
العدد العدد 69
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

االثنY االثنY 16 ربيع األو ربيع األوّل ل عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 28 ديسمبر سنة ديسمبر 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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فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مرسـوم رئاسي رقم 15-333 مـؤرّخ في 15 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 27 ديـسمـبـر سـنة r2015 يتـضـمـن التـصـديـق على
االتـفــاق بY حكومـة اجلمهوريـة اجلـزائـريـة الد�ـقراطيـة الشعبيـة ومنظمة األ{ اHتحدة للتربية والعلم والثقافة
(اليونـسكـو)r اHوقـع بباريـس فـي 28 فبـرايـر سنـة r2014 بـشـأن إنشـاء وتشغــيـل مـركـز إقليمـي باجلزائر لصون
التراث الثقافي غير اHادي في إفريقياr من الفئة r2 حتت رعاية اليونسكو......................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 15-334 مـؤرّخ في 15 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمن الـتـصـديق عـلى
اتـفـــاق اHـقـــر بـY حـكــومــة اجلـمـهـوريـــة اجلـــزائـريـــة الـد�ـقــراطــيــة الـشـعـبــيــــة ومـفـوضـيــة االحتـــاد اإلفـريـقي بـشـأن
استضافة معهد اجلامعة اإلفريـقيـة لعلــوم اHيــاه والطاقة �ا في ذلك تغير اHناخr اHوقع باجلزائر في 29 مايو سنة
...................................................................................................................................................... 2014

مـرسـوم رئـاسي رقم 15-335 مـؤرّخ في 15 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمن الـتـصـديق عـلى
اتفـاق التـعــاون  اHالـي بY حكومـة اجلمهوريـة اجلــزائـريــة الد�قـراطيـة الشعبـية وحكومة جمهورية كوباr اHوقع
باجلزائر بتاريخ 4 مايو سنة 2015 .............................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 15-321 مـؤرّخ في 5 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 17 ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمن نـقل اعــتـمـاد في
ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية..............................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم 15-322 مؤرّخ في 5 ربيع األول عام 1437 اHوافق 17 ديسمبر سنة r2015 يتضمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية........................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 15-323 مـؤرّخ في 5 ربــيع األول عـام 1437 اHـوافق 17 ديـسـمــبـر سـنـة r2015 يــتــضـمـن اHــوافـقــة عـلـى
انتخاب رئيس ونائبي رئيس األكاد�ية اجلزائرية للعلوم والتكنولوجيات......................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 15-331 مـؤرخ في 15 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 27 ديـسمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمن حتـويل اعــتـمـاد
إلى ميزانية تسييـر مصـالح الـوزير األول..................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم 15-332 مؤرخ في 15 ربيع األول عام 1437 اHوافق 27 ديسمبر سنة r2015 يتضـمن حتويــل اعـتــــماد
إلى ميزانية تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري............................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 15-329 مؤرخ في 10 ربـيع األول عام 1437 اHوافق 22 ديـسمـبر سـنة r2015 يـتضـمن نقل اعــتماد في
ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.......................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 صفـر عام 1437 اHـوافق 23  نـوفمـبـر سـنة r2015 يتـضـمّن  إنـهاء مـهـام مديـرة إدارة الـوسائل
بوزارة الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار - سابقا..................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 23  نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمّن  إنـهـاء مــهـام مـديـر أنـظـمـة اإلعالم
والوثائق واحملفوظات بوزارة الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار - سابقا...................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 23  نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمّن  إنـهـاء مهـام نـائب مـديـر بـالـوكـالة
الوطنية لتطوير االستثمار.......................................................................................................................
مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 11 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 23  نــوفـمــبـر ســنـة r2015 تــتــضـمّن  إنــهـاء مــهـام بــوزارة الـبــريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال..................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 23  نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمّن  إنـهـاء مـهـام اHـديـر الـعـام لـلـوكـالـة
الوطنية لترقية احلظائر التكنولوجية وتطويرهـا........................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 11 صفـر عام 1437 اHوافق 23  نـوفمـبر سـنة r2015 يـتضـمّنان  إنـهاء مـهام مديـرين للـبريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال في الواليات..................................................................................................

مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 11 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 23  نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمّـنـان  الـتّـعـيـY بـوزارة الـبـريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال....................................................................................................................

مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 11 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 23  نـوفـمــبـر سـنـة r2015 يــتـضـمّـنــان  تـعـيـY مـديــرين لـلـبـريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال في الواليات..................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 23  نـوفــمــبــر ســنـة r2015 يــتـضــمّن  تــعـيــY مـديــر دراسـات بــالـوكــالـة
الفضائية اجلـزائريـة....................................................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

قــرار مــؤرّخ في 3 شــوّال عــام 1436 اHـــوافق 19 يـــولــيـــو ســنــة r2015 يــحـــدّد شــروط الـــتــرشـح لالنــتـــخـــاب وكــيـــفــيـــات تــنـــظــيم
االنتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية واحلرف.............................................

قــرار مـؤرّخ في 6 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 18  نـوفـمــبـر سـنـة r2015 يــعـدّل الـقـرار اHـؤرّخ في 15 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 2
يوليو سنة 2015 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى.................................

وزارة البريد وتكنولوجيات وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قــرار مـؤرّخ في 22 مـحــرّم عـام 1437 اHـوافق 5  نــوفـمــبـر ســنـة r2015 يـحــدّد الــقـائــمــة االسـمــيـة ألعــضــاء مـجــلس إدارة "بــريـد
اجلزائر"...................................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 22 مـحــرّم عـام 1437 اHـوافق 5  نـوفـمــبـر سـنـة r2015 يــحـدّد الـقـائــمـة االسـمـيــة ألعـضـاء مـجــلس إدارة الـوكـالـة
الوطنية لترقية احلظائر التكنولوجية وتطويرها..........................................................................................
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اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
اتفـاق اتفـاق بY حكومة اجلمهورية اجلزائريةبY حكومة اجلمهورية اجلزائرية

الد�قراطية الشعبية الد�قراطية الشعبية ومنظمة األ{ اHتحدة للتربيةمنظمة األ{ اHتحدة للتربية
والعلم والثقافة والعلم والثقافة بشأن إنشـاء وتشغـيل مركـز إقليميبشأن إنشـاء وتشغـيل مركـز إقليمي

باجلـزائر باجلـزائر لصون التراث الثقافي غير اHادي في إفريقيالصون التراث الثقافي غير اHادي في إفريقيا
من الفئة من الفئة r2 حتت رعاية اليونسكو. حتت رعاية اليونسكو.

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الـــشّـــعـــبـــيّـــــة ومـــنـــظـــمـــــة األمــم اHـــتـــحـــــــدة لـــلـــتـــــربـــــــيــة

rوالـعــلـم والثـقافـة

- بـناء عـلى اHـادّة األولى من اتـفـاقـيـة صـون الـتراث
الـثقافي غيـر اHادي التي تشـير من بY أهداف االتـفاقية

rYساعدة الدوليHإلى التعاون وا

- وبـنــاء عـلى اHـادّة 88 من الــتـوجـيــهـات الــتـنـفــيـذيـة
لـهـذه االتــفـاقـيـة الـتـي تـشـجـع الـدول األطـراف لــلـمـشـاركـة
rفي الـنـشــاطــات التي تـنـدرج ضـمـن الـتعـــاون اإلقـلـيمي
ال ســــيــــمــــــا تــــلك الــــتـي تــــخص اHــــراكــــــز ذات الــــفــــئـــــة (2)

rاديHلصــون التراث الثقافي غير ا

- وبـاإلشـارة إلى أن اHـؤتـمـر الـعـامّ قـد أذن لـلـمـديرة
الــعـــامــة لـــلـــمــنـــظــمـــة بــأن تـــبــرم مـع حــكـــومــة اجلـــمــهـــوريــة
اجلــزائـريــة الــد�ـقـــراطــــيـة الــشـعــبــــيـةr اتــفـــاقــــا يــطــابق

rّؤتمـر العـامHشــروع الـذي عـرض على اHا

- ورغــــبـــــة مـن الـــطــــــرفـــY فـي حتــــديـــــد الـــشـــــروط
الــــتي حتـــــكم اHــــســـــاهــــمـــــة الــــتي ســــتــــقـــــدم إلـى "اHــــركــــز"

rذكـور في إطار هذا االتفـاقHا

فقد اتفقتا على مـا يأتي :فقد اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
التعاريفالتعاريف

في هذا االتفاق:

أ) تـــشـــيـــر كـــلـــمـــة "الـــيـــونـــســـكـــو" إلى مـــنـــظـــمـــة األ{
rتحدة للتربية والعلم والثقافةHا

ب) تـشـيـر كـلـمـة "احلـكـومـة" إلى حـكـومـة اجلـمـهـورية
rاجلزائرية الد�قراطية الشعبية

rج) تشير كلمة "اإلقليم" إلى القارة اإلفريقية

مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 15-333 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 15 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1437  اHـوافق اHـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـتـضمـنr يـتـضمـن
الــتـصـديـق عــلى االتــفـــاق بــY حـكـومــة اجلــمـهـوريــةالــتـصـديـق عــلى االتــفـــاق بــY حـكـومــة اجلــمـهـوريــة
اجلــزائــريــة الـد�ـقـراطيــة الـشـعـبـيــة ومـنـظـمة األ{اجلــزائــريــة الـد�ـقـراطيــة الـشـعـبـيــة ومـنـظـمة األ{
r(الــيــونـســكــو) ـتــحــدة لـلــتـربــيــة والـعــلم والــثـقــافـةHاr(الــيــونـســكــو) ـتــحــدة لـلــتـربــيــة والـعــلم والــثـقــافـةHا
r2014 ـــــوقـع بـــــبـــــاريـس فـي 28 فـــــبـــــرايــــــر ســـــنـــــة  فـــــبـــــرايــــــر ســـــنـــــةHـــــوقـع بـــــبـــــاريـس فـي اHا
بـشــأن إنـشــاء وتـشـغــيـل مــركــز إقـلـيـمـي بـاجلـزائربـشــأن إنـشــاء وتـشـغــيـل مــركــز إقـلـيـمـي بـاجلـزائر
لصون التراث الـثقافي غير اHادي في إفريقياr منلصون التراث الـثقافي غير اHادي في إفريقياr من

الفئة الفئة r2 حتت رعاية اليونسكو.r حتت رعاية اليونسكو.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الـجمهـوريـة
-  بــنــاء عــلى تــقــريـر وزيــر الــدولــةr وزيــر الــشـؤون

rاخلارجيـة والتعاون الدولي
rادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدستور  -
-  وبــــــعــــــد االطـالع عـــــلـى االتـــــــفــــــــاق بــــــY حــــــكــــــومــــــة
اجلمهـوريـة اجلـزائــريـة الد�ـقراطيــة الشعـبيـة ومـنظمة
r(الـيــونــســكــو) ــتــحـدة لــلــتــربـيــة والــعــلم والـثــقــافــةHاأل{ ا
اHـــوقـع بـــبـــاريـس فـي 28 فــبــــرايــــر ســـنـــة r2014 بــــشـــأن
إنـــشــــاء وتـــشـــغــــيـل مــــركــــز إقـــلـــيـــمـي بـــاجلـــزائـــر لـــصـــون
r2 مـن الـفــئـة rــادي في إفــريـقــيـاHالــتــراث الـثــقــافي غـيــر ا

rحتت رعاية اليونسكو

 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــصـدق عــلى االتـــفــــاق بــY حــكــومــة
اجلمهـوريـة اجلـزائــريـة الد�ـقراطيــة الشعـبيـة ومـنظمة
r(الـيــونــســكــو) ــتــحـدة لــلــتــربـيــة والــعــلم والـثــقــافــةHاأل{ ا
اHـــوقـع بـــبـــاريـس فـي 28 فــبــــرايــــر ســـنـــة r2014 بــــشـــأن
إنـــشــــاء وتـــشـــغــــيـل مــــركــــز إقـــلـــيـــمـي بـــاجلـــزائـــر لـــصـــون
r2 مـن الـفــئـة rــادي في إفــريـقــيـاHالــتــراث الـثــقــافي غـيــر ا
حتـت رعـايــة الـيــونـســكـوr ويــنــشـر في اجلــريـدة الــرسـمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

اHاداHادّة ة 2 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريـدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرّر بــــــالـــــــجـــــــزائــــــر في 15 ربــــــيـع األول عـــــام 1437
اHوافق 27 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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r"ــــركــــزHأ) الــــوضـع الــــقــــانــــونـي الــــذي يــــتـــــمــــتع بـه "ا
�ــوجب الــنـظــام الــقــانـوني الــوطــنيr األهــلـيــة الــقـانــونــيـة
rالالزمــــة لــــتــــمــــكــــيــــنه مـن أداء وظــــائــــفه وتــــلــــقـي األمـــوال
rواحلــصـول عـلى مـدفـوعـات نـظــيـر اخلـدمـات الـذي يـقـدمـهـا

rواقتناء كـل ما يلزمه من أدوات لتسيير شؤونه
ب) بـنــيـة إلدارة "اHـركــز" تــتـيح تـمــثـيل الـيــونـسـكـو

داخـل هيئته اإلداريـة.

اHاداHادّة ة 6
أهداف ومهام اHركزأهداف ومهام اHركز

1 - تتـمثل أهـداف "اHركـز" في اHسـاهمـة في إجنـاز
األهـــداف االسـتـراتــيـجـــيــة وحتـقـــيق الـنـتـــائج اHـنــتـظـــرة
من برنـامج الـيونـسـكـو بالـنـسبـة بـالنـسـبة حملــاور الـعمـل
في مـيدان التـراث الثقـافي غير اHـادي وصونه في نطاق

"اإلقليم". وعلى اخلصوص قصد:
rــادي وصــونـهHأ) تــعـــزيـــز الــتـــراث الـثــقــافـي غـيــر ا
عــلى اHــســتــويــY الــوطــني واإلقــلــيـمـي عن طــريق تــنــفــيـذ

rاديHاتفاقية صون التراث الثقافي غير ا
ب) دعــم الــقــــدرات الــــوطـــنـــــيـــة وتـــعــــزيــــزهــــاr مـن
أجـــل حتـــديــــد الـتــــراث الــثـقــــافي غــيــر اHــادي وصــونــه

r"في بلــدان "اإلقلـيم
ج) تــعــــــزيـــــز الـــتــعــــــاون بــــY بــلـــــدان "اإلقـــلـــــيم"

rيدانHفــي هذا ا

2 - تتمثـل وظائف "اHركـز" فيمـا يأتي :
أ) تـــــشــــجـــــيع دول "اإلقـــــلــــيـم" عــــلـى اتــــخـــــاذ تــــدابـــــيــــر
السياسة العـامة والتدابير التشـريعية واإلدارية وفقا Hا

rادّة 13 من االتفاقيةHهو منصوص عليه في ا
ب) تـنـظــيم أنـشـطـة تـرمي إلى (1) تـعـزيـز الـقـدرات
الـوطـنــيـة لـبــلـدان "اإلقـلــيم" في مـيــادين حتـديــد وتـعـريف
rـــوجـــود في أقـــالـــيـــمـــهـــاHـــادي اHالـــتـــراث الـــثـــقـــافي غـــيـــر ا
وتـوثـيـقهr وإعـداد قوائم حـصـرهr وصـونهr وفـقا لالتـفـاقـية
وتوجـيهـاتهـا التـنفـيذيةr و(2) مسـاعـدة هذه الـبلـدان بغـية
احملـافـظـة عـلى الـبـيـانـات مـتـعـددة الـوسـائط اHـتـعـلـقـة بـهذا

rالتراث ومعاجلتها معاجلة رقمية
ج) حتـــفـــيــز الـــتـــعـــاون في مـــجـــال تـــبـــادل الـــتـــجــارب
r"بـلـدان "اإلقـلـيم Yوتـنـظـيـمـه بــ rـعـلـومــاتHواخلــبـرات وا
وخاصـة فيمـا يـتعلـق بالتـراث الـثقـافي غير اHادي الذي

rيتجلى في بلدين أو أكثر من هذه البلدان
rYــــمــــارســــHد) تــــيــــســــيــــر الــــعــــمل ضــــمن شــــبــــكــــات ا
واجلــــمـــاعــــات واخلــــبــــراء واHــــوظــــفــــY ومـــراكـــــــز اخلــــبــــرة

د) تـــشـــيـــر كـــلـــمـــة "االتـــفـــاقـــيـــة"إلى اتـــفـــاقــــيـــة صـــون
ث الـــثـــقــــافـي غـــيــــر اHـــاديr اHـــعـــتــــمــــدة مـن قـــبــل الـــتــــرا

r2003 ؤتمـر العـامّ لليونسكو فيHا
هـ) تشير كلـمة "اHركز" إلى اHركز اإلقليمي لصون

التراث الثقافي غير اHادي في إفريقيا.

اHاداHادّة ة 2
اإلنشاءاإلنشاء

r2014 في غـضـون سـنـة rتـتـعـهـد احلـكـومـة بـأن تـتـخـذ
كافــة الـتدابــيـر الـضروريـة الـتي قــد يسـتـوجـبهـا إنـشــاء

اHركــزr وذلك طبقـا ألحكـام هذا االتفـاق.

اHاداHادّة ة 3
الغرض من االتفاقالغرض من االتفاق

الــغـــــرض من هـــذا االتـــفـــــاق هــو حتــــديــــد الـــشـــروط
التي حتـكم الـتـعـاون بY الـيـونـسكـو وحـكـومة اجلـمـهـورية
اجلـــزائـــريـــة الــــد�ـــقـــراطـــيـــة الــــشـــعـــبـــيـــةr مـن أجـل إنـــشـــاء
وتــــشــــغــــيل هــــذا اHــــركــــزr وكــــذلك احلــــقــــوق وااللــــتــــزامـــات

.Yترتبة عليه بالنسبة للطرفHا

اHاداHادّة ة 4
الوضع القانوني والهيكليالوضع القانوني والهيكلي

1 - يعد "اHركز" مؤسسة غير ربحية.

2 - يعد "اHركز" هيئة مستقلة عن اليونسكو.

3 - تـــتــكـــفّــــل احلــكـــومــــــة بــأن يـــتــمــتــــع "اHــركــــــز"
عــلى إقلـيـمـها بـاالسـتـقالليـة الـوظـيفـيـة الالزمـة لتـمـكـينه

من تنفيذ أنشطته وباألهلية القانونية Hا يأتي :
rأ) التعـاقد

rب) التقـاضي
ج) اقتـناء اHـملـتكات اHـنقـولة واHـمتـلكـات العـقارية

والتصـرف فيها.

4 - يسيّر "اHـركز" من قبل مجلس إدارة هو الهيئة
اHـديـرة. يــدار "اHـركــز" من قـبــل مـديـر (ة) عــام (ة). �ـكن
أن يـفــوض مـجــلس اإلدارة لـلــجـنــة الـتــنـفــيـذيــة الـســلـطـات

التي يرى أنها ضرورية.

اHاداHادّة ة 5
اHيثاق التأسيسياHيثاق التأسيسي

يــجب أن يــحـتــوي اHــيــثـــاق الـتــأســيــسي لـ"اHــركـــز"
على أحكـام حتدّد بدقـة مـا يأتي :
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أ) اعـــتـــمـــاد الـــقـــواعـــد والـــلـــوائح وحتـــديـــد اإلجــراءات
اHـــالـــيـــة واإلداريـــة واإلجـــراءات اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــإدارة شـــؤون

rالبلد Yركز وفقا لقوانHموظفي ا

rتوسط والطويلHا Yركز لألجلHب) إقرار برامج ا

ج) إقرار خطة العـمل السنوية لـلمركزr �ا في ذلك
rYوظفHجدول ا

د) دراســـة الــــتــــقـــــاريـــر الــــســــنــــويــــة الــــتي يــــقــــدمــــهـــا
(تـقـدمـها) إلـيه اHـديـر (ة) الـعــام (ة) لـلـمـركــزr واHـتـضـمـنة
تــقــاريــر الــتــقــيــيم الــذاتـي لــفــتــرة الــعــامــY بــشــأن إســهـام

rركـز في حتقيق أهداف برنامج اليونسكوHا

هـ) دراســـة تـــقـــاريـــر اHــراجـــعـــة اHـــســـتــقـــلـــة الـــدوريــة
لــلـبــيـانــات اHـالــيـة لــلـمــركـز ورصــد عـمــلـيــة تـوفــيـر دفــاتـر

احملاسبة الالزمة إلعداد البيانات اHالية.

و) إرســــال كـل ســـنـــتـــrY تـــقـــاريــــر حتـــضّـــر من قـــبـل
اHـــديـــــر (ة) الـــعــــام (ة) لــــلـــمـــركــــــزr وتـــوجـه إلـى األجـــهــــزة
اHديــرة لليـونسكــو ويصـادق عـليها مـجلس اإلدارةr حـول
مـــســـاهــمـــة اHــركـــز في حتـــقــيـق األهــداف االســـتــراتـــيــجـــيــة

rنظمةHلبرنامج ا

ز) الــــبـت في مـــــســـــألــــــة مـــــشــــــاركــــــــة اHــــنـــــظـــــمــــــات
الـدولــــيـة احلـكـــومــــيـة اإلقــلـيـمـــيـة والـهـــيـئــات الـدولـــيـة

في أنشطـة اHركـز.

اHاداHادّة ة 9
األمانةاألمانة

1 - تــتـــشــكــل األمــانـــة من اHـــديــر (ة) الـــعــام (ة) ومن
كافة اHوظفY الالزمY من أجل السير احلسن للمركز.

2 - يـــــتـم تـــــعـــــيـــــY اHـــــديـــــــر (ة) الـــــعــــــام (ة) مـن قـــــبل
الـــســلـــطــات اجلـــزائــريـــة بــاقـــتــراح من رئـــيس (ة) مـــجــلس
اإلدارة بـالــتـشــاور مع اHــديــرة الـعــامـة لــلــيـونــسـكــو. عــلـيه
(هـا) أن �ـتـلك/ تمـتـلك تـكويـنـا جامـعـيا وجتـربـة معـتـرفا

بها في مجال صون التراث الثقافي غير اHادي.

اHاداHادّة ة 10
مهام اHدير (ة) العام (ة)مهام اHدير (ة) العام (ة)

تشمل مهام اHدير (ة) العام (ة) مـا يأتي :

أ) تسـييـر أعمـال اHركـز وفقـا للـبرامج والـتعـليـمات
rالتي يقرهـا مجلس اإلدارة

ب) عــــرض مــــشــــروع خــــطــــة الــــنــــشــــاط واHــــيــــزانــــيــــة
rللمصادقة من قبل مجلس اإلدارة

ومــــــعــــــاهـــــــد الــــــبـــــحـث واHـــــتـــــــاحف ومــــــراكـــــــز األرشــــــيف
والـهــيـئــات واHـؤســســات األخـرى الــتي تـنــشط في مــيـدان
صـــون الـــتـــراث الــثـــقـــافي غـــيـــر اHــاديr عـــلـى اHــســـتـــويــات

rوالوطنـية rودون اإلقليمـية rاإلقليمـية

هـ) اHـــــســــاهـــــمـــــة فـي مــــعـــــــرفــــــة أفـــــضــل لـــــلــــتـــــراث
الـــــثـــــقــــــافي غــــــيـــــر اHـــــادي عــــلـى اHـــــســــتـــــويـــــــات احملـــــلـــــــيــــة
والـــوطــنـــــيــة ودون اإلقــلــيـــمـــيــة واإلقــلــيــمــــيــةr وتــوعــــيــة
rاجلــــمـــهــــور الـــعـــــريض وجـــــيل الــــشـــبــــاب عـــلى اخلــــصـــوص
بــــأهـــمـــــيــــة الـــتـــــراث الــــثـــقـــــافـي غــــيـــر اHــــاديr ال ســـيـــمــــا

بواسطــة منشـورات.

ســيـتـم تـخــطــيط األنــشـطــــة الــضـــروريــة لــتــحــقـــيق
هـــذه األهـــــداف والـــوظـــــائف وتــنــفـــيــذهـــــا بــالــتــشــــاور

مــع اليـونسكـو.

اHاداHادّة ة 7

مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

Yمـجـلس إدارة يـتم تـعـي rـركــــزH1 - يـتـولى إدارة ا
أعـــضــائــه Hــــدة أربـــع (4) ســـنـــوات قـــابــلــــــة لــلـــتــجــــديــــد

ويتألف مـن :

أ)  ــثــلــY عن احلــكـومــة اجلــزائــريــةr يـكــون أحــدهــمـا
r(رئيسـة) رئيسـا

ب) ثـالثــــــة خــــبـــــــراء  ــــثــــلـــــــY عـن مـــــؤســــســـــات أو
rهيئات جــزائريـة

ج) خمسة خبـراء على أكثر تقديرr من  ثلي الدول
األعـضــاء الـتـي أرسـلت إلى "اHــركـز" إخــطـارا بــالـعــضـويـة
وفـقـا ألحـكـام اHادّة 13 أدنـاهr والـتي أعـربت عن اهـتـمـامـهـا

rباحلصول على تمثيل في مجلس اإلدارة

د)  ثل (ة) اHديرة العامة لليونسكو.

2 - يــجــتــمع مــجــلس اإلدارة مــرة واحــدة في الــســنـة
اHدنيةr عـلى األقلr في دورة عادية. كمـا يجتمع في دورة
اسـتـثنـائيـة بـاستـدعاء مـن الرئـيس/الرئـيـسة أو �ـبادرة
مـــنـه/ مــنـــهـــا أو من اHـــديـــر(ة) الــعـــام (ة) لـــلـــيــونـــســـكــوr أو

بطلب من ثلثي األعضاء.

3 - يـتـولى مـجـلـس اإلدارة اعـتـمـاد نـظـامه الـداخـلي.
وتــقــــوم احلــكـــومــــة والــيـــونــســكـــو بــتــحـــديـــد اإلجـــراءات

التي تتبع في االجتماع األول.

اHاداHادّة ة 8

مهام مجلس اإلدارةمهام مجلس اإلدارة

يقوم مجلس اإلدارة باHهام اآلتـية :



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 69 16 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـ
28 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2015 م

4 - في جــــمـــــيع احلـــــاالت ااHـــذكـــــورة أعالهr ال تــــقـــدم
هــــذه اHـــــســــاعـــــدة إالّ فـي إطــــار مـــــا يـــــنص عـــــلــــيـه بــــرنـــــامج
وميـزانيـة اليـونسـكوr وتـوفر الـيونـسكـو للـدول األعضـاء
YـــوظـــفــHـــتـــعـــلــقـــة بـــاســـتــخـــدام اHكـــشـــفـــا عن احلـــســابـــات ا

والتكـاليف ذات الصلـة.

اHاداHادّة ة 12
مساهمة احلكومةمساهمة احلكومة

1 - تــوفــــــر احلـكـــومــــــة جــمـــيــع اHـــــوارد اHــالـــــيـة
و/ أو الـعيـنــيـة الضــروريــة إلنشـــاء وتشـغــيل "اHـركــز"

rعلى النحـو السلـيم
2 - تتعهد احلكومة �ا يأتي :

rووضـعــه حتت تــصـرفـه rـقــرHــركــز" بــاHأ) تــزويـد "ا
�ـــا في ذلك اHـــنــشـــآت والــتــجـــهــيـــزات الــضــروريـــة حلــسن

rتشغيله وضمان صيانته بصفة كلية
ب) تـــــوفـــــيـــــر اHـــــوظـــــفــــY اإلداريـــــY الـالزمـــــY ألداء
اHـــــركــــــز Hــــــهـــــامـهr وأعـــــــوان الـــــــدعـم الـــــضــــــروريـــــY ألداء

rوظائفـه ودفـع رواتبهم
rج) ضمان أنشطة للتدريب والبحث والنشر
rركز قبل جتديدهHد) تغطية تكاليف تقييم ا

هـ) تـقد£ مـساهـمة مـاليـة سنـوية إلى اHـركز قـدرها
550 مـلـيـون ديــنـار جـزائـري (أي حـوالي 6,5 مــلـيـون دوالر

أمـريـكي) خالل فـتــرة التـسـيــيـر األولى إلى غـايــة تـقـيـيم
اHـــركـــز كـــمــــا هـــو مــنـــصـــوص عــلـــيه فـي اHــادّة 19 من هــذا

االتفاق.

اHاداHادّة ة 13
اHشاركةاHشاركة

1 - يــشــجـــع اHــركـــــز مــشـــاركـــــة الـــدول األعــضــــاء
في الـيـونــسـكـو واألعـضــاء اHـنـتـســبـY إلـيـهـا فـي إفـريـقـيـا
 ن يــرغــبــون فـي الــتــعــاون مــعه من مــنــطــلق اهــتــمــامــهم

اHشتـرك بأهداف اHركــز.

2 - تـرسل الـدول األعضـاء في الـيـونـسكـو واألعـضاء
اHـنـتـسـبـون إليـهـا في إفـريـقـيـا الـتي تـرغب في اHـشـاركة
في أنشطة اHركـزr وفقا ألحكام هذا االتـفاقr إخطارا بهذا
اHعـنى إلى اHركـز. ويعـلم اHـدير (ة) الـعام (ة) أطـراف هذا
االتفاق والدول األعضاء األخرى بتسلّم هذه اإلخطارات.

اHاداHادّة ة 14
االمتيازات واحلصاناتاالمتيازات واحلصانات

تطبق احلكومة عـلى اليونسكو وعلى موظفيها وكذا
عـلى  ــثـلي الــدول األعـضــاء واألعـضــاء اHـنــتـسـبــY الـذين

ج) حتـضــيـر جـدول األعـمـال اHـؤقت لـدورات مـجـلس
اإلدارة وتــقـد£ جــمـيـع االقـتــراحـات الــتي يــراهـا مــنـاســبـة

rركـزHحلسن إدارة ا
د) إعداد وتقــد£r سنويـاr جمللس اإلدارة تقـاريـر عن
rنجزةHركز تـتضمن معلومات عن الـنشاطات اHأنشطة ا
بـــعـــنـــوان االتـــفــاق وبـــاخلـــصـــوص مــســـاهـــمـــات اHــركــــز في
اســـتــراتـــيــجـــيــات وبـــرنــامـج الــيـــونــســـكــوr كـــمــا يـــقــدم كـل

rديرة لليونسكوHتقريرا للهيئات ا Yسنت
هـ) تــمـثـيـل اHـركــز أمــام الـقـضــاء وفي جـمــيع أفـعـال

احليـاة اHدنـية.
و) تــــعــــيــــY اHـــــوظــــفــــY طــــبــــقــــا لــــلـــــنــــظــــام األســــاسي

rصادق عليه من طرف مجلس اإلدارةHا Yللموظف
ز) اHــشـــاركـــــة في اجــتـــمـــاعــات مـــجــلس اإلدارة دون

rحـق التصويت
ح) إقـامة عالقـات اتصال وتـعـاون مـع مـراكـز أخرى
ذات  الــفــئـة (2) نـاشــطـــة في مــجــاالت الــتــراث الــثــقــافي

rادي وصونـهHغير ا
ط) احلــــــــــضــــــــــورr فـي حــــــــــدود اإلمــــــــــكــــــــــانr في دورات

الهيئات اHديرة لالتفاقـية.

اHاداHادّة ة 11
مساهمة اليونسكومساهمة اليونسكو

1 - �كن أن تـقـدم اليـونـسكـوr عـند االقـتـضـاءr عـونا
في شــكـل مــســاعــدة تــقــنــيــة وإداريــة في أنــشــطــة بــرنــامج
اHــركــــزr كــمـــا �ـــكــنـــهــا وبـــصــفــــة اســـتــثـــنـــائــــيــة أن تـــقـــدم
مــســـاعـــدة تــقــنـــيــة ألنــشــطـــة بـرنــامـج اHــركـــز عــلـى نــحــو
rيـتـفق مع الـغـايـات واألهداف االسـتـراتـيـجـيـة لـلـيـونـسـكو

من خالل مـا يأتي :
rركزHأ) تقد£ مساعدة خبرائها في نشاطات ا

ب) االنـخــراطr عـنــد االقـتــضـاءr فـي عـمــلـيــات تـبـادل
مــؤقـت لــلــمــوظـفــrY عــلـى أن يــبــقى اHــوظــفــون اHــعــنــيـون

مدرجY في كشوف مرتبات اHنظمات التي أوفدتهم.

2 - �ــكـن أن تـــتــعـــاقـــد الـــيـــونــســـكـــو من الـــبـــاطن مع
اHركز من أجل تنفـيذ أنشطة ملمـوسة من البرنامج على
أن تـكــون مـســطـرة في مــخـطط الــعـمل اHــصـادق عــلـيه من

قبل اليونسكوr طبقا للوائح التنظيمية لليونسكو.

3 - �ــكن أن تــشــرك الــيـونــســكــو اHـركــز في تــنــفــيـذ
أنـشـطــة مـتـصـلـة بـصـون الـتـراث الـثـقـافي غـيـر اHـادي في
"اإلقليم" وبتعـزيز قدرات اجلماعات واخلـبراء ومنظمات

صون هذا التراثr طبقا للوائح التنظيمية لليونسكو.
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2 - يجـوز لليـونسـكو أن جتري في أي وقـت تقيـيما
ألنشطة اHركزr ال سـيما في حالة عدم تـقد£ تقارير فترة
rـادّة 8 من هــذا االتــفـاقHــنــصــوص عـلــيــهــا في اHا Yالــعــامـ

بغيـة التحقق  ا يأتي :
أ) إذا كـان اHـركـز يوفـر إسـهـامـا ملـمـوسـا في حتـقيق
األهــداف اإلسـتــراتـيـجــيـة لـبــرنـامج الــيـونـســكـو والــنـتـائج
اHــنــشــودة مـنــه الـتـي تـتــوافـق مــع الـدورة الــبــرنــامــجــيـة
r(يـزانيةHالبرنـامج وا) ذات األعوام األربعـة للوثـيقة م/5
�ـا في ذلك األولـويــتـان الـعـامـتـان لـلـمــنـظـمـة ومـا يـرتـبط

rبهما من أولويات وموضوعات قطاعية أو برنامجية
ب) إذا كــانت األنــشـــطــة الــتي يـــضــطــلع بـــهــا اHــركـــز

بالفعل تتفق مع األنشطة اHبينة في هذا االتفاق.

3 - بغـيـة استـعـراض هذا االتـفـاقr جتري الـيـونسـكو
تـقـيـيـمـا إلسـهـام اHـركـز من الـفـئة (2) في حتـقـيق األهداف
اإلستراتـيجيـة لبرنامج الـيونسـكوr على أن يتـولى البلد

rتمويل هذا التقييم rركزHضيف أو اHا

4 - تــتـعــهـد الــيـونــسـكـو �ــوافـاة احلــكـومــة في أقـرب
rوقت  كن بتقرير عن أي تقييم جتريه

5 - يـحــتــفظ كـل من الــطــرفـــY اHــتـعـــاقــدين بــحـقـه
في إنـهاء هذا االتـفاق أو طلب تـعديل مضـمونه على ضوء
نـــتـــائـج أي تــقـــيــــيم يـــتـم إجــــراؤهr وذلك طـــبــقــــا Hـــا تــنص

علـيه اHادّتـان 20 و21.

اHاداHادّة ة 20
إنهاء االتفاقإنهاء االتفاق

1 - يــــحـق ألي مـن الــــطـــــرفــــY اHـــتــــعــــاقــــديـن إنــــهــــاء
االتفـاق من جانب واحد.

2 - يـصــبـح اإلنـهــاء ســاري اHــفــعــول بــعـد مُــضي (60)
سـتـY يــومـا عـلى تـاريخ تــسـلّم أحـد الـطـرفــY اHـتـعـاقـدين

اإلخطار الذي أرسله إليه الطرف اآلخر بهذا الشأن.

اHاداHادّة ة 21
تعديل االتفاقتعديل االتفاق

Yيـــجــــوز تـــعـــديـل هـــذا االتــــفـــاق بـــاتــــفـــاق كـــتــــابي بـــ
اليونسكو واحلكومة.

اHاداHادّة ة 22
تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات

1 - يُعرض أي خالف ينـشأ بY اليونسكو واحلكومة
بـشأن تـفسـير أو تـطبـيق هذا االتـفاقr في حـال تعـذّر حله

يـحـضـرون اجتـمـاعـات الـهيـئـات اHـديـرةr أحكـام االتـفـاقـية
بـــشـــأن االمــتـــيـــازات واحلـــصـــانــات اHـــمـــنـــوحـــة لــلـــهـــيـــئــات

اHتخصصة التي قبلتها احلكومة وصادقت عليها.

اHاداHادّة ة 15
اHسؤوليةاHسؤولية

Hـا كـان اHــركـــز مـسـتـقـال من الـنـاحـــيـة الــقــانــونـــيـة
عن الـيـونـسـكـوr فـإن اHـنـظـمـة غـيـر مـسـؤولـة من الـنـاحـيـة
rـركـز أو عن امـتـنـاعـه عن الـفـعــلHالـقـانـونـيـة عـن أفـعـال ا
كــمـــا ال تــخـضـــع ألي إجـــراء قـــانـــوني وال تــتــحـمــل إزاءه
rمــالــيــة كــانت أو غــيــر مــالــيــة rأي الــتــزامــات من أي نــوع

باستثناء ما نص عليه صراحة في أحكام هذا االتفاق.

اHاداHادّة ة 16
استخدام اسم اليونسكو وشعارهااستخدام اسم اليونسكو وشعارها

1 - يـــــجـــــوز لـــــلـــــمــــركـــــز أن يـــــشـــــيـــــر إلى عـالقـــــته مع
الـيـونسـكـو. و�ـكـنه من ثم أن يـتبـع اسمه بـعـبـارة "يـعمل

r"حتت رعاية اليونسكو

2 - يـرخّص للـمركـز بأن يـستـخدم شـعار الـيونـسكو
أو صيغة منـه كعالمة  يزة في أوراقه ووثائقهr �ا فيها
الوثـائق اإللـكتـرونيـة وصـفحـات "الويب"r وفـقـا للـشروط

التي حددتها الهيئات اHديرة لليونسكو.

اHاداHادّة ة 17
بدء نفاذ االتفاقبدء نفاذ االتفاق

يـــدخل هــــذا االتـــفـــاق حـــيّـــز الـــنـــفـــاذr بـــعـــد أن يـــوقـــعه
الـطــرفــان اHـتــعـاقــدان وأن يــخـطــر أحــدهـمــا اآلخـــر كـتــابـة
بــاســتــكـمــال جــمــيع اإلجــراءات الــرســمــيـة اHــطــلــوبــة لــهـذا
الـغـرض �وجب الـقـانون الـداخـلي للـجـمهـوريـة اجلزائـرية
الــد�ـقــراطــيـة الــشــعــبـيــة والــنـظم الــداخــلــيـة لــلــيـونــســكـو.
ويـــعـــتـــبـــر تـــاريـخ تـــســـلم آخــــر إشــــعــــار هـــو تـــاريخ دخـــول

االتفـاق حيّز النفـاذ.

اHاداHادّة ة 18
مدة االتفاقمدة االتفاق

يـبـرم هـذا االتـفــاق لـفـتــرة ست (6) سـنـواتr ابـتـداء
من تـــاريخ دخـــوله حـــيّــز الـــنـــفــاذr و�ـــكن أن يـــجـــدد حــسب

اإلجراء اHنصوص عليه في اHادّة اآلتية.

اHاداHادّة ة 19
التقييم والتجديدالتقييم والتجديد

1 - يــجـدد االتــفــاق لــدى تــوصل األطــراف إلى اتــفـاق
وإبــداء اجملـلس الــتّـنــفـيــذي تـعــلـيــقـاتـه اسـتــنـادا إلى نــتـائج

تقييم عملية التجديد التي تقدمها اHديرة العامة.
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHاداHادّة األولى :ة األولى :  يصدق على اتـفاق اHقــر بـY حكومة
اجلــــمـــهــــوريـــــة اجلــــزائــــريــــة الــــد�ــــقــــراطــــيــــة الــــشــــعـــبــــيــــة
ومــفـــوضــيـــة االحتــــاد اإلفــريــقي بـــشــأن اســتـــضــافــة مـــعــهــد
اجلامعة اإلفريقـية لعلوم اHياه والطاقة �ا في ذلك تغيـر
r2014 ــــوقـــع بـــاجلــــزائــــــر فـي 29 مــــايـــــو ســــنـــةHا rــــنـــــاخHا
ويــنـشــر في اجلــريـدة الــرســمــيـة لــلــجـمــهــوريـة اجلــزائــريـة

الد�قراطية الشعبية.
اHاداHادّة ة 2 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريـدة الرّسـميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرّر بــــــالـــــــجـــــــزائــــــر في 15 ربــــــيـع األول عـــــام 1437
اHوافق 27 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق مقر اتفاق مقر بY حكومة اجلمهورية اجلزائريةبY حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبية ومفوضية االحتاد اإلفريقي بشأنالد�قراطية الشعبية ومفوضية االحتاد اإلفريقي بشأن

استضافة معهد اجلامعة اإلفريقية لعلوم اHياهاستضافة معهد اجلامعة اإلفريقية لعلوم اHياه
والطاقة �ا في ذلك تغير اHناخوالطاقة �ا في ذلك تغير اHناخ

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريـــة اجلــزائـــريــة الـــد�ـــقــراطـــيــة
الـشـعـبـيـةr اHـشــار إلـيهـا فـيـمـا يـأتي بـ"احلـكــومــة"r  ـثـلـة

rمن طرف وزيرها للشؤون اخلارجية
ومفـوضية االحتـاد اإلفريقي اHـشار إليـها فيـما يأتي
بـ"اHفـوضيـة"r  ثـلة من طـرف رئيـستـهاr واHـشار إلـيهـما

r"Yمعا فيما يأتي بـ"الطرف
الديبـاجـةالديبـاجـة

- وإذ تـــــســــتـــــحــــضــــران - وإذ تـــــســــتـــــحــــضــــران قـــــرار مــــؤتـــــمــــر رؤســــاء دول
وحــــكــــومــــات االحتــــاد اإلفــــريــــقي بــــشــــأن إنــــشــــاء اجلــــامــــعـــة
اإلفـــريـــقـــيــة r(Assembly/au/Dec.290(XV) اHـــعـــتـــمــد خالل
الـدورة الــعـاديــة اخلــامـســة عـشــرة اHــنـعــقـدة في 27 يــولـيـو
سنة 2010 في كمبـاال (أوغندا) التي كـان من اHفترض أن
حتــتــضن اجلــزائـر مــقــر مـعــهــد اجلـامــعــة اإلفـريــقــيـة لــعــلـوم
اHياه والطاقـة �ا في ذلك تغير اHـناخ (والذي يشار إليه

r(فيما بعد باسم معهد اجلامعة اإلفريقية
- وإدراكـــا مــنــهــمــا - وإدراكـــا مــنــهــمــا بــضــرورة إبـــرام اتــفـــاق مــقــر مع
حكومة اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية يحدد
اHــســؤولــيــات اHــشـــتــركــة اHــتــعـــلــقــة �ــقــر مـــعــهــد اجلــامــعــة

rاإلفريقية
- وإقــرارا مـــنــهـــمــا - وإقــرارا مـــنــهـــمــا بــوعي الـــطــرفــY بـــدور الــبــحث
العلمي والتكـنولوجي في التكامل االجتـماعيr والتنمية
االقــــتــــصــــاديـــةr والــــقــــدرة الــــتــــنـــافــــســــيــــة لالقــــتــــصــــاديـــات

rاإلفـريقـية

عن طــريق الــتــفــاوض أو أي وســيـلــة مالئــمــة أخــرى يــتـفق
عـلـيـهـا الــطـرفـانr عـلى هــيـئـة حتـكـيم تــتـكـون من ثالثـة (3)
محـكمـY التـخاذ قـرار نهـائي بشـأنه. يـقوم  ـثل احلكـومة
Yديـرة العامـة لليـونسـكو بتـعيHوتقـوم ا rأحدهم Yبـتعيـ
الـثــانيr ويـتــولى هـذان احملــكـمــان اخـتـيــار احملـكـم الــثــالث
Yالـذي سيـتـرأس هـيئـة الـتـحكـيم. وإذا تـعـذر على احملـكـم
األولY االتفاق علـى احملكم الثالثr يتـولى رئيس محكمة

العدل الدولية تعيY احملكم الثالث.

2 - يكون قرار هيئة التحكيم نهائيا.

حــــــرر في أربع (4) نــــسـخ بـــالــــلــــغــــتــــY الــــفــــرنــــســــيـــة
والعربيةr بتاريخ 28 فبراير سنة 2014.

وإثــبــاتــا Hــا تــقــــدمr وقّـع اHــمــثالن اHــذكـــوران أدنـــاه
على هذا االتفاق.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

خليدة توميخليدة تومي
وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة

عن منظمة األ{ اHتحدةعن منظمة األ{ اHتحدة
للتربية والعلم للتربية والعلم والثقافة والثقافة 

إيرينا بوكوفاإيرينا بوكوفا
اHديرة العامةاHديرة العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسي مــــرســـوم رئــــاسي رقم رقم 15-334 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 15 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1437  اHـوافق اHـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يــتـضـمنr يــتـضـمن
الـــــتــــــصـــــديـق عـــــلـى اتـــــفـــــــاق اHـــــقــــــــر بـــــY حــــــكـــــومــــــةالـــــتــــــصـــــديـق عـــــلـى اتـــــفـــــــاق اHـــــقــــــــر بـــــY حــــــكـــــومــــــة
اجلـمــهـوريـــة اجلــزائـريـــة الـد�ـقــراطـيــة الـشـعـبـيــــةاجلـمــهـوريـــة اجلــزائـريـــة الـد�ـقــراطـيــة الـشـعـبـيــــة
ومفـوضيـة االحتــاد اإلفريقي بـشأن استـضافة مـعهدومفـوضيـة االحتــاد اإلفريقي بـشأن استـضافة مـعهد
اجلــامـعـة اإلفـريـقـيــة لـعــلـــوم اHـيـــاه والـطـاقـة �ـا فياجلــامـعـة اإلفـريـقـيــة لـعــلـــوم اHـيـــاه والـطـاقـة �ـا في
ذلك تـغيـر اHنـاخr اHوقع بـاجلزائر في ذلك تـغيـر اHنـاخr اHوقع بـاجلزائر في 29 مايـو سنة مايـو سنة

.2014

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الـجمهـوريـة

-  بــنــاء عــلى تــقــريـر وزيــر الــدولــةr وزيــر الــشـؤون
rاخلارجيـة والتعاون الدولي

rادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدستور  -

-  وبـــعــــد االطالع عـــلـى اتـــفـــاق اHــــقـــــر بـــY حــــكـــومـــة
اجلــــمـــهــــوريـــــة اجلــــزائــــريــــة الــــد�ــــقــــراطــــيــــة الــــشــــعـــبــــيــــة
ومــفــوضــيـــة االحتـــاد اإلفـــريــقي بــشــأن اســـتــضــافــة مــعــهـــد
اجلـامـعـة اإلفــريـقـيـــة لـعـلـــوم اHـيــاه والـطــاقــة �ــا فـي ذلك
r2014 وقــع باجلزائــر فـي 29 مايـو سنةHا rنــاخHتغيـر ا



16 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1069
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

ح) تـــعـــني عـــبـــارة "أحـــد أفـــراد األســرة" "أحـــد أفـــراد األســرة" الــزوجr وأي
طفل غـير مـتزوج دون 21 سـنة من الـعمـرr وأي طفل غـير
مـتــزوج مــا بـY 21 و23 ســنـــة من الــعـــمــر يــتـــابع دراســته
بـصــورة مـتـفـرغــة في مـؤسـسـة تــعـلـيـمـيــةr وأي طـفل غـيـر
مـتـزوج أو فـرد من أفــراد األسـرة مـعـتــرف به رسـمـيـا من

rقبل االحتاد كعضو تعوله األسرة
YستـخدمHـوظفون" كل أعضـاء اHـوظفون" "اHط) تعـني كلـمة "ا
الـــعـــامـــلـــY في مـــعـــهــد اجلـــامـــعـــة اإلفـــريـــقــيـــةr بـــاســـتـــثـــنــاء

rمحليا ألشغال مؤقتة YعينHا YستخدمHا
ي) تــعـــني عــبــــارة "مــعـــهـــد اجلـــامــعـــــة اإلفـــريــقــــيــة""مــعـــهـــد اجلـــامــعـــــة اإلفـــريــقــــيــة"
مــعــهــد عـلــوم اHــيـــاه والــطـاقـــةr �ـــا في ذلك تــغـــيــر اHــنـاخ
الــــذي تـــــســــتــــضــــيـــــفه حــــكـــــومــــة اجلــــمــــهـــــوريــــة اجلــــزائــــريــــة

rالد�قراطية الشعبية
rك) تعني كلمة "اجلامعة" "اجلامعة" اجلامعة اإلفريقية

ل) تـــعـــني عـــبـــارة  "اجلـــامـــعـــة اإلفـــريـــقـــيــة" "اجلـــامـــعـــة اإلفـــريـــقـــيــة" اجلـــامـــعــة
اإلفـــريـقـــيــــة الــتــي أنــشـئــــت وفـقــــــا Hـقـــــــرر مـؤتــمــــر
رؤســـــــــــاء دول وحـــــــكـــــــــومـــــــــــات االحتــــــــــــاد اإلفــــــــريـــــــقـــي

r(Assembly/AU/Dec.290(XV)

م) تــعــني كــلــمـة "اHــبــاني" "اHــبــاني" جــمــيع اHــكــاتب واHــكــاتب
الـفـرعــيـة واHـكـاتب اHـيـدانـيـة واHـنـشـآت واHـرافق اHـتـاحـة
الـتي تـشــغلr أو يـحـتـفظ بــهـا أو تـسـتـخــدم من قـبل مـعـهـد
اجلامعـة اإلفريـقية في اجلـزائر ألهـداف اجلامعـة واHسـجلة

بهذه الصفة لدى احلكومة.

اHاداHادّة ة 2
الشخصية القانونيةالشخصية القانونية

1 - اجلـامـعـة اإلفــريـقـيـة مـؤســسـة أكـاد�ـيــة وبـحـثـيـة
مستقلة لالحتـاد اإلفريقي.

2 - �نح معهد اجلامـعة شخصية قـانونية. وسيكون
بإمكانه القيام �ا يأتي :

r(1) التعـاقد

(2) االكـتــســاب والــتــصــرف في اHــمــتـلــكــات الــثــابــتـة

rنقولةHوا
(3) إجــــراء مـــتــابــعــــاتr وفـــقــــا ألحــكـــــام اHــادّة 4 (1)

مـن هذا االتفـاق.

اHاداHادّة ة 3
احلرية األكاد�يةاحلرية األكاد�ية

تـضمن احلـكـومة Hـعـهـد اجلامـعـةr وHوظـفـيه ولهـيـاكله
احلــريـة األكــاد�ـيــة واالســتـقالل الــذاتي الالزمــY لـتــنـفــيـذ
مــهــامـه وفــقــا لـــلــمــادّة 3 من الـــنــظـــام األســاسي لـــلــجـــامــعــة

اإلفريقية.

- واعـتـبارا مـنـهـما - واعـتـبارا مـنـهـما بعـزم الـطرفـY عـلى اتخـاذ كـافة
التـدابير الالزمة لـتعزيـز أنشطـة معهـد اجلامعة من خالل
تــزويـده بــالـوسـائـل واHـوارد الالزمــة من أجل الـســمـاح له

rبالقيام �هامه كاملة
- وإذ تؤكـدان من جديد - وإذ تؤكـدان من جديد استعـداد حكومة اجلمهورية
اجلــزائــريــة الـــد�ــقــراطـــيــة الــشـــعــبــيــة الســـتــضــافـــة مــعــهــد
اجلــامـعـة اإلفــريـقـيــة ومـنح مــوظـفـيـه وخـبـرائه احلــصـانـات
واالمــتــيــازات الالزمـــة Hــمــارســة مــهــامــهمr وكــذا لــلــمــعــهــد

rلضمان سيره احلسن
- وإذ تـــؤكــدان مـن جــديـــد أيـــضــا - وإذ تـــؤكــدان مـن جــديـــد أيـــضــا اســـتــعـــداد حـــكـــومــة
اجلــمــهــوريـة اجلــزائــريــة الــد�ــقــراطــيـة الــشــعــبــيــة لــتــقـد£
اHـسـاهـمـة الـالزمـة لـلـجـامــعـة اإلفـريـقـيــة تـطـبـيـقــا لـلـنـظـام
األسـاسي لــلـجــامـعــة اإلفـريـقــيـة وغــيـره من وثــائق االحتـاد

rاإلفريقي ذات الصلة
- وإذ تـــتــــفـــقـــان - وإذ تـــتــــفـــقـــان مـن خالل هـــذا االتــــفـــاق عــــلى تــــمـــتع
مـوظـفي اجلـامـعـة اإلفـريـقـيـة أثنـاء  ـارسـتـهم مـهـامـهم في
أراضي كل دولة عضو باحلصانات واالمتيازات اHمنوحة
Hـوظــفي االحتــاد اإلفـريــقي وفـقــا لـلــمـادة الــسـادسـة (6) من
االتـفـاقـية الـعـامـة المـتيـازات وحـصـانـات منـظـمـة الـوحدة

r1965 عتمدة في أكرا في أكتوبر سنةHاإلفريقية ا
قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
التعريفاتالتعريفات

ألغراض هذا االتفـاق :

أ) تــعـــني عــبــارة "الــســـلــطــات اخملـــتــصــة" "الــســـلــطــات اخملـــتــصــة" الــســـلــطــات
الـوطـنـيـة أو احملـلـيـة أو غـيـرهـا من الـسـلـطـات الـتـي لـديـها

rاجلـزائر Yصالحية وفقا لقوان

rب) تعني كلمة "االحتاد" "االحتاد" االحتاد اإلفريقي

جـ) تــــعـــنـي كـــلــــمـــة "اHـــفــــوضـــيـــة""اHـــفــــوضـــيـــة" مـــفــــوضـــيـــة االحتــــاد
rاإلفريقي

د) تــــعـــنـي كـــلــــمـــة ""اHـــديـــر" "اHـــديـــر" مـــديــــر مـــعــــهـــد اجلــــامـــعـــة
rاإلفريقية

األشــــخــــاص من غــــيـــر هـ) تــــعـــنـي كـــلــــمـــة ""اخلـــبـــراء" "اخلـــبـــراء" 
اHــوظـفــY الــذين يــقــومــون �ـهــام أو مــشــاريع خــاصـة ذات

rحلساب االحتاد اإلفريقي rالصلة �عهد اجلامعة

و) تــعـــني كـــلـــمــة ""احلـــكـــومــة" "احلـــكـــومــة" حـــكـــومــة اجلـــمـــهـــوريــة
rاجلزائرية الد�قراطية الشعبية

ز) تعـني عـبارة "وزارة اخلـارجية" "وزارة اخلـارجية" وزارة اخلـارجية
rاجلـزائرية
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اHاداHادّة ة 5
اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية واحلظراإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية واحلظر
 والتقييدات اHفروضة على الواردات والصادرات والتقييدات اHفروضة على الواردات والصادرات

1 - يـتمـتع معـهد اجلـامـعة اإلفـريقـية وأصـوله ودخله
وإيراداته وغير ذلك من  تلكاتهr �ا يأتي :

(1) اإلعـفاء مـن جمـيع الـضرائب اHـبـاشرةr عـلـما أنه

ال يـجــوز Hـعـهــد اجلـامـعــة اإلفـــريـقـــيـة اHـطـالـبــة بـاإلعـفــاء
من الـضـرائب أو الـرسوم الـتي ال تـعـدو أن تكـون رسـوما

rرفق العـامHعلى خدمات ا
(2) اإلعفاء من دفع الـرسوم اجلمركـية ومن أي حظر

وقـــيــود تـــفـــرض عــلـى اســتـــيـــراد أو تــصـــديـــر اHــعـــهـــد Hــواد
بــغـــرض االســـتــعـــمـــال الــرســـميr كـــمــا يـــتم بـــيع الـــســلع أو
اHــعـدات الالزمــة اHــعـفــاة مـن الـضــرائب وبــشـكــل صــارم

�ا يتماشى مع التشريعات اHعمول بها.
يتم منح نفس تـسهيالت االستيـراد والتصدير لكـل

منشورات اHعهد.
(3) اإلعــفـــاء من كل الــرســوم اجلــمــركــيــة وتــقــيــيــدات

االستيراد والتصدير على اHواد اHستوردة واHصدرة من
طـــرف مــعـــهـــد اجلـــامـــعـــة اإلفـــريـــقــيـــة بـــغـــرض االســـتـــعـــمــال
الـــرســــمي. �ـــكـن نـــقل الــــســـلع اHـــشــــتـــراة غـــيــــر اخلـــاضـــعـــة

للرسوم وفقا للتشريع اHعمول به.
(4) اإلعــــفـــاء من كل الــــرســـوم اجلـــمـــركـــيـــة والـــرســـوم

األخرى على استيراد وتصدير منشوراتها.
2 - تــعـــطى اHــعــدات والـــلــوازم اHــســـتــوردة ألغــراض
علمية أو أكاد�ـية ترتيبات االستيراد اHتميزة في إطار
الـشــروط الـتي حتـددهـا األنـظـمـة اجلـمـركــيـة اHـعـمـول بـها

في اجلـزائـر.

اHاداHادّة ة 6
االتصاالت واHنشوراتاالتصاالت واHنشورات

1 - ال تفرض الرقابـة على اتصاالت اHعهد الرسمية
ومراسالته الرسمية األخـرى.

2 - لــلــمــعــهــد احلق في اســتــعــمــال الــرمــوزr وإرسـال
وتـــلــقـي اHــراسالت الـــرســمـــيـــة عــبـــر الــبـــريــد أو احلـــقــائب
اخملـتومة التي تتـمتع بنفس االمـتيازات التي تـتمتع بها

احلقائب الدبلوماسية.
H - 3عـهد اجلامـعة اإلفـريقيـة احلق في نشـر األبحاث
واHواد األكاد�يـة بحرية في اإلقـليم اجلزائري ما دام ذلك
يـتم وفـقـا للـنـظم الـوطنـيـة والـدوليـة بـشـأن حمـايـة حـقوق

اHلكـية الفكـريـة.

يـــســـتـــفـــيــــد مـــوظـــفـــو اHـــعــــهـــد اإلفـــريـــقـي �ـــا في ذلك
اخلــبـراء اHــدعـوون رســمـيـا مـن قـبـل اجلــامـعـــة اإلفـريــقــيـة
من احلـــصــــانــــة الــــقـــضـــائـــيـــة بـــالـــنـــســـبــــة لـــلـــتـــصـــريـــحـــات
والـــكــــتــــابــــات أو األعــــمـــال اHــــنــــجــــزة في اإلطــــار الــــصـــارم

Hمارسـة مهامهم الرسمـية.

اHاداHادّة ة 4
اHباني واHرافقاHباني واHرافق

1 - تتمـتع مبانـي معهـد اجلامعـة اإلفريـقية وغـيرها
من اHمـتلـكاتr أينـما كـانتr باحلـصانـة القضـائيـة اHطـلقة
من أي شــــكل من أشــــكــــال اإلجــــراءات الـــقــــانــــونـــيــــة إالّ في
حـاالت مــعـيـنـة تـتـنــازل فـيـهـا اجلـامـعــة اإلفـريـقـيـة عن هـذه
احلــصـــانــة وفــقـــا ألحــكـــام االتــفـــاقــيـــة الــعــامـــة لالمـــتــيــازات
واحلـصــانــات Hــنـظــمــة الـوحــدة اإلفــريــقـيــةr عــلى أن يــكـون
مـفـهـومـا أن هـذا الـتـنـازل ال يـجـوز أن �ـتـد إلى أي إجـراء

من إجراءات التنفيذ.
2 - ال �ــكــن الـدخــــول Hـبــاني اHـعــهـــد فـي اجلـــزائــر
إالّ Hــسـتـخــدمي اجلـامــعـة  اإلفـريــقـيـة فــقط ألداء أنـشــطـتـهم
YـســؤولـHوبــالــتـالـي إجنـاز مــهـام اجلــامــعـة. ويــتم إعــطــاء ا
واألعــوان الـذين لــهم الــسـلــطـة فـي اجلـمــهـوريــة اجلـزائــريـة
الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبـــيــة احلق في الــدخــول Hــبــاني اHــقــر
لتـنـفيـذ اHـهام الـرسـميـةr بـناء عـلى طـلب من مـدير اHـعـهد
أو �ـوافقـة منه. تعـتبـر موافـقـة اHديــر قــائمـة في حالة
احلـــريـق أو أيـــة حــاالت خـــطـــيـــرة أخــــرى تـــســـتـــلــــزم تـــدخال

سريعـا.
3 - يـتم وضع مـباني مـعهـد اجلـامعـة اإلفـريقـية حتت
اإلشـراف والــسـلـطـة اHـبـاشــرة لـلـمـعـهـد. وتــقـوم الـسـلـطـات
اخملـتـصـة باتـخـاذ جـمـيع التـدابـيـر الالزمـة لـضمـان حـمـاية
مــبــاني اHـعــهــد Hـنـع أي تـعــد أو إخالل بــالـنــظــام داخل هـذه

اHمتلكات أو كرامة معهد اجلامعة اإلفريقية.
4 - ال �ـكن اسـتـخـدام مـبـاني مـعـهـد اجلـامـعـة كـمـكـان

جلوء شخص يواجه متابعة قضائية.
5 - ال �ـكن انـتـهـاك أرشـيف ووثـائق مـعـهـد اجلـامـعة

اإلفريقية أينما كـانت.
6 - يـحـق Hـعــهــد اجلــامــعــة اإلفـريــقــيــة إظــهــار هـويــته
ورفع علم االحتـاد اإلفـريـقـي  و/ أو إلصـــاق شـعـــاره على

مبانيه وعلى وسائل النقـل الرسمية لديه.
7 - تـــتم جـــمـــيع األعـــمـــال الـــرســمـــيـــة بـــY احلـــكـــومــة
ومـــعــــهـــد اجلـــامــــعـــة اإلفـــريــــقـــيـــة مـن خالل وزارة الـــشـــؤون
Yاخلـــارجــيـــة أو أي وزارة أخـــرى يـــتم االتـــفـــاق عـــلـــيـــهـــا بــ

احلكومة ومعهد اجلامعة اإلفريقية. 



16 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1269
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

rـصـاحلهـم الشـخـصـية. ويـتـمـتع مديـر اجلـامـعة اإلفـريـقـيةH
أو في انـتظار تعـيينهr رئـيس مفوضيـة االحتاد اإلفريقي
بـــاحلق والـــواجـب في الـــتـــنـــازل عن أي حـــصـــانـــة  ـــنـــوحــة
Hـوظـف مـاr فـي كل حــالـة يــعــتــبــر فــيـهــا أن هــذه احلــصــانـة
تـعـيق ســيـر الــعـدالـةr وأنـه بـاإلمـكــان رفـعـهــا دون اHـسـاس

�صالح معهد اجلامعة.

6 - يــتم إعــفـاء اHــوظــفــY ذوي اجلــنـســيــة اجلــزائــريـة
واHـقـيــمـY بـصـفـــة دائــمــة في اجلـــزائــر الــذين يـعـمـلـــون
في معهد اجلامـعة اإلفريقيةr من اإلستفادة من احلصانات

واالمتيازات اHذكورة في هذه اHادة.

اHاداHادّة ة 9
إجراءات التبليغإجراءات التبليغ

يــــتــــمـــــتع اHــــوظــــفــــون بـــــاالمــــتــــيــــازات واحلــــصــــانــــات
اHــمــنــوحــةr �ـــوجب هــذا االتــفـــاق فــقـطr بــعــد إبالغ مــعــهــد
اجلامعــة اإلفـريقــية للحكومـة عبر القنــاة الدبلوماسـية

اHالئمـة.

اHاداHادّة ة 10
احترام القوانY الوطنيةاحترام القوانY الوطنية

YــــتــــمــــتــــعـــHــــعــــهــــد وجــــمــــيع مــــســــؤولــــيه اHيــــلــــتـــزم ا
rبــــاالمـــــتــــيـــــازات واحلـــــصـــــانـــــات �ــــــوجب هـــــذا االتــــفــــــاق
بــاحــتــرام الــقــوانـــY واألنــظــمـــة اHــعــمــول بــهــا في الــدولــة
اجلزائرية و�تـنعون عـن أي تدخل في الشؤون الداخلـية

لهذه الدولـة.

اHاداHادّة ة 11
تسوية النزاعاتتسوية النزاعات

Yالــطــــرفـ Y1 - تــتم تــســـويــــة أي نــــزاع يــنــشــأ بـــ
rوديــا rفـيـمــا يـتـعـلــق بـتـفـسـيـر أو تـطــبـــيق هـذا االتـفـــاق
عـن طـــريق اHــفـــاوضـــات أو أي طــريـــقـــة أخــرى لـــلـــتــســـويــة
مـتفق عليـها. وإن تعذر ذلكr يـتم إحالة النـزاع على هيئة
حتكـيم بنـاء على طـلب أي من الـطرفـY. ويعـY كـل طرف
حــكــمـا واحـــداr لــيــقــوم احلــكــمـان اHــعــيـنـــان بــتـعــيــY حـكـم
Yثــالث لـيـكــــون رئـيس احملـكـمـــة. وفي حــالـــة عـــدم تـعـيـ
أي طــرف حلـــكم في غــضــون ثالثــY  (30) يـــومــا مـن تــاريخ
طــــلب الــــتــــحــــكــــــيمr أو فـي حــــالـــــة عــــــدم تــــعــــيــــY احلــــكـــم
الــثــــالـث في غــضــون خــمــســة عــشـر (15) يــومـا مـن تـاريخ
تــعــيــY احلـكــمــrY يــجــوز ألي طــرف أن يـطــلب مـن رئـيس
احملكمـة اإلفريـقية لـلعـدل وحقوق اإلنـسانr أو في انـتظار
إنـشـائهـاr من رئـيس االحتـاد اإلفـريـقي إجـراء التـعـيـيـنات
Yالالزمــة. تـســتـدعـي كـل قـرارات احلــكـام تــصــويت حـكــمـ

.Yمنهم وتعتبر ملزمة للطرف

اHاداHادّة ة 7
الدخول واإلقامة واHغادرةالدخول واإلقامة واHغادرة

1 - تـــقـــوم الـــســــلـــطـــات اخملـــتـــصـــة بــــتـــســـهـــيل إصـــدار
التأشيرات وكـذلك دخول ومغادرة موظفي مـعهد اجلامعة
اإلفـــــريــــقـــــيــــة وخـــــبــــراء مـــــدعــــويـن رســــمـــــيـــــا إلى األراضي

اجلــزائـريـة.

2 - تـنــطــبق األحــكـام اHــنــصـوص عــلــيـهــا أعاله أيــضـا
عــلى األزواج واألطـفــال اHـعـالــH Yـوظــفي اHـعـهــد واخلـبـراء

اHدعوين رسميا.

اHاداHادّة ة 8
امتيازات وحصانات موظفيامتيازات وحصانات موظفي

معهد اجلامعة اإلفريقيةمعهد اجلامعة اإلفريقية

1 - يـتـمتـع مـوظـفـو اجلامـعـة اإلفـريـقـيـةr �ـا في ذلك
اخلــــبــــراء اHــــدعــــوون رســـمــــيــــا مـن قــــبل اجلــــامــــعــــةr أثــــنـــاء
تــنـفـيـذهـم Hـهـامـهـمr بـاالمـتـيــازات واحلـصـانــات اHـنـصـوص
عـــلـــيـــهــــا في اHـــواد اخلـــامـــســـة والـــســــادســـة والـــســـابـــعـــة من
االتــفـــاقـــيـــة الــعــامــــة لالمــتـــيــازات واحلــصـــانــات Hــنـــظــمـــة
الـــــوحـــــدة اإلفـــــريــــقــــيــــة اHــــعــــتــــمـــدة فـي أكــــــرا في شــــهـــــر

أكتـوبــر سنـة 1965.

2 - يـتمـتع موظـفو اجلـامعـة اإلفريـقيـة باالمـتيازات
واحلصانات اآلتـية :

(1) اإلعـــفـــــاء مـن جـــمـــــيع الـــضـــــرائـب اHـــفــــروضـــــة

rدفوعة من قبل معهد اجلامعةHكافآت اHعـلى األجور وا
(2) اإلعــفـاء مـن جـمــيع الــتــزامــات اخلــدمـة الــوطــنــيـة

r(من مواطني اجلزائر YوظفHباستثناء ا)
(3) احلق فـي استـيـراد أثـاثهم وأمـتـعـتـهم الشـخـصـية

�ـا في ذلك الـسـيارات اHـعـفـاة من الـرسـوم عنـد انـتـقـالهم
األولي إلى اجلـزائر.

3 - إلى جـــانـب احلـصـــانــات واالمــتـيــازات اHـبــيـنــة
فـي الــــفــــقــــرة الــــفــــرعــــــيــــة r(1) يــــتـــــمــــتـع اHـــــديـــــرr وزوجـه
واألطـفال اHـعـالونr بـاالمتـيـازات واحلصـانات واإلعـفاءات
والـتسـهـيالت اHمـنـوحـة للـبـعـثات الـدبـلومـاسـيـة اHعـتـمدة

لدى اجلـزائر.

4 - فـي حــالــــة انــتــقــــال مــلــكــــيــة مــثــل هــــذه اHـــواد
إلى طـــــرف آخــــر غــــيــــر مــــعـــــفي من الـــــرســــوم اجلــــمــــركــــيــــة
والــضـرائبr يـدفع ذلك الـطــرف الـرسـوم والـضـرائب ذات

الصلة السارية عند تاريخ التحويل.

Y5 - تـمـنـح االمـتـيــازات واحلـصـانــات لـلــمـسـتــخـدمـ
واHـــوظــــفــــY واخلـــبــــراء لــــصــــالح مــــعـــهــــد اجلــــامــــعـــة ولــــيس
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إثبـاتـا لذلكr إثبـاتـا لذلكr قـام اHوقـعان اخملـوالن قـانونـاr من قبل
حـكــومــة اجلــمـهــوريــة اجلــزائـريــة الــد�ــقـراطــيــة الــشـعــبــيـة
ومفـوضية االحتـاد اإلفريقـيr بتوقـيع هذا االتفـاق بتاريخ
Yأصــلــيــتــ Yفي نــســخــتــ r29 مــايـــو ســنــة 2014 بــاجلــزائــر

بـالـلـغـات الـعـربيـة والـفـرنـسـيـة واإلجنـلـيـزيـةr ولـلـنـصوص
الثالثة نفس احلجية القانونية.

2 - يــــقـــــوم احلــــكــــــام بــــتـــــحـــــديـــــد إجـــــــراء ونــــفــــقـــــات
الـــتـــحـــكــــيم عـــلى أن يــــتـــحـــمل الـــطــــرفـــان هـــذه الـــنـــفـــقـــات.
ويـتـضـمن قــرار الـتـحـكـيم عــرضـا لألسـبـاب الــتي يـسـتـنـد
إلــيــهـا ويــتم قــبــولــه مـن الــطــرفــــY كــتـســـويــــة نـهــائـــيـة

بشأن النـزاع.

اHاداHادّة ة 12
أحكام عـامـةأحكام عـامـة

1 - يـجـوز للـطـرفـY إبرام مـرفـقات فـنـيةr اتـفـاقات
أو تـــرتــيــبــات إضـــافــيــة لــتـــســهــيل إنـــشــاء مــعــهـــد اجلــامــعــة
اإلفــريـقـــيـة. تـدخــل هـذه اHـرفـقـــات الـفـنـــيـةr االتـفــاقـات
أو الـتـرتـيـبات اإلضـافـيـة حـيـز التـنـفـيـذr وفـقـا لإلجراءات

اHشار إليها في اHادّة 14 من هذا االتفاق.

2 - يـقـوم الـطــرفـانr من خالل الـتــشـاور والـتـفـاوض
بــتـسـويــة أي قـضــيـة ذات صـلــة لم يـتم وضع أي إجــراء لـهـا
في هـذا االتفاق. يـولي كل طرف العـناية الالزمـة ويبحث

أي مقترح تقدم به الطرف اآلخر �وجب هذه اHادة.

اHاداHادّة ة 13
التعديالتالتعديالت

يـجـوز تـعديل هـذا االتـفـاق أو مـراجعـته في أي وقت
عـن طـــــــريـق اتـــــــفــــــــاق خـــــــطي بـــــــY الــــــطــــــــرفــــــY وتـــــــدخـل
الــتــعــديالت حـــيــز الــتــنــفــيــذ وفــقــا لإلجــراءات اHــنــصــوص

عليها في اHادة 14 من هذا االتفـاق.

اHاداHادّة ة 14
الدخول حيالدخول حيّز التنفيذ واإلنهاءز التنفيذ واإلنهاء

1 - يـدخـل هـذا االتــفــاق حـيــز الــتـنــفــيـذ اعــتــبـارا من
تـــاريـخ اســـتالم االحتـــاد اإلفــــريـــقي إخـــطــــارا من احلـــكـــومـــة
تـــخــطـــره �ــوجـــبه عـن اســتـــكـــمــال اإلجـــراءات الـــدســتـــويــة

الداخلية اHطلوبة لهذا الغرض.
2 - يــــجـــوز ألي مـن الـــطــــرفـــY إنــــهــــاء الـــعــــمل بــــهـــذا
االتـفـاق في أي وقـتr عن طـريق إشـعــار خـطي يـرسل إلى
الــطــرف اآلخــر عــبــر الــقـــنــاة الــدبــلــومــاســيــةr بــعــد إشــعــار
مــســـبق مــدتـه ســتــة (6) أشـــهــر. ويــدخل هـــذا اإلنــهــاء حــيــز
الـتــنــفـيــذ في نــهـايــة الـعــام الـدراسـي لـلــمـعــهــد بـعــد تـاريخ

استالم هذا اإلخطار من قبل الطرف اآلخر.
3 - في حــالــة إنـــهــاء الــعــمل بــهـــذا االتــفــاقr تــســتــمــر
أحكامه واألحكام اHـتصلة بأي بروتوكول آخرr أو عقدr أو
اتـــفــاق أو الــتــزام  إبــرامـه في هــذا الــصــددr فـي تــنــظــيم
االلـــتــزامـــات الــســـاريــة أو الــقـــائــمـــة أو اHــشـــاريع الــتي 
إطالقهـا �وجب هـذا االتفـاق. يجب إتـمام كـل االلـتزامات

أو اHشاريع التي  الشروع فيها.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلمهورية اجلزائريةاجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

عن مفوضية االحتاد اإلفريقيعن مفوضية االحتاد اإلفريقي
مفوض اHوارد البشريةمفوض اHوارد البشرية
والعلم والتكنولوجياوالعلم والتكنولوجيا

مارسيال دي بول إكونغامارسيال دي بول إكونغا

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسي مــــرســـوم رئــــاسي رقم رقم 15-335 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 15 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1437  اHـوافق اHـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يــتـضـمنr يــتـضـمن
التـصديق على اتفـاقالتـصديق على اتفـاق التعـــاون  اHالـي بY حـكومـةالتعـــاون  اHالـي بY حـكومـة
اجلــمـهــوريــة اجلـــزائــريــــة الـد�ــقـــراطـيـــة الـشــعـبــيـةاجلــمـهــوريــة اجلـــزائــريــــة الـد�ــقـــراطـيـــة الـشــعـبــيـة
وحكومـة جمـهوريـة كوبـاr اHوقع بـاجلزائـر بتاريخ وحكومـة جمـهوريـة كوبـاr اHوقع بـاجلزائـر بتاريخ 4

مايو سنة مايو سنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الـجمهـوريـة
-  بــنــاء عــلى تــقــريـر وزيــر الــدولــةr وزيــر الــشـؤون

rاخلارجيـة والتعاون الدولي
rادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدستور  -
Yــالـي بــHوبــعـــد االطالع عــلى اتــفــاق الـــتــعــــاون ا  -
حـكومــة اجلـمهـوريـة اجلــزائـريـــة الد�ـقــراطيــة الشـعبـية
وحكـومة جمـهورية كـوباr اHـوقع باجلزائـر بتاريخ 4 مـايو

r2015 سنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يـصــدق عـلى اتــفـاق الـتــعـــاون اHـالـي
بـــY حــكـــومـــة اجلـــمــهـــوريـــة اجلــــزائـــريـــــة الــد�ـــقـــراطـــيـــة
الــشــعـــبــيــة وحـــكــومــة جــمـــهــوريــة كـــوبــاr اHــوقـع بــاجلــزائــر

بتاريخ 4 مايو سنة r2015 اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 2 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريـدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرّر بــــــالـــــــجـــــــزائــــــر في 15 ربــــــيـع األول عـــــام 1437
اHوافق 27 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
اHـــــــاداHـــــــادّة ة 3 : : يــــــنــــــــشـــــــر هــــــذا اHـــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 5 ربــيـع األول عـام 1437 اHــوافق

17 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 15-322 مؤر مؤرّخ في خ في 5 ربـيع األول عام ربـيع األول عام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 17 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة r2015 يــــتــــضـــمنr يــــتــــضـــمن

حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة
الداخلية واجلماعات احمللية.الداخلية واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77

rو125 (الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

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

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي أول ذي
الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 16 غـشت سـنة 2015 واHـتـضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2015 التكميلي لسنة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-215 اHؤرخ
في 2 ذي الــقـــعــدة عــام 1436 اHــوافق 17 غــشت ســنــة 2015
واHتضمن توزيـع االعـتمـادات اخملصصة لـوزير الداخلية
واجلـــمــاعـــات احملــلـــيــة من مـــيــزانـــيــة الـــتــســـيــيـــــر �ــوجــب

r2015 اليــة التكميلي لسنةHقانــون ا

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 15-321 مؤر مؤرّخ في خ في 5 ربـيع األول عام ربـيع األول عام
1437  اHـوافق اHـوافق 17 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمن نـقلr يـتـضـمن نـقل

اعـتماد في ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.اعـتماد في ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

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

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قـتــضـى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-22 اHـؤرخ
في 11 ربـيع الــثـاني عـام 1436 اHــوافق أول فـبـرايــر سـنـة
2015 واHــتـضــمن تـوزيـع االعــتـمــادات اخملــصـصـة لــرئـاسـة

اجلــمــهــوريــة من مـــيــزانــيــة الــتــســـيــيــــر �ــوجــب قــانــــون
r2015 اليــة لسنةHا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعتـمـــاد قـــدره ثـالثة ماليY وأربـعمـائة واثنـان وستون
ألف ديـنار (3.462.000 دج)  مـقـيّـــد في مـيـزانـيـة تـسـيـير
رئــاسـة اجلــمـهــوريـة وفي األبــواب اHـبــيـنــة في اجلـدول "أ"

اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـخــصـص Hـيـزانـيـة ســنـة 2015  اعـتــمــاد
قــــدره ثالثــــة ماليــــY وأربــعــمــائــة واثـــنــان وســتــون ألف
دينار (3.462.000 دج)  يقيّـــد في مـيزانية تسيير رئاسة
اجلــمـــهــوريــة وفـي الــبـــاب اHــبـــY في اجلــدول "ب" اHـــلــحق

بأصل هذا اHرسوم.
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعتمـاد قـــدره ثالثــة مالييــر دينــار (3.000.000.000 دج)
مقيّـــد في ميـزانية التكاليف اHشتركة وفي البـاب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Hــيـزانــيـة ســـنـة 2015  اعــتــمـاد
قـدره ثالثـــة ماليـيـــر ديـنــار (3.000.000.000 دج)  يــقـــيّـد
فــي مـــيــزانــيــــة تــســـيــــيــر  وزارة الــداخـــلــيــة واجلـــمــاعــات
احملــلـــيـــة وفي الـــبــاب رقم 37-10 "تـــمــويـل إعــادة انـــتـــشــار

أعوان احلرس البلدي".

اHــاداHــادّة ة 3 : : يــكـلــف وزيـــر اHــالـيــــة ووزيــر الـداخــلـيـة
واجلـــمــاعــات احملـــلــيــةr كل فـــيــمــا يــخـــــصّهr بــتــنـــفــيــذ هـــــذا
اHــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنـــــــشـــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 5 ربــيـع األول عـام 1437 اHــوافق
17 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي مـرسوم رئاسي رقم رقم 15-323 مؤر مؤرّخ في خ في 5 ربـيع األول عام ربـيع األول عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 17 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r r2015 يـــتــــضـــمـنيـــتــــضـــمـن

اHـــوافـــقـــــة عـــلـى انــــتـــخـــاب رئــــيس ونـــائــــبي رئـــيساHـــوافـــقـــــة عـــلـى انــــتـــخـــاب رئــــيس ونـــائــــبي رئـــيس
األكاد�ية اجلزائرية للعلوم والتكنولوجيات.األكاد�ية اجلزائرية للعلوم والتكنولوجيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهـوريـة

-  بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادّتــان 77 - 8
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 15-85 اHـؤرخ
في 19 جـــمـــادى األولى عــام 1436 اHــوافق 10 مــارس ســنــة
2015 واHـــتـــضــمن إنـــشـــاء األكــاد�ـــيــة اجلـــزائـــريــة لـــلــعـــلــوم

rوالـتكـنولوجـيات ويـحدد مـهامهـا وتشـكيـلتهــا وتنـظيـمها
rادة 18 منهHال سيما ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-246 اHـؤرخ
في 23 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 7 سبـتمبر سنة 2015
واHــتــضـــمن اHــوافــقـــة عــلى الــقـــائــمــة الـــنــهــائــيـــة لألعــضــاء
rلألكاد�ية اجلزائرية للعلوم والتكنولوجيات YؤسسHا

- وبــعــد االطالع عـــلى مــحــضـــر تــنــصــيـب األكــاد�ــيــة
اجلـزائـريـة لـلـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـات بتـاريخ 14 نـوفـمـبـر

r2015 سنة

يرسـم  ما يأتي :يرسـم  ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : عــمـال بــأحـــكـــام اHــادة 18 من اHـــرســوم
الـــرئـــاسي رقم 15-85 اHــــؤرخ في 19 جــــمــــادى األولى عـــام
1436 اHوافق 10 مـارس سنة 2015 واHـذكور أعالهr يوافق

على انـتخـاب رئيس ونائـبي رئيس األكـاد�ية اجلـزائرية
للعلوم والتكنولوجياتr اآلتية أسماؤهم :

rرئيسة rزوجة عالب rالسيدة ياكار مليكة -
- الــسـيـدة بن عــبـاس سـامــيـةr زوجـة كـغــوشr نـائـبـة

rالرئيس
- السيد قارة محمد هشامr نائب الرئيس.

اHاداHادّة ة 2 : : ينشــر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 5 ربــيـع األول عـام 1437 اHــوافق
17 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 15-331 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 15 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يــتـضـمنr يــتـضـمن
حتـــويل اعـــتـــمــــاد إلى مـــيــزانـــيــة تـــســـيــيــــر مـــصـــالححتـــويل اعـــتـــمــــاد إلى مـــيــزانـــيــة تـــســـيــيــــر مـــصـــالح

الـوزير األول.الـوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

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

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي أول ذي
الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 16 غـشت سـنة 2015 واHـتـضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2015 التكميلي لسنة



16 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1669
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اعـتــمـاد اHــاداHــادّة ة 2 :  :  يــخــصـص Hـيـزانـيـة ســنـة 2015  
قـدره مائة وستة وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دينار
(196.700.000 دج)  يــــقــــــيّـــــــد فــي مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــــيـــر
مـصــالح الــوزيـر األول وفـي األبـواب اHــبـيــنــة فـي اجلـدول

اHلحق بهــذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة 3  : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 15 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
27 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- و�ــــقــــتـــــضـى اHــــرســــــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 24-15
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايـــــر ســـنـــة 2015 واHـــتـــضــــمن تـــوزيــع االعـــتـــمــــادات
اخملـصـصة لـلـوزير األول مـن ميـزانـية الـتـسيـيـــر �وجــب

r2015 اليــة لسنةHقانــون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــلـــغــى مـن مــيــــزانــيـــة ســـنـــة 2015
اعـتمـــاد قــــدره مائـة وستة وتـسعـون ملـيونا وسـبعـمائة
ألف ديـــــنــــار (196.700.000 دج)  مـــــقــــيّــــــــد في مـــــيــــزانـــــيــــة
الـــتــكـــالــيـف اHــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01-34

80-34

10-37

الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

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

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

الوزير األول - تسديد النفقات..........................................................

الوزير األول - حظيرة السيـارات......................................................
مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

الوزير األول - النفقات اHتعلقة باالتصال اHؤسساتي...........................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة.............................................................
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3 : : يـــكــــلـف وزيــــر اHــــالـــيـــة ووزيــــر الـــفالحـــــة اHـــاداHـــادّة ة 
rكل فـيـمـا يـخصه r والـتـنـمـيـة الـريـفـية والـصـيـد الـبـحـري
بتنفيذ هــذا اHرسـوم الذي ينـشــر في اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 15 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
27 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-329 مــؤرخ في  مــؤرخ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يــتـضـمنr يــتـضـمن
نـقـل اعــتــمــاد في مــيــزانــيــة تــسـيــيــر وزارة الــبــريـدنـقـل اعــتــمــاد في مــيــزانــيــة تــسـيــيــر وزارة الــبــريـد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2) منه

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

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

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

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 15-50 اHـؤرخ
في 11 ربـيع الــثـاني عـام 1436 اHــوافق أول فـبـرايــر سـنـة
لـوزيـرة 2015 واHـتــضــمن تــوزيـع االعـتــمـــادات اخملـصــصـة 

الــبــريـد وتــكــنـولــوجــيــات اإلعالم واالتــصـال مـن مـيــزانــيـة
r2015 اليــة لسنةHالتسييــر �وجــب قانــون ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يلـغـــى مـن مـيــزانيــــة سـنــــة 2015
 اعــتـمـاد قـــدره أربـعـــــــة مـاليـــY ديـــنـار (4.000.000 دج)

مــــرســـوم رئــــاسي مــــرســـوم رئــــاسي رقم رقم 15-332 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 15 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r r2015 يــتـضـمنيــتـضـمن
حتـــويــل اعــــتـــــــمــاد إلـى مــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيــر وزارةحتـــويــل اعــــتـــــــمــاد إلـى مــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيــر وزارة

الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي أول ذي
الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 16 غـشت سـنة 2015 واHـتـضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2015 التكميلي لسنة

- و�ـــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 283-15
اHـؤرخ فـي 26 مـحـرم عام 1437 اHــوافـق 9 نـوفـمـبـر سـنـة
 2015 واHــتـــضـــمن  نـــقل اعـــتـــمــاد فـي مــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيــر

rالدولة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يلـغــــى مـن مـيــزانيـــة سـنــة 2015
 اعـتـمـــاد قــــدره سبـعة عـشـر ملـيارا وسـبـعمـائة وسـتون
مليـون دينــار (17.760.000.000 دج)  مقيّـــد فـي ميزانية
الـــتــكـــالــيف اHـــشــتـــركــة وفي الـــبـــاب رقم 37-91 "نــفــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".

اعـتــمــاد اHــاداHــادّة ة 2 : : يــخــصـص Hـيــزانـيـة ســنـة 2015  
قــــدره سـبـعــة عـشـر مــلـيـارا وســبـعـمــائـة وسـتــون مـلـيــون
ديــــنــــــار (17.760.000.000 دج)  يـــــقــــــيّــــــد فــي مــــيــــزانــــيـــــة
تـســيــــيـر  وزارة الــفالحــــة والـتــنـمــيـة الــريــفـيــة والـصــيـد
الــبـــحــري وفـي الـــبــاب رقـم 44-34  "مــســـاهــمــة لـــلــديــوان

اجلزائري اHهني للحبوب".
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اHــاداHــادّة ة 3 : : يــكـلـــف وزيــــر اHـالــيــــة ووزيـــرة الـبــريـد
rكل فـــيـــمــا يـــخــــصّه rوتـــكــنـــولــوجـــيــات اإلعالم واالتـــصــال
بتنفيذ هـذا اHرســوم الذي ينـشــر في اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
22 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــــــقـــــــيّــــــــــد في مــــــيــــــزانــــــيــــــة تــــــســـــيــــــيــــــر وزارة الــــــبــــــريـــــد
وتـكـنـولـوجيـات اإلعـالم واالتصـال وفـي البـاب رقم 04-34

"اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يخصص Hـيزانيـة سنة 2015 اعتـماد قدره
أربعـة ماليY ديـنار (4.000.000 دج)  يـقيّــــد في مـيزانـية
تـسـيـيـر وزارة الـبـريــد وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـال

وفي البابY اHبينY في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02-34

01-35

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث......................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني........................................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة.............................................................
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مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 11 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
23  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة   نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة r2015 تــــتـــضــــمr تــــتـــضــــمّن  إنــــهـــاء مــــهـــامن  إنــــهـــاء مــــهـــام

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

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمبـر سـنة r2015 تـنهـى مهـام السّـيدة

واآلنــسـتـY والـسّــيـدين اآلتـيــة أسـمـاؤهم بـــوزارة الـبـريـد
وتـــــكــــنــــــولـــــوجـــــيــــــات اإلعـالم واالتــــصـــــــالr لــــتـــــكـــــلــــيـــــفــــهـم

بــوظـائف أخــرى :

rبصفته مديرا لإلدارة العامة rالطيب قبال -

rبصفتها مديرة للدراسات rزهية براهيمي -

- صــلـيـحــة بـودربـالــةr بـصـفــتـهـا مــكـلّـفــة بـالـدراسـات
rوالتلخيص

- عـــبـــد الـــرحــمـــان لـــعـــمــوريr بـــصـــفـــته نـــائب مـــديــر
rللموارد النادرة

- رفــيــقــة مـخــفيr بــصــفــتــهــا نــائـبــة مــديــر لــلــشـؤون
القانونية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة r2015 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتـــــيــة أســـمـــــاؤهم بــــوزارة الـــبـــــريــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــات
اإلعالم واالتصال :

- مــــحــــمــــد بــــســـــامr بــــصــــفــــته مــــديـــــرا عــــامــــا جملــــتــــمع
rعلوماتHا

- رشــــيــــد رزازr بــــصــــفــــته رئــــيــــســــا لــــقــــسـم اخلــــدمـــة
الـشـامـلـة وتـقـلـيص الـفـجوة الـرقـمـيـة في اHـديـريـة الـعـامة

rعلوماتHجملتمع ا

- سـيـد أحـمــد كـركـوشr بــصـفـته مــكـلّـفــا بـالـدراسـات
rوالتلخيص

- عـبـد الـعـزيـز لـوسـيفr بـصـفـته مـديـرا لـلـدراسـات
rديرية العامة للبريدHوالتقييس البريدي في ا

- الزوبـيـر خـليـفيr بـصـفتـه نائب مـديـر لـلمـيـزانـية
واحملاسبة.

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نــوفــمــبــر ســنـة نــوفــمــبــر ســنـة r2015 يــتـضــمr يــتـضــمّن  إنــهــاء مــهــام مــديـرةن  إنــهــاء مــهــام مــديـرة
إدارة الــــوســــائل بــــوزارة الــــصــــنــــاعــــة واHــــؤســــســــاتإدارة الــــوســــائل بــــوزارة الــــصــــنــــاعــــة واHــــؤســــســــات

الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار - سابقا.الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار - سابقا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهى مـهـام اآلنـسـة

غــــنــــيــــمـــــــــة بـــــــراهـــــيــــميr بـــــصــــفــــتـــــهــــــا مــــديـــــــرة إلدارة
الـــــوســـائـل بـــوزارة الـــصـــنـــاعـــة واHـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
واHـــتــوســـطــة وتــرقـــيــة االســتـــثــمـــار- ســابــقـــاr لــتـــكــلــيـــفــهــا

بـوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نــوفــمـــبــر ســنــة نــوفــمـــبــر ســنــة r2015 يــتــضــمr يــتــضــمّـن  إنــهــاء مــهــام مــديــرـن  إنــهــاء مــهــام مــديــر
أنـــــظـــــمــــة اإلعـالم والـــــوثــــائـق واحملــــفـــــوظـــــات بــــوزارةأنـــــظـــــمــــة اإلعـالم والـــــوثــــائـق واحملــــفـــــوظـــــات بــــوزارة
الصناعة واHؤسـسات الصغيرة واHتوسطة وترقيةالصناعة واHؤسـسات الصغيرة واHتوسطة وترقية

االستثمار - سابقا.االستثمار - سابقا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

مـحــمـد صـديـقr بـصـفــته مــديـرا ألنـظــمـة اإلعالم والــوثـائق
واحملــفــوظــات بــوزارة الــصــنــاعــة واHــؤســســات الــصــغــيــرة
واHــتـــوســطــة وتـــرقـــيــة االســـتــثــمـــار - ســابــقـــاr لــتــكـــلــيــفـه

بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نــوفــمـــبــر ســنــة نــوفــمـــبــر ســنــة r2015 يــتـــضــمr يــتـــضــمّن  إنـــهــاء مـــهــام نــائبن  إنـــهــاء مـــهــام نــائب

مدير بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.مدير بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

عــبــد الــعــزيـــز هــطــاكr بــصــفــتـه نــائب مــديــر لـــلــمــيــزانــيــة
rواحملـــاســبــة بــالـــوكــالــة الــوطـــنـــيــة لـــتــطـــويــر االســـتــثــمــار

لتكليفـه بـوظيفـة أخـرى.



16 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2069
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1437
YعيYيتضـمّنان  التنان  التّعي rيتضـم r2015 وافق 23  نوفـمبر سنة   نوفـمبر سنةHوافق اHا

بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHــوافق 23 نــوفــمــبــر ســنــة r2015 تـــعــيّن  الــسّــيــدات

واألوانـس والــــسّــــادة اآلتـــيــــة أســــمــــاؤهم بــــوزارة الــــبــــريـــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال :

rمفتشا عاما rالطيب قبال -

- زهــيــة بــراهــيــمـيr مــديــرة عــامــة لــتــكــنــولــوجــيـات
rاإلعالم واالتصـال

rمديرة اإلدارة العامة rغنيمـة براهيمي -

rمديرة دراسات rصليحة بودربالة -

- مــــحــــمـــــود ضــــيفr مـــــديــــر الــــتـــــنــــظــــيـم والــــشــــؤون
rالقانونـية

- مــــيـــلــــود بـــلــــوفــــة لـــكــــحلr رئــــيس دراســــات بــــقـــسم
rاإلحصاء واالستشراف واليقظة االستراتيجية

- عــبــد الــرحــمـان لــعــمــوريr رئــيس دراســات بـقــسم
rاإلحصاء واالستشراف واليقظة االستراتيجية

- لـــعـــرج زروقـيr رئـــيس دراســــات بـــقـــسـم تـــطـــويـــر
rعلوماتHمجتمـع ا

- نـــبــــيــــلـــــــة ســــــاعـــدr رئــــيــــســــــة دراســـــــات بـــقــــســم
rشـاريـعHتسيـير ا

- ابـــــــراهــــــيم بــــــومـــــــزارr رئـــــيس دراســـــــات بـــــقـــــسم
rشـاريـعHتسيير ا

- يـــــســــمـــــيــــنــــــــة يـــــحــــيـــــــــاويr نــــائـــــبـــــــــة مـــــديـــــــــر
rللشــؤون القـانـونـية

- صـــفــــــيـــــة عـــمـــــــاريr نـــائـــبـــــة مـــديـــــر لـــلـــتـــعـــــاون
rتعدد األطرافHا

rنائبة مدير لالتصال rمليكة سالول -

- خـــديـــجـــة بـــوزعـــبـــاطــةr نـــائـــبـــة مـــديـــر لـــلـــدراســات
rديرية الدراسات والتقييس�

rنائبة مدير للمصرفة rرفيقة مخفي -

- عـــــــبــــــد الــــــعــــــــــزيــــــــز هـــــــطـــــــــاكr نـــــــــائـب مــــــديــــــــــر
للمـيزانـــية واحملاسبة.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

رشيد أوتـمزابتr بصـفته مـكلّفـا بالـدراسات والتـلخيص
rبــــوزارة الــــبــــريــــد وتـــكـــنــــولـــوجــــيـــات اإلعـالم واالتـــصــــال

إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHوافق 23 نوفـمبر سنة r2015 تنـهىr ابتداء من 15

يـنـايـر سـنة r2015 مـهـام اآلنـسـة مر£ سـلـيـمانـيr بصـفـتـها
مــــكــــلّـــــفــــة بـــــالــــدراســـــات والــــتــــلـــــخــــيـص بــــوزارة الـــــبــــريــــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نــوفــمــبــر ســنــة نــوفــمــبــر ســنــة r2015 يــتــضــمr يــتــضــمّـن  إنــهــاء مــهــام اHــديـرـن  إنــهــاء مــهــام اHــديـر
الــــعـــــام لــــلــــوكــــالـــــة الــــوطــــنــــيـــــة لــــتــــرقــــيـــــة احلــــظــــائــــرالــــعـــــام لــــلــــوكــــالـــــة الــــوطــــنــــيـــــة لــــتــــرقــــيـــــة احلــــظــــائــــر

التكنولوجية وتطويرهـا.التكنولوجية وتطويرهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

يـوسف أكــلـوفr بــصـفــته مــديـرا عــامـا لــلـوكــالـة الــوطـنــيـة
لترقية احلظائر التكنولوجية وتطويرهـا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1437
اHـوافق اHـوافق 23  نــوفـمـبــر سـنـة   نــوفـمـبــر سـنـة r2015 يـتــضـمr يـتــضـمّـنــان  إنـهـاءـنــان  إنـهـاء
مـــهــــام مـــديـــريـن لـــلـــبــــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالممـــهــــام مـــديـــريـن لـــلـــبــــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالم

واالتصـال في الواليات.واالتصـال في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـــــوافق 23 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة r2015 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام

الــسّــيــدين اآلتي اســمــاهــمــا بــصــفـتــهــمــا مــديــرين لــلــبــريـد
: Yاآلتيت Yوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في الواليت

rفي والية باتنة rعباس بومجان -

- سليمان نعامةr في والية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

جالل بلـفارr بصفـته مديرا لـلبريـد وتكنـولوجيات اإلعالم
واالتصال في والية الواديr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمبـر سـنة r2015 تـعـيّن السّـيـدة مر£

صـديقيr مـديرة لـلبـريد وتـكنـولوجـيات اإلعالم واالتـصال
في واليـة وهـران.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نوفـمبـر سنة نوفـمبـر سنة r2015 يتضـمr يتضـمّن  تعيـY مدير دراساتن  تعيـY مدير دراسات

بالوكالة الفضائية اجلـزائريـة.بالوكالة الفضائية اجلـزائريـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمبـر سـنة r2015 يـعـيّن السّـيـد طارق

فـودادr مديرا لـلدراسـاتr مكلّـفا بـخليـة اHراقـبة الداخـلية
بالوكالة الفضائية اجلـزائريـة.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHوافق 23 نوفـمبـر سنة r2015 يـعيّن الـسّيـد محـمد

صــــديـــــقr مـــــديــــــــرا لــــلــــــدراســــــــات بــــقــــســـم تــــطــــــويــــــر
مــجــتــمـع اHــعـــلــومـــات بــوزارة الــبـــريــد وتــكــنــولــوجــيــات

اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1437
Yـنـان تـعـيـYيـتـضـمّـنـان تـعـيـ rيـتـضـم r2015 ـوافق 23  نـوفـمـبـر سـنـة   نـوفـمـبـر سـنـةHـوافق اHا
مـديـرين لـلــبـريـد وتـكـنـولــوجـيـات اإلعالم واالتـصــالمـديـرين لـلــبـريـد وتـكـنـولــوجـيـات اإلعالم واالتـصــال

في الواليات.في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHــوافق 23 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r2015 يــعـــيّن الـــسّـــيــدان

اآلتي اسـمـاهــمـا مـديـريـن لـلـبـريــد وتـكـنــولـوجـيـات اإلعالم
: Yاآلتيت Yواالتصـال في الواليت

rفي والية الطارف rجالل بلفار -
- دريس رحابr في والية ميلـة.

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-100 اHؤرّخ
في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1417 اHـوافق 29 مـارس سـنة 1997
الـذي يــحـدّد تــنـظــيم غــرف الـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة واحلـرف

rتمّمHعدّل واHا rوعملها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-101 اHؤرّخ
في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1417 اHـوافق 29 مـارس سـنة 1997
الذي يـحدّد تـنظـيم الـغرفـة الوطـنـية لـلصـناعـة الـتقـليـدية

rواحلرف وعملها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-140 اHؤرّخ
في 23 ذي احلــجّــة عـام 1417 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة 1997
rالذي يحـدّد قائمـة نشاطـات الصنـاعة التـقليـدية واحلرف

rتمّمHعدّل واHا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرّخ في 4 صـــفـــر عــام 1418
اHـوافق 9 يــونـيــو ســنـة 1997 الـذي يــحــدّد شــروط قـابــلــيـة
االنــتـــخــاب وكــيـــفــيـــة تــنــظـــيم االنــتـــخــابــات وســـيــرهــا في
مــســتــوى مــخــتــلف هــيــئــات غــرف الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة

rواحلرف

وزارة التهيئة العمرانية والسياحةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 3 شو شوّال عام ال عام 1436 اHوافق  اHوافق 19 يولـيو سنة يولـيو سنة
r2015 يــحـدr يــحـدّد شــروط الـتــرشح لالنــتـخــاب وكـيــفـيـاتد شــروط الـتــرشح لالنــتـخــاب وكـيــفـيـات

تنـظيم االنـتـخابـات وسيـرها عـلى مـستـوى مخـتلفتنـظيم االنـتـخابـات وسيـرها عـلى مـستـوى مخـتلف
هيئات غرف الصناعة التقليدية واحلرف.هيئات غرف الصناعة التقليدية واحلرف.

ــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــــــر الــــتــــهـــــيــــئــــة الــــعــــمــــرانـــــيــــة والــــســــيــــاحــــــة
rوالصناعـة التقليديـة

- �ـقــتـضى األمـر رقم 96-01 اHـؤرّخ في 19 شــعـبـان
عام 1416 اHوافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدّد القواعد

rالتي حتكم الصناعة التقليدية واحلرف

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرّخ في 28
ربــــيـع األوّل عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلّق بالواليةHوا
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rدنيةHأن يكون متمتعا بكل حقوقه ا -

rأن يكون قد استوفى دفع االشتراكات السنوية -

- أن ال يــــــكـــــــــون قـــــــد حــــــكـــم عــــــلـــــــــيه قــــــضــــــائـــــــيــــــا
الرتــكــــابـه مـــخــالـــفــــة لــلـــتـــشــريـع الــذي يـــحـــكم الـــصــنـــاعـــة

التقليديـة واحلــرف.

الفصل الثانيالفصل الثاني
القوائم االنتخابيةالقوائم االنتخابية

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : تــــضــــبط الــــقــــــوائـم االنــــتــــخــــابـــــيــــة اHــــعـــدة
انــطالقـــا مـن ســجالت الــصــنـاعــــة الــتــقـلــيــديــــة واحلــــرف
مـن طـــرف الـــلــجــنـــة الـــوالئـــيــة اHـــكــلّــفــــة بــالــتـــرشــيــحــات

وتنظـيم االنتخابات.

اHـاداHـادّة ة 6 :  :  يـوزع الـنـاخـبون وفـقـا لـلنـشـاط الـرئـيسي
الذي �ارسونه على ميادين النشاط الثالثة (3) اآلتية :

rالصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية -

rوادHالصناعة التقليدية إلنتاج ا -

- الصناعة التقليدية للخدمات.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 :  :  تـــــضـــــبط قـــــوائـم احلـــــرفـــــيـــــY ومـــــســـــيــــري
تــعـــاونــيـــات الــصـــنــاعـــة الــتـــقــلـــيــديـــة ورؤســاء مـــؤســســات
الـــصــنـــاعــة الــتـــقــلـــيــديـــةr بــصـــفــتـــهم نــاخـــبــY فـي الــدائــرة
اإلقـلـيـمـيـة لــلـغـرفـةr وتـراجع عـنـد جتـديـد اجلـمـعـيـة الـعـامـة

للغرفةr ثالثة (3) أشهر قبل يوم االقتراع.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اللجان اHكلاللجان اHكلّفة باالنتخاباتفة باالنتخابات

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  :  تــــنـــشــــأ عــــلى مــــســـتــــوى اإلدارة اHـــركــــزيـــة
للوزارة اHكلّفة بـالصناعة التقليديةr جلنة وزارية مكلّفـة
�ـتـابـعـــة الـتـحـضـيـرات لـلـعـمـلــيـة االنـتـخـابــيـة وسـيــرهـا

إلى غاية الفرز واإلعالن الرسميّ عن نتائج االقتراع. 

حتــــدد الـقــائــمـــة االســمـــيـة لــهـــذه الــلـجـنــــة �ـقـــرر
من الوزير اHكلّف بالصناعة التقليدية.

اHــــاداHــــادّة ة 9 :  :  تـــــنــــشــــأ عــــلـى مــــســــتــــوى كـل واليــــةr جلــــنــــة
rتـــرشـــيـــحــات وتـــنـــظـــيم االنـــتــخـــابـــات بــقـــرار من الـــوالي

وتتشكل من :

rــكــلّف بــالــصـنـــاعـة الــتـقـــلـيــديـةHــديـــر الـوالئي اHا -
rرئيسـا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 28 من اHـرسوم
التّـنفيذيّ رقم 97-100 اHؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417
اHـوافق 29 مــارس سـنـة 1997 واHـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
الـقـرار إلى حتـديــد شـروط الـتـرشح لالنـتـخـاب وكـيـفـيـات
تــنـــظــيم االنـــتــخــابـــات وســيـــرهــا عـــلى مــســـتــوى مــخـــتــلف

هيئات غرف الصناعة التقليدية واحلرف.

الفصل األوالفصل األوّل
شروط قابلية االنتخاباتشروط قابلية االنتخابات

Yـادّة ة 2 :  :  يـكـــون الـنــاخـبــون في الــغــرفـــة مـســجـلـHـاداHا
في القوائم االنتخابية للغرفة ذاتهاr كما يأتي :

rاحلرفيون -

rمسيرو تعاونيات الصناعة التقليدية واحلرف -

- رؤساء مؤسسات الصناعة التقليدية واحلرف.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : يـــــجب أن تـــــتـــــوفــــر فـي نــــاخـــــبـي الــــغـــــرفــــة
الشروط اآلتـية :

- أن يـكـون اHـعـنـي حـرفـيـا �ـفـهـوم األمـر رقم 01-96
اHــــؤرّخ في 19 شـــعــــبــــان عـــــام 1416 اHــــوافـق 10 يـــنــــايــــر

rذكور أعالهHسنــة 1996 وا
- أن يـــــــكــــــــون مـــــــســـــــجال فـي ســــــجـــل الـــــــصــــــنــــــــاعـــــــة

rالتقليديـة واحلـرف
- أن يـكــون مــســتـقــرا في حــدود الـدائــرة اإلقــلـيــمــيـة
لـلغـرفـة منـذ ثالثة (3) أشـهـرr على األقلr عـنـد تاريخ وضع

القائمة االنتخابية أو مراجعتها.

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  يــكــون قــابال لــلـتــرشح لــعــضــويـة اجلــمــعــيـة
العامة للغرفةr كل ناخب تتوفر فيه الشروط اآلتية :

- أن يـــــكــــون قـــــد بــــلغ  19 ســــنـــــة يــــوم قــــفـل الــــقــــوائم
rاالنتخابية

rأن يكون جزائري اجلنسية -
- أن �ارس نشاطا حـرفيا تابعا Hـيدان نشاطه منذ
ســــنــــة واحــــدة r(1) عــــلى األقـلr في الــــدائـــــرة اإلقــــلــــيــــمــــيــــة

rللغرفة
- أن ال يــكــون مـتــرشــحــا وال مـنــتــخــبـا في اجلــمــعــيـة
العامة وال مسـجال في سجل الصناعة الـتقليدية واحلـرف

rلغـرفـة أخـرى



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 69 16 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـ
28 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2015 م

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  :  يــــجب أن تــــقـــدم تــــصــــريـــحــــات الــــتـــرشح
النتخابات اجلمـعية العامة للغرفة خمسة عشر (15) يوما
قـبل تـاريخ إجـراء االقـتـراع إلى الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلّـفـة
بــالـتــرشـحــيـات وتــنـظــيم االنــتـخــابـاتr مــوقّـعــة من طـرف

.YترشحHا

الفصل الرابعالفصل الرابع
عملية االنتخابعملية االنتخاب

اHــــاداHــــادّة ة 13 :  :  يــــوضـع مــــكـــتـب تــــصـــويـت واحــــد في كـل
بلدية تابعة للدائرة اإلقليمية للغرفة.

غـــيـــر أنهr �ـــكن لـــلـــجـــنـــة الـــوالئـــيـــة لـــلـــتـــرشـــحـــيـــات
وتــــنـــظــــيـم االنــــتــــخــــابــــات أن جتــــمع مــــكــــاتب الــــتــــصــــويت

.Yللبلديات التي ال يكون فيها عدد كبير من احلرفي

اHـاداHـادّة ة 14 :  :  يـكـــون مـكـتـب الـتـصـــويت ثـابـتـا و�ـكـن
أن يكـون متنقال.

اHــاداHــادّة ة 15 :  :  حتــدد الـــلــجـــنــة الــوالئـــيــة لـــلــتــرشـــيــحــات
وتــنـظـيم االنـتـخــابـات مـوقع مـكـاتـب الـتـصـويت وسـاعـات

افتتاح االقتراع واختتامه.

16 :  :  يـــــتـــــشـــــكــــل مـــــكــــــتب الـــــتـــــصـــــــويت مـن اHــــاداHــــادّة ة 
: Yاألعضـاء اآلت

-  ــــثل اHـــديــــريـــة الـــوالئــــيـــة اHــــكـــلّـــفــــة بـــالـــصــــنـــاعـــة
rرئيسا rالتقليدية

rكلّفة بالتشغيلHديرية الوالئية اHثل ا  -
rهنيHكلّفة بالتكوين اHديرية الوالئية اHثل ا  -

rكلّف باالنتخاباتHثل الوالية ا  -
rثل غرفة الصناعة التقليدية واحلرف  -

-  ـــثل احلـــرفـــيــrY شـــريـــطـــة أن ال يـــكـــون مـــرشـــحــا
لالنتخابات اجلارية.

�ــكن رئــيـس مــكــتب الــتــصــويـت أن يــســتــعــY بــكـل
شخص يرى أنه يفيده في سير العملية االنتخابية.

17 :  :  يـكلّف أعـضـاء مكـتب الـتصـويت بـالسـهر اHاداHادّة ة 
على سير االنتخابات مع اHصالح اHؤهلة.

إذا تـغــيّبr يــــوم  االقــتـراعr عــضــــو أو عـدة أعــضـــاء
في مـكـتـب الـتـصــويتr فـإنه يـتــعـيّن عــلى رئـيس الــلـجـنـة
الـوالئـيـة لـلـتـرشـيـحـات وتـنـظـيم االنـتـخـابـات اتـخـاذ كـافة

الترتيبات لتعويضهم .

rهنيHكلّف بالتكوين اHدير الوالئي اHا -

rكلّف بالتشغـيلHدير الوالئي اHا -

rكلّف باالنتخاباتHدير الوالئي اHا -

rمدير غرفة الصناعة التقليدية واحلرف -

- عــضـــو مــنــتـــخب في اجلـــمــعـــيــة الــعـــامــة اHـــنــتـــهــيــة
.Yعهدتها لم يقدّم ترشيحه كممثل للحرفي

اHاداHادّة ة 10 :  :  تكـلّف الـلجـنة الـوالئـية اHـنصـوص عـليـها
في اHادّة 9 أعالهr �ا يأتي :

- تــضـمن تـوزيع عــلى هـيـئــة الـنـاخـبــrY عـلى نـطـاق
واسـعr اآلراء والــــبـــيــــانــــات وكـل اHــــعــــلـــومــــات اHــــتـــعــــلّــــقـــة

rباالنتخابات

rجتمع الترشحيات حسب كل ميدان نشاط -

- تـــعـــدّ قـــوائـم اHـــتـــرشـــحـــY وتـــعـــلّــــقـــهـــا في مـــقـــرات
الـــواليـــات واHـــقـــاطـــعـــات اإلداريـــة والـــدوائـــر والـــبـــلـــديـــات

rوالغرف وفي كل مكان آخر تراه مالئما

- حتــدّد األمــاكـن الــتي حتــتـــضن مــكــاتـب الــتــصــويت
rاديةHوتزودها بالوسائل البشرية وا

rتتابع سير العملية االنتخابية -

- جتمع نتائج االقـتراع بعد الفرز وتتأكد من صحة
rمحاضر هذا الفـرز

- تـــعـــلن الـــنـــتـــائج األولـــيـــة وتــرســـلـــهـــا إلى الـــلـــجـــنــة
rالوزاريـة

- حتتـفظ بأوراق الـتصويت وبـكل الوثـائق اHتعـلقة
بــالــعــمــلـــيــة االنــتــخــابــيـــة إلى غــايــة انــتـــهــاء آجــال الــطــعن

rواإلعالن الرسمي عن النتائج النهائية

- تــســجل وتــدرس وتــتـــخــذ الــقــرارات اخلــاصــة بــكل
طــعن يـقــدم خالل اآلجـال الــقـانــونـيــة حـول شــروط قـابــلـيـة

االنتخاب وتبلغ اللجنة الوزارية بذلك.

اHـاداHـادّة ة 11 :  :  يـتـم تـبـلـيغ اHــعـلـومـات اHـتــعـلّـقـة بــعـمـلـيـة
االنـــــتــــخـــــاب واســــتـــــدعــــاء الــــنـــــاخــــبـــــY عن طـــــريق اإلعالن
(2) Yالــــعــــمــــومي وعن طــــريـق بالغ يــــنــــشــــر فـي جــــريــــدتـــ
يومـيـتY بـالـلغـة الـوطنـيـة واألجـنبـيـةr خالل الشـهـر الذي
يــســبق تــاريخ إجـراء االنــتــخـابــات وكــذا بـوســيــلـة اتــصـال

.Yتسهـل عملية إعالم احلرفي
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اHــاداHــادّة ة 27 :  :  تـــقــوم الــلــجــنــة الــوالئـــيــة لــلــتــرشــحــيــات
وتـنـظـيم االنـتـخـابـات بـجـمع الـنـتـائج احملـصّــل علـيـهـا عـلى
مستوى مكـاتب التصويتr وتعلن الـنتائج األولية وتبلّغ

بذلك اللجنة الوزارية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الطعونالطعون

اHاداHادّة ة 28 :  :  �كن للمـترشحY والنـاخبY أن يقدموا
الـطـعـون بخـصـوص شـروط قـابـلـيـة الـتـرشح لـدى الـلـجـنة
الـوالئيـة لـلـتـرشـيحـات وتـنـظـيم االنـتـخابـاتr ثـمـانـية (8)

أيام قبل تاريخ تنظيم االنتخابات.

اHــــاداHــــادّة ة 29 :  :  يــــرفــع كـــل اعــــتــــــراض عـــــلـى تــــنــــظــــــيم
وعـــلـى نـــتــــائج االقــــتــــراع إلى الــــلـــجــــنـــــة الـــــوزاريــــة خالل
ثــمـــانـــيــة (8) أيـــام الــتي تـــلي تــاريـخ اإلعالن عن الــنـــتــائج

األولية لالنتخابات.

الفصل السادسالفصل السادس
انتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأعضاء مكتب الغرفةانتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأعضاء مكتب الغرفة

اHـاداHـادّة ة 30 :  :  خـالل األربــعـة (4) أيــام الـتي تــلي اإلعالن
الـــرســـمـي عن نــــتـــائج االقــــتـــراعr يــــقـــوم رئـــيـس الـــلــــجـــنـــة
rالـوالئـــيـة لـلــتـرشــحـيــات وتـنــظـيم االنــتـخــابـات الــوالئـيـة
بـنــاء عـلى اســتـدعــاء اجلــمـعــيـة الــعـامــة اجلـديــدة لالجـتــمـاع
النـتـخـاب من بـY أعـضائـهـا وفي جـلـسـة واحـدة عن طريق

االقتراع السري وباألغلبية اHطلقـة :

rّثم rرئيس الغرفة أوّال -

- نائب رئيس الغرفة.

تــنـــتـــخب اجلـــمـــعـــيـــة الـــعــامـــة أيـــضـــا أعـــضـــاء مــكـــتب
الغرفةr �عدل مـا يأتي :

- سـتـة (6) أعــضـــاء بــالـنـســبــة لـلــغـــرف الـتـي يـبـلـغ
عــــــدد أعـــضـــــائــــهـــــا الــــدائـــمـــــY في اجلــــمــــعـــــيــــة الـــعـــــامـــــة

rعشـريــن (20) عضـوا

- عــضـو واحـد (1) إضـافي عن شـريــحـة كـل ثالثـة (3)
rأعضـاء كاملــة

Yيجب على أعضاء مـكتب الغرفة أن يكونوا منتم
Hــيـــادين أنــشـــطــة مـــخــتـــلــفـــة حــسـب نــســـبــة الـــتــمـــثــيل في

اجلمعـية العامـة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 18 :  :  �ـــــكن اHـــــتـــــرشـــــحـــــY لالنـــــتـــــخـــــابــــات أو
 ـثلـيـهـمr احلضـور فـي كل عـمـلـيات الـتـصـويتr فـي حدود
 ـــثـل واحـــد في كل مـــكـــتـب تـــصـــويتr ويـــجب عـــلـــيـــهم أن

�تنعوا عن التدخل في سير العملية االنتخابية.

اHـاداHـادّة ة 19 :  :  يحـدّد تـاريخ االقـتراع �ـقـرر من الـوزير
اHـكـلّـف بـالـصـنـاعـة الـتـقـلـيـديـةr ويـنـشـر ثالثـY (30) يـومـا

على األقل قبل هذا التاريخ.

اHاداHادّة ة 20 :  :  يتم الـتصـويت بـتقـد£ بـطاقـة احلرفي أو
بـطــاقـة الــهــويـة الــوطــنـيــة شـريــطــة أن يـكــون اسم اHــعـني

مسجال في القائمة االنتخابية.

21 :  :  �ـــكن كـل نـــاخب مـــنـح الـــوكـــالــــة لـــنـــاخب اHــاداHــادّة ة 
يختاره للتصويت نيابة عنه.

ال �كن أن يحوز الوكيل إالّ وكالة واحدة فقط.

اHـاداHـادّة ة 22 :  :  يــتم انـتــخـاب أعـضــاء اجلـمــعـيـات الــعـامـة
للغرف باقتراع األغلبية وفي دور واحد.

اHاداHادّة ة 23 :  :  تعتبر ملغـاة :
rكل ورقة تتضمّن أي كتابة يكتبها الناخب -

- كل ورقة ال تعبّر عن أي اختيار. 

24 :  :  يــقــوم جــمــيع أعــضــاء مــكــتب الــتــصــويت اHـاداHـادّة ة 
بتوقيع قائمة الناخبY �جرد اختتام االقتراع.

تـــتـم عـــمـــلـــــيـــة الـــفـــــرز �ـــجــــرد اخـــتـــتــــام االقـــتــــراع
ويـــــكــــــون عـــــلــــنـــــيــــا فـي مـــــكــــتـب الــــتـــــصـــــويـت بــــحـــــضـــــور

اHترشحـY أو  ثليهم.

اHـاداHـادّة ة 25 :  :  يــعــتـبــر مـنــتـخــبـY فـي اجلـمــعـيــة الـعــامـة
لـلــغــرفــــةr احلـــرفـيـــون الـذيـن حــصــلـــوا عــلى أكـبــــر عـــدد

مـن األصـوات.

في حــالــة تـســاوي األصــوات احملــصل عــلــيـهــاr يــخــتـار
اHترشح األكبر سنا.

(2) Yـادّة ة 26 :  :  يــحــرّر مـحــضــر الـفــرز في نــسـخــتـHـاداHا
يوقعهما أعضاء مكتب التصويتr وتوزع كاآلتي :

- نــسـخــة إلى رئــيس مـكــتب الــتـصــويت لــتـعــلــيـقــهـا
rداخـل مكتب التصويت

- نـسـخة إلى رئـيس الـلجـنـة الوالئـيـة للـتـرشحـيات
وتنظيم االنتخابات.
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يـتـم انـتـخـاب أعــضـاء اHـكـتب Hــدة سـنـتـY (2) قــابـلـة
.YنسحبHو�كن إعادة انتخاب األعضاء ا rللتجديد

اHــــــاداHــــــادّة ة 31 : :  يـــــــقــــــوم رئــــــيـس الــــــلـــــــجــــــنــــــة الـــــــوالئــــــيــــــة
لـــلـــتـــرشـــيـــحـــات وتـــنـــظــيـم االنـــتـــخـــابــات بـــاإلشـــراف عـــلى

االنتخابات اHذكورة في اHادّة 30 أعاله

32 :  :  يـــكــــون رئـــيس الـــغـــرفـــة ونــــائـــبه رئـــيس اHــاداHــادّة ة 
مكتب الغرفة ونائبه بقوة القانون.

ويــــكـــــون مـــديــــــر الـــغــــــرفــــــة عـــضـــــوا فــي اHـــكــــتب
بقــوة القـانـون.

اHـاداHـادّة ة 33 :  :  �ـكن كـل عـضو فـي اجلمـعـية الـعـامـة منح
الوكالة لعضو آخر من اختياره لينوب عنه.

ال يحوز الوكـيل إالّ على وكالة واحدة فقط.

اHـاداHـادّة ة 34 :  :  يـنتـخب أعـضـاء اHـكـتب حـسب أكـبـر عدد
من األصوات احملصّـل عليهاr حسب الترتيب.

في حـالــة تــسـاوي األصــوات احملـصّـل عــلــيـهــاr يـخــتـار
rترشح األكبر سناHا

في حالــة تسـاوي عدد اHـترشـحـY مــع عـدد اHقــاعـد
اHــراد االنـــتــخــاب عــلــيـــهــاr يــعــتـــبــر اHــتــرشـــحــون فــائـــزين

تلقائيا.

اHـاداHـادّة ة 35 :  :  يــكــون الـفــرز عــلـنــيــا ومــبـاشــرة بــعـد كـل
عملــية اقتراع.

 ويـــحــــــرر بــــذلك مـــحـــضـــــر يــــرســل إلـى الـــلـــجـــنـــة
الوزاريـة.

الفصل السابعالفصل السابع
االنتخابات التكميلية واHسبقةاالنتخابات التكميلية واHسبقة

اHــاداHــادّة ة 36 :  :  إذا بــلغ أعــضــاء اجلــمـــعــيــة الــعــامــة الــذين
ســـحــبت مـــنـــهم صــفـــة الـــعــضـــويــة ربع (1/4) الـــعـــدد الـــكــلي
لـلمـقـاعد في اجلـمـعـية الـعـامـةr جترى انـتـخابـات تـكـميـلـية

في ميادين األنشطة اHعنية لتعويض اHقاعد الشاغرة.
ويــتم انــتـخـــاب األعـضــــاء اجلــدد لــلــفـتـــرة اHـتــبـقـــيـة

مـن العهـدة.
غـيــر أن االنتـخـابـات الـتـكمـيـلــيـة ال �ـكـن أن جتـرى
إذا كــانت مـــدة الــعـهـــدة اHــتـبــقـــيــة في اجلــمـعــــيــة الـعــامـة

تقــل عـن ستـة (6) أشهـر.

اHـاداHـادّة ة 37 :  : تـنــظــــم انـتـخــــابـــات عــــامــــة ومـســبـقـــة
: Yاآلتـيت Yفـي احلـالت

- عـند حل اجلمـعية العـامة من طرف الـوزير اHكلّف
rبسبب اختالل rبالصناعة التقليدية

- عند تقد£ اجلمعية العامة استقالتها اجلماعية.

الفصل الثامنالفصل الثامن
سحب صفة العضو في اجلمعية العامة للغرفةسحب صفة العضو في اجلمعية العامة للغرفة

اHـاداHـادّة ة 38 :  : تـسـحب صـفة الـعـضـو في الغـرفـة تـلقـائـيا
من كل عضو في احلاالت اآلتـية :

- عدم اسـتيفـاء شروط قابـلية االنـتخاب اHـنصوص
rادّة 4 أعالهHعليها في ا

rفقدان صفة احلرفي -

rاالستقـالــة -

rالـوفــاة -

- اإلقــــصـــاء من طـــرف اجلــــمـــعـــيـــة الـــعــــامـــة في حـــالـــة
ارتــــكـــابــه األخـــطـــــاء اHـــنــــصــــوص عــــلـــيــــهــــــا فـي الـــنــــظـــــام

الـداخلي للغـرفــة.

اHـاداHـادّة ة 39 :  : يـبـلّغ رئــيس الـغـرفـة إلـى الـوزيـر اHـكـلّف
بـالصناعة الـتقليديـة إجراء سحب صفة عـضو في الغرفة

مرفقا بأسباب السحب.

اHــــاداHــــادّة ة 40 : : يــــتـم اســــتــــخالف األعــــضــــاء اHــــتــــوفــــY أو
rأو الــذين  سـحب صــفـــة الــعـضــويـــة مـنـهم YــسـتـقــيـلـHا

عند التجديد اجلـزئي اHقبـل.

الفصل التاسعالفصل التاسع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــــاداHــــادّة ة 41 :  :  تــــرفق بــــهـــذا الــــقــــرار خـــمــــســـة (5) ¯ــــاذج
اسـتــمــارات تـتــعـلـق بـانــتـخــاب اجلــمـعــيـات الــعــامـة لــغـرف

الصناعة التقليدية واحلرف.

42 :  :  تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اHــؤرّخ في 4 صــفــر اHـاداHـادّة ة 
عام 1418 اHوافق 9 يونيو سنة 1997 واHذكور أعاله.

43 :  :  ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرّسمـيّة اHاداHادّة ة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 3 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 19
يـوليـو سنـة 2015.

عمار غولعمار غول
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اHلحق اHلحق األولاألول
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
اللجنة الوالئية للترشيحات وتنظيم االنتخاباتاللجنة الوالئية للترشيحات وتنظيم االنتخابات

استمارة الترشح في اجلمعية العامة لـ ........................استمارة الترشح في اجلمعية العامة لـ ........................
رقم : ................................... / سنة .......................

االسم : ..........................................................................................................................................................
اللقب : ..........................................................................................................................................................
تاريخ ومكان االزدياد : .................................................................. بـ : ............................................................
العنوان : .......................................................................................................................................................

التسجيل في سجل الصناعة التقليدية واحلرف :             

رقم التسجيل : ....................................... تاريخ التسجيل : .............................................................................
طبيعة النشاط : .............................................................................................................................................
العنوان اHهني : .............................................................................................................................................
رقم (ب.ت.و) أو (ر.س) : ........................... صادرة بتاريخ : ........................................ عن : ..............................
اHستوى الدراسي : .........................................................................................................................................
أنا اHمضي أسفلهr أتعهد بصفتي مترشحا لعضوية اجلمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية واحلرف لـ ....................

أنّ اHعلومات اHصرح بها أعاله صحيحة.

رأي اللجنة الوالئية :رأي اللجنة الوالئية :

تأشيرة رئيس اللجنة الوالئيةتأشيرة رئيس اللجنة الوالئية

إمضاء اHترشح

يستوفي شروط الترشح
ال يستوفي شروط الترشح

اHلحق اHلحق 2
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
اللجنة الوالئية للترشيحات وتنظيم االنتخاباتاللجنة الوالئية للترشيحات وتنظيم االنتخابات

الــوكــالــةالــوكــالــة
أنا اHوقع أسفله (االسم واللقب) ........................................................................................................................
حرفي ........................................................... حامل لـبطاقة احلرفي رقم : ............. أوكل السيد ..........................
r............................. ـؤرخـة في .............................. مـن طرفHاحلـامل لـبـطـاقـة الـتـعـريف الـوطـنـيـة رقم : .............. ا
بأن ينوب عني في عملية التصويت على أعضاء اجلمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية واحلرف لـ .........................

سُلمت هذه الوكالة الستعمالها فيما يسمح به القانون.

إمضاء اHعني

مقاولةتعاونيةحرفي فردي 
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اHلحق اHلحق 3

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

ورقة التصويتورقة التصويت

انتخاب اجلمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية واحلرف لـ ....................................

سنة ........................

ميدان الصناعة التقليدية
والصناعة التقليدية الفنية

مالحظة :مالحظة : ضع عالمة x أمام خانة اHترشحY اخملتارين

ميدان الصناعة التقليدية
إلنتاج اHواد

ميدان الصناعة التقليدية
للخدمات

االسم واللقباالسم واللقب الرقمالرقم االسم واللقباالسم واللقب الرقمالرقم االسم واللقباالسم واللقب الرقمالرقم
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اHلحق اHلحق 4

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

اللجنة الوالئية للترشيحات وتنظيم االنتخاباتاللجنة الوالئية للترشيحات وتنظيم االنتخابات

والية .......................................... دائرة ............................................... بلدية ...............................................

مكتب انتخاب رقم : ...................................

مـحـضـر الـفـرزمـحـضـر الـفـرز

في عـام ................... وبتـاريخ.............................. وعلى الـساعـة ...............................................................r نحن
أعضاء مكتب تصويت رقم ............................................. لـ .............................................................................

بعد الفرز  التحصل على النتائج اآلتية :
.................................... : YسجلHعدد ا -
.................................... : YصوتHعدد ا -
- عدد األصوات اHلغاة : ............................
- عدد األصوات اHعبر عنها : ...................

- نسبة اHشاركة : ................... %
وقد أحرز كل مترشح على عدد األصوات اآلتية :

مالحظة :مالحظة : ترفق ورقة توقيع أعضاء مكتب التصويت رقم ........................... �حضر الفرز هذا.

عدد األصوات احملصل عليهاعدد األصوات احملصل عليهاالرقمالرقم اسم ولقب اHترشحاسم ولقب اHترشح
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اHلحق اHلحق 5

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

اللجنة الوالئية للترشيحات وتنظيم االنتخاباتاللجنة الوالئية للترشيحات وتنظيم االنتخابات

محضر نتائج االنتخابات للجمعية العامة لـ ......................................محضر نتائج االنتخابات للجمعية العامة لـ ......................................

r..................  في عـام ........................ وبتـاريخ ............................... من شهـر ............................... وعلى الـساعة
و�قر ..............................................................................r نحن أعضاء اللجنة الوالئية وبعد فرز األصواتr جاءت

نتائج االنتخاب حسب الترتيب اآلتي :

مالحظة :مالحظة : ترفق ورقة توقيع أعضاء اللجنة الوالئية للترشيحات وتنظيم االنتخابات �حضر نتائج االنتخابات هذا.

عدد األصواتعدد األصواتالرقمالرقم اسم ولقب اHترشحاسم ولقب اHترشح
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ورقة توقيع أعضاء مكتب التصويت رقم ورقة توقيع أعضاء مكتب التصويت رقم ...................................

اإلمضاءاإلمضاءالهيئةالهيئةالصفةالصفةاالسم واللقباالسم واللقبالرقمالرقم

ورقة توقيع أعضاء اللجنة الوالئية للترشيحات وتنظيم االنتخاباتورقة توقيع أعضاء اللجنة الوالئية للترشيحات وتنظيم االنتخابات

اإلمضاءاإلمضاءالصفةالصفةاالسم واللقباالسم واللقبالرقمالرقم الهيئةالهيئة



rعضوا rYرتفقHثل عن ا  rكر£ بلحبشية -
rتـلـغى جــمـيع األحـكـام اخملـالـفـة ألحـكــــام هـــذا الـقـرار
وال سـيمـا أحـكام الـقـرار اHؤرخ في 19 فبـراير سـنة 2014
الـذي يحـدّد القـائمـة االسمـية ألعـضاء مـجلس إدارة "بـريد

اجلزائر".
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 22 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 5  نـوفــمــبـر  نـوفــمــبـر
سـنة سـنة r2015 يـحد يـحدّد القـائمة االسـمية ألعـضاء مجلسد القـائمة االسـمية ألعـضاء مجلس
إدارة الـــــوكـــــالــــة الـــــوطــــنـــــيــــة لـــــتـــــرقــــيـــــة احلــــظـــــائــــرإدارة الـــــوكـــــالــــة الـــــوطــــنـــــيــــة لـــــتـــــرقــــيـــــة احلــــظـــــائــــر

التكنولوجية وتطويرها.التكنولوجية وتطويرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 22 مـحرّم عام 1437 اHـوافق
5  نـوفــمــبـر ســنـة r2015 حتـدد الــقــائـمــة االســمـيــة ألعــضـاء
مـــجــــلس إدارة الــــوكــــالــــة الـــوطــــنــــيـــة لــــتــــرقــــيـــة احلــــظــــائـــر
الـتكـنولـوجـية وتـطـويرهـاr تطـبـيقـا ألحـكام اHـادتY 9 و10
من اHرسـوم التنـفيذي رقم 04-91 اHؤرخ في 3 صـفر عام
1425 اHــــوافق 24 مــــارس ســــنـــة 2004 واHــــتـــضــــمن إنــــشـــاء

الـــوكـــالـــة الــوطـــنـــيــة لـــتـــرقـــيــة احلـــظـــائــر الـــتـــكـــنــولـــوجـــيــة
وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرهاr اHتمّمr كما يأتي :
- فاطمة الزهراء اسـماعيليr  ثلـة الوزيرة اHكلّفة

rرئيسة rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
rـثـل وزيـر الـدفــاع الـوطـني  rعـبــد احلـكـيم ويــشـر -

rعضوا
- مـــــحــــــمــــــد سي صــــــابـــــرr  ــــــثـل وزيـــــر الــــــداخـــــلــــــيـــــة

rعضوا rواجلماعات احمللية
rعضوا rاليةHثل وزير ا  rمحمد عطوش -

- مــخـــتــار سالميr  ـــثل الــوزيـــر اHــكــلّف بـــالــبــحث
rعضوا rالعلمي

- عـــبـــد الـــرحـــمـــان مـــجــــاهـــدr  ـــثل الـــوزيـــر اHـــكـــلّف
rعضوا rبالطاقة

rــكـلّـف بـالــصـنــاعـةHــثل الــوزيـر ا  rمـهــاجي حـراز -
rعضوا

- يــوسف ســاHيr  ــثـل الــوزيـر اHــكــلّـف بــالــتــهــيــئـة
rعضوا rالعمرانية

- مـــحـــمـــد الـــعـــربي مـــعـــيـــزةr  ـــثل الـــوزيـــر اHـــكـــلّف
rعضوا rبترقية االستثمار

- بالل ميرانيلةr  ثل العمالr عضوا.

تـلـغى جـمـيع األحكـام اخملـالـفـــة ألحكـــام هـــذا الـقــرار
ال سيـمـا أحـكـام الـقـرار اHؤرخ في 25 نـوفـمـبـر سـنة 2013
الـــذي يـــحـــدّد الــــقـــائـــمـــة االســــمـــيـــة ألعـــضــــاء مـــجـــلس إدارة
الـــوكـــالـــة الــوطـــنـــيــة لـــتـــرقـــيــة احلـــظـــائــر الـــتـــكـــنــولـــوجـــيــة

وتطويرها.

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 6 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 18  نــوفـــمــبــر  نــوفـــمــبــر
ســنــة ســنــة r2015 يـــعــد يـــعــدّل الــل الــقــرار اHــؤرقــرار اHــؤرّخ في خ في 15 رمــضــان رمــضــان
عـام عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 2  يـولـيــو   يـولـيــو سـنـة سـنـة 2015 واHــتـضـم واHــتـضـمّن
تـعـيY أعـضـاء مـجـلس إدارة وكـالـة ترقـيـة حـظـيرةتـعـيY أعـضـاء مـجـلس إدارة وكـالـة ترقـيـة حـظـيرة

الرياح الكبرى.الرياح الكبرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1437 اHوافق 18
 نوفـمبـر سنة r2015 يعـدّل القـرار اHؤرّخ في 15 رمـضان
Yـتـضـمّن تـعـيHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 2015 واHعـام 1436 ا
أعـــضــــاء مـــجــــلس إدارة وكـــالــــة تـــرقــــيـــة حــــظـــيــــرة الـــريـــاح

الكبرىr كما يأتي :
"..................... (بدون تغيير حتى)

- السـيّد أحمـد أكليr  ثل الـوزير اHكـلّف بالتـهيئة
العمرانيةr رئيساr خلفا للسيد ماسينيسا ولد لعمارة.
............... (الباقي بدون تغيير) ..................".

وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 22 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 5  نـوفــمــبـر  نـوفــمــبـر
سـنة سـنة r2015 يـحد يـحدّد القـائمة االسـمية ألعـضاء مجلسد القـائمة االسـمية ألعـضاء مجلس

إدارة "بريد اجلزائر".إدارة "بريد اجلزائر".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 22 مـحرّم عام 1437 اHـوافق
5  نـوفــمــبـر ســنـة r2015 حتـدد الــقــائـمــة االســمـيــة ألعــضـاء
10 YـادتHتطـبـيقـا ألحـكام ا r"مجـلس إدارة "بـريد اجلـزائـر
و11 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 02-43 اHــــؤرخ في 30
شـوال عـام 1422 اHـوافق 14 يـنـايــر سـنـة 2002 واHــتـضـمن

إنشاء "بريد اجلزائر"r كما يأتي :
rـكلّـفـة بالـبـريدHـثـلـة الوزيـرة ا  rعـائشـة بـوزيدي -

rرئيسة
- يـاسـY بـوطـبــةr  ـثل الـوزيـر اHـكــلّف بـاجلـمـاعـات

rعضوا rاحمللية
rــالــيــةHــكــلّف بــاHــثل الــوزيــر ا  rمــحــمــد عــطـــوش -

rعضوا
- مــجــيــد ســعــادةr  ــثـل الــوزيــر اHــكــلّف بــالــتــهــيــئــة

rعضوا rالعمرانية
- فـتـيـحــة عـفـانr مـسـؤولـة مــكـلّـفـة بـســيـاسـة الـبـريـد

rعضوا rكلّفة بالبريدHلدى الوزارة ا
- مــحــمــد عالويr مــســؤول مـــكــلّف بــاخلــدمــة الــعــامــة

rعضوا rكلّفة بالبريدHللبريد لدى الوزارة ا
rــثـل مــنــتــخب عن الــعــمــال  rمــحــمــد بن الــنــاصــر -

rعضوا
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