
العدد العدد 36
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 20 شعبان  شعبان عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 18 يونيو سنة  يونيو 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

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة

مـرسـوم رئـاسي رقم 14 - 172 مــؤرّخ في 4 شـعـبـان عـام 1435 اIـوافـق 2 يـونـيـو سـنة q2014 يـتـضـمن الـتـصــديق عـلـى مـذكرة
التفــاهـم بـX حـكـومة اجلــمهــوريـة اجلـزائــريـة الـد~قـراطـية الـشعبــيـة وحـكــومــة دولـــة قطــر بـشــأن الـتعــاون فــي
مجــال النـفــط والغــــازq اIوقعـة بـاجلــزائـر في 24 صفر عام 1434 اIوافق 7 ينايـر سنة 2013................................

Xيتضمن التصـديق على االتفاق بـ q2014 وافـق 2 يونيو سنةIمرسوم رئاسي رقم 14-173 مـؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 ا
حكــومة اجلـمـهـوريــة اجلـزائـريــة الد~قــراطية الـشعبــية ومـنظمــة العمـل الـدولية اIـتعـلـق باIدرســة العلـيا للـضمـان
االجتماعـي للجزائـرq اIوقع بجنيف في 14 يونيو سنة 2013............................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم 14- 175 مؤرخ في 7 شعـبان عام 1435 اIوافـق 5 يونـيو سنة q2014   يتــضمـن اIـوافــقـــة علــى اIـلحـق
XـسـمـيـIا XـســاحـتـIــؤرخ فـي 24 نـوفـمــبــر سـنــة 1992 لــلـبـحـث عن احملــروقــات واســتـغاللـهـــا في اIرقـم 8 بــالـعــقـــد ا
Xـديــنـــة اجلــزائـــر فــي 5 ديـسمــبـر سـنـة 2013  بـ�"أوالد النـسـر" و "منـزل جلـماط" (الـكـتلـتان : 215  و 405) اIـبــرم 
الــشــركـــة الــوطـنــيـة ســـونـــاطــراكq شـركــــة ذات أسـهــم وشــركـــات "كـونـوكــوفـيـلــيــبـس أجلــيــريــا ل.ت.د" و"تــالـسـمـان
(أجليريا) ب.ف" و "ب ت برتامينا (بيرسيرو)"...............................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 14- 176 مؤرخ في 7 شعـبان عام 1435 اIوافـق 5 يونـيو سنة q2014 يـتـضمن اIـوافـقة عـلى اIلحـق رقـم
2 بالعـقــد اIـؤرخ فـي 14 أكتوبر سنـة 2002 لتقسيم اإلنتاج من أجل رفع مـعدل استرجـاع احتياطات البتـرول اخلـام
اIـــتــواجــــدة في حــــقـل "زرزايـــتـــX" اIـــبــــرم �ـــديــنـــة اجلـــزائـــر في 15 ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 2013 بـــX الــشـــركـــة الـــوطــنـــيـــة
سوناطـراكq شركة ذات أسهم وشركة "سينوبيك أوفرسيز أويل آند غاس ليميتد"..............................................

مرسـوم رئاسي رقم 14- 177 مؤرخ في 7 شعـبان عام 1435 اIوافـق 5 يونـيو سنة q2014 يـتـضمن اIـوافـقة عـلى اIلحـق رقـم
5 بالـعـقــد اIـؤرخ فـي 13 مايـو سنـة 1995 للـبحـث عن احملــروقـات واستـغـاللهــا في اIسـاحـة اIسـمـاة "زمــول األكبـر"
(الكـتلـة : 403 أ) اIبـرم �ـدينـة اجلزائــر فـي 23 ديسمــبــر سـنـة 2013 بـX الشــركــة الـوطنـيــة سـونـاطــراكq شـركـة
ذات أسهم وشركة "إني أجليريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)"................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 14-178 مؤرخ في 7 شعـبان عام 1435 اIوافـق 5 يويـنو سنة q2014 يتــضمن اIـوافـقـة على اIـلحـق رقـم
2 بــالــعـــقــد اIـــؤرخ في 26 ســبــتـمــبــر ســنـة 2004 لـلــبــحث عن احملــروقــات واســتــغـاللــهـا فـي اIـســاحــة اIــســمــاة "إزارين"
(الـكـتـلــتان : 228 و 229 أ) اIـبـرم �ـديـنـة اجلـزائـر في 12 فـبـرايـر سـنة 2014 بـX الـشركـة الـوطنـيـة سـوناطـراكq شـركة
ذات أسهم وشركـتـي "بتـروسالتيـك أنترناسـيـونـال ب ل س" و "إيـنيـل ترايـد ش.ذ.أ"........................................

مرسوم رئاسي رقم 14-179 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 اIوافـق 5 يونيو سنة q2014 يتـضمن اIـوافـقة علـى اIلحق رقم 1
"II سمـاة "زمـول الكبـارIساحة اIـؤرخ في 18 سبتـمبر سنـة 2006 للبحث عن احملروقات واستـغـاللهـا في اIبالعـقـد ا
(الــكــتــلــة : 403 د) اIــبــرم �ـديــنــة اجلــزائـــر في 5 مـارس ســنـة 2014 بــX الـوكــالـة الــوطــنـيــة لـتــثـمــX مـوارد احملــروقـات
(ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراكq شركة ذات أسهم...................................................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1435 اIوافق 17 يونيو سنة q2014 يتضمن إنهـاء مهام مدير ديوان رئيس احلكومة
- سابقا......................................................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1435 اIوافق 17 يونيو سنة q2014 يتضمن تعيX مدير ديوان الوزير األول.........
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قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 اIوافق 13 نوفمبر سنة q2013 يعدل القرار الوزاري اIشترك اIؤرخ في
30 جمادى األولى عام 1430 اIوافق 25 مايو سنة 2009 الـذي يحدد تعداد مناصب الـشغل وتصنيفـها ومدة العقد اخلاص

باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اإلدارة اIركزية في وزارة اIالية...................
قـرار مؤرّخ في 3  ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 15  يـنـايـر  سـنـة q 2013 يـعـدّل الـقرار اIـؤرّخ في 18 ربـيع الـثـاني عام 1432
اIوافق 23 مارس سنة  2011  واIتضمّن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات واخلدمات...................
قـرار مؤرّخ في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIوافق 30  يـنـاير  سـنـة q 2013 يـعـدّل القـرار اIؤرّخ في 18 ربـيع الـثـاني عام 1432
اIوافق 23 مارس سنة  2011  واIتضمّن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللّوازم.....................................
قـرار مؤرخ في 26  جمـادى األولى عـام 1434 اIوافق 7 أبريـل سنة q2013 يـحدد الـقـائمـة االسمـية ألعـضـاء اIكـتب اIتـخصص
بالتعريفة في مجال التأمينات.....................................................................................................................
قــرار مـؤرخ في 25 ذي احلـجــة عـام  1434 اIـوافق  30 أكـتــوبـر ســنـة q2013 يــحـدد مــيـاديـن االخـتــصـاص الــوظـيــفي لـلــمـديــريـات
الفرعية واIكاتب اجلهوية وكذا سير أقسام التحقيقات واالستعالم اجلمركي........................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار مـؤرخ في 20 جـمــادى األولى عـام 1434 اIـوافق 2 أبـريـل سـنـة q2013 يـحــدد الـقـائــمـة االسـمــيـة ألعـضــاء مـجـلس الــتـوجـيه
للمركز اجلزائري Iراقبة النوعية والرزم........................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 22  رجب عـام 1435 اIـوافق 22  مـايـو سـنة q2014 يـحـدّد الـقائـمـة االسـميـة ألعـضـاء اللـجـنـة القـطـاعـية الـدائـمة
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة..................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قـرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 اIوافـق 14 مايو سنـة q2014 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى مدير التخطيط والتنمية....
قـرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 اIوافـق 14 مايو سنـة q2014 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة العامة.............

وزارة وزارة العمل والتشغيلالعمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي
قــرار مـؤرّخ في 4  ذي الـقـعـدة عـام 1434 اIـوافق 10  ســبـتـمــبـر سـنـة q2013 يـتـضــمّن تـعـيـX أعـضــاء مـجـلس إدارة الـصـنــدوق
الـوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجـراء..............................................................................................

وزارة التهيئةوزارة التهيئة العمرانية العمرانية والبيئةوالبيئة
قـرار مؤرّخ في 14  ربـيع األوّل عام 1435 اIوافق 16 يـنـاير سـنة q2014  يتـضمّن إنـشاء الـلجـنـة القـطاعـية لـلصـفقـات لوزارة
التهيئة العمرانية والبيئة.........................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 14  ربـيع األوّل عام 1435 اIـوافق 16 يـنـاير سـنة q2014  يـحدد تـشـكـيلـة الـلجـنـة القـطـاعـية لـلـصفـقـات لوزارة
التهيئة العمرانية والبيئة...........................................................................................................................

وزارة السياحةوزارة السياحة والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 24  ذي القـعدة عام 1434 اIوافق أوّل سـبـتمـبر سـنة q 2013 يحـدّد الـتنـظيم اإلداري الـداخلي
للمعهد الوطني للفندقة والسياحـة...............................................................................................................
XنتمIا Xناصب العـليا للموظـفIيـحدد عدد ا q2014 وافق 4  مايو سنةIقرار وزاري مـشترك مؤرخ في 4  رجب عام 1435 ا
لألسالك اخلاصة باإلدارة اIكلفة بالسياحة.......................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 22  رجب عـام 1435 اIـوافــق 22  مـايـو سـنة q2014 يـعـدّل الـقرار اIـؤرّخ في 5 ربـيع الـثـاني عام 1428 اIـوافق
23 أبريل سنة 2007 الذي يحدّد اليوم الوطني للصناعة التقليدية.....................................................................
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اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 14 -  - 172 مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 شـعــبــان عـام شـعــبــان عـام
1435 اIــــــوافـق  اIــــــوافـق 2 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة  يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة q2014 يــــــتــــــضــــــمنq يــــــتــــــضــــــمن

الـــتـــصــــديق عــــلى مـــذكـــرة الـــتـــفـــــاهـم بــــX حـــكــــومـــةالـــتـــصــــديق عــــلى مـــذكـــرة الـــتـــفـــــاهـم بــــX حـــكــــومـــة
اجلــمـهــوريـــة اجلــزائــريــة الـد~ــقــراطـيـة الــشـعـبــيــةاجلــمـهــوريـــة اجلــزائــريــة الـد~ــقــراطـيـة الــشـعـبــيــة
وحــــكــــــومـــــة دولــــــة قـــطــــــر بـــشــــــأن الـــتــــعـــــاون فــيوحــــكــــــومـــــة دولــــــة قـــطــــــر بـــشــــــأن الـــتــــعـــــاون فــي
مـجـــال الـنــفــط والـغـــــازq اIـوقـعــة بــاجلـــزائــر  فيمـجـــال الـنــفــط والـغـــــازq اIـوقـعــة بــاجلـــزائــر  في

24 صفر عام  صفر عام 1434 اIوافق  اIوافق 7 ينايـر سنة  ينايـر سنة 2013.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة

qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيـة  -

qادّة 77 - 11 منهIال سيّما ا qوبناء على الدستور  -

-  وبـعد االطالع على مـذكرة التــفـاهـم بـX حــكـومة
اجلـــمـــهــوريـــــة اجلـــزائـــريـــــة الــد~ــقــــراطــيـــــة الــشــعـــبـــيــــة
وحـــكـــــومـــــة دولــــــــة قـــطـــــــر بـــشــــــــأن الـــتـــعــــــــاون فــــي
مجـــــال النـفـــــط  والغـــــازq اIوقعــــة باجلزائـــــر فـــــي
24  صـــفــــــــــر عــــــام 1434 اIــوافــــــق 7 يـــنـــايـــــــر ســـنـــــــة

q2013

 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 

Xــادة األولى :  يــصــدق عــلـى مــذكـــرة الــتـــفـــاهم بــIــادة األولى :اIا
حـكــومـة اجلـمـهــورية اجلــزائـريـة الد~ـقـراطيـة الـشعـبــيـة
وحـــكــومــة دولـــة قــطـــر بــشــأن الـــتــعــاون فـي مــجــال الـــنــفط
والــغــــازq اIــوقــعــــة بــاجلـزائــــر فــي 24  صــفــــر عـــام 1434
اIـوافــق 7  يـنـايــــر سـنـــة q2013 وتـنـشـــــر فــي اجلـريـــدة
الـــرســمـــيـــــة لــلـــجـــمــهـــوريــــة اجلـــزائـــريــــة الـــد~ـــقــراطـــيــــة

الشعبيــة.

اIـــــادة اIـــــادة 2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اIـــــرســـــوم فـي الــــــجـــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ~ـــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 4 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 2
يونيو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم 
بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ~قراطي~قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة دولة قطروحكومة دولة قطر

بشأن التعاون في مجال النفط والغازبشأن التعاون في مجال النفط والغاز
تمهـيدتمهـيد

- حـرصا مـن الطـرفـX عـلى تـوثـيق وتـدعيـم عالقات
الـــتـــعـــاون واألخـــوة الـــتـي تـــربط اجلـــمـــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة

qالد~قراطية الشعبية ودولة قطر
- ورغـــبــة مـــنــهـــمـــا في تـــطــويـــر وتـــعــزيـــز الـــعالقــات
الـــــثـــــنـــــائـــــــيـــــة بـــــيـــــنــــهـــــمــــــــا فــي مــــجــــــــاالت الـــــتـــــعــــــــاون

qاالقتصـــادي والصنـاعي
فـقـد تـفـاهم الـطـرفـان عـلى دراسـة إمـكـانـيـة الـتـعـاون
بــيــنــهــمــا في مــجــاالت الــبــحث واالســتــكــشــاف عن الــنــفط
والــغــاز بــنـاء عــلى أسـس اقــتـصــاديــة ســلــيــمـةq وفـي حـدود

qتاحة لكل منهماIاإلمكانيات ا
اIادة األولىاIادة األولى

يــعـتــبـــر الــتـمـهـــيـد الــســـابق جـــــزءا ال يـتــجـــزأ مـن
هـذه اIذكـرة.

اIادة اIادة 2
�ـــــوجب هـــــذه اIـــذكـــــــرة يـــعـــمــــــل الـــطــــــرفـــــــــان
عــلى تـعــــزيـــز وتـطــويـــر أوجــه الـتـعــــاون بـX بـلــديـهـمــا

في اجملـاالت اآلتـية :
qالــبـحث واالســتـكــشــاف في مـجــال الــنـفط والــغـاز -

وجميع اخلدمات األخرى اIتعلقة بهذا النشاط.
q(LNG) سالIالغاز الطبيعي ا -

qالصناعات البتروكيماوية واألسمدة -
qعادنIاستكشاف واستغالل مختلف ا -
- وأي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

اIادة اIادة 3
إن صـــور الــــتـــعـــــاون بـــX الــــطــــرفـــX في اجملـــــــاالت
التي حددتها هذه اIذكرةq ~كن أن تتخذ األشكال اآلتية :
- تـــأســـيس شــركـــات مـــشـــتــركـــة في مـــجـــال الـــبــحث
واســتــكــشــاف الــبــتــرولq وفي مــجــال الــبــحث عـن اIــعـادن
واســتـغاللـهــاq عـلى أن يـكــــون مـجــال عـمل هــذه الـشـركـات
في كـال الـــبــــلـــديـنq أو في أي بــــلـــد آخــــرq مع إمــــكـــانــــيـــة أن

تشترك أطراف أخرى في هذه الشركات.
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عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد~قراطية الشعبيةالد~قراطية الشعبية

يوسف يوسفييوسف يوسفي
وزير الطاقة واIناجموزير الطاقة واIناجم

عن حكومةعن حكومة
دولة قطردولة قطر

يوسف حسX كماليوسف حسX كمال
وزير االقتصاد واIاليةوزير االقتصاد واIالية

عـن طـــريق الـــتـــفـــاوضq وال يــــجـــوز بـــأي حـــال من األحـــوال
اللجوء إلى القضاء أو التحكيم لتسوية هذه اIنازعات.

اIادة اIادة 9
مـــــدة هـــــذه اIـــــذكـــــرة خـــــمس (5) ســـــنـــــوات مـــــيالديـــــة.
ويـجــوز أن تـمــتـد هــذه اIـذكــرة لـلــمـدة الـتـي يـتــفق عـلــيـهـا
الــطــرفــانq عـــلى أن يــتـم هــذا االتــفــاق قـــبل نــهــايـــة مــدتــهــا
األصلـية بتـسعX (90) يومـا على األقل. ويـجوز ألي طرف
qفي أي وقت qــــنـــفــــردةIبـــإرادتـه ا qـــذكــــــرةIإنــــهـــــاء هــــذه ا
وذلك بـعد إخطار الـطرف اآلخر كـتابة برغـبته في اإلنهاء
قــبل سـتـة (6) أشـهــر عـلـى األقل من الـتــاريخ الــذي يـحـدده

إلنهـاء اIذكـرة.
اIادة اIادة 10

يــجـرى تـطـبــيق أحـكـام مــذكـرة الـتــفـاهم اIـاثــلـة وفـقـا
.Xعمول بها في بلدي الطرفIواللوائح ا Xللقوان

اIادة اIادة 11
يـحدد الـطرفان اجلـهات اخملـتصـة بالـعمل عـلى تنـفيذ
أحــكـــام هــذه اIـذكــــرة من الـهــيـئــات واIـؤســسـات الــعـامــة

بكال البلدين.
اIادة اIادة 12

يـجــوز تــعـديل مــذكـرة الــتــفـاهم فـي أي وقت �ـوجب
اتفاق الطرفX كتابة على ذلك.

اIادة اIادة 13
تدخل هذه اIـذكرة حـيّز الـتّنـفيـذ اعتبـارا من تاريخ
qكـتــابـة Xاإلشــعــار األخـيــر الـذي يــخـطــر فـيـه أحـد الــطـرفــ
عـبـر الــقـنـوات الـدبـلــومـاسـيـةq الــطـرف اآلخـر بـاســتـيـفـائه

لكافة اإلجراءات القانونية لنفاذ هذه اIذكرة.
اIادة اIادة 14

حــرّرت هـذه اIـذكـرة مـن نـسـخـتــX أصـلـيــتـqX تـسـلّم
كل طرف إحداهاq للعمل �قتضاها.

Xـفـوضـان من الـطـرفـIوإشـهـادا عـلى مـا تـقـدم وقـع ا
على هذه اIذكرة.

حـــرّرت هـــذه اIـــذكـــرة ووقـــعت في مـــديـــنـــة اجلـــزائـــر
بتاريخ 24 صفر عام 1434 اIوافق 7 يناير سنة 2013.

- تقـد  عـطـاءات مـشـتـركـة في اIـنـاقـصـات الـدولـية
في مجال البحث واالستكشاف.

- تبادل اIصالح في مجال البحث واالستكشاف.
- إقـــــــــامــــــــة شـــــــــراكــــــــة فـي مـــــــــجــــــــال الـــــــــصــــــــنـــــــــاعــــــــات

البتروكيماويةq وصناعة األسمدة.
- تــــــبـــــادل الــــــزيــــــارات والـــــلــــــقــــــاءات واIـــــعــــــلــــــومـــــات

واخلبرات.
- تــــأهــــيل وتــــدريـب الـــكــــوادر الــــفــــنــــيــــة فـي مــــراكـــز

التدريب اIتاحة في كال البلدين.
أي صــورة أخـــرى من صـــور الــتـــعـــاون ~ــكن االتـــفــاق

عليها مستقبال.
اIادة اIادة 4

يـشـكل الـطرفـان مـجمـوعـة عـمل مشـتـركـةq من ثالثة
¡ــثـلــX عن كـل طـرفq تــكــون مــهـمــتــهــا تـطــويــر وتــســهـيل
الـتعـاون في اجملـاالت احملـددة في مذكـرة الـتفـاهم. وجتـتمع
مـجـمــوعـة الـعـمل اIـشــتـركـة مـرتـX فـي الـسـنـة عـلى األقل
فـي اIـكــان الــذي يـتــفق عــلـيه الــطــرفـانq ويــجــوز جملـمــوعـة
الـــعـــمـل اIـــشـــتـــركـــة تــــشـــكـــيل مــــجـــمـــوعـــات عــــمل فـــرعـــيـــة

متخصصة Iعاونتها على أداء أعمالها.
اIادة اIادة 5

ال تـــؤثـــر مـــذكــرة الـــتـــفـــاهـم اIـــاثــلـــة عـــلـى الـــتـــزامــات
Xـــوقــعـــة بــIــوجـب االتــفـــاقــيـــات الـــثــنـــائــيـــة ا� Xالـــطــرفـــ
البلدين. وتمثل مـذكرة التفاهم تعبيرا عن حسن النوايا
لـــلـــتـــعـــرف وتـــقـــيـــيم فـــرص الـــتـــعـــاون في مـــجـــال الـــبـــحث

.Xا يعود بالفائدة على الطرف�واالستكشاف 
اIادة اIادة 6

فــيـــمـــا عـــدا األحــكـــام اIـــتــعـــلـــقـــة بــســـريـــة اIــعـــلـــومــات
اIــــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في اIـــادّة (7) من هـــذه اIـــذكـــرةq فـــإن
أحــكـــام هــذه اIــذكـــرة ال تــــرتب أيــة الــتــزامـات قــانـونــيـة
على عـاتق أي من الطـرفـqX فهي ال تـعدو أن تـكون مـجرد
تـعـبـيـر عن رغـبـة الـطــرفـX في الـتـعـاون من أجل تـطـويـر
�ــا qســبل الـــتــعــاون فـي مــجــاالت الــبـــحث واالســتـــكــشــاف

.Xيحقق مصالح الطرف
اIادة اIادة 7

يــلــتـــزم كـل طــرف بــاحلـفــاظ عــلى ســريــة اIــعــلــومـات
والبـيانـات الـتي حصل عـليـها مـن الطـرف اآلخر �ـناسـبة
تـنــفــيــذ أحـكــام هــذه اIـذكــرة. وال يــجـوز اإلفــصــاح عن هـذه
اIـعـلــومـات والـبـيـانـات بـدون مـوافـقـــة كـتـابـيــة مـسـبـقـــة

من الطـرف اآلخـر.
اIادة اIادة 8

أي نــــزاع يـنـشـأ عـن تـنـفـــيـذ أحـكـــام هــذه اIـذكــــرة
Xالـطــرفـ Xيــتم تـسـويـتــه وديـــا بـ qأو تـفـســـيـر بـنـودهـــا



20 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 636

18 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م

qمن جـهـة أخـرى qـمـثــلـة من طـرف مـكـتب الـعــمل الـدوليIا
q"سميان أدناه "الطرفانIا

- اعـتبـارا مـنهـمـا أن احلـق في الضـمـان االجتـمـاعي
qهـو حق للشخص

- واعترافا منـهما بأن احلق في الضمان االجتماعي
هوq مع تـرقيـة التـشـغيلq ضـرورة اقتـصاديـة واجتـماعـية

qللتنمية والتقدم

- وتـنــويــهــا �ـبــادىء الــدســتـور اجلــزائــري اIــتـعــلــقـة
qفي احلماية االجتماعية والتكوين XواطنIبحقوق ا

- وتـــذكـــيـــرا مــنـــهـــمـــا أن إعالن فـــيالدلـــفـــيـــا يـــعـــتــرف
بــااللـتــزام الـعــامّ Iـنــظـمــة الـعــمل الــدولـيــة بـاIــسـاهــمـة في
حتــقــيق تــوســيع إجـــراءات الــضــمــان االجــتــمــاعي من أجل
ضـــمـــان دخل أســـاسـي لــكـل الـــذين هم في حـــاجـــة إلى مـــثل

qهذه احلماية وكذا العالجات الطبية الكاملة

- واعـــــتــــبـــــارا مــــنـــــهــــمـــــا لإلعـالن الــــعـــــــاIي حلـــــقــــــوق
اإلنـســـانq ال سيّـمـا اIـادّتان 22 و25 مـنه واالتـفـاق الـدولي
qــتـعـلّق بــاحلـقـوق االقـتــصـاديـة واالجـتــمـاعـيـة والــثـقـافـيـةIا

q12وادّ 9 و11 وIالسيّما ا

- واعــتـبـارا مــنـهـمــا إلعالن مـنــظـمـة الــعـمل الــدولـيـة
بــشــأن الـــعــدالــة االجــتـــمــاعــيـــة من أجل عــوIـــة عــادلــة الــذي
يـعـتـرف بـأن الـتـزامـات وجـهـود الـدول األعـضـاء واIـنـظـمة
الـراميـة إلى تـنفـيـذ الواليــة الـدستـوريــة Iنـظمــة الـعمـل
الـــدولـــيـــةq ال ســـيّــمـــا مـن خالل مـــعـــايـــيـــر الـــعــمـل الـــدولـــيــة
ولــوضع الــعــمــالــة الــكــامــلــة واIــنــتــجــة والــعــمل الالّئق في
صـمـيم الـسـيـاســات االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة يـنـبـغي أن
تــقـــوم عـــلى أســـاس الـــهــدف إلـى تـــعــزيـــز تـــدابـــيــر حـــمـــايــة
qاجـتــمــاعــيــة مــسـتــدامــة ومــكــيّــفـة مـع الـظــروف الــوطــنــيـة

qالسيّما توسيع الضمان االجتماعي ليشمل اجلميع

- واعـــــتـــــبــــــارا إلرادة احلـــــكـــــومـــــة فـي اIـــــشـــــاركـــــة في
الـتـكـوين الـعالـي للـمـوارد الـبـشـرية لـبـلـدان احتـاد اIـغرب
الـعـربي والـبـلـدان اإلفـريـقيـة الـتي تـعـد الـفـرنـسـيـة لـغـتـها
اIــشــتــركـة فـي مـجــــال احلــمــايـــة االجــتــمــاعـــيــةq من أجــل
اIـساهمـــة في ترقـية وحتقـيق اIبـادىء اIتـعلقـة باحلـماية

qاالجتماعية على الصعيدين اإلقليمي والدولي

- وعـزمــا مـنـهــمـا عــلى إبــرام اتـفـاق يــخص الــتـعـاون
بـــX مـــكـــتب الـــعـــمل الـــدولي واحلـــكـــومـــة يـــرمي إلى جـــعل
اIـدرســة الـعـلــيـا لـلــضـمـان االجــتـمـاعي لــلـجـزائــر مـؤسـسـة
تكـوين بـامتـيـاز في مجـال احلـمايـة االجـتمـاعـية بـالـنسـبة
لـبـلـدان احتــاد اIـغـرب الــعـربي والـبــلـدان اإلفـريــقـيـة الـتي

qشتركةIتعد الفرنسية لغتها ا

مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 14-173 مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4 شـــعـــبـــان عــام شـــعـــبـــان عــام
1435 اIــــــوافـق  اIــــــوافـق 2 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة  يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة q2014 يــــــتــــــضــــــمنq يــــــتــــــضــــــمن

الــتـصــديق عــلى االتـفـاق بـــX حـكــومـة اجلـــمـهــوريــةالــتـصــديق عــلى االتـفـاق بـــX حـكــومـة اجلـــمـهــوريــة
اجلـــزائــــريـــة الـــد~ــقـــراطـــيــة الــشـــعــبــــيــة ومــنـــظــمـــةاجلـــزائــــريـــة الـــد~ــقـــراطـــيــة الــشـــعــبــــيــة ومــنـــظــمـــة
الـعمـل الـدولـية اIـتـعلـق بـاIـدرسـة الـعـليـا لـلضـمـانالـعمـل الـدولـية اIـتـعلـق بـاIـدرسـة الـعـليـا لـلضـمـان
يونيو االجتماعـي لـلجزائـرq اIـوقع بجنيف في االجتماعـي لـلجزائـرq اIـوقع بجنيف في 14 يونيو 

سنة سنة 2013.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة

qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيـة  -

qادّة 77 -11 منهIال سيّما ا qوبناء على الدستور  -

-  وبــــــعـــــــد االطالع عـــــــلى االتـــــــفــــــاق بــــــــX حــــــكــــــــومــــــة
اجلــــمــــهــــوريــــة اجلــــزائــــريـــــة الـــد~ـــقــــراطـــيــــة الـــشـــعـــبــــيـــة
ومــنــظــمـــة الـــعــمـل الــدولــيـــة اIــتــعــلـق بــاIـــدرســـة الــعــلــيــا
لـلـضــمــان االجـتــمـاعـي لــلـجـزائـــرq اIـوقع بــجـنـيف في 14

q2013 يونيو سنة

 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يـــصــدق عـــلى االتــفـــاق بـــX حـــكـــومــة
اجلــــمــــهــــوريــــة اجلــــزائــــريـــــة الـــد~ـــقــــراطـــيــــة الـــشـــعـــبــــيـــة
ومــنــظــمـــة الـــعــمـل الــدولــيـــة اIــتــعــلـق بــاIـــدرســـة الــعــلــيــا
لـلـضــمــان االجـتــمـاعـي لــلـجـزائـــرq اIـوقع بــجـنـيف في 14
يــــونــــيــــو ســــنـــة q2013 ويـــنــــشــــر فـي اجلـــريــــدة الــــرســــمــــيـــة

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اIــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اIــــادة اIــــادة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ~ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 4 شـعــبــان عـام 1435 اIـوافق 2
يونيو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتـفاقاتـفاق

بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ~قراطي~قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

ومنظمة العمل الدوليةومنظمة العمل الدولية

يتعلق باIدرسة العليا للضمان االجتماعي للجزائريتعلق باIدرسة العليا للضمان االجتماعي للجزائر

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ~ـــقــراطـــيّــة
الـشّـعبـيّـةq (احلـكـومـة)q من جـهـةq ومنـظـمـة الـعـمل الـدولـية
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ب) تــشــجــيـع إدمــاج اIــدرســـة في شــبــكـــة اجلــامــعــات
الــشـــريــكـــة Iـــكــتـب الــعـــمل الـــدولي بـــالــنـــســـبــة لـــلـــجــوانب

qتعلقة بالتكوين والبحثIا
ج) تـــســـهــــيـل تـــنـــظـــيـم تـــربـــصـــات ألســــاتـــذة وطـــلـــبـــة
اIـدرســـة عـلى مــسـتـــوى اIـؤســسـات الــوطـنــيـة والــدولــيـة

qذات مرجعـية
د) وضـع اIــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة ومـــنــشـــورات مـــكــتب
الــعــمل الــدولي وكل ســنــد بــيــداغــوجي آخــر مــتـوفــر حتت
تصـرف اIدرسـة من أجل إجنـاز مهـامهـا وتسـهـيل تعـاملـها

مع مكتبات اجلامعات الشريكة Iكتب العمل الدولي.
يــضـمن مــكـتب الـعــمل الـدولي احملــافـظـة عــلى حـقـوق
اIــؤلف اIـتــعـلــقـــة بــاIــصـــادر الــوثـائــقـــيــة واIـنــشـــورات
وكـل سند بيـداغوجي أخر وكذا نتائـج البحثq اIوضوعة
qــدرسـةIمن طـرف ا qحتت تــصـرف مــكـتب الــعــمل الـدولـي

كما تنص عليه اIادّة 4 من هذا االتفـاق.
4 :  : تـــتــــعـــهـــد احلــــكـــومــــة بـــتـــخــــصـــيص 25% من اIــادة اIــادة 
اIــقـاعـد الـبـيــداغـوجـيـة وأمـاكن اإليــواء واإلطـعـام اجلـامـعي
لـــلـــمـــدرســــة لـــفـــائـــدة طــــلـــبــــة الـــبـــلــــدان األخــــرى من احتـــاد
اIغــرب العـربي والبـلدان اإلفريقية التي تعد الفرنسية

لغتها اIشتركة.
�ا يأتي : qكما تتعهد أيضا في إطار هذا االتفاق

أ) منح نفس احلقوق لـلطلبة األجـانب اIسجلX على
مـســتـوى اIــدرســة وإخـضــاعـهم لــنــفس الـواجــبـات اIــقـررة

qXبالنسبة للطلبة اجلزائري
ب) ضـــمـــان احلــفـــاظ عـــلى حـــقـــوق اIـــؤلف اIـــتـــعـــلـــقــة
بــاIـصـادر الـوثـائـقـيـة واIـنــشـورات وكل سـنـد بـيـداغـوجي
آخر وكذا نتـائج البحثq اIوضوعة حتت تصرف اIدرسة

qمن طرف مكتب العمـل الدولي
ج) وضع حتت تصـرف مـكـتب العـمل الـدوليq نـتائج

qدرسةIالبحوث في إطار ا
د) تـسهـيل نـشـاطـات مكـتب الـعـمل الـدولي في إطار

هذا االتفـاق.
اIــادة اIــادة 5 :  : يـــعــــد الــطــــرفـــان الـــكـــيــفـــيــــات الـــعـــمــلـــــيــة
لـتـنـفـيـذ هـذا الـتـعاون مـن خالل الـلجـنـة اIـنـصـوص عـلـيـها
في اIــادّة 8 مـن هــذا االتــفــاقq في حـــدود اIــوارد اIــتــوفــرة

لدى اIكتب الدولي للعمل وطبقا لهذا االتفاق.
الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اIـادة اIـادة 6 :  : يــتم تـمــويــل األعــمــال اIــنــصــوص عــلـيــهـــا
في هذا االتفاق حسب الكيفيات اآلتية :

- واعـتـبــارا مـنـهـمــا ألحـكــــام اIرســـوم الـتّنـفـــيذيّ
رقـــم 12-158 اIـــــــــؤرّخ في 9 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1433
اIوافق أوّل أبـريل سـنة 2012 واIـتضـمّن إنـشــاء اIـدرسة
qالــعــلــيـــا لــلــضــمـــان االجــتــمـــاعي وتــنــظــيــمــهـــا وســيـــرهـــا

وعلـيهq اتفق الطرفان احلاضران على ما يأتي :
الفصل األولالفصل األول
أهداف االتفاقأهداف االتفاق

اIـــــادة األولى : اIـــــادة األولى : يـــــخص هـــــذا االتـــــفـــــــاق بــــX مـــــكـــــتب
الـــعــمـل الـــدولي واحلــكـــومــة الــتـــعــاون اIــتـــعــلّق بـــاIــدرســة
الــعــلــيـــا لــلــضــمــــان االجــتــمـــــاعي لــلــجــــزائــــر واIــســمــــاة

أدنــاه "اIدرسـة".
qــادة 2 :  : يــهــــدف هـــذا االتــفــــــاق عـــلى اخلــصـــــوصIــادة اIا

إلى مـا يأتي :
أ) تـــــرقـــــيــــة اIــــعــــــارف والــــكـــفــــــاءات الــــضـــــروريــــة
لـــوضـــع األنـــظـــــمـــة الـــوطــــنـــيــــة لـــلــــحـــمــــايـــة االجــــتـــمــــاعـــيـــة
وتـســيـيــرهـا اجلـيّــدq طـبــقــا لـلــمـعــايـيـر اIــنـاســبــة Iـنــظـمــة

qالعمـل الدولـية
ب) تــطـــويـــر الــتـــكــويـن الــعـــالي في مـــجـــال احلــمـــايــة
االجــتـــمــاعــــيــة لــفـــائــدة اIـــوارد الــبـــشــريــــة لــبـــلــدان احتـــاد
اIـغـرب العـربي والبـلدان اإلفـريـقيـة التي تـعـد الفـرنسـية

qشتركـةIلغتهـا ا
ج) تــشـجــيع تــبـادل الــتـجــارب واخلــبـرات في مــجـال

qاحلماية االجتماعية على الصعيد اإلقليمي والدولي
د) دعـم وضع قـــــطـب إقـــــلـــــيـــــمي لـــــلـــــبـــــحـث من طـــــرف
احلـكومة في مجال احلـماية االجتـماعيةq مـوصول بأقطاب

qهمةIدولية أخرى للبحث ذات نفس ا
هـ) ترقية االعتراف الدولي بشهادات اIدرسة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Xالتزامات الطرفXالتزامات الطرف

3 :  : في إطـــار تـــطـــبـــيـق هـــذا االتـــفـــاقq يـــتـــعـــهــد اIــاداIــادّة ة 
مـكـتـب الـعـمل الـدولي بـتـقـد  الـدعم لـتـعـزيـز اإلمـكـانـيـات

البيداغوجية للمدرسةq ال سيّما :
أ) تـــعـــبـــئــــة أســــاتـــذة جــــامـــعـــيـــX من بــــX مــــوظـــفي
مــكـــتب الــعـــمـل الـــدولي وأســـاتــذة اجلــامـــعــات الــشـــريــكــــة
Iــكـتب الــعـمل الـدولي مـن أجل اIـسـاهــمـة في الــنـشـاطـات
الـــــبـــــيـــــداغـــــوجـــــيـــــة لـــــلـــــمـــــدرســـــــةq مـن خالل احملـــــاضـــــــرات
والــــنـــــدوات واIــــؤتــــمــــرات وجلـــان االمــــتــــحــــانــــاتq طــــبــــقـــا
لـلـمـعـاييـر الـتي يـتم الـتـفــاوض بـشـأنهـا واIـوافـقــة عـلـيـهـا

qعنيةIمن قبل األطراف ا
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام متنوعةأحكام متنوعة

اIـادة اIـادة 7 :  : من أجل تـطـبـيق أحـكام هـذا االتـفـاقq يـعيّن
الطرفان السلطات واIؤسسات اخملتصة اآلتية :

بالنسبة للحكومة :بالنسبة للحكومة :
qوزارة الشؤون اخلارجية -

qوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي -
qوزارة التعليم العالي والبحث العلمي -

- اIدرسة العليا للضمان االجتماعي.
بالنسبة Iنظمة العمل الدولية :بالنسبة Iنظمة العمل الدولية :

- مكتب العمل الدولي.
8 :  : تــكــلّف جلــنــة تــتـشــكّــل من ¡ــثــلي ســلــطـات اIـادة اIـادة 
qــــادّة 7 أعالهIـــــذكــــــورة فـي اIا Xومـــــؤســـــســــــات الـــــطـــــرفـــــ
�تابعة وتقـييم تطبيق هذا االتفاق. وجتتمع هذه اللجنة
مـرتــX في الــســنـةq فـي بـدايــة ونــهـايــة كل ســنــة جـامــعــيـة
بــالــتــنــاوب عــلـى مــســتــوى اIــدرســة ومــقــر مــكــتب الــعــمل

الدولي أو بواسطة فيديو محاضرة.
qـادة 8 أعالهIــذكـــورة فـي اI9 :  : تــعــد الــلــجــنـــة ا اIـادة اIـادة 
في إطـار مـهـامـهـاq الــبـرامج الـتـنـفـيــذيـة لالتـفـاق وتـقـتـرح
عــــلى الــــطـــرفــــX اIـــوقــــعـــX لــــهــــذا االتـــفــــــاق كــل تــــعـــديــل
لالتـفــاق تـراه ضـروريـا من أجـل بـلـوغ األهـداف األسـاسـية

اIتفق عليها.
كــمــا هــو مــنـــصــوص عــلــيه في اIــادّة 16 أدنــاهq تــقـوم
الـلجـنة بـدراسة كل نـزاع ناجت عن تـفسـير أو تـطبـيق هذا

االتفاق وتسويته وديا.
اIــادة اIــادة 10 :  : يــجب أن تـــتم كـل مــراســـلــة تــتــعـــلق بــهــذا

: Xاآلتي XمثلIا Xاالتفاق كتابيا ب
- نــقـطــة االتــصـال بــالــنـســبـة لــلــحـكــومــة وهـو اIــديـر

qالعامّ للضمان االجتماعي
- نـقــطــة االتــصــال بــالـنــســبــة Iــكـتـب الـعــمل الــدولي

وهو مدير قسم احلماية االجتماعية.
XـــســـتـــخـــدمــI11 :  : يـــتـم تــوظـــيـف وتــشـــغــــيل ا اIــادة اIــادة 
اIـكــلـفــX من طــرف مـكــتب الـعــمل الــدولي بـهــذا الـتــعـاون
واIــــتــــعــــاقـــديـن مــــعه عــــلـى أســــاس الــــقــــوانــــX األســــاســــيـــة
واألنــظــمــة و¡ــارســات مـــكــتب الــعــمل الــدولي ويــعــمــلــون
حتت إشـــــراف مــــــكـــــتب الــــــعـــــمل الـــــدولـي. ويـــــكـــــون هـــــؤالء
اIـسـتـخـدمـون مــسـؤولـX أمــام مـنـظـمـــة الـعـمـل الـدولــيـة

عن كيفية أداء مهامهم.

أ) على عاتق احلكومة :أ) على عاتق احلكومة :
qميزانية التسيير والتجهيز للمدرسة -

- الــتــكــفل �ــصــاريف الــتــنــقـــل واإليــواء واإلطــعـــام
وكذا أجرة األساتذة اجلـامعيX اIوظـفX من طرف مكتب
الـــعـــمل الـــدولـي لـــلـــتـــدخل عـــلى مـــســـتـــوى اIـــدرســـة ضـــمن

qعنيانIالشروط التي يحدّدها الطرفان ا
- الـتــكـفل �ــصــاريف اإلقـامــة والـنــقل ذهــابـا وإيــابـا
إلى اجلـزائـرq وفي الـداخلI qــمـثـلي مـكـتب الـعـمل الـدولي

qفي إطار هذا االتفاق XتدخلIا
- الـتــكـفل �ــصــاريف نـقـل أسـاتــذة وطـلــبـة اIــدرسـة
اجلــزائـريــX وإقـامــتـهم �ــنــاسـبــة الـتــربـصــات ونـشــاطـات

qالتكوين والبحث باخلارج
- الـــتـــكـــفـل بـــالـــفــــارق بــــX الـــتـــكــــالـــيف احلـــقــــيـــقـــيـــة
لـلـدراســة واإليـواء واإلطــعـام اجلــامــعي وتـغــطـيـة الــضـمـان
االجـتمـاعي والـتسـعـيـرات اIفـوتـرة لهـذه اخلـدمات لـفـائدة
الـطلبة األجـانب اIسجلـX بعنوان هـذا االتفاق على غرار

qXالطلبة اجلـزائري
XــفـــوضــIمــصـــــاريف تــنــقــل ¡ــثــلي احلــكـــومــــة ا -
إلـى مـقـر مـكـتـب الـعـمل الـدولـي من أجل مـتـابـعــة وتـقـيـيم

تنفيذ هذا االتفـاق.
ب) حسب االتفاقات اIبرمة من طرف احلكومة :ب) حسب االتفاقات اIبرمة من طرف احلكومة :

يـــنـــتـــظــر مـن احلـــكــومـــة الـــتـــأكـــد من حتـــمل الـــبـــلــدان
اIـوفدة للطلـبة أو الغير اIمـولI Xسؤوليـاتهم بخصوص
مـــصـــاريف الـــطـــلـــبـــة األجــانـب اIــســـجـــلـــX عـــلى مـــســـتــوى

اIدرسة فيما يخص مـا يأتي :
qالبلد األصلي واجلزائر Xالتنقل ب -
q(نحةIا) وسائل العيش في اجلزائر -

- الـتـنقل واإلقـامـة �ـناسـبـة الـتـربصـات ونـشـاطات
التكوين والبحث باخلارج.

تتـأكد احلكومـة من تطبـيق األحكام اIـنصوص عـليها
في الــفـقـرة الــسـابـقـةq بــواسـطـة بــنـود تـعـاقــديـة مع الـدول

اIوفدة و/ أو الغير اIمول.
ج) على عاتق مكتب العمل الدولي :ج) على عاتق مكتب العمل الدولي :

- ضــــمــــان مــــجــــانــــيــــة وضـع حتت تــــصــــرف اIــــدرســــة
اIـــــصـــــادر الـــــوثــــــائـــــقـــــيــــــة واIـــــنـــــشـــــورات واIــــــســـــتـــــنـــــدات

qادة 3 - د أعالهIنصوص عليها في اIالبيداغوجية ا
- ضمـان مجانـية الـتكـوين اIقـدم من طرف مـوظفي
مـكتب الـعمل الـدولي والتـربصـات اIنـظمـة على مـستوى

مكتب العمل الدولي طبقا لهذا االتفاق.
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حلسابها وتخـليهم من كل مسؤولية تترتب عن العمليات
اIـــنــــجـــزة �ـــوجـب هـــذا االتــــفـــاق إال إذا اتـــفــــقت احلــــكـــومـــة
ومـنــظـمـة الـعــمل الـدولـيــة عـلى أن هـذا االحــتـجـاج أو هـذه
اIــــســـؤولـــيــــة نـــاجتـــة عـن إهـــمـــال خــــطـــيـــر أو خــــطـــأ عـــمـــدي
لألشـــخــاص اIـــذكـــورين أعالهq وفي هـــذه احلـــالــة يـــتـــشــاور

الطرفان اليجاد حل مرض.
اIــادة اIــادة 16 :  : يــســـوى كـل خالف يـــنـــشــأ عن تـــفــســـيــر أو
تــطــبـيـق هـذا االتــفـاق وديــا من طــرف الــلـجــنــة اIـنــصـوص
عــــلــــيـــهــــا فـي اIـــادّة 8 أعاله. وإذا تــــعــــذر إيــــجـــاد حــل بــــهـــذه
الـطـريـقـةq يـعرض اخلالف عـلى مـوقـعي هـذا االتـفـاق الذين

سيسعون إلى بذل ما في وسعهم لتسويته وديا.
وفـي حــالـــة مـــا تــعـــذر عــلـى الــطـــرفـــX االتــفـــاق حــول
اخلالفq يـــعـــرضq بـــطـــلب من أحـــد الـــطـــرفــqX هـــذا اخلالف
عــلى مـجـمـوعـة مــكـونـة من ثالثـة (3) حـكـام يـخـتـار أحـدهم
من قــبـل مــكــتب الـــعــمل الـــدولي واآلخــر من طــرف وزارة
الـــشــــؤون اخلـــارجــــيـــة اجلـــزائــــريـــة والــــثـــالـث الـــذي يـــرأس
اIـــنــاقـــشــات يـــتم اخـــتــيـــاره من قــبـل احلــكـــمــX اخملـــتــارين
Xمـــســـبــقـــا. وســيـــقـــبل قـــرار الــتـــحـــكــيم مـن قــبـل الــطـــرفــ

كتسوية نهائية للنزاع ال رجعة فيه.
17 :  : ال ~ــكن اعــتــبــار أي حــكم من هــذا االتــفـاق اIـادة اIـادة 
وأي عـــمـل يـــتــــعــــلق به بــــأنــــهـــمــــا يـــتــــضــــمـــنــــان تــــنـــازال عن

امتيازات وحصانات منظمة العمل الدولية.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

qـادة 18 :  : يـدخـل هـذا االتـفاق حـيّـز الـتنـفـيـذ نهـائـياIـادة اIا
ثالثX (30) يـــومـــاq ابــتـــداء من تــــاريخ آخـــــر اإلشـــعـــارات
qــــوجــبــهـــــا الــطــرفــــان بــعــضــهــمـا الــبــعض�الـــتي يــعــــلـم 
عــبـــر الــقــنـاة الــدبــلـومــاسـيــةq بــإتـمــام اإلجــراءات الالزمـة

لدخوله حيّز التنفيذ.
فـي انـــتــــظــــــار دخــــولــه حــــيّــــــز الـــتــــنــــفــــــيــــذq يـــتــــفـق
الـطـــرفــان عــلى تــطـبــيق هـــذا االتـفــــاق مـؤقــتــاq ابـتـــداء

من تاريخ توقيعـه.
اIــــادة اIــــادة 19 :  : ~ـــكن الــــطـــرفـــX تــــعـــديل كـل أحـــكـــام هـــذا

االتفاق �وجب اتفاق متبادل عبر القناة الدبلوماسية.
تــدخـل هــذه الـــتــعـــديالت حـــيّــز الـــتـــنــفـــيــذ وفـق نــفس

الكيفيات اIنصوص عليها في اIادّة 18 أعاله.
اIـادة اIـادة 20 :  : يــبـرم هـذا االتـفــاق Iـدة سـنـتـX (2) قــابـلـة

للتجديد ضمنيا.
qXــادة 21 :  : ~ـــكن كـلّ طـــرف بــعــد تـــشــاور الـــطــرفــIــادة اIا
نــقـض هــذا االتــفــاق بــواســطــة إشــعــار يــرسل إلى الــطــرف

اIــادة اIــادة 12 :  : يـــقـــــوم مــكـــتب الـــعــمــل الـــدولـي بــاإلعالن
عـن كـافــة اIـسـاهــمـات الـتي قــدمت في إطـار هــذا االتـفـاق

وفقا لقواعده وتنظيماته.

~ـــكن احلـــكــومــة اإلشـــارة إلى تــعـــاونــهـــا مع مــنـــظــمــة
الــــعـــمل الـــدولــــيـــة في وثــــائـــقـــهـــا الــــداخـــلـــيـــة وتــــســـعى إلى
احلصـول عـلى تـرخيص كـتـابي مسـبـقا عن كل إشـهـار آخر

يتعلق بهذا التعاون.

في كـل األحــوالq يــجـب أن يــحــرر اإلشـــهــار اIـــتــعــلق
بـالـتعــاون بX الـطـرفX بـعـبارات مـحايـدة وتـعكس بـدقة
اIــسـاهــمــة احلـقــيـقــيــة لـكل طــرف. ~ــكن أن تـكـــون الــصـيغ
مـــثل "�ــســـاعـــدة" و"بــالـــتـــعــاون مـع" أو "بــدعـم تــقـــني من"
مـالئــمــة. ويــجب أن يــتــفــادى الــطــرفــان كـل عــبــارة تــوحي
بوجـود كـفـالة اIـتـعـاون من طـرف منـظـمـة العـمل الـدولـية
مـــثـل "شــــريك رســـمـي" أو "شــــريك مـــخـــتـــــار" Iـــنـــظـــمــــة

العمـل الدولـية.

اIــادة اIــادة 13 :  : ~ـــتـــنع الـــطـــرفـــان عن اســـتـــعـــمـــالq بـــدون
تــــرخــــيـص كــــتــــابـي خــــاص ~ــــنـح من قــــبـل الــــطــــرف اآلخــــر
اIـــعــــنيq اسم الــــطـــــرف اآلخـــــرq ال ســـيّــــمـــا اسم مــــنـــظـــمــــة
الـــعــــمـل الــــدولــــيـــة ومــــكــــتب الــــعـــمـل الـــدولـي وأســـمــــاؤهـــا
اخملـتـصـرة أو رايـتـها أو إشـارات تـمـيـيـزيـة أخــرى حتـمــل
أســـمـــاء أو أســـمـــاء مـــخـــتــــصـــرة لـــلـــطـــرف اآلخـــر الـــتي هي
Xمـحـمـــيـة قـانـونـا. ال تــمس هـذه الـفـقــرة حق أحـد الـطـرفـ
في ذكـــر الــطــرف اآلخــر في تــشــكــراتـه وفي إشــهــار ضــمن

احلدود اIنصوص عليها في اIادّة 12 أعاله.

~كن مـنظمـة العمل الـدوليةq بـناء على طـلب كتابي
من احلـكـومـةq التـرخـيص كـتابـيـا بـطبع الـرايـة أو اإلشارة
الـتـمـييـزيـة Iـنـظـمـة الـعـمل الـدولـيـة وفق قـواعـد وشروط
مـالئــمـــة وبـــغـــرض دعم أهـــداف مــنـــظـــمـــة الــعـــمل الـــدولـــيــة
وسـيـاسـاتـهـا ونـشـاطـاتهـا. ال ~ـكن Iـنـظـمـة الـعـمل الـدولـية
الــتــرخـــيص بــهــذا االســتــعــمـال عــنــدمـــا يـــوحي اســتــعــمـال
الراية أو إشارة تمـييزية أخرى إلى االعتقاد بأن منظمة
العمـل الدولـية تكـفل أي شريـك أو سياسـاته أو نشـاطاته

أو منشوراته أو منتوجاته.

14 :  : ال يـــــلـــــزم مـــــكــــتـب الــــعـــــمـل الــــدولـي بــــأداء اIــــادة اIــــادة 
واجـبــاته اIــنـصـوص عــلـيــهـا في هــذا االتـفــاق إال في حـدود

اIوارد اIتوفرة.

qيـــجب عـــلى احلــكـــومــة qــادة 15 :  : وفق هــذا االتـــفــاقIــادة اIا
اإلجـــابـــة عـــلى كـل احـــتـــجـــاج ~ـــكن أن يـــقـــدمه الـــغـــيـــر ضـــد
مـنــظــمـة الــعــمل الــدولـيــة ومــوظــفـيــهــا أو كل شــخص آخـر
يـــؤدي خـــدمــات حلـــســـابـــهـــا. كــمـــا تـــبـــرىء مــنـــظـــمـــة الــعـــمل
الــدولــيــة ومـــوظــفــوهـــا أو كل شــخص آخـــر يــؤدي خــدمــات



20 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1036

18 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م

الـقانـونـية. وفي حـالـة االخـتالف بX الـصـيغـتـX العـربـية
والفرنسيةq ترجّـح الصيغة الفرنسية.

حرّر بجنيف في 14 يونيو سنة 2013.

اآلخر عـبـر الـقنـاة الـدبـلومـاسـيـة. يـدخل هذا الـنـقض حـيّز
التنفيذ ستة (6) أشهر بعد تاريخ اإلشعار.

في حــــالـــة نـــقـض هـــذا االتـــفــــاقq تـــبـــقـى االلـــتـــزامـــات
اIكفولة �وجب هـذا االتفاق قائمة إلى غـاية فسخهq كلما

كان ذلك ضروريا إلنهاء النشاطات بصفة منظمة.
وإثـــبــاتــا لــذلـكq قــام ¡ــثال الـــطــرفــX اIــفـــوض لــهــمــا
قـانـونـا بـتـوقيع هـذا االتـفـاق احملـرر في أربع نـسخq اثـنان
بــالـعـربــيـة واثــنـان بـالــفـرنـســيـة ولــلـنـصــX نـفس احلــجـيـة

عن حكومة اجلمهورية اجلزائريةعن حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد~قراطيةالد~قراطية الشعبية الشعبية

الطيب لوحالطيب لوح
وزير العمل والتشغيلوزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

عن منظمة العمل الدوليةعن منظمة العمل الدولية
قي ريدرقي ريدر

اIدير العام اIدير العام 
Iكتب العمل الدوليIكتب العمل الدولي

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 14- - 175 مــؤرخ في  مــؤرخ في 7 شـــعـــبـــان عــام شـــعـــبـــان عــام
1435 اIـــــوافـق  اIـــــوافـق 5 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة  يـــــونــــيـــــو ســــنــــة q2014   يــــتــــــضــــمـنq   يــــتــــــضــــمـن

اIوافـــقــة علــى اIلحـق رقـم اIوافـــقــة علــى اIلحـق رقـم 8 بالـعـقــد اIـؤرخ فـي بالـعـقــد اIـؤرخ فـي
24 نـــوفــمـــبـــر ســـنـــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنـــة 1992 لــلـــبــحـث عـن احملـــروقـــات لــلـــبــحـث عـن احملـــروقـــات

واستـغاللهـا في اIـساحـتX اIسـميX "أوالد الـنسر"واستـغاللهـا في اIـساحـتX اIسـميX "أوالد الـنسر"
اIـبـــرم و "مــنــزل جلـمــاط" (الــكـتــلــتـان : و "مــنــزل جلـمــاط" (الــكـتــلــتـان : 215  و  و 405) اIـبـــرم) 
�ــديــــنـــــة اجلــــزائـــــر�ــديــــنـــــة اجلــــزائـــــر فــي فــي 5 ديـــســمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســمــــبـــر ســـنـــة 2013
بــX الـشـركــة الـوطنـية ســونــاطـراكq شركــة ذاتبــX الـشـركــة الـوطنـية ســونــاطـراكq شركــة ذات
أســهـــم وشـــركــــات "كــونـــوكـــوفــيـــلـــيـــبــس أجلــيــــريــــاأســهـــم وشـــركــــات "كــونـــوكـــوفــيـــلـــيـــبــس أجلــيــــريــــا
ل.ت.د" و"تــالــســمــــــان (أجلــيــريــــــا) ب.ف" و "ب تل.ت.د" و"تــالــســمــــــان (أجلــيــريــــــا) ب.ف" و "ب ت

برتامينا (بيرسيرو)".برتامينا (بيرسيرو)".

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اIـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممIعدل واIا qتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIتـعلق باحملـروقاتq اIـعدل واIتـممq ال سيّمـا اIادتان 30

qو31 منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اIـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اIــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةIوا

- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اIـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اIــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واIـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممIعدل واIا q"سوناطراك"

- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 07-74 اIـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اIـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واIتضمن اIوافقة على عقود استغالل احملروقات اIبرمة
�ــديـــنـــة اجلــزائـــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بــX الــوكــالــة
qموارد احملروقات (ألنفط) وسوناطراك Xالوطنية لـتثم

qشركة ذات أسهم

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــاسـي رقـم 14 -154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــــعـــد االطـالع  عـــلــى اIـــلــــحــق رقـم 8  بــــالــــعـــــقـــــد
اIــــــؤرخ فـي 24 نــــــوفـــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 1992 لــــــلــــــبـــــحــث عن
احملــروقــات واسـتغـاللهـــا في اIـسـاحـتـX اIـسـمـيX "أوالد
النسر" و "مـنزل جلماط" (الـكتلتان : 215  و405)  اIبــرم
Xــديــنـــــة اجلـــزائــــر فـــي 5 ديـســمـــبـــر ســنـــة 2013  بـ�
الـشـركــة الـوطنيـــة ســونـاطـراكq شركـــــة ذات أسهـــم
وشـــــــركـــــات "كـــــونــــو كــــوفـــــيــــلـــــيـــــبـس أجلـــــيـــــريـــــا ل.ت.د"
و"تـــــالـــــســـــمـــــان (أجلـــــيـــــريـــــا) ب.ف" و "ب ت بـــــرتـــــامـــــيـــــنــــا

q"(بيرسيرو)

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -
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يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :
اIـادة األولى :اIـادة األولى : يوافق  عـلـى اIـلحــق رقـم 8 بالـعــقــد
اIــــــؤرخ فـي 24 نــــــوفـــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 1992 لــــــلــــــبـــــحــث عن
احملــروقــات واسـتغـاللهـــا في اIـسـاحـتـX اIـسـمـيX "أوالد
النسر" و "منزل جلماط" (الكتلتان : 215  و 405)  اIبــرم
Xـــديـــنـــــة اجلـــزائـــــر فـي 5 ديــســمـــبـــر ســنـــــة 2013  بـ�
الـشـركــة الـوطنيـــة ســونـاطـراكq شــركـــة ذات أسهـــم
وشـــــــركـــــــات "كــــونــــو كــــوفــــيــــلـــــيـــــبـس أجلــــيـــــريـــــا ل.ت.د"
و"تـــــالـــــســـــمـــــان (أجلـــــيـــــريـــــا) ب.ف" و "ب ت بـــــرتـــــامـــــيـــــنــــا
(بيرسيرو)"q وينــفـذ طبقــا للتشريع والتنظيـم اIعمول

بهما.
اIادة اIادة 2 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 7 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 5

يونيو سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 14- - 176 مــؤرخ في  مــؤرخ في 7 شـــعـــبـــان عــام شـــعـــبـــان عــام
1435 اIـــــوافـق  اIـــــوافـق 5 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة  يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة q2014 يـــــتـــــــضـــــمنq يـــــتـــــــضـــــمن

اIـوافـــقـة عــلى اIــلـحـق رقـم اIـوافـــقـة عــلى اIــلـحـق رقـم 2 بــالـعـــقــــد اIــؤرخ فـي بــالـعـــقــــد اIــؤرخ فـي
14 أكتـوبر سنـة  أكتـوبر سنـة 2002 لتـقسيم اإلنتاج من أجل رفع لتـقسيم اإلنتاج من أجل رفع

مـــعــــدل اســــتــــرجــــاع احــــتــــيــــاطـــات الــــبــــتـــــرول اخلــــاممـــعــــدل اســــتــــرجــــاع احــــتــــيــــاطـــات الــــبــــتـــــرول اخلــــام
اIـــتــواجـــدة في حــــقـل "زرزايــتـــX" اIـــبـــرم �ــديــنــةاIـــتــواجـــدة في حــــقـل "زرزايــتـــX" اIـــبـــرم �ــديــنــة
اجلــزائـــر في اجلــزائـــر في 15 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة 2013 بـX الــشـركــة بـX الــشـركــة
الــوطــنــيـــة ســونــاطـــراكq شـركــة ذات أســهـم وشــركـةالــوطــنــيـــة ســونــاطـــراكq شـركــة ذات أســهـم وشــركـة

"سينوبيك أوفرسيز أويل آند غاس ليميتد"."سينوبيك أوفرسيز أويل آند غاس ليميتد".
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اIـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممIعدل واIا qتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIـتــعـلق بــاحملـروقـاتq اIــعـدل واIـتــممq ال سـيّــمـا اIـادة 30

qمنه
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اIـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اIــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةIوا

- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اIـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اIــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واIـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممIعدل واIا q"سوناطراك"

- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 07-74 اIـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اIـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واIتضمن اIوافقة على عقود استغالل احملروقات اIبرمة
�ــديـــنـــة اجلــزائـــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بــX الــوكــالــة
qموارد احملروقات (ألنفط) وسوناطراك Xالوطنية لـتثم

qشركة ذات أسهم

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــــعـــد االطـالع  عـــلــى اIـــلــــحــق رقـم 2  بــــالــــعـــــقـــــد
اIــؤرخ فـي 14 أكــتـوبــر ســنــة 2002 لـتــقـســيم اإلنــتـاج من
أجـل رفع مــعــدل اســتـرجـــاع احــتــيــاطــات الــبــتـــرول اخلــام
اIتواجـدة في حــقـل "زرزايتـX" اIبـرم  �ـدينة اجلزائـر
في 15 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2013 بــــX الـــشـــركــــة الـــوطـــنـــيــــة
ســــونـــاطـــــراكq شـــركــــة ذات أســــهم وشـــركــــة "ســــيـــنــــوبـــيك

q"أوفرسيـز أويـل آنـد غـاس ليميـتـد

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

 يرسم  ما يأتـي : يرسم  ما يأتـي :

اIادة األولى :اIادة األولى : يوافق  عـلـى اIلحــق رقـم 2  بالـعـقــد
اIــؤرخ فـي 14 أكــتـوبــر ســنــة 2002 لـتــقـســيم اإلنــتـاج من
أجـل رفع مــعــدل اســتـرجـــاع احــتــيــاطــات الــبــتـــرول اخلــام
اIتواجـدة في حــقـل "زرزايتـX" اIبـرم  �ـدينة اجلزائـر
في 15 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2013 بــــX الـــشـــركــــة الـــوطـــنـــيــــة
ســــونـــاطـــــراكq شـــركــــة ذات أســــهم وشـــركــــة "ســــيـــنــــوبـــيك
أوفــرســيـــز أويــل آنــد غـــاس لــيــمــيـــتـــد"q ويــنـــفـــذ طــبــقـــا

للتشريع والتنظيـم اIعمول بهما.

اIادة اIادة 2 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 7 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 5
يونيو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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18 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م

مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 14- - 177 مــؤرخ في  مــؤرخ في 7 شـــعـــبـــان عــام شـــعـــبـــان عــام
1435 اIـــــوافـق  اIـــــوافـق 5 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة  يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة q2014 يـــــتـــــــضـــــمنq يـــــتـــــــضـــــمن

اIـوافـــقـة عــلى اIــلـحـق رقـم اIـوافـــقـة عــلى اIــلـحـق رقـم 5 بــالـعـــقــــد اIــؤرخ فـي بــالـعـــقــــد اIــؤرخ فـي
13 مـــــايـــــو ســـــنــــــة  مـــــايـــــو ســـــنــــــة 1995 لـــــلـــــبــــــحـث عـن احملــــــروقــــــات لـــــلـــــبــــــحـث عـن احملــــــروقــــــات

واسـتـغـاللـهــا في اIـسـاحـة اIـسـمــاة "زمــول األكـبـر"واسـتـغـاللـهــا في اIـسـاحـة اIـسـمــاة "زمــول األكـبـر"
(الــكــتــلـــة : (الــكــتــلـــة : 403 أ) اIــبـــرم �ـــديــنـــة اجلــزائــــر فـي  أ) اIــبـــرم �ـــديــنـــة اجلــزائــــر فـي 23
ديــســمـــبــــر ســـنـــة ديــســمـــبــــر ســـنـــة 2013 بـX الــشــــركــــة الـوطــنـــيـــة بـX الــشــــركــــة الـوطــنـــيـــة
ســـــونـــــاطـــــــراكq شـــــركـــــة ذات أســـــهم وشـــــركــــة "إنيســـــونـــــاطـــــــراكq شـــــركـــــة ذات أســـــهم وشـــــركــــة "إني

أجليريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)".أجليريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)".
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اIـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممIعدل واIا qتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIـتــعـلق بــاحملـروقـاتq اIــعـدل واIـتــممq ال سـيّــمـا اIـادة 30

qمنه
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اIـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اIــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةIوا
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اIـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اIــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واIـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممIعدل واIا q"سوناطراك"
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-214 اIـؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1428 اIـوافق 9 يــولـيــو ســنـة
2007 واIـتــضـمن اIــوافــقـة عــلى عـقــد اســتـغالل احملــروقـات

Xــــديــــنــــة اجلـــزائــــر في 18 مــــارس ســــنـــة 2006 ب�اIــــبـــرم 
الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــتـــثــمــX مــوارد احملـــروقــات (ألــنــفط)

qشركة ذات أسهم qوسوناطراك
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــاسـي رقـم 14 -154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــــعـــــد االطالع  عــــلــى اIــــلـــــحـق رقـم 5 بـــــالــــعــــــقــــــد
اIــؤرخ فـي 13 مـايـو سـنــة 1995 لـلـبـحـث عن احملــروقــات
واســـتـــغـاللــــهــــا في اIـــســـاحـــــة اIـــســـمــــاة "زمــــول األكـــبــــر"
(الـــــكـــــتـــــلـــــة : 403 أ) اIـــــبــــــرم �ــــــديـــــنــــــة اجلـــــزائـــــــر فـي 23
ديــــســـــمـــــبـــــــر ســـــنـــــة 2013 بــــX الــــشـــــركــــــة الــــوطــــنـــــيـــــة
ســونـــاطــــراكq شـــركـــة ذات أســهم وشــركــة "إنـي أجلــيــريـا

q"(إني) إكسبلوريشن ب.ف

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

    يرسم  ما يأتـي :    يرسم  ما يأتـي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـوافق  عـلـى اIـلـحـق رقـم 5 بـالـعــقـــد
اIـؤرخ فـي 13 مايـو سـنــة 1995 للـبحــث عن احملــروقـات
واســـتـــغـاللــــهــــا في اIـــســـاحـــــة اIـــســـمــــاة "زمــــول األكـــبــــر"
(الـــــكـــــتـــــلـــــة : 403 أ) اIـــــبــــــرم �ــــــديـــــنــــــة اجلـــــزائـــــــر فـي 23
ديــــســـــمـــــبـــــــر ســـــنـــــة 2013 بــــX الــــشـــــركــــــة الــــوطــــنـــــيـــــة
ســونـــاطــــراكq شـــركـــة ذات أســهم وشــركــة "إنـي أجلــيــريـا
إكــســبــلــوريــشن ب.ف (إني)"q ويــنـــفـــذ طــبــقــــا لــلــتــشــريع

والتنظيـم اIعمول بهما.

اIادة اIادة 2 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 7 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 5
يونيو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 14-178 مــؤرخ في  مــؤرخ في 7 شـــعـــبـــان عـــام شـــعـــبـــان عـــام
1435 اIـــــوافـق  اIـــــوافـق 5 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة  يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة q2014 يـــــتـــــــضـــــمنq يـــــتـــــــضـــــمن

اIوافــقة علـى اIلحـق رقـم اIوافــقة علـى اIلحـق رقـم 2 بالـعـقــد اIـؤرخ في  بالـعـقــد اIـؤرخ في 26
ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2004 لــــلـــــبــــحـث عن احملـــــروقــــات لــــلـــــبــــحـث عن احملـــــروقــــات
واســـــتـــــغـاللـــــهــــــا في اIـــــســـــاحــــــة اIـــــســـــمــــــاة "إزارين"واســـــتـــــغـاللـــــهــــــا في اIـــــســـــاحــــــة اIـــــســـــمــــــاة "إزارين"
(الكـتلـتان : (الكـتلـتان : 228 و  و 229 أ) اIبرم �ـدينة اجلزائـر في أ) اIبرم �ـدينة اجلزائـر في
12 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2014 بــــX الــــشـــركــــة الــــوطـــنــــيـــة بــــX الــــشـــركــــة الــــوطـــنــــيـــة

ســــــــونــــــــاطــــــــراكq شــــــــركــــــــة ذات أســــــــهـم وشــــــــركـــــــــتـيســــــــونــــــــاطــــــــراكq شــــــــركــــــــة ذات أســــــــهـم وشــــــــركـــــــــتـي
"بــــــتــــــروســـــالـــــتـــــيــك أنـــــتـــــرنـــــاســــــيــــــونــــــال ب ل س""بــــــتــــــروســـــالـــــتـــــيــك أنـــــتـــــرنـــــاســــــيــــــونــــــال ب ل س"

و"إيـنيـل ترايـد ش.ذ.أ".و"إيـنيـل ترايـد ش.ذ.أ".

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اIـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممIعدل واIا qتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIتـعلق باحملـروقاتq اIـعدل واIتـممq ال سيّمـا اIادتان 30

qو31 منه
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اIـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اIــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةIوا
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اIـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اIــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واIـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممIعدل واIا q"سوناطراك"
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 07-73 اIـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اIـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واIـــتــضـــمن اIــوافـــقــة عــلـى عــقــود الـــبــحث عـن احملــروقــات
واسـتـغاللـهـا اIـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 18 مــارس سـنـة
2006 بـX الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقـات

qشركة ذات أسهم q(ألنفط) وسوناطراك
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــــعـــــد االطالع  عــــلــى اIــــلـــــحـق رقـم 2  بــــالــــعـــــقـــــد
اIـؤرخ في 26 سبـتمبر سنة 2004 للـبحث عن احملروقات
واسـتـغـاللـهـا في اIـسـاحـة اIـسـمــاة "إزارين" (الـكـتـلــتـان :
228 و 229 أ) اIـبرم �ـديـنـة اجلـزائــر في 12 فـبـرايـر سـنة

2014 بX الشركـة الوطنية سوناطراكq شركة ذات أسهم

وشـركــتـي "بـتــروسـالـتـيـك أنـتـرنـاســيــونــال ب ل س" و
q" إيـنيـل ترايـد ش.ذ.أ"

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -
 يرسم  ما يأتـي : يرسم  ما يأتـي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـوافق  عـلـى اIـلـحـق رقـم 2  بـالـعــقــد
اIـؤرخ في 26 سبـتمبر سنة 2004 للـبحث عن احملروقات
واسـتـغـاللـهـا في اIـسـاحـة اIـسـمــاة "إزارين" (الـكـتـلــتـان :
228 و 229 أ) اIـبرم �ـديـنـة اجلـزائــر في 12 فـبـرايـر سـنة

2014 بX الشركـة الوطنية سوناطراكq شركة ذات أسهم

وشـركــتـي "بـتــروسـالـتـيـك أنـتـرنـاســيــونــال ب ل س" و
"إيـــــنــــيــل تــــرايـــــد ش.ذ.أ"q ويــــنـــــفـــــذ طــــبــــقــــــا لــــلــــتــــشــــريع

والتنظيـم اIعمول بهما.

اIادة اIادة 2 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 7 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 5
يونيو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 14-179 مــؤرخ في  مــؤرخ في 7 شـــعـــبـــان عـــام شـــعـــبـــان عـــام
1435 اIـــــوافـق  اIـــــوافـق 5 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة  يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة q2014 يـــــتـــــــضـــــمنq يـــــتـــــــضـــــمن

اIـوافـــقــة عـلــى اIـلـحـق رقــم اIـوافـــقــة عـلــى اIـلـحـق رقــم 1 بـالـعـــقــد اIــؤرخ في بـالـعـــقــد اIــؤرخ في
18 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2006 لـــلـــبـــحث عـن احملـــروقــات لـــلـــبـــحث عـن احملـــروقــات

"IIسمـاة "زمـول الكبـارIساحة اIسمـاة "زمـول الكبـارواستغـاللهـا في اIساحة اIواستغـاللهـا في ا
(الـــكــــتـــلــــة : (الـــكــــتـــلــــة : 403 د) اIــــبـــرم �ــــديــــنـــة اجلــــزائـــــر في  د) اIــــبـــرم �ــــديــــنـــة اجلــــزائـــــر في 5
Xالــوكــالــة الـوطــنــيــة لـتــثــمـ Xبـ Xالــوكــالــة الـوطــنــيــة لـتــثــمـ Xمــارس ســنـة مــارس ســنـة 2014 بـ
مـــوارد احملــــروقـــات (ألــــنـــفط) والــــشـــركــــة الـــوطــــنـــيـــةمـــوارد احملــــروقـــات (ألــــنـــفط) والــــشـــركــــة الـــوطــــنـــيـــة

سوناطراكq شركة ذات أسهم.سوناطراكq شركة ذات أسهم.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اIـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممIعدل واIا qتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 05-07 اIؤرخ في 19 ربيع
األول عــــام 1426 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنــــة 2005 واIــــتــــعــــلق

qادة 30  منهIال سيّما ا qتممIعدل واIا qباحملروقات
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اIـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اIــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةIوا
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اIـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اIــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واIـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممIعدل واIا q"سوناطراك"
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-164 اIـؤرخ
في 13 جــــمــــادى األولى عـــام 1428 اIــــوافق 30 مـــايــــو ســـنـــة
2007 واIتضمن اIـوافقة على عقود البحث عن احملروقات

واسـتغاللهـا اIبرمـة �دينـة اجلزائر في 18 سبـتمبر سنة
2006 بـX الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقـات

qشركة ذات أسهم q(ألنفط) وسوناطراك
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
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وزارة ا=اليةوزارة ا=الية
قرار وزاري مرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 9 م مـحرم عام حرم عام 1435 اIوافق اIوافق
13 ن نــــــــــوفوفــــــــمــــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــــة ة q2013 يq يــــــــعــــــــدل الدل الــــــــقــــــــرار الرار الــــــــوزاريوزاري

اIاIــــــــــشــــــــــتــــــــرك اIرك اIــــــــــؤرخ في ؤرخ في 30 ج جــــــــمــــــــــادى األولى عادى األولى عــــــــام ام 1430
اIوافق اIوافق 25 ماي مايـو سنة و سنة 2009 الذي يح الذي يحـدد تعداد مناصبدد تعداد مناصب
الالــــــشــــــغل وتغل وتــــصــــــنــــــيــــفــــــهــــا وما ومــــــدة الدة الــــــعــــقــــــد اخلد اخلــــاص باص بــــــاألعاألعــــوانوان
العاملX فالعاملX فـي نشاطات احلفظ أو الي نشاطات احلفظ أو الـصيانة أو اخلدماتصيانة أو اخلدمات

بعنوان اإلدارة اIركزية في وزارة اIالية.بعنوان اإلدارة اIركزية في وزارة اIالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير
qاليةIووزير ا

�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 07 - 308  اIؤرخ -
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات تــــوظـــيف األعــــوان اIـــتـــعــــا قـــديـن
وحـقوقـهـــم وواجـبـاتهـــم  والـعـنــاصر اIـشـكّـلـة لـرواتـبهــم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهIال سيما ا qطبق عليهــمIا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـعـد االطالع  عــلـى اIـلـحـق رقــم 1 بـالـعــقــد اIــؤرخ
في 18 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2006 لـــــلـــــبـــــحـث عن احملـــــروقـــــات
" II ــســـمــــاة "زمــــول الـــكـــبـــارIـــســـاحـــة اIواســـتـــغـاللـــهــــا في ا
(الـكـتـلــة : 403 د) اIـبـرم �ــديـنـة اجلـزائـــر في 5 مـارس سـنة
2014 بـــX الـــوكـــالـــة الـــوطـــنــيـــة لـــتـــثـــمـــX مـــوارد احملـــروقــات

qشركة ذات أسهم q(ألنفط)  والشركة الوطنية سوناطراك
qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

    يرسم  ما يأتـي :    يرسم  ما يأتـي :
اIادة  األولى :اIادة  األولى : يوافق  عـلـى اIـلحـق رقــم 1 بالـعــقـد
اIـؤرخ في 18 سبـتمبر سنة 2006 للـبحث عن احملروقات

" II ــســمــاة "زمـــول الــكــبــارIــسـاحــة اIواســتــغـاللــهـــا في ا
(الــكـــتــلـــة : 403 د) اIــبــرم �ـــديــنـــة اجلــزائــــر في 5 مــارس
ســـــنــــة 2014 بــــX الــــوكــــالــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــتــــثــــمــــX مـــوارد
qاحملــروقـــات (ألــنـــفط)  والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطــراك
شــركـة ذات أســهمq ويـنـــفــذ طــبـقــــا لـلــتــشـريع والــتـنــظـيـم

اIعمول بهما.

اIادة اIادة 2 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 7 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 5
يونيو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فرديةمراسيم فردية

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة

 qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2013 وا

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

qالعام للحكومة Xاألم qالوزير Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اIـؤرخ في 26 صـفـر عام 1424 اIـوافق 28 أبـريل سـنة 2003

qدير العام للوظيفة العموميةIالذي يحدد صالحيات ا
- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 07 - 364  اIؤرخ
في 18 ذي الـقـعـدة عـام 1428 اIـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنة 2007

qاليةIركزية في وزارة اIتضمن تنظيم اإلدارة اIوا
- و�ـوجب القـرار الـوزاري اIشـتـرك اIؤرخ في 30
جـمادى األولى عام 1430 اIوافق 25 مايـو سـنة 2009 الذي

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء

اIـوافق مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 19 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1435 اIـوافق 
17 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة q2014 يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام مــديــرq يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام مــديــر

ديوان رئيس احلكومة - سابقا.ديوان رئيس احلكومة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 19 شـــعـــبـــان عـــام
1435 اIوافق 17 يونـيو سنة q2014 تنهى مـهام السيد اIهدي

نواريq بصفته مديرا لديوان رئيس احلكومة - سابقا.

اIـوافق مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 19 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1435 اIـوافق 
17 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة q2014 يـتـضـمن تـعـيـX مـديـر ديـوانq يـتـضـمن تـعـيـX مـديـر ديـوان

الوزير األول.الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 19 شـعــبــان عـام
1435 اIوافق 17 يونـيو سـنة q2014 يعX الـسيد مـصطفى

كر  رحيالq مديرا لديوان الوزير األول.
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يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
qـالــيـةIــركـزيــة في وزارة اIأو اخلـدمــات بـعــنـوان اإلدارة ا

qعدلIا
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

األولى: تــعـدل أحــكــام اIــادة األولى مـن الــقـرار اIـادة األولىاIـادة 
الوزاري اIـشتـرك اIؤرخ في 30 جـمادى األولى عام 1430

اIوافق 25 مايو سنة 2009 واIذكور أعالهq كما يأتي :

"اIــــادة األولى:  تــــطــــبـــــيــــقــــــا ألحــــكــــــام اIــــــادة 8 مــن
اIـــــــــرســـــــــــوم الـــــــــرئـــــــــاســـي رقم 07 - 308  اIـــــــــؤرخ في 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اIــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007
واIــــذكـــور أعـالهq يـــهــــدف هـــذا الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعـــداد
مـناصب الـشـغل وتـصنـيـفـها ومـدة الـعـقد اخلـاص بـاألعوان
الــعــامــلـX فـي نــشـاطــات احلــفظ أو الــصــيــانــة أو اخلــدمـات
بـعنوان اإلدارة اIركـزية في وزارة اIالـيةq طبقـا للجدول

اآلتي:

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

عامل مهني من اIستوى األول

عون خدمة من اIستوى األول

حارس

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الثاني

سائق سيارة من اIستوى الثاني

عون خدمة من اIستوى الثاني

سائق سيارة من اIستوى الثالث 

عامل مهني من اIستوى الثالث

عون خدمة من اIستوى الثالث

عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الرابع

عون وقاية من اIستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

42

4

76

7

6

-

-

-

7

-

83

-

16

241

200

219

240

263

288

315

348

"

1

2

3

4

5

6

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

(2)
عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة

(1)
عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

2

4

76

7

6

-

-

-

7

-

83

-

16

201

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

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

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اIادة اIادة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 9 محرم عام 1435 اIوافق 13 نوفمبر سنة 2013.
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قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434  اIــــــوافق   اIــــــوافق 15
يـــنــايــر  ســنـــة يـــنــايــر  ســنـــة q 2013 يـــعــد q يـــعــدّل الــقــرار اIــؤرل الــقــرار اIــؤرّخ في خ في 18
ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اIــوافق  اIــوافق 23 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة
2011  واIـتـضـم  واIـتـضـمّن تـعـيـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـيةن تـعـيـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـية

لصفقات الدراسات واخلدمات.لصفقات الدراسات واخلدمات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 3 ربــــــيع األوّل عـــــام 1434
اIــوافــق 15 يـــنــايــــر ســنــــة q2013 يـــعــدّل الــقــــرار اIــؤرّخ
فــي 18 ربــــيع الــــثـــانــــي عـــام 1432 اIــــوافـــق 23 مـــــــارس
ســـنـــــة 2011 واIـــتـــضــــمّـن تـــعـــــيـــX أعـــضـــــــاء الـــلـــجـــنـــــــة
qالـــوطـــنـــيــــــــة لــــصـــفـــقــــــــات الـــدّراســــــــات واخلـــدمــــــــات

اIعـــــدّلq كمـــــا يأتــي :

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

- الــسـيــدة نـبــيـلــة شـعــبــانq زوجـة بــوكـفــوسq ¡ـثــلـة
وزيـر الـسـكن والـعـمــرانq عـضـوة أسـاسـيـةq خـلـفـا لـلـسـيـدة

فتيحة بركةq زوجة مجدوب.

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

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434  اIـــــوافق   اIـــــوافق 30
يـــنــايــر  ســنـــة يـــنــايــر  ســنـــة q 2013 يـــعــد q يـــعــدّل الــقــرار اIــؤرل الــقــرار اIــؤرّخ في خ في 18
ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اIــوافق  اIــوافق 23 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة
2011  واIـتـضـم  واIـتـضـمّن تـعـيـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـيةن تـعـيـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـية

لصفقات اللوازم.لصفقات اللوازم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 18 ربــــيـع األوّل عـــام 1434
اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة q2013 يـعـدّل الـقـرار اIؤرّخ في 18
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اIــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة 2011
واIــتــضـمّـن تــعـيــX أعــضــاء الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــصــفــقـات

اللوازمq اIعدّلq كما يأتي :

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

- الـســيـد بن عــبـد الــلّه حـمــوq ¡ـثل وزيــر الـصــنـاعـة
واIـــؤســــســـــــات الــــصـــغــــيـــــــرة واIــــتــــوســـطـــــــة وتــــرقــــيــــــة
االســـتــثــمـــــارq عــضـــــوا أســاســيــاq خــلــفــا لــلــســيــد الــطــاهــر

سيالم.

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

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 26  جمــادى األولى عـــام   جمــادى األولى عـــام 1434 اIوافــق  اIوافــق 7
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة q2013 يـحـدد الـقــائـمـة االسـمــيـة ألعـضـاءq يـحـدد الـقــائـمـة االسـمــيـة ألعـضـاء
اIكتب اIتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات.اIكتب اIتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 26 جـمـادى األولى عام 1434
اIــــوافـق 7 أبـــريل ســـنـــة q2013 حتــــدّد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة
ألعــــضــــاء اIــــكـــتـب اIـــتــــخــــصص بــــالــــتـــعــــريــــفــــة في مــــجـــال
التأميناتq تطبيقا ألحكام اIادة 2 من اIرسوم التنفيذي
رقم 09-257 اIــؤرّخ في 20 شــعـــبــان عــام 1430 اIــوافق 11
غــشت سـنـة 2009 الـذي يـحـدد تــشـكـيل اجلـهــاز اIـتـخـصص
qفــي مـجـــال تــعـريـفـــة الـتـأمـيـنــــات وتـنـظـيـمــه وسـيـــره

كما يأتي :

السلطة اIمثلةالسلطة اIمثلة الصنفالصنفاالسم واللقباالسم واللقب

وزارة اIالية
وزارة التجارة
جمعية شركات
التأمX وإعادة

Xالتأم
خبير تأمينات

 باغوس عبد القادر
حاجي عبد النور
عترون سرحان
مصلوح عمار

زروقي كمال

رئيس مكتب
عضوا
عضوا
عضوا

عضوا

قــــــرار مـــــــؤرخ فيقــــــرار مـــــــؤرخ في 25 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام ذي احلــــــجـــــــة عــــــام  1434 اIــــــوافق  اIــــــوافق 30
أكـــتـــوبــــر ســـنـــةأكـــتـــوبــــر ســـنـــة q2013 يـــحـــدد مــــيـــادين االخــــتـــصـــاصq يـــحـــدد مــــيـــادين االخــــتـــصـــاص
الـوظــيـفي لـلــمـديــريـات الـفــرعـيـة واIــكـاتب اجلــهـويـةالـوظــيـفي لـلــمـديــريـات الـفــرعـيـة واIــكـاتب اجلــهـويـة
وكذا سير أقسام التحقيقات واالستعالم اجلمركي.وكذا سير أقسام التحقيقات واالستعالم اجلمركي.

ــــــــــــــــــــ

qاليةIإنّ وزير ا

�ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـــؤرخ -
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

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

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-421 اIؤرخ
اIــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011 في 13 مـــحـــرم عــام 1433 
الـذي يــحـدد تـنـظـيم اIـصــالح اخلـارجـيـة لـلــمـديـريـة الـعـامـة

qادة 5 (الفقرة 4) منهIالسيما ا qللجمارك وسيرها
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- و�قتضى القرار الوزاري اIشترك اIؤرخ فـي 9
شـوال عـام 1433 اIـوافق 27 غــشت سـنـة 2012 الــذي يـحـدد

qديريات اجلهوية للجماركIتنظيم ا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اIــؤرخ في 9 جــمــادى الــثــانــيـة
عام 1428 اIوافق 24 يونيو سنة 2007 واIتضمن تفويض

qاإلمضاء للمدير العام للجمارك
يقريقرّر ما يأتي:ر ما يأتي:

اIـادة األولى:اIـادة األولى: تـطبـيـقا ألحـكـام اIادة 5 (الـفقرة 4) من
اIــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 11-421 اIــؤرخ فـي 13 مــحـــرم
qــذكــورأعالهIـوافق 8 ديــســمــبــر ســنـة 2011 واIعــام 1433 ا
يــــهـــــدف هــــذا الــــقــــرار إلى حتــــديـــــد مــــيــــادين االخــــتــــصــــاص
الـوظـيــفي لـلـمــديـريـات الــفـرعـيــة واIـكـاتب اجلــهـويـة وكـذا

سير أقسام التحقيقات واالستعالم اجلمركي.
2 :  : تـــكـــلف اIـــديـــريـــة الــــفـــرعـــيـــة لـــلــــتـــقـــنـــيـــاتIـــديـــريـــة الــــفـــرعـــيـــة لـــلــــتـــقـــنـــيـــات اIــادة اIــادة 

اجلمركيةاجلمركية على اخلصوص �ا يأتي :

-  الـسـهـر عـلى الـتطـبـيق اIـوحّـدq من طـرف اIـصالح
الـتـابـعة لـلـمـقـاطعـة اجلـهـويةq لـلـتـشـريع والتـنـظـيم الـلّذين
يـحــكــمـان جــمـركــة الــسـلع واألنــظــمـة اجلــمـركــيــة وعـنــاصـر

qفرض الضريبة وحتصيل احلقوق والرسوم

- الــــســــهــــر عــــلى مــــطــــابــــقــــة شـــروط مــــنـح األنــــظــــمـــة
qاجلمركية االقتصادية

-  إعـــطـــاء آراء مـــبـــررة في مـــجـــال اعـــتـــمـــاد اخملـــازن
ومـساحـات اإليـداع اIـؤقت واIـوانئ اجلـافة واIـسـتـودعات

qصانع اخلاضعة للمراقبة اجلمركيةIوا

- مـعـاجلة عـرائض اIـستـعـملـX في مـجال الـتـقنـيات
qاجلمركية

- تــقــيــيم مــتــابــعــة ســنــدات الــكــفــالــة اIــكــتــتــبــة لـدى
qصالح التابعة للمقاطعة اجلهويةIا

qمتابعة النشاط اجلمركي في مجال احملروقات -

- تـــــوزيـع مـــــجـــــمــــــوع الـــــنـــــصــــــوص الـــــتـــــشــــــريـــــعـــــيـــــة
�ـــا فــيـــهــا اIـــقــررات qوالـــتــنـــظــيـــمـــيــة والـــتــعـــلــيـق عــلـــيــهـــا
واIــذكــرات واIــنــاشــيـــر الــتي تــدخل في مــيــدان نــشــاطــهــا
والـصــادرة عـن اIـديــريــة الــعــامــة لـلــجــمــارك واIــؤســسـات

qاألخرى

- تـنشيط وتنـسيق نشاط مـختلف اIصـالح التابعة
qللمقاطعة اجلهوية في ميادين نشاطها

- مـــتــــابـــعـــة وتـــقـــيـــيم نـــشــــاطـــات اIـــصـــالح الـــتـــابـــعـــة
XـــتـــعـــامـــلــIلـــلـــمـــقــاطـــعـــة اجلـــهـــويـــة في مـــجـــال مـــســـاعـــدة ا

 qعتمدينIا Xاالقتصادي

-  متـابـعة أشـغـال اللـجـان الدائـمـة اIـكلـفـة بتـفـتيش
وبـتقييم الـبضائع الفـاسدة أو التي توجـد في حالة إقامة

 qوانئIدّدة على مستوى ا¡

-  تنـشيط احملاضـرات اIهـنية في اIـيادين اIرتـبطة
بـالــتـشــريع والـتـنــظـيم واألنــظـمـة اجلــمـركــيـة االقـتــصـاديـة
والـــقـــيـــمـــة لـــدى اجلـــمـــارك واجلـــبـــايـــة اجلـــمـــركـــيـــة لـــفـــائـــدة
XــتـعـامـلـIلـلـمـقـاطــعـة اجلـهـويـة وا Xالـتـابـعــ XـسـتـخـدمــIا

qXاالقتصادي

-  إعـداد برنامج النـشاط السنـوي للرقابـة الداخلية
qعلى مصالح اجلمارك التابعة للمقاطعة اجلهوية

-  إعــداد حــصـيــلـة فــصـلــيـة لــلـنــشــاطـات الــتي تـرسل
إلى اIـديـر اجلـهـويq مـرفـقـة  بـتـقـيـيم  وتـقـاريـر إحـصـائـية
واقـتـراحـات حتـسX فـعـالـيـة الـنشـاط اجلـمـركي لـلـمـصالح

على مستوى اIقاطعة اجلهوية.

وتضم ثالثة (3) مكاتب جهوية:

1- مــــكـــــتب الـــــتــــنـــــظــــيـم واجلــــبـــــايــــة- مــــكـــــتب الـــــتــــنـــــظــــيـم واجلــــبـــــايــــةq و يــــكــــلـف عــــلى

اخلصوص �ا يأتي: 

-  ضــــمــــان تــــوحــــيــــد نــــشـــاط اIــــصــــالـح في تــــطــــبــــيق
qعمول بهماIالتشريع والتنظيم ا

-  ضـــمـــان تـــوزيع كل الـــتـــوجـــيـــهــات والـــتـــعـــلـــيـــمــات
qالصادرة عن السلطة السلّمية للمصالح

-  تــــوزيع تــــدابــــيــــر قــــوانــــX اIــــالــــيــــة والــــنــــصــــوص
qوالتعليق عليها qيدان نشاطه�التطبيقية اIتعلقة 

-  اإلجابـة عـلى طلـبـات االستـعالمـات أو التـعـليـمات
qصلحةIالصادرة عن ا

-  الـسـهـر عــلى مـطـابــقـة مـنح االمــتـيـازات اجلــبـائـيـة
qعمول بهاIللنصوص التشريعية والتنظيمية ا

-  دراسة ملفات اسـترداد احلقوق والرسوم اIتعلقة
بــحــاالت غــيـــر تــلك اIــتــعــلــقــة بـــعــنــاصــر فــرض الــضــريــبــة

qوإعالم قابض اجلمارك اخملتص إقليميا للتنفيذ

-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات
وإرسالها إلى السلطة السلّمية.

2 - مـــكــــتب عـــنــــاصـــر فــــرض الـــضــــريـــبــــة ومـــتــــابـــعـــةمـــكــــتب عـــنــــاصـــر فــــرض الـــضــــريـــبــــة ومـــتــــابـــعـــة
القباضاتq القباضاتq ويكلف على اخلصوص �ا يأتي:

-  دراسة اIسـائل اIتـعلقـة بعـناصر فـرض الضـريبة
عـلـى الـبـضـائع اIـسـتـوردة أو اIـوجّـهـة لـلـتـصـديـر وإخـطـار

qركزية بالنهج الواجب اتباعهIاإلدارة ا
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-  الـســهــر عـلـى تـوزيع اIــعــلـومــة في مــجــال عـنــاصـر
qفرض الضريبة على مستوى مفتشيات األقسام

-  السهـر على الـتطبـيق اIوحّـد Iناهج الـتقـييم لدى
qاجلمارك وحتديد منشأ البضائع ونوعها التعريفي

XــسـتــعـمــلـIالـفــصل في الــنـزاعــات الـتي تــواجه ا  -
  qباإلدارة في مجال عناصر فرض الضريبة

qضمان متابعة حتصيل احلقوق والرسوم  -
qمتابعة ومراقبة تطور رصيد القابض  -

-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات
وإرسالها إلى السلطة السلّمية.

3 - مـــــكــــتب األنـــــظــــمـــــة اجلــــمـــــركــــيــــةq  - مـــــكــــتب األنـــــظــــمـــــة اجلــــمـــــركــــيــــةq ويــــكــــلّـف عــــلى
اخلصوص �ا يأتي:

-  الـــســـهــر عـــلى تـــطـــبــيـق الــنـــصـــوص الــتـــشـــريــعـــيــة
والـتنظـيمـية التي حتـكم األنظـمة اجلـمركيـة والتـسهيالت

qاجلمركية
-  الــــســــهــــر عــــلى مــــطــــابـــقــــة شــــروط مــــنح األنــــظــــمـــة
اجلمركية االقـتصادية من طرف رؤساء مـفتشيات أقسام

qاجلمارك
-  تـقـيــيم مـتـابـعـة سـنـدات اإلعـفــاء بـكـفـالـة اIـكـتـتـبـة

qقاطعةIلدى مصالح ا
-  تـكــوين ودراسـة مــلـفـات طــلـبـات اعــتـمــاد اIـنـاطق

qاخلاضعة للمراقبة اجلمركية
-  فــــحص طــــعـــون اIــــرتـــفــــقــــX في مــــجـــال تــــطــــبـــيق

qتعلقة باألنظمة اجلمركيةIاإلجراءات اجلمركية ا
-  تــوضـيح أهــمـيـة األنــظـمـة اجلــمـركــيـة االقـتــصـاديـة

qكلف باالتصالIكتب اIبالتعاون مع ا
-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات

وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
اIــادة اIــادة 3 :  : تـــكــلف اIـــديـــريــة الـــفـــرعـــيـــة لــلـــمـــنـــازعــاتاIـــديـــريــة الـــفـــرعـــيـــة لــلـــمـــنـــازعــات

اجلمركية والتحصيلاجلمركية والتحصيل على اخلصوص �ا يأتي:
-  الـسـهـر عـلى الـتطـبـيق اIـوحـدq من طـرف اIـصالح
XـتعلقIللتشـريع والتنظيم ا qالتابـعة للمقـاطعة اجلهويـة

qنازعاتIبإعداد ومتابعة وتصفية ملفات ا
-  تـــنـــشــــيط وتــــنـــســـيـق نـــشــــاط مـــخــــتـــلف اIــــصـــالح

qالتابعة للمقاطعة اجلهوية في ميادين نشاطها
-  ضـمــان تــوزيع مــجــمــوع الــنــصـوص الــتــشــريــعــيـة
والــــتـــــنــــظــــيـــــمــــيـــــة واIــــقـــــررات واIــــذكـــــرات واIــــنـــــاشــــيــــر

واإلشــعــارات بــالــغـش واإلنــذارات الــتي تــدخل في مــجــال
نـــشـــاطــــهـــا والـــصـــادرة عن اIــــديـــريـــة الـــعـــامــــة لـــلـــجـــمـــارك

qؤسسات األخرىIوا

-  ضـــمــــان مـــراقــــبـــة مــــتـــابــــعـــة قــــضـــايــــا اIـــنــــازعـــات
اIـــعــروضـــة عــلى اجلـــهــات الـــقــضـــائــيـــة من الـــدرجــة األولى

qوالدرجة الثانية

-  مـتـابـعـة الـقـضايـا اIـتـعـلـقـة باIـنـازعـات اجلـمـركـية
qدنية واإلدارية التي تكون موضوع طعن بالنقضIوا

-  مـتابـعة ودراسـة ملـفات طـلب اIصـاحلة اجلـمركـية
ومــراقــبــة شــرعــيــة اIــصــاحلــات اIــمــنــوحــة عــلى اIــســتــوى

qاحمللي

-  الـســهـر عـلـى دراسـة اIـلــفـات الـتـي يـجب إحـالــتـهـا
qصاحلةIعلى جلنة ا

-  إرســال قـــائــمــة ديــون قـــبّــاض اجلــمــارك اIـــقــبــولــة
بـقــيــمـة مــنــعـدمــة واIــصـرح بــعـدم قــابــلـيــة حتــصـيــلــهـا إلى

qاللجنة الوطنية اخملتصة

-  جتميع وحتلـيل طلبات اإلشعـارات بالبحث العام
وإشـعـارات الـتـنـازل عن الـبـحث الـعـام قـبل إرسـالـهـا إلى

qركزية للمديرية العامة للجماركIاإلدارة ا

qجتميع واقتراح منح اقتطاعات التضامن  -

-  الـســهــر عـلـى تـنــظــيمq من طــرف قـبــاض اجلــمـارك
qزاد العلنيIبيع البضائع با qللمقاطعة اجلهوية

-  اIـشـاركـة في أشــغـال جلـنـة تـقـيـيم الـبـضـائع مـحل
qزاد العلنيIوجهة للبيع باIمنازعات وا

-  إخــــطــــار اإلدارة اIــــركــــزيــــة لــــلــــمــــديــــريــــة الــــعــــامـــة
لـلــجــمــارك بـكل طــلب إلــغــاء اIـنــازعــات بــتـزويــدهــا بـآراء

qمبررة

-  دراســـة وعـــنــد االقـــتـــضـــاءq الـــتـــرخـــيص بـــتـــدمـــيــر
الــبــضــائـع الــتي تــكــون مــوضــوع طـــلب صــادر من مــصــالح

qاجلمارك للمقاطعة اجلهوية

-  جتمـيع وحتلـيل طلـبات الـتنازل بـالتـراضي التي
يـــكـــون فــيـــهـــا الـــتــرخـــيص بـــنـــقل اIـــلـــكــيـــة من اخـــتـــصــاص

qديرية اجلهوية للجماركIا

-  القـيـام بـانتـظـام بنـشـاطـات متـابـعـة تأديـة اخلـدمة
qنازعاتIفي مجال ا

- تـمـثــيل اIـديـريـة اجلــهـويـة لـلـجــمـارك لـدى اجلـهـات
الـــقـــضــائـــيـــة في الـــنــزاعـــات الـــتي تـــواجه إدارة اجلـــمــارك
qبالغير غير تلك التابعة للمنازعات اجلمركية القمعية
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-  تـنــشـيط الــنـدوات اIــهـنــيـة في اIــيـادين اIــتـعــلـقـة
Xالــتـابـعـ XـسـتــخـدمـIــنـازعـات والــتـحـصــيل لـفـائــدة اIبـا

qللمقاطعة اجلهوية

- إعــداد حــصــيــلــة فــصــلــيــة لــلــنــشــاطــاتq تــرسل إلى
اIـــديـــر اجلــهـــويq مـــرفـــقـــة  بــتـــقـــيـــيم وكـــشــوف إحـــصـــائـــيــة
واقـتـراحـات حتـسX فـعـالـيـة الـنشـاط اجلـمـركي لـلـمـصالح

على مستوى اIقاطعة اجلهوية.

وتضم ثالثة (3) مكاتب جهوية:

1 - مــكـــتب اIـــنــازعـــات واIــصـــاحلــاتq  - مــكـــتب اIـــنــازعـــات واIــصـــاحلــاتq ويـــكــلّـف عــلى
اخلصوص �ا يأتي:

-  مراقـبـة البـيـانـات اIوجـزة الـصادرة عن مـخـتلف
qعاينةIمصالح ا

-  مـسك الــبـيـان الــعـام لـقــضـايــا اIـنـازعــات وضـمـان
qمتابعتها

- السـهر على احلـفظ اجليّد Iـلفات اIـنازعات اIـكونة
qقاطعة اجلهويةIمن طرف مصالح ا

-  ضمـان شرعـية أعـمال اIـنازعـات اIُعـدة من طرف
qمصالح معاينة اخملالفات

-  ضـمــان الـتـوزيع الــواسع لـلـنــصـوص الـتـشــريـعـيـة
qنازعاتIوالتنظيمية التي تسير نشاط ا

- مـراقبة شرعـية اIصاحلـات اIمنوحـة أو اIرفوضة
من طرف مـخـتلف مـسـتـويات اIـسـؤوليـة طـبقـا لـلتـنـظيم

qتابعات القضائية بذلكIعمول به وإعالم مكتب اIا

-  السـهـر على تـعـبئـة الـتطـبـيق اIـعلـومـاتي Iتـابـعة
qنازعاتIا

Xالـسهر على تعبـئة البطاقـية الوطنية لـلمخالف  -
qصالح العملياتية للمقاطعةIمن طرف ا

qنازعاتIفي مجال ا XستعملIالتكفل بطعون ا  -

- دراسة طلبات اIصاحلات التي يكون سقفها تابعا
qدير اجلهويIالختصاصات ا

-  إعـداد إحصائيـات حول نشـاط اIنازعات اIـسجلة
qقاطعة اجلهويةIعلى مستوى ا

- الـقـيـام بتـحـلـيل نـشاط اIـنـازعـات وإعالم اIـصالح
qالنشطة حول تيارات الغش

-  دراســة االنــشــغـاالت الــتــنــظــيــمــيـة والــتــطــبــيــقــيـة
اIرفوعة من مختلف اIصالح وتصور احللول اIمكنة في

qديرية اجلهويةIحدود اختصاص ا

Xتدابير من شأنها حتس qعند االقـتضاء qاقتراح  -
qنظومة التشريعية والتنظيميةIا

- تــــنــــظــــيم وتــــنــــشـــيـط نـــدوات مــــهــــنــــيــــة في مــــجـــال
qنازعات اجلمركيةIا

-  الـقـيـام  بــالـرقـابــات الـداخـلــيـة عـلى تــأديـة اخلـدمـة
qنازعاتIفي مجال ا

-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات
وإرسالها إلى السلطة السلّمية.

2 - مـــكـــتب اIـــتـــابـــعـــات الـــقـــضـــائـــيـــةq - مـــكـــتب اIـــتـــابـــعـــات الـــقـــضـــائـــيـــةq ويـــكـــلّف عـــلى
اخلصوص �ا يأتي:

-  إعالم مــكـــتب اIــنــازعــات واIــصـــاحلــات بــالــتــطــور
Xــنـــازعــات بـــهــدف تـــمــكــIـــلــفـــات اI الــقـــضــائي أو اإلداري

qنازعاتIللبيان العام لقضايا ا Xسك احملIا
-  دراســة مـالءمــة الــطـــعــون بــالـــنــقض والــعـــمل عــلى
تــمـثــيل اIــديــريــة اجلــهـويــة من طــرف مــحــام مـعــتــمــد لـدى

qاحملكمة العليا
- ضـمـان شــرعـيـة اإلجـراءات اIــلـتـزم بــهـا في مـجـال
اIــتــابــعــات الــقــضــائــيــة لــلــمــخــالــفـات اIــعــايــنــة عن طــريق

qالرقابات الداخلية
-  تــعـبــئـة نــظـام اIــعـلـومــات اخلـاص بــاIـنــازعـات في

qمجال الطعن بالنقض
-  إعـــــداد اإلحــــــصـــــائـــــيـــــات فـي مـــــجـــــال اIــــــتـــــابـــــعـــــات

qالقضائية
-  إعـــــداد حــــصـــــائـل دوريــــة فـي مــــجـــــال اIـــــتــــابـــــعــــات

qالقضائية
Xاقــتـــراح كل الـــتــدابـــيــر الـــتي من شـــأنــهـــا حتــســ  -

qعالقة إدارة اجلمارك باجلهات القضائية اخملتصة
-  الـتكفل بـالعرائض والطـعون في موضـوع اIلفات

qالتي طرحت أمام العدالة
-  دراســــة االنــــشــــغــــاالت واجلــــوانب الــــتــــنــــظــــيــــمــــيـــة

qتابعات القضائيةIكلفة باIصالح اIرفوعة من اIا
-  تـــنــظـــيم وتـــنـــشــيـط احملــاضـــرات اIـــهــنـــيـــة لــفـــائــدة
اIـتـابِـعـX ومـسـتـخـدمي الــقـبـاضـات ومـفـتـشـيـات األقـسـام

qتابعات القضائيةIفي مجال ا
-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات

وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
3- مــكـــتب مــتـــابــعـــة تــنــفـــيــذ الــقـــرارات الــقــضـــائــيــة- مــكـــتب مــتـــابــعـــة تــنــفـــيــذ الــقـــرارات الــقــضـــائــيــة

واIصاحلاتqواIصاحلاتq ويكلّف على اخلصوص �ا يأتي:
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-  ضـمان مـتـابعـة تـنـفيـذ الـقرارات الـقـضائـيـة التي
اكـتـســبت حـجــيـة الـشيء اIــقـضي فــيه وعـقـود اIــصـاحلـات

qمنوحةIالنهائية ا
-  تـكـوين اIـلـفـات اIـتعـلـقـة بـطـلـبات الـقـبـول بـقـيـمة
مـنـعـدمـة لـلـديون اجلـمـركـيـة اIـرتـبطـة بـنـشـاط اIـنـازعات
إلخـضاعـها للـجنـة الوطـنيـة اخلاصـةq إلبداء الـرأي والقرار

qفيها
- دراســـــة مـــــلـــــفـــــات اإلشـــــعـــــارات بـــــالـــــبـــــحث الـــــعـــــام
واإلشــعـــارات بــالــتـــنــازل عـن الــبــحـث الــعـــام اIــشــكـــلــة من

qطرف القبّاض
-  حتــضــيـر مــقــررات الـتــنــازل بـالــتــراضي الــتـابــعـة

qدير اجلهويIالختصاص ا
-  اقـــــتــــراح لـإلدارة اIــــركـــــزيــــة طـــــلــــبـــــات الــــتـــــنــــازل

  qبالتراضي التابعة الختصاصها
-  مـتـابـعة ومـراقـبـة عـمـلـيـات الـبـيع بـاIـزاد الـعلـني
qوكل إجراءات بيع البضائع حتت أي شكل من  األشكال

- الـــتـــكـــفـل بـــاالنـــشـــغـــاالت اIـــعـــبّــــر عـــنـــهـــا من طـــرف
مــصــالح مــفــتــشــيــات األقــسـام اIــتــعــلــقــة بــتــحــصـيـل ديـون

qنازعاتIا
qمتابعة نشاط خاليا التبليغ والتحصيل -

-  حتـضير مقررات تـدمير البضـائع طبقا لـلتنظيم
qعمول بهIا

-  ¡ـارســة الـرقــابـة الــداخـلــيـة عـلـى الـتــكـفل �ــلـفـات
qصاحلةIحتصيل وتنفيذ قرارات العدالة وا

-  اقـــتـــراح لـإلدارة اIـــركـــزيـــة كل تــــدبـــيـــر من شـــأنه
qنازعاتIمردود حتصيل ديون ا Xحتس

Xصـاحلات بهـدف تمكIنـازعات واIإعالم مـكتب ا  -
qنازعاتIللبيان العام لقضايا ا Xسك احملIا

qضمان متابعة حتصيل الغرامات  -
-  تــنـــظــيم وتـــنــشــيـط الــنــدوات اIـــهــنــيـــة في مــجــال

qالتحصيل والتنفيذ
-  إعـــــــداد اإلحـــــــصــــــائـــــــيـــــــات حـــــــول حتــــــصـــــــيـل ديــــــون

qنازعاتIا
-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات

وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
4 : : تـــكـــلف اIـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيــــة لإلعالم اآللياIـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيــــة لإلعالم اآللي اIــادة اIــادة 

واالتصالواالتصال على اخلصوص �ا يأتي:
-  الــســهـــر عــلى الــســـيــر احلــسن لـــنــظــام اIـــعــلــومــات

qللجمارك وتأمينه

- الـسـهـر عـلى صـيـانـة احلـضـيـرة اIـعـلـوماتـيـة وشـبه
qعلوماتية للمصالح التابعة للمقاطعة اجلهويةIا

-  الــتــعــبــيــر عـن احــتــيــاجــات مــخــتــلف اIــصــالح في
qمجال اإلعالم اآللي

qالتواصل مع الصحافة ووسائل اإلعالم  -

qالتنظيم احمللي الحتفاالت إدارة اجلمارك -

qقاطعة اجلهويةIمتابعة منظومة جناعة مصالح ا  -

-  ضـــمـــان تــــوزيع الـــنـــشـــرة الـــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــمـــارك
اجلــــزائــــريــــة واجملالت ومــــجــــمــــعــــات الــــنـــصــــوص والــــدالئل
والكتـيبات الـتي تهم اجلـمارك واIسـتعـملX عـلى مصالح

qقاطعة اجلهويةIا

-  الــســهــر عــلى عــصــرنــة  مــجــمل مــصــالح اIــقــاطــعـة
qاجلهوية

-  دمـج حــصــائل نــشــاطــات كل اIــديــريــات الــفــرعــيــة
qوتلخيصها

-  إعداد حـصيـلـة فصـليـة للـنـشاطـاتq وإرسالـها الى
اIدير اجلهوي.

وتضم ثالثة (3) مكاتب جهوية:

1 - مــكـــتب اإلعالم اآللي - مــكـــتب اإلعالم اآلليq ويــكـــلّف عــلــى اخلــصــــوص
�ا يأتي:

-  الـسـهـر علـى استـغالل نـظـام اIـعـلـومـات في مـجال
تــســـيــيــر ومـــتــابـــعــة الـــعــمـــلــيــات الـــتــجـــاريــة واIـــنــازعــات

qاجلمركية

- اIــــشــــاركــــة في حتــــديــــد االحــــتــــيــــاجـــات فـي مــــجـــال
التـطـبيـقـات اIعـلـوماتـية اIـتـعلـقـة بالـنـشاطـات اجلـمركـية

qللمصالح التابعة للمقاطعة

- تـــقــيـــيم واقــتـــراح كل الــتـــدابــيــر الـــتي من شـــأنــهــا
qدمجةIسير الشبكات ومختلف البرامج ا Xحتس

- إعـــداد دفــاتـــر الــشـــروط اIــتـــعــلـــقــة بـــاقــتـــنــاء عـــتــاد
qلحقاتIاإلعالم اآللي وا

-  ضــمــان مـتــابــعـة كل أنــظــمـة الــتــسـيــيــر اآللي عـلى
qديرية اجلهويةIمستوى مصالح ا

-  ضــمــان عـنــايــة وصـيــانــة عــتـاد وجتــهــيـزات اإلعالم
qاآللي

-  وضع حيّز التـنفيذ إجراءات تبادل اIعلومات مع
qفي سلسلة اإلمداد للتجارة اخلارجية XتدخلIمختلف ا
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-  تـكــوين اتــفــاقــيــات االتــصـال عـن بـعــد Iــســتــعـمــلي
qعلومات للتسيير اآللي للجماركIنظام ا

-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات
وإرسالها إلى السلطة السلّمية.

2 - مــكــتب الــنــجــاعــة واإلحــصــائــيـاتq - مــكــتب الــنــجــاعــة واإلحــصــائــيـاتq ويــكـلّـف عـلى
اخلصوص �ا يأتي:

-  الــــســـهــــر عـــلـى االســـتــــخـــدام الــــصــــحـــيح لــــلــــوثـــائق
اإلحـصـائيـة اIـصمـمـة واIقـيسـة من طـرف اIركـز الـوطني

qلإلعالم اآللي واإلحصائيات
-  إعـــداد وحتـــلــيـل إحــصـــائــيـــات الـــنــشـــاط اجلـــمــركي

qوضمان نشرها وتوزيعها
-  إعـدادq بـالــتـنـسـيق مع مـخـتــلف اIـصـالحq مـخـطط

qالعمل للمديرية اجلهوية وآفاق النجاعة
-  مــتــابـــعــة تــنـــفــيــذ عــقـــود الــنــجـــاعــة عــلـى مــســتــوى

qقاطعةIا
Xحتــلـــيل وتـــقــيـــيم مــؤشـــرات الــنـــجــاعـــة لــتـــحــســ  -
اIـــردود عــلى كـل اIــســتـــويــات الــســـلــمـــيــة وحتــســـX تــقــد 

qاخلدمات
-  جتــــمـــــيع حـــــصـــــائل الـــــنــــشـــــاطــــات وإحـــــصــــائـــــيــــات

qالنشاطات اجلمركية للمقاطعة اجلهوية
- إعـداد احلـصـائل الــشـهـريـة والــفـصـلـيـة لــلـنـشـاطـات

وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
3 - مــكـــتب االتــصــــالq  - مــكـــتب االتــصــــالq ويــكـــلّــف عــلـــى اخلــصــــــوص

�ـا يأتي:
-  إعـــداد ووضـع حـــيــز الـــتـــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـط االتـــصــال
لـلــمـديــريـة اجلــهـويــة طـبــقـا لــلـمــخـطــطـات االســتـراتــيـجــيـة
لالتــصـال لإلدارة اIــركـزيــة لــلـمــديـريــة الـعــامـة لــلـجــمـارك

qوحسب توجيهاتها
-  مـــتــــابــــعــــة نـــشــــاط مــــكــــاتب االســــتــــقـــبــــال واإلعالم

qوالتوجيه التابعة للمقاطعة اجلهوية
-  حتـضــيــر وضــمـان تــأطــيـر األحــداث اIــنـظــمــة عـلى

qقاطعةIمستوى ا
-  الــبـحث لـفـائـدة اIــديـريـة اجلـهـويــةq في الـصـحـافـة
واجملالت اIــتــخــصــصــةq عـن الــتــربــصــات الــقــصــيــرة األجل
واحلـلقـات واأليام الـدراسيـة التي يـهم موضـوعهـا النـشاط

qاجلمركي لكل مشاركة محتملة
-  تـــوجـــيـه ومـــتـــابـــعـــة الـــعـالقـــات الـــعـــامـــة ومـــعـــاجلـــة
شــكــاوى اIــســـتــعــمــلــX عــلى مــســـتــوى مــفــتــشــيــات أقــســام

qقاطعةIا
-  تسيير الرصـيد الوثائقي للمقاطعة والسهر على

qإثرائه وحفظه

-  مــسك الــبـطــاقـة اجلــهــويـة اIــعــلـومــاتـيــة لــلـشــكـاوى
qعلوماتي لتسيير الشكاوىIواستغالل التطبيق ا

-  تـعـمـيم اإلجـراءات الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظيـمـيـة عن
XـستخدمIطـريق تنظيم أيـام دراسية وإعالميـة لفائدة ا

qXاالقتصادي XتعاملIوا

-  رصد عالقات مـهنية مع الصحف ألغراض اإلعالم
qو االتصال

-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات
وإرسالها الى السلطة السلّمية.

اIـادة اIـادة 5 :  : تـكـلف اIــديــريـة الــفــرعـيــة إلدارة الــوسـائلاIــديــريـة الــفــرعـيــة إلدارة الــوسـائل
على اخلصوص �ا يأتي:

-  تـــنـــشـــيط وتــــنـــســـيق ومـــراقـــبــــة نـــشـــاط اIـــصـــالح
qاإلدارية للمقاطعة اجلهوية

-  تـسيـيـر اIوارد الـبشـرية اIـوضـوعة حتت تـصرف
qقاطعة اجلهويةIمصالح ا

-  ضـمان أمـانة الـلجـان اIـتسـاوية األعـضاء ورئـاسة
qاجمللس التأديبي اجلهوي في مقتضى احلال

-  ضـــمـــان وصل اIـــديـــريــة الـــعـــامـــة لــلـــجـــمــارك عـــلى
Xــعـــلــومـــات وحتــســIمــســـتــوى اجلـــهــة فـي مــجـــال جتــديـــد ا
اIستوى وحتضير االمتحانات اIهنية وتنظيم مسابقات

qالتوظيف اخلارجي

- الـسـهـر عـلى تـوزيع اIـعـلـومـات والـوثـائق اإلداريـة
qقاطعة اجلهويةIعلى مستوى ا

-  جتــــمــــيع وإرســــال كـل مـــعــــلــــومــــةq تــــابــــعــــة Iــــيـــدان
نــــشــــاطــــهــــاq إلـى اإلدارة اIــــركــــزيــــة لــــلـــــمــــديــــريــــة الــــعــــامــــة

qللجمارك

- الـسـهـر عـلى تـطـبـيق اIـعـايـيـر في مـجـال الـتـزويـد
بـالـعـتاد والـتـجهـيـزات كـما هي مـسـطـرة من طرف اإلدارة

qركزية للمديرية العامة للجماركIا

-  تـسـيـيـرq حتت سـلـطـة اIـديـر اجلـهـويq اIـيـزانـيـات
qمركزة اخملصصة للمديرية اجلهويةIغير ا

- ضــمـــان تـــســـيـــيـــر اIـــلـــكـــيـــة الـــعـــقـــاريـــة واIـــنـــقـــولــة
qللمديرية اجلهوية ومسك جردها والسهر على أمنها

- مــسك ســجل لـألوامــر بــدفع الــنــفــقـات اIــنــفــذة من
qطرف الوكالة احملاسبية

-  الـــســـهـــر عـــلى احلـــفظ احلـــسـن ألرشــيـف اIـــقـــاطـــعــة
qاجلهوية
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-  مـتـابعـة وتـنـسـيق حـالـة تـنفـيـذ مـخـطـطـات الـعمل
السنوية اIـوضوعة على عاتق اIديـرية اجلهوية من طرف

qركزية وإعداد احلصائل الفصلية والسنويةIاإلدارة ا
-  إعـداد حـصــيـلـة فـصـلــيـة لـلـنـشــاطـاتq الـتي تـرسل
الى اIــديـر اجلــهـويq مــرفـقــة بـتــقــيـيم وكــشـوف إحــصـائــيـة
واقـتـراحـات حتـسـX فـعــالـيـة الـتـسـيـيـر اإلداري من طـرف

اIصالح على مستوى اIقاطعة اجلهوية.
وتضم ثالثة (3) مكاتب جهوية:

1 - مـــكـــتـب تــســـيـــيـــر اIـــســـتـــخـــدمــqX  - مـــكـــتـب تــســـيـــيـــر اIـــســـتـــخـــدمــqX ويـــكـــلّف عـــلى
اخلصوص �ا يأتي:

-  مـتـابـعـة اIـســارات اIـهـنـيـة لـلـمــسـتـخـدمـX الـذين
qركزيةIيكون تسييرهم تابعا لإلدارة ا

qللمديرية اجلهوية Xالتابع XستخدمIتسيير ا -
- ضـمـان التـسـيـيـر الـتـقـديري Iـسـتـخـدمي اIـقـاطـعة

qاجلهوية
-  الــقــيـام بــدراســات مـنــاصب الــعـمـل والـســهــر عـلى

qحتيينها وتكييفها الدائم
-  التعبيـر لإلدارة اIركزية عن احتيـاجات اIقاطعة
في مــــجــــال الــــتــــوظــــيف اخلــــارجـي والـــداخــــلـي ألجل شــــغل
مــنـــاصب الـــعـــمل الـــضـــروريـــة لـــســيـــر مـــصـــالح اIـــقـــاطـــعــة

qاجلهوية
-  تـوظـيف وتـسـيـيـر اIــسـتـخـدمـX اIـؤقـتـX حـسب
عـدد اIنـاصب واالعـتمـادات اخملـصـصة ومـعـاييـر الـتسـيـير

qركزيةIاحملددة من طرف اإلدارة ا
qXنازعات اإلدارية للمستخدمIتسيير ا  -

-  الـــســهـــر عــلى تـــطــبـــيق الــقـــوانــX والــتـــنــظـــيــمــات
qومعايير العمل في إدارة اجلمارك

qتساوية األعضاءIضمان أمانة اللجان ا  -
- الـسـهـر علـى التـحـسـX اIـسـتـمـر لـظـروف مـعـيـشة

qا في ذلك طب العمل� qوعمل أعوان اجلمارك
-  الـــتــعــاون مع الـــهــيــئــات االجـــتــمــاعــيـــة لــلــجــمــارك

qلدراسة وحتقيق مشاريع النشاط االجتماعي
-  تــقـيـيم احــتـيــاجـات اIـقــاطـعـة فـي مـجـال الــتـكـوين
Xـعــلـومــات وحتـسـIـســتـمــر (جتـديــد اIاألولي والــتـكــوين ا

q(ستوى والتحويلIا
- الـــتـــخـــطـــيـط وحتـــديـــد األولـــويـــاتq بـــالـــتـــعـــاون مع
اإلدارة اIـــركــزيـــة واIــركـــز الــوطـــني لــلـــتــكـــوين اجلـــمــركي
لــنـشـاطــات جتـديــد اIـعـلــومـات وحتــسـX مـســتـوى األعـوان

qبكل الرتب للمقاطعة

-  وضع حـــيـــز الـــتــنـــفـــيـــذ بـــرامج الـــتـــكـــوين اIـــقــررة
qديرية اجلهويةIلفائدة ا

-  اIــــشـــاركــــة في الــــتـــنــــظــــيم اIــــادي لـــلــــمــــســـابــــقـــات
qهنيةIاخلارجية للتوظيف واالمتحانات واالختبارات ا

qXُكونIهني لألعوان اIالسهر على الدمج ا -

-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات
وإرسالها إلى السلطة السلّمية.

في حـــالـــة إنـــشـــاء مـــكــتـب لـــلـــتــكـــويـن عـــلى مـــســـتــوى
اIـديـريـة الــفـرعـيـة إلدارة الـوسـائلq تـقــتـصـر مـهـام مـكـتب
تسيـير اIستـخدمX فقط عـلى اجلوانب اIتـعلقة بـتسيير

.XستخدمIا

2 - مـــــكــــــتب الــــــوســــــائل اإلمــــــداديـــــةq - مـــــكــــــتب الــــــوســــــائل اإلمــــــداديـــــةq ويــــــكــــــلّف عــــــلى
اخلصوص �ا يأتي:

-  مــسك ســجالت وبــطــاقــات جــرد األمالك اIــنــقــولـة
والـعـقـاريـة اIـوجـهـة لــلـمـديـريـة اجلـهـويـة أو الـتي حتـصـلت

qعليها بنفسها ومراقبة استعمالها وصيانتها

- إجنــاز أو ضـــمــان إجنــاز أشـــغــال صــيـــانــة وتــهـــيــئــة
qاحملالت

 qضمان تسيير اخملازن  -

-  تـــســــيــــيــــر الــــوســـائـل اIــــاديـــة والــــلــــوازم وضــــمـــان
qتخصيصها

-  الـسهـر على تسـييـر وصيـانة الـتجـهيـزات اخلاصة
qديرية اجلهويةIوضوعة حتت تصرف اIا

qتسيير حظيرة السيارات  -

-  الـــســـهــر عـــلى االســـتـــعـــمــال احلـــسنq مـن الــنـــاحـــيــة
اIــاديــة والـــغــذائــيــة والــصـــحــيــةq لــلــكـالب اIــوضــوعــة حتت
تـصـرف مـصـلـحــة الـفـرق لـلـمـقـاطـعــة والـسـهـر عـلى الـسـيـر

qاحلسن حلظيرة الكالب

qديرية اجلهويةIضمان نظافة محالت ا  -

- تــســـيــيـــر اIــنــازعـــات اإلداريــة اIــتـــعــلـــقــة بــاألمالك
qنقولة والعقاريةIا

-  حتــــديـــد االحــــتـــيــــاجــــات من الـــزّي الــــرســــمي وكـــذا
qديرية اجلهويةIخاصياته جململ مستخدمي ا

qبالزّي الرسمي XستخدمIالقيام بتزويد ا -

- الـقـيـام بـاسـتـرجــاع الـزّي وكل اخلـاصـيـات اإلداريـة
األخرى لـكل اIوظفـX الذين جتبـرهم الوضعـية القـانونية

qعلى إرجاعها
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-  اسـتــغالل قـاعـدة الـبـيـانــات اIـعـلـومـاتـيــة اIـتـعـلـقـة
qستوى اجلهويIبتسيير األلبسة على ا

-  مــسك الــبـــطــاقــة اIــعــلــومــاتــيــة وحتــيــX الــتــزويــد
qبالزّي

XستخدمIنـتظمة لبطاقية قياسات اIالتعبئة ا  -
qللمديرية اجلهوية Xالتابع

- حتـــيـــX الـــدفـــتــــر الـــشـــخـــصي لـأللـــبـــســـة وتـــركـــيـــز
qتسييره

-  الـتعبيـرq حتت إشراف السـلطة السـلّميةq لإلدارة
اIركـزية للمـديرية الـعامة للـجماركq عن كل االحـتياجات

qتعلقة بالزّيIا
-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات

وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
3 - مـــكــــتـب اIــــيـــزانــــيــــة واحملــــاســــبـــةq - مـــكــــتـب اIــــيـــزانــــيــــة واحملــــاســــبـــةq ويــــكــــلّف عــــلى

اخلصوص �ا يأتي:
-  إعـداد تـقـديــرات اIـيـزانـيـة الـضـروريــة لـلـتـسـيـيـر

qومشاريع التجهيز للمديرية اجلهوية
qفوضة للمديرية اجلهويةIيزانيات اIتنفيذ ا  -

qمراقبة تسيير الوكالة احملاسبية اجلهوية  -
- تـزويــد مــفــتـشــيــات األقــسـام بــوكــاالت مــحـاســبــيـة

qفرعية وضمان مراقبتها
-  حتــلـيل تـقـاريـر أجـهـزة الـرقــابـة في مـجـال تـنـفـيـذ

qيزانيات و القيام بالتعديالت الضروريةIا
-  وقف احلسابات اإلداريـة لكل سنة مالية وإرسال
نــــســـخـــة مــــنـــهـــا الـى اإلدارة اIـــركــــزيـــة مـــرفــــقـــة بـــتــــقـــريـــر

qتوضيحي
- إعـداد احلـصـائل الــشـهـريـة والــفـصـلـيـة لــلـنـشـاطـات

وإرسالها الى السلطة السلّمية.
اIــــادة اIــــادة 6 :  : تــــكــــلف اIــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــحــــراســـةاIــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــحــــراســـة

اجلمركيةاجلمركية على اخلصوص �ا يأتي:
-  الـسـهـر عـلى تـطـبـيق اIـعـايـيـر والـتـدابـيـر اIـقررة

qفي مجال تسيير نشاطات الفرق
- الـسـهــر عـلى اتـسـاق الـرقــابـات اIـنـجـزة من طـرف

qالفرق
-  تــنــسـيـق نـشــاطــات الـوحــدات الــعــمـلــيــاتـيــة أثــنـاء

 qستوى اجلهويIشتركة على اIالتدخالت ا
Xتـنــسـيق عــمـلــيـات الــفـرق في إطــار الـتــعـاون بـ  -

qصالحIا

-  بـرمـجــة حـلــقـات الـنــدوات اIـهــنـيـة ألعــوان الـفـرق
عــلى مــسـتــوى مـصــالح احلـراســة اجلــمـركــيـة والــسـهــر عـلى

qتطبيقها
-  مـتـابـعـة تـطـور اIـسـار اIـهـني Iـسـتـخـدمي الـفـرق

qعن طريق الرقابة التي تقوم بها
qاإلشراف على تكوين أعوان الفرق للجهة  -

-  اIــشـاركــة في تــكــوين أعــوان الــفــرق في اIـدارس
عـن طــــريـق احملـــــاضــــرات أو اقـــــتــــراحـــــات حتـــــســــX بـــــرامج

qالتكوين
-  اIــشــاركــة فـي إعــداد جــداول احلــركــة  داخل اجلــهــة

qستخدمي الفرق�اخلاضعة للمدير اجلهوي واIتعلقة 
qهني لتأطير الفرقIشاركة في التقييم اIا  -

-  تــــمـــثـــيل اIـــديــــريـــة اجلـــهـــويـــة لــــدى مـــصـــالح األمن
qاخملتصة إقليميا

- اIـــشـــاركـــة في االخـــتـــيـــار لـــتـــعـــيـــX اإلطـــارات في
qقاطعةIسؤولية لفرق اIمناصب ا

-  تـــخــــطـــيط ومــــتـــابــــعـــة تـــنــــفـــيــــذ بـــرامج الــــتـــدريب
qوتمارين إطالق النار

qبـالتعـاون مع نائب مديـر إدارة الوسائل qالـسهر  -
عــلـى تــطــبـــيق مــصـــلــحــة الـــفــرق Iــعـــايــيــر وتـــدابــيــر األمن
اIـــتـــعــــلـــقـــة بـــاألشـــخــــاص واألمالك اIـــنـــقـــولــــة والـــعـــقـــاريـــة

qللمقاطعة اجلهوية
-  الــــســـــهــــر عــــلى اســــتــــمــــراريــــة اIــــرفـق الــــعــــمــــومي

qاجلمركي على مستوى الفرق
qتقـد  الـدعم لـلمـصـلـحـة اجلهـويـة لـلرقـابـة الالحـقة -

qعندما تطلبه هذه األخيرة
-  الــــســــهــــر عــــلى الــــســــيـــر احلــــسـن حلــــظـــائــــر الــــكالب
واالســتـعــمـال الــعـقـالني والـفــعّـال خملــتــلف أصـنــاف الـكالب
اIــوضـــوعــة حتـت تــصـــرف مــصـــلــحـــة احلــراســـة اجلــمـــركــيــة

qللمقاطعة اجلهوية
-  إعـــداد تـــقـــاريـــر اIــراقـــبـــة اIـــوجــهـــة إلى الـــســـلـــطــة
الــســـلّـــمـــيــة مـــرفـــقــة بـــاقـــتــراحـــات حتـــســX ســـيـــر مـــصــالح

qاحلراسة
-  إعـداد حـصــيـلـة فـصـلــيـة لـنـشــاط مـصـالح احلـراسـة

اجلمركيةq التي ترسل إلى اIدير اجلهوي. 
وتضم ثالثة (3) مكاتب جهوية:

1 - مـكـتب الــوقـايـة واألمنq  - مـكـتب الــوقـايـة واألمنq ويـكـلّف عــلى اخلـصـوص
�ا يأتي:



20 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2436

18 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م

- الـســهــرq بــالــتــعـاون مـع مـكــتب بــرمــجــة وتــنـســيق
الــفـــرق واIــفـــتــشـــX الــرئـــيــســيـــX لــلـــفــرقq عـــلى تــطـــبــيق
التدابير التنـظيمية للوقايـة واألمن وكذا كل التعليمات
األخــــرى اIـــتـــخـــذة من طـــرف اإلدارة اIــــركـــزيـــة واIـــصـــالح

qاخملتصة

-  الــقـيــام بـزيــارات فـجـائــيـة عــلى مـســتـوى مــصـالح
qقاطعةIا

qإعداد مخطط النشاطات والتنسيق اجلهوي  -

-  حتـــديـــد مـــخــــاطـــر الـــعـــدوان وتــــقـــيـــيـــمــــهـــا بـــغـــرض
qمواجهتها

-  اقـــتــراح كـل الــتـــدابـــيـــر الـــتي من شـــأنـــهـــا ضـــمــان
احلــفــاظ وحتـســX أمن األمالك الــعــقـاريــة واIــنـقــولــة وكـذا

qأمن األعوان ومرتفقي إدارة اجلمارك

qباألمن XكلفIشاركة في تكوين األعوان اIا  -

qإعداد ومتابعة مخطط األمن الداخلي  -

-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات
وإرسالها الى السلطة السلّمية.

في حــالــة عـدم تــزويــد اIــديـريــة اجلــهــويـة لــلــجــمـارك
�ــديــريـــة فــرعــيــة لـــلــحــراســـة اجلــمــركـــيــةq يــتــولـى مــكــتب
الـوسـائل اإلمـدادية مـهـمـة الوقـايـة واألمن وإعـداد وتنـفـيذ

مخطط األمن الداخلي.

2 - مــكــتب بــرمــجـة وتــنــســيق الــفـرقq - مــكــتب بــرمــجـة وتــنــســيق الــفـرقq ويــكـلّـف عـلى
اخلصوص �ا يأتي:

-  إعـداد اسـتـراتـيـجـيــة اIـديـريـة اجلـهـويـة في مـجـال
qمكافحة التهريب

-  الـسـهـر عـلى تـطـبـيق اIـعـايـيـر والـتـدابـيـر اIـقررة
qفي مجال تسيير نشاطات الفرق

-  اIــــــســــــاهــــــمــــــة في مــــــكــــــافــــــحــــــة الــــــغش عـن طــــــريق
qاالستعالم

-  حتـديـد مـنـاهج الـتـحـريـات لـلـجـهـة وتـوزيـعـهـا لدى
qالفرق للتنفيذ

-  تــقـد  مـسـاعـدة مــصـالح الـفـرق لـرئــيس اIـصـلـحـة
qعندما يطلبها هذا األخير qاجلهوية للرقابة الالحقة

- ضـــمــان تــنــســـيق نــشــاطـــات تــدخل فــرق اIـــقــاطــعــة
اجلهوية وال سيما مـنها الفرقة اIتنقـلة اجلهوية بالتعاون

qمع رؤساء مفتشيات األقسام

qصالحIا Xضمان تنسيق النشاطات ما ب  -

- بـرمـجة حـلـقـات احملـاضـرات اIهـنـيـة ألعـوان الـفرق
على مـسـتوى اIـفـتشـيـات الرئـيـسيـة للـفـرق والسـهـر على

qتطبيقها

-  مـــتــابــعــة تـــطــور اIــســارات اIـــهــنــيــة Iـــســتــخــدمي
qالفرق عن طريق الرقابات التي ~ارسها

qاإلشراف على تكوين أعوان الفرق للجهة  -

-  اIــشــاركــة في تــكــويـن أعـوان الــفــرق فـي اIـدارس
عـن طــــريـق احملـــــاضــــرات أو اقـــــتــــراحـــــات حتـــــســــX بـــــرامج

qالتكوين

-  اIشاركة في إعـداد جداول احلركة مـا بX األقسام
وداخل اجلــــهــــة اخلــــاضــــعــــة لــــلـــمــــديــــر اجلــــهــــوي واIــــتــــعــــلــــقـــة

qستخدمي الفرق�

qهني لتأطير الفرقIشاركة في التقييم اIا  -

- اIـــشـــاركـــة في االخـــتـــيـــار لـــتـــعـــيـــX اإلطـــارات في
qقاطعةIسؤولية لفرق اIمناصب ا

-  تـــخــــطـــيط ومــــتـــابــــعـــة تـــنــــفـــيــــذ بـــرامج الــــتـــدريب
qوتمارين إطالق النار

- إعـــداد تـــقـــاريـــر اIـــراقــبـــة اIـــوجـــهـــة الـى الـــســـلـــطــة
الـــســلّــمـــيــة مـــرفــقـــة بـــاقــتـــراحـــات حتــســـX ســيــر مـــصــالح

qالفرق

-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات
وإرسالها إلى السلطة السلّمية.

3 - مـكـتب مـتـابـعـة تـأديـة النـشـاط الـعـمـليq  - مـكـتب مـتـابـعـة تـأديـة النـشـاط الـعـمـليq ويـكلّف
على اخلصوص �ا يأتي:

-  متابعة وضع حيـز التنفيذ استـراتيجية اIديرية
qاجلهوية في مجال مكافحة التهريب

qتنسيق نشاط الفرق ومراكز اجلمارك للحراسة -

-  توجـيه وتـأطـير وتـقـييم الـفـرق ومراكـز اجلـمارك
qللحراسة

-  مـــسك بــــطـــاقـــيـــة مـــعــــلـــومـــاتـــيــــة خلـــرجـــات الـــفـــرق
ومـراكــز اجلـمــارك لـلــحـراســة والـســهـر عـلـى تـعــبـئـتــهـا في

qالوقت احلقيقي

-  التقييـم الدائم للتعاون بX اIصالح واقتراح كل
 qيدانIالتدابير احملتمل تعزيزها في ا

-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات
وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
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-  إعــداد حــصــيــلــة فــصــلــيــة لــنــشــاط اIــركــز اجلــهــوي
لـلـهـيـاكل الـقـاعـديـة والـتـجـهـيـزات وإرسـالـهـا إلى الـسـلـطـة

السلمية.

وتضم ثالثة (3) مكاتب جهوية:

1 - مـكـتب تـسـيـيـر الـهـيـاكل الـقـاعـديةq - مـكـتب تـسـيـيـر الـهـيـاكل الـقـاعـديةq ويـكلّـف على
اخلصوص �ا يأتي:

qلكية العقارية للمديرية اجلهويةIضمان تسيير ا -

-  تـســويـة الــوضـعــيـة الــقـانـونــيـة لـألمالك الـعــقـاريـة
qللمقاطعة اجلهوية

-  مــــسك بــــيــــان عــــام التــــســــاق اIــــلـــكــــيــــة الــــعــــقــــاريـــة
qاخملصصة للمديرية اجلهوية

-  مسك بطاقيـة عامة لألراضي اخملصصـة للمديرية
qاجلهوية

-  اقــتـــراحq في إطـــار الــلـــجــنـــة اخلــاصـــةq تــخـــصــيص
qالسكنات الوظيفية واإللزامية

-  مـــــسك جـــــرد الــــتـــــجــــهـــــيــــزات وأثـــــاث الــــســـــكــــنــــات
qالوظيفية واإللزامية

-  تــســـيـــيــر مـــلــفـــات اIـــنــازعـــات اإلداريــة اIـــتـــعــلـــقــة
qمتلكات العقاريةIبا

- إعـــداد وتــــســـيـــيــــر عـــقـــود تــــأمـــX اIـــبــــاني اإلداريـــة
qوالسكنية

-  الـسهـر على تـطبـيق الـنظـام الداخـلي واالنضـباط
qديرية اجلهويةIرتبطة باIالعام للثكنات ا

-  الـسـهـر عـلى حتـسـX ظـروف اIـعـيشـة والـعـمل في
qديرية اجلهويةIرتبطة باIالثكنات ا

-  تــســيــيـر أو ضــمــان تــســيــيــر الـثــكــنــات اIــرتــبــطـة
qديرية اجلهويةIبا

-  إعـداد تقرير سـنوي للتـسيير واقـتراح أي تدبير
من شــأنه حتـسـX تــسـيـيــر اIـمـتـلــكـات الـعــقـاريـة وظـروف

qعيشة والعمل في الثكناتIا

-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات
وإرسالها الى السلطة السلمية.

2 - مــكـتـب الـتــجـهــيـزاتq - مــكـتـب الـتــجـهــيـزاتq ويــكـلّـف عـلــى اخلــصـــوص
�ا يأتي:

-  إعـــــداد دفـــــاتــــــر الـــــشــــــروط وإطالق اIـــــنــــــاقـــــصـــــات
qعداتIواالستشارات القتناء ا

اIادة اIادة 7 :  : تـكلف اIـديريـة الفـرعيـة للـهيـاكل القـاعدية
والتجهيزات ال سيما �ا يأتي:

-  مـتــابـعـة إجنـازات الـهـيـاكل الـقـاعـديـة لـلـمـديـريـات
qقاطعتها اإلداريةI اجلهوية للجمارك التابعة

-  الـسـهـر على الـصـيـانـة الدائـمـة لـلـهيـاكل الـقـاعـدية
qقاطعتها اإلداريةI للمديريات اجلهوية للجمارك التابعة

-  تـــطـــبـــيـق مـــعـــايـــيــــر تـــزويـــد وتـــخـــزيـن وتـــســـيـــيـــر
qادية مهما كانت طبيعتهاIالوسائل ا

-  الــــتـــصــــديق عــــلى أداء اخلـــدمــــة لـــلــــوســـائـل اIـــاديـــة
اIــتـحــصل عــلــيــهــا واخملـزنــة عــلى مــســتـوى اIــركــز اجلــهـوي
لـــلــهـــيــاكل الـــقـــاعــديـــة والــتـــجــهـــيـــزات وتــأشـــيــر عـــمــلـــيــات

qالدخول/اخلروج من اخملازن

-  تـزويد مـصـالح اجلـمـارك بالـوسـائل اIـاديـة حسب
مــــقــــررات الــــتـــخــــصــــيـص اIــــتــــخـــذة مـن طــــرف الــــســــلــــطـــة

qالسلّمية

qترشيد تسيير اخملزونات  -

-  ضــــمــــان مــــسك الــــتــــحــــيــــX اIــــســـتــــمــــر لــــســــجالت
qمتلكاتIوبطاقات جرد ا

qمتلكاتIمتابعة إعفاء ا  -

qمتابعة تسيير حظيرة السيارات  -

-  ضــــمـــان تــــخـــصــــيصq حــــسب مــــقـــررات الــــســـلــــطـــة
qصالح اجلمارك السيارات بكل أنواعهاI qالسلمية

qتسيير ورشة صيانة حظيرة السيارات  -

Xالطالب Xضمان تسلـيم الزّي الرسمي للموظف  -
بـتطبيق مقـررات التخصـيص اIتخذة من طـرف السلطة

qالسلمية

-  الـسهر على صـيانة ونظـافة مباني اIـركز اجلهوي
qقرIا فيها ثكنة ا�للهياكل القاعدية والتجهيزات 

-  تــسـيــيـر مــسـتـخــدمي الــصـيـانــة اIـوضــوعـX حتت
qتصرفها

-  الـــصـــيــــانـــة واحملـــافـــظـــة عـــلى مـــخـــطـــطـــات الـــدفـــاع
ومـــكــــافـــحـــة احلــــرائق واإلســـعــــاف واإلجالء عـــلـى مـــســـتـــوى

qركز اجلهوي للهياكل القاعدية والتجهيزاتIا

-  تـنــسـيق تـنــفـيـذ اIــهـام اIـتــعـلـقــة بـأمن اIـمــتـلـكـات
واألشخاص على مستـوى اIركز اجلهوي للهياكل القاعدية

qوالتجهيزات



20 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2636

18 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م

-  ضــــمــــان مــــسك الــــتــــحــــيــــX اIــــســـتــــمــــر لــــســــجالت
qمتلكاتIوبطاقات جرد ا

-  بــرمـــجــة ومـــتــابـــعــة عـــمــلـــيــات إعـــفــاء اIـــمــتـــلــكــات
qسجلة في سجالت اجلرد للمقاطعةIا

qضمان تسيير اخملازن  -
- تـقييم االحتـياجات في مجـال التجهـيزات اخلاصة

qللمقاطعة
-  مــسك ســجالت وبــطــاقــات جــرد األمالك اIــنــقــولـة
اخملــصــصــة لــلــمــديــريـة اجلــهــويــة أو اIــكــتــســبــة من طــرفــهـا

qومراقبة استعمالها وصيانتها
-  إعـــداد إجـــراءات احلـــركـــة اIــــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــخـــصـــيص
qكاتبIعدات وأثاث ولوازم اIوإعفاء ونقل واستعمال ا

-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات
وإرسالها الى السلطة السلّمية.

3 - مــكــتــب األرشــيــفq - مــكــتــب األرشــيــفq ويــكـــلّف عــلـــى اخلــصــــوص
�ا يأتي:

qتسيير األرشيف اجلمركي للمقاطعة  -
-  مـتـابعـة واسـتغـالل وتطـبـيق التـشـريع والتـنـظيم

qاللذين يحكمان األرشيف
-  الـــســــهــــر عـــلـى احلـــفـظ احلـــسن لــــلــــوثـــائـق ووســـائل
الـــتــــســــيـــيــــر عــــلى كل مــــســــتـــويــــات اIــــصـــالـح اجلـــمــــركــــيـــة

qللمقاطعة
-  ضــمـــان مــهــمــات اIـــراقــبــة الــدوريـــة لــدى مــصــالح
اIــقـاطـعــة لـلـتــأكـد من احــتـرام مـعــايـيـر األرشــيف وفـحص

qوسائل وأدوات التخزين
- ضــــمـــان حــــفظ األرشــــيف عن طــــريق الــــتــــقـــنــــيـــات
احلــديــثــة لــلــحــفظ قــبل الــدفع الــنــهــائي لــلــمــركـز الــوطــني

qلألرشيف
- مساعدة اIصالح اجلـمركية للمقـاطعة في عمليات

qاألرشيف األولي
-  إعـداد احلــصـائل الـشـهـريـة والـفـصـلـيـة لـلـنـشـاطـات

وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
8 :  : ~ــتــد االخــتــصــاص اإلقــلــيــمي لــلــمــديــريـات اIـادة اIـادة 
Xالفـرعـية لـلـهيـاكل الـقاعـديـة والتـجهـيـزات إلى مـديريـت

جهويتX (2) للجمارك أو أكثر.  
حتـــدد اIــــديــــريــــات اجلـــهــــويــــة لـــلــــجــــمــــارك الـــتــــابــــعـــة
لـالخــتـــصــاص اإلقــلـــيــمـي لــكل مـــديــريـــة فــرعـــيــة لـــلــهـــيــاكل
الـقــاعــديــة والـتــجــهـيــزات �ــوجب مــقـرر مـن اIـديــر الــعـام

للجمارك.
اIــــادة اIــــادة 9 :  : يـــكــــلف قــــسـم الـــتــــحــــقـــيــــقــــات واالســـتــــعالم

اجلمركي على اخلصوص �ا يأتي:
-  جــمع اIــعــلــومــات واالســتـعـالمــات q عــلى مــســتـوى
مــصــالـح اIــديــريــة اجلــهـــويــة لــلــجــمـــارك ولــدى كل مــصــدر

qخارجي للجمارك وضمان استغاللها وحتليلها

- تــــعــــبــــئــــة اإلدارة اIـــركــــزيــــة لــــلــــمـــديــــريــــة الــــعــــامـــة
qفيدةIعلومات واالستعالمات اIللجمارك با

-  إعداد قـاعدة بـيانـات حول غـشاشي اجلـهة وحتـديد
qركزيةIأ²اطهم العملية وإرسالها إلى اإلدارة ا

-  تــــأســـيـس قـــاعــــدة بـــيــــانــــات جـــهــــويـــة لــــلـــمــــقــــلّـــدين
واألشــخــاص الـــطــبــيـــعــيــX أو اIــعـــنــويــX اIـــتــورطــX في
تــيـــارات الـــغـش اIـــتــعـــلـــقـــة بـــاجلـــر~ـــة اIـــنـــظـــمـــة الـــعـــابــرة

qلألوطان
-  حتــلــيل الــوثــائق اIــتــعــلــقــة بـالــتــحــركــات الــعــابـرة

qللحدود للبضائع واألشخاص ووسائل النقل
-  ضــــمـــــان تــــوزيع مـــــخــــتــــلـف اإلشــــعــــارات بـــــالــــغش
واإلنذارات الـصادرة عن اIـديرية الـعامـة للجـمارك اجتاه

qمفتشيات أقسام اجلمارك للمقاطعة اجلهوية
-  ضــمـــان مــتـــابــعـــة اســتـــغالل االســـتــعالم فـي مــجــال
الــغـش الــصــادر عن مــصـــالح اإلدارة اIــركــزيـــة لــلــمــديــريــة

qالعامة للجمارك
-  تـــبــــادل اIــــعــــلـــومــــات واالســــتــــعالم والــــتـــعــــاون مع
qصلحة اجلهوية للرقابة الالحقة في مجال التحرياتIا

-  ضــمــان الــتــعــاون مــا بــX اIــصــالح عــلى اIــســتـوى
اجلهوي في مجـال تبادل اIعلـومات واالستعالمات وإعالم

qركزية للمديرية العامة للجمارك بذلكIاإلدارة ا
-  اإلعــداد اآلني لــبــيــانـات االســتــعالم الــيـومـي الـتي
تـنصب عـلى كل معـلـومة أو حـدث ¡يّـز يجب تـبلـيغه إلى

qركزيةIعلم اإلدارة ا
- إعـداد حــصـيــلـة فــصـلــيـة لـلــنـشــاطـاتq الــتي تـرسل
إلى اIــديـر اجلـهــويq مـرفـقـة  بــتـقـيــيم وكـشـوف إحــصـائـيـة
واقتـراحـات حتـسـX فـعـاليـة تـسـيـيـر االسـتعـالم من طرف

اIصالح على مستوى اIقاطعة اجلهوية.
اIــــادة اIــــادة 10 :  : يــــضم قــــسـم الــــتــــحـــقــــيــــقــــات واالســــتــــعالم
اجلـمركي   Iمـارسة صالحـياته أربع  (4) مهـام تكـلّفq على

التواليq باالستعالم في مجال:
qالعمليات التجارية -

qمكافحة التهريب -
qمكافحة التقليد -

-  حركة األشخاص ووسائل النقل.
اIـادة اIـادة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حـــــــرر بــــــــاجلـــــــزائــــــــر في 25 ذي احلــــــــجــــــــة عـــــــــام 1434

اIوافــق 30 أكتوبر سنة 2013.

عن وزير اIالية وبتفويض منهعن وزير اIالية وبتفويض منه
اIدير العام للجماركاIدير العام للجمارك
محمد عبدو بودربالةمحمد عبدو بودربالة



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 20 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـ

18 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 22  مــــايــــو مــــايــــو
سنة سنة q 2014 يحد q يحدّد القائـمة االسمية ألعضاء اللجنةد القائـمة االسمية ألعضاء اللجنة
الــقـطــاعــيــة الــدائــمــة لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـرالــقـطــاعــيــة الــدائــمــة لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـر

التكنولوجي لوزارة التجارة.التكنولوجي لوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 22 رجب عـام 1435 اIـوافق
22 مـــايـــو ســـنـــة q2014 حتـــدد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة ألعـــضــاء

الــلـجــنـة الــقـطــاعـيـة الــدائـمــة لـلــبـحث الــعـلــمي والـتــطـويـر
الـــتـــكـــنــولـــوجـي لــوزارة الـــتـــجـــارةq الـــتي يـــرأســـهـــا وزيــر
الـتــجـارة أو ¡ــثـلـهq تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIـادّة 4 من اIـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 99-243 اIــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام 1420
اIـواق 31 أكـتـوبـر سـنـة 1999 الـذي يـحـدد تـنـظـيم الـلـجـان
الــــقـــــطــــاعــــيــــة الــــدائــــمــــة لــــلـــــبــــحث الــــعــــلـــــمي والــــتــــطــــويــــر

التكنولوجي وسيرهاq كما يأتي :
أ) بعنوان اإلدارة اIركزيةq أ) بعنوان اإلدارة اIركزيةq السادة :

- آيت عــبـــد الــرحـــمــان عـــبــد الـــعــزيـــزq اIــديـــر الــعــامّ
qلضبط النشاطات وتنظيمها

qدير العامّ للتجارة اخلارجيةIا qزعاف شريف -
- بــوكــحـــنــون عــبــد احلــمـــيــدq اIــديــر الــعـــامّ لــلــرقــابــة

qاالقتصادية وقمـع الغش
qمدير التنظيم والشؤون القانونية qبكير الهادي -

qوارد البشريةIمدير ا qشريح نورالدين -
- بــــــو الــــغـــــبــــــرة عــــبـــــد الـــــعـــــزيــــــزq مـــــديــــر اIـــــالــــــيــــة

qوالـوسائـل العامّـة
qمدير اجلودة واالستهالك qقلي سامي -

- بـــوســـنـــاجـي رمـــضـــانq مـــديـــر مـــخـــابـــر الـــتـــجــارب
وحتـالـيل اجلودة.

ب) بعنوان اIؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :ب) بعنوان اIؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :
* ¡ثلو اIؤسـسات والهيئـات اخملتارة حسب مجـال

اختصاصهاq السادة :
- خـمــنـو بــوخـالـفــةq اIـديــر الـعـامّ لــلـوكــالـة الـوطــنـيـة

qلترقية التجارة اخلارجية
- شـــامي مــحــمــدq اIــديــر الـــعــامّ لــلــغــرفــة اجلــزائــريــة

qللتجـارة والصناعـة
- آيت مــوسى عـبــد الــنـاصــرq اIــديـر الــعــامّ لـلــمــركـز

اجلزائري Iراقبة النوعية والرزم.
* الــشــخــصــيـات الــعــلــمـيــة اخملــتــارة من طــرف وزيـر

التجارة نظرا لكفاءتها العلميةq السادة :
- بن شـــــعـــــبــــــان أحـــــمـــــدq أســـــتـــــاذq بــــــاحث - مـــــعـــــاون

qاحلراش qدرسة الوطنية العليا للعلوم الفالحيةIبا
- بـن شــــــــيخ نـــــــــور الـــــــديـنq أســــــتــــــــاذ مـــــــحـــــــاضــــــــر

qبجـامعــة سطـيف
- بلعمري مـحمدq مدير قسم �ـركز البحث النووي

بالعاصمة.
تــتـولّى مــصـالح اIــركـز اجلــزائـري Iــراقـبــة الـنــوعـيـة

والرزم التكفّـل بأمانة اللجنة.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــــرار مرار مــــــؤرخ في ؤرخ في 20 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1434 اI اIــــــــوافق وافق 2
أبأبـريل سريل سـنة نة q2013 ي يـحـدد القدد القـائائـمـة االسة االسـمـيـة ألعة ألعـضاءضاء
مــــــــجــــــلـس الس الــــــتــــــــوجوجــــــيـه له لــــــلــــــــمــــــــركركــــــز اجلز اجلــــــــزائزائــــــــري Iري Iــــــراقراقــــــــبــــــة

النوعية والرزم.النوعية والرزم.
ــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 20 جـمـادى األولى عام 1434
اIــــوافق 2 أبــــريل ســــنـــة q2013 حتـــدد الــــقـــائــــمـــة االســــمـــيـــة
ألعــضـــاء مــجـــلس الـــتــوجـــيه لـــلــمـــركـــز اجلــزائـــري Iــراقـــبــة
qحتت رئــاسـة وزيـر الـتــجـارة أو ¡ـثـله qالـنـوعــيـة والـرزم
تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 15 مـن اIــرســـوم الـتــنــفــيــذي رقـم
89-147 اIــــؤرخ في 6 مــــحــــرم عـــام 1410 اIــــوافق 8 غــــشت

ســنــة 1989 واIــتـــضــمن إنــشــاء اIــركــز اجلــزائــري Iــراقــبــة
qــتـمــمIــعـــدل واIا qالـنــوعـيــة والــرزم وتـنــظـيــمـه وعـمــلــه

كما يأتي :
1 - الـســيـد آيت عـبــد الـرحـمـان عــبـد الـعــزيـزq مـديـر

qرئيسا qثل وزير التجارة¡ qعام بوزارة التجارة
2 - الـــــســـــيــــد حـــــدار رشـــــيــــدq نـــــائب مـــــديـــــر بــــوزارة

qعضوا qالداخلية واجلماعات احمللية
3 - الــسـيــدة بن دين فـتــيـحـةq نــائـبـة مــديـرq بـوزارة

qعضوة qالفالحة والتنمية الريفية
4 - السـيد بن سـهلي مـصـطفىq نـائب مديـر بوزارة

qعضوا qوارد الصيديةIالصيد البحري وا
5 - الـسـيـد دريــسي سـمـيـرq مــديـر دراسـات بـوزارة
الــصــنــاعـة واIــؤســســات الــصــغــيـرة واIــتــوســطــة وتــرقــيـة

qعضوا qاالستثمار
6 - الـســيــدة لــعالق جنـيــةq مــفـتــشــة بـوزارة الــطــاقـة

qعضوة qناجمIوا
7 - الــــســــيــــد فــــورار جــــمـــــالq نــــائب مــــديــــر بــــوزارة

qعضوا qستشفياتIالصحة والسكان وإصالح ا
8 - اآلنـسـة بوشـلـوش فـاطـمـة الزهـراءq نـائـبـة مـدير

qعضوة qاليةIبوزارة ا
9 - الــســيــدة بـــوعــمــار زيــنــةq نـــائــبــة مــديــر بــوزارة

qعضوة qائيةIوارد اIا
10- الــســيـــد مــكــيــمــان خلــضـــرq رئــيس قــسم بــوزارة

qعضوا qالتعليم العالي والبحث العلمي
11 - الــســيــدة بــشــاري آســيــاq نــائــبــة مــديــر بــوزارة

qعضوة qدينةIالتهيئة العمرانية والبيئة وا
12 - الـسيد بوقـنة عبـد الفتاحq نـائب مدير بوزارة

qعضوا qالسياحة والصناعة التقليدية
13 - الـــســيـــد بن ســـاسي الـــزوبـــيــرq عـــضـــو بـــاجملــلس

الوطني حلماية اIستهلكq عضوا.
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- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 327-2000
اIــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

q2000 الذي يحدّد صالحيات وزير األشغال العمومية

- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 328-2000
اIــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واIـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اIـــــركــــزيــــة في وزارة

qتمّمIعدّل واIا qاألشغال العمومية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعـــــد االطالع عــــلى اIــرســـــوم الـــرّئـــاسيّ اIــؤرّخ
في 26 مــحــرّم عـام 1434 اIــوافق 10 ديــســمــبــر ســنــة 2012
واIتضمّن تعـيX السيد إلـياس بوالريشq مديرا لإلدارة

qالعامة بوزارة األشغال العمومية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادة األولى : يفـوّض إلى الـسّـيد إلـيـاس بـوالريشIـادة األولى : اIا
مديـر اإلدارة العـامةq اإلمـضاء في حـدود صالحيـاتهq باسم
وزير األشـغال العـموميـةq على جـميع الوثـائق واIقررات

باستثناء القرارات.
اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 14 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 14

مايو سنة 2014. 
عبد القادر قاضيعبد القادر قاضي

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
مـــجــلس إدارة الـــصــنــــدوق الــــوطــني لـــلــتـــأمــيـــنــاتمـــجــلس إدارة الـــصــنــــدوق الــــوطــني لـــلــتـــأمــيـــنــات

االجتماعية للعمال األجـراء.االجتماعية للعمال األجـراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرّخ في 4 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1434
اIـوافق 10 ســبــتـمــبـر ســنـة q2013 يـعــيّن األعــضـــاء اآلتــيـة
أسـمـاؤهمq تـطــبـيـقـا ألحـكـام اIـادّتـX 13 و14 من اIـرســـوم
الـــتّــنــفـــيــذيّ رقـم 92-07 اIــؤرّخ في 28 جــمـــادى الــثــانـــيــة
عـام 1412 اIـوافـق 4 ينـاير سـنـة 1992 واIتـضـمّن الوضع
الـــقــانــونـي لــصـــنــاديق الـــضــمـــان االجــتـــمــاعي والـــتــنـــظــيم
اإلداري واIــالـي لــلــضــمــان االجــتــمـــاعيq في مــجــلس إدارة
الــصـــنــدوق الــوطــني لــلـــتــأمــيــنــات االجــتــمـــاعــيــة لــلــعــمــال

األجراءI qدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد :

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قـــــرار مـــــؤرقـــــرار مـــــؤرّخ في خ في 14 رجب عـــــام  رجب عـــــام 1435 اIـــــوافـق  اIـــــوافـق 14 مـــــايــــو مـــــايــــو
q2014  يـتـضـم  يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـرن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر سـنـة سـنـة 

التخطيط والتنمية.التخطيط والتنمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير األشغال العمومية

�ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ -
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 327-2000
اIــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

q2000 الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 328-2000
اIــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واIـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اIـــــركــــزيــــة في وزارة

qتمّمIعدّل واIا qاألشغال العمومية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعـــــد االطالع عــــلى اIــرســـــوم الـــرّئـــاسيّ اIــؤرّخ
في 26 مــحــرّم عـام 1434 اIــوافق 10 ديــســمــبــر ســنــة 2012
واIــتـضــمّن تــعـيــX الـســيــد صـالح الــدين بــلـبــريكq مــديـرا

qللتخطيط والتنمية بوزارة األشغال العمومية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــــوّض إلـى الــــسّـــــيـــــد صـــــالح الـــــدين
بـلـبـريكq مـديـر الـتخـطـيط والـتـنـمـيـةq اإلمـضـاء في حدود
صالحـيــاتهq بـاسم وزيــر األشـغــال الـعــمـومـيــةq عـلى جــمـيع

الوثائق واIقررات باستثناء القرارات.
اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 14 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 14

مايو سنة 2014. 
عبد القادر قاضيعبد القادر قاضي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــرار مـــــؤرقـــــرار مـــــؤرّخ في خ في 14 رجب عـــــام  رجب عـــــام 1435 اIـــــوافـق  اIـــــوافـق 14 مـــــايــــو مـــــايــــو
q2014  يـتـضـم  يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـرن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر سـنـة سـنـة 

اإلدارة العامة.اإلدارة العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير األشغال العمومية

�ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ -
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
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- بـــعـــنـــوان ¡ـــثـــلي الــــســـلـــطـــة اIـــكـــل- بـــعـــنـــوان ¡ـــثـــلي الــــســـلـــطـــة اIـــكـــلّـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفـــةـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفـــة
العمومية :العمومية :

السّـيدان :
qرضا رمضان -

- مسعود بوسنة.
- بـعــنــوان ¡ـثــلي مــســتـخــدمي الــصـنــدوق الــوطـني- بـعــنــوان ¡ـثــلي مــســتـخــدمي الــصـنــدوق الــوطـني

للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء :للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء :
السّـيدان :

qالسيد نور الدين رمادنة -
- اIداني صوالح.

تـلغـى أحكـام القـرار اIؤرّخ في 22 شعـبـان عام 1430
اIـوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2009 واIــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء
مجـلس إدارة الصـندوق الـوطـني للـتأمـينـات االجتـماعـية

للعمال األجراءq اIعدّل.

وزارة التهيئةوزارة التهيئة العمرانية العمرانية والبيئةوالبيئة
قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 14  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 16
يــــنــــايــــر ســــنـــة يــــنــــايــــر ســــنـــة q2014  يـــتــــضــــم يـــتــــضــــمّـن إنـــشــــاء الــــلــــجــــنـــةـن إنـــشــــاء الــــلــــجــــنـــة
الـقـطـاعـيـة لـلصـفـقـات لـوزارة الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيةالـقـطـاعـيـة لـلصـفـقـات لـوزارة الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـية

والبيئة.والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة
�ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اIـؤرّخ -
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
qتمّمIعـدّل واIا qتضـمّن تنظــيم الصفـقـات الـعمومــيةIوا

qادّة 142 مكرّر منهIال سيّما ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
تقـرتقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : تــطــبــيــقـــا ألحــكــــام اIــادّة 142 مــكــــرّر
مـن اIـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اIـؤرّخ في 28 شـوّال
عــام 1431 اIــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة q2010 اIــعــدّل واIــتــمّم
واIــذكـور أعالهq تــنـشــأ جلـنــة قــطـاعــيـة لــلـصــفـقــات لـوزارة

التهيئة العمرانية والبيئة.
اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 14  ربـيع األوّل عام 1435 اIوافق

16 يناير سنة 2014.

دليلة دليلة بوجمعةبوجمعة

- بـــعــنـــوان ¡ـــثـــلي الـــعـــمــال الـــتـــابـــعــX لـــلـــصـــنــدوق- بـــعــنـــوان ¡ـــثـــلي الـــعـــمــال الـــتـــابـــعــX لـــلـــصـــنــدوق
اIــعــيــنـــX من اIــنــظــمــات األكـــثــر تــمــثــيـال عــلى اIــســتــوىاIــعــيــنـــX من اIــنــظــمــات األكـــثــر تــمــثــيـال عــلى اIــســتــوى

الوطني :الوطني :
السّيدة والسّـادة :
qصالح جنوحات -
qيIمصطفى غا -
qعمار تكجوت -
qأحمد زواوي -

qحلسن دريسي -
qطيب صنعة -

qبشير رمضاني -
qعبد احلميد عيدال -

qجمعي نويوة -
qعبد العزيز حمالوي -

qالعربي حفيان -
qمحمد مختاري -
qمقداد مسعودي -

qأحمد متاوي -
qمحمد بن عودة -
qسعاد بارودي -
qالطيب الشي -

- عاشور تلي.
.Xعن االحتاد العامّ للعمال اجلزائري Xثل¡

- بعـنـوان ¡ـثلي اIـسـتـخـدمX الـتـابـعX لـلـصـندوق- بعـنـوان ¡ـثلي اIـسـتـخـدمX الـتـابـعX لـلـصـندوق
اIـــعــيـــنــX مـن اIــنـــظـــمــات اIـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلىاIـــعــيـــنــX مـن اIــنـــظـــمــات اIـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلى

اIستوى الوطني :اIستوى الوطني :
السّيدة والسّـادة :

- محـفـوظ مـقـاتـليq ¡ـثل عن الـكـونفـدرالـيـة الـعـامة
qللمؤسسات اجلزائرية

- عـــزيــيــز حــكــيمq ¡ــثل عـن الــكــونــفــدرالــيــة الــعــامــة
qللمؤسسات اجلزائرية

- حــــســــX آيت أحــــسـنq ¡ــــثل عن الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة
qXالوطنية ألرباب العمل اجلزائري

- رشـيـد لـرجـانq ¡ـثل عـن الـكـونـفـدرالـيـة الـوطـنـيـة
qXألرباب العمل اجلزائري

- نـــوارة نـــكـــلـي كـــاسلq ¡ـــثـــلـــة عن الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة
qاجلزائرية ألرباب العمل

- بــــدر الــــدين حــــمــــريq ¡ــــثـل عن الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة
qاجلزائرية ألرباب العمل

- سماعيل بنـورq ¡ثل عن الكونفـدرالية اجلزائرية
ألرباب العمل.
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�ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ -
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- 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 10-254 اIؤرّخ
في 12 ذي القـعدة عام 1431 اIوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيــــر الــــســــيــــاحــــة والــــصــــنــــاعـــة

qالتقليدية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-210 اIؤرّخ
في 17 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اIــوافق 9 مــايـــو ســنــة
2012 الــذي يـحــدّد الـقــانـون األسـاسـي الـنــمـوذجي لــلـمــعـهـد

qادّة 8 منهIال سيّما ا qالوطني للفندقة والسياحة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-211 اIؤرّخ
في 17 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اIــوافق 9 مــايـــو ســنــة
2012 الــذي يـحــوّل اIـعــهـد الــوطـنـي لـلــتـقــنـيــات الـفــنـدقــيـة

والــسـيــاحــيــة ومــركــز الــفــنــدقــة والــســيـاحــة إلـى مـعــهــدين
qللفندقة والسياحة Xوطني

- و�ــقــتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ اIــؤرّخ في7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 8 من اIـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 12-210 اIؤرّخ في 17 جمـادى الثانـية عام
1433 اIــوافق 9 مــايـــو ســنــة 2012 واIــذكـــور أعالهq يــهــدف

هذا الـقـرار إلى حتديـد التـنـظيم اإلداري الـداخلـي للـمعـهد
الوطني للفندقة والسياحة.

اIادة اIادة 2 :  : يـحـــدّد التـنظـــيم اإلداري الداخلي للمعهد
qــديـــرIحتـــت ســلـطــــــة ا qالـوطــني لــلــفـنــدقــة والــسـيــاحـــة

كمــا يـأتي :
qديرية الفرعية للدراساتIا -

qديرية الفرعية لإلدارة والوسائلIا -
- اIلحقـات.

qديـريـــة الـفــرعـــيـة للـدراســــاتI3 :  : تكــلّف ا اIادة اIادة 
ال سيّما �ا يأتي :

qإعداد برامج التكوين والتربصات -

قــــــقــــــرار مـــــــؤررار مـــــــؤرّخ في خ في 14 ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عــــــام ل عــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 16
ينـاير سـنة ينـاير سـنة q2014  يـحدد تـشكـيلـة اللـجنـة القـطاعـيةq  يـحدد تـشكـيلـة اللـجنـة القـطاعـية

للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 14 ربــــيـع األوّل عـــام 1435
اIـوافق 16 يـنـايـر سـنة q2014 تـتـشـكّـل الـلـجـنـة الـقـطـاعـية
لــلــصـــفــقــات لــوزارة الــتـــهــيــئــة الـــعــمــرانــيــة والـــبــيــئــة من

األعضاء اآلتية أسماؤهم :
¡ثال وزير التهيئة العمرانية والبيئة :¡ثال وزير التهيئة العمرانية والبيئة :

qرئيسا qالسيد معزي مسعود -
- السيد صغيري براهيمq نائبا للرئيس.

¡ثلو القطاع :¡ثلو القطاع :
qعضوة qاآلنسة بن خنوف زهية -
qمستخلفا qالسيد حفيص محمد -

qعضوة qالسيدة بشاري آسيا -
- السيدة جحا سعادq مستخلفة.

¡ثلو الوزير اIكل¡ثلو الوزير اIكلّف باIاليف باIاليّة :ة :
- اIديرية العامة للمحاسبة :- اIديرية العامة للمحاسبة :

qعضوا qالسيد بوخاري أحمد -
- اآلنسة بوسبع وسيلةq مستخلفة.

- اIديرية العامة للميزانية :- اIديرية العامة للميزانية :
qعضوا qالسيد حريدي عمار -

- السيد تابتي مصطفىq مستخلفا.
¡ثال الوزير اIكل¡ثال الوزير اIكلّف بالتف بالتّجارة :جارة :
qعضوا qXالسيد مومن حس -

- السيد بلحوت رابحq مستخلفا.
تــتــولـى اآلنـســـة عـبــد الـلـي بـشــرىq عـضــوة والـســيـد
براهيـمي عبد القـادرq مستخلـفاq أمانة الـلجنة الـقطاعية

للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

وزارة السياحةوزارة السياحة والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 24  ذي القـعـدة عام   ذي القـعـدة عام 1434
اIـوافق أواIـوافق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنة q 2013 يـحـد q يـحـدّد التـنـظيمد التـنـظيم
اإلداري الـــداخــــلي لــــلــــمــــعـــهــــد الــــوطـــنـي لــــلـــفــــنــــدقـــةاإلداري الـــداخــــلي لــــلــــمــــعـــهــــد الــــوطـــنـي لــــلـــفــــنــــدقـــة

والسياحـة.والسياحـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعامّ للحكومة Xإنّ األم
qاليةIووزير ا

qووزير السياحة والصناعة التقليدية
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اIـادة اIـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطية الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اIـوافق
أوّل سبتمبر سنة 2013.

- إعداد اخملـططـات السـنـوية الـبيـداغوجـية لـلتـكوين
qوالتربصات ووضعها حيّز التّنفيذ

- حتـــضـــيـــر االمـــتـــحــانـــات واIـــســـابـــقـــات لـاللـــتـــحــاق
qبالتكوين وتنظيمها

- تـــنــــظــــيم عــــمــــلـــيــــات حتــــســــX اIـــســــتــــوى وجتــــديـــد
اIعلومات.

وتضم ثالث (3) مصالح :

qمصلحة التكوين والتربصات -

qمصلحة البرامج البيداغوجية -

- مصلحة التكوين اIتواصل.

qديـرية الفرعية لإلدارة والوسائلIادة 4 :  : تكلّف اIادة اIا
ال سيّما �ا يأتي :

- إعداد اخملـطـط السـنـوي لـتـسـيـيـر اIـوارد الـبـشـرية
qووضعه حيّز التّنفيذ

- إعــداد اخملـــطط الــســـنــوي غــيـــر اIــمــركـــز لــلـــتــكــوين
وحتـــســX اIــســـتـــــوى وجتـــــديــــد اIـــعــلــــومــــــات ووضــعـــه

qحـيّز التّنفيذ

qعهدIستخدمي اI هنيIسار اIضمان تسيير ا -

qعهد وتنفيذهاIإعداد ميزانية ا -

qمسك سجل اجلرد وحتيينه -

qالسهر على تطبيق النظام الداخلي للمعهد -

- السهر على تنظيم اإليواء واإلطعام.

وتضم أربـع (4) مصـالح :

qXستخدمI1 - مصلحة ا

qيزانية واحملاسبةI2 - مصلحة ا

q3 - مصلحة الوسائل العامة

4 - مصلحة اإليواء واإلطعام.

اIـادة اIـادة 5 :  : يديـر اIـلـحقـة اIـنصـوص عـليـهـا في اIادّة 6
من اIرسـوم التّنـفيذيّ رقم 12-210 اIؤرّخ في 17 جمادى
الـــثــانــيــة عــام 1433 اIــوافق 9 مــايــو ســنــة 2012 واIــذكــور

: Xرئيس ملحقة وتضمّ فرع qأعاله

qفرع التكوين والتربصات -

- فرع الوسائل.

وزير اIاليةوزير اIالية
كر  جوديكر  جودي

وزير السياحةوزير السياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
محمد بن مراديمحمد بن مرادي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرخ في قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرخ في 4  رجب عــــــام  رجب عــــــام 1435
4  مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــة q2014 يـــحـــدد عـــدد اIـــنـــاصبq يـــحـــدد عـــدد اIـــنـــاصب اIــوافق اIــوافق 
الـعليا لـلموظفـX اIنتمـX لألسالك اخلاصة باإلدارةالـعليا لـلموظفـX اIنتمـX لألسالك اخلاصة باإلدارة

اIكلفة بالسياحة.اIكلفة بالسياحة.
ــــــــــــــــــــ

إن الــــوزيـــــر لـــــدى الــــوزيـــــر األولq اIــــكـــــلف بـــــإصالح
qاخلدمة العمومية

qاليةIووزير ا
qووزير السياحة والصناعة التقليدية

�ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اIـؤرخ -
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كــــيـــفــــيـــــات مــــنــح الـــــزيــــادة االســــتـــــداللـــيـــة
لــــشـــاغــــلي اIــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اIـــؤســــســـات واإلدارات

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

qأعضاء احلكومة 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
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

qدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-302 اIؤرخ
في 24 رمـضـان عام 1429 اIـوافق 24 سـبـتمـبـر سـنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qادة 29 منهIال سيما ا qلسلك مفتشي السياحة
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-254 اIؤرخ
في 12 ذي القـعدة عام 1431 اIوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــســــيــــاحــــة والــــصــــنــــاعـــة

qالتقليدية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-257 اIؤرخ
في 12 ذي القـعدة عام 1431 اIوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
واIـتــضــمن إنــشــاء اIــصــالح اخلــارجــيـة لــوزارة الــســيــاحـة

qوالصناعة التقليدية ويحدد مهامها وتنظيمها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-382 اIؤرخ
في 15 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يحـدد تـنظـيم اإلدارة اIركـزيـة للـوزارة لدى الـوزير

qكلفة بإصالح اخلدمة العموميةIا qاألول

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى : تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــــام اIـــــــادة 29 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 08-302 اIـؤرخ في 24 رمــضــان
qـذكور أعالهIوافق 24 سـبـتمـبر سـنة 2008 واIعام 1429 ا
يــــحــــدد عــــدد اIـــنــــاصـب الـــعــــلــــيــــا ذات الــــطـــابـع الــــوظـــيــــفي
qـكــلـفــة بـالـســيـاحـةIلـلــمـصــالح اخلـارجـيــة بـعــنـوان اإلدارة ا

طبقا للجدول اآلتي :

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 22  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافــق  اIــــوافــق 22  مـــايـــو  مـــايـــو
سنة سنة q2014 يعدq يعدّل القرار اIؤرل القرار اIؤرّخ في خ في 5 ربيع الثاني ربيع الثاني
عـام عـام 1428 اIـوافق  اIـوافق 23 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة 2007 الـذي يـحد الـذي يـحدّد

اليوم الوطني للصناعة التقليدية.اليوم الوطني للصناعة التقليدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

�ـقــتـضى األمـر رقم 96-01 اIـؤرّخ في 19 شــعـبـان -
عـــــام 1416 اIـــــوافق 10 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 1996 الــــذي يـــــحــــدّد
الـقواعد التي حتكم الـصناعة الـتقليديـة واحلرفq ال سيّما

qادّة 2 منـهIا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-254 اIؤرّخ
في 12 ذي القـعدة عام 1431 اIوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيــــر الــــســــيــــاحــــة والــــصــــنــــاعـــة

qالتقليدية

- و�ــقــتــضى الــقــــرار اIــؤرّخ في 5 ربــــيع الــثـــاني
عـام 1428 اIـوافق 23 أبـريل سـنة 2007 الـذي يـحـدّد الـيـوم

qالوطني للصناعة التقليدية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـهـدف هـذا الـقـرار إلى تـعـديل الـقرار
اIــؤرّخ في 5 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428 اIــوافق 23 أبــريل

سنة 2007 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 2  :   : تسـتبـدل عبارة "الـيوم الـوطني لـلصـناعة"الـيوم الـوطني لـلصـناعة
الــتــقــلــيــديــة" الــتــقــلــيــديــة" اIــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــرار اIــؤرّخ في 5
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1428 اIــــوافق 23 أبــــريـل ســــنــــة 2007

واIذكور أعالهq بعبارة "اليوم الوطني للحرفي""اليوم الوطني للحرفي".

اIـادة اIـادة 3  :   : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 22 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 22
مايو سنة 2014.

نورية ~ينة زرهونينورية ~ينة زرهوني

العددالعدداIناصب العليااIناصب العليا

96رئيس مهمة

اIـادةاIـادة 2 : : يـحـدد عـدد اIـنــاصب الـعـلـيـا لــرئـيس مـهـمـة
�ـنــصـبـX (2) عــلى مــســتـــوى كل مــديــريــة والئــيــة لإلدارة

اIكلفة بالسياحة.
اIـادةاIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حرر بـاجلـزائر في 4 رجب عام 1435 اIوافق 4 مـايو

سنة 2014.

وزير السياحة والصناعةوزير السياحة والصناعة
التقليديةالتقليدية

محمد أمX حاج سعيدمحمد أمX حاج سعيد

وزير اIاليةوزير اIالية
كر  جوديكر  جودي

الوزير لدى الوزير األولq اIكلف بإصالحالوزير لدى الوزير األولq اIكلف بإصالح
اخلدمة العموميةاخلدمة العمومية
محمد الغازيمحمد الغازي


