشـرة في اHــائـة (10%) مـن سـعــر اآللـة اHــتـحــركـة

اجلديدة.
19 :  : يـــلـــزم الـــوكـــيـل بـــالـــقـــيــــام بـــالـــفـــحـــوصـــات اHــادة اHــادة 
اHطلوبة قبل تسليم اآللة اHتحركة اجلديدة للزبون وذلك
بــغــرض الــتــأكـد من مــطــابــقــة اHـركــبــة اHــسـلــمــة لــلـطــلــبــيـة

اHقدمة.
اHـادة اHـادة 20 :  : يـلــزم الــوكـيـل عـنــد الــتـســلــيم بــأن يـراعي
بـدقة اHواصـفات الـتقنـية والـتجـهيزات اإلضـافيـة اخلاصة
باآللـة اHتحـركة اجلديـدة موضوع الطـلبيـةt التي يجب أن
تكون مزودة بكمـية من الوقود تسمح لهـا بالسير Hسافة

خمسY (50 كلم) على األقل. 

يـــجب أن تـــســــلم اآللـــة اHـــتـــحــــركـــة اجلـــديـــدة مـــرفـــقـــة
بــالــوثــائق الــتـقــنــيــةt السـيــمــاt دلــيل االســتـعــمــال وكــتـيب

الصيانة باللغتY الوطنية والفرنسية أو اإلجنليزية. 

يـــجـب أن تــــســـلـم اآللـــة اHــــتــــحــــركـــة اجلــــديــــدة مـــزودة
بحقيبة مفاتيح (أدوات).

اHــــادة اHــــادة 21 :  : ال يـــــســــلـم الــــوكــــيـل إال اآلالت اHــــتـــــحــــركــــة
اجلـــديـــدة الـــتي كـــانت مـــحـل فـــحص اHـــطـــابـــقـــةt من طـــرف
اHــصــالح اHــكــلـــفــة بــاHــنــــاجمt طـــبــقــا لــلــمــادتــY 7 و 42 من
الــــقـــــانــــون رقم 01- 14 اHـــــؤرخ في 19 غــــشـت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا
وأمــنــهـا اHـعــدل واHــتـمم  واسـتــكــمــال مـجــمــوع اإلجـراءات

اإلدارية اHطلوبة. 
22 :  : يــــجب أن تــــســـتــــجـــيـب اآلالت اHـــتــــحـــركـــة اHــادة اHــادة 
اجلديـدة اHستـــوردة Hقايـيس األمــــن وحمـايــــة البـيئــــة
ال ســـيــمــا مــا يــخص انــبـــعــاث الــدخــان والــغــازات الــســامــة
والــضــجــيج اHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــتــشــريع والــتــنــظــيم
اHعـمول بـهـما أو أن تـستـجيب في غـيـاب ذلك للـمقـاييس
اHــــعـــمــــول بـــهــــا دولـــيــــا دون أن تـــكــــون أقل مـن اHـــقــــايـــيس

اHطبقة في البلد األصلي للصانع. 
وبـهـذه الـصـفـة يلـزم الـوكـيل بـأن يـضع حتت تـصرف
اHـصالح الـوالئية لـلمـناجمt صـنف اآللة اHـتحـركة اHـوجهة

لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية اخلاصة بها.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

الضمانات واHسؤولياتالضمانات واHسؤوليات
 اHـادة  اHـادة 23 :  : يــجب أن يــقــدم الــوكــيل لــفــائــدة الــزبـون
ضـمـان اآللـة اHتـحـركـة اجلـديـدة اHـطـبق من طـرف الـصانع
اHـــانحt شــــريـــطـــة أن يـــلـــتــــزم الـــزبـــون بـــالـــقـــيــــام بـــجـــمـــيع

اHراجعات الدورية واحترام إرشادات الصانع.
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يـتـعــهـد الـوكـيل بـالــتـكـفلt في إطــار الـضـمـانt بـاآللـة
اHــتــحــركـة اجلــديــدة الــتي تــكـون فــيــهــا نـقــائص الــتــصــنـيع
والـــعــيــوب الـــظــاهــرة و /أو اخلــفـــيــة وكــذا اســتـــبــدال قــطع

الغيار واللوازم غير الصاحلة لالستعمال.

24 :  : يــجب أن تــدرج شــروط تــنــفــيــذ الــضــمـان اHـادة اHـادة 
صـــراحـــة فـي شـــهـــادة الـــضـــمــــان اHـــعـــدة طـــبـــقـــا لــــلـــتـــشـــريع
والـتــنـظـيم اHـعــمـول بـهـمــا واHـسـلـمــة وجـوبـا لـلــزبـون عـنـد

تسليم اآللة اHتحركة. 

اHـادة اHـادة 25 :  : في حـالــة تـوقف  اآللـة اHـتــحـركـة اجلـديـدة
في إطار الضمانt  يـلزم الوكيل بتـعويض الزبون مقابل
فــقـــدان الـــربح الـــنــاجم عـن الــتـــوقف الـــذي يــكـــون مـــثــبـــتــا

بوثائق مقنعة.

26 :  : يــــتـــــعـــــهــــد الـــــوكـــــيل بـــــضـــــمـــــان تــــوفـــــر كل اHــــادة اHــــادة 
مـرجعـيات قـطع الغـيار والـلوازم األصـليـةt أو ذات نوعـية

مصادق عليها من طرف الصانعt على مستوى مخزنه.

فــي حـــــــالــــــة الــــــتـــــوقــف عـن الـــــــنــــــشــــــاط أو فــــــسـخ
tعــبـر شــبــكـة تــوزيـعه tالــعـــقــد يــلــزم الـوكــيل بــأن يـضــمن

تـوفــيــر قــطع الــغــيــار والــلـوازم األصــلــيــةt أو ذات نــوعــيـة
مـــصــــادق عـــلـــيــــهـــا من طــــرف الـــصـــانـع  Hـــدة أدنـــاهــــا ســـتـــة

وثالثون (36) شهرا.

27 :  : يــــلـــزم الـــوكـــيل بـــاحــــتـــرام كل مـــراجـــعـــات اHــادة اHــادة 
الـشــروط الـتــنـظـيــمـيــة اHـرتـبــطـة �ـمــارسـة نــشـاط وكـيل

اآلالت اHتحركةt وإال سحب منه االعتماد.

28 :  : يــــلـــزم الــــوكـــيـل بـــأن يـــرسـل إلى الـــوزارة اHــادة اHــادة 
اHكلفـة بالصـناعة بصـفة منـظمةt كل جتديـد لعقـد الوكالة
وإيــجــار اHـنــشــآت وكـذا الــســجل الـتــجــاريt الـتي تــنــتـهي

صالحيتها.

اHــادة اHــادة 29 :  : يــلــزم الـــوكالء بــالـــتــصــريح لـــدى اHــصــالح
اHعـنية لـلوزارة اHـكلـفة بالـصنـاعة بكـل تغيـير يـطرأ على
مستـوى شبكـتهم للتـوزيع فيمـا يخص منشـآت التخزين
وورشات خـدمة ما بـعد البـيع ومخـازن قطع الغـيار وكذا

نقاط العرض والبيع.

اHــادة اHــادة 30 :  : �ـــكن حتـــيــY دفـــتــر الـــشـــروط هــذاt عـــنــد
.(2) Yكل عام tاحلاجة

التعريف باHكتتب  لنشاط وكيل اآلالت اHتحركة اجلديدةالتعريف باHكتتب  لنشاط وكيل اآلالت اHتحركة اجلديدة

عنـوان الشركة :  

رقم التعريف اجلبائي :

القانون األساسي :

رأسمال الشركة :

: Yقر/التوطHعنوان ا

الوالية :

الهاتف :

الفاكس :

العنوان اإللكتروني :

موقع الواب :

لقب واسم اHسير :
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العالمة (العالمات)العالمة (العالمات)

البيانات اخلاصة باآلالت اHتحركةالبيانات اخلاصة باآلالت اHتحركة

 مكان أو أماكن التصنيعمكان أو أماكن التصنيعاسم الصانع اسم الصانع الطرازالطراز 
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التـعييـن التـعييـن (*)

منشــآت الــوكيلمنشــآت الــوكيل

اHبنية منها (ماHبنية منها (م2)الـواليـةالـواليـةالــعنـوانالــعنـوان

(*) اHنشآت : اHقرt قاعة العرضt تخزين اHركباتt مخازن قطع الغيارt ورشات خدمات ما بعد البيع.

اHساحة (ماHساحة (م2)
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نوع  اآلالت اHتحركةنوع  اآلالت اHتحركة

مـعلـومات إحصـائيـةمـعلـومات إحصـائيـة
عنوان الشركة

عنوان اHقـر 
الفترة ................ السداسي / السنةالفترة ................ السداسي / السنة

>  >  استيراد  وبيع اآلالت اHتحركة ( الوحدات)     استيراد  وبيع اآلالت اHتحركة ( الوحدات)     

االستيراداالستيراد

>  عدد اHستخدمY :...... منهم.........إطارات 

> تذكير برقم األعمال دون رسوم السنة السابقة :......................... آالف دج

> االستثمار اإلجمالي :................... آالف دج منه :

- عتاد/ جتهيزات :.................... آالف دج

- منشآت ............................. آالف دج

البيعالبيع
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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

بـطـاقة التعهدبـطـاقة التعهد

أنا اHوقّع أسفله (اللقب واالسم أو عنوان الشركة) :..............................................................................................
العنوان:.........................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري:.......................................................................................................................................
رقم التعريف اجلبائي:.....................................................................................................................................

1 - أصرح أنني :
tعمول به وبنود  دفتر الشروطHاطلعت على التنظيم ا <

> اطلعت على طبيعة اخلدمات الواجب تقد�ها والشروط اHنصوص عليها Hمارسة النشاط. 
2 - أشهد : 

tتضمنة في طلب اعتمادي صحيحةHعلومات اHأن كل ا <
tأنني أعلمت أن كل تصريح خاطئ يؤدي إلى رفض طلبي <

> أنني أوافق على مجموع الشروط وكيفيات �ارسة نشاط وكالء اآلالت اHتحركة اجلديدة.
3 - ألتزم : 

> بالسـهر عـلى احتـرام أحكام الـتنـظيم اHـعمـول به واHتعـلق �مـارسة نـشاط وكالء اآلالت اHتـحركـة اجلديـدة ودفتر
tالشروط هذا

> بـإعالمt في أقرب اآلجـالt مـصـالح الوزارة اHـكـلفـة بـالصـنـاعة بـكل تـغيـيـر في اHـعلـومـات اHذكـورة في مـلف طلب
tاالعتماد

> بإرسال في كل سداسيt اإلحصائيات اHتعلقة بتطور االستثمارات والتشغيل وحجم االستيراد والبيع.

إثباتا لذلكt يوقع اHمثل اخملول بطاقة االلتزام هذه.

 بـ........................... في ............................

التوقيع التوقيع 

(صفة اHوق(صفة اHوقّع)ع)



11 جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4016

أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 19  مـحر مـحرّم عام م عام 1436 اHوافق  اHوافق 12 نوفـمـبر نوفـمـبر
سنة سنة t2014 يحد يحدّد �وذج شهادة الضمان.د �وذج شهادة الضمان.

ــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عـــــــــام 1435 اHــــــــوافــق 5 مــــــــايـــــــو ســـــــنــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 90-39 اHـؤرّخ
في 3 رجب عـــــــام 1410 اHـــــوافــق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنـــــة 1990
واHتعلّـــــق بـرقابــــة اجلــــودة وقـمــــع الغـــــشt اHعـــــدّل

tتمّـــــمHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
فـــــي 17 شــــــوّال عــــــام 1423 اHـوافـــــق 21 ديـســمــبــــــر
ســـــنـــــــــة 2002 الــــــــــذي يـــــحــــــــــدّد صالحـــــيــــــــــات وزيـــــــــر

tالتجـــــارة

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 12-203 اHؤرّخ
في 14 جـــمــــــادى الـــثـــانـــــيـــة عـــــام 1433 اHــوافــق 6 مــــايــــو
ســنـــة 2012 واHــتـعــلّــق بــالــقــــواعــــد اHـطــبــقــــة في مــجـــال

tنتوجاتHأمـن ا

- و�قتـضـــــى اHرســـــوم التّـنفيـــــذيّ رقم 327-13
اHــؤرّخ فــــــي 20 ذي الــقــعـــــــــدة عــــــــام 1434 اHــوافـــــــق
26 سـبـتمـبــــــــر سـنــــــة 2013 الـــــذي يـحــــــدّد شـــــروط

وكــــيـــفـــيــــــــات وضـــــع ضـــمـــــــــان الـــســـلـــــع واخلـــدمــــــــات
tادّة 7 منـهHال سيّمـــــا ا tحيّـــــز التّنفيـــــذ

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 13-378 اHؤرّخ
في 5 مـــحـــرّم عــام 1435 اHــوافـــق 9 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2013
الـــذي يــــحــــدّد الـــشــــروط والــــكــــيـــفــــيــــات اHــــتـــعــــلــــقـــة بــــإعالم

tستهلكHا

- و�قتضى القـــــــرار اHؤرّخ في 29 ذي القعدة عام
1414 اHــوافق 10 مـــايـــو ســـنــة 1994 واHـــتــضـــمّـن كــيـــفـــيــات

تطبـيق اHرســــوم التّنفيذيّ رقم 90-266 اHــــــؤرّخ فــــي

25 صــــــفــر عـــــــام 1411 اHــوافـــــق 15 ســبـــتــمــبــر ســنـــــــة

tنتوجـــــات واخلدمـــــاتHتعلّــــــق بضمــــان اH1990 وا

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقــــــا ألحـكــــــام اHـــــادّة 7 مـــــن
اHــرســــــوم الــتّــنـفــيــــــذيّ رقـــــم 13-327 اHــــــؤرّخ فـــــي
20 ذي الـقــعـــــــدة عــــــام 1434 اHـوافـــــق 26  ســبـتــمــبــــــر

ســــــنـــــــــــة 2013 واHـــــــذكـــــــــــور أعــــــالهt يــــــهـــــــــــدف هـــــــــــذا
القـــــرار إلـــــى حتديـــــد �ـــــوذج شهـــــادة الضمـــــان.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــجـــــب أن حتـــــــرر شـهـــــــادة الـضــمــــــان
حـــســــــب الـــنـــمــــــــوذج اHـــرفــــــق بـــهــــــــذا الـــقــــــــرار وأن
يحتــــــوي علـــــى البيانـــــات الـــــواردة فـــــي اHـــــادّة 6
مـــــن اHــرســـــــوم الــتّــنـفــيـــــــذيّ رقـــــم 13-327 اHـــــؤرّخ
فــــــي 20 ذي الــــــــــقــــــــــعـــــــــــــــدة عـــــــــــــــام 1434 اHــــــــــوافــــــق 26

سبتمبـــــر سنـــــة 2013 واHذكـــــور أعـــــاله.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 3 :  : تــــــــتــــــــكـــــــــــــون شــــــــهـــــــــــــادة الــــــــضــــــــمـــــــــــــان
اHـــنـــصــــــــوص عـــلــيـــهــــــــا فــــــي اHـــــــادّة 2 أعـــــالهt مـــــن
شقt(2) Y يحتفـــــظ اHتدخــــــل بالشـــــق األول ويقـــــدم
الشق الثانـــــي لـلمقتـنـــــي الـــــذي يجـــــب أن يقدمـــــه

في حالـــــة الشكــــــوى.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تـــلــغــــــى أحـــكــــــــام الـــقــــــــــرار اHـــــــــؤرّخ
فـــــــي 29 ذي الــــــــقـــــــعـــــــــــــدة عـــــــــــــام 1414 اHــــــــوافـــــــق 10
مـــــايــــــــــو ســـــنـــــــــــة 1994 واHـــــتـــــضــــــــــــمّن كــــــيـــــفـــــيـــــــــــات
تــــطـــبــــيــــــق اHــــرســـــــــوم الــــتّـــنــــفــــيــــــــذيّ رقــــــم 266-90
اHــــــــــــؤرّخ فـــــي 25 صـــــــفـــــــــــــر عـــــــــــام 1411 اHــــــوافق 15
ســــــبــــــتـــــمــــــبــــــــــر ســــــنــــــــــة 1990 واHـــــتــــــعــــــلّق بــــــضــــــمــــــــــان

اHنتوجـــــات واخلدمـــــات.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــدخــــــل أحــكـــــــام هــــــــذا الــقــــــــرار حــيّــز
الـــتّــــنـــفـــيــــــــذ بــــعــــــــد ســـتــــــــة (6) أشـــهــــــــر من تـــاريـــــخ

نشـــــره في اجلريدة الرّسميّة.

6 :  : يـــنــــشــــــر هــــــذا الــــقــــــرار فــــي اجلـــريــــــدة اHــاداHــادّة ة 
الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائـــــــــــر في 19 مــــــــحــــــــــرّم عـــــــــــام 1436
اHوافــــق 12 نوفمبر سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

اHعلومات اHتعلقة باHتدخل :اHعلومات اHتعلقة باHتدخل :

االسم أو اسم الشركة :..............................................

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

رقم السجل التجاري :..............................................

الـــــعــــــنـــــــــوان اإللــــــكــــــتـــــــرونـي أو رقــم الـــــهـــــــــاتـفt عـــــــنــــــد
االقتضــاء :.............................................................

االسـم وعــنـــوان اHــمــثـل اHــكــلـف بــتــنـــفــيـــذ الــضــمـــانt عــنــد
االقتضـاء :..............................................................

اHعلومات اHتعلقة باHقتني :اHعلومات اHتعلقة باHقتني :

االسم واللقب :.........................................................

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

اHعلومات اHتعلقة بالسلعة اHضمونة :اHعلومات اHتعلقة بالسلعة اHضمونة :

رقم وتــاريخ الــفــاتــورة أو تــذكــرة الــصــنــدوق أو قــســيــمــة
الشراء أو كـل وثيقة أخرى �اثلة :.............................

طــبـيــعــة الـســلـعــة : الــنـوع والــعالمــة والـرقم الــتــسـلــسـلي :
.............................................................................

السعر (مع احتساب كـل الرسوم) :.............................

مدة الضمان (بالشهر) :.............................................

تاريخ سريان الضمان :............................................

حرّر بـ.................... في....................

اإلمضاء واخلتم الندي للمتدخل

اHلحقاHلحق

�وذج شهادة الضمان�وذج شهادة الضمان

تنبيه :تنبيه : يجب أن تمأل كليا البيانات احملددة في هذا النموذجt وحترر بطريقة واضحة ومقروءة.

الشق األولالشق األول

اخملصص للمتدخلاخملصص للمتدخل

اHعلومات اHتعلقة باHتدخل :اHعلومات اHتعلقة باHتدخل :

االسم أو اسم الشركة :..............................................

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

رقم السجل التجاري :..............................................

الـــــعــــــنـــــــــوان اإللــــــكــــــتـــــــرونـي أو رقــم الـــــهـــــــــاتـفt عـــــــنــــــد
االقتضــاء :.............................................................

االسـم وعــنـــوان اHــمــثـل اHــكــلـف بــتــنـــفــيـــذ الــضــمـــانt عــنــد
االقتضـاء :..............................................................

اHعلومات اHتعلقة باHقتني :اHعلومات اHتعلقة باHقتني :

االسم واللقب :.........................................................

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

اHعلومات اHتعلقة بالسلعة اHضمونة :اHعلومات اHتعلقة بالسلعة اHضمونة :

رقم وتــاريخ الــفــاتــورة أو تــذكــرة الــصــنــدوق أو قــســيــمــة
الشراء أو كـل وثيقة أخرى �اثلة :.............................

طــبـيــعــة الـســلـعــة : الــنـوع والــعالمــة والـرقم الــتــسـلــسـلي :
.............................................................................

السعر (مع احتساب كـل الرسوم) :.............................

مدة الضمان (بالشهر) :.............................................

تاريخ سريان الضمان :............................................

حرّر بـ.................... في....................

اإلمضاء واخلتم الندي

الشق الثانيالشق الثاني

اخملصص للمقتنياخملصص للمقتني
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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 14  صــــفـــــر عــــام   صــــفـــــر عــــام 1436
اHوافق اHوافق 7  ديسـمبر سنة   ديسـمبر سنة t2014 يعدل ويـتمم قائمةt يعدل ويـتمم قائمة
الـتـخـصـصـــات اHـطـلــوبــــة لـلـتــوظــيـف والـتـرقـــيـةالـتـخـصـصـــات اHـطـلــوبــــة لـلـتــوظــيـف والـتـرقـــيـة
في األسـالك اخلـــاصـــة بــــاإلدارة اHـــكـــلفي األسـالك اخلـــاصـــة بــــاإلدارة اHـــكـــلّـــفــــة بـــاألشـــغـــالـــفــــة بـــاألشـــغـــال

العمـومـية.العمـومـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tووزير األشغال العمومية

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 327-2000
اHــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــة

t2000 الذي يحدّد صالحيات وزير األشغال العمومية

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 09-391 اHؤرّخ
في 5 ذي احلــجّـة عـام 1430 اHـوافق 22 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
YنـتـمHا YوظـفـHـتـضمّن الـقـانـون األساسي اخلـاص بـاHوا
tكـلّـفـة بـاألشغـــال العـمومــيةHلألسالك اخلــاصــة بـاإلدارة ا

tادّة 6 منـهHال سيّما ا
- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عــــام 1435 اHــــوافـق 3 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2014
الــذي يـحـدّد صالحــيـات اHـديــر الـعـامّ لــلـوظـيــفـة الـعــمـومـيـة

tواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادّة 6 من اHـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 09-391 اHـؤرّخ في 5 ذي احلــجّـة عـام 1430
اHـوافق 22 نـوفــمــبـر ســنـة 2009 واHــذكـور أعـالهt ال سـيــمـا
الــفـقــرة األخــيـرة مــنــهـاt يــعــدّل هـذا الــقــرار ويــتـمّم قــائــمـة
الـتخـصـصـات اHطـلـوبة لـلـتـوظيف والـتـرقـية في األسالك

اخلاصة باإلدارة اHكلّفة باألشغال العمومية.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يـــتـم الــــتـــوظــــيف والــــتـــرقــــيــــة في األسالك
Yمـن بـ tـكــلّــفــة بــاألشــغـــال الــعــمــومــيـةHاخلــاصــة بــاإلدارة ا
اHـــــــتــــــــرشـــــــحــــــــY احلـــــــائــــــــزيـن شـــــــهــــــــادات أو مـــــــؤهـالت في

التخصصات اآلتية :

1 - بـــالـــنـــســـبــــة لاللـــتـــحــــاق بـــســـلك اHــــهـــنـــدســـY في - بـــالـــنـــســـبــــة لاللـــتـــحــــاق بـــســـلك اHــــهـــنـــدســـY في
األشغال العمومية :األشغال العمومية :

tاألشغال العمومية -
tتخصص طرق ومنشآت فنية tدنيةHالهندسة ا -

tتعددة التقنياتHدنية اHالهندسة ا -
- الـــــهــــــنــــــدســـــــــة اHـــــدنـــــــــيـــــةt تـــــخـــــصــص أشـــــغــــــــال

tعمومـــية وتهيئة
tتخصص أشغال عمومية tدنيةHالهندسة ا -
tتخصص منشآت فنية tدنيةHالهندسة ا -

tتخصص منشآت الطرق tدنيةHالهندسة ا -
- الـــــهـــــنــــــدســـــــــة اHـــــدنــــــــيــــــةt تـــــخـــــصــص أمـــــــراض

tنشآت الفنـيةHا
- الـــــهــــنــــــدســــــــة اHـــــدنــــــــيـــــةt تــــخـــــصــص جـــــســــــــور

tواصالتHوطـــرق ا
- الـــــهــــنــــدســـــة اHــــدنـــــيــــةt تــــخـــــصص هــــنـــــدســــة طــــرق

tواصالت ومنشآت فنيةHا
- الــهـنـــدســـــة اHــدنــــيــةt تـخـصـص مـنــشـآت فــنــــيـة

tوبـنى حتتـية
tتخصص هندسة مدنية بحرية tدنيةHالهندسة ا -

- الهندسة اHدنيةt تخصص جيوتقني.
2 - بالنسبـة لاللتحاق بسلك التقنيY في األشغال - بالنسبـة لاللتحاق بسلك التقنيY في األشغال

العمومية :العمومية :
tنشآت الفنيةHاألشغال العمومية وا -

tالطرق وشبكات الطرق اخملتلفة -
tتسيير األشغال العمومية -

tمتر مراقب ودراسة األسعارHا -
tتخصص هندسة مدنية tدنيةHالهندسة ا -
tتخصص مسير أشغال tدنيةHالهندسة ا -
tتخصص منشآت فنية tدنيةHالهندسة ا -

tتــخـــصص بـــنـى حتــتـــــيــة tــدنـــيــــةHالــهــنــــدســــــة ا -
أسس ودعم.

Yسـاعدين الـتـقنـيHبـسـلك اYسـاعدين الـتـقنـيH3 - بـالـنسـبة  - بـالـنسـبة لاللـتـحاق لاللـتـحاق بـسـلك ا
في األشغال العمومية :في األشغال العمومية :

tأعمال البناء -
- قولبة حديد البناء.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـدا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 14 صــــفــــر عــــام 1436 اHــــوافق 7
ديسمبر سنة 2014.

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية

عبد القادر قاضيعبد القادر قاضي
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وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 26 جــمــادى األولى عـــام جــمــادى األولى عـــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 17 مـارس سـنة  مـارس سـنة t2015 يـحـدد تـصـنـيفt يـحـدد تـصـنـيف

اHـــرصـــد الـــوطـــنـي لـــلـــتــــربـــيــــة والـــتـــكـــوين وشـــروطاHـــرصـــد الـــوطـــنـي لـــلـــتــــربـــيــــة والـــتـــكـــوين وشـــروط
االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول

tاليةHووزير ا

tووزيرة التربية الوطنية

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
فـي 17 رمــــضــــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة
2007 الـــذي يـــحـــدد كـــيــفـــيـــات مـــنح الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيــة

لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات
 tالعمومية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

tالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-265 اHؤرخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

t1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
tؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اHؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

tتممHعدل واHا tلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
- و�قتـضى القرار الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 19
شوال عام 1429 اHوافق 19 أكتـوبر سنة 2008 الـذي يحدد

tالتنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين

يقررون مايأتي :يقررون مايأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهt يهدف هذا
الــقــرار إلى حتــديــد تـصــنــيف اHــرصــد الــوطـنـي لـلــتــربــيـة
والـــتـــكـــوين وكـــذا شـــروط االلـــتـــحـــاق بـــاHـــنــاصـب الـــعـــلـــيــا

التابعة له.

2 : : يـــــصـــــنّف اHـــــرصـــــد الـــــوطـــــني لـــــلـــــتـــــربـــــيــــة اHــــادة اHــــادة 
والتكوين في الصنف " أ " القسم 1.

اHــــادة اHــــادة 3 : : حتــــدد الـــزيــــادات االســــتــــداللـــيــــة لــــشـــاغــــلي
اHــنــاصب الــعـــلــيــا الــتــابــعــة لــلــمــرصـــد الــوطــني لــلــتــربــيــة
والــتـكــوين وكـذا شــروط االلـتــحـاق بــهـذه اHـنــاصبt طــبـقـا

للجدول اآلتي :

شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلميالسلمي القسمالقسم الصنفالصنف

اHناصباHناصب
العلياالعليا

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

التصنيفالتصنيف
طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

-
- مـتـصـرف رئـيــسي عـلى األقل أو رتــبـة مـعـادلـة
حـــائــز عـــلـى شــهـــادة الـــلـــيـــســانـس في الـــتـــعــلـــيم
الـعالي على األقل أو شـهادة معـادلة لهـا ويثبت
خـمس (5) ســنــوات من اخلـدمــة الــفــعـلــيــة بــهـذه

tالصفة
- مــتــصـرف أو رتــبــة مـعــادلــة حــائـز عــلى شــهـادة
الــــلـــيـــســـانس فـي الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي أو شـــهـــادة
مـــعـــادلـــة لــهـــا ويـــثـــبت عـــشــر (10) ســـنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

-

720

-

مَ

-

1

-

أ

مدير

أمY عام

اHرصد
الوطني
للتربية
والتكوين

مرسوم

مرسوم
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شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية القسمالقسم الصنفالصنف

اHناصباHناصب
العلياالعليا

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

التصنيفالتصنيف
طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

- أسـتاذ رئـيـسي للـتـعلـيم الـثانـوي على األقل أو
رتــبــة مــعــادلــةt يــثــبت ســنــتـY (2) مـن اخلــدمـة

tالفعلية بهذه الصفة

- أسـتاذ التعـليم الثانـوي أو رتبة معـادلة يثبت
ســبع (7) ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلــيـــة بــهــذه

tالصفة

- أستاذ الـتعـليم اHـتوسط أو رتـبة مـعادلـة حائز
عـلى شـهـادة الـلـيـسـانس في الـتـعـليـم العـالي أو
شهادة مـعادلة لهـاt يثبت سبع (7) سنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــتـــصــرف رئــيــسي أو مــقــتــصــد رئــيــسي عــلى
األقل يــثــبت سـنــتـY (2) من اخلـــدمــة الــفــعــلــيــة

tبهذه الصفة

- مـقـتــصـدt يــثـبت سـبع (7) سـنــوات من اخلـدمـة
tالفعلية بهذه الصفة

- مـتـصـرف يـثـبت سـبع (7) سـنـوات من اخلـدمـة
الفعلية بهذه الصفة.

- أسـتاذ رئيـسي للتـعليم الـثانوي على األقلt أو
رتـبة مـعـادلةt مـرسمt يـثبت ثالث (3) سـنوات

tمن األقدمية بصفة موظف

tأســـتــاذ الـــتـــعــلـــيم الـــثــانـــوي أو رتـــبــة مـــعـــادلــة -
يــثــبت أربع (4) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

tبهذه الصفة

- أستاذ الـتعـليم اHـتوسط أو رتـبة مـعادلـة حائز
عـلى شـهـادة الـلـيـسـانس في الـتـعـليـم العـالي أو
شهادة مـعادلة لـهاt يثبت أربع (4) سنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــتـــصــرف رئــيــسي أو مــقــتــصــد رئــيــسي عــلى
األقلt مـــــرسـمt يـــــثـــــبت ثالث (3) ســــــنـــــوات من

tاألقدمية بصفة موظف

- مـقــتـصــدt يـثـبت أربع (4) سـنــوات من اخلـدمـة
tالفعلية بهذه الصفة

- مـتـصـرفt يـثبت أربع (4) سنـوات من اخلـدمة
الفعلية بهذه الصفة.
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اHـادة اHـادة 4 :  : يجـب أن تكـون لـلـموظـفـY الذيـن يشـغـلون
مــنـاصـب عـلــيــا رتب تــكــون مـهــامــهــا مـوافــقــة لــصالحــيـات

الهياكل اHعنية.

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

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 26 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 17 مارس سنة 2015.

وزيرة التربيةوزيرة التربية
الوطنيةالوطنية

نورية بن غبريتنورية بن غبريت

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية القسمالقسم الصنفالصنف

اHناصباHناصب
العلياالعليا

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

التصنيفالتصنيف
طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

tمـتصـرف رئـيـسي عـلى األقل أو رتـبـة مـعـادلة -
مــرسمt يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقــدمـيـة

tبصفة موظف

- مــتـــصـــرف أو رتـــبــة مـــعـــادلــةt يـــثـــبت أربع (4)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــتـــصـــرف رئـــيــسـي أو مـــهــنـــدس رئـــيـــسي في
اإلحـــصـــائـــيـــات أو وثـــائـــقي أمـــY مـــحـــفـــوظـــات
(2) Yيـثـبت سـنـتـ tمـرسـم tرئــيـسي عـلى األقل

tمن األقدمية بصفة موظف

- متصرف أو مـهندس دولة في اإلحـصائيات أو
وثـــائــــقـي أمـــY مــــحــــفــــوظـــات يــــثــــبت ثالث (3)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــتــصــرف رئــيـــسي عــلى األقلt مـــرسمt يــثــبت
t(2) من األقدمية بصفة موظف Yسنت

- متـصرفt يـثبت ثالث (3) سنـوات من اخلـدمة
الفعلية بهذه الصفة.
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فرع
جهوي

رئيس
مصلحة
اإلحصاء
والتوثيق
واالتصال

على مستوى
الفرع

رئيس
مصلحة
اإلدارة

والوسائل
على مستوى

الفرع

اHرصد
الوطني
للتربية
والتكوين

(تابع)

مقرر
من
مدير
اHرصد

مقرر
من
مدير
اHرصد

مقرر
من
مدير
اHرصد

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 26 جــمــادى األولى عـــام جــمــادى األولى عـــام
1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 17 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــة t2015 يــــــتـــــــضـــــــمنt يــــــتـــــــضـــــــمن

تــــصــــنـــــيف اHـــــركــــز الــــوطـــــني إلدمــــاج االبـــــتــــكــــاراتتــــصــــنـــــيف اHـــــركــــز الــــوطـــــني إلدمــــاج االبـــــتــــكــــارات
الـــبـــيــــداغـــوجـــيـــة وتـــنــــمـــيـــة تـــكـــنــــولـــوجـــيـــات اإلعالمالـــبـــيــــداغـــوجـــيـــة وتـــنــــمـــيـــة تـــكـــنــــولـــوجـــيـــات اإلعالم
واالتــــــصـــــال فـي الــــــتـــــــربــــــيــــــة وشــــــروط االلــــــتــــــحـــــاقواالتــــــصـــــال فـي الــــــتـــــــربــــــيــــــة وشــــــروط االلــــــتــــــحـــــاق

باHناصب العليا التابعة له.باHناصب العليا التابعة له.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول
tاليةHووزير ا

tووزيرة التربية الوطنية
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
فـي 17 رمـــضـــان عـــام 1428 اHــوافق 29 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة
2007 الـــذي يـــحـــدد كـــيــفـــيـــات مـــنح الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيــة

لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات
 tالعمومية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

tالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

اHستوىاHستوى
السلميالسلمي
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-265 اHؤرخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

t1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
tؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اHؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

tتممHعدل واHا tلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
- و�ـقـتـضى الـقـرار الـوزاري اHـشتـرك اHـؤرخ في 3
ربـــيع األول عــام 1427 اHــوافق 2 أبـــريل ســـنــة 2006 الــذي
يــــحــــدد الــــتـــنــــظــــيم الــــداخــــلي لــــلـــمــــركــــز الــــوطـــنـي إلدمـــاج
االبـتـكـارات البـيـداغـوجـية وتـنـمـيـة تكـنـولـوجـيات اإلعالم

tواالتصال في التربية

- و�قتـضى القرار الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 21
شوال عام 1427 اHوافق 13 نوفـمبر سنة 2006 واHتضمن
تـــصــنـــيف اHـــنــاصب الـــعــلـــيــا فـي اHــركـــز الــوطـــني إلدمــاج
االبـتـكـارات البـيـداغـوجـية وتـنـمـيـة تكـنـولـوجـيات اإلعالم

tواالتصال في التربية

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهt يهدف هذا
الـــقــــرار إلى حتـــديــــد تـــصـــنــــيف اHــــركـــز الـــوطــــني إلدمـــاج
االبـتـكـارات البـيـداغـوجـية وتـنـمـيـة تكـنـولـوجـيات اإلعالم
واالتـصـال في الـتـربيـة وكـذا شـروط االلـتـحـاق بـاHـناصب

العليا التابعة له.

اHادة اHادة 2 : : يـصنّف اHـركز الوطـني إلدماج االبـتكارات
البيداغوجيـة وتنمية تكـنولوجيات اإلعالم واالتصال في

التربية في الصنف " أ " القسم 2.

اHــــادة اHــــادة 3 : : حتــــدد الـــزيــــادات االســــتــــداللـــيــــة لــــشـــاغــــلي
اHـــنــــاصب الــــعـــلـــيــــا الـــتــــابـــعـــة لــــلـــمــــركـــز الـــوطــــني إلدمـــاج
االبـتـكـارات البـيـداغـوجـية وتـنـمـيـة تكـنـولـوجـيات اإلعالم
واالتـــصـــال فـي الـــتـــربـــيـــة وكـــذا شـــروط االلـــتـــحـــاق بـــهـــذه

اHناصبt طبقا للجدول اآلتي :

شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية القسمالقسم الصنفالصنف

اHناصباHناصب
العلياالعليا

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

التصنيفالتصنيف
طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

-
tمـتصـرف رئـيـسي عـلى األقل أو رتـبـة مـعـادلة -
يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

tبهذه الصفة
- مــتـصــرف أو رتـبــة مـعــادلـةt يــثـبت ثــمـاني (8)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ تعـليم ثانوي رئـيسي على األقلt حاصل
عــــلى شــــهـــادة لـــيــــســـانـس عـــلى األقـل أو شـــهـــادة

tمعادلة لها
tمـهــنـدس رئــيـسي في اإلعـالم اآللي عـلى األقل -
مرسمt يـثـبت خمس (5) سـنـوات من األقـدمـية

tبصفة موظف
- مــهـــنــدس رئــيــسي في اخملــبــر والــصــيــانــة عــلى
األقـلt مـــرسمt يــــثـــبـت خـــمس (5) ســـنـــوات من

tاألقدمية بصفة موظف
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شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلميالسلمي القسمالقسم الصنفالصنف

اHناصباHناصب
العلياالعليا

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

التصنيفالتصنيف
طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

- أســــتــــاذ تـــــعــــلــــيـم ثــــانــــوي حـــــاصل عــــلـى شــــهــــادة
tلـــيـــســـانس عـــلى األقـل أو شــهـــادة مـــعـــادلـــة لـــهــا
يــثـبت خـمس (5) ســنـوات من اخلـدمـة الــفـعـلـيـة

tبهذه الصفة
- مـهــنــدس دولــة في اإلعالم اآللـيt يـثــبت خــمس
t(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مهندس دولـة في اخملبر والصيـانةt يثبت خمس
(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- أستاذ تعـليم ثانوي رئـيسي على األقلt حاصل
عــــلى شــــهـــادة لـــيــــســـانـس عـــلى األقـل أو شـــهـــادة

tمعادلة لها
tمـهــنـدس رئــيـسي في اإلعـالم اآللي عـلى األقل -
مــرسمt يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقــدمـيـة

tبصفة موظف
- مــهـــنــدس رئــيــسي في اخملــبــر والــصــيــانــة عــلى
األقلt مـــــرسـمt يـــــثـــــبت ثالث (3) ســــــنـــــوات من

tاألقدمية بصفة موظف
tمـحـفـوظــات رئـيـسي عـلى األقل Yوثـائـقي أمــ -
مــرسمt يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقــدمـيـة

tبصفة موظف
- أســــتــــاذ تـــــعــــلــــيـم ثــــانــــوي حـــــاصل عــــلـى شــــهــــادة
tأو شـــهــادة مـــعــادلـــة لــهــا tلــيـــســانس عـــلى األقل
يــثــبت أربع (4) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

tبهذه الصفة
- مـــهـــنـــدس دولـــة في اإلعـالم اآلليt يـــثـــبت أربع
t(4) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مهـندس دولـة في اخملبـر والـصيـانةt يـثبت أربع
t(4) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- وثـــائـــقـي أمـــY مـــحــــفـــوظـــاتt يــــثـــبت أربع (4)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــتــصــرف رئــيـــسي عــلى األقلt مـــرسمt يــثــبت
tثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة موظف

tمقتصد رئيسي على األقل -
- مــقــتــصــد يـثــبت أربع (4) سـنــوات من اخلــدمـة

tالفعلية بهذه الصفة
- مـتـصـرف يـثـبت أربع (4) سـنـوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.
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اHـادة اHـادة 4 :  : يـجب أن تـكـون لـلـمـوظفـY الـذين يـعـيـنون
في اHـــنــــاصب الـــعــــلـــيـــا رتـب تـــوافق اHــــهـــام اHـــســــنـــدة إلى

اHناصب العليا اHعنية.

اHــادة اHــادة 5 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHـؤرخ في 21 شـوال عـام 1427 اHـوافق 13 نــوفـمـبــر سـنـة

2006 واHذكور أعاله.

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

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 26 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 17 مارس سنة 2015.

وزيرة التربيةوزيرة التربية
الوطنيةالوطنية

نورية بن غبريتنورية بن غبريت

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضـاء احلكـومـة Yتضمّن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ  رقم 261-11
اHؤرّخ في 28 شعـبان عــام 1432 اHوافــق 30 يولـيو سنـة
YــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2011 وا

tلسلك مفتشي العمـل YنتمHا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ  رقم 193-14
اHــــؤرّخ في 5 رمـــضـــــان عـــــام 1435 اHــــوافــق 3 يـــــولـــيـــــو
سـنــة 2014 الـذي يـحـدد صالحــيـات اHـديـر الـعــامّ لـلـوظـيـفـة

tالعمومية واإلصالح اإلداري

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى  : ة األولى  : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 36 (احلـالـتــــان
2 و3) من اHـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 11-261 اHـؤرّخ في 28
شــــــعـــــبــــــان عـــــام 1432 اHـــــوافـق 30 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 2011
واHـذكــــور أعالهt يــهـدف هــذا الـقـرار إلـى حتـديــد كـيــفـيـات
تــنــظــيم الــتــكـــويـن الـــتــكــمــيــلي قــبل الــتــرقــيــة إلى رتــبــة

مفتش رئيسي للعملt مدته ومحتوى برنامجه.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـتم االلــتـحـــاق بـالـتــكـوين الـتــكـمــيـلي قـبل
tــادّة األولى أعالهHــذكـــورة فـي اHالـــتــرقــــيــة إلى الـــرتــبـــة ا
بعـد النجـاح في االمتحـان اHهني أو عـلى سبيل االخـتيار
عن طـريق التـسـجيل في قـائـمة الـتـأهيلt طـبـقا لـلـتنـظيم

اHعمـول بـه.

3 :  : يـتم فـتح دورة التـكـوين الـتكـمـيـلي �وجب اHاداHادّة ة 
مـقـرر من السـلطـة الـتي لهـا صالحـية الـتعـيـtY يحـدّد فيه

على اخلصوص مـا يأتي :
tعنيةHالرتبة ا -

- عدد اHنـاصب اHاليـة اHفتـوحة لـلتكـوين التكـميلي
احملــددة في اخملــطط الــســنــوي لــتــســيــيــر اHــوارد الــبــشــريـة
وفـي اخملــطـط الــقـــطـــاعي الـــســنـــوي أو اHـــتـــعــدد الـــســـنــوات
YـوظـفHـسـتـوى وجتـديـد معـلـومـات اHا Yلـلـتـكـوين وحتسـ
واألعـوان اHــتـعــاقـدينt اHــصــادق عـلــيـهــمـا بــعـنــوان الـســنـة

tعمول بهاHعتبرة طبقا لإلجراءات اHا
tمدة التكوين التكميلي -

tتاريخ بداية التكوين التكميلي -
tعنيةHؤسّسـة العمومية للتكوين اHا -

- قـائــمـة اHـوظــفـY اHــعـنــيـY بــالـتــكـوين الــتـكـمــيـلي
حسب �ط الترقية.

وزارة العمل والتشغـيل وزارة العمل والتشغـيل والضمانوالضمان
االجتماعياالجتماعي

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 2  ربـيع األو ربـيع األوّل عـام ل عـام 1436
24  ديــســمــبــر ســنـة   ديــســمــبــر ســنـة t2014 يــحــدt يــحــدّد كــيــفــيـاتد كــيــفــيـات اHـوافق اHـوافق 
تنـظيم التكـوين التكـميلي قـبل الترقـية إلى رتبةتنـظيم التكـوين التكـميلي قـبل الترقـية إلى رتبة

مفتش رئيسي للعملt مدته ومحتوى برنامجه.مفتش رئيسي للعملt مدته ومحتوى برنامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األوّل
tووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بتـحـريـر ونـشـر بـعض القـرارات ذات الـطـابع الـتـنـظـيمي

tتمّمHعدّل واHا tYوظفHأو الفردي التي تهمّ وضعية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 81-235 اHــــؤرّخ في 29
شـوّال عـام 1401 اHـوافق 29 غــشت ســنـة 1981 واHــتــضـمّن

tتمّمHعدّل واHا tعهد الوطني للعملHإنشـاء ا
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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

عن الوزير األولن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفةاHدير العام للوظيفة
العمومية واإلصالح اإلداريالعمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHــاداHــادّة ة 4 : : يـــجب تـــبــلـــيغ نـــســخـــة من اHـــقــرر اHـــذكــور
tإلى مصـالح الـوظيـفة الـعـمومـية واإلصالح اإلداري tأعاله

خالل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة
واإلصـالح اإلداري إبـــــــــداء رأي اHــــــــطـــــــــابــــــــقـــــــــــة خـالل أجــل

عشــرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استالم اHقرر.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــلــزم اHـــوظــفـــون الــنـــاجــحـــون نـــهــائـــيــا في
االمــتــحــان اHـــهــنيt أو اHـــقــبــولــون عـــلى ســبــيـل االخــتــيــار
لـلتـرقـية إلى رتـبـة مفـتش رئـيـسي للـعـملt �تـابـعة دورة

تكوين تكميلي.

تـعـلم اإلدارة اHسـتـخـدمة اHـوظـفY اHـعـنيـY بـتاريخ
بداية التكـوين �وجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى

مالئمةt عند الضرورة.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـضـمــن اHـعـهـد الـوطـني لـلـعـمـل الـتـكــوين
التكميلي.

اHادHادّة ة 8 :  : ينظم التـكوين التكمـيلي في شكل تناوبي
ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : حتـدّد مـدة الــتـكـوين الـتـكــمـيـلي في الـرتـبـة
اHذكورة أعالهt بسبعة (7) أشهر.

10 :  : يـــتـــابـع اHـــوظـــفــــون خالل دورة الـــتــــكـــوين اHــاداHــادّة ة 
التـكمـيـلي تربـصا تـطبـيـقيـا Hدة شـهرين (2) لـدى اHصالح
غــيــر اHـمــركـــزة لــلــمـفــتـشــــيـة الــعـامـــة لـلــعـمــلt ويــعــدّون

عـلى إثره تقرير نهاية التربص.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـلــحق بـرنــامج الـتـكــوين الـتــكـمـيــلي بـهـذا
الـقــرارt ويـتم تــفـصـيـل مـحــتـوى هـذا الــبـرنــامج من طـرف

اHعهد الوطني للعمل بعد أخذ رأي اجمللس البيداغوجي.

اHـاداHـادّة ة 12 : : يـتـولى تـأطــيـر ومـتـابـعـــة اHـوظـفـY أثـنـاء
الـتـكـوين الـتكـمـيـلي أسـاتـذة اHـعـهـد الـوطـني لـلـعمل و/ أو

اإلطارات اHؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اHــاداHــادّة ة 13 :  : يـــلـــزم اHـــوظـــفـــون اHـــعـــنـــيـــون بـــالـــتـــكـــوين
التكميلي بإعـداد ومناقشـة مذكـرة نهايـة التكـوين حـول
مــــوضــــوع لـه صـــلــــة بــــالـــوحـــدات اHـــدرّســـــة واHـــقـــرّرة في

البرنـامج.

14 :  : يـــــتـم اخــــتـــــيـــــار مـــــوضـــــوع اHــــذكـــــرةt حتت اHــــاداHــــادّة ة 
إشــــراف مـــؤطــــر يـــخــــتــــار من بــــY ســـلـك أســـاتــــذة اHـــعــــهـــد

الوطني للعمل والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
البيداغوجية اHستمرة وتشمل امتحانات دورية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 16 :  : تـــــتم كـــــيـــــفـــــيـــــــات تـــــقـــــيــــــيم الـــــتـــــكـــــــويـن
التكمـيلي كـاآلتي :

- مــعــدل اHــراقـبــة الــبــيــداغــوجــيــة اHــســتــمـرة جملــمـل
t3 عاملHدرّسة : اHالوحدات ا

t1 عاملHعالمة التربص التطبيقي : ا -
- عالمة مناقشة مذكرة نهاية التكوين : اHعامل 2.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يـتـم إعالن الـنـجـاح الـنـهـائي في الـتـكـوين
الـتـكـمـيلي لـلـمـوظـفـY احلائـزين عـلى مـعــدل عــام يـسـاوي
أو يـــفـــوق 10 من 20 فـي الـــتــــقـــيــــيم اHـــذكــــور في اHـــادّة 16

أعالهt من طرف جلنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــY أو �ــثــلــهـا

tرئيسا tؤهـل قانوناHا
tعهد الوطني للعمل أو �ثلهHمدير ا -

- �ــــثــــلــــــY اثــــنــــــY (2) عـن أســـــــــاتــــــــذة اHـــــــعـــــــهــــــــــد
الـــوطني للعمــل.

تـبــلّــغ نــســـخـــة مـن مــحــضــــر الــنــجــــاح الــنــهــــائي
tإلى مـصالح الوظيـفة العـمومية في أجل ثـمانية (8) أيام

ابتداء من تاريخ توقيعه.

tــادّة ة 18 :  : عــنــد نـــهــايــة دورة الـــتــكــويـن الــتــكـــمــيــليHــاداHا
Yــعــهـد الــوطــني لـلــعــمــل شــهـادة لــلــمـوظــفـHيــســلّم مــديـر ا
اHــعــلـن عـن جنــاحــهم نـــهــائــيــاt عـــلى أســاس مــحـــضــر جلــنـــة

نهايـة التكوين.

اHـاداHـادّة ة 19 :  : يـرقى اHــوظــفــون اHـعــلـن جنــاحــهم نـهــائــيـا
فـي دورة الــــتــــكــــــوين الــــتــــكــــمـــــيــــلي إلـى رتـــبــــــة مــــفــــتش

رئـيسي للعمـل.

اHـاداHـادّة ة 20 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــــزائــــــــر في 2 ربـــــــــيـع األوّل عــــــــام 1436
اHوافـق 24 ديسمبر سنة 2014.

عن وزير العمل والتشغيل عن وزير العمل والتشغيل 
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

األمY العاماألمY العام

محمد خياطمحمد خياط
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اHلحق اHلحق 
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للعملبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :
اHدة : اHدة : خمسة (5) أشهر.

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
اHدة : اHدة : شهران (2).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

مدخل للعلوم القانونية
اإلطار التشريعي والتنظيمي اHتعلق بعالم الشغل
الوقاية من األخطار واألمراض اHهنية وطب العمل

تقنيات التفتيش واHراقبة
تقنيات التفاوض وتسوية نزاعات العمل اجلماعية

مبادىء القانون اإلداري
مبادىء القانون التجاري (الشركات)

مبادىء قانون العقوبات
مبادىء وقواعد احملاسبة في اHؤسسات

قواعد التحـريـر اإلداري
تقنيات االتصال
اإلعالم اآللي

اHصطلحات القانونية
مجموع احلجم الساعيمجموع احلجم الساعي

4

4

4

4

4

3

2

3

2

3

3

2

2

30 سا

60 سا

60 سا

30 سا

30 سا

24 سا

18 سا

18  سا

18  سا

30 سا

24  سا

30   سا

12   سا

384   ساسا

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 9 ربـــيع األول عــام  ربـــيع األول عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 31 ديــســمـــبــر ديــســمـــبــر ســنــة  ســنــة t2014 يــتــضــمـن اعــتــمــادt يــتــضــمـن اعــتــمــاد أعــوان اHـــراقــبـــة لــلـــضــمــانأعــوان اHـــراقــبـــة لــلـــضــمــان
االجتماعي.االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــ
�ــوجب قـرار مـؤرخ في 9 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق 31 ديــسـمـبــر سـنـة t2014 يــعـتــمـد أعــوان اHـراقــبـة لــلـضــمـان

االجتماعي اHذكورون في القائمة اآلتية :

الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

حاج محمد عصام

بوعرورة أمينة

ميهوبي فاروق
"                 "

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

"                 "

البويرة

البليدة

"



ال �ــكن أعـوان اHــراقـبــة اHـذكــورين أعالهt مــبـاشــرة مـهــامـهـم إالّ بـعــد أداء الـيــمـY اHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادة 12 من
اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 05-130 اHــؤرخ في 15 ربــيـع األول عـام 1426 اHــوافق 24 أبــريل ســنــة 2005 الــذي يــحــدد شــروط

�ارسة أعوان اHراقبة للضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

سعدي الطاهر
قطوط فريد
جويني جملد

خمخام بلقاسم
عبد الباقي محمد

شاطر رضا
بوعافية مراد

جبار وليد
جريبي مسعود
بهيليل محفوظ

حاج حفصي رضوان
مزيان يوسفية

تهامي سيد أحمد
زاوية محمد اخلليل

برجاوي دحمان
أحمد ناصر مسعودة

بوحوحو محمد فارس
بن بوضياف خالد

بلعطار رشيد زكريا
بلعباسي فاطمة
العابد منصور

حمانة كر¢
بوعافية قرمش مولود

Yبن مهنان أم
سعدي ربيع

"                 "
"                 "
"                 "
"                 "
"                 "
"                 "
"                 "

"                 "
"                 "
"                 "
"                 "
"                 "
"                 "
"                 "
"                 "
"                 "
"                 "
"                 "
"                 "
"                 "

تبسة

"
"

اجللفة
"

جيجل
"

سعيدة
قاHة

"                 "

"
اHسيلة
معسكر

"
"

بومرداس

"
ميلة

"
"

تيبازة
غرداية

"                 "

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية اخلاص بغير األجراء
سكيكدة

أم البواقي

"                 "
الصندوق الوطني للتقاعد

معسكر

بسكرة

اDطبعة الرسمياDطبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات_5 بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات_5 بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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