
العدد العدد 13
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

األحد األحد 7 جمادى األولى جمادى األولى    عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق  9 مارس سنة  مارس 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



7 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 213
9 مارس سنة  مارس سنة 2014 م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســـوم رئــاسي رقم  14-90 مـــؤرّخ في 2 جــمـــادى األولى عــام 1435 اIـــوافـــق 4 مــارس ســـنــة r2014 يـــتــضــمـن إحــداث أبــواب
وحتويل اعـتماد في ميزانيــة الدولــة.............................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم  14-91 مؤرّخ في 2 جمـادى األولى عام 1435 اIوافـــق 4 مارس سـنة r2014 يتـضـمن حتويـل اعـتـماد إلى
ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.............................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم  14-92 مؤرّخ في 2 جمادى األولى عام 1435 اIوافـق 4 مارس سنة r2014 يتضمن إحداث بابX وحتويل
اعـتمـاد إلى ميزانيــة تسييـر وزارة الداخليـة واجلماعـات احملليـة......................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 14-93 مـؤرخ في 2 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافــق 4  مـارس ســنـة r2014 يــعــــدل تــوزيـــع نـفــقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2014 حسب كـل  قطـاع....................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 14- 94 مؤرّخ في 2 جمـادى األولى عام 1435 اIوافـق 4 مارس سـنة r2014 يـحدد إجـراءات احلصـول على
الرخص اIطلوبة إلجناز منشآت نقل اIنتجات البترولية بواسطة األنابيب واستغاللها........................................

مـــرســـوم تـــنـــفــيـــذي رقم 14-95 مـــؤرّخ في 2 جــمـــادى األولى عــام 1435 اIـــوافـق 4 مــارس ســـنــة r2014 يـــعـــدّل ويـــتـــمّم اIـــرســوم
الـتـنفــيـذي رقـم 07 - 311 اIـؤرّخ فـي 25 رمـضــان عـام 1428 اIـوافـق 7 أكـتـوبر سـنة 2007 الـذي يـحـدد إجراءات وضع
كل اIعطيات والـنتائج الناجـمة عـن أشــغـال التـنقـيب عن اIـحروقــات حتت تصرف الـوكالة الوطـنية لتثمX موارد
احملروقات (ألنفط).......................................................................................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 14 - 96 مـــؤرّخ في 2 جــمـــادى األولى عــام 1435 اIـــوافـق 4 مــارس ســنــة r2014 يــعــدل ويــتـــمم اIــرســوم
الـتـنفـيـذي رقـم 11 - 125 اIـؤرّخ في 17 ربــيع الـثــانـي عام 1432 اIوافق 22 مارس سـنة 2011 واIتـعلق بـنوعـية اIـياه
اIوجهة لالستهالك البشري...........................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 14 - 97 مؤرّخ في 2 جمـادى األولى عام 1435 اIوافـق 4 مارس سـنة r2014 يـتضمن حــل وكـالــة تسـيير
نظام الري لبني هارون................................................................................................................................

مــرســـوم تــنـــفــيـــذي رقم 14 - 98 مـــؤرخ في 2 جــمـــادى األولى عــام 1435 اIـــوافـق 4 مــارس ســـنــة r2014 يـــحــدد قـــواعــد تــنـــظــيم
مديريات التكوين والتعليم اIهنيX في الوالية وسيرها...................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقــم 14 - 100 مـؤرخ في 7 جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافــق 9 مـارس سـنـة r2014 يــتـضـمن إعــادة انـتـشـار
مستخدمي احلرس البلدي.............................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17  ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 17 فبراير سنة r2014 يتضمّن إنهاء مهام بعض أعضاء  اجمللس
األعلى للقضاء...........................................................................................................................................
مــرســومــان رئــاســيـان مــؤرخــان في 27 ربــيــع الــثـانـــي عـــام 1435 اIـوافق 27 فــبــرايــر ســنـة r2014 يــتــضــمــنــان  إنــهــاء مــهـام
سفيرين فوق العادة ومفوضX للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية........................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23  ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 23 فــبـرايـر سـنـة r2014 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـضـرائب
بالرويبة (والية اجلزائر).............................................................................................................................
Xيتـضـمّنـان إنهـاء مـهام مـكلـف r2014 ـوافق 13  فـبـراير سـنةIمـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 13  ربـيع الـثـاني عام 1435 ا
بالدّراسات والتلخيص بوزارة اIوارد اIائية................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 13 فبـراير سنة r2014 يـتضمّن إنـهاء مهام نـائب مدير بوزارة
اIوارد اIائية............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 13 فبـراير سنة r2014 يـتضمّن إنهاء مـهام اIدير العـام للوكالة
الوطنية للسدود والتحويالت......................................................................................................................
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 فهرس (تابع) فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 13 فبـراير سنة r2014 يـتضمّن إنهاء مـهام اIدير العـام للوكالة
الوطنية للدم............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17  ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 17  فـبـرايـر سـنة r2014 يـتـضـمّن تـعـيـX بـعض أعـضـاء اجمللس
األعلى للقضاء...........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 13  فــبـرايـر سـنـة r2014 يـتـضـمّن تـعـيـX نـائب مـديـر بـوزارة
اIوارد اIائية............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عام 1435 اIوافق 13  فـبـراير سـنة r2014 يتـضمّن تـعـيX اIـدير الـعامّ لـلمـدرسة
العليا Iناجمنت اIوارد اIائـية....................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13  ربــيع الـثــاني عـام 1435 اIـوافق 13  فـبــرايـر ســنـة r2014 يـتــضـمّن تــعـيــX اIـديـر الــعـام Iــعـهـد
باستور في اجلزائر...................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13  ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 13  فبـراير سنة r2014 يـتضـمّن تعيـX اIديـرة العامّـة للـوكالة
الوطنية للدم............................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيةية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 2 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 4 مـارس ســنـة r2014 يـتـضــمن تـعـيــX مـســاعـدين ضـمن
الــلـجـنــة االنـتــخـابـيــة لـلــمـقــيـمـX فـي اخلـارج اIـكــلـفــة بـجــمع الـنــتـائج الـنــهـائــيـة لالقــتـراع اIــتـعـلـق بـاالنـتــخـاب لــرئـاسـة
اجلمهورية..................................................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 30 ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 2 مـارس سـنـة r2014 يـحـدد اIـواصـفـات الـتّـقـنـيـة حملـضـر الـفـرز لـالنـتـخاب
لرئاسة اجلمهورية.......................................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 30 ربـيع الـثـاني عـام 1435 اIـوافق 2 مـارس سـنـة r2014 يـحـدد اIـواصـفـات الـتّـقـنـيـة حملـضـر إحـصـاء األصـوات
لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.........................................................................................................................

وزارة اFاليةوزارة اFالية
قـرار مؤرخ في 3 ذي احلجـة عام 1434 اIوافق 8  أكتـوبر سنة r2013 يـحدد كـيفيـات حسـاب قيـمة تصـفيـة عقـد " التـأمX على
احلياة "......................................................................................................................................................
قـرار مؤرخ في 3 ذي احلـجـة عـام 1434 اIـوافق 8  أكـتـوبـر سـنة r2013 يـحـدد جـداول نـسـبـة الـوفـيـات الـقـابـلـة لـلـتطـبـيـق و كذا
النسبة الدنيا اIضمونة في عقود التأمX على األشخاص..................................................................................
قـرار مؤرخ في 3 ذي احلجـة عام 1434 اIوافق 8  أكتـوبر سنة r 2013 يحـدد مضمـون و شكل كشـوف اIعـلومات اIـتعـلقة بـعقد
التأمX على األشخاص و الرسملة..................................................................................................................

وزارة السكن والعمران واFدينةوزارة السكن والعمران واFدينة
قـرار مؤرّخ في 7 صـفـر عـام 1435 اIـوافـق 10 ديـسمـبـر سـنة r2013 يـتـضـمن اIـصـادقـة عـلى الوثـيـقـة الـتـقـنـية الـتـنـظـيـمـيـة -
DTR C 4.2 - اIتعلقة بـ "تصميم و حساب جتهيزات الغاز في احملالت ذات االستعمال السكني"...............................

وزارة الصيد البحري وزارة الصيد البحري  واFوارد الصيديةواFوارد الصيدية
قرار مـؤرّخ في أوّل صفر عام 1435 اIوافق 4  ديـسمـبر سـنة r2013 يحـدّد القائـمـة االسـمـية ألعـضــاء اجملـلس العلـمي للـمركز
الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية اIائيات.........................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

مــقـرر رقم 14-01 مـؤرخ في 30 صــفــر عـــام 1435 اIــوافق 2 يــنــايــر ســنـة r2014 يــتـــضـــمن نـــشـــر قـــائــمـــة الـــبــنــوك و قــائــمـة
اIؤسسات اIالية اIعتمدة في اجلزائر............................................................................................................
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330.000.000

516.630.000

29.538.000

876.168.000

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقممــرســوم رئــاسي رقم  14-90 مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 جــمــادى األولى جــمــادى األولى
عــام عــام 1435 اIــوافـــق  اIــوافـــق 4 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة r2014 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
إحــــداث أبــــواب وحتــــويل اعــــــتــــمــــاد في مــــيــــزانــــيــــــةإحــــداث أبــــواب وحتــــويل اعــــــتــــمــــاد في مــــيــــزانــــيــــــة

الدولــة.الدولــة.
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�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 92-04 اIؤرخ
في 14 ربــيع الــثــانـي عـام 1413 اIــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
r1992 الـيــة التـكمـيـلـي لسـنـةIتـضـمـن قانـــون اI1992 وا

rادة 81 منهIال سيما ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ـقـتــضى اIـرســـوم الـرئـاسي رقم 14-32 اIـؤرخ
فـي 6 ربــيع الـــثــاني عــام 1435 اIــوافـق 6  فــبـــرايــر ســـنــة
2014 واIــتـضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصـصــة لــرئــاسـة

اجلمـهـورية مـن ميـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون اIـالـية
r2014 لسنة

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-34 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصـصة للوزير األول من

r2014 الية لسنةIميزانية التسيير �وجب قانون ا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  حتــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
مــصــالح الـوزيــر األول: الــفــرع الـثــاني - الــوزارة اIـكــلــفـة
بـإصالح اخلــدمـة الــعـمــومـيــةr األبـواب اIـبــيـنــة في اجلـدول

"ب" اIلحق بهذا اIرسوم.
اIـــــاداIـــــادّة ة 2 : :  يــــلــــغــــى مـن مــــيــــــزانـــيــــــة ســـــنــــــة 2014
اعـتــمـــــاد قــــدره مــلــيــار ومـائــتــان وســتــة ماليــX واثــنـان
وثـالثــــــون ألف ديــــــنـــــار (1.206.032.000 دج) مــــــقــــــيّـــــــــد في
ميزانـية تسـيير رئـاسة اجلـمهوريـة وفي األبواب اIبـينة

في اجلدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.
اIــــــاداIــــــادّة ة 3 :  :  يـــــــخـــــــصـص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعـتـــمــــاد قـــــدره مـلــيـار ومـائــتـان وسـتـة مـاليـX واثـنـان
وثالثـــون ألف ديـــنـــار (1.206.032.000 دج)  يــــقـــــيّــــــد فــي
مـــيــزانـــيــة تـــســيــيـــر مــصـــالح الــوزيـــر األول وفي األبــواب

اIبينة في اجلدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.
اIــــــاداIــــــادّة ة 4 : : يــــــنـــــشـــــر هـــــــــذا اIـــــرســـــــوم فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435

اIوافق 4 مارس سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اIلحق "أ"اجلدول اIلحق "أ"

االعتمادات اIلغاة ( دج )االعتمادات اIلغاة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية
الفرع الثانيالفرع الثاني

األمانة العامة للحكومةاألمانة العامة للحكومة
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اIديرية العامة للوظيفة العموميةاIديرية العامة للوظيفة العمومية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اIركزية - الراتب الرئيسي للنشاط...............................
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اIــركــزيــة - اIـســتــخــدمــون اIــتــعــاقــدونr الــرواتبr مــنح ذات
     طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...........................

مجموع القسم األول
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23.000

821.000

844.000

8.000.000

20.000

212.000.000

29.960.000

249.980.000

11.095.000

6.700.000

7.875.000

18.810.000

220.000

1.600.000

1.500.000

10.000

47.810.000

3.630.000

3.630.000

3.600.000

3.600.000

1.182.032.000

اجلدول اIلحق "أ" (تابع)اجلدول اIلحق "أ" (تابع)

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

82 - 34

96 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

القسم الثانيالقسم الثاني
اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

اإلدارة اIركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اIركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................

مجموع القسم الثاني
القسم الثالثالقسم الثالث

اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية
اإلدارة اIركزية - اIنح العائلية.................................................
اإلدارة اIركزية - اIنح االختيارية.............................................
اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي........................................
اإلدارة اIركزية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح
اإلدارة اIركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اIركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اIركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة...........................................
اإلدارة اIركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اIركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اIـــــركــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضــــائــــيـــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اIركزية - صيانة اIباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اIركزية - تنظيم اIؤتمرات واIلتقيات...........................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

االعتمادات اIلغاة ( دج )االعتمادات اIلغاة ( دج )
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24.000.000

24.000.000

24.000.000

1.206.032.000

1.206.032.000

اجلدول اIلحق "أ" (تابع)اجلدول اIلحق "أ" (تابع)

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 43

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اIركزية - اIنح - تـعويضات التدريب - الرواتب اIسبقة -
 نفقات التكوين ................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع االعتمادات اIلغـاة ..........................................مجموع االعتمادات اIلغـاة ..........................................

االعتمادات اIلغاة ( دج )االعتمادات اIلغاة ( دج )

330.000.000

516.630.000

29.538.000

876.168.000

23.000

821.000

844.000

اجلدول اIلحق "ب"اجلدول اIلحق "ب"

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول
الفرع الثانيالفرع الثاني

الوزارة اIكلفة بإصالح اخلدمة العموميةالوزارة اIكلفة بإصالح اخلدمة العمومية

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIديرية العامة للوظيفة العموميةاIديرية العامة للوظيفة العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول
اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اIركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
اإلدارة اIــركـزيــة - اIـســتــخـدمــون اIـتــعـاقــدونr الــرواتبr مـنح ذات 
    طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي............................

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح
اإلدارة اIركزية - ريوع حوادث العمل........................................
اإلدارة اIركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية......................

مجموع القسم الثاني

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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8.000.000

20.000

212.000.000

29.960.000

249.980.000

11.095.000

6.700.000

7.875.000

18.810.000

220.000

1.600.000

1.500.000

10.000

47.810.000

3.630.000

3.630.000

3.600.000

3.600.000
1.182.032.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

1.206.032.000

1.206.032.000

اجلدول اIلحق"ب" (تابع)اجلدول اIلحق"ب" (تابع)

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

82 - 34

96 - 34

97 - 34

01 - 35

01 - 37

01 - 43

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - اIنح العائلية.................................................

اإلدارة اIركزية - اIنح االختيارية.............................................
اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي........................................
اإلدارة اIركزية - اIساهمة في اخلدمات االجتماعية.....................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح
اإلدارة اIركزية - تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اIركزية - األدوات واألثاث.............................................
اإلدارة اIركزية - اللوازم.........................................................
اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة...........................................
اإلدارة اIركزية - األلبسة.........................................................
اإلدارة اIركزية - حظيرة السيارات..........................................
اإلدارة اIركزية - اإليجار.........................................................
اإلدارة اIـــــركــــزيــــة - الــــنــــفـــــقــــات الــــقــــضــــائــــيـــــة - نــــفــــقــــات اخلــــبــــرة -
التعويضات اIترتبة على الدولة...........................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اIركزية - صيانة اIباني................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اIركزية - تنظيم اIؤتمرات واIلتقيات...........................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اIركزية - اIنح - تـعويضات التدريب - الرواتب اIسبقة -
 نفقات التكوين ................................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصة ..........................................مجموع االعتمادات اخملصصة ..........................................

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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مــرســوم رئــاسي رقممــرســوم رئــاسي رقم  14-91 مــؤرمــؤرّخ في خ في 2 جــمــادى األولى جــمــادى األولى
عــام عــام 1435 اIــوافـــق  اIــوافـــق 4 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة r2014 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
حتويل اعـتماد إلى مـيزانية تسيير مصالح الوزيرحتويل اعـتماد إلى مـيزانية تسيير مصالح الوزير

األول.األول.
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 - 34
اIـؤرخ فـي 6 ربيـع الـثـاني عـام 1435 اIـوافــق 6 فـبـرايـر
ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـلـوزيــر األول من مـيــزانـيـة الــتـسـيــيـــر �ــوجــب قـانـــون

r2014 اليــة لسنةIا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعــتــمـــــاد قــــدره تــســعــة ماليــX وخــمــســمــائـة ألـف ديــنـار
(9.500.000 دج) مقـيّــــد في ميـزانـية الـتـكالـيف اIـشتـركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".
اIــاداIــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانـيــة ســنـة 2014  اعــتــمــاد
قـــــــدره تـــــســـــعـــــة مـاليـــــX وخـــــمـــــســـــمــــــائـــــــة ألــف ديـــــنـــــــار
(9.500.000 دج) يــقـــيّــــد فــي مـيـزانـيـة تـسـيـــيـر  مـصالح
الـوزيــر األول وفــي الـبــاب رقـــم 34-07  "نـفـقـات أشـغـال

اخلبراء الوطنيX و/أو األجانب وإقامتهم".
اIــــــاداIــــــادّة ة 3 : : يــــــنـــــشـــــر هـــــــــذا اIـــــرســـــــوم فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435

اIوافق 4 مارس سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــرســوم رئــاسي رقممــرســوم رئــاسي رقم  14-92 مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 جــمــادى األولى جــمــادى األولى
عــــام عــــام 1435 اIــــوافـق اIــــوافـق 4 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة r2014 يــــتــــضـــمنr يــــتــــضـــمن
إحــــداث بـــابــــX وحتــــويل اعــــتــــمـــــاد إلى مــــيـــزانــــيـــــةإحــــداث بـــابــــX وحتــــويل اعــــتــــمـــــاد إلى مــــيـــزانــــيـــــة

تسييـر وزارة الداخليـة واجلماعـات احملليـة.تسييـر وزارة الداخليـة واجلماعـات احملليـة.

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�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-35 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
rــتـضـمن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر الـدولـةIوا
وزيـر الداخلـية واجلـماعات احملـليـة من ميـزانية الـتسـيير

r2014 الية لسنةIوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةr البابان اآلتيان :

- الــــبــــاب رقم 37-08 "اإلدارة اIــــركــــزيــــة - نــــفــــقـــات
تسيير اللجنة الوطنية Iراقبة االنتخابات".

- الـباب رقم 37-18 : "اIصـالح الالمـركـزية الـتـابـعة
للدولة - نفقات تـسيير اللجان الوالئية واللجان البلدية

Iراقبة االنتخابات".

اIـــــاداIـــــادّة ة 2 : :  يــــلــــغــــى مـن مــــيــــــزانـــيــــــة ســـــنــــــة 2014
اعـــتــــمـــــــاد قــــــدره أربـــعــــة وعــــشــــرون مــــلـــيــــارا ومــــائــــتـــان
وأربـعــون مـلـيـون ديـنـار (24.240.000.000 دج) مــقـيّــــد في
ميـزانـية الـتـكـاليف اIـشـتـركة وفي الـبـابـX اIبـيـنX في

اجلدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.
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اIـــاداIـــادّة ة 3 :  :  يــــخــــــــصـص Iـــيـــزانـــيــــــــة ســــنــــــة 2014
اعــــتـــــمــــــــــاد قـــــــــــدره أربــــعـــــــــة وعــــشــــــــرون مــــلــــيـــــــارا
ومـــــــــائــــــــــتـــــــــــــان وأربــــــــــعـــــــــــــون مــــــــــلـــــــــيـــــــــــــون ديـــــــــنـــــــــــــــار
(24.240.000.000 دج)  يــــــــقـــــــــيّــــــــــــد فــــــي مــــــــيـــــــزانـــــــيـــــــــــة
تـســيـيـــــر وزارة الـداخـلــيـــة واجلــمـاعـــــات احملـلــيـــة وفـــي
األبـــــــواب اIـــــبـــــيـــــنـــــــة في اجلــــــــدول "ب" اIـــــلـــــحـق بـــــهــــــذا

اIرسوم.

اIــاداIــادّة ة 4 : : يـكـلف وزيـر اIـالـيـة ووزيـر الـدولـةr وزير
الــداخـلـيـة واجلــمـاعـات احملـلــيـةr كل فـيـمــا يـخـصّهr بــتـنـفـيـذ
هــــــذا اIــــرســـــوم الــــذي يـــنـــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435

اIوافق 4 مارس سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

19.889.000.000

4.351.000.000

24.240.000.000

24.240.000.000

24.240.000.000

24.240.000.000

24.240.000.000

اجلدول اIلحق "أ"اجلدول اIلحق "أ"

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

03 -  37

91 -  37

ميزانية التكاليف اIشتركةميزانية التكاليف اIشتركة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
نفقات تنظيم االنتخابات.........................................................
نفقات محتملة - احتياطي مجمع..............................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اIلغاة ........................................مجموع االعتمادات اIلغاة ........................................

االعتمادات اIلغاة ( دج )االعتمادات اIلغاة ( دج )

3.249.700.000

246.580.000

3.496.280.000

3.496.280.000

3.496.280.000

اجلدول اIلحق "ب"اجلدول اIلحق "ب"

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

05 -  37

08 -  37

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اIركزية - االنتخابات...................................................
اإلدارة اIـــركـــزيـــة - نـــفـــقـــات تـــســـيـــيـــر الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة Iـــراقـــبــة
االنتخابات............................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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10.479.000.000

10.223.020.000

20.702.020.000

20.702.020.000

20.702.020.000

24.198.300.000

41.700.000

41.700.000

41.700.000

41.700.000

41.700.000

24.240.000.000

اجلدول اIلحق "ب"  (تابع)اجلدول اIلحق "ب"  (تابع)

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

15 -  37

18 -  37

05 -  37

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - االنتخابات.........................

اIـصـالــح الالمـركـزيـة الـتــابـعـة لـلـدولـــــة - نـفـقـــات تـســيـيـر الـلـجـــان
       الوالئية واللجان البلدية Iراقبة االنتخابات........................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

الفرع السادسالفرع السادس
اIديرية العامة للمواصالت الوطنيةاIديرية العامة للمواصالت الوطنية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اIديرية العامة للمواصالت الوطنية - االنتخابات.......................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع السادس

مجموع االعتمادات اخملصصة........................................مجموع االعتمادات اخملصصة........................................

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 13 7 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـ
9 مارس سنة  مارس سنة 2014 م

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 14-93 مـؤرخ في  مـؤرخ في 2 جـمـادى األولى جـمـادى األولى
عــــام عــــام 1435 اIــــوافــق اIــــوافــق 4  مــــارس ســــنــــة   مــــارس ســــنــــة r2014 يــــعـــــــدلr يــــعـــــــدل
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 :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2014
اعــتــمــاد دفع قــدره اثــنــان وثــمــانــون مــلــيــارا وتــســعــمــائــة
وسـبـعـة وأربـعـون مـلـيـونـا ومائـة وثـمـانـيـة وثـمـانـون ألـفا
وخمـسمائة دينار (82.947.188.500 دج)  ورخصــة برنامج
قــــدرهــا مـــائــتـــان وســـتــة وعـــشــرون مـــلــيـــارا وســبـــعــمـــائــة
وســـبــعــون مــلــيــونـــا وثالثــمــائــة وثــمـــانــيــة وســتــــون ألـــفــا
وخـمـسمـائـة ديـنــار (226.770.368.500 دج)  مـقــيّـدان فــي
النـفــقـات ذات الـطابع النهـائـي ( اIنـصــوص عليها فــي
الـقانون رقم 13-08 اIؤرخ في 27 صـفر عام 1435 اIوافق
30 ديــسـمـبــر سـنـة 2013 واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة

r(2014 طبقا للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 2 :   :  يـخـصــص Iـيـزانـيـة سـنــة 2014  اعـتمـاد
دفــع قـــدره اثـنـان وثــمـانـون مـلــيـارا وتـسـعـمــائـة وسـبـعـة
وأربـــعــــون مــــلــــيـــونــــا ومــــائـــة وثــــمــــانـــيــــة وثــــمـــانــــون ألــــفـــا
وخمـسمائة دينار (82.947.188.500 دج)  ورخصــة برنامج
قــــدرهــا مـــائــتـــان وســـتــة وعـــشــرون مـــلــيـــارا وســبـــعــمـــائــة
وســـبــعــون مــلــيــونـــا وثالثــمــائــة وثــمـــانــيــة وســتــــون ألـــفــا
وخـمـسـمـائـة ديـنــار (226.770.368.500 دج)  يـقــيّـدان فــي
النـفــقات ذات الـطابـع النـهـائـي ( اIنـصــوص علـيها فــي
الـقانون رقم 13-08 اIؤرخ في 27 صـفر عام 1435 اIوافق
30 ديــسـمـبــر سـنـة 2013 واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة

r(2014 طبقا للجدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435
اIوافق 4 مارس سنة 2014. 

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

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

القطاعاتالقطاعات

- احـــتــيـــاطـي لـــنـــفـــقــات
غير متوقعة

- الـبـرنـامج الــتـكـمـيـلي
لفائدة الواليات

الـمـجــمـــــوع : .........الـمـجــمـــــوع : .........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

111 641 188,5

115 129 180,0

226 770 368,5

اIلحقاIلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

60 641 188,5

22 306 000,0

82 947 188,5

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

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

القطاعاتالقطاعات

- الصناعة
- الفالحة والري

- دعــم اخلــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــات
اIنتجة

- اIــنـــشــآت الــقــاعــديــة
االقتصادية واإلدارية
- التربية والتكوين

- اIــنـــشــآت الــقــاعــديــة
االجتماعية والثقافية
- دعم احلصول على سكن
- اخملططات البلدية للتنمية
- دعـم الـــــــــــــــنــــــــــــــشــــــــــــــاط
االقــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــادي
(تـخـصـيـصـات حلـساب
الــــتــــخـــصــــيـص اخلـــاص
وخـــــــــــــــــــــــفــض نـــــــــــــــــــــــســب

الفوائد)                            

الـمـجــمـــــوع : .......الـمـجــمـــــوع : .......

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

765 000,0

25 017 000,0

2 480 000,0

68 460 387,5

18 110 369,0

25 545 612,0

78 212 000,0

8 180 000,0

ــ

226 770 368,5

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

-
5 000 000,0

590 000,0

44 270 188,5

6 061 000,0

720 000,0

4 000 000,0

8 180 000,0

14 126 000,0

82 947 188,5

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة
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يـحـدد شـروط اIـوافـقـة عـلى دراسـات الـتـأثـيـر في الـبـيـئة
  rللنشاطات التابعة جملال احملروقات

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الـفـصـل األولالـفـصـل األول
 أحــكــام عـــامـة أحــكــام عـــامـة

اIاداIادّة األولى  : ة األولى  : تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 78 من الـقانون
رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1426 اIــــوافق
rتممIعدل واIا rتعلق باحملروقاتI28 أبريل سنة 2005 وا

يــهــدف هــذا اIــرســوم إلى حتــديــد إجــراءات احلــصــول عــلى
الــــرخـص اIــــطــــلــــوبــــة إلجنــــاز مــــنــــشــــآت نـــــقل اIــــنــــتــــجــــات

البترولية بواسطة األنابيب واستغاللها.
اIاداIادّة ة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي:

- مـــنــشـــآت نــقل اIـــنــتـــجــات الـــبــتـــرولــيـــة بــواســـطــة- مـــنــشـــآت نــقل اIـــنــتـــجــات الـــبــتـــرولــيـــة بــواســـطــة
األنـابيب : األنـابيب : األنـابـيـب واIـنشــآت اIـدمـجـة اIـتـعـلقــــة بـهـــا
ال ســيــمـا مــنــشــآت الـتــخــزين اIــرتـبــطــة بــنـقـل اIـنــتــجـات
الــبـتـرولـيـة بـواسـطـة األنـابــيب ومـحـطـات الـضخ ومـراكـز
الـقـطع ومــراكـز الـتـقــسـيم وأجـهـزة الــتـعـداد اIـلــحـقـة بـهـذه

األنابيب. 
 الـفـصـل الـثـانـي الـفـصـل الـثـانـي

إجــراءات احلـــصــول عـــلى الــرخـــصــة إلجنــاز مـــنــشــآتإجــراءات احلـــصــول عـــلى الــرخـــصــة إلجنــاز مـــنــشــآت
نقل اIنتجات البترولية  بواسطة األنابيب وحتويلهانقل اIنتجات البترولية  بواسطة األنابيب وحتويلها

الـقـسـم األولالـقـسـم األول
اإلجــــراء اIــــطــــبق فـي مــــجــــال إجنــــاز مــــنــــشــــآت نــــقلاإلجــــراء اIــــطــــبق فـي مــــجــــال إجنــــاز مــــنــــشــــآت نــــقل

اIنتجات البترولية بواسطة األنابيباIنتجات البترولية بواسطة األنابيب
اIـاداIـادّة ة 3 :  : يـخـضع كل إجنــاز Iـنـشـــأة نـقــل اIـنـتـجـات
البتروليــة بواسطــة األنابيب كـمـا هــو محدد فــي اIادة

2 أعالهr إلى رخصة تسلمها سلطة ضبط احملروقات.
اIــاداIــادّة ة 4  :  : يـــودع طـــلب رخـــصـــة إجنـــاز اIـــنـــشـــأة لــدى
ســلـطــة ضــبط احملــروقــات من قـبـل صـاحـب الـطــلب مــرفــقـا
بـــاIــــلف اإلداري كـــمــــا هـــو مـــحــــدد في اIـــلــــحق األول بـــهـــذا

اIرسوم.   
5 :  : في حـــالــــة مـــا إذا كـــان اIــــلف اإلداري غـــيـــر اIــاداIــادّة ة 
مطـابقr تقوم سلـطة ضبط احملـروقات بتبـليغ التـحفظات
إلى صـاحب الـطلبr في أجل ال تـتـعدى مـدته خـمـسة عـشر

(15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع اIلف.
يتعX على صـاحب الطلب مباشـرة رفع التحفظات
وإرســال اIــلـف اIــعــدل إلى ســلــطـــة ضــبط احملــروقــاتr في

أجل ال تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما. 

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14- - 94 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 جـمـادى األولى جـمـادى األولى
1435 اIــــــوافـق  اIــــــوافـق 4 مــــــارس ســــــنــــــة  مــــــارس ســــــنــــــة r2014 يــــــحــــــددr يــــــحــــــدد عـــــام عـــــام 
إجـــراءات احلــصـــول عــلـى الــرخـص اIــطـــلــوبـــة إلجنــازإجـــراءات احلــصـــول عــلـى الــرخـص اIــطـــلــوبـــة إلجنــاز
مـــنـــشـــآت نــــقل اIـــنــــتـــجـــات الـــبــــتـــرولـــيــــة بـــواســـطـــةمـــنـــشـــآت نــــقل اIـــنــــتـــجـــات الـــبــــتـــرولـــيــــة بـــواســـطـــة

األنابيب واستغاللها.األنابيب واستغاللها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rناجمIبناء على تقرير وزير الطاقة وا  -

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

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-29 اIــــؤرخ في  14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممIعدل واIا rتعلق بالتهيئة والتعميرIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةIـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اIوا

rعدلIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اIــعـدل واIـتــممr ال سـيــمـا اIـادة 78

rمنه
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 84-105 اIــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اIــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واIــتــعـلق

rنشآت والهياكل األساسيةIبتأسيس محيط حلماية ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القعدة عـام 1434 اIوافق 11 سبتمبر سنة 2013

 rأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-435 اIؤرخ
في 16 رجـب عـــام 1418 اIــــوافق 17 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1997

rواد البترولية وتوزيعهاIتضمن تنظيم تخزين اIوا
 - و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 198-06
اIــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اIــوافق 31 مـــايــو
سـنة 2006 الذي يـضبط الـتنـظيم اIـطبق عـلى اIؤسـسات

rصنفة حلماية البيئةIا
- 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 08-312 اIؤرخ
في 5 شـوال عـام 1429 اIـوافق 5 أكـتـوبـر سـنـة 2008 الـذي
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اIـاداIـادّة ة 6 :  : عـندمـا يـكـون اIـلف اإلداري اIـتـعـلق بـطلب
الــرخـــصــة إلجنـــاز اIــنــشـــأة مــطــابـــقــاr تــقـــوم ســلـــطــة ضــبط
احملـــروقــــات بـــإعــالم صـــاحب الـــطـــلـب بـــذلك وتـــطـــلب مـــنه
تـقـد£ اIــلف الـتـقــنـي كـمــا هـو مـحــدد فــي اIـلــحق الـثـاني
بهـذا اIـرسـوم فــي أجل ال تـتعـدى مـدته خـمسـة عـشر (15)
يوما إلى الوالي اIعني أو الوالة اIعنيX �وقع اIنشأة.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : تـعـلم سلـطـة ضـبط احملـروقات وزيـر الـدفاع
الـوطـني والـوزيـرين اIـكـلـفـX بـالـداخـلـيـة وبـالـبـيـئـة وكذا
الـوالي اIعني أو الوالة اIـعنيـX �وقع اIنشـأة أيضا بأن
صاحب الطلب استـفاد من موافقة مبـدئية إلجناز اIنشأة
وأنه مـرخص له بـإيـداع اIـلف الـتـقـني كـمـا هـو مـحـدد في
اIـــلــــحق الــــثــــاني بــــهـــذا اIــــرســــوم من أجل احلــــصــــول عـــلى

اIوافقة بالنسبة Iسار خط األنبوب.

يــجب عـــلى الـــدوائــر الــــوزاريــة والــــوالي اIــعـنــي
أو الـــوالة اIــعــنــيــX اIــذكــوريـن أعالهr الــفــصل في مــســار

األنبوب فـي أجل ال تتعدى مدته ثالثX (30) يوما.

اIـــــاداIـــــادّة 8 :  : فــــــور إرســــــال الــــــوالي اIــــــعــــــنـي أو الـــــوالة
اIـعـنـيX اIـوافـقات حـول مـسـار خط األنبـوب  إلى سـلـطة
ضـــبط احملــروقـــاتr تــقــوم هـــذه الــســلـــطــة بـــتــبــلـــيغ صــاحب
الطـلب بـاIـقرر اIـتـضمن رخـصـة إجناز اIـنـشأةr في أجـل

ال تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما.

اIـاداIـادّة ة 9 :  : ال �ـكن صـاحب الـطـلب بـعـد تـسـلـيم  سـلـطة
ضبط احملـروقات رخـصة اإلجنـازr البـدء في إجناز اIـنشأة
دون احلـــصـــول مــســـبـــقـــا عــلـى الــتـــأشـــيــرات و/أو الـــرخص
الـتــنـظـيـمـيـة األخـرى غــيـر تـلك اIـنـصــوص عـلـيـهـا في هـذا

اIرسومr وال سيما منها رخصة البناء.

 الـقـسـم الـثـانـي الـقـسـم الـثـانـي

اإلجــــراء اIـــطــــبق في مــــجـــال حتــــويل مــــنـــشــــآت نـــقلاإلجــــراء اIـــطــــبق في مــــجـــال حتــــويل مــــنـــشــــآت نـــقل
اIنتجات البترولية بواسطة األنابيباIنتجات البترولية بواسطة األنابيب

اIـــــاداIـــــادّة ة 10 :  : كـل حتـــــويـل Iـــــنــــــشـــــأة نـــــقـل اIـــــنــــــتـــــجـــــات
البـترولـية بـواسطـة األنابـيب يجب أن يـكون اسـتثـنائـيا
rأن يتم إال ألسـبـاب مبـررة قانـونا rوال �ـكن بهـذه الـصفـة
وال ســــيـــمـــا مــــنـــهـــا األســــبـــاب اIـــتــــصـــلـــة بــــأمن األشـــخـــاص

واIمتلكات. 

يــجـب أن يــخــضع هــذا الــتــحــويـل إلى نــفس األحــكــام
اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـواد من 6 إلى 9  أعاله. ويـجب أن
يــــتم الــــشــــروع في تــــنــــفــــيــــذه في ظـل االحــــتــــرام الــــصـــارم
لألنـظــمـة اIــعـمـول بــهـا ويـنــبـغي أن يــأخـذ أجل إجنـازه في

احلسبانr وجوباr استمرارية اخلدمة. 

الـفـصـل  الـثـالـثالـفـصـل  الـثـالـث
إجــراءات احلــصــول عــلى رخــصــة اســتــغـالل مــنــشـآتإجــراءات احلــصــول عــلى رخــصــة اســتــغـالل مــنــشـآت

نقل اIنتجات البترولية بواسطة األنابيبنقل اIنتجات البترولية بواسطة األنابيب
اIـاداIـادّة ة 11 : : يـخـضع اسـتـغالل مـنـشـآت نـقل اIـنـتـجـات
الـبـتـرولـيـة بـواسـطـة األنـابـيب إلى احلـصـول عـلى رخـصـة

االستغالل.
12 :  : تـــســـلـم رخـــصــــة اســـتـــغـالل مـــنـــشــــآت نـــقل اIــاداIــادّة ة 
اIـنـتجـات الـبتـرولـية بـواسـطة األنـابـيبr طـبقـا لـلتـنـظيم

اIعمول بهr على أساس:
rرخصة الشروع في اإلنتاج -

- مــــطــــابــــقــــة هــــذه اIــــنـــــشــــآت لــــلــــتــــنــــظــــيـم اIــــتــــعــــلق
باIؤسسات اIصنفة.

13 :  : يـــخـــضـع الـــشـــروع في اإلنـــتـــاج الـــكـــلي أو اIــاداIــادّة ة 
اجلـــزئي Iـــنـــشــأة نـــقل اIـــنـــتـــجــات الـــبـــتـــرولــيـــة بـــواســـطــة
األنــابــيـبr في حــالــتي اإلجنــاز أو الـــتــحــويلr إلى رخــصــة
الـــــشــــروع فـي اإلنــــتـــــاج الــــتـي تــــســـــلــــمـــــهــــا ســـــلــــطـــــة ضــــبط

احملروقات.
اIـاداIـادّة ة 14 :  : تـخــضع رخــصـة الــشـروع في اإلنــتـاج إلى

ما يأتي:
- مطـابقـة اIلفـات التـقنـية اIتـعلـقة بـأجهـزة الضغط

rعمول بهIاخلاضعة للتنظيم ا rواألجهزة الكهربائية
- مـطـابقـة مـلف الـصـحـة واألمن الـصنـاعي والـبـيـئة
وكـــذا الـــتــــجـــارب اخلـــاصـــة بــــأنـــظـــمـــة الـــوقــــايـــة واحلـــمـــايـــة
والـتـدخل اIــتـعـلـقـة بــالـتـحـكم في األخــطـار الـتي تـؤثـر في

األشخاص والبيئة واIنشآت.
15  :   : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435

اIوافق 4 مارس سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـملحـق األولالـملحـق األول

اIـلف اإلداري لطـلب رخـصة إجنـاز منـشـأة نقل اIـنتـجاتاIـلف اإلداري لطـلب رخـصة إجنـاز منـشـأة نقل اIـنتـجات
البترولية بواسطة األنابيبالبترولية بواسطة األنابيب

يــــتـــضـــمن مـــلـف طـــلب رخـــصـــة إجنــــاز مـــنـــشـــأة نـــقل
اIنتجات البترولية بواسطة األنابيب ما يأتي :

1- طـــــلب ¥ــــضي مـن اIــــمــــثل الــــقــــانـــــوني لــــصــــاحب

الطلب.
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2 - اIعلومات اIتعلقة بصاحب الطلب :
rالتسمية أو عنوان الشركة-

rالشكل القانوني -
rعنوان مقر الشركة -
- صفة ¥ضي الطلب.

3 - مذكـرة وصفيــة للمنشـــأة تبX على اخلصــوص
ما يأتي : 

rنقولةIنتجات اIطبيعة ا -
rنقولةIالكمية ا -

- الطول والقـطر االسمي والضغط األقصى للخدمة
واIــنـــشــآت الــرئــيــســـيــة اIــلــحـــقــة الــتي تــعـــتــبــر جــزءا من
األنـبــوب  وكــذا مـوقــعـهــا خــاصـة بــالــنـســبـة حملــطــات الـضخ

rومراكز القطع ومراكز التقسيم
rنشأةIالواليات التي تمر بها ا -

- برنامج حتقيق أشغال اإلجناز ورزنامته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـملحـق الـملحـق 2
اIلـف التـقـني لـطـلب رخـصـة اإلجنـاز أو الـتـحـويل IـنـشأةاIلـف التـقـني لـطـلب رخـصـة اإلجنـاز أو الـتـحـويل Iـنـشأة

نقل اIنتجات البترولية بواسطة األنابيبنقل اIنتجات البترولية بواسطة األنابيب
1 - اخلرائط والرسوم البيانية اآلتية :

rنشآتIتصميم ذو مقياس مناسب  جململ  ا -
- رسـم  جــــانـــــبي  بـــــيـــــاني  مـــــأخــــوذا  مـن  خــــريـــــطــــة
�ـقـياس 200.000/1 لـلـمـنـاطق  الـتي  تـمـر  بـهـا  األنـابـيب

rيوضح مسار خط  هذه  األنابيب
- مــــــخـــــطـط اIــــــمــــــر (الـــــطــــــريـق والـــــوادي والــــــســــــكـــــة

r(احلديدية.... إلخ
r نشأةIرسم  بياني �ثل  مشتمالت  ا -

rنشأةIدمجة في اIمخطط الوضعية  للمنشآت ا -
rشروعIاحلالة اجلزئية للملكيات التي �ر بها ا -

- اخلريطة  العامة Iسار اخلط.
2 - بــــالــــنــــســــبــــة حملـــطــــات الــــضـخ  ومـــراكــــز  الــــقــــطع

ومراكز  التقسيم :
rنشأةIدمجة في اIمخطط الوضعية  للمنشآت ا  -
- اخملــطــطـــات  الــتــفــصــيـــلــيــة  لألنــابـــيب  واIــنــشــآت

rالكهربائية
rمخطط  مواقع  البنايات  ومساكن  االستغالل -

- مخطط  التطهير.

3 - دراســــــة الـــــتـــــأثـــــيـــــر فــي الـــــبـــــيــــئــــــة ومــــــخــــــطط
الـتـســييـر الـبـيـئي ودراسة األخـطـار اIـوافق عـلـيهـا طـبـقا

rعمول بهIللتنظيم ا
4 - عـــنــد االقــتـــضــاءr تــفـــصــيل الـــتــدخل اIـــتــوقع في
rلكيات اخلاصةIأمالك الدولة واجلماعات احمللية وعلى ا

5 - كـل مـــــعــــــلـــــومـــــة حــــــول نـــــقــــــاط  وصل  األنــــــابـــــيب
اIـتــواجــدة  الـتـي  سـيــتم ربــطـهــا  بــاألنـبــوب أو األنــابـيب

اIزمع  إجنازها.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 14-95 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 جـمـادى األولى جـمـادى األولى
عام عام 1435 اIوافـق  اIوافـق 4 مـارس سنة  مـارس سنة r2014 يعـدr يعـدّل ويتمل ويتمّم
اIـرسـوم اIـرسـوم  الـتـنـفــيــذي رقـم الـتـنـفــيــذي رقـم 07 -  - 311 اIــؤر اIــؤرّخ فـي خ فـي 25
رمـــضـــان عــام رمـــضـــان عــام 1428 اIــوافـق  اIــوافـق 7 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـة 2007
الـذي يـحـدد إجـراءات وضـع كل اIـعـطـيــات والـنـتـائجالـذي يـحـدد إجـراءات وضـع كل اIـعـطـيــات والـنـتـائج
الـنــاجــمــة عـن أشـــغــال الــتــنــقــيـب عن اIــحــروقــاتالـنــاجــمــة عـن أشـــغــال الــتــنــقــيـب عن اIــحــروقــات
حتت تــصـــرف الـــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة لـــتــثـــمــX مــواردحتت تــصـــرف الـــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة لـــتــثـــمــX مــوارد

احملروقات (ألنفط).احملروقات (ألنفط).
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rناجمIبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

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

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اIــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةIتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اIــورّخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اIــعـدّل واIـتــمّمr ال سـيــمـا اIـادة 22

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اIـؤرّخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

rناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 311
اIـؤرّخ في 25 رمــضـان عـام 1428 اIـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة
2007 الـذي يـحـدد إجـراءات وضـع كل اIـعـطـيــات والـنـتـائج

الناجمة عـن أشغال التنقـيب عن احملروقات حتت تصرف
r(ألنفط) موارد احملروقات Xالوكالة الوطنية لتثم

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدّل ويــــتــــمم هــــذا اIــــرســـوم بــــعض
أحــكــام اIــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 07 - 311 اIــؤرّخ في 25
رمـــضـــان عـــام 1428 اIــــوافق 7 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2007 الــذي
يـحدد إجراءات وضع كل اIـعطيات والـنتائج الـناجمة عن
أشــغـــال الــتــنــقــيـب عن احملــروقــات حتـت تــصــرف الــوكــالــة

الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).
اIــاداIــادّة ة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 3 مـن اIــرسـوم
التـنفـيذي رقم 07 - 311 اIؤرّخ في 25 رمـضان عام 1428
اIــوافق 7 أكــتـــوبــر ســـنـــة 2007 واIـــذكــــور أعـالهr وحتـــرر

كما يأتي :
"اIــادة 3 : يــلـــتــــزم صــاحـب رخـــصـــة الـــتــــنــقـــيب عـن
احملــــروقــات بـــاحلـــفــاظ عـــلى ســـريـــة اIــعـــطـــيــات والـــنـــتــائج
اIــذكــورة في اIـادة 2 أعالهr وكــذا الـتــفــاسـيــر اخلــاصـة بــهـا

إزاء الغير".
اIــاداIــادّة ة 3 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 4 مـن اIــرسـوم
التـنفـيذي رقم 07 - 311 اIؤرّخ في 25 رمـضان عام 1428
اIــوافق 7 أكــتـــوبــر ســـنـــة 2007 واIـــذكــــور أعـالهr وحتـــرر

كما يأتي :
"اIــادة 4 : �ـــكن أن تـــســـتــــعـــمل الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة
لــتـثـمــX مـوارد احملـروقــات (ألـنــفط) اIـعـطــيـات والــنـتـائج
اIـذكورة في اIادة 2 أعاله وكذا التـفاسير اخلـاصة بها من
أجل تــــرقـــيــــة األمالك اIــــنــــجـــمــــيــــة الـــوطــــنــــيـــة اIــــتــــعـــلــــقـــة

باحملروقات".
اIـاداIـادّة ة 4 : :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اIـادة 6 مـن اIــرسـوم
التـنفـيذي رقم 07 - 311 اIؤرّخ في 25 رمـضان عام 1428
اIــوافق 7 أكــتـــوبــر ســـنـــة 2007 واIـــذكــــور أعـالهr وحتـــرر

كما يأتي :
"اIـادة 6 : �ــكـن الـوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــX مـوارد
احملـروقــات (ألـنــفط)r في إطــار تـرقــيـة األمـالك اIـنــجـمــيـة
الـــوطــنــيـــة اIــتــعـــلــقـــة بــاحملــروقـــاتr أن تــطــلـب من صــاحب
رخصة التـنقيب عن احملروقات أو أي شـخص آخر تتوفر
فـيـه اIـؤهالت اIـطـلـوبـةr الـقـيـام بـتـسـويق هـذه اIـعـطـيـات
والــنــتــائج وكــذا الـتــفــاســيـر اخلــاصــة بــهــا لـصــالح الــوكــالـة
الـوطــنــيـة لــتــثـمــX مــوارد احملـروقــات (ألــنـفـط)r في إطـار
عــقـــد يـــحـــدد شــروط الـــتـــســـويق وال ســـيــمـــا مـــنـــهــا تـــوزيع

منتجات التسويق".
اIـاداIـادّة ة 5 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435

اIوافق 4 مارس سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 14 -  - 96 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
عام عام 1435 اIوافـق  اIوافـق 4 مـارس سنة  مـارس سنة r2014 يعـدل ويتممr يعـدل ويتمم
اIــرســوم الـــتــنـــفــيـــذي رقـم اIــرســوم الـــتــنـــفــيـــذي رقـم 11 -  - 125 اIـــؤر اIـــؤرّخ في خ في 17
22 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة ربــــيع الـــثــــانــي عــام ربــــيع الـــثــــانــي عــام 1432 اIــوافق اIــوافق 
2011 واIـتــعــلق بــنـوعــيــة اIـيــاه اIــوجـهــة لالســتـهالك واIـتــعــلق بــنـوعــيــة اIـيــاه اIــوجـهــة لالســتـهالك

البشري.البشري.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rائيةIوارد اIبناء على تقرير وزير ا -

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

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 125
اIـؤرّخ في 17 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اIـوافق 22 مـارس
سـنـة 2011 واIــتـعــلق بــنـوعــيـة اIــيـاه اIــوجــهـة لالســتـهالك

rالبشري

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدل هــــذا اIــــرســــوم ويـــتــــمم بــــعض
أحــكــام اIــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 11 - 125 اIــؤرّخ في 17
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اIــــوافق 22 مــــارس ســــنــــة 2011

واIتعلق بنوعية اIياه اIوجهة لالستهالك البشري.

اIــــاداIــــادّة ة 2 : : تــــعـــــدل أحــــكــــام الــــفــــقــــرة 2 مـن اIـــادة 3 من
اIـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 11 - 125 اIــؤرّخ في 17 ربــيع
الــثـاني عـام 1432 اIـوافق 22 مــارس سـنـة 2011 واIـذكـور

أعالهr كما يأتي :

"اIادة 3 : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي :
- القيم القصوى :.- القيم القصوى :..............(بدون تغيير)............

- الــقـيـم الـبــيـانــيـة :- الــقـيـم الـبــيـانــيـة : هـي  قـيم مــرجـعــيـة حتــدد بـعض
اIـعــايـيـر اIــثـيــرة لـلـحــواس والـفــيـزيـوكــيـمــيـائـيــة لـغـرض
مراقبة سير منشآت إنتاج اIياه ومعاجلتها وتوزيعها".

3 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اIـــــــادة 7 مـن اIـــــــرســـــــوم اIــــــاداIــــــادّة ة 
الـتـنـفـيـذي رقم 11 - 125 اIـؤرّخ في 17 ربـيع الـثـانـي عام
rــــذكـــــور أعـالهIــــوافــق 22 مـــــارس ســــنـــــة 2011 واI1432 ا

كما يأتي :
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"اIـــــادة 7 : عـــــنـــــــدمــــــا يــالحظ أن اIـــــــيــــــاه اIــــــوجــــــهـــــة
لالسـتهالك الـبـشـري لـم تـصبح مــطابـقة للــقيم الـقصوى
احملددة في هذا اIرسوم.........(الباقي بدون تغيير)......"

XـــلـــحـــقـــI1 و2 ا Xــــادّة ة 4 :  :  تـــعــــدل أحـــكــــام اجلـــدولـــIــــاداIا
بــاIــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 11 - 125 اIـؤرّخ في 17 ربـيع
الــثـاني عـام 1432 اIـوافق 22 مــارس سـنـة 2011 واIـذكـور

أعالهr طبقا للملحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 5 :  :  تــتـمم أحـكــــام اIـرســــوم الـتـنــفـيـــذي رقــم
11 - 125 اIــؤرّخ في 17 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432 اIــوافق

22 مـارس سنة 2011 واIـذكور أعالهr �ادة 4 مـكررr حترر

كما يأتي :
"اIـادة 4 مـــكــرر : يــقـــدر الــتـــركــيــز األدنـى لــلـــكــلـور
اIــتــبــقي احلــر لــلــمــيــاه اIــزودة لــلــمــســتــعــمــلــX عن طــريق

شبكة التوزيع بـ 0,1 مغ/ ل".
اIاداIادّة ة 6 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435

اIوافق 4 مارس سنة 2014.
عبد اIالك سالل عبد اIالك سالل 

اIلحقاIلحق
معايير نوعية اIياه اIوجهة لالستهالك البشري معايير نوعية اIياه اIوجهة لالستهالك البشري 

اجلدول رقم اجلدول رقم 1 : معايير القيم القصوى : : معايير القيم القصوى :

القيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعياراIعيارمجموعة اIعاييرمجموعة اIعايير

اIعايير الكيميائية

األلومنيوم
أمالح النشادر

الباريوم
البور

الفلورور
النترات
النتريت
األكسدة

أكريالميد
أنتيموان

الفضة
الزرنيخ
الكدميوم

الكروم اإلجمالي
النحاس

السيانور
الزئبق
النيكل

الرصاص
سيلنيوم

الزنك

مغ/ل
مغ/ل
مغ/ل
مغ/ل

مغ/ل
مغ/ل
مغ/ل

O2 /مغ/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل

مغ/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل

مغ/ل

0,2

0,5

0,7

- اIياه العادية : 1
- اIيـاه احملالة أو اIنزوع

منها اIعادن : 1,3
1,5

50

0,2

5

0,5

20

100

10

3

50

2

70

6

70

10

10

5
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القيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعياراIعيارمجموعة اIعاييرمجموعة اIعايير

اIعايير الكيميائية
(تابع)

هـــــيــــدروكـــــربـــــور مـــــعـــــطـــــر مـــــتـــــعــــدد
األطــــوار (H.P.A) جملــــمـــــوع الــــست (6)

مواد اآلتية :
rفليور انتان -

rبانزو (3,4) فليورانتان -
rبانزو (11,12) فليورانتان -

rبانزو (3,4) بيران -
rبانزو (1,12) بيريالن -

rبيران (1,2,3-cd) أندينو -
- بانزو (3,4) بيران.

البنزان
Xطولوئ

ايثيل البنزان
Xزيل

ستيرين
العناصر السطحية اIتأثرة بأزرق

XيثيلIا
ايبيكلونردرين

LR Xميكروسست
اIـــــضــــادات الــــطـــــفــــيـــــلــــيـــــة في اIــــادة

الفردية :
- اIـــبــيـــدات الـــعـــضـــويــة الـــكـــلـــوريــة

rتبقيةIا
- اIـبيـدات الـعـضـوية الـفـوسـفـورية

rوالكر�ات
rمبيدات األعشاب -

 rبيدات الفطريةIا -
 PCB -
PCT -

- األلدرين
- الديلدرين
- ايبتاكلور

- ايبتاكلوريبوكسيد

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل

مغ/ل

ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل

0,2

0,01

10

700

300

500

100

0,2

0,4

1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,03

0,03

0,03

0,03
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القيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعياراIعيارمجموعة اIعاييرمجموعة اIعايير

 

     

اIعايير الكيميائية
(تابع)

الذرات اIشعة

   

اIعايير اIيكروبيولوجية

اIضادات الطفيلية (اجملاميع)

برومات

الكلوريت

ملح اIيثان الثالثي مكونات فردية :

 rكلوروفورم -

rبرومفروم -

rدبروموكلوروميثان -

- برومودكلوروميثان.

- كلورور الفنيل

 1,2 - دكلورو إيتان

 1,2 - دكلورو بنزان

 1,4 - دكلورو بنزان

 الكلورو إيتيالن الثالثي

 الكلورو إيتيالن الرباعي

(Alpha) اجلزيئات ألفا

(Béta) اجلزيئات بيتا

الترتيوم

اليورانيوم

(DTI) اجلرعة اإلجمالية البيانية

اسكيريكيا كولي

(Escherichia coli)

مكورة معوية

بـاكــتـيـريــا مــخــفـضـة لـلـسـلـفـيت �ـا

في ذلك البوغ

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

مغ/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

بيكوكوري 

(Picocurie)/ل

مليرام

(Millirems)/سنة

بيكرال

(Bequerel)/ل

ميكروغرام/ل

 msv/ سنة

 n/100 مل

 n/100 مل

 n/20 مل

0,5

10

0,07

200

100

100

60

0,3

30

1000

300

20

40

15

4

100

30

0,15

0

0

0
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القيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعياراIعيارمجموعة اIعاييرمجموعة اIعايير

اIعايير اIؤثرة على احلواس

اIـعـاييـر الـفـيـزيـوكيـمـيـائـيـة التي
لـها عالقة مع الـتركيبـة الطبـيعية

للمياه

اللون
التكدر

الرائحة عند الدرجة 25° مائوية.
الذوق عند الدرجة 25° مائوية.

األلكنة

الكالسيوم
الكلورور

Xتركيز أيونات الهيدروج
الناقلية عند الدرجة 20° مائوية

(TH) الصالبة
احلديد اإلجمالي

اIنغنيز
الفوسفور

البوتاسيوم
الصوديوم
الكبريت
احلرارة

15

5

4

4

65

اIياه احملالة واIنزوع
منهــا اIعـــادن (القيمة

  األدنى)
200

500

≥ 6,5   و≤9

2800

500

0,3

50

5

12

200

400

25

اجلدول رقم اجلدول رقم 2 : اIعايير مع القيم البيانية :: اIعايير مع القيم البيانية :

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 14 -  - 97 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
1435 اIــــوافـق  اIــــوافـق 4 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2014 يــــتــــضـــمنr يــــتــــضـــمن عــام عــام 

حــل وكالــة تسيير نظام الري لبني هارون.حــل وكالــة تسيير نظام الري لبني هارون.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rائيةIوارد اIبناء على تقرير وزير ا -

- 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�ــــقــــتــــضى اIــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 294-94
اIؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 اIوافق 25 سبتمبر

سـنـة 1994 واIـتــعـلق بـكــيـفـيـات حـل وتـصـفـيــة اIـؤسـسـات
الــعـمــومــيـة غــيــر اIـســتــقـلــة واIــؤسـســات الــعـمــومــيـة ذات

rالطابع الصناعي والتجاري
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 337-07
اIــؤرخ في 19 شــوال عــام 1428 اIــوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة
2007 واIـتـضــمن إنـشـاء وكـالــة تـسـيـيـر نــظـام الـري لـبـني

rهارون
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : حتلّ وكـالـة تـسـيـيـر نـظـام الـري لـبـني
هـارون اIـنـشأة �ـوجب أحـكــام اIـرسـوم الـتـنـفـــيذي رقـم
07-337 اIؤرخ في 19 شوال عام 1428 اIوافق 31 أكـتوبر

سـنـة 2007 واIـتــضـمن إنــشـاء وكــالـة تــسـيــيـر نــظـام الـري
لبني هارون.

Xمغ/ل بالت
NTU

نسبة الذوبان
نسبة الذوبان

CaCO3 مغ/ل في

مغ/ل
مغ/ل

PH وحدة
ميكروسيمنس/سم
CaCO3 مغ/ل في

مغ/ل
ميكروغرام/ل

مغ/ل
مغ/ل
مغ/ل
مغ/ل

(°C) درجة مائوية
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اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـتـرتب عـلى حلّ الـوكـالـة اIنـصـوص عـلـيـها
في اIادة األولـى أعالهr إعداد جـرد كـمي ونـوعي وتـقـديري
يـضــبط طــبـقــا لـلــقـوانــX والـتــنـظــيـمــات اIـعــمـول بــهـا من
طـرف جلـنـة يعـX أعـضـاءهـا كل من وزيـر اIالـيـة والـوزير

اIكلف باIوارد اIائية.

اIاداIادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435
اIوافق 4 مارس سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرســوم تنفيـذي رقم مرســوم تنفيـذي رقم 14 -  - 98 مؤرخ في  مؤرخ في 2 جمادى األولى جمادى األولى
عام عام 1435 اIوافـق  اIوافـق 4 مـارس سنة  مـارس سنة r2014 يحـدد قـواعدr يحـدد قـواعد
تـنـظـيم مــديـريـات الـتـكــوين والـتـعـلـيـم اIـهـنـيـX فيتـنـظـيم مــديـريـات الـتـكــوين والـتـعـلـيـم اIـهـنـيـX في

الوالية وسيرها.الوالية وسيرها.

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�قـتـضى األمر رقم 06-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-07 اIــــؤرخ في 16
صـفـر عام 1429 اIـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واIـتـضمن

rXهنيIالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ــقـــتـــضى اIـــرســـوم  الــتـــنـــفــيـــذي رقم 233-2000
اIـؤرخ في 14 جــمــادى األولى عـام 1421 اIـوافق 14 غـشت

ســنــة 2000 الــذي يـحــدد قــواعــد تــنـظــيم مــصــالح الــتــكـوين
rهني في الوالية وعملهاIا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-88 اIـؤرخ
في 30 ذي احلـــجـــة عــام 1423 اIــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
واIــتـضــمن تـنــظــيم اإلدارة اIـركــزيـة فـي وزارة الـتــكـوين

rXهنيIوالتعليم ا
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :
اIــادة األولى : اIــادة األولى :  يــحـــدد هــذا اIــرســوم قــواعـــد تــنــظــيم
مـــديـــريـــات الــــتـــكـــوين والـــتــــعـــلـــيم اIـــهــــنـــيـــX في الـــواليـــة

وسيرها.
XـهنيIادة  2  :  : تـقوم مديريـة التكوين والـتعليم اIادة اIا
في الـواليـة بـتـطـويـر وتنـفـيـذ كل تـدبـيـر من شـأنه تـرقـية

التكوين والتعليم اIهنيX وتشجيعه.
وبهذه الـصفـةr تكـلف في إطار الـتنـظيم اIـعمول به

على اخلصوصr �ا يأتي :
في مــجــال تــنــفــيــذ الــســيــاســة الــقــطــاعــيـة لــلــتــكــوينفي مــجــال تــنــفــيــذ الــســيــاســة الــقــطــاعــيـة لــلــتــكــوين

والتعليم اIهنيX على اIستوى احمللي :والتعليم اIهنيX على اIستوى احمللي :
- ضـمـان مـتـابـعـة تـطـبـيق مـخـتـلف بـرامـج الـتـنـمـية
وتنفـيذ امتـدادات برامج نـشاط قطـاع التـكوين والتـعليم

rستوى احملليIعلى ا XهنيIا
- حتـــــديــــد واقــــتــــراح كـل تــــدبــــيــــر مـن شــــأنه ضــــمــــان
الـــتـــطــويـــر اIـــنـــســجـم واIــتـــمـــاسك لـــنـــشــاطـــات الـــتــكـــوين
والتعليم اIهنـيX وكذا تنفيذ العمليات اIعتمدة في هذا

اإلطار.
في مــجــال تــنــشـيـط وتـنــســيق مــؤســســات الــتـكــوينفي مــجــال تــنــشـيـط وتـنــســيق مــؤســســات الــتـكــوين

: XهنيIوالتعليم ا: XهنيIوالتعليم ا
- تــنـشـيط وتــنـسـيق وتـقــيـيم سـيــر هـيـاكل ووسـائل

rفي الوالية بصفة دورية XهنيIالتكوين والتعليم ا
- السـهر علـى ترقـية عالقـات التـآزر بX مـؤسسات
التكـوين اIهني والـتعلـيم اIهـني والقطـاعات االقتـصادية
قــصــد تــطـويــر الــتــمــهـX واأل»ــاط األخــرى لــلــتــكـويـن عـلى

rمستوى الوالية
- تـقييم تنفـيذ االتفاقيـات اخلاصة للشـراكة اIبرمة
مع اIــؤسـسـات واIــتـعــامـلـX االقــتـصـاديــX عـلى اIــسـتـوى

احمللي.
في مــجـال إجنــاز ومـتــابـعـة مــشـاريـع االسـتــثـمـاراتفي مــجـال إجنــاز ومـتــابـعـة مــشـاريـع االسـتــثـمـارات

وتسيير اIمتلكات :وتسيير اIمتلكات :
- ضــمـان مــتـابــعـة مــشـاريع االســتـثــمـارات اخملــطـطـة
XــهــنــيـIــســجــلــة حلــســاب قــطــاع الــتـكــويـن والــتــعــلـيـم اIوا
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والـــســهــر عــلى إنـــضــاجــهــا وانـــســجــامــهـــا وإجنــازهــا حــسب
rقاييس واآلجالIا

- الــســهــر عـلـى الـتــســيــيــر احلــسن لألمالك اIــنــقــولـة
والعـقاريـة وحـظيـرة سيـارات مؤسـسـات التـكوين اIـهني

rهنيIوالتعليم ا
- الــســهــر عــلـى تــنــفــيــذ الـــتــدابــيــر اIــتــعـــلــقــة بــحــفظ
rXهـنيIوصيانـة منشـآت وجتهيـزات التكـوين والتعـليم ا

rؤهلةIباالتصال مع الهيئات ا
- الــــــســـــــهــــــر عــــــلى احــــــتـــــــرام تــــــطــــــبــــــيـق اIــــــقــــــايــــــيس
الـــبـــيــــداغـــوجـــيـــةr في مــــجـــال بـــنـــاء وجتـــهــــيـــز مـــؤســـســـات

rهنيIهني والتعليم اIالتكوين ا
- الــســهــر عـلـى احـتــرام قــواعــد الــنــظـافــة واألمن في

.XهنيIمؤسسات التكوين والتعليم ا
في مـجـال الـدراسات واإلعـالم والتـوجـيه واIـسـاعدةفي مـجـال الـدراسات واإلعـالم والتـوجـيه واIـسـاعدة

على اإلدماج اIهني :على اإلدماج اIهني :
- إجنـاز كل دراسة أو دراسـة أحـادية أو حتـقـيق على

rفي مجال التكوين والتعليم rستوى احملليIا
XهنيIخريـطة التكـوين والتعلـيم ا Xإعـداد وحتي -
لـــلـــواليــــة ومـــتـــابـــعـــة تـــنــــفـــيـــذهـــاr بـــاالتـــصــــال مع اIـــصـــالح

rعنيةIوالهيئات ا
- تــنـسـيق ومــتـابــعـة الـنــشـاطـات اIــرتـبــطـة بـاإلعالم

rهنيIوالتوجيه ودعم اإلدماج ا
- تــنـظـيم جـمع ومـعـاجلـة ونــشـر اIـعـلـومـات ال سـيـمـا

.XهنيIاإلحصائية منها في مجال التكوين والتعليم ا
في مجال متابعة النشاطات البيداغوجية :في مجال متابعة النشاطات البيداغوجية :

- الـــســــهــــر عـــلـى الـــتــــنــــظـــيـم واIــــتـــابــــعــــة واIـــراقــــبـــة
rهنيIهني والتعليم اIؤسسات التكوين اI البيداغوجية
- اإلشــراف والـــســهـــر عــلـى حــسن ســـيــر اIـــســابـــقــات
واالمـتحانات اIنـظمة Iتـربصي التكـوين اIهني وتالميذ

rهنيIالتعليم ا
- تــــنــــويع أ»ــــاط الــــتــــكـــويـن لالســــتــــجــــابــــة لـــلــــطــــلب

rاالجتماعي واالقتصادي
- ضــمـــان مــتـــابــعـــة ومــراقـــبــة مـــؤســســـات الــتـــكــوين

اخلاصة.
في مــــجــــال مـــتــــابــــعـــة تــــســــيـــيــــر اIــــوارد الـــبــــشــــريـــةفي مــــجــــال مـــتــــابــــعـــة تــــســــيـــيــــر اIــــوارد الـــبــــشــــريـــة

واIيزانية :واIيزانية :

- الــســهـر عــلـى تــنــفـيــذ الــبــرامـج اIـقــررة فـي مــجـال
الــتــوظــيـف أو االمــتــحــانــات اIـــهــنــيــة وتــســـيــيــر وتــكــوين

وحتـسـX مـسـتوى مـسـتـخـدمي الـتكـوين اIـهـني والـتـعـليم
rوضمان متابعتها وتقييمها rهنيIا

- السـهـر على إعـداد مـيزانـيـات مؤسـسـات التـكوين
اIــهــني والـــتــعــلــيم اIــهــني وضـــمــان مــراقــبــتــهــا ومــتــابــعــة

rتنفيذها

- ضـــمــان تــنــفــيــذ اخملـــطــطــات الــقــطــاعـــيــة الــســنــويــة
واIـتعـددة الـسـنوات لـلـتـكوين وحتـسـX اIـستـوى وجتـديد
اIعـارف لـفائـدة اIوظـفـX واألعوان اIـتعـاقـدين Iؤسـسات

rالتابعة للوالية XهنيIالتكوين والتعليم ا

- الــسـهــر عـلـى االسـتــعـمــال األمـثـل لـلــوسـائل اIــاديـة
والــبــشـريــة واIــالـيــة اIــوضـوعــة حتت تــصــرف مـؤســسـات

rهنيIهني والتعليم اIالتكوين ا

- تــــــنـــــســــــيق حــــــركـــــة نـــــقـل اIـــــكــــــونـــــX والـــــتــــــأطـــــيـــــر
البيداغوجي على اIستوى احمللي.

3 :   :  تـــشـــتـــمل مــــديـــريـــة الـــتـــكـــويـن والـــتـــعـــلـــيم اIــادة اIــادة 
اIهنـيX في الـوالية على ثالث (3) إلى خمس (5) مـصالح
حـــسـب خــصـــوصـــيـــات كـل واليـــة وأهــمـــيـــة اIـــهـــام الـــواجب

إجنازها.

و�كن أن تـشتـمل كل مصـلحة عـلى مكـتبX (2) إلى
ثالثة (3) مكاتب حسب أهمية اIهام اIسندة لها.

4 :   :  يــحــدد عــدد اIــصــالح اخملــصــصــة Iــديــريــات اIـادة اIـادة 
الـتـكـوين والـتـعـليم اIـهـنـيـX في الـواليـة حـسب اIـقـاييس
اIــرتـبـطـة بــعـدد مـؤسـســات الـتـكـوين الــتي تـتـوفــر عـلـيـهـا
الــواليــة والــطــاقــة الــبــيــداغــوجــيــة اإلجــمــالــيــة والــســنــويـة
لـتعـداد اIتـربصـX في الواليـة ومشـتمالت اIـهام اIـنجزة

على مستوى الوالية.

اIادة اIادة 5 :   :  حتدد كيـفيات تـطبيق اIادة 3 أعاله بـقرار
XـهنيIكلف بالـتكوين والـتعليم اIالوزيـر ا Xمشتـرك ب
والــوزيــر اIـــكــلف بــاIــالــيــة والــوزيـــر اIــكــلف بــالــداخــلــيــة
واجلماعات احمللية والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.

Xــــديــــرين الــــتــــابــــعــــIــــادة 6 :   :  �ــــكن أن يــــســــاعـــــد اIــــادة اIا
Iـديريات التكـوين والتعليم اIـهنيX في الواليـة اIنظمة
في خــمس (5) مـــصــالح واIـــتــوفـــرة عــلى 15.000 مـــتــربص
عـلى األقلr أمـX عـام يكـلف بـتـنـشيـط وتنـسـيق نـشـاطات
اIــصـــالح الـــتـــابــعـــة لهr يـــعــX بـــقـــرار من الــوزيـــر اIـــكــلف

.XهنيIبالتكوين والتعليم ا

اIــادة اIــادة 7 :   :  تـــلـــغى أحـــكـــام اIـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم
2000-233 اIـؤرخ في 14 جـمـادى األولى عام 1421 اIـوافق

14 غشت سنة 2000 واIذكور أعاله.
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غـيـر أن الـنـصـوص اIـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اIـفـعـول إلى غـاية صـدور الـنـصـوص اجلـديـدة الـتـطـبـيـقـية

لهذا اIرسوم.

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

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435
اIوافق 4 مارس سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقــم مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقــم 14 -  - 100 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 7 جـــمـــادى 
r2014 ــــــوافــق 9 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةIــــــوافــق  اIاألولى عــــــام األولى عــــــام 1435 ا

يتضمن إعادة انتشار مستخدمي احلرس البلدي.يتضمن إعادة انتشار مستخدمي احلرس البلدي.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

 -  بـنـاء عـلى  تـقريـر وزيـر الـدولـةr وزير الـداخـلـية
rواجلماعات احمللية

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

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اIــؤرّخ في 21
رمـضـان عام 1403 اIـوافق 2 يـولـيـو سـنـة  1983 واIـتـعلق

rتمّمIعدّل واIا rبالتأمينات االجتماعية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اIــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

rتمّمIعدّل واIا rبالتقاعد

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اIــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

rتمّمIعدّل واIا rهنيةIبحوادث العمل واألمراض ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اIــؤرّخ في 26
رمـضـان عام 1410 اIـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واIـتـعلق

rتمّمIعدّل واIا rبعالقات العمل

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اIــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اIـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةIوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اIــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 86 - 266 اIــــؤرّخ في 2
ربــــيـع األول عــــام 1407 اIـــــوافق 4 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1986
واIــتـضــمن تـنــظـيـم صـنــدوق اجلـمــاعـات احملــلـيــة اIـشــتـرك

rوعمله

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 308
اIــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اIــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان
اIـــتــعــاقــدين وحــقــوقـــهم وواجــبــاتــهم والـــعــنــاصــر اIــشــكــلــة
لـرواتــبـهـم والـقــواعـد اIــتـعــلـقــة بـتــسـيــيـرهم وكــذا الـنــظـام

rطبق عليهمIالتأديبي ا

- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 11 - 89 اIـؤرّخ
في 19 ربـــيع األول عـــام 1432 اIــــوافق 22 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 واIتضمن حتـويل سلطة الوصـاية على سلك احلرس

rالبلدي إلى وزارة الدفاع الوطني

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اIؤرّخ في 2 ربيع األول عام 1415 اIوافق 10  غشت سنة
1994 الـذي يــحـدد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

rاحمللية

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 265
اIـؤرّخ في 15 ربيع الـثـاني عام 1416 اIـوافق 6 سبـتمـبر
Xســــنــــة 1995 الـــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات مـــصــــالـح الـــتــــقــــنـــ
والـــشــؤون الـــعــامـــة واإلدارة احملــلـــيــة وقـــواعــد تـــنــظـــيــمـــهــا

rوعملها

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 265
اIؤرّخ في 18 ربـيع األول عام 1417 اIوافق 3 غـشت سنة
1996 واIـــتــضـــمن إنـــشــاء ســـلك احلـــرس الــبـــلــدي  وحتـــديــد

rمهامه وتنظيمه

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 266
اIؤرّخ في 18 ربـيع األول عام 1417 اIوافق 3 غـشت سنة
1996 واIــتــضــمن الــقـانــون األســاسي Iــســتــخــدمي احلـرس

rالبلدي

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 98 - 35 اIؤرّخ
في 26 رمـــضـــان عــام 1418 اIــوافق 24 يــنـــايـــر ســـنــة 1998
واIــتـضـمن تــنـظـيم اIــصـالح اخلــارجـيـة لـلــمـديـريــة الـعـامـة

rللحرس البلدي وسيرها
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- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 192
اIـؤرّخ في 16 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1432 اIـوافق 19 مـايو
سـنة 2011  الذي يـؤسس الـنـظام الـتـعـويضي Iـسـتـخدمي

rعدّلIا rاحلرس البلدي

 rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى :  ة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اIـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
كـــيـــفـــيـــات إعـــادة انـــتـــشـــار مـــســـتــخـــدمـي احلـــرس الـــبـــلــدي
اخلـاضـعـX لـلـمـرسـوم الـتـنـفيـذي رقم 96 - 266 اIـؤرّخ في
18 ربــــــيـع األول عـــــام 1417 اIـــــوافق 3 غــــــشـت ســــــنـــــة 1996

واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــعـاد انــتـشـار مــسـتـخــدمي احلـرس الــبـلـدي
اIــنـصــوص عــلـيــهم فـي اIـادة األولى أعـالهr اIـوجــودين في
وضـــعـــيـــة اخلــــدمـــةr في الـــهـــيــــئـــات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيـــة
واIــــؤســـــســــات الــــعـــــمــــومــــيــــة واIـــــؤســــســــات الــــعـــــمــــومــــيــــة

االقتصادية.

يتم إعادة انـتشـار اIسـتخـدمX اIـنصوص عـليه في
الــفــقــرة األولـى أعالهr في مــنــاصب شـــغل دائــمــة مــطــابــقــة
لنشاطات الـوقاية واألمنr �وجب عقود عمل غير محددة

اIدة.

اIــــاداIــــادّة ة 3 :  : يــــتـم تــــنــــفــــيــــذ عــــمـــــلــــيــــة إعــــادة االنــــتــــشــــار
اIــنـصـوص عــلـيــهـا  في اIـادة 2 أعالهr حتت سـلــطـة الـوالي
اخملـتص إقـليـمـيـاr بـالـتـنـسيق بـX اIـصـالح غـيـر اIـمـركزة
اIـكـلــفـة بـتـسـيــيـر احلـرس الـبـلــدي والـهـيـئـات اIــسـتـخـدمـة

اIستقبلة. 

اIــاداIــادّة ة 4 :  : تـــتم عـــمـــلــيـــة إعـــادة االنـــتــشـــارr بـــنــاء عـــلى
مــحـضـر يــعـد ويـوقـع عـلـيه بــاالشـتــراك بـX اIـصــالح غـيـر
اIــمــركــزة اIــكــلــفــة بــتــســيــيــر احلــرس الــبــلــدي والــهــيــئـات

اIستخدمة اIستقبلة.

يــــــعــــــد الـــــوالـي اخملــــــتص إقــــــلــــــيــــــمــــــيـــــا قــــــرار حتــــــويل
مـــســتــخــدمي احلــرس الــبــلــدي نــحــو الــهــيــئــة اIــســتــخــدمــة
اIسـتقبلـة على أساس احملـضر اIنـصوص علـيه في الفقرة

األولى أعاله.

حتـدد كيفيـات تطبيق هـذه اIادة �وجب تعـليمة من
وزير الداخلية واجلماعات احمللية.

اIـاداIـادّة ة 5 : : إذا كـان الـراتب الـشـهـري اIـرتـبط �ـنـصب
الــــشــــغـل اجلــــديــــد أقـل من الــــدخـل الــــشــــهـــــري اIــــدفــــوع في

اIـنـصب األصلـي Iسـتـخدم احلـرس الـبلـديr يـدفع للـمـعني
rXالــدخــلــ Xفــارق في الـــدخل يــســـاوي مــبــلــغـه الــفــارق بـــ
ويــــصــــرف من طــــرف اIــــصــــالـح غــــيــــر اIــــمــــركــــزة لــــوزارة

الداخلية واجلماعات احمللية.

ويـــحــسب فـــارق الــدخل اIـــذكــور في الـــفــقــرة األولى
أعالهr عـند تـاريخ إعادة االنـتشارr ويـعد مـبلـغا ثـابتـا غير
قـــــابـل لـــــلـــــمــــــراجـــــعـــــةr ويـــــخـــــضـع القـــــتـــــطــــــاع الـــــضـــــريـــــبـــــة
واالشـتــراكــات االجـتــمـاعــيــةr طـبــقـا لــلــتـشــريع والــتـنــظـيم

الساريي اIفعول.

تــســجل االعــتــمــادات اIــالــيــة اخلــاصــة بــفــارق الــدخل
Iسـتخـدمي احلرس البـلدي الـذين ¬ إعادة انـتشارهمr في

صندوق اجلماعات احمللية اIشترك.

حتـدد كـيـفــيـات تـطــبـيق هـذه اIــادةr �ـوجب تـعــلـيـمـة
مـشـتـركـة بـX وزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـيـة ووزير
الـعــمل والـتــشـغــيل والـضــمـان االجــتـمــاعي ووزيـر اIــالـيـة

والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.

اIـاداIـادّة ة 6 : :  يــســتـمــر مــسـتــخــدمــو احلـرس الــبــلـدي في
تـقاضي رواتـبـهم من مصـالح وزارة الـداخلـيـة واجلمـاعات
احمللـيـة إلى غـايـة الـتكـفل الـفـعـلي بـهم في مـنـاصب الـشغل

اجلديدة.

اIــاداIــادّة ة 7 : :  يـــتم إعــادة انـــتـــشــار مـــســتـــخـــدمي احلــرس
الــبـلــدي اIــوجـودين في عــطــلـة مــرضــيـة طــويـلــة اIــدة عـلى
مـســتـوى اIـصــالح الـتــابـعـة لــوزارة الـداخــلـيـة واجلــمـاعـات
احملـلـيــةr ويـسـتـمـر تــسـيـيـرهم طـبــقـا لألحـكـام الــتـشـريـعـيـة

والتنظيمية اIنظمة لوضعياتهم.

حتـدد كيفيـات تطبيق هـذه اIادة �وجب تعـليمة من
وزير الداخلية واجلماعات احمللية.

8 : :  ال تــــــطــــــبق أحــــــكــــــام هــــــذا اIــــــرســــــوم عــــــلى اIـــــاداIـــــادّة ة 
مـــســـتـــخــدمـي احلــرس الـــبـــلـــدي اIــوضـــوعـــX حتت وصـــايــة
وزارة الــدفـاع الــوطـنيr طـبــقـا ألحــكـام اIـرســوم الـرئـاسي
رقم 11 - 89 اIـؤرّخ في 19 ربــيـع األول عـام 1432 اIـوافق

22 فبراير سنة 2011 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة ة 9 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435
اIوافق 9 مارس سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 13  ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام
يــتـضــمّــنـانــنـان  rيــتـضــم r2014 ـوافق 13  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـةIـوافق  اI1435 ا

إنـــهـــاء مـــهـــام مـــكـــلـــفـــX بـــالـــدإنـــهـــاء مـــهـــام مـــكـــلـــفـــX بـــالـــدّراســـات والـــتـــلـــخـــيصراســـات والـــتـــلـــخـــيص
بوزارة اIوارد اIائية.بوزارة اIوارد اIائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
الــسّــيــد بن عــيــسى مــقــرانr بــصــفــته مــكــلّــفــا بــالــدّراســات
والــــتــــلــــخـــــيـص بــــــوزارة اIـــــوارد اIـــائــــــيــــةr لــــتــــكـــلــــيــــفــه

بوظيفــة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
الـــسّـــيـــد حـــمـــيـــد فـــرحـــاتr بـــصــــفـــته مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســـات
والتلخيص بوزارة اIوارد اIائيةr إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

نائب مدير بوزارة اIوارد اIائية.نائب مدير بوزارة اIوارد اIائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
السّيد ربيع بـوزكرياr بصفته نائب مدير ألنظمة اإلعالم

بوزارة اIوارد اIائيةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
اIـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــــلــــــوكـــــالـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــلـــــســـــدوداIـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــــلــــــوكـــــالـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــلـــــســـــدود

والتحويالت.والتحويالت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
الـسّيد نصر الـدين بن زرقةr بصفـته مديرا عامـا للوكالة

الوطنية للسدود والتحويالت.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 13 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

اIدير العام للوكالة الوطنية للدم.اIدير العام للوكالة الوطنية للدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
السّـيد كـمال كـزالr بصفـته مديـرا عامـا للـوكالـة الوطـنية

للدمr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 17 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

بعض أعضاء  اجمللس األعلى للقضاء.بعض أعضاء  اجمللس األعلى للقضاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 17 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
الــسّــيـدة والــسّــيــدين اآلتــيــة أســمــاؤهمr بــصــفــتــهم أعــضـاء

باجمللس األعلى للقضاء :
rياقوت بوكاري -

rطاهر حجار -
- األخضر بن عزي.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســـومــان رئـــاســـيــان مـــؤرخـــان في مــرســـومــان رئـــاســـيــان مـــؤرخـــان في 27 ربـــيــع الـــثــانــي ربـــيــع الـــثــانــي
عــام عــام 1435 اIوافق  اIوافق 27 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2014 يتـضمنانr يتـضمنان
Xإنـــهــــاء مــــهــــام ســـفــــيــــرين فــــوق الــــعـــادة ومــــفــــوضـــ Xإنـــهــــاء مــــهــــام ســـفــــيــــرين فــــوق الــــعـــادة ومــــفــــوضـــ 

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 27 ربـيع الـثاني
عـام 1435 اIـوافق 27 فــبــرايــر ســنـة 2014 تـنــهىr ابــتـــداء
من 15 أبـــريل ســـنـــة r2013 مـــهــــام الـــســـيـــد حـــبـــيب شـــوقي
حــــمـــــراويr بـــــصـــــفــــتـه ســـــفــــيـــــرا فـــــوق الـــــعــــادة ومـــــفـــــوضــــا
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية ببوخارست

(جمهورية رومانيا).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 27 ربـيع الـثاني
عـام 1435 اIـوافق 27 فــبــرايــر ســنـة 2014 تـنــهىr ابــتـــداء
من 20 يـــنـــايـــر ســـنـــة r2014 مـــهـــام الـــســـيـــد عـــبـــد الـــوهـــاب
بوزاهرr بصفته سـفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية
اجلــزائـريـة الــد�ـقــراطـيـة الــشـعــبـيـة بــصـنــعـاء (جـمــهـوريـة

اليمن)r بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
اIوافق اIوافق 23 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مدير الضرائب بالرويبة (والية اجلزائر).مدير الضرائب بالرويبة (والية اجلزائر).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 23 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2014 تـــنـــهى مـــهــــام
السّـيـد فريـد مـقـرانr بصـفـته مـديرا لـلـضـرائب بالـرويـبة

(والية اجلزائر) إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 17  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ rيــتــضــم r2014 ــوافق 17  فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةIــوافق اIا

بعض أعضاء اجمللس األعلى للقضاء.بعض أعضاء اجمللس األعلى للقضاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 ربـيع الـثاني
عـام 1435 اIـوافق 17 فــبــرايــر ســنــة 2014 تــعــيّن الــسّــيـدة
والـــسّــــيــــدان اآلتـــيــــة أســــمــــاؤهم أعــــضــــاء بـــاجملــــلس األعــــلى

للقضاء:
rلطيفة بديعة فكار -

rالعيد جرمان -
- محمد كحلولة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ rيــتــضــم r2014 ــوافق 13  فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةIــوافق اIا

نائب مدير بوزارة اIوارد اIائية.نائب مدير بوزارة اIوارد اIائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبــرايــر ســنـــة 2014 يــعـــيّن الـــسّــيــد
ربــــيع بــــوزكــــريــــاr نــــائب مــــديــــر لــــشــــبــــكــــات اإلعالم اآللي

بوزارة اIوارد اIائية.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ rيــتــضــم r2014 ــوافق 13  فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةIــوافق اIا
اIــديـر الــعـاماIــديـر الــعـامّ لــلـمــدرسـة الــعـلــيـا Iـنــاجـمــنت اIـوارد لــلـمــدرسـة الــعـلــيـا Iـنــاجـمــنت اIـوارد

اIائـية.اIائـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عـام 1435 اIـوافق 13 فــبـــرايـــر ســنــة 2014 يــعــيّن الــسّــيـد
بـن عــــيـــسـى مـــقــــرانr مــــديــــرا عـــامــــا لــــلـــمــــدرســــة الـــعــــلــــيـــا

Iناجمنت اIوارد اIائية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ rيــتــضــم r2014 ــوافق 13  فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةIــوافق اIا

اIدير العام Iعهد باستور في اجلزائر.اIدير العام Iعهد باستور في اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عــام 1435 اIــوافق 13 فـــبــرايــر ســنـــة 2014 يــعـــيّن الـــسّــيــد

كمال كزالr مديرا عاما Iعهد باستور في اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ rيــتــضــم r2014 ــوافق 13  فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةIــوافق اIا

اIديرة العاماIديرة العامّة للوكالة الوطنية للدم.ة للوكالة الوطنية للدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 ربـيع الـثاني
عـام 1435 اIـوافق 13 فــبــرايــر ســنــة 2014 تــعــيّن الــسّــيـدة
كـــر�ــــة لـــيــنـــدة ولــــد قـــابـــلـــيـــةr مـــديــــرة عــــامّـــة لـــلـــوكـــالـــة

الـوطنـية للـدم.

وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيةية
قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــتــــــرك مرك مــــؤرؤرّخ في خ في 2 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــامام
XيXيـتـضـمن تمن تـعـي rي r2014 ـوافق وافق 4 م مـارس سارس سـنة نةIا I1435 ا

مسمسـاعدين ضاعدين ضـمن اللمن اللـجنجنـة االنتة االنتـخابخابـية لية لـلملمـقيقيـمX فيمX في
اخلاخلـارج اIارج اIـكـلــــفـة بة بـجـمع المع الـنـتـائج الائج الــــنـهـائائـيـة لالقة لالقـتـراعراع

اIتعلق باالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.اIتعلق باالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الدّاخلية واجلماعات احمللّية rإنّ وزير الدولة
rووزير الشؤون اخلارجية 

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

rادة 159 منهIال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتIوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2013  وا

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 14 - 08 اIـؤرّخ
في 15 ربـيع األوّل عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 14 - 24 اIؤرّخ
في  أوّل ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق أول فـبراير سنة
Xاجلـزائـري XـواطـنـI2014 الـذي يـحـدد شـروط تـصـويت ا

اIــقـيــمـX في اخلــارج في االنـتــخـاب لــرئـاســة اجلـمــهـوريـة
rادة 14 منهIال سيما ا rوكيفيات ذلك

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :
اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : يـعــrX بـصــفـة مــسـاعــد ضـمـن الـلــجـنـة
االنتخابية للـمقيمX في اخلارج واIكلفة بجمع النتائج
الـــنــــهــــائـــيــــة لالقــــتــــراع اIـــتــــعــــلق بــــاالنـــتــــخــــاب لـــرئــــاســـة

اجلمهوريةr اIوظفان اآلتية اسماهما :
rساعد األولIا rنعمون عبد اجمليد -

- بوستة بوبكرr اIساعد الثاني.
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وزير وزير الشؤونالشؤون
اخلارجيةاخلارجية

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزير الدولةr وزير وزير الدولةr وزير الداخليةالداخلية
واجلماعات واجلماعات احملليةاحمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1435
اIوافق 4 مارس سنة 2014.

- ذكــــــر الــــــواليــــــة والــــــدائــــــرة والــــــبــــــلــــــديــــــة واIــــــركـــــز
rحسب احلالة rالدبلوماسي أو القنصلي

- ذكـــر تــــســــمـــيــــة مــــركــــز الـــتــــصــــويت ورقـم مـــكــــتب
rالتصويت

rنتائج الفرز -

- جدول يتضـمن ألقاب اIترشحX وأسماءهم وكذا
rعدد األصوات التي أحرز عليها كل واحد منهم

rحيز مخصص لالحتجاجات -

- حيز مخصص لتوقيع أعضاء مكتب التصويت.

اIــــــاداIــــــادّة ة 3 :  : يـــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــــريــــــدة
الــــرّســــمـــيّــة لـــلـــجـــمـــهــوريّـــــة اجلـــــزائـــريّـــة الــدّ�ـــقــــراطـــيّــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 30 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 2 مارس سنة 2014.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

اIواصفات التاIواصفات التّقنيقنيّة حملضر الفرز لالنتخاب لرئاسةة حملضر الفرز لالنتخاب لرئاسة
اجلمهوريةاجلمهورية

يـطبع مـحضـر الـفرز في ورق من لـون أبيض وزنه
72 غرامـاr وأبـعاده 21 سم X 27 سمr الـطـباعـة : لـون أسود

من الوجه والظهر.

1 - اجلمهوري - اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة :ة :

rنوع احلروف : مطبعي -

- السّمك : 18 ضعيف.

2 - االنتخـابات الر - االنتخـابات الرّئاسية ئاسية r2014 في إطار مستطيلr في إطار مستطيل
على خلفية رماديعلى خلفية رماديّة اللة اللّون :ون :

rنوع احلروف : مطبعي -

- السّمك : 24 خشن.

3 - محضر الفرز : - محضر الفرز :

rنوع احلروف : مطبعي -

- السّمك : 24 خشن.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مرار مــــــؤرؤرّخ في خ في 30 رب ربــــــــيع اليع الــــــــثــــــانانـي عي عــــــام ام 1435 اI اIــــــــوافق وافق 2
مارس سنة مارس سنة r2014 يحدد اIواصr يحدد اIواصـفات التفات التّقنية حملضرقنية حملضر

الفرز لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.الفرز لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الدّاخلية واجلماعات احمللّية rإنّ وزير الدولة

- �ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12 - 01 اIـؤرّخ
فــي 18 صـــفــــــر عــــــام 1433 اIــــوافـــق 12 يـــنـــايــــــر ســـنـــــة
2012 واIــتـعـلــق بــنـظـــام االنــتـخـابــــاتr ال ســيــمـــا اIـــادة

r51 منه

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

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2013  وا

- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 14 - 08 اIـؤرّخ
في 15 ربـيع األوّل عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 51 من الـقـانون
الـــــعـــــضـــــوي رقم 12 - 01 اIـــــؤرخ في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1433
rتعـلق بنظام االنـتخاباتIوافق 12 ينـاير سنة 2012 واIا
يـهدف هـذا الـقـرار إلى حتديـد اIـواصـفات الـتـقـنيـة حملـضر

الفرز لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : زيـادة علـى اIواصـفـات الـتـقـنـيـة احملددة في
اIـلــحق بـهـذا الـقــرارr يـتـضـمن مــحـضـر الـفــرز اIـعـلـومـات

اآلتية :



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 13 7 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـ
9 مارس سنة  مارس سنة 2014 م

4 - واليــةr مــقـــاطــعــة إداريـــةr دائــرةr بــلـــديــة ومــركــز - واليــةr مــقـــاطــعــة إداريـــةr دائــرةr بــلـــديــة ومــركــز
دبـلومـاسي أوقـنـصـليr حسـب احلالـةr وكـذا تـسمـيـة مـركزدبـلومـاسي أوقـنـصـليr حسـب احلالـةr وكـذا تـسمـيـة مـركز

التصويت ورقم مكتب التصويت :التصويت ورقم مكتب التصويت :

rنوع احلروف : مطبعي -

- السّمك : 16 خشن.

5 - نتائج الفرز : - نتائج الفرز :

rنوع احلروف : مطبعي -

- السّمك : 18 خشن.

6 - ج - جـدول يدول يــــتـضـمن ألمن ألــــقـاب اIاب اIـتـرشرشــــحـX وأسX وأسـمـاءهماءهم
وكذا عدد األصوات التي أحرز عليها كل مترشح :وكذا عدد األصوات التي أحرز عليها كل مترشح :

rنوع احلروف : مطبعي -

- السّمك : 18 ضعيف.

7 - حيز مخصص لالحتجاجات : - حيز مخصص لالحتجاجات :

rنوع احلروف : مطبعي -

- السّمك : 16 ضعيف.

8 - حــــــيــــــز مـــــخــــــصـص لـــــتــــــوقـــــيـع أعـــــضــــــاء مـــــكــــــتب - حــــــيــــــز مـــــخــــــصـص لـــــتــــــوقـــــيـع أعـــــضــــــاء مـــــكــــــتب
التصويت :التصويت :

rنوع احلروف : مطبعي -

- السّمك : 14 ضعيف.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مرار مــــــؤرؤرّخ في خ في 30 رب ربــــــــيع اليع الــــــــثــــــانانـي عي عــــــام ام 1435 اI اIــــــــوافق وافق 2
مارس سنة مارس سنة r2014 يحدد اIواصr يحدد اIواصـفات التفات التّقنية حملضرقنية حملضر

إحصاء األصوات لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.إحصاء األصوات لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الدّاخلية واجلماعات احمللّية rإنّ وزير الدولة

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

rادة 150 منهIال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتIوا

- و�ـــقـــتــــــضى اIـــرســـــوم الــــرئـــاســي رقم 13 - 312
اIـــــــــــؤرّخ في 5 ذي الــــــــقـــــــــعـــــــــــدة عــــــــــام 1434 اIـــــــــوافــق 11
ســـبــــتـــمـــبـــــر ســـنـــــة 2013  واIـــتـــضــــمّـن تــعـــيـــX أعـــضــــاء

rاحلكومة

- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 14 - 08 اIـؤرّخ
في 15 ربـيع األوّل عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIاداIادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اIادة 150 من الـقانون
الـــــعـــــضـــــوي رقم 12 - 01 اIـــــؤرّخ في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1433
rتعـلق بنظام االنـتخاباتIوافق 12 ينـاير سنة 2012 واIا
يـهدف هـذا الـقـرار إلى حتديـد اIـواصـفات الـتـقـنيـة حملـضر

إحصاء األصوات لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : زيـادة علـى اIواصـفـات الـتـقـنـيـة احملددة في
اIــلـحق بــهـذا الــقـرارr يــتـضــمن مـحــضـر إحــصـاء األصـوات

اIعلومات اآلتية :

- ذكـر الـواليـة والـبـلـديــة والـدائـرة الـدبـلـومـاسـيـة أو
rحسب احلالة rالقنصلية

rنتائج إحصاء األصوات -

- جدول يتضـمن ألقاب اIترشحX وأسماءهم وكذا
rعدد األصوات التي أحرز عليها كل واحد منهم

- حيز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة االنتخابية.

اIــــــاداIــــــادّة ة 3 :  : يـــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــــريــــــدة
الــــرّســــمـــيّــة لـــلـــجـــمـــهــوريّـــــة اجلـــــزائـــريّـــة الــدّ�ـــقــــراطـــيّــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 30 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 2 مارس سنة 2014.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

اIواصفات التاIواصفات التّقنيقنيّة حملضر إحصاء األصوات لالنتخابة حملضر إحصاء األصوات لالنتخاب
لرئاسة اجلمهوريةلرئاسة اجلمهورية

يــطــبع مــحــضــر إحــصــاء األصــوات في ورق مـن لـون
r27 سـم X وأبـــــــــعـــــــــاده 21 سـم rأبــــــــــيـض وزنـه 72 غـــــــــرامـــــــــا

الطباعة : لون أسود من الوجه والظهر.
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1 - اجلمهوري - اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة :ة :
rنوع احلروف : مطبعي -

- السّمك : 18 ضعيف.
2 - االنتخـابات الر - االنتخـابات الرّئاسية ئاسية r2014 في إطار مستطيلr في إطار مستطيل

على خلفية رماديعلى خلفية رماديّة اللة اللّون :ون :
rنوع احلروف : مطبعي -

- السّمك : 22 خشن.
3 - محضر إحصاء األصوات : - محضر إحصاء األصوات :

rنوع احلروف : مطبعي -
- السّمك : 24 خشن.

4 - الــواليــة والــبـــلــديــة والــدائــرة الـــدبــلــومــاســيــة أو - الــواليــة والــبـــلــديــة والــدائــرة الـــدبــلــومــاســيــة أو
القنصليةr حسب احلالة :القنصليةr حسب احلالة :

rنوع احلروف : مطبعي -
- السّمك : 16 ضعيف.

5 - نتائج إحصاء األصوات : - نتائج إحصاء األصوات :
rنوع احلروف : مطبعي -

- السّمك : 16 ضعيف.
6 - ج - جـدول يدول يــــتـضـمن ألمن ألــــقـاب اIاب اIـتـرشرشــــحـX وأسX وأسـمـاءهماءهم

وكذا عدد األصوات التي أحرز عليها كل واحد :وكذا عدد األصوات التي أحرز عليها كل واحد :
rنوع احلروف : مطبعي -

- السّمك : 18 ضعيف.
7 - حـــــيــــز مـــــخـــــصص لـــــتـــــوقــــيـع أعــــضـــــاء الـــــلــــجـــــنــــة - حـــــيــــز مـــــخـــــصص لـــــتـــــوقــــيـع أعــــضـــــاء الـــــلــــجـــــنــــة

االنتخابية :االنتخابية :
rنوع احلروف : مطبعي -

- السّمك : 16 ضعيف.

وزارة اFاليةوزارة اFالية
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 3 ذي احلـجـة عام  ذي احلـجـة عام 1434 اIـوافق  اIـوافق 8  أكـتـوبر أكـتـوبر
سنة سنة r2013 يحدد كيفـيات حساب قيمـة تصفية عقدr يحدد كيفـيات حساب قيمـة تصفية عقد

" التأمX على احلياة "." التأمX على احلياة ".
ـــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا
- �ـقــتـضى األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في 23 شــعـبـان
عـــــام 1415 اIــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واIــــــتـــــــعــــــلق

rادة 90 منهIال سيما ا rتممIعدل واIا rبالتأمينات

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13-312 اIؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 338-95
اIؤرخ في 6  جمادى الثانية عام 1416 اIوافق 30 أكتوبر
Xــتــعـــلق بــإعــداد قـــائــمــة عــمــلـــيــات الــتــأمــIســنــة 1995 و ا

rتممIعدل و اIا rوحصرها

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 114-13
اIـؤرخ في 16 جـمـادى األولى عام 1434 اIـوافق 28 مـارس
ســـنــة 2013 و اIـــتــعـــلق بـــاإللــتـــزامـــات اIــقـــنـــنــة لـــشـــركــات

rXو/أو إعادة التأم Xالتأم

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اIــادة 90 من األمــر
رقم 95-07 اIــــؤرخ في 23 شـــعــــبـــان عـــام 1415 اIــــوافق 25
ينـاير سـنة r1995 اIـعدل و اIـتـممr واIذكـور أعالهr يـهدف
هذا القـرار إلى حتديد كـيفيات حـساب قيـمة تصفـية عقد

"التأمX على احلياة".

اIـادة اIـادة 2 :  : يُــقـدّم طـلب الــتـصـفـيــة كـتـابــيـا مع اإلشـعـار
Xـؤمن قــيـمــة الـتــصـفــيـة خالل الــسـتـIبـاالســتالم. يُـســدّد ا

(60) يوما اIوالية الستالم طلب التصفية.

3 :  : تـــســاوي قــيــمــة الــتــصــفـــيــة مــبــلغ الــرصــيــد اIـادة اIـادة 
احلـسابي للـعقـدr محل الـتصـفيةr و تُـحسب اسـتنـادا ليوم

استالم طلب التصفية.

اIــادة اIــادة 4 :  : تُـــخـــصـم كـــمـــصـــاريف الـــتـــصـــفـــيـــةr نـــســـبــة
أقـصـاها 5% من قــيـمـة الـتـصـفـيـةr فـقطr بـالـنـسـبـة لـعـقـود
"الـــتـــأمـــX عـــلـى احلـــيـــاة" الـــتي تـــكـــون أقـــدمـــيـــتـــهـــا أقل أو
تــــســــاوي عــــشـــر(10) ســـنــــوات عــــنــــد تــــاريخ اســــتالم طــــلب

التصفية.

r5 :  : لالســتــفــادة من تــســديــد قــيــمــة الــتــصــفــيـة اIـادة اIـادة 
يُعيد اIكتتب العقد األصلي للمؤمن.
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اIـادة اIـادة 6 : : يـجب أن تُـدون كـيـفـيــات الـتـصـفـيـة احملـددة
بــهــذا الــقـرارr فـي الـشــروط الــعــامــة لـعــقــد "الــتــأمــX عـلى

احلياة".

اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 3 ذي احلــجــة عـام 1434 اIـوافق 8
أكتوبر سنة 2013.

كر£ جوديكر£ جودي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 3 ذي احلـجـة عام  ذي احلـجـة عام 1434 اIـوافق  اIـوافق 8  أكـتـوبر أكـتـوبر
r2013 يــحــدد جـداول نــســبـة الــوفــيــات الـقــابــلـةr يــحــدد جـداول نــســبـة الــوفــيــات الـقــابــلـة سـنـة سـنـة 
للـتطـبيق و كـذا النـسبـة الدنـيا اIـضمـونة في عـقودللـتطـبيق و كـذا النـسبـة الدنـيا اIـضمـونة في عـقود

التأمX على األشخاص.التأمX على األشخاص.

ـــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا

- �ـقــتـضى األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في 23 شــعـبـان
عـــــام 1415 اIــــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1995 و اIــــــتــــــعــــــلق
بـالــتـأمــيـنـاتr اIــعـدل و اIـتــممr ال سـيــمـا اIـادة 232 مـكـرر

rمنه

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13-312 اIؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIو ا

- و �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 338-95
اIؤرخ في 6  جمادى الثانية عام 1416 اIوافق 30 أكتوبر
Xــتــعـــلق بــإعــداد قـــائــمــة عــمــلـــيــات الــتــأمــIســنــة 1995 و ا

وحصرهاr اIعدل و اIتمم.

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادة 232 مـكـرر من
األمــــــر رقـم 95-07 اIـــــــؤرخ في 23 شــــــــعـــــــبـــــــان عــــــام 1415

rـــــتــــــممIـــــعــــــدل و اIا r1995 ــــوافــق 25 يـــــنــــايـــــــر ســــنــــــةIا
واIـــــذكــــــور أعــالهr يـــــهــــــدف هــــــذا الــــقـــــــرار إلى حتــــديــــــد
جــــداول نـســبــــة الــوفــيـــات الــقــابــلــــة لـلــتــطــبــيــق و كـــذا
الـنـسـبـــة الـدنـيــا اIـضـمـونـــة فــي عـقـــود الـتـأمـــX علــى

األشخــاص.

اIــادة اIــادة 2 : : تُـــحـــدد جـــداول نــســـبـــة الـــوفـــيــات الـــقـــابـــلــة
XـلحـقIعـلى األشخـاص في ا Xلـلـتطـبـيق في عقـود الـتأمـ

(1) و (2) لهذا القرار.

اIادة اIادة 3 :  : تُـمثل النسـبة الدنـيا اIضمـونة و اIذكورة
Xـردود عقد التأمI النسـبة الدنيا rادة األولى أعالهIفي ا

على األشخاص.

دون جتــاوز الـــنـــســـبــة r%3 تُـــحـــدد الـــنـــســبـــة الـــدنـــيــا
اIضمونة �ا يأتي :

- 75% من مــعــدل نــســبــة اقــتــراضــات الــدولــة فــيــمــا
يــخص عــقــود الـتــأمـX الــتي تــقل أو تــسـاوي مــدتــهـا عــشـر

r(10) سنوات

- 65% من مــعــدل نــســبــة اقــتــراضــات الــدولــة فــيــمــا
يـــخـص عـــقـــود الــــتـــأمـــX الــــتي تـــفــــوق مـــدتـــهــــا عـــشـــر (10)

سنوات.

يــــحـــســـب مــــعــــــدل نــــســـبــــــة اقـــتــــراضـــــات الــــدولـــــة
ســنــويــا واســتـنــــادا إلى نـســبــة مـردود الــسـوق الــثـانــويـة

لقيم الدولة.

rســـنــويــا rــادة 4 : : تـــبــلغ إدارة رقـــابــة الـــتــأمــيـــنــاتIــادة اIا
جــــمــــعــــيـــة شــــركــــات الــــتــــأمـــX عـن قــــيــــمـــة مــــعــــدل نــــســــبـــة

اقتراضات الدولة.

تُـطــبق هـذه الــقـيــمـةr ابــتـداء من أول يــنـايــر لـلــسـنـة
اIوالية. 

اIـادة اIـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 3 ذي احلــجــة عـام 1434 اIـوافق 8
أكتوبر سنة 2013.

كر£ كر£ جوديجودي



7 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3013
9 مارس سنة  مارس سنة 2014 م

(TV    97-99) ستعملة في حالة احلياةIستعملة في حالة احلياة ( : جدول نسبة الوفيات اIلحق رقم 1 : جدول نسبة الوفيات اIلحق رقم اIا

x عدد األحياء عند السن = lx 

1+x والسن x السن Xعدد الوفيات ب = dx 

dx lx

85.348
84.864
84.338
83.782
83.199
82.572
81.879
81.098
80.234
79.298
78.281
77.168
75.937
74.559
73.032
71.375
69.610
67.764
65.816
63.728
61.507
59.164
56.720
53.858
50.809
47.589
44.219
40.727
37.149
33.523
29.897
26.319
22.841
19.514
16.387
13.502
10.897
8.595
6.611
4.946
3.590
2.519
1.703
1.105

685
404
225
117
57
25
10
4
1

x

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

484
526
556
583
627
693
781
864
936

1.017
1.113
1.231
1.378
1.527
1.657
1.765
1.846
1.948
2.088
2.221
2.343
2.444
2.862
3.049
3.220
3.370
3.492
3.578
3.626
3.626
3.578
3.478
3.327
3.127
2.885
2.605
2.302
1.984
1.665
1.356
1.071

816
598
420
281
179
108
60
32
15
6
3
1

dx lx

100.000
94.939
94.055
93.627
93.497
93.391
93.281
93.201
93.142
93.099
93.062
93.001
92.942
92.885
92.825
92.761
92.693
92.621
92.546
92.468
92.385
92.310
92.230
92.147
92.062
91.973
91.869
91.764
91.654
91.539
91.418
91.231
91.092
90.966
90.839
90.694
90.519
90.331
90.129
89.914
89.685
89.437
89.169
88.883
88.586
88.282
87.975
87.656
87.322
86.982
86.607
86.212
85.795

x

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

5.061
884
428
130
106
110
80
59
43
37
61
59
57
60
64
68
72
75
78
83
75
80
83
85
89

104
105
110
115
121
187
139
126
127
145
175
188
202
215
229
248
268
286
297
304
307
319
334
340
375
395
417
447
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(TD    97-99) ستعملة في حالة احلياةIستعملة في حالة احلياة ( : جدول نسبة الوفيات اIلحق رقم 2 : جدول نسبة الوفيات اIلحق رقم اIا

x عدد األحياء عند السن = lx 

1+x والسن x السن Xعدد الوفيات ب = dx 

dx lx

82.030
81.380
80.681
79.930
79.122
78.252
77.316
76.309
75.225
74.059
72.806
71.461
70.017
68.470
66.814
65.045
63.159
61.152
59.022
56.767
54.388
51.887
49.268
46.711
44.082
41.389
38.643
35.855
33.040
30.214
27.397
24.610
21.875
19.218
16.663
14.237
11.964
9.868
7.969
6.282
4.818
3.581
2.567
1.764
1.154

713
411
218
104
44
16
5
1

x

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

650
699
751
808
870
936

1.007
1.084
1.166
1.253
1.345
1.444
1.547
1.656
1.769
1.886
2.007
2.130
2.255
2.379
2.501
2.619
2.557
2.629
2.693
2.746
2.788
2.815
2.826
2.817
2.787
2.735
2.657
2.555
2.426
2.273
2.096
1.899
1.687
1.464
1.237
1.014

803
610
441
302
193
114
60
28
11
4
1

dx lx

100.000
94.401
93.646
93.261
93.089
92.948
92.784
92.666
92.582
92.519
92.466
92.375
92.288
92.199
92.105
92.001
91.887
91.766
91.636
91.496
91.342
91.193
91.041
90.887
90.730
90.570
90.407
90.240
90.069
89.893
89.712
89.525
89.332
89.132
88.925
88.710
88.486
88.252
88.007
87.750
87.480
87.196
86.896
86.579
86.243
85.887
85.508
85.105
84.675
84.216
83.725
83.199
82.635

x

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

5.599
755
385
172
141
164
118
84
63
53
91
87
89
94

104
114
121
130
140
154
149
152
154
157
160
163
167
171
176
181
187
193
200
207
215
224
234
245
257
270
284
300
317
336
356
379
403
430
459
491
526
564
605
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قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 3 ذي احلـجـة عام  ذي احلـجـة عام 1434 اIـوافق  اIـوافق 8  أكـتـوبر أكـتـوبر
r2013 يــــــحــــــدد مــــــضــــــمـــــون و شــــــكـل كــــــشـــــوفr يــــــحــــــدد مــــــضــــــمـــــون و شــــــكـل كــــــشـــــوف ســــــنـــــة ســــــنـــــة 
اIـعـلــومـات اIـتــعـلـقــة بـعـقــد الـتـأمـX عــلى األشـخـاصاIـعـلــومـات اIـتــعـلـقــة بـعـقــد الـتـأمـX عــلى األشـخـاص

والرسملة.والرسملة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا
- �ـقــتـضى األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في 23 شــعـبـان
عـــــام 1415 اIــــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1995 و اIــــــتــــــعــــــلق
بــالــتــأمــيـنــاتr اIــعــدل و اIـتــممr ال ســيــمــا اIـادة 70 مــكــرر

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

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

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 95-338 اIؤرخ
في 6  جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عـــام 1416 اIــوافــق 30 أكـــتـــوبـــر
Xــتــعـــلق بــإعــداد قـــائــمــة عـــمــلــيـــات الــتــأمــIســـنـــة 1995 وا

rتممIعدل و اIا rوحصرها
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIــادة 70 مــكــرر من
األمــــــر رقـم 95-07 اIــــــؤرخ فـي 23 شـــــــعـــــــبــــــان عــــــام 1415
اIـوافق 25 يـنـايــر سـنـة r1995 اIــعـدل و اIـتــممr و اIـذكـور
أعـالهr يـــهــدف هـــذا الـــقـــرار إلى حتـــديـــد مـــضـــمــون و شـــكل
كـشوف اIـعلـومات الـتي يقـدمها اIـؤمّن  إلى مـكتتـب عقد

التأمX على األشخاص و الرسملة.
اIـادة اIـادة 2 :  : تُــعـد كــشـوف اIـعــلـومـاتr اIــشـار إلــيـهـا في
اIادة األولى أعالهr جزءا من عـقد التأمـX و تُبX بصورة
واضـحـة و صـحـيـحــة و دقـيـقـةr اIـمـيّــزات األسـاسـيـة لـعـقـد
الـتـأمـX. تُقـدم هـذه الكـشـوف في شـكل كـتيبr مـطـوية أو

منشور.
اIـادة اIـادة 3 :  : تـتـضـمن كــشـوف اIـعـلــومـاتr حـسب أنـواع
عقود التأمX اIكتتبةr ال سيماr اIعلومات اآلتي ذكرها :

rطبيعة العقد -
rؤمّن لهIكتتب/اIا -

rمدة العقد -
rساهمة في الربحIا -

rضمونةIالنسبة الدنيا ا -
rاإلعالن عن اخلسارة/احلدث -

rؤمن لهIتسبيقات للمكتتب/ا  -

rحتفيزات جبائية -
rمعجم -

rضمانات العقد -
rستفيد (ون) من العقدIا -

rدفع األقساط -
 rتصفية العقد -

rأجل و كيفيات التراجع -
rتسوية النزاعات -
rنفقات التسيير -

rآجال تسديد اخلدمات -
- كيفيات إلغاء و حتويل العقود. 

اIـادة اIـادة 4 :  : تُـعـد جـمـعـيـة شـركـات الـتـأمـrX حـسب نـوع
الـــعــقــدr »ــوذجـــا لــكــشف اIـــعــلــومــات يُـــقــدم Iــوافــقــة إدارة
رقابة الـتأميـناتr في أجل شهرين r(2) ابـتداء من تاريخ

نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
اIـادة اIـادة 5 :  : في كل عـقـود الــتـأمـX اIـتـضـمــنـة إمـكـانـيـة
التسـبيق أو التـصفـيةr يعـلم اIؤمنr سـنوياr اIـكتتبr أو

اIؤمن لهr عن وضعية عقد تأمينه.
rؤمن له حق اإلعالمIادة 6 : : يـضمن لـلمـكتـتب أو اIادة اIا

و ذلك على مدى فترة عقد تأمينه.
يُــــرد عـــلى كـل طـــلـب مـــعــــلـــومــــاتr كـــتــــابـــيــــاr في أجل
أقـصــاه خـمـسـة عـشـر (15) يـومـا ابـتـداء من تـاريخ اسـتالم

هذا الطلب.
اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 3 ذي احلــجــة عـام 1434 اIـوافق 8

أكتوبر سنة 2013.
كر£ جوديكر£ جودي

وزارة السكن و العمران واFدينةوزارة السكن و العمران واFدينة
ديــســمــبــر قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 7 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1435 اIــوافـق  اIــوافـق 10 ديــســمــبــر 
r2013 يتـضمن اIصـادقة على الـوثيقـة التقـنيةr يتـضمن اIصـادقة على الـوثيقـة التقـنية سنة سنة 
الــتــنـظــيــمــيـة - الــتــنـظــيــمــيـة - DTR C 4.2 - اIـتــعــلـقــة بـ "تــصــمـيم - اIـتــعــلـقــة بـ "تــصــمـيم
وحـــــــــســـــــــاب جتـــــــــهـــــــــيـــــــــزات الــــــــــغـــــــــاز فـي احملالت ذاتوحـــــــــســـــــــاب جتـــــــــهـــــــــيـــــــــزات الــــــــــغـــــــــاز فـي احملالت ذات

االستعمال السكني".االستعمال السكني".
ـــــــــــــــــــــــــ

 rدينةIإنّ وزير السّكن والعمران و ا
- �ــــــقــــــتــــــضى اIــــــرســــــوم رقم 82-319 اIــــــؤرّخ في 6
مـحرم عام 1403 اIوافق 23 أكتـوبر سنة 1982 واIـتضمن
جــعـل اIــعـــهــد الـــوطــنـي لــلـــدراســات و األبـــحـــاث اIــتـــعــلـــقــة
بــالـبـنــاء مـركـزا وطــنـيـا لــلـدراسـات و األبــحـاث اIـتــكـامـلـة

rتممIعدل و اIا rللبناء
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ألعضاء اجمللس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية
في الــصــــيـــد الـــبــحـــــري وتــــربـــيـــة اIـــائــيـــاتr تـــطــبـــيـــقـــــا
ألحـــكـــــام اIــادّة  21 من اIـــرســـوم الــتّـــنـــفـــيــذيّ رقم 396-11
اIــؤرّخ في 28 ذي احلـــجّـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدّد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
للـمؤسـسة الـعمـوميـة ذات الطـابع العـلمي والـتكنـولوجي
واIــادّة 7 مـن اIـــرســــوم الــتّــنــفــــيــذيّ رقم 08-128 اIــؤرّخ
في 24 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اIــــوافق 30 أبـــريل ســـنـــة
2008 واIــــتــــضــــمّن حتــــويل اIــــركــــز الــــوطــــني لــــلــــدّراســـات

والــوثـائق في مــيـدان الـصــيـد الـبــحـري وتــربـيـة اIــائـيـات
إلى مـركز وطـني لـلـبحـث والتـنـميـة في الـصـيد الـبـحري

وتربية اIائياتr كمـا يأتي :
بعنوان باحثي اIركز:بعنوان باحثي اIركز:

rمــلــحــقــة دائــمــة بــالـبــحث rالــســيــدة زكـيــة مــقــران -
rعضوة

rمــلـحق دائم بــالـبـحث rالـسّــيـد مـصــطـفى بــوجـنـاح -
rعضوا

rمــلــحق دائم بــالــبـحث rالــسّــيــد مـصــطــفى جــياللي -
rعضوا

rعضوا rملحق دائم بالبحث rالسّيد توفيق ميلة -
rملحقة دائمة بالبحث rالسّيدة رتيبـة بن مختار -

rعضوة
rمــلـحــقـة دائـمــة بـالــبـحث rالـسّــيـدة نــوال عـيــنـوش -

rعضوة
rمـلـحـقــة دائـمـة بـالـبـحث rالـسّـيـدة شـافـيــة حـمـيـدة -

rعضوة
rمـلحـقـة دائمـة بالـبحث rالسّـيدة حـبـيبـة احلواطي -

عضوة.
 بعنوان الباحثX من خارج اIركز:بعنوان الباحثX من خارج اIركز:

- الـسيـد مصـطفى بـوحلـديدr أسـتاذ بـاحث باIـدرسة
rاجلـزائر rالـوطـنيـة الـعلـيـا لعـلـوم البـحـر وتـهيـئـة السـاحل

rرئيسا
- الـــسّــــيــــد ســـلــــيم مــــوفقr أســــتــــاذ بـــاحـث بــــجـــامــــعـــة

rعضوا rوهران rالسانية
- الـسّــيـد مــقـــران إقــروادةr أسـتـــاذ بـاحـث بـجــامـعــة

rعضوا rبجاية rعبد الرحمن ميرة
- السّـيد مولـود حشمـانr أستاذ بـاحث �عهـد العلوم

rعضوا rاخلروبة rاالقتصادية
XــقـيـمـــIغـيـــر ا Xالـــوطـنـيـــ Xبــعـنـــوان الـبـــاحـثــ XــقـيـمـــIغـيـــر ا Xالـــوطـنـيـــ Xبــعـنـــوان الـبـــاحـثــ 

فـي اجلـزائـر :فـي اجلـزائـر :
- الـــــســـــيـــــد مـــــــراد صالح الـــــــديـنr أســـــتـــــــاذ بـــــــاحث

rعضوا rهولندا - pharming technologie B.V

- و�قـتضى اIـرسوم رقم 86-213 اIؤرّخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1406 اIـوافق 19 غــشت سـنـة 1986 واIــتـضـمّن

rإحداث جلنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي الـقـــعــدة عـام 1434 اIــوافـق 11 سـبــتـمــبــر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا r2013

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 189
اIــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عــــام 1429 اIــــوافق أوّل
يـــولــيــو ســنــة 2008 الـــذي يــحــدّد صالحــيـــات وزيــر الــسّــكن

rتممIعدّل و اIا rوالعمران
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى :  يـــصــــادق عـــلى الــــوثـــيـــقــــة الـــتـــقــــنـــيـــة
الـتــنـظـيـــمـيـة  DTR C 4.2  اIـتــعـلـقـة بـ "تـصـمـيم وحـسـاب
جتــهـــيــزت الـــغــاز فـي احملالت ذات االســتـــعــمـــال الــســـكــني"

اIلحقة بأصل هذا القرار.
اIاداIادّة ة 2 : تطبّق أحـكام الوثـيقة الـتقنـية التـنظيـمية
اIـــذكــورة في اIـــادّة األولى أعالهr عـــلى كلّ دراســـة جــديــدة
Iــشـروع بـنــايـة بــعـد ثالثـة (3) أشـهــر من تــاريخ نـشــر هـذا

القرار في اجلريدة الرّسميّة.
3 : : عـــلى أصــــحـــاب اIـــشــــاريع واIـــســــتـــشـــارين اIــاداIــادّة ة 
الفنيX ومـكاتب الدراسات ومؤسّـسات اإلجناز وهيئات
اIـراقبة التقنـية للبناء ومـكاتب اخلبرة التـقنيةr احترام

أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية اIذكورة أعاله.
اIـــــاداIـــــادّة ة 4 : : يـــــكــــــلّـف اIـــــركــــــز الــــــوطــــــني لــــــلــــــدراســـــات
واألبــحـــاث اIــتــكــامــلـــة لــلــبــنـــاء بــطــبع  وتــوزيـع الــوثــيــقــة

التقنية التنظيميةr موضوع هذا القرار.
اIـاداIـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 7 صــــفــــر عـــام 1435 اIــــوافـق 10

ديسمبر سنة 2013.
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزارة الصيد البحريوزارة الصيد البحري واFوارد الصيديةواFوارد الصيدية
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في أوخ في أوّل صــفـر عـام ل صــفـر عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 4   ديـســمـبـر ديـســمـبـر
ســـنــة ســـنــة r2013 يـــحـــد يـــحـــدّد الـــقـــائـــمــــة االســـمــــيـــة ألعـــضــــاءد الـــقـــائـــمــــة االســـمــــيـــة ألعـــضــــاء
اجمللس الـعلمي لـلمركز الـوطني للـبحث والتـنميةاجمللس الـعلمي لـلمركز الـوطني للـبحث والتـنمية

في الصيد البحري وتربية اIائيات.في الصيد البحري وتربية اIائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــرار مـــــــؤرّخ فـي أوّل  صـــــــفـــــــر عـــــــام 1435
اIــوافق 4 ديــســمــبــر ســنــة 2013 حتــدّد الــقــائــمــة االســمــيــة



بنك اجلزائربنك اجلزائر
مقرر رقم مقرر رقم 14-01 مؤرخ في  مؤرخ في 30 صـفر عـام  صـفر عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 2
ينـاير سـنة ينـاير سـنة r2014 يتــضـمن نــشـر قــائـمــة الـبـنوك يتــضـمن نــشـر قــائـمــة الـبـنوك

و قائمة اIؤسسات اIالية اIعتمدة في اجلزائر.و قائمة اIؤسسات اIالية اIعتمدة في اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن محافظ بنك اجلزائر
- �ـقــتــضى األمـر رقم 03-11 اIـؤرخ في 27 جـمـادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلّق
 rادة 93 منهIال سيما ا rتممIعدّل واIا rبالنقد و القرض

- و �قتـضي اIرسوم الرئاسي اIؤرخ في 10 ربيع
األول عـام 1422 اIـوافق 2 يــونـيــو ســنـة 2001 و اIــتــضـمن

rمحافظ و نواب محافظ بنك اجلزائر Xتعي
- و �قتضى اIرسوم الرئاسي اIؤرخ في 5 جمادى
األولى عام 1427 اIوافق أول يونيو سنة 2006 واIتضمن

rنائب محافظ بنك اجلزائر Xتعي
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

مـــادة وحــيــدة :مـــادة وحــيــدة : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIــادة 93 من األمــر
رقم 03-11 اIـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1424
اIـوافق 26 غــشت ســنـة r2003 اIــعــدّل و اIــتــممr واIــذكـور
أعالهr تنشر في اجلريـدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية
الـد�قراطية الشـعبيةr قائـمة البنوك وقـائمة اIؤسسات
اIالـية اIـعتـمدة في اجلـزائر إلـى غاية 2 ينـاير سـنة 2014

واIلحقتان بهذا اIقرر.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 30 صــــفــــر عــــام 1435 اIــــوافق 2

يناير سنة 2014.
محممحمّد لكصاسيد لكصاسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اIلحق األولاIلحق األول

قائمة البنوك قائمة البنوك اIعتمدة إلى غاية اIعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة  يناير سنة 2014
- بنك اجلزائر اخلارجي

- البنك الوطني اجلزائري
- القرض الشعبي اجلزائري

- بنك التنمية احمللية

- الـــسّــيـــد طـــارق مـــزيـــانr أســـتـــاذ بــاحـث بـــاIــتـــحف
rفـــرنـــســا r(UMR - CNRS) الــوطـــني لـــلــتـــاريخ الـــطــبـــيــعي

rعضوا
- الـــسّـــيــــد نـــاصــــر الـــدين بـن مـــراديr أســـتــــاذ بـــاحث
rعضوا rفرنسا r(CNRS) ركز الوطني للبحث العلميIبا
- الــسّـــيــدة ديـهــــــيـة بــلـحــبــيبr بـاحــثـــة بــجــامــعــــة

rFankoufer كنداr عضوة.

اFطبعة الرسمياFطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات[8 بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات[8 بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

7 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3413
9 مارس سنة  مارس سنة 2014 م

يـحـضـر مـديــر اIـركــز الــوطـني لـلـبـحث والـتـنـمــية
في الـصـيـد الـبـحـري وتـربيـة اIـائـيـات اجـتـمـاعـات اجمللس

العلميr بصفته عضوا.
تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اIــؤرّخ في 13 ذي الــقــعــدة عــام
1429 اIـوافق 11 نـوفـمـبـر سـنة 2008 الـذي يـحـدّد الـقـائـمة

االسميـة ألعضاء اجملـلس العـلمي للـمركـز الوطني لـلبحث
والتنمية في الصيد البحري وتربية اIائيات.

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
- بنك الفالحة والتنمية الريفية

- الصندوق الوطني لالدخار واالحتياط (بنك)
- بنك البركة اجلزائري

- سيتي بنك - اجلزائر (فرع بنك)
- اIؤسسة العربية اIصرفية - اجلزائر

- نتيكسيس - اجلزائر
- سوسيتي جينيرال - اجلزائر

- البنك العربي - اجلزائر (فرع بنك)
- بي . ن . بي باريباس - اجلزائر

- ترست بنك - اجلزائر
- بنك اإلسكان للتجارة والتمويل - اجلزائر

- بنك اخلليج - اجلزائر
- فرنسا بنك - اجلزائر

- كــريـدي  اقــريـكـول كــربـورات وانـفــسـتـمــانت بـنك
أجليري

- إتش . إس . بي . سي - اجلزائر (فرع بنك)
- مصرف السالم - اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اIلحق الثانياIلحق الثاني

قائمة اIؤسسات اIالية  اIعتمدةقائمة اIؤسسات اIالية  اIعتمدة
إلى غاية إلى غاية 2 يناير سنة  يناير سنة 2014

- شركة إعادة التمويل الرهني
- الشركة اIالـية لالستثمار واIـساهمة والتوظيف

" ش . م . ا . م . ت - ش . أ  "
- الشركة العربية لإليجار اIالي

- اIغاربية لإليجار اIالي - اجلزائر
- سيتيالم اجلزائر

- الصندوق الوطـني للتعاضديـة الفالحية "مؤسسة
مالية "

- الشركة الوطنية لإليجار اIالي - شركة أسهم
- إيجار ليزينغ اجلزائر- شركة أسهم

- اجلزائر إيجار- شركة أسهم.


