
العدد العدد 58

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

 األربعاء األربعاء 21 محر محرّم م عام عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 4 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم 15-279 مؤرّخ في 11 محّـرم عام 1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة r2015 يتـضمن نـقل اعـتمـاد في ميـزانية
تسيير وزارة الشؤون اخلارجية....................................................................................................................
مــرســوم رئــاسي رقم 15-280 مـؤرّخ في 11 مـحّــرم عـام 1437 اHـوافق 25 أكــتــوبــر ســنـة r2015 يــتــضــمن اHـــوافــقــة عــلـى عــقـود
Yالـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـثـمـ Yـبـرمـة �ـديــنـة اجلـزائـر في 28 يــولـيـو سـنـة 2015 بـHالــبـحث عن احملـروقـــات واسـتـغاللـهــا ا
موارد احملروقات (ألنفط) والشركة  الوطنية سوناطراكr شركة ذات أسهم..........................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-281 مـؤرخ في 12 مـحّــرم عـام 1437 اHـوافق 26 أكـتــوبـر ســنـة r2015 يــحـدّد شــروط وكـيــفـيــات مـنح
االمـتياز الـقابـل للتـحويل إلـى تنـازل على األراضي الـتابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واHوجـهة إلجنـاز مشـاريع التـرقية
العقارية ذات الطابع التجاري.......................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 16 ذي احلـجّــة عـام 1436 اHـوافق 30  سـبـتـمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمّـنان  إنـهـاء مـهـام رئـيسي
دراسات برئاسة اجلمهورية.........................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلجّـة عام 1436 اHوافـق 30  سـبتـمبـر سنة r2015 يتضـمّن  إنهاء مـهام األمY الـعامّ للـمعهد
الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملـة......................................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ذي احلجّـة عام 1436 اHوافق 30  سبتمبر سنة r2015 يتضمّنان  إنهاء مهام نائبي مدير
باحملافظة السامية اHكلّفة برد االعتبار لألمازيغية وبترقية اللغة األمازيغية........................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16 ذي احلـجّـة عـام 1436 اHـوافـق 30  سـبـتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمّـن  إنـهـاء مـهـام مـديـر الـدراسـات
والبحث باللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.............................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 16 ذي احلـجّــة عـام 1436 اHـوافق 30  سـبـتـمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمّـنان  إنـهـاء مـهـام رئـيسي
دراسات باجمللس الدستوري..........................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلجّة عام 1436 اHوافـق 30  سبتمبر سنة r2015 يتضمّن  إنهاء مهام والي والية عنابة.....
مــرســـومــان رئــاســيـّـان مــؤرّخــان فـي 16 ذي الــحــجّـــة عـام 1436 اHـوافق 30  سـبـتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمّـنــان  إنـهـاء مـهـام
..........................................................................................................................Yفي واليت Yرئيسي دائرت
.................Yيتضمّن  إنهاء مهام قـاضي r2015 وافـق 30  سبتمبر سنةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلجّة عام 1436 ا
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16 ذي احلـجّـة عـام 1436 اHـوافـق 30  سـبـتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمّن  إنـهـاء مـهـام رئـيس اHـفـتـشـيـة
العامة للمالية.............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلجّـة عام 1436 اHوافـق 30  سـبتـمبـر سنة r2015 يتـضمّن  إنـهاء مـهام رئـيس ديوان وزير
اجملاهدين....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16 ذي احلـجّــة عـام 1436 اHـوافـق 30  سـبــتـمــبـر ســنـة r2015 يـتــضــمّن  إنـهــاء مـهــام مـديــر الـنــشـاط
االجتماعي بوزارة اجملاهدين.........................................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 16 ذي احلـجّـة عـام 1436 اHـوافـق 30  سـبـتـمـبـر سـنة r2015 تـتـضـمّن  إنـهـاء مـهـام نـوّاب مديـرين
بوزارة اجملاهدين.........................................................................................................................................
مـــراســيم رئـــاســيّـــة مــؤرّخــة في 16 ذي احلــجّــة عــام 1436 اHـــوافـق 30  ســبــتـــمــبــر ســنــة r2015 تــتـــضــمّن  إنــهـــاء مــهـــام مــديــرين
للمجاهدين في الواليات...............................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 16 ذي احلـجّــة عـام 1436 اHـوافق 30  سـبـتـمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمّـنان  إنـهـاء مـهـام مـديرين
................................................................................................................Yللمجاهد بواليت Yجهوي YتحفH
مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 16 ذي احلجّـة عام 1436 اHوافـق 30  سـبتـمـبر سـنة r2015 تـتـضمّن  إنـهاء مـهـام بوزارة الـشؤون
الدينية واألوقاف........................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلجّة عام 1436 اHوافـق 30  سبتمبر سنة r2015 يتضمّن  إنهـاء مهام مدير اHركز الثقافي
اإلسالمي....................................................................................................................................................
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مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ذي احلجّة عام 1436 اHوافـق 30  سبتمبر سنة r2015 تتضمّن  إنهاء مهام مديــريـن للشـؤون
الدينية واألوقاف في الواليات......................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلجّة عام 1436 اHوافـق 30  سبتمبر سنة r2015 يتضمّن  إنهاء مهام مدير الري في والية ميلـة.
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16 ذي احلــجّــة عــام 1436 اHـــوافـق 30  ســبــتـــمــبــر ســنــة r2015 يــتــضـــمّن  إنــهــاء مــهــام اHــديــر الــعــامّ
للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء..................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلجّـة عام 1436 اHوافـق 30  سـبتـمـبر سـنة r2015 يتـضـمّن  إنهـاء مـهام عـمـيد كـلـية الـعـلوم
االنسانية واالجتماعية بجامعـة تـيزي وزو.....................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 اHوافـق 26  غشت سنة r2014 يتضمّن  إنهـاء مهام األمY العامّ لوزارة البريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال....................................................................................................................
مرســوم رئـاسـي مـؤرخ في 20 محـرّم عام 1437 اHوافق 3 نـوفمـبر سـنة r2015 يـتضـمن التـعيـY بالـشركـة الوطـنيـة للـبحث
عن احملروقات وإنتاجها ونقلها وحتويلها وتسويقها " سوناطراك "....................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16 ذي احلـجّــة عـام 1436 اHـوافـق 30  ســبــتـمــبــر ســنـة r2015 يــتـضــمّن تــعـيــY مــكـلّـف بـالــدّراسـات
والتلخيص بوزارة اجملاهدين.........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلـجّـة عـام 1436 اHـوافـق 30  سـبـتـمـبـر سـنة r2015 يـتضـمّن تـعـيY نـوّاب مـديـرين بوزارة
اجملاهدين..................................................................................................................................................
مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 16 ذي احلجّـة عام 1436 اHوافـق 30  سـبتـمـبر سـنة r2015 تتـضـمّن  تعـيY مـديريـن للـمجـاهدين
فـي الـواليـات.............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16 ذي احلـجّـة عـام 1436 اHـوافـق 30  سـبـتـمـبـر سـنـة r2015 يـتضـمّن تـعـيـY مـديـر اHـتـحف اجلـهوي
للمجاهد بتلمسان.......................................................................................................................................
Yيتـضمّـنان الـتّعـي r2015 مـرســومــان رئـاســيـّان مــؤرّخـان فـي 16 ذي الـحــجـّـة عـام 1436 الــمـوافـق 30 ســبـتــمــبـر ســنـة
بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16 ذي احلـجّــة عـام 1436 اHـوافـق 30  ســبـتـمــبـر سـنـة r2015 يــتـضـمّن تـعــيـY اHـديـر الـعــامّ لـلـوكـالـة
الوطنية لوثائق الصحة...............................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قـرار مؤرخ في 4 مـحـرّم عـام 1437 اHـوافق 18 أكـتـوبـر سـنة r2015 يـجـعـل مـنـهج حتـضـيـر الـعـيّـنـة قــصـد الـتـحـلـيل الـفـيـزيـائي
والكيميائي للحليب إجباريا.........................................................................................................................
قـرار مؤرخ في 4 مـحـرّم عـام 1437 اHـوافق 18 أكـتـوبـر سـنة r2015 يـجـعل مـنـهج حتـديـد احلـمـوضـة اHـعـايـرة في احلـلـيب اجلـاف
إجباريا......................................................................................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 6 رمضـان عام 1436 اHـوافق 23  يـونـيو سـنة r2015 يـعـدل القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرخ
في 18 رمـضـان عـام 1430 اHـوافق 8 ســبـتـمــبـر سـنـة 2009 الـذي يــحـدد  تـعـداد مــنـاصب الـشـغل وتــصـنـيـفـهــا ومـدة الـعـقـد
اخلــاص بــاألعـوان الــعــامــلـY فـي نـشــاطــات احلــفظ أو الــصـيــانــة أو اخلــدمــات بـعــنــوان اإلدارة اHــركـزيــة لــوزارة األشــغـال
العمومية...................................................................................................................................................

GهنيHوزارة التكوين والتعليم اGهنيHوزارة التكوين والتعليم ا
قـــرار وزاري مـشـتــرك مـؤرّخ في 23 شـعـبـان عـــام 1436 اHـوافق 11 يــونـيـو سـنـة r2015 يـتـضـمّن تـنـظـيـم مـديـريـات الـتـكـوين
والتعليم اHهنيY في الوالية.......................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 15-279 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 11 مـــح مـــحّـــرم عـــامـــرم عـــام
1437 اHـوافق  اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r2015 يـتــضــمن نـقلr يـتــضــمن نـقل

اعــــتــــمـــاد في مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيــــر وزارة الـــشـــؤوناعــــتــــمـــاد في مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيــــر وزارة الـــشـــؤون
اخلارجية.اخلارجية.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 (الفقرة األولى) منه

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا

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

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــقـــــتــــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي  رقــم 23-15
اHــــــؤرخ في 11 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملـــصــــصــــة لــــوزيـــر الــــشــــؤون اخلــــارجـــيــــة من مــــيــــزانــــيـــة

r2015 اليــة لسنةHالتسييــر �وجـب قانــون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يـلغى من مـيـزانيـة سـنة 2015 اعـتماد
قـــدره ســـتــة وثـــمــانــون مـــلــيـــون ديــنــــار (86.000.000  دج)
rمـقـيّـــــد في مـيـزانـيــة تـسـيـيـر وزارة الــشـؤون اخلـارجـيـة
الـــفـــرع  اجلـــزئي الـــثـــاني- اHـــصــالـح اHـــوجــودة فـي اخلــارج
وفـي الـباب رقــم 33-13 "اHـصـالح اHـوجـودة في اخلارج -

الضمان االجتماعي".

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــخـصص Hــيـزانـيـــة ســنـة 2015  اعــتــمـــاد
قــــدره ســـتـــة وثـــمـــانـــون مـــلـــيـــون ديـــنــار (86.000.000  دج)
rيـقـيّــد في مـيـزانـيــة تـسـيـيـــر وزارة الـشــؤون اخلـارجـية
الـــفــــرع اجلـــزئي الـــثـــاني- اHـــصـــالح اHـــوجـــودة فـي اخلــارج
وفـــي الـباب رقم 31-13 "اHـصـالح اHـوجـودة في اخلارج -
اHـــســـتـــخـــدمـــون اHـــتـــعـــاقـــدونr الـــرواتبr مـــنح ذات طـــابع

عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي".

rــــالــــيـــــة ووزيـــــر الــــدولــــةHـــــادّة ة 3 : : يـــــكــــلف وزيـــــر اHـــــاداHا
وزيـــرالــشــــؤون اخلــارجـــيــة والــتـــعــاون الـــدوليr كل فـــيــمــا
يخــصّهr بتنـفيذ هـــذا اHرسـوم الـذي ينـشـر في اجلريدة
الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 11 مــحّــرم عــام 1437 اHــوافق 25
أكتوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 15-280 مــــؤر مــــؤرّخ خ في في 11 مـــح مـــحّـــرم عـــامـــرم عـــام
1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 25 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r2015 يـــــتـــــضـــــمن يـــــتـــــضـــــمن

اHــــــوافــــــقـــــة عـــــلــى عـــــقـــــود الــــــبـــــحث عـن احملـــــروقــــــاتاHــــــوافــــــقـــــة عـــــلــى عـــــقـــــود الــــــبـــــحث عـن احملـــــروقــــــات
واسـتـغاللـهـا اHـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في واسـتـغاللـهـا اHـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 28 يــولـيـو يــولـيـو
ســنــة ســنــة 2015 بــY الـوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مـوارد بــY الـوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مـوارد
rاحملروقات (ألنـفط) والشركة  الوطـنية سوناطراكrاحملروقات (ألنـفط) والشركة  الوطـنية سوناطراك

شركة ذات أسهم.شركة ذات أسهم.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
r بناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 77-8 و125
r(الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعلق باحملـروقاتr اHـعدل واHتـممr ال سيّمـا اHادتان 30

rو 32 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتمّمHعدل واHا r"سوناطراك"
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-164 اHـؤرخ
في 13 جــــمــــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 30 مـــايــــو ســـنـــة
2007 واHتضمن اHـوافقة على عقود البحث عن احملروقات

واسـتغاللهـا اHبرمـة �دينـة اجلزائر في 18 سبـتمبر سنة
2006 بـY الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مــوارد احملــروقـات

rشركة ذات أسهم r(ألنفط) وسوناطراك
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اHؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واHتعـلق بتعـيY حدود األمالك اHـنجـمية وتـصنيـفها إلى
rمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-130 اHؤرخ
في 19 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 7 مـايـو سـنـة 2007
الـذي يحـدد كـيفـيـات حسـاب مـبالغ الـتـسديـدات الـشهـرية
اHؤقـتة التي تـساوي التـسبيـقات على الـرسم على الدخل

rتممHعدل واHا rالبترولي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-131 اHؤرخ
في 19 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 7 مـايـو سـنـة 2007
الـذي يـحــدد كـيـفــيـات حـســاب الـضـريـبــة الـتـكــمـيـلــيـة عـلى

rتممHعدل واHا rالناجت
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-185 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يـــحــدد شـــروط تــســـلــيـم الــســـنــدات اHـــنــجـــمــيــة

rلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-229 اHؤرخ
في 29 شـوال عام 1435 اHـوافق 25 غـشت سـنة 2014 الـذي
يــحـدد قــائـمــة وطـبــيـعــة اســتـثــمـارات الــبـحث والــتـطــويـر
الواجب أخذهـا بعـY االعتبـار لتـحديد احلـصص السـنوية
الــــقــــابــــلــــة لــــلــــحــــسـم حلــــســـاب قــــاعــــدة الــــرسـم عــــلى الــــدخل
الـــبـــتـــرولي (ر.د.ب) والـــعـــنـــاصـــر (ي ي) حلـــاجـــات حـــســاب

r(ر.د.ب) نسبة الرسم على الدخل البترولي
- وبــعــد االطالع عــلـى عــقــود الــبــحث عن احملــروقـــات
واستـغاللهــا اHبـرمة �ـدينـــة اجلزائـر في 28 يولـيو سـنة
2015  بـY الــوكــالـة الــوطـنــيـة لــتــثـمــY مـوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكr شــركــة ذات
rأسهم

rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــــوافـق عـــــــلى عـــــــقـــــــود الـــــــبـــــــحـث عن
احملروقــــات واستغـاللهــا اHبـرمة �ديـنــة اجلـزائـر في 28
يـولـيـو سـنـة 2015  بـY الـوكـالـة الـوطنـيـة لـتـثـمـY موارد
احملروقات (ألنفط) والـشركة الوطنية سوناطراكr شركة
ذات أســهمr وتـنــفــذ طـبــقــا لـلــتــشـريـع والـتــنــظـيم اHــعــمـول

بهماr في اHساحات اHسماة فيما يأتي :
- "حـــــاسـي تـــــومـــــيـــــات"r الــــتي تــــبــــلـغ مــــســــاحــــتــــهـــا

rوتقع في تراب والية ورقلة r 28.892,91 كم

- "زمـــــلــــــة الـــــعـــــربـي"r الـــــتــي تـــــبـــــلغ مــــســــاحــــتــــهــــا
rوتقع في تراب واليتي إيليزي وورقلة r 23.299,46 كم

- "حـاسي بيـر ركايـز جنـوب"r الـتي تبـلغ مسـاحتـها
rوتقع في تراب والية ورقلة r 24.389,64 كم 

r 2الـــتي تـــبـــلغ مـــســـاحـــتـــهــا 753,24 كم r" II زطــاح" -
rوتقع في تراب والية ورقلة

r 2الــتـي تــبــلغ مــســاحــتــهــا 1.775,83 كم r"إمــراقن " -
rوتقع في تراب واليتي تامنغست وأدرار

- "ســــــيـف فـــــاطــــمــــة r" II الــــتي تـــــبــــلغ مـــــســــاحــــتــــهــــا
rوتقع في تراب والية ورقلة r 23.545,14 كم 

- "أوالد الـــــنــــــســـــــر "r الـــــتــي تــــــبـــــلــغ مـــــســــاحـــــتـــــهــــا
rوتقع في تراب والية ورقلة r 210.186,27 كم 

r 2التـي تبـلغ مـسـاحـتـها 282,80 كم r" تـيـنـخـلـوف " -
rوتقع في تراب والية أدرار

- "حــــــاسي تـــــيـــــجــــران "r الـــــتـي تــــبـــــلغ مـــــســـــاحــــتـــــهــــا
 12.638,95 كمr 2 وتــقـع في تــراب واليــات الــبــيض وأدرار

rوبشار
- "عـــــــيـن صـــــــالـح r" II الــــــتـي تـــــبــــــلغ مــــــســــــاحـــــتــــــهـــــا
24.617,19 كمr 2 وتـــــقـع في تــــــراب واليــــــتي تــــــامــــــنـــــغــــــست

rوأدرار
r2التي تبلغ مساحتها 9.681,42 كم r" II أوهانيت" -

rوتقع في تراب والية إيليزي
- "إن أمـــــيـــــنــــاس r" II الـــــتـي تـــــبــــلــغ مــــســـــاحـــتــــهـــا

4.841,64 كمr2 وتقع في تراب والية إيليزي.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تــلـغـى أحــكـام الــمـرســوم الـرئـاسـي رقم
07-164 اHؤرخ في 13 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 30

مايو سنة 2007 واHتضمن اHـوافقة على عقود البحث عن
احملــروقــات واســتـغـاللــهــا اHــبــرمـة �ــديــنــة اجلــزائــر في 18
سبـتمبـر سنة 2006 بـY الوكالـة الوطنـية لتـثمY موارد
احملـروقات (ألـنفط) وسونـاطراكr شـركة ذات أسهمr  على
الـــمـــســاحـــة الــمـــســمـــاة "ألـــرار جــنـــوب" (الـكـــتـلـــتـــان :
239 ج و240 ج) الـتي تــبــلغ مــسـاحــتــهـا 522,41 كمr 2 وتـقع

في تراب والية إيليزي.
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اHاداHادّة ة 3 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 11 مــحّــرم عــام 1437 اHــوافق 25
أكتوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-281 مــؤرخ  مــؤرخ في في 12 مــح مــحّــرم عــامــرم عــام
1437 اHـوافق  اHـوافق 26 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r2015  يــحــديــحــدّد شـروطد شـروط

وكيفيات مـنح االمتياز القابل لـلتحويل إلى تنازلوكيفيات مـنح االمتياز القابل لـلتحويل إلى تنازل
عــــلى األراضـي الــــتــــابـــعــــة لـألمالك اخلــــاصــــة لــــلــــدولـــةعــــلى األراضـي الــــتــــابـــعــــة لـألمالك اخلــــاصــــة لــــلــــدولـــة
واHـوجــهــة إلجنــاز مـشــاريع الــتـرقــيــة الـعــقــاريـة ذاتواHـوجــهــة إلجنــاز مـشــاريع الــتـرقــيــة الـعــقــاريـة ذات

الطابع التجاري.الطابع التجاري.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول 
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنــاء عــلى  الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHتضـمن القـانون اHـدنيr اHعـدّل واHتـمّمr ال سيـما اHادة

r120 منه

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اHــؤرّخ في أوّل
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 -29 اHــــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اHــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اHــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اHــؤرّخ في 19
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1426 اHــــوافق 18 أبــــريـل ســــنــــة 2005

rتمّمHعدّل واHا rتعلق باحملروقاتHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 08 - 04 اHــــــؤرّخ في أوّل
رمـضـان عام 1429 اHـوافق أوّل سـبـتمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح االمــتـــيـــاز عـــلى األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واHوجـهة إلجنـاز مشاريع

rادة 2 منهHال سيما ا rتمّمHعدّل واHا rاستثمارية
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 08 - 16 اHــؤرّخ في أوّل
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

rالتوجيه الفالحي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 04 اHــؤرّخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اHـوافق 17 فـبـرابـر سـنة 2011 الـذي

rيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اHــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 14 - 05 اHــؤرّخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014

rناجمHتضمن  قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرّخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHــتـعــلق بــقـانــون اHـالــيـة لــسـنـة r2015 ال سـيــمـا اHـادة 61

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 175
اHـؤرّخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الــذي يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة لـلــتــهــيــئـة والــتــعــمــيـر

rوالبناء
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 177
اHـؤرّخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الــــذي يــــحــــدد إجــــراءات إعــــداد اخملـــطـط الــــتـــوجــــيــــهي

لــلـتـهـيـئــة والـتـعـمـيـر واHــصـادقـة عـلـيه ومــحـتـوى الـوثـائق
rتمّمHعدّل واHا rتعلقة بهHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 178
اHـؤرّخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الـــــذي يـــــحـــــدد إجـــــراءات إعـــــداد مــــــخـــــطـــــطـــــات شـــــغل

rـتعلقة بهاHصادقة عليـها ومحتوى الوثائق اHاألراضي وا
rتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 485
اHــؤرّخ في 3 ذي احلـــجـــة عـــام 1427 اHــوافق 23 ديـــســـمـــبـــر
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ســـــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 089 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه

r"الصندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب"
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 486
اHــؤرّخ في 3 ذي احلـــجـــة عـــام 1427 اHــوافق 23 ديـــســـمـــبـــر
ســـــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 116 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
r"الصندوق اخلاص للتنمية االقتصادية للهضاب العليا"

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 427
اHــؤرّخ في 2 صــفــر عــام 1434 اHــوافق 16 ديــســمـــبــر ســنــة
2012 الذي يحدد شـروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك

rالعمومية  واخلاصة  التابعة للدولة
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 15 - 19 اHؤرّخ
في 4 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 25 ينـاير سـنة 2015

rالذي يحدد كيفيات حتضير عقود التعمير وتسليمها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــادةاHـــــادة األولى : األولى : تـــــطــــبـــــيــــقـــــا ألحــــكـــــام اHــــادة 2 (اHـــــطــــة
األخــيـرة) مـن األمـر رقم 08 - 04 اHــؤرّخ في أوّل رمــضـان
rذكور أعالهHوافق أوّل سبتمبر سنة 2008 واHعام 1429 ا
يــهــدف هــذا اHــرســوم إلى حتــديــد شــروط وكــيــفــيــات مــنح
االمــــتـــيـــاز الـــقـــابل لــــلـــتـــحـــويل إلـى تـــنـــازل عـــلى األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واHوجـهة إلجنـاز مشاريع

الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.

2 :  :  األراضي الـــتـي �ـــكن أن تــــكـــون مـــوضـــوع اHــادة اHــادة 
مــنح امـــتــيــاز قــابـل لــلــتــحـــويل إلى تــنـــازل في إطــار هــذا

اHرسوم يجب أن تكون :
rتابعة لألمالك اخلاصة للدولة -

- غـيــر مـخــصـصــة أو لــيـست في طــور الــتـخــصـيص
rلفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجاتها

- واقـعة في قطـاعات مـعمـرة أو قابـلة للـتعـميـر كما
هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير.

3 :  : كل شـــخـص طـــبـــيــــعي أو مـــعـــنــــوي يـــخـــضع اHــادة اHــادة 
لــلــقــانــون الــعــام أو اخلــاص له صــفــة اHــرقي الــعــقــاريr في
مـــفـــهـــوم الـــتـــشـــريع والـــتـــنـــظـــيم اHـــعـــمـــول بـــهـــمـــاr يـــطـــلب
االستـفـادة من منح االمـتـياز الـقـابل للـتحـويل إلى تـنازل
عـلى قـطـعـة أرضـيـة تـابــعـة لألمالك اخلـاصـة لـلـدولـةr يـجب
أن يعد مـلفا ويـرسله إلى أمانـة اللجـنة التـقنيـة اHذكورة

في  اHادة 4 أدناه للدراسةr يتكون من :

- طـلـب يـوجه إلى الـوالي اخملــتص إقـلـيـمــيـا بـصـفـته
rرئيس اللجنة التقنية

- مخطط تمـويل يبY مبلغ الـتقد� اخلاص باHرقي
rبلغ اخلاص بالقروض والتقد�ات احملتمل جتنيدهاHوا

- بطـاقة تقـنية تـتضمنr عـلى اخلصوصr احملـتويات
والوصف اHفصل لـلمساكنr وكـذا احملالت األخرى اHبرمج
إجنـــازهــا واHـــســـاحـــة الــضـــروريـــة إلجنـــاز اHــشـــروعr وأجل

rاإلجناز ...إلخ
r(الكهرباء...إلخ rالغاز rاءHا) االحتياجات الناجتة -

rرقي العقاريHنسخة من اعتماد ا -
- نــــســـخـــة من شـــهـــادة تـــســـجـــيـل اHـــرقي في اجلـــدول

rYالعقاري Yالوطني للمرق
rشروع مرفقا �واصفات السكنHتصميم ا -

- الــســجـل الــتــجــاري والــقــانــون األســـاسي لــلــمــرقي
الـــعــــقـــاريr وكــــذا حـــصـــيــــلـــة وجــــدول احلـــســــابـــات لـــنــــتـــائج

rالسنوات الثالث (3) األخيرة
- تصـريح يبـY مؤهالت اHـرقي العـقاري فـي مجال

rشاريع العقاريةHدراسة أو إجناز ا
- شـــهـــادة صــادرة عـن صــنـــدوق الـــضـــمــان والـــكـــفـــالــة
اHــتـبــادلــة لـلــتــرقــيـة الــعــقـاريــة تــبــY احـتــمــاال الـتــعــهـدات
اجلــاريـــة لــلـــمــرقي الـــعــقـــاري فــيـــمــا يـــتــعـــلق بـــالــبـــيع عــلى

التصاميم.

اHـادة اHـادة 4 :  : تـنـشـأ عـلـى مـسـتـوى كل واليـة جلــنـة تـقـنـيـة
مـكلـفـة بالـبت في طـلبـات مـنح االمتـيـاز القـابل لـلتـحويل
إلى تنـازل على األراضي الـتابـعـة لألمالك اخلاصـة للـدولة
واHـوجـهة إلجنـاز مـشاريـع التـرقـية الـعـقاريـة ذات الـطابع

التجاري.
تتـكون الـلـجنـة التـقنـيـة الوالئـية من األعـضاء اآلتي

ذكرهم :
rرئيسا rالوالي أو ¤ثله -

rكلف بأمالك الدولةHدير اHا -
- اHــديــر اHــكــلف بـالــتــعــمــيـر والــهــنــدسـة اHــعــمــاريـة

rوالبناء
- اHدير اHكلف باالستثمار.

�ـكن أن تسـتعـY اللـجنـة التـقنيـة بأي شـخص �كن
أن يساعدها في أشغالها.

يـتولى اHـديـر الـوالئي اHكـلف بـالـتعـمـيـر والهـنـدسة
اHعمارية والبناء أمانة اللجنة التقنية.
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اHـــــادة اHـــــادة 5 :  :  يـــــرخـص بـــــاالمـــــتـــــيـــــاز �ـــــوجب قـــــرار من
الوالي اخملـتص إقـلـيمـيـا طبـقـا لـلتـشـريع اHـعمـول بهr بـعد

موافقة اللجنة التقنية الوالئية.

اHـادة اHـادة 6 :  : يـكـرس االمتـيـاز بعـقـد إداري تعـدّه مـصالح
أمالك الــدولـــة مــرفـــقــا بـــدفــتـــر شــروط يــطـــابق الـــنــمــوذج

اHلحق بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 7 :  : يخول االمـتياز لـلمسـتفـيد طبـقا للـتشريع
اHعمول بهr احلق في احلـصول على رخصة البناء ويسمح
لهr زيـادة عـلى ذلكr بــإنـشـاء رهن رسـمي لـصـالح هـيـئـات
الـقــرض عـلى احلق الــعـيـنـي الـعـقــاري الـنـاجت عن االمــتـيـاز
الـقــابل لـلـتـحـويل إلى تـنــازل وكـذا عـلى الـبـنـايـات اHـقـرر
إقامـتهـا على األرضـية الـتي منح عـليـها االمـتيـاز كضـمان
لـلـقـروض اHـمــنـوحـة حـصــريـا لـتـمـويـل اHـشـروع الـذي تـتم

مباشرته.

اHـادة اHـادة 8 :  : طـبـقــا لـلـتـشــريع اHـعـمـول بـهr يـتـرتب عـلى
مـنح االمـتـيـاز عـلى قــطـعـة أرضـيـة تـابـعـة لألمالك اخلـاصـة
لـلـدولـة واHـوجـهـة لعـمـلـيـة الـتـرقيـة الـعـقـاريـة ذات الـطابع
التـجاريr دفع إتاوة إيـجارية سـنوية يـوافق مبلـغها 33/1
من الـقـيـمـة الـتـجـاريـة لألرضـيـة كـمـا هي مـحـددة من قـبل
مصالح أمالك الـدولة دون أي تخفيض وأي إعفاء من دفع

مختلف احلقوق والرسوم الواجبة. 

9 :  : يـــحــــول االمـــتـــيـــاز إلى تـــنــــازل بـــطـــلب من اHــادة اHــادة 
اHــســتــفـيــد من االمــتــيــاز بـعــد اإلجنــاز الــفــعـلي لــلــمــشـروع
طــبـقــا لــدفــتــر الـشــروط واحلــصــول عــلى شــهـادة اHــطــابــقـة
اHــســـلّــمـــة من اHــصـــالح اخملـــتــصــة وبـــعــد مـــوافــقـــة الــلـــجــنــة

التقنية اHذكورة في اHادة 4 أعاله.
يــــــرسـل طـــــلب حتــــــويل االمـــــتـــــيـــــاز إلـى تـــــنـــــازل إلى
الـلجنة الـتقنيـة التي يجب أن تفـصل في هذا الطلب في

أجل ال يتعدى شهرا واحدا (1) من تاريخ  استالمه. 

اHادة اHادة 10 :  : مع مـراعاة الشـروط اHنـصوص علـيها في
اHــــادة 9 أعالهr يــــتـم حتــــويل االمــــتــــيــــاز إلى تــــنــــازل  عــــلى
أســاس الــقــيــمـــة الــتــجــاريــة الــتي حتـــددهــا مــصــالح أمالك
الــدولـة أثــنــاء مــنح االمــتـيــاز مع خــصم األتــاوى اHــدفــوعـة
بــعـنـوان مـنح االمـتــيـاز إذا مـا طـلب اHـرقـي إجـراء عـمـلـيـة
Y(2) الــلــتــ Yحتـــويل االمـــتـــيـــاز إلى تـــنـــازل في الـــســـنـــتــ

تليان أجل إجناز اHشروع. 

اHادة اHادة 11 :  : عنـدما يـطلب حتـويل االمتـياز إلـى تنازل
rـشروعHتلـيـان أجل إجناز ا Y(2) الـلتـ Yبـعـد أجل السـنـت
يـــتم حتـــويل االمـــتـــيــاز إلـى تـــنــازل عـــلى أســـاس الـــقـــيـــمــة
الــتــجـــاريــة لــقـــطــعــة األرض الـــتي حتــددهــا مـــصــالح أمالك
الـدولــة أثـنـاء عــمـلــيـة الـتــحـويل وبـدون أي خــصم لألتـاوى

اHسددة بعنوان منح االمتياز.

اHادة اHادة 12 :  : ما عدا في حالة قوة قاهرة مبررة قانونا
تـــســمـح لــلـــمــســـتــفـــيــد من االمـــتــيـــاز بــاالســـتــفـــادة من مــدة
إضــافـــيــة تـــســـاوي اHــدة الـــتي تـــعــذر فـــيــهـــا  عـــلــيه الـــوفــاء
بـــــالــــتــــزامــــاتهr فــــإن كل تــــأخــــر فـي االنــــطالق فـي أشــــغـــال
Y(2) الــلــتــ Yـــرقي خالل الـــســـنـــتـــHاإلنــــجــــاز مـن طـــرف ا
تــلـــيــان تــاريـخ الــحـــصــول عــلى عــقـد االمـتــيـازr يـتـرتب
عــلـيـه سـقوط احلق وفـسخ اجلهة الـقضـائيـة اخملتـصة لـعقد
االمـــــتـــــيـــــــاز بـــــطـــــلب مـن مــــديــــر أمـالك الــــدولـــــة اخملــــتص
إقــلــيـمــيــا طــبـقــا ألحــكــام األمـر رقم 75 - 58 اHـؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

واHذكور أعاله.

كـــمـــا �ـــكنr طـــبــقـــا لـــلـــتـــشــريـع اHـــعــمـــول بهr أن يـــتم
إسقـاط احلق من طرف اجلهـة القـضائيـة اخملتصـة في حالة
الـــتـــخــــلي عن اHــــشـــروع بـــطـــلـب من مـــديــــر أمالك الـــدولـــة

اخملتص إقليميا.

ال �ــكن اHـــســتــفـــيــد من االمــتـــيــاز اخملل بــالـــتــزامــاته
االســــتـــفـــادة من الـــتــــعـــويض إال إذا كـــانـت أشـــغـــال الـــبـــنـــاء
اHـــنــجــزة غــيــر قــابــلــة لــلــهــدم وكــانت مــوافــقــة  لــلــبــرنــامج

اHقرر ورخصة البناء.

حتـدد مـصـالح أمـالك الـدولـة اخملـتـصـة إقــلـيـمـيـا زائـد
الـــقــيـــمــة احملـــتــمـــلــة اHـــقــدمـــة لــلـــقــطـــعــة األرضـــيــة مـــوضــوع
االمــتـيــازr وذلك دون أن يـتـجــاوز هـذا اHــبـلغ قـيــمـة اHـواد

وسعر اليد العاملة اHستعملة.

حتول االمـتيـازات والرهـون الـتي يحـتمل أن تـكون
قد أثـقلت القطـعة األرضيـة بسبب اHسـتفيـد من االمتياز
اخملـل بـــالــــتـــزامــــاته طـــبــــقـــا لــــلـــتــــشـــريـع اHـــعــــمـــول بـه عـــلى

التعويض الناجم عن الفسخ.

اHــــادة اHــــادة 13 :  : في حـــــالـــــة مــــا إذا كـــــان األمــــر ال يـــــتــــعـــــلق
بـعمـلـيـة البـيع عـلى الـتـصامـيمr فـإنه ال �ـكن اHـرقي الذي
أ¦ ّمـشـروعه الـقـيـام بـبــيع الـسـكـنـات واحملالت اHـعـنـيـة إال
بــعــد احلــصــول عــلى شــهــادة رفع الــيــد اHــســلّــمــة من  إدارة
أمالك الدولـة الـتي تـشهـد عـلى تـسديـد الـقيـمـة اHـستـحـقة
بعنوان حتويل االمـتياز إلى تنازل والشـهر اHسبق لعقد

اHلكية النهائي للقطعة األرضية.

وفي حـــالــــة الـــبـــيـع عـــلى الـــتــــصـــامـــيمr فــــإنه ال �ـــكن
اHـرقي إعـداد وتـسـلـيم اHـسـتـفـيـدين مـحـاضـر احلـيازة قـبل
إجنـــاز عـــمـــلـــيـــة حتـــويـل االمـــتـــيـــاز إلى تــــنـــازل الـــتي يـــتم
تـكـريـسـهـا قانـونـا بـعـقد إداري مـشـهـر بـاحملـافظـة الـعـقـارية

اخملتصة إقليميا.
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عـــنـــدمــا يـــتم حتـــويـل االمــتـــيـــاز إلى تـــنـــازل لـــفـــائــدة
اHــرقيr فـإن احلــقـوق الـعــيـنــيـة اHـرتــبـطـة بــاالمـتــيـاز عـلى
الـقطـعة األرضـية اHـمـنوحـة للـمسـتفـيدين في عـقود الـبيع
عــلى الــتــصــامــيـم حتـول بــصــفــة تــلــقــائــيــة إلى حـق مــلــكــيـة
لــفــائــدة اHالك اHــشــتــركـــY وذلك فــور شــهــر  عــقــد حتــويل

االمتياز إلى تنازل باحملافظة العقارية.
يلـزم اHرقيr فـور اإلجناز الـفعلـي للـمشروعr بـطلب
حتـــويل االمــتــيــاز إلـى تــنــازل حتت طــائـــلــة حتــريك دعــوى
قـــضـــائـــيـــة ضـــده من طـــرف مــــديـــر أمالك الـــدولـــة اخملـــتص
إقـلــيـمـيـا لـعـدم احــتـرام االلـتـزامـات اHـنــصـوص عـلـيـهـا في

دفتر الشروط.
يــشـتـرط اHـوثـقــون اHـطـلـوبـون الســتـكـمـال إجـراءات
عـمــلـيـات الــبـيع عــلى الـتـصــامـيمr إعــداد مـحـاضــر احلـيـازة
بـتـقـد� اHـرقـY الـعــقـاريـY لـلـعـقـود اإلداريـة الـتي أعـدتـهـا
مــصــالـح أمالك الــدولــة اHـــكــرســة لـــتــحــويل االمـــتــيــاز إلى

تنازل.

اHادة اHادة 14 :  : عندمـا يعلن إخالل اHـرقي صاحب احلقوق
الــعــيـنــيــة الــنــاجتــة عن امــتــيــاز الــسـكــنــات واحملالت الــتي
rيـنـجـزها الـذي اخـتـار الـبـيع عـلى الـتـصـامـيم بـالـتـزاماته
�ــكن صـــنــدوق الــضـــمــان والـــكــفــالـــة اHــتـــبــادلــة لـــلــتـــرقــيــة
الــعـــقــاريـــة أن يــحل مـــحــلـه طــبـــقــا لـــلــتـــشــريع والـــتــنـــظــيم

اHعمول بهما قصد مواصلة إتمام اHشروع.

اHــــــادة اHــــــادة 15 :  : حتــــــدد شـــــــروط وكــــــيـــــــفــــــيـــــــات الــــــتــــــكـــــــفل
بـــاالمـــتـــيـــازات اHــــمـــنـــوحـــة قــــبل نـــشـــر هــــذا اHـــرســـوم في
اجلـريـدة الـرسمـيـة �ـوجـب قـرار مشـتـرك بـY الـوزيـرين

اHكلفY باHالية والسكن.

اHادة اHادة 16 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 12 مــحّــرم عــام 1437 اHــوافق 26
أكتوبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفـتـر الشـروط الـنـمـوذجي الـذي يـحدد الـبـنـود والـشروطدفـتـر الشـروط الـنـمـوذجي الـذي يـحدد الـبـنـود والـشروط
التي تطبق عـلى منح االمتياز القابل للتحويل إلىالتي تطبق عـلى منح االمتياز القابل للتحويل إلى
 تــــنــــازل عــــلى األراضـي الــــتــــابــــعــــة لألمالك اخلــــاصــــة تــــنــــازل عــــلى األراضـي الــــتــــابــــعــــة لألمالك اخلــــاصــــة
للـدولة واHـوجـهة إلجنـاز مشـاريع الـترقـية الـعقـاريةللـدولة واHـوجـهة إلجنـاز مشـاريع الـترقـية الـعقـارية

ذات الطابع التجاريذات الطابع التجاري

ديباجةديباجة

يــحـــدد دفــتــر الــشـــروط هــذاr وفــقــا ألحـــكــام اHــرســوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 15-281 اHــؤرّخ  في 12 مــحــرّم عــام 1437

اHـــــوافق 26 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 2015 الـــــذي يـــــحـــــدّد شـــــروط
وكيفـيات مـنح االمتيـاز القـابل للتـحويل إلى تـنازل على
األراضي التـابعـة لألمالك اخلاصـة للدولـة واHوجـهة إلجناز

مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.

حق االمـتـيـاز هـو العـقـد الـذي تخـول �ـوجـبه الـدولة
Hـدة مـحددةr االنـتـفـاع من أرضيـة مـتـوفـرة تابـعـة ألمالكـها
اخلاصة لـفائـدة شخص طبـيعي أو مـعنوي خـاضع للـقانون
اخلـاص قـصـد اسـتـخـدامهـا إلجنـاز مـشـروع تـرقـيـة عـقـارية

ذات طابع جتاري.

أحكام عامةأحكام عامة
اHادة األولىاHادة األولى

موضوع االمتياز - استعمال األراضيموضوع االمتياز - استعمال األراضي

توجه القـطعـة األرضيـة موضوع االمـتيـاز الستـقبال
مشـروع ترقـية عـقاريـة ذات طابع جتـاري. وينـجرّ عن كل
تغيير في وجهة القطعة األرضية أو استعمالها جزئيا أو
كـــلــــيـــا ألغـــراض أخــــرىr غـــيــــر األغـــراض احملـــددة فـي دفـــتـــر

الشروط هذاr فسخ منح االمتياز.

اHادة اHادة 2
قواعد ومعايير التعمير واحمليطقواعد ومعايير التعمير واحمليط

يجب إجنـاز مشـروع التـرقيـة العقـارية ذات الـطابع
الــتـــجــاري في ظل احـــتــرام قــواعـــد  ومــعــايـــيــر الــتـــعــمــيــر
والـــهـــنـــدســــة اHـــعـــمـــاريـــة واحملــــيط الـــنـــاجــــمـــة عن األحـــكـــام
الـتـنـظـيـمـية اHـعـمـول بـهـا واHـطـبـقة عـلى اHـنـطـقـة اHـعـنـية

وتلك اHنصوص عليها في اHواد أدناه.

اHادة اHادة 3
حتويل االمتياز إلى تنازلحتويل االمتياز إلى تنازل

يـــحـــول االمــتـــيــاز إلـى تــنـــازل فـــور إجنــاز اHـــشــروع
وبـطلب من اHستـفيد من االمتـياز بشرط اإلجنـاز الفعلي
للمـشروع واHـثبت بـحصول صـاحب االمتـياز عـلى شهادة

اHطابقة وبعد موافقة اللجنة التقنية الوالئية.

إذا أجنـز اHسـتفـيد من االمـتـياز فـعلـيا مـشروعه في
Yخالل أجل سـنت rاآلجـال احملددة في عقـد االمتـياز وطلب
(2) بعـد األجل احملدد إلنـهاء اHـشروعr حتـويل االمتـياز إلى
تنـازلr فإنه يـتم الـتحـويل على أسـاس الـقيـمة الـتجـارية
rالـتي حتـددهـا مـصـالح أمالك الـدولـة أثـنـاء مـنح االمـتـياز
مع خــصم مــجــمــوع األتــاوى الــتي ¦ دفــعــهــا بــعــنــوان مــنح

االمتياز.
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إذا لم يـــنــجــز اHـــرقي مــشــروعـه خالل اآلجــال احملــددة
في عـــقــد االمـــتـــيــاز أو أجنـــز مــشـــروعه في اآلجـــال احملــددة
Yوطـلب حتويل االمـتيـاز إلى تنـازل بعـد انقـضاء الـسنـت
(2) الـلــتـY تــلـيـان إجنــاز اHـشــروع واحلـصــول عـلـى شـهـادة
اHــــطــــابــــقـــةr فــــإنه يــــتم الــــتــــحــــويل عــــلى أســــاس الـــقــــيــــمـــة
الـتـجـاريـة لـلـقـطـعـة األرضـيـة الـتي حتـددهـا مـصـالح أمالك

الدولة عند التحويل وذلك بدون إجراء أي خصم .

يلـزم اHرقيr فـور اإلجناز الـفعلـي للـمشروعr بـطلب
حتـــويل االمــتــيــاز إلـى تــنــازل حتت طــائـــلــة حتــريك دعــوى
قـــضـــائـــيـــة ضـــده من طـــرف مــــديـــر أمالك الـــدولـــة اخملـــتص

إقليميا بسبب عدم احترام االلتزامات.
اHادة اHادة 4
الضمانالضمان

من اHــفــروض أن يــكــون كل مــســتــفــيــد من االمــتــيـاز
عـارفا تمام اHعـرفة بالقطـعة األرضية الـتي منح االمتياز
عــلـــيـــهـــا ويـــأخــذهـــا فـي احلــالـــة الـــتي هـي عــلـــيـــهـــا يـــوم بــدء
االنتفاعr دون أن يـطلب ضمانا أو أي تـخفيض في الثمن

بسبب اإلتالف أو أخطاء في التعيY أو ألسباب أخرى.

يـــمــنـح االمـــتـيـاز بــدون ضـمــان في قـيـاس اHــسـاحـة
وال �كن القيام بـأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو
رفـــعـه مـــهـــمـــا كــان الـــفـــرق فـي الـــزيــادة أو الـــنـــقـــصـــان في

القياس أو القيمة.

غـيـر أنهr عـنـدمـا يـوجـد خـطـأ في تـعـيY احلـدود وفي
اHسـاحة اHـعلـنة في نـفس الوقتr فـإنه يحق ألي طرف أن

يفسخ العقد.

ولــكن إذا تـــوفــر أحــد الــشـــرطــY فــقطr فـــإنه ال �ــكن
قبول أي طلب فسخ أو تعويض.

ويتم كذلك الفـسخ إذا أدمج االمتياز مـلكية أو جزءا
منها غير قابلة ألن تكون محال Hنح امتياز.

rبـأي حــال من األحـوال ومــهـمـا يــكن الـسـبب rال �ـكن
rأن تــكـــون الـدولـة طـرفــــا أو تـكـــون مـطـالــبـة بـأي ضـمـان
غـيــر أنه فـي حــال الـطــعن في مـلــكــيـة الــدولـةr فــإنه يـجب

على اHستفيد من االمتياز إبالغ اإلدارة بذلك.

اHادة اHادة 5
االرتفاقاتاالرتفاقات

يــــنــــتــــفع اHــــســــتـــفــــيــــد مـن االمـــتــــيــــاز بــــاالرتــــفــــاقـــات
اإليجابية ويتـحمل االرتفاقات السلبية الظاهرة منها أو
اخلفـيةr الـدائمـة أو اHنـقطـعة الـتي �كن أن تـثقل الـقطـعة
األرضية محل االمـتيازr إال إذا تذرع ببعضها واعتذر عن

األخــرى حتت مـسـؤولـيـتـه دون أي طـعن ضـد الـدولـة ودون
أن يـلــتـمس ضـمـان الـدولـة بـأي حـال من األحـوال ودون أن
�ــكن هـذا الــبــنــد من مــنح أكــثـر مـن احلـقــوق الــنــاجتـة عن
الـقـانون أو عن الـسـندات الـشـرعيـة غـير اHـتـقادمـةr سواء

للمستفيد من االمتياز أو للغير.

اHادة اHادة 6
اHمتلكات الثقافية واHناجم واHعادن اHمتلكات الثقافية واHناجم واHعادن 

rحتـتـفظ الدولـة �ـلـكيـة كل الـتحف الـفـنيـة واألثـرية
خــصــوصـــا الــبـــنــايــات والـــفــســـيــفـــســاء والــنـــقــوش اخلـــفــيــة
والـتـماثـيل واHـيدالـيـات واHزهـريـات والنـقـوش والكـنوز
والـــنـــقـــود الـــقــــد�ـــة واألســـلـــحـــة وكـــذلك اHـــنـــاجم واHـــعـــادن
اHوجودة الـتي قد تكتشف على أو في باطن األرض محل

منح االمتياز.
يـــجب عــلـى اHــســـتــفـــيــد من االمـــتــيـــاز اإلبالغ عن كل
اHـمــتـلـكــات الـثـقــافـيـة اHـكــتـشـفــة عـلى قـطــعـة األرض مـحل
االمـتـيـاز إلى مــديـر أمالك الـدولـة اخملـتص إقــلـيـمـيـا الـذي
يـعـلم مـديـر الـثقـافـة لـلـواليةr قـصـد تـنـفـيذ أحـكـام الـقـانون
رقم 98 - 04 اHــؤرّخ في 15 يــونــيــو ســنـة  1998 واHــذكــور

أعاله. 
اHادة اHادة 7

الضرائب والرسوم واHصاريف األخرىالضرائب والرسوم واHصاريف األخرى

يـتحـمل اHسـتفـيـد من االمتـياز الـضرائب والـرسوم
واHـــــصــــاريـف األخــــرى الـــــتـي تــــلـــــحق أو �ـــــكـن أن تــــلـــــحق
بـالـقطـعـة األرضـية مـوضـوع االمتـيـاز خالل مدة االمـتـياز.
ويـــتــكـــفلr ابــتـــداء من تــاريـخ بــدء االنــتـــفــاعr بــكـل األعــبــاء
العمـومية اخلـاصة باHديـنة والطـرقات والشرطـة وغيرها
وكل الـتنـظـيمـات اإلداريـة اHعـدة أو اHـزمع إعدادهـا بدون

أي استثناء وأي حتفظ.
اHادة اHادة 8

مصاريف منح االمتيازمصاريف منح االمتياز

يـــدفـع اHـــســـتــفـــيـــد مـن االمــتـــيـــازr زيـــادة عـــلى مـــبـــلغ
اإلتــاوة الــســنــويــة الـــنــاجتــة عن االمــتـــيــازr أجــر مــصــلــحــة
أمالك الـدولـة وحـقــوق الـتـسـجـيل ورسم الــشـهـر الـعـقـاري

لعقد منح االمتياز.
اHادة اHادة 9

التأجير من الباطن والتنازلالتأجير من الباطن والتنازل

ال �ـكن اHـسـتـفـيد مـن االمـتـيازr حتـت طـائـلة الـفـسخ
الــــــفــــــوريr أن يــــــؤجــــــر من الــــــبــــــاطـن أو أن يــــــتــــــنــــــازل عن
rحتت طـائـلـة الفـسخ الـفوري rاالمـتـيـاز. كمـا �ـنع صـراحة
من استعـمال جزء أو كـل القطـعة األرضيـة اHمـنوح علـيها

االمتياز ألغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.
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اHادة اHادة 10
فسخ االمتيازفسخ االمتياز

يفسخ االمتياز :
rYفي أي وقت وباتفاق الطرف -

- �ــبــادرة من اإلدارةr إذا لم يــحــتــرم اHـســتــفــيـد من
االمتياز بنود وشروط دفتر الشروط.

في حـالـة عـدم احـتـرام اHـســتـفـيـد من االمـتـيـاز بـنـود
دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط هــــذاr وبــــعــــد تــــوجــــيه إعــــذارين (2) له
بـــرســـالـــة مـــوصـى عـــلـــيـــهـــا مع إشــعــار بــاالســتالم ولــكن
بــــدون جــــدوىr يــــفــــسخ عــــقــــد االمــــتــــيـــاز مـن طــــرف اجلــــهـــة
القـضـائيـة اخملـتصـة و�ـبادرة مـدير أمـالك الدولـة اخملتص
إقــلــيـمــيــا طــبـقــا ألحــكــام األمـر رقم 75 - 58 اHـؤرّخ في 26
سـبــتـمـبــر سـنـة 1975 واHـتــضـمن الــقـانـون اHــدنيr اHـعـدّل

واHتمّم. 

إذا كــان ســـبب اإلخالل نـــاجتــا عن قـــوة قــاهـــرةr فــإنّه
يــتـرتب عــلى الـفــسخ  دفع الــدولـة تـعــويـضــا من أجل زائـد
القيـمة احملتـملة التي أتى بـها اHسـتفيد من االمـتياز على
األرضـيـة خـالل األشـغـال اHــنـجـزة بــصـفــة نـظـامــيـة. وحتـدد
مصـالح أمالك الدولة اخملتـصة إقلـيميا مـبلغ زائد الـقيمة
احملــتـمــلـة دون أن يــتـجــاوز هـذا اHــبـلغ قــيـمــة مـواد الــبـنـاء

وسعر اليد العاملة اHستعملة.

يقصد بزائد الـقيمة احملتملـة كل أشغال البناء التي
أجنــزهـا اHــسـتــفـيــد من االمــتـيــاز طـبــقـا لــلـبــرنـامج اHــقـرر

و/أو رخصة البناء وغير القابلة للهدم.

فـي حــالـــة عـــدم إتــمـــام الــمـــشـــروع عــنـــد انــتـــهــاء
r21 األجـل اإلضــــافـي الـــمــــنـــصــــوص عـــلــــيـه فـي الــــمـــادة
فــإن إسـقــاط احلق يـؤدي إلـى دفع الـدولــة تـعــويـضـا مــقـابل
زائـد الــقـيـمــة الـتي أتى بـهــا اHـسـتــفـيـد من االمــتـيـاز عـلى
الـــقـــطـــعـــة األرضــــيـــة من خـالل األشـــغـــال اHـــنــــجـــزة بـــصـــفـــة
نــظـامـيــة دون أن يـتــجـاوز هـذا اHــبـلغ قــيـمـة اHــواد وسـعـر
الــيــد الـعــامــلــة اHــســتــعــمــلــة مع اقــتــطــاع نــســبـة 10% عــلى

سبيل التعويض.

عــنـدمـا تـنــجـز الـبنـايات في اآلجـال احملددة ولـكنـها
rــقـرر و/أو رخـصــة الـبـنـاءHال تــكـون مـطـابــقـة لـلــبـرنـامج ا

فإنّ إسقاط احلق يتم بدون أي تعويض.

عـنــدمـا ال يــنجــز الــمـشــروع فـي اآلجـال وال تـكون
r قـرر و/أو رخصة الـبناءHالبنـايات مطـابقـة لـلبـرنامج ا
فـــإنه ال �ـــكن صـــاحب االمـــتـــيـــاز طـــلب االســـتـــفـــادة من أي

تعويض.

عندما ال تشـكل البنايات التي أجنزها اHستفيد من
االمــتـيــاز زائــد قــيــمـة وتــكــون مــوجــهـة لــلــهــدمr فــإن إعـادة
الـــقـــطــعـــة األرضـــيـــة حلــالـــتـــهـــا األصــلـــيـــة تـــكــون عـــلى عـــاتق

اHستفيد من االمتياز اخملل بالتزاماته.

حتـــوّل االمــتـــيـــازات والـــرهـــون الـــتي يـــحـــتـــمل أنـــهــا
أثـقـلـت الـقـطـعــة األرضـيـة بــسـبب اHـســتـفـيـد مـن االمـتـيـاز

اخملل بالتزاماته على التعويض الناجم عن الفسخ.

أحكام خاصةأحكام خاصة

اHادة اHادة 11
موقع القطعة األرضيةموقع القطعة األرضية

تـــــــقـع الـــــــقـــــــطـــــــعـــــــة األرضـــــــيـــــــة فـي إقـــــــلـــــــيم بـــــــلـــــــديـــــــة
........................................ بـــــــــــــاHــــــــــــــكــــــــــــــان اHـــــــــــــســــــــــــــمـى
......................................................... دائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
.................................... والية.................................

يحدّها :

شماال :....................................

جنوبا :....................................

شرقا :.....................................

غـربا :.....................................

حــــسب مــــا هــــو مــــبــــY فـي اخملــــطط اHــــعــــد من طــــرف
مـصـالح مـسح األراضي أو وثيـقـة الـقيـاس اHـصـادق علـيـها

من طرف مصالح مسح األراضي.

اHادة اHادة 12
قوام األرضيةقوام األرضية

مــسـاحــة الـقــطــعـة األرضــيــة .............. حـسب مــا هـو
مـبـY فـي اخملـطط اHــعـد من طــرف مـصــالح مـسح األراضي
أو وثيقـة القـياس اHـصادق علـيهـا من طرف مـصالح مسح

األراضي.

السعة اHذكورة في العقد هي سعة القطعة األرضية
التي قـيـست بقـصـد منح االمـتـياز والـنـاجتة عن اإلسـقاط

األفقي. ويوافق الطرفان على صحة هذه السعة.

اHادة اHادة 13
أصل اHلكيةأصل اHلكية

الـــــقــــطـــــعــــة األرضــــيـــــة مــــلـك خــــاص لـــــلــــدولـــــة �ــــوجب
.....................................................
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اHادة اHادة 14
وصف اHشروعوصف اHشروع

وصف مــــفـــصل Hــــشـــروع الـــتــــرقـــيـــة الــــعـــقـــاريـــة ذات
الطابع التجاري اHزمع إجنازه.

اHادة اHادة 15
القدرات اHاليةالقدرات اHالية

يـجب عـلى اHـسـتـفـيـد من االمـتـيـاز أن يـقدم مـخـطط
تمـويل لـلعـملـيـة اHذكـورة في دفتـر الـشروط هـذا. ويجب

أن يوضح مخطط التمويل هذا :

- التكلفة اHالية التقديرية للمشروع كما هو محدد
rادة 14 أعالهHفي ا

- مـبلـغ التـقـد� الـشـخـصي (رؤوس األمـوال اخلـاصة
r(ستفيد من االمتيازHبا

- مــبــلـغ االعــتــمـــادات اHــالــيـــة الــتي �ــكـــنه احلــصــول
عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.

اHادة اHادة 16
الشروط اHالية لالمتيازالشروط اHالية لالمتياز

�ـنح االمـتـيـاز مـقـابل دفع إتـاوة سـنـويـة تـمـثل 33/1
من الــقــيـــمــة الــتــجـــاريــة احملــددة من طـــرف مــصــالح أمالك

الدولةr طبقا لألحكام التشريعية اHعمول بها.

تــدفع هـــذه اإلتــاوة ســنـــويــا ومــســـبــقــا لـــدى صــنــدوق
رئيس مفتشية أمالك الدولة اخملتصة إقليميا.

في حـــالــة الــتـــأخــر في الـــدفعr يـــتم الــتـــحــصـــيل بــكل
الطرق القانونية.

اHادة اHادة 17
مكان دفع اإلتاوة السنوية وطريقتهمكان دفع اإلتاوة السنوية وطريقته

يـدفع اHستفـيد من االمتـياز مبلغ اإلتـاوة اإليجارية
الـــســـنـــويـــة واHــصـــاريـف اHــذكـــورة فـي اHــادة 8 أعالهr إلى
صـــــــــنـــــــــدوق رئـــــــــيس مــــــــــفـــــــــتـــــــــشـــــــــيـــــــــة أمالك الـــــــــدولـــــــــة بـ.
rفي أجل أقـصـاه خمـسة عـشر (15) يـوما .......................
ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ اإلتاوة اإليجارية السنوية.

وبـعــد انـقــضـاء هــذا األجلr يـتـم إعـذار اHـســتـفــيـد من
االمـتـيـاز من أجل تـسـديـد سعـر اإلتـاوة الـسـنـوية في أجل
ال يــتــعـــدى األســبــوعr مـــضــافــا إلـــيه غــرامـــة تــمــثل 1% من

اHبلغ اHستحق طبقا لألحكام التشريعية اHعمول بها.

وإذا تــعـذر ذلكr يــعـتــبـر اHــسـتــفـيـد مـن االمـتــيـاز قـد
تراجع عن االستفادة من االمتياز.

اHادة اHادة 18
الترخيص باالمتيازالترخيص باالمتياز

تـــرخص عــمـــلــيــة االمـــتــيـــاز هــذه طــبـــقــا لــلـــقــرار رقم
..............اHـؤرّخ  في .............................. لـوالي والية

.........................
اHادة اHادة 19

عقد منح االمتيازعقد منح االمتياز
يــتـم إعــداد الــعــقــد اإلداري اHــتــضــمن مــنح االمــتــيــاز
اخلـاص بـالقـطـعـة األرضـيـة لـفـائدة اHـسـتـفـيـد من االمـتـياز
r.........................من طــرف مــديـر أمـالك الـدولــة لــواليـة
طــــــبـــــــقــــــا لــــــقــــــرار تــــــفــــــويـض وزيــــــر اHــــــالـــــــيــــــة اHــــــؤرّخ في

.........................
اHادة اHادة 20

بدء االنتفاعبدء االنتفاع
تــكــرس عـمــلــيــة حـيــازة وبــدء انـتــفــاع اHـســتــفــيـد من
االمـتيـاز على القـطعـة األرضيـة اHمـنوحـة �وجب مـحضر
يـــعـــدّه اHـــديـــر الـــوالئـي ألمالك الـــدولـــة بـــعـــد تـــســـلـــيم عـــقـــد

االمتياز.

اHادة اHادة 21
انـــطالق األشــغـــال - آجــال الــتـــنــفـــيــذ - الــتـــمــديــد احملـــتــملانـــطالق األشــغـــال - آجــال الــتـــنــفـــيــذ - الــتـــمــديــد احملـــتــمل

لآلجاللآلجال
يــجـب عــلى اHـــســتـــفــيـــد من االمــتـــيــاز أن يـــشــرع في
انــطالق أشــغـال مــشــروعه خالل مــدة ال تــتـجــاوز ســتـة (6)

أشهرr ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة البناء.
يلـتـزم اHـسـتـفـيـد من االمـتـيـاز بـإجناز مـشـروعه في
أجـل ................ ابــــتــــداء مـن تــــاريخ تـــــســــلــــيــــمـه رخــــصــــة

البناء.
تـــمــدد آجـــال انــطـالق وتــنـــفــيـــذ األشــغـــال اHــنـــصــوص
عــلـيــهـا في دفـتــر الـشــروط هـذاr إذا حـال ســبب قـاهـر دون
الــتــقــيـــد بــهــاr  �ــدة تــســـاوي اHــدة الــتي تــعـــذر فــيــهــا عــلى

اHستفيد من االمتياز الوفاء بالتزاماته.
ال �ـــكنr بــأي حـــال من األحـــوالr اعـــتــبـــار صــعـــوبــات

التمويل سببا قاهرا.

اHادة اHادة 22
أحكام ختاميةأحكام ختامية

يصـرح اHستـفيد من االمـتياز في الـعقد اHـبرم بأنه
اطلع مسبقا على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.

قر وصودق عليه     
  اHستفيد من االمتياز 
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مراسيم مراسيم فرديفرديّة
مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 16 ذي احلـج ذي احلـجّـة عام ـة عام 1436
اHوافق اHوافق 30  سبـتمبـر سنة   سبـتمبـر سنة r2015 يتـضمr يتـضمّنـان  إنهاءنـان  إنهاء

مهام رئيسي دراسات برئاسة اجلمهورية.مهام رئيسي دراسات برئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
السّيـد صالح شيـهابr بصـفته رئـيسا لـلدراسات بـرئاسة

اجلمهوريةr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة 2015 تـنــهىr ابـتـداء
rمــــهــــام الـــسّــــيــــد زيـــاد عــــيـــاش r2015 من 20 مــــارس ســــنـــة
rبـــصــفـــتـه رئــيـــســـا لـــلــدراســــات بــرئـــاســــة اجلـــمــهــــوريــــة

بسبب الـوفــاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء
مـــهــام األمــY الــعــاممـــهــام األمــY الــعــامّ لــلــمــعـــهــد الــوطــني لــلــدراســات لــلــمــعـــهــد الــوطــني لــلــدراســات

االستراتيجية الشاملـة.االستراتيجية الشاملـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الــسّــيــد دحـــمــان نــعــيــجـــةr بــصــفــته أمـــيــنــا عــامــا لـــلــمــعــهــد
الــوطــني لـلـدراســات االسـتــراتـيـجــيـة الـشــامـلـــةr إلحـالـتـه

على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 16 ذي احلـج ذي احلـجّـة عام ـة عام 1436
اHـوافق اHـوافق 30  سـبـتمـبـر سـنة   سـبـتمـبـر سـنة r2015 يـتـضمr يـتـضمّـنـان إنـهاءـنـان إنـهاء
مـهـام نـائبي مـديـر بـاحملـافظـة الـسـامـية اHـكـلمـهـام نـائبي مـديـر بـاحملـافظـة الـسـامـية اHـكـلّـفـة بردـفـة برد

االعتبار لألمازيغية وبترقية اللغة األمازيغية.االعتبار لألمازيغية وبترقية اللغة األمازيغية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـــسّـــيـــديـن اآلتي اســـمــــاهـــمـــا بـــصـــفــــتـــهـــمـــا نــــائـــبي مـــديـــر
بــاحملــافـظــة الــســامــيــة اHــكــلّـفــة بــرد االعــتــبــار لألمــازيــغــيـة

وبترقية اللغة األمازيغيةr إلحالتهما على التّقـاعد :

- جــــعــــفــــر أوشــــلــــوشr نــــائب مــــديــــر لــــرد االعــــتــــبـــار
rللمحيط الثقافي

- حسان بلحيرتr نائب مدير لإلعالم والصحافة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
السّيـد حميـد بيالكr بصـفته نـائب مدير لـتثمـY التراث
وتــرقـــيـــته بـــاحلـــافــظـــة الـــســـامـــيــة اHـــكـــلّـــفــة بـــرد االعـــتـــبــار
لألمـــازيـغـــــيـة وبــتـرقــــيـة الــلــغـــة األمــازيـغـــــيـةr إلحــالـتـه

على التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء
مـهام مـدير الـدراسات والـبحث بـاللـجنـة الوطـنيةمـهام مـدير الـدراسات والـبحث بـاللـجنـة الوطـنية

االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
السّيد محمد بوعزيزr بصفته مديرا للدراسات والبحث
بـالـلـجـنـة الـوطـنـيـة االسـتـشـاريـة لـتـرقـيـة حـقـوق اإلنـسان

وحمايتهاr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 16 ذي احلـج ذي احلـجّـة عام ـة عام 1436
اHوافق اHوافق 30  سبـتمبـر سنة   سبـتمبـر سنة r2015 يتـضمr يتـضمّنـان  إنهاءنـان  إنهاء

مهام رئيسي دراسات باجمللس الدستوري.مهام رئيسي دراسات باجمللس الدستوري.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـسّـيدة حـنان بـوعـروجr بصـفـتهـا رئيـسـة دراسات �ـركز
rالـدراســات والـبــحـوث الـدســتـوريــة بـاجملــلس الــدسـتـوري

إلحالتها على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـسّـيـدة شـفـيـقـة احلـدادr بـصـفـتـهـا رئـيـسـة دراسـات �ـركز
rالـدراســات والـبــحـوث الـدســتـوريــة بـاجملــلس الــدسـتـوري

إلحالتها على التّقـاعد.
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مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء

مهام والي والية عنابة.مهام والي والية عنابة.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــــــــمـــــــوجـب مــــــــرســـــــوم رئـــــــاســيّ مــــــؤرّخ في 16 ذي
rـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة 2015 تـنـهىHاحلــجّــة عـام 1436 ا
ابـتـداء من 23 ديـســمــبـر ســنـة r2014 مــهـام الــسّـيــد مـحــمـد
مـــنـــيب صـــنــــديـــدr بـــصـــفـــتــه والي واليـــة عـــنــــابـــةr بـــســـبب

الوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومـــان رئــاســـيـمــرســـومـــان رئــاســـيـّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان فـي خــان فـي 16 ذي الـــحـــج ذي الـــحـــجّـــةـــة
r2015 ـــــوافق 30  ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة   ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــةHـــــوافق اHعـــــام عـــــام 1436  ا
يــــتـــضـــميــــتـــضـــمّـــنــــان  إنـــهـــاء مـــهــــام رئـــيـــسـي دائـــرتـــY فيـــنــــان  إنـــهـــاء مـــهــــام رئـــيـــسـي دائـــرتـــY في

.Yواليت.Yواليت
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة 2015 تـنــهىr ابـتـداء
rمــهـام الــسّــيــد عــمــار زريــعـة r2014 من 4 ســبــتـمــبــر ســنـة
rبـــصــفـــتـه رئـــيـــســا لـــدائــــرة طـــولـــقــــة في واليــــة بــســـكـــرة

بسبب الـوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة 2015 تـنــهىr ابـتـداء
من 13 أبـــــريـل ســـــنــــة r2015 مـــــهـــــام الـــــسّـــــيـــــد عــــبـــــد اHـــــالك
rبـــصــفـــتـه رئـــيــســــا لــدائـــرة بــــرج بــوعـــريــريج rبـــونـــعـــارة

بسبب الـوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء

.Yمهام قـاضي.Yمهام قـاضي
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
rYالـــسّـــيـــديــن اآلتي اســـمــــاهــمـــــا بــصـــفــتــهـــمــــا قـــــاضــيـــ

بسبب الـوفـاة :

- مـــحـــمــــد خــــشــــابr ابــتــــداء من 30 أكــتـــوبـــر ســـنــة
r2014

- مـــصـــطـــفـى بن تـــــركـيr ابـــتــــداء من 5 نــــوفـــمـــبـــــر
سنـة 2014.

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء

مهام رئيس اHفتشية العامة للمالية.مهام رئيس اHفتشية العامة للمالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة 2015 تـنــهىr ابـتـداء
rمــهــام الــسّــيـد مــحــمــد جــحـدو r2014 من 2 ديــســمــبــر ســنـة
بصفتـه رئيسا للمفتشية العامة للماليةr بسبب الوفاة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء

مهام رئيس ديوان وزير اجملاهدين.مهام رئيس ديوان وزير اجملاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الــسّــيـد عــبــد الــعـــزيـــز بــشــانr بــصــفــتـه رئــيــســـا لــديــوان

وزيـر اجملـاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء
مهام مدير النشاط االجتماعي بوزارة اجملاهدين.مهام مدير النشاط االجتماعي بوزارة اجملاهدين.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـسّـيد جـمال وجنـليr بـصفـته مـديرا لـلنـشـاط االجتـماعي

بوزارة اجملاهدينr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــراســـيـم رئـــاســـيمـــراســـيـم رئـــاســـيّــــة مـــؤرــــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 16 ذي احلـــج ذي احلـــجّـــة عـــام ـــة عـــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 تـتـضـمr تـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء

مهام نومهام نوّاب مديرين بوزارة اجملاهدين.اب مديرين بوزارة اجملاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الــسّــيــد إبـراهــيم صــاحليr بــصــفــته نــائب مـديــر لــلــهــيـاكـل
األســاســـيــة والــتــجـــهــيــزات بـــوزارة اجملــاهــديـنr لــتــكـــلــيــفه

بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـــسّــــيـــد خــــالـــد جـــابـيr بـــصـــفــــته نـــائـب مـــديــــر لـــلـــتــــرقـــيـــة

االجتماعية االقتصادية بوزارة اجملاهدين.
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�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الــسّـــيــد مـــراد طــالي مـــعــمـــرr بــصـــفــته نـــائب مـــديــر لــذوي

احلقوق بوزارة اجملاهدينr بناء على طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــراســـيـم رئـــاســـيمـــراســـيـم رئـــاســـيّــــة مـــؤرــــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 16 ذي احلـــج ذي احلـــجّـــة عـــام ـــة عـــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 تـتـضـمr تـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء

مهام مديرين للمجاهدين في الواليات.مهام مديرين للمجاهدين في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
السّيد محمـد الصالح اHهراتr بصفته مديرا للمجاهدين

في والية تامنغستr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـسّيـد محـمد أرزقي صـاحليr بصـفته مـديرا لـلمجـاهدين

في والية البيّضr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـسّـيـد فـؤاد بـن سـلـيــمـــانr بـصـفـتـه مـديــرا لـلـمـجـاهـدين

في والية برج بوعريريجr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 16 ذي احلـج ذي احلـجّـة عام ـة عام 1436
اHوافق اHوافق 30  سبـتمبـر سنة   سبـتمبـر سنة r2015 يتـضمr يتـضمّنـان  إنهاءنـان  إنهاء
.Yللمجاهد بواليت Yجهوي YتحفH مهام مديرين.Yللمجاهد بواليت Yجهوي YتحفH مهام مديرين

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـسّــيـد فــريـد جــواهـرr بــصـفــته مــديـرا لــلـمــتـحف اجلــهـوي

للمجاهد بتيزي وزوr لتكليفه بوظيفة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــمـــــــوجـب مــــــــرســـــــوم رئـــــــاســيّ مــــــؤرّخ في 16 ذي
احلــجّــة عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 تـنـهى
مــهـام الــسّــيـد مــوسى بــوضـفــةr بــصـفــته مــديــرا لـلــمــتـحف
اجلــهــوي لــلـمــجــاهــد بــسـكــيــكــدةr إلعــادة إدمـاجـه في رتــبـته

األصلية.

مـــراســـيـم رئـــاســـيمـــراســـيـم رئـــاســـيّــــة مـــؤرــــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 16 ذي احلـــج ذي احلـــجّـــة عـــام ـــة عـــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 تـتـضـمr تـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء

مهام مهام بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الــــسّــــادة اآلتــــيــــة أســـمــــاؤهـم بــــوزارة الـــشــــؤون الــــديــــنــــيـــة

واألوقـاف :
- محـند أوإديـر مـشنـانr بصـفتـه مكـلّفـا بالـدراسات

rلتكليفه بوظيفة أخـرى rوالتلخيص
- يوسف بـلـمهـديr بصـفـته مديـرا للـتـوجيه الـديني

rبناء على طلبه rوالتعلـيم القرآني
- عــيـــسى مــقـــاريr بــصــفـــته نـــائب مــديـــر لــلــتـــوجــيه

rلتكليفه بوظيفة أخـرى rسجديHالديني والنشاط ا
- مـــحـــنـــد عــــزوقr بـــصـــفـــته نـــائـب مـــديـــر لـــلـــتـــعـــلـــيم

rلتكليفه بوظيفة أخـرى rالقرآني
- حـمــيـد رمـضـةr بــصـفـته نــائب مـديـر لالمــتـحـانـات

rلتكليفه بوظيفة أخـرى rسابقاتHوا
- عــــبــــد اجملــــيــــد بــــوضــــيــــافr بــــصــــفــــته نــــائب مــــديــــر

rلتكليفه بوظيفة أخـرى rYللمستخدم
- خلـــمـــيـــسي بـــــزازr بـــصـــفـــتـه مـــفـــتـــشـــاr لـــتــكـــلـــيـــفـه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـسّيد ديلـمي عربوشr بصـفته مديرا لـلدّراسات بوزارة

الشؤون الدينية واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الــسّــيــدة مــنــيـــة ســلــيمr بــصــفــتــهــا نـــائــبــة مــديــر لــلــبــرامج
rـســتـوى بــوزارة الـشــؤون الـديــنـيــة واألوقـافHا Yوحتـســ

لتكليفها بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء

مهام مدير اHركز الثقافي اإلسالمي.مهام مدير اHركز الثقافي اإلسالمي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـسّـيـد عـمـر بــافـولـولـوr بـصـفـته مـديـرا لـلـمـركـز الـثـقـافي

اإلسالميr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مـــراســـيـم رئـــاســـيمـــراســـيـم رئـــاســـيّــــة مـــؤرــــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 16 ذي احلـــج ذي احلـــجّـــة عـــام ـــة عـــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 تـتـضـمr تـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء
مــهـام مــديـــريــن لـلــشـــؤون الــديــنــــيــة واألوقـــــافمــهـام مــديـــريــن لـلــشـــؤون الــديــنــــيــة واألوقـــــاف

فـي الـواليـات.فـي الـواليـات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
السّيد لزهاري مـساعديr بصفته مديرا للشؤون الدينية

واألوقاف في والية البليدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الــسّـيــد مــحــنــد أويـديــر صــايبr بــصــفـتـه مـديــرا لــلــشـؤون
الــــديـــنــــيـــة واألوقــــاف في واليـــــة تــــيـــزي وزوr لــــتـــكــــلــــيـــفـه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الـــسّـــيـــد عـــبـــد الـــقـــادر قـــاضيr بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــشــؤون
الــديـنـيـة واألوقــاف في واليــة سـيــدي بـلـعــبـاسr لـتـكــلـيـفـه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء

مهام مدير الري في والية ميلـة.مهام مدير الري في والية ميلـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة 2015 تـنــهىr ابـتـداء
rمــــهـــــام الــــسّـــــيــــد رابـح صــــافي r2015 من 29 أبــــريـل ســــنــــة

بصفته مديرا للري في والية ميلةr بسبب الوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء
مـهـام اHـديـر العـاممـهـام اHـديـر العـامّ لـلـصـنـدوق الوطـني لـلـتـأمـيـنات لـلـصـنـدوق الوطـني لـلـتـأمـيـنات

االجتماعية للعمال األجراء.االجتماعية للعمال األجراء.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الــسّـــيـــد حـــافظ شـــكــري بـــوزيـــانيr بـــصـــفــتـه مــديـــرا عـــامــا
لــلــصــنــدوق الـــوطــني لــلــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة لــلــعــمــال

األجراءr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHـوافـق اHـوافـق 30  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاءن  إنـهـاء
مـهـام عـمـيـد كـلـيـة الـعـلـوم اإلنـسـانـيـة واالجـتـمـاعـيـةمـهـام عـمـيـد كـلـيـة الـعـلـوم اإلنـسـانـيـة واالجـتـمـاعـيـة

بجامعـة تـيزي وزو.بجامعـة تـيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عــام 1436 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة r2015 تــنــهى مــهــام
الــسّــيــد مــحـــمــد بــراهــيم صــاحليr بــصـــفــته عــمــيــدا لــكــلــيــة
rالـــعــلــوم اإلنــســانــيـــة واالجــتــمــاعــيــة بـــجــامــعــة تــيــزي وزو

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 شو شوّال عام ال عام 1435 اHوافـق  اHوافـق 26
Yن  إنـــهــاء مـــهــام األمــYيــتـــضــمّن  إنـــهــاء مـــهــام األمــ rيــتـــضــم r2014 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة 
الـــعــــامالـــعــــامّ لـــوزارة الــــبـــريـــد وتــــكـــنــــولـــوجــــيـــات اإلعالم لـــوزارة الــــبـــريـــد وتــــكـــنــــولـــوجــــيـــات اإلعالم

واالتصـال.واالتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب مــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــؤرّخ فـي 30 شـــــوّال
عـام 1435 اHوافق 26 غشت سنة r2014 تنهـى مهام السّيد
مـــحـــمــــد بـــعـــيطr بـــصــــفـــته أمـــيـــنــــا عـــامـــا لـــوزارة الـــبـــريـــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالr لتكليفه بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئــاسـي مــؤرخ في مـرســوم رئــاسـي مــؤرخ في 20 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1437 اHـوافق اHـوافق
3 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة r2015 يتـضمن الـتـعيـY بـالشـركةr يتـضمن الـتـعيـY بـالشـركة
الـوطـنـيـة لـلـبحـث عن احملروقـات وإنـتـاجـهـا ونـقـلـهاالـوطـنـيـة لـلـبحـث عن احملروقـات وإنـتـاجـهـا ونـقـلـها

وحتويلها وتسويقها " سوناطراك ".وحتويلها وتسويقها " سوناطراك ".
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 20 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 3 نــوفـمـبــر سـنـة r2015 يـعـY الـسـادة اآلتـيـة

أســـمـــاؤهم بــالـــشــركـــة الـــوطــنـــيــة لـــلــبـــحث عن احملـــروقــات
وإنتاجها ونقلها وحتويلها وتسويقها " سوناطراك " :

- صالح مكـموشr نـائب رئيس مـكلـفا بـاالستـكشاف
rواإلنتاج

- أكـــلي رمـــيـــنيr نـــائب رئـــيس مـــكـــلــفـــا بـــالــتـــكـــريــر
rوالبتروكيمياء والتمييع

- سـلـيـمـان عــربي بـايr مـديــرا عـامـا مـسـاعــدا مـكـلـفـا
rبالنقل عن طريق األنابيب

- عـمر مـعـليـوr مديـرا عامـا مسـاعـدا مكـلفـا بتـسويق
احملروقات.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن تـعـيYيـتـضـمّن تـعـي rيـتـضـم r2015 ـوافـق 30  سـبـتـمـبـر سـنة   سـبـتـمـبـر سـنةHـوافـق اHا
مكلمكلّف بالدف بالدّراسات والتلخيص بوزارة اجملاهدين.راسات والتلخيص بوزارة اجملاهدين.

ـــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 يـعـيّن الــسّـيـد
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rمـــكـــلّــــفـــا بـــالــــدّراســـات والـــتــــلـــخـــيص rإبـــراهــــــيم صــــاحلـي
rــؤســسـةHــكـتـب الـوزاري لـألمن الــداخــلي في اHمــســؤول ا

بوزارة اجملاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن تـعـيYيـتـضـمّن تـعـي rيـتـضـم r2015 ـوافـق 30  سـبـتـمـبـر سـنة   سـبـتـمـبـر سـنةHـوافـق اHا

نونوّاب مديرين بوزارة اجملاهدين.اب مديرين بوزارة اجملاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـعــيّن الـسّـادة

اآلتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة اجملاهدين :
rنائب مدير لذوي احلقوق rالك عبد اليدومHعبد ا -
- جــــمـــال الـــدين مــــيـــعـــاديr نـــائـب مـــديـــر لـــلــــتـــوجـــيه

rوالتنشيط
- وحــيــد حــمــودةr نـــائب مــديــر لــلــهـــيــاكل األســاســيــة

والتجهيزات.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــراســـيـم رئـــاســـيمـــراســـيـم رئـــاســـيّــــة مـــؤرــــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 16 ذي احلـــج ذي احلـــجّـــة عـــام ـــة عـــام 1436
Yن  تـعـيYتـتـضمّن  تـعـي rتـتـضم r2015 ـوافـق 30  سـبـتمـبر سـنة   سـبـتمـبر سـنةHـوافـق اHا

مديرين للمجاهدين فـي الـواليـات.مديرين للمجاهدين فـي الـواليـات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـعــيّن الـسّـادة
اآلتـــيــــة أســـمـــاؤهم مـــديـــرين لـــلــمـــجـــاهـــدين في الـــواليــات

اآلتية :
rفي والية ورقلة rعلي دڤعة -

rفي والية وهران rفؤاد بن سليمان -
rفي والية إيليزي rصالح قدي -

- حسY خالديr في والية خنشلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16 ذي احلـجّـة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 يـعـيّن الــسّـيـد
مــحـــمـــد الـــصـــالـح الـــمــــهــراتr مــديــرا لــلــمـجــاهــدين في

والية أم البواقي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلـجّة عام
1436 اHوافق 30 سبـتمبر سنة r2015 يعيّن الـسّيد محمد

أرزقي صاحليr مديرا للمجاهدين في والية بجايـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلـجّة عام
1436 اHوافق 30 سبـتمبـر سنة r2015 يعيّـن السّيـد جمال

وجنليr مديرا للمجاهدين في والية برج بوعريريج.

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن تـعـيYيـتـضـمّن تـعـي rيـتـضـم r2015 ـوافـق 30  سـبـتـمـبـر سـنة   سـبـتـمـبـر سـنةHـوافـق اHا

مدير اHتحف اجلهوي للمجاهد بتلمسان.مدير اHتحف اجلهوي للمجاهد بتلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي احلـجّة عام
1436 اHـوافق 30 سـبـتمـبر سـنة r2015 يـعيّـن السّـيد فـريد

جواهرr مديرا للمتحف اجلهوي للمجاهد بتلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 16 ذي احلـج ذي احلـجّة عـام ة عـام 1436
الــمـوافـق الــمـوافـق 30 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّـنانـنان

التالتّعيY بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.عيY بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ فـي 16 ذي احلـــجّــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة r2015 يـعــيّن الـسّـادة

اآلتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف :
rمدير دراسات rمحند عزوڤ -
rمفتشا عاما rخلميسي بزاز -
rمفتشا rعبد اجمليد بوضياف -

rمفتشا rحميد رمضة -
- مـحـنـد أوإيـديـر مـشـنـانr مـديـرا لـلـتوجـيـه الديـني

rوالتعليم القرآني
Yنــائـب مــديــر لـــلــبـــرامج وحتــســ rعـــيــسى مـــقــاري -

rستوىHا
- عـــبـــد الـــقـــادر قـــاضيr نــــائب مـــديـــر لالمـــتـــحـــانـــات

واHسابقات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة r2015 تـعـيّن الـسّـيدة
والــسّــيــدان اآلتـــيــة أســمــاؤهم بــوزارة الـــشــؤون الــديــنــيــة

واألوقاف :
rمكلّفة بالدّراسات والتلخيص rمنية سليم -

rمفتشا rمحند أويدير صايب -
- عــمــر بــافـولــولــوr نــائب مــديــر لــلــنــشــاط الــثـقــافي

واHلتقيات.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن تـعـيYيـتـضـمّن تـعـي rيـتـضـم r2015 ـوافـق 30  سـبـتـمـبـر سـنة   سـبـتـمـبـر سـنةHـوافـق اHا

اHدير العاماHدير العامّ للوكالة الوطنية لوثائق الصحة. للوكالة الوطنية لوثائق الصحة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHـوافق 30 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 يـعـيّن الــسّـيـد
حـافظ شــكــري بـوزيــانيr مــديـرا عــامــا لـلــوكـالــة الــوطـنــيـة

لوثائق الصحة.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 4 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1437 اHـوافـــق  اHـوافـــق 18 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
ســنــــــة ســنــــــة r2015 يــجـعـل مـنــهج حتــضــيــر الــعـي يــجـعـل مـنــهج حتــضــيــر الــعـيّــنــة قــصـدــنــة قــصـد
التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا.التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20  ذي الــقـــعــدة عــام 1434 واHــوافــــق 26 ســبـــتــمــــــبــر
سـنــــة 2013 الـذي يحـدد شـروط وكيـفـيات اعـتـماد اخملـابر

rستهلك وقمع الغشHقصد حماية ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
29 صــفـر عـام 1414 اHـوافق 18 غــشت سـنـة 1993 واHــتـعـلق

rعد لالستهالك وعرضهHواصفات بعض أنواع احلليب ا�

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة r1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهr يـهـدف هذا الـقـرار إلى جـعل مـنـهج حتـضيـر الـعـيـنة
قصد التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا. 

اHادة اHادة 2 : : لتحضير الـعيّنة قصد التحليل الفيزيائي
والـكـيـمـيائي لـلـحـلـيبr فـإن مـخابـر مـراقـبـة اجلـودة وقمع
الـغش واخملـابـر اHـعـتـمـدة لـهـذا الـغـرض مـلـزمـة بـاسـتـعـمال

اHنهج اHبيّن في اHلحق بهذا القرار.
 يجب أن يـستـعمل هـذا اHنـهج من طرف اخملـبر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHــوافق 18
أكتوبر سنة 2015.

بختي بلعايببختي بلعايب
ــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
منهج حتضير العيمنهج حتضير العيّنة للتجربة قصد التحليل الفيزيائينة للتجربة قصد التحليل الفيزيائي

والكيميائي للحليبوالكيميائي للحليب
1. الهدف ومجال التطبيق :. الهدف ومجال التطبيق :

يـــهـــدف هــــذا اHـــنــــهج إلـى حتـــديــــد تـــوجــــيـــهــــات عـــامـــة
لـتـحـضيـر عـيّنـات قـصـد استـعـمالـهـا لـلتـحـليـل الفـيـزيائي

والكيميائي للحليب.
2. اHبدأ :. اHبدأ :

مــجــانـســة مــيــكـانــيــكــيـة أو يــدويــة لـعــيّــنــة الـتــجــربـة
مـــكـــيّــــفـــة فـي درجـــة حـــرارة 20 °م ± 5 °م وإعـــداد عــــيّـــنـــات

للتجربة.
3. التجهيزات واألدوات الزجاجية :. التجهيزات واألدوات الزجاجية :

rذات سعة 400 ملل r(r(Becher) إناءات بيشر .) 1.3. إناءات بيشر

2.3. قـضيب زجاجيr. قـضيب زجاجيr طــولـه حـوالـي 20 سم وقـطره

8 ² مـنـحـنـيـا قـلـيـال من أحـد األطـراف ومـزود بـسـدادة من
rطاطHا

rســـهل الـــتـــنـــظـــيف rمـــنـــاسـب rجـــهـــاز اجملـــانـــســـة . r3.3. جـــهـــاز اجملـــانـــســـة

مــجـهــز بــنـظــام يــسـمح بــالــتـســخــY وتـثــبــيت احلــلـيب في
درجة حرارة 40 °م تقريبا.

فـي حـالة عــدم وجـود هـذا الــجـهـاز r(3.3) يسـتعمل
ما يأتي :

rمجموعة اجملانسة اليدوية r4.3. مجموعة اجملانسة اليدوية

rمضبوط في 40 °م rحمام مائي r1.4.3. حمام مائي

2.4.3. غربـال من احلـديدr غربـال من احلـديدr غــيــر قـابل لألكـسـدة حيث

r² 0,5 ال تتجاوز فتحات شبكاته
3.4.3. قمعr قمعr قطره أكبر بقليل من قطر الغربال.

4. طريقة العمل : طريقة العمل :
1.4. مجانسة العي مجانسة العيّنة :نة :

إذا كـــان الــتــحــلــيل مــبـــاشــرة بــعــد االقــتــطــاع أو بــعــد
ســاعــتــY أو ثالث (3) ســـاعـــات بــــعـــد ذلكr يــــكـــفي رج عـــاد
للعيّنة بدوران متتال للقارورة جلعل احملتوى متجانسا.
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في احلـالة الـعـكـسيـةr حـيث يـكون الـتـحـليل بـعـد يوم
rمـن االقـتـطـاع أو عـدة أيـام فـيـمــا بـعـد أو بـعـد مـدة طـويـلـة
تتجـمع اHادة الـدسمة لـلحـليب وتتـكتل عـلى طول جدران

القارورة أو حتت الغطاء.
يـــجب إذا جـــعـل اHــادة الـــدســـمـــة عـــلى شـــكـل مـــحـــلــول
مـــتــــجـــانس فـي كـــامل الــــعـــيّــــنـــةr إمــــا بـــاســـتــــعـــمــــال جـــهـــاز
مـيـكانـيـكيr بـشرط أن ال يـغـير من تـركـيبـة احلـليب ال من
الـنـاحـيـة الـنـوعـيـة وال من الـنـاحـيـة الـكـمـيـةr وإمـا بـإجـراء

العملية يدويا في حالة عدم وجود هذا اجلهاز (3.3).
1.1.4. مجانسة ميكانيكية : مجانسة ميكانيكية :

rتوفر. من الضروريHتتعلق طريـقة العمل باجلهاز ا
في جمـيع احلـاالتr أن تسـتـرجع كل التـرسـبات اHـلـتصـقة

بجدران قارورة االقتطاع أو بالغطاء.
من األحــسن أن تــوضـع الــعــيّــنــة فـي درجــــة حـــرارة
40 °م إلى 45 °مr بـحيث تـعمل على تـذويب اHادة الـدسمة

الـتي يـجب أن تــكـون سـائــلـة إلجـراء اHـســتـحـلب بــطـريـقـة
مالئمة.

مالحظة :مالحظة :
يُـسـتـعـمل اجلـهاز (3.3) حـسب اHـواصـفـات احملددة من

طرف اHصنّع مع احلرصr باخلصوصr على ما يأتي :
rال يدخل أي شيء في العيّنة -

- ال ينقص أي شيء من العـيّنة خالل اHيكانيزم كله
سواء باستـرجاع اHادة الدسمة أو الـكازيY اخملثرr أو عن

rطريق فقد مصل احلليب قبل إدخال اخلثارة
- يُــتــجــنب تــشـكـل رغـوة أو طــبــقــة من الــهــواء الـتي
تـــمـــنعr في حـــالـــة وجـــودهـــاr كل قـــيـــاس مـــســـمـــوح لـــكـــتـــلــة

حجمية أو كل عيّنة مأخوذة على شكل حجم للتجربة.
2.1.4. مجانسة يدوية : مجانسة يدوية :

r1.2.1.4. تُرج العيّـنة عن طريق دوران متتال مكرر

وتعاد إلى درجة حرارة 25 °م تقريبا.
مالحظة :مالحظة :

يـــجـب أن ال يـــكـــون الــــرجّ عـــنــــيـــفـــا �ــــا أن الـــقـــارورة
¤ــتــلــئــة أو تــقــريـبــا ¤ــتــلــئــة. يــجب جتــنب حــدوث تـشــكل
طبـقة الـهواء إطالقا فـي احلليبr ¤ـا يؤدي إلى عـدم صحة
االقتطاعـاتr ألن الهدف من الرجّ األول ليس جعل العينة
مــتــجــانــســةr ولــكن فــقط فــصل اHــادة الــدســمـة مـن جـدران
القارورة وتقسيمها إلى عدد كبير من األجزاء الصغيرة.
2.2.1.4. يــــــســــــكـب عـــــلـى الــــــغــــــربـــــال (2.4.3) جــــــزء من

العيّـنة اHثـبتة في حوالي 25 °مr وجتمع فـي بيشر (1.3).
تقطع احلبـيبات بواسطة القضيب (2.3) باسـتعمال باقي

الــعــيــنـة. تــنــقل في الــبــيــشـر (1.3) بــصــفــة مــتـكــررة وذلك
إلتمـام اجملـانسـة. إذا كـانت اHادة الـدسـمة غـيـر مدمـجة في
احلـلـيـب بـصـفـة مـنـاسـبـةr يـعـاد تــسـخـY الـعـيّـنـة في حـمـام

مائي (1.4.3) وجتدد العمليات اHذكورة في (2.1.4).
3.1.4. حاالت خاصة : حاالت خاصة :

1.3.1.4. �ــكن أن تـــمــخـض الــعــيّـــنــة أثـــنــاء الـــنــقل أو

فــورا بـفــعل جــهـاز الــرج وتــكـون حــبــيـبــات اHــادة الـدســمـة
اجملـمـعـة في اHـصـفـاة مشـكـلـة مـسـبـقا من تـكـتالت حـقـيـقـية

من الزبدة.
في هـذه احلـالـةr يـجـــب إعــــادة تــسـخـY الـعـيّـنـة في
40 °مr حتت فـعل مشتـرك بY حـليب ساخن وجـهاز الرج.

تذوب هذه احلبيبات وتنقسم مع عبور اHصفاة.
تــعـاد الـعــمـلـيــة مـرة أو مــرتـY ثم تـبــرد الـعــيّـنـة. من
الـــواضح أنه فـي هــذه احلـــالـــة تــكـــون اHـــادة الـــدســمـــة غـــيــر
مــنــدمــجـة مــرة أخــرى بــصــفــة دقــيــقــة في احلــلــيب ويــكـون
االقتـطاع الـصـحيح Hـعايـرة اHادة الـدسـمة صـعبـا. في هذه

احلالةr ينصح باجملانسة اHيكانيكية.
2.3.1.4. فـي حــالـة الــتــصــاق حــبــيــبــات الــزبــدة بــقـوة

عــلى الــغــطــاءr تـنــزع هــذه الــزبـدة بــواســطــة جــهـاز رجّ من
اHــطـاط. يـشـطـف بـقـلـيل مـن احلـلـيب ويـتــرك في اHـصـفـاة

حيث يتلقى غسال غزيرا أثناء عملية السكب اHتتالية.
2.4. درجة حرارة التكييف : درجة حرارة التكييف :

تــــكــــون أجــــهــــزة االقــــتـــطــــاع مــــدرجّــــةr من أجـل درجـــة
حــــرارة 20 °مr وتــــكـــــون الـــــتــــحـــــديـــــدات الــــفـــــيـــــزيــــائـــــيــــة -
الـــكــيـــمــيـــائــيـــة مــجـــراة في درجـــة احلــرارة هـــذه. يــجب أن
يكـون اHكـان والكـواشف واحللـيب نفـسه في درجة حرارة

20 °م ± 5°م.

من اHالئم أيضا جـعل احلليب فـي درجة احلرارة هذه
في أسرع وقت ¤كن.

3.4. العي العيّنة اHأخوذة للتجربة :نة اHأخوذة للتجربة :

بـعــد حتـضـيــر الـعــيّـنــة لـغــرض الـتــحـلـيـل الـفـيــزيـائي
والـكــيـمــيـائيr يــجب إجــراء الـعـيّــنـات اHــأخـوذة لــلـتــجـربـة
مـبـاشـرة. يـنـصح بـإجـراء كـل الـعـيّـنـات اHـأخـوذة لـلـتـجـربة

الالزمة في مختلف عمليات اHعايرة بدون انقطاع.
في كل احلــاالتr يــجــرى رجّ أخـــيــر لــلــعــيّــنــة قــبل كل

اقتطاع.
جتـــرى الـــعـــيــــنـــات اHـــأخـــوذة لـــلــــتـــجـــربـــة بـــالـــوزن أو
بـاحلجم. يـعبـر عن النـتائج بـاحلجم أو بـالكـتلة مـن احلليب

مع معرفة الكتلة احلجمية لعيّنة احلليب.
يـــجب إجــراء جـــمــيع الـــعــيّــنـــات اHــأخـــوذة لــلــتـــجــربــة
بــــاحلــــجم في 20 °م مع أدوات زجــــاجــــيــــة مـــدرّجــــة بــــصــــفـــة

مالئمة في درجة احلرارة هذه.
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قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 4 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1437 اHـوافـــق  اHـوافـــق 18 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
سـنــــة سـنــــة r2015 يجـعل منـهج حتـديد احلـموضـة اHعـايرة يجـعل منـهج حتـديد احلـموضـة اHعـايرة

في احلليب اجلاف إجباريا.في احلليب اجلاف إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1434 اHــــوافــــق 26 ســـبـــتــــمــــــبـــر
سـنــــة 2013 الـذي يحـدد شـروط وكيـفـيات اعـتـماد اخملـابر

rستهلك وقمع الغشHقصد حماية ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
13 شــــعــــبــــان عـــام 1419 اHــــوافق 2 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1998

واHــتـــعــلق بــاHـــواصــفــات الـــتــقــنـــيــة ألنــواع احلـــلــيب اجلــاف
rوشروط وكيفيات عرضها

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 17 رجب عـام 1420
اHــــوافق 27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1999 واHــــتــــعـــلـق �ـــواصــــفـــات
مـــســحــوق احلـــلــيب الـــصــنــاعـي وشــروط عــرضـه وحــيــازته

rتممHعدل واHا rواستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة r1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهr يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل منـهج حتديـد احلمـوضة

اHعايرة في احلليب اجلاف إجباريا. 

اHــــادة اHــــادة 2 : : من أجـل حتـــديــــد احلــــمـــوضــــة اHــــعـــايــــرة في
احلـلــيب اجلــافr فـإن مـخــابـر مــراقـبــة اجلـودة وقــمع الـغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضr مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبY في اHلحق بهذا القرار.
 يجب أن يـستـعمل هـذا اHنـهج من طرف اخملـبر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر 4 محرّم عام 1437 اHوافق 18 أكتوبر
سنة 2015.

بختي بلعايببختي بلعايب
ـــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
منهج حتديد احلموضة اHعايرة في احلليب اجلافمنهج حتديد احلموضة اHعايرة في احلليب اجلاف

1. الهدف ومجال التطبيق :. الهدف ومجال التطبيق :
يـــهـــدف هـــذا اHـــنــــهج إلى وضع طــــريـــقـــة تـــطـــبـــيـــقـــيـــة
لـــتــحـــديـــد احلــمـــوضـــة اHــعـــايـــرة في جــمـــيع أنـــواع احلـــلــيب

اجلاف.
2. تعريف :. تعريف :

احلــــمـــــوضــــة اHــــعــــايـــــرة لــــلــــحـــــلــــيب اجلــــاف :احلــــمـــــوضــــة اHــــعــــايـــــرة لــــلــــحـــــلــــيب اجلــــاف : هـي عـــدد
اHـليـلـترات من مـحـلول هـيـدروكسـيـد الصـوديـوم تركـيزه
0,1 مـــول/ل الالزمـــة لـــتـــعـــديـل كـــمـــيـــة من احلـــلـــيب اHـــعـــاد

rـادة الصـلبـة غيـر الدسـمةHـوافقة لـ 10غ من اHتشكـيله وا
في وجود الفينول فتاليrY حتى ظهور لون وردي.

3. اHبدأ :. اHبدأ :
يـحـضّـر احلـلـيب اHـعـاد تـشــكـيـله بـإضـافـة اHـاء لـعـيّـنـة
مـأخـوذة للـتـجربـة من احلـليب اجلـاف تـساوي 5غ بـالـضبط
من اHــــادة الــــصـــلــــبــــة غـــيــــر الـــدســــمــــةr مـــعــــايــــرة �ـــحــــلـــول
هدروكـسيد الـصوديوم بـ 0,1 مول/لr باسـتعمـال الفنول
(cobalt II) (II الـــكـــوبـــالت) كـــكـــاشـف وســـلـــفـــات Yفـــتـــالـــيـــ
كــــمـــحــــلــــول مـــلــــون مـــرجــــعي. تــــضـــرب عــــدد اHـــلــــيـــلــــتـــرات
اHـســتـعــمــلـة لــلـمــعـايــرة في الــعـامل 2 لـلــحــصـول عــلى عـدد

اHليلترات لـ 10غ من اHادة الصلبة غير الدسمة.
تــرتـــبط كــمــيـــة مــحــلـــول هــيــدروكـــســيــد الـــصــوديــوم
الالزمة بـكمية اHـواد اHثبتـة اHوجودة بـصفة طبـيعية في
اHـــنــتـــوج وكـــذلك بـــاحلــمـــوضـــة أو الــقـــاعـــديــة الـــظـــاهــرة أو

اHضافة.
4. الكواشف :. الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتـليـلـية مـعـترف بـهاr يـجب أن يـكـون اHاء اHـستـعـمل ماء
مــقـــطــرا أو مــاء مـــنــزوع األمالحr و¦ تـــخــلــيــصـه من ثــاني
أكسيد الكربون بالغليان Hدة 10 دقائق قبل االستعمال.

rمحلول معاير rهيدروكسيد الصوديوم . r1.4. هيدروكسيد الصوديوم

c(NaOH) = 0,1  ± 0,000 2 mol/l

rمحلول ملون مرجعي r2.4. محلول ملون مرجعي

تذاب 3غ من سلفا الكوبالت (II) سباعي التمييه
(CoSO4.7H2O) في اHاء ويكمل احلجم إلى 100 ملل.
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rYمحلول الفنول فتالي .rY3.4. محلول الفنول فتالي

تــــذاب 2غ من الــــفـــيـــنـــول فـــتــــالـــيـــY في 75 مــــلل من
اإليــثــانـول 95 % (v/v) وتــضــاف 20 مــلل مـن اHــاء. يــضـاف
مــــحـــلـــول هــــيـــدروكــســيـــد الــصــوديــوم (1.4) حـــتى حتــدث
قـطـرة واحــدة تـلـويـنـا ورديـا ضـعـيـفـاr ويـكـمّل احلـجم بـاHـاء

إلى 100 ملل.
5. األجهزة :. األجهزة :

rميزان حتليلي .r1.5. ميزان حتليلي

rدقتها 0,05 ملل rمدرجة في 0,1 ملل ملل rمدرجة في . سحاحة r2.5. سحاحة

rسعتها 2 ملل r3.5. ماصات. ماصات

rسعتها 50 ملل r4.5. مخبارات مدرجة. مخبارات مدرجة

5.5. حوجـالت قـ. حوجـالت قــمـعـمـعــيـةيـةr ذات عــنق مصـقـولr ســعتـها

100 ملل أو 150مللr مزودة بسدادة مصقولة من الزجاج.

6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنة :نة :
يجرى اقتطاع العيّنة في ظروف مالئمة.

7. طريقة العمل :. طريقة العمل :
1.7. حتضير العي. حتضير العيّنة للتجربة :نة للتجربة :

تسكب العـيّنة في وعاء نظيف وجاف (مزود بغطاء
�نع تسرب الهواء)r سعته حوالي ضعف حجم العيّنة.

يـغــلق الـوعـاء مـبـاشـرة ويـخـلـط مـحـتـواه بـعـنـايـة عن
طـريق التحريك والـتقليب اHتـكرر للوعـاء. يُتجنبr قدر
rتـعــريض الـعـيّــنـة لــلـهـواء أثــنـاء هــذه الـعـمــلـيـات rاإلمـكــان

لتقليل التصاق اHاء قدر اإلمكان.
2.7.. العي.. العيّنة اHأخوذة للتجربة :نة اHأخوذة للتجربة :

تــؤخـــذ حــوجـــلــتـــان قــمـــعــيـــتــان (5.5) ويــوضع في كل
واحدة منهما (a/500) ± 0,01 غ من العيّنة للتجربة (1.7).
a : هـــو نــــســـبــــة اHـــادة الـــصــــلـــبـــة غــــيـــر الـــدســــمـــة في

.Yائوية وبعددين عشريHمعبر عنها بالنسبة ا rالعيّنة
مالحـظـةمالحـظـة - �ـكن حــســاب نـســبـة اHــادة الــصـلــبـة غــيـر
الـدسـمـة في الـعـيّـنـة بـطــرح نـسـبـة اHـادة الـدسـمـة ونـسـبـة

اHاء من 100.
3.7. التحديد :. التحديد :

1.3.7. . حـضّر احلـلـيب اHعـاد تـشكـيـلهr بإضـافة 50 ملل

من اHاء في درجـة حرارة تقدر بحوالي 20 °م إلى العيّنة
اHأخوذة للتجرية r(2.7) ويخلط بـشدة. يترك ليرتاح Hدة

20 دقيقة.

Yالـقـمعـيـت Y2.3.7. . يـضــاف إلـى إحــدى الــحـوجـلـت

2 ملـل من احملـلـول اHـلون اHـرجـعي (2.4) لـكي نـحـصل عـلى
شاهد ملون ثم �زج بتحريك خفيف.

مـالحـــــظـــــة -مـالحـــــظـــــة - إذا كـــــنــــــا بـــــصـــــدد إجنـــــاز ســـــلــــــســـــلـــــة من
الـتحديـدات على مـنتـوجات مـشابهـةr �كن اسـتعـمال هذا
الـشـاهـد اHـلــون لـكل الـسـلـسـلـةr لــكن يـجب أن ال يـسـتـعـمل

بعد أكثر من ساعتY من حتضيره.
3.3.7. . يضـاف إلى احلـوجـلة الـقـمعـيـة الثـانـيةr 2 مـلل

من مـحـلـول الــفـيـنـول فــتـالـيـY (3.4) ويـخــلط بـالــتـحـريك
اخلفيف.

4.3.7. يــعــايــر مـحــتــوى احلــوجــلــة الــقـمــعــيــة الــثــانــيـة

بـإضـافـة مـحـلـول هـيـدروكـسـيـد الـصـوديوم (1.4) بـواسـطة
ســحـاحـة (2.5) وبـالـتــحـريكr إلى غـايــة احلـصـول عـلى لـون
وردي خفـيف ¤اثل لـلون الـشاهـد اHلـون والذي يدوم إلى

غاية 5 ثوان. يجب أالّ تتعدى مدة اHعايرة 45 ثانية.
يـــســـجل حـــجم مـــحـــلـــول هـــيـــدروكـــســـيـــد الـــصـــوديــوم

اHستعمل باHليلتر وبتقريب 0,05 ملل.
8 - التعبير عن النتائج :- التعبير عن النتائج :

1.8. . طريقة احلساب واHعادلة :طريقة احلساب واHعادلة :

تساوي احلموضة اHعايرة :
2 x v

حـيث : v هو حـجم مـحـلـول هيـدروكـسـيد الـصـوديوم
(1.4) باHليلتر اHستعمل للمعايرة (4.3.7).

يعبر عن النتيجة برقم بعد الفاصلة.
2.8. . التكرارية :التكرارية :

يــجـب أالّ يــتـــعــدى الـــفـــرق بــY نـــتـــيــجـــتي حتـــديــدين
مـجــريـY في نــفس الـوقت أو الــواحـد تــلـو اآلخــر من قـبل
نـفس احمللل 0,4 مـلل من مـحلـول هـيدروكـسـيد الـصـوديوم
ذي تـــركـــيـــز 0,1 مــول/ل لـ 10غ مـن اHـــادة الـــصـــلـــبـــة غـــيـــر

الدسمة.

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 6 رمــــضــــان عـــام  رمــــضــــان عـــام 1436
اHـــــوافق اHـــــوافق 23  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة   يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة r2015 يـــــعـــــدل الـــــقـــــرارr يـــــعـــــدل الـــــقـــــرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1430
8 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة 2009 الــذي يــحــدد  تــعـداد الــذي يــحــدد  تــعـداد اHـوافق اHـوافق 
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــــدمـــــات بـــــعـــــنـــــوان اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة لــــوزارةأو اخلـــــدمـــــات بـــــعـــــنـــــوان اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة لــــوزارة

األشغال العمومية.األشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
 rاليةHووزير ا

rووزير األشغال العمومية
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- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHـــــؤرّخ في 25 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 14 مـــــايـــــو ســـــنــــة

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيH2015 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتّــنـــفــيــذيّ رقم 2000 - 327
اHــؤرّخ في27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة

r2000 الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

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

rالعمومية واإلصالح اإلداري

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
18 رمـضان عام 1430 اHوافق 8 سـبـتمـبر سـنة 2009 الذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـدمـات بـعـنـوان اإلدارة اHـركـزية فـي وزارة األشـغال

rعدلHا rالعمومية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHاHــــادادّة األولى :ة األولى : تـــعــدل أحـــكــام اHـــادة األولى من الـــقــرار
الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 18 رمـضان عام 1430 اHوافق
8 سبتمبر سنة r2009 اHعّدل واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدّد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الصيانة أواخلدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد اخلاص
بـاألعـوان الـعـامـلـY فـي اإلدارة اHـركـزيـة لـوزارة األشـغـال

العموميةr كما هو مبيّن في اجلدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

26

8

24

5

4

3

17

4

91

200

200

200

219

240

288

288

348

"

1

1

1

2

3

5

5

7

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)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

26

-
-
-
-
-
-
-
26

-
8

24

5

4

3

17

4

65

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى الثاني
الـمـجـمـوع الـعـامالـمـجـمـوع الـعـام

اHاداHادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 6 رمضان عام 1436 اHوافق 23 يونيو سنة 2015.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

 وزير  وزير اHاليةاHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير وزير األشغال العموميةاألشغال العمومية

عبد القادر واليعبد القادر والي
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GهنيHوالتعليم اGهنيHوزارة التكوين وزارة التكوين والتعليم ا
قـــرار وزاري مـشــتـــرك مـؤرقـــرار وزاري مـشــتـــرك مـؤرّخ في خ في 23 شـعــبــان عـــام  شـعــبــان عـــام 1436
اHــوافق اHــوافق 11 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة r2015 يـــتــضـــم يـــتــضـــمّن تــنـــظــيمن تــنـــظــيم
مديريات التكوين والتعليم اHهنيY في الوالية.مديريات التكوين والتعليم اHهنيY في الوالية.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rووزير الداخلية واجلماعات احمللية

rاليةHووزير ا
rYهنيHووزير التكوين والتعليم ا

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

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-87 اHـؤرّخ
في 30 ذي احلـــجّـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
rYهنيHالذي يحدّد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-88 اHـؤرّخ
في 30 ذي احلـــجّـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
واHــتـــضـــمّن تــنـــظـــيم اإلدارة اHـــركــزيـــة لــوزارة الـــتـــكــوين

rYهنيHوالتعلـيم ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 14-98 اHـؤرّخ
في 2 جمادى األولى عام 1435 اHوافق 4 مارس سنة 2014
 الـذي يـحـدّد قواعـد تـنـظـيم مـديـريـات الـتـكـوين والـتـعلـيم

rفي الوالية وسيرها YهنيHا
- و�ــقــتــضى الــقـرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرّخ فـي
25 ربــيع الـــثــاني عــام 1422 اHــوافق 17 يـــولــيــو ســنــة 2001

rهني في الوالياتHتضمّن تنظيم مديريات التكوين اHوا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 5 من اHـــــرســــوم
الــــتّــــنـــفــــــيــــذيّ رقــم 14-98 اHــــؤرّخ في 2 جــــمــــــادى األولى
rــذكــور أعالهHــوافق 4 مــارس ســنــة 2014 واHعــــام 1435 ا
يهـدف هـذا القــرار إلى حتديـد تـنظـيم مديـريـات التـكوين

والتعلـيم اHهنيY في الوالية.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تـــنــــظم مــــديــــريــــات الـــتــــكــــوين والــــتــــعـــلــــيم
اHـــهـــنــــيـــY في الـــواليــــة من الـــنـــوع األوّل (1) فـي ثالث (3)

مصالحr كما يأتي :
rYهنيHمصلحة متابعة التكوين والتعليم ا -

rتواصل والشراكةHوالتكوين ا Yمصلحة التمه -
- مـــصــلـــحــة إدارة الـــوســائل واHـــنــازعـــات ومــتـــابــعــة

مشاريع االستثمارات ومنظومات اإلعالم.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : تضـم مصـلـحـة مـتـابعـة الـتـكـوين والـتـعـلـيم

: Y(2) اثن Yمكتب YهنيHا

1 - مـــكـــتب مـــتـــابـــعـــة الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة
rYهنيHللتكوين والتعلـيم ا

2 - مـــكــتب الـــتــوجــــيه واالمـــتــحـــانــات واHـــســابـــقــات
وتسيير الشهادات.

اHاداHادّة ة 4 :  : تضم مصلـحة التمهY والتكوين اHتواصل
: Y(2) اثن Yوالشراكة مكتب

1 - مــــكــــتـب الــــتــــمــــهـــــY والــــعالقــــات مـع الــــهــــيــــئــــات
rYستخدمة وشركـاء التمهHا

2 - مـكـتب الـتـكـوين اHـتـواصل والـشـراكـة ومـتـابـعـة
اHؤسسات اخلاصـة.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : تـضـم مـصـلـحـة إدارة الـوسـائل واHـنـازعـات
ومــتــابــعــة مــشــاريــع االســتــثـمــارات ومــنــظــومــات اإلعالم

ثالثـة (3) مكـاتب :
1 - مـكـتب تـسـييـر اHـسـتـخـدمـY وتنـسـيق عـمـلـيات

rنازعاتHوا YكونHتوظيف وتسيير ا
2 - مـــكــتـب اHــيـــزانـــــيـــة واحملـــاســـبـــــة والــــوســــــائـل

rالعـامـة واألرشيف
3 - مــكــتـب مــنــظــومــات اإلعالم وخـــريــطــة الــتــكــوين

واإلحصائيات ومتابعة مشاريع االستثمارات.
اHاداHادّة ة 6 :  : الـواليات الـتابـعة لـلنوع األول (1) واHنـظمة
فـي ثالث (3) مــــــــصـــــــــالـح هـي : أدرار واألغـــــــــواط وبـــــــــشــــــــار
وتـامــنـغــست واجلــلــفـة وســعـيــدة وقــاHـة والــبـيـض وإيـلــيـزي

وتندوف وتيسمسيلت والنعامة وعY تموشنت.
اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : تـــنــــظم مــــديــــريــــات الـــتــــكــــوين والــــتــــعـــلــــيم
اHــهــنــيـY فـي الـواليــة من الــنــوع الــثـاني (2) في أربع (4)

مصـالحr كما يأتي :
rYهنيHمصلحة متابعة التكوين والتعليم ا -

rYمصلحة التمه -
rنازعاتHمصلحة إدارة الوسائل وا -

- مصـلحـة متـابـعة مـشاريع االسـتثـمارات وتـسيـير
اHمتلكات ومنظومات اإلعالم.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـضم مـصـلـحـة مـتـابـعـة الـتـكـوين والـتـعـلـيم
اHهنيY ثالثـة (3) مكـاتب :

1 - مـــكـــتب مـــتـــابـــعـــة الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة
rYهنيHللتكوين والتعلـيم ا

2 - مــكــتـب الــتــوجــــيه واالمــتـــحــانــات واHـــســابــقـــات
rوتسيير الشهادات

3 - مـكـتب الـتــكـوين اHـتـواصل والـشــراكـة ومـتـابـعـة
اHؤسسات اخلاصـة.

: Y(2) اثن Yمكتب Yادّة ة 9 :  : تضم مصلحة التمهHاداHا
1 - مــــكـــتـب الـــبـــحـث والـــتــــنـــصــــيب والـــعـالقـــات مـع

rYستخدمة وشركاء التمهHالهيئات ا
2 - مــكـتـب اHـتــابـعــة والــتـقــيـيـم واHـراقــبـة الــتــقـنــيـة

والبيداغوجـية.
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اHاداHادّة ة 10 :  : تضـم مصـلحـة إدارة الوسـائل واHنـازعات
ثالثـة (3) مكـاتب :

1 - مــــكــــتـب تــــســــيــــيــــر اHــــســــتــــخـــــدمــــY والــــتــــكــــوين
rنازعاتHوا

2 - مــكـتـب اHـيــزانـيــة واحملـاســبـة والــوســائل الـعــامـة
rواألرشـيف

3 - مـكــتب الــتــنـســيق ومــتــابـعــة عــمـلــيــات تــوظـيف
.YكونـHوتسيير ا

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 :  : تـــــضم مــــــصـــــلــــــحـــــة مـــــتــــــابـــــعـــــة مــــــشـــــاريع
االســتـثــمـارات وتــسـيــيـر اHــمـتــلـكـات ومــنـظــومـات اإلعالم

: Y(2) اثن Yمكتب
1 - مــكــتـب مــنــظــومــات اإلعالم وخـــريــطــة الــتــكــوين

rواإلحصائيـات
2 - مـكتب مـتابـعة مـشاريع االسـتثـمارات وتـسيـير

اHمتلكـات.
12 :  : الـــواليــــات الـــتـــابــــعـــة لــــلـــنـــوع الــــثـــاني (2) اHــاداHــادّة ة 
واHنـظمة في أربع (4) مـصالـح هي : أم البـواقي وبسـكرة
والــبـويـرة وتــبـســة وتـيـارت وجــيـجـل وســكـيـكــدة وسـيـدي
بــلــعــبـاس واHــديــة ومـســتــغـا´ واHــســيـلــة ومــعـســكــر وبـرج
بـــوعــريـــريـج وبــومـــرداس والـــطـــارف والـــوادي وخـــنـــشـــلـــة
وســوق أهـراس وتــيــبــازة ومــيـلــة وعــY الــدفــلى وغــردايـة

وغليزان.
13 :  : تــــنـــظم مـــديـــريــــات الـــتـــكـــوين والــــتـــعـــلـــيم اHــاداHــادّة ة 
اHـهـنـيـY في الـواليـة من الـنـوع الثـالث (3) في خـمس (5)

مصالحr كما يأتي :
rYهنيHمصلحة متابعة التكوين والتعليم ا -

rYمصلحة التمه -
rتواصل والشراكةHمصلحة التكوين ا -
rنازعاتHمصلحة إدارة الوسائل وا -

- مصـلحـة متـابـعة مـشاريع االسـتثـمارات وتـسيـير
اHمتلكات ومنظومات اإلعالم.

اHاداHادّة ة 14 :  : تضم مـصـلحـة متـابـعة الـتكـوين والـتعـليم
: Y(2) اثن Yمكتب YهنيHا

1 - مـــكـــتب مـــتـــابـــعـــة الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة
rYهنيHللتكوين والتعلــيم ا

2 - مـــكــتب الـــتــوجــــيه واالمـــتــحـــانــات واHـــســابـــقــات
وتسيير الشهادات.

: Y(2) اثن Yمكتب Yادّة ة 15 :  : تضم مصلحة التمهHاداHا
1 - مــــكــــتب الــــبــــحث والــــتــــنـــصــــيب والــــعالقــــات مع

rYستخدمة وشركاء التمهHالهيئات ا
2 - مــكـتـب اHـتــابـعــة والــتـقــيـيـم واHـراقــبـة الــتــقـنــيـة

والبيداغوجـية.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : تـــــضم مـــــصــــلـــــحـــــة الــــتـــــكــــويـن اHــــتـــــواصل
: Y(2) اثن Yوالشراكة مكتب

rتواصل والشراكةH1 - مكتب التكوين ا
2 - مكتب متابعة اHؤسسات اخلاصـة.

اHاداHادّة ة 17 :  : تضـم مصـلحـة إدارة الوسـائل واHنـازعات
ثالثـة (3) مكـاتب :

1 - مــــكــــتـب تــــســــيــــيــــر اHــــســــتــــخـــــدمــــY والــــتــــكــــوين
rنازعاتHوا

2 - مــكـتـب اHـيــزانـيــة واحملـاســبـة والــوســائل الـعــامـة
rواألرشيف

3 - مـكــتب الــتــنـســيق ومــتــابـعــة عــمـلــيــات تــوظـيف
.YكونـHوتسيير ا

اHـــــاداHـــــادّة ة 18 :  : تـــــضم مــــــصـــــلــــــحـــــة مـــــتــــــابـــــعـــــة مــــــشـــــاريع
االســتـثــمـارات وتــسـيــيـر اHــمـتــلـكـات ومــنـظــومـات اإلعالم

: Y(2) اثن Yمكتب
1 - مــكــتـب مــنــظــومــات اإلعالم وخـــريــطــة الــتــكــوين

rواإلحصائيات
2 - مـكتب مـتابـعة مـشاريع االسـتثـمارات وتـسيـير

اHمتلكـات.

19 :  : الــــواليـــات الـــتـــابــــعـــة لـــلـــنــــوع الـــثـــالث (3) اHــاداHــادّة ة 
واHــنـــظــمـــة في خــمس (5) مــصــالـح هي : الــشــلـف وبــاتــنــة
وبـــجـــايـــة والـــبـــلـــيـــدة وتـــلـــمـــســـان وتـــيـــزي وزو واجلــــزائــر

وسطيف وعنابة وقسنطينـة وورقلة ووهران.

20 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـاداHـادّة ة 
اHـؤرّخ في 25 ربـيع الــثــاني عـام 1422 اHـوافق 17 يــولــيـو

سنة 2001 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 23 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 11
يونيو سنة 2015.
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عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

21 محر محرّم عام م عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 58
4 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2015 م م

وزير التكوين وزير التكوين 
YهنيHوالتعليم اYهنيHوالتعليم ا
محمد مباركيمحمد مباركي

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة


