
العدد العدد 28
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 14 رجب عام  رجب عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 14 مايو سنة  مايو سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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
 مـرســـوم تــنــفــيــذي رقم 14-153 مـؤرخ في 30 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1435 اIـوافـق 30 أبــريـل ســنـة q2014 يــحــدد شـروط فــتح
مخابر جتارب وحتليل اجلودة واستغاللها........................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى الثانية عام 1435 اIوافق 16  أبريل سنة q2014 يتضمّن إنهـاء مهام مكلّـف بالدّراسات
والتلخيص بوزارة االتصال........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنة q2014 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديــر الـوكـالـة
الوطنية للقطاعات احملفوظة........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنة q2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتش بـوزارة
الصّحة والسكان وإصالح اIستشفيات..........................................................................................................
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 16  جـمادى الـثانـية عام 1435 اIوافق 16  أبريـل سنة q2014 يتـضمّـنان إنهـاء مهـام مديرين
بوزارة الصّحة والسكان وإصالح اIستشفيات...............................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1435 اIـوافق 16  أبــريـل ســنـة q2014 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهــام نــائب مــديـر
بوزارة الصّحة والسكان وإصالح اIستشفيـات..............................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنـة q2014 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــديــر اIــعـهــد
الــوطني البيداغـوجي للتكـويـن شبـه الطبي................................................................................................
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 16  جـمادى الـثانـية عام 1435 اIوافق 16  أبريـل سنة q2014 يتـضمّـنان إنهـاء مهـام مديرين
للصّحة والسكان في الواليات......................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنـة q2014 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام اIـديــر الــعـامّ
للمركز االستشفائي اجلامعي في مدينـة وهـران.............................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16  جمادى الثانية عام 1435 اIوافق 16  أبريل سنة q2014 تتضمّن إنهاء مهام بوزارة السياحة
والصّناعة التقليدية...................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1435 اIـــوافق 16  أبــريـل ســنــة q2014 يــتـــضــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديـــريـن
للسياحــــة والصّنـاعــــة التقلـيديــــة فـي الـواليـات........................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنة q2014 تتـضـمّن الـتّعـيـX بوزارة الـصّـحة
والسكان وإصالح اIستشفيات.....................................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنة q2014 تـتضـمّن تـعـيـX مـديـرين لـلـصّـحة
والسكان في الواليات.................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جـمادى الـثـانيـة عام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنة q2014 يـتـضمّن تـعـيX اIـديـر العـامّ لـلوكـالة
الوطنية لتسيير اإلجنازات وجتهيز مؤسسات الصّحـة...................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جـمادى الـثـانيـة عام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنة q2014 يـتـضمّن تـعـيX اIـديـر العـامّ لـلوكـالة
الوطنية لوثائق الصّحـة.............................................................................................................................
Xمـديــرين عــامـ Xيــتــضـمّـن تـعــيــ q2014 ـوافق 16  أبــريـل ســنـةIمــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1435 ا
للمراكـز االستشفائية اجلامعـية...................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1435 اIـــوافق 16  أبــريـل ســنــة q2014 يــتــضــمّـن تــعــيــX اIــديــــر الــعـــامّ
للمؤسســة االستشفـائــية لطب العيـون بورقلـة............................................................................................
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق 16  أبـريـل سـنة q2014 يـتـضـمّـنـان الـتّـعـيـX بوزارة
السّياحة والصّناعة التقليدية........................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قرار رقـم 110 / ق. م د / 14  مؤرخ في 29 جـمادى الـثانـية عام 1435 اIوافق 29 أبريـل سنة q2014 يـتعـلق باسـتخـالف نائب في
اجمللس الشعبي الوطني................................................................................................................................

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

قـــرار مـــؤرخ في 18  ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1433 اIـــوافق 4 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة q2012 يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX أعــضـــاء مـــجـــلس إدارة اIـــعـــهــد
الدبلوماسي والعالقات الدولية...................................................................................................................

وزارة اLاليوزارة اLاليّة

ار مـؤرّخ في 23 رمـضــان عـــام 1434 اIــوافــق أوّل غــشت ســنـة q2013 يــتــعــلّق بــكــيـفــيــات تــنـفــيــذ نــفــقـات االســتــثــمـارات قــــر
العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني لالستثمار.............................................................

قــرار مـؤرخ  في 11 ربــيع األول عـام 1435 اIـوافق 13 يـنــايـر ســنـة q2014 يـتــضـمن اIــوافـقــة عـلـى الـنــظـام الــداخـلي لــلـمــجـلس
الوطني للمحاسبة.......................................................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضــان عـــام 1434 اIوافق 16 يوليو سنة q2013 يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني
حلماية النباتات..........................................................................................................................................

Xـنـاصب العـلـيـا للـمـوظـفIيحـدّد عـدد ا q2013 ـوافق 24 يـونـيـو سـنةIقـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 15 شـعـبـان عـــام 1434 ا
اIنتمX لألسالك اخلاصة بسلطة الصحة النباتية............................................................................................

قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 اIوافق 19 يونيو سنة q2013 يعدل القرار اIؤرخ في 6 صفر عام 1432 اIوافق 11 يناير
سنة 2011 واIتضمن تعيX أعضاء جلنة مواد الصحة النباتية ذات االستعمال الفالحي.........................................

وزارة وزارة اLوارد اLائيةاLوارد اLائية

قـــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 13  مـحـرّم عـام 1435 اIـوافـق 17  نـوفـمــبـر سـنـة q2013 يـحـدّد عــدد اIـنـاصب الـعـلــيـا لـلـعـمـال
اIهـنيX وسائقي الـسيارات واحلجاب بـعنوان اIصالح اخلـارجية واIؤسسات الـعمومية ذات الـطابع اإلداري التابعة
لإلدارة اIكلّفة باIوارد اIائية.......................................................................................................................

Xنـاصب العلـيا لـلمـوظفIيـحدد عـدد ا q2013 وافق 17   نـوفمـبر سـنةIقرار وزاري مـشترك مؤرخ في 13  محـرم عام 1435  ا
اIـنـتـمـX لألسالك اIـشـتـركـة في اIـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة بـعـنـوان اIـصـالح اخلـارجـيـة لإلدارة اIـكـلـفـة بـاIـوارد
اIائية........................................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 18 ذي احلـجـة عـام 1433 اIـوافق 3 نـوفـمـبـر سـنـة q2012 يــعـدّل الـقـرار اIـؤرخ في 18 جـمــادى األولـى عام 1433
اIوافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة اIوارد اIائية............................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــرار مـؤرّخ في 4  ذي الـقـعـدة عـام 1434 اIـوافق 10  ســبـتـمــبـر سـنـة q2013 يـتـضــمّن تـعـيـX أعـضــاء مـجـلس إدارة الـصـنــدوق
الـوطني للتأمـX عـلى البطالـة....................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 18 ذي الـقـعـدة عـام 1434 اIـوافق 24  ســبـتـمــبـر سـنـة q2013 يـتـضــمّن تـعـيـX أعـضــاء مـجـلس إدارة الـصـنـدوق
الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء............................................................................................

قــرارات مـــؤرخــة فـي 16 ربـــيـع الـثــاني عــام 1435 اIـوافق 16 فـبــرايـر ســنـة q2014 تــتــضـمن ســحب اعـتــمـاد أعــوان مـراقــبـة
الضمان االجتماعي......................................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اLستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اLستشفيات

قــرار مـؤرّخ في 25  شــعـبــان عـام 1434 اIـوافق 4 يـولــيـو ســنـة q2013 يـتـضــمّن تـعــيـX أعـضــاء الـلــجـنـة الــوطـنـيــة لـلــوقـايـة من
األمراض اIتنقلة جنسيا ومتالزمة العوز اIناعي اIكتسب (السيدا) ومكافحتها.................................................

25
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27
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
 مـــرســــوم تــــنـــفــــيــــذي رقم  مـــرســــوم تــــنـــفــــيــــذي رقم 14-153 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 30 جـــمـــادى جـــمـــادى
q2014 ــوافـق 30 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةIــوافـق  اIالـــالـــثـــانـــيـــة عـــام ثـــانـــيـــة عـــام 1435 ا
يـحــدد شــروط فــتح مــخــابــر جتــارب وحتــلـيـل اجلـودةيـحــدد شــروط فــتح مــخــابــر جتــارب وحتــلـيـل اجلـودة

واستغاللها.واستغاللها.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـنــاء عـلـى الــدســتـورq ال ســيــمـا اIـادتان 3-85
qو 125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اIـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واIــتــعـلق

qتممIعدل واIا  qنافسةIبا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اIـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

qتعلق بالتقييسIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اIــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واIـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةq اIــعـدل

qتممIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اIــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اIـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واIــتــعـلق

qستهلك وقمع الغشIبحماية ا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــتــــضى  اIــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 147-89
الـــــمـــــؤرخ في 6 مــــحـــــرم عــــام 1410 الـــــمـــــوافق 8 غـــــشـت
ســــنـــة 1989 والـــــمــــتـــــضـــــمـن إنـــــشــــاء اIــــركـــز اجلــــزائـــري
Iـــراقــبـــة الـــنـــوعــيـــة والـــرزم وتـــنــظـــيـــمه وعـــمـــلهq  اIـــعــدل

qتممIوا

- و�قتـضى اIرسوم  التـنفيذي  رقم 90-39 اIؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990
والــمــتــعـــلــق بــرقــابــة الــجــودة وقــمـع الــغـشq الــمـعـدل

qتممIوا

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اIـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05-91
اIــــؤرخ في 3 رجـــب عـــام 1411 اIــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1991 والـــمــتـــعــلق بــالــقـــواعــد الـــعـــامــة لـــلـحـــمـايــة الـتي

تــــــطــــــبــق عــــــلــى حــــــفـظ الــــــصـــــــحــــــة واألمـن فــي أمــــــاكـن
qالـعمل

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-68 اIـؤرخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1422 اIـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2002
الــــــذي يــــــحــــــدد شــــــروط فــــــتـح مــــــخــــــابـــــر حتــــــالــــــيـل اجلـــــودة

qواعتمادها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-454 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002
qـركـزيــة في وزارة الـتـجـارةIـتــضـمن تـنــظـيم اإلدارة اIوا

qتممIعدل واIا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-09 اIـؤرخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اIـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واIتـضـمن تـنظـيم اIـصالح اخلـارجـية في وزارة الـتـجارة

qوصالحياتها وعملها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 25 من الـقانون
رقم 04-08 اIـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اIــوافق 14 غــشت ســنـة 2004 واIــذكــور أعالهq يــهــدف هـذا
اIـرسـوم إلى حتـديـد شـروط فـتح مـخـابـر جتـارب وحتـلـيل

اجلودة واستغاللها.

اIادة اIادة  2  :  : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي :

- مــــخـــبــــر جتــــارب وحتــــلــــيـل اجلـــودة :- مــــخـــبــــر جتــــارب وحتــــلــــيـل اجلـــودة : كل هــــيــــئــــة أو
مــــؤســـســــة تـــحــــلـل أو تــــقـــيـس أو تــدرس أو تــــجـــرب أو
تـــعــــايـــرq أو بــصـــفـــة عــامــة حتــدد خــصــائص أو فــعــالــيــات
الــــمــــادة أو الــــمـــــنـــتـــوج ومـــكــــونـــاتـــهـــمـــا فـي إطـــار تـــقـــد�

اخلدمات.
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-  اIـعايرة  :-  اIـعايرة  :  مجموع الـعمليات اIـثبتة في ظروف
مـعـينـةq لـلـعالقة بـX الـقيـم اIبـيـنة بـواسـطـة جهـاز قـياس
أو الـقـيم اIـمــثـلـة بـواسـطــة قـيـاس مـادي والــقـيم اIـعـروفـة

اIطابقة لقيمة مقاسة.

اIادة اIادة 3 :  : ال تخـضع ألحـكام هـذا اIرسـوم اخملابـر التي
تــــنـــشــط في إطـــار نــــصــــوص إنـــــشـــائـــــهـــا أو تــــخــــضع إلى
تــــنـــظــــيم خــــاص واخملـــابــــر الـــتـي تـــعــــمل حلـــســــابـــهــــا اخلـــاص
واIـــنـــشـــأة في إطـــار اIـــراقــبـــة الـــذاتـــيـــة وذلك اســـتـــكـــمــاال

لنشاط رئيسي.

اIـــــادة اIـــــادة 4 :  : يـــــجـب أن تـــــكـــــون لـــــطـــــالـب فـــــتح مـــــخـــــبـــــر
اIــؤهالت الـالزمــة ويــثــبت تــكــويــنـــا عــالــيــا أقــله ثالث (3)
سـنـوات. ويــجب إثـبـات هـذه اIـؤهـالت بـتـقـد� الـشـهـادات
أو اإلجــازات ذات الــصــلــة بــالــنــشــاط اIــقــرر والـتــخــصص

اIطلوب.

وفـي حــــالـــــة عــــــدم وجـــــود هــــــذه الـــــمـــــؤهــالتq فــــإنه
يـتــعــX عــلى الــطــالب إســنـاد الــتــســيــيـر الــتــقــني لــنــشـاط
اخملــبـــر إلـى شــخـص مــؤهـل قـــانــونـــا في مـــيـــدان الـــنـــشــاط

اIطلوب.

اIــادة اIــادة 5 :  : يـــجب أن يـــقــدم طـــالب فـــتح مـــخـــبــر مـــلـــفــا
يتضمن ما يأتي :

:Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي:X1 - -  بالنسبة لألشخاص الطبيعي

- طــــــلب يــــــجب أن يـــــحــــــدد فـــــيـه الـــــلـــــقـب واألســـــمـــــاء
والــــعــــنــــوان وطــــبــــيــــعــــة الـــنـــشـــــاط الــــمـــقـــرر ومـــؤهالت
الــــطــــالب أو مــــؤهـالت اIــــســــؤول الـــــتـــــقـــــنـي في اIــــيــــدان

qعنيIا

qسند ملكية احملل أو عقد اإليجار -

q يالدIشهادة ا -

- مـســتـخـرج من صـحـيـفـة الـســوابق الـقـضـائـيـة يـقل
qتاريخها عن ثالثة (3) أشهر

-  النسخ  اIصادق عليها من الشهادات واإلجازات.

:XعنويIبالنسبة لألشخاص ا:XعنويI2 -  -  بالنسبة لألشخاص ا  

- طــــلب يــــجـب أن حتــــدد فــــيه  تــــســــمــــيــــة أو عــــنـــوان
الــشــركــة وشـــكــلــهــا الــقــانــوني وعـــنــوان مــقــرهــا وطــبــيــعــة
الـنــشـاط اIــقـرر ومــؤهالت الـطــالب أو مـؤهـالت اIـسـؤول

qعنيIيدان اIالتقني في ا

qسند ملكية احملل أو عقد اإليجار -

- شـهــادة اIـيـالد ومـسـتــخـرج مـن صـحـيــفـة الــسـوابق
الــــقــــضــــائــــيــــة يــــقل تــــاريــــخـــــهــــا عن ثالثــــة (3) أشــــهــــر لــــكل

qسيرينIا

-  النسخ  اIصادق عليها من الشهادات واإلجازات.

  يـــودع اIــــلف لـــدى اIــــديـــريــــة الـــوالئـــيــــة لـــلــــتـــجـــارة
اخملتصة إقليميا ويسلّم الطالب وصل إيداع.

اIــــادة اIــــادة 6 :  : يـــــســـــلـم الـــــمــــــديـــــر الـــــوالئـي لـــــلــــتــــجــــارة
الـــطــالــب الـــرخـــصـــة الـــمـــســـبـــقـــة لـــفــتح مـــخـــبـــر بـــعــد

التحقق من مطابقة محتوى ملف طلب فتح اخملبر.

وتـسـمح هـذه الرخـصـة بـالقـيـد في الـسجل الـتـجاري
ولكنها ال تخول احلق في استغالل اخملبر اIنشأ.

اIــادة اIــادة 7 : :  يـــتـــوقف اســـتـــغـالل مـــخـــبـــر عـــلى تـــســـلـــيم
الــوزيـر اIــكــلف بـحــمـايــة اIـســتـهــلك وقــمع الـغش رخــصـة

استغالل .

اIـادة اIـادة 8 : : لــلــحـصــول عـلـى رخـصــة االسـتــغاللq  يــتـمم
اIلف اIـنصوص عليه في اIادة 5 أعاله بالوثـائق اIتعلقة

�ا يأتي :  

qوصف احملالت -

- اIساحـة الدنيـا للمحل (120 م2) ال سيمـا بالنـسبة
qيكروبيولوجيا وقسم الفيزيوكيمياءIلقسم ا

-  وثــيـــقــة تــثــبـت مــطــابــقــة احملـل تــســلــمـــهــا اIــصــالح
qؤهلة في مجال النظافة واألمنIا

qالتنظيم الداخلي للمخبر -

- الـتـكـفل بـالـتـدابـير اإلجـبـاريـة في مـجـال الـنـظـافة
qواألمن

qأنواع ومواصفات وفعاليات التجهيزات - 

- آالت وجتهيزات القياس.

اIـادة اIـادة 9 : :  يــجب أن تــكـون مــحالت اخملــبـر مــتــطـابــقـة
مـع تـــخــــصـــصـهq  وال ســـيـــــمـــا فـــــيـــمــــا يـــتــــعــــلـق بـــحــــالـــتــــهـــا
ومساحتها ونظـافتها الصحية وعـددها وتنظيمهاq  وذلك
طــبــقــا ألحـــكــام هــذا اIــرســوم ولـــلــقــواعــد اIــتـــبــعــة في هــذا

اجملال.

اIادة اIادة 10 :  : يجب أن يكون اخملـبر مزودا بالتجهيزات
الالزمـة لـلـتـنـفـيــذ الـسـلـيم لألعـمـال الــتي يـصـرح بـكـفـاءته

في القيام بها.
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اIـادة اIـادة 11 :  : يـجب أن يـكون اخملـبــر مـجهــزا بـالـوسائل
الالزمـــــة فـي مــــجـــال الــــنــــظـــافــــة واألمنq وال ســــيـــمــــا تـــلك

اIتعلقة �ا يأتي :

qمخرج النجدة -

qنضخاتIراحيض واIياه اجلارية واIا  -

qواد اخلطيرةIوال سيما منها ا qوادIتخزين ا  -

- جتــهـيـزات حـمــايـة اIـســتـخـدمــX وال سـيـمــا أقـنـعـة
الـــــتــــــنــــــفس ونــــــظــــــارات األمن وقــــــفــــــازات ومـــــآزر وعــــــلب

qالصيدلة

- مــطــفــآت احلــريـق ومــواضــعــهــا وحــفـــظــهــا في حــالــة
qجيدة لالستعمال

qستعملة وموضعهاIالفوهات ا -

qمعاجلة النفايات اخلطيرة وإتالفها -

- األعوان اIكلفون باIراقبة واألمنq عند االقتضاء.

اIـــــادة اIـــــادة 12 :  :  تـــــدرس مـــــصـــــالح اIـــــديـــــريـــــة الـــــوالئـــــيــــة
لـلتـجارة اIـعنـية بـاالشتراك مـع مصـالح اIركـز اجلزائري
Iراقبة النوعية والرزم طلب رخصة االستغالل من خالل
الــقـــيــام عــلى اخلـــصــوص بــجـــمع اIــعـــلــومــات الـــتــكــمـــيــلــيــة
اIـتــعـلــقـة بــاخملـبـــر والـتــحـري في عــX اIـكــان من مـطــابـقـة
احملالت والــــتـــــجــــهـــــيـــــزات واآلالت اجملــــهـــــز بــــهـــــا ومــــؤهالت

.XستخدمIا

اIادة اIادة 13 :   :  ترسل اIديرية الـوالئية للتـجارة اIعنية
اIـلف اIـتـعـلق بـطـلـب رخـصـة االسـتـغالل اIـنـصـوص عـلـيه
فـي أحـكـام هـذا اIــرسـوم إلى الــلـجـنـة الــعـلـمــيـة والـتــقـنـيـة
لـــلــــمـــركـــز اجلـــزائـــري Iـــراقـــبــــة الـــنـــوعـــيـــة والـــرزمq قـــصـــد

الدراسة وإبداء الرأي.

اIادة اIادة 14 :  :  تـرسل اللجنة الـعلميـة والتقنيـة للمركز
اجلــزائــري Iــراقــبــة الـنــوعــيــة والــرزم اIــذكــورة أعاله إلى
الـوزير اIـكلف بـحمـاية اIسـتهـلك وقمع الـغش اIلـف بعد
دراســته مـــرفــقــا بــنــتـــائــجــهــا ورأيــهـــا في أجل ال يــتــجــاوز
ســـتـــX (60) يـــــــومـــــــا ابـــــــتـــــــداء مـن تــــــاريـخ اســـــــتـالم طـــــــلب

االستغالل. 

15 :   :  تبـلّغ مـصـالح اIديـريـة الوالئـيـة للـتـجارة اIادة اIادة 
الـــطــالب بـــالـــرد في أجل ال يـــتــجـــاوز تــســـعــX (90)  يـــومــا

ابتداء من تاريخ استالم طلب االستغالل.

اIــادة اIــادة 16 : : فـي حــال اإلخالل بـــاألحــكـــام الــتـــشــريـــعــيــة
والـــتــنــظــيــمــيــة اIـــعــمــول بــهــاq تــقــوم مــصـــالح قــمع الــغش
اخملـتـصة إقـليـمـيا عـلى أسـاس محـضرq بـتـبلـيغ إعذار إلى

اIسؤول عن اخملبر من أجل القيام �طابقة مخبره.

اIادة اIادة 17 : : في حالة اسـتمرار السبب اIبرر لإلعذار
بــــعـــــد ثـالثـــــيـن (30) يـــــومــــا ابـــــتـــــداء من تــــاريخ تــــبـــلــــيغ
اإلعــذارq يــوقـف  الــوزيــر اIــكــلـف بــحــمــايــة الــــمــســـتــهــلك
وقـــمع الــــغـش رخــــصـــة االســــتــغــالل لـــمــــدة ال تـــتــــجـــاوز

سـتـة (6) أشهر.

وبــعــد انـتــهــاء مـدة الــســتـة (6) أشـهــر اIــذكـورة أعاله
وإذا ظل ســبب اإلعــذار قــائـــمــاq  يــســحب الــوزيــر اIــكــلف

بحماية اIستهلك وقمع الغش الرخصة نهائيا.

اIـادة اIـادة 18 : : كل تـــغــيـيــــر لــلـــمــســـيـــر أو كل تـــحــويـل
في طـبــيــعـــة األمـاكن أو في طــبــــيــعـة الــتــجــهــيزات أو
فــي الــتـحــالـيل واالخــتـــبـــارات والــتـجـارب أو الــتـوسـيع
الــذي يـــؤدي إلـى تــغـيـــيــر هــام فـي نـشـــاط اخملـبـرq يـجب

أن يـكون مـوضوع طلب جديد لرخصة االستغالل.

اIـادة اIـادة 19 : : يـجـب إعالم اIــديــريـة الــوالئــيــة لــلــتــجـارة
اخملتـصة إقـليـميـا كتـابيـا بتـوقف اخملبـر عن نشـاطه سواء
كـان تــوقـفــا مـؤقــتـا Iــدة ال تـتــجـاوز تــسـعـX (90) يـومـا أو
توقـفـا نـهـائـيا وذلك فـي أجل ثالثX (30) يـومـا ابـتـداء من

تاريخ توقف النشاط.

يــــؤدي كل تــــوقـف عن نــــشــــاط غــــيــــر مــــصــــرح به في
اآلجال احملددة أعاله إلى سحب رخصة االستغالل.

qـادة 20 :  : في حـالة وفـاة صـاحب رخصـة االسـتغاللIـادة اIا
§ـكن ذوي حقـوقه مواصـلة اسـتغالل اخملـبر ويـتعـX علـيهم
تــــقـــد� طـــلب رخـــصـــة االســـتـــغـالل خالل االثـــني عـــشـــر(12)

شهرا التي تلي تاريخ الوفاة.

وفــي حــالــة الــتــنــــازل عـن مــحل جتــــاري يــســتــعــمل
كـــمــــخـــبـــرq فـــإنـه يـــجب عــــلى اIـــالـك اجلـــديـــد تــــقــــد� طـــلب
رخصــة االستغــالل في أجل ثالثX (30)  يوما ابتداء من

تاريخ احلصول على اخملبر.

21 : :   تــلـــغـى أحــكــام اIــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم اIـادة اIـادة 
02-68 اIــــــؤرخ في 23 ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1422 اIــــــوافق 6

فبراير سنة 2002  واIذكور أعاله.

22 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ§قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

مكلمكلّـف بالدـف بالدّراسات والتلخيص بوزارة االتصال.راسات والتلخيص بوزارة االتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مــهــام الــسّــيـــد ســيــد أحــمــد بن عــطــا الــلّـهq بــصــفــته مــكــلّــفــا
بــالـــدّراســات والـــتــلـــخــيص بـــوزارة االتــصـــالq لــتـــكــلـــيــفــه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

مدير الوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة.مدير الوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مـــهـــــام الــــسّـــيــــد لــــــزهــــــــر بــــونـــــافـعq بــــصــــفــــتــه مــــديـــــرا
لــلــــوكــالــــة الــوطـــنــيــة لــلـــقــطــاعــات احملـــفــوظـــةq لــتـــكــلــيــفــه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
مــــــفــــــتش بـــــــوزارة الــــــصمــــــفــــــتش بـــــــوزارة الــــــصّــــــحــــــة والــــــســــــكــــــان وإصالحــــــحــــــة والــــــســــــكــــــان وإصالح

اIستشفيات.اIستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
qــوافق 16 أبــريل ســنـــة 2014 تــنــهىIالـــثــانــيــة عــام 1435 ا
ابـتـداء من 24 سـبــتـمـبــر سـنـة q2013 مـهــام الـسّـيــد رشـيـد
بـــوعـــكــازq بـــصـــفـــته مـــفـــتــشـــا بـــوزارة الـــصّــحـــة والـــســـكــان

وإصالح اIستشفياتq بسبب الوفـاة.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّان مؤران مؤرّخان في خان في 16  جمـادى الثانية عام  جمـادى الثانية عام
1435 اIــوافق  اIــوافق 16  أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة q2014 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنـــهــاء مـــهــام مـــديــرين بـــوزارة الــصإنـــهــاء مـــهــام مـــديــرين بـــوزارة الــصّـــحــة والـــســكــانـــحــة والـــســكــان
وإصالح اIستشفيات.وإصالح اIستشفيات.

ـــــــــــــــــــــــــ

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

مــهـــام الـــسّـــيـــدة والــسّـــيـــدين اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــصـــفــتـــهم
qـستشـفياتIمديـرين بوزارة الصّـحة والـسكان وإصالح ا

إلحالتهم على التّقـاعد :

qمديرة للتجهيزات الصحية qرشيدة فرحات -

qمديرا لهياكل الصّحة اجلوارية qلكحل رابية -

- بــن اعـــــــمـــــــــر رحـــــــــــالq مـــــــديــــــــرا لـــــــلـــــــتــــــنـــــــظـــــــــيم
واIنـازعـات والتعــاون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مـهــام الـسّـيــدة نـاديـة بــوسـبـاحq بــصـفـتــهـا مـديــرة لـلـمـوارد
البشرية بوزارة الصّحة والسكان وإصالح اIستشفيات.

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
نـــائب مـــديـــر بـــوزارة الـــصنـــائب مـــديـــر بـــوزارة الـــصّـــحـــة والــســـكـــان وإصالحـــحـــة والــســـكـــان وإصالح

اIستشفيـات.اIستشفيـات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيــــة عــــام 1435 الــــمــــوافـق 16 أبــــريـل ســــنــــة 2014
تـنهـى مهـام الـسّـيد يـوسف طـرفـانيq بـصفـته نـائب مـدير
لـبـرامج مـكـافحـة األمـراض غـيـر اIـتـنقـلـة بـوزارة الـصّـحة
والــســـكــان وإصالح اIــســتـــشــفــيــاتq لـــتــكــلــيــفـــه بــوظــيــفـــة

أخـرى.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
مــديــر اIــعـهــد الــــوطـنـي الـبـيــداغــوجـي لـلـتــكــويـنمــديــر اIــعـهــد الــــوطـنـي الـبـيــداغــوجـي لـلـتــكــويـن

شبـه الطبي.شبـه الطبي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مــهــام الــسّـــيــد حــســـX عــويــشــةq بـــصــفــته مـــديــرا لــلـــمــعــهــد
qالـــــوطــــني الــــبــــيـــداغـــــوجي لــــلـــتــــكــــــويـن  شــــبــه الــــطـــبي

إلحـالتـه على التّقـاعـد.
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مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّان مؤران مؤرّخان في خان في 16  جمـادى الثانية عام  جمـادى الثانية عام
1435 اIــوافق  اIــوافق 16  أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة q2014 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنــــهــــاء مــــهـــــام مــــديــــريـن لــــلــــصإنــــهــــاء مــــهـــــام مــــديــــريـن لــــلــــصّــــحــــة والـــــســــكــــان فيــــحــــة والـــــســــكــــان في
الواليات.الواليات.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مـــهـــام الـــسّـــادة اآلتــــيـــة أســـمـــاؤهـم بـــصــــفــــتــــهـم مــــديــــريـن
لـــلـــصّـــحــــة والـــســـكـــان فـي الـــواليـــات اآلتـــيــــةq لــــتـــكـــلــــيـــفـــهم

بوظـائـف أخـرى :

qفي والية الشلف qعبد الناصر بودعة -

qفي والية باتنة qعبد الوهاب رداح -

qفي والية تيزي وزو qجمال شقتمي -

qفي والية سطيف qغوال قصاب -

qفي والية سعيدة qعبد احلميد علي بشير -

qفي والية ورقلة qعلي إتيم -

qفي والية وهران qمحمد شيباني -

- منجي مسطوريq في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مــهـــام الـــسّـــيــد أعـــمـــر أمــقـــرانq بـــصــفـــته مـــديـــرا لــلـــصـــحــة

والسكان في والية تيبازة.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
اIــديــر الـعــاماIــديــر الـعــامّ لــلــمــركــز االســتــشــفــائي اجلــامــعي في لــلــمــركــز االســتــشــفــائي اجلــامــعي في

مدينـة وهـران.مدينـة وهـران.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مـهـام الـسّـيـد عــبـد الـقـادر بـغـدوسq بـصــفـتـه مـديـــرا عـامـا
qلـــلـــمـــركـــــز االســــتـــشـــفـــائي اجلـــامـــعـي في مـــديـــنـــة وهـــران

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

مــراسـيـم رئــاســيـمــراسـيـم رئــاســيـّـة مـــؤرـة مـــؤرّخـــة فـي خـــة فـي 16  جـــمـــادى الـــثـــانـــيــة  جـــمـــادى الـــثـــانـــيــة
عــام عــام 1435 اIـوافق  اIـوافق 16  أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة q2014 تــتـضـمq تــتـضـمّن
إنــــــهــــــاء مــــهـــــام بـــــوزارة الــــســـــيـــــاحـــــة والــــصإنــــــهــــــاء مــــهـــــام بـــــوزارة الــــســـــيـــــاحـــــة والــــصّـــــنـــــاعــــةـــــنـــــاعــــة

التقليدية.التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مــــهــــام الـــــسّــــيــــدات والـــــسّــــادة اآلتـــــيــــة أســــمـــــاؤهم بــــوزارة
الـــســـيـــاحــــــة والـــصّـــنــــــاعــــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــــةq لـــتـــكـــلـــيـــفـــهــم

بـوظــائف أخــرى :

- محمد بقـالمq بصفته رئيسـا لديوان كاتب الدولة
لــدى وزيـــر الـــســـيــاحـــة والـــصّــنـــاعـــة الــتـــقـــلــيـــديـــةq اIـــكــلّف

qبالسياحة - سابقا

- صــلــيـحــة نــاصــر بــايq بــصــفــتــهــا مــديــرة لــلـتــكــوين
qوارد البشريةIا Xوتثم

- مــــخــــتــــار ديــــدوشq بــــصـــــفــــته مــــديــــرا لــــلــــتــــهــــيــــئــــة
qالسيـاحــية

- عـبد الـرؤوف خـالفq بصـفـته مديـرا لـتقـييم ودعم
qشاريع السياحيةIا

- عـــبــــد الــــقـــادر قــــوتـيq بـــصــــفــــته مــــديــــرا لالتــــصـــال
qوالتعــاون

qبصفته مفتشا qمحمد قيز -

- سـعــيـدة بــعـيـطــيشq بـصــفـتـهــا مـكــلّـفـة بــالـدّراسـات
qوالتلخـيص

- ســـــعــــيـــــد ربــــاشq بـــــصـــــفــــتـه مــــديـــــرا خملــــطـط جــــودة
qالسياحـة والضبط

- وهـــيـــبـــة مـــاجليq بـــصـــفـــتـــهـــا مـــكـــلّـــفـــة بـــالـــدّراســات
qوالتلخـيص

- نـور الدين أحـمد سـيدq بـصفـته مديـرا للـحمـامات
qعدنية والنشاطات احلمويةIا

Xبـــصـــفــــته نـــائب مــــديـــر لـــتـــثـــمـــ qجـــمـــال عـــلـــيــــلي -
استعمال اIياه احلموية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مـهـام الـسّــيـد مـحـمـد بـشــيـر كـشـرودq بـصـفــته مـديـرا عـامـا
qلــلــســيــاحـــة بـــوزارة الــســيــاحـــة والــصّــنــاعـــة الــتــقــلــيــديــة

إلحالتـه على التّقـاعد.
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�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
qــوافق 16 أبــريل ســنـــة 2014 تــنــهىIالـــثــانــيــة عــام 1435 ا
ابـــتــداء من 23 أبـــريل ســـنــة q2013 مـــهـــام الـــسّــيـــدة بـــهـــجــة
شــــودارq بــــصــــفــــتـــــهــــا مــــديــــرة لــــلــــدّراســــات والـــــتــــخــــطــــيط
qواإلحـصــائـيـات بـوزارة الـسـيــاحـة والـصّـنـاعـة الــتـقـلـيـديـة

بسبب إلغـاء الهيكـل.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 16  أبـريل سنة  أبـريل سنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
مـديــريـن لــلـسـيـاحـــــة والـصمـديــريـن لــلـسـيـاحـــــة والـصّـنـــاعـــــة الـتـقـلــيـديـــــةـنـــاعـــــة الـتـقـلــيـديـــــة

فـي الـواليـات.فـي الـواليـات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مهـام الـسّادة اآلتيـة أسماؤهم بـصفـتهم مديـرين للسـياحة

والصّناعة التقليدية في الواليات اآلتـية :
- محـمـد سـفـيـان زبـيرq في واليـة الـشـلفq لـتـكـلـيفه

qبوظيفـة أخـرى
qفي واليـة اجللفـة qعلي دلولـة -

- ربـــــــيـع مــــدروعq في واليـــــــة الــــــــواديq إلحــــالــــتــه
عـلى التّقـاعـد.

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ
مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرــة مــؤرّخــة في خــة في 16  جــمـــادى الــثــانــيــة عــام  جــمـــادى الــثــانــيــة عــام
1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 16  أبـــــريـل ســـــنـــــة  أبـــــريـل ســـــنـــــة q2014 تـــــتــــــضـــــمq تـــــتــــــضـــــمّن

الــــتالــــتّـــــعــــيــــX بــــوزارة الـــــصـــــعــــيــــX بــــوزارة الـــــصّــــحــــة والـــــســــكــــان وإصالحــــحــــة والـــــســــكــــان وإصالح
اIستشفيات.اIستشفيات.

ـــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــعــيّن
الــسّـــيــدة والـــسّــيــدان اآلتـــيــة أســمـــاؤهمq بــوزارة الـــصّــحــة

والسكان وإصالح اIستشفيات :
qتنقلةIمديرا لألمراض غير ا qيوسف طرفاني -

qنائبة مدير للطب اخلاص qسامية يونسي -
- سعيد عليمq نائب مدير للميزانية واحملاسبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــعــيّن
الــسّـــيــدة والـــسّــيــدان اآلتـــيــة أســمـــاؤهمq بــوزارة الـــصّــحــة

والسكان وإصالح اIستشفيات :
- مـجيد بـساحةq مـديرا لبرامج الـعالج واألخالقيات

qوآداب مهنـة الطب
- لـيـلى حـاج مــسـعـودq نـائـبــة مـديـر لـهــيـاكل الـصّـحـة

qنزلIاجلوارية والعالج با
- كر� زعيمشq نائب مدير للوسائل العامة.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــعــيّن
اآلنـســة والـسّــيـدات والــسّـيــدان اآلتـيــة أسـمــاؤهمq بـوزارة

الصّحة والسكان وإصالح اIستشفيات :
qمفتشة qلطيفة زايدي -

- ظـــــريــــفـــــة وفـــــاء خـــــوذيـــــرq مـــــكــــلّـــــفـــــة بـــــالـــــدّراســــات
qوالتلخيص

- سـعـيـد هربـانq مـديـرا لـلـمـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية
qستشفياتIوإصالح ا

- نــــاديـــــة جـــــرعــــونq نــــائـــــبــــة مـــــديـــــر لالســـــتــــشــــراف
qواليقظـة الد§وغرافية

qنائبة مدير للمنازعات qسجية سماع -
- ســلـــيــمـــــــة مــقــمـــــونq نــائـــبــــة مـــديــــر ألخـالقــيــات

qوآداب مهنـة الطب
- ويـــــزة عــــــمـــــاروشq نـــــائــــــبـــــة مـــــديــــــر لـــــلـــــصــــــيـــــدلـــــة

qاالستشفـائـية
- مــــحـــــمـــــــد شــــكـــــــاليq نــــــائـب مــــديــــــر لــــتـــــرقــــــيــــة

الصّحــة العقلــية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
الــسّـيـد مـوسى عـراضـهq مـديـرا لـلـتـكــوين بـوزارة الـصّـحـة

والسكان وإصالح اIستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــعــيّن
الــسّــيـدة والــسّــيـد اآلتي اســمــاهـمــاq نــائـبـي مـديــر بـوزارة

الصّحة والسكان وإصالح اIستشفيات :
qنائب مدير لشبكات اإلعالم اآللي qعلي بوعلي -

- فــــــاطـــــــمــــــة الــــــزهـــــــراء شــــــريــــــفـيq نــــــائـــــــبــــــة مــــــديــــــر
.Xوشبه الطبي Xالطبي Xللمستخدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــعــيّن
السّـيدتان اآلتي اسـماهمـاq نائبـتي مدير بـوزارة الصّحة

والسكان وإصالح اIستشفيات :
- نـصـيـرة قـمـازq نـائـبـة مـديـر لـلـتـنـظـيم واIـنـظـومـة

qاإلعالمــية
- ســامــيــة يـــاسفq نــائــبــة مــديــر Iــكــافــحــة األمــراض

اIنتشرة واإلنذار الصحي.



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 14 رجب عام جب عام 1435 هـ هـ
14 مايو سنة  مايو سنة 2014 م م

مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرــة مــؤرّخــة في خــة في 16  جــمـــادى الــثــانــيــة عــام  جــمـــادى الــثــانــيــة عــام
1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 16  أبـــــريـل ســـــنـــــة   أبـــــريـل ســـــنـــــة q2014 تـــــتــــــضـــــمq تـــــتــــــضـــــمّن

تعيX مديرين للصتعيX مديرين للصّحة والسكان في الواليات.حة والسكان في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
الـسّـــادة اآلتــيـة أسـمـــاؤهمq مـديـريـن لـلـصّـحــــة والـسـكـــان

في الواليات اآلتـية :
qفي والية الشلف qجمال شقتمي -
qفي والية اجللفة qشعبان سيدهم -

qفي والية تبسة qمنجي مسطوري -
qسيلةIفي والية ا qلزهر قلفن -

qفي والية الوادي qنور الدين رزقي -
- خالد ابن خليفةq في والية سوق أهراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
الـسّـــادة اآلتــيـة أسـمـــاؤهمq مـديـريـن لـلـصّـحــــة والـسـكـــان

في الواليات اآلتـية :
qفي والية أم البواقي qعبد الوهاب رداح -
qفي والية تامنغست qعمار بن سنوسي -

qفي والية اجلـزائر qعبد الرحيم يعلى -
- عبد الناصر بودعةq في والية سعيدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
الـسّـــادة اآلتــيـة أسـمـــاؤهمq مـديـريـن لـلـصّـحــــة والـسـكـــان

في الواليات اآلتـية :
qفي والية بجاية qصديق بن بوزيد -

qفي والية سيدي بلعباس qمحمد شيباني -
qفي والية الطارف qعبد الغني فريحة -

qفي والية تيسمسيلت qعلي إتيم -
qفي والية النعامة qعبد احلميد علي بشير -

- محمد ميراويq في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
الـسّـــادة اآلتــيـة أسـمـــاؤهمq مـديـريـن لـلـصّـحــــة والـسـكـــان

في الواليات اآلتـية :
qفي والية سطيف qعبد القادر بغدوس -

qفي والية األغواط qعماد الدين معاذ -
- غوال قصابq في والية وهران.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا
اIـديـر العـاماIـديـر العـامّ للـوكـالة الـوطـنيـة لتـسـييـر اإلجنازات للـوكـالة الـوطـنيـة لتـسـييـر اإلجنازات

وجتهيز مؤسسات الصوجتهيز مؤسسات الصّحـة.حـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
الــسّــيــد لــزهـــر بــونــافعq مــديـــرا عــامــا لــلــوكـــالــة الــوطــنــيــة

لتسيير اإلجنازات وجتهيز مؤسسات الصّحـة.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا

اIدير العاماIدير العامّ للوكالة الوطنية لوثائق الص للوكالة الوطنية لوثائق الصّحـة.حـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
الــسّــيــد حــمــيــد كــســيسq مــديــرا عــامــا لــلــوكــالــة الــوطــنــيـة

لوثائق الصّحـة.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا

مديرين عامX للمراكـز االستشفائية اجلامعـية.مديرين عامX للمراكـز االستشفائية اجلامعـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
الـــسّــــادة اآلتــــيـــة أســــمــــاؤهمq مـــديـــرين عـــامـــX لـــلـــمـــراكـــز

االستشفائية اجلامعية اآلتـية :
- عــبـد اIــالك دانـونq اIــركـز االســتـشــفـائي اجلــامـعي

qدينـة بجـايـةI
- زوبــــيـــر ركــــيكq اIــــركـــز االســــتـــشـــفــــائي اجلــــامـــعي

q"داي Xلشرق مدينة  اجلزائر "حس
- عــــبـــــد الـــــسالم روابـــــحـيq اIــــركـــــز االســـــتـــــشــــفـــــائي

اجلامعي في مدينة قسنطينة.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
Xن تـــعـــيــXيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2014 ــــوافق 16  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIا
اIـديــــر الـعــــاماIـديــــر الـعــــامّ لـلــمـؤســســـة االســتـشـفـــائـــيــة لـطب لـلــمـؤســســـة االســتـشـفـــائـــيــة لـطب

العيـون بورقلـة.العيـون بورقلـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
الــسّــيــد عــبــد اجلــلــيـل مــوهــوبيq مــديــرا عــامــا لــلــمــؤســســة

االستشفائية لطب العيون بورقلة.



14 رجب عام جب عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1228
14 مايو سنة  مايو سنة 2014 م م

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّان مؤران مؤرّخان في خان في 16  جمـادى الثانية عام  جمـادى الثانية عام
1435 اIــوافق  اIــوافق 16  أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة q2014 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

التالتّعيX عيX بوزارة السبوزارة السّياحة والصياحة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــعــيّن
الــسّــيــدات والــسّـادة اآلتــيــة أســمــاؤهمq بــوزارة الــســيــاحـة

والصّناعة التقليدية :

qرئيسا للديوان qمحمد بقالم -

- صـــــلـــــيـــــحـــــة نـــــاصـــــر بـــــايq مـــــكـــــلّـــــفـــــة بـــــالـــــدّراســــات
qوالتلخـيص

qمكلّفا بالدّراسات والتلخيص qمختار ديدوش -

- عــــــبــــــد الــــــرؤوف خــــــالفq مــــــكــــــلّـــــفــــــا بــــــالــــــدّراســـــات
qوالتلخـيص

qمكلّفا بالدّراسات والتلخيص qعبد القادر قوتي -

qمكلّفا بالدّراسات والتلخيص qمحمد قيز -

- ســـيـــد أحـــمـــد بـن عـــطـــا الـــلّهq مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســـات
qوالتلخـيص

qمفتشـة qسعيدة بعيطيش -

qمفتشا qسعيد رباش -

- وهـيــبـة مـاجلـيq مـديــرة لـلــتـكـويـن وتـثــمـX اIـوارد
qالبشريـة

- نــــور الـــــدين أحــــمـــــد ســـــيــــدq مـــــديــــرا خملـــــطط جــــودة
qالسياحة والضبط

- عـــبــــد الـــــحــــمـــــيــــد تـــرغــــيــــنيq مــــديــــرا لـــلــــتــــهـــيــــئـــة
qالسياحية

- جــــمـــال عــــلــــيـــليq مــــديــــرا لـــلــــحـــمــــامـــات اIــــعـــدنــــيـــة
qوالنشاطات احلموية

- مـــحــــمــــد ســـفــــيــــان زبــــيـــرq مــــديــــرا لــــتـــقــــيــــيم ودعم
اIشاريـع السياحـية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 2014 يـــعــيّن
الـسّــادة اآلتــيـة أسـمــاؤهمq مـديـرين لـلـسـيـاحـة والـصّـنـاعة

التقليدية في الواليات اآلتـية :

qفي والية اجللفة qالنوار حمادة -

qفي والية سكيكدة qعبد احلق ديجي -

- عبد اللّه بالعيدq في والية ورقلة.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قرار رقـم قرار رقـم 110 / ق. م د / / ق. م د / 14  مؤرخ في   مؤرخ في 29 جم جمـادى الثادى الثـانيةانية
عــــــــــام ام 1435 اI اIــــــــــوافق وافق 29 أب أبــــــــــريريـل سل ســــــــــنــــــــــة ة q2014 يq يــــــــــتــــــــــــعــــــــــلقلق

باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن اجمللس الدستوري

- بــنـاء عـلى الــدسـتــورq ال سـيـمــا اIـادتـان 105 و 112
qو163 (الفقرة 2) منه

- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واIـــتــعــلّـق بــنــظــام االنـــتــخــابــاتq ال ســـيــمــا اIــواد 88 و102

qو103 منه

- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-03 اIـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اIـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اIـرأة في اجملالس

qادة 6 منهIال سيما ا qنتخبةIا

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اIـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 الـذي يـحـدّد قـواعد

qعمل اجملـلـس الـدسـتـوري

- وبـمــقـتــــضى  إعــالن الـــمـجلس الدستوري رقم
01 / إ. م د/12 اIــؤرخ في 24 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433

اIـوافق 15 مـايــو ســنـة 2012  واIـتــضــمن نــتـائج انــتــخـاب
qأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـعـد االطالع عـلى رسالـة رئـيس اجملـلس الـشـعبي
الــــوطـــــني رقم أخ / أر/2014/63 اIــــؤرخـــــة في 23 أبـــــريل
ســــنــــة 2014 واIــــســــجــــلـــــة بــــاألمــــانــــة الــــعــــامــــة لـــــلــــمــــجــــلـس



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 14 رجب عام جب عام 1435 هـ هـ
14 مايو سنة  مايو سنة 2014 م م

q04 حتت رقم q2014 الـــدســتــوري بــتــاريخ 23 أبــريل ســنــة
واIــتــضــمــنــة شــغـور مــقــعــد الــنــائب  بــوشــاشي مــصـطــفى
اIــنـتــخب فـي قـائــمــة جــبـهــة الــقــوى االشــتـراكــيــة الــدائـرة

qبسبب االستقالة qاالنتخابية اجلزائر

- وبعـد االطالع على قـوائم اIـترشـحX لالنـتخـابات
الـتــشـريـعــيـة الــتي جـرت يـوم 10 مـايــو سـنـة q2012 اIـعـدة
مـن طــرف وزارة الـــداخــلـــيــة و اجلـــمـــاعــات احملـــلــيـــة عن كل
دائــرة انــتـخــابــيــةq اIـرســلــة بــتـاريخ 26 أبــريل ســنـة 2012
حتت رقم 12/3083 و اIـسـجـلــة بـاألمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس

q39 الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 حتت رقم

qقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -qقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -

qداولةIوبعد ا -qداولةIوبعد ا -

- اعتبـارا أنه �قتضى أحكام اIادتX 102 و103 من
الـــقــانـــون الــعـــضــوي رقم 12-01 اIــؤرخ في 18 صـــفـــر عــام
1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 واIــــتــــعـــلـق بــــنــــظـــام

االنتخـاباتq يسـتخلف الـنائب بـعد شغـور مقعـده بسبب
االستقالةq بـاIترشح اIرتب مباشرة بعد اIترشح األخير
اIــنــتــخـب في الــقــائـــمــة االنــتــخـــابــيــة الـــذي يــعــوضه خالل

qتبقيةIالفترة النيابية ا

- واعـتبـارا أنه �قـتضى أحـكام اIادة 6 من الـقانون
الـــــعــــــضـــــوي رقم 12-03  اIـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1433
اIـوافـق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 واIـذكــور أعالهq يـســتـخـلف
اIــــتـــرشـح أو اIـــنـــتــــخب �ـــتــــرشح أو مـــنــــتـــخب مـن نـــفس
اجلنس في جميع حـاالت االستخالف اIنصـوص عليها في

qتعلق بنظام االنتخاباتIالقانون العضوي ا

- واعــــتــــبــــارا أنـه بــــعــــد االطالع عــــلـى إعالن اجملــــلــس
الـــــدســـتـــوريq وعــــلى قـــائـــمــــة مـــتـــرشـــحي جــــبـــهـــة الـــقـــوى
االشــتــراكــيـة بــالــدائــرة االنــتــخــابــيــة اجلــزائــرq اIـذكــورين
أعـالهq تــــبـــــX أن اIــــتـــــرشح اIـــــؤهل الســـــتــــخـالف الــــنـــــائب

qستقيل هو نبو محمدIا

يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

اIــــــادة األولى اIــــــادة األولى : يــــــســــــتـــــخــــــلـف الـــــنـــــــائـب بـــــوشــــــاشي
مـصـطفى بـعد شـغور مـقـعده بـسبب االسـتـقالـةq باIـترشح

نبو محمد.

اIـادة اIـادة 2 :  :  تـبــلّغ نـسـخــة من هـذا الــقـرار إلى رئــيـس
اجملـــلــس الـــشـــعـــبــي الـــوطـــنـي وإلـى وزيـــر الـــدولـــةq وزيـــر

الداخلية واجلماعات احمللية.

اIـادة اIـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلــزائريـة الد§قراطية الشعبية.

بــــــهــــذا تـــــداول اجملــــــلـس الـــــدســـــتـــــوري في جـــــلــــســـــته
اIنــعـقـدة بتاريـخ 29 جـمــادى الثانـية عام 1435 اIـوافــق

29 أبريل سنة 2014.

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري
مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
qحنيفة بن شعبان -
qعبد اجلليل بلعلى -

qداود Xحس -
qعبد النور قراوي -

qمحمد ضيف -
qفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
قــــــرار مــــــؤرخ في قــــــرار مــــــؤرخ في 18  ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1433 اIــــــوافق  اIــــــوافق 4
أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن تعيـX أعضـاء مجلسن تعيـX أعضـاء مجلس

إدارة اIعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية.إدارة اIعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 18 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433
اIـوافــق 4 أكـتــوبــــر سـنــة 2012 تــعـيّنq طــبـقـــا لــلـمــادّة 5
من اIــرســـوم الــرّئــاسيّ رقم 03-238 اIــؤرّخ في 28 ربــيع
الـثاني عام 1424 اIوافق 29 يونـيو سـنة 2003 واIـتضمّن
مـهـام اIـعـهـد الـدبـلــومـاسي والـعالقـات الـدولـيـة وتـنـظـيـمه
وعـمـلــهq الـسّـــيـدات والـسّــادة اآلتـــيـة أسـمـاؤهمq أعـضــاء
في مـــجـــلـس اإلدارة لـــلـــمـــعـــهـــد الـــدبـــلــــومـــاسي والـــعالقـــات

الدولية Iدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد :

- نــور الــدين عـــوامq األمــX الــعــامّ لــوزارة الــشــؤون
qرئيسا qاخلارجية

- عــبــد احلــمــيـــد ســنــوسي بــريــكــسـيq اIــفــتش الــعــامّ
qعضوا qلوزارة الشؤون اخلارجية

qعضوا q1 عميد جامعة اجلزائر qطاهر حجار -

- مـــــرزاق بـــــلـــــحـــــيـــــمـــــرq اIـــــديـــــر الـــــعـــــامّ لـــــلـــــعـالقــــات
االقـــــتــــــصــــــاديـــــة والــــــتــــــعـــــاون الــــــدولـي بـــــوزارة الــــــشـــــؤون

qعضوا qاخلـارجـية

- بــــلــــقـــــاسم بــــوشــــمــــالq اIـــديــــر الــــعــــامّ لــــلــــوظــــيــــفــــة
qعضوا qالعمومـية
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- حـسX شـرحبـيلq اIديـر العـامّ للـمدرسـة الوطـنية
qعضوا qلإلدارة

- الـعــربي لـطـرشq مــديـر اIــوارد الـبـشــريـة بـوزارة
qعضوا qالشؤون اخلارجية

- الـعــقــيـد مــحــمــد بن مـوســاتq �ــثل وزارة الــدفـاع
qعضوا qالوطني

qعضوا qاليّةIثل وزارة ا� qمولود ديدان -
- مايا ساحـلي فاضلq أستاذة القـانون الدولي العامّ

qعضوة qعهد الدبلوماسي والعالقات الدوليةIبا
- يــوسـف بن عـــبــد الـــلّهq أســـتـــاذ االقــتـــصـــاد الــدولي

qعضوا qعهد الدبلوماسي والعالقات الدوليةIبا
qعضوا qسفير سابق qمراد بن شيخ -

- نـــــوريــــة بـن غـــــبــــريـط رمـــــعــــونq مـــــديـــــرة اIـــــركــــــز
الـــوطـــنـي لـــلـــبـــحث فـي األنـــتـــروبـــولـــوجــــيـــا االجـــتـــمـــاعـــيـــة

والثقافـيةq عضوة.

وزارة اLاليوزارة اLاليّة
ار مــــؤرار مــــؤرّخ في خ في 23 رمــــضــــان عـــــام  رمــــضــــان عـــــام 1434 اIــــوافــق أو اIــــوافــق أوّل قــــــرقــــــر
غـشت سـنة غـشت سـنة q2013 يـتـعلq يـتـعلّـق بكـيـفـيـات تـنفـيـذ نـفـقاتـق بكـيـفـيـات تـنفـيـذ نـفـقات
االسـتثـمارات الـعـمومـية ذات الـطـابع النـهائي مناالسـتثـمارات الـعـمومـية ذات الـطـابع النـهائي من

طرف الصندوق الوطني لالستثمار.طرف الصندوق الوطني لالستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّةIإنّ وزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-313 اIؤرّخ
في 28 صــفـــر عــام 1412 اIــوافق 7 ســبـــتــمــبــــر ســنــة 1991
الـــذي يــحـــدّد إجــراءات احملـــاســبـــة الــتـي §ــســـكــهـــا اآلمــرون
qبالصـرف واحملاسبـون العمومـيون وكيفـياتها ومـحتواها

qتمّمIعدّل واIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-414 اIؤرّخ
في 19 جــــمـــــادى األولى عــــام 1413 اIــــوافـق 14 نـــوفــــمـــبــــر
ســنـــة 1992 واIــتــعــلّـق بــالـــرقــابـــة الــســابــقـــة لــلــنــفــقــــات

qتمّمIعدّل واIا qالـتي يلتـزم بها
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 93-46 اIـؤرّخ
في 14 شـــعـــبـــان عــام 1413 اIــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة 1993
الـــــذي يـــــحـــــدّد آجـــــال دفع الـــــنـــــفـــــقــــات وحتـــــصـــــيـل األوامــــر
بــاإليـــرادات والــبــيــانــات الـــتــنــفــيـــذيـــة وإجـــراءات قــبـــول

qنعدمـةIالقـيّم ا

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

qاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-227 اIؤرّخ
في 19 ربـيع األوّل عام 1419 اIوافق 13 يولـيو سـنة 1998

qتمّمIعدّل واIا qتعلّق بنفقات الدولة للتجيهزIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-122 اIؤرّخ
في 26 ربـــــــيع الـــــثـــــــاني عــــــام 1433 اIـــــوافــق 19 مـــــــارس
ســــنــــــة 2012 الـــــذي يــــحــــدّد كـــــيــــفــــيـــــات تــــنـــــفــــيــــذ نـــــفــــقــــات
االسـتـثمـارات الـعـمـومـية ذات الـطـابع الـنـهـائي من طرف

qالصندوق الوطني لالستثمار

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 11 من اIـرسوم
الــتّـــنــفــــيــذيّ رقـم 12-122 اIــؤرّخ في 26 ربـــــيع الـــثــــاني
عــــــام 1433 اIـــــوافق 19 مـــــارس ســـــنـــــة 2012 الـــــذي يـــــحـــــدّد
كــيــفـيــات تــنــفـيــذ االســتـثــمــارات الـعــمــومـيــة ذات الــطـابع
النهائي من طـرف الـصندوق الوطني لالسـتثمارq يهدف
هذا القرار إلى حتديد كـيفيات تنفـيذ الصندوق الوطني
لـالســـتــثـــمـــار نـــفـــقـــات الـــتـــجـــهـــيــز ذات الـــطـــابـع الــنـــهـــائي

اIتصلـة ببرامج االستثمارات العمومية.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : تـكـون مـقـررات الـتـفريـد اIـتـعـلّـقـة بـنـفـقات
االســتـــثــمـــارات الــعـــمــومـــيــة ذات الــطـــابع الـــنــهـــائي مــحل
تـــــأشــــيـــــرة األخــــذ بـــــاحلــــســــبـــــان من طـــــرف اIــــراقـب اIــــالي

اخملتصq طبقا لألحكام التنظيمية السارية اIفعول.

3 :  : تــدمـج عــمــلــيــات الــنــفــقــات الــتي يــنــجــزهــا اIـاداIـادّة ة 
الـــصــنـــدوق الــوطـــني لالســتـــثــمـــار في إطــار أحـــكــام اIــادّة
األولى من هـذا الــقــرار ضـمن كــتــابـات اخلــزيـنــة اIـركــزيـة
بـــقـــيـــدهـــا في حـــســـابــات الـــتـــخـــصـــيص اخلـــاص اخملـــصـــصــة

لبرامج االستثمارات العمومية اIعنية.

اIــاداIــادّة ة 4 :  : يــوضـع حتت تــصـــرف الــصــنـــدوق الــوطــني
لـالســتـــثــمـــار مـــبــلـغ مــالـي احــتـــيــاطـي إلجنــاز الـــعـــمــلـــيــات

اIنصوص عليها في اIادّة األولى أعاله.

يــقــدم الـصــنــدوق الــوطــني لـالســتــثــمـار بــغــيــة وضع
اIــبــلغ اIــالي االحــتـيــاطي حتـت تـصــرفه طــلــبــات تــســبـيق
األموال إلى اخلزينة اIركـزية بطريقة تبيّن بصفة دقيقة

برامج االستثمار اIعني.

اIــاداIــادّة ة 5 :  : يـــجب أالّ يــفـــوق اIــبــلـغ اIــالي االحـــتــيــاطي
اIـذكـور في اIادّة 4 أعالهq في بدايـة سـنـة التـسـيـير 12/2

من مبلغ اعتمادات الدفع لسنة التسيير السابقة.
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وتــســتــعــمل الــتــســبــيــقــات اIــدفــوعـة فـي هــذا اإلطـار
تزامنا مع التسديدات التي طلبت من أجلها.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : تـبــرّر الـنــفـقـات الــتي يـنــجـزهـا الــصـنـدوق
qالـــــوطـــني لالســــتـــثـــمــــار في إطـــــار أحـــكــــام هـــذا الـــقــــرار
شهريا حسب طبيعة البرنامج وفي أجل أقصاه اليوم 10
من الشهـر اIوالي لـدى اخلزينـة ااIركـزية بتـقد� وضـعية

اIدفوعات في ثالث (3) نسخ تسطر فيها :
- مــــــبـــــلـغ اعـــــتـــــمــــــادات الـــــدفـع حـــــسـب الـــــقــــــطـــــاعـــــات

qوالقطاعات الفرعية والفصول
- مــــبــــلـغ الــــنــــفــــقــــات اIــــنــــجــــزة حــــسب الــــقــــطــــاعــــات
والــقـطــاعـات الــفــرعـيــة والـفــصــول والـعــمـلــيــات بـالــنـســبـة

qعتبرIللشهر ا
- مـــبــــلغ الــــنــــفـــقــــات الــــســـابــــقــــة حـــسـب الــــقـــطــــاعـــات

qوالقطاعات الفرعية والفصول والعمليات
- اIـــبــــلغ اإلجـــمــــالي لـــلــــنـــفـــقــــات حـــسب الــــقـــطـــاعـــات

qوالقطاعات الفرعية والفصول والعمليات
- رصيـد اعـتمـادات الـدفع اIـتاحـة حـسب القـطـاعات

والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات.

7 :  : يــــرسل أمـــX اخلـــزيـــنــــة اIـــركـــزي وضـــعـــيـــة اIــاداIــادّة ة 
الــدفع اIــذكـورة أعـالهq بـعــد فــحـصــهــا إلى الـوزيــر اIــكـلّف
بــاIــالـــيــة قــصـــد إصــدار أمــر بــالـــدفع كــتـــســويــة لـــكــتــابــات

اخلزينة اIركزية.

اIـاداIـادّة ة 8 :  : تــقـيّــد الـنــفـقــات الـتي يــنـجــزهـا الــصـنـدوق
الــوطـــني لالســـتــثـــمــار في إطـــار هــذا الـــقــرار فـي خــصــوم
qـعنـيةIحـسـابات الـتخـصـيص اخلاص اخملـصـصة لـلبـرامج ا
بــأصـول حــســــاب اخلــزيــنــة رقم 322.001 "نــفــقـــات لــلـقــيـد

في حسابات التخصيص اخلاص".

اIـاداIـادّة ة 9 :  : يـودع أمــX اخلـزيـنـة اIـركـزي الــتـسـبـيـقـات
الـــتي تــقـــدمـــهــا اخلـــزيــنـــة اIـــركــزيـــة لــلـــصــنـــدوق الـــوطــني
لالســــتـــثــــمــــار في إطــــار هــــذا الـــقــــرار في أصــــول حــــســـاب
اخلـزيـنة رقم 403.003 " إيـداع في اخلـزينـة بـدون فـوائد -
الــصــنـــدوق الــوطــني لالســـتــثــمــار" اIــفـــتــوح في كــتــابــات

اخلزينة اIركزية.

اIـــــاداIـــــادّة ة 10 :  : يــــــقــــــدّم ويـــــرسـل الــــــصــــــنـــــدوق الــــــوطــــــني
لـالسـتـثــمـار إلـى اخلـزيـنــة اIـركــزيـةq شــهـريــا وعـنــد إقـفـال

السنة اIاليّةq كشفا موجزا يشمل مـا يأتي :
qستلمةIمبلغ التسبيقات ا -

qنجزةIمبلغ النفقات ا -

- رصـيـد الـتـسـبـيـقـات الـتي يـتـعـيّن عـلى الـصـنـدوق
الـوطـني لالســتـثـمــار إعـادة دفـعـهــا إلى اخلـزيـنــة اIـركـزيـة

بتاريخ 31 ديسمبر من السنة اIعتبرة.

اIــاداIــادّة ة 11 :  : يـــقــوم الـــصـــنــدوق الـــوطـــني لالســـتــثـــمــار
بـــــتــــــحــــــصـــــيـل أوامـــــر اإليــــــرادات الـــــصــــــادرة عن اآلمــــــرين
بالصرف للقطـاعاتq فيما يخص العمـليات القابلة للدفع
لديهq طـبقـا ألحكـام اIرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 93-46 اIؤرّخ
في 14 شـــعـــبـــان عــام 1413 اIــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة 1993
واIــذكـور أعاله. ويــعـاد دفـع اIـبــالغ احملـصــلــة إلى اخلـزيــنـة
اIـركــزيــة كل ثالثــة أشــهــرq مــرفـقــة بــكــشف يــبــيّن أســمـاء

األطراف التي قامت بالدفع واIبالغ احملصّلة.

تــــقــــيّـــد هـــــذه اإليــــــرادات فـي حـــســــــاب اخلــــزيـــنــــــة
رقــم 201.007 "نــواجت مــتـفـــرقـــة لـلــمـيــزانـــيـة" اIــفـتــــوح
في كــتـابــات اخلــزيـنــة اIــركـزيــة بــنــاء عـلى ســنــد حتــصـيل

يصدره اآلمر بالصرف اIعني.

اIـاداIـادّة ة 12 :  : يـحــتـفظ الـصــنـدوق الـوطــني لالسـتــثـمـار
بــــاألوراق الـــثـــبـــوتـــــيـــة لـــلــــنـــفـــقــــــات واإليـــــرادات ويـــظــل

مسؤوال على :

أ) - تـنـفـــيـذ الــعـمـلــيـــات اIـسـنـــدة إلـــيه في إطـــار
qهـذا القــرار

ب) - مـــــــسـك احملـــــــاســـــــبــــــــة واحلـــــــفـــــــاظ عــــــــلى األوراق
الثبوتية والوثائق احملاسبية.

اIـــــاداIـــــادّة ة 13 :  : يـــــرسـل مـــــســـــؤولـــــو بــــرامـج الـــــتـــــجـــــهـــــيــــز
qكــل فـــيـــمـــا يـــخـــصـه qـــعـــنــــيــةIالـــعـــمـــومي لـــلـــقـــطــــاعــــات ا
وضــعـــــيــة كــل ثالثــة أشـــهــر لـــلــنـــفــقــات اIـــنــفـــذة من طــرف
الصندوق الوطني لالستثمار إلى اIراقب اIالي اخملتص

بغرض التأشـير عليهـا.

اIـاداIـادّة ة 14 :  : يـكــلّف اIــديــر الـعــامّ لــلـمــحــاسـبــة واIــديـر
الـعـامّ لــلـمـيــزانـيـة واIــديـر الـعــامّ لـلـخــزيـنـة واIــديـر الـعـامّ
qـركزيIاخلـزيـنـة ا Xللـصـنـدوق الـوطـني لالسـتـثمـار وأمـ

كل فيما يخصهq بتنفيذ هذا القرار.

اIـاداIـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ§قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 23 رمضان عام 1434 اIوافق أوّل
غشت سنة 2013.

كر� جوديكر� جودي
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قــــــرار مــــــؤرخ  في قــــــرار مــــــؤرخ  في 11 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 13
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة q2014 يــتــضــمن اIــوافــقــة عــلى الــنــظـامq يــتــضــمن اIــوافــقــة عــلى الــنــظـام

الداخلي للمجلس الوطني للمحاسبة.الداخلي للمجلس الوطني للمحاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا

- �قـتضى الـقانون رقم 10-01 اIؤرخ في 16 رجب
عــام 1431 اIــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 و اIــتــعــلق �ــهن
qعـتـمدIاخلبـيـر احملاسـب و محـافظ احلـسابـات و احملـاسب ا

qادتان 4 و 5 منهIال سيما ا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIو ا

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

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 11-24 اIؤرخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اIـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يـحـدد تـشـكيـلــة الـمجلس الوطني للمـحاسبة وتنظيمه

qادة 16 منهIال سيما ا qو قواعد سيره

- و �ــــقــــتــــضـى الــــقـــــرار الــــمـــــؤرخ فـي 12 شـــوال
عـــام 1432 اIــوافق 15 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2011 و اIــتــضــمن
تـشــكـيـلــة الـلـجــان اIـتـسـاويــة األعـضـاء لــلـمـجــلس الـوطـني

qللمحاسبة

- و �ــقــتــضـى الــقـــرار الــمــؤرخ في 8  ذي الــقـعـدة
Xتـضمن تعيIوافق 6  أكتـوبر سنة 2011 و اIعام 1432 ا

qأعضاء اجمللس الوطني للمحاسبة

- و بعد مصادقة اجملـلس الوطني للمحـاسبة اIنعقد
q2013 في جمعيته العامة بتاريخ 15 أبريل سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى : يوافق على النـظام الداخلي لـلمجلس
الوطني للمحاسبة اIلحق بهذا القرار.

اIـادة اIـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد§قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلزائر في 11 ربيع األول عام 1435 اIوافق
13 يناير سنة 2014.

كر� جوديكر� جودي

اIلحقاIلحق

النظام الداخلي للمجلس الوطني للمحاسبةالنظام الداخلي للمجلس الوطني للمحاسبة

اIـادة األولى : اIـادة األولى : يـحــدد هـذا الـنــظـام الـداخـلي كــيـفـيـات
تـنـظـيم و سيـر اجملـلس الـوطـني لـلمـحـاسـبـةq طبـقـا ألحـكام
اIادة 16 من اIرسـوم التنـفيذي رقم 11-24 اIؤرخ في 22
صــفـر عـام 1432 اIـوافق 27 يـنـايــر سـنـة 2011 الــذي يـحـدد
تــشـكـيــلـة و تـنــظـيم اجملـلس الــوطـني لـلــمـحـاســبـة و قـواعـد

سيره.

اIـادة اIـادة 2 :  : يـتـشــكل اجملـلس الـوطــني لـلـمـحــاسـبـة الـذي
يرأسه الوزير اIـكلف باIالية أو �ـثلهq من ثالث هيئات

هي :

qاجلمعية العامة -

qاألمانة العامة -

- اللجان اIتساوية األعضاء.

اIــادة اIــادة 3 :  : تــتـــشــكل اجلـــمــعــيـــة الــعــامـــة الــتي يـــرأســهــا
الـــوزيـــر اIـــكـــلف بـــاIـــالـــيـــة أو �ـــثـــلهq من أعـــضـــاء اجملـــلس
اIـعـيــنـX طــبـقـا ألحــكـام اIـادة 2 مـن اIـرســـوم الـتــنــفـــيـذي
رقم 11-24 اIــــــؤرخ في 22 صــــــفـــــــر عــــــام 1432 اIــــــوافق 27

يناير سنة 2011 و اIذكور أعاله.

اIــادة اIــادة 4 : : تــتـــداول اجلـــمــعـــيــة الـــعــامـــة حــول مـــشــروع
برنامج العمل السنوي للمجلسq ال سيما حول :

- مــشــاريع الــنــصــوص الــقــانــونــيــة حــول الــتـقــيــيس
qاحملاسبي

- مــشــاريع الــنــصــوص الــقــانــونـيــة اIــتــعــلــقــة بـاIــهن
احملــــاســـبـــيـــة و مــــشـــاريع اآلراء الــــتي حتـــضـــرهــــا هـــيـــئـــات

qاجمللس

- اIــســـائل اIـــســـجــلـــة في جـــدول األعـــمـــال من طــرف
qالرئيس

- تقرير النشاط السنوي.

اIادة اIادة 5 :  : جتتمع اجلمـعية العامـة بدعوة من الرئيس
مرتX (2) في السنة على األقل.

اIــادة اIــادة 6 :  : يـــتم اســـتـــدعـــاء أعــضـــاء اجلـــمـــعــيـــة الـــعـــامــة
خـمـسـة عـشـر (15) يـومـا قـبل تــاريخ االجـتـمـاع عـلى األقل.
يــــجب أن يــــتـــضــــمن االســـتــــدعـــاء االســــمي تـــاريـخ ومـــكـــان

وجدول أعمال االجتماع.

تــرسل اIــلــفــات اIــتـــعــلــقــة بــاالجــتــمــاع بــأيــة وســيــلــة
�كنة.
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اIــــادة اIــــادة 7 :  : ال يــــصح اجــــتــــمــــاع اجلــــمــــعــــيــــة الــــعــــامــــة إال
بـــحــضـــور نـــصف أعـــضــائـــهـــا عــلـى األقل. و إذا لم يـــكـــتــمل
النصـاب اIطلـوبq يتم استدعـاء اجلمعـية العامـة لالنعقاد
مـرة ثـانـيـة خالل األيـام الـثـمـانـية (8) اIـوالـيـةq و بـالتـالي

§كنها التداول مهما كان عدد األعضاء احلاضرين.

اIـادة اIـادة 8 :  : تـتـخـذ قـرارات اجلـمـعـيـة الـعـامـة بـاألغـلـبـية
البسيطة لألعضاء احلاضرين.

في حالة تعادل األصوات يرجح صوت الرئيس.

اIــــادة اIــــادة 9 :  : يــــوقـع الـــرئــــيـس أو �ـــثــــلـه عــــلى مــــحــــضـــر
مداوالت اجلمعية العامة و يرسل إلى أعضاء اجمللس.

10 :  : يـلتـزم أعـضاء اجملـلس بـحضـور اجلـمعـيات اIادة اIادة 
العامة و اجتماعات هيئات اجمللس التي ينتمون إليها.

§كن أن يتم استبـدالهم في حالة غيابهم عنها ألكثر
من مرتX متتاليتX بدون سبب مقبول.

اIــــــادة اIــــــادة 11 :  : §ــــــكـن رئـــــيـس اجملــــــلس و األمــــــX الــــــعـــــام
لــلــمـجــلسq عـنــد احلـاجــةq إنــشـاء فــرق عـمل خــاصـة بــغـرض
التـكفل بـدراسة اIـسـائل و اIلـفات اIـتخـصصـة اIعـروضة

عليها.

اIــــادة اIــــادة 12 :  : §ـــــكن رئـــــيس اجملـــــلسq �ـــــبــــادرة مـــــنه أو
بـــــاقــــتــــراح مـن اجلــــمــــعـــــيــــة الــــعـــــامــــة أو مـن األمــــX الــــعــــام
لـلـمجـلسq أن يـستـعـX بأي شـخص لـلمـشـاركة في أشـغال
اجمللس بـحكم مـؤهالته اخلاصـة و احلضـور بهـذا الصدد في

اجتماعات اجمللسq دون أن يكون له صوت تداولي.

ال يــشــارك األشــخــاص اIــدعــوون إال في اجــتــمــاعــات
اجمللس التي تمت دعوتهم إليها.

اIادة اIادة 13 :  : اللجان اIتساوية األعضاء هي :

- جلـنـة تـقـيـيس اIـمـارسـات احملـاسـبـيـة و الـواجـبـات
qهنيةIا

qجلنة االعتماد -

qجلنة التكوين -

qجلنة االنضباط و التحكيم -

- جلنة مراقبة النوعية.

تـمــارس مــهــام هــذه الــلــجـان طــبــقــا ألحــكــام اIــرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11-24 اIــــؤرخ في 22 صــــفــــر عــــام 1432

اIوافق 27 يناير سنة 2011 و اIذكور أعاله.

تـــعــد كـل جلــنـــة و تــقـــر نــظـــامــهـــا الــداخـــلي و تـــعــرضه
للمصادقة على جلنة التنسيق اIكونة من رؤساء اللجان.

اIـادة اIـادة 14 :  : يعـX رؤسـاء و مقـررو الـلجـان بـقرار من
Xبــنــاء عــلـى اقــتــراح من األمــ qــالــيـــةIــكــلـف بــاIالـــوزيــر ا

العام للمجلس الوطني للمحاسبة.

اIـادة اIـادة 15 :  : تــزود كل جلــنـة بــأمــانــة تــضـطــلع �ــتــابــعـة
األشغال اIكلفة بها.

يحضـر مديـرو دراسات اجملـلس الوطـني للـمحـاسبة
اIلفات ويقومون بتنسيق أشغال اللجان ومتابعتها.

16 : : تـــســـجـل مـــداوالت و خالصـــات و قـــرارات اIــادة اIــادة 
ومـشـاريع اآلراء و تــوصـيـات الـلـجـان في مـحـاضـر يـعـدهـا
qـقررIمديـرو دراسـات اجملـلس و يوقـع علـيـها الـرئـيس و ا

و ترسل إلى األمX العام لألهداف اIرجوة.

اIــــادة اIــــادة 17 :: تــــرسـل إلى األمـــــانــــة الـــــعــــامـــــة مـــــشــــاريع
الــنـصــوص الـقـانــونـيـة الــتي تـعــني بـالـتــقـيــيس احملـاسـبي
وكذا أي مشروع نص آخـر يتعلق باIهـن احملاسبية والتي
تـــعــدهـــا هــيـــئــات اجملـــلس بـــغـــرض عــرضـــهــا عـــلى اجلـــمــعـــيــة

العامة.

18 :  : تضع األمـانـة الـعامـة حتت تـصـرف اجمللس اIادة اIادة 
و هيـئـاته جـمـيع الـوسـائل الـبـشريـة و اIـاديـة الـضـرورية

حلسن سيره.

 اIادة  اIادة 19 : : يـحضـر األمـX العـام اجتـمـاعات اجلـمعـية
العامة.

§ــكن األمــX الــعــام دعــوة رؤســاء الــلــجــان و مــديــري
الدراسات الجتماعات اجلمعية العامة.

تعد األمانة العامة للمجلس محاضر االجتماعات.

يــعـرض األمـX الــعـام بـصـفــة دوريـةq أشـغــال الـلـجـان
وفرق العمل على رئيس اجمللس.

اIـادة اIـادة 20 : : يـجــتـمع اجملــلس في مـقــر اجملـلس الــوطـني
للمحاسبة أو في أي مكان آخر إذا اقتضى األمر ذلك.

اIـادة اIـادة 21 : : يــصــدر اجملـلس و يــنــشـر نــشـريــة إعالمــيـة
عن نشاطه مرة واحدة في السنة على األقل.

اIـادة اIـادة 22 : : §ـكن تـعديل أو تـتـميم أحـكـام هذا الـنـظام
الداخلي حسب نفس األشكال و وفق نفس اإلجراء.
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 وزارة الفالحة والتنمية الريفية وزارة الفالحة والتنمية الريفية
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 7 رمــضــــان عــــام  رمــضــــان عــــام 1434
اIــــوافق اIــــوافق 16 يــــولــــيـــو ســــنـــة  يــــولــــيـــو ســــنـــة q2013 يــــحــــدq يــــحــــدّد الـــتــــنـــظــــيمد الـــتــــنـــظــــيم

الداخلي للمعهد الوطني حلماية النباتات.الداخلي للمعهد الوطني حلماية النباتات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Xإن األم
  qاليةIووزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17شــوّال عــام  1433 اIــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــــوم الـــتــــنــــفـــيـــــذي رقــم 12-90
اIــــــؤرخ فــي 4 جــــمــــــادى الـــثــــانـــيــــــة عـــــام 1410 اIــــــوافق
أول يــــنــــايــــر ســــنــــة 1990 الــــذي يـــــحــــدّد صالحـــــيــــات وزيــــر

qتمّمIعدّل واIا qالفالحة
- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 93- 139 اIؤرخ
في 24 ذي احلــجـة عـام 1413 اIـوافق 14 يــونـيــو ســنـة 1993
واIــتـــضـــمن إعـــادة تـــنـــظـــيم الـــقــانـــون األســـاسي لـــلـــمـــعـــهــد
الوطـني حلمايـة النبـاتاتq اIعـدل واIتمم q ال سـيما اIادة

q24 منه

- و�ـــقـــتــــضى اIــــرســـــوم الـــتــــنـــفــــيـــــذي رقــم 54-95
اIـــؤرخ فــي 15 رمــضــان عـــام 1415 اIـــوافق 15 فــبـرايـر

qاليةIسنـــة 1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــقـــتـــضى اIـــرســـــوم الــتـــنـــفــيـــــذي رقــم 190-03
اIـــؤرخ فــي 26 صــفــر عـــام 1424 اIـــوافق 28 أبــريل ســنــــة
qدير العام للوظيفة العموميةI2003 الذي يحدد صالحيات ا

- و�ـقــتـضـى اIـرســوم الـرئــاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1423 اIــــــــوافق 18 يــــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة 2002

qالعام للحكومة Xاألم Xتضمن تعيIوا

يـقــــررون ما يأتي : يـقــــررون ما يأتي : 

اIـادة األولى:اIـادة األولى: تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة  24 من اIـرسوم
التـنفـيذي رقم 93-139 اIؤرخ في 24 ذي احلـجة عام 1413
اIــوافق 14 يـــونــيــو ســنــة q1993 اIــعــدل واIــتــمم واIــذكــور
أعـالهq يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي
لـلمـعـهـد الوطـني حلـمـاية الـنـباتـاتq الـذي يـدعى في صلب

النص " اIعهد". 

اIاIــــادة ادة 2 :  : يـــشــتــمل الـــتــنــظــيم الـــداخــلي لــلـــمــعــهــدq حتت
سـلــطـة اIــديـر الــعـام الــذي يـســاعــده مـديــر عـام مــسـاعــدq عـلى

الهياكل اآلتية:
 qمديرية الدراسات والبرمجة -

 qمديرية مكافحة اجلراد -

 qمديرية مكافحة اآلفات الزراعية -
 qمديرية الدعم التقني -
qمديرية تنظيم اإلمداد -

  qمديرية  اإلدارة العامة -
  qركزيIاخملبر ا -

 qاحملطات اجلهوية حلماية النباتات  -
- اخملابر اجلهوية. 

3 :  : تــكــلـف مــديـريـة الـدراسـات والـبـرمـجـة الــمـادة الــمـادة 
�ا يأتي :

- حتـــــــضـــــــيــــــر الـــــــدراســـــــات والـــــــوثـــــــائـق واألشـــــــغــــــال
 qالضرورية لتحضير برامج حماية الصحة النباتية
   qتنسيق برامج الصحة النباتية وتنفيذها -

- إعداد احلصائل الـدورية وتقارير الـنشاطات وكذا
qومتابعته Xالتقني XستخدمIبرمجة تكوين ا

 - تــنـســيق بــرامج الــصــحـة الــنــبــاتـيــة بــX اIــصـالح
qالتقنية للمعهد واحملطات اجلهوية

 - تـــنـــفـــيــذ مـــشـــاريع الـــتـــعـــاون الـــتــقـــنـي في مـــجــال
qحماية النباتات مع الهيئات الدولية ومتابعتها

 - إعـداد الــوثـائق الــتـقــنـيــة والـعــلـمــيـة لـدى مــصـالح
qعهد و نشرهاIهتمة بنشاطات اIعهد والهيئات اIا

 - تــرقـــيـــة حــمـــايـــة الــصـــحـــة الـــنــبـــاتـــيــة لـــلـــزراعــات
باIساهمة في الـتكوين على مستوى اIؤسسات الوطنية
Xفي الـفالحة وضـمـان حتـس XـهنـيـIللـتـعـليم والـتـكـوين ا

مستوى اإلطارات واألعوان العاملX في اIعهد.
: (2) Xوتتكون من مصلحت

qمصلحة البرمجة والتنسيق -q1 - مصلحة البرمجة والتنسيق

2 - مصلحة دراسات الصحة النباتية.- مصلحة دراسات الصحة النباتية.

اIادة اIادة 4 :  : تكلف مديرية مكافحة اجلراد بــ:
- الـــتــــصــــور الـــتــــقــــني جلــــمــــيع اجلــــوانب اIــــتـــعــــلــــقـــة
qكافحة الوقائية ضد اجلراد وتطويرهاIباستراتيجية ا

- اســـتـــعـــمـــال نـــظـــام اإلعـالم اجلـــغـــرافي ومـــعـــطـــيـــات
األرصـــاد اجلـــويـــة الـــبـــيــئـــيـــة وصـــور الـــقـــمـــر االصــطـــنـــاعي

qلتحديد مكان اإلصابات
- جـــمع اIــعـــلــومــات الـــتي تـــوفــرهــا األرصـــاد اجلــويــة
والبـيـئـيـة الـنـاجتـة عن تـطـور زحف اجلـراد عـلى اIـسـتوى
الوطـني  واجلـهوي وحتـليـلهـا يومـيـا بغـرض توزيع الـفرق

qيدانIفي ا
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qإعداد برامج مراقبة اجلراد -
- نــشــر جــهــاز الــتــحــري واIــكــافــحــة والــتــقــيــيم عــلى

qصابةIعنية اIمستوى الواليات ا
- جـمع كل اIــعــلـومــات اIـتــعـلــقـة بــعـمــلـيــات مـراقــبـة
ومـــــكــــافــــحـــــة اجلــــراد عــــلـى الــــصــــعــــيـــــد الــــوطــــنـي والــــدولي

 qومعاجلتها ونشرها
- إعـــداد نــشـــريــات بــاIـــعــلـــومــات اخلــاصـــة بــوضـــعــيــة
qستوى الوطني والدولي وضمان توزيعهاIاجلراد  على ا
- تنـسـيق نشـاطـات البـحث اخلـاصة �ـكـافحـة اجلراد

qتخصّصةIمع اخملابر اجلهوية والهيئات الدولية ا
- إعـداد بــرتـوكــوالت الـتـجــارب لـلــوسـائـل اIـكــافـحـة

qاجلديدة
و تتكون من ثالث (3) مصالح :

qعلومات والتنبؤاتIمصلحة جمع ا -qعلومات والتنبؤاتI1 - مصلحة جمع ا
 qكافحة ضد اجلرادIمصلحة نظام ا - qكافحة ضد اجلرادI2 - مصلحة نظام ا

3 - مصلحة اIراقبة و اIتابعة التقنية. - مصلحة اIراقبة و اIتابعة التقنية. 
اIـادة اIـادة 5 :  : تـكــلف مـديـريـة مـكـافــحـة اآلفـات الـزراعـيـة

�ا يأتي:
- الـــــتـــــصـــــور الـــــتـــــقـــــني لـــــكـل اجلـــــوانب اIـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة
بـاسـتـراتـيـجـيـة اIـكـافـحـة الـوقـائـيـة ضـد اآلفـات الـزراعـية
qـــصــنـــفـــة في الــتـــنـــظــيمIــضـــرّة ذات الـــطــابـع الــوبـــائي اIا

qوتطويرها
- جتــنـيـد جـهــاز الـتـحــري واIـكـافـحــة والـتـقــيـيم عـلى
qعنية باإلصابات باآلفات الزراعيةIمستوى الواليات ا

-جــمع كل اIــعـلــومــات اIـتــعـلــقــة بـعــمـلــيــات اIـراقــبـة
qومعاجلتها ونشرها qومكافحة اآلفات الزراعية

- جمع معلومـات األرصاد اجلوية والبيـئية الناجمة
عـن عــمـــلـــيــات االســـتـــشـــراف عــلـى مــســـتـــوى كل الـــواليــات

qعنية وحتليلها يومياIا
- إعـــداد مــــخــــطــــطـــات الــــعــــمل الــــتــــنـــبــــؤيــــة اخلــــاصـــة

qباالستكشاف ومكافحة اآلفات الزراعية وحتيينها
- مــتــابــعــة الــعــمل بــالــنــســبــة لــكل آفــةq مع احملــطــات
qاجلهوية ومفتشيات الصحة النباتية للوالية وتنسيقه

- إعـداد نـشـريـات بـاIـعــلـومـات اخلـاصـة بـوضـعـيـة كل
qستوى الوطني وضمان نشرهاIآفة زراعية على ا

- الــــتــــطـــــويــــر والــــبــــحث عـن الــــتــــقــــنــــيــــات اجلــــديــــدة
واستراتـيجيـات مكـافحة اآلفـات الزراعـيةq بالـتعاون مع

qXوالدولي Xتخصّصة واخلبراء الوطنيIالهيئات ا

- إعداد حصائل وطنية خاصة بحمالت التدخل.

و تتكون من ثالث (3) مصالح :

qتابعة التقنيةIمصلحة اإلعالم وا - qتابعة التقنيةI1 - مصلحة اإلعالم وا

qمصلحة مراقبة اآلفات الزراعية - q2 - مصلحة مراقبة اآلفات الزراعية

qمصلحة نظام ومكافحة اآلفات الزراعية - q3 - مصلحة نظام ومكافحة اآلفات الزراعية

اIادة اIادة 6 :  : تكلف مديرية الدعم التقني �ا يأتي:

- تــنـفــيــذ أعـمــال الـرقــابــة الـتـي تـهــدف إلى مــتـابــعـة
qتلفة واألمراض الزراعيةIالكائنات ا

- جـــــمع و اســـــتـــــغالل مـــــعـــــطــــيـــــات األرصـــــاد اجلـــــويــــة
والبـيولـوجيـة من أجل إعداد و نـشر في الـوقت  اIناسب

 qاإلنذارات الزراعية

- مــــراقــــبــــة الــــفالحــــX تــــقــــنــــيــــا وتــــدعــــيم الــــقــــدرات
 qالبشرية والتقنية

- تـــصـــور وتـــطـــويـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــرقـــابـــة ضـــد
qاألجسام الوبائية للمزروعات

qعهدIإعداد  برنامج اإلرشاد با -

- تــــصــــور دعــــائم اإلرشــــاد اIــــكــــتــــوبـــة والــــســــمــــعــــيـــة
qالبصرية

- تــــطـــويـــر تــــقـــنـــيــــات اIـــكـــافــــحـــة في إطــــار مـــفـــهـــوم
اIـكافحـة اIنـدمجة بـإدخال الطـرق التـقنيـة احليـوية التي

qفيدةIحتافظ على احليوانات ا

- حتسيس الفالحX و اIنتجX بوسائل اIكافحة.

وتتكون من ثالث (3) مصالح:

1 - مصلحة اإلنذارات الزراعية. - مصلحة اإلنذارات الزراعية.

 qمصلحة اإلرشاد -  q2 - مصلحة اإلرشاد

3 - مصلحة التطبيقات التقنية للمكافحة.  - مصلحة التطبيقات التقنية للمكافحة. 

اIادة اIادة 7 :  : تكلف مديرية تنظيم اإلمداد �ا يأتي:

- تــمــوين ووضع حتت تــصـرف الــفـرق الــعــمـلــيـة في
qيدان الوسائل والتجهيزاتIا

- تــســيــيــر الــوســائل والــتــجــهــيــزات لــضــمــان حــسن
االستعمال في اIيدان (احلفظ والصيانة). 

- مرافقـة اIديـريات الـتقنـية واحملـطات اجلـهوية في
مـختـلـف نشـاطـاتـهـا اIـيـدانـيـة لـضـمـان الـشـروط اIـتـعـلـقة
بـالــعـمل عن طـريـق الـتـنــظـيم والـتــنـســيق و تـنـفــيـذ الـدعم

 qاللوجيستيكي
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- تسـيير واسـتغالل وسـائل التـدخل (شبكـة الراديو
واIــــبـــيـــدات) واIــــســـتـــودعــــات وكـــذا الـــتــــجـــهـــيـــزات وآالت

qيدانيةIالتدخل وتنفيذ البرامج ا

: (2) Xوتتكون من مصلحت  

  qمصلحة التموين والضبط -   q1 - مصلحة التموين والضبط

2 - مصلحة التصليح والصيانة. - مصلحة التصليح والصيانة.

اIادة اIادة 8 :  : تكلف مديرية اإلدارة العامة �ا يأتي:

- إعـداد مخططـات تسييـر اIوارد البشـرية وضمان
 qصادقة عليهاIتنفيذها بعد ا

- إعــداد مـشــروعي مـيــزانـيــة الــتـســيـيــر والـتــجـهــيـز
qوضمان تنفيذها

 qعهدIمسك محاسبة ا -

- ضـمــان تــسـيــيــر �ـتــلـكــات اIــعـهــد اIـنــقــولـة وغــيـر
qنقولة وصيانتها واحملافظة عليهاIا

qنازعاتIتسيير شؤون ا -

- تـــســـيــــيـــر نــــشـــاطــــات الـــعــــمل االجـــتــــمـــاعـي اIـــوجه
Iستخدمي اIعهد.

- اIـــســـاهـــمـــة فـي دراســـة الـــعـــقـــود أو االتـــفـــاقـــات أو
االتــفــاقــيــات مـع الــهــيــئـات الــوطــنــيــة و/أو األجــنــبــيــة في

مجال نشاط اIعهد.

  وتتكون من أربع (4) مصالح:

 qوالتكوين XستخدمIمصلحة ا -  qوالتكوين XستخدمI1 - مصلحة ا

 qيزانية واحملاسبةIمصلحة  ا -  qيزانية واحملاسبةI2 - مصلحة  ا

qمصلحة الوسائل العامة - q3 - مصلحة الوسائل العامة

4 - مصلحة التنظيم و التوثيق. - مصلحة التنظيم و التوثيق.

اIادة اIادة 9 :  : يكلف اخملبر اIركزي �ا يأتي: 

qالقيام بعمليات التشخيص واخلبرة -

qتسليم نشريات التحاليل القانونية -

- بـالــتـحـقـيـقـات والـدراسـات الـبـيـوإكـولـوجـيـة حـول
 qزروعات التي لها تأثير على اإلنتاجيةIأعداء ا

q والغير Xبالتشخيص اجلواري لصالح الفالح -

- تـصور وتـطويـر اIكـافحـة البـيولوجـية عـلى أعداء
q زروعاتIا

- بتحليل نـوعية اIبيدات عـند االستيراد واخملزون
  qبيداتIالوطني من ا

- مــراقــبــة اخلــصــائص الــفــيــزيــائــيــة والــكــيــمــيــائــيــة
qللمكونات

qكونات األخرىIديات واIحتديد الشوائب وا -
qبيداتIحتليل رواسب ا -

- الـقـيام بـتـجـارب عـلى مـركـبات جـديـدة (جـزئـيات)
qصادقة عليهاIمن أجل ا

- جمع مجموعة احلشرات.
  ويتكون من سبع (7) مصالح:

qمصلحة علم األمراض الفطرية - q1 - مصلحة علم األمراض الفطرية
 qمصلحة علم الفيروسات -  q2 - مصلحة علم الفيروسات
 qمصلحة علم البكتريات -  q3 - مصلحة علم البكتريات

  qمصلحة علم احلشائش الضارة -   q4 - مصلحة علم احلشائش الضارة
 qمصلحة علم احلشرات -  q5 - مصلحة علم احلشرات

 qمصلحة علم الديدان اخليطية -  q6 - مصلحة علم الديدان اخليطية
7 - مصلحة الصيدالنية النباتية. - مصلحة الصيدالنية النباتية.

اIادة اIادة 10 :  : تكلف احملطة اجلهوية �ا يأتي:
qقيادة جهاز اإلنذار الوقائي للصحة النباتية -

- قــيــادة عــمــلــيــات اIــراقــبــة واIــكــافــحــة ضــد اآلفـات
qالزراعية

- إجنـاز حتــقـيـقـات الـصـحـة الـنـبـاتـيـة عـلى اIـسـتـوى
qاجلهوي

- إجناز دراسـات البيـئة احلـيوية واخلـاصة بالـصحة
qالنباتية

- إجنـاز الـتـجـارب عـلى مـركبـات جـديـدة (جـزئـيات)
qللصحة النباتية

- تــطـــويـــر تـــقـــنـــيـــات اIــكـــافـــحـــة في مـــجـــال حـــمـــايــة
q النباتات

qكافحة البيولوجيةIتنفيذ بروتوكوالت ا -
- إعـداد بــنك مــعــلـومــات خــاص بــالـصــحــة الــنـبــاتــيـة

qاجلهوية
وتتكون من أربع (4) مصالح  و مخبر جهوي :

qمصلحة الدعم التقني - q1 - مصلحة الدعم التقني
2 - مــــصـــــلــــحــــة اIــــراقــــبــــة واIـــــكــــافــــحــــة ضــــد اآلفــــات - مــــصـــــلــــحــــة اIــــراقــــبــــة واIـــــكــــافــــحــــة ضــــد اآلفــــات

qالزراعيةqالزراعية
qمصلحة التجارب والبحث - q3 - مصلحة التجارب والبحث

4 - مصلحة إدارة الوسائل واإلمداد.   - مصلحة إدارة الوسائل واإلمداد.  
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اIادة اIادة 11 :  : يكلف اخملبر اجلهوي �ا يأتي: 
qالقيام بعمليات التشخيص واخلبرة -  
qتسليم نشريات التحاليل القانونية - 

qوالغير Xالتشخيص اجلواري لصالح الفالح -
- تـصور وتـطويـر اIكـافحـة البـيولوجـية عـلى أعداء

q زروعاتIا
- إنشاء بنك اIعلومات اخلاص بالصحة النباتية.

:(2) Xويتكون من فرع
 qفرع علم األمراض الزراعية q1 - - فرع علم األمراض الزراعية

2 - فرع علم احليوانات. - فرع علم احليوانات.
اIادة اIادة 12 :  : يـسيّـر احملطـات اجلهـويـة حلمـاية الـنبـاتات
واخملـابـر اجلــهـويـة مـديـر مـحـطـة جـهــويـة حلـمـايـة الـنـبـاتـات

ورئيس مخبر جهوي.
تــــنـــشـــأ هـــذه الـــهـــيــــاكل حـــسب نـــفـس الـــشـــروط الـــتي
حتدّدهـا أحكام اIــادة 23 مـــن اIرســــوم التنفيــــذي رقـــم
93-139 اIــــــؤرخ في 24 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1413 اIــــــوافق14

يونيو سنة q1993 اIعدّل واIتمم واIذكور أعاله.
اIـادة اIـادة 13 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد§قراطية الشعبية.  
حـرر بــاجلــزائـر في 7 رمــضــان عـام 1434 اIـوافق 16

يوليو سنة 2013.

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شــوّال عــام  1433 اIــوافق 4 ســبــتــمــبــر ســنـة 2012 

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــــوم الـــتــــنــــفـــيـــــذي رقــم 12-90
اIــــــؤرخ فــي 4 جــــمــــــادى الـــثــــانـــيــــــة عـــــام 1410 اIــــــوافق
أول يــــنــــايــــر ســــنــــة 1990 الــــذي يـــــحــــدّد صالحـــــيــــات وزيــــر

qتمّمIعدّل واIا qالفالحة

- و�ـــقـــتــــضى اIــــرســـــوم الـــتــــنـــفــــيـــــذي رقــم 54-95
اIـــؤرخ فــي 15 رمــضــان عـــام 1415 اIـــوافق 15 فــبـرايـر

qاليةIسنـــة 1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-190 اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

qدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-198 اIؤرخ
فـي 3 رجـب عـــــــام 1429 اIــــــــوافق 6 يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qإلى األسالك اخلاصة بسلطة الصحة النباتية

- و�ـقــتـضـى اIـرســوم الـرئــاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1423 اIــــــــوافق 18 يــــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة 2002

qالعام للحكومة Xاألم Xتضمن تعيIوا

يـقــــررون ما يأتي : يـقــــررون ما يأتي : 

اIـادة األولى:اIـادة األولى: تـطـبـيــقـا ألحـكـام اIـادة 39 من اIـرسـوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 08-198 اIـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1429
اIــوافق 6 يـــولــيــو ســنــة 2008 واIـــذكــور أعالهq يــحــدد عــدد
اIــنــاصب الــعــلــيــا لــلـمــوظــفــX اIــنــتــمـX لـألسالك اخلــاصـة

بسلطة الصحة النباتيةq طبقا للجدول اآلتي :

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الفالحةوزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 15 شــعــبــان عـــــام  شــعــبــان عـــــام 1434
24 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة q2013 يــحـدq يــحـدّد عــدد اIــنـاصبد عــدد اIــنـاصب اIـوافق اIـوافق 
الـعليـا للـموظـفX اIنـتمـX لألسالك اخلاصـة بسـلطةالـعليـا للـموظـفX اIنـتمـX لألسالك اخلاصـة بسـلطة

الصحة النباتية.الصحة النباتية.
ــــــــــــــــــــ
 qالعام للحكومة Xإن األم

  qاليةIووزير ا
qووزير الفالحة والتنمية الريفية

مسؤول السهر على الصحة النباتية
مسؤول على احلجر النباتي

العددالعدد اIناصب العليااIناصب العليا
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اIـادة اIـادة 2 : : يوزع عـدد اIـنـاصب الـعلـيـا Iـسؤول الـسـهر
على الصحة النباتية كاآلتي :
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- مــــــنـــــــصب واحــــــد (1) لـإلدارة اIــــــركـــــــزيــــــة لــــــوزارة
qالفالحة والتنمية الريفية

- مـنصب واحد (1) لكل مـديريـة للـمصـالح الفـالحية
للوالية.

اIـادة اIـادة 3 : : يـوزع عـدد اIـنـاصب الـعـليـا لـلـمـسـؤول على
احلجر النباتي كاآلتي:

- مـنصب واحد (1) لكل مـديريـة للـمصـالح الفـالحية
للوالية.

اIـادة اIـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد§قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـزائـر في 15 شـعــبـان عـام 1434 اIـوافق 24
يونيو سنة 2013.

وزارة وزارة اLوارد اLائيةاLوارد اLائية
قــــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 13  مـــحـــر  مـــحـــرّم عـــام م عـــام 1435
اIـــــوافـق اIـــــوافـق 17  نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة   نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة q2013 يــــحـــــدq يــــحـــــدّد عــــددد عــــدد
اIـــنــــاصب الـــعــــلـــيــــا لـــلــــعـــمــــال اIـــهـــنــــيـــX وســــائـــقياIـــنــــاصب الـــعــــلـــيــــا لـــلــــعـــمــــال اIـــهـــنــــيـــX وســــائـــقي
الـســيـارات واحلــجــاب بـعــنـوان اIــصــالح اخلـارجــيـةالـســيـارات واحلــجــاب بـعــنـوان اIــصــالح اخلـارجــيـة
واIـــــؤســــســــات الــــعـــــمــــومــــيـــــة ذات الــــطــــابع اإلداريواIـــــؤســــســــات الــــعـــــمــــومــــيـــــة ذات الــــطــــابع اإلداري

التابعة لإلدارة اIكلالتابعة لإلدارة اIكلّفة باIوارد اIائية.فة باIوارد اIائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعامّ للحكومة Xاألم qإن الوزير
qاليةIووزير ا

qائيةIوارد اIووزير ا
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 87-129 اIـــــؤرّخ في 21
رمـضان عام 1407 اIوافق 19 مايـو سـنة 1987 الذي يـغـيّر
تسـميـة اIعهـد الوطني لـلموارد اIـائية فـيجعـلها "الـوكالة

q"ائيةIالوطنية للموارد ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07-307 اIـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-313 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qالعام للحكومة Xاألم qالوزير Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-280 اIؤرّخ
في 11 ربــــيع الـــثــــاني عـــام 1415 اIــوافـق 17 ســبـــتـــمـــبـــر
Xـركــز الـوطــني لــتـحــسـIــتـضــمّن حتـويـل اIســنــة 1994 وا
اIــسـتـوى في الــري إلى مــعـهـد وطـني لـتــحـسـX اIـسـتـوى

qفي التجهـيز

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

qاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 324-2000
اIــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

qائيةIوارد اI2000 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-187 اIؤرّخ
في 13 ربــيـع األوّل عـام 1423 اIـوافق 26 مـايــو ســنـة 2002
الـــذي يـــحـــدّد قـــواعـــد تـــنـــظـــيم مـــديـــريـــات الـــري الـــوالئـــيــة

qتمّمIعدّل  واIا qوعملها

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الفالحةوزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــ
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 10 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 19 يــونــيـو يــونــيـو
ســـنــة ســـنــة q2013 يـــعـــدل الـــقـــرار اIـــؤرخ في q يـــعـــدل الـــقـــرار اIـــؤرخ في 6 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
Xتـضمن تـعيIوا Xتـضمن تـعيIوافق 11 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة 2011 واIوافق  اI1432 ا

أعضاء جلـنة مـواد الصحـة النـباتيـة ذات االستـعمالأعضاء جلـنة مـواد الصحـة النـباتيـة ذات االستـعمال
الفالحي.الفالحي.

ــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 10 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1434
اIـوافق 19 يـونـيــو سـنـة 2013 يـعـدل الــقـرار اIـؤرخ في 6
صــفــر عـام 1432 اIـوافق 11 يــنـايــر ســنـة 2011 واIــتــضـمن
تــــعــــيــــX أعــــضــــاء جلــــنــــة مــــواد الــــصــــحــــة الــــنــــبــــاتــــيــــة ذات

االستعمال الفالحيq اIعدلq كما يأتي:

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

qكلّف بالصحةIثلة الوزير ا� qنادية شاكر -

....................(الباقي بدون تغيير)..................."
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اIؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

qدير العامّ للوظيفة العموميةIيحدّد صالحيات ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-05 اIـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـIــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اIوا

qادّة 38 منهIال سيّما ا qوسائقي السيارات واحلجاب
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 38 من اIـرسوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 08-05 اIــــؤرّخ في11 مــــحــــرّم عـــام 1429
اIـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واIــذكــور أعالهq يــحــدّد عـدد
اIـنـاصب الــعـلـيـا ذات الـطــابع الـوظـيـفي بــعـنـوان اIـصـالح
اخلــارجــيــة واIــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع اإلداري
الــتـابــعـة لإلدارة اIـكــلّـفــة بـاIـوارد اIــائـيــةq وفـقـا لــلـجـداول

أدنـاهq كمـا يأتي :
أ - بعنوان اIديريات الوالئية للموارد اIائيةأ - بعنوان اIديريات الوالئية للموارد اIائية

2 : : يـــــوزع عــــدد اIـــــنـــــاصـب الــــعـــــلـــــيـــــا اخلـــــاصــــة اIــــاداIــــادّة ة 
بــاIــديــريــات الــوالئــيــة اIــذكــورة في اجلــدول (أ) مـن اIـادّة
األولى أعاله �ـــعــدل مـــنـــصب واحــد (1) عـــلى مـــســـتــوى كل

مديرية للموارد اIائية الوالئية.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد§قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 17
نوفمبر سنة 2013.

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

مسؤول اIصلحة الداخلية

العددالعدداIناصب العليااIناصب العليا

48

48

48

48

ب - ب - بعنوان الوكالة الوطنية للموارد اIائيةبعنوان الوكالة الوطنية للموارد اIائية

رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن
رئيس مطعم

مسؤول اIصلحة الداخلية

العددالعدداIناصب العليااIناصب العليا

1

1

1

1

1

ج - بعـنـوان اIـعـهـد الـوطـني لـتـحـسـX اIـستـوى فيج - بعـنـوان اIـعـهـد الـوطـني لـتـحـسـX اIـستـوى في
التجهيزالتجهيز

رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن
رئيس مطعم

مسؤول اIصلحة الداخلية

العددالعدداIناصب العليااIناصب العليا

1

1

1

1

1

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

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIوارد اIائية وزير اIوارد اIائية
حسX نسيبحسX نسيب

 وزير اIالية وزير اIالية
كر� جوديكر� جودي

ــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــ

قــــرار قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 13  مــــحــــرم عـــام   مــــحــــرم عـــام 1435
اIـوافق اIـوافق 17 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة q2013 يـحـدد عـدد اIـناصب يـحـدد عـدد اIـناصب
الـعـلــيـا لـلـمـوظـفـX اIـنـتـمـX لألسالك اIـشـتـركـة فيالـعـلــيـا لـلـمـوظـفـX اIـنـتـمـX لألسالك اIـشـتـركـة في
اIـؤســسـات واإلدارات الــعـمــومـيــة بـعــنـوان اIــصـالحاIـؤســسـات واإلدارات الــعـمــومـيــة بـعــنـوان اIــصـالح

اخلارجية لإلدارة اIكلفة باIوارد اIائية.اخلارجية لإلدارة اIكلفة باIوارد اIائية.
ــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير

qاليةIووزير ا

qائيةIوارد اIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات و اإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-313 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qعام للحكومة Xاألم qالوزير Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
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- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 324-2000
اIــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

qائيةIوارد اI2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-187 اIؤرخ
في 13 ربــيـع األول عـام 1423 اIـوافق 26 مـايــو ســنـة 2002
الـــذي يـــحـــدد قـــواعـــد تـــنـــظـــيم مـــديـــريـــات الـــري الـــوالئـــيــة

qتممIعدل و اIا qوعملها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اIؤرخ
في 26  صـفـر عام 1424 اIـوافق 28 أبـريل سـنة 2003 الـذي

qدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
qـؤسسـات و اإلدارات الـعمـومـيةIـشـتركـة في اIلألسالك ا

qادتان 133 و197 منهIال سيما ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اIادتX 133 و197 من
اIـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ في 11 مـحـرم عام
1429 اIـوافق 19 يـنـايـر سـنة 2008 و اIـذكـور أعالهq يـحـدد

عــدد اIـــنـــاصب الـــعـــلــيـــا ذات الـــطـــابع الـــوظــيـــفي بـــعـــنــوان
اIـصـالـح اخلـارجـيـة لإلدارة اIـكــلـفـة بـاIـوارد اIــائـيـةq وفـقـا

للجدول أدناهq كما يأتي :

العــددالعــدد اIناصب العليــااIناصب العليــا الشـعــبالشـعــب

48

48

48

48

مسؤول قواعد اIعطيـات

مسؤول الشبكـة

مسؤول اIنظومات اIعلوماتية

اIكلف بالبرامج الوثائقية

اإلعالم اآللي

الوثائق واحملفوظات

2 :  يــوزع عــدد اIــنـاصـب الـعــلــيــا اIــذكـورة في اIـادة اIـادة 
اجلـدول أعالهq �ــعــدل مـنــصب واحـد (1) عـلى مــســتـوى كل

مديرية للموارد اIائية الوالئية.
اIـادة اIـادة 3 :  يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد§قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 17

نوفمبر سنة 2013.

جــمــــادى األولى عـــــام 1433 اIــوافق 10 أبــريل ســنــة 2012
الذي يـحدد تـشـكيـلة الـلـجنـة القـطـاعيـة للـصـفقـات لوزارة

اIوارد اIائيةq اIعدلq كما يأتي :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qــكــلف بـــالــتــجــارةIـــثل الــوزيـــر ا� qإلــيــاس جنــاي -
qعضوا

qكـلف بـالتـجارةIثل الـوزيـر ا� q حمـيـد قومـيـري -
qمستخلفا

.......(الباقي بدون تغيير)....."

وزيـر اIـاليــةوزيـر اIـاليــة
كر� جوديكر� جودي

وزيـر اIـوارد اIـائيـةوزيـر اIـوارد اIـائيـة
حسX نسيبحسX نسيب

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

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 18 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1433 اIوافق  اIوافق 3 نوفـمبر نوفـمبر
ســـنـــة ســـنـــة q2012 يــــعـــدq يــــعـــدّل الــــقــــرار اIـــؤرخ في ل الــــقــــرار اIـــؤرخ في 18 جـــمــــادى جـــمــــادى
األولى عـام األولى عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 10 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة 2012 الـذي الـذي
يـحدد تـشكـيلـة الـلجـنة الـقطـاعـية لـلصـفقـات لوزارةيـحدد تـشكـيلـة الـلجـنة الـقطـاعـية لـلصـفقـات لوزارة

اIوارد اIائية.اIوارد اIائية.
ــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 18 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1433
اIوافق 3 نـوفـمبـر سـنة 2012 يعـدل القـرار اIؤرخ في 18
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وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 4  ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام   ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1434 اIــــــوافق  اIــــــوافق 10
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة q2013 يــتـــضــمq يــتـــضــمّـن تــعـــيــX أعـــضــاءـن تــعـــيــX أعـــضــاء
مـجــلس إدارة الـصـنـــدوق الــوطـنـي لـلـتــأمــX عــلىمـجــلس إدارة الـصـنـــدوق الــوطـنـي لـلـتــأمــX عــلى

البطالـة.البطالـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرّخ في 4 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1434
اIــــوافــق 10 ســـبــــتـــمـــبــــــر ســـنـــــة 2013 يـــعـــيـّـن األعـــضـــــاء
اآلتـــيــة أسـمـاؤهم تــطـبـيـقــا ألحـكـــام اIـادّة 8 من اIـرســـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 94-188 اIــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام 1415
اIــــوافـق 6 يـــــولــــيـــــو ســــنـــــة 1994 واIـــــتــــضــــمّن الــــقــــانــــون
األسـاسي لـلـصـنـدوق الـوطـني لـلـتـأمـX عـلى الـبـطالـةq في
مـجـلس إدارة الـصنــدوق الــوطـني للـتـأمـX عن البـطــالــة

Iدة أربـع (4) سنوات قابلة للتجديد :

- بــعــنــوان �ـثــلي األجــراء اIــعــيـنــX من اIــنــظــمـات- بــعــنــوان �ـثــلي األجــراء اIــعــيـنــX من اIــنــظــمـات
النقابية للعمال األكثر تمثيال على الصعيد الوطني :النقابية للعمال األكثر تمثيال على الصعيد الوطني :

السّـادة :

qصالح عجابي -

qإبراهيم جبار -

qعبد القادر جطو -

qكمال قادري -

qعبد القادر جالب -

qمحمد قرباس -

qمصطفى كلو -

qأحمد ظب -

- أحمد دبيلي.

.Xثلون عن االحتاد العامّ للعمال اجلزائري�

- بــــعــــنــــوان �ـــثــــلـي اIــــســــتــــخـــدمــــX اIــــعــــيــــنــــX من- بــــعــــنــــوان �ـــثــــلـي اIــــســــتــــخـــدمــــX اIــــعــــيــــنــــX من
اIــنــظــمــات اIــهــنـيــة لــلــمــســتـخــدمــX األكــثــر تــمـثــيال عــلىاIــنــظــمــات اIــهــنـيــة لــلــمــســتـخــدمــX األكــثــر تــمـثــيال عــلى

الصعيد الوطني :الصعيد الوطني :
السّـادة :

- سيدي محمد غولq �ثل عن الكونفدرالية العامة
qللمؤسسات اجلزائرية

- رشـيـد لـرجـانq �ـثل عـن الـكـونـفـدرالـيـة الـوطـنـيـة
qXألرباب العمل اجلزائري

- حــــمـــيـــد آيت عــــنـــصـــرq �ـــثـل عن الـــكــــونـــفـــدرالـــيـــة
qXالوطنية ألرباب العمل اجلزائري

- ســعـادة مالحq �ــثل عن الــكـونــفـدرالــيـة اجلــزائـريـة
qألرباب العمل

- مـــــصــــطـــــفى هـــــارونq �ــــثـل عن الـــــكــــونـــــفــــدرالـــــيــــة
اجلزائرية ألرباب العمل.

- بـــعـــنـــوان �ـــثـــلي الــــســـلـــطـــة اIـــكـــل- بـــعـــنـــوان �ـــثـــلي الــــســـلـــطـــة اIـــكـــلّـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفـــةـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفـــة
العمومية :العمومية :

السّـيدان :
qعبد القادر بن سليمان -

- محمد عليش.

- بعنوان �ثل اإلدارة اIركزية للميزانية :- بعنوان �ثل اإلدارة اIركزية للميزانية :
- السيد عبد الرزاق ساري.

- بعنوان �ثل اإلدارة اIركزية للتشغيل :- بعنوان �ثل اإلدارة اIركزية للتشغيل :
- اآلنسة صليحة بستاني.

- بــعــنـــوان �ــثل مـــســتــخـــدمي الــصــنـــدوق الــوطــني- بــعــنـــوان �ــثل مـــســتــخـــدمي الــصــنـــدوق الــوطــني
للتأمX عن البطالة :للتأمX عن البطالة :

- السيد موسى محرز.

تـلغـى أحكـام القـرار اIؤرّخ في 22 شعـبـان عام 1430
اIـوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2009 واIــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء

مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمX عن البطالة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اIـــــوافق  اIـــــوافق 24
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة q2013 يــتـــضــمq يــتـــضــمّـن تــعـــيــX أعـــضــاءـن تــعـــيــX أعـــضــاء
مــــجـــــلس إدارة الـــــصـــــنـــــدوق الــــوطـــــنـي لــــلـــــضـــــمــــانمــــجـــــلس إدارة الـــــصـــــنـــــدوق الــــوطـــــنـي لــــلـــــضـــــمــــان

االجتماعي اخلاص بغير األجراء.االجتماعي اخلاص بغير األجراء.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 18 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1434
اIــوافق 24 ســبــتــمــبــر ســنـة 2013 يــتـــشــكّـل مــجــلس إدارة
الــصــنــدوق الـوطــني لــلــضــمــان االجــتــمــاعي اخلــاص بــغــيـر
األجــراءq تـطـبـيــقـا ألحـكـام اIـادّة 4 من اIـرســوم الـتـنــفـيـذي
رقم 93-119 اIــؤرّخ في 23 ذي الــقــعــدة عــام 1413 اIــوافـق
15 مـايــو سـنـة 1993 الـذي يـحـدّد اختـصـاصـات الـصـندوق

الـــوطـــني لــــلـــضـــمـــان االجــــتـــمـــاعي اخلــــاص بـــغـــيـــر األجـــراء
وتنظيمه وسيره اإلداري.
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- بـــعـــنـــوان �ــثـــلـي اIــهـن الــتـــجـــاريـــة اIـــعـــيــنـــX من- بـــعـــنـــوان �ــثـــلـي اIــهـن الــتـــجـــاريـــة اIـــعـــيــنـــX من
اIنظمات اIهنية األكثر تمثيال على اIستوى الوطني :اIنظمات اIهنية األكثر تمثيال على اIستوى الوطني :

السّـادة :

- صـــالح صــويـــلحq �ـــثال عـن االحتــاد الـــعـــام لــلـــتـــجــار
qXاجلزائري Xواحلرفي

- حـزاب بن شـهـرةq �ــثال عن االحتـاد الـعــام لـلـتـجـار
qXاجلزائري Xواحلرفي

- توفـيق الفـرايحيq �ـثال عن االحتاد الـعام لـلتـجار
qXاجلزائري Xواحلرفي

- قــــويـــدر دانـيq �ـــثـال عن االحتــــاد الـــعــــام لــــلـــتــــجـــار
qXاجلزائري Xواحلرفي

- الــــطــــاهــــر قــــلــــيلq �ــــثال عـن الــــغــــرفــــة اجلــــزائــــريـــة
qللتجارة والصناعة

- عـبـد الـرحـمــان مـعـلمq �ـثال عن الـغـرفـة اجلـزائـريـة
للتجارة والصناعة.

- بـــعــــنـــوان �ـــثــــلي اIـــهـن الـــفالحــــيـــة اIـــعــــيـــنـــX من- بـــعــــنـــوان �ـــثــــلي اIـــهـن الـــفالحــــيـــة اIـــعــــيـــنـــX من
اIنظمات اIهنية األكثر تمثيال على اIستوى الوطني :اIنظمات اIهنية األكثر تمثيال على اIستوى الوطني :

السّـادة :

- ســــــلـــــيــــــمـــــــــان الســــــاكـــــــورq �ــــــثـال عـن الــــــغـــــــرفـــــــة
qالـوطنـية للفالحـة

qثال عن الغرفة الوطنية للفالحة� qحاج جعاللي -

- مــــشـــــري خــــلـف الــــلّهq �ـــــثال عـن االحتــــاد الـــــوطــــني
qXاجلزائري Xللفالح

- مــــيـــــلــــود بــــوزريـــــبــــةq �ــــثـال عن االحتــــاد الـــــوطــــني
.Xاجلزائري Xللفالح

- بـعنوان �ثـلي اIهن احلرة اIـعينX من اIـنظمات- بـعنوان �ثـلي اIهن احلرة اIـعينX من اIـنظمات
اIهنية األكثر تمثيال على اIستوى الوطني :اIهنية األكثر تمثيال على اIستوى الوطني :

السّـادة :

- مـحـمــد بـكـات بـركــانيq �ـثال عن الـفــرع الـنـظـامي
qالوطني لألطباء

- مـــــــحــــــسـن عــــــمـــــــارةq �ــــــثـال عن االحتـــــــاد الــــــوطـــــــني
qXاجلزائري Xنظمات احملامI

- أكـلي تـودرتq �ـثال عن الـنـقـابـة الـوطـنـيـة خلـبراء
qعتمدينIا Xاحملاسبة ومحافظي احلسابات واحملاسب

- عـبـد الــعـالي بن حـسـqX �ـثال عن االحتـاد الـوطـني
qكاتب الدراسات الهندسيةI

- بـــعــــنــــوان �ـــثــــلي اIــــهن احلــــرفــــيـــة اIــــعــــيـــنــــX من- بـــعــــنــــوان �ـــثــــلي اIــــهن احلــــرفــــيـــة اIــــعــــيـــنــــX من
اIنظمات اIهنية األكثر تمثيال على اIستوى الوطني :اIنظمات اIهنية األكثر تمثيال على اIستوى الوطني :

السّـادة :

- مــداني بــوشـخــشــوخq �ـثـال عن الـغــرفــة الـوطــنــيـة
qهنIللحرف وا

- عـــبــــاس عــــقــــونq �ـــثـال عن الــــغـــــرفــــة الـــــوطــــنـــــيـــة
qهنIللحـرف وا

- طــارق بـــولـــعــشـــابq �ـــثال عن الـــغــرفـــة الـــوطــنـــيــة
qهنIللحـرف وا

- عـــبــــد الـــقـــادر بـــوشــــريطq �ـــثال عـن االحتـــاد الـــعـــام
.Xاجلزائري Xللتجار واحلرفي

- بـــعــنــوان �ـــثــلي اIـــهن الــصـــنــاعــيـــة اIــعـــيــنــX من- بـــعــنــوان �ـــثــلي اIـــهن الــصـــنــاعــيـــة اIــعـــيــنــX من
اIـــنــظـــمــات اIـــهـــنــــيــــة األكـــثــــر تـــمــــثــــيال عــلـى اIــســـتــوىاIـــنــظـــمــات اIـــهـــنــــيــــة األكـــثــــر تـــمــــثــــيال عــلـى اIــســـتــوى

الوطني :الوطني :

السّيدة والسّيد :

- عــــبــــد الـــــعــــالي درارq �ـــــثال عـن الــــكــــونـــــفــــدرالــــيــــة
qXالوطنية ألرباب العمل اجلزائري

- سـارة حـسـامq �ـثـلـة عن الـكـونـفـدرالـيـة اجلـزائـريـة
ألربـاب العمـل.

- بعـنـوان �ـثل عـمـال الـصـنـدوق الـوطـني لـلـضـمان- بعـنـوان �ـثل عـمـال الـصـنـدوق الـوطـني لـلـضـمان
االجتماعي اخلاص بغير األجراء :االجتماعي اخلاص بغير األجراء :

السيد :

- محمد سبكي.

طــبـقـا ألحــكـام اIـادّة 14 مـن اIـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم
92-07 اIـؤرّخ في 28 جـمــادى الـثــانــيـة عام 1412 اIـوافـق

4 يــنـــايــر ســـنــة 1992 والـــمــــــتـــضــــمـّن الــوضـع الــقـــانــوني
لــــصـــنـــاديق الــــضـــمـــان االجـــتـــــمـــاعي والــــتـــــنـــظـــيم اإلداري
والــــمــــالـــي لــــلـــضـــــمــــان االجــــتــــمــــاعيq يــــعــــيـّن أعـــضــاء
مــجـلس إدارة الـصــنـدوق الـــوطـنـي لـلـضـمـــان االجـتـمـاعي
اخلـــــاص بـــغـــيــــر األجـــــراء Iـــدة أربـع (4) ســـنـــوات قـــابـــلــــة

للتجـديـد.

تـلغـى أحكـام القـرار اIؤرّخ في 22 شعـبـان عام 1430
اIـوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2009 واIــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء
مــجــلس إدارة الــصــنــدوق الــوطـنـي لــلــضــمـان االجــتــمــاعي

اخلاص بغير األجراء.
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قـــــــرارات مـــــــؤرخـــــــة فـي قـــــــرارات مـــــــؤرخـــــــة فـي 16 ربـــــــيــع الــــــثــــــانـي عــــــام  ربـــــــيــع الــــــثــــــانـي عــــــام 1435
اIــــوافق اIــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــة q2014 تــــتـــضــــمن ســــحبq تــــتـــضــــمن ســــحب

اعتماد أعوان مراقبة الضمان االجتماعي.اعتماد أعوان مراقبة الضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايــر ســنـة q2014 يــسـحب اعــتـمـاد الــسـيـد
بــوغــازيـة حــمـيــدq عـون مــراقـبــة الـضــمــان االجـتــمـاعي في
وكـالة الصـندوق الوطـني للـتأميـنات االجتـماعـية للـعمال

األجراء لوالية اIدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايـر ســنـة q2014 يـسـحب اعـتــمـاد الــسـيـد
بن رقية أحمد شـريفq عون مراقبة الـضمان االجتماعي
في وكــالــة الـصــنـدوق الــوطــني لـلــتــأمـيــنـات االجــتــمـاعــيـة

للعمال األجراء لوالية اIدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايــر ســنـة q2014 يــسـحب اعــتـمـاد الــسـيـد
زنــادي بـوخــالـفــةq عـون مـراقــبـة الــضـمــان االجـتــمـاعي في
وكـالة الصـندوق الوطـني للـتأميـنات االجتـماعـية للـعمال

األجراء لوالية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايــر ســنـة q2014 يــسـحب اعــتـمـاد الــسـيـد
بـوعــشـبــة رشـيــدq عـون مــراقـبـة الــضـمــان االجـتــمـاعي في
وكـالة الصـندوق الوطـني للـتأميـنات االجتـماعـية للـعمال

األجراء لوالية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايــر ســنـة q2014 يــسـحب اعــتـمـاد الــسـيـد
مــزيش حــســنيq عــون مــراقـــبــة الــضــمــان االجــتــمــاعي في
وكـالة الصـندوق الوطـني للـتأميـنات االجتـماعـية للـعمال

األجراء لوالية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايـر ســنـة q2014 يـسـحب اعــتــمـاد الـسـيـد
بن عبد الله عشـورq عون مراقبة الضمان االجتماعي في
وكـالة الصـندوق الوطـني للـتأميـنات االجتـماعـية للـعمال

األجراء لوالية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايــر ســنـة q2014 يــسـحب اعــتـمـاد الــسـيـد

قــرزة مـــســعــودq عـــون مــراقـــبــة الـــضــمـــان االجــتـــمــاعي في
وكـالة الصـندوق الوطـني للـتأميـنات االجتـماعـية للـعمال

األجراء لوالية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايــر ســنـة q2014 يــسـحب اعــتـمـاد الــسـيـد
بــنــارة الــسـعــيــدq عــون مــراقـبــة الــضــمــان االجــتـمــاعي في
وكـالة الصـندوق الوطـني للـتأميـنات االجتـماعـية للـعمال

األجراء لوالية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايــر ســنـة q2014 يــسـحب اعــتـمـاد الــسـيـد
خـيـدوري خـيـدورq عــون مـراقـبـة الـضـمـان االجـتـمـاعي في
وكـالة الصـندوق الوطـني للـتأميـنات االجتـماعـية للـعمال

األجراء لوالية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايــر ســنـة q2014 يــسـحب اعــتـمـاد الــسـيـد
إبـة مــدنيq عـون مــراقـبـة الــضـمـان االجــتـمـاعـي في وكـالـة
الــصـــنــدوق الــوطــني لــلـــتــأمــيــنــات االجــتــمـــاعــيــة لــلــعــمــال

األجراء لوالية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايــر ســنـة q2014 يــسـحب اعــتـمـاد الــسـيـد
إيبك ختمانq عـون مراقبة الضمان االجتماعي في وكالة
الــصـــنــدوق الــوطــني لــلـــتــأمــيــنــات االجــتــمـــاعــيــة لــلــعــمــال

األجراء لوالية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايــر ســنـة q2014 يــسـحب اعــتـمـاد الــسـيـد
بــونـقــطــة خلـضــرq عـون مــراقــبـة الــضــمـان االجــتــمـاعي في
وكـالة الصـندوق الوطـني للـتأميـنات االجتـماعـية للـعمال

األجراء لوالية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايــر ســنـة q2014 يــسـحب اعــتـمـاد الــسـيـد
أقــران عــاشـــورq عــون مــراقـــبــة الــضـــمــان االجــتـــمــاعي في
وكـالة الصـندوق الوطـني للـتأميـنات االجتـماعـية للـعمال

األجراء لوالية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايــر ســنـة q2014 يــسـحب اعــتـمـاد الــسـيـد
حــمـداني الـطــيبq عـون مـراقـبــة الـضـمـان االجــتـمـاعي في
وكـالة الصـندوق الوطـني للـتأميـنات االجتـماعـية للـعمال

األجراء لوالية سيدي بلعباس.



�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايــر ســنـة q2014 يــسـحب اعــتـمــاد الـســيـد
رحـال فـاحتq عـون مـراقــبـة الـضـمـان االجـتـمـاعي في وكـالـة
الــصــنـــدوق الــوطــني لــلـــتــأمــيــنـــات االجــتــمــاعــيـــة لــلــعــمــال

األجراء لوالية الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 16 ربـيع الــثــاني عـام 1435
اIـوافــق 16 فـبـرايــر ســنـة q2014 يــسـحب اعــتـمــاد الـســيـد
سـلـيــمـاني مـحـمـدq عـون مـراقـبـة الـضـمـان االجـتـمـاعي في
وكالـة الصـندوق الوطـني للـتأمـينـات االجتمـاعيـة للـعمال

األجراء لوالية تلمسان.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اLستشفياتوإصالح اLستشفيات

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 25   شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 4  يــولــيــويــولــيــو
سنة سنة q2013 يتضمq يتضمّن تعيX أعضاء اللجنة الوطنيةن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية
لــلـوقـايـة من األمـراض اIـتـنـقــلـة جـنـسـيـا ومـتالزمـةلــلـوقـايـة من األمـراض اIـتـنـقــلـة جـنـسـيـا ومـتالزمـة

العوز اIناعي اIكتسب (السيدا) ومكافحتها.العوز اIناعي اIكتسب (السيدا) ومكافحتها.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1434 اIوافق
qيــعـــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم q2013 4 يــولـــيــو ســـنــة
تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 5 من الـمــرســوم الــتـّــنـفــيـذيّ رقم
12-116 اIـؤرّخ في 18 ربـيع الــثـاني عـام 1433 اIـوافق 11

مـــارس ســـنـــة 2012 واIــــتـــضـــمّن إنـــشـــاء وتــــنـــظـــيم وســـيـــر
الـلجـنـة الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة من األمـراض اIـتـنـقـلـة جـنـسـيا
qكـتسب (الـسيـدا) ومكـافحـتهاIنـاعي اIومـتالزمة الـعوز ا
فـي الــلــجـــنــة الــوطـــنــيـــة لــلــوقـــايــة من األمـــراض اIــتــنـــقــلــة
جــنــســـيــا ومــتـالزمــة الــعـــوز اIــنــاعي اIـــكــتــسـب (الــســيــدا)

ومكافحتهاI qدة خمس (5) سنوات :
بعنوان الوزارات :بعنوان الوزارات :

qكلّف بالصحةIثل الوزير ا� qمصباح إسماعيل -
- نــــعــــيـم مــــلــــيكq �ـــــثل الــــوزيـــــر اIــــكــــلّـف بــــالــــدفــــاع

qالوطني
- خــلــيــفـي ســعــيــدq �ــثل الــوزيــر اIــكــلّف بــالــشــؤون

qاخلارجية
- دهــار حــيــزيـةq �ــثــلــة الــوزيــر اIــكــلّف بــالــداخــلــيـة

qواجلماعات احمللية
qاليةIكلّف باIثل الوزير ا� qطرفاية بالل -

- عـــدة خــديـــجـــةq �ــثـــلــة الـــوزيــر اIـــكـــلّف بــالـــشــؤون
qالدينية واألوقـاف

- بـوخروبـة فوزيـةq �ثـلة الـوزير اIـكلّف بـالتـربية
qالوطنية

- حـــــشــــروف عـــــبــــد اجملـــــيــــدq �ـــــثل الـــــوزيــــر اIـــــكــــلّف
qبالتعليم العالي والبحث العلمي

- عودار نـور الـدينq �ـثل الـوزير اIـكـلّف بـالتـعـليم
qXهنيIوالتكوين ا

- قـــرابــــة مـــصـــطــــفى كـــمـــالq �ــــثل الـــوزيــــر اIـــكـــلّف
qبالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- بـــــوخــــاري نــــصـــــيــــرةq �ــــثـــــلــــة الـــــوزيــــرة اIــــكـــــلّــــفــــة
qبالتضامن الوطني واألسـرة

- طــويل مـــروانq �ــثـل الــوزيــر اIـــكــلّـف بــالـــشــبــاب
qوالرياضة

- نــــاصـــر الــــدين صــــبـــريــــنـــةq �ــــثـــلــــة الــــوزيـــر اIــــكـــلّف
باالتصال.

بعنوان اIؤسسات والهيئات الوطنية :بعنوان اIؤسسات والهيئات الوطنية :
- داودي فــــاحتq �ــــثـل الـــديــــوان الــــوطــــني Iــــكــــافــــحـــة

qاخملدرات وإدمانها
- بن حـبـيلس نـاجـيةq �ـثلـة اIـعهـد الوطـني لـلصـحة

qالعمومية
qثلة معهد باستور اجلزائر� qبوزغوب سليمة -
- نصاب عبد القادرq �ثل الوكالة الوطنية للدم.

بعنوان اIنظمات واجلمعيات :بعنوان اIنظمات واجلمعيات :
- فـلــوح أحــمـد شــكــيبq �ــثل االحتـاد الــعــام لـلــعــمـال

qXاجلزائري
- كــــــرار عـــــــبــــــد الــــــواحـــــــدq �ــــــثـل االحتــــــاد الـــــــوطــــــني

 qفي الصيدلة Xللمتعامل
qثل الهالل األحمر اجلزائري� qبلحوت محفوظ -

qثل الكشافة اإلسالمية اجلزائرية� qحجوج طارق -
qثلة جمعية احلياة� qحلول نوال -

qثل جمعية سيدا اجلزائر� qبوروبة عثمان -
- بــوفـــنــيــســـة أحــسنq �ـــثل جــمــعـــيــة الــتـــضــامن مع

qحاملي فيروس السيدا
- سوفي إسكندرq �ثل جمعية أنيس عنابة.

بعنوان الشخصيات :بعنوان الشخصيات :
qضيف عبد الوهاب -

qمهدي يوسف -
- عمران عاشور.

يـتـم تـعـيـX �ـثـل  اجملـلس الـوطـني ألخـالقـيـات عـلـوم
الصحة بعد تنصيب هذا اجمللس.
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