
العدد العدد 27
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

السالسّبت بت 10  رجب عام   رجب عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 10 مايو سنة  مايو سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم 14-156 مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 اIوافـــق 8 مايو سنة r2014 يفوّض للوزير األول رئاسة اجتماعات

احلكومة.......................................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم  14-146 مـؤرّخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 30 أبـريـل سـنة r2014 يـتـضــمـن نـقل اعــتــمــاد
في ميزانيـة تسيير وزارة النقـل..................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-147 مـؤرّخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافـق 30 أبـريـل سـنة r2014 يـعــدل ويـتـمم اIـرســوم
الــتــنــفـيــــذي رقم 07-130 اIـؤرخ في 19 ربــيع الــثـانـي عـام 1428 اIـوافق 7 مــايــو ســنـة 2007  الـــذي يــحـــــدد كــيــفــــيــات
حــســـاب مبالــغ التسـديــدات الشـهـريـــة اIؤقتــة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي..........
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-148 مـؤرّخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 30 أبـريـل سـنة r2014 يـعـــدل ويـتـمـم اIـرســوم
التـنفـيـذي رقم 07-131 اIؤرخ في 19 ربيع الـثاني عام 1428 اIوافق 7 مايـو سنة 2007 الـذي يحــدد كـيفيــات حســـاب
الضريبة التكميلية على الناجت......................................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-149 مـؤرخ في 30 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1435 اIـوافق 30 أبــريـل ســنـة r2014 يــتــضــمن الــتــصــريح
باIنفعـة العمومية لعملية إجناز اخلـط اجلديــد للسكـة احلديديـة الرابـط بX توقرت / حاسي مسعـود.....................
مرسوم تنفيذي رقم 14-150 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 اIوافق 30 أبريل سنة r2014 يتضمن التصريح باIنفعة
العمومية للعملية اIتعلقة بإجناز طريق التفاف مدينة شرشال.........................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-151 مـؤرخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق 30 أبـريـل سـنة r2014 يـحـدد تـشــكـيـلـة الـلـجـنـة
اIكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي احملترف وتنظيمها وسيرها................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-152 مـؤرّخ في 30 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1435 اIـوافق 30 أبـريـل سـنة r2014 يـحـدّد كـيـفــيـات اعـتـمـاد
الصحفيX احملترفX الذين �ارسون اIهنة حلساب هيئة تخضع لقانون أجنبـي...................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 14-155 مـؤرخ في 5 رجب عـام 1435 اIـوافق 5 مــايــو ســنـة r2014 يــرخص ألعــضــاء احلــكــومــة تـفــويض
إمضائهم....................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 16  جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435 اIـــوافق 16  أبـــريـل ســـنــة r2014 يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهــام مـــكـــلّـف
بالدّراســات والتلخــيص �صــالح الـوزيـر األوّل.............................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنـة r2014 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام نــائــبـة مــديـر
بوزارة الطاقة واIناجم................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنة r2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس الـلّـجـنـة
اIديرة للوكالة الوطنية Iراقبة النشاطات وضبطها في مجال احملروقات............................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جـمادى الـثـانيـة عام 1435 اIوافق 16  أبريـل سنة r2014 يتـضـمّن إنهـاء مـهام بـوزارة الـتربـية
الوطنية.....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنة r2014 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـديـوان
الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جـمادى الـثانـية عام 1435 اIوافق 16  أبريـل سنة r2014 يـتضـمّن إنهـاء مهام مـديرين لـلتـربية
في الواليات...............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنـة r2014 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام مـديــر مــركـز
التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.......................................................................................
Xيـتضـمّنـان إنهـاء مهـام مكـلّف r2014 وافق 16  أبريـل سنةIمرسـومـان رئآسـيّان مـؤرّخان في 16  جـمادى الـثانـية عام 1435 ا
بالدّراسـات والتلخـيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي........................................................................
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مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جـمادى الـثـانيـة عام 1435 اIوافق 16  أبريـل سنة r2014 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـــر اIـدرســة
الـوطنــية العلــيا للصحافــة وعـلوم اإلعالم......................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 16  جـمادى الـثـانيـة عام 1435 اIـوافق 16  أبريـل سنة r2014 يتـضـمّـنان إنـهـاء مهـام نـائبي
..........................................................................................................................................Xمديري جامعت
مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 16  جـمادى الـثـانيـة عام 1435 اIـوافق 16  أبريـل سنة r2014 تـتـضـمّن إنهـاء مـهـام عمـداء كـلـيات
باجلامعات..................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنـة r2014 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام نــائــبـة مــديـر
بوزارة الثقافة............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جـمادى الـثانـية عام 1435 اIوافق 16  أبريـل سنة r2014 يتـضمّن إنهـاء مهام مـدير الثـقافة في
والية قاIة...................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنة r2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديـــر الـصّـيـد
البحــري واIوارد الصّيديـة في واليـة جيجـل..................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى الـثانية عام 1435 اIوافق 16  أبريل سنة r2014 يتضمّن تـعيX مدير دراسات �صالح
الوزير األوّل...............................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى الثانية عام 1435 اIوافق 16  أبريل سنة r2014 يتضمّن تعـيX مديرة الكهرباء والغاز
بوزارة الطاقة واIناجم................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جـمادى الـثانـية عام 1435 اIوافق 16  أبريـل سنة r2014 يتـضمّن تعـيX الـرئيس اIديــر العـامّ
لشـركـة مناجم اجلـزائر "منـال ش.ذ.أ"............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنة r2014 يـتـضـمّن الـتّـعـيـX بـوزارة الـتـربـيـة
الوطنية.....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جـمادى الـثانـية عام 1435 اIوافق 16  أبريـل سنة r2014 يتـضمّن تعـيX مديـرة اIعهـد الوطني
لتكوين مستخدمي التربية وحتسX مستواهم................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنة r2014 يـتـضـمّن تـعـيــX مـديـر الـتـربـيـة في
والية الوادي...............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنة r2014 يـتـضـمّن تـعـيـX مـكـلّف بـالـدّراسات
والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..........................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جـمادى الـثانـية عام 1435 اIوافق 16  أبريـل سنة r2014 يـتضـمّن تعيـX نائـبـة مديــر بجـامعـة
هـواري بومدين للعلـوم والتكنولوجيا............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جـمادى الـثـانيـة عام 1435 اIوافق 16  أبريـل سنة r2014 يتـضمّن تـعيـX اIديـر العـامّ للـمكـتبة
الوطنية اجلزائرية.......................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1435 اIـــوافق 16  أبــريـل ســنـة r2014 يــتــضــمّن تــعــيــX مــديــر اIــتــحف
العمومي الوطني لآلثار اإلسالمية Iدينـة تلمسان...........................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى الـثانية عام 1435 اIوافق 16  أبريـل سنة r2014 يـتضمّن تعـيX مديرة اIـركز الوطني
للمخطوطات...............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1435 اIـوافق 16  أبــريـل ســنـة r2014 يــتــضــمّن تــعــيـX مــديــر اجملــمــوعـة
الوطنية اجلزائرية للموسيقى األندلسـية........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1435 اIـوافق 16  أبــريـل ســنـة r2014 يــتــضـمّـن تـعــيــX مــديــــرة Iــركــــز
الـتفـسـيـر ذي الطــابــع اIتـحفي لـلباس اجلـزائري الـتقـليـدي واIمـارسات الـشعبـية في إطـار إحيـاء األعيـاد واIنـاسبات
اإلسالمية...................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول

قــرارمـؤرخ في 4 ذي احلـجــة عـام 1434 اIـوافــق 9 أكــتـوبـر سـنـة  r2013 يــتـضـمن جتــديـد تـشـكــيـلـة الــلـجـان اإلداريـة اIــتـسـاويـة
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي مصالح الوزير األول......................................................................................

وزارة اDاليةوزارة اDالية

قــرار مــؤرخ في 19 رجب عـام 1434 اIـوافق 29 مــايــو ســنـة r2013 يــحــدد شــروط وكــيـفــيــات إعــداد بــطــاقــة تــفــويض الــوظــيــفـة
للموظفX اIنتمX لألسالك اخلاصة باIفتشية العامة للمالية............................................................................

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

قرار مؤرّخ في 24 جمادى الـثانية عام 1435 اIوافق 24 أبريل سنة r2014 يتضـمن تعيX أعضـاء اللجنـة الوطنيـة لتصنيف
اIؤسسات الفندقية إلى رتب........................................................................................................................

وزارة الصيد البحري واDوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واDوارد الصيدية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 9 شعـبان عام 1434 اIوافق 18 يـونـيو سـنة r2013 يحـدد التـنظـيم الداخـلي للـمخـبر الـوطني
Iراقبة وحتليل منتجات الصيد البحري وتربية اIائيات ونظافة األوساط..........................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 4  ذي الـقـعـدة عام 1434 اIوافق 10  سـبتـمـبر سـنة r2013 يتـضـمّن إنشـاء مـحطـات جتـريبـية
للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية اIائيات..............................................................

قــرار مـؤرّخ في 26  شــوال عـام 1434 اIـوافق 2 ســبـتـمــبـر سـنـة r2013 يـتـضــمّن  جتـديــد تـشـكــيـلــة الـلـجــان اإلداريـة اIـتــسـاويـة
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي وزارة الصيد البحري واIوارد الصيدية...........................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 14-156 مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رجب عـام  رجب عـام 1435
8 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة r2014 يــفـوr يــفـوّض لــلــوزيـر األولض لــلــوزيـر األول اIـوافـــق اIـوافـــق 

رئاسة اجتماعات احلكومة.رئاسة اجتماعات احلكومة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

-  بــنـــاء عــلى الــدســـتــورr ال ســيّـــمــا اIــواد 77 ( 5 و6)
rو79 و85 و125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 145
اIؤرّخ في 28 جمـادى الثانـية عام 1435 اIوافق 28 أبريل
rــالك ساللIالـســيــد عــبــد ا Xــتــضــمن تــعــيــIســنــة 2014 وا

rوزيرا أول

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIـــــــاداIـــــــادّة األولى :ة األولى :  طــــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIــــــادة  77- 6 من
rالوزير األول rـالك ساللIيفـوّض للـسيد عـبد ا rالدسـتور

رئاسة اجتماعات احلكومة.

2 : :  يـــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الــــدّ�ـــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 رجب عام 1435 اIوافق 8 مـايو
سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوممـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي  تــــنــــفــــيــــذي رقمرقم  14-146 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 30 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2014 ــــوافق 30 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435  ا
يتضـمـن نقل اعــتـمــاد في ميزانـيـة تسيير وزارةيتضـمـن نقل اعــتـمــاد في ميزانـيـة تسيير وزارة

النقـل.النقـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

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�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اIــرســوم الــتـــنــفــيــذي رقم 44-14
اIــؤرخ في 6 ربــيع الــثـــانـي عـام 1435 اIــوافق 6 فــبــرايــر
ســــنـــة 2014 واIــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير النقل من ميزانـية التسيير �وجب قانون اIالية

r2014 لسنة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2014
اعــتــــمــــــاد قـــــدره مـــائــتـــان وخـــمــســـة وعــشـــرون مـــلــيـــونــا
وخـــمـــســــمـــائـــة ألـف ديـــنـــار (225.500.000 دج) مـــقـــــيّـــد في
ميـزانـيـة تـسيـيـر وزارة الـنـقل وفي األبـواب اIـبـيـنة في

اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يـــــــخـــــــــصــص Iــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنـــــة 2014
اعـــتــــمــــــاد قــــدره مـــائـــتــــان وخـــمـــســـة وعـــشــــرون مـــلـــيـــونـــا
وخـــمــســـمـــائـــة ألف ديـــنــار (225.500.000 دج)  يــــقــــيّـــد في
مــيـزانــيــة تــســيـيـــر وزارة الـنــقل وفي الــبـاب رقم 08-36

"إعانة للمركز الوطني لرخص السياقة".

rــالـيـــة ووزيــــر الـنـقلIـادّة ة 3 : :  يـكــلــــف وزيـــــر اIـاداIا
كلّ فيـــمـا يخــصّــهr بتـنفـيــذ هــذا اIـرســوم الـذي ينـــشر
فــي اجلــــريــــدة الـــــرّســــمــــيّـــــة لـــــلــــجــــمــــهـــــوريّـــــة اجلــــزائــــريّـــــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 30 أبريل سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

االعتمادات اIلغـاة (دج)االعتمادات اIلغـاة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

52. 500.000

122. 500.000

175.000.000

4.250.000

43.750.000

48.000.000

2.500.000

2.500.000

225.500.000

225.500.000

225.500.000

225.500.000

11 - 31

12 - 31

11 - 33

13 - 33

11 - 34

وزارة النقـلوزارة النقـل
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة  - الراتب الرئيسي للنشاط..........
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات واIنح اخملتلفة........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة  - اIنح العائلية...........................
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة  - الضمان االجتماعي..................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.........................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اIلغاةمجموع االعتمادات اIلغاة.............................................................

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 14-147 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 30 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
r2014 ــوافـق 30 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةIــوافـق اIالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435  ا
يــعـــــدل ويــتــمـم اIــرســــوم الـــتــنـــفــيــــذي رقم يــعـــــدل ويــتــمـم اIــرســــوم الـــتــنـــفــيــــذي رقم 130-07
اIـــــؤرخ في اIـــــؤرخ في 19 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام  ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1428 اIـــــوافق  اIـــــوافق 7
مايـو سـنة مايـو سـنة 2007  الـذي يـحــــدد كـيفـــيــات حـــســـاب  الـذي يـحــــدد كـيفـــيــات حـــســـاب
مــبــالــغ الــتــســـديــــدات الــشـــهــريـــــة اIــؤقــتــــة الــتيمــبــالــغ الــتــســـديــــدات الــشـــهــريـــــة اIــؤقــتــــة الــتي
تــــســــاوي الــــتـــــســــبــــيــــقــــات عــــلى الــــرسـم عــــلى الــــدخلتــــســــاوي الــــتـــــســــبــــيــــقــــات عــــلى الــــرسـم عــــلى الــــدخل

البترولي.البترولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rناجمIبناء على تقرير  وزير الطاقة وا -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اIــعـدل واIـتــممr ال سـيــمـا اIـادة 94

rمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIـــــــؤرخ في 28  جـــــمــــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــام  1435 اIـــــوافق

rالوزير األول Xتضمن تعيI28أبريل سنة 2014 وا
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اIؤرخ
في17 ربـيع الــثــاني عـام 1428 اIـوافق 5 مـايــو سـنـة 2007
واIتعـلق بتعـيX حدود األمالك اIـنجـمية وتـصنيـفها إلى
rمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

rتممIعدل واIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-130 اIؤرخ
في19 ربـيع الــثــاني عـام 1428 اIـوافق 7 مـايــو سـنـة 2007
الـذي يحـدد كـيفـيـات حسـاب مـبالغ الـتـسديـدات الـشهـرية
اIؤقـتة التي تـساوي التـسبيـقات على الـرسم على الدخل

rالبترولي

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

rناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمم هــــذا اIـــرســـوم أحـــكـــام
اIــــرســــوم الـــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-130 اIــــؤرخ في19 ربــــيع
الــثـاني عـام 1428 اIـوافق 7 مـايــو سـنـة 2007  الــذي يـحـدد
كيفيات حسـاب مبالغ التسديدات الشهرية اIؤقتة التي

تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي.

اIــاداIــادّة ة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 2 مـن اIــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 07-130 اIـؤرخ في 19 ربـيع الــثــاني عـام
1428 اIــوافق 7 مــايــو ســنــة 2007 واIــذكــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي :

"اIادة 2 : ................ (بدون تغـيير حتى)  القانون
رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1426 اIــــوافق

28 أبريل سنة 2005 واIذكور أعاله.

وفي حـالــة الــعــقـود اIــذكــورة في اIـادة 4 (الــفــقـرة 2)
من الـقانون رقم 13-01 اIـؤرخ في 20 فبـراير سـنة 2013
الـــذي يـــعــــدل ويـــتـــمم الــــقـــانـــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIـتــعـلق بــاحملـروقـاتr فــإنه يــتم تـطــبـيق أحــكـام اIـادة 91
مـن الـــقــــانـــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام
1426 اIوافق 28 أبـريل سنة r2005 الـساريـة اIـفعـول قبل

تــاريخ نــشــر الــقــانــون رقم 13-01 اIــؤرخ في 20 فــبــرايـر
سنة 2013 واIتعلق باحملروقات.

2 - اIبالغ احملسومة الشهرية اIرخص بها : - اIبالغ احملسومة الشهرية اIرخص بها :

(.................... بدون تغيير حتى) 

- احلـــصــص الـــســـنــــويـــــة لالســـتــــثـــمـــــار فـي الـــســـنـــة
اIـــالــــيــــة اجلــــاريــــةr الـــقــــائـــمــــة عـــلى أســـــاس الـــتــــقـــديـــرات

السنوية اIعتـمـدة في اIيزانية.

بالـنـسبـة Iـساحـات االسـتغالل في طـور اإلنـتاج بـعد
تــاريخ نــشــر الــقــانــون رقم 13-01 اIــؤرخ في 20 فــبــرايـر

سنة 2013 واIتعلق باحملروقاتr يتم حسم ما يأتي :

جــــــزء مـن اثــــــنـي عــــــشــــــر مـن احلــــــصـص الــــــســــــنــــــويــــــة
لالســـتــثـــمــار فـي الــتـــطــويـــر الــتـي تــطـــبق عـــلــيـــهــا قـــواعــد
الـــتـــقــو£ (uplift) اIــنــصــوص عـــلــيــهـــا في اIــادتــX 87 و 87
مـكـرر من الــقـانـون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربـيع األول

عام 1426 اIوافق 28 أبريل سنة 2005 واIذكور أعاله.

تـوافق اسـتـثــمـارات الـتـطـويـر اIــذكـورة في الـفـقـرة
Xالـــتي  وافــقت عــلــيــهــا الـــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــ rأعاله

موارد احملروقات (ألنفط) قانونا ما يأتي :

�  إذا كانت اIـساحـة تقع فـي إحدى اIـنطـقتX "أ" أو
"ب"r أو إذا كانت اIساحة تـخص محروقات غيـر تقليدية

أو إذا كان األمر يتعلق باستثمار االسترجاع اIدعم :

rبـالـنـسـبـة لـلـسنـوات اخلـمس (5) األولى من اإلنـتـاج
تـضاف إلى تراكم استـثمارات التـطوير احملقـقة إلى غاية
31 ديـــســمــبــر مـن الــســنــة الـــتي تــســبـق ســنــة دخــول طــور

اإلنتـاجr تقديـرات استثـمارات الـسنة اجلـارية إلى جانب
تــراكـمــات اســتـثــمــارات الـتــطـويــر احملــقـقــة خالل ســنـوات

اإلنتاج التي تسبق السنة اجلارية.

ابـــــتـــــداء مـن الـــــســـــنـــــة الـــــســـــادســــة r(6) تــــــضـــــاف إلى
تـــقـــديــــرات االســـتـــثـــمــــارات لـــلـــســـنـــة اجلــــاريـــة تـــراكـــمـــات
اسـتـثـمارات الـتـطـويـر احملـقـقـة خالل الـسـنوات األربع (4)

من اإلنتاج التي تسبق السنة اجلارية.

� إذا كـــانـت اIـسـاحــة تـقع في إحــدى اIـنـطــقـتـX "ج"
أو "د" :

rبـالنسـبة للـسنوات الـثماني (8) األولى من اإلنـتاج
تـضاف إلى تراكم استـثمارات التـطوير احملقـقة إلى غاية
31 ديـــســمــبــر مـن الــســنــة الـــتي تــســبـق ســنــة دخــول طــور

اإلنتـاجr تقديـرات استثـمارات الـسنة اجلـارية إلى جانب
تــراكـمــات اســتـثــمــارات الـتــطـويــر احملــقـقــة خالل ســنـوات

اإلنتاج التي تسبق السنة اجلارية.

ابـــــتـــــداء من الـــــســـــنـــــة الـــــتـــــاســـــعــــة r(9) تــــضـــــاف إلى
تــــقــــديــــرات اســـــتــــثــــمــــارات الــــســــنــــة اجلــــاريــــة تــــراكــــمــــات
اسـتـثمـارات الـتطـويـر احملـققـة خالل الـسنـوات الـسبع (7)

من اإلنتاج التي تسبق السنة اجلارية.
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ج - جــــزء من اثــــني عـــشــــر من احلــــصص الـــســــنـــويـــة
لالســــتــــثــــمــــار في الــــبــــحـث من خالل تــــطــــبــــيـق اIـــادة 105
اIــتــعــلــقـــة �ـسـاحـات الــبـحث اIـوجـودة وقــواعـد الـتـقـو£
(uplift) اIــنــصــوص عــلــيــهـا فـي اIـادة 87 من الــقــانـون رقم

05-07 اIـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1426 اIـــــوافق 28

أبريل سنة 2005 واIذكور أعاله.

بالـنـسبـة Iـساحـات االسـتغالل في طـور اإلنـتاج بـعد
تــاريخ نــشــر الــقــانــون رقم 13-01 اIــؤرخ في 20 فــبــرايـر

سنة 2013 واIتعلق باحملروقاتr يتم حسم ما يأتي :

- جــــزء مـن اثـــــني عـــــشـــــر مـن احلــــصـص الـــــســـــنـــــويــــة
لالسـتثـمار في البـحث التي تـطبق عـليـها قـواعد الـتقو£
(uplift) اIـنــصـوص عــلـيــهـا في اIــادتـX 87 و 87 مـكـرر من

الــقــانـون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1426
اIوافق 28 أبريل سنة 2005 واIذكور أعاله.

- يـجب أن تكون استـثمارات البـحث موافقا عـليها
قـــانــــونـــا من قــــبل الــــوكـــالــــة الـــوطـــنــــيـــة لــــتـــثــــمـــX مـــوارد

احملروقات "ألنفط".

د - جـزء من اثـني عـشـر من مـبـلغ اIـؤونـة الـسـنـوية
الــتي وافــقت عــلـــيــهــا الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــX مــوارد
احملـروقـات "ألـنـفط" قـانـونـاI rـواجـهـة كـلـفـة الـتـخـلي و/ أو

إصالح اIوقع.

هـ - جــزء من اثـــني عــشــر من اIــيـــزانــيــة الــســنــويــة
للتكوين وكذا تطوير اIوارد البشرية الوطنية.

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

3 - نــســبــة الــرسم عــلى الـــدخل الــبــتــرولي اIــطــبــقــة - نــســبــة الــرسم عــلى الـــدخل الــبــتــرولي اIــطــبــقــة
شهريا :شهريا :

من أجل حتـديـد نسـبـة الـرسم على الـدخل الـبـترولي
كل شــهــــرr كــمــــا هـــو مـــنــصــــوص عــلـــيـه في اIــــادة 87 من
الــقـانــون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربـيع األول عـام 1426
اIــوافق 28 أبـــريــل ســـنــــة 2005 والـــســاري اIـــفــعـــول قــبل
تــاريخ نــشــر الــقــانــون رقم 13-01 اIـؤرخ في 20 فــبــرايـر
ســنــة 2013 واIــتــعـــلق بــاحملـــروقــاتr يــتـم حــســاب الـــقــيــمــة
اIتراكـمة لإلنتـاجr بنـاء على كيـفيـات احلساب اIـنصوص

عليها في الفقرة 2 من النقطة 1 من هذه اIادة.

1.3 - بــــالــــنــــســــبــــة Iــــســــاحــــات االســــتــــغالل فـي طـــور
اإلنـتـاج بــعـد تـاريـخ نـشـر الــقـانـون رقم 13-01 اIـؤرخ في

20 فبراير سنة 2013 واIتعلق باحملروقات :

يـــــحــــدد اIـــــعــــامالن ر1 و ر2  طــــبـــــقــــا لـــــلــــمــــادة 87 من
الــقــانـون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1426

اIــوافق 28 أبـــريــل ســـنــــة 2005 واIــذكـــور أعالهr من أجل
احـتــيـاجـات حتـديــد نـسـبـة الــرسـم عـلى الـدخـل الـبـتـرولـي

الذي يطبـق كـل شهـر من السنة اIعنية.

حتـــدد كــيـــفـــيـــات حتـــديــد اIـــعـــامـــلــX ر1 و ر2 بـــقــرار
مـشــتــرك بــX الـوزيــر اIــكـلـف بـاIــالــيـة والــوزيــر اIــكـلف

باحملروقات.

2.3 - بــالـــنـــســبـــة Iــســـاحـــة االســتـــغالل الـــتي انـــتــهت
مــهــلــتــهـــا ويــكــون قــد ¦ إبــرام عــقـــد بــحث و/ أو اســتــغالل
جـديـد بـشـأنهـا مع اIـؤسـسـة الـوطـنيـة سـونـاطـراكr شـركة
ذات أســهـمr لــوحــدهـــا أو في إطـــار شــراكــة طــبــقـــا ألحــكــام
الـقـانون رقـم 05-07 اIــؤرخ في 19 ربـيع األول عام 1426
اIوافق 28 أبريــل سنــة 2005 واIذكور أعالهr يأخذ العقد
اجلــديـد بـعـX االعــتـبـار مــبـلغ نـفــقـات االسـتـثــمـار الـذي لم
يـحـسمr بـعـد انـتـهـاء فـتـرة االسـتـغالل بـعـنوان الـرسم عـلى
الـــدخل الـــبــتـــرولـي  و/ أو االهــتـالك بـــعــنـــوان الـــضـــريـــبــة

التكميلية على الناجت.

من أجل حـــاجــات حتــديــد نـــســبــة الــرسـم عــلى الــدخل
الــبـتــرولـي الـتـي يــتـعــX تــطــبــيــقــهــا كل شــهــر من الــســنـة
اIالية األولىr فإن قيمة اIعاملX ر1 و ر2 للسنة اIدنية
األولى لـالســتــغاللr تــســـاوي صــفــرا مــقــســومـــا عــلى اIــبــلغ
نــفـــسه شــريــطــة أن يـــكــون قــد ¦ حــسم واهـــتالك مــجــمــوع
rعــــنـــد تـــاريخ انـــتـــهـــاء فـــتـــرة االســـتـــغالل rاالســـتـــثـــمـــارات
وتسـاوي نسبـة الرسم عـلى الدخل البـترولي الـتي تطبق

النسبة القصوى اIطبقة على مساحة االستغالل نفسها.

يـــحــدد الــعــقــد اجلــديــد شــروط وكـــيــفــيــات أخــذ مــبــلغ
نفـقات البـحث الذي لم يـحسم بعـنوان الـرسم على الدخل
الـبـتـرولي و/ أو االهـتالك بـعنـوان الـضـريـبـة التـكـمـيـلـية

على الناجت بعد انتهاء فترة االستغاللr بعX االعتبار.

3.3 - في حـــالــة مــردود كــلي لــعــقـــد بــحث واســتــغالل
بعـد انتهاء فـترة البـحث أو قبل انتـهائهـاr فإنه تؤخذ في
االعــتــبـار نــفــقـات الــبــحث الــتي شــرع فـيــهــا بـعــنــوان هـذا
الـعقدr في إطار عـقد جديد يـبرم في أجل ال يتعـدى السنة
التي تلي اIردود الـكليr طبقا ألحـكام القانون رقم 07-05
اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1426 اIــــوافق 28 أبــــريــل
سـنــة 2005 واIـذكـور أعالهr كنـفـقـات بحث لـلـسـنة األولى
لـدخــول الــعـقــد اجلــديـد حــيـز الــتــنـفــيـذr شــريــطـة أن يــكـون
اIــتـعـاقـد فـي الـعـقـد اجلــديـد يـتـكــون عـلى األقل من شـخص

موقع للعقد الذي كان موضوع مردود كلّي.

حتــدد شـــروط وكــيــفــيـــات أخــذ نــفــقـــات الــبــحث هــذه
بعX االعتبار في العقد اجلديد".
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اIــاداIــادّة ة 3 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 3 مـن اIــرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 07-130 اIـؤرخ في 19 ربـيع الــثــاني عـام
1428 اIــوافق 7 مــايــو ســنــة 2007 واIــذكــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي :

" اIـادّة 3 : يـقـوم اIـتـعـامل عـنـد نـهـايـة الـسـنـة اIـالـية
بتصفيـة الرسم على الدخل البتـروليr طبقا ألحكام اIادة
86 من الـقانون رقم 05-07 اIؤرخ في 19 ربـيع األول عام

1426 اIـوافق 28 أبــريــل سـنـــة 2005 واIـذكــور أعـالهr مع

أخـذ ما يأتي في احلسبان :
� الــتــصــحــيــحــات احملــتــمــلــة والــتــعــديالت اIــرتــبــطــة

rعنيةIبقيمة اإلنتاج للسنة ا
rثمنةIالـية اIاإلجنازات االستثمـارية في السنة ا �
طـبقـا لـلمـنهـجيـة احملددة فـي اإلجراءات احملـاسبـية اIـلحـقة

rبعقد البحث و/ أو االستغالل
� الـتــكـالــيف األخـرى احملــسـومــة فـعال والــتي صــرفـهـا

rاليةIتعاقد فعال خالل السنة اIا
� الــتـأجــيالت احملـتــمـلــة لـلــسـنــة أو الـســنـوات اIــالـيـة

السابقة.

ويـقـوم اIــتـعـاملr بــعـد حـسم الــتـسـبــيـقـات الــشـهـريـة
الـتي تمت تسويتـهاr بتسـديد اIبلغ الـباقي اIستحق في
أجل أقـصــاه يـوم انــقـضــاء اIـهــلـة احملـددة إليــداع الـتــصـريح

السنوي لنتائج السنة اIالية.

وفي حــالــة مــا إذا مــا تــبــX من الــتــصــفــيــة أن مــبــلغ
الــتـســديــدات اIـؤقــتـة الــتي ¦ دفـعــهـا كــان أكــبـر من مــبـلغ
الـــرسـم عـــلـى الـــدخـل الـــبــــتـــرولـي اIـــســــتــــحق فــــعالr يـــوزع

الفائض اIثبت على التسديدات الشهرية الالحقة".

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 30 أبريل سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 14-148 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 30 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
r2014 ــــوافق 30 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق  اIالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 ا
يــعـــــدل ويــتــمــم اIــرســـوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقم يــعـــــدل ويــتــمــم اIــرســـوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقم 131-07
اIـــــؤرخ في اIـــــؤرخ في 19 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام  ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1428 اIـــــوافق  اIـــــوافق 7
مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة 2007 الـــذي يــحـــــدد كــيـــفــيــــات حــســـــاب الـــذي يــحـــــدد كــيـــفــيــــات حــســـــاب

الضريبة التكميلية على الناجت.الضريبة التكميلية على الناجت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rناجمIبناء على تقرير  وزير الطاقة وا -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اIــعـدل واIـتــممr ال سـيــمـا اIـادة 95

rمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اIؤرخ
في17 ربـيع الــثــاني عـام 1428 اIـوافق 5 مـايــو سـنـة 2007
واIتعـلق بتعـيX حدود األمالك اIـنجـمية وتـصنيـفها إلى
rمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

rتممIعدل واIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-131 اIؤرخ
في 19 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اIـوافق 7 مـايـو سـنـة 2007
الـذي يـحــدد كـيـفــيـات حـســاب الـضـريـبــة الـتـكــمـيـلــيـة عـلى

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

rناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمم هــــذا اIـــرســـوم أحـــكـــام
اIــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07-131 اIــــؤرخ في 19 ربــــيع
الــثـاني عـام 1428 اIـوافق 7 مـايــو سـنـة 2007  الــذي يـحـدد

كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناجت.

اIــاداIــادّة ة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 3 مـن اIــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 07-131 اIـؤرخ في 19 ربـيع الــثــاني عـام
1428 اIــوافق 7 مــايــو ســنــة 2007 واIــذكــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي :

" اIـادّة 3 : يـتـم حتـديــد الــضــريــبــة الـتــكــمــيــلــيـة عــلى
النـاجتr طبـقا ألنـظمـة التـشريع اجلـبائي الـساريـة اIفـعول
اIــــنـــصــــوص عـــلــــيــــهـــا فـي مـــجــــال الـــضــــريـــبــــة عــــلى أربـــاح
الـشـركــاتr مع مـراعـاة األحـكــام اخلـاصـة اIـنـصــوص عـلـيـهـا
فـي الـــقــــانـــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام
rــــــذكـــــــور أعالهIــــــوافق 28 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 2005  واI1426 ا

واIتعلقة بـما يأتي :
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1 - األعـبـاء احملـسـومة :  - األعـبـاء احملـسـومة : زيـادة علـى األعبـاء احملـسـومة
لـتحـديـد الضـريـبة عـلى أربـاح الـشركـاتr يـخضع لـلـحسم

لتحديد الضريبة التكميلية على الناجت :

rمبلغ اإلتاوة -

rمبلغ الرسم على الدخل البترولي -

- اخملـصـصات لـالهتالكـاتr طـبـقـا لـلتـشـريع اIـعـمول
به وفي حدود نسب االهتالك اIـنصوص عليها في اIلحق
بالـقـانون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربـيع األول عام 1426

rذكور أعالهIوافق 28 أبريل سنة 2005  واIا

rـواجـهة تـكـالـيــف الـتـخلـي و/ أو اإلصــالحI ـؤنIا -
طـبـقــا لـلـمادة 82 من الـقـانـون رقـم 05-07 اIــؤرخ فـي 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rذكور أعالهIوا

- فــيــمـا يــخص الــعــقـد اIــوازيr حــصـة اإلنــتــاج الـتي
تـعـود لـلـشريك األجـنـبي بـعـنـوان مـكافـأته وكـذا الـضـريـبة
عـــلـى هـــذه اIـكـــافــأةr طـبــقــا لـلــمـادة 102 من الــقــانـون رقم
05-07 اIـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1426 اIـــــوافق 28

أبريل سنة 2005  واIذكور أعاله.

2 - األعبـاء غير احملـسومة :  - األعبـاء غير احملـسومة : زيادة عـلى األعبـاء  غير
rاحملــســومـة لــتــحــديـد الــضــريـبــة عـلى أرباح الـشـركات
ال يــخــضع لــلــحــسم لــتــحــديـد الــضــريــبــة الـتــكــمــيــلــيـة عــلى

الناجت :

- احلق في الــتــحـويـل اIـنــصــوص عــلـيـه في اIـادة 31
مـن الـــقــــانـــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام

rذكور أعالهIوافق 28 أبريل سنة 2005  واI1426 ا

- كل األعـبـاء اIـتـكلـفـة عـند إبـرام عـقـد الـبحث و/ أو
rاالستغالل

- الـرسـم اخلـاص عــلـى حـرق الــغــاز اIــنــصــوص عـلــيه
في اIـادة 52 من الـقـانون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربـيع
األول عــام 1426 اIــوافق 28 أبـــريل ســـنـــة 2005  واIـــذكــور

rأعاله

- إتـاوة اسـتعـمـال األمالك الـعـمـومـية بـاقـتـطـاع اIاء
�ــقـابلr اIــنـصــوص عـلــيـهــا في اIـادة 53 من الــقــانـون رقم
05-07 اIـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1426 اIـــــوافق 28

rذكور أعالهIأبريل سنة 2005  وا

- الـرسم اIـسـاحي اIـنـصـوص عـلـيه في اIـادة 84 من
الــقــانـون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1426

rذكور أعالهIوافق 28 أبريل سنة 2005  واIا

- الــرسم عـلى األربــاح االسـتــثـنــائـيــة الـتي يــحـقــقـهـا
الـشركاء األجانب للـمؤسسة الـوطنية سـوناطراكr شركة
ذات أسـهمr تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 101 مــكـرر مـن الـقــانـون رقم
05-07 اIـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1426 اIـــــوافق 28

أبريل سنة 2005  واIذكور أعاله".

اIــاداIــادّة ة 3 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 4 مـن اIــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 07-131 اIـؤرخ في 19 ربـيع الــثــاني عـام
1428 اIــوافق 7 مــايــو ســنــة 2007 واIــذكــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي :

" اIـادّة 4 : تـعــتـبــر مــصـاريف الــتـنــقــيب اIـنــصـوص
عــلـــيــهـــا �ــوجب أحـــكــام اIــادة 20 من الـــقـــانــون رقم 07-05
اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1426 اIــــوافق 28 أبــــريــل
سـنــة 2005 واIـذكــور أعـالهr واIـوافق عـلـيـهـا من الـوكـالة
r"مــــــوارد احملــــــروقــــــات "ألــــــنــــــفط Xالــــــوطــــــنــــــيــــــة لــــــتــــــثــــــمــــــ

كاستثمارات بحث.

ويـرتـبط مـبـلغ هـذه الــنـفـقـات في سـنـة دخـول الـعـقـد
حيز التنفيذr بالكلفة التاريخية".

اIاداIادّة ة 4 : : تدرج ضـمن أحكـام اIرسـوم التـنفـيذي رقم
07-131 اIــؤرخ في 19 ربــيع الـــثــاني عــام 1428 اIــوافق 7

مايو سنة 2007 واIذكور أعالهr مادة 5 حترر كما يأتي :

" اIـادّة 5 : تـرتـبط اسـتـثـمــارات الـبـحث والـتـطـويـر
الـتي ¦ حتـقـيـقهـا قـبل بـدايـة سـريـان الـعـقـد اجلـديـد اIـبرم
طــبـقـا ألحــكـام اIـادة 5 من الــقـانـون رقم 13-01 اIـؤرخ في
20 فـــبـرايــر ســنـة 2013 الـذي يــعــدل ويـتــمم الــقــانـون رقم

05-07 اIـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1426 اIـــــوافق 28

أبــريــل ســنـــة 2005 واIــتــعــلق بــاحملــروقـاتr بــســنــة دخـول
العقد اجلديد حيز التنفيذ.

Xيــــســـاوي مــــبـــلـغ االســـتــــثــــمـــارات الــــتي تــــأخـــذ بــــعـــ
االعـتـبـار حلـسـاب االهـتالك مـجـمـوع اسـتـثـمـارات الـبـحث
والــتـــطـــويـــر الـــتي ¦ حتـــقـــيـــقــهـــا مـــنـــذ تـــاريخ دخـــول عـــقــد
الــشــراكــة حــيــز الــتــنــفــيــذ إلى غــايــة الــســنــة الــتي تــســبق
تـــاريخ دخـــول الـــعـــقـــد اجلـــديــد حـــيـــز الـــتـــنـــفــيـــذr بـــالـــكـــلـــفــة

التاريخية".

اIاداIادّة ة 5 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 30 أبريل سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــمــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم ذي رقم 14-149 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 30 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
r2014 ــــوافق 30 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق  اIالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 ا
يــتــضـمـن الـتــصــريح بــاIـنــفــعــة الــعــمــومـيــة لــعـمــلــيـةيــتــضـمـن الـتــصــريح بــاIـنــفــعــة الــعــمــومـيــة لــعـمــلــيـة
Xإجنـاز اخلـط اجلـديـــد لـلـسـكــة احلـديـديــة الـرابـط بـXإجنـاز اخلـط اجلـديـــد لـلـسـكــة احلـديـديــة الـرابـط بـ

توقرت / حاسي مسعـود.توقرت / حاسي مسعـود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير  وزير النقل  -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3

 rو125 (الفقرة 2 ) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممIعدل واIا rتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اIــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اIـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
rنفعـة العموميةIلكـية من أجل اIتعلـقة بنزع اIالـقواعد ا

rتممIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اIــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اIـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممIعدل واIا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهIوا
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق 28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اIؤرخ
rتممIا r1993 وافق 27 يوليو سنةIفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اIـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اIوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اIــتــعـلــقــة بــنـزع اIــلــكــيـة من أجـل اIـنــفــعـة

rتممIا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اIــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــذكــــور أعالهIــــتـــمـم  واIا r1991 ــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــةIا
وطــبـــقـــا ألحــكـــام اIــادة 10 مـن اIــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
93-186 اIــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اIــوافق 27  يــولــيـو

سـنة r1993 اIـتمم واIـذكورأعالهr يـهدف هـذا اIرسوم إلى
الـتصـريح باIـنـفعـة العـمـوميـة لعـملـيـة إجناز اخلط اجلـديد
rتـوقــرت / حـاسي مــسـعـود Xلـلـســكـة احلـديــديـة الــرابط بـ
نـظرا لطابع البـنى التحتيـة ذات اIصلحة الـعامة والبعد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اIـادة اIـادة 2 : :   يــخص طــابع اIــنـفــعـة الــعــمـومــيـةr األمالك
العقارية و / أو احلقـوق العينية العـقارية التي تستخدم

كرحاب إلجناز العملية اIذكورة في اIادة األولى أعاله.

اIـادة اIـادة 3 : : تــمـثل األراضـي اIـذكــورة في اIـادة 2 أعاله
مـساحـة إجمالـية  قـدرها تـسعـمائـة واثنـان وستون (962)
هكتـارا وخمسة وعشرون (25) آرا وسبـعة وثمانون (87)
سنتياراr تقع في تراب والية ورقلةr وتوزع كما يأتي :

- بلدية الزاوية العابدية    :

- بلدية توقرت                 :

- بلـديـة نـزلــة                 :

:                Xبلدية تماس -

- بلدية بليـدة عامر           :

- بلدية احلجيرة               :

- بلدية حاسي مسعود       :

- بلدية حاسي بن عبد الله :

اIساحة :

اIساحة :

اIساحة :

اIساحة :

اIساحة :

اIساحة :

اIساحة :

اIساحة :

63929 م2

597060 م2

188482 م2

548821 م2

184292 م2

3085423 م2

2679677 م2

2274903 م2

إن حتــديـــد األراضيr مــوضــوع  نـــزع اIــلــكـــيــة إلجنــاز
خط الـــســـكـــة احلـــديـــديـــة هـــذا هـــو ذلـك اIـــبـــX في مـــخـــطط
(WGS 84 ) وجـــدول الـــبـــيــــانـــات اجلـــيـــوديـــزيـــة مـــنـــظـــومـــة

للرحاب اIرفقX بأصل هذا اIرسوم.

اIـــــادة اIـــــادة 4 : : يـــــخص قـــــوام األشـــــغـــــــال اIـــــلـــــتـــــــزم بـــــهــــــا
بـعنـــوان إجنــاز اخلـــط اجلديـــد للـسكــة احلـديديــة الرابـط
بــX تـوقــرت/ حـاسي مـسـعـودr ويـتـضمـن عـلى اخلـصوص

ما يأتي :
rأشغال الردم العامة -

rوضع السكة احلديدية  -
-  إجناز خمس عشرة (15) منشأة فنية :

rسلحIأربعة (4) إطارات من اإلسمنت ا (i)
rأحد عشر (11) جسرا عبر الطرق (ii)

- وضع اIـــــنــــشــــآت الـــــثــــابـــــتــــة اخلــــاصـــــة بــــاإلشــــارات
واالتــــصـــاالت الــــســـلــــكــــيـــة والالســــلــــكـــيــــة وإجنـــاز ثالث (3)
محـطات ومـوقف لـلمـسافـرين ومحـطـة للـبضـائع وورشة

صيانة. 

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اIـادة اIـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اIــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اIــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة فـيـمــا يـخـص عـمـلـيـــة نــزع األمـــالك



10 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1227
10 مايو  سنة  مايو  سنة 2014 م م

الـعــقـاريـــــة واحلـقـــوق  الـعـيـنــيـــة الـعـقــاريـــة الـضـروريــة
إلجنـاز اخلط اجلديد لـلسكة احلديدية الرابط بX توقرت/

حاسي مسعود.

اIادة اIادة 6 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 30 أبريل سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 14-150 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 30 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
r2014 ــــوافق 30 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق  اIالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 ا
يــتـضــمن الـتــصـريح بــاIـنــفـعــة الـعــمـومــيـة لــلـعــمـلــيـةيــتـضــمن الـتــصـريح بــاIـنــفـعــة الـعــمـومــيـة لــلـعــمـلــيـة

اIتعلقة بإجناز طريق التفاف مدينة شرشال.اIتعلقة بإجناز طريق التفاف مدينة شرشال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير األشغال العمومية -

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

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اIــؤرّخ في 12
شـوّال عـام 1411 اIـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةIلكـية من أجل اIتعلـقة بنزع اIالـقواعد ا

rتمّمIا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 13 اIــؤرّخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اIـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتمّمIعدّل واIا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 اIــؤرّخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اIــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واIــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اIـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتمّمIعدّل واIا rوأمنها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 145
اIؤرّخ في 28 جمـادى الثانـية عام 1435 اIوافق 28 أبريل

rالوزير األول Xتضمن تعيIسنة 2014 وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 186
r1993 وافق 27 يولـيو سنةIؤرّخ في 7 صفر عام 1414 اIا
اIتمّمr الـذي يحـدد كيـفيـات تطـبيق الـقانون رقم 91 - 11
اIــــؤرّخ في 12 شـــوّال عـــام 1411 اIــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 الذي يـحـدد الـقـواعد اIـتـعـلـقة بـنـزع اIـلـكـية من أجل

rتمّمIا rنفعة العموميةIا
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIــادة 12 مــكــرر من
الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 11 اIـــــؤرّخ في 12 شــــــوّال عـــــام 1411
rـــــذكــــور أعالهIـــــتــــمّم واIا r1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةIا
وطـــبــقــا ألحـــكــام اIــادة 10 مـن اIــرســوم الــتـنــفـيـذي رقم
93 - 186 اIـؤرّخ في 7 صــفـر عـام 1414 اIـوافق 27 يــولـيـو

سنة r1993 اIتمّم واIـذكور أعالهr يهدف هذا اIرسوم إلى
الـتـصـريح بـاIـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اIـتـعـلـقـة بـإجناز
طـــريق الـــتـــفـــاف مـــديـــنــة شـــرشـــالr نـــظـــرا لــطـــابـع الــبـــنى
الــــتــــحــــتـــيــــة ذات اIــــصــــلــــحـــة الــــعــــامــــة والــــبــــعـــد الــــوطــــني

واالستراتيجي لهذه األشغال.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : يـــخص طــابع اIـــنــفــعــة الــعـــمــومــيــة األمالك
الــعــقـاريــة و/أو احلــقــوق الـعــيــنــيـة الــعــقـاريــة اIــســتـعــمــلـة

كوعاء إلجناز طريق التفاف مدينة شرشالr وال سيما :

rوسط الطريق -

rنحدراتIا -

rالشريط األرضي الوسطي -

- اIـــنـــافـــذ من وإلى الـــطـــريق الـــســـريع لـــلـــســـيــارات
rوفروعه

- ملحقات أخرى للطريق.

rــادة 2 أعالهIـــذكــورة في اIــادّة ة 3 : :  تــقع األراضي اIــاداIا
الـــتي تـــمـــثـل مـــســـاحـــة إجـــمـــالـــيـــة قـــدرهـــا مـــائـــة وخـــمـــســة
وعـشـرون (125) هـكــتــارا في إقــلـيـم واليـة تــيــبـازةr طــبــقـا

للمخطط اIلحق بأصل هذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 4 : : قــوام األشـغــال اIـلــتــزم بـهــا بــعـنــوان إجنـاز
طريق التفاف مدينة شرشالr كما يأتي :

 rاخلط الرئيسي : 17 كيلومترا -

rرتبطة : 6 كيلومتراتIلحقات اIخط ا -

- اIقـطع اجلانبي : x 3 2 مسـالك + الشريط األرضي
rالوسطي + شريط التوقف االستعجالي

r(3) عدد محوالت الربط : ثالثة -

r(22) نشآت الفنية : اثنان وعشرونIعدد ا -

- عدد األنفاق : واحد (1).

حتــدد اخلــصــائص الــتـقــنــيــة لــنــقــاط الــنــفــوذ لـطــريق
التفاف مدينة شرشالr في اجلدول اIبX أدناه :
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Xالنقطة الكيلومترية لاللتفافالطولالتعي

قنطرة 1

نفق

قنطرة 2

قنطرة 3

9 منشآت فنية

محول ربط 1

محول ربط 2 (منفذ 1)

قنطرة 4

قنطرة 5

8  منشآت فنية

محول ربط 3 (منفذ 1)

1550 م.ط

325 م.ط

965 م.ط

650 م.ط

/

/

3 كم

275 م.ط

600 م.ط

/

3 كم

من ن.ك 2 + 800 إلى ن.ك 4 + 350

من ن.ك 6 + 300 إلى ن.ك 6 + 625

من ن.ك 9 + 410 إلى ن.ك 10 + 375

من ن.ك 11 + 150 إلى ن.ك 11 + 800

ª 5رات سفلية وª 4رات علوية

من ن.ك 0 + 000 إلى ن.ك 0 + 300

من ن.ك 7 + 000 إلى ن.ك 7 + 300

من ن.ك 13 + 200 إلى ن.ك 13 + 475

من ن.ك 15 + 125 إلى ن.ك 15 + 725

ª 4رات سفلية وª 4رات علوية

من ن.ك 11 + 000 إلى ن.ك 12 + 000
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اIـاداIـادّة  5 : :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اIــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اIــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلــزيـنــة الــعــمــومـيــة فــيــمـا يــخص عــمــلــيــات نـزع األمالك
الـعـقاريـة واحلـقـوق الـعـيـنـية الـعـقـاريـة الـضـروريـة إلجناز

طريق التفاف مدينة شرشال.

اIاداIادّة  6 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 30 أبريل سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 14-151 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 30 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
r2014 ــــوافق 30 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435  ا
يــحـدد تــشــكـيــلـة الــلـجــنــة اIـكــلـفــة بـتــســلـيم الــبـطــاقـةيــحـدد تــشــكـيــلـة الــلـجــنــة اIـكــلـفــة بـتــســلـيم الــبـطــاقـة

الوطنية للصحفي احملترف وتنظيمها وسيرها.الوطنية للصحفي احملترف وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير االتصال  -

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

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-05 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق باإلعالمIوا
- و�قـتـضى األمر رقم 66-156 اIؤرخ في  18 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

 rتممIعدل واIا rالعقوبات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اIــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اIـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واIـتـضمن

rدنية واإلداريةIقانون اإلجراءات ا
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08-11 اIــــؤرخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اIـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واIـتـعـلق بـشـروط دخـول األجــانب إلى اجلـزائـر وإقـامـتـهم

rبها وتنقلهم فيها
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اIاداIادّة األولى  :ة األولى  : تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 76 من الـقانون
الــــــعــــــضــــــوي رقم 12-05 اIــــــؤرخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433
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اIـوافق 12 يــنـايــر ســنـة 2012 واIــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا
اIــرســوم إلى حتــديــد تــشــكــيـلــة الــلــجــنــة اIـكــلــفــة بــتــسـلــيم
البطاقـة الوطنـية للـصحفي احملتـرف وتنظـيمهـا وسيرها

وتدعى في صلب النص  " اللجنة".

2 :  : يـــحـــدد مـــقــــر الـــلـــجـــنـــة بــــالـــوزارة اIـــكـــلـــفـــة اIــاداIــادّة ة 
باالتصال. 

تــــضـع الـــوزارة اIــــكــــلــــفــــة بــــاالتــــصـــال حتـت تــــصـــرف
اللـجـنةr الـوسـائل الـبشـريـة واIـادية الـضـروريـة لسـيـرها

وتتولى أمانتها.

الفصل األولالفصل األول
تشكيلة اللجنةتشكيلة اللجنة

اIـاداIـادّة ة 3 : : الــلـــجــنـــة مـــتــســـاويــة األعــضــاء وتـتــشـكل
كما يأتي :

Xمن ب Xيعـ rـكـلف باالتـصـالIثل عن الـوزير اª -
rأو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها XوظفIا

Xمن ب Xيع rـكلف بالـداخليـةIـثل عن الوزير اª -
rأو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها XوظفIا

rــكـــلف بـــالــشـــؤون اخلــارجـــيــةIـــثل عن الـــوزيـــر اª -
يــعــX من بـX اIــوظــفــX أو شـخــصــيــة تـخــتــار نــظـرا إلى

rكفاءتها
Xمـن بـ Xيــعـ rــكــلف بــالــعــدلIـثـل عن الــوزيـر اª -

rأو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها XوظفIا
Xمن بـ Xيـعــ rـالــيــةIــكـلف بــاIــثل عن الـوزيــر اª -

rأو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها XوظفIا
Xمن بـ Xيــعـ rــكـلف بــالـعـملIــثل عن  الـوزيـر اª -

rأو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها XوظفIا
- ªـثالن (2) عن مــديـري وسـائل اإلعالم يـنـتـخـبـهـمـا

rنظراؤهما
- أربـــعــة ª (4)ــثـــلــX  عن الــصـــحــفــيــX  يــنـــتــخــبــهم

نظراؤهم.

4 :  :  يـــجب عـــلـى اIـــتــرشـــحـــX لـــلـــعـــضـــويـــة في اIــاداIــادّة ة 
اللجنة استيفاء الشروط اآلتية :

rاجلنسية اجلزائرية -
rدنيةIالتمتع باحلقوق ا -

- إثــبـات ªـارسـة مـتــواصـلـة لـلـمـهــنـة Iـدة ال تـقل عن
.Xعشر (10) سنوات بالنسبة للصحفي

اIـاداIـادّة ة 5 : : يـحـدد الــوزيـر اIـكـلـف بـاالتـصـال  الــقـائـمـة
االسمية ألعضاء اللجنة بقرار.

اIــاداIــادّة ة 6 :  :  عـــهــدة الـــلـــجــنـــة أربع (4) ســـنـــوات.  جتــدد
تــشـكـيـلـة الــلـجـنـة بـالـنــصف كل سـنـتـX (2) طـبـقــا ألحـكـام

النظام الداخلي. 

�كن إعادة تعيـX األعضاء اIنتهية عهدتهم أو إعادة
انتخابهم مرة واحدة.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : في حـالة شـغـور مـنـصب عـضو الـلـجـنة ألي
سبب كـانr يتم استـخالفه بتعـيX عضـو جديد السـتكمال
الــفــتــرة اIــتــبــقــيــة حــسب الــشــروط والــكــيــفــيــات نــفــســهــا

اIنصوص عليها في اIادة 3 أعاله.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تنظيم اللجنة وسيرهاتنظيم اللجنة وسيرها

اIـاداIـادّة ة 8 :  : يـنــتـخب رئـيـس الـلـجــنـة  Iـدة ســنـة واحـدة
(1)  بــالــتــنـاوب مـن بـX األعــضــاء ªــثـلـي الـوزراءr أو من
بـــX اIــــمـــثـــلــــX اIـــنـــتــــخـــبـــX مـن مـــديـــري وســــائل اإلعالم

.Xوالصحفي

(2) Xـادّة ة 9 :  : جتـتـمع الـلـجـنـة في دورة عـاديـة مـرتIـاداIا
فـي الــــســـنــــة عــــلى األقل. وجتــــتــــمع فـي دورة غـــيــــر عــــاديـــة
�ـبـادرة مـن رئـيـسـهـا أو بـطـلب من ثـلـثي (3/2) أعـضـائـهـا

على األقل.

اIــاداIــادّة ة 10 :  : ال تـــصح مـــداوالت الـــلـــجـــنـــة إال بـــحـــضــور
ثلثي (3/2) أعضائها على األقل.

11 :  : تـتـخذ قـرارات الـلجـنـة باألغـلـبيـة اIـطلـقة اIاداIادّة ة 
لألعضاء احلاضرين.

12 :  : تـــكـــلف الــــلـــجـــنـــة بــــتـــســـلـــيـــم الـــبـــطـــاقــــــة اIــاداIــادّة ة 
الـوطـنـيـة لــلـصـحـفـي احملـتـرف طـبـقــا لـلـمـادتـX 73 و74 من
الــقــانــون الـــعــضــوي رقـم 12-05 اIــؤرخ في 18 صــفــر عــام
rــــــذكــــــور أعالهIــــــوافق 12 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2012 واI1433 ا

ولــلــتــشـريـع والـتــنــظــيم اIــعــمــول بـهــمــا  وكــذا أحــكــام هـذا
اIرسوم.

اIاداIادّة ة 13 : : تبلغ قـرارات اللـجنـة للمـعنـيX بـواسطة
رسـالـة موصـى عـلـيهـا مـع إشـعار بـاالسـتـالم خالل اخلـمـسة

عشر (15) يوما التي تلي صدورها.

اIـاداIـادّة ة 14 :  : تــعـد الــلــجـنــة نـظــامـهــا الــداخـلي وتــصـادق
عـــلــيه ويـــوافق عــلـــيه الــوزيـــر اIــكـــلف بــاالتـــصــال �ــوجب

قرار.

15 : : يـــحــــدد الـــنـــظــــام الـــداخـــلـي لـــلـــجــــنـــةr عـــلى اIــاداIــادّة ة 
اخلصوص ما يأتي :

- كيفيات انـتخاب األعضاء اIمـثلI Xديري وسائل
rXاإلعالم والصحفي
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rكيفيات جتديد أعضاء اللجنة -
- حاالت إلغاء أو سحب أو تـعليق البطاقة الوطنية

rللصحفي احملترف
- شــروط تـــســـلـــيم الـــبـــطـــاقـــة الـــوطــنـــيـــة الـــشـــرفـــيــة

rتقاعدIللصحفي احملترف ا
- اIـدة الـتي يــحـتـفظ فــيـهـا الـصــحـفـيــون احملـتـرفـون
بـالـبـطـاقـة الـوطـنـية عـنـدمـا تـنـقـطع عالقـة الـعـمل ألسـباب

خارجة عن إرادتهم.

اIــاداIــادّة ة 16 :  : �ــكـن الــلـــجــنـــة أن تــأخـــذ بــعـــX االعــتـــبــار
قـــرارات وآراء اجملـــلـس األعـــلى آلداب وأخـالقـــيـــات مــــهـــنـــة
الـــصــحــافــة اIـــنــشــأ �ــوجـب أحــكــام اIــادة 94 من الــقــانــون
الـــــعــــــضـــــوي  رقم 12-05 اIـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1433

اIوافق 12 يناير سنة 2012  واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة 17 : : ال تـتــخــذ الــلــجــنــة قــرارات رفض تــسـلــيم
الـبــطــاقــة الـوطــنــيــة لـلــصــحـفـي احملـتــرف إال بــعــد  قـيــامــهـا
بــإعالم اIــعــني بــواســطــة رســالــة مــوصى عــلــيــهــا مع وصل
اســـتالمr بـــأن له أجال أقـــصــاه شـــهــر واحــد (1)  لــتــقــد£ كل
اIـــعـــلــومـــات والـــتــوضـــيـــحــات الـــتي يـــراهـــا مــنـــاســـبــة إلى

اللجنة.

اIـــــاداIـــــادّة ة 18 :  : تـــــدون اIـــــداوالت فـي مـــــحـــــضــــــر يـــــوقـــــعه
الرئيس وكاتب اجللسة.

وجتــمع احملــاضــر في ســجـل مـرقـم ومـؤشــر عــلــيه من
رئيس احملكمة اخملتص إقليميا.

اIاداIادّة ة 19 :  : تـكون قـرارات اللـجنـة قابـلة لـلطـعن فيـها
طبقا للتشريع اIعمول به.

الفصل الثالثالفصل الثالث
البطاقة الوطنية للصحفي احملترفالبطاقة الوطنية للصحفي احملترف

اIــــاداIــــادّة ة 20 :  : يــــوجه  طــــلـب احلــــصــــول عــــلى الــــبــــطــــاقــــة
الوطنية للصحفي احملترف إلى اللجنة من ملتمسها.

ويجب على ملـتمسها أن يرفق طلبه على اخلصوص
 بالوثائق اآلتية :

rصورتان (2) شمسيتان -
r(12) يالد رقمIشهادة ا -

rشهادة أو بطاقة اإلقامة -
- بـيـان الـنـشـريـة أو الـنـشـريـات الـتـابـعـة لـلـصـحـافة
اIـكـتـوبـة أو اإللـكـتــرونـيـة و وكـالـة (أو وكـاالت) اإلعالم أو
مؤسـسـات االتصـال السـمـعي البـصري الـتي �ـارس فيـها

rمهنته
- إثــبــات عالقـة الــعــمل بــX الـصــحــفي ومـســتــخـدمه

rعمول بهماIطبقا للتشريع والتنظيم ا

- رقم الــتـعــريف اجلـبــائي أو أي إثـبــات آخـر يــثـبت
من خـالله الــــصــــحــــفـي اIــــمــــارس بــــصـــــفــــة مــــســــتــــقــــلــــةr أن

rنتظمة ومصدر كسبهIالصحافة مهنته األساسية وا
- الـتــعـهـد بــاطالع الـلــجـنـة  بــكل تـغــيـيـر يــطـرأ  عـلى
وضــعـيــته قــد يـنــجـر عــنه تــعـديـل في الـتــصــريـحــات الـتي
سلمت لـه �وجبهـا البطاقـة اIهنيـة وإعادتها  إلى الـلجنة

في حال فقدانه صفة الصحفي احملترف.

ويسلم الطالب وصل إيداع.

21 :  : يــتــعــX عـلـى الـصــحــفي احملــتــرف في حـال اIـاداIـادّة ة 
تغـيـير طـرأ عـلى  وضـعيـته إخـطـار اللـجـنـة بذلك والـقـيام
rالوثائـق التي يتكـون منها مـلفه لطلب الـبطاقة Xبتحـي

في أجل ال يتجاوز ثالثX (30) يوما.

اIــاداIــادّة ة 22 :  : يــتــعـــX عــلى الـــهــيــئـــة اIــســتـــخــدمــة إبالغ
الـــلـــجــنـــة بـــكل تـــغــيـــيـــر في عالقـــة الـــعــمـل الــتـي تــربـــطـــهــا
بـالـصـحـفي احلـامل لـلـبـطـاقة الـوطـنـيـة لـلـصـحـفي احملـترف

في أجل ال يتجاوز ثالثX (30) يوما.

اIــاداIــادّة ة 23 :  : حتـــدد مــدة صالحـــيــة الـــبــطــاقـــة الــوطـــنــيــة
للصحفي احملترف بسنتr(2) X قابلة للتجديد.

ويـــبـــدأ ســـريـــان صالحـــيـــتــهـــا من تـــاريـخ تــســـلـــيـــمـــهــا
لصاحبها.

اIــــاداIــــادّة ة 24 :  :  يــــتـــم جتــــديــــد الـــــبــــطـــــاقــــــة الــــوطـــــنــــيــــــة
للصحفـي احملتـرف بناء على تقد£ استمـارة تعهد تضعها
الــــلـــــجــــنـــــة حتت تـــــصــــرفه. ويـــــوقع هـــــذا الــــتـــــعــــهـــــد كل من

الصحفي احملترف واIستخدم.

اIــاداIــادّة ة 25 : : يـــتم جتـــديــد بـــطـــاقـــة الــصـــحـــفي احملـــتــرف
اIــسـتــقل بــنــاء عــلى تـقــد£ رقم الــتــعــريف اجلــبـائي أو أي

إثبات آخر.

26 : : تـــبـــقـى الـــبـــطـــاقـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــفي اIــاداIــادّة ة 
احملــــتـــرف صــــاحلـــة فـي جـــمــــيع األحــــوال. وتـــخــــول احلق في
الــوصــول إلى مــصــادر اخلــبــر طــبــقــا ألحــكــام اIـواد 83 و84
و85 من القـانون العضوي رقم 12-05 اIؤرخ في 18 صفر
rــذكــور أعالهIــوافق 12 يـــنــايــر ســنــة 2012  واIعــام 1433 ا
واالســـتـــفــادة من الـــتـــســهـــيالت اIـــرتــبـــطــة �ـــمــارســـة هــذه

اIهنة.

اIــاداIــادّة ة 27 :  : تـــســـمح الـــبـــطـــاقــة الـــوطـــنــيـــة لـــلـــصــحـــفي
احملــتــرف لــلــمــســـتــفــيــد مــنــهــا بــحــريــة الــتــنــقل عــبــر كــامل
الـتراب الـوطنيr باسـتثـناء اIـناطق الـعسـكريـة واIناطق

احلساسة.

اIـــــاداIـــــادّة ة 28 :  : يـــــتــــــعـــــرض كـل شـــــخـص يـــــتــــــعـــــمـــــد اإلدالء
بتصريح كاذب أو تـسليم شهادات مزيفة بغرض احلصول
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عـلى الــبـطـاقــة الـوطــنـيـة لــلـصـحــفي احملـتــرف أو يـحـوز أو
يـستعمل بطـاقة  حصل عليـها زوراr للعقـوبات اIنصوص

عليها في التشريع اIعمول به .

اIــــاداIــــادّة 29 : :  حتـــــدد ªــــيـــــزات الـــــبــــطـــــاقــــة الـــــوطــــنـــــيــــة
لــــلـــصـــحـــفي احملــــتـــرف �ـــوجب قـــرار مـن الـــوزيـــر اIـــكـــلف

باالتصال. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اIـاداIـادّة 30 :  : تـقـيــد نـفـقـات سـيــر الـلـجـنــة في مـيـزانـيـة
الوزارة اIكلفة باالتصال.

اIـاداIـادّة ة 31 :  : تــمــارس مـراقــبــة نـفــقــات الـلــجــنـةr طــبــقـا
لـقــواعد الــمــحـاسبة العمومية.

اIــاداIــادّة ة 32 :  : يـــســتــفـــيــد أعــضــاء الـــلــجــنـــة وكــذا أعــضــاء
الـلــجـنـة اIـؤقــتـة اIـنــصـوص عـلـيــهـا في اIـادة 33 أدنـاه من

تعويضات حتدد طبيعتها ومبالغها �وجب مرسوم.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اIــاداIــادّة ة 33 :  : فـي انــتـــظــار تـــنــصـــيب الـــلــجـــنــة اIـــكــلـــفــة
بـتــسـلــيم الــبـطــاقـة الــوطـنــيـة لــلـصــحـفي احملــتـرفr يــنـشئ
الـــوزيـــر اIـــكــلـف بـــاالتــصـــال �ـــوجب قـــرار جلـــنــة مـــؤقـــتــة
تتشكل من خبـراء وشخصيات يختارون نظرا  لكفاءتهم

في مجال وسائل االتصال.

اIاداIادّة ة 34 : : تكلف اللجنة اIؤقتة بـما يأتي :

rXاحملترف Xالقيام بتحديد هوية الصحفي -

rؤقتةIتسليم بطاقة تعريف الصحفي احملترف ا  -

-  تنـظـيم انـتخـاب أعـضـاء الـلجـنـة اIـمثـلـI Xـديري
      .Xوسائل االتصال والصحفي

اIـاداIـادّة ة 35 :  : يـجب أن تــنـهي الـلــجـنـة اIــؤقـتـة مـهــمـتـهـا
فـي أجل أقــــــصــــــاه ســـــنــــــة واحـــــدة (1)  ابــــــتــــــداء من تــــــاريخ

تنصيبها.

36 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 30 أبريل سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 14-152 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 30 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
r2014 ــــوافق 30 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق  اIالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 ا
يـحديـحدّد كـيـفيـات اعـتـماد الـصـحفـيـX احملتـرفـX الذيند كـيـفيـات اعـتـماد الـصـحفـيـX احملتـرفـX الذين
�ـــارســون اIـــهـــنــة حلـــســـاب هـــيــئـــة تـــخــضع لـــقـــانــون�ـــارســون اIـــهـــنــة حلـــســـاب هـــيــئـــة تـــخــضع لـــقـــانــون

أجنبـي.أجنبـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى الــتـقـريـر اIـشــتـرك بـX وزيـر الـشـؤون

rاخلارجية ووزير االتصال
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيــــمـــا اIـــادتـــان 3-85

rو125  ( الفقرة 2) منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-05 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة  2012

rادة 81 منهIال سيما ا rتعلق باإلعالمIوا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rالعقوبات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اIــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اIـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واIـتـعلق

rتممIعدل واIا rبعالقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-11 اIــــؤرخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اIـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واIـتـعـلق بـشـروط دخـول األجــانب إلى اجلـزائـر وإقـامـتـهم

rبها وتنقلهم فيها
- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-212 اIـــــؤرخ في 2
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1386 اIــوافق 21  يـــولـــيـــو ســـنـــة 1966
واIـتضـمن تـطبـيق األمر رقم 66- 211 اIؤرخ في 2 ربيع
الـثـاني عام 1386 اIـوافق 21 يـولـيـو سـنـة  1966 واIـتـعلق

rتممIعدل واIا rبوضعية األجانب في اجلزائر
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ـــقـــتـــضـى اIـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقــم 211-04
اIـــــؤرخ في 10 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1425 اIـــــوافق 28
Xيولـيو سنة 2004 الـذي يحدد كيـفيات اعـتماد الصـحفي
الــذين �ــارســون اIــهـــنــة حلــســاب هــيــئـــة تــخــضع لــقــانــون

rأجنبي
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 81 من الـقانون
الــــــعــــــضــــــوي رقم 12-05 اIــــــؤرخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433
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اIـوافق 12 يـنـايــر سـنـة  2012 واIـذكـور أعالهr يــحـدد هـذا
اIـرســوم كـيــفـيــات اعـتــمـاد الــصــحـفــيـX احملــتـرفــX الـذين
�ارسون اIهنـة في اجلزائر حلساب هيـئة تخضع لقانون

أجنبي.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اIــــادة اIــــادة 2 :  : يــــجب عــــلى الــــصـــحــــفـــيــــX احملـــتــــرفـــX من
جــنـــســيــة أجـــنــبـــيــة الـــذين يــرغـــبــون ªـــارســة اIــهـــنــة  في
اجلـزائـر حلــسـاب هـيـئـة تــخـضع لـقـانــون أجـنـبيr احلـصـول
عــلى تـأشــيـرة صـحــافـة سـاريــة اIـفــعـولr تـســلـمــهـا الـبــعـثـة
الـدبلـوماسـية أو اIـمثـليـة القـنـصلـية اجلـزائريـة في البـلد
الــــذي ¦ إيـــداع طــــلب الــــتـــأشــــيــــرة بهr طــــبـــقــــا لـــلــــتــــشـــريع

والتنظيم اIعمول بهما.

اIــادة اIــادة 3 :  : ال يـــخــضع لألحـــكــام اIــنــصــوص عـــلــيــهــا في
اIادة 2 أعالهr الصـحفيـون احملترفـون من جنسـية أجنـبية
الــذين �ــارســون اIــهـــنــة حلــســاب هــيــئـــة تــخــضع لــقــانــون
rأجنبي تابع لبلد يعفى مواطنوه من إجراءات التأشيرة

طبقا لقواعد اIعاملة باIثل اIطبقة في هذا اجملال.

اIــــادة اIــــادة 4 :   :  يــــجـب عــــلـى كل صـــــحـــــفي مـــــحــــتـــــرفr من
جـنـسـيـة جـزائـريـة أو من جـنـسـيــة أجـنـبيــةr الـذي يـرغـب
فــي ªــارســة اIــهـــنــة في اجلــزائـــر حلــســاب هــيـــئــة تــخــضع

لقانون أجنبيr احلصول على اعتماد.

اIادة اIادة 5 :   :  تطبق أحكام اIادة 4 أعالهr على األشخاص
حـامـلي بـطاقـة مـهـنـيـة تثـبت صـفـتـهمr تـسـلمـهـا الـسـلـطات

اIؤهلة لبلد الهيئة اIستخدمة.

6 : : ال �ــكن أي صــحــفي مــحــتــرف من جــنــســيـة اIـادة اIـادة 
جـزائـريـة أو أجـنـبـيـةr الــعـمل بـصـفـة مـراسل دائم حلـسـاب

أكثر من هيئة واحدة تخضع لقانون أجنبي.

اIــادة اIــادة 7 : : يـــســلّـم االعــتــمـــاد إمــا بـــصــفـــة مــؤقـــتــة وإمــا
بـــصــفــة دائـــمــة إلى الــصـــحــفــيــX احملـــتــرفــX من جـــنــســيــة

جزائرية أو من جنسية أجنبية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اعتماد الصحفيX احملترفX بصفة مؤقتةاعتماد الصحفيX احملترفX بصفة مؤقتة

Xاحملـتـرفـ Xـادة 8 :  : يـودع طــلب اعـتـمـاد الـصـحــفـيـIـادة اIا
بــصـفــة مــؤقـتــة كــمـبــعـوثــX خــاصـX �ــارسـون اIــهــنـة في
اجلزائر حلـساب هيـئة تـخضع لقـانون أجـنبي من جنـسية
جـــــزائـــــريـــــة أو مـن جــــنـــــســـــيـــــة أجـــــنـــــبــــيـــــة لـــــدى الـــــبـــــعـــــثــــة
الـدبلـوماسـية أو اIـمثـليـة القـنـصلـية اجلـزائريـة في البـلد
الــذي يـــوجــد بـه اIــقــر االجـــتــمـــاعي لــلـــهــيـــئــة اIـــســتـــخــدمــة

اخلاضعة لقانون أجنبيr ويحتوي على الوثائق اآلتية :

- اســــتــــمــــارة �ـــلــــؤهــــا اIــــعـــنـي تــــســـلــــمــــهــــا الـــبــــعــــثـــة
rمثلية القنصلية اجلزائريةIالدبلوماسية أو ا

- طــلب صـــادر عن الــهــيــئـــة اIــســتــخــدمـــة لــلــصــحــفي
rاحملترف

rهنية للمعنيIصورة من البطاقة ا -
- صورتان (2) شمسيتان.

اIـادة اIـادة 9 :  : تـسـلّم الـوزارة اIـكـلـفة بـالـشـؤون اخلـارجـية
Xــؤقت بـصــفـة مــبــعـوث خــاص إلى الـصــحـفــيـIاالعــتــمـاد ا
احملـتـرفـX من جـنـســيـة جـزائـريـة أو من جـنــسـيـة أجـنـبـيـة
الـذين �ـارسـون اIهـنـة في اجلـزائر حلـسـاب هـيئـة تـخضع
لـقــانـون أجــنــبيr بـعــد اسـتــطالع رأي الــهـيــئـات والــدوائـر

الوزارية اIعنية.

اIـادة اIـادة 10 : : يـسـلّم االعـتـماد اIـذكـور في أحـكـام اIادة 9
أعالهI rدة أقصـاها خمـسة عشر (15) يوما قـابلة للـتجديد

مرة واحدة.

rؤقتIمـواصـفـات وثـيقـة االعـتـمـاد ا Xـادة 11 :  : تـبIـادة اIا
موضوع هذا الفصلr في اIلحق األول بهذا اIرسوم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اعتماد الصحفيX احملترفX بصفة دائمةاعتماد الصحفيX احملترفX بصفة دائمة

Xاحملتـرف Xـادة 12 :  : يـودع طلب اعـتـماد الـصـحفـيـIـادة اIا
بصفة دائمـة بصفة مراسلX دائمX في اجلزائرr والذين
�ارسون اIهنـة في اجلزائر حلساب هيـئة تخضع لقانون
أجـنبي من جـنسـية جزائـرية أو من جـنسـية أجـنبـية لدى
البعثة الدبلـوماسية أو اIمثلية الـقنصلية اجلزائرية في
الـبلـد الذي يـوجـد به اIقـر االجتـماعي لـلهـيئـة اIسـتخـدمة

ويحتوي على الوثائق اآلتية :
- اســــتــــمــــارة �ـــلــــؤهــــا اIــــعـــنـي تــــســـلــــمــــهــــا الـــبــــعــــثـــة

rمثلية القنصلية اجلزائريةIالدبلوماسية أو ا
- طــلب صـــادر عن الــهــيــئـــة اIــســتــخــدمـــة لــلــصــحــفي

rاحملترف
- صـورة من بــطـاقـة الـتــعـريف الـوطــنـيـة لــلـصـحـفي

rاحملترف من جنسية جزائرية
rهنية للمعنيIصورة من البطاقة ا -

- صورتان (2) شمسيتان.

اIـــــادة اIـــــادة 13 :  : تـــــســــــلّم الــــــوزارة اIـــــكــــــلـــــفــــــة بـــــاالتــــــصـــــال
الـــصـــحـــفـــيـــX احملـــتـــرفـــX من جـــنـــســـيـــة جـــزائـــريـــة أو من
جـــنــســـيــة أجـــنــبـــيــة الـــذين �ــارســـون اIــهـــنــة فـي اجلــزائــر
حلــســاب هــيــئــة تــخــضع لــقــانــون أجــنــبي االعــتــمــاد الــدائم
بــصـفــة مــراسـلــX دائــمـrX بــعـد اســتــطالع  رأي الــهـيــئـات

والدوائر الوزارية اIعنية.
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اIــادة اIــادة 14 :  : يـــســلّـم االعــتـــمــاد اIــذكـــور في أحـــكــام هــذا
الفصل Iدة اثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد.

اIــــادة اIــــادة 15 :  : يـــجب عـــلى الـــصـــحـــفـــيـــX احملـــتــرفـــX من
جنسـيـة جزائـريـة الذيـن يـرغبــون ªارسة اIـهنة بـصفـة
مـــراســلـــX دائــمـــــX في اجلــزائــر حلـــســاب هــيـــئــة تــخــضع
لقـانـون أجـنبيr لـالستـفـادة من بـطاقـة االعـتـماد اسـتـيـفاء

الشروط اآلتية :

- الـتـوفــر عـلى مـكـتب �ــثل الـهـيـئـة األجــنـبـيـة الـتي
rيطلب حلسابها احلصول على االعتماد

rاإلقامة بصفة دائمة في اجلزائر -

rعدم العمل في وسائل إعالم اخلدمة العمومية -

- أالّ يـكـون قـد تـعـرض إلى عـقـوبـة بـسـبب جـر�ـة أو
جـنـحـة تـمس بـأمن الـدولـة كـمـا هي مـحـددة في األمـر رقم
66-156 اIــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اIــوافق 8 يــونــيــو

سنة r1966 اIعدل واIتمم واIذكور أعاله.

اIــادة اIــادة 16 :  : يــجــب عــلى الــصــحــفـــيـــX احملــتــرفـــX من
جـنسـيـة أجـنـبيــة الـذين يرغـبــون ªارسـة اIهـنـة بـصـفــة
مــراســـلـــX دائــمــــX في اجلـــزائــر حلـــســاب هــيـــئــة تـــخــضع
لقـانـون أجـنبيr لـالستـفـادة من بـطاقـة االعـتـماد اسـتـيـفاء

الشروط اآلتية :

- الـتـوفــر عـلى مـكـتب �ــثل الـهـيـئـة األجــنـبـيـة الـتي
rيطلب حلسابها احلصول على االعتماد

- اســــتــــيــــفــــاء شــــروط تــــنــــقل األجــــانب فـي الــــتـــراب
الوطنيr طبقا للتشريع اIعمول به.

اIــادة اIــادة 17 :  :  يــخــضع كـل تــوظــيف دائـم لــشــخص آخــر
من الــصـحــفي احملــتــرف اIــعـتــمــد بــصـفــة مــراسل دائم إلى

اIوافقة اIسبقة من الوزارة اIكلفة باالتصال.

ويــجب أن يــخــضع الــتــوظــيف الــدائم لــشـخـص آخـر
إلى الــشـروط اIــنــصـوص عــلـيــهـا فـي أحـكــام الـقــانـون رقم
90-11 اIـؤرخ في 26 رمـضان عام 1410 اIـوافق 21 أبـريل

ســنــة r1990 اIـــعــدل واIــتــمم واIـــذكــور أعالهr إذا كــان هــذا
الشـخص من جنـسيـة جزائـرية وإلى الـشروط اIـنصوص
عــــلــــيــــهــــا فـي أحــــكــــام الــــقــــانــــون رقم 08-11 اIــــؤرخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اIـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واIـــــذكـــــور أعـالهr إذا كــــان هـــــذا الـــــشـــــخـص من جـــــنـــــســـــيــــة

أجنبية.

اIادة اIادة 18 :   :  تبيّن مواصـفات بطاقة االعتماد موضوع
هذا الفصل في اIلحق الثاني بهذا اIرسوم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

Xاحملـتــــرفـ Xـادة 19 :  : يـخــول اعـتــمــاد الــصـحــفـــيــIـادة اIا
بـــصــفـــــة دائــمـــــة أو بــصــفـــة مــؤقـــتـــةr احلـق فــي ªـــارســـة
النشـاط الصحـفـي في اجلزائر طبقا للـتشريع والتنظيم

اIعمول بهما.

اIـادة اIـادة 20 : يـجب عــلى الــصـحـفــيـX احملــتـرفــX الـذين
�ـــارســـون اIـــهــنـــة فـي اجلــزائـــر حلـــســــاب هـــيـــئـــة تــخـــضـع
لـقــانــون أجــنــبــي واIــعـتــمـــديـن  بـصــفـة دائــمــة أو بـصــفـة
مـــؤقــــتــــةr إمـــضــــاء مــــقـــاالتــــهم بــــاالسم الــــوارد فـي وثـــيــــقـــة

االعتماد أو في بطاقة االعتماد.

Xـادة 21 :  :  �ـكن سـحـب بـطـاقـة اعــتـمـاد الـصــحـفـيـIـادة اIا
rبـصفـة دائمـة أو وثيـقة االعـتمـاد بصـفة مـؤقتة Xاحملتـرف
فـي أي وقـت فـي حـــــال عـــــدم احــــتـــــرام صـــــاحـــــبـــــهـــــا أحـــــكــــام
القوانX والتنظيمات اIعمول بها وأحكام هذا اIرسوم.

اIـادة اIـادة 22 : : تـعـاد بـطــاقـة االعـتـمـاد أو وثـيـقـة االعـتـمـاد
إلى الوزارة اIعـنية من صـاحبهـاr عنـد نهايـة صالحيتـهما

أو في حال سحب االعتماد.

23 : : يــتـعــX عــلى صــاحب  وثــيــقـة االعــتــمـاد أو اIـادة اIـادة 
بطـاقـة االعـتـمـاد في حـال ضيـاعـهـمـاr الـتـصريح بـذلك إلى

السلطات اIؤهلة وكل وزارة من الوزارات اIعنية.

24 : : يضع الـوزير اIـكـلف بالـشـؤون اخلارجـية اIادة اIادة 
والـوزيــر اIـكــلف بـالــداخـلــيـة والــوزيـر اIــكـلف بــاالتـصـال
إطارا تشاوريا بغـرض ضمان متابعة وتقييم االعتمادات

اIسلّمةr تطبيقا ألحكام هذا اIرسوم.

حتـــدد كـــيـــفـــيــات تـــطـــبـــيق أحـــكـــام هـــذه اIـــادة بـــقــرار
وزاري مشترك.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

25 :  : تــلــغى أحــكــام اIــرســوم الــتــنــفــيــــذي رقــم اIـادة اIـادة 
04-211 اIـؤرخ في 10 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1425 اIـوافق

28 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2004 الــــذي يـــحــــدد كــــيــــفـــيــــات اعــــتــــمـــاد

الـصحـفـيX الـذين �ـارسـون اIهـنـة حلسـاب هـيئـة تـخضع
لقانون أجنبي.

اIـــــادة اIـــــادة 26 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 30 أبريل سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 27 10 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـ
10 مايو  سنة  مايو  سنة 2014 م م

اIـلـحـق األولاIـلـحـق األول
مواصفات الوثيقة اIتضمنة االعتماد اIؤقتمواصفات الوثيقة اIتضمنة االعتماد اIؤقت
بصفة مبعوث خاص التي تسلمها الوزارة اIكلفةبصفة مبعوث خاص التي تسلمها الوزارة اIكلفة
بالشؤون اخلارجية إلى الصحفيX احملترفX الذينبالشؤون اخلارجية إلى الصحفيX احملترفX الذين
�ارسون في اجلزائر حلساب هيئة تخضع لقانون�ارسون في اجلزائر حلساب هيئة تخضع لقانون

أجنبيأجنبي

حتــرر الـوثــيـقــة اIـتــضـمــنـة االعــتـمـاد اIــؤقت بــصـفـة
مـبـعـوث خـاص اIـسـلّمـة إلى الـصـحـفـيـX احملـتـرفـX الذين
�ـــارســـون في اجلـــزائـــر حلـــســاب هـــيـــئــة تـــخـــضع لـــقـــانــون
أجنبيr باللغـات العربية واإلجنليزيـة والفرنسية وتسلّم

في شكل ورقة  A 4  باللون األخضر وحتتوي :

1 - اIواصفات اآلتية : - اIواصفات اآلتية :

rاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية -

rوزارة الشؤون اخلارجية -

rاعتماد مؤقت -

- طابع بيضوي يبX عبارة "صحافة أجنبية".

2 - البيانات اآلتية : - البيانات اآلتية :

rالرقم التسلسلي -

rعنيIهوية ا -

rعنيIصورة ا -

rعنيIتاريخ ومكان ازدياد ا -

rعنيIجنسية ا -

rعنيIصفة ا -

rستخدمةIالهيئة ا -

rموضوع االعتماد -

rعنيةIواقع اIاألماكن وا -

rتاريخ التسليم -

rمدة الصالحية -

rعنيIإمضاء ا -

- ختم الـوزارة اIكـلفـة بالـشؤون اخلـارجيـة وإمضاء
ªثل الوزير اIكلف بالشؤون اخلارجية.

اIـلـحـق الثانياIـلـحـق الثاني

مواصفات بطاقة االعتماد بصفة مراسل دائممواصفات بطاقة االعتماد بصفة مراسل دائم
Xكلفة باالتصال إلى الصحفيIالتي تسلمها الوزارة  اXكلفة باالتصال إلى الصحفيIالتي تسلمها الوزارة  ا
احملترفX الذين �ارسون في اجلزائر حلساب هيئةاحملترفX الذين �ارسون في اجلزائر حلساب هيئة

تخضع لقانون أجنبيتخضع لقانون أجنبي

حتـرر بـطـاقـة االعـتـمـاد بــصـفـة مـراسل دائم اIـسـلّـمـة
إلى الــصـحــفـيـX احملــتـرفــX الـذين �ــارسـون فـي اجلـزائـر
حلـسـاب هـيـئـة تـخـضع لـقـانون أجـنـبيr بـالـلـغـات الـعـربـية
واإلجنليزيـة والفـرنسية وتأخــذ الشـكل اIستطيل بطول
15r5 سم وعرض 11 سمr مصنـوعة من ورق مقوى باللون

: Xاألخضر وتطوى وحتتوي على وجه

rالوجه اخلارجي -

- الوجه الداخلي.

يــحــتــوي الــوجه اخلــارجي لــبــطــاقــة اعــتــمـاد اIــراسليــحــتــوي الــوجه اخلــارجي لــبــطــاقــة اعــتــمـاد اIــراسل
الدائم على اIواصفات اآلتية :الدائم على اIواصفات اآلتية :

rاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية -

rوزارة االتصال -

rبطاقة اعتماد صحفي دائم -

- طابع بيضوي يحمل عبارة "صحافة أجنبية".

يـحــتــوي الـوجـه الـداخــلي  لــبـطــاقــة اعـتــمــاد اIـراسليـحــتــوي الـوجـه الـداخــلي  لــبـطــاقــة اعـتــمــاد اIـراسل
الدائم على البيانات اآلتية :الدائم على البيانات اآلتية :

rالرقم التسلسلي -

rعنيIهوية ا -

rعنيIصورة ا -

rعنيIتاريخ ومكان ازدياد ا -

rعنيIجنسية ا -

rعنيIصفة ا -

rستخدمةIالهيئة ا -

rتاريخ التسليم -

rمدة الصالحية -

rعنيIإمضاء ا -

- خـــتم الـــوزارة اIـــكــلـــفــة بـــاالتـــصــال وإمـــضـــاء ªــثل
الوزير اIكلف باالتصال.



10 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2027
10 مايو  سنة  مايو  سنة 2014 م م

مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقـم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقـم 14-155 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 5 رجـب عـــام رجـب عـــام
1435 اIــوافق  اIــوافق 5 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة r2014 يـــرخص ألعـــضــاءr يـــرخص ألعـــضــاء

احلكومة تفويض إمضائهم.احلكومة تفويض إمضائهم.
ــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rادة 85 منهIال سيما ا rبناء على الدستور -

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـيّ رقم 14 - 145
اIؤرّخ في 28 جمـادى الثانـية عام 1435 اIوافق 28 أبريل

rالوزير األول Xتضمن تعيIسنة 2014 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـيّ رقم 14 - 154
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
rـادّة األولى :ة األولى :  يـجوز ألعـضاء احلكـومة أن يـفوّضواIـاداIا
�ــوجب قــرارr إلى مــوظــفي إدارتـهـم اIـركــزيــة الـذيـن لـهم
رتــــبــــة مــــديـــــر عــــلـى األقلr تــــوقـــــيع الــــقـــــرارات الــــفــــرديــــة

والتنظيمية.

2 : :  يجـوز ألعضـاء احلـكومـة أن يـفوّضـواr على اIـاداIـادّة ة 
الــشـكل نــفـسهr إلـى مـوظــفي إدارتـهـم اIـركــزيـة الــذين لـهم
رتـــبــــة نـــائب مـــديـــر عــــلى األقلr تـــوقــــيع األوامـــر اخلـــاصـــة
بـــالــــدفع والـــتــــحـــويل وتــــفـــويـض االعـــتـــمــــادات ومـــذكـــرات
اIـــوافــقــة عـــلى أوامــر الـــصــرف ووثـــائق اإلثــبـــات اخلــاصــة
بـاIــصــاريف وبــيـانــات اإليــرادات وكـذا تــوقــيع اIــقـررات
الداخلـة في الصالحيات الـتنظيـمية للـمديريات الـفرعية
واIـعـهــودة لـهـا بــصـفـة قــانـونـيـةr بــاسـتـثــنـاء مـا يــتـخـذ في

شكل قرار.

اIــاداIــادّة ة 3 : :  يــجب أن يـــتــضـــمن قـــرار الــتـــفــويض اسم
اIـفـوض إلـيـه وتـعـداد اIـواضــيع الـتي يـشــمـلـهــا الـتـفـويض

والتي ال �كن أن تتجاوز الصالحيات اIوكلة إليه.

اIاداIادّة ة 4 : :  يـنتهي التفـويض تلقائـيا بانتـهاء سلطات
اIفوض أو مهام اIفوض إليه.

اIاداIادّة ة 5 : :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلـزائر في 5 رجب عام 1435 اIوافق 5 مـايو
سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
مــــكـــــلمــــكـــــلّـف بــــالــــدـف بــــالــــدّراســـــــات والــــتــــلــــخــــــيـص �ــــصــــــالحراســـــــات والــــتــــلــــخــــــيـص �ــــصــــــالح

الـوزيـر األوالـوزيـر األوّل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مــهــام الـــسّــيــد مــصــطـــفى شــكــيب خـــالفr بــصــفــتـه مــكــلّــفــا
بالـدّراسـات والـتـلـخـيص �صـالح الـوزيـر األوّلr لـتـكـلـيفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

نائبة مدير بوزارة الطاقة واIناجم.نائبة مدير بوزارة الطاقة واIناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى

مهام اآلنـسة فضيلـة كبيرr بصـفتها نـائبة مدير لـلكهرباء
rـنــاجمIــديــريــة الــعـامــة لــلــطــاقــة بــوزارة الــطــاقــة واIفي ا

لتكليفها بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
رئـيس الـلرئـيس الـلّـجـنـة اIــديـرة لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة Iـراقـبـةـجـنـة اIــديـرة لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة Iـراقـبـة

النشاطات وضبطها في مجال احملروقات.النشاطات وضبطها في مجال احملروقات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

بــــمــــوجــب مــــرســـــوم رئـــــاســــيّ مــــؤرّخ فـــي 16
جــــــــمــــــــادى الــــــــثـــــــانــــــــيــــــــة عـــــــام 1435 اIـــــــــوافـــــق 16
أبـــــريـــل ســــــنـــــــة 2014 تــــــنــــــهــــى مــــــهــــــام الــــــسّــــيــــد
طــــــــاهــــــــر شــــــريـــف زرارقـــــــةr بــــــصـــــــفــــــتـــه رئــــيــــســــا
لــــلــــجــــنــــــة اIــــديــــــرة لــــلـــــوكـــــالــــــة الـــــوطــــنــــــيــــة Iــــراقــــبــــــة
الــنــشـــاطــات وضــبــطــهــا في مــجــال احملــروقــاتr لــتـكــلــيــفـه

بوظيفـة أخـرى.
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مـــهـــام الـــسّـــيــد مـــحـــمـــد حــــاج جـــيالنـيr بـــصــفـــتـــه مـــديــــرا
rلـــلــــديـــوان الـــــوطــــني لـــلـــتـــعــــلـــــيم والـــتـــكــــــوين عـن بـــعــــد

إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

مديرين للتربية في الواليات.مديرين للتربية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مهـام الـسّادة اآلتـيـة أسـماؤهم بـصـفـتهم مـديـرين لـلتـربـية

في الواليات اآلتية :

- دحـــدوح يــعـــقـــوبيr في واليــــة بــســكـــــرةr إلحــالــتـه
rعلى التّقـاعد

- ســاعـد زغــاشr في واليــة اجلـزائــر غـربr لــتــكـلــيـفه
rبوظيفـة أخـرى

rفي واليــــة اجلـــــزائــــر وسط rســــلـــــيــــمــــان مـــــصــــبـــــاح -
rإلحالته على التّقـاعد

rفي والية تبسة rكمال زيد -

rفي والية تيارت rأحمد بن الطيب -

- عــبــد الــعـــزيــز غــنــامr في واليــة ســطــيفr إلحــالــته
rعلى التّقـاعد

- مــيــلـــود طـــرفـــايــةr فـي واليــــة ســعـــيــدةr إلحــالــتـه
rعلى التّقـاعد

- ابــراهـــيـم ســردوكr في واليــة ســـكــيــكـــدةr إلحــالــتـه
rعلى التّقـاعد

- رضوان خـدامr في والية سـيـدي بلـعـباسr إلحـالتـه
rعلى التّقـاعد

- بوجمعة سـليمانيr في والية قسـنطينـةr إلحالتـه
rعلى التّقـاعد

rسيلةIفي والية ا rحسونة دريس -

- الــنــوار بــقــليr فـي واليــة مــعــســكــرr ابــتــداء من 12
rبسبب الوفـاة r2013 سبتمبر سنة

- عـــمــــــر بـــيــــــوضr فـي واليـــــة ورقـــلـــــــةr إلحـــالـــتـــه
rعـلى التّقـاعد

- عـــبــد الـــوهـــاب بـــازr في واليــــة الــبـــيضr إلحـــالــتـه
rعلى التّقـاعد

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

بوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مــــهــــام الـــــسّــــيــــدة والـــــسّـــــادة اآلتــــــيــــة أســــمــــــاؤهم بـــــوزارة

التـربــية الوطنـية :
- رمضان بوذيبةr بـصفته مفتشا باIفتشية العامة

rإلحالته على التّقـاعد rللبيداغوجية
- حـسـني سي مـوسىr بـصـفـتهـا مـفـتـشـة بـاIـفـتـشـية

rإلحالتها على التّقـاعد rالعامة للبيداغوجية
- عبد الـرحمان مطـاطلةr بصـفته مفتـشا باIفـتشية

rإلحالته على التّقـاعد rالعامة للبيداغوجية
- عبـد الـعـالي بوشـالغمr بصـفـته مـفتـشـا بـاIفـتـشـية

rإلحالته على التّقـاعد rالعامة للبيداغوجية
- سـعيـد فـضـيلr بـصفـته مـفـتـشا بـاIـفـتـشيـة الـعـامة

rإلحالته على التّقـاعد rللبيداغوجية
- جـمــال الـدين شـعـاللr بـصـفـتـه مـفـتـشــا بـاIـفــتـشـيـة

rإلحالته على التّقـاعد rالعامة للبيداغوجية
- مـحـمـد مـوايـسيr بـصـفـته مـديـرا لـتـطـويـر اIـوارد

rإلحالته على التّقـاعد rالبيداغوجية والتعليمية
- رشيد بوسعادةr بـصفته مفتشا باIـفتشية العامة

rبناء على طلبه rللبيداغوجية
- محـمـد الـسـعيـد عـبـد الـرحيـمr بصـفـته نـائب مـدير

rإلحالته على التّقـاعد rللمنازعات
- عـبـد الـكــمـال بن ضـيف الــلهr بـصـفــته نـائب مـديـر
rإلحالته على التّقـاعد rهنيةIسارات اIلتنظيم تسيير ا

- مـــحـــفــوظ فـــاهمr بـــصـــفــتـه نــائـب مــديـــر لـــلـــوســائل
rمتلكاتIالعامة وا

- بــــوزيــــد شـــــابخr بــــصــــفــــتـه رئــــيـــســــا لــــلــــدّراســــات
باIكتب الوزاري لألمن الداخلي في اIؤسسة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
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- إبــراهــيـم كــعــروشr في واليــــة إيــلـــيـــزيr إلحــالــتـه
rعلى التّقـاعد

rفي والية برج بوعريريج rمحمد حوحو -
- الـــســـعــــيــد خـــــرشيr في واليــــة الــــواديr إلحـــالــتــه

rعلى التّقـاعد
rفي والية خنشلة rأحمد فارس -

- عــمـــــر بــن فـــلـــــيسr في واليــــة مـــيــلـــــةr إلحـــالــتــه
rعـلى التّقـاعد

- امــبـــارك صــديــقيr في واليـــة الــنــعــامـــةr إلحــالــتـه
على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
مــديــر مــركــز الــتــمــوين بــالــتــجــهــيـزات والــوســائلمــديــر مــركــز الــتــمــوين بــالــتــجــهــيـزات والــوســائل

التعليمية وصيانتها.التعليمية وصيانتها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مـــهــام الـــسّــيـــد الــطـــاهــر بـــومــديـنr بــصـــفــته مـــديــرا Iـــركــز
rالـتمـوين بالـتجـهيـزات والوسـائل التـعلـيمـية وصـيانـتها

إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّان مؤران مؤرّخان في خان في 16  جمـادى الثانية عام  جمـادى الثانية عام
1435 اIــوافق  اIــوافق 16  أبـــريل ســـنـــة   أبـــريل ســـنـــة r2014 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنـــهـــاء مــهـــام مــكـــلإنـــهـــاء مــهـــام مــكـــلّـــفــX بـــالــدـــفــX بـــالــدّراســــات والــتـــلـــخـــيصراســــات والــتـــلـــخـــيص
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
Xمــهـــام الـــسّـــيــديـن اآلتي اســـمــاهـــمـــا بـــصــفـــتـــهـــمــا مـــكـــلّـــفــ
بـــالــــدّراســـات والـــتــــلـــخـــيـص بــــوزارة الـــتــــعـــلـــــيـم الـــعــــالي

والبحث العلمي :
rمسعود بشيري -

- نور الدين خرايفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مــــهـــام الـــسّــــيـــد عــــبـــد اجملـــيــــد حـــشـــروفr بــــصـــفــــته مـــكــــلّـــفـــا
بالـدّراسات والتـلخيص بـوزارة التعـليم العـالي والبحث

العلميr إلحالته على التّقـاعد.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
مـديــــر اIــدرســـة الـــوطـنــــيــة الـعــلــــيـا لــلــصـحــافـــةمـديــــر اIــدرســـة الـــوطـنــــيــة الـعــلــــيـا لــلــصـحــافـــة

وعـلوم اإلعالم.وعـلوم اإلعالم.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مـــهــــام الــــسّـــيــــد إبـــــراهــــيـم بــــراهــــيــــميr بــــصـــفــــته مــــديـــرا
rلـلــمـدرســـة الـوطـنـــيـة الــعـلـيــا لـلـصــحـافـــة وعـلـــوم اإلعالم

بنــاء على طلبـه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّان مؤران مؤرّخان في خان في 16  جمـادى الثانية عام  جمـادى الثانية عام
1435 اIــوافق  اIــوافق 16  أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة r2014 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

.Xإنهاء مهام نائبي مديري جامعت.Xإنهاء مهام نائبي مديري جامعت
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مــهــام الــسّــيــد مــحــرز دريــرr بــصــفــته نــائـب مــديــر مــكــلّــفـا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال
والـتـظــاهـرات الـعـلـمـيـة بـجـامــعـة هـواري بـومـدين لـلـعـلـوم

والتكنولوجياr بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مــهـام الــسّــيـد إيــديــر رسـولr بــصــفـتـه نـائب مــديــر مـكــلّــفـا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال
والــتـظـــاهـــرات الــعـلــمـــيــة بـجــامـعـــــة تـــيــزي وزوr بـنـــاء

عـلى طلبـه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرــة مــؤرّخــة في خــة في 16  جــمـــادى الــثــانــيــة عــام  جــمـــادى الــثــانــيــة عــام
1435 اIـوافق  اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة r2014 تتـضمr تتـضمّن إنـهاءن إنـهاء

مهام عمداء كليات باجلامعات.مهام عمداء كليات باجلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مـهــام الـسّــيــدة فـوزيــة مـقــيــدشr بـصــفـتــهـا عــمــيـدة لــكـلــيـة
rالفيـزياء بجامـعة هواري بومـدين للعلـوم والتكنـولوجيا

لتكليفها بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مهام الـسّيد عبـد الهادي قشيr بـصفته عمـيدا لكلـية علوم

الطبيعة واحلياة بجامعة سطيف r1 بناء على طلبه.
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�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مـهـام الـسّـيـد جـمـال عـلـيـوشr بـصـفـته عـمـيـدا لـكـلـيـة عـلـوم

اIهندس بجامعة بومرداسr بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

نائبة مدير بوزارة الثقافة.نائبة مدير بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مــهـــام الــسّـــيـــدة زوبــيـــدة إيــديـــرr بــصـــفـــتــهـــا نــائـــبــة مـــديــر
لـألرشــيـف والـــتـــوثـــيق واإلحـــصـــاء واإلعالم اآللـي بــوزارة

الثقافةr إلحالتها على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

مدير الثقافة في والية قاIة.مدير الثقافة في والية قاIة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مـهـام الـسّـيد مـحـمـد حـاج مـيهـوب سـيـدي مـوسىr بـصـفته

مديرا للثقافة في والية قاIة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
مــديـــر الــصمــديـــر الــصّــيــد الــبـحــــري واIــوارد الــصــيــد الــبـحــــري واIــوارد الــصّــيــديــة فيــيــديــة في

واليـة جيجـل.واليـة جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مـــهــام الـــسّـــيـــد مـــحـــمـــد زواويr بــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــصّـــيــد
الـبــحــري واIــوارد الـصــيــديـة في واليــة جـيــجـلr إلحــالـتـه

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا

مدير دراسات �صالح الوزير األومدير دراسات �صالح الوزير األوّل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
السّيد مصـطفى شكيب خالفr مديـرا للدّراسات �صالح

الـوزيـر األوّل.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا

مديرة الكهرباء والغاز بوزارة الطاقة واIناجم.مديرة الكهرباء والغاز بوزارة الطاقة واIناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانـــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنــة 2014 تـــعــيّن
اآلنــســــة فــضـــيــلــــة كــبــــيـــرr مــديــــرة لــلـــكــهــــربـــاء والـــغـــــاز

بـوزارة الطاقـة واIنـاجم.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا
الــرئــيس اIــديـــر الــعـــامالــرئــيس اIــديـــر الــعـــامّ لــشـــركـــة مــنــاجم اجلـــزائــر لــشـــركـــة مــنــاجم اجلـــزائــر

"منـال ش.ذ.أ""منـال ش.ذ.أ"
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
السّيد طاهـر شريف زرارقةr رئيسا مـديرا عاما لشركـة

مناجم اجلزائر "منال ش.ذ.إ".
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
XــعــيـXيــتـضــمّن الــتن الــتّــعــيـ rيــتـضــم r2014 ــوافق 16  أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــةIــوافق اIا

بوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن

السّادة اآلتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :
- بـــــــــــاي بــن حــــــــمــــــــــاديr مـــــــــديــــــــــرا لـــــــــلــــــــدّراســــــــــات

rالقـانـونـية والتعاون
- بــلـــقــــاسم بــــوقــشـــــورr مــديــــرا لـــتــســيـــيــر اIــوارد

rاديـةIالــية واIا
- مــــــنــــــــيـــــر حــــــســــــrX نـــــــائـب مـــــديــــــــر لــــــلـــــتــــــعـــــــاون

rوالعالقــات الدولية
- عـــبـــد الـــكـــر£ ذيبr نـــائـب مـــديـــر Iـــتـــابـــعـــة بـــرامج

االستثمار وتقييمها.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا
مديرة اIعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربيةمديرة اIعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية

وحتسX مستواهم.وحتسX مستواهم.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانـــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنــة 2014 تـــعــيّن
الـسّـيـدة لـطيـفـة صـغـيـرr مـديـرة للـمـعـهـد الـوطـني لـتـكوين

مستخدمي التربية وحتسX مستواهم.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا

مدير التربية في والية الوادي.مدير التربية في والية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانـــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنــة 2014 يـــعــيّن

السّيد ساعد زغاشr مديرا للتربية في والية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا
مــكـلمــكـلّف بــالــدف بــالــدّراسـات والــتـلــخـيـص بـوزارة الــتـعــلـيمراسـات والــتـلــخـيـص بـوزارة الــتـعــلـيم

العالي والبحث العلمي.العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
الـسّــيـد مـوسى بــودهـانr مــكـلّـفــا بـالـدّراســات والـتــلـخـيص

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا
نــائــبــة مــديــر بــجـامــعــة هـــواري بــومـدين لــلـعــلــومنــائــبــة مــديــر بــجـامــعــة هـــواري بــومـدين لــلـعــلــوم

والتكنولوجيا.والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانـــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنــة 2014 تـــعــيّن
الـسّـيـدة فــوزيـة مـقـيـدشr نـائــبـة مـديـر مـكـلّــفـة بـالـعالقـات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

العلمية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا

اIدير العاماIدير العامّ للمكتبة الوطنية اجلزائرية. للمكتبة الوطنية اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
الــسّــيـد مــجــيـد دحــمـانr مــديــرا عـامــا لــلـمــكــتـبــة الــوطـنــيـة

اجلـزائـريـة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا
مـدير اIتـحف العمـومي الوطني لـآلثار اإلسالميةمـدير اIتـحف العمـومي الوطني لـآلثار اإلسالمية

Iدينـة تلمسان.Iدينـة تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
السّيد سعيـد بودهانr مديرا للمتحف العمومي الوطني

لآلثار اإلسالمية Iدينة تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا

مديرة اIركز الوطني للمخطوطات.مديرة اIركز الوطني للمخطوطات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانـــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنــة 2014 تـــعــيّن
الـــسّـــيـــدة صــلـــيـــحـــة لــعـــجـــاليr مـــديـــرة لــلـــمـــركـــز الــوطـــني

للمخطوطات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا
مــديـر اجملــمـوعــة الـوطــنـيــة اجلـزائــريـة لـلــمـوســيـقىمــديـر اجملــمـوعــة الـوطــنـيــة اجلـزائــريـة لـلــمـوســيـقى

األندلسـية.األندلسـية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
الــسّــيــد عــيــسى رحــمــاويr مــديــرا لـلــمــجــمــوعــة الــوطــنــيـة

اجلزائرية للموسيقى األندلسية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا
مــديـــرة Iــركــــز الــتــفـســـيـر ذي الــطــابـــع اIـتــحـفيمــديـــرة Iــركــــز الــتــفـســـيـر ذي الــطــابـــع اIـتــحـفي
للـباس اجلـزائري الـتـقلـيدي واIـمارسـات الشـعبـيةللـباس اجلـزائري الـتـقلـيدي واIـمارسـات الشـعبـية

في إطار إحياء األعياد واIناسبات اإلسالمية.في إطار إحياء األعياد واIناسبات اإلسالمية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانـــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنــة 2014 تـــعــيّن
الـسّـيدة راضــية عـيـناد ثــابتr مـديرة Iـركز الـتـفسـير ذي
الـطابع اIـتحفـي للبـاس اجلزائـري التـقلـيدي واIـمارسات

الشعبية في إطار إحياء األعياد واIناسبات اإلسالمية.
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مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول
قرارمؤرخ في قرارمؤرخ في 4 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1434 اIوافــق  اIوافــق 9 أكت أكتـوبــر سنة وبــر سنة r2013 ي يـتضمن جتديد تتضمن جتديد تـشكيلشكيلـة اللجان اإلدارية اللجان اإلداريـة اIتساويةة اIتساوية

األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي مصالح الوزير األول.األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي مصالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرخ في 4 ذي احلجة عام 1434 اIوافق 9 أكتـوبر سنة r2013 جتدد تشكيـلة اللجان اIـتساوية األعضاء
اخملتصة بأسالك موظفي مصالح الوزير األول حسب اجلدول اآلتي :

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

األسالكاألسالك

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

ªثلو اIوظفªXثلو اIوظفªXثلو اإلدارةªثلو اإلدارة

خوشان صالح
عوIي ليندة
مر£ رؤوف

خوشان صالح
عوIي ليندة

بومدين حميدة

خوشان صالح
عوIي ليندة

لعشب الشريف

أورحمون فيصل
خلدون عز الدين

عبدو بومدين

يوسف عبد احلميد
بيدي سعاد

روابحية كمال

بن عمرة نصيرة
إيدير نصيرة
بوشارب عمر

برور زهير
بومجيرك عامر
حباش فضيلة

طالب حيدر
أمغار نبيلة

بن جدة مصطفى

تواتي أحمد
Xأورابح حس

عبد العزيز كمال

بوحيرد نوال
زعباط التونسي

بــــــــــــــراهــــــــــــــيــــــــــــــمــــي
عـــبــد القادر

أوحدة آنيسة
بن زيدان �ينة

سراج نوال

حميس رشيد
معوج إسماعيل

عيسوب عبد احلق

- اIتصرفون.
- اIهندسون في اإلعالم اآللي.
- اIهندسون في اإلحصائيات.

- اIــــــــفــــــــتــــــــشــــــــون الــــــــتــــــــقــــــــنــــــــيـــــــون
اIــــتـــخــــصــــصــــون في اIــــواصالت

السلكية والالسلكية الوطنية.
- اIترجمون - التراجمة.

- الوثائقيون أمناء احملفوظات.
- ملحقو اإلدارة.

- اIــــــــســــــــاعـــــــــدون الــــــــتــــــــقــــــــنــــــــيــــــــون
اIــــتـــخــــصــــصــــون في اIــــواصالت

السلكية والالسلكية الوطنية.
- التقنيون في اخملبر والصيانة.

- التقنيون في اإلعالم اآللي.
- الكتاب.

- احملاسبون اإلداريون.
- أعـــوان االســـتــــغالل الـــتــــقـــني في
اIواصالت الـسـلكـيـة والالسلـكـية

الوطنية.
- أعوان اإلدارة

- اIعـاونـون الـتـقـنيـون في اإلعالم
اآللي.

- األعـــوان الـــتـــقــــنـــيـــون في اإلعالم
اآللي.

- العمال اIهنيون.
- سائقو السيارات.
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وزارة اDاليةوزارة اDالية
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 19 رجب عـام  رجب عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 29 مـايـو سـنـة مـايـو سـنـة
r2013 يحـدد شروط وكـيفـيات إعـداد بطـاقة تـفويضr يحـدد شروط وكـيفـيات إعـداد بطـاقة تـفويض

الــوظـــيــفـــة لــلـــمــوظـــفــX اIـــنــتـــمــX لألسـالك اخلــاصــةالــوظـــيــفـــة لــلـــمــوظـــفــX اIـــنــتـــمــX لألسـالك اخلــاصــة
باIفتشية العامة للمالية.باIفتشية العامة للمالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا

- �قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اIـؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 و اIتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 80 - 53 اIــــؤرّخ في 14
ربـــيع الـــثـــاني عــام 1422 اIـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة  1980

rفتشية العامة للماليةIتضمن إحداث اIوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2012 وا

- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اIؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 272
اIـؤرّخ في 6  رمـضـان عام 1429 اIـوافق 6 سـبـتمـبـر سـنة

rفتشية العامة للماليةI2008 الّذي يحدّد صالحيات ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 273
اIـؤرّخ في 6  رمـضـان عام 1429 اIـوافق 6 سـبـتمـبـر سـنة
2008 واIــتــضـمن تــنــظــيم الــهـيــاكل اIــركــزيـة لــلــمــفـتــشــيـة

rالعامة للمالية

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 274
اIـؤرّخ في 6  رمـضـان عام 1429 اIـوافق 6 سـبـتمـبـر سـنة
2008 الّـذي يـحـدّد تـنـظـيم اIفـتـشـيـات اجلـهـوية لـلـمـفـتـشـية

rعدّلIا rالعامة للمالية وصالحياتها

- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 10 - 28 اIؤرّخ
في 27  مـــحـــرّم عـــام 1431 اIــــوافق 13 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2010
واIتـضـمن الـقـانـون اخلـاص بـاIـوظـفـX اIـنتـمـX لألسالك
rادة 4 منهIال سيما ا rفتشية العامة للماليةIاخلاصة با

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 4 من اIـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 10 - 28 اIــؤرّخ في 27  مــحــرّم عـام 1431
اIـوافق 13 يـنـايـر سـنـة  2010 واIـذكـور أعالهr يـهـدف هـذا
الــــقــــرار إلى حتــــديـــد شــــروط وكــــيـــفــــيــــات إعـــداد بــــطــــاقـــة
تـفـويض الـوظـيـفـة لـلـمـوظـفـX اIـنتـمـX لألسـالك اخلـاصة

باIفتشية العامة للمالية.

اIادة اIادة 2 : : تسـلم بطـاقـــــة تـفويض الـوظيـفة مـوضوع
هــــذا الـــقـــرارr لــــلـــمــــوظـــفـــX اIــــنـــتــــمـــX لألسـالك اخلـــاصـــة

.Xواحمللف XرسمIا rفتشية العامة للماليةIبا

اIــــادة اIــــادة 3 :: تـــــمـــــنح بـــــطــــاقــــــــــة تــــفـــــويض الـــــوظــــيـــــفــــة
لـلمـوظـفـX اIـعـنيـrX أثـنـاء ªـارسـة وظـائفـهمr حق اطالع
عـام عـلى مـسـتـوى مـصـالح الـدولـة واجلـمـاعـات اإلقـلـيـمـيـة
والــهــيـئــات الــعــمــومـيــة أو أي كــيــان قــانــوني آخــر خـاضع

لرقابة اIفتشية العامة للمالية.

اIـادة اIـادة 4 : بـاإلضـافـة إلى االسم والـلـقبr حتـدد بـطـاقـة
تــفـــويض الـــوظـــيــفـــة تـــاريخ ومـــكـــان االزديــاد وكـــذا رتـــبــة

اIوظف اIعني.

اIــــادة اIــــادة 5 :: ال يـــــســــتــــعـــــمل اIــــوظـف اIــــكــــلـف بــــطــــاقــــة
تفـويض الوظيـفة إال في احلـاالت احملددة اIنـصوص علـيها

في التنظيم.

اIـادة اIـادة 6 :  : يـتـم إعـداد بـطـاقـة تـفـويـض الـوظـيـفـة وفـقـا
للنموذج اIلحق بهذا القرار.

اIـادة اIـادة 7 : : يـكــلف رئــيس اIـفــتـشـيــة الـعــامـة لــلـمــالـيـة
بــتـنـفـيــذ هـذا الـقـرار الـذي يــنـشـر في اجلـريــدة الـرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 19 رجـب عـــام 1434 اIــــوافق 29
مايو سنة 2013.

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية

األمX العاماألمX العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة
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بطاقة تفويض الوظيفة

اللقب : ......................................................
االسم : ......................................................
اIولود في : ...............................................
بـ : ............................................................
الرتبة : ....................................................
سلمت باجلزائر في .....................................

اIلحقاIلحق
±وذج بطاقة تفويض الوظيفة±وذج بطاقة تفويض الوظيفة

الصورة

توقيع حامل البطاقة

اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبية

ــــــــــــــــــــ

وزارة اIاليةوزارة اIالية
ــــــــــــــــــــ

ختم الدولةختم الدولة

اIفتشية العامة للماليةاIفتشية العامة للمالية
ــــــــــــــــــــ

بطـــــــاقة تــفــويـــض الوظيفةبطـــــــاقة تــفــويـــض الوظيفة
ــــــــــــــــــــ

يـجـوز حلـامل هـذه الـبـطـاقـة الـقـيـام بـجـمـيع األبـحاث
واالطالع عــلى اIــســتـنــدات اIــؤيـدة والــنــقـود والــقــيم الـتي
يــحــتــفظ بــهــا اIــســيــرون واحملــاسـبــون اخلــاضــعــون لــرقــابـة

اIفتشية العامة للمالية.

يـتـعـX علـى السـلـطـات اIـدنـيـة والـعـسـكـريـة أن تـقدم
اIساعدة والعون حلامل هذه البطاقة.

وزير اIالية
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rاليةIووزير ا

rوارد الصيديةIووزير الصيد البحري وا

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اIــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 123
اIــــؤرخ في 7  ربــــيـع األول عـــام 1421 اIــــوافق 10 يــــونــــيـــو
سـنـة 2000 الـذي يـحــدد صالحـيــات وزيـر الـصــيـد واIـوارد

rالصيدية

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 215
اIـؤرخ  في 23 جـمـادى الثـانيـة عام 1433 اIـوافق 15 مـايو
ســـنــة 2012 واIـــتـــضــمـن إنــشـــاء اخملـــبـــر الــوطـــني Iـــراقـــبــة
وحتــلـــيل مــنــتــجـــات الــصــيــد الـــبــحــري وتــربـــيــة اIــائــيــات

rونظافة األوساط وتنظيمه وسيره

- و�ـقــتـضـى اIـرســوم الـرئــاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 8 من اIـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 12 - 215 اIـؤرخ  في 23 جــمـادى الـثــانـيـة
rـــذكـــور أعالهIــــوافق 15 مـــايــــو ســـنـــة 2012 واIعــــام 1433 ا
يـهدف هـذا الـقرار إلى حتـديـد الـتنـظـيم الداخـلي لـلمـخـبر
الـــوطــنـي Iــراقـــبــة وحتـــلــيل مـــنــتـــجــات الـــصــيـــد الــبـــحــري

وتربية اIائيات ونظافة األوساط.

اIادة اIادة 2 : : يشمل الـتنـظيم الـداخلي لـلمـخبـر الوطني
Iــراقـــبــة وحتـــلــيل مـــنـــتــجـــات الــصـــيــد الـــبــحـــري وتــربـــيــة
اIائـيات ونظـافة األوسـاطr حتت سلطـة اIدير الـعام الذي

يساعده مدير عام مساعدr ما يأتي :

- قــسم حتـلـيل ومـراقـبـة مـنــتـجـات الـصـيـد الـبـحـري
rائياتIوتربية ا

- قـــسم حتــلـــيل نـــظــافـــة األوســاط ومـــراقــبـــة نــوعـــيــة
rياهIا

rقسم اإلدارة العامة -

- اIلحقات.

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 24 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 24
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة r2014 يـتــضـمن تـعــيـX أعــضـاء الـلــجـنـةr يـتــضـمن تـعــيـX أعــضـاء الـلــجـنـة
الوطنية لتصنيف اIؤسسات الفندقية إلى رتب.الوطنية لتصنيف اIؤسسات الفندقية إلى رتب.

ــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب  قـــرار مــؤرّخ في 24 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام
1435 اIـوافق 24 أبــريل سـنـة r2014 يـعـX األعـضـاء اآلتـيـة

أســـــمــــــاؤهـمr تـــــطــــبــــــيــــــقــــا ألحـــــكـــــام اIــــادة 4 من اIـــــرســــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 2000-130 اIــؤرّخ في 8 ربـــيع األول عــام
1421 اIـوافق 11 يـونـيو سـنة 2000 الـذي يحـدد مـعـايير

rـؤســسـات الــفـنــدقـيــة إلى رتب وشـروط ذلكIتــصـنــيف ا
اIــعـــدّلr في الـــلــجـــنـــة الـــوطــنـــيـــة لــتـــصـــنــيف اIـــؤســـســات
الـــــفـــــنـــــدقـــــيــــة إلـى رتبI rـــــدة ثالث (3) ســـــنــــوات قـــــابـــــلــــة

للتجديد :
- الـــســـيــد نـــور الـــدين أحـــمـــد ســـيـــدr اIـــديـــر اIــكـــلف
بـــالــنــشــاطـــات الــفــنــدقـــيــة بــوزارة الـــســيــاحــة والـــصــنــاعــة

rرئيسا rالتقليدية
- الــــــســـــيــــــد ســـــامـي قـــــلـيª rــــــثـل الـــــوزيــــــر اIـــــكــــــلف

rبالتجارة
- الــــســـيـــد فـــريـــد نــــشــــابª rــــثـل الــــوزيـــر اIـــكــــلـف

r( دنيةIديرية العامة للحماية اIا ) بالداخـلـيـة
- السيد عـبد الوهاب بوريشª rثل الوزير اIكلف

rبالصحة
- الــســيــد نــور الـدين نــاذريr اIــديــر الــعـام لــلــوكــالـة

rالوطنية لتنمية السياحة
- الـــســـيـــد خـــيـــر الـــديـن عـــقـــبيª rـــثل الـــفـــيـــدرالـــيـــة

الوطنية للفندقة.

تـلـغـى أحـكـام الــقـرار اIـؤرخ في 24 مــحـرم عـام 1432
اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2010 و اIـتضـمن تعـيX أعـضاء
الـلــجـنــة الـوطــنـيــة لــتـصــنـيف اIــؤسـســات الـفــنـدقــيـة إلى

رتب.

وزارة الصيد البحري واDوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واDوارد الصيدية
قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 9 ش شــــــعــــــبــــــان عان عــــــام ام 1434
اIاIــــــــوافق وافق 18 ي يــــــونونــــــيــــــــو سو ســــــنــــــة ة r r2013 يـــحـــدد الــــتـــنــــظـــيميـــحـــدد الــــتـــنــــظـــيم
الـداخلي للمخـبر الوطني Iـراقبة وحتلـيل منتجاتالـداخلي للمخـبر الوطني Iـراقبة وحتلـيل منتجات
الصيد البحري وتربية اIائيات ونظافة األوساط.الصيد البحري وتربية اIائيات ونظافة األوساط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rالعام للحكومة Xإن األم
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rياهIمصلحة ميكروبيولوجيا ا -
rمصلحة العوالق النباتية السامة -

- مصلحة اقتطاع العينات واستالمها.

اIـادة اIـادة 9 : : تـكــلف اIـصـلـحـة الـفــيـزيـائـيـة الـكــيـمـيـائـيـة
للمياه �ا يأتي :

- ضـمـان حتـليل الـعـوامل الـفـيـزيائـيـة والـكـيمـيـائـية
rلألوساط

- تـــقــيــيـم مــدى تــلــوث مـــيــاه الــبــحـــر ومــيــاه أوســاط
تربية اIائيات ودرجته.

اIـادة اIـادة 10 : : تــكــلف مـصـلـحـة مـيـكـروبـيـولـوجـيـا اIـيـاه
�ا يأتي :

- ضـمـان الـتـحـالـيل اIـيـكـروبـيـولـوجـيـة Iـيـاه الـبـحر
rائياتIومياه أوساط تربية ا

rائياتIمتابعة نوعية ونظافة أوساط تربية ا -
- إعـــداد الــتـــحـــالـــيل مـن أجل الـــبـــحث عن اجلـــراثـــيم
rياهIؤشرة لتلوث اIتسببة في األمراض واجلراثيم اIا

- دراسـة مصير الـكائنات احلـية اجملهريـة في البحر
rووصف آليات العدوى

- تــــقــــيــــيـم اخلــــطــــر الـــــصــــحي اIـــــرتــــبط بـــــاســــتــــهالك
األصــداف بــالــنــســبــة لـــلــكــائــنــات احلــيــة اجملــهــريــة من أصل

معوي والتي تسبب أمراضا لإلنسان.

اIادة اIادة 11 : : تـكـلف مصلـحة العوالق النباتية السامة
�ا يأتي :

rحتديد العوالق النباتية السامة -
- مـــتــابــعـــة تــطـــور الــزيــادة فـي الــعــوالـق الــنــبـــاتــيــة

rالسامة
- حتــديـد نـوع سـمـوم الــطـحـالب اجملـهــريـة اIـتـراكـمـة
داخل الــرخــويــات احلــيــة ذات الــصــدفــتــX وأصــلــهــا وســبل

rحتوّلها
- تــطـويــر تـقــنـيــات فـعــالـة لــلـكــشف عن اجلــسـيــمـات

اIعدية وسموم الطحالب اجملهرية.

اIــــادة اIــــادة 12 : : تـــــكــــلـف مـــصــــلــــحـــة اقــــتـــطــــاع الــــعـــيــــنـــات
واستالمها �ا يأتي :

- الــقــيــام بــأخــذ عــيــنــات مـن مــيــاه تــربــيــة اIــائــيـات
rومياه البحر

- اقــتــطــاع عــيـنــات من مــنــتــجــات الـصــيــد الــبــحـري
rائيات على مستوى مختلف نقاط اإلنزالIوتربية ا

rالقيام بأخذ عينات من مياه مواقع إنتاج احملار -

3 : : يـــضـم قـــسم حتــــلـــيل ومـــراقـــبــــة مـــنـــتـــجـــات اIــادة اIــادة 
الصيد البحري وتربية اIائيات أربع (4) مصالح :

rمصلحة الكيمياء احليوية وعلم السموم -
rيكروبيولوجياIمصلحة ا -

rصلحة الفيزيائية الكيميائيةIا -
- مصلحة علم الطفيليات.

اIـادة اIـادة 4 : : تــكــلف مـصــلــحــة الـكــيــمــيـاء احلــيــويــة وعـلم
السموم �ا يأتي :

- حتـديـد الـتـركــيـبـة الـكـيـمـيـائـيـة احلـيـويـة Iـنـتـجـات
rائياتIالصيد البحري وتربية ا

- حتــديـــد درجــة فــســاد مــنـــتــجــات الــصـــيــد الــبــحــري
rائيات الطازجة واحملوّلةIوتربية ا

- ضمـان التحلـيل السمي Iـنتجـات الصيـد البحري
وتربية اIائيات.

اIادة اIادة 5 : : تكلف مصلحة اIيكروبيولوجيا �ا يأتي :
- ضــمــان الــتـحــالــيل اIــيــكــروبــيــولـوجــيــة Iــنــتــجـات

rائياتIالصيد البحري وتربية ا
- مــراقــبـة ومــتــابــعـة الــنــوعــيـة الــصــحــيـة Iــنــتــجـات

rائيات الطازجة واحملوّلةIالصيد البحري وتربية ا
- الـــقـــيــام بـــخـــبـــرات خـــاصــة بـــالـــنـــوعـــيــة الـــصـــحـــيــة

Iنتجات الصيد البحري وتربية اIائيات.

اIـادة اIـادة 6 : : تـكــلـف اIصـلـحـة الـفـيـزيـائيـة الـكـيـمـيـائـية
�ا يأتي :

- ضمان التحاليل الـفيزيائية الكيـميائية Iنتجات
rائياتIالصيد البحري وتربية ا

- حتـــديــد ومـــعـــرفـــة حـــدود الــعـــنـــاصـــر الـــفــيـــزيـــائـــيــة
الـكيميائيـة اIعدية في منـتجات الصيد الـبحري وتربية

rائياتIا
- مـتابـعـة تطـور الـعـناصـر الـفـيزيـائـية الـكـيـميـائـية

اIعدية Iنتجات الصيد البحري وتربية اIائيات.
اIادة اIادة 7 : : تكلف مصلحة علم الطفيليات �ا يأتي :

- ضـــمــان الــتــحــالــيل الــطــفــيــلــيــة Iــنــتــجــات الــصــيــد
rائياتIالبحري وتربية ا

- الــقــيــام �ــتــابــعــة أمــراض الــســمك الــطــفــيــلــيــة في
أوساط التربية.

اIادة اIادة 8 : : يضم قسم حتـليل نظافـة األوساط ومراقبة
نوعية اIياه أربع (4) مصالح :

rصلحة الفيزيائية الكيميائية للمياهIا -
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17 : : تــــكــــــلـف مــــصـــلــــحــــة اإلعـالم والـــتـــوثـــيق اIــادة اIــادة 
واإلحصائيات بـما يأتي :

- حتـديد وتـنفـيذ بـرامج التـنشـيط العـلمي وأنـشطة
اخملبر.

- تـشـكيل بـنك مـعلـومات خـاص بـالنـوعيـة الـصحـية
Iـنـتـجـات الـصـيـد الـبـحري وتـربـيـة اIـائـيـات وكـذا نـظـافة

rاألوساط
rلحقة باخملبرIعطيات اخلاصة بالهياكل اIجمع ا -

- معاجلة نتـائج جمع اإلحصائيات اخلاصة بالنوعية
الـصــحــيــة Iـنــتــجــات الـصــيــد الــبـحــري وتــربــيـة اIــائــيـات

rونوعية األوساط
- تــــســـيـــيـــر وثــــائق اخملـــبــــر وضـــمـــان احملـــافــــظـــة عـــلى

rاألرشيف وصيانته
- تـنـظـيـم أيـام دراسـيــة ومـلـتـقــيـات وطـنــيـة ودولـيـة

في إطار صالحيات اخملبر.
اIــادة اIــادة 18 :  : يـــديـــر اIــلــحــقــات اIـــنــصــوص عــلــيــهــا في
اIـادة 3 (الــفـقـرة 2) من اIـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 12 - 215
اIـؤرخ  في 23 جـمـادى الثـانيـة عام 1433 اIـوافق 15 مـايو
ســـــنـــــة 2012 واIــــــذكــــــور أعـالهr رئـــيـس مــــلــــحـــقــــة وتــــضم

.(2) Xفرع
اIـادة اIـادة 19 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1434 اIــوافق 18

يونيو سنة 2013.

- الـقــيـام بــاقـتــطـاع عــيـنــات من مـنــتـجــات الـتــربـيـة
rومنتجات الوسط البحري

rاستالم كل االقتطاعات والعينات -
- الـتـعـرف عـلـى عـيـنـات مــنـتـجـات الـصــيـد الـبـحـري

rائيات وحفظهاIوتربية ا
- حتضيـر العيـنات وتوجيـهها نـحو اIصالح اIـعنية

بالتحليل.
13 : : يـــــــضـم قـــــــسم اإلدارة الــــــــعـــــــامـــــــة أربع (4) اIــــــادة اIــــــادة 

مصالح :
rوالتكوين XستخدمIمصلحة ا -

rيزانية واحملاسبةIمصلحة ا -
rمصلحة الوسائل العامة -

- مصلحة اإلعالم والتوثيق واإلحصائيات.
اIـادة اIـادة 14 : : تــكــلف مـصـلـحـة اIـسـتخـدمـX والـتـكـوين

�ا يأتي :
- إعـــداد وتــفـــعـــيل اخملــطـــطـــات الــســـنــويـــة واIــتـــعــددة
rوارد البشرية للمخبر ومتابعتهاIالسنوات لتسيير ا

rXهني للمستخدمIسار اIضمان متابعة ا -
Xـــتــواصل وحتـــســIإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -

rستخدمي اخملبرI علوماتIستوى وجتديد اIا
- اIـشــاركـة في إعــداد الـقـوانــX األسـاســيـة اIـطــبـقـة

rXستخدمIعلى ا
- ضــمـــان تــســـيــيـــر الــقـــضـــايــا الـــقــانـــونــيـــة وقــضـــايــا

اIنازعات اIتعلقة باخملبر.
15 : : تـــكـــلف مــصــلــحــة اIــيــزانـــيــة واحملـــاســـبـة اIـادة اIـادة 

بـما يأتي :
- إعــداد مـــشــروع مــيــزانــيــة الــتــســـيــيــر والــتــجــهــيــز

rوافقةIللمخبر وضمان تنفيذها بعد ا
rمسك محاسبة اخملبر -

- اIـشـاركـة في إبرام الـصـفـقات الـعـمومـيـة وتـوقيع
العقود.

اIــادة اIــادة 16 : : تـــكــــلـف مـــصــلــــحـــة الـــوســـائـل الـــعـــامــة
بـما يأتي :

rضمان تزويد هياكل اخملبر بوسائل السير -
- ضـــمــــان تـــســــيـــيـــر األمـالك اIـــنـــقــــولـــة والـــعــــقـــاريـــة

rللمخبر وصيانتها
rمسك سجالت اجلرد -

- الـسـهـر عـلـى تـطـبـيق قـواعـد الــنـظـافـة واألمن عـلى
مستوى هياكل اخملبر.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الصيد البحريوزير الصيد البحري
واIوارد الصيديةواIوارد الصيدية
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 4  ذي الـقــعـدة عـام   ذي الـقــعـدة عـام 1434
اIـوافق اIـوافق 10  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـة r2013 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـشـاءن إنـشـاء
مــحـــطـــات جتـــريـــبـــيــة لـــلـــمـــركـــز الـــوطــنـي لـــلــبـــحثمــحـــطـــات جتـــريـــبـــيــة لـــلـــمـــركـــز الـــوطــنـي لـــلــبـــحث

والتنمية في الصوالتنمية في الصّيد البحري وتربية اIائيات.يد البحري وتربية اIائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rاليةIووزير ا

rوارد الصيديةIووزير الصيد البحري وا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي
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- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 123-2000
اIــــؤرّخ في 7 ربـــيع األوّل عــــام 1421 اIــــوافق 10 يـــونـــيــــو
سـنـة 2000 الـذي يـحـدّد صالحـيـات وزيــر الـصّـيـد الـبـحـري

rوارد الصيديةIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-128 اIؤرّخ
في 24 ربـــيع الـــثـــانـي عـــام 1429 اIــوافق 30 أبـــريل ســـنـــة
2008 واIــــتــــضــــمّن حتــــويل اIــــركــــز الــــوطــــني لــــلــــدّراســـات

والــوثـائق في مــيـدان الـصّــيـد الـبــحـري وتــربـيـة اIــائـيـات
إلى مـركز وطـني لـلـبحـث والتـنـميـة في الـصّـيد الـبـحري

rائياتIوتربية ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-396 اIؤرّخ
في 28 ذي احلجّة عـام 1432 اIوافق 24 نوفـمبر سنة 2011
الــذي يـــحــدّد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

rالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عـام 1434 اIوافق 30 ينـاير سـنة 2013
الــــذي يـــــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيـــــــر الــــتــــعــــلــــــــيم الــــعـــــــالي

rوالبحث العلمي
- و�ـقتـضـى اIـرسوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : تـــطـــبـــيـــقـــــا ألحـــكـــــام اIـــادّتــX 29 و34
(الــفـقــرة 3) من اIـرســــوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 11-396 اIـؤرّخ
في 28 ذي احلـجّة عام 1432 اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
واIــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى إنــشــاء مــحــطـات
جتريـبـية لـلمـركـز الوطـني لـلبـحث والـتـنمـية فـي الصّـيد

البحري وتربية اIائيات.

اIـاداIـادّة ة 2 : : تـنـشأ مـحـطـات جتريـبـيـة لـلمـركـز الـوطني
لـلبـحث والـتـنـمـية فـي الصّـيـد الـبـحـري وتربـيـة اIـائـيات

اIسماة كاآلتي واIتمركزة كما يأتي :
rائـيات الـصحـراويةIاحملطـة التـجريـبيـة لتـربيـة ا -

rوالية ورقلة rالواقعة في بلدية حاسي بن عبد اللّه
- احملـــطــة الـــتــجــريـــبــيـــة لــلــصّـــيــد الـــبــحــري وتـــربــيــة
األســمــاك الــقــاريـةr الــواقــعــــة في بــلـديـــة حـــريـــزةr واليــة

rالـدفلى Xعـ

rاحملـطــة الـتـجـريـبـيـة لـتـربـيـة األسـمـاك في الـبـحـر -
rوالية تيبازة rالواقعة في بلدية بواسماعيل

- احملـطـــة الــتـجــريـبـــيـة لـتــربـــيــة احملـــارr الـواقـعـــة
rوالية تيبازة rفي بلدية بواسماعيل

rاحملطة الـتجريـبية لـلموارد الـبحريـة والبحـيرية -
rوالية الطارف rالواقعة في بلدية القالة

- احملطـة التـجريـبـية لـتربـية اجلـمبـريr الواقـعة في
rوالية سكيكدة rرسىIبلدية ا

rاحملــطــة الــتــجــريــبــيــة لــتــربــيــة األســمــاك الــقــاريـة -
rوالية بشار rالواقعة في بلدية بوقايس

- احملـــطــة الـــتــجــريـــبــيـــة لــلــصّـــيــد الـــبــحــري وتـــربــيــة
rالــواقـــعــــة فـي بــلـــديــــة أوريـــســــيــة rاألســمـــاك الــقــــاريــــة

rواليـة سطـيف
- احملـطــة الـتجــريـبـيـة لـلـمـوارد الـبـحــريـةr الـواقـعـة

rتموشنت Xوالية ع rفي بلدية بني صاف
- احملـطـة الـتجــريبـية لـلصّـيد احلـرفيr الواقـعــة في

بلدية تيشيr والية بجاية.
اIاداIادّة ة 3 : : تنـظم احملطـات التـجريـبية لـكـل من حاسي
بن عـبــد الـلّه وحـريــزة وبـواسـمــاعـيل واIــرسى وبـوقـايس

وأوريسية في ثالث (3) مصـالح :
rمصلحة البيئة ومتابعة النوعية -

rائياتIمصلحة أنظمة اإلنتاج بالنسبة لتربية ا -
- مصلحة الهندسة في تربية اIائيات.

اIــاداIــادّة ة 4 : : تــنــظم احملــطــــات الـــتــجـــريــبــــيــة لــكــل مـن
: (2) Xبني صاف والقالة وتيشي في مصلحت

rمصلحة األنظمة البيئية البحرية -
- مصلحة األنظمة البيئية القارية.

اIـاداIـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 4 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 10
سبتمبر سنة 2013.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزير الصيد البحريوزير الصيد البحري
واIوارد الصيديةواIوارد الصيدية
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة



قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 26  شـوال عام   شـوال عام 1434 اIـوافق  اIـوافق 2 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة r2013 يـ يـتـضـمن جتـديد تـشـكـيـلـة الـلـجـان اإلداريـة اIـتـسـاويةتـضـمن جتـديد تـشـكـيـلـة الـلـجـان اإلداريـة اIـتـسـاوية
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي وزارة الصيد البحري واIوارد الصيدية.األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي وزارة الصيد البحري واIوارد الصيدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ في 26  شوال عام 1434 اIوافق 2 سبـتمبـر سنة 2013  جتـدّد تشكـيلة اللـجان اإلدارية اIـتساوية
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي وزارة الصيد البحري واIوارد الصيديةr طبقا للجدول أدناه :

 األعضاء األعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األسالكاألسالك

ªثªثّلو اIوظفXلو اIوظفªXثªثّلو اإلدارةلو اإلدارة

rتصرفونIا -

- اIـــــتــــــصـــــرفـــــون اإلداريــــــون في
rالشؤون البحرية

rاألطباء البيطريون -

rهندسونIا -

rترجمون - التراجمةIا -

rالوثائقيون أمناء احملفوظات -

rمحللو االقتصاد -

rملحقو اإلدارة -

rمسـاعدو أمناء احملفوظات -

rاحملاسبون اإلداريون -

rالتقنيون -

rديريةIكتاب ا -

rأعوان اإلدارة الرئيسيون -

- اIعاونون التقنيون.

rاألعوان اإلداريون -

rالكتاب -

rاألعوان التقنيون -

rكتبIأعوان ا -

rهنيونIالعمال ا -

rسائقو السيارات -

- احلجاب.

مغراوي محمد

عماري كر£

قادري العربي

حدادو وحيد

فرقاني نور الدين

محـمد بوكـريطاوي
سامية

بالبشير أحمد

احلرفيف ناصر

أوسعيد رمضان

مولود زبير

بداني أحمد

بوحفص نادية

خباز كر�ة

عبد الالوي نادية

مهدي أمينة

فاصولي آمال

خير الدين كر�ة

بوغلة رشيدة

قـــــــــــرفـي فــــــــــاطـــــــــــمــــــــــة
الزهراء

مكرلوف السايح

قوادري آسيا

Xكباش حس

مقدم أحمد

شـــــــــــــافــــــــــــعـي عــــــــــــبــــــــــــد
الرحمان

 األعضاء األعضاء
آإلضافيونآإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدالدّائمون ائمون 

 األعضاء األعضاء
آإلضافيونآإلضافيون

10 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3227
10 مايو  سنة  مايو  سنة 2014 م م

اDطبعة الرسمياDطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8W بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8W بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


