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2675,00 د.ج د.ج
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اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtY بئر مراد رايسt ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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لقرية "قلعة بني عباس" وتعيY حدوده..........................................................................................................
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وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 اHوافق 13 مايـو سنة t2015  يعـدل القـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في
11 ربيع الـثاني عام 1430 اHوافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحـدد  تعداد مناصب الـشغل وتصنـيفها ومـدة العقد اخلاص
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الـبـريـد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.........................................................................................................
قــرار مــؤرخ في 7 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 26 مــايــو ســنـة t 2015 يــعــدل الــقـرار اHــؤرخ في 29 شــوال عـام 1432 اHـوافق 27
سـبـتـمـبـر سـنة 2011 واHـتـضـمن إنـشـاء الـلـجـان اHـتـسـاويـة األعـضـاء اخملـتـصـة بـأسالك مـوظـفي اإلدارة اHـركـزيـة لوزارة
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...........................................................................................................

قـرار مؤرخ في 7 شعـبان عام 1436 اHوافق 26 مايـو سنة t2015 يتـضمن جتـديد تـشكـيلـة اللـجان اHـتسـاوية األعـضاء اخملـتصة
بأسالك موظفي اإلدارة اHركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...................................................

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 19 شــوال عـام 1436 اHـوافق 4 غـشـت سـنـة t2015  يـعــدل الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ
فــــي 19 شوال عام 1434 اHوافق 26 غشـت سنة  2013 الـذي يحدد تـعداد مناصب الـشغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد اخلاص
باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 اHوافق 16 يونيو سنة t2015 يتضمن إنشاء اللـجنة اHتساوية األعضاء اخملتصة بأسالك
موظفي إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته..............................................................................

قرار مؤرخ في 29 شعـبان عام 1436 اHوافق 17 يونـيو سنة t2015 يحدّد تـشكيلة الـلجنة اHتـساوية األعضـاء اخملتصة بأسالك
موظفي إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته..............................................................................

قرار مؤرخ في 29 شعـبان عام 1436 اHوافق 17 يونـيو سنة t2015 يـتضمن إنـشاء وتـشكيل جلـنة اخلدمـات االجتمـاعية إلدارة
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.................................................................................................
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اتفاقياتفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 15-192 مؤر مؤرّخ في خ في 4 شوال عام  شوال عام 1436
20 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة t2015 يــتــضــمن الــتــصـديقt يــتــضــمن الــتــصـديق اHـوافق اHـوافق 
Yواحملـكوم عـلـيـهم ب YـتـهمـHتســلـيم اYواحملـكوم عـلـيـهم ب YـتـهمـHاتــفـاقـية تســلـيم ا عـلى اتــفـاقـيةعـلى 
اجلـــمــهـــوريــة اجلــــزائـــريــة الـــد�ــقـــراطــيـــة الــشـــعــبـــيــةاجلـــمــهـــوريــة اجلــــزائـــريــة الـــد�ــقـــراطــيـــة الــشـــعــبـــيــة
واHمـلكـة العـربـية الـسعـوديةt اHـوقـعـة بالـرياض فيواHمـلكـة العـربـية الـسعـوديةt اHـوقـعـة بالـرياض في

13 أبريل سنـة  أبريل سنـة 2013.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية
-  بــنــاء عــلى تــقــريـر وزيــر الــدولــةt وزيــر الــشـؤون

tاخلارجيـة والتعاون الدولي
tادّة 77-11 منهHال سيّما ا tوبناء على الدستور  -

YــتــهــمــHوبــعــد االطـالع عــلى  اتـــفــاقــيــة تــسـلــيـم ا  -
واحملكـوم عـليهـم بـY اجلمـهوريـة اجلـزائريــة الد�قـراطية
الشعبـيـة واHمـلكة الـعربية الـسعوديـةt اHوقـعـة بالرياض

t2013 في 13  أبريـل سنـة
 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 

YتهمHادّة األولى :ة األولى :  يصدق عـلى اتفاقية تسلـيـم اHاداHا
واحملكــوم عـلـيهـم بـY اجلـمـهـورية اجلـزائـريـة الد�ـقـراطـية
الشعبـيـة واHمـلكة الـعربية الـسعوديـةt اHوقـعـة بالرياض
في 13 أبـريل سـنـة t2013 وتـنـشــر في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اHــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اHــــاداHــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 4 شـــوال عـــام 1436 اHــــوافق 20
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية تسليم اHتهمY واحملكوم عليهماتفاقية تسليم اHتهمY واحملكوم عليهم
بY اجلمهوريبY اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

واHملكة العربية السعوديةواHملكة العربية السعودية
إن اجلـمــهــوريّـة اجلــزائـريّــة الــدّ�ـقــراطــيّـة الــشّــعـبــيّـة
واHــمـلـكـة الــعـربـيـة الــسـعـوديــة (اHـشـار إلـيــهـمـا فـيــمـا بـعـد

.("Yبـ"الطـرف
tالبلدين Yدعما للعالقات القائمة ب -

- ورغـبة منهـما في إقامـة تعاون متـبادل في مجال
tواحملكوم عليهم YتهمHتسليم ا

- وإدراكـــا مـنـهـمـا لـلـفــوائــد اHـتـبــادلـــــة الـنــاجتــــة
tعــن التعـاون في هذا اجملـال

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :
اHاداHادّة األولىة األولى

االلتزام بالتسليمااللتزام بالتسليم
يـتعـهـد كل من الـطرفـY أن يـسلم إلى الـطـرف اآلخر
أي شــخـص مــوجــود في إقــلــيــمه مــتــابع قــضــائــيــا من أجل
جـر�ـة أو من أجل تـنـفـيـذ عـقـوبـة سـالـبـة لـلـحـريـةt صادرة
من اجلـهـة الـقـضـائيـة اخملـتـصـة في الـطـرف الـطـالبt وذلك

وفقا ألحكام هذه االتفاقية.
اHاداHادّة ة 2

شروط التسليمشروط التسليم
يكون التسليم واجبا في أي من احلاالت اآلتية :

1 - األشـخــاص اHـتــابـعــون قـضــائـيــا من أجـل جــرائم
Yكـل مـن الـــطــــرفـــ Yمـــعـــــاقب عـــلــــيـــهـــا �ـــقــــتـــضى قـــــوانـــ
بـعـقوبــة سالـبــة للـحـريــة مـدتهـا ال تـقــل عن سنــة واحـدة

أو بعقوبـة أشـد.
2 - األشــــخـــــــاص احملــــكـــــــوم عــــلـــــيــــهــم لـــــدى الـــــطــــرف
الـطــالب بـعـقــوبـــة ســالـبـة لــلـحــريــــة مـدتـهــــا ال تـقـــل عـن

ستـة (6) أشهـر.
اHاداHادّة ة 3

االمتناع عن التسليماالمتناع عن التسليم
ال يجوز التسليم في احلاالت اآلتية :

1 - إذا كـانـت اجلـر�ــة اHـطـلــوب من أجــلـهـا الــتـســلـيم
تـعــتـبــر في نـظــر الـطــرف اHـطــلـوب مــنه الـتــسـلـيـم جـر�ـة
ســيــاســيـة أو مــرتــبــطــة بـجــر�ــة ســيـاســيــةt وفي تــطــبـيق
أحـكــام هذه اHـادة ال يـعــد من اجلـــرائم الـسـياسـيـة الـقـيــام

أو الشروع بالقيام �ا يأتي :
أ) الـتــعـدي عـلـى مـلك أو رئــيس أي من الــدولـتـY أو
زوجـاتـهـمــا أو أصـولـهــمـا أو فـروعــهـمـا أو عـلـى ولي الـعـهـد

tورئيس مجلس الوزراء
ب) الـتـعـدي علـى السـلـطــات احلـكــومــيـة و�ـتـلـكـاتـها
أو الـــــســــكـك احلــــديـــــديــــة أو الــــطـــــائــــرات ووســـــائل الـــــنــــقـل
واHـــواصالت أو األمـــاكن الــعـــامــة أو اجملـــمــعــات الـــســكـــنــيــة

tدن الصناعيةHوالتجارية أو ا
tج) االختطـاف

tد) القتل العمد أو التخريب
هـ) اإلرهـاب.

2 - إذا كـانـت اجلـر�ــة اHـطـلــوب من أجــلـهـا الــتـســلـيم
تنحصر في اإلخالل بواجبات عسكرية.
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3 - إذا كـانت اجلــر�ــة اHـطـلوب مـن أجلـهـا الـتـسـلـيم
قد ارتكبت في إقليم الطرف اHطلوب منه التسليم.

4 - إذا تـقــادمت الـدعـوى اجلــزائـيـة والـعــقـوبـة حـسب
.Yتشريع أحد الطرف

5 - إذا كـــــانت اجلــــر�ــــة قـــــد ارتــــكــــبت خـــــارج إقــــلــــيم
الــطـــرف الـــطـــالب من شـــخص ال يـــحـــمل جـــنـــســـيــتـه وكــان
قـانـون الــطـرف اHـطـلـوب مــنه الـتـســلـيم ال يـجـيــز مـتـابـعـة

نفس اجلر�ة إذا ارتكبت خارج إقليمه.
6 - إذا صـــدر عـــفــــو شــامـــل من الــطـــــرف الــطــــالب

عـن اجلر�ة اHطلوب من أجلها التسليم.
7 - إذا كــان الـشـخـص اHـطـلــوب تـسـلــيـمه قــد سـبـقت
مـحاكمته عن اجلـر�ة التي طلب تـسليمه من أجـلها سواء
بــبــراءته أو بــإدانــتهt أو كــان قــيــد الــتــحــقـيـق أو احملــاكــمـة
بنـفس اجلـر�ـة اHـطلـوب تـسـلـيـمه من  أجلـهـا لـدى الـطرف

اHطلوب منـه التسلـيم.
اHاداHادّة ة 4

YواطنHاالمتناع عن تسليم اYواطنHاالمتناع عن تسليم ا
ال يــسـلم الـطــرفـان اHـواطـنــY الـتـابــعـY لـكل مــنـهـمـا
وحتـــدد جــنـــســـيـــة الـــشــخـص وقت ارتـــكـــاب اجلـــر�ــة الـــتي
يـطلب الـتـسلـيم من أجـلهـاt غـير أنه يـتـعهـد الـطرف اHـقدم
tفي احلـــدود الــتي �ـــتــد إلـــيــهـــا اخــتـــصــاصه tإلـــيه الــطـــلب
بـتــوجـيـه االتـهـام ضــد مـواطــنـيه �ـن ارتـكب لــدى الـطـرف
Yاآلخـر جـرائم مــعـاقــبـا عـلــيـهـا في قــانـون كل من الــدولـتـ
بـعقـوبة سـالـبة لـلحـرية ال تـقل مـدتهـا عن سـنة أو بـعقـوبة
أشد. وفي هذه احلالـة يوجه الطرف الطالـب طلب متابعة
مصحوب بـالوثائق واألدلة اHوجـودة بحوزته مع إحاطته

علما �ا � في شأنه طلبه.
اHاداHادّة ة 5

طلب التسليمطلب التسليم
تــقــدم اجلــهــة اخملــتــصــة لــدى الــطــرف الــطــالب كــتــابــة
وعـبــر الـقـنـوات الـدبـلـومـاسـيـة طـلـبـا إلى اجلـهــة اخملـتـصـة
لــدى الــطــرف اHــطــلــوب مــنه الــتــســلـــيم. ويــجب أن يــرفق

بالطلب مـا يأتي :
1 - بـــيــــان مــــفـــصـل عن هــــويــــة الـــشــــخص اHــــطــــلـــوب

تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إذا أمكن ذلك.
2 - أمــر بـالـقبـض على الـشـخص اHـطـلـوب تـسـلـيمـه
أو أي وثــيـــقــة أخــرى لــهــا نــفس الــقــوة صــادرة من اجلــهــات
الـــقـــضــائــــيـــة اخملـــتــصــــةt أو أصــل حــــكم اإلدانـــــة الـــصـــادر
طـــبــقــــا لــقـــانـــون الــطـــرف الــطـــالب أو صـــورة رســمـــيــة لـه

مصدقة من اجلهات اخملتصة لدى الطرف الطالب.
3 - بـــيـــان مــوجـــز يــتـــضـــمن تـــاريخ ارتــكـــاب الـــفــعـل
اHـــــطــــلــــوب الـــــتــــســـــلــــيـم من أجــــلـه وتــــكـــــيــــيــــفـه الــــقـــــانــــوني
والـنـصوص الـقـانـونــيـة اHـطبـقــة عـلــيهt مع تـقـد  نـسـخـة

من هذه النصوص.

اHاداHادّة ة 6
التوقيف اHؤقتالتوقيف اHؤقت

1 - يــجـوز في حـاالت االســتـعـجــال وبـنــاء عـلى طـلب
اجلهة اخملتصـة لدى الطرف الطـالب القبض على الشخص
اHطـلـوب وتوقـيفه مـؤقـتا إلى حـY وصول طـلب الـتسـليم
والــــوثـــائـق اHـــبـــيــنـــــة فـي اHــادة (5) من هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة.
ويــبــلـغ طـــلب الــتـــوقــيف اHــؤقـت إلى الــطــــرف اHــطــلــوب
مـــنه الـــتـــســـلــيـم عـــبــر الـــقـــنـــوات الـــدبـــلــومـــاســـيـــة أو عـــبــر
الـشـرطــة الـدولـيـة (االنتـربـول) أو مـبـاشـرة عـبــر الـبــريد
أو بـــأي وســيـــلــة أخـــرى �ـــكن إثــبـــاتــهـــا كـــتــابـــة. ويــجب أن
يــــتــــضـــــمن الـــــطــــلـب اإلشــــارة إلى وجـــــود إحــــدى الـــــوثــــائق
اHــنــصــوص عــلـيــهــا في الــفــقـــرة (2) من اHـادة (5) من هـذه
االتــفـاقــيـة مـع حتـديـد اجلـر�ــة وعـقـوبــتـهـاt عـلـى أن يـلـتـزم
الـــطـــرف الـــطـــالب بـــإرســـال طـــلب الـــتـــســـلـــيـم مـــســـتـــوفـــيــا
شــروطـه طـــبــقـــا ألحـــكــــام اHــادة (5) من هـــذه االتــفــــاقــــيــة.
وحتــاط اجلهـة الـطالبة دون تأخيـر �ا اتخذ من إجراءات

في شأن طلبهـا.
2 - تـــخـــصم مـــدة الـــتـــوقـــيف اHـــؤقت اHـــقـــررة وفـــقــا
ألحـــكـــام هـــذه االتـــفــاقـــيـــة مـن أي عـــقــوبـــة يـــحـــكم بـــهـــا عـــلى

الشخص اHسلم لدى الطرف الطالب.
اHاداHادّة ة 7

اHعلومات التكميليةاHعلومات التكميلية
إذا تـــبـــY لـــلـــطــــرف اHـــطـــلــــوب مـــنــه الـــتـــســـلـــيم أنـه
بـــحــاجــة إلى مــعـــلــومــات تــكـــمــيــلــيـــة لــيــتــحـــقق من تــوافــر
الـــــشـــــروط اHـــــنــــــصـــــوص عـــــلـــــيـــــهــــــا في اHـــــادّة (5) من هـــــذه
االتـــفـــاقـــــيـــةt ورأى أنـه مـن اHـــمـــكـن تـــدارك هـــذا الــــنـــقص
فـعـلــيه أن يـبـلغ ذلك لـلـطـرف الــطـالب قـبل رفض الـطـلب.
ولـــلـــطـــرف اHـــطـــلـــوب مـــنه الـــتـــســـلـــيم حتـــديـــد أجـل جـــديـــد

للحصول على هذه اHعلومات.
اHاداHادّة ة 8

اإلفراج عن الشخص اHطلوباإلفراج عن الشخص اHطلوب
يـجب اإلفـراج عن الشـخص اHـطـلوب تـسـلـيمه إذا لم
(30) Yــطــلــوب مـنـه الــتـســلــيم خالل ثـالثـHيــتــلق الــطــرف ا
يــومــا من تـاريخ تــوقــيـفـهt الـوثــائق اHــبـيــنــة في اHـادّة (5)
من هذه االتـفـاقـيـة أو طلـبـا باسـتمــرار الـتوقـيف اHؤقت
Hدة ال تـزيد عـلى ثالثY (30) يـومـا أخـرىt وال يـجــوز بأي

حـال أن يتجـاوز التوقيف اHؤقت ستY (60) يوما.
اHاداHادّة ة 9

تعدد طلبات التسليمتعدد طلبات التسليم
إذا قـــدمت لـــلــــطـــرف اHـــطـــلـــوب مـــنه الـــتـــســـلـــيم عـــدة
طــلـبــات من دول مــخــتـلــفــة عن ذات اجلــر�ـة أو عـن جـرائم
tيكـون لهـذا الطـرف أن يفـصل في هذه الـطلـبات tمـتعـددة
عـــلى أن يــــراعي في ذلـكt عـــلى وجه اخلــــصـــوصt طـــبـــيـــعـــة
وخــطــورة اجلــر�ــة ومـكــان ارتــكــابــهـا وجــنــســيــة الــشـخص
اHــطــلــوب تــســلــيـمـه وتــاريخ وصــول الـطــلــبــات وإمــكــانــيـة

تعاقب التسلـيم فيما بY الدول الطالبة.
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اHاداHادّة ة 10
الفصل في طلب التسليمالفصل في طلب التسليم

1 - تفـصل اجلهـة اخملتـصـة لدى كل طـرف في طلـبات
الـتـسـلـيم اHقـدمـة إلـيـهـا وفـقـا لـلقـانـون الـنـافـذ لـديـها وقت
تــقــد  الـطــلبt ويــخــبـر الــطــرف اHـطــلــوب مـنـه الـتــســلــيم
اجلـــهـــة اخملـــتـــصـــة لـــدى الـــطـــرف الـــطـــالب بـــقـــراره فـي هــذا

الشأن ويجب تسبيب رفض الطلب.
2 - إذا قـبل طلب الـتـسـلــيمt يحـاط الـطـرف الـطالب
عـلما �ـكان الـتسـليم وتـاريخه وعـليه أن يـتسـلم الشخص
اHطـلـوب خالل ثالثY (30) يـومـا ابـتـداء من تـاريخ إبالغه

بالقرار النهائي للتسلـيم.
3 - إذا لم يـــتــســلم الــطــرف الــطــالـب الــشــخص مــحل
الـتسلـيم في اHكـان والتاريخ احملـددينt وجب اإلفراج عنه
ويخلى سبيله وال�كن إطالقا اHطالبة بتسليمه من أجـل

نفس اجلـر�ـة.
4 - إذا حــالت ظـروف اســتــثـنــائـيــة دون تــسـلــيـمه أو
تسـلمه وجب عـلى الطرف اHـعني أن يـخبر الـطرف اآلخر
بذلك قبـل انقـضاء األجلt ويتفـق الطرفان على أجل آخر

للتسليم.
اHاداHادّة ة 11

التسليم اHؤجل أو اHؤقتالتسليم اHؤجل أو اHؤقت
إذا كـــان االتــــهــــام مــــوجـــهــــا إلى الــــشــــخص اHــــطــــلـــوب
تسليمه أو كان مـحكوما علـيه لـدى الطـرف اHطلوب منه
الـــتـــســـلـــيم عـن جـــر�ــــة غـــيـــر تـــلك الـــتـي طـــلب من أجـــلـــهـــا
الـــتــســـلــيـمt وجب عــلـى هــذا الـــطـــرف أن يـــفــصل فـي طــلب
الــتــسـلــيـم وأن يـخــبــر الــطــرف الــطــالب بــقــراره فــيه وفــقـا
لــــلــــشــــروط اHــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا في اHــــادّة (10) مــن هـــذه

االتفاقية.
وعند القبـولt يؤجل تسليم الـشخص اHطلوب حتى
tـطــلـوب مـنه الــتـسـلــيمHتـنـتــهي مـحـاكــمـته لـدى الــطـرف ا
وإذا كــان مـــحــكــومـــا عــلـــيه يــؤجل تـــســلـــيــمه حـــتى تــنـــفــيــذ
الـــعـــقـــوبـــة احملـــكـــوم عـــلـــيه بـــهـــا. غـــيـــر أنه يـــجـــوز لـــلـــطــرف
اHـطـلـوب مـنه الـتــسـلـيم إرسـال الـشـخـص مـؤقـتـا لـلـمـثـول
أمـام الـسـلـطـات الـقـضـائـيـة لـدى الـطرف الـطـالبt عـلى أن
يتعهد هذا الـطرف صراحة بإعادته �جرد إنهاء محاكمته

وقبل تنفيذ العقوبة عليه.
اHاداHادّة ة 12

تسليم األشياء اHتحصلة عن اجلر�ةتسليم األشياء اHتحصلة عن اجلر�ة
أو اHستعملة فيها أو اHتعلقة بهاأو اHستعملة فيها أو اHتعلقة بها

1 - يـــلـــتــزم الـــطــرف اHـــطــلـــوب مـــنه الــتـــســـلــيم عـــنــد
مـوافقـته عـلى ذلك بـضـبط األشـياء والـعـائـدات اHتـحـصـلة
من اجلـر�ة أو اHسـتعـملة فـيهـا أو اHتـعلقـة بهـا التي �كن
أن تـتــخـذ دلــيال عـلـى إثـبــات اجلـر�ـة وتــسـلــيـمــهـا لــلـطـرف
الـطـالب حـتـى لـو تـعـذر تـسـلـيم الـشــخص اHـقـرر تـسـلـيـمه
بـــــــســــــبـب هــــــربـه أو وفــــــاتـهt مع عـــــــدم اإلخالل بـــــــاحلــــــقــــــوق

اHكتسبة للغير حسن النية.

2 - يــــجــــوز لــــلـــــطـــــرف اHــــطــــلـــــوب مــــنـه الــــتـــــســــلـــــيم
االحــــتــــفــــاظ مــــؤقــــتــــا بــــاألشــــيــــاء احملــــجــــوزةt إذا رأى أنــــهـــا
ضـروريـة فـي إجـراءات جـزائـيـة لـديه. كــمـا يـجـوز له عـنـد
إرسالها أن يحتفظ باحلق في استردادها لنفس السبب.

اHاداHادّة ة 13
قاعدة التخصيصقاعدة التخصيص

ال يـجــوز مـتـابــعـة الــشـخص الـذي ســلم أو مـحــاكـمـته
حـضـوريـا أو حـبـسـه تـنـفـيـذا لـعـقـوبــة مـحـكــوم عـلــيه بـهــا
في جـر�ــة سابقـــة على تـاريخ التسـليم غيـر تلـك الـتي

سـلـم مـن أجلها إال في احلـاالت اآلتـية :
1 - إذا أتـيــحت له حـريــة اخلـروج من إقــلـيـم الـطـرف
اHــــســــلـم إلـــيـه ولم يــــغــــادره خالل ثـالثـــY (30) يـــــومــــا بـــــعــــد
tاإلفـراج عــنه نـهــائـيـا أو خـــرج مـنه وعـــاد إلـيه بـاخــتـيـاره

مـع إبالغـه بهذا احلكم.
2 - إذا وافق عــلى ذلك الـطــرف الـذي سـلــمهt بـشـرط
تـقــد  طـلـب جــديــد تـرافــقـه الــوثـائـق اHـنـصــوص عــلـيـهــا
في اHادّة (5) من هذه االتفاقـية ومحضر قـضائي يتضمن
تصريحات الـشخص اHسلم حول تمـديد التسليم ويوضح
فـــيه اإلمــكــانــيـــة الــتي خـــولت لـه لــتــوجـــيه مــذكـــرة دفـاع

إلى سلطات الطرف اHطلوب منه التسليم.
3 - إذا وافق عـــلى ذلـك الــشـــخص الـــذي � تــســـلـــيــمه
أثـــــنــــاء مــــثـــولـه أمــــام ســــلـــطــــات الــــطــــرف اHــــطـــلــــوب مــــنه

التسليم.
اHاداHادّة ة 14

إعادة التسليم لدولة أخرىإعادة التسليم لدولة أخرى
ال يــجـوز ألي من الــطـرفــY تـســلـيم الــشـخص اHــسـلم
إلى دولــــة أخــرى في غــيــر احلــــالــــة اHــنـصــــوص عـلــيـهـــا
في الــفـقـرة (1) من اHـادّة (13) مـن هـذه االتــفـاقــيـة إال بــنـاء

على موافقة الطرف الذي سلمه.
اHاداHادّة ة 15

إجراءات التسليم اHبسطإجراءات التسليم اHبسط
1- �ـكن لـلــطـرف اHـطـلــوب مـنه الـتــسـلـيمt إذا كـانت

tـــبــسطHأن يـــســمـح بــالـــتـــســلـــيم ا tتـــشــريـــعـــاته جتــيـــز ذلك
شريطة أن يعلن الشخص اHطلوب تسليمه موافقته.

2 - يــــعــــفى الــــطــــرف طــــالب الــــتــــســـلــــيـم من الــــقــــيـــام
بــاإلجــراءات اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في هــذه االتــفــاقــيــةt بــعــد

اHوافقة اHكتوبة للشخص اHطلوب تسليمه.
اHاداHادّة ة 16

مصاريف التسليممصاريف التسليم
1 - يتـحـمل الـطـرف اHـطـلــوب مـنه الـتـسـلــيم جـميع
اHصاريف اHترتـبة على إجراءات التـسلـيم التي تتم في

إقليمه.
2 - يـــتــــحـــمل الـــطـــرف الــــطـــالب جـــمــــيع اHـــصـــاريف
الـنــاجتـة عن نــقل وعــبـور الـشــخص اHـطــلـوب انــطالقـا من

إقليم الطرف اHطلوب منه التسلـيم.
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عن اجلمهورية اجلزائريةعن اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

محمد شرفيمحمد شرفي

وزير العدلt حافظ األختاموزير العدلt حافظ األختام

عن اHملكة العربيةعن اHملكة العربية
السعوديةالسعودية

محمد بن نايفمحمد بن نايف
بن عبد العزيزبن عبد العزيز
وزير الداخليةوزير الداخلية

قانون رقم قانون رقم 15-15 مؤرخ في  مؤرخ في 28 رمضان عام  رمضان عام 1436 اHوافق  اHوافق 15 يوليو سنة  يوليو سنة t2015 يعدل ويتمم األمر رقم t يعدل ويتمم األمر رقم 03-04 اHؤرخ في اHؤرخ في
19 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق  اHـوافق 19 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة 2003 واHـتعـلـق بالـقـواعـد الـعـامـة اHـطـبـقـة عـلى عـمـلـيـة اسـتـيراد واHـتعـلـق بالـقـواعـد الـعـامـة اHـطـبـقـة عـلى عـمـلـيـة اسـتـيراد

البضائع وتصديرها (استدراك).البضائع وتصديرها (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلـريدة الرسمية - العدد 41 الصادر بتاريخ 13 شوّال عام 1436 اHوافق 29 يوليو سنة 2015.
الصفحة 13 - العمود األول -  اHادة 6 مكرر 7 - اHطة 4 :

- بدال من :- بدال من : "تمنح .....................Hدة ثالثY (30) يوما................"
- يــقــــرأ :- يــقــــرأ : "تمنح.....................خالل أجل ثالثY (30) يوما........."

....................(الباقي بدون تغيير)....................

اHاداHادّة ة 17
العبورالعبور

يـــســمـح الــطـــرفــان عـــنــد الـــطــلـب بــعـــبــور األشـــخــاص
الـــذين يـــجـــري تــســـلـــيـــمــهـم أليــهـــمـــا من دولـــة ثـــالــثـــة عـــبــر
أرضـيــهــمــا. وفي حــالــة اســتـعــمــال الــطــريق اجلــوي تـطــبق

اHقتضيات اآلتية :
1 - إذا لم يـكـن مـقــررا أي هـبــوط عــلى إقــلـيم أي من
الـطـرفـtY فإن عـلى الـطـرف طـالب الـتـسـلـيم إبالغ الـدولة
الـتي ســتـعـبـرهـا الـطــائـرة اHـقـلـة مـدعـمــا ذلك بـنـسـخـة من

الوثائق اHرفقة بطلب التسليم.
2 - فـي حـالــة الـهــبــوط الـطــارىء يـكــون لــهـذا اإلبالغ
أثـــر طــلب الــتـــوقـــيف اHــؤقت اHــذكــــور في الــفــقـــرة (1)
مـن اHـــادة (6) ويــــوجـــه الـــطــــرف الــــطــــالب آنــــذاك طـــلـــبــــا

للمـرور.
3 - إذا كـان الـهــبـوط مـقـرراt تــوجه الـدولـة الــطـالـبـة

للتسليم طلبا بالعبور.
4 - يـــقـــدم طـــلب الـــعـــبـــور ويـــتم الـــفـــصل فـــيـه بــذات

األوضاع اHقررة لطلب التسليم.
5 - يــســمح الــطـــرف اHـوجــه إلــيـه الـطــلب بــالــعــبـور

عبر إقليمهt بالطريقة التي يراها أكثر مالءمة له.
اHاداHادّة ة 18

قبول الوثائققبول الوثائق
كل وثيـقة تقدم لـتأييـد طلب التسـليم تسـتلم وتقبل
كــوثــيــقــة إثــبــات خالل إجـــراءات الــتــســلــيم إذا كــانت هــذه
الــوثـيـقـــة مـوقـعـــة أو � اإلشـهــاد عـلـيـهــا من قـبــل قـــاض

أو موظف مختص لدى الطرف الطالب.
اHاداHادّة ة 19

تبادل اHعلوماتتبادل اHعلومات
يتـبـادل الـطـرفـان اHـعـلومـات والـبـحـوث والـنـشرات

والنصوص التشريعية اHتعلقة بأحكام هذه االتفاقية.

قوان-قوان-

اHاداHادّة ة 20
التشاورالتشاور

tعـــنــد االقـــتــضــــاء tYالــطـــــرفــ Yيـــتـم الـــتــشــــاور بـــ
بشـأن تـفـســير أو تـطـبــيق هــذه االتـفـاقـــيـة بـشـكـــل عــام

أو فيما يتعلـق بحالـة خاصـة.
اHاداHادّة ة 21

التصديق ودخول حيالتصديق ودخول حيّز النفـاذز النفـاذ
1 - تـخــضع هــذه االتـفــاقــيـة لــلـتــصــديق عـلــيــهـا وفــقـا
لإلجـراءات اHـتـبـعـة لـدى الـطـرفـtY وتـدخل حـيّـز الـتـنـفـيذ
بـعـد ثالثY (30) يـومـا من تـاريـخ اسـتالم اإلشـعـار األخـيـر
الـــذي يـــعـــلـن فـــيه أي من الـــطـــرفـــY لـــلـــطـــرف اآلخـــر عـــبـــر
الـقنـوات الـدبلـوماسـية بـاستـيـفائه لإلجـراءات القـانونـية

الالزمة لنفاذ هذه االتفاقية.
2 - تـظل هــذه االتـفــاقــيـة ســاريـة اHــفـعــول مــا لم يـقم
أحـد الطـرفY بإشـعار الـطرف اآلخـر كتـابة عـبر الـقنوات
الـدبلوماسـيـة برغبتـه في إنـهائهاt ويسـري بعد ستـة (6)
أشـهــــر من تــاريخ اإلشــعـار وال يــؤثــر ذلك عــلى الـطــلــبـات

اHقدمة خالل سريان هذه االتفاقية.
وإثـــبــاتـــا لـــذلكt وقــع مــفـــوضـــا الـــطـــرفـــY عــلـى هــذه

االتفـاقـية.
حرّرت هـذه االتفـاقيـة في مديـنة الـرياض بـتاريخ 3
t2013 ـوافق 13 أبــريل ســنـةHجــمــادى الـثــانــيــة عـام 1434 ا

من نسختY أصليتY باللغة العربية.
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوممـرسوم رئاسي رقم رئاسي رقم 15-198 مؤر مؤرّخ خ في في 7 شوال عام  شوال عام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 23 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة t2015 يــــتــــضــــمن حتــــويل يــــتــــضــــمن حتــــويل
اعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤوناعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤون

اخلارجية.اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية
tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

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

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

t2015 الية لسنةHا
- و�ـقتــضى اHـرسوم الـرئاسـي رقم 15-23  اHؤرخ
فـي 11 ربـــيـع الـــثـــانـي عــام 1436 اHــــوافـق أول فـــبــــرايــــر
ســـنــة  2015 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لـــوزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة من مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــســـيـــيـــــر

t2015 اليــة لسنةHوجــب قانــون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغى مـن مـــــيــــزانـــــيـــــة ســــــنــــة 2015
اعـتمـاد قـدره مـائـة وعشـرة ماليY وثـالثمـائة ألف ديـنار
(110.300.000  دج)  مــــقــــيّــــــد في مـــــيــــزانــــيـــــة الــــتــــكـــــالــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اHـــاداHـــادّة ة 2 :  : يــخــــصص Hـــيــزانـــيــة ســـنــة 2015  اعـــتـــمــاد
قــــدره مــــائــــة وعـــشـــــرة مـاليـــY وثـالثـــمــــائــــة ألـف ديــــنــــار
(110.300.000 دج)   يــقـــيّـــد في مــيــزانــيـــة تــســيــيــر وزارة
الـــشــؤون اخلـــارجـــيـــة وفي الـــبـــاب رقم 42-03 " الـــتـــعــاون

الدولي".

tـــــالــــيـــــة ووزيــــر الـــــدولــــةHـــــادّة ة 3 : : يــــكـــــلف وزيـــــر اHـــــاداHا
وزيــرالـــشـــؤون اخلــارجـــيـــة والــتـــعــاون الـــدوليt كـل فــيـــمــا
يــخـــــصّهt بـــتــنــــفــيـــذ هــــــذا الـــمــــرســوم الـــذي يــنـــشـــر في
اجلريــدة الـرّسمـيّـة للـجـمـهوريّـة اجلـزائريّــة الـدّ�قـراطـيّـة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 7 شـــوال عـــام 1436 اHــــوافق 23
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 15-199 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 7 شـــوال عـــام شـــوال عـــام
1436 اHــوافق  اHــوافق 23 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة t2015 يــتــضـــمن نــقلt يــتــضـــمن نــقل

اعــــتـــمــــاد في مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــتـــربـــيـــةاعــــتـــمــــاد في مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــتـــربـــيـــة
الوطنية.الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
tو125 (الفقرة 2) منه

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

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا

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

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

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

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي  رقم 15-38  اHؤرخ
فـي 11 ربـــيـع الـــثـــانـي عــام 1436 اHــــوافـق أول فـــبــــرايــــر
ســـنــة 2015 واHـــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصـــة
لـــوزيــرة الـــتــربـــيــة الــوطـــنــيـــة من مـــيــزانـــيــة الـــتــســـيــيــــر

t2015 اليــة لسنةHوجــب قانــون ا�

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

الــمـادالــمـادّة األولـى :ة األولـى : يــلـغـى مـن مــيـزانــيـة ســنـة 2015
اعــــتــــمــــاد قــــدره خـــمــــســــة وعــــشــــرون مـــلــــيــــون ديــــنـــار
(25.000.000 دج) مــــقـــيّـــــد في مــــيــــزانـــيــــة تــــســـيــــيـــر وزارة
الــتـربــيـة الــوطـنــيـة وفي الــبـاب رقم 37-09 "مـخــصـصـات
لــدعم اHـكـتــبـات اHـدرســيـة بـالــكـتب لـتــرقـيـة اHـطــالـعـة في

الوسط اHدرسي".

اHـــاداHـــادّة ة 2 :  : يـــخــــصص Hــيـــزانــيـــة ســنــة 2015  اعــتــمــاد
قــدره خـــمــســـة وعــشــرون مـــلــيـــون ديــنــار (25.000.000 دج)
يـقيّـد في ميزانـية تسـييـر وزارة التربـية الوطـنية وفي
الــــــبـــــــاب رقم 37-01 "اإلدارة اHـــــــركــــــزيـــــــة - اHــــــؤتـــــــمــــــرات

واHلتقيات".

اHـــاداHـــادّة ة 3 : : يـــكــلـف وزيــر اHـــالـــيـــة ووزيـــرة الـــتـــربـــيــة
الــوطـنــيـةt كل فـيــمـا يــخـصّهt بـتــنـفــيـذ هـذا اHــرسـوم الـذي
يــنــشــر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة .

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 7 شـــوال عـــام 1436 اHــــوافق 23
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

شـــوال مــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم مــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم 15-200 مـــؤرخ فـي  مـــؤرخ فـي 7 شـــوال 
t2015 عــــــام عــــــام 1436 الـــــــمــــــوافـق  الـــــــمــــــوافـق 23 يــــــولـــــــيــــــو ســــــنــــــة  يــــــولـــــــيــــــو ســــــنــــــة
يـتـضــمـن نـقـل اعـــتـمــاد فـي مـيــزانـيــة تـســيـيـريـتـضــمـن نـقـل اعـــتـمــاد فـي مـيــزانـيــة تـســيـيـر

الدولة.الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
tو125 (الفقرة 2) منه

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

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا Yبقوان

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 04-92
اHـؤرخ في 14 ربـيع الـثـانـي عام 1412 اHـوافق 11 أكـتـوبر
ســنــة 1992 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة

tادة 81 منهHال سيما ا t1992

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

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

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

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قتــضى اHرسـوم التنفيذي رقم 15-47  اHؤرخ
فـي 11 ربـــيـع الـــثـــانـي عــام 1436 اHــــوافـق أول فـــبــــرايــــر
ســـنــة  2015 واHـــتــضـــمن تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملــصـــصــة
لوزيـر الشـبـاب من ميـزانيـة التـسـييـــر �وجــب قـانــون

t2015 اليــة لسنةHا

- و�قتــضـى اHرسوم التنفيذي رقم 15-48  اHؤرخ
فـي 11 ربـــيـع الـــثـــانـي عــام 1436 اHــــوافـق أول فـــبــــرايــــر
ســـنــة  2015 واHـــتــضـــمن تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملــصـــصــة
لوزير الـرياضـة من ميزانـية الـتسيـيــر �ـوجــب قانــون

t2015 اليــة لسنةHا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

الـــــمــادالـــــمــادّة األولـى :ة األولـى : تــــحــــول االعــــتـــمــــادات الــــمــــقـــدر
Yمــلــيــارا وأربــعــمــائــة وواحــد وأربــعــ Yمــبــلــغــهــا بــأربـــعــ
مـــــلـــــيـــــونـــــا وخـــــمــــســـــمـــــائـــــة وواحـــــد وســـــتـــــY ألـف ديـــــنــــار
(40.441.561.000 دج) واخملــــصــــصـــة بـــعـــنـــوان اجلــدول "ب"
مــن قــــانــــون الــــمــــالـــــيــــة لــــســــنــــة 2015 من مـــيـــزانـــيـــتي
تــسـيــيــر وزارتي الــشــبــاب والـريــاضــة ســابــقـا إلى وزارة

الشباب والرياضة.

Yقـدر مـبلـغـها بـأربـعHــادّة ة 2 :  : توزع االعـتـمـادات اHــاداHا
مـلـيـارا وأربـعـمـائـة وواحـد وأربــعـY مـلـيـونـا وخـمـسـمـائـة
وواحـد وسـتــY ألف ديـنـار (40.441.561.000 دج) واحملـولـة
لفـائـدة وزارة الـشـباب والـريـاضـةt طـبـقا لـلـجـدول اHـلحق

بهذا اHرسوم.

3 : : يـــكــــلف وزيـــر اHــــالـــيــــة ووزيــــر الــــشـــبـــاب اHـــاداHـــادّة ة 
والـريـاضــةt كل فـيـمـا يـخصّهt بـتـنـفـيـذ هـذا اHـرسـوم الذي
يــنــشــر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة .

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 7 شـــوال عـــام 1436 اHــــوافق 23
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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12 غشت سنة  غشت سنة 2015 م

01 - 31

02 - 31

03 - 31

81 - 31

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط...................................

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفـة.................................

اإلدارة اHـركزيـة - اHسـتخـدمـون اHتـعاقـدونt الرواتبt مـنح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.......................................

اإلدارة اHركزية - اHوظفون اHتعاونون - األجور الرئيسية .............

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل...........................................

اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية..........................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية....................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية................................................

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي............................................

اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية........................

مجموع القسم الثالث

408.478.000

621.053.000

48.737.000

58.000.000

1.136.268.000

185.000

9.000.000

9.185.000

8.254.000

14.000

257.383.000

23.310.000

288.961.000

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة لسنة االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة لسنة 2015 من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب
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12 غشت  غشت سنة سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

07 - 34

81 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 36

02 - 36

03 - 36

05 - 36

06 - 36

07 - 36

21 - 36

41 - 36

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات.................................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث................................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم............................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة..............................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة............................................................
اإلدارة اHركزية - العتاد ولوازم اإلعالم اآللي..................................
....................................YتعاونHركزية - تسديد نفقات اHاإلدارة ا
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات.............................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار............................................................
اإلدارة اHـركزيـة - النـفقـات القـضائـية - نـفقـات اخلبـرة - التـعويـضات
اHترتبة على الدولة.................................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني...................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة............
إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية....................................
إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة.............................................
إعانات Hراكز التجمع وحتضير اHواهب والنخبة الرياضية.............
إعانات للمدارس الرياضية الوطنية واجلهوية اHتخصصة................
إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها.......................
إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للوالية....................................
إعانات لدواوين اHركبات اHتعددة الرياضات في الواليات...............
مجموع القسم السادس

51.126.000

6.335.000

9.402.000

47.271.000

576.000

6.401.000

48.000.000

3.576.000

1.852.000

20.000

174.559.000

12.903.000

12.903.000

693.000.000

516.247.000

109.965.000

130.209.000

207.970.000

376.845.000

4.394.056.000

3.199.449.000

9.627.741.000

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

01 - 37

05 - 37

06 - 37

21 - 37

22 - 37

01 - 43

02 - 43

03 - 43

05 - 43

06 - 43

01 - 44

02 - 44

03 - 44

04 - 44

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات........................................
اإلدارة اHــركـزيــة - االتـصــال واإلنـتــاج الـتــعـلــيــمي في قـطــاع الـشــبـيــبـة
والرياضة...............................................................................
اإلدارة اHركزية - االحتفاالت اخمللدة لألعياد الوطنية.......................
اإلدارة اHركزية - اHقابالت الوطنية للشبيبة والرياضة..................
اإلدارة اHركزية - اHقابالت الدولية للشبيبة والرياضة...................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHركزية - نفقات تكوين اHستخدمY وحتسY مستواهم.......

اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اجلمعيات الرياضية........................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اHرصد الوطني للرياضات................
اإلدارة اHركزية - تشجيع جمعيات الشباب...................................
اإلدارة اHــركــزيــة - اHــســاهــمــة فـي صــنــدوق الــدعم الــعــمــومي لــلــنــوادي
احملترفة لكرة القدم..................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اإلدارة اHركزية - اHساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب......
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في ديوان اHركب األوHبي......................
اإلدارة اHــركـزيــة - اHـسـاهــمـة في اHــركـز الـوطــني لـلــريـاضـة والــتـرفـيه
لتكجدة..................................................................................
اإلدارة اHـركزيـة - اHـساهـمـة في الـصنـدوق الـوطني لـتـرقيـة مـبادرات
الشبيبة واHمارسات الرياضية.................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

24.863.000

130.160.000

129.300.000

310.000.000

189.600.000

783.923.000

12.033.540.000

19.507.000

2.999.297.000

2.000.000

205.000.000

2.480.000.000

5.705.804.000

242.014.000

270.000.000

48.450.000

1.095.000.000

1.655.464.000

7.361.268.000

19.394.808.000

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 27 شو شوّال عام ال عام 1436 هـ هـ
12 غشت  غشت سنة سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  - الراتب الرئيسي للنشاط........

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات واHنح اخملتلفة.......

tــتــعــاقـدونHــســتــخــدمــون اHــصــالح الالمــركــزيــة الــتــابــعــة لــلـدولــة  - اHا
الرواتبt منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.....

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  - ريوع حوادث العمل................

اHـــصــالـح الالمـــركـــزيــة الـــتـــابـــعـــة لـــلــدولـــة  - مـــعـــاش اخلـــدمـــة واألضــرار
اجلسديـة................................................................................

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  - اHنح العائلية.........................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  - الضمان االجتماعي.................

اHـــصـــالـح الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لــــلـــدولـــة  - اHـــســـاهــــمـــة في اخلـــدمـــات
االجتماعية.............................................................................

مجموع القسم الثالث

7.606.011.000

7.027.787.000

1.191.588.000

15.825.386.000

997.000

24.015.000

25.012.000

351.000.000

3.658.450.000

422.272.000

4.431.722.000

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب



27 شو شوّال عام ال عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1443
12 غشت سنة  غشت سنة 2015 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

16 - 34

91 - 34

93- 34

98- 34

11 - 35

11 - 43

13 - 43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.......................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثـاث......................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللـوازم..................................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اHلحقة....................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة..................................
اHــصـالـح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولــة - األدوات الـتــقـنــيـة والــتـربــويـة
للشبيبة والرياضـة .................................................................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات...................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار..................................
اHـصــالح الالمـركـزيــة الـتـابـعـة لــلـدولـة - الـنـفــقـات الـقـضـائــيـة - نـفـقـات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة...................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اHباني.........................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHصـالح الالمـركــزيــة الـتابعــة للدولـــة - الـتشجـــع واHساهمـــة فـي
جمـعيات تـرقيـة الشبـاب وإدماجـهم وتنشـيطـهم وجمعـيات اHـمارسة
البدنية والرياضية..................................................................
اHصـالح الالمركزيـة التـابعة لـلدولـة - نفقـات التـكوين اخلاصـة بتـرقية
الشباب وإدماجهم وتنشيطهم وباHمارسة البدنـية والرياضية.......
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة....................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة....................

82.124.000

24.000.000

26.125.000

83.538.000

7.670.000

271.000.000

9.120.000

5.330.000

720.000

509.627.000

40.517.000

40.517.000

20.832.264.000

189.489.000

25.000.000

214.489.000

214.489.000

21.046.753.000

40.441.561.000

40.441.561.000

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 27 شو شوّال عام ال عام 1436 هـ هـ
12 غشت  غشت سنة سنة 2015 م

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 15-201 مــــؤرخ  مــــؤرخ في في 7 شـــوال عـــام شـــوال عـــام
1436 اHــوافق  اHــوافق 23 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة t2015 يــعـــدل تــوزيع يــعـــدل تــوزيع

t2015 نــفــقــات مــيــزانــيــــة الــدولــة لــلــتــجــهــيــز لــســنــة نــفــقــات مــيــزانــيــــة الــدولــة لــلــتــجــهــيــز لــســنــة
حسب كل  قطاع.حسب كل  قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85
tو125 (الفقرة 2) منه

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

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

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 15-125 اHــؤرخ
فـي 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 98-227 اHؤرخ
في 19 ربـيع األوّل عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سـنة 1998

   tتممHعدّل واHا tتعلق بنفقات الدولة  للتجهيزHوا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يـلغى من مـيـزانيـة سـنة 2015 اعـتماد
دفع قــدره ثـــمــا»ــائــة وخـــمــســة وعـــشــرون مــلـــيــون ديــنـــار
(825.000.000 دج)  ورخـــصــــة بـــرنـــامـج قـــدرهــــا ثـــمــــا»ـــائـــة
وخــــمـــــســــة وعـــــشــــرون مـــــلــــيـــــون ديــــنــــار (825.000.000 دج)
مـقــيّـدان فـي الـنــفـقــات ذات الـطــابع الــنـهــائي (اHـنــصـوص
عــلـيــهــا فـي الـقــانــون رقم 14-10 اHـؤرخ في 8 ربـيع األول
عــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2014 واHـــتـــضـــمن
قانون اHـالية لـسنة 2015)  طـبقـا للجـدول "أ" اHلـحق بهذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـخـصـص Hـيزانـية سـنة 2015 اعـتماد دفع
قـــدره ثــــمــــا»ــــائـــة وخــــمـــســـــة وعــــشـــرون مــــلـــيــــون ديـــنــــار
(825.000.000 دج) ورخـــصــــة بـــرنـــامـج قـــدرهــــا  ثـــمــــا»ـــائـــة
وخــــمـــــســــة وعـــــشــــرون مـــــلــــيـــــون ديــــنــــار (825.000.000 دج)
يـقــيّــدان في الـنـفــقـات ذات الـطــابع الـنـهــائـي (اHـنـصـوص
عــلـيــهــا فـي الـقــانــون رقم 14-10 اHـؤرخ في 8 ربـيع األول
عــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2014 واHـــتـــضـــمن
قانون اHـالية لسنة 2015) طبقـا للجدول "ب" اHلحق بهذا

اHرسوم.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 7 شـــوال عـــام 1436 اHــــوافق 23
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

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

القطاعاتالقطاعات

 - دعــم اخلــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــات
اHنتجة 

الـالـــــمـمـــــجــجــــــمـــــمـــــــــوع : ........وع : ........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

825.000

825.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

825.000

825.000

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

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

القطاعاتالقطاعات

- احـــتــيـــاطي لـــنــفـــقــات
غير متوقعة

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

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

825.000

825.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

825.000

825.000

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 15-202 مــــؤرخ  مــــؤرخ في في 7 شـــوال عـــامشـــوال عـــام
1436 اHــوافق  اHــوافق 23 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة t2015 يــعـــدل تــوزيع يــعـــدل تــوزيع

نفقاتنفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة  ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة t2015 حسبt حسب
كـل  قطاع.كـل  قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85
tو125 (الفقرة 2) منه

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

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

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

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

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزt اHـعـدّل

   tتممHوا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلــــــغى مــن مـــــيــــزانـــــيـــــة ســـــنــــة 2015
اعـــتــمــــاد دفـــع قــدره ســبـــعــة ماليـــيــر وســـتــمــائـــة وعــشــرة
ماليــــY ديــــنــــار (7.610.000.000 دج)  ورخـــــــصــــــة بــــــرنــــــامج
قــدرهـا اثـنـا عـشـر مـلـيــارا وثـمـا»ـائـة وثـمـانـيـة وعـشـرون
مـــــلـــــيـــــونــــــا ومـــــائـــــتـــــان وخــــــمـــــســـــة وســـــتــــــون ألف ديـــــنـــــار
(12.828.265.000 دج)  مقيّــدان في النفـقـات ذات الطابـع
الــنـــهــــائي (اHــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا فــي الـــقـــانــون رقم 10-14
اHــؤرخ في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق 30 ديــســمــبــر
سـنـة 2014 واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيــة لـسـنـة 2015)  طــبـقـا

للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يخــصص Hـيـزانـيـة سـنة 2015 اعـتـماد دفع
قــدره ســبـــعــة ماليــيــر وســـتــمــائـــة وعــشـــرة ماليــY ديــنــار
(7.610.000.000 دج)  ورخـصــة بــرنـامج قــدرهــا اثـنـا عـشـر
مـلــيـارا وثـمــا»ـائـة وثــمـانـيــة وعـشـرون مــلـيـونــا ومـائـتـان
وخمسة وستون ألف دينار (12.828.265.000 دج) يقيّـدان
فـي الـنــفــقـــات ذات الـطــابع الـنــهـــائي (اHـنــصــوص عــلـيــهـا
فـي الـــقـــانــون رقــم 14-10 اHــؤرخ فـي 8 ربـــيع األول عــام
1436 اHـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة 2014 واHــتـضــمن قــانـون

اHــالــيـــة لــســنــة 2015)  طــبـــقــا لــلـــجــدول "ب" اHــلـــحق بــهــذا
اHرسوم.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 7 شـــوال عـــام 1436 اHــــوافق 23
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHلحقاHلحق

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

القطاعاتالقطاعات

 - دعم احلــــــصـــــول عـــــلى
السكن

الـالـــــمـمـــــجــجــــــمـــــمـــــــــوع : ........وع : ........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

12.828.265

12.828.265

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

7.610.000

7.610.000

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

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

القطاعاتالقطاعات

- احـــتــيـــاطي لـــنــفـــقــات
غير متوقعة

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

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

12.828.265

12.828.265

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

7.610.000

7.610.000

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15-208  مــؤرخ مــؤرخ في في 11 شـــوال عــامشـــوال عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 27 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة t2015 يـt يـتـضـمن إنـشـاءتـضـمن إنـشـاء

Yالـقـطـاع احملـفـوظ لـقريـة "قـلـعـة بـني عـبـاس" وتـعـيYالـقـطـاع احملـفـوظ لـقريـة "قـلـعـة بـني عـبـاس" وتـعـي
حدوده.حدوده.

ـــــــــــــــــــــــــ
tإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـY وزيـر الـداخـلـية
واجلـمـاعات احملـلـيـة ووزير الـثـقـافـة ووزير اHـوارد اHـائـية

tدينةHوالبيئة ووزير السكن والعمران وا
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85

tو125  (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

tتمّمHعدّل واHا tتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اHــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

tادة 42 منهHال سيما ا tبحماية التراث الثقافي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اHــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

tستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 27 شو شوّال عام ال عام 1436 هـ هـ
12 غشت  غشت سنة سنة 2015 م

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

tستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

tبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اHــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلق بالواليةHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 104
اHــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام 1422 اHــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة
2001 واHــتـــضــمـن تــشــكـــيل الـــلــجــنـــة الــوطـــنــيـــة والــلـــجــنــة

tالــوالئـيـة لـلـمــمـتـلـكـات الــثـقـافـيـة وتـنــظـيـمـهـمــا وعـمـلـهـمـا
tتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 322
اHــؤرّخ في 9 شــعـــبــان عــام 1424 اHــوافق 5 أكـــتــوبــر ســنــة
2003 واHــــتـــضـــمـن �ـــارســـة األعــــمـــال الــــفـــنـــيــــة اHـــتـــعــــلـــقـــة

tمتلكات الثقافية العقارية احملميةHبا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 324
اHــؤرّخ في 9 شــعـــبــان عــام 1424 اHــوافق 5 أكـــتــوبــر ســنــة
2003 واHــــتـــضــــمن كــــيـــفـــيــــات إعـــداد اخملــــطط الـــدائـم حلـــفظ

tتمّمHعدّل واHا tواستصالح القطاعات احملفوظة
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 11 - 02 اHؤرّخ
في 30 مــــحـــــرّم عــــام 1432 اHـــــوافق 5 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHـتـضـمن إنـشـاء الـوكـالـة الـوطنـيـة لـلـقـطـاعـات احملـفـوظة

tوحتديد تنظيمها وسيرها

- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
للممتلـكات الثقافية في اجتـماعها اHنعقد في 22 أكتوبر

t2013 سنة

 tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 42 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اHـــــؤرّخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اHـــــوافق 15
يـونـيــو سـنـة 1998 واHـذكـور أعالهt يــنـشــأ قـطـاع مــحـفـوظ
لـقرية قـلعـة بني عبـاس بواليـة بجـايةt يسـمى "قلـعة بني

عباس".

2 :  : يــعــد الــقـــطــاع احملــفــوظ لــقــريــة "قــلــعــة بــني اHـاداHـادّة ة 
عــبـــاس" مـــجــمـــعـــا ريــفـــيـــا يــتـــكـــون من عـــدة أحــيـــاءt ثـــريــا
بــأحـداثه الــتـاريـخــيـة الــكـبـرى ومــتـمـيــزا بـطـابـع عـمـراني
أصـيلt يــعـبــر عن الـهــنـدســة اHـعـمــاريـة اHــتـجــانـســة لـقـرى
القـبائل اHبـنيـة �واد تقـليديـة محـلية وطـبيـعيةt كـاحلجر

.Yواخلشب والط

اHـاداHـادّة ة 3 : :  تـعـY حـدود الـقطـاع احملـفـوظ لـقـريـة "قـلـعة
بني عـباس" التي تبـلغ مساحـتها أربعـة وسبعـY هكتارا
وخـــمــســة عـــشــر آرا وأربــعــــة وخـــمــســيـن ســـنــتــيـــارا ( 74
هـكـتـارا و15 آرا  و54 سـنتـيـارا )  وفـقـا للـمـخـطط اHـلحق

بأصل هذا اHرسومt كما يأتي :

tنحدر اجلبلي جلبل تاغمة وبونيHالشمال :الشمال : ا -

tنحدر اجلبلي جلبل تاغمة وبونيHالشرق :  الشرق : ا -

- اجلـنـوب : اجلـنـوب : قـمـة �ـا عـائـشـة واHـنـحـدر اجلـبـلي جلـبل
tتاغمة وبوني

- الـــغــرب : الـــغــرب : اHــنـــحـــدر اجلــبـــلي جلـــبل تـــاغـــمـــة وبــوني
والطريق اHؤدي إلى الطريق الوطني رقم 106.

4 : : حتـــدد اإلحــــداثـــيــــات اجلـــغـــرافــــيـــة لـــلــــقـــطـــاع اHــادة اHــادة 
احملفوظ لقرية "قلعة بني عباس" وفق اجلدول اآلتي :

خط العرض (م)خط العرض (م) خط الطول (م)خط الطول (م) النقاطالنقاط

ش "36.36'36°17
ش "39.82'36°17
ش "43.10'36°17
ش "45.40'36°17
ش "47.83'36°17
ش "51.48'36°17
ش "51.85'36°17
ش "52.88'36°17
ش "54.38'36°17
ش "56.91'36°17
ش "0.05'36°18
ش "58.66'36°17
ش "58.01'36°17
ش "56.33'36°17
ش "54.62'36°17

ش "34.19'4°34
ش "31.86'4°34
ش "29.89'4°34
ش "27.91'4°34
ش "26.62'4°34
ش "24.89'4°34
ش "29.78'4°34
ش "33.10'4°34
ش "36.39'4°34
ش "34.73'4°34
ش "35.03'4°34
ش "37.26'4°34
ش "40.17'4°34
ش "41.51'4°34
ش "44.44'4°34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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خط العرض (م)خط العرض (م) خط الطول (م)خط الطول (م) النقاطالنقاط

ش "51.90'36°17
ش "52.16'36°17
ش "54.68'36°17
ش "55.29'36°17
ش "56.20'36°17
ش "56.58'36°17
ش "57.24'36°17
ش "57.59'36°17
ش "58.64'36°17
ش "56.84'36°17
ش "54.02'36°17
ش "51.66'36°17
ش "49.69'36°17
ش "48.20'36°17
ش "46.87'36°17
ش "45.44'36°17
ش "43.48'36°17
ش "41.11'36°17
ش "39.58'36°17
ش "37.72'36°17
ش "36.21'36°17
ش "34.33'36°17
ش "32.48'36°17
ش "31.03'36°17
ش "29.03'36°17
ش "27.11'36°17
ش "25.31'36°17
ش "23.93'36°17
ش "22.87'36°17
ش "22.13'36°17
ش "24.26'36°17
ش "28.76'36°17
ش "30.70'36°17
ش "33.70'36°17

ش "47.89'4°34
ش "52.12'4°34
ش "53.17'4°34
ش "54.75'4°34
ش "56.33'4°34
ش "59.13'4°34
ش "2.31'4°35
ش "3.70'4°35
ش "6.27'4°35
ش "6.92'4°35
ش "7.77'4°35
ش "8.98'4°35
ش "9.68'4°35
ش "10.10'4°35
ش "10.41'4°35
ش "11.01'4°35
ش "11.36'4°35
ش "11.72'4°35
ش "10.55'4°35
ش "8.04'4°35
ش "3.47'4°35
ش "0.52'4°35
ش "57.74'4°34
ش "55.83'4°34
ش "53.62'4°34
ش "52.52'4°34
ش "49.84'4°34
ش "47.93'4°34
ش "45.47'4°34
ش "42.24'4°34
ش "38.55'4°34
ش "39.31'4°34
ش "37.35'4°34
ش "36.64'4°34

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

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

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

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15-209 مــؤرخ في مــؤرخ في 11 شـــو شـــوّال عــامال عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 27 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة t2015 يـتـضـمن إنـشـاءt يـتـضـمن إنـشـاء

Yـستـغا� وتـعيH القـطاع احملـفوظ للـمديـنة الـعتـيقةYـستـغا� وتـعيH القـطاع احملـفوظ للـمديـنة الـعتـيقة
حدوده.حدوده.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـY وزيـر الـداخـلـية
واجلـمـاعات احملـلـيـة ووزير الـثـقـافـة ووزير اHـوارد اHـائـية

tدينةHوالبيئة ووزير السكن والعمران وا
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85

tو125  (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

tتمّمHعدّل واHا tتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اHــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

tادة 42 منهHال سيما ا tبحماية التراث الثقافي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اHــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

tستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

tستدمةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

tبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اHــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلق بالواليةHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 104
اHــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام 1422 اHــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة
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2001 واHــتـــضــمـن تــشــكـــيل الـــلــجــنـــة الــوطـــنــيـــة والــلـــجــنــة

tالــوالئـيـة لـلـمــمـتـلـكـات الــثـقـافـيـة وتـنــظـيـمـهـمــا وعـمـلـهـمـا
tتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 322
اHــؤرّخ في 9 شــعـــبــان عــام 1424 اHــوافق 5 أكـــتــوبــر ســنــة
2003 واHــــتـــضـــمـن �ـــارســـة األعــــمـــال الــــفـــنـــيــــة اHـــتـــعــــلـــقـــة

tمتلكات الثقافية العقارية احملميةHبا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 324
اHــؤرّخ في 9 شــعـــبــان عــام 1424 اHــوافق 5 أكـــتــوبــر ســنــة
2003 واHــــتـــضــــمن كــــيـــفـــيــــات إعـــداد اخملــــطط الـــدائـم حلـــفظ

tتمّمHعدّل واHا tواستصالح القطاعات احملفوظة
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 11 - 02 اHؤرّخ
في 30 مــــحـــــرّم عــــام 1432 اHـــــوافق 5 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHـتـضـمن إنـشـاء الـوكـالـة الـوطنـيـة لـلـقـطـاعـات احملـفـوظة

tوحتديد تنظيمها وسيرها
- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
للممتلـكات الثقافية في اجتـماعها اHنعقد في 22 أكتوبر

t2013 سنة
 tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 42 من الـقـانون
رقم 98 - 04 اHـــــؤرّخ في 20 صــــفـــــر عــــام 1419 اHـــــوافق 15
يـونـيــو سـنـة 1998 واHـذكـور أعالهt يــنـشــأ قـطـاع مــحـفـوظ
لــلــمـديــنـة الــعــتـيــقــة Hـســتــغـا�t بــواليــة مـســتـغــا�t يــسـمى

"اHدينة العتيقة".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : عـرفت اHـديــنـة الــعـتـيــقـة Hـســتـغــا� تـعـاقب
عـــدة حـــضــارات : الـــفـــيـــنـــقــيـــة والـــرومـــانـــيــة واHـــرابـــطـــيــة
والزيانية واHرينـية والعثمانية واإلسبانية وكذا الفترة
االستـعـماريـة الـفرنـسـيةt خـلـفت شـواهد عـقـارية حـضـرية
مــتــجــانــســة ثــريــةt تــتــمــيــز بـغــلــبــة مــنــطــقــتــهــا الــســكــنــيـة
وتـكـتـسي أهـمـيـة تـاريـخــيـة ومـعـمـاريـة وفـنـيـة وتـقـلـيـديـة

فريدة.

اHــاداHــادّة  3 : :  تــعــY حــدود الــقــطــاع احملـــفــوظ "لــلــمــديــنــة
الــعــتــيـقــة Hــســتــغـا�" الــتي تــبــلغ مــســاحـتــهــا مــائــة وثالثـة
هـــكـــتــارات (103 هـ) وســـتــة وخــمــســY آرا (56 آرا) وفـــقــا

للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسومt كما يأتي :
- الــــشـــــمــــال :- الــــشـــــمــــال : تـــــقــــاطـع الــــطـــــريق رقم 39 مع اجلـــــدار
احملــــيط �ــــقــــبــــرة ســــيــــدي مــــعــــزوز واجلــــدار احملــــيـط احملـــدد
�ـتـوســطـة الـعــربي الـتــبـسي وعــيـادة األمـراض الــصـدريـة

ومــســجــد "الــتــهــذيـب" وشــارع مــســكــY فــلــوح وصــوال إلى
مــفــتـــرق الــطــرق حــيث يـــتــواجــد اHــركــز الـــصــحي وقــصــر
الـــــريـــــاضــــات ونـــــهـج الــــظـــــهـــــرة واجلـــــدار الـــــواقي لـــــقـــــصــــر

tالرياضات

Yالــشــمـال- الــشــرقي :- الــشــمـال- الــشــرقي : اجلــدار الـواقـي الـفــاصل بـ -
قصـر الريـاضات وحي 80 مسـكن واجلدار الـواقي الفاصل
بY حي 80 مــســـكن وحـي قــادوس اHـــداح واجلـــدار الــواقي
حلي 80 مـسـكن والـطـريق اHـؤدي إلى حي 80 مـسكـن ونهج

tالظهرة

- الشرق :- الشرق : تقاطع نـهج الظهـرة والطريق اHؤدي إلى
حي 80 مسـكن ونهج الـظهـرة إلى غـاية الـتقـاطع مع شارع
عياشي بـلحـاج إلى غايـة حي العرصـةt عبـر اHمـر الفاصل
بـY ثكـنـة الـهـنـدسة الـعـسـكـريـة حلي مـحمـد الـقـايـد مرورا
بـــاألدراج احلـــضـــريـــة رقم 1 (مـــخـــطط احلـــدود) وصـــوال إلى

tطريق شريف بلقاسم

- اجلنـوب الـشرقياجلنـوب الـشرقي : شـارع شريـف بلـقاسم وتـقاطع
شارع شـريف بـلـقـاسم واألدراج احلـضـرية رقم 2 (مـخطط
احلـدود) شـارع شـريف بـلـقـاسـم واألدراج احلـظـريـة اHـؤدية
إلى نــهج الـظــهـرة ونــهج الــظـهــرة وجـسـر 17 أكــتـوبـر 1961
وشـارع 17 أكـتـوبر 1961 وتـقـاطع شارع 17 أكـتـوبر 1961

tوشارع بن سليمان شارف

- اجلنوباجلنوب : تـقاطع شارع 17 أكتوبر 1961 مع شارع
بـن سـلــيـمـان شــارف وشـارع بـن سـلــيـمــان شـارف وشـارع
قرباجي مـنصـور إلى غايـة عيادة الـطبـانة ومـدرسة مداد
(مـدرســة الـزربـيـة) وشـارع حـدادي مــيـلـود وتـقـاطع شـارع

tحــدادي ميلــــود وشـــارع بن حدّو محمد

- الـــغــرب :الـــغــرب : اHـــدخل الـــرئــيـــسي لـــلــمـــيــنـــاء والـــطــريق
 tالوطني رقم 11 إلى غاية مدخل حي الرميلة

- اجلـنــوب - الــغـربي :- اجلـنــوب - الــغـربي : تــقـاطـع شـارع حــدادي مـيــلـود
مع شارع بن حـدّو محـمد وشـارع بوعرفـة عكـاشة وشارع
بـــوراس بـــلـــقــاسـم والـــطـــريق اHـــنـــحـــدر عـــبـــر هـــذا اHـــســار
للوصـول إلى الطـريق الوطني رقم 11 والطـريق الوطني

tدخل الرئيسي للميناءHرقم 11 إلى غاية ا

- الشـمال الـغربي :- الشـمال الـغربي : مـدخل شارع الـرميـلة إلى غـاية
ثانوية الرميلة والشارع رقم 61 وشارع بسكري هاشمي
والــــشـــارع الــــفـــاصـل بـــY اجلــــدار احملـــيـط �ـــقــــبـــرة ســــيـــدي
مـــــعــــزوز واحلـي الـــــعـــــقــــاري والـــــشـــــارع رقم 39 إلى غـــــايــــة

متوسطة العربي التبسي.

اHــاداHــادّة  4 : :  حتـــدد اإلحـــداثـــيـــات اجلـــغـــرافـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع
احملفوظ "للمدينة العتيقة Hستغا�" وفق اجلدول اآلتي :
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خط العرض (م)خط العرض (م) خط الطول (م)خط الطول (م) النقاطالنقاط

237243.3571

237163.9271

237224.9823

237239.9950

237498.0140

237479.5459

237400.3298

237488.4670

237779.1878

238142.6152

238084.6516

238188.5705

238147.1606

238235.0089

238043.6264

238142.1249

237771.7062

237670.8934

3981551.6415

3981189.1156

3981171.9245

3981080.9087

3981124.8576

3981254.2609

3981391.2920

3981502.2893

3981178.7070

3981147.8684

3980963.7473

3980898.2045

3980821.7698

3980713.9936

3980431.1618

3980255.6650

3980234.1484

3980259.3734
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12 مكرر مكرر
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15 مكرر مكرر

15 مكرر  مكرر 2

خط العرض (م)خط العرض (م) خط الطول (م)خط الطول (م) النقاطالنقاط

237475.2245

237413.2783

237363.0042

237398.7716

237170.8872

237046.0722

236888.2120

236872.7493

236751.7474

236711.1858

236659.6378

236787.2065

237079.8199

3980180.7118

3980351.4840

3980398.4530

3980585.2163

3980726.7754

3980750.9632

3980828.7537

3980914.4243

3980813.4749

3980832.1626

3980855.7175

3981148.8822

3981622.6332
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21

22

23

24

25
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27

28

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

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

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة ا>اليةوزارة ا>الية

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ فـي خ فـي 7 رمــــــــضــــــــان عـــــــام  رمــــــــضــــــــان عـــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 24
يــونــيـــو ســنـــة يــونــيـــو ســنـــة t2015  يـتـضــمt  يـتـضــمّـن تـفــويض اإلمـضــاءـن تـفــويض اإلمـضــاء
إلـى مـــــديـــــر اإلدارة الـــــعـــــامـــــة بـــــاHـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــةإلـى مـــــديـــــر اإلدارة الـــــعـــــامـــــة بـــــاHـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــة

للجمارك.للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــ

tاليةHإن وزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

tاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

tتمّمHعدّل واHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-63 اHـؤرخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واHــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة

tللجمارك
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- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم التـّـنـفيذيّ رقم 155-14
الــمــؤرّخ فـي 5 رجـب عــام 1435 الــمــوافـق 5 مـايــو سـنـة
2014 الـــــذي يــــــرخـص ألعـــــضــــــاء الـــــحــــــكــــومــــة تــــــفـــــويـض

tإمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 15 ربـيع األول عام 1433 اHوافق 8 فبـراير سـنة 2012
واHـــتـــضــمّـن تــعـــيـــY الــسّـــيـــد عــبـــد الـــقــادر مـــواليt مـــديــرا
tاليةHديرية العامة للجمارك بوزارة اHلإلدارة العامة با

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى الـسيد عبـد القادر مواليHاداHا
مـدير اإلدارة العامة بـاHديرية الـعامة للـجماركt اإلمضاء
فـي حــدود صـالحـــيــاتـهt بــاسـم وزيــر اHـــالـــيـــة عــلـى جــمـــــيع

الـوثـائق واHقــررات �ـا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 7 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 24
يونيو سنة 2015.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 7 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 24  يــونــيـو  يــونــيـو
سـنـة سـنـة t2015  يـتضـمt  يـتضـمّـن تفـويض اإلمضــاء إلى مديرـن تفـويض اإلمضــاء إلى مدير

الوسائل اHالية باHديرية العامة للجمارك.الوسائل اHالية باHديرية العامة للجمارك.

ــــــــــــــــــــــــ

tاليةHإن وزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

tاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

tتمّمHعدّل واHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-63 اHـؤرخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واHــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة

tللجمارك

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 7 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1432 اHــوافق 10 مــايـــو ســنــة
2011 واHـــتـــضـــمّـن تـــعـــيـــY الـــسّــــيـــد مـــراد ســـعـــادةt مـــديـــرا

لــلــوســائل اHــالــيـــة بــاHــديــريــة الــعــامــة لــلــجــمــارك بــوزارة
tاليةHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى الـسيد مراد سـعادةt مدير
الوسائل اHـالية بـاHديـرية العـامة لـلجمـاركt اإلمضاء في
حـــــدود صالحـــــيـــــاتهt بـــــاسم وزيـــــر اHـــــالـــــيــــة عـــــلـى جــــمـــــــيع

الـوثـائق واHقــررات باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 7 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 24
يونيو سنة 2015.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــراران مـــــؤرقــــراران مـــــؤرّخــــان في خــــان في 7 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 24
يـونـيـو يـونـيـو سـنـة سـنـة t2015  يـتـضـمt  يـتـضـمّــنـان تـفـويض اإلمـضـاءــنـان تـفـويض اإلمـضـاء

إلى نائبي مديرين.إلى نائبي مديرين.
ــــــــــــــــــــــــ

tاليةHإن وزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

tاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

tتمّمHعدّل واHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-63 اHـؤرخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واHــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة

tللجمارك
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 8 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق أول يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
واHــتـضــمّن تــعــيــY الــسّــيـد حــمــيـــد أولــداشt نــائب مــديــر

tاليةHديرية العامة للجمارك بوزارة اHللمحاسبة  با

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tــادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلى الـــســيــد حــمــيــد أولــداشHــاداHا
نائب مدير احملاسبـة باHديرية العامـة للجماركt اإلمضاء
في حــدود صالحــيــاتـهt بــاسم وزيــر اHــالــيــة عــلى جـــمـــــيـع
الــــــوثـــــائق واHـــقـــــررات واألوامـــــر الـــــخــــاصــــة بــــالــــدفـع
والـــــتــــــحـــــويـل وتــــــفــــــويـض االعــــــتــــــمـــــادات ومــــــذكـــــرات
الــــمــــوافــــقــــة عــــلــى أوامــــر الــــصــــرف ووثــــائـق اإلثـــبـــات
اخلـــاصـــة بـــاHــــصـــاريف وبـــيـــانــــات اإليـــرادات بـــاســـتـــثـــنـــاء

القرارات.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 7 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 24
يونيو سنة 2015.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

tاليةHإن وزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

tاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
tــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

tتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في أول رمــضــان عــام 1429 اHـــوافق أول ســبــتـــمــبــر ســنــة
2008 واHـــتــضــمّن تــعــيــY الــسّـــيــد خــالــد مــســيــوريt نــائب

tديرية العامة للمحاسبةHبا Yمدير للمستخدم

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tـادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلى الــســيــد خـالــد مــســيـوريHـاداHا
tـديـريـة الــعـامـة لـلـمـحـاسـبـةHبـا YـســتـخـدمـHنـائب مـديـر ا
اإلمـــضــاء فـي حــدود صالحـــيــاتـه بــاسـم وزيــر اHـــالــيـــة عــلى

جمــيع الـوثـائق واHقــررات باستثناء القرارات.

الــمـادالــمـادّة ة 2 : : يــنـشــر هــذا الـــقــرار فـــي الـــجــريــدة
الــرّسـمـيـّة للــجـمـهـوريّـة الـجـزائــريـّة الـدّيـمـقـراطـيـّة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 7 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 24
يونيو سنة 2015.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 24 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 13 مايـو سـنة  مايـو سـنة t2015  يعـدل القـرار الوزاريt  يعـدل القـرار الوزاري
اHــــشــــتــــرك اHــــؤرخ في اHــــشــــتــــرك اHــــؤرخ في 11 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1430
اHــــوافق اHــــوافق 7 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة 2009 الــــذي يــــحــــدد  تــــعــــداد الــــذي يــــحــــدد  تــــعــــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
بــاألعـــوان الــعـــامــلـــيـن فـي نـــشـــاطــات الـــحــفـظ أوبــاألعـــوان الــعـــامــلـــيـن فـي نـــشـــاطــات الـــحــفـظ أو
الــــــصــــــيــــــانـــــــة أو الــــــخـــــــدمــــــات بـــــــعـــــــنــــــوان اإلدارةالــــــصــــــيــــــانـــــــة أو الــــــخـــــــدمــــــات بـــــــعـــــــنــــــوان اإلدارة
الــــمــــركــــزيــــة لــــوزارة الــــبــــريــــد وتـــكـــنـــولـــوجـــيــاتالــــمــــركــــزيــــة لــــوزارة الــــبــــريــــد وتـــكـــنـــولـــوجـــيــات

اإلعالم واالتصال.اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول

 tاليةHووزير ا

tووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضان عام 1428 اHوافق 29  سبـتمبـر سنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

tادة 8 منهHال سيما ا tطبق عليهمHا
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اHــؤرخ في 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- وبـــمـــــقــــتـــضـى الـــمـــرســـوم الــتـــنـــفــــيـــذي رقــــم
95-54  الـــمـــؤرخ فـي 15 رمـــضـــان عـــام 1415 الـــمـــوافـق

15 فـــــبــــرايــــر ســــنـــة 1995 الــــذي يــــحـــدد صـالحــــيــــات وزيـــر

tاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12 - 12
اHـؤرخ في 15 صـفـر عام 1433 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة 2012
الـــذي يــحـــدّد صالحـــيـــات وزيــر الـــبـــريــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــات

tاإلعالم واالتصال

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 193
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة
2014 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

tالعمومية واإلصالح اإلداري

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
11 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1430 اHــوافق 7 أبـــريل ســـنـــة 2009

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـــدمـــات بــعـــنـــوان اإلدارة اHـــركـــزيــة لـــوزارة الـــبـــريــد

tوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـــــــادة األولـى :اHـــــــادة األولـى : تـــــــعــــــــدل أحـــــــكــــــام اHـــــــادة األولـى من
الـــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ في 11 ربــيع الــثـاني
tـــذكـــور أعالهHـــــوافق 7 أبـــريل ســـنـــة 2009 واHعـــام 1430 ا

كما يأتي :

"اHـادّة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهt يحدّد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلــاص بـاألعــوان الـعــامـلــY لـدى اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة
الـبـريـد وتـكـنـولوجـيـات اإلعالم واالتـصـالt طـبـقـا لـلـجدول

اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

3

1

39

6

30

40

119

348

288

288

219

200

200

7

5

5

2

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

30

3

1

39

6

-

40

89

عون وقاية من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

"اجملموع العاماجملموع العام
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHؤرّخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اHــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
YــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

اHــنــتــمــY لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات
tالعمومية

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 05
اHــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008 واHـــتــــضـــمن الــــقـــانــــون األســـاسي اخلــــاص بـــالــــعـــمـــال

tوسائقي السيارات واحلجاب YهنيHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 200
اHـؤرّخ في 20 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 30 غــشت ســنـة
YــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2010 وا

اHـــنـــتـــمـــY لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــبـــريـــد
tوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12 - 12
اHـؤرّخ في 15 صـفـر عام 1433 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة 2012
الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــبـــريــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــات

tعدلHا tاإلعالم واالتصال

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12 - 13
اHـؤرّخ في 15 صـفـر عام 1433 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة 2012
واHـــتــضــمـن تــنــظـــيم اإلدارة اHــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

tوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

tتساوية األعضاءHاللجان ا

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرّخ في 29 شـوال عـام 1432
اHوافق 27 سـبـتمـبر سـنة 2011 واHـتضـمن إنشـاء اللـجان
اHـــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء اخملـــتـــصـــة بـــأسالك مـــوظـــفي اإلدارة
اHـــــركــــزيـــــة لـــــوزارة الـــــبـــــريــــد وتـــــكـــــنـــــولــــوجـــــيـــــات اإلعالم

tواالتصال

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هـذا الـقـرار إلى تـعـديل الـقرار
اHـؤرخ في 29 شـوال عام 1432 اHـوافق 27 سـبـتـمـبـر سـنة
2011 واHـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء الـــلــــجـــان اHـــتـــســــاويـــة األعـــضـــاء

اخملتـصة بـأسالك موظـفي اإلدارة اHركزيـة لوزارة الـبريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالt حسب اجلدول اآلتي :

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 7 شـــعـــبـــان عـــام  شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 26 مـــايـــو مـــايـــو
سـنـة سـنـة t2015 يـعـدل الــقـرار اHـؤرخ في  يـعـدل الــقـرار اHـؤرخ في 29 شـوال عـام شـوال عـام
واHــتــضـمن 1432 اHــوافق  اHــوافق 27 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة 2011 واHــتــضـمن 

إنـشاء الـلجـان اHتـسـاوية األعـضاء اخملـتصـة بأسالكإنـشاء الـلجـان اHتـسـاوية األعـضاء اخملـتصـة بأسالك
مـــــــوظـــــــفـي اإلدارة اHـــــــركــــــــزيـــــــة لـــــــوزارة الـــــــبـــــــريـــــــدمـــــــوظـــــــفـي اإلدارة اHـــــــركــــــــزيـــــــة لـــــــوزارة الـــــــبـــــــريـــــــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــــرة الــــــبــــــريــــــد وتـــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــات اإلعالم
tواالتصال

- �ــــــقـــــــتـــــــضـى األمــــــر رقم 06 - 03 اHــــــؤرخ في 19
جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عــام 1427 اHــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة
2006 واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة

tالعمومية

- و�ــقـــتـــضى اHـــرســوم رقم 84 - 10 اHــؤرخ في 11
ربيع الـثاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سنة 1984 الذي
يـحـدد اخـتـصـاص الـلـجـان اHـتـسـاويـة األعـضـاء وتـشـكـيـلـها

tوتنظيمها وعملها

- و�ــقـــتـــضى اHـــرســوم رقم 84 - 11 اHــؤرخ في 11
ربيع الـثاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سنة 1984 الذي
يـحـدد كـيـفـيـات تــعـيـY �ـثـلـY عن اHــوظـفـY في الـلـجـان

tتساوية األعضاءHا

وزيرة وزيرة البريد وتكنولوجياتالبريد وتكنولوجيات
اإلعالم اإلعالم واالتصالواالتصال

الزهراء دردوريالزهراء دردوري

الــمــادالــمــادّة ة 2 :  يـــنــشــر هــذا الـــقــــرار فــي الـــجــريـــدة
الــــرّســـمـــيّــة لـــلــجـــمـــهــوريــــة الـــجــــزائــريّــة الـــدّ�ــقـــراطــيّــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 رجب عــام 1436 اHــوافق 13
مايو سنة 2015.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض 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
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األســـالك والرتباألســـالك والرتب
�ث�ثّلو اHستخدمYلو اHستخدم�Yث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

- اHتصرفون اHستشارون
- اHتصرفون الرئيسيون

- رؤساء اHهندسY (كل الفروع)
- الرؤساء اHفتشون الرئيسيون للبريد
- الـــرؤســــاء اHـــفــــتـــشـــون الــــرئـــيــــســـيـــون

للمواصالت السلكية والالسلكية
- اHهندسون الرئيسيون (كل الفروع)

- مفتشو األقسام للبريد
- مفـتشـو األقسام لـلمـواصالت الـسلـكية

والالسلكية
- مهندسو الدولة (كل الفروع)

- اHهندسون اHعماريون
- اHـفــتــشــون الـرئــيــسـيــون لــلــمـواصالت

السلكية والالسلكية
- اHفتشون الرئيسيون للبريد

- مهندسو التطبيق (كل الفروع)
- اHتصرفون

- اHترجمون - التراجمة
- الوثائقيون أمناء احملفوظات

- اHفتشون للبريد
- التقنيون السامون (كل الفروع)

- التقنيون (كل الفروع)
- اHلحقون الرئيسيون لإلدارة

- ملحقو اإلدارة
- مساعدو الوثائقيY أمناء احملفوظات

- كتاب مديرية رئيسيون
- احملاسبون اإلداريون الرئيسيون

- احملاسبون اإلداريون
- أعوان اإلدارة الرئيسيون

- الـعـامـلـون الرئـيـسـيـون اHـتـخـصـصون
للبريد

- العاملون الرئيسيون للبريد
- كتاب مديرية

اللجاناللجان

رقم 1

رقم 2

4

3

4

3

4

3

4

3

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 
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األســـالك والرتباألســـالك والرتب
�ث�ثّلو اHستخدمYلو اHستخدم�Yث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

- األعوان التقنيون (كل الفروع)

- أعوان اإلدارة

- الكتاب

- أعوان حفظ البيانات

Yاإلداري Yمساعدو احملاسب -

- العاملون اHتخصصون للبريد

- األعـــوان الـــتـــقـــنــــيـــون اHـــتـــخـــصـــصـــون
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- العمال اHهنيون خارج الصنف

- العمال اHهنيون من الصنف األول

- عاملو البريد

- رؤساء اHأمورين

- اHأمورون

- سائقو السيارات من الصنف األول

- اHأمورون اHتخصصون

- العمال اHهنيون من الصنف الثاني

- سائقو السيارات من الصنف الثاني

- احلجاب الرئيسيون

- أعوان اHكتب

- أعوان الـتنـظـيف والتـنـفيض واHـيادة
الرئيسيون 

- أعوان التنظيف والتنفيض واHيادة

- العمال اHهنيون من الصنف الثالث

- احلجاب

اللجاناللجان

3333رقم 3

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

اHــاداHــادّة ة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرّر باجلزائر في 7 شعبان عام 1436 اHوافق 26 مايو سنة 2015.

هدى إ�ان فرعونهدى إ�ان فرعون
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قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 7 شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 26 مـايــو  مـايــو سـنـة سـنـة t2015 يــتـضــمن جتــديـد تــشـكــيـلــة الـلــجـان اHــتـســاويـة األعــضـاءt يــتـضــمن جتــديـد تــشـكــيـلــة الـلــجـان اHــتـســاويـة األعــضـاء
اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة اHركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة اHركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ـــــــــــــــــــــــــ

بـــمــــوجــب قـــرار مــؤرّخ في 7 شـعــبــان عـام 1436 اHـوافق 26 مـايــو ســنـة t2015 جتـــدّد تـشـــكــيــلــة الــلـجــان اHــتــســاويـة
األعــضــاء الـمــخــتــصــة بــأسـالك مــوظــفـي اإلدارة الـمــركـزيــة لــوزارة الـبـريـد وتكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـالt حسـب

اجلدول اآلتي :

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األســـالك والرتباألســـالك والرتب

�ث�ثّلو اHستخدمYلو اHستخدم�Yث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

- اHتصرفون اHستشارون

- اHتصرفون الرئيسيون

- رؤساء اHهندسY (كل الفروع)

- الرؤساء اHفتشون الرئيسيون للبريد

- الـــرؤســــاء اHـــفــــتـــشـــون الــــرئـــيــــســـيـــون
للمواصالت السلكية والالسلكية

- اHهندسون الرئيسيون (كل الفروع)

- مفتشو األقسام للبريد

- مفـتشـو األقسام لـلمـواصالت الـسلـكية
والالسلكية

- مهندسو الدولة (كل الفروع)

- اHهندسون اHعماريون

- اHـفــتــشــون الـرئــيــسـيــون لــلــمـواصالت
السلكية والالسلكية

- اHفتشون الرئيسيون للبريد

- مهندسو التطبيق (كل الفروع)

- اHتصرفون

- اHترجمون - التراجمة

- الوثائقيون أمناء احملفوظات

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

اللجاناللجان

رقم 1

غـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــة
براهيمي

ســـــــــيـف الـــــــــدين
العابد

حسY حلوان

لــويــزة زهـواني

مـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــود
ضيف

خــــــــــــــديـــــــــــــجـــــــــــــة
بـــوزعــــبـــاطـــة
زوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

عباسن

يـــــــســــــمـــــــيـــــــنــــــة
يـــــــــحـــــــــيــــــــاوي
زوجة بالح

محمد شماني

مـــــــــــــــبـــــــــــــــارك
بــن يحي

زهية برهون

زهـيـة بـورعـدة
زوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

عالوات

رشــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــد
سويسي

علي كبابي

ربيعة أونار

نــــورة بــــلــــقــــاسم
زوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

يحياوي

جــــــازيـــــــة دريس
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األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األســـالك والرتباألســـالك والرتب
�ث�ثّلو اHستخدمYلو اHستخدم�Yث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

- مفتشو البريد
- التقنيون السامون (كل الفروع)

- التقنيون (كل الفروع)
- اHلحقون الرئيسيون لإلدارة

- ملحقو اإلدارة
- مساعدو الوثائقيY أمناء احملفوظات

- كتاب مديرية رئيسيون
- احملاسبون اإلداريون الرئيسيون

- احملاسبون اإلداريون
- أعوان اإلدارة الرئيسيون

- الـعـامـلـون الـرئـيـسـيـون اHـتـخـصـصون
للبريد

- العاملون الرئيسيون للبريد
- كتاب مديرية

- األعوان التقنيون (كل الفروع)
- أعوان اإلدارة

- الكتاب
- أعوان حفظ البيانات

Yاإلداري Yمساعدو احملاسب -
- العاملون اHتخصصون للبريد

- األعــــوان الـــتـــقـــنــــيـــون اHـــتــــخـــصـــصـــون
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- العمال اHهنيون خارج الصنف
- العمال اHهنيون من الصنف األول

- عاملو البريد
- رؤساء اHأمورين

- اHأمورون
- سائقو السيارات من الصنف األول

- اHأمورون اHتخصصون
- العمال اHهنيون من الصنف الثاني

- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- احلجاب الرئيسيون

- أعوان اHكتب
- أعـوان الـتنـظـيف والـتنـفـيض واHـيادة

الرئيسيون 
- أعـوان الـتنـظـيف والـتنـفـيض واHـيادة
- العمال اHهنيون من الصنف الثالث

- احلجاب

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

اللجاناللجان

رقم 2

رقم 3

غــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــمـــــــــــة
براهيمي

فــــــــــــــــــريــــــــــــــــــدة
بــــن بـــــيــــحي

Yزوجة ش

مولود حلام

غــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــمـــــــــــة
براهيمي

إسحاق غني

سمير زواوي

أحـــــــــــــــــــمــــــــــــــــد
بــن �ينة

مراد العالية

فـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــحـــــــــــة
بـن بـــــــــيــــــــــحي
زوجة عفان

مليكة سلول

عــــبــــد الـــعــــزيـــز
هطاك

ابــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــيـم
بومزار

فاتن عاشور

سميرة حمدي

مـــــــــلـــــــــيـــــــــــكـــــــــة
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
شـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــور
زوجة عامر

مــحـمــد الــهـادي
دبار

طاهر مسعود

عــــبــــد احلــــمــــيـــد
لعماري

سهيلة جايو

وهـــيـــبـــة دراجي
زوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

صحراوي

نبيلة يايسي

كر  بوعافية 

عــــــــبـــــــد الـــــــرزاق
بنومشيارة

مليك رابية
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الهيئة الوطنية للوقايةالهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحتهمن الفساد ومكافحته

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 19 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 4 غـشت سـنة  غـشت سـنة t2015  يـعـدل الـقـرار الـوزاري  يـعـدل الـقـرار الـوزاري
اHـشــتـرك اHـؤرخ في اHـشــتـرك اHـؤرخ في 19 شـوال عـام  شـوال عـام 1434 اHـوافق  اHـوافق 26
غـشت سـنة غـشت سـنة 2013 الـذي يـحـدد تـعـداد مـنـاصب الـشغل الـذي يـحـدد تـعـداد مـنـاصب الـشغل
Yوتـصـنـيــفـهـا ومـدة الـعــقـد اخلـاص بـاألعــوان الـعـامـلـYوتـصـنـيــفـهـا ومـدة الـعــقـد اخلـاص بـاألعــوان الـعـامـلـ
في نشاطات احلـفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوانفي نشاطات احلـفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tاليةHووزير ا

ورئــيـس الــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيــة لـــلـــوقـــايـــة من الـــفـــســاد
tومكافحته

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم  06-413  اHـؤرخ
في أول ذي الــقـــعــدة عــام 1427 اHــوافق 22 نــوفــمـــبــر ســنــة
2006 الـذي يـحـدد تــشـكـيـلـة الـهــيـئـة الـوطـنـيــة لـلـوقـايـة من

الـفـسـاد ومـكافـحـته وتـنـظـيـمـهـا وكيـفـيـات سـيـرهـاt اHـعدل
tتممHوا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتــــعــــاقــــدين
وحـــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعـــنــاصـــر اHـــشـــكــلـــة لـــرواتــبـــهم
والــقـواعــد اHــتـعــلــقـة بــتــسـيــيــرهم وكـذا الــنــظـام الــتــأديـبي

tادة 8 منهHال سيما ا tطبق عليهمHا

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

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

tاليةHالذي يحدد صالحيات وزير 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

tواإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
19 شــــوال عــــام 1434 اHــــوافق 26 غــــشت ســــنــــة 2013 الــــذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلدمـات بعـنوان الـهيـئة الـوطنـية لـلوقـاية من الـفساد

tومكافحته
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولىاHـادة األولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في 19 شـوال عام 1434 اHوافق

26 غشت سنة 2013 واHذكور أعالهt كما يأتي :

"اHـادّة األولى :  تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهt يحدد هذا
الــقـرار تــعــداد مـنــاصب الــشـغـل وتـصــنــيـفــهــا ومـدة الــعــقـد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلدمـات بعـنوان الـهيـئة الـوطنـية لـلوقـاية من الـفساد

ومكافحتهt وفقا للجدول اآلتي :

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

240

219

200

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

مناصب الشغلمناصب الشغل

2

2

3

2

6

5

20

3

2

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
4

4

2

2

3

2

6

1

16

- عامل مهني من اHستوى الثاني
- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- سائق سيارة من اHستوى األول
- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس
- عون خدمة من اHستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

اHاداHادّة ة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 19 شوال عام 1436 اHوافـق 4 غشت سنة 2015.

رئيس الهيئة الوطنية للوقايةرئيس الهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحتهمن الفساد ومكافحته
براهيم بوزبوجنبراهيم بوزبوجن

عن الوزير األول وبتفويض منهعن الوزير األول وبتفويض منه
 اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

"
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براهيم بوزبوجنبراهيم بوزبوجن

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

حرّر باجلزائر في 28 شعبان عام 1436 اHوافق 16 يونيو سنة 2015.

األسالك /الرتباألسالك /الرتب
�ثلو �ثلو اإلدارةاإلدارة

- متصرف رئيسي
- متصرف

- مترجم ترجمان
- وثائقي أمY محفوظات

- مــــــــــــــهــــــــــــــنــــــــــــــدس دولــــــــــــــة فـي
اإلحصائيات

- مــــهــــنــــدس دولــــة في اإلعالم
اآللي

- تقني سام في اإلعالم اآللي
- ملحق رئيسي لإلدارة

- ملحق اإلدارة
- كاتب مديرية رئيسي

- كاتب مديرية
- محاسب إداري

- عون إدارة

YستخدمHثلو ا�YستخدمHثلو ا�

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

3333

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

- و�ـــقــــتــــضـــــى اHــــرســــــــــوم الــــرّئــــاســــــي رقــــــم
06-413  اHــؤرخ في أول ذي الــقــعــدة عـام 1427 اHــوافق 22

نـوفـمبـر سـنة 2006 الذي يـحـدد تشـكيـلـة الهـيئـة الـوطنـية
لــلــوقـايــة من الــفــسـاد ومــكــافــحـته وتــنــظــيـمــهــا وكـيــفــيـات

tتممHعدل واHا tسيرها
- و�ـقـتـضـــــى اHـرســـــوم الـتـنـفـيـــــذي رقم 04-08
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
YــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

اHــنــتــمــY لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات
tالعمومية

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرخ في 7 رجب عــام 1404
اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

tتساوية األعضاءHاللجان ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـنـشأ لـدى الـهـيئـة الـوطـنـية لـلـوقـاية
من الــفــســاد ومــكــافــتــحه جلــنــة مــتــســاويــة األعــضــاءt وفــقـا

للجدول اآلتي :

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 28 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436  اHـوافق اHـوافق 16 يــونــيـو يــونــيـو
ســـنــة ســـنــة t2015 يـــتـــضــمـن إنـــشـــاء الــلـــجـــنـــة اHـــتـــســـاويــة يـــتـــضــمـن إنـــشـــاء الــلـــجـــنـــة اHـــتـــســـاويــة
األعــضـــاء اخملــتـــصــة بـــأسالك مـــوظــفي إدارة الـــهــيـــئــةاألعــضـــاء اخملــتـــصــة بـــأسالك مـــوظــفي إدارة الـــهــيـــئــة

الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
ـــــــــــــــــــــــ

إن رئــيس الــهــيـــئــة الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة من الــفــســاد
tومكافحته

- �ــــــقــــــتــــــضــــــــى األمــــــــــــر رقــــم 06-03 اHــــــــــؤرخ
فـــي 19 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1427 اHــوافق 15 يــولــيـــــو
سـنـة 2006 واHـتـضـمـن الـقـانـون األسـاسي الـعـام لـلـوظـيـفـة

tالعمومية
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-10 اHـــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدد اخـتــصـاص الـلـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

tوتنظيمها وعملها
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-11 اHـــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدد كــيـفـيــات تـعـيــY �ـثــلـY عن اHـوظــفـY في الــلـجـان

tتساوية األعضاءHا
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األسالك /الرتباألسالك /الرتب
�ثلو �ثلو اإلدارةاإلدارة

- متصرف رئيسي
- متصرف

- مترجم ترجمان
- وثائقي أمY محفوظات

- مــــــــــــــهــــــــــــــنــــــــــــــدس دولــــــــــــــة فـي
اإلحصائيات

- مــــهــــنــــدس دولــــة في اإلعالم
اآللي

- تقني سام في اإلعالم اآللي
- ملحق رئيسي لإلدارة

- ملحق اإلدارة
- كاتب مديرية رئيسي

- كاتب مديرية
- محاسب إداري

- عون إدارة

YستخدمHثلو ا�YستخدمHثلو ا�

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

- شعبان مصطفى
- بن حافظ بكير
- ماروني حميد

- هارون نور الدين
- عبدي يوسف
- رميني جمال

- شعباني ليلى
- سبع وردة

- مسعودي فتيحة

- خياري هدايات
- مناصري يحي

- قداح أمال

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 29 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1436  اHـوافق اHـوافق 17 يـونـيـو  يـونـيـو سـنـة سـنـة t2015 يـحـد يـحـدّد تـشـكـيـلـة الـلـجـنـة اHـتـسـاويـة األعـضـاء اخملـتـصـةد تـشـكـيـلـة الـلـجـنـة اHـتـسـاويـة األعـضـاء اخملـتـصـة
بأسالك موظفي إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.بأسالك موظفي إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

ـــــــــــــــــــــــ
�ـوجب قرار مؤرخ في 29 شعـبان عام 1436 اHوافق 17 يونـيو سنة t2015 حتـدد تشكيـلة اللجـنة اHتسـاوية األعضاء

اخملتصة بأسالك موظفي إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهt وفقا للجدول اآلتي :

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

tالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 82-179 اHــــؤرخ في 21
رجب عــام 1402 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة 1982 الــذي يــحــدد
مـحـتـوى اخلـدمـات االجــتـمـاعـيـة وكـيـفـيــة تـمـويـلـهـاt اHـعـدّل

tتمّمHوا

- و�قـتضى اHـرسوم رقم 82-303 اHؤرخ في 23 ذي
القـعدة عام 1402 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 1982 واHـتعلق

tادة 21 منهHال سيما ا tبتسيير اخلدمات االجتماعية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-413 اHـؤرخ
فـي أول ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1427 اHــــوافـق 22 نــــوفــــمــــبــــــــر
سنــــة 2006 الـذي يحدد تشكـيلة الهيـئة الوطنيـة للوقاية
tمن الــفـســاد ومــكـافــحــته وتــنــظـيــمــهـا وكــيــفــيـات ســيــرهـا

tتمّمHعدّل واHا

يـرأس الــلـجـنــة اHـتــسـاويـة األعــضـاء الــسـيـد شــعـبـان
مـصطـفىt أمـY عام لـلهـيئـة الوطـنيـة للـوقايـة من الفـساد
ومـكـافــحـتهt ويـنــوبه في حـالــة الـتـعــذرt الـســيـد بن حـافظ

بكير نائب مدير اHستخدمY والوسائل.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 29 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 17 يــونــيـو يــونــيـو
سـنة سـنة t2015 يـتضـمن إنـشـاء وتـشكـيل جلـنـة اخلـدماتt يـتضـمن إنـشـاء وتـشكـيل جلـنـة اخلـدمات
االجــتـمــاعــيــة إلدارة الــهـيــئــة الــوطــنـيــة لــلــوقــايـة مناالجــتـمــاعــيــة إلدارة الــهـيــئــة الــوطــنـيــة لــلــوقــايـة من

الفساد ومكافحته.الفساد ومكافحته.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رئــيس الــهــيـــئــة الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة من الــفــســاد
tومكافحته

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 83-16 اHـــــؤرخ في 21
رمـضان عام 1403 اHوافق 2 يولـيو سـنة 1983 واHـتضمن

tعادلة اخلدمات االجتماعيةH إنشاء الصندوق الوطني



ا>طبعة الرسميا>طبعة الرسميّة:  ة:  حي البسات-: بئر مراد رايس: ص.ب حي البسات-: بئر مراد رايس: ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

- و�قتضى احملضر اHؤرخ في 17 يونيو سنة 2015
YستخدمHتضمن التصـريح بنتائج انتخاب �ـثلي اHوا
في جلــنـة اخلــدمـات االجــتـمــاعــيـة إلدارة الــهـيــئـة الــوطـنــيـة

tللوقاية من الفساد ومكافحته

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تــنــشــأ لــدى  إدارة الــهــيــئــة الــوطــنــيـة
لــلـوقــايــــة من الـفــســــاد ومـكــافـحــتـهt طــبـقـــــا لــلـمــرســــوم
رقــــم 82-303 اHـــــــــؤرخ في 23 ذي الــــــــقـــــــــعــــــــدة عـــــــــــام 1402
اHــوافق 11 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1982 واHـــذكـــور أعالهt جلـــنــة

للخدمات االجتماعية.

اHــادة اHــادة 2 :  : تـــتــشـــكل الـــلــجـــنــة مـن خــمـــســة (5) أعـــضــاء
دائمY هم :

tالسيدة شعباني ليلى -

tالسيدة سبع وردة -

tالسيدة مسعودي فتيحة -

tالسيدة دداش أمال -

- السيد مناصري يحيى.

ومن عضوين (2) إضافيY هما :

tالسيد حمروني كر�و -

.Yالسيد حسيني سماع -

اHادة اHادة 3 :  : تنتـخب جلنـة اخلدمـات االجتـماعـية رئـيسا
ونــائـب رئــيس يــنــوب عـــنه ويــســتــخــلـــفه في حــالــة وجــود

مانع.

YــنــتــخــبــHــادة 4 :  : تــكــون مــدة عــضــويــة األعــضــاء اHــادة اHا
ثالث (3) سنواتt ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.

اHادة اHادة 5 :  : يـنشــــــر هــــذا الـقـــــرار فـــــي اجلـريـــــدة
الـــرســـمـــيّــــــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـرر بــاجلـزائـر في 29 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 17
يونيو سنة 2015.

براهيم بوزبوجنبراهيم بوزبوجن
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