
العدد العدد 41

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 13 شو شوّال عام ال عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 29 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



13 شو شوّال عام ال عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 241
29 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م م

قوان!قوان!
قـانون رقم 15-14 مؤرخ في 28 رمضـان عام 1436 اHوافق 15 يولـيو سنة r2015 يـعدل ويـتمم الـقانون رقم 98-06 اHؤرخ في
3 ربيع األول عام 1419 اHوافق 27 يونيو  سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة اHتعلقة بالطيران اHدني..................
قانون رقم 15-15 مؤرخ في 28 رمضـان عام 1436 اHوافق 15 يولـيو سنة r2015 يعـدل ويتمم األمر رقم 03-04 اHؤرخ في 19
جـمــادى األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يـولــيـو ســنـة 2003 واHــتــعـلق بــالـقــواعـد الــعـامــة اHـطــبــقـة عــلـى عـمـــلـيــات اسـتـــيـراد
البضائع وتصديرها....................................................................................................................................

أوامرأوامر
أمــر رقـــم 15-02 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 اHوافق 23 يـولـيـو سـنـة r2015 يـعدل ويـتـمـم األمـر رقــم 66-155 اHؤرخ في
 18 صفر عام 1386 اHوافق 8 يونيو سنـة 1966 واHتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية (استدراك).............................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-185 مـؤرخ في 27 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 14 يــولـيـو سـنـة r2015 يـعـدل تـوزيع نـفـقـات مـيـزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة r2015 حسب كل  قطاع...................................................................................................
مـرسـوم تــنــفــيذي رقم 15-186 مـؤرخ في 27 رمضـان عام 1436 اHـوافق 14 يـولـيو سـنة r2015 يـتـمم اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم
01-308 اHـؤرخ في 28 رجب عـام 1422 اHـوافق 16 أكـتــوبـر ســنـة 2001 واHـتــضــمن إحـداث اHــدرسـة الــدولـيــة اجلـزائــريـة

بفرنسا وتنظيمها وعملها.............................................................................................................................
مــرسـوم تــنــفــيـذي رقم 15-187 مؤرخ في 29 رمضـان عام 1436 اHوافق 16 يـولـيو سـنة r2015 يـتضـمن إنـشـاء مدرسـة عـلـيا
لألساتذة ببوسعادة (والية اHسيلة).................................................................................................................

�مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-204 مـؤرخ في 11 شـوّال عام 1436 اHـوافق 27 يـولـيـو سـنة r2015 يـتـضـمن إعـفـاء اHواطـن من تـقد
وثائق احلالة اHدنية اHتوفرة ضمن السجل الوطني اآللي للحالة اHدنية..............................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-205 مـؤرخ في 11 شــوّال عـام 1436 اHـوافق 27 يـولــيـو ســنـة r2015 يــحـدد كــيـفــيـات تـســيـيــر حـسـاب
الـتـخصـيص اخلاص رقم 143-302 الـذي عـنوانـه "صنــدوق تـسيـيــر عمـلـيات االسـتـثـمارات الـعـمومـيـة اHسـجـلة بـعـنوان
برنامج توطيـد النمو االقتصادي 2015 - 2019 "...............................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 7 شــوال عـام 1436 اHـوافق 23 يــولـيـو سـنـة r2015 يــتـضـمن إنــهـاء مـهـام قــائـد الـنــاحـيـة الـعــسـكـريـة
اخلامسة.....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1436 اHوافق 23 يوليو سنة r2015 يتضمن إنهاء مهام قائد احلرس اجلمهوري..........

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 10 شـوال عام 1436 اHـوافق 26 يـولـيـو سـنة r2015 يـتــضـمن إنـهـاء مـهـام قـائـد الــنـاحـيـة الـعـسـكـريـة
السادسة.....................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسي مــؤرخ في 10 شــوال عــام 1436 اHـــوافق 26 يــولــيــو ســنــة r2015 يــتـــضــمن إنــهـــاء مــهــام نـــائب قــائــد الـــنــاحــيــة
العسكرية السادسة......................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 10 شــوال عـام 1436 اHـوافق 26 يـولــيـو ســنـة r2015 يـتــضــمن إنــهـاء مــهـام رئــيس أركــان الــنـاحــيـة
العسكرية السادسة......................................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1436 اHوافق 23 يوليو سنة r2015 يتضمن تعيY قائد احلرس اجلمهوري................

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 اHوافق 26 يوليو سنة r2015 يتضمن تعيY قائد الناحية العسكرية اخلامسة.
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مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 10 شــوال عــام 1436 اHـوافق 26 يــولــيــو ســنـة r2015 يــتــضــمن تــعــيــY قـائــد الــنــاحــيــة الــعــســكــريـة
السادسة.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 10 شـوال عام 1436 اHـوافق 26 يـولـيو سـنة r2015 يتـضـمن تـعيـY نـائب قـائـد النـاحـيـة العـسـكـرية
السادسة.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة r2015 يـتـضـمّـن  إنـهـاء مـهـام مـكـلّـفـY �ـهـمـة بـرئـاسة
اجلمهورية..................................................................................................................................................

مــراسـيـم رئــاســيـة مــؤرّخــة في 21 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونــيــو ســنـة r2015 تــتــضــمّـن  إنــهــاء مــهــام بــوزارة الــشـؤون
اخلارجية - سابقا........................................................................................................................................

مــراسـيم رئـاســيـة مـؤرّخـة في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة r2015 تــتـضــمّن  إنـهــاء مـهـام ســفـراء فــوق الـعـادة
ومفوضY للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.....................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة r2015 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام سـفـيــر اجلـزائـر واHـمـثل
الدائم اHساعد لدى هيئة األ� اHتحدة بنيويورك.............................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة r2015 يـتضمّن إنـهاء مهـام قناصـلة عامـY للجـمهورية
اجلزائرية الد�قراطية الشعبية...................................................................................................................

مــرســوم رئــاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHوافق 9 يــونــيـو ســنـة r2015 يـتــضــمّـن إنهـاء مـهام قـناصـلـة للـجـمهـورية
اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.....................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونــيــو ســنـة r2015 يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام اHــديـر الــعــام لــلـمــعــهـد
الدبلوماسي والعالقات الدولية.....................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة r2015 يتـضمّن إنهـاء مهام مـديرة الدراسـات والبحث
باHعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية...........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة r2015 يـتـضــمّن إنـهـاء مـهــام مـديـر مـكـلّـف بـالـتـكـوين
وحتسY اHستوى باHعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية..................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شـــعــبــان عــام 1436 اHـــوافق 9  يــونــيــو ســنــة r2015 يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــام مـــكــلّف بــالــدراســات
والتلخيص بوزارة النقـل.............................................................................................................................

مــرســوم رئــاسـيّ مـؤرّخ فـي 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة r2015 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـديـر الـطـيـران اHدني
واألرصاد اجلوية بوزارة النقـل......................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة r2015 يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة النقـل..

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو ســنـة r2015 يـتــضــمّن إنــهـاء مــهـام مــديــر اHـركــز الــوطـني
للوقاية واألمن عبر الطرق...........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو ســنـة r2015 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام رئــيس اHـركــز الـعــمـلي
Hتابعة أمن وسالمة السفن واHنشآت اHينائية.................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو ســنـة r2015 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــديـر الـنــقـل في واليـة
سيدي بلعباس............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة r2015 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام اHـديـر الـعـــام لـلـمـؤسـسة
العمومــية للنقـــل احلضـري في مدينة باتنة...................................................................................................

مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرخة في 21 شـعـبـان عام 1436 اHوافق 9  يـونـيو سـنة r2015 تـتـضمن إنـهـاء مهـام بوزارة الـتـعلـيم الـعالي
والبحث العلمي..........................................................................................................................................
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مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 اHوافق 26  غشت سنة r2014 يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين اHتواصل....

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة r2015 يتضمّن إنهاء مهام األمY العام جلامعة قسنطينة 1..

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة r2015 يتضـمّن إنهاء مهـام عميد كـلية احلقـوق بجامعة
بومرداس...................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة r2015 يتضمّن إنهاء مهام مدير اHركز اجلامعي خلنشلة....

Yسـفـراء فوق الـعـادة ومفـوض Yيـتـضمّن تـعـي r2015 ـوافق 9  يـونـيو سـنةHمـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 ا
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية....................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9  يـونـيو سـنة r2015 يـتـضمّن تـعـيY سـفيـر اجلـزائر واHـمـثل الدائم
اHساعد لدى هيئة األ� اHتحدة بنيويورك......................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة r2015 يـتـضـمّن تـعـيـY قـنـاصـلـة عـامـY لـلـجـمـهـوريـة
اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.....................................................................................................................
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قوان!قوان!
قــــــانـــــــون رقم قــــــانـــــــون رقم 15-14 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 28 رمـــــــضـــــــان عــــــام  رمـــــــضـــــــان عــــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 15 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة r2015 يـr يـعدل ويـتـمم القـانونعدل ويـتـمم القـانون
رقـم رقـم 98-06  اHـــــــــــؤرخ فـي اHـــــــــــؤرخ فـي 3 ربـــــــــــيـع األول عـــــــــــام  ربـــــــــــيـع األول عـــــــــــام 1419
اHـوافق اHـوافق 27 يـونـيــو  سـنـة  يـونـيــو  سـنـة 1998 الــذي يـحـدد الــقـواعـد الــذي يـحـدد الــقـواعـد

العامة اHتعلقة بالطيران اHدني.العامة اHتعلقة بالطيران اHدني.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية 
-  بـنـاء عــلى الـدســتـورr ال سـيـمـا اHواد 17 و18 و98

rو119 و120 ( الفـقـرتان 1 و2 )  و122 و126 و127 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-188 اHـؤرخ
في 17 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 12 مـــايــــو ســـنـــة
2009 واHـتضمن التـصديق على اتـفاقية حـقوق األشخاص

ذوي اإلعــاقــةr اHــعـتــمــدة من طــرف اجلــمــعــيــة الــعـامــة لأل�
r2006 تحدة في 13 ديسمبر سنةHا

- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اHؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اHـوافق 27 يــونـيــوســنـة 1998 الــذي يـحـدد
rتممHعدل واHا rدنيHتعلقة بالطيران اHالقواعد العامة ا

rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــعـــدّل ويــــتـــمّـم هـــذا الــــقـــانــــون بـــعض
أحـكـام الـقـانـون رقم 98-06 اHـؤرخ فــي 3 ربـيع األول عام
1419 اHـوافق 27 يــونـيــو ســنـة 1998 الــذي يــحــدد الــقــواعـد

العامة اHتعلقة بالطيران اHدنيr اHعدل واHتمم.

اHـادة اHـادة 2 :  : تـعـــدل أحـــكــام الـــمــادة 2 من الــقـانـون رقم
98-06 اHــــــــؤرخ في 3 ربـــــــيـع األول عـــــــام 1419 اHــــــــوافق 27

يونيو سنة 1998 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي:
" اHـادة 2 : اHـصـطـلــحـات والـعـبـارات اHـسـتـعـمـلـة في
هـــذا الـــقـــانـــون هي تـــلك احملـــددة في االتـــفـــاقـــيــة اHـــتـــعـــلـــقــة
بـــالـــطـــيــــران اHـــدني الـــدولـي اHـــوقـــعـــة بـــشــــيـــكـــاغـــو يـــوم 7

ديسمبر سنة 1944 ومالحقها".

3 : : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اHـادة 7 من الــقــانــون اHـادة اHـادة 
رقم 98-06 اHـؤرخ في 3 ربـيع األول عـام 1419 اHـوافق 27

يونيو سنة 1998 واHذكور أعالهr كما يأتي:
" اHــادة 7 : تـــخـــضع خــدمـــات الـــطــيـــران ومـــقــدمـــوهــا
لرقابة الدولة وإشـرافها ومتابعتهـا اHستمرة وذلك بغية

."Yضمان السالمة واألمن اجلوي

اHــــادةاHــــادة  4 :  :  تــــدرج ضـــمـن أحـــكــــام الـــقـــسـم الـــثــــاني من
الـفـصل األول من الــقـانـون رقم 98-06 اHـؤرخ في 3 ربـيع
األول عــام 1419 اHــوافق27 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1998 واHـــذكــور

أعالهr  مادة 16 مكررr وحترر كما يأتي :

" اHـادة 16 مـكرر : عـنـدمـا تـقـتـضي اHـصـلـحـة الـعـامة
ذلـكr ومع مــــــراعــــــاة عـــــدم اHــــــســـــاس بــــــالــــــسالمــــــة أو األمن
اجلــويــrY يـجــوز لــلــســلــطــة اHــكــلــفــة بــالــطـيــران اHــدني أن
تــعـفـي كـلــيــا أو جـزئــيــا كل شــخص أو كل مــنـتــوج مــتــعـلق
بالـطيـران أو كل محـطة جـوية أو كل خـدمة طـيران أو كل

منشأة من تطبيق اHتطلبات  التنظيمية ألجل محدد.
حتـدد شـروط وكـيـفيـات تـنـفـيـذ أحـكـام هـذه اHادة عن

طريق التنظيم".

اHـــــادةاHـــــادة  5 : : يــــــدرج ضــــــمن أحــــــكــــــام الــــــفـــــصـل األول من
الـــقـــانـــون رقم 98-06 اHــؤرخ في 3 ربـــيع األول عـــام 1419
اHـوافق 27 يـونـيــو سـنـة 1998 واHـذكــور أعالهr قـسم ثـالث
"أهــــداف وتـــدابــــيـــرالــــسـالمـــة واألمـن" يـــتــــضـــمـن اHـــواد 16
مـكرر1 و16 مـكرر2 و16 مـكرر3 و16 مـكرر4  و16 مـكرر5

و16 مكررr6 وحترر كما يأتي:

"القسم الثالث"القسم الثالث
أهداف وتدابير األمن والسالمةأهداف وتدابير األمن والسالمة

اHـادة 16 مـكـرر1 : تـســعى الـدولــة بـصــفـة دائــمـة إلى
تـــرقــيــة نـــظــام طــيـــران مــدني وطـــنيr يــعـــمل بــاســـتــمــرار
rوبـــصــورة مـــوحـــدة ويـــضــمـن أمــنـــا أمـــثل وسالمـــة مـــثــلى
وذلك وفـقــا لـلـمـعــايـيـر وأسـالــيب الـعـمل الــتي أوصت بـهـا

منظمة الطيران اHدني الدولي.
اHــــادة 16 مـــــكــــرر2 : تـــــقـــــوم الـــــدولـــــة من أجـل بـــــلــــوغ
األهدافr بوضع مجموعة من التدابير بغرض ما يأتي :

rالوقاية من حوادث ووقائع الطائرات -
- مــكـــافــحـــة األعــمـــال غــيـــر اHــشـــروعــة اHـــوجــهـــة ضــد

الطيران اHدني.
16 YـــــادتــــHـــــادة 16 مــــــكــــــرر3 : فـي إطـــــار أحـــــكـــــام اHا
مـكرر1 و16 مـكرر2 من هذا الـقانـونr تعد الـسلـطة اHكـلفة
بـــالـــطــيـــران اHـــدني أو تـــكــلـف من يـــقــوم بـــإعـــداد بـــرنــامج
وطـــني ألمن الـــطـــيـــران اHــدنـي يــشـــمـل جــمـــيع الـــتـــدابـــيــر
واألعــمــال اHــوجــهــة لــضــمــان حــمـايــة الــطــيــران اHــدني من

أفعال التدخل غير اHشروع.
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هــذه اHــراقـــبــة أوجــزء مــنـــهــا إلى أشــخــاص طـــبــيــعــيــY أو
مـــعـــنـــويـــY وطـــنــيـــY مـــؤهـــلـــY لـــهـــذا الــغـــرض ويـــجب أن

يستوفوا شروط  دفتر األعباء الذي  تعده.
حتدد كيفيات تنفيذ اHراقبة عن طريق التنظيم.

اHـادة 16 مــكــرر8 : يــرخص لألشــخــاص اHــؤهــلـY في
إطــار مـــهــامــهـم بــإجــراء جـــمــيع الـــفــحــوص والـــتــحــقـــيــقــات
الالزمة للـتأكـد من االحترام الـصارم لألحـكام التـشريـعية
والــتــنـظــيــمـيــة في مــجـال أمـن وسالمـة الــطــيـرانr وبــهـذه

الصفةr يؤهلون للقيام �ا يأتي:
- الـدخـول إلى احملـطــات اجلـويـة والـصــعـود عـلى مـ�
الطـائـرات ومـعـاينـة اHـنـشـآت اجلـوية أو أيـة أمـكـنـة أخرى
يـــتم فـــيـــهـــا تـــصـــمـــيـم اHـــنـــتـــجـــات اخلـــاصـــة بـــالـــطـــيــران أو
صـنــاعــتـهــا أو تــوزيـعــهــا أو صـيــانــتـهــا أو تــركـيــبــهـاr قــصـد
الـــتـــفـــتـــيـش أو الـــتـــدقـــيق فـي إطـــار تـــطـــبـــيق أحـــكـــام هـــذا
الــقـــانــون والــنـــصــوص اHـــتــخـــذة لــتــطـــبــيـــقهr ســواء تـــعــلق
التـفتيش أو الـتدقيق بـاHكان الـذي يتم فيه أو بـالشخص

rالذي �لكه أو يشغله أو يكون مسؤوال عنه
- حجـز طائرة عـندما يـعتقـدون أنها ليـست آمنة أو
�ـــكن اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــشـــكـل خـــطـــيـــرr واتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيــر

rناسبة إلبقائها محتجزةHا
- مـنـع مـســتـخـدم الــطـيــران من �ـارســة امـتــيـازاته
عـنـدما يـعتـقـدون أنه ال يسـتطـيع الـقيـام بـعمـله أو ارتكب

مخالفة  للتنظيم اHعمول به.
حتــــدد كــــيــــفــــيــــات إجــــراء هــــذه اHــــراقــــبـــــة عن طــــريق

التنظيم.
YــؤهــلــHــادة 16 مـــكــرر9 : يــجب عـــلى األشــخـــاص اHا
أثــنـاء �ـارسـة صـالحـيـاتـهم كــمـا هي مـحــددة أعالهr الـقـيـام

�ا يأتي :
rأن يكونوا مزودين قانونا ببطاقة اعتماد -

- أن يــبــلــغــوا بــوجــودهـم مــســتــغل احملــطــة اجلــويــة أو
مـــحـــطــة الـــطـــوافـــات أو اHــنـــشـــآت الــقـــاعـــديــة أو مـــنـــشــآت
اHـطـارات أو الـطـيـران أو مـالـك الـطـائـرة أو مـسـتـغـلـهـا أو
حـائـزهــا و/أو ومـؤدي خـدمـات اHالحــة اجلـويـة أو �ـثل كل

واحد منهم.
وعـــنــــدمــــا تـــقــــتــــضي الــــظــــروف ذلكr �ــــكـــنــــهم طــــلب

مساعدة مصالح األمن".

7 : : تـــدرج ضـــمـن أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقم 06-98 اHــادة اHــادة 
الـــــمــــــؤرخ فـي 3 ربـــــيــع األول عـــــام 1419 الـــــمــــــوافـق 27
يـونـيـو سـنة 1998 واHـذكـور أعالهr مادة 36 مـكـررr وحترر

كما يأتي :
" اHادة 36 مـكرر: يخـضع حتـديد الـضـجيج وانـبـعاث
الغازات مـن الطائرات لـرقابة السـلطة اHـكلفة بـالطيران

اHدني.

يـعـتــمـد الـبــرنـامج اHــعـد عـلى هــذا الـنــحـو عن طـريق
التنظيم.

اHـادة 16 مـكـرر4 : في إطـار تــدابـيـر وأعـمــال تـنـفـيـذ
الــبـــرنــامج الـــوطــني ألمن الـــطــيــران اHـــدنيr تــنـــشــأ جلــنــة
وطــــنـــــيــــة ألمـن الــــطـــــيــــران اHـــــدني وجلـــــان مــــحـــــلـــــيــــة ألمن

اHطارات.
حتدد تشكيلـة اللجان اHنشأة أعالهr ومهامها وعملها

عن طريق التنظيم.
16 YـــــادتــــHـــــادة 16 مــــــكــــــرر5 : فـي إطـــــار أحـــــكـــــام اHا
مـكرر1 و16 مـكرر2 من هذا الـقانـونr تعد الـسلـطة اHكـلفة
بـــالــطـــيــران اHـــدني أو تــكـــلف من يـــقــوم  بـــإعــداد بـــرنــامج
وطـني لسالمـة الطـيران اHدني يـشمل مـجمـوعة مـتكـاملة
من األنظـمـة واألنـشـطـة اHوجـهـة لـتـحسـY الـسالمـة. ويـعد
هذا الـبـرنامج وفـقـــا للـمـتـطلـبـــات التي حتـددهــا معـايـير
ومـقــايـيس مــنـظـمــة الـطـيـــران اHـدنـي الــدولـي في مـجـال

تسيير السالمة من طرف الدولة.
يـعـتــمـد الـبــرنـامج اHــعـد عـلى هــذا الـنــحـو عن طـريق

التنظيم. 
تقـوم السـلطـة اHكلـفة بـالطـيران اHـدني بتـنفـيذ هذا

البرنامج وتتولى حتديثه.
اHــادة 16 مـــكــرر6 : يــتــعـــY عــلــى مـــؤديــي خــدمــــات
الــطـيــران احلـائــزين اعـتــمـادا أو رخــصـة أخــرى مـهــمـا كـان
شـكـلـهـــا تسـلّـمـها الـسـلـطـة اHكـلـفـة بـالطـيـران اHـدنيrإعداد
Yوفـقا للبـرنامج rنظام تـسييـرالسالمة واألمن وتنـفيذه
الـوطنـيـY اHنـصوص عـليـهـما في اHـادتY 16 مـكرر3 و16

مكررr5 واHذكورتY أعاله.
حتدد كيـفيـات إعداد أنـظمـة تسـيير الـسالمة واألمن

وتنفيذها عن طريق التنظيم".

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : يــــــدرج ضــــــمن أحــــــكــــــام الــــــفـــــصـل األول من
الـــقـــانـــون رقم 98-06 اHــؤرخ في 3 ربـــيع األول عـــام 1419
اHــوافق 27 يـونـيـو سـنة 1998  واHـذكور أعالهr قـسم رابع
"مـراقبـة خـدمـات الطـيـران ومـقدمـيـها" يـتـضـمن اHواد 16

مكرر7 و16 مكرر8 و16 مكررr9 وحترر كما يأتي :

"القسم الرابعالقسم الرابع
مراقبة خدمات الطيران ومقدميهامراقبة خدمات الطيران ومقدميها

اHـادة 16 مـكـرر7 : تـسـنـد مــراقـبـة خـدمـات الـطـيـران
ومـقــدمـيــهـا إلى الـســلـطــة اHـكـلــفـة بـالــطـيـران اHــدني الـتي

تمارسه عن طريق أعوانها.
عندما تقتـضي الظروف ذلكr يجوز للسلطة اHكلفة
بالطيران اHـدني أن تقوم حتت مسؤوليـتها بتفويض كل
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كـــمــــا �ــــكن أن تــــكــــون وقـــائـع الــــطـــائــــرات مــــوضـــوع
حتــقــيـق تـقــنـي عــنـدمــا تــرى الــســلــطــة اHــكــلــفــة بــالــطــيـران

اHدني أن ذلك ضروري.

حتدد تشكيلـة هيئة التحقيق التقني اHذكورة أعاله
ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.

اHادة 94 : يسـتهدف الـتحـقيق الـتقـني جمع وحتـليل
اHعـلومـات اHفـيدة وحتـديد ظـروف وأسبـاب وقوع احلادث
أو الـواقعة أو الواقـعة اخلطيـرة واستغالل النـتائجr وعند
االقـتضاءr وضع تـوصيات في مجـال السالمة قـصد تفادي
وقـوع حـوادث أو وقـائع خــطـيـرة في اHـســتـقـبلr واليـرمي

أبدا إلى حتديد األخطاء واHسؤوليات.

اHادة 95 : يـدخل الـتحـقـيق التـقـني ضمن اخـتـصاص
الـــدولـــة اجلـــزائـــريـــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق بـــاحلـــوادث والـــوقـــائع

اخلطيرة للطائرات التي حتدث :

- فـــــوق الـــــتـــــراب الـــــوطـــــنـي أو دا خل اجملـــــال اجلـــــوي
اجلــــزائــــري أو يــــســــنــــد إلى اجلــــزائــــر من طــــرف مــــنــــظــــمـــة

rدني الدوليHالطيران ا

- خارج الـتـراب الوطـني أواجملال اجلـوي اجلزائـري
عـــــنـــدمـــا يـــخــص احلــــادث أو الـــواقـــــعـــة اخلـــطــــيـــرة طـــائـــرة
مسـجلـة باجلـزائرأو يسـتغـلهـا شخص مـعنـوي يوجـد مقره
الــتـأسـيـسـي أو مـؤسـسـته الــرئـيـسـيــة في اجلـزائـر وإذا لم
تــفــتح دولــة وقــوع احلــادث أو الــواقــعــة اخلــطــيــرة حتــقــيــقــا

تقنيا.

اHادة 96 : يـجوز للـدولة اجلزائريـة أن تفوض لـهيئة
حتـقيق تابعة لدولـة أجنبية الـقيام بكل التـحقيق التقني

الذي يدخل ضمن اختصاصها أو جزء منه.

ويــجــوز لـلــدولــة اجلـزائــريــة أن تـقــبل تــفــويض دولـة
أجـنـبيـة للـقـيام بـكل حتقـيق تـقني يـدخل ضـمن اختـصاص

تلك الدولة أو جزء منه.

اHـادة 97 : كـل حـادث أو واقــعــة خــطــيـرة  لــلــطــائـرات
تـقع  فـوق الـتراب الـوطـني أو في اجملـال اجلـوي اجلـزائري
أو تسـنـد إلى اجلـزائر من طـرف مـنظـمـة الطـيـران اHدني
الـــدولي يـــبـــلغ وجــــوبـــا من طـــرف الـــدولـــة اجلـــزائـــريـــة في
أقـرب وقت �ـكن وبأسـرع الـوسـائل إلى الـدول األجنـبـية
اHــــعـــنــــيـــةr ومــــنــــظـــمــــة الـــطــــيـــران اHــــدني الــــدوليr وعــــنـــد
االقـتـضاءr إلى اHـنـظـمـات اإلقـلـيـميـة والـدولـيـة اHـسـاهـمة

في سالمة الطيران اHدني.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم".

يـجــوز تـفـويض اHــراقـبـة اHـنــصـوص عـلــيـهـا في هـذه
اHادة إلى هيئة تقنية وطنية معتمدة. 

حتـــــــدد شـــــــروط تـــــــطـــــــبــــــــيق هــــــــذه اHـــــــادة عـن طـــــــريق
التنظيم".

8 : : تـــدرج ضـــمـن أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقم 06-98 اHــادةاHــادة  
اHؤرخ في 3 ربيع األول عام 1419 اHوافق 27 يونيو سنة

1998 واHذكور أعالهr مادة 49 مكررr وحترر كما يأتي :

" اHـادة 49 مـكـرر: يـجـب أن تـكــون كل مـحــطـة جــويـة
ذات اسـتــعـمــال دولي مــحل تـصــديق من الــسـلــطـة اHــكـلــفـة

بالطيران اHدني.
يــجب عــلى مــســتــغل احملــطــة اجلــويــة أن يـعــرض عــلى
الــســلـطــة اHــكـلــفــة بـالــطــيـران اHــدني دلــيال خــاصـا بــاحملــطـة
اجلوية قصد اHوافـقة عليهr يحتوي عـلى جميع اHعلومات
اHفيدة اخلاصـة باHوقع واHنشآت واخلدمات والتجهيزات
rوإجـراءات االســتــغـالل وتـنظـيم وتـسيـيـر احملطـة اجلـوية

�ا في ذلك نظام تسيير السالمة.
تـــســلم الـــســلــطــة اHـــكــلــفــة بـــالــطــيــران اHـــدني شــهــادة
التـصـديق على احملـطـة اجلويـة الـتي تسـمى "شـهادة احملـطة
اجلـــــويـــــة"r وتـــــســـــتـــــثـــــنـى من ذلـك احملـــــطـــــات اجلـــــويـــــة ذات

االستخدام العسكري فقط.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".

اHــادةاHــادة  9 :  : تـــدرج ضــمن أحــكــام اHــادة 67 من الــقــانــون
رقم 98-06 اHـؤرخ في 3 ربـيع األول عـام 1419 اHـوافق 27
يـــونــيـــو ســنـة 1998 واHــذكـور أعالهr فــقـرة ثــانـيــة وحتـرر

كما يأتي :
" اHادة 67 : ............... (بدون تغيير) .................
حتدد الـقـواعد الـتـقـنيـة اHـتـعلـقـة بـاحلركـة اجلـوية عن

طريق التنظيم".

اHادةاHادة  10 :  :  تـعـدل وتــتـمـم أحـكام اHـواد 93 و94 و95
و96 و97 مــــن الــــقــــانــــون رقم 98-06 اHــــؤرخ في 3 ربــــيع
األول عــام 1419 اHــوافق 27 يــونـــيــو ســـنــة 1998 واHـــذكــور

أعالهr كما يأتي :

القسم الثانيالقسم الثاني
حوادث وعوارض الطائرات وإسعافحوادث وعوارض الطائرات وإسعاف

 الطائرات في حالة خطر الطائرات في حالة خطر

" اHــــادة 93 : يـــــجب أن يـــــكـــــون كل حـــــادث أو واقـــــعــــة
خطـيـرة لـلطـائـرات مـوضوع حتـقـيق تـقـني تقـوم به هـيـئة

دائمة ومستقلة.
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rـنع القيام بأي شكل من األشكال� rوفي هذا اإلطار
بتغيير أو بـنقل عناصر التحقيق أو أخذ عيّنات من هذه
الــعـنــاصــرr ســواء تــعـلـق األمـر بــاألمــاكن الــفــعـلــيــة اخلــاصـة
بـالـطـائــرة أو بـحـطــامـهـاr إال إذا اســتـدعت ذلك مـتــطـلـبـات
الـــسالمــة أو احلــاجـــة إلى تــقــد� اHـــســاعــدة لــلـــضــحــايــاr في

اHكان الذي وقع فيه احلادث.

اHــــادة 97 مــــكــــرر4 : يـــــتــــمـــــتع احملـــــقــــقـــــون احلــــائــــزون
اHعلومات األولى واحملقـقون التقنيون بـحرية بلوغ مكان
احلـــادث أو الــواقـــعـــة اخلــطـــيــرةr أو الـــطـــائــرة أو حـــطــامـــهــا
rفيدةHعاينات اHواالطالع  على محتواهـا من أجل قيام با

وتبلغ السلطة القضائية اخملتصة مسبقا بذلك.
يــجـب أن يــكـــون احملــقــــقـــون احلـــائـــزون اHـــعــلـــومـــات
األولـى واحملـــقـــقــــون الـــتـــقـــنـــيــون وكـل شـــخص مـــرخص له
بـــاHـــشـــاركـــة فــي الـــتـــحــــقـــيق مـــزودينr في إطـــار الـــقـــيـــام
بوظائفهم أومشاركتهم في التحقيقr بوثائق تفويضهم.

اHادة 97 مـكرر5 : عـندمـا ال يؤدي احلـادث أو الواقـعة
اخلــــطــــيــــرة إلـى فــــتح حتــــقـــــيق قــــضــــائـيr �ــــكن احملــــقــــقــــون
الــتـــقــنـــيــونr أو بـــنــاء عـــلى تـــعــلـــيــمـــة من مــســـؤول هــيـــئــة
rـعلومات األولىHواحملقـقون احلائزون ا rالـتحقيق الـتقني
أن يـقـومـوا لــغـرض الـفـحص أو الـتـحـلــيلr بـأخـذ الـعـيـنـات
عن احلطام أواألجزاء أو أي عنصر يعتقدون أنه من شأنه
أن يساهم في حتديد أسباب احلادث أو الواقعة اخلطيرة.
عــنـدمــا يـؤدي احلــادث أوالــواقـعــة اخلـطــيــرة إلى فـتح
حتـقيق قضائيr ال يجوزلـلمحققـY التقنيـY القيام بأخذ
الــعــيــنــات اHــنــصــوص عــلـيــهــا في الــفــقــرة األولى مـن هـذه
اHادة إال �ـوافـقـة السـلـطـة القـضـائـيـة اخملتـصـة. وفي حـالة
عدم احلصـول على اHـوافقـةr يتم إبالغهـم بعمـليـات اخلبرة

التي جتريها السلطة القضائية اخملتصة. 
ويـــحق لــــهم حــــضـــور عـــمــــلـــيــــات اخلـــبـــرة واســــتـــغالل
الــنــتــائج اHــسـتــخــلــصـة فـي إطـارهــذه الــعــمـلــيــات حلــاجـات

التحقيق التقني.
اHادة 97 مكرر6 : يقوم احملقـقون التقنيون بال تأخير
بـــاالطـالع عـــلى مــــحـــتـــوى اHـــســــجالت عـــلى مــــ� الـــطـــائـــرة
وغـيــرهـا من الـتــسـجـيـالت الـتي يـرونــهـا مــفـيـدة و�ــكـنـهم

القيام باستغاللها وفقا للشروط اآلتية :
- في حـــــالـــــة عـــــدم فـــــتـح حتـــــقـــــيق قـــــضـــــائـيr يـــــجــــوز
لـلـمـحـقـقــY الـتـقـنـيـrY أو بـنـاء عـلى تـعـلـيـمـة من مـسـؤول
الـــتـــحـــقـــيـقr واحملـــقـــقـــY احلـــائـــزين اHـــعـــلـــومـــات األولى أن
يــــقـــومــــوا بـــأخــــذ اHــــســـجالت عــــلى مــــ� الـــطــــائــــرة ودعـــائم

التسجيل.
- فـي حــالـــة فـــتح حتـــقــيـق قــضـــائيr تـــقـــوم الــســـلـــطــة
الـقـضـائـية اخملـتـصـة بـحـجز  اHـسـجالت ودعـائم الـتـسـجيل
مسبقا وتوضع حتت تصرف احملققY التقنيrY بناء على

rطلبهم

11 :  : تــدرج ضـمـن أحــكــام الــقــانــون رقم 06-98 اHـادةاHـادة  
اHــــؤرخ فـي 3 ربــــيـع األول عـــام 1419 اHــــوافق 27 يــــونــــيـــو
ســــنــــة 1998 واHــــذكــــور أعـالهr اHــــواد من 97 مــــكــــرر إلى97

مكرر12 وحترركما يأتي :
" اHــــادة 97 مــــكــــرر: دون اHــــســــاس بــــالــــتـــــنــــســــيق مع
الـسـلطـات الـقضـائـيةr تـتـصرف هـيـئـة التـحـقيـق الـتـقنـي
بـكـل حــريــةr وال تــتـلــقى وال تـلــتـمس الــتـعــلـيـمــات من أيـة
سـلطـة أو هـيئـة قد تـتعـارض مصـاحلـها مع اHـهمـة اHسـندة

إليها.
وتـكـون لـهـيـئـة الـتـحقـيـق الـتقـنـي وحـدها صـالحـيات

حتديد نطاق التحقيق وكيفية إجرائه.
اHـادة 97 مـكرر1 : تـمـارس هـيـئـة الـتـحـقـيق الـتـقـني
صـالحـيــاتــهــا من خالل أعــوانــهــا الــذين  يــدعــون "احملــقــقـون

التقنيون". 
يـدعى هـؤالء األعـوان احملـقـقـون احلـائـزون اHـعـلـومـات
األولى ويـؤهــلـون من طــرف  الـســلـطــة اHـكــلـفــة بـالــطـيـران
اHـــدني مـن بـــY مـــســـتــخـــدمـي الـــطـــيــران اHـــدنـي. ويـــكــون

التأهيل صاحلا Hدة ثالث (3) سنوات.
rفي إطار أداء مهامها rكن هيئة الـتحقيق التقـني�
أن تـــــســــتـــــعـــــY بـــــخـــــبــــراء جـــــزائـــــريـــــY أو أجــــانـب قـــــصــــد

مساعدتها.
�ــكن الـــدول األجــنـــبــيـــة اHــعـــنــيـــة بــحـــادث أو واقــعــة
خـطـيرة أن تـعـY �ـثال مـعـتـمـدا للـمـشـاركـة في الـتـحـقيق

التقني.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اHــــادة 97 مــــكــــرر2 : يــــلــــزم كـل شــــخـص طــــبـــــيــــعي أو
معنوي يعـلمr بحكم وظائفه أو نشـاطهr بحادث أو بواقعة
طائرةr أن يـقدم بال تأخـيرr تصـريحـا إلى السلـطة اHكـلفة
بــالـــطــيـــران اHـــدنيr وهـــيــئـــة الـــتــحـــقـــيق الـــتــقـــنيr وعـــنــد

االقتضاءr إلى مستخدمه بالنسبة للشخص الطبيعي.
r"ويــنــطــبق االلــتــزام نــفــسه عــنــد الــعــلم  بـ"حــدث مـا
وفي هــــذا اإلطـــــارr التــــســــلط عـــــلــــيه أيـــــة عــــقــــوبـــــة بــــســــبب

تصريحه.
ال تـطبق أحـكام الـفقـرة الـسابـقة عـلى الشـخص الذي
ارتــكـب بــنــفــسه مـــخــالــفــة مـــتــعــمــدة أو مــتـــكــررة لــقــواعــد

السالمة.

اHـادة 97 مـكـرر3 : تـتــخـذ اHـصــالح اخملـتـصـة الــتـابـعـة
للـدولـة مـجـمـوع الـتدابـيـر الالزمـة في هـذا اجملـال لـضـمان
rاحملــافـظــة عـلى الــعـنــاصــر الـضــروريـة لــلـتــحـقــيق الـتــقـني

والسيما منها التسجيالت باختالف طبيعتها .
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rـادة 97 مـكـرر10 : تـؤهل هـيـئــة الـتـحـقـيق الـتـقـنيHا
قـــبـل تــــســــلــــيم الــــتــــقــــريـــرr جلــــمـع مالحــــظــــات الــــســــلــــطـــات
والــهــيـئــات واHــؤســسـات واHــســتـخــدمــY اHـعــنــيــY الـذين
يــــلـــزمــــون بـــحــــفظ الــــســــر اHـــهــــني بــــشـــأن مــــضـــمــــون هـــذه

االستشارة.

اHـادة 97 مــكــرر11 : تــعــتــمــد الـســلــطــات اHــعــنـيــة في
أقــرب اآلجـــال الـــتــدابـــيـــر  الــتـــصـــحــيـــحـــيــة الـــنـــاجـــمــة عن
تـــوصــــيـــات الـــسـالمـــة الـــصــــادرة أثـــنـــاء الــــتـــحـــقــــيق أو في

التقرير النهائي عن هيئة التحقيق التقني.
ويــجـب أن يــكـــون كل اخــتـالف مع هــذه الـــتــوصـــيــات

مبررا.
تـكون الـتدابـيـر التـصحـيحـيـة واختالفـاتـها احملـتمـلة
مع تـوصـيـات الـسالمـة وتـبـريـر هـذه االخـتالفـات مـوضـوع

نشر سنوي.
اHــــادة 97 مــــكــــرر12 : �ـــــكــن الــــســــــلــــطــــــة اHـــــكــــلــــــفــــة
بـالطيـران اHـدنـي أن تفتـح حتقـيقـا تقنـيـا عن كل واقعـة

طائرةr إذا ما ارتأت ضرورة لذلك .
تـسـري عــلى هـذه الـواقـعـة نــفس إجـراءات الـتـحـقـيق
الـتـقـنـي اHـتـبـعــة بـخـصــوص حـوادث الـطــائـرات والـوقـائع

اخلطيرة ".

اHــــادةاHــــادة  12 : : تــــــدرج ضـــــمـن أحـــــكــــام الـــــمــــادة 102 مـن
الـــقــانــون رقـم 98-06 اHـؤرخ في 3 ربـيع األول عـام 1419
اHـوافق 27 يونـيو سـنة 1998 واHـذكور أعـالهr فقـرة ثانـية

حترر كما يأتي :
" اHادة 102 : ..............(بدون تغيير)...................
تــهـــدف خــدمــات مــســـاعــدة األرصــاد اجلــويـــة لــلــمالحــة
اجلــويــة إلـى اHــســاهــمــة في ضــمـــان سالمــة اHالحــة اجلــويــة

وانتظامها وفعاليتها.
حتـدد اHواصـفات الـتقـنـية خلـدمات مـساعـدة األرصاد

اجلوية للمالحة اجلوية عن طريق التنظيم".

اHادةاHادة  13 : : تعدل وتـتمم أحكام اHادة 132 من القانون
رقم 98-06 اHـؤرخ في 3 ربـيع األول عـام 1419 اHـوافق 27

يونيو سنة 1998 واHذكور أعالهr كما يأتي :
" اHــــادة 132 : ................. الــــركـــوب الــــتي �ــــكن أن

تأخذ شكل تذكرة إلكترونية.
.....................(الباقي بدون تغيير).................".

اHادة اHادة 14 :  : تعدل وتـتمم أحكام اHادة 135 من القانون
رقم 98-06 اHـؤرخ في 3 ربـيع األول عـام 1419 اHـوافق 27

يونيو سنة 1998 واHذكور أعالهr كما يأتي : 

- يـسـتغل احملـققـون الـتقـنـيون مـحتـوى الـتسـجيالت
ألغـــراض الـــتـــحــقـــيق الـــتـــقـــني فـــقطr وذلك طـــبـــقـــا ألحـــكــام

البندين األول والثاني اHذكورين أعاله.

اHــــادة 97 مــــكــــرر7 : يـــــؤهل احملــــقـــــقــــون الــــتـــــقــــنــــيــــون
لالســــتــــمــــاع إلى �ــــثــــلي الــــشــــركــــات أو الــــهــــيــــئــــات وكـــذا
مسـتخدمي الـطيران اHـدني اHعنـيY باحلـادث أو الواقعة
اخلـطيرة ويجـوز لهم أيضا أن يـستمعـوا لكل شخص آخر

يعتبرون االستماع إليه مفيدا.
يــجـوز لــلـمـحــقـقـY الــتـقــنـيـY دون أن يــحـتج عــلـيـهم
بـالسـر اHـهنيrاحلـصـول عـلى أية مـعـلومـة أو وثـيقـة بـشأن
الـظروف أو األشخـاص أواHؤسسـات أوالهيـئات واHعدات

التي لها صلة باحلادث أو الواقعة اخلطيرة.
�ـكن تـبلـيغ اHـعـلومـات أو الـوثائق اخلـاضـعة لـسـرية
Yالـتـقـنـي Yالـتـحـقـيق أو الـتـحـقـيق الـقـضـائي إلى احملـقـقـ

�وافقة السلطة القضائية اخملتصة.
غـير أنهrال يجوز تبـليغ اHلفـات أوالبيانـات الطبية

لغيرالطبيب التابع للتحقيق التقني.
يــجــوز لــلــمــحــقـــقــY الــتــقــنــيــY االطـالع عــلى نــتــائج
YــكـلــفـHــأخـوذة مـن األشـخــاص اHالــفــحـوص أو الــعــيـنــات ا
بقـيادة الـطائرة وبـاHعـلومـات اHتعـلقـة بهـا ورقابـتها ومن

جثث الضحايا.

اHـادة 97 مـكـرر8 : يــجب عــلى جـمــيع أعــضــاء هـيــئــة
YـــمــثـــلـــHالــتـــحــقـــيـق الـــتــقـــنـي وكــــذا جــمـــيـع اخلـــبـــراء وا
اHــشـــاركـY فـي الــتـحــقــيق االلــتــزام بــالــســر اHــهــني وفــقـا
لـلـشـروطr وحتـت طـائـلـة الـعـقـوبـات اHــنـصـوص عـلـيـهـا في

قانون العقوبات.
واســـتــــثــــنــــاء ألحـــكــــام الــــفــــقـــرة األولـى أعالهr يــــجـــوز
Hـسـؤول هـيئـة الـتـحـقـيق الـتـقـني أن يـعـلن عن اHـعـلـومات
اHتعـلقة بـسير الـتحقـيق التـقنيr وما جنم عـنه من نتائج
rتــفـاديـا لـوقـوع حــادث أو واقـعـة خـطـيـرة rمــؤقـتـة ويـرسل
اHــعـلـومــات الـنـاجـمــة عن الـتـحــقـيق الـتــقـني إلى الــسـلـطـة
Yــدني وإلى األشــخــاص الــطـبــيــعــيـHــكـلــفــة بــالــطـيــران اHا
واHعنـويY الـذين يسـاهم عمـلهم في حتـقيق سالمـة النقل

اجلوي.

rـادة 97 مــكــرر9 : تــقــوم هــيــئـة الــتــحــقــيق الــتـقــنيHا
عــقب الــتــحــقــيق الــتــقــنيr بــنـشــر تــقــريــر في شــكل مالئم
لـــنــــوع احلـــادث أو الــــواقـــعـــة وخــــطـــورتــــهـــا. ويـــحــــافظ هـــذا
.YعنيHالتقرير عـلى عدم الكشف عن أسماء األشـخاص ا
ويـــجب أال يـــحــــتـــوي هـــذا الـــتــــقـــريـــر إال عـــلـى اHـــعـــلـــومـــات
الــنـــاجتــة عن الـــتــحــقـــيق الــتـــقــني والــضـــروريــة لــتـــحــديــد

أسباب احلادث أو الواقعة.
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أوال- غــــيــــر أنه �ـــــكن الــــنــــاقـل اجلــــوي رفض قــــبــــول
احلجز للراكب أو رفض ركوب هذا الشخص Hا يأتي :

rــطــبــقـةHــتــطــلــبــات الــسالمــة اH من أجل االمــتــثــال -
سـواء نص عـلـيــهـا الـقـانـون الـدولي أو الـوطـني أو أعـدتـهـا
السـلـطة الـتي سـلّمت شـهـادة النـاقل اجلوي الـعـمومي إلى

 rعنيHالناقل اجلوي العمومي ا
- إذا كان حجم الطـائرة أو أبوابها يجعل من ركوب
أو نــــقل الــــراكب أو الــــشـــخص ذي االحــــتـــيــــاجـــات اخلــــاصـــة

مستحيال جسديا.
في حـــــالــــة رفـض احلــــجـــــز  لألســـــبــــاب اHـــــذكــــورة في
الــــبــــنـــــدين األول والــــثـــــاني أعالهr يـــــعــــمل الـــــنــــاقل اجلــــوي
الــــعـــمـــومي جــــاهـــدا عـــلى اقــــتـــراح حلّ آخـــر مــــقـــبـــول عـــلى

الشخص اHعني.
ثــانـيــا - ضـمن  نــفس الــشـروط اHــذكــورة في الـبــنـد
األول من الـفقـرة األولىr �كن النـاقل اجلوي الـعمومي أن
يشترط بأن يكون الشخص ذواالحتياجات اخلاصة مرفقا

بشخص آخر إن كانت حالته الصحية تقتضي ذلك.
ثـالثا - عنـدما يستـعمل الناقل اجلـوي العمومي حق
االستـثناء اHـنصوص عـليه في الفـقرتY األولى والـثانية
أعالهr يــــبــــلـغ فــــورا الـــشــــخـص ذو االحــــتــــيــــاجــــات اخلــــاصـــة

بأسباب ذلك.
ويـبــلغ الـنــاقل اجلــوي الـعــمـومـي هـذه األســبـاب عــنـد
طـلبـهاr كـتابـياr إلى الـشخص ذي االحـتيـاجات اخلـاصة في
غـــضــــون األيـــام اخلــــمـــســـة (5) من أيــــام الــــعـــمـل الـــتـي تـــلي

الطلب.

اHـــــادة 173 مـــــكــــرر4 : تـــــراقب الـــــســـــلـــــطـــــة اHـــــكـــــلـــــفـــــة
بالطيران اHدني تطبيق أحكام هذا القسم.

�ــــكـن راكب أو شـــــخص ذو إعـــــاقــــة أو احـــــتــــيـــــاجــــات
خاصـة أن يـقـدم شـكـــوى لـدى اجلهـة اHـسـؤولــة عن تـنـفـــيذ
االلــــتـــزامr فـي حـــالـــة االخـالل بـــاألحـــكـــام الـــواردة في عـــقـــد

النقل.
وفي حالة عـدم رضا صاحب الطـلب أو عدم رد اجلهة
rسؤولة في أجل شـهر واحد ابتـداء من استالم الشكوىHا
�ــكن صــاحب هــذا الــطــلـب أن يــقــدم شــكــوى إلى الــســلــطــة

اHكلفة بالطيران اHدني بشأن هذه اخملالفة.
تــطــبق أحــكــام هــذه الــفــقــرة دون اHــســاس بــاحــتــمـال
الــلــجـــوء إلى الــطـــعن في مــجـــال اHــنــازعــات فـي الــقــانــون

العام.

اHـادة 173 مـكـرر5 : حتـدد شـروط وكـيـفـيـات تـطـبـيق
أحكام هذا القسمr عنداالقتضاءr عن طريق التنظيم".

" اHادة 135 : حتـدد التعـريفات الـدولية لـلنقل اجلوي
الــعـمــوميr وفـقـا لــقـواعــد اHـنـافــسـةr واالتــفـاقـات الــدولـيـة
الــــثـــنــــائـــيــــة أو اHــــتـــعــــددة األطـــراف الــــتي وقــــعت عــــلـــيــــهـــا

اجلزائر".

اHـادة اHـادة 15 : : يــدرج ضــمـن أحـــكـام الـــفـصل الــثـامن من
الــــــقــــــانــــــون رقـم 98-06 اHـــــؤرخ فـي 3 ربـــــيــع األول عــــام
rـــذكـــورأعـالهH1419 الــــمـــوافــق27 يــونـــيــــو ســـنــة 1998 وا

قـــــــــســـم ســــــــــابــع "حـــــــــــقــــــــــوق ركــــــــــاب الــــــــنـــــــــقــل اجلـــــــــوي
الــــعـــمــــومي" يـــتـــضــــمـن اHـــواد 173 مـــكــرر و173 مـــكــرر1
و173 مــكــرر2  و173 مــكــرر3  و173 مــكــرر4  و173 مــكــرر5

وحترر كما يأتي :

"القسم السابع"القسم السابع
حقوق ركـاب النقل اجلوي العموميحقوق ركـاب النقل اجلوي العمومي

اHــادة 173 مــكــرر: تـــنــطــبـق أحــكــام هـــذا الــقـــسم عــلى
الـنقل اجلوي العمـومي للركاب عـندما تكـون الرحلة جزءا
rمـن عـــــقــــد الــــنــــقل ويــــكــــون الـــنــــقل قــــد بــــدأ في اجلــــزائـــر

وعندما : 
- تـــــنــــطـــــلق الــــرحـــــلــــة مـن مــــطــــار يـــــقع فـي الــــتــــراب

اجلزائريr أو
- تنطلق الـرحلة من مطار يـقع في بلد أجنبي وفي

اجتاه مطار يقع في التراب اجلزائري.
وتنـطـبق أحكـام هـذا القـسم عـلى الرحالت اHـنـتظـمة
أو غــيـر اHــنــتــظـمــة عــلى حــد ســواءr وعـلـى الـرحـالت الـتي

تكون جزءا من السفر باHقاولة أم ال.

اHــــادة 173 مـــــكــــرر1 : يـــــحق لـــــركـــــاب الـــــنــــقـل اجلــــوي
Yاجلـوي Yالـعـمومـي االطالع عـلى هـويـة الـنـاقل أوالـنـاقـلـ

الذين يقومون بالرحلة أو الرحالت اHعنية.
يــســتــفــيــد ركـــاب الــنــقل اجلــوي الــعــمــومي في حــالــة
إلـغاء رحـلتـهم أو تأخـرهاr أو تـعذر ركـوبهم ألسـباب تـعود
لــلــنـاقـلr من الــتـكــفل مـن حـيـث اإلعالمr والــتـعــويضr وكل
مـــــســـــاعــــدة تـــــتـــــنـــــاسب مع األضـــــرار الـــــنـــــاجـــــمــــة عـن هــــذه

الوضعيات.
اHــــــادة 173 مـــــــكــــــرر2 : يـــــــســــــتـــــــفـــــــيـــــــد الـــــــشـــــــخص ذو
االحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة عـــنـــد وصـــوله إلـى اHـــطـــارمن أجل
الــســفــرr من اHــسـاعــدة الــضــروريــة الـتـي يـقــدمــهــا الــنـاقل
اجلــوي تـســمح له بــالــقــيــام بـالــرحــلــة الـتـي �ـلك �ــوجــبــهـا

حجزا.
اHادة 173 مـكرر3 : �ـنع عـلى كل مؤسـسة نـقل جوي
عـــمـــومي أن تـــرفض لـــكـل شــخـص ذي احــتـــيـــاجـــات خـــاصــة
احلــصــول عـلى حــجـز لــرحـلــة مــعـيــنـة أوالــركـوب عــلى مـ�

طائرة بسبب وضعيته.
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الــنــصــوص الــتــطــبــيــقـــيــة الــســاريــة اHــفــعــولr عــنــد بــدايــة
ســـريـــان هـــذا الـــقــــانـــونr صـــاحلـــة إلى غــــايـــة انـــقـــضـــاء أجل
ســنــتــY (2) ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ نـــشــــر هـــذا الــــقــــانـــون في

اجلريدة الرسمية ".
اHــادة اHــادة 19  :   : تــلــغـى أحــكــام الــفــقــرة 2 من اHــادة 40 من
الـــقـــانـــون رقم 98-06 اHــؤرخ في 3 ربـــيع األول عـــام 1419

اHوافق 27 يونيو سنة 1998 واHذكور أعاله.
اHــــاداHــــادّة ة 20 : :  يــــنــــشــــر هــــذا الــــقــــانــــون فـي الـــــجــــريــــدة
الرّسميّـة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـانون رقم انون رقم 15-15 مؤرخ في  مؤرخ في 28 رم رمـضان عام ضان عام 1436  اHوافقHوافق
15 ي يـولولـيـو سو سـنة نة r2015 يr يـعـدل ويدل ويـتـمم األمر رقم مم األمر رقم 04-03

اHاHــــــــؤرخ في ؤرخ في 19 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1424  اH  اHــــــــوافق وافق 19
يوليولـيو سيو سـنة نة 2003 واH واHـتعتعـلق بلق بـالقالقـواعد الواعد الـعـامة اHامة اHـطبطبـقةقة

على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدستـورr ال سـيـمـا اHواد  19 و37 و119

rو120 و125 و 126 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي
- و�قـتـضى األمر رقم 03-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

rوتصديرها
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

rتممHعدل و اHا rبالنقد والقرض
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-07 اHــــؤرخ في 13
شـــوال عـــام 1435 اHــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2014 واHــــتــــعـــلق

r وارد البيولوجيةHبا

اHادة اHادة 16 : : تـدرج ضمــن أحـكام القـانـون رقـم 06-98
اHـــؤرخ فـي 3 ربــــيع األول عــام 1419 اHــوافق 27 يـــونـــيــو
ســـــنــــة 1998 واHـــــذكـــــور أعالهr اHـــــادتــــان 180 مـــــكــــرر و180

مكررr1 وحترران كما يأتي :
" اHـــــادة 180 مــــــكـــــرر: �ــــــكن األشــــــخــــــاص احلـــــائــــــزين
شهـادات مالح خاص أو مالح مـهنـي أجنبـي تتـوج معارف
تـــســـاوي عـــلـى األقل اHـــعـــارف اHـــطـــلـــوبـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلى
الشـهـادة اجلـزائـرية اHـوافـقـة احلـصـول على شـهـادة مـعـادلة
بـعـد دراسـة مـلـفـهم وفـقا لـلـشـروط والـكـيـفـيـات احملددة عن

طريق التنظيم".
" اHـادة 180 مـكـرر1 : تـســلم مــراكـز اخلــبـرة في  طب
الـطيـران واألطـباء اHـمـتحـنـون بـعد الـفـحصr مسـتـخدمي
الــطـيــران اHــدني الـشــهــادات الـطــبــيـة اHــطـلــوبــة Hـمــارسـة
الـوظــائف اHـوافـقـة لـشـهــاداتـهم اHـتـعـلـقــة بـالـطـيـران الـتي
اعــتـــمــدتـــهـــا الــســـلـــطــة اHـــكـــلــفـــة بــالـــطـــيــران اHـــدنيr وفـــقــا

للشروط والكيفيات احملددة عن طريق التنظيم".

اHادة اHادة 17 : : تـدرج ضـمـن أحكام القانـون رقـم 06-98
اHؤرخ في 3 ربيع األول عام 1419 اHوافق 27 يونيو سنة
1998 واHذكور أعالهr اHادة 229 مكررr وحترر كما يأتي :

" اHــادة 229 مـــكــرر: يــعـــاقب بـــاحلــبس مـن  ثالثــة (3)
Yأشـهــر  إلى ســتـة (6) أشـهـر وبــغـرامـة مـن مـائـة وخــمـسـ
ألـف ديـــــنـــــار (150.000 دج) إلى مـــائــــتـــY وخـــمــــســـY ألف
rفـقط Yالــعـقــوبـتــ Yأو بــإحـدى هــاتـ r(250.000 دج) ديــنــار
كل شــــخص طــــبـــيــــعي أو مــــعـــنــــويr كـــان عــــلى عــــلم بــــحـــكم
وظــائــفه أو نـشــاطهr بــحــادث أو واقـعــة خــطـيــرة أو واقــعـة
طائرةr ولم يبلغ السلطة اHكلفة بالطيران اHدني بذلك.

تـــضــــاعف هـــذه الـــعــــقـــوبـــة لـــكـل شـــخص طــــبـــيـــعي أو
مـــعــنـــوي ســـلط عـــقــوبـــة عـــلى كل مـن قــام بـــاإلبالغ بـــوقــوع

حادث أو واقعة أو واقعة خطيرة للطائرة".

الفصل احلادي عشرالفصل احلادي عشر
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHــادة اHــادة 18 : : تــدرج ضــمـن أحــكــام الـــقــانــون رقم 06-98
اHؤرخ في 3 ربيع األول عام 1419 اHوافق 27 يونـيو سنة
rــادتــان 229 مــكــرر1 و 231 مــكــررHا rــذكــور أعالهH1998 وا

وحترران كما يأتي :
" اHـادة 229 مـكـرر1 : يـكــون الـوزيـر اHــكـلف بــالـنـقل
أو مـن يــفـــوضـهr هـــو اHـــســـؤول األول عن اإلعالم فـي حـــالــة
حـدوث حـادثــة أو واقـعــة خـطـيــرة لـطـائــرةr وذلك طـبــقـا Hـا
تنص عـليه أحكـام اHلحق رقم 13 اHـتعـلق بالـتحـقيق حول
حوادث ووقـائع الـطـيـرانr التـفـاقـية شـيـكـاغـو لـسـنة 1944

اHتعلقة بالطيران اHدني الدولي".
" اHـادة 231  مـكـرر : في انــتــظـار صــدور الــنــصـوص
الــتـــنــظـــيـــمــيـــة اHـــتــخـــذة لــتـــطـــبــيـق هــذا الـــقــانـــونr تـــبــقى



13 شو شوّال عام ال عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1241
29 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م م

الــوطــنـيــة الــتــحـويـلـيــة وذلك طـبـقـا لـلــمـبـاد¬ اHـنـصـوص
عــلــيــهـــا فـي االتــفــاقـــيــات الـدولــيـة الـتي تــكـون اجلـزائـر

rطرفا فيها
- وضع الـــتـــدابـــيـــر الـــضـــروريـــة القـــتـــنـــاء أو تـــوزيع

rنتوجات حيز التنفيذ حتسبا لوقوع الندرةHا
- احلـــفـــاظ عــــلى الـــتــــوازن اHـــالي اخلــــارجي وتـــوازن

السوق".
" اHــــــادة 6 مـــــــكــــــرر1 : يـــــــقـــــــصــــــــد بـــــــإجـــــــراءات رخص
االسـتــيـراد أو الـتــصـديـر كـل إجـراء إداري يـفــرض كـشـرط
مـسـبقr لتـقـد� وثـائق جلـمـركة الـبـضـائعr زيـادة عـلى تلك

اخملصصة ألغراض اجلمركة.
يـجب أن تـكــون الـقـواعــد اHـتـعـلــقـة بـإجـراءات رخص
االسـتـيـراد أوالـتـصـديـر حـيــاديـة عـنـد تـطـبـيـقـهـا وأن تـدار

بطريقة عادلة ومنصفة.
حتـــدد شــــروط وكـــيـــفــــيـــات تــــطـــبــــيق أنـــظــــمـــة رخص
االستيراد أو التصدير للمنتوجات عن طريق التنظيم".
" اHــــادة 6 مـــــكــــرر2 : يـــــجـب أن تـــــقــــتـــــصـــــر اHـــــلـــــفــــات
rشــتـرطـة لــطـلـب الــرخـص وعنـد االقـتضـاء لتـجديـدهاHا
على الوثائق الـضرورية للسير احلسن لنظام الرخص".
" اHــــادة 6 مــــكــــرر3 : ال �ــــكــن رفــض اHــــنـــــتـــــوجــــات
اHـستـوردة أو اHـصـدرة بـواسـطة رخـص بـسبـب فــوارق
طـفـــيـــفـــة في الـقـيـمـة أو الـكـمـيـة أو في الـوزن بـاHـقـارنـة
مع األرقـــام اHــبـــيّــنـــة في الــرخـــصــة والـــنــاجتـــة عن فــوارق
بــــســـبب الـــنــــقل أو شـــحن الــــبـــضـــائع غــــيـــر اHـــعـــبـــأة أو أي
اخــــتــالفـــــات طـــــفــــيـــــفــــة أخـــــرى تــــتـــــوافق مـع اHــــمـــــارســــات

التجارية العادية.
حتـددr عند االقتـضاءr نسب الـفوارق الطفـيفة ضمن

الرخصة حسب طبيعة اHنتوج".
" اHـــــادة 6 مـــــكــــرر4 :  تـــــكـــــون رخـص االســـــتـــــيــــراد أو

التصدير إما تلقائية أو غير تلقائية".
" اHــــادة 6 مــــكــــرر5 : يــــقـــصــــد بــــرخـص االســــتــــيـــراد أو
الــــتـــصــــديـــر الــــتـــلــــقـــائــــيــةr الـــرخص الـــتي تــمـــنح في كل
احلاالت الــتي يـقــدم فـيـهــا طـلـبr والـتي ال تدار بطـريقـة

تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات".
rـادة 6 مـكـرر6 : تــطـبق عــلى الـرخـص الـتــلـقــائـيـةHا "
r1واد 6 مـكررHـنـصـوص عـلـيـها فـي اHزيـادة عـلى األحـكـام ا

و6 مكرر2 و6 مكررr3 األحكام اآلتية :
- تفـتح رخص االستيـراد أو التصـدير التـلقائـية لكل
شـخص طــبـيـعي أو مـعـنــوي اسـتـوفى الـشــروط الـقـانـونـيـة
والــتــنــظــيــمــيـة اHــطــلــوبــة لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات اســتــيـراد أو

rنتوجات اخلاضعة للرخص التلقائيةHتصدير ا
- تــــقـــدم طـــلـــبــــات رخص االســـتـــيــــراد أو الـــتـــصـــديـــر

rالتلقائية في أي يوم عمل قبل جمركة البضائع
- تمـنح الـرخص الـتـلـقـائـيـة في مـدة أقـصـاهـا عـشرة

r(10) أيام

rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :
اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتـــتــمـــيم أحــكـــام األمــر رقم 03-04 اHــؤرخ في 19 جـــمــادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

وتصديرها.
اHـادة اHـادة 2 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 2 من األمـر رقم
03- 04 اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19

يوليو سنة 2003 واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :
" اHــادة 2 : تـــنــجـــز عـــمــلـــيـــات اســتـــيـــراد اHــنـــتـــوجــات
وتـصـديرهـا بـحـريةr طـبـقا ألحـكـام هذا الـقـانونr وذلك دون
اإلخـالل بـــالــــقـــواعــــد اHـــتــــعـــلــــقـــة بــــاآلداب الــــعـــامــــةr وبـــاألمن
والنـظام العـامr وبصحّـة األشخاص واحلـيواناتr وبـالثروة
احلـــيــــوانـــيـــة والـــنـــبــــاتـــيـــةr وبـــوقـــايــــة الـــنـــبـــاتـــات واHـــوارد
البيولوجيةr وبالبيئةr وبالتراث التاريخي والثقافي ".

3 :  : تــعــدل أحــكــام اHـادة 3 من األمــر رقم 04-03 اHـادة اHـادة 
اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
" اHـادة 3 : مع مـراعـاة األحـكـام اHـنـصـوص عـلـيـهـا في
اHــادة 2 أعـالهr �ــكـن تــطـــبــيـق تــدابـــيــر قـــيـــود كــمـــيــة و/أو
نـوعيةr و/أو تـدابيـر مراقـبة اHـنتوجـات عنـد استـيرادها
أو تـــصــــديـــرهـــا ضــــمن الـــشــــروط اHـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في

التشريع والتنظيم الساريي اHفعول".
4 : : تــعــدل أحــكــام اHـادة 6 من األمــر رقم 04-03 اHـادة اHـادة 
اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :
" اHــادة 6 : �ـــكن وضع رخـص اســتـــيــراد أو تـــصــديــر
اHـنـتـوجـات بـغـرض إدارة أي تـدبـيـر يـتـخـذ �ـوجب أحـكـام
هـذا الــقـانــونr أو وفـقــا لالتـفــاقـيــات الـدولــيـة الـتـي تـكـون

اجلزائر طرفا فيها".
اHــــــادة اHــــــادة 5 :  : تــــــدرج ضـــــــمـن أحــــــكـــــــام األمـــــــر رقم 04-03
اHـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1424 اHـــــــــوافق 19
يـــولــيـــــو ســنــــة 2003 واHــذكــور أعالهr اHــواد 6 مــكــرر و 6
مكرر 1 و6 مكرر 2 و6 مكرر3  و6 مكرر4  و6 مكرر5  و6

مكرر6  و 6 مكرر7 و6 مكررr8 وحترر كما يأتي :
" اHـادة 6 مـكـرر : �ـكن اتــخـاذ تــدابـيـر تــهـدف لـوضع

قيود السيماr لألغراض اآلتية : 
- حـمـاية اHـوارد الـطـبـيـعـيـة القـابـلـة لـلـنـفـاذr موازاة

rمع تطبيق هذه القيود عند اإلنتاج أو االستهالك
- ضـــمـــان الـــكـــمـــيـــات األســـاســـيـــة مـن اHـــواد األولـــيــة
الـــمــــنـــتـــجــة عــلـى مــســتــوى الـــســوق الــوطــني لـــلــصــنــاعــة
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- تـنـشـر كل اHـعـلـومــات ذات الـصـلـة �ـا فـيـهـا احلـجم
اإلجــــمــــالي و/أو الــــقــــيــــمـــة اإلجــــمــــالــــيــــة لـــلــــحــــصص الــــتي
rوكــذا تــوزيــعــهــا عــلى الــبــلــدان عــنــد االقــتــضـاء rســتــطــبق
وتــواريخ افــتــتــاحــهـــا وغــلــقــهــاr وكل تــعــديـل يــتــعــلق بــذلك
rباالطالع عليها Yاالقتصادي Yبطريقة تسمح للمتعامل

- عنـد منح الــرخص يؤخـذ بعY االعـتبـار تلك التي
rتتوافق مع كمية منتوج ذي أهمية اقتصادية

rاالعــــتـــــبـــــار لــــدى تـــــوزيع الـــــرخص Yتـــــؤخــــذ بـــــعـــــ -
الــواردات الــســابـــقــة الــتي قـــام بــهــا صــاحـب الــطــلبr وفي
حـالــة عـدم اسـتــعـمــال الـرخص كـلــيـاr تــقـوم اإلدارة اHـكــلـفـة
�ـنــحــهـا بــفــحص الــوضـعــيــة حــسب اHـبــررات اHــقــدمـة مع

rأخذها في احلسبان عند توزيع جديد للرخص
- يـتــمـتع احلــاصـلـــون عـلى الــرخص بـحــريـة اخــتـيـار
مصادر الواردات في حـالة احلصص اخلاضعة لرخص غير

rوردةHالبلدان ا Yمقسمة ب
rـوردةHالــبـلــدان ا Yوفي حــالــة تـوزيع احلــصص بــ -
يـــجب أن يــشــار إلى اسـم الــبــلــد أو الــبـــلــدان بــوضــوح في

الرخصة اHمنوحة".
اHــادة اHــادة 6 :  : تـــلـــغى كل األحـــكـــام اخملـــالـــفـــة لـــنـــظـــام إدارة

رخص االستيراد والتصدير.
تــبـقـى الـنــصــوص الــتـطــبــيــقــيـة احلــالــيــة الـتـي حتـكم
أنـــــظــــمـــــة الــــرخص ســـــاريــــة اHـــــفــــعـــــولr الى غـــــايــــة صــــدور
الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة اجلديـدة اHـتـخـذة لـتـطـبـيـق أحـكام

هذا القانون.
اHاداHادّة ة 7 : :  ينشر هـذا القانون فـي اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 28 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15

يوليو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- �ــكن اإلبـقـاء عــلى رخص االسـتــيـراد أو الـتــصـديـر
التـلـقـائـية مـادامت الـظـروف الـتي اسـتدعت وضـعـهـا حـيز

التنفيذ  قائمة".
" اHــادة 6 مـــكـــرر7 : يـــقـــصــــد بـــرخص االســــتـــيـــراد أو
الـتصـدير غـير الـتـلقـائيـةr الـرخص التي ال يـنطـبق عـليـها

التعريف اHذكور في اHادة 6 مكرر5.
تـــطـــبق عـــلى رخص االســـتــيـــراد أو الــتـــصـــديــر غـــيــر
الـــتـــلـــقــائــيــةr زيــادة عــلى األحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهــا في

اHواد 6 مكرر1 و6 مكرر2  و6 مكررr3 األحكام اآلتية :
- يـــــــجـب أن ال تـــــــفـــــــرض إجـــــــراءات الـــــــرخـص غـــــــيــــــر
الـــتــلــقــائـيــة قــيــودا أو اخــتالالت عــلى جتــارة الـواردات أو

 rقررة في القيدHالصادرات إضافة إلى تلك ا
- تــتـــوافق إجـــراءات الــرخص غـــيــر الـــتــلـــقــائـــيــة في
مجـال تطـبيـقهـاr ومدتـها مع الـتدبـير الـذي تهدف لـوضعه
حـيــز الـتـنــفـيــذ وال تـفـرض عــبـئـا إداريــا أثـقل �ــا هـو أشـد

rضرورة إلدارة هذا التدبير
- يـحق لـكل مـتـعـامل اقــتـصـاديr شـخص طـبـيـعي أو
معـنـوي استـوفى الـشـروط اHطـابـقـة للـتـشريـع والتـنـظيم
Yوأن يؤخذ طلبه بع rفعـول أن يطلب رخصاHالساريي ا

rساواةHاالعتبار وعلى قدم ا
(30) Yــدة ثالثـH تـمــنح الــرخـصــة غـيــر الـتــلــقـائــيـة -

يوما قابلة للتمديد ثالثY(30) يوما أخرى.
- فـي حــــالـــــة عــــدم مـــــنح الــــرخـــــصــــةr يـــــجب تـــــبــــريــــر

rعنيHاألسباب وتبليغها للمتعامل االقتصادي ا
rيـــجب أن تــكــون مـــدة صالحــيــة الــرخـص مــعــقــولــة -
ويجب أن ال تـعـيق الواردات ذات اHـصـدر البـعـيدr إال في
احلـــاالت اخلـــاصــة الـــتي تـــكـــون فــيـــهـــا الــواردات ضـــروريــة

لتلبية االحتياجات غير اHتوقعة على اHدى القصير".
" اHــــادة 6 مـــــكــــرر 8 : تــــخـــــضع إدارة احلـــــصص عـــــنــــد
االسـتـيـراد والـتـصـديـر بـواسـطـة الـرخص غـيـر الـتـلـقـائـيـة

إلى األحكام اآلتية : 

أوامرأوامر
أمــر رقـــم أمــر رقـــم 15-02 مؤرخ في  مؤرخ في 7 شو شوّال عام ال عام 1436 اHوافق  اHوافق 23 يـولــيـو سـنـة  يـولــيـو سـنـة r2015 يـعـدل ويـتـمـم األمـر رقــم r يـعـدل ويـتـمـم األمـر رقــم 66-155 اHؤرخ اHؤرخ

في في  18 صفر عام  صفر عام 1386 اHوافق  اHوافق 8 يونيو سنـة  يونيو سنـة 1966 واHتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية (استدراك). واHتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد 40 الصادر بتاريخ 7 شوال عام 1436 اHوافق 23 يوليو سنة 2015.
الصفحة 45 - العمود األول :

- بـدال من :- بـدال من : " اHادة 26 : تـلغى اHواد 59 و205 و338 و339 من األمر رقم 66-155 اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق
8 يونيو سنة 1966 واHذكور أعاله ".

- يـــــقـــرأ : - يـــــقـــرأ : " اHـادة 26 : تـبـقى أحـكـام اHواد 59 و205 و338 و339 من األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386
اHوافق 8 يونيو سنة 1966 واHذكور أعالهr سارية اHفعول إلى غاية انقضاء األجل اHنصوص عليه في اHادة 27 أدناه ".
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-185 مـؤرخ في  مـؤرخ في 27 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1436  اHــوافق اHــوافق 14 يــولـــيـــو ســـنــة  يــولـــيـــو ســـنــة r2015 يـــعـــدل تــوزيعr يـــعـــدل تــوزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة r2015 حسبr حسب
كل  قطاع.كل  قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

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

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

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

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

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 227-98
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اHـعـدّل

   rتممHوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنــــة 2015
اعـــتــــمـــاد دفع قــــدره مـــائــــتـــان وتــــســـعــــون مـــلــــيـــون ديــــنـــار
(290.000.000 دج)  ورخــــصــــة بــــرنــــامـج قــــدرهــــا  مــــائــــتــــان
وتـــســعــون مــلـــيــون ديــنــار (290.000.000 دج) مــقــيّــدان في
الـنـفـــقــات ذات الـطـابع الـنــهــائي (اHـنـصـــوص عـلـيـهـا فــي
الـــقـــانـــون رقم 14-10 اHــؤرخ في 8 ربـــيع األول عـــام 1436
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2014 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية

لسنة 2015)  طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يخـصـص Hـيزانيـة سنة 2015  اعـتماد دفع
قــدره مــائــتــان وتــســعــون مــلــيــون ديــنـار (290.000.000 دج)

ورخـصة بـرنـامج قـدرها  مـائـتـان وتسـعـون مـليـون ديـنار
(290.000.000 دج)  يـــقــــيّـــدان في الـــنـــفـــــقــــات ذات الـــطـــابع
النهائي (اHـنصوص عليـها في القانون رقم 14-10 اHؤرخ
في 8 ربـــيع األول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة
2014 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2015) طبـقا للجدول

"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 27 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 14
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

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

القطاعاتالقطاعات

 - اHــنـــشــآت الــقــاعــديــة
االقتصادية واإلدارية

- اHـــنــــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة
االجتماعية والثقافية

الــمــجـــمــــــوع : ........الــمــجـــمــــــوع : ........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

178.000

112.000

290.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

178.000

112.000

290.000

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

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

القطاعاتالقطاعات

- احـــتــيـــاطي لـــنــفـــقــات
غير متوقعة

الــمــجـــمــــــوع : ........الــمــجـــمــــــوع : ........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

290.000

290.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

290.000

290.000

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة
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حتــدد كـــيــفـــيــات دفـع راتب الــعـــون احملــاسـب �ــوجب
قـرار مــشـتــرك بـY الــوزيـر اHــكـلـف بـالــتـربــيـة الــوطـنــيـة

والوزير اHكلف باHالية ".

اHادةاHادة 3 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 27 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 14
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 15-187 مــؤرخ  مــؤرخ في في 29 رمــضــان رمــضــان
عــام عــام 1436  اHــوافق اHــوافق 16 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة r r2015 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
إنـــشــــاء مـــدرســـة عــــلـــيـــا لـألســــاتـــذة بـــبــــوســـعـــادةإنـــشــــاء مـــدرســـة عــــلـــيـــا لـألســــاتـــذة بـــبــــوســـعـــادة

(والية اHسيلة).(والية اHسيلة).
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
rالعلمي

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 99-05  اHـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن

 rتممHعدل واHا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 15-125 اHؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اHؤرخ
في 27  ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديــســمـــبــر ســنــة
2005 الــــذي يــــحــــــدد مـــــهــــــام الـــــمــــدرســـــة خــــارج اجلـــــامــــعــــة

والـقواعد اخلـاصة بـتنظــيمـها وسـيرهاr السـيمـا اHادتان 3
rو10 منه

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05-500 اHــؤرخ في 27  ذي الـــقـــعـــدة عــام
rـــذكـــور أعالهHــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005 واH1426 ا

تــنــشــأ مــدرســة خــارج اجلــامـعــةr تــســمى "اHــدرســة الــعــلــيـا
لألساتذة "r وتدعى في صلب النص "اHدرسة".

مـرسـوم تـنـفـيـذي مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم رقم 15-186 مـؤرخ في  مـؤرخ في 27 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1436  اHـوافق اHـوافق 14 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة r2015 يـتــمم اHــرسـوم يـتــمم اHــرسـوم

الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 01-308 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 28 رجـب عـــام رجـب عـــام
واHــــتــــضـــمن 1422 اHــــوافق  اHــــوافق 16 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2001 واHــــتــــضـــمن 

إحــــداث اHــــدرســــة الــــدولــــيــــة اجلــــزائــــريــــة بــــفــــرنــــســـاإحــــداث اHــــدرســــة الــــدولــــيــــة اجلــــزائــــريــــة بــــفــــرنــــســـا
وتنظيمها وعملها.وتنظيمها وعملها.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rوزيــر الــدولـة Yـشــتــرك بـHبـنــاء عــلى الــتـقــريــر ا -
وزيـــر الــــشـــؤون اخلـــارجــــيـــة والــــتـــعـــاون الــــدولي ووزيـــرة

r اليةHالتربية الوطنية ووزير ا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rعدلHا rباحملاسبة العمومية
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقم 308-01
اHــؤرخ في 28 رجب عــام 1422 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2001 واHــتـــضــمن إحـــداث اHــدرســـة الــدولــيـــة اجلــزائــريـــة

rعدلHا rبفرنسـا وتنظيمها وعملها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  يــــتـــمـم هـــذا اHــــرســــوم بــــعض أحــــكـــام
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 01-308 اHـؤرخ في 28 رجب عـام
1422 اHــــوافق 16 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r2001 اHـــعـــدل واHـــذكـــور

أعاله. 

اHـــــادة اHـــــادة 2 : :  تـــــتــــــمم أحــــــكـــــام اHـــــادة 27  مـن اHـــــرســــــوم
الــــتـــنــــفــــيــــذي رقم 01-308 اHــــؤرخ في 28 رجـب عـــام 1422
rـــذكــور أعالهHـــعـــدل واHا r2001 ــوافق 16 أكــتـــوبـــر ســـنــةHا

وحترر كما يأتي : 
" اHــــادة 27 : �ــــسك الـــــعــــون احملــــاسب الــــذي يــــعــــيــــنه
الوزيـر اHـكـلف باHـالـيـة محـاسـبـة اHـدرسة وفق الـتـنـظيم

اHعمول به.



13 شو شوّال عام ال عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1641
29 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م م

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-75 اHـؤرخ
في 17 ربــيع الــثــانـي عـام 1435 اHــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة

rدنيةH2014 الذي يحدد قائمة وثائق احلالة ا

   rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يـهدف هـــذا اHرسومr في إطـار تنـفيذ
اإلجـــراءات اHــتـــعـــلــقـــة بــاإلدارة اإللـــكــتـــرونـــيــةr إلى إعـــفــاء
اHــواطن من تــقــد� وثـائق احلــالــة اHـدنــيــة اHـتــوفــرة ضـمن
الـسجل الوطني اآللي لـلحالة اHـدنية اHنـصوص عليه في
األمــــــــر رقم 70-20 اHــــــــؤرخ في 13 ذي احلــــــــجـــــــة عـــــــام 1389
rـدنـيـةHــتـعـلق بـاحلــالـة اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHا

اHعدل واHتمم.

اHـــــــادةاHـــــــادة 2 : : يــــــتـــــــعــــــY عـــــــلى اإلدارات الـــــــعــــــمـــــــومــــــيــــــة
والـسلطات اإلدارية واجلـماعات احمللـية اHرتبـطة بالسجل
الــــوطــــني اآللـي لــــلـــحــــالــــة اHــــدنــــيـــةr فـي إطــــار اإلجـــراءات
�اإلداريــة الــتي تــدرســهـاr أال تــشــتــرط عــلى اHــواطن تــقـد
وثـائق احلـالة اHـدنيـة الـتي �كـنـها االطالع عـليـهـا مبـاشرة

على مستوى ذات السجل الوطني.

rعــنــد احلــاجـة rــرســومHـادة 3 : : تــوضح أحــكــام هــذا اHـادةاHا
بـقــرار مـشـتـرك بـY الـوزيـر اHـكـلف بـالـداخـلـيـة والـوزيـر

اHكلف بالقطاع اHعني.

اHــادةاHــادة 4 : : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا اHرسوم.

اHـادةاHـادة 5 : : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 11 شـــوّال عــام 1436 اHــوافق 27
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15-205 مــؤرخ في  مــؤرخ في 11 شـــو شـــوّال عــامال عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 27 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r2015 يــحـدد كـيــفـيـاتr يــحـدد كـيــفـيـات

تـســيــيــر حــســاب الــتــخـصــيص اخلــاص رقم تـســيــيــر حــســاب الــتــخـصــيص اخلــاص رقم 302-143
الـــــذي عـــــنــــــوانه "صــــــنــــــدوق تـــــســــــيـــــيــــــر عــــــمـــــلـــــيـــــاتالـــــذي عـــــنــــــوانه "صــــــنــــــدوق تـــــســــــيـــــيــــــر عــــــمـــــلـــــيـــــات
االسـتـثـمـارات العـمـومـيـة اHـسجـلـة بـعـنـوان بـرنامجاالسـتـثـمـارات العـمـومـيـة اHـسجـلـة بـعـنـوان بـرنامج

توطيـد النمو االقتصادي توطيـد النمو االقتصادي 2015 -  - 2019 ". ".
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

اHـــاداHـــادّة ة 2  :  : يـــحــــدد مـــقــــر الـــمــــدرســـة بــــبـــوســــعـــادة
(والية اHسيلة).

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اHكـلف بالـتعـليم

العالي.

اHاداHادّة ة 3 :  : زيـادة على اHـهام الـعامـة احملددة في اHواد 5
و6  و7 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 05-500 اHؤرخ في 27
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اHــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واHـذكـور أعالهr تـتـمثل مـهـمـة اHـدرسـة في ضـمـان تـكوين
اHـكونـY لفـائـدة قطـاع التـربيـة الوطـنيـة وكذا الـقطـاعات

األخرى حسب احلاجة.

4 :  : زيـادة عــلـى األعـضــاء اHــذكــورين فـي اHـادة اHــاداHــادّة ة 
10 مـن اHــــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 05-500 اHــؤرخ في 27

ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اHــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واHـــــذكــــور أعـالهr يـــــتـــــكـــــون مـــــجــــلـس اإلدارة بـــــالـــــنـــــســـــبــــة

للقطاعات الرئيسية اHستعملة من :
- �ثل الوزير اHكلف بالصناعة واHناجم. 

اHادة اHادة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 29 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 16
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15-204 مــؤرخ في  مــؤرخ في 11 شـــو شـــوّال عــامال عــام
1436  اHـوافق اHـوافق 27 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r2015 يـتـضــمن إعـفـاءr يـتـضــمن إعـفـاء

اHــواطـن من تــقــد� وثــائق احلــالــة اHــدنــيــة اHــتــوفــرةاHــواطـن من تــقــد� وثــائق احلــالــة اHــدنــيــة اHــتــوفــرة
ضمن السجل الوطني اآللي للحالة اHدنية.ضمن السجل الوطني اآللي للحالة اHدنية.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
- بـــنــاء عــلـى تــقــريـــر وزيــــر الــداخــلــيـــة واجلــمــاعــات

rاحمللية
- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورr ال ســـيـــمــــا اHـــادتـــان 3-85

rو125( الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 70-20 اHـــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHــتـعـلق
بـاحلالة اHدنـيةr اHعـدل واHتممr ال سيـما اHادتان 25 مكرر

rو25 مكرر1 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا
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في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- مـخـصصـات اHـيـزانيـة اHـمـنـوحة سـنـويـا في إطار

برنامج توطيد النمو االقتصادي 2019-2015.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- الـنفـقـات اHتـعلـقة بـتنـفـيذ مـشاريع االسـتثـمارات
الــعـــمــومــيـــة اHــســـجــلـــة بــعــنـــوان بــرنـــامج تــوطـــيــد الـــنــمــو

االقتصادي 2019-2015.

5  :   : تـكــون مــخــصــصــات اHــيـزانــيــة لــعــمــلــيـات اHـاداHـادّة ة 
االسـتثمارات العـمومية اHسجـلة بعنوان بـرنامج توطيد
النـمو االقتـصاديr موضـوع مقرر تبـليغ من وزيـر اHالية

.YعنيHإلى اآلمرين بالصرف ا
يـعــتـبــر هــذا اHـــقـرر �ـثـابـــة أمــر بـالـتـحويــل من
حساب نفقـات التجهيـز إلى حـســاب التخصيـص اخلاص

رقم 302-143.

اHاداHادّة ة 6  :   : ينفذ اآلمرون بالصرف اHعنيون النفقات
اHـــتــعـــلــقـــة بــبـــرنــامـج تــوطـــيــد الـــنـــمــو االقـــتــصـــادي طــبـــقــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
يـنفذ اآلمـرون بالصرف اHـعنيـون إجراءات االلتزام
والـتـصـفـيـة واألمـر بـالـصـرف أو حتـريـر حـواالت عـمـلـيـات
االسـتثمارات العـمومية اHسجـلة بعنوان بـرنامج توطيد
الــنـــمـــو االقــتــصـــاديr اHــنــفـــذة في حــســـاب الــتـخــصــيـص
اخلـاص رقم r302-143 طبـقا للـتشـريع والـتنظـيم اHـعمول

بهما.
يـــقـــوم احملــاسـب الــعـــمـــومي اHـــعــنـي بــدفـع الــنـــفـــقــات

اHذكورة أعالهr طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 7  :   : يـنــفـذ بــرنـامج تـوطــيـد الــنـمـو االقــتـصـادي
من خالل برامج األعمال اHعتمدة في إطار قانون اHالية.
يـعد اآلمـر بالـصرف بـرنامج األعـمال مـسبـقا ويـحدد

فيه األهداف اHراد حتقيقها وكذا آجال إجنازها.
تـــنــفـــذ الــنـــفــقــات اHـــقــيّـــدة في حــســـاب الــتــخـــصــيص
اخلــــــاص رقم 143-302 وفــــــقـــــــا Hــــــدونـــــــة االســـــــتــــــثـــــــمــــــارات

العمومية اHعمول بها.

اHاداHادّة ة 8  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 11 شـــوّال عــام 1436 اHــوافق 27
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rباحملاسبة  العمومية

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

rادة 121 منهHال سيما ا r2015 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-227 اHؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سـنة 1998

rتممHعدل واHا rتعلق بنفقات الدولة للتجهيزHوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 121 من
الــقــانــون رقم 14 -10 اHــؤرخ في 8 ربـــيع األول عــام 1436
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2014 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية
لــســنــة r2015 يــهـــدف هــذا اHـــرســوم إلى حتـــديــد كـــيــفـــيــات
تــسـيــيــر حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم 143-302 الـذي
عـــنــــوانه "صـــنــــدوق تـــســـيـــيـــــر عـــمـــلـــيـــات االســـتـــثـــمـــارات
الــعــمــومـــيــة اHــســـجــلــة بــعـــنــوان بــرنـــامج تــوطــيــــد الــنــمــو

االقتصادي 2015 - 2019 ".

اHــاداHــادّة ة 2  :  : يـــفـــتح حـــســـاب الـــتـــخـــصـــيص اخلـــاص رقم
143-302 في كــــتـــابـــات أمــــY اخلـــزيــــنـــة اHـــركــــزي وأمـــنـــاء

.Yاخلزينة الوالئي

يــعــد الــوزراء والــوالة آمــرين بــصــرف هــذا احلــسـاب
بالنسبة للعمليات اHسجلة لفائدتهم.

اHـاداHـادّة ة 3  :   : يـغـطي بـرنـامج تـوطـيد الـنـمـو االقـتـصادي
عـمــلـيــات االسـتـثــمـارات الــعـمـومــيـة اHـســجـلــة خالل فـتـرة

.2019-2015

اHاداHادّة ة 4  :   : يقيد في هذا احلساب  :
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مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرســوم رئـاسي مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في مـؤرخ في 7 شـوال عـام  شـوال عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 23
يولـيو سنة يولـيو سنة r2015 يتضمن إنـهاء مهام قائـد الناحيةr يتضمن إنـهاء مهام قائـد الناحية

العسكرية اخلامسة.العسكرية اخلامسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 7 شــــوال عــــام
1436 اHــوافق 23 يــولـيــو ســنـة 2015 تـنـــهى مــهـام الــفـريق

بـن عــلي بـن عــليr بـــصــفـــته قــائـــدا لــلـــنــاحـــيــة الـــعــســـكــريــة
اخلامسةr لتكليفه بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسي مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في مـؤرخ في 7 شـوال عـام  شـوال عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 23
يولـيو سـنة يولـيو سـنة r2015 يتـضـمن إنهـاء مهـام قائـد احلرسr يتـضـمن إنهـاء مهـام قائـد احلرس

اجلمهوري.اجلمهوري.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 7 شــــوال عــــام
1436 اHــوافق 23 يــولـــيـــو ســـنــة 2015 تـــنــهـى مــهـــام الـــلــواء

rبـصفـته قـائـدا لـلـحـرس اجلـمـهوري rأحـمـد مـوالي مـلـيـاني
إلحالته على التقاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مؤرخ في 10 شـوال عام  شـوال عام 1436 اHوافق  اHوافق 26
يولـيو سنة يولـيو سنة r2015 يتضمن إنـهاء مهام قائـد الناحيةr يتضمن إنـهاء مهام قائـد الناحية

العسكرية السادسة.العسكرية السادسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 10 شـــوال عــام
1436 اHــوافق 26 يــولـــيـــو ســـنــة 2015 تـــنــهـى مــهـــام الـــلــواء

عــمـــار عــثــامـــنــيــةr بـــصــفــتـه قــائــدا لـــلــنــاحـــيــة الــعـــســكــريــة
السادسةr ابتداء من 23 يوليو سنة 2015.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مؤرخ في 10 شـوال عام  شـوال عام 1436 اHوافق  اHوافق 26
يـولـيـو سـنـة يـولـيـو سـنـة r2015 يـتـضــمن إنـهـاء مـهــام نـائب قـائـدr يـتـضــمن إنـهـاء مـهــام نـائب قـائـد

الناحية العسكرية السادسة.الناحية العسكرية السادسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 10 شـــوال عــام
1436 اHــوافق 26 يــولـــيـــو ســـنــة 2015 تـــنــهـى مــهـــام الـــلــواء

مـفـتـاح صـوابr بـصـفـته نـائـبـا لـقـائـد الـنـاحـيـة الـعـسـكـريـة
السادسةr ابتداء من 23 يوليو سنة 2015.

مرسـوم رئـاسي مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مؤرخ في 10 شـوال عام  شـوال عام 1436 اHوافق  اHوافق 26
يوليو سنة يوليو سنة r2015 يتضـمن إنهاء مهام رئيس أركانr يتضـمن إنهاء مهام رئيس أركان

الناحية العسكرية السادسة.الناحية العسكرية السادسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 10 شـــوال عــام
1436 اHوافق 26 يولـيو سنة 2015 تنهى مـهام اللـواء عمر

قـــربــوعــةr بــصــفــته رئــيــســا ألركــان الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة
السادسةr ابتداء من 23 يوليو سنة 2015.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسي مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في مـؤرخ في 7 شـوال عـام  شـوال عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 23
يــولـــيــو ســـنــة يــولـــيــو ســـنــة r2015 يــتــضــمـن تــعــيـــY قــائــد احلــرسr يــتــضــمـن تــعــيـــY قــائــد احلــرس

اجلمهوري.اجلمهوري.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 7 شــــوال عــــام
1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنـة 2015 يـعـY الـفريـق بن علي

بن عليr قائدا للحرس اجلمهوري.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مؤرخ في 10 شـوال عام  شـوال عام 1436 اHوافق  اHوافق 26
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة r2015 يــتـضــمن تــعـيــY قـائــد الــنـاحــيـةr يــتـضــمن تــعـيــY قـائــد الــنـاحــيـة

العسكرية اخلامسة.العسكرية اخلامسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 10 شـــوال عــام
1436 اHــوافق 26 يــولـــيـــو ســـنــة 2015 يــعــY الـــلــواء عــمــار

عثـامنـيـةr قائـدا لـلنـاحـية الـعسـكـرية اخلـامـسةr ابـتداء من
24 يوليو سنة 2015.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مؤرخ في 10 شـوال عام  شـوال عام 1436 اHوافق  اHوافق 26
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة r2015 يــتـضــمن تــعـيــY قـائــد الــنـاحــيـةr يــتـضــمن تــعـيــY قـائــد الــنـاحــيـة

العسكرية السادسة.العسكرية السادسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 10 شـــوال عــام
1436 اHــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة 2015 يــعــY الـلــواء مــفــتـاح

صوابr قائدا للنـاحية العسكـرية السادسةr ابتداء من 24
يوليو سنة 2015.



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 41 13 شو شوّال عام ال عام 1436 هـ هـ
29 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م م

مرسـوم رئـاسي مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مؤرخ في 10 شـوال عام  شـوال عام 1436 اHوافق  اHوافق 26
يـــولـــيــــو ســـنـــة يـــولـــيــــو ســـنـــة r2015 يـــتـــضـــمن تـــعـــيـــY نــائـب قـــائــدr يـــتـــضـــمن تـــعـــيـــY نــائـب قـــائــد

الناحية العسكرية السادسة.الناحية العسكرية السادسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 10 شـــوال عــام
1436 اHــــوافق 26 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2015 يـــعــY الـــلـــواء عـــمــر

قربوعةr نائبا لـقائد الناحية العـسكرية السادسةr ابتداء
من 24 يوليو سنة 2015.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ خ في في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
YــفـYيــتــضـميــتــضـمّن  ن  إنــهــاء مـهــام مــكـلإنــهــاء مـهــام مــكـلّــفـ r r2015 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة 

�همة برئاسة اجلمهورية�همة برئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHــوافــق 9 يـــــونــيـــو ســنـــة 2015 تــنــهـىr ابــتــداء من

أوّل فـبـرايــر سـنـة r2015 مـهــام الـسّـيــدين اآلتي اسـمــاهـمـا
بصفتهما مـكلّفY �همة برئاسة اجلمهوريةr لتكليف كـل

منهما بوظيفة أخرى :
rمحمد بوروبة -

- توفيق دحماني.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسية مؤرمراسيـم رئاسية مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يـونـيـو سـنـة   يـونـيـو سـنـة r2015 تـr تـتـضـمتـضـمّن  ن  إنــهـاء مـهـام بـوزارةإنــهـاء مـهـام بـوزارة

الشؤون اخلارجية - سابقا.الشؤون اخلارجية - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHــوافــق 9 يـــــونــيـــو ســنـــة 2015 تــنــهـىr ابــتــداء من

أوّل فـبـرايــر سـنـة r2015 مــهـام اآلنـسـة والــسـيـدة والـسـادة
rاآلتــيـــة أســمــاؤهم بـــوزارة الــشــؤون اخلـــارجــيــة - ســـابــقــا

لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مـحمد كمـال علويr بصـفته مديرا لـتنقل األجانب
وإقـــامــــتــــهم بــــاHـــديــــريــــة الــــعـــامــــة لــــلـــشــــؤون الــــقـــانــــونــــيـــة

rوالقنصلية
- فـرحات شبابr بـصفته نـائب مدير جلـامعة الدول
العربية واHنظـمات اHتخصصة باHديـرية العامة للبلدان

rالعربية
- عـــــبـــــد الـــــعـــــزيــــــز اويـــــدرr بـــــصـــــفـــــتـه نـــــائب مـــــديـــــر

rقابالت والزيارات الرسميةHلإلعتمادات وا
- عــبـد الـعـزيــز دودوr بـصـفــته نـائب مـديــر لـلـشـؤون

rديرية العامة للمواردHالعامة واالجتماعية في ا

rبصفته مديرا للدراسات rعبد اجمليد دراية -

- حـــدة تــــواتيr بــــصـــفـــتــــهـــا نــــائـــبـــة مــــديـــر ألمــــريـــكـــا
rديرية العامة ألمريكاHاجلنوبية با

- لـــــيـــــنـــــدة كـــــحـــــلـــــوشr بـــــصــــفـــــتـــــهـــــا نـــــائـــــبـــــة مـــــديــــر
rللمعلوماتية

- مـــحــــمـــود مـــصــــاليr بـــصــــفـــته مــــديـــرا لـــلــــمـــراســـيم
والـزيــارات الــرسـمــيـة واHــؤتـمــرات في اHــديـريــة الـعــامـة

rللتشريفات

- أحـمـد لـسـبـاطr بـصـفـته مـديـرا لألمالك والـوسـائل
rديرية العامة للمواردHالعامة في ا

- عــــبــــد احلـــمــــيــــد أحــــمــــد خــــوجــــةr بــــصــــفــــته مــــكــــلــــفـــا
rبالدراسات والتلخيص

- حمـيد حرايـقr بصفـته نائب مـدير لبـلدان أوروبا
الشرقية باHديرية العامة ألوروبا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 الـــمـــوافق 9 يـــونــيــو ســنــة 2015 تــنــهىr ابــتــداء من

أوّل فبـراير سنة r2015 مهام اآلنـسة والسيـدتY والسادة
rاآلتــيـــة أســمــاؤهم بـــوزارة الــشــؤون اخلـــارجــيــة - ســـابــقــا

لتكليفهم بوظائف أخرى :
rبصفته مفتشا عاما rحلسن بوفارس -

rبصفته مفتشا rيوسف دليلش -
- عـــبـــد احلــــمـــيـــد شـــبـــشـــوبr بـــصــــفـــته مـــديـــرا عـــامـــا

rللبلدان العربية
- عــبـد الــعـزيــز حلـيــولr بـصــفـته مــكـلــفـا بــالـدراسـات
والــتــلــخـــيص لــدى الــوزيــر اHــنــتــدب لــدى وزيــر الــشــؤون

 rغاربية واإلفريقيةHكلف بالشؤون اHا rاخلارجية
- عـــلي بن زرقـــةr بــــصـــفـــته رئـــيـــســـا لـــديـــوان وزيـــر

rالشؤون اخلارجية
- بوعالم حسـانr بصـفته مـديرا للـشؤون الـقانـونية

      rديرية العامة للشؤون القانونية والقنصليةHفي ا
- عبـد العزيـز سبعr بصـفته رئيـسا لديـوان الوزير
اHنـتـدب لدى وزيـر الـشؤون اخلـارجـيةr اHـكلـف بالـشؤون

rغاربية واإلفريقيةHا
- مــــحـــــمــــد بـــــراحr بــــصــــفـــــته مـــــكــــلـــــفــــا بـــــالــــدراســــات
والــتــلــخـــيص لــدى الــوزيــر اHــنــتــدب لــدى وزيــر الــشــؤون

rغاربية واإلفريقيةHكلف بالشؤون اHا rاخلارجية
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- نــصــر الــدين ســاعيr بــصـفــته مــكــلـفــا بــالــدراسـات
والــتــلــخـــيص لــدى الــوزيــر اHــنــتــدب لــدى وزيــر الــشــؤون

rغاربية واإلفريقيةHكلف بالشؤون اHاخلارجية ا
- عـبـد الـقـادر عــزيـريـةr بـصــفـته مـكـلــفـا بـالـدراسـات

rوالتلخيص
- فــريـد بــوحلــبـالr بــصــفـته مــديــرا آلسـيــا اجلــنـوبــيـة

rديرية العامة آلسيا وأوقيانوسياHوالشمالية في ا
rبصفته مفتشا rبوصوارة Yحس -

- نـــصـــر الــديـن ر�ــوشr بـــصــفـــته مـــديـــرا لــلـــشــؤون
االقـتـصاديـة واHـالـيـة الدولـيـة بـاHديـريـة الـعامـة لـلـعالقات

   rYاالقتصادية والتعاون الدولي
rبصفته سفيرا مستشارا rأمحمد عشاش -

- مـحـمــد األمـY دراقيr بـصــفـته مـديـرا عــامـا آلسـيـا
rوأوقيانوسيا

- شـكيب رشيد قـايدr بصفـته مديرا لبـلدان أمريكا
rديرية العامة ألمريكاHالالتينية والكاراييب في ا

- الـعـربي لطـرش بـصـفته مـديـرا للـمـوارد البـشـرية
rديرية العامة للمواردHفي ا

- الـسـايح قــادريr بـصـفـته مــديـرا لإلعالم واالتـصـال
 rديرية العامة لالتصال واإلعالم والتوثيقHفي ا

- مـــــحــــنـــــد الـــــصـــــالح لـــــعـــــجــــوزيr بـــــصـــــفـــــته مـــــديــــرا
 rللدراسات

- زين الـــدين بـــيـــروكr بــــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــعالقـــات
rديرية العامة إلفريقياHتعددة األطراف باHاإلفريقية ا

- حمـزة يـحي الشـريفr بـصفـته مـكلـفـا بالـدراسات
rوالتلخيص

- حـــســــY مـــغـــارr بـــصـــفـــته مــــديـــرا عـــامـــا لـــلـــجـــالـــيـــة
 rالوطنية في اخلارج

 rبصفته مديرا عاما للتشريفات rفؤاد بوعتورة -
rبصفته مديرا عاما إلفريقيا rأحسن كرمة -

- لطيفة يحيـاويr بصفتها مديرة للـبيئة والتنمية
اHــســتــدامــة في اHــديــريــة الــعــامــة لــلــعالقــات االقــتــصــاديـة

rYوالتعاون الدولي
- نــاصـر بـوشـريطr بـصــفـته مـديـرا آلســيـا الـشـرقـيـة
وأوقيـانـوسـيـا واحملـيط الـهـادي في اHديـريـة الـعـامـة آلسـيا

rوأوقيانوسيا
- عــــبـــد اHــــنـــعـم أحـــريــــزr بـــصــــفـــتـه مـــديــــرا ألمـــريــــكـــا

rديرية العامة ألمريكاHالشمالية في ا

- لـــكـــحل بـن قـــلـــعيr بـــصـــفــــته مـــكـــلـــفـــا بـــالـــدراســـات
rوالتلخيص

- مــــنــــور ربــــيـــعـيr بــــصــــفـــتـه مــــكـــلــــفــــا بــــالــــدراســـات
rوالتلخيص

- ســيــد عــلي عــبــد الـبــاريr بــصــفــته مــديــرا لــشـؤون
األمن ونــــزع الـــــسالحr فـي اHــــديــــريـــــة الــــعــــامـــــة لــــلــــشــــؤون

rYالسياسية واألمن الدولي

rبصفته مديرا عاما للموارد rصالح لبديوي -

- غـوتـي بن مـوسـاتr بـصــفـته مـديـرا لــتـرقـيـة ودعم
اHـــبــــادالت االقـــتــــصـــاديــــة بـــاHـــديــــريـــة الــــعـــامــــة لـــلــــعالقـــات

rYاالقتصادية والتعاون الدولي

- مــرزاق بــجـــاويr بــصــفــته مـــديــرا لــبــلــدان أوروبــا
rديرية العامة ألوروباHالغربية با

- محـمد األمـY بن الشريـفr بصفـته مديـرا حلقوق
اإلنـــســان والــتــنـــمــيــة االجــتـــمــاعــيـــة والــشــؤون الــثـــقــافــيــة
والعلمـية والتـقنيـة الدوليـة في اHديريـة العامـة للشؤون

 .Yالسياسية واألمن الدولي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 الــمــوافق 9 يــونـيـو سـنــة 2015 تـنـهى مـهـام الـسـادة

اآلتــيـــة أســـمــاؤهمr بـــصـــفــتـــهم مـــديــريـن بــوزارة الـــشــؤون
اخلارجية - سابقاr لتكليفهم بوظائف أخرى :

- عبـد الكـر� سرايr مديـر احلصـانات واالمـتيازات
rديرية العامة للتشريفاتHالدبلوماسية في ا

- عـــبـــد الـــكـــر� طـــواهـــريـــةr مـــديـــر حـــمـــايـــة اجلـــالـــيــة
الـــوطـــنـــيــــة في اخلـــارج فـي اHـــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــلــــجـــالـــيـــة

rالوطنية في اخلارج

- مـــصــــطــــفى بن عــــيــــاد الـــشــــريفr مــــديــــر اHـــصــــالح
التقنية باHديرية العامة للموارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 الـــمـــوافق 9 يـــونــيــو ســنــة 2015 تــنــهىr ابــتــداء من

rمــهـــام الــســيــد مــحـــمــد بــصــديق r2015 أول فـــبــرايــر ســنــة
بــصـــفــته مــديـــرا لــلــشـــؤون الــتــجـــاريــة اHــتـــعــددة األطــراف
بـــاHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــعالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــعـــاون
الـدولـيـY بــوزارة الـشـؤون اخلـارجـيـة - سـابــقـاr لـتـكـلـيـفه

بوظيفة أخرى.



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 41 13 شو شوّال عام ال عام 1436 هـ هـ
29 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م م

مراسيـم رئاسية مؤرمراسيـم رئاسية مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يـونـيــو سـنـة   يـونـيــو سـنـة r2015 تـr تـتــضـمتــضـمّن  ن  إنــهـاء مـهــام إنــهـاء مـهــام سـفـراءسـفـراء
فـــوق الــعـــادة ومـــفـــوضــY لـــلـــجــمـــهـــوريــة اجلـــزائـــريــةفـــوق الــعـــادة ومـــفـــوضــY لـــلـــجــمـــهـــوريــة اجلـــزائـــريــة

الد�قراطية الشعبية.الد�قراطية الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة 2015 تنـهىr ابتداء من 15

ينـاير سنة r2015 مـهام السـادة اآلتية أسـماؤهمr بصـفتهم
ســفـراء فــوق الــعــادة ومــفـوضــY لــلــجــمـهــوريــة اجلــزائــريـة

الد�قراطية الشعبية :
r(جمهورية اجملر) ببودابست rلوناس مقرمان -

- ســيـــدي مــحــمــد قــوارr بـــعــمــان (اHــمـــلــكــة األردنــيــة
rإلحالته على التقاعد r(الهاشمية

r(أوكرانيا) بكياف rمحمد بشير معزوز -
r(ماليزيا) بورHبكواال rالك بوهدوHعبد ا -

r(جمهورية بلغاريا) بصوفيا rأحمد بوطاش -
- مــحــمــد حــسـن الــشــريفr بــنــيـــودلــهي (جــمــهــوريــة

r(الهند
r(جمهورية فنزويال) بكراكاس rرشيد بالدهان -

- رمــــــضــــــان مــــــكــــــدودr بــــــطــــــشــــــقــــــنــــــد (جــــــمــــــهــــــوريــــــة
r(أوزباكستان

r(اجلــمــهــوريــة الــتــشــيــكــيــة) بــبــراغ rبــلــعــيــد حــاجم -
rإلحالته على التقاعد

r(كندا) بأوتاوا rاسماعيل بن عمارة -
- عــــبـــد الــــرحــــمـــان بـن قـــراحr بــــداكــــار (جـــمــــهــــوريـــة

r(السينغال
- حلــسـن قــائـــد ســلـــيــمـــانr بــويـــنــدهـــوك (جــمـــهــوريــة

r(ناميبيا
r(جمهورية كوبا) بهافانا rعبد الله لعواري -

- فاحت محرزr بستوكهولم (�لكة السويد).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة 2015 تنـهىr ابتداء من 15

ينـاير سنة r2015 مـهام السـادة اآلتية أسـماؤهمr بصـفتهم
ســفـراء فــوق الــعــادة ومــفـوضــY لــلــجــمـهــوريــة اجلــزائــريـة

الد�قراطية الشعبية :
- عــبــد الــرحـمــان بـن مـخــتــارr بــكــمــبــاال (جــمــهــوريـة

rإلحالته على التقاعد r(أوغندا
r(جمهورية ز�بابوي) بهراري rلزهر سوالم -

- نــــور الــــدين يــــزيــــدr بــــســــان تــــيـــاغــــو (جــــمــــهــــوريـــة
r(الشيلي

r(جمهورية غانا) بأكرا rالعربي كاتي -
r(جمهورية تركيا) بأنقرة rمولود حماي -

- جمـال الدين عمـر بن نعومr بـبرازيلـيا (جمـهورية
r(البرازيل الفيديرالية

- أحـــــمـــــد بن فـــــلــــــيسr بـــــإسـالم أبـــــاد (اجلـــــمـــــهـــــوريـــــة
r(اإلسالمية الباكستانية

- عـــبــــد احلــــمـــيــــد بــــوبـــازيـنr بـــكــــوبــــنـــهــــاڤـن (�ـــلــــكـــة
r(الدا³ارك

- الهادي بروريr بكـنبيرا (أستراليا)r إلحالته على
التقاعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة 2015 تنـهىr ابتداء من 15

rمــــهـــام الــــســـيــــدين اآلتـي اســـمــــاهـــمـــا r2015 يـــنـــايــــر ســـنـــة
بـصـفـتـهـمـا سـفـيـرين فـوق الـعـادة ومـفـوضـY لـلـجـمـهـورية

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية :
- مـــحـــمـــد األمــــY الـــعـــبــــاسr �ـــابـــوتـــو (جــــمـــهـــوريـــة

r(وزمبيقHا
- عــــبـــد الـــكــــر� بـــلـــعــــربيr بـــجــــاكـــارتـــا (جــــمـــهـــوريـــة

أندونيسيا)r إلحالته على التقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة 2015 تنـهىr ابتداء من 15

rمـــهــام الـــســـيـــد عـــبــد الـــقـــادر مـــســدوة r2015 يــنـــايـــر ســـنــة
بـــصـــفـــته ســـفـــيـــرا فـــوق الـــعـــادة ومـــفـــوضـــا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة
اجلــزائـــريــة الـــد�ــقــراطـــيــة الــشـــعــبـــيــة بــبـــلــغــراد (صـــربــيــا

واHنتنيغرو)r لتكليفه بوظيفة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة 2015 تنـهىr ابتداء من 15

rمـــهــام الــســيـــد جــهــاد الــديـن بــلــكــاس r2015 فـــبــرايــر ســنــة
بـــصـــفـــته ســـفـــيـــرا فـــوق الـــعـــادة ومـــفـــوضـــا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة
اجلـزائريـة الد�ـقراطـية الـشعـبيـة بلـيبـروفيل (جـمهـورية

الغابون).
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة r2015 يـــتــضـــمr يـــتــضـــمّن إنـــهــاء مـــهـــام ســفـــيــرن إنـــهــاء مـــهـــام ســفـــيــر
اجلـــزائـــر واHــمـــثل الـــدائم اHـــســاعـــد لـــدى هــيـــئــة األ�اجلـــزائـــر واHــمـــثل الـــدائم اHـــســاعـــد لـــدى هــيـــئــة األ�

اHتحدة بنيويورك.اHتحدة بنيويورك.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة 2015 تنـهىr ابتداء من 15
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يــنـايــر ســنـة r2015 مــهــام الـسّــيــد جـمــال مــكـتــفيr بــصــفـته
ســفـيــرا لـلــجـزائــر و�ـثـال دائـمــا مـســاعـدا لــدى هـيــئـة األ�

اHتحدة بنيويورك.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة r2015 يــتـضـمr يــتـضـمّن إنــهـاء مــهـام قـنــاصـلـةن إنــهـاء مــهـام قـنــاصـلـة
عـــامـــY لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــةعـــامـــY لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــوجـب مـــرســــوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان
عـام 1436 اHــوافــق 9 يــــونــيـــو ســنــة 2015 تــنــهىr ابــتــداء
مـن 15 يـــــنـــــايـــــر ســـــنــــة r2015 مـــــهـــــام الـــــسّـــــادة اآلتـــــيــــة
أســــمـــاؤهـمr بـــصـــفـــتــــهم قـــنــــاصـــلـــة عـــامــــY لـــلـــجــــمـــهـــوريـــة
اجلــزائـريـة الــد�ـقــراطـيـة الــشـعـبــيـةr لــتـكـلــيـفـهـم بـوظـائف

أخرى :

r(ملكة العربية السعوديةHا) بجدة rصالح عطية -

- نــور الــدين ســيــدي عــابــدr بــنــيــويــورك (الــواليـات
r(تحدة األمريكيةHا

- عـبـد القـادر قـاسـمي احلـسـنيr بـليـون (اجلـمـهـورية
الفرنسية).

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبـان عام  شعـبـان عام 1436 اHـوافق اHـوافق
9 يـــــونـــــيــــو ســـــنــــة  يـــــونـــــيــــو ســـــنــــة r2015 يـــــتــــضـــــمr يـــــتــــضـــــمّـن إنــــهـــاء مــــهـــامـن إنــــهـــاء مــــهـــام
قــنـــاصـــلـــة لــلـــجـــمــهـــوريـــة اجلـــزائــريـــة الـــد�ــقـــراطـــيــةقــنـــاصـــلـــة لــلـــجـــمــهـــوريـــة اجلـــزائــريـــة الـــد�ــقـــراطـــيــة

الشعبية.الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــوجـب مـــرســــوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان
rعـــــام 1436 الـــــمـــــوافــق 9 يــــــونـــــيــــــو ســــنــــة 2015 تــــنــــهى
ابـــــتـــــداء مـن 15  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــة r2015 مــــهــــام الــــسّــــيـــدة
والــــسـّـــــادة اآلتــــــيـــــة أســــــمــــــاؤهـمr بـــــصـــــفــــتـــــهـم قــــنـــــاصـــــلــــة
للـجمـهوريـة اجلزائـريـة الد�ـقراطـية الـشعـبـيةr لـتكـليـفهم

بوظائف أخرى :

r(اجلمهورية الفرنسية)  بنانت rأمينة لعجال -

- عــــبـــد الــــقــــادر دهـــنــــديr بــــنـــانــــتـــيــــر (اجلــــمـــهــــوريـــة
r(الفرنسية

- الـــــطــــــيب مــــــدكـــــورr بــــــبـــــونــــــتـــــواز (اجلــــــمـــــهــــــوريـــــة
r(الفرنسية

- نور الدين خندوديr بوجدة (اHملكة اHغربية).

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة r2015 يتـضمr يتـضمّن إنـهاء مـهام اHـدير الـعامن إنـهاء مـهام اHـدير الـعام

للمعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية.للمعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHــوافــق 9 يـــــونــيـــو ســنـــة 2015 تــنــهـىr ابــتــداء من

أوّل فـبـرايـر سـنة r2015 مـهـام الـسّـيـد محـمـد عـبـد الـعـزيز
بــوقــطــايــةr بــصــفــته مــديـــرا عــامــا لــلــمــعــهــد الــدبــلــومــاسي

والعالقات الدوليةr لتكليفه بوظيفة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة r2015 يــتـــضـــمr يــتـــضـــمّن إنــهـــاء مـــهــام مـــديــرةن إنــهـــاء مـــهــام مـــديــرة
الدراسات والبحـث باHعهد الدبـلوماسي والعالقاتالدراسات والبحـث باHعهد الدبـلوماسي والعالقات

الدولية.الدولية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

بــاهــيــة لــبــصــيــرr بــصــفــتــهــا مـديــرة لــلــدّراســات والــبــحث
بــاHــعـــهــد الــدبــلــومـــاسي والــعالقــات الـــدولــيــةr لــتــكـــلــيــفــهــا

بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سنة  يونـيو سنة r2015 يتضمr يتضمّن إنـهاء مهام مـدير مكلن إنـهاء مهام مـدير مكلّف
بـالـتـكــوين وحتـسـY اHـسـتـوى بـاHــعـهـد الـدبـلـومـاسيبـالـتـكــوين وحتـسـY اHـسـتـوى بـاHــعـهـد الـدبـلـومـاسي

والعالقات الدولية.والعالقات الدولية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHــوافــق 9 يـــــونــيـــو ســنـــة 2015 تــنــهـىr ابــتــداء من

rمــهـــام الــسّــيــد مـــحــمــد ســعــودي r2015 أوّل فـــبــرايــر ســنــة
بصفتـه مديرا مكـلّفا بـالتكـوين وحتسY اHـستوى بـاHعهد
الدبلوماسي والعالقات الدوليةr لتكليفه بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــة r2015 يــتـــضـــمr يــتـــضـــمّن إنــهـــاء مـــهــام مـــكــلن إنــهـــاء مـــهــام مـــكــلّف

بالدراسات والتلخيص بوزارة النقـل.بالدراسات والتلخيص بوزارة النقـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مــحــنــد أمـزيــان أحــمــد عــليr بــصــفـتـه مـكــلّــفــا بــالــدّراسـات
والتلخيص بوزارة النقـلr إلحالته على التّقاعد.
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مـــــــرســــــوم رئــــــاســيمـــــــرســــــوم رئــــــاســيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي خ فـي 21 شـــــعـــــبـــــان عـــــام  شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 9  يــونـيــو ســنـة   يــونـيــو ســنـة r2015 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مـــديـــر الـــطـــيـــران اHـــدني واألرصـــاد اجلـــويـــة بــوزارةمـــديـــر الـــطـــيـــران اHـــدني واألرصـــاد اجلـــويـــة بــوزارة

النقـل.النقـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـــســـعـــود بـن شـــمـــامr بـــصـــفــــته مـــديـــرا لـــلــــطـــيـــران اHـــدني
واألرصاد اجلوية بوزارة النقـلr إلحالته على التّقاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــة r2015 يـــتـــضــمr يـــتـــضــمّـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيسـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيس

دراسات بوزارة النقـل.دراسات بوزارة النقـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مــرجـانـي مـرجــانيr بـصــفـتـه رئـيــسـا لــلـدراســات بـاHــكـتب
rــؤســـســـة بـــوزارة الــنـــقـلHالـــوزاري لألمن الـــداخـــلي فـي ا

إلحالته على التّقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سنة  يونـيو سنة r2015 يتضمr يتضمّن إنـهاء مهام مـدير اHركزن إنـهاء مهام مـدير اHركز

الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق.الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

الــهــاشــمي بــوطــالــبيr بــصــفــته مــديــرا لــلــمــركــز الــوطــني
للوقاية واألمن عبر الطرقr إلحالته على التّقاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــة r2015 يـــتـــضــمr يـــتـــضــمّـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيسـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيس
اHـــــركـــــز الــــعـــــمــــلـي Hــــتـــــابـــــعــــة أمـن وسالمـــــة الــــســـــفناHـــــركـــــز الــــعـــــمــــلـي Hــــتـــــابـــــعــــة أمـن وسالمـــــة الــــســـــفن

واHنشآت اHينائية.واHنشآت اHينائية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

حـسـان راجنـــةr بـصـفـته رئـيـسـا لـلـمــركـز الـعـمـلي Hـتـابـعــة
أمــن وسالمــــة الــسـفـــن واHـنــشــآت اHــيــنـــائــــيــةr إلحـالــتـه

عـلى التّقـاعـد.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سنة  يونـيو سنة r2015 يتضمr يتضمّن إنـهاء مهام مـدير النقـلن إنـهاء مهام مـدير النقـل

في والية سيدي بلعباس.في والية سيدي بلعباس.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـحــمــد مــداويr بــصــفـتـه مـديــرا لــلــنــقـل في واليــة ســيـدي
بلعباسr إلحالته على التّقاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونيو سنة  يونيو سنة r2015 يتضمr يتضمّن إنـهاء مهام اHدير العــامن إنـهاء مهام اHدير العــام
للـمؤسســة الـعمومـــية للـنقـــل احلضــري في مدينةللـمؤسســة الـعمومـــية للـنقـــل احلضــري في مدينة

باتنة.باتنة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

اHــــولــــدي يــــوســـفـيr بـــصــــفـــتـه مـــديــــرا عـــامــــا لـــلــــمـــؤســــســـة
الـعـمــومـيـة لــلـنـقـل احلــضـري في مـديــنــة بـاتـنـــةr إلحـالـتـه

على التّقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرخة في ة مؤرخة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يـونـيــو سـنـة   يـونـيــو سـنـة r2015 تــتـضــمن إنـهــاء مـهــام بـوزارةr تــتـضــمن إنـهــاء مـهــام بـوزارة

التعليم العالي والبحث العلمي.التعليم العالي والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

والسّادة اآلتية أسماؤهم بوزارة التعليم العالي والبحث
العلميr إلحالتهم على التّقـاعد :

rبصفتها مفتشة rغنية كواش -
rبصفته مفتشا rرابح كحلوش -

- مــحـمــد بـطــازr بـصــفـتـه مـديــرا لـشــبـكــات وأنـظــمـة
rاإلعالم واالتصال اجلامعية

- عــبــد احلـمــيــد لــونيr بــصــفــته نــائب مــديــر لإلعالم
واالتصال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عــمــار صــادميr بــصــفــته مــديــرا لــلـتــنــمــيــة واالســتــشـراف
بــوزارة الـتــعــلــــيم الــعــــالي والــبــحـث الـعـــلــميr إلحـــالــتـه

عـلى التّقـاعـد.
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�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة 2015 تنـهىr ابتداء من 30

يـنـايـر سـنة r2013 مـهـام الـسّـيدة حـوريـة زيـبـرةr بصـفـتـها
مــديــرة لــلــدراســات Hــا بــعــد الــتـدرج والــبــحـث والـتــكــوين
بــــوزارة الــتـــعــلـــــيم الــعـــــالي والــبـــحث الــعـــلــميr بـــســبب

إلغــاء الهيكـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عبـد القادر تـوزيr بصفـته مديرا لـلدراسات في اHـديرية
الـعـامـة للـبـحث الـعـلمي والـتـطـويـر التـكـنـولـوجي بوزارة
التعليم العالي والبحث العلميr إلحـالتـه عـلى التّقـاعـد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
 غـشت سنة  غـشت سنة r2014 يـتضمr يـتضمّن إنـهاء مهـام مدير جـامعةن إنـهاء مهـام مدير جـامعة

التكوين اHتواصل.التكوين اHتواصل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 30 شـــوّال عــام
1435 اHــوافــق 26 غــشت ســنـــة 2014 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

عـــبــد اجلـــبـــار Hـــنـــورr بـــصــفـــتـه مــديـــرا جلـــامـــعـــة الـــتــكـــوين
اHتواصلr إلحالته على التّقاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ خ في في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سنة  يونـيو سنة r2015 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مهـام األمY العامن إنهاء مهـام األمY العام

جلامعة قسنطينة جلامعة قسنطينة 1.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

r1بـصفته أمينا عاما جلـامعة قسنطينة rفوضيل بلعويرة
إلحالته على التّقاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ خ في في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة r2015 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهـام عمـيـد كلـيةن إنـهاء مـهـام عمـيـد كلـية

احلقوق بجامعة بومرداس.احلقوق بجامعة بومرداس.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

اعـراب بـلــقـاسمr بــصـفـتـه عـمـيــدا لـكـلــيـة احلــقـوق بـجــامـعـة
بومرداسr إلحالته على التّقاعد.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سنة  يونـيو سنة r2015 يتضمr يتضمّن إنـهاء مهام مـدير اHركزن إنـهاء مهام مـدير اHركز

اجلامعي خلنشلة.اجلامعي خلنشلة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعـــبــان عــام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيــــو ســـنـــة 2015 تـــنـــهىr ابـــتـــداء من 4

يونيو سنة r2012 مهام السّـيد عز الدين حفطاريr بصفته
مديرا للمركز اجلامعي خلنشلةr بسبب إلغاء الهيكل.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة r2015 يــتــضــمr يــتــضــمّـن تــعــيــY ســفــراء فـوقـن تــعــيــY ســفــراء فـوق
الـــــعـــــادة ومـــــفـــــوضـــــY لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة اجلـــــزائـــــريــــةالـــــعـــــادة ومـــــفـــــوضـــــY لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة اجلـــــزائـــــريــــة

الد�قراطية الشعبية.الد�قراطية الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونيـو سنـة 2015 تعrY ابتداء من أول

فـــبــرايــر ســنــة r2015 الــســيــدة والـــســادة اآلتــيــة أســمــاؤهم
ســفـراء فــوق الــعــادة ومــفـوضــY لــلــجــمـهــوريــة اجلــزائــريـة

الد�قراطية الشعبية :
- مـحمد عبد الـعزيز بوقطـايةr بأبيجـان (جمهورية

r(كوت ديفوار
- صـــالـح عـــطـــيــــةr بـــأبـــو ظــــبي (اإلمـــارات الــــعـــربـــيـــة

r(تحدةHا
r(جمهورية غانا) بأكرا rيوسف دليلش -

r(ملكة األردنية الهاشميةHا) بعمان rمحمد بوروبة -
r(جمهورية تركيا) بأنقرة rحلسن بوفارس -

- عـــــبــــد احلــــمـــــيــــد شــــبــــشـــــوبr بــــبــــلــــغـــــراد (صــــربــــيــــا
r(ونتنيغروHوا

- توفـيق دحـمانيr بـبـرازيلـيـا (جمـهـورية الـبرازيل
r(الفيدرالية

r(جمهورية اجملر) ببودابيست rعبد القادر دهندي -
r(أستراليا) بكنبيرا rعبد العزيز حليول -

r(جمهورية فنزويال) بكراكاس rغوتي بن موسات -
r(لكة الد³ارك�) بكوبنهاجن rعلي بن زرقة -

       r(جمهورية السينغال) بداكار rبوعالم حسان -
r(دولة قطر) بالدوحة rعبد العزيز سبع -

r(جمهورية ز�بابوي ) بهراري rنصر الدين ساعي -
- مــــحــــمــــد بــــراحr بـــهــــانــــوي (جــــمــــهــــوريــــة فــــيــــتــــنـــام

r(اإلشتراكية
- لـــــكــــــحل بـن قـــــلـــــعـيr بـــــإسالم آبــــــاد (اجلـــــمـــــهـــــوريـــــة

r(اإلسالمية الباكستانية
- عـــبــــد الــــقــــادر عـــزيــــريــــةr بـــجــــاكــــرتــــا (جـــمــــهــــوريـــة

r(أندونيسيا
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r(جمهورية أوغندا) بكمباال rفريد بوحلبال -
r(جمهورية السودان) باخلرطوم rمنور ربيعي -
r(جمهورية أوكرانيا) بكياف rبوصوارة Yحس -
   r(ماليزيا) بورHبكواال rنصر الدين ر�وش -

 r(جمهورية كوبا) بهافانا rأمحمد عشاش -
- مـحـمــد األمـY دراقيr بـســيـول (جـمـهــوريـة كـوريـا

r(اجلنوبية
r(جمهورية البيرو) بليما rشكيب رشيد قايد -

r(جمهورية أنغوال) بلواندا rالعربي لطرش -
r(لكة البحرين�) نامةHبا rالسايح قادري -

r(سلطنة عمان) سقط� rمـحـنـد الصالح لعجوزي -
r(جمهورية تشاد) بنجامينا rزين الدين بيروك -
r(جمهورية الهند) بنيو دلهي rحمزة يحي الشريف -
- نــــور الـــديـن خـــنــــدوديr بـــنــــواقـــشـط (اجلـــمــــهـــوريـــة

r(وريتانيةHاإلسالمية ا
r(ملكة النرويجيةHا) بأوسلو rعلي حفراد -

r(كندا) بأوتاوا rمغار Yحس -
r(اجلمهورية التشيكية) ببراغ rفؤاد بوعتورة -

- نـور الـديـن سـيـدي عـابـدr بــسـانـتـيـاغــو (جـمـهـوريـة
r(الشيلي

r(جمهورية بلغاريا) بصوفيا rلطيفة يحياوي -
r(لكة السويد�) بستوكهولم rأحسن كرمة -

- نــــــاصــــــر بـــــوشــــــريـطr بــــــطـــــشــــــقــــــنــــــد (جـــــمــــــهــــــوريـــــة
r(أوزباكستان

- عــبــد اHــنـــعم أحــريــزr بــطــهــران (جــمــهــوريــة إيــران
r(اإلسالمية

r(اليابان) بطوكيو rبن الشريف Yمحمد األم -
- مـــجـــيـــد بـــوقـــرةr بـــواشـــنـــطـن (الـــواليـــات اHـــتـــحــدة

r(األمريكية
- ســيــد عـلـي عـبــد الــبـاريr بــويــنـدهــوك (جــمـهــوريـة

r(ناميبيا
r(جمهورية الكاميرون) بياوندي rمـرزاق بـجاوي -
r(جمهورية موزمبيق) ابوتو� rالطيب مدكور -
- صالح لبديويr بفارصوفيا ( جمهورية بولندا).

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن تـعـيـY سـفـيـر اجلـزائـرن تـعـيـY سـفـيـر اجلـزائـر
واHـــمــثـل الــدائم اHـــســاعـــد لــدى هــيـــئــة األ� اHـــتــحــدةواHـــمــثـل الــدائم اHـــســاعـــد لــدى هــيـــئــة األ� اHـــتــحــدة

بنيويورك.بنيويورك.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 يعـيّن الـسّـيـد مـحـمد

بــصــديقr ســفــــيــرا لــلــجــزائــر و�ــثال دائــمــا مــســاعــدا لــدى
هــيـئـة األ� اHـتـحــدة بـنـيـويـوركr ابــتـداء من أوّل فـبـرايـر

سنـة 2015.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
Yقنـاصـلـة عـام Yن تـعـيـYقنـاصـلـة عـام Yيـتضـمّن تـعـيـ rيـتضـم r2015 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة 

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعـــبــان عــام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تعـY السيدة والسادة

اآلتـيــة أسـمـاؤهـم قـنــاصـلـة عــامـY لــلـجــمـهــوريـة اجلــزائـريـة
الد�قراطية الشعبيةr ابتداء من أول فبراير سنة 2015 :
- عـــبـــد الـــقــادر قـــاســـمي احلـــســـنيr بـــجـــدة (اHـــمـــلـــكــة

r(العربية السعودية
- ابــــراهــــيم جــــفــــالr بــــفــــرانــــكــــفــــورت (اجلــــمــــهــــوريـــة

r(انياHالفيدرالية أل
r(جمهورية تركيا) باسطنبول rباهية لبصير -

r(اجلمهورية الفرنسية) بليون rسراي �- عبد الكر
- عـــبــــد الـــكــــر� طـــواهــــريـــةr �ــــيالنـــو (اجلــــمـــهــــوريـــة

r(اإليطالية
r(كندا) ونريال� rعبد الغاني شرياف -

- مصـطفى بن عـياد الـشريفr بـتونس (اجلـمهـورية
التونسية).

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــــونــــيــــو ســــنـــة  يــــونــــيــــو ســــنـــة r2015 يـــتــــضـــمr يـــتــــضـــمّن تــــعـــيــــY قـــنــــاصـــلـــةن تــــعـــيــــY قـــنــــاصـــلـــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـــــوافــق 9 يـــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 2015 تـــعــY األوانس

والـسـيدة والـسـادة اآلتـيـة أسـمـاؤهم قـناصـلـة لـلـجـمـهـورية
اجلزائـرية الد�قـراطية الـشعبـيةr ابتـداء من أول فبراير

سنة 2015 :
r(اجلمهورية الفرنسية) ببيزانسون rأمينة لعجال -
r(اجلمهورية الفرنسية) ببوبيني rمحمود مصالي -
r(اجلمهورية الفرنسية) ببوردو rمحمد كمال علوي -
r(اجلمهورية الفرنسية) بغرونوبل rفرحات شباب -
r(اجلمهورية التونسية) بالكاف rعبد العزيز اويدر -
r(اجلمهورية الفرنسية) يتز� rرحيمة بوقادوم -
r(اجلمهورية الفرنسية) ونبولي� rمحمد سعودي -
r(اجلمهورية الفرنسية) بنانتير rعبد العزيز دودو -
r(اجلمهورية الفرنسية) بنانت rعبد اجمليد دراية -

r(اجلمهورية الفرنسية) بنيس rحدة تواتي -
r(اجلمهورية الفرنسية) ببونتواز rليندة كحلوش -
r(اجلمهورية الفرنسية) بسان إتيان rأحمد لسباط -
- عــبـد احلــمــيـد أحــمــد خـوجــةr بــتـولــوز (اجلــمـهــوريـة

r(الفرنسية
- حميد حرايقr بفيتري (اجلمهورية الفرنسية).
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قرارات? مقرقرارات? مقرّرات? آراءرات? آراء
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 15-58 اHـؤرّخ
في 18 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436 اHــوافق 8 فــبـــرايـــر ســـنــة
2015 الـذي يـحـدّد شـروط وكـيـفـيـات �ـارسـة نـشـاط وكالء

rادّة  46 منـهHال سيما ا rركبات اجلديدةHا
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 8 شعـبان عام 1431 اHوافق 20 يولـيو سنة 2010 الذي
يحدّد اHـعاييـر واخلصوصـيات اHطـبقة القـتناء الـسيارات
اإلداريـــة اخملــصـــصـــة Hــصـــالح الـــدولــة واجلـــمــاعـــات احملــلـــيــة
واHـؤســســات الــعـمــومــيـة ذات الــطــابع اإلداري والـهــيــئـات
rـمولـة كلـيا من ميـزانيـة الدولةHـؤسسات الـعمـومية اHوا

rتمّمHعدّل واHا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرّخ في 2 جــمــادى الــثــانــيـة
عـام 1436 اHـوافق 23 مـارس سـنة 2015 الـذي يـحـدّد دفـاتر
الشروط اHتعـلّقة بشروط وكيفيات �ارسة نشاط وكالء

rعدّلHا rركبات اجلديدةHا
- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــنـــــظـــــام رقم 07-01 اHـــــؤرّخ في 15
مــحــرّم عـام 1428 اHـوافق 3 فــبـرايــر ســنـة 2007 واHــتــعـلّق
بـــالــقـــواعــد اHـــطــبـــقـــة عــلى اHـــعــامـالت اجلــاريـــة مع اخلــارج

rتمّمHعدّل واHا rواحلسابات بالعملة الصعبة

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 46 من اHـرسوم
الــتّــنـفــيــذيّ  رقم 15-58 اHــؤرّخ في 18 ربــيع الــثــانـي عـام
1436 اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة 2015 واHذكـور أعالهr يـهدف

هذا القرار إلى حتديد كيفيات التكفّـل �ا يأتي :
- عـــمـــلــيـــات اســـتـــيـــراد اHـــركـــبـــات اجلــديـــدة الـــتي ´
الشروع فيهـا من خالل الطلبيات موضوع إرسال مباشر
مــوجه لإلقــلــيـم اجلــمــركي الــوطـــني قــبل تــاريخ 15 أبــريل

r2015 سنـة
- عمـلـيات اسـتـيراد اHـركـبات اجلـديدة الـتي تـندرج
في إطــار الــصــفـــقــات الــعــمــومــيــةr مـــوضــوع اHــنح اHــؤقت
اHـــؤشـــر عـــلــــيه من طــــرف جلـــنـــة الـــصــــفـــقـــات الـــعــــمـــومـــيـــة

r2015 قبل تاريخ 15 أبريل سنة rاخملتصة
- مــــركــــبـــــات خــــاصــــة مــــخـــــصــــصــــة Hــــصـــــالح الــــدولــــة
واجلـمــاعـات احملــلـيــة واHـؤســسـات الــعـمـومــيـة ذات الــطـابع
اإلداري والهيئات واHؤسسات العمومية اHمولة كليا من

rميزانية الدولة
- الـــوثـــائق اHـــرتـــبـــطــة �ـــطـــابـــقـــة صـــنف اHـــركـــبــات

الواجب تقد�ها أثناء عملية التوطY البنكي.

وزارة الصناعة واCناجموزارة الصناعة واCناجم
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 7  شـــــو  شـــــوّال عــــام ال عــــام 1436
23  يــولـيــو ســنـة   يــولـيــو ســنـة r2015 يـتــعــلr يـتــعــلّق بــكـيــفــيـاتق بــكـيــفــيـات اHـوافق اHـوافق 
اHـؤرّخ تــطــبـــيق اHــرســـوم الــتتــطــبـــيق اHــرســـوم الــتّــنـفــيــذيــنـفــيــذيّ رقـم  رقـم 15-58 اHـؤر 
في في 18 ربــيع الـــثــاني عــام  ربــيع الـــثــاني عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 8 فــبــرايــر فــبــرايــر
سـنـة سـنـة 2015 الـذي يـحــد الـذي يـحــدّد شـروط وكــيـفـيــات �ـارسـةد شـروط وكــيـفـيــات �ـارسـة

نشاط وكالء اHركبات اجلديدة.نشاط وكالء اHركبات اجلديدة.
ــــــــــــــــــــــــــ

rناجمHإنّ وزير الصناعة وا
rاليّةHووزير ا

rووزير التجارة
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اHـــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمّن

rتمّمHعدّل واHا rقانون اجلمارك
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اHؤرّخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلّق

rتمّمHعدّل واHا rبالنقد والقرض
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلّق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةr اHــعـدّل

rتمّمHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمّن

r2014 الية لسنةHقانون ا
- وبـــــمــــقـــــتــــضــى اHـــرســــوم الـــرّئــــاسيّ رقم 236-10
اHؤرّخ في 28 شوال عام 1431 اHوافق 7 أكتوبر سنة 2010

rتمّمHعدّل واHا rتضمّن تنظيم الصفقات العموميةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-115 اHؤرّخ
في 3 جــــمــــادى األولى عــــام 1431 اHــــوافق 18 أبــــريل ســــنــــة
2010 واHــتــعــلّق بــحــظــائــر الــســيــارات اإلداريــة اخملــصــصـة

Hصـالح الدولـة واجلمـاعـات احمللـية واHـؤسسـات العـمومـية
ذات الـطــابع اإلداري والــهــيـئــات واHــؤسـســات الــعـمــومــيـة

rتمّمHعدّل واHا rمولة كليا من ميزانية الدولةHا
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2 :  : اHــركــبــات اجلــديـدة الــتي شــكــلت عــمــلــيـات اHـاداHـادّة ة 
اســـتــــيــــرادهـــا مــــوضــــوع إرســـال مــــبــــاشـــر مــــوجه لـإلقـــلــــيم
اجلــمــركي الــوطــني قــبل تــاريخ 15 أبــريل ســنـة r2015 مع
إثـــبــات وثـــيــقـــــة الــنـــقــل لـــذلكr غــيــــر مــعــــنــيــــة بــأحـــكــــام
الـــــفـــــقـــــــرة 2 مـن اHـــــادّة 23 مـن اHـــــلـــــحـق األولr من دفـــــتـــــر
الــــشــــروط اHــــنــــصــــوص عــــلــــيه في الــــقــــرار اHــــؤرّخ في 23

مارس سنة r2015 اHعدّل واHذكور أعاله.
يجب أن يتم إدخـال هـذه اHركبات اجلـديـدة للتراب
الــوطــني في أجـل أقــصــاه ســتـة (6) أشــهــر بــعــد 23 مـارس

سنة 2015.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : اHـركــبـات اجلــديـــدة اHـســتـوردة واHـســجـلــة
فـي إطــار الــصــفــقــات الــعــمــومـــيــةr شــريــطــة اHــنح اHــؤقت
لـــلــصـــفـــقـــةr قـــبل تـــاريخ 15 أبـــريل ســـنـــة r2015 مـــتـــبـــوعــة
بتأشيـرة جلنة الـصفقات الـعمومـية اخملتصـةr غير مـعنية
بـأحـكام الـفـقرة 2 من اHـادّة 23 من اHلـحق األولr من دفـتر
الــــشــــروط اHــــنــــصــــوص عــــلــــيه في الــــقــــرار اHــــؤرّخ في 23

مارس سنة r2015 اHعدّل واHذكور أعاله.
يـجب أن ينـتج الـتبـرير بـتقـد� شـهادة حتـمل تاريخ
اHــنح اHـــؤقت والــرقم وتـــاريخ تــأشــيـــرة جلــنــة الـــصــفــقــات

العمومية اخملتصة.
rصالح الدولةH ادّة ة 4 : : السيارات اإلدارية اخملصصةHاداHا
واجلــمــاعــات احملــلــيّــة واHــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع
اإلداري والهـيئـات واHؤسـسـات العـمومـية اHـمولـة كلـيا من
ميـزانيـة الدولةr اخلـاضعـة للـفقرة 2 من اHادّة  2 من الـقرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرّخ في 20 يـولـيـو سـنة r2010 اHـعدّل
واHـذكـور أعالهr هي غـير مـعـنـيـة من مـجال تـطـبـيق الـقرار

اHؤرّخ في 23 مارس سنة r2015 اHعدّل واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 5 :  : إعــطـاء الـطـابـع الـشـكـلـي لـلـتـوطــY الـبـنـكي
يــخــضـع لــتـقــد� الــوكــيـل Hـلـف يــحــتــويr إضـافــة لــلــوثــائق
اHــطـــلـــوبــة وفـــقـــا لــلـــتـــنـــظــيم الـــســـاري اHـــفــعـــولr الـــوثــائق

اHرتبطة �طابقة صنف اHركبات التي ستستورد.
حتــدّد قــائــمــة الــوثــائق الالزمــة اHــرتــبــطــة �ــطــابــقــة
صـــنف اHــركـــبــات الــتـي ســتــســـتــورد عن طـــريق تــعــلـــيــمــة

الوزير اHكلّف باHناجم.
اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23

يوليو سنة 2015.

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في 24 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 13 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة r2015 يــتــضـــمن وضع بــعضr يــتــضـــمن وضع بــعض
األسالك اخلــــــاصـــــة بـــــاإلدارة اHـــــكــــــلـــــفـــــة بــــــاHـــــواصالتاألسالك اخلــــــاصـــــة بـــــاإلدارة اHـــــكــــــلـــــفـــــة بــــــاHـــــواصالت
الــســلــكــيــة والالســلــكــيــة الــوطــنــيــة فـي حــالــة الــقــيـامالــســلــكــيــة والالســلــكــيــة الــوطــنــيــة فـي حــالــة الــقــيـام

باخلدمة لدى اإلدارة اHركزية لوزارة الثقافة.باخلدمة لدى اإلدارة اHركزية لوزارة الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rووزير الدولة

rووزيرة الثقافة
 - �ـقـتــضى اHـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمّن تعيH2014 وا

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

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-256 اHؤرّخ
في 28 شـــعـــبـــان عــام 1432 اHــوافق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفـة بــاHــواصالت الــســلــكــيـة

rوالالسلكية الوطنية
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
12 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 29 مــايــو ســنــة 2007

واHــتـــضـــمن وضـع اHــســـتـــخـــدمـــY اHـــنــتـــمـــY إلى األسالك
اخلاصـة باإلدارة اHـكلـفة بـاHـواصالت السـلكـية والالسـلكـية
الــوطــنــيــة في حــالــة خــدمــة لــدى اإلدارة اHــركــزيــة لـوزارة

rالثقافة

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 11-256 اHـؤرّخ في 28 شـعــبــان عـام 1432
اHـوافق 30 يــولـيــو ســنـة 2011 واHــذكـور أعالهr يــوضع في
حالة القيـام باخلدمة لدى اإلدارة اHركزية لوزارة الثقافة
rـــنــــصـــوص عـــلـــيه في هـــذا الـــقـــرارHوفي حـــدود الـــتـــعـــداد ا

اHوظفون اHنتمون ألحد األسالك اآلتية :

التعدادالتعدادالسلكالسلك

اHــســاعــدون الــتــقــنــيــون اHــتــخــصــصــون في
اHواصالت السلكية والالسلكية الوطنية
أعــوان االســـتـــغالل الـــتـــقـــني في اHـــواصالت

السلكية والالسلكية الوطنية
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وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
وقضايا اCرأةوقضايا اCرأة

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 24 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 13 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة r2015 يــحـــدد عـــدد اHــنـــاصبr يــحـــدد عـــدد اHــنـــاصب
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلـجـاب بعـنـوان اHـراكـز واHـؤسسـات اHـتـخـصـصةواحلـجـاب بعـنـوان اHـراكـز واHـؤسسـات اHـتـخـصـصة
حتت وصـــايــــة وزارة الـــتـــضــــامن الـــوطــــني واألســـرةحتت وصـــايــــة وزارة الـــتـــضــــامن الـــوطــــني واألســـرة

وقضايا اHرأة.وقضايا اHرأة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 rإن الوزير األول
 rاليةHووزير ا

rرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

2 : : تــتــولى اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة الــثــقــافـة اHـادة اHـادة 
Yلــلــســلــكـ YــنــتــمـHا Yــهــني لــلــمـوظــفــHــســار اHتــســيــيـر ا
اHــذكـورين في اHــادة األولى أعالهr طــبـقــا ألحـكــام اHـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 11-256 اHـؤرّخ في 28 شـعــبــان عـام 1432

اHوافق 30 يوليو سنة 2011 واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةr طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHرسوم التنفيذي رقم 11-256 اHؤرّخ في 28 شعبان عام

1432 اHوافق 30 يوليو سنة 2011 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 4 :  : تـكون الرتبـة التي يشـغلها اHـوظفون الذين
استفادوا من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.

اHــادة اHــادة 5 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــؤرخ في 12 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 29 مــايــو

سنة 2007 واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 24 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 13

مايو سنة 2015.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة

نادية لعبيدينادية لعبيدي

عن وزير الدولة r وزير الداخليةعن وزير الدولة r وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمY العاماألمY العام
أحمد عدليأحمد عدلي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

- �قـتضى اHـرسوم رقم 87-228 اHؤرخ في 4 ربيع
األول عـام 1408 اHـوافق 27 أكـتـوبـر سـنة 1987 واHـتـضمن
إنـشـاء مـراكز Hن يـعـانـون نـقصـا في الـتـنـفس وتـنظـيـمـها

rوعملها
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 14- 145 اHؤرّخ
في 28 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

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

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 99-48 اHـؤرخ
في 27 شـــوال عـــام 1419 اHــــوافق 13 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1999
واHــــتـــضــــمن إحــــداث دور اســـتــــقـــبــــال الـــيــــتــــامى ضـــحــــايـــا

rاإلرهاب وتنظيمها وعملها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

rادة 38 منهHال سيما ا rوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-04 اHـؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات

rسعفةHالطفولة ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات

rYعوقHتخصصة لألطفال اHالتربية والتعليم ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-113 اHؤرخ
في 14 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 7 مارس سنة 2012
الـذي يحـدد شروط وضـع اHؤسـسات اHـتخـصـصة وهـياكل
اسـتــقـبــال األشــخـاص اHــسـنــY وكـذا مــهـامــهـا وتــنـظــيـمــهـا

rوسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-165 اHؤرخ
في 13 جــــمــــادى األولى عــــام 1433 اHــــوافق 5 أبــــريل ســــنــــة
2012 واHـــتــضــمـن تــعــديـل الــقــانـــون األســاسي الـــنــمــوذجي

rراهقةHتخصصة في حماية الطفولة واHللمؤسسات ا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الــتــــنـــفــيـــذي رقـم 08-05 اHــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429
اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهr يــحــدد عـدد
اHـنــاصب الـعــلـيــا ذات الـطــابع الـوظــيـفي بــعـنــوان اHـراكـز
واHـؤســسـات اHــتـخــصـصــة حتت وصـايــة وزارة الـتــضـامن

الوطني واألسرة وقضايا اHرأةr طبقا للجدول اآلتي :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية

152

161

212

174

204

عن الوزير األولعن الوزير األول
 وبتفويض منه وبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة التضامن الوطني وزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

اHادة اHادة 2 : يـوزع عـدد الـمــناصـب العليا اHذكورة في
اجلدول أعـالهr وفـقـا للجداول اHلحقة بأصـل هذا القرار.
اHاداHادّة ة 3 :  ينـشـر هـذا الـقــرار في اجلـريدة الــرّسمـيّة

للـجمهوريّـة اجلزائريّة الدّيـمـقـراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 24 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 13

مايو سنة 2015.

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 22 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1436
10 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة r2015 يــحـدد عــدد اHــنـاصبr يــحـدد عــدد اHــنـاصب اHـوافق اHـوافق 
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــY وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلجاب عـلى مسـتوى اHـديريات الـوالئيـة للـنشاطواحلجاب عـلى مسـتوى اHـديريات الـوالئيـة للـنشاط
االجـتمـاعي والـتـضـامن واHراكـز الـوطـنـية لـلـتـكويناالجـتمـاعي والـتـضـامن واHراكـز الـوطـنـية لـلـتـكوين
واHــركـــز الـــوطـــني الســـتـــقــبـــال الـــفـــتــيـــات والـــنـــســاءواHــركـــز الـــوطـــني الســـتـــقــبـــال الـــفـــتــيـــات والـــنـــســاء
ضــــــــــحـــــــــــايـــــــــــا الــــــــــعـــــــــــنـف ومـن هـن فـي وضـع صــــــــــعـبضــــــــــحـــــــــــايـــــــــــا الــــــــــعـــــــــــنـف ومـن هـن فـي وضـع صــــــــــعـب

ومؤسسات ديار الرحمة.ومؤسسات ديار الرحمة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 rإن الوزير األول

 rاليةHووزير ا

rرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

- بـــمــقـــتـــضــى الــمـــرســوم رقم 81-397 اHــؤرخ في
29 صـــــفـــــر عـــــام 1402 اHـــــوافق 26 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1981

واHـــــتـــــضــــمـن إنــــشـــاء مــــركــــز وطــــني لــــلــــتـــكــــويـن اHـــهــــني
rجسديا Yللمعوق

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 87-257 اHــــؤرخ في 10
ربـيع الــثـاني عـام 1408 اHـوافق أول ديــسـمـبــر سـنـة 1987
YــــوظــــفـــHـــتــــضــــمن إنــــشـــاء مــــركــــز وطــــني لــــتـــكــــوين اHوا

rYعوقHفي مؤسسات ا Yاالختصاصي

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 87-258 اHــــؤرخ في 10
ربـيع الــثـاني عـام 1408 اHـوافق أول ديــسـمـبــر سـنـة 1987
واHـتضـمن  تـغـيـير تـسـمـية مـدرسـة تـكـوين اإلطارات في

rالشراقة وإعادة تنظيمها

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

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضي اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-178 اHؤرخ
في 7 ربـــيع األول عــام 1423 اHــوافق 20 مـــايـــو ســـنــة 2002
واHــــتـــضــــمن إحــــداث مــــؤســـســــات ديـــار الــــرحــــمـــة ويــــحـــدد

rقانونها األساسي
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-182 اHؤرخ
في 6 جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 24 يــونـــيـــو ســـنــة
2004 واHتضمن إحداث مراكز وطنية الستقبال الفتيات

rوالـــــنــــســـــاء ضــــحـــــايـــــا الــــعـــــنـف ومن هن فـي وضع صـــــعب
rوتنظيمها وسيرها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

rادة 38 منهHال سيما ا rوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 128-10
اHــؤرخ في 13 جـمادى األولى عام 1431 اHوافق 28 أبريل
ســنــة 2010 واHــتــضــمن تــعـديـل تـنــظــيم مــديـريــة الــنــشـاط

rاالجتماعي للوالية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHاHـادة األولى :ادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 38 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08 - 05 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr يــحــدد عــدد
اHـــنـــاصب الـــعـــلـــيــا ذات الـــطـــابع الـــوظـــيـــفي عـــلى مـــســـتــوى
اHــديـــريـــات الـــوالئـــيـــة لــلـــنـــشـــاط االجـــتـــمــاعـي والـــتــضـــامن
واHـراكــز الـوطــنـيــة لـلــتـكــوين واHـركــز الـوطــني السـتــقـبـال
الـفتيـات والنساء ضـحايا الـعنف ومن هن في وضع صعب

ومؤسسات " ديار الرحمة "r  طبقا للجداول اآلتية :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

مسؤول اHصلحة الداخلية

48

48

1- بــعـــنــوان اHــديـــريــات الــوالئـــيــة لــلـــنــشــاط االجـــتــمــاعي- بــعـــنــوان اHــديـــريــات الــوالئـــيــة لــلـــنــشــاط االجـــتــمــاعي
والتضامن والتضامن 

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية

3

3

3

3

3

2- بعنوان اHؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري :- بعنوان اHؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري :

أ- اHراكز الوطنية للتكوين وملحقاتها : أ- اHراكز الوطنية للتكوين وملحقاتها : 
- اHـركــز الــوطــني لــتــكــوين اHــوظـفــY اHــتــخــصـصــY في
الــــطـــفـــولــــة اHـــســــعـــفـــة وحــــمـــايــــة الـــطـــفــــولـــة واHــــراهـــقـــة

واHساعدة االجتماعية ;
- اHـركـز الـوطـني لـتـكــوين اHـوظـفـY االخـتـصـاصـيـY في

; YعوقHمؤسسات ا
- اHركز الوطني للتكوين اHهني للمعوقY جسديا :

ب- اHركـز الوطـني الستـقـبال الـفتـيات والـنسـاء ضحـاياب- اHركـز الوطـني الستـقـبال الـفتـيات والـنسـاء ضحـايا
العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل :العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية

1

1

1

1

1

rقـــســـنـــطـــيـــنـــة rج- مـــؤســـســــات ديـــار الـــرحـــمـــة (اجلـــزائــــرrقـــســـنـــطـــيـــنـــة rج- مـــؤســـســــات ديـــار الـــرحـــمـــة (اجلـــزائــــر
وهران) وملحقاتها :وهران) وملحقاتها :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية

3

3

3

3

3



عن الوزير األولعن الوزير األول
 وبتفويض منه وبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة التضامن الوطني وزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

الـمـادالـمـادّة ة 2 :  يـنـشـر هــذا الــقــرار فــي الــجــريــدة
الرّسـمـيـّـة لـلـجـمـهـوريّـة الـجـزائـريـّة الـدّيـمـقـراطـيـّة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 22 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 10
يونيو سنة 2015.

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـرار مـؤرخ فـي قـرار مـؤرخ فـي 13 جـمـادى األولـى عـام  جـمـادى األولـى عـام 1436 الـمـوافـق الـمـوافـق
4  مـــــارس ســـــنـــــة مـــــارس ســـــنـــــة r2015 يــــتـــضــــمن تــــعــــيـــY أعــــضـــاءr يــــتـــضــــمن تــــعــــيـــY أعــــضـــاء
الــــلــــجــــنـــة الــــوطــــنــــيـــة لــــلــــمــــصـــادقــــة عــــلى اHــــنــــشـــآتالــــلــــجــــنـــة الــــوطــــنــــيـــة لــــلــــمــــصـــادقــــة عــــلى اHــــنــــشـــآت

الرياضية.الرياضية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــــمــــوجــب قـــرار مـــؤرخ في 13 جـــمـــادى األولى عـــام
1436 اHـــــــوافق 4 مــــــارس ســــــنــــــة 2015 تـــــعــــY الـــــســـــيــــدات

والـــســـادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهمr تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اHـــرســـوم
الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 09-184 اHــؤرخ في 17 جـــمــادى األولى
عــــام 1430 اHــــوافق 12 مـــــايـــــو ســـــنــــة 2009 الـــــذي يـــــحــــدد
اإلجـــــراءات والــــمـــقـــــايـــيـس الـــخــــاصــــة بــــالــــمـــــصــــادقـــة
الــتــقـنــيــة واألمــنــيــة عــلى اHــنــشــآت الـقــاعــديــة الــريــاضــيـة
rالـــمـفــتــوحــة لــلــجــمــهـور وكـــذا كــيــفــيــات تـــطــبــيــقــهــا
أعــضــاء في الــلـجــنــة الـوطــنــيـة لــلــمـصــادقــة عـلى اHــنــشـآت

الرياضية :
rـــكــــلف بـــالــــريـــاضـــةHــــثل الـــوزيــــر ا� rدومي رضـــا -

rرئيسا

rــــثل وزيـــر الــــدولـــة� rزرق الــــرأس عـــبــــد الــــقـــادر -
rوزير الداخلية واجلماعات احمللية

rاليةHكلف باHثلة الوزير ا� rزيات نوال -

- بــــوجـــمـــلـــY نـــصــــر الـــدينr �ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف
rائيةHوارد اHبا

- بــشــاري آسـيــاr �ــثــلـة الــوزيــر اHـكــلف بــالــتـهــيــئـة
rالعمرانية والبيئة

rكلف بالفالحةHثل الوزير ا� rخليفة عبد القادر -

- صـنــصـال بـاديسr �ــثل الـوزيـر اHـكــلف بـاألشـغـال
rالعمومية

rكلف بالصحةHثلة الوزير ا� rعودية حورية -

- بـدر الـدين مـحـمـدr �ـثل الـوزيـر اHـكـلف بـالـسـكن
rدينةHوالعمران وا

rكلف بالرياضةHثل الوزير ا� rجراوي محمد -

rثل قيادة الدرك الوطني� rطيبي نور الدين -

- هــالـي عــبــد الــكــر�r �ــثل اHــديــريــة الــعــامــة لألمن
rالوطني

- بن عـربــة لـطـفيr �ـثل اHــديـريـة الـعـامــة لـلـحـمـايـة
rدنيةHا

- بـــراهـــمـــيـــة عــــمـــارr مـــمـــثـــل الــلــجــنـــة الــوطــنــيــة
األوHبية.

يـشـارك �ـثـلـو االحتـاديــات الـريـاضـيـة الـوطـنـيـة في
أشــغــال الـلــجـنــة الـوطــنـيــة عـنــدمـا تــعـرض فــيـهــا اHـنــشـآت
الــقـــاعـــديـــة الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــابـــعـــة Hـــيـــدان نـــشـــاطـــات هــذه

االحتاديات على إجراء اHـصادقة التـقـنـية واألمنية.

 تـلــغى أحـــكــام الـــقــرار الـــمــؤرخ فـي 9 ربـيع األول
عـام 1431 الـــمـــوافـق 23 فـــبـــرايــر ســنـة 2010 واHــتــضـمن
تعـيY أعـضـاء اللـجـنة الـوطـنيـة للـمـصادقـة عـلى اHنـشآت

الرياضيةr اHعدل.
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