
العدد العدد 11
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 26 ربيع الثاني  ربيع الثاني  عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق  26  فبراير سنة   فبراير سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم  14-72 مؤرّخ في 16 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 16 فبـراير سنة r2014 يـتضـمن حتويل اعــتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة...........................................................................................
مرسوم رئاسي رقم  14-73 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 اIوافـــق 16 فبراير سنة r2014 يتضمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.......................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14- 74 مـؤرخ في 17 ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافــق 17 فـبـرايـر سـنة r2014 يـعــــدل تـوزيـــع نـفـقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2014 حسب كـل  قطـاع....................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 14 - 75 مؤرخ في 17 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافـق 17 فـبـراير سـنة r2014 يحـدد قـائمـة وثائق احلـالة
اIدنية.......................................................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 14 - 76 مؤرّخ في 17 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافــق 17 فبـراير سنة r2014 يـتعلق بـشروط وكيـفيات
تــطــبــيق تـــخــفــيض مــبـــلغ الــضــريـــبــة عــلى الــدخـل اإلجــمــالي أو الــضـــريــبــة عــلى أربـــاح الــشــركـــات لـــفــائـــدة األشــخـــاص
الطبيعيـX أو اIعنويـX اIقيمـX واIمارسX ألنشطـة في واليـات إيليزي وتنـدوف وأدرار وتامنغسـت................
مرسوم تـنفيذي رقم 14 - 77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 17 فبـراير سنة r2014 يحـدد كيـفـيات ضبط مبـدأ
االستعمال احلر من الغير Iنشآت نقل احملروقات بواسطة األنابيب....................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم  14- 78 مـؤرخ في 17 ربــيع الـثــاني عـام 1435 اIـوافق 17 فــبـرايـر سـنـة r2014 يــتـضـمن اIــصـادقـة عـلى
مخططات التهيئة السياحية Iناطق التوسع واIواقع السياحية بوالية الشلف....................................................
مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14 - 79 مـــؤرّخ في 20 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اIـــوافـق 20 فـــبـــرايـــر ســـنـــة r2014 يـــحـــدد نص أوراق
التصويت التي تستعمل في االنتخاب لرئاسة اجلمهورية ليوم 17 أبريل سنة 2014 ومواصفاتها التقنية................
مرسوم تنفيذي رقم 14 - 80 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 اIوافـق 20 فبراير سنة r2014 يتعلق بكيفيات الطعن في
صحة عمليات التصويت...............................................................................................................................
مـرسـوم تـنفـيـذي رقم 14 - 81 مؤرخ في 20 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 20 فبـراير سنة r2014 يعــدل اIرسـوم التـنفـيذي
رقم 91-519 اIــؤرخ فـي 15 جـمـــادى الــثـانــيــة عــام 1412 اIــوافـق 22  ديـسـمـبـر سـنــة 1991 واIـتـضــمن تـطـبـيق أحـكـام
..........................Xتعلق بالتمهIوافق 27 يونيو سنة 1981 واIؤرخ في 24 شعبان عام 1401 اIالقانون رقم 81-07 ا
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-82 مـؤرّخ في 20 ربــيع الــثـانـي عـام 1435 اIـوافق 20 فــبــرايــر ســنـة r2014 يــعــدل ويــتــمم اIــرســوم
الـتـنـفيـذي رقــم 97-101 اIــؤرخ فـي 21 ذي الــقــعـــدة عــام 1417 اIــوافــق 29 مـــارس ســنـة 1997 الــذي يــحــدد تـنـظــيـم
الغـرفـة الوطنـيـة للصنـاعـة التقليديـة واحلــرف وعملـهـا..................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 14 - 83 مـؤرّخ في 20 ربــيع الـثــاني عـام 1435 اIـوافق 20 فـبــرايـر ســنـة r2014 يــعــدل ويــتـمم اIــرسـوم
الــتــنــفــيــذي رقـم 98-163 اIــؤرخ فـي 22 مــحـــرم عـــام 1419 اIـوافـق 19 مــايــو ســنــة 1998 واIــتـضــمــن حتـــويـل اIــعـــهــد
الوطـنـي لإلنـتـاج والتنمـيـة الصنـاعـيـة إلـى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري....................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14 - 84 مؤرّخ في 20 ربـيع الـثـاني عام 1435 اIوافـق 20 فـبـراير سـنة r2014 يتـمـم قـائمــة اIؤسـسـات
الـعـمـومـيـة االسـتـشـفـائـيــة اIـلـحـقـة بـاIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 07-140 اIـؤرخ في 2  جـمـادى األولـى عام 1428 اIـوافق 19
مــايـو ســنـة  2007 واIـتـضــمن إنـشــاء اIـؤسـســات الـعــمـومـيــة االسـتــشـفـائــيـة واIــؤسـسـات الـعــمـومــيـة لـلــصـحــة اجلـواريـة
وتنظيمها وسيرها......................................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14 - 85 مؤرّخ في 20 ربـيع الـثـاني عام 1435 اIوافق 20 فـبـراير سـنة r2014 يـعــدل اIرسـوم الـتنـفـيذي
رقــم 13-306 اIـؤرخ في 24 شــوال عـام 1434 اIوافــق 31 غشـــت سنة 2013 واIـتضـمـن تنـظـيم التـربصــات اIيـدانيـة
وفي الوسـط اIهني لفائدة الطلبة..................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14 - 87 مـؤرّخ في 24 ربـيع الـثـاني عام 1435 اIـوافق 24 فـبـراير سـنة r2014 يـعـدل اIرسـوم الـتنـفـيذي
رقـم 11-354 اIــؤرخ فـي 7 ذي القــعــدة عــام 1432 اIـوافــق 5 أكـتــوبـــر سـنة 2011  الذي يـحدد شـروط وكيـفيـات منح
معاشات التقاعد النسبية االستثنائية ألعوان احلرس البلدي............................................................................
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 فهرس (تابع) فهرس (تابع)

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1435 اIوافـق 5 فبراير سنة r2014 يتضمن التجنس باجلنسية اجلزائرية......

مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 27 صــفــر عــام 1435 اIـوافق 30 ديــســمــبــر ســنــة r2013 يــتــضــمن إنــهــاء مـهــام األمــX الــعــام لـوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية............................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرخ في 27 صفـر عام 1435 اIوافق 30 ديـسمـبر سـنة r2013 يتـضمن  تعـيX األمـX العام لـوزارة الداخـلية
واجلماعات احمللية........................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

قــرار مــؤرّخ في 27 ربــيع األول عــام 1435 اIـــوافق 29 يـــنــايـــر ســنــة r2014 يــتــضـــمّن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر اIـــيــزانــيــة
واحملاسبة....................................................................................................................................................

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 اIوافق 2 أكتوبر سنة r2013 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى اIدير العام للموارد......

قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 اIوافق 2 أكتوبر سنة r2013 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير اIالية.................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 13 مـحــرم عـام 1435 اIـوافق 17 نــوفـمــبـر ســنـة r2013 يـحــدد عــدد اIـنــاصب الــعــلـيــا لــلـعــمـال
اIهنيX وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اIتحف الوطني للمجاهد..............................................................

وزارة السكن والعمران واNدينةوزارة السكن والعمران واNدينة
قــرار مـؤرخ في 2 ربــيع األوّل عـام 1435 اIـوافق 4 يــنــايــر ســنـة r2014 يــتــضــمن اIـصــادقــة عــلى األرقــام االسـتــداللــيــة لألجـور
واIـواد  لـلــفـصل الـثـالث من سـنـة 2013 اIـسـتـعـمـلـة في صـيـغ حتـيـX ومـراجـعـة أسـعـار صـفــقـات األشـغـال لـقـطـاع الـبـنـاء
واألشغال العمومية والري............................................................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 31  أكتوبر سنة 2013............................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2013............................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقممــرسـوم رئــاسي رقم  14-72 مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
يــتــضـمن  rيــتــضـمن r2014 ــوافق 16 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـةIــوافق  اI1435 ا عـام عـام 
حتويل اعـتماد إلى مـيزانية تسيـير وزارة التهيئةحتويل اعـتماد إلى مـيزانية تسيـير وزارة التهيئة

العمرانية والبيئة.العمرانية والبيئة.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة

- و�ـــقــتـــضـى اIـــرســــوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقــم 14 - 47
اIـؤرخ فـي 6 ربيـع الـثـاني عـام 1435 اIـوافــق 6 فـبـرايـر
ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـــوزيــر الـــتـــهـــيــئـــة الـــعـــمــرانـــيـــة والـــبـــيــئـــة من مـــيـــزانـــيــة

r2014 اليــة لسنةIالتسييــر �وجــب قانــون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعـتــمـــــاد قــــدره ثـمــانــيــة وسـبــعــون مــلـيــونــا وســبـعــمــائـة
وخــــــمــــــســـــون ألـف ديــــــنـــــار (78.750.000 دج) مــــــقــــــيّـــــــــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اIــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اIــاداIــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانـيــة ســنـة 2014  اعــتــمــاد
قـــدره ثــمـانـيــة وسـبـعــون مـلـيــونـا وسـبــعـمـائــة وخـمـسـون
ألف ديـــنـــار (78.750.000 دج)  يـــــقـــــيّـــــــد فـــي مـــيــــزانــــيــــة
تــســـيــــيــر  وزارة الــتــهـــيــئــة الــعـــمــرانــيــة والـــبــيــئــة وفــي

الــــبـــــاب رقـــم 37-03  "اإلدارة اIـــــركــــزيـــــة - اIــــؤتــــمــــرات
واIلتقيات".

اIـــاداIـــادّة ة 3 : : يـــكــلف وزيــــر اIــالـــيــــة ووزيـــر الـــتــهـــيــئــة
الـعـمـرانـيـة والـبـيـئـةr كل فـيـمـــا يـخـصّـهr بـتـنـفــيـــذ هــــذا
اIــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنــــــشـــــــر فـي اجلـــــريـــــدة الــــــرّســـــمـــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 16 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435

اIوافق 16 فبراير سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقممــرسـوم رئــاسي رقم  14-73 مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
يـتـضمن  rيـتـضمن r2014 ـوافـــق 16 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـةIـوافـــق  اIعـام عـام 1435 ا
حتويل اعـتماد إلى مـيزانية تسيير وزارة الشبابحتويل اعـتماد إلى مـيزانية تسيير وزارة الشباب

والرياضة.والرياضة.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77

rو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة
- و�ـــقـــتــــضـى اIــــرســـــوم الـــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 58-14
اIـؤرخ فـي 6 ربـيـع الــثـاني عــام 1435 اIـوافـق 6 فــبـرايـر
ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـــوزيــر الـــشــبـــاب والـــريــاضـــة من مـــيــزانـــيــة الـــتـــســيـــيــــر

r2014 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا�
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26 فبراير سنة فبراير سنة 2014 م

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى :  يــلــــغى مـن مـــيــــزانــيـــــة ســـنــة 2014
اعتـماد قــدره خـمســــة وثـمانون مـليونــا وخـمسون ألف
ديـنــــار(85.050.000 دج) مــقـيّــــد في مــيـزانــيـة الـتــكـالـيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".
اIــاداIــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانـيــة ســنـة 2014  اعــتــمــاد
قــــــدره خــــمــــســـــة وثــــمـــانــــون مــــلــــيــــونــــا وخــــمــــســــــون ألف
ديـنـار(85.050.000 دج) يـــقــــيّــــد فــي مــيــزانـيـــة تــسـيــــيـر
وزارة الـــشـــبــــــاب والـــريـــاضـــــة وفـــي الـــبــــاب رقم 04-44
"اإلدارة اIــركــزيـــة - اIــســاهــمـــة فـي الـــصــنــدوق الــوطــني

لترقية مبادرات الشباب واIمارسات الرياضية".
اIـــاداIـــادّة ة 3 : : يـــكــلـف وزيـــر اIـــالــيـــــة ووزيــــر الــشـــبــاب
والـريـاضــةr كل فـيـمـــا يخـصّـهr بـتنـفــيــذ هــــذا اIـرســوم
الـــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريـــدة الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريّـــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 16 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435

اIوافق 16 فبراير سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 14- - 74 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 ر بـيع الـثاني ر بـيع الـثاني
يــعـــــدل  rيــعـــــدل r2014 ــوافــق 17 فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةIــوافــق  اIعــام عــام 1435 ا
تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة

r2014 حسب كـل  قطـاع.r حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اIــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اIــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلـق

 rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اIـعـدّل

   rتممIوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنــــة 2014
اعــــتــــمــــاد دفـع قــــدره خــــمـــــســــة وعــــشــــرون مـــــلــــيــــار ديــــنــــار
(25.000.000.000 دج) ورخـــصــة بـــرنــامج قـــــدرهــا  خـــمــســة
وعــشـــرون مــلــيـــار ديــنــار (25.000.000.000 دج)  مــقــيّــــدان
فـي الــنــفـــــقـــــات ذات الــطــابــع الــنــهـــائــي   (اIــنــصـــــوص
عــلـيــهــا فــي الـقــانـون رقم 13-08 اIـؤرخ في 27 صــفـر عـام
1435 اIـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة 2013 واIــتـضــمن قــانـون

اIـــالــيـــة لـــســـنــة r(2014 طـــبـــقـــا لـــلـــجـــدول "أ" اIـــلــحـق بـــهــذا
اIرسوم.

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 :   :  يـــــخـــــــصـــص Iــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســــــنـــــــة 2014
اعـــتـــمـــــاد دفــع قـــــدره خـــمـــســـة وعـــشـــرون مـــلـــيـــار ديـــنــار
(25.000.000.000 دج) ورخــصـة بــرنــامج قــــدرهــا  خــمــســـة
وعـــــــــشـــــــــــرون مـــــــــلـــــــــيـــــــــــار ديـــــــــنــــــــــار (25.000.000.000 دج)
يـــقــــــيّــــــدان فــي الـــنـــــفـــــــقـــــات ذات الـــطـــابــع الـــنـــهــــائـي
(اIـنـصــــوص عـلـيــهــا فــي الــقـانـون رقم 13-08 اIـؤرخ في
27 صـــــفـــــر عـــــام 1435 اIـــــوافق 30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2013

واIتضمن قـانون اIاليـة لسنة r(2014 طبـقا للجدول "ب"
اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 17 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 17 فبراير سنة 2014. 

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

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

القطاعاتالقطاعات

 - احــتــيـــاطي لــنـــفــقــات
غير متوقعة

 الـــــــمـــــــجــــــــمــــــــــوع : ... الـــــــمـــــــجــــــــمــــــــــوع : ...

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

25 000 000

25 000 000

اIلحقاIلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

25 000 000

25 000 000

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

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

القطاعاتالقطاعات

 - اIـــنـــشــآت الـــقــاعـــديــة
االقتصادية واإلدارية

 الـــــــمـــــــجــــــــمــــــــــوع : ... الـــــــمـــــــجــــــــمــــــــــوع : ...

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

25 000 000

25 000 000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

25 000 000

25 000 000

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة
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اIلحقاIلحق

1 : قـائــمـة وثـائق احلـالـة اIـدنــيـة اIـسـتـعـمــلـة في الـبـلـديـات : قـائــمـة وثـائق احلـالـة اIـدنــيـة اIـسـتـعـمــلـة في الـبـلـديـات
واIصالح القنصلية.واIصالح القنصلية.

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 14 -  - 75 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
يـــحـــدديـــحـــدد  r2014 ــــوافـق 17 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةIــــوافـق اIعــــام عــــام 1435  ا

قائمة وثائق احلالة اIدنية.قائمة وثائق احلالة اIدنية.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

-  بـنـاء عـلـى تـقـريـر وزيـر الـدولـةr  وزيـر الـداخـلـيـة
rواجلماعات احمللية

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 70-20 اIـــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اIـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واIــتـعـلق

rدنيةIباحلالة ا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

-  و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 211-10
اIـؤرخ في 7 شـوال عـام 1431 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة

rدنيةI2010 الذي يحدد قائمة مطبوعات احلالة ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :  ة األولى :  يهدف هـذا اIرسوم إلى حتديد قائمة
وثـائق احلـالـة اIـدنيـة اIـسـتـعـمـلـة في الـبـلـديـات واIصـالح

القنصلية. 

اIـــــاداIـــــادّة ة 2 :  : حتـــــدد قــــــائـــــمــــــة وثـــــائـق احلـــــالــــــة اIـــــدنــــــيـــــة
اIــســتــعــمـــلــة في الــبــلــديـــات واIــصــالح الــقــنـــصــلــيــة وتــلك
اIــسـتـعــمـلـة مــا بـX اIـصـالـح اخملـتـصـة اIــعـنـيــة في اIـلـحق

اIرفق بهذا اIرسوم.

حتـدد اIــواصـفـات الــتـقــنـيــة لـلــوثـائق اIــذكـورة أعاله
�وجب قرار من الوزير اIكلف بالداخلية.

اIــاداIــادّة ة 3 :  : تــلــغى أحــكــام اIـــرســــوم الــتــنــفــيــــذي رقــم
10-211 اIؤرخ في 7 شوال عام 1431 اIوافق 16 سبتمبر

سنة 2010 الذي يحدد قائمة مطبوعات احلالة اIدنية.

اIادة اIادة 4 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 17 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 17 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اIرجعاIرجع

ح. م 1 
ح. م 2 
ح. م 3

ح. م 4 

ح. م 5 

ح. م 6 
ح. م 7 

ح. م 12- خ
ح. م 8 
ح. م 9 

ح. م 10 
ح.م 11 

التسميةالتسمية

عقد الزواج (نسخة كاملة - مستخرج)
الدفتر العائلي

البطاقة العائلية للحالة اIدنية
شــــهــــادة عـــــدم الــــزواجr عــــدم الـــــطالق وعــــدم

إعادة الزواج
مـسـتـخـرج من األحـكـام اجلـمـاعـيـة اIـصـرحـة

بالوالدة
مستخرج من السجل األصلي

شهادة اIيالد (نسخة كاملة - مستخرج)
مستخرج عقد اIيالد اخلاص

بيان الوفاة
شهادة الوفاة (نسخة كاملة - مستخرج)

رخصة الدفن
شهادة احلياة - احلماية

اIرجعاIرجع

ح.م 13 
ح.م 14 

التسميةالتسمية

إعالن بيان الزواج والطالق

إعالن بيان الوفاة

2 : قائمة وثائق احلالة اIدنية اIستعملة ما بX اIصالح : قائمة وثائق احلالة اIدنية اIستعملة ما بX اIصالح

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 14 -  - 76 مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
يــتــعــلق  rيــتــعــلق r2014 ــوافــق 17 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــةIــوافــق  اIعــام عــام 1435 ا
بشـروط وكيـفياتبشـروط وكيـفيات تـطبيق تـخفيض مـبلغ الضـريبةتـطبيق تـخفيض مـبلغ الضـريبة
عــــلـى الـــدخـل اإلجــــمـــالـي أو الــــضــــريـــبــــة عــــلىعــــلـى الـــدخـل اإلجــــمـــالـي أو الــــضــــريـــبــــة عــــلى أربــــاحأربــــاح
الـــشـــركــــات لــــفـــائــــدة األشـــخــــاص الــــطـــبـــيـــعـــيــــX أوالـــشـــركــــات لــــفـــائــــدة األشـــخــــاص الــــطـــبـــيـــعـــيــــX أو
اIـــعـــنـــويـــX اIـــقـــيـــمـــXاIـــعـــنـــويـــX اIـــقـــيـــمـــX واIـــمـــارســـX ألنـــشـــطــــة فيواIـــمـــارســـX ألنـــشـــطــــة في

واليـات إيليزي وتنـدوف وأدرار وتامنغسـت.واليـات إيليزي وتنـدوف وأدرار وتامنغسـت.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةIبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-36 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اIـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة r1991 ال سـيــمـا اIـادة 38

rمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واIــتــضـمن قــانــون اIــالـيــة لــســنـة r2000 ال سـيــمــا اIـادة 6

rمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمن

rادة 21 منهIال سيما ا r2013 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اIـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اIـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
شروط وكيفـيات تطبـيق أحكام اIادة 6 من قانـون اIالية
لــســنـة r2000 اIــعـدلــة واIــتــمــمـةr واIــتــعــلــقـة بــالــتــخــفـيض
اIـقـدر بـ 50 % من مـبـلـغ الـضـريـبـة عــلى الـدخل اإلجـمـالي
أو الــضــريــبــة عـلى أربــاح الــشــركــاتr  لـفــائــدة األشــخـاص
الـطـبـيـعـيـX أو اIـعـنـويX اIـقـيـمـX واIـمـارسـX ألنـشـطة

في واليات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست.

Xـــــادّة ة 2 : :  يـــــجب عـــــلى األشـــــخـــــاص الـــــطــــبـــــيـــــعـــــيــــIـــــاداIا
واIـــعــنـــويــX لالســـتــفــادة مـن هــذا الـــتــخــفـــيضr اســتـــيــفــاء

الشروط اآلتية :
- حـيـازة مـوطن جبـائي في إحـدى الـواليـات اآلتـية :

rإيليزي و تندوف و أدرار وتامنغست
- حتـــــقـــــيـق دخل نـــــاجت عن نـــــشـــــاط �ـــــارس فـي هــــذه

الواليات.

اIاداIادّة ة 3 : : يقصد باIوطن اجلبائي :

: Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي -: Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي -
- حــيــازة مــســكن بــصــفــة اIــالك له أو اIــنــتــفع به أو

rستأجر لهIا
- أو حـيازة محل إقامـة رئيسـية أو مركز لـلمصالح

rاألساسية
- مكان �ارسة النشاط.

: XعنويIبالنسبة لألشخاص ا -: XعنويIبالنسبة لألشخاص ا -
rمكان تواجد مقر الشركة أو اإلقامة الرئيسية -

- ومكان �ارسة النشاط.

اIاداIادّة ة 4 :  : يطبق الـتخفـيض اIقدر بـ 50 % عـلى مبلغ
الـضـريبـة عـلـى الدخـل اإلجـمـالي أو الـضـريـبة عـلـى أرباح
الشركاتr الـناجت عن مداخيل أو أرباح الـنشاط اIمارس

في الواليات اIذكورة أعاله.
ال �ــكن الــشــخص الــطــبــيـعـي أو اIــعـنــوي اIــقــيم في
الـواليـات اIـعـنـيـةr االسـتــفـادة من هـذا الـتـخـفـيض إذا كـان

النشاط الذي �ارسه متواجدا خارج هذه الواليات.

اIــــاداIــــادّة ة 5 :  : �ــــنح الــــتـــخــــفـــيـضr في حــــالـــة مــــا إذا كـــان
الــشـخص الــطـبــيــعي أو اIـعــنـوي ذو اIــوطن في الــواليـات
اIـــــذكــــــورةr يـــــحـــــقـق دخال أو ربــــــحـــــا نـــــاجتـــــا عـن �ـــــارســـــة
rالــنــشـاطــات في هــذه الــواليـات وخــارجــهـا عــلى حــد سـواء
نـــســبـــيــا حـــسب األربــاح أو اIـــداخــيل احملـــقــقــة فـي الــواليــة

اIعنية.

اIـاداIـادّة ة 6 :  :  تـسـتـثـنـى مـداخـيل األشـخـاص والـشـركـات
التي تـنشط في قـطاع احملروقـات وقطـاع اIناجمr كـما هو
مــحـدد عـلى الـتـوالـيr �ـوجب الـقـانـون رقم 05-07 اIـؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1426 اIـوافق 28 أبـريل سـنة 2005
واIــتــعــلق بــاحملــروقــاتr  اIــعــدل واIــتـمـمr والــقـانــون رقــم
01-10 اIــــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1422 اIــــوافق 3

يـــولـــيـــو ســـنـــة 2001 واIـــتـــضـــمن قـــانـــون اIـــنـــاجمr اIـــعـــدل
واIتممr مـن االستفـادة من هذا الـتخـفيض مـا عدا أنـشطة

توزيع اIنتجات البترولية والغازية وتسويقها.

اIــاداIــادّة ة 7 :  :  �ـــنح الـــتــخـــفــيض اIـــقــدر بـ 50 % لـــفـــتــرة
انـتقـاليـة مدتـها خمس (5) سنواتr ابـتداء من أول يـناير

سنة 2010.
غيـر أن مداخـيل األشخـاص والشـركات الـتي تنشط
في قـطـاع اIنـاجم تـسـتـفـيد مـن التـخـفـيض اIـقدر بـ 50 %
بعـنوان الضـريبة عـلى الدخل اإلجمـالي أو الضريـبة على
أربــــاح الـــــشــــركـــــاتr مـن أول يــــنـــــايــــر ســـــنــــة 2010 إلى 31

ديسمبر سنة 2012.

اIاداIادّة ة 8 :  :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 17 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 17 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 14 -  - 77 مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
يـــحــــدد  rيـــحــــدد r2014 ــــوافق 17 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةIــــوافق  اIعــــام عــــام 1435 ا
كــيــفــيــات ضــبط مــبــدأ االســتــعــمـال احلــر من الــغــيـركــيــفــيــات ضــبط مــبــدأ االســتــعــمـال احلــر من الــغــيـر

Iنشآت نقل احملروقات بواسطة األنابيب.Iنشآت نقل احملروقات بواسطة األنابيب.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rناجمIبناء على تقرير  وزير الطاقة وا -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIتـعلق بـاحملروقاتr اIـعدل واIتـممr ال سيـما اIادة 5-75

rمنه

- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اIـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اIؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اIـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-342 اIؤرخ
في 26 شوال عام 1428 اIوافق 7 نوفمبر سنة 2007 الذي
يــحــدد إجـــراءات مــنح امـــتــيــاز نـــقل احملــروقـــات بــواســطــة

rاألنابيب وسحبه

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-182 اIؤرخ
في أول شــعــبــان عــام 1431 اIــوافق 13 يــولــيــو ســنـة 2010
واIــتــضــمن تــعــريــفــة نــقل احملــروقــات بــواســطــة األنــابــيب

rومنهجية حسابها حسب كل منطقة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIــــادة 75-5 من
الــقــانـون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1426
اIوافق 28 أبـريل سنة 2005 واIتعـلق باحملروقـاتr اIعدل
واIــتـممr يــهــدف هـذا اIــرسـوم إلى حتــديــد كـيــفـيــات ضـبط
مـبـدأ االسـتـعـمـال احلـر من الـغـيـر Iـنـشـآت نـقل احملـروقات

بواسطة األنابيب.

اIاداIادّة ة 2 : : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي :

- " الــســعــة الــتــعــاقــديــة "  :- " الــســعــة الــتــعــاقــديــة "  : الــســعــة الــتي يــكــتــتــبــهــا
rستعمل بعنوان عقد النقلIا

- " السـعة اIـتوفرة "  :- " السـعة اIـتوفرة "  : احلصـة من الـسعـة احلقـيقـية
rمنوحة بعنوان عقود النقلIغير ا

- " الـسعـة احلقـيقـية "  :- " الـسعـة احلقـيقـية "  : الـسعـة القـصوى الـتي �كن
أن يــعـرضـهــا صـاحب االمـتــيـاز عـلى اIــسـتـعــمـلـX بــالـنـظـر

rإلى تكامل شبكة النقل ومتطلبات استغاللها
- " السـعة احملـجوزة "  :- " السـعة احملـجوزة "  : احلـصة من الـسعة احلـقيـقية

rمنوحة بعنوان عقود النقلIا
- " عـــقـــد الـــنـــقل "  :- " عـــقـــد الـــنـــقل "  : عـــقـــد خــــدمـــات نـــقل احملـــروقـــات
بـــواســـطــــة األنـــابــــيبr اIــــبـــرم مــــا بـــX صــــاحب االمــــتـــيـــاز

rستعملIوا
- " نقـطة اخلروج "  :- " نقـطة اخلروج "  : نقطـة شبكة الـنقل حيث يضع
صــاحب االمـتـيـاز حتت تــصـرف اIـسـتـعـمـلr الـسـائل طـبـقـا

rلعقد النقل
- " شـبـكـة الـنقل"  :- " شـبـكـة الـنقل"  : مجـمـوع أنـظمـة نـقل احملـروقات

بواسطة األنابيب.
اIــاداIــادّة ة 3 : : يـــعـــبـــر عن ســـعـــات نـــقل الـــســـوائل بـــالـــطن
اIتري ( طن م) لكل وحدة زمـنية بالنسبة للبترول اخلام
وســـوائل الـــغــاز الـــطـــبــيـــعي وغـــازات الـــبــتـــرول اIـــمــيـــعــة
و�ـقيـاس مـتـر مـكعب (م م3) لـكل وحـدة زمـنـية بـالـنـسـبة
لـــلــغــاز الــطــبــيــعي الـــذي يــقــاس عــلى درجــة حــرارة تــعــادل
خمس عشرة (15) درجة مائـوية وعلى ضغط مـطلق يعادل

1,01325 بار.

rـادّة ة 4 : : يــجب أن يــسـمـح صـاحب االمــتـيــاز لــلـغــيـرIـاداIا
فـي حـدود الـسـعـات احلـقــيـقـيـة وعـلـى أسـاس اIـتـعـهـد األول
أولى بـاخلـدمـةr باالسـتـعـمـال احلر Iـنـشـآت نـقل احملـروقات
rبـواسـطـة األنـابـيب مـقـابل تـسـديـد تـعـريـفـة بـدون تـمـيـيز
طـبـقا ألحـكـام اIادة 72 من الـقـانون رقم 05-07 اIـؤرخ في
19 ربــــيـع األول عـــام 1426 اIــــوافق 28 أبــــريـل ســــنــــة 2005

واIذكور أعاله.
اIــــاداIــــادّة ة 5 : :  يــــجب عـــــلى صــــاحب االمــــتــــيــــاز أن يــــقــــدم
خـدمـات نـقل جلـمـيع مـسـتـعـمـلي شـبـكة الـنـقل عـلـى أساس
عدم التمييـز  وبالشروط التعاقـدية اIكافئة واحملددة في

العقد النموذجي للنقل.
اIاداIادّة ة 6 : :  يقوم صاحب االمـتياز بإعداد عقد  وذجي
للنـقل يحـدد شروط وكيـفيـات خدمة الـنقل ويـعرضه على

سلطة ضبط احملروقات للموافقة عليه.
ويــــتـــضــــمن هــــذا الـــعــــقـــد الــــنــــمـــوذجي لــــلــــنـــقـلr عـــلى

اخلصوص :
- الـــشـــروط الــــعـــامـــة :- الـــشـــروط الــــعـــامـــة : نـــفــــســـهـــا بــــالـــنــــســـبـــة جلــــمـــيع
اIــســتـــعــمــلـــrX حتــدد عــلى اخلـــصــوص حــقـــوق والــتــزامــات

rباد¢ العامة التي تنظم خدمة النقلIاألطراف وا
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- الـــشـــروط الــعـــمــلـــيــة :- الـــشـــروط الــعـــمــلـــيــة : نــفـــســهـــا بــالـــنــســـبــة جلـــمــيع
اIـسـتـعــمـلـrX حتــدد عـلى اخلـصــوص الـتـوقـعــات في الـنـقل
وقـواعـد الـبرمـجـة واحلـصـيـلـة الـيـومـيـة وحتـديـدهـا وطرق
تـــقــســيـم خــســائـــر الــســائـل اIــســجـــلــة خالل عـــمــلــيـــة الــنــقل
بــواســطــة األنــابــيب واإلجــراءات الــعــمــلــيــة لــتــنــفــيــذ عــقــد
الـــنــقـلr ال ســيـــمــا الـــتــنـــســيق والـــوســائـل وطــرق تـــوصــيل

اIعطيات.

- الــشــروط اخلــاصــة :- الــشــروط اخلــاصــة : حتـــدد الــعــنــاصـــر اخلــاصــة بــكل
مــســتــعــملr ال ســيــمــا تــاريخ دخــول الــعـقــد حــيــز الــتــنــفــيـذ
ومــدته وقـيم الــسـعــات اIـكـتــتـبـة ونــقـطــة الـدخـول ونــقـطـة
اخلـروج واIـواصفـات التـقـنيـة التـعـاقديـة لـلسـائل الواجب
نـــــقــــــله والــــــتـــــعــــــهـــــدات فــــــيـــــمــــــا يـــــخـص نــــــوعـــــيــــــة اخلـــــدمـــــة

واستمراريتها وكيفيات الفوترة والتسديد.

اIـاداIـادّة ة 7 : :  يـنـشـر صـاحب االمـتـياز الـعـقـد الـنـموذجي
للـنقل اIـذكور في اIادة 6 أعاله فور موافـقة سلـطة ضبط

احملروقات عليه.

يـخـضـع كل تـعـديل في الـعـقـد الــنـمـوذجي لـلـنـقل إلى
نفس الشكل اIقرر للموافقة عليه.

اIـاداIـادّة ة 8 : :  يـرسـل كل طـلب الســتــعـمــال مــنـشــآت نـقل
احملــــروقــــات بــــواســــطـــة األنــــابــــيب إلـى صــــاحب االمــــتــــيـــاز

ويتضمن على اخلصوص اIعلومات اآلتية :

- اسم صــــــاحب الـــــطــــــلب واسـم الـــــشـــــركـــــة والــــــشـــــكل
rالقانوني وعنوان مقر الشركة وكذا صفة �ضي الطلب

rطلوبIالسعة السنوية والتوقيت ا -

rطبيعة ونوعية السائل الواجب نقله -

rالتاريخ التقديري لبداية احلقن -

rنقطة الدخول -

rنقطة اخلروج -

rتوسط والبعيدIدى اIظهر العام للتدفق على اIا -

rالضغط في نقطة اخلروج -

- درجة حرارة السائل.

9 : :  يـــــقـــــوم صـــــاحب االمـــــتـــــيـــــاز فــــور اســـــتالم اIــــاداIــــادّة ة 
الــــطـــلـبr  بـــتــــقـــد¤ إشــــعـــار بــــاالســـتـالم لـــصــــاحب الــــطـــلب
ويــســلــمـه الــعــقــد الـــنــمــوذجي لـــلــنــقل اIـــذكــور في اIــادة 6

أعاله.

يـتوفـر صاحب االمتـياز عـلى أجل مدته ثالثون (30)
rيــــومــــا ابــــتـــداء مـن تــــاريخ تــــســــلـــيـم اإلشــــعـــار بــــاالســــتالم

لدراسة الطلب وإعالم صاحب الطلب بقراره.

rـكن صـاحـب االمـتـيــاز خالل مـدة األجل احملـدد أعاله�
أن يطلب معلومات تكميلية من صاحب الطلب.

اIــاداIــادّة ة 10 : :  في حـــالــة اIـــوافـــقــة عـــلى الـــطــلبr يـــدعــو
صـاحب االمــتـيــاز صـاحـب الـطــلب إلى الــتـوقــيع عـلى عــقـد

النقل.

وفي حـــالـــة رفض الـــطـــلبr يـــبـــلـغ صــاحـب االمـــتـــيــاز
صاحب الطلب بقراره مع توضيح سبب الرفض.

وفي كــلـتــا احلـالـتــrX يـقــوم صـاحب االمــتـيــاز بـإعالم
سلطة ضبط احملروقات بقراره.

11 : : في حـــالـــة عـــدم إمـــكــــانـــيـــة اIـــوافـــقـــة عـــلى اIــاداIــادّة ة 
اسـتعمـال كل السـعة اIطـلوبـة بسـبب نقص مثـبت للـسعة
اIـــتــوفـــرة عــلى مـــســتـــوى شــبـــكــة الـــنــقلr يـــقــتـــرح صــاحب
االمتـيـاز عـلى صـاحب الـطـلب مـسـتـوى الـسـعـة التـي �كن
أن يـــضـــمــنـــهـــا له. ويـــدمج صـــاحب االمـــتـــيــاز هـــذه احلـــاجــة
اجلـديــدة في مـخــطط تـنــمـيــة شـبـكــة الـنــقل ويـعــلم صـاحب

الطلب بالشروط واآلجال لتلبية الطلب بكامله.

اIـاداIـادّة ة 12 : :  ال �ـكن تـبـريـر رفـض اسـتـعـمـال مـنـشآت
نقل احملروقات بواسطة األنابيب إال لألسباب اآلتية :

rتوفرةIنقص مثبت للسعة ا -

- حــتـــمــيــات مــرتـــبــطــة بــاألداء احلــسـن Iــهــام صــاحب
rاالمتياز

- أسباب تـقنـية تـتعلق بـسالمة وأمن أنـظمـة النقل
بواسطة األنابيب وبنوعية سيرها.

اIـاداIـادّة ة 13 : : �ـكن صـاحـب الـطـلب أن يـلــجـأ إلى سـلـطـة
ضـبـط احملـروقـات في حـالـة عـدم رد صـاحب االمـتـيــاز فــي
األجــل احملــدد في اIادة 9 أعالهr أو في حالة رفض طلبه.

تـــتـــوفــــر ســـلـــطــــة ضـــبط احملــــروقـــات عـــلـى أجل مـــدته
ثالثــون (30) يـــومــا ابـــتــداء من تـــاريخ اســـتالم الــعـــريــضــة

لدراستها وإعالم الطرفX بقرارها.

اIاداIادّة  ة  14 : :  يعتبـر استعمال منشآت نقل احملروقات
بـواسـطـة األنـابـيب بـالـنسـبـة لـلـسـعـة الـتـعـاقـديـة اIـوجودة
مـكتـسبـا للـمسـتعـملـX الذين قـد ¥ ربطـهم بهـذه اIنـشآت

عند تاريخ نشر هذا اIرسوم في اجلريدة الرسمية.
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اIــاداIــادّة  ة  15 : : يـــتــعـــX عــلى مـــســتـــعــمــلـي مــنــشـــآت نــقل
احملــروقــات بــواســطــة األنــابــيب مــوافــاة صــاحب االمــتــيـاز
بــجــمــيع اIــعــلــومــات الـتـي يــحـتــاج إلــيــهــا قــصــد تــخـطــيط

شبكة النقل واستغاللها وصيانتها.

اIـاداIـادّة ة 16 : :  يـتــوفـر صـاحب االمــتـيـاز عــلى أجل مـدته
تــسـعـون (90) يــومـا ابــتـداء من تــاريخ نـشــر هـذا اIــرسـوم
في اجلريدة الرسمـيةr إلعداد قانون الـشبكة وعرضه على

سلطة ضبط احملروقات للموافقة عليه.

يـتـضمن قـانـون الـشبـكـةr عـلى اخلـصوص اIـعـلـومات
اآلتية :

- الــوصف الــتــقــنـي لــشــبــكــة الــنــقـل وكــذا الــكــيــفــيــة
rالعملية الستغاللها

rواصفات التقنية لوصل شبكة النقلIا -

- اIـقـايـيس واIـعـايـيـر اIـطـلـوبـة بـالـنـسـبـة لـلسـوائل
rالواجب نقلها

rتعلقة بتخصيص السعاتIاآللية ا -

- القواعد اIتعلقة بحسن السيرة.

اIـاداIـادّة ة 17 : :  يـنـشــر صـاحب االمـتــيـاز قـانـون الــشـبـكـة
اIــذكـور في اIـادة 16 أعالهr �ـجــرد مـوافــقـة ســلـطــة ضـبط

احملروقات عليه.

يــخـــضع كـل تــعـــديل في قـــانـــون الــشـــبـــكــة إلـى نــفس
الشكل اIقرر للموافقة عليه.

اIـاداIـادّة ة 18 : :  يــنــشـر صــاحب االمــتـيــاز مــرة واحـدة (1)
على األقل في السنةr اIعلومات اآلتية :

rوصف شبكة النقل -

- اIـعـلـومـات اIـتـعـلـقة بـسـعـات الـنـقل لـكل نـظـام من
أنـظــمـة الــنـقل بـواســطـة األنــابـيب مـثـل الـسـعــة احلـقـيــقـيـة

rتوفرةIوالسعة احملجوزة والسعة ا

- تعريفات النقل اIعمول بها.

اIــــاداIــــادّة ة 19 : :   يــــتـــعــــX عـــلـى صـــاحـب االمـــتــــيـــازr  إعالم
سلـطـة ضـبط احملـروقـات في أجل ثـالثة (3) أيـام بـكل نـشـر

له عالقة بهذا اIرسوم.

اIـــــاداIـــــادّة ة 20 : :    يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 17 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 17 فبراير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مـرسـوم تنـفـيذي رقم  مـرسـوم تنـفـيذي رقم  14- - 78 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
يــتــضـمن  rيــتــضـمن r2014 ــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـةIــوافق  اI1435 ا عـام عـام 
اIـصادقة على مخـططات التهـيئة السيـاحية IناطقاIـصادقة على مخـططات التهـيئة السيـاحية Iناطق

التوسع واIواقع السياحية بوالية الشلف.التوسع واIواقع السياحية بوالية الشلف.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بــنـــاء عــلـى تــقـــريــر وزيـــر الــســـيــاحـــة والــصـــنــاعــة

rالتقليدية
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اIـــادتـــان 3-85

rو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اIـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلق

rواقع السياحيةIناطق التوسع وا�
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 88-232 اIــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عـــام 1409 اIــــوافق 5  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 1988
rعدلIا rتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13-312  اIؤرخ
في 5  ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2013 وا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق

rواقع السياحيةIالتوسع وا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 12 من الـقـانون
رقم 03-03 اIـؤرخ في 16 ذي احلــجـة عـام 1423 اIـوافق 17
فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 2003 واIــــــذكــــــور أعالهr يــــــصــــــادق عــــــلى
مـخـطـطـات الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـيـة Iنـاطق الـتـوسع واIـواقع

السياحية اIبينة أدناه واIلحقة بأصل هذا اIرسوم :
rوالية الشلف rماينيس " بلدية تنس " *

* " عX حمـادي وادي دسباس" بلـدية اIرسىr  والية
rالشلف

* "وادي تيغزة " بلدية بني حواءr  والية الشلف .
اIادة اIادة 2 :  :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 17 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435

اIوافق 17 فبراير سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 14 -  - 79 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عام عام 1435 اIوافـق  اIوافـق 20 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة r2014 يـحدد نصr يـحدد نص
أوراق الـــتــصـــويت الـــتي تـــســـتــعـــمل في االنـــتـــخــابأوراق الـــتــصـــويت الـــتي تـــســـتــعـــمل في االنـــتـــخــاب
لـــرئــــاســـة اجلـــمـــهــــوريـــة لـــيـــوم لـــرئــــاســـة اجلـــمـــهــــوريـــة لـــيـــوم 17 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة 2014

ومواصفاتها التقنية.ومواصفاتها التقنية.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنــاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـدولــةr وزيــر الـداخــلــيـة
rواجلماعات احمللية

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2)  منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اIـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rادة 32 منهIال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قتـضى اIرسوم الرئاسي  رقم 14 - 08 اIؤرّخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIوافق 17  ينـاير سنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 32 من الـقانون
الــــــعــــــضــــــوي رقم 12-01 اIــــــؤرّخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433
اIـوافق 12 يــنــايــر ســنـة 2012 واIــذكــور أعالهr يــحــدد هـذا
اIــــرســـــوم نص أوراق الــــتــــصــــويـت الــــتي تــــســــتـــــعــــمل في
االنـتـخـاب لــرئـاسـة اجلـمــهـوريـة يـوم 17 أبــريل سـنـة 2014

ومواصفاتها التقنية.

اIاداIادّة ة 2 : :  تـكون أوراق الـتصـويت ذات  وذج مـوحد
جلميع اIترشـحX وتكون من لون أبيض بـالنسبة للدور
األول ومن لـون أزرق بالـنـسبـة لـلـدور الثـانيr وتـتـضمن

البيانات اآلتية :

rكــنــيــته rـــتــرشح واســمه وعــنــد االقـــتــضــاءIلــقب ا -
rباللغة العربية وباحلروف الالتينية

rترشحIصورة ا -

- تاريخ االقتراع.

اIاداIادّة ة 3 : : توضح عنـاصر التعرف األخرى على أوراق
الــتــصــويت كـلــمــا دعت احلــاجـة إلـى ذلك �ـوجـب قـرار من

وزير الدولةr وزير الداخلية واجلماعات احمللية.
اIــاداIــادّة ة 4 : :  تــتـــولى اإلدارة الــوالئـــيــة وكــذلـك مــصــالح
وزارة الــشــؤون اخلـارجــيــة إرسـال أوراق الــتــصـويت إلى

كل مكتب تصويت وإيداعها بهr قبل افتتاح االقتراع.
اIاداIادّة ة 5 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435

اIوافق 20 فبراير سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 14 -  - 80 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــام عــام 1435 اIــوافـق  اIــوافـق 20 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة r2014 يـــتـــعــلق يـــتـــعــلق

بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت.بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنــاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـدولــةr وزيــر الـداخــلــيـة

rواجلماعات احمللية
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

r( الفقرة 2)  منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اIـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rادة 167 منهIال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : األولى :  يـحـدد هـذا اIــرسـوم كـيـفــيـات الـطـعن
في صحـة عـمـلـيـات التـصـويتr تـطـبيـقـا ألحـكـام اIادة 167
من القـانون الـعضوي رقم 12-01 اIؤرّخ في 18 صـفر عام

1433 اIوافق 12 يناير سنة 2012 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : لكل مـتـرشح أو �ـثله اIـؤهل قـانـوناr احلق
في الـــــطــــعـن في صـــــحــــة عـــــمــــلـــــيــــات الـــــتــــصـــــويت بــــإدراج
احــتـــجــاجــاته احملـــتــمــلــة في مـــحــضــر الــفـــرز اIــوجــود عــلى

مستوى مكتب التصويت.
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3 : :  يــــجب أن يـــــبــــX صــــاحب االحـــــتــــجــــاج في اIــــاداIــــادّة ة 
rمـــحــضـــر الـــفـــرز وضـــمن اإلطـــار اخملـــصص لـــهـــذا الـــغــرض

اIعلومات اآلتية :
rلقبه واسمه وصفته وعنوانه -

- رقـم بــــطـــاقــــة هــــويــــته وتــــاريخ ومــــكــــان إصــــدارهـــا
(بــطــاقـة الــتـعــريف الـوطــنــيـة أو جــواز الـســفـر أو رخــصـة

r(السياقة
rمثل واسمهIترشح اIلقب ا -

rمضمون االحتجاج -
- توقيعه.

4 : :  يـــــجـب أن يــــتـــــضـــــمـن اإلخـــــطـــــار الـــــفــــوري اIــــاداIــــادّة ة 
للـمجلس الدسـتوري وبواسـطة البرق عـناصر اIـعلومات
اخلـــاصــــة بـــصـــاحب االحـــتــــجـــاج وكـــذا مـــوضـــوعـه في نـــفس

الشكل الذي ¥ إدراجه في محضر الفرز.
يـتم الطعن �ـبادرة من صاحـبه وعلى نفـقتهr و�كن

أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل اIبررة له.
اIاداIادّة ة 5 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435

اIوافق 20 فبراير سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مـــــرســــــوم تـــــنــــفـــــيــــــذي رقم  مـــــرســــــوم تـــــنــــفـــــيــــــذي رقم 14 -  - 81 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 20 ربـــــيع ربـــــيع
r2014 ــوافق 20 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــةIــوافق  اIالـــثـــاني عـــام الـــثـــاني عـــام 1435 ا
يــعــدل اIـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم يــعــدل اIـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 91-519 اIــؤرخ فـي اIــؤرخ فـي
15 جــــــمـــــــــادى الـــــــثــــــانــــــــيـــــــة عـــــــام  جــــــمـــــــــادى الـــــــثــــــانــــــــيـــــــة عـــــــام 1412 اIـــــــوافـق  اIـــــــوافـق 22

ديـــســمـــبـــر ســـنـــة ديـــســمـــبـــر ســـنـــة 1991 واIـــتـــضــمـن تــطـــبـــيق أحـــكــام واIـــتـــضــمـن تــطـــبـــيق أحـــكــام
الـقانون رقم الـقانون رقم 81-07 اIؤرخ في  اIؤرخ في 24 شعـبان عام  شعـبان عام 1401

.Xتعلق بالتمهIوا .Xتعلق بالتمهIوافق 27 يونيو سنة  يونيو سنة 1981 واIوافق اIا
ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم

rXهنيIا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 81-07 اIــــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واIـتـعلق

rتممIعدل واIا rXبالتمه
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اIـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-519 اIؤرخ
في 15 جمـادى الثانية عام 1412 اIوافق 22 ديسـمبر سنة
1991 الــــذي يـــعــــدل اIــــرســـوم رقم 81 - 392 اIــــؤرخ في 26

ديــسـمـبــر سـنـة 1981 واIــتـضـمن تــطـبــيق أحـكـام الــقـانـون
رقم 81-07 اIــــؤرخ في 24 شـــعــــبـــان عـــام 1401 اIــــوافق 27

rXتعلق بالتمهIيونيو سنة 1981 وا
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يـرسم  ما يأتي :يـرسم  ما يأتي :
اIــــــادة األولى : اIــــــادة األولى :  يـــــــعـــــــدل هـــــــذا اIـــــــرســـــــوم اIـــــــرســــــوم
التـنفـيذي رقم 91-519 اIؤرخ في 15 جمـادى الثانـية عام
1412 اIـوافق 22 ديـسـمـبـر سـنـة 1991 واIـتـضـمن تـطـبـيق

أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقم 81-07 اIــؤرخ في 24 شـــعـــبـــان عـــام
.Xتعلق بالتمهIوافق 27 يونيو سنة 1981 واI1401 ا

اIادةاIادة 2  :  : تعـدل اIـادة األولى من اIرسـوم الـتنـفـيذي
رقم 91-519 اIــــؤرخ في 15 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1412
اIــوافق 22 ديــســمــبــر ســنــة 1991 واIــذكــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي :
"اIـادة األولى :  تـطـبـيــقـا لـلـمـادة 16 - أ من الــقـانـون
رقم 81-07 اIــــؤرخ في 24 شـــعــــبـــان عـــام 1401 اIــــوافق 27
rـــــذكــــور أعالهIــــتـــــمم واIــــعـــــدل واIا r1981 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة
يــتـــقــاضى اIـــتــمــهـن أجــرا مــســـبــقـــا تــدفــعـه الــدولــة ويـــبــلغ
مــــقــــداره 3000 دج شــــهــــريــــا لــــفــــتــــرة ســــتــــة (6) أشــــهــــر من
الـتـكـوين الــذي تـسـاوي مـدته أربـعـة وعـشـرين (24) شـهـرا
أو تقل عـنـها ولـفـترة إثـني عـشر (12) شـهـرا من الـتـكوين

الذي تفوق مدته أربعة وعشرين (24) شهرا".
اIادة اIادة 3 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435

اIوافق 20 فبراير سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 14-82 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عــــام عــــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 20 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2014 يــــعــــدلr يــــعــــدل
ويتمم اIـرسوم التنفيذي رقــم ويتمم اIـرسوم التنفيذي رقــم 97-101 اIـؤرخ فـي اIـؤرخ فـي
21 ذي الــــــقـــــعـــــــدة عــــــام  ذي الــــــقـــــعـــــــدة عــــــام 1417 اIــــــوافــق  اIــــــوافــق 29 مــــــارس مــــــارس

ســنة ســنة 1997 الــذي يـحـدد تـنظـيـم الـغـرفـة الـوطنـيـة الــذي يـحـدد تـنظـيـم الـغـرفـة الـوطنـيـة
للصنـاعـة التقليديـة واحلــرف وعملـهـا.للصنـاعـة التقليديـة واحلــرف وعملـهـا.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيــر الـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة
rالتقليدية
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- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اIــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اIـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واIـتـعـلق �ـجـلس

rتممIعدل واIا rاحملاسبة

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اIـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اIـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rعدلIا rاليIتضمن النظام احملاسبي اIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اIــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اIــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واIــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

rعتمدIا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-100 اIؤرخ
في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1417 اIـوافق 29 مـارس سـنة 1997
الـذي يــحـدد تــنـظــيم غــرف الـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة واحلـرف

rتممIعدل واIا rوعملها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-101 اIؤرخ
في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1417 اIـوافق 29 مـارس سـنة 1997
الذي يـحدد تـنظـيم الـغرفـة الوطـنـية لـلصـناعـة الـتقـليـدية

rواحلرف وعملها

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمم هــــذا اIـــرســـوم أحـــكـــام
اIـرسوم الـتـنفـيذي رقم 97-101 اIؤرخ في 21 ذي الـقعدة

عام 1417 اIوافق 29 مارس سنة 1997 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 2 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اIـادة 8 مـن اIــرسـوم
التـنفيذي رقم 97-101 اIؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417

اIوافق 29 مارس سنة 1997 واIذكور أعالهr كما يأتي :

"اIادّة 8 :  تتكون اجلمعية العامة للغرفة من :
- رؤسـاء ونـواب رؤسـاء غـرف الصـنـاعـة الـتقـلـيـدية

rواحلرف

rمديري غرف الصناعة التقليدية واحلرف -

- ثالثـة (3) �ثـلX من بـX األعضـاء اIـنتـخبـX لكل
مكتب غرف الصناعة التقليدية واحلرف.

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

اIـاداIـادّة 3 :  :  تـعـدل وتــتـمم أحـكـام اIـادة 28 من اIـرسـوم
التـنفيذي رقم 97-101 اIؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417

اIوافق 29 مارس سنة 1997 واIذكور أعالهr كما يأتي :
"اIادّة 28 : ...................( بدون تغيير)...............
تـمـسك حـسـابات الـغـرفـة وفـقـا للـتـشـريع والـتـنـظيم

اIعمول بهما.
يـضـمن مـراقـبـة حـسـابـات الـغـرفـة مـحـافظ حـسـابات

يعX وفقا للتنظيم اIعمول به.
يـــعــــد مــــحــــافظ احلــــســـابــــات تــــقــــريـــرا ســــنــــويــــا حـــول
حــسـابــات الــغــرفــة الـوطــنــيــةr الـذي يــرســله إلى اجلــمــعــيـة

العامة والوزير الوصي والوزير اIكلف باIالية.
تخـضع الـغـرفة أيـضـا لـلـرقابـة اIـنـصوص عـلـيـها في

التشريع والتنظيم اIعمول بهما".
اIـاداIـادّة 4 :  :  تـعـدل وتــتـمم أحـكـام اIـادة 31 من اIـرسـوم
التـنفيذي رقم 97-101 اIؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417

اIوافق 29 مارس سنة 1997 واIذكور أعالهr كما يأتي :
"اIادّة 31 :  تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- حـــصص االشـــتــــراكـــات الـــســـنـــويـــة الــــتي يـــدفـــعـــهـــا
األعـــضــــاء اIـــنــــتـــســـبــــون واحملـــصــــلـــة من غــــرف الـــصــــنـــاعـــة
الـتقليديـة واحلرف والتي حتدد كيـفيات تطبـيقها �وجب

قرار من الوزير اIكلف بالصناعة التقليدية.
....................(الباقي بدون تغيير)..................".
اIاداIادّة ة 5 :  :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435

اIوافق 20 فبراير سنة 2014. 
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14 - -83 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
يـــعــــدل  rيـــعــــدل r2014 ــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةIــــوافق  اIعــــام عــــام 1435 ا
ويـتمم اIـرسوم الـتنـفيذي رقـم ويـتمم اIـرسوم الـتنـفيذي رقـم 98-163 اIـؤرخ فـي اIـؤرخ فـي
22 مــحـــرم عـــام  مــحـــرم عـــام 1419 اIــوافـق  اIــوافـق 19 مــايـــو ســنـــة  مــايـــو ســنـــة 1998

واIـــتــــضـــمـن حتــــويــل اIـــعــــهــــد الـــوطـــــنـي لإلنــــتــــاجواIـــتــــضـــمـن حتــــويــل اIـــعــــهــــد الـــوطـــــنـي لإلنــــتــــاج
والتـنمــيــة الصـنـاعــيـة إلــى مؤسـسة عـمومـية ذاتوالتـنمــيــة الصـنـاعــيـة إلــى مؤسـسة عـمومـية ذات

طابع صناعي وجتاري.طابع صناعي وجتاري.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــنـــمــيـــة الـــصــنـــاعـــيــة

rوترقية االستثمار
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26 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م

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

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�قتـضى اIرسوم التنفيـذي رقم 98-163 اIؤرخ
في 22 مـــــحـــــرم عـــــام 1419 اIـــــوافق 19 مـــــايـــــو ســـــنــــة 1998
واIــتـــضــمن حتــويـل اIــعــهــد الــوطـــني لإلنــتــاج والـــتــنــمــيــة
الـــصــنــاعـــيــة إلى مـــؤســســة عـــمــومـــيــة ذات طــابـع صــنــاعي

rتممIعدل واIا rوجتاري
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا اIــــرســـوم بــــعض
أحـــكـــام اIـــرســوم الـــتـــنـــفــيــــذي رقم 98-163 اIــؤرخ في 22
مــحــرم عـام 1419 اIـوافق 19 مـايــو ســنـة 1998 واIــتــضـمن
حتـويل اIعـهـد الوطـني لإلنـتـاج والتـنـميـة الـصنـاعـية إلى
مــؤســســـة عــمــومـــيــة ذات طــابـع صــنــاعـي وجتــاريr اIــعــدل

واIتمم.
اIــاداIــادّة ة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 7 مـن اIــرسـوم
الــتـــنــفـــيـــذي رقم 98-163 اIــؤرخ في 22 مــحــرم عــام 1419
اIــوافق 19 مـــايـــو ســـنــة r1998 اIـــعـــدل واIـــتـــمـم واIـــذكــور

أعالهr كما يأتي :
"اIــادّة 7 : يـؤهل اIــعـهــد لـلــقـيــام بـكل عــمل من شـأنه

أن يحقق تنميته وال سيما :
rإنشاء فروع في كافة التراب الوطني -

- إجــــراء كل الــــعــــمــــلــــيــــات اIــــتــــعــــلــــقــــة بــــاIــــنــــقـــوالت
والـعـقارات والـعـمـلـيات اIـالـيـة والتـجـاريـة أو الصـنـاعـية

rرتبطة بهدفهIا
- إبــــرام كـل الــــصــــفــــقـــــات والــــعــــقــــود واالتـــــفــــاقــــيــــات
واالتـفـاقــات مع الـهـيـئـات الـوطـنـيـة واألجـنـبـيـة في مـجـال

rتخصصه
- إنشـاء �لكـية كامـلة أو عن طـريق الشراكـة لفروع

rمكلفة بتحقيق وتطوير كل أو جزء من نشاطاته
- االكـتـتـاب في أسـهـم مـؤسـسـات وفـروع مـؤسـسات

rتنشط في اجملاالت التي يغطيها
- اIــســاهـــمــة في جتــمـــعــات وجــمـــعــيــات وجـــمــعــيــات
مؤسـسات لتـحقيق وتـطوير نـشاطات الـتكوين في إدارة
األعمـال والـدراسـات واالستـشـارة وتـكنـولـوجـيات اإلعالم

واالتصال".

اIـاداIـادّة ة 3 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اIـادة 10 من اIـرسـوم
الــتـــنــفـــيـــذي رقم 98-163 اIــؤرخ في 22 مــحــرم عــام 1419
اIــوافق 19 مـــايـــو ســـنــة r1998 اIـــعـــدل واIـــتـــمـم واIـــذكــور

أعالهr كما يأتي :
"اIــــادّة 10 : يــــتــــشــــكـل مــــجــــلس اإلدارة من األعــــضــــاء

اآلتي ذكرهم :
rرئيسا rكلف بالصناعةIثل الوزير ا� -

- �ــــثل الـــوزيـــر اIــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات
rاحمللية

rكلف بالدفاع الوطنيIثل الوزير ا� -
rاليةIكلف باIثل الوزير ا� -

rناجمIكلف بالطاقة واIثل الوزير ا� -
rكلف بالتعليم العاليIثل الوزير ا� -
rهنيIكلف بالتكوين اIثل الوزير ا� -

rكلف بالتجارةIثل الوزير ا� -
- �ثل الوزير اIكـلف بالعمل والتشغيل والضمان

rاالجتماعي
- �ــثل مــؤســســات تـــســيــيــر اIــســاهـــمــات يــنــتــخــبه

rنظراؤه
rثل منتخب من ضمن العمال� -

- �ثل اجمللس التربوي والعلمي للمعهد".
اIاداIادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435

اIوافق 20 فبراير سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14 - -84 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
يـــتـــمـم  rيـــتـــمـم r2014 ــــوافـق 20 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــةIــــوافـق  اI1435 ا عــام عــام 
قائـمـة اIـؤسســات العمـوميـة االستـشفـائيـة اIلـحقةقائـمـة اIـؤسســات العمـوميـة االستـشفـائيـة اIلـحقة
بــــاIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم بــــاIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-140 اIــــؤرخ في  اIــــؤرخ في 2
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1428 اIوافق  اIوافق 19 مايـو سـنة  مايـو سـنة 2007
واIــــــتــــــضـــــمـن إنــــــشــــــاء اIـــــؤســــــســــــات الــــــعـــــمــــــومــــــيـــــةواIــــــتــــــضـــــمـن إنــــــشــــــاء اIـــــؤســــــســــــات الــــــعـــــمــــــومــــــيـــــة
االســـتــشـــفــائـــيــة واIـــؤســســاتاالســـتــشـــفــائـــيــة واIـــؤســســات الـــعــمـــومــيـــة لــلـــصــحــةالـــعــمـــومــيـــة لــلـــصــحــة

اجلوارية وتنظيمها وسيرها.اجلوارية وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

rستشفياتIا
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26 فبراير سنة فبراير سنة 2014 م

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممIعدل واIا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13-312  اIؤرخ
في 5  ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2013 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-140 اIؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اIوافق 19 مايـو سنة 2007
واIــتـضــمن إنــشـاء اIــؤسـســات الـعــمـومــيـة االســتـشــفـائــيـة
واIــؤســســات الــعـمــومــيــة لــلـصــحــة اجلــواريــة وتـنــظــيــمــهـا

rتممIعدل واIا rوسيرها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــتــمم قـائــمــة اIــؤسـســات الــعـمــومــيـة
االسـتـشـفـائـيـة اIـلـحـقـة بـاIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقـم 140-07
اIـــؤرخ فـي 2 جــمــادى األولى عــام 1428 اIــوافق 19 مــايــو

سنة r2007 اIعدل واIتمم واIذكور أعالهr كما يأتي :
"اIلحق األول "اIلحق األول 

قائمة اIؤسسات العمومية االستشفائيةقائمة اIؤسسات العمومية االستشفائية
......................(بدون تغيير)...........................

13 - / والية تلمسان - / والية تلمسان

......................(بدون تغيير)...........................
- الرمشي.

....................(الباقي بدون تغيير).................".
اIاداIادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435

اIوافق 20 فبراير سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14 - -85 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
يـــعــــدل  rيـــعــــدل r2014 ــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةIــــوافق  اIعــــام عــــام 1435 ا
اIـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقــم اIـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقــم 13-306 اIـــــؤرخ في  اIـــــؤرخ في 24
شـــــوال عـــــام شـــــوال عـــــام 1434 اIـــــوافــق  اIـــــوافــق 31 غــــشـــت ســــنــــة  غــــشـــت ســــنــــة 2013
واIـــتــضــمـن تـــنــظـــيم الـــتــربــصـــات اIـــيــدانــيـــة وفيواIـــتــضــمـن تـــنــظـــيم الـــتــربــصـــات اIـــيــدانــيـــة وفي

الوسـط اIهني لفائدة الطلبة.الوسـط اIهني لفائدة الطلبة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي

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

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13-312  اIؤرخ
في 5  ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2013 وا

- و�قتـضى اIرسوم التنفيـذي رقم 13-306 اIؤرخ
في 24 شــــــوال عـــــام 1434 اIــــــوافق 31 غــــــشـت ســــــنـــــة 2013
واIــتــضــمن تــنــظــيم الــتــربــصــات اIــيــدانــيــة وفي الــوسط

rهني لفائدة الطلبةIا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIاداIادّة األولى :ة األولى : تعدل اIادة 15 من اIرسوم التنفيـذي
رقم 13-306 اIـــــؤرخ في 24 شـــــوال عــــام 1434 اIـــــوافق 31

غشت سنة 2013 واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي:
" اIادة 15 : تخضع تربـصات التكوينات التي تقوم

بها اIدارس العليا لألساتذة ألحكام هذا اIرسوم".
اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435

اIوافق 20 فبراير سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 14 -  - 87 مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــــام عــــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2014 يــــعــــدلr يــــعــــدل
اIـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقـم اIـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقـم 11-354 اIـــؤرخ فـي  اIـــؤرخ فـي 7 ذي ذي
القــعــدة عــام القــعــدة عــام 1432 اIـوافــق  اIـوافــق 5 أكتــوبـــر سـنة  أكتــوبـــر سـنة 2011
الذي يـحدد شروط وكـيفيـات منح معـاشات التـقاعدالذي يـحدد شروط وكـيفيـات منح معـاشات التـقاعد

النسبية االستثنائية ألعوان احلرس البلدي.النسبية االستثنائية ألعوان احلرس البلدي.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيّـمـا اIـادتـان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�قتـضى اIرســـوم الرئــاسي رقم 11-89 اIؤرخ
في 19 ربـــيع األول عـــام 1432 اIــــوافق 22 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 واIتضمن حتـويل سلطة الوصـاية على سلك احلرس

rالبلدي إلى وزارة الدفاع الوطني
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 265-11
اIــــؤرخ في 2 رمــــضــــان عـــام 1432 اIــــوافق 2 غــــشت ســــنـــة
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2011 واIتـضمن األحكـام اخلاصة اIـطبقـة على مسـتخدمي

ســـلـك احلـــرس الـــبــــلـــدي اIـــوضـــوعــــX حتت وصـــايـــة وزارة
rالدفاع الوطني

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-354 اIؤرخ
في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اIـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2011
الـــذي يــحــدد شــروط وكـــيــفــيــات مـــنح مــعــاشـــات الــتــقــاعــد
الــنــســبــيـة االســتــثــنـائــيــة ألعــوان احلــرس الـبــلــديr اIــعـدل

rتممIوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIـادة األولى : اIـادة األولى : يـهدف هـذا اIـرسوم إلى تـعـديل بعض
أحــكـام اIــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 11-354 اIـؤرخ في 7 ذي
القـعدة عام 1432 اIوافق 5 أكتـوبر سـنة 2011 الـذي يحدد
شــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنح مـــعـــاشــات الـــتـــقــاعـــد الـــنــســـبـــيــة

االستثنائية ألعوان احلرس البلديr اIعدل واIتمم.
اIــــاداIــــادّة ة 2 : : تــــعـــــدل أحــــكــــام الــــفــــقــــرة 4 مـن اIـــادة 3 من
اIـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 11-354 اIـؤرخ في 7 ذي الــقـعـدة
عــام 1432 اIــوافق 5 أكـــتــوبــر ســنــة r2011 اIــعــدل واIــتــمم

واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

" اIادة 3 : ..................(بدون تغيير).........................
تـعـد اIصـالح اخملـتـصـة لـوزارة الـداخلـيـة واجلـمـاعات
rـــصـــالح اخملـــتـــصـــة لـــوزارة الـــدفـــاع الــوطـــنيIاحملـــلـــيــة أو ا
حسب احلالةr اجلداول اIتـضمنة طلبات معاشات التقاعد
الـنـسـبـيـة االسـتـثـنـائـيـة ألعـوان احلـرس الـبـلـدي وتـرسـلـهـا

إلى الصندوق الوطني للتقاعد".
اIــــــاداIــــــادّة ة 3 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اIــــــادة 11 من اIـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيذي رقم 11-354 اIـؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432
اIـــــوافق 5 أكــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة r2011 اIـــــــعــــــدل واIـــــــتـــــمم

واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
 " اIـادة 11 : تــدفع الـتــعــويـضــات اIـالــيــة اIـنــصـوص
عــلــيـهــا فـي اIـادة 8 أعاله عــلى أســاس اجلــداول الــثــبــوتــيــة
rالـتي يـعـدهـا الـصـنـدوق الـوطـني لـلتـقـاعـد وتـؤشـر عـلـيـها
حـــــسب احلــــالـــــةr اIــــصــــالـح اخملــــتـــــصــــة لــــوزارة الـــــداخــــلــــيــــة
واجلــمــاعـات احملــلــيــة اIـكــلــفـة بــإعــادة انـتــشــار ســلك أعـوان
احلــــرس الـــبــــلــــدي أو اIـــصــــالح اخملــــتــــصـــة لــــوزارة الــــدفـــاع
الوطـني وتوافـق علـيهـا قانـونا اIـصـالح اخملتـصة لـلوزارة

اIكلفة بالضمان االجتماعي".
اIاداIادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 24 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435

اIوافق 24 فبراير سنة 2014.
عبد عبد اIالك ساللاIالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرمــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرّخ في خ في 5 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1435
اIــوافـق اIــوافـق 5 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـة r2014 يــتــضــمن الــتــجــنسr يــتــضــمن الــتــجــنس

باجلنسية اجلزائرية.باجلنسية اجلزائرية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسي مـؤرّخ في 5 ربــيع الــثـاني
عـــــام 1435 اIــــــوافـق 5 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 2014 يــــــتــــــجــــــنس
بـاجلـنسـيـة اجلزائـريـةr ضمن شـروط اIـادتX 9 مـكرر و10
مـن األمــــــــر رقم 70-86 اIـــــــــؤرخ في 17 شــــــــوال عــــــــام 1390
اIــــوافق 15 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1970 و اIــــتــــضــــمن قــــانــــون
اجلـنــســيـة اجلــزائـريــةr اIـعــدّل و اIــتـمّمr األشــخـاص اآلتــيـة

أسماؤهم :
- عـبد الـسالم فتـيحـةr اIولودة في 2 سبـتمبـر سنة

1981 ببني صاف (والية عX تموشنت).

Xـولـودة سـنة 1957 بـعIا rأحـجـام أحـمـامـو جمـيـلـة -
r(ديةIوالية ا) الذهب

- أيـــــوب جـــــمـــــعــــة r اIـــــولـــــودة ســـــنــــة 1946 بـــــفـــــجـــــيج
(اIغرب).

- أمــزيــان فـــاطــمــةr اIـــولــودة ســنــة 1951 بــاحملـــمــديــة
(والية معسكر).

- عاللــيــة بــنـت عــبــد الــقــادرr اIــولــودة في 23 غــشت
سـنـة 1942 بـعــX احلـجـر (واليــة سـعــيـدة)  وتـدعى من اآلن

فصاعدا : حاسيني عاللية.
- عبـد الـدا¤ عـائـشـةr اIـولودة في 21 نـوفـمـبـر سـنة

1944 بطرابلس (ليبيا) .

- عـــمــارة خــيــرةr اIـــولــودة ســنــة 1945 بـعــX تــالـوت
(والية تلمسان).

- بــهـيـة بـنت اخلـلــيـفيr اIـولـودة في 2 فـبـرايـر سـنـة
1956 بالـبليـدة (والية الـبلـيدة) وتـدعى من اآلن فـصاعدا :

اخلليفي بهية.
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- بعـيـر فـاطـمـةr اIـولودة في 5 سـبـتمـبـر سـنة 1955
بعقاز (والية معسكر).

- بـــادى زهـــرةr اIــــولـــودة ســـنـــة 1949 بـــالـــقــــنـــيـــطـــرة
(اIغرب).

- بلحـاج الهواريـةr اIولودة في 3 مـارس سنة 1949
بوهران (والية وهران).

- بـــرقــــوقــــي ربــــيـــعـــــــــةr اIــــولــــــــودة ســــنـــــــة 1931
ببني تالستr بركان (اIغرب).

- بـلـحــاج مـيـمــونتr اIـولــودة سـنـة 1942 بـالــنـاظـور
(اIغرب).

- شـكـري مولـودةr اIـولودة في 26 يولـيو سـنة 1963
بطنجة (اIغرب).

- شـرقـاوي يــزةr اIـولـودة في 21 يـونـيــو سـنـة 1940
بأوالد خالد (والية سعيدة).

- دادي مـــيـــمــونr اIـــولــود ســـنــة 1932 بــبـــني ســـعــيــد
الناظور (اIغرب).

- فــاطـمـة بـنت مــحـمـدr اIـولـودة في 16 يـنـايــر سـنـة
1955 بـسيدي بلـعباس (واليـة سيدي بلـعباس) وتدعى من

اآلن فصاعدا : بن علي فاطمة.
- فاطيـمة بنت بن عبـد اللهr اIولودة في 25 مارس
سـنة 1957 بـسيـدي عـلي بوسـيدي (واليـة سـيدي بـلعـباس)

وتدعى من اآلن فصاعدا : يوسفي فاطيمة.
- فـاطيـمة بـنت أحمـدr اIولودة في 5 ديسـمبـر سنة
1947 بـعX تـريـد (واليـة سـيدي بـلـعـبـاس) وتدعى من اآلن

فصاعدا : ولد أحمد فاطيمة.
- قـــلـــعـي رقــيـــةr اIـــولـــودة في 7 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1949

بالسبعة شيوخ (والية تلمسان).
- قــــعــــيــــدي فــــاطـــــنــــةr اIــــولــــودة ســــنــــة 1937 بــــوجــــدة

(اIغرب).
- حجاجي مـينةr اIولودة سنة 1946 بقصر اللحاين

إقليم الراشدية (اIغرب).
- حـــدويــــات خـــديـــجـــةr اIــــولـــودة ســـنـــة 1936 بـــوجـــدة

(اIغرب).
- حـــلــيــمــة بـــنت عــبــد الـــكــر¤r اIــولــودة في 9 أبــريل
سـنة 1944 بـبـوخـنيـفـيس (واليـة سـيـدي بـلـعـبـاس) وتدعى

من اآلن فصاعدا : عبد الكر¤ حليمة.
- حــوات تـوريــةr اIــولـودة في 2 فــبـرايــر ســنـة 1958

بوجدة (اIغرب).
- جــــامـــــعي فـــــاطـــــمــــةr اIـــــولــــودة ســـــنــــة 1939 بـــــفــــاس

(اIغرب).
- خـلـفـاوي ســلـطـانـةr اIــولـودة سـنـة 1944 بـعـX بني

مطهر (اIغرب).
- كـلـوب إ�ـا أدلـهـيـدr اIـولـودة في 21 نـوفـمـبـر سـنة

1935 بساربروكن (أIانيا).

- خــشـX مـنــجـيــةr اIـولـودة في 15 مـايــو ســنـة 1946
بالشرفيX (تونس).

- لـعـويـني مــلـيـكـة r اIـولـودة سـنـة 1962 بـالـعـمـامـرة
(اIغرب).

- لـــيـــني إيـــفـــات مـــاري أرنـــســـتــrX اIـــولـــودة في 18
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 1937 بــــتــــراسـي ســــورمـــــارr كــــالــــفــــادوس

(فرنسا).
- لزعر �ينةr اIولودة  سنة 1953 بوجدة (اIغرب).
- الــيـــنــوسي نـــصــيـــرةr اIــولــودة في 8 يـــنــايــر ســنــة

1973 بعX فكان (والية معسكر).

- مـاركـوفـيك بـرانـيـسالفـاr اIـولودة في 8 سـبـتـمـبر
سنة 1939 بستارت غراد (يوغسالفيا).

- مـعـلم حـبــيـبـةr اIـولـودة في 12 أكـتـوبـر سـنـة 1947
بأرزيو (والية وهران).

- مــــيــــلـــودة بـــنـت عــــبــــد الـــلهr اIـــولـــودة ســـنــة 1936
بــعـX تـمــوشـنت (واليـة عــX تـمـوشــنت)  وتـدعى من اآلن

فصاعدا : رحموني ميلودة.
- مـروك �ــيــنـةr اIــولـودة في 15 يــونـيــو ســنـة 1955

بشعبة اللحم (والية عX تموشنت).
- مــحـــيــاوي خــامــســـةr اIــولــودة ســنــة 1926 بــحــاسي

الغلة (والية عX تموشنت).
- ســلـــيـــمـــاني أرقـــيــةr اIـــولـــودة ســـنــة 1940 بـــحـــمــام

بوحجر (والية عX تموشنت).
- فــاســور كــرســتـيــان جــان ســوزانr اIــولـودة في 11

نوفمبر سنة 1950 بتور (بفرنسا).
- اتـــمــيــمي الـــســعــديــةr اIـــولــودة ســنــة 1951 بــوجــدة

(اIغرب).
- زيـنب بــنت مـحـمــدr اIـولـودة في 17 يـونـيــو سـنـة
1945 بعX الطـلبة (والية عـX تموشنت) وتدعى من اآلن

فصاعدا : بختاوي زينب.
- زاكي الـــــزيــــتــــونــــةr اIــــولــــودة ســــنــــة 1934 بــــالــــدار

البيضاء (اIغرب).
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 27 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 30
Xيــتــضــمن إنــهــاء مــهــام األمــ rXيــتــضــمن إنــهــاء مــهــام األمــ r2013 ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة

العام لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.العام لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة r2013 تـنهـى مـهـام الـسـيد

عـبـد الـقـادر والـيr بـصـفـته أمــيـنـا عـامـا لــوزارة الـداخـلـيـة
واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 27 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 30
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة r2013 يــتـضـمنr يــتـضـمن  تـعـيـX األمـX الـعام تـعـيـX األمـX الـعام

لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة r2013 يـعـX السـيـد أحـمد

عدليr أمينا عاما لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
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وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية
قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 27 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 29
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة r2014 يـتــضــمr يـتــضــمّن تــفــويض اإلمــضــاء إلىن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير اIيزانية واحملاسبة.مدير اIيزانية واحملاسبة.
ــــــــــــــــــــ

rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rإنّ وزير الدولة
- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13 - 312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اIـــــؤرّخ في 2 ربــــيـع األوّل عـــــام 1415 اIـــــوافــق 10 غـــــشت
ســـــنــــة 1994 الـــــذي يـــــحــــدّد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الــــداخـــــلـــــيــــة

rواجلماعات احمللية
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 94 -248
اIؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اIوافق 10 غـشت سنة
1994 واIـــتـــضــــمّن تـــنــــظـــيم اإلدارة اIــــركـــــزيــــة في وزارة

rتمّمIعدّل واIا rالداخلية واجلماعات احمللية
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 12 -331
اIـؤرّخ في 19 شـوّال عـام 1433 اIـوافق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة

r2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اIــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اIــؤرّخ
في 28  ذي احلجة عام 1432 اIوافق 24 نوفمبر سنة 2011
واIــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX الــسّـــــيـــد رمـــضــان حـــديـــوشr مـــديــرا
rللميزانية واحملاسبة بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
rادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى الـسّــيد رمضان حديوشIاداIا
rاإلمضـاء في حدود صالحـياته rيزانـية واحملـاسبـةIمديـر ا
rوزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـــية rباسـم وزيـر الدولـة
بـصــفـته اآلمــر بـالــصـرف الــرئـيـسـي حلـســاب الـتـخــصـيص
اخلــــاص رقم 112-302 الــــذي عـــنــــوانه "صــــنــــدوق تـــعــــويض
ضــــحـــايــــا و ذوي حــــقـــوق ضــــحـــايــــا األحــــداث الـــتـي رافـــقت
احلــركـــة من أجل اســتـــكــمــال الـــهــويــة الـــوطــنــيـــة و تــرقــيــة

اIواطنة".
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلــزائر في 27 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق

29 يناير سنة 2014.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قــــــــــــرار مرار مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 26 ذي ال ذي الــــــــــــقــــــــــــعــــــــــــدة عدة عــــــــــام ام 1434 اI اIــــــــــــوافق وافق 2
أكأكـتـوبوبـر سر سـنة نة r2013 يr يـتضتضـمن تمن تـفـويض اإلمويض اإلمـضاء إلىضاء إلى

اIدير العام للموارد.اIدير العام للموارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اIـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اIوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اIـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اIـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واIـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اIــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2013  وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 331
اIـؤرّخ في 19 شـوال عام 1433 اIـوافـق 6 سـبـتمـبـر سـنــة

r2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
15 ربـــيع األول عــام 1431 اIـــوافق أول مـــارس ســـنــة 2010

واIــتــضــمن تــعــيــX الــسّــيّــد صــالح لــبــديــويr مــديــرا عــامــا
لــــلــــمــــوارد بــــوزارة الــــشّــــؤون اخلــــارجــــيــــةr ابــــتــــداء من 20

r2009 نوفمبر سنة
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يـــفــوّض إلى الـــسّــيّـــد صــالح لـــبــديــويIــاداIا
اIدير العـام للمواردr اإلمضـاء في حدود صالحياتهr باسم
وزيــر الـــشــؤون اخلــارجــيــةr عــلى األوامــر اخلــاصــة بــالــدفع
والـتحـويل وتـفويض االعـتمـادات ومـذكرات اIـوافقـة على
أوامـــر الـــصـــرف ووثـــائق اإلثــــبـــات اخلـــاصـــة بـــاIـــصـــاريف
rـقـرّراتIوبــيــانـات اإليـــرادات وعــلى جـــمـيع الــوثـائـق وا

�ا فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلـزائـر في 26 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اIـوافق

2 أكتوبر سنة 2013.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ

26 فبراير سنة فبراير سنة 2014 م

قــــــــــــرار مرار مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 26 ذي ال ذي الــــــــــــقــــــــــــعــــــــــــدة عدة عــــــــــام ام 1434 اI اIــــــــــــوافق وافق 2
أكأكـتـوبوبـر سر سـنة نة r2013 يr يـتضتضـمن تمن تـفـويض اإلمويض اإلمـضاء إلىضاء إلى

مدير اIالية.مدير اIالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اIـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اIوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اIـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اIـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واIـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اIــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2013  وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 331
اIـؤرّخ في 19 شـوال عام 1433 اIـوافـق 6 سـبـتمـبـر سـنــة

r2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اIــرسـوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
9 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432 اIــوافق 14 مـــارس ســـنــة 2011
واIــتـضـمن تــعـيـX الــسّـيّـد رشــيـد حـدبيr مــديـرا لـلــمـالـيـة

 rديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون اخلارجيةIبا
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّـــد رشـــيــــد حـــدبيIــــاداIا
مـديـر اIـالـيـةr اإلمـضـاء فـي حـدود صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر
الـــــشـــــؤون اخلــــــارجـــــيـــــةr عــــــلى األوامــــــر اخلـــــاصـــــة بــــــالـــــدفع
والـتحـويل وتـفويض االعـتمـادات ومـذكرات اIـوافقـة على
أوامــــر الـــصــــرف ووثــــائق اإلثــــبـــات اخلــــاصـــة بــــالــــنـــفــــقـــات
وبـيــانـات اإليـرادات واIـقــرّرات الـداخـلـة فـي الـصالحـيـات
الـتـنـظـيـميـة rاIـعـهـودة بـصـفـة قـانـونـيـة لـلـمـديـريـة الـعـامة

للمواردr باستثناء القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلـزائـر في 26 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اIـوافق

2 أكتوبر سنة 2013.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 13 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1435
اIـوافق اIـوافق 17 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة r2013 يـحـدد عـدد اIـناصبr يـحـدد عـدد اIـناصب
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اIـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اIـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــارات

واحلجاب بعنوان اIتحف الوطني للمجاهد.واحلجاب بعنوان اIتحف الوطني للمجاهد.
ــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xاألم rإن الوزير
rاليةIووزير ا

rووزير اجملاهدين

عن الوزير األمX العام للحكومةعن الوزير األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¤ جوديكر¤ جودي

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

العددالعدد
1

1

1

1

اIناصب العليااIناصب العليا
رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن

مسؤول مصلحة داخلية

اIـادة اIـادة 2: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 17
نوفمبر سنة 2013.

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 307 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 313
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر
ســــنــــة 2013 واIـــتــــضـــمن تــــعـــيــــX الـــوزيـــرr األمــــX الـــعـــام

rللحكومة
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 295
اIؤرخ في 14 صفر عام 1412 اIوافق 24 غشت سنة 1991

rتممIعدل واIا rالذي يحدد صالحيات وزير اجملاهدين
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى الـــمرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 03 - 190
اIــــــــــؤرخ فـي 26 صـــــــــــفــــــــــر عـــــــــام 1424 الـــــــــــمــــــــوافــق 28
أبــــريــل ســنــة 2003 الــذي يــحــدد صـالحــيــات اIــديــر الــعـام

rللوظيفة العمومية
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اIؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـIــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اIوا

rادة 38 منهIال سيما ا rوسائقي السيارات واحلجاب
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 38 من اIـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 05 اIــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اIـوافق 19 يــنـايــر ســنـة 2008 واIــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا
XـهـنـيIـنـاصب الـعـلـيـا للـعـمـال اIالـقـرار إلى حتديـد عـدد ا
وسـائـقي الـســيـارات واحلـجـاب بـعـنـوان اIـتـحف الـوطـني

للمجاهدr طبقا للجدول أدناه :
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26 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م

1,0001,0001,0001,000معامل االرتباط 1,000

اIلحقاIلحق
جداول األرقام االستداللية لألجور واIواد اIستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناءجداول األرقام االستداللية لألجور واIواد اIستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء

واألشغال واألشغال العمومية والريالعمومية والري
الفصل الثالث من سنة الفصل الثالث من سنة 2013

I / األرقام االستداللية لألجور: / األرقام االستداللية لألجور:

أ - األرقام االستداللية لألجور اIستعملة على أساس أ - األرقام االستداللية لألجور اIستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشهراألشهر
التجهيزاتالتجهيزات

يوليو 2013

غشت 2013

سبتمبر 2013

1253

1253

1253

1322

1322

1322

1202

1202

1202

1391

1391

1391

1269

1269

1269

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةالتدفئة والترصيصالتدفئة والترصيص األشغالاألشغال الكبرىالكبرى

ب - مـعـامل االرتـبــاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقــام االسـتـداللـيـــة عـلى أسـاس ب - مـعـامل االرتـبــاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقــام االسـتـداللـيـــة عـلى أسـاس 1.000 في يـنـايـر سـنـة  في يـنـايـر سـنـة r2010 انـطالقـا مـنr انـطالقـا مـن
       األرقام االستداللية على أساس        األرقام االستداللية على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

التدفئةالتدفئة
والترصيصوالترصيص

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارة التجهيزاتالتجهيزات

وزارة السكن والعمران واNدينةوزارة السكن والعمران واNدينة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 2 ربـيع األو ربـيع األوّل عـام ل عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 4 يــنـايـر يــنـايـر
ســــــنـــــة ســــــنـــــة r2014 يــــــتــــــضـــــمـن اIــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــامr يــــــتــــــضـــــمـن اIــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــام
االســـتــداللــيــة لألجـــور و اIــواد  لــلــفــصـل الــثــالث مناالســـتــداللــيــة لألجـــور و اIــواد  لــلــفــصـل الــثــالث من
ســنــة ســنــة 2013  اIــســتــعــمـلــة في صــيغ حتــيــX ومــراجــعـةاIــســتــعــمـلــة في صــيغ حتــيــX ومــراجــعـة
أســعــار صـفــقــات األشــغـال لــقــطــاع الـبــنــاء واألشــغـالأســعــار صـفــقــات األشــغـال لــقــطــاع الـبــنــاء واألشــغـال

العمومية والري.العمومية والري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rدينةIإن وزير السكن والعمران وا

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 236 اIـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rـتممIـعدل واIا rتـضـمن تــنظـيم الصـفقـات العـمومـيةIوا

rادتان 68 و 69 منهIال سيما ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبــتــمــبــر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 10  - 195
اIــــــــؤرخ في 9 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1431 اIــــــــوافق 19 غــــــــشت
سـنة 2010  واIـتـضـمن إنـشـاء اIـركـز الـوطـني لـلـدراسـات

rوتنشيط مؤسسة البناء واألشغال العمومية والري
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى :  تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIــادتـX 68 و69 من
اIرسـوم الرئاسي رقم 10 - 236 اIؤرخ في 28 شوّال عام
1431 اIوافق 7 أكتوبر سنة 2010 واIذكور أعالهr يصادق

عـلى األرقــام االسـتـداللـيـة لألجـور واIــواد لـلـفـصل الـثـالث
من ســـنــة 2013 اIــســـتــعـــمــلـــة في صـــيغ حتــيـــX ومــراجـــعــة
أســــعــــار صــــفــــقـــات األشــــغــــال لــــقــــطــــاع الــــبــــنــــاء واألشــــغـــال
الـعــمــومــيــة والــريr والـــمـحــددة في الـــجــداول الـــمـرفــقـة

بهذا القرار.
اIـاداIـادّة ة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرّر بـاجلزائر في 2 ربـيع األّول عام 1435 اIوافق 4

يناير سنة 2014.
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
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K= = 0,5148

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adp

Acl

Ad

Apf

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

سبتمبر سبتمبر 2013غشت غشت 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوج الرمزالرمز

II / معامل  / معامل <<K >> للتكاليف االجتماعية : للتكاليف االجتماعية :

قيـمة اIـعامل <<K >> لـلـتكـاليـف االجتـماعـيـة اIطـبق في صـيغ تغـييـر األسـعار لـلـصفـقات اIـبـرمة بـعد 30 سـبـتمـبر سـنـة
1999 هي :

III / األرقام االستداللية للمواد للفصل الثالث من سنة  / األرقام االستداللية للمواد للفصل الثالث من سنة 2013 : :

1 - الفوالذ - الفوالذ

يوليو يوليو 2013 معامل االرتباطمعامل االرتباط
فوالذ صـلب لتـسلـيح اخلرسانـة مسـبقة

الضغط
Xدعامة الزاوية متساوية اجلناح

قـضــيب من الـفــوالذ اIـسـتــديـر األمـلس
للخرسانة اIسلحة

 
مــــجـــــنــــبــــات حـــــديــــديــــة مـــــدرفــــلـــــة عــــلى
(IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) الساخن

قـــــــضـــــــيـب مـن الـــــــفـــــــوالذ ذي الـــــــتـــــــحــــــام
كبيرللخرسانة اIسلحة       

لولب وعقاف
مــــــــــــرجــل مـن فــــــــــــوالذ                        

    
خيط الربط

لـــــوح مـــــســــــطح مـن الـــــفـــــوالذ              
                  

T مجنب ذو شكل
مسمار

مدفأة من الفوالذ
مشبك ملحم   

1121

1109

1000

1000

1127

951

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1121

1109

1000

1000

1127

951

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1121

1109

1000

1000

1127

951

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1,381

1,040

1,000

1,000

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046

2 - الصفائح - الصفائح

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

لوح من صفائح مضلعة

صفيحة فوالذية مغلفنة

صـفـيـحـة فـوالذيـة لـلـمـجـنـبـات اIـدرفـلـة
على البارد

قرميد من الفوالذ

صفيحة �وجة مغلفنة

1137

955

1090

1051

1000

1137

955

1090

1051

1000

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1137

955

1090

1051

1000

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

غشتغشت 2013
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3 - احلصى - احلصى

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

حصى مكسر

حجارة من النوع اخلاص برص السكك

حصى مستدير

حجارة 

غبار الرخام

رمال الوديان أو احملاجر 

خليط أتربة من كل نوع

فليس (تافسة)

907

970

1000

922

1000

991

1409

1000

907

970

1000

922

1000

991

1409

1000

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

907

970

1000

922

1000

991

1409

1000

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

4 - اإلسمنت - اإلسمنت

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال

اجلير اIائي

إسمنت بورتلندي مركب من نوع
CEM II

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM I

إســـمـــنـت األفـــران الــــعـــالـــيــــة  من نـــوع
CEM III

جبس

1027

1000

1220

1000

1000

1093

1027

1123

1220

1000

1000

1093

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1027

1000

1219

1000

1000

1093

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

5 - اIضافات الكيميائية - اIضافات الكيميائية

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

مسرع جتميد اخلرسانة

�سك اIاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

958

1005

899

983

958

1005

899

983

Adja

Adjh

Adjr

Apl

958

1005

899

983

1,000

1,000

1,000

1,000

غشتغشت 2013

غشتغشت 2013

غشتغشت 2013
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6 - البناء - البناء

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

آجر مجوف

آجر مآلن

(BTS) ثبتةIطوب التربة ا

كلوسترا

مربع جبس

الـــــهـــــوردي (جـــــسم مـــــجـــــوف لـــــقـــــولـــــبـــــة
البالط)

رافـدة من اخلـرسانـة اIـسلـحـة (مسـبـقة
الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة

1000

1169

1000

1000

1000

1540

1000

1224

1000

1169

1000

1000

1000

1540

1000

1224

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

1000

1169

1000

1000

1000

1100

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7 - التغطية - التغطية

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد

1117

1000

1150

1000

1007

1117

1000

1150

1000

1007

Caf

Cg

M.F

Plt

Te

1117

1000

1150

1000

1007

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8 - الدهان - الدهان

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

دهان فينيلي

دهان إيبوكسي

دهان غليسيروفتاليك

دهان أريس

دهان مضاد للصدء

دهان زيتي

Xدهان ستيرال

دهان إلشارات الطرق

1190

1239

1165

1210

1000

1230

1226

1000

1190

1239

1165

1210

1000

1230

1226

1000

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1190

1239

1165

1210

1000

1230

1226

1000

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

غشتغشت 2013

غشتغشت 2013

غشتغشت 2013
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9 - النجارة - النجارة

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

خشب اجلوز (أكاجو)

لوح سميك من اخلشب األبيض

لوح من أوراق خشبية ملصقة

خشب أحمر

نافذة من األلومنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها

نـــــــافـــــــذة مـن الـــــــبـالســـــــتـــــــيك (PVC) مـع
إطارها

لوحات من اخلشب اIضغوط

باب من األلومنيوم مع إطارها

بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األلومنيوم مع إطارها

باب نافذة من اخلشب مع إطارها

بـاب نــافـذة مـن الـبالســتـيك (PVC) مع
إطارها

باب مفرغـة من أوراق خشبية ملصقة
مع إطارها

باب مليئة من اخلشب مع إطارها

باب من البالستيك (PVC) مع إطارها

لوح من اخلشب األبيض  للقولبة

999

1147

878

996

1000

1000

1000

1143

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

999

1147

878

996

1000

1000

1000

1143

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

999

1130

878

996

1000

1000

1000

1143

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1140

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

10 - األدوات اIعدنية - األدوات اIعدنية

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

رتاج

مفاصل مدرفلة

لسان قفل ثابت

أنبوب إقفال مربع

أنبوب إقفال دائري

زنك مدرفل

1103

1000

1050

1237

1257

1138

1103

1000

1050

1237

1257

1138

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1103

1000

1050

1237

1257

1138

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

غشتغشت 2013

غشتغشت 2013



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ

26 فبراير سنة فبراير سنة 2014 م

11 - الزجاج - الزجاج

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

زجاج من النوع العادي

لبنة من الزجاج (نيفادا)

عجX تثبيت ألواح الزجاج

زجاج مقوى

زجاج سميك مزدوج

زجاج اIرايا

زجاج مطرق

1000

1000

1020

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1020

1000

1000

1000

1000

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1000

1000

1020

1000

1000

1000

1000

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 - الكهرباء - الكهرباء

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

خزانة عامة

جهاز مستقل 

علبة االشتقاق

�ر الكابل من بالط مثقوب 

سلك من نحاس

صندوق الطابق (شباك االشتقاق) 

صندوق أسفل العمود الصاعد

صندوق التوزيع

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 4 )

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 1)

كابل متوسط التوتر

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 3 )

 Xفاصل تبايني ذو قطب

فاصل تبايني ثالثي األقطاب 

فاصل تبايني رباعي األقطاب 

(ICD) غمد برتقالي

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000

غشتغشت 2013

غشتغشت 2013



26 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2611

26 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م

غشتغشت 2013

12 - الكهرباء - الكهرباء (تابع)(تابع)

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

كوة عازلة

قاطع مزدوج لتيار اإلنارة للترصيع

قاطع بسيط لتيار اإلنارة للترصيع

مصباح  بالزئبق 

مصباح  بالصوديوم 

مصباح سقفي ذو حوض

وتد أرضي

منشب للتيار الكهربائي للترصيع

عاكس

مسطرة صغيرة مونوكليب

قاطع للتيار الكهربائي

أنبوب صلب من البالستيك

(MT/BT) جهاز حتويل الكهرباء

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

He

Itd

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

(Fonte) 13 - احلديد ( - احلديد

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

مرجل من حديد

مشبك جملرى اIاء

مدفأة من حديد

غطاء اIصب من حديد 

قاطع اIاء من حديد

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

غشتغشت 2013



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ

26 فبراير سنة فبراير سنة 2014 م

14 - الترصيص - الترصيص

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

ملطف نصف آلي

مسخن بالهواء

أنبوب من الفوالذ اIغلف

أنبوب من الفوالذ األسود

حوض حمام من السيراميك

حوض حمام من صفيحة الفوالذ

مشعل الغاز

مسخن اIاء

سدادة منع الرجوع

مبرد

عداد اIاء

مدور

جهاز مركزي Iعاجلة الهواء

أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

حوض مرحاض إجنليزي

مغسل اIطبخ من السيراميك 

مــغـــسل اIــطـــبخ من صــفـــيــحــة مـــقــاومــة
لألكسدة

مجمع تبريد

قشرة من صوف الصخر

مغسل حمام من السيراميك

902

1000

1000

1014

1000

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

963

1000

1000

1000

1000

902

1000

1000

1014

1000

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

963

1000

1000

1000

1000

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

902

1000

1000

1014

1000

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

963

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

غشتغشت 2013



26 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2811

26 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م

15 - اIساكة والعزل احلراري - اIساكة والعزل احلراري

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
الزفت اIؤكسد

غطاء مرن مزفت

غـــــطـــــاء ســــــطـــــحه مـن األلـــــومــــــيـــــنـــــيـــــوم
(PAXALUMIN) 

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء 

لباد مشرب

دهان الفلينتكوت

مرزاب وشبكة

Xلوح من حبيبات الفل

ورق كرافت

بوليستيرين

1084

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

1084

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

1030

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
(... rT rكم rكوع) قطع التوصيل

منظم

خزان إلنتاج اIاء الساخن

حنفية قاطعة ذات قفص مكور

حنفية قطع من النحاس اIصقول

حنفية صحية

رافع متناوب للضغط اIائي 

أنبوب من الفوالذ اIغلفن

أنبوب من حمض البوليفينيل 

قاطع اIاء

مروحة ذات الطرد اIركزي

مروحة ناقلة للحرارة

وعاء التوسع

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

غشتغشت 2013

غشتغشت 2013

14 - الترصيص ( تابع )- الترصيص ( تابع )



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ

26 فبراير سنة فبراير سنة 2014 م

18 - قنوات الشبكات - قنوات الشبكات

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

قناة (buse) من اإلسمنت اIضغوط

(PVC) من البالستيك (buse) قناة

قناة (buse) من الفوالذ

PEHD من مادة (buse) قناة

أنبوب ووصل من حديد

قناة (buse) من اخلرسانة اIسلحة

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

16 - النقل - النقل

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

نقل جوي

نقل بالسكة احلديدية

نقل بحري

نقل بري

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1000

1000

1000

883

1,000

1,000

1,000

1,000

17 - الطاقة - الطاقة

سبتمبر سبتمبر 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

أسيتيالن

بنزين السيارات

إلكترود وقضيب التلحيم 

استهالك الكهرباء

متفجرات

مازوت مباع في البر 

Xأوكسيج

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

غشتغشت 2013

غشتغشت 2013

غشتغشت 2013



26 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3011

26 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م

سبتمبر سبتمبر 2013غشتغشت 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

مطاط بالكلور

خلية فوتوفولتييك

لوح من صوف الزجاج

لوح ثابت احلرارة

بوليوريثان

إطار مطاطي للعجلة

(PVC) لوح من مادة البالستيك

1269

1000

1307

1124

1000

1000

1011

1269

1000

1307

1124

1000

1000

1011

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1269

1000

1307

1124

1000

1000

1011

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21 - مواد ومنتجات مختلفة - مواد ومنتجات مختلفة

19 - التهيئة اخلارجية - التهيئة اخلارجية

سبتمبر سبتمبر 2013غشتغشت 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

8

حافة الرصيف

فوهة ماء إلطفاء احلريق

مشكاة

مربع من اإلسمنت 

سياج مغلفن

سياج منبه

عشب

حجر تبليط الرصيف

1300

1452

1000

1285

1051

848

1000

1398

1300

1452

1000

1285

1051

848

1000

1398

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1000

1452

1000

1000

1051

848

1000

1398

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

20 - أشغال الطرق - أشغال الطرق

سبتمبر سبتمبر 2013غشتغشت 2013اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم يوليو يوليو 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

زفت للتغطية

كيوت - باك

مستحلب

جهاز أمان للطرق من الفوالذ

جهاز أمان للطرق من اخلرسانة

ألواح إلشارات اIرور

1195

1145

1167

1046

1000

976

1206

1153

1175

1046

1000

976

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

1153

1113

1136

1046

1000

976

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـ

26 فبراير سنة فبراير سنة 2014 م

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31  أكتوبرأكتوبر سنة  سنة 2013

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اIساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اIاليّة اIتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اIترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اIؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اIادّة 172 مــن قـــانـون اIـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اIـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اIؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اIعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اIتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واIؤسّسات اIاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اIبالغ ( دج )اIبالغ ( دج )

1.143.112.486,06

1.030.361.845.212,10

133.905.420.386,08

312.758.905,37

14.546.849.048.484,67

179.695.292.904,26

0,00

0,00

0,00

4.504.341.222,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.633.430.444,83

40.788.568.755,92

15.948.193.818.801,57

3.240.291.966.607,34

102.156.361.797,89

1.001.213.672,14

149.645.813.093,00

5.733.910.171.380,39

831.086.507.674,90

1.729.900.000.000,00

300.000.000.000,00

430.582.474.095,11

502.080.200.329,01

2.927.539.110.151,79

15.948.193.818.801,57

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر



اNطبعة الرسمياNطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات_8 بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات_8 بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

26 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3211

26 فبراير سنة  فبراير سنة 2014 م

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اIساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اIاليّة اIتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اIترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اIؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اIادّة 172 مــن قـــانـون اIـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اIـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اIؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اIعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اIتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واIؤسّسات اIاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اIبالغ ( دج )اIبالغ ( دج )
1.143.112.486,06

1.025.728.148.071,11

131.618.121.034,72

307.797.194,81

14.329.372.405.533,05

179.695.292.904,26

0,00

0,00

0,00

4.239.307.724,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.747.312.188,57

38.780.614.212,95

15.721.632.111.350,26

3.259.818.505.216,35

100.545.975.714,03

823.665.379,38

149.645.813.093,00

5.738.334.060.613,46

870.253.343.842,05

1.708.200.000.000,00

300.000.000.000,00

430.582.474.095,11

502.080.200.329,01

2.661.348.073.067,87

15.721.632.111.350,26

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30  نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2013


